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เรื่ องเด่ น

10 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและ
การเข้ าถึงขัว้ โลก       

ชาติตา่ ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกให้ ความสนใจกับอาร์ กติก
และแอนตาร์ กติกามากขึ ้น ในขณะทีร่ ัฐบาลของตนวางแผนที่
จะจัดการกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ

16 การสร้ างความมั่นคงทางด้ านอาหาร

เทคโนโลยีใหม่ เกษตรกรรมแบบครอบครัวและความร่วมมือ
ในภูมิภาค จะช่วยลดการแข่งขันด้ านทรัพยากร
และภัยคุกคามต่อเสถียรภาพ

22 อาวุธลอกเลียนแบบของจีน

รัฐบาลจีนใช้ “เทคโนโลยีการลอกเลียนแบบ” จากเทคโนโลยี
ของประเทศอื่นๆ เพื่อสร้ างอาวุธให้ กบั กองทัพของตน

28 การปรั บดุลยภาพกับอินเดีย

ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง
มากยิ่งขึ ้นเมื่อต้ องเผชิญกับความก้ าวร้ าวของจีน

36 การยั่วยุในคาบสมุทร

เกาหลีใต้ ปฏิญาณที่จะ “ตอบโต้ อย่างรุนแรง”
ต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ

40 การรั กษาสันติภาพในอวกาศ

เมื่อประเทศที่มีขีดความสามารถในการปล่อยดาวเทียม
มีจ�ำนวนมากขึ ้น ความร่วมมือและการเป็ นหุ้นส่วน
ก็จ�ำเป็ นต้ องเพิ่มขึ ้นด้ วย

46 การรั กษาความมั่นคงในพืน้ ที่ไซเบอร์    
การด�ำเนินการร่วมกัน ที่จ�ำเป็ นเพื่อปกป้องพื ้นที่
ไซเบอร์ ในทางกฎหมาย

50 การแลกเปลี่ยนข้ อมูล

ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารแห่งสิงคโปร์
ก�ำลังจะกลายเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค

54 การผนึกก�ำลังทางทะเล  

16

ประเทศชายฝั่ งใช้ การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่าง
กองทัพเรื อในมหาสมุทรอินเดีย ในการสร้ างความร่วมมือเพื่อ
จัดการกับความท้ าทายในการเดินเรื อในภูมิภาค
และเพื่อด�ำรงการรักษาความมัน่ คงในเส้ นทางเดินเรื อ

58 ความท้ าทายของนักรบโบราณ   

การฝึ กมังกุไดคือบททดสอบความอดทนและการท�ำงานเป็ น
หมูค่ ณะของกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีและกองทัพสหรัฐฯ

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ  

6

มองภูมภิ าค

8

ข่าวจากภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

อินโดนีเซียพยายามฝึ กอบรมและแนะน�ำแนวทางใหม่ให้ กั
บกลุม่ หัวรุนแรง

60 กระบอกเสียง

การแก้ ไขความขัดแย้ งในสภาพแวดล้ อมที่มีความซับซ้ อน

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
การฟื น้ ฟูหมากรุกโบราณของพม่า

64 สื่อและวิทยาการ

หุน่ ยนต์พยากรณ์วา่ ฝนจะตก

65 ประเทืองปั ญญา

สัญญาณวิทยุกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับมนุษย์ตา่ งดาว

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลก และเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย  

ทหารวาดสีบนใบหน้ าเพื่อเตรี ยมพร้ อมส�ำหรับพิธีสวนสนามใน
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เพื่อ เป็ นเกียรติแก่นายเบนิกโน อากี
โนที่ 3 ประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ที่ก�ำลังจะพ้ นจากต�ำแหน่ง

62

เกี่ยวกับหน้ าปก:

ภาพนี ้สื่อถึงความส�ำคัญของ
การสร้ างวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจน
ด้ านความมัน่ คงในอนาคตทัว่
ทุกพื ้นที่
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ
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กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิิ

นดีตอ้ นรับสู่นิตยสาร อินโดเอเชี ย
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม ฉบับไตรมาสที่
หนึ่งของปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะเน้นในเรื่ อง
ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ การปฏิสมั พันธ์
แบบพหุภาคี และแนวโน้มในอนาคตที่ส่งผลต่อ
ภูมิภาค เนื้อหาฉบับนี้จะเป็ นการศึกษาผลลัพธ์
จากการคาดการณ์อนาคตในขอบเขตของการ
รักษาความมัน่ คง และพิจารณาว่าภาวะต่าง ๆ
ที่กำ� ลังจะเกิดนี้ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
ยุทธศาสตร์ทางทหารและนโยบายของรัฐบาล
จากการวิเคราะห์อดีตที่เพิง่ ผ่านมาของ
ภูมิภาคนี้แสดงให้เห็นว่า ความตึงเครี ยดที่กำ� ลัง
ก่อตัวขึ้นและความเสี่ ยงทางด้านความมัน่ คงที่เพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ อาจน�ำไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงหรื อ
การเผชิญหน้ากันโดยใช้อาวุธ เว้นแต่จะใช้มาตรการในการแก้ไขประเด็นวิกฤติและท�ำงานร่ วมกัน
โดยมุง่ เน้นที่ความสงบสุข
ในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้น กองทัพและองค์กรด้านความมัน่ คง
ต่าง ๆ จ�ำเป็ นต้องปฏิสมั พันธ์กนั เพือ่ ปรึ กษาหารื อ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและ
ท�ำให้ความตึงเครี ยดลดลง การสนทนาเหล่านี้ยงิ่ มีความจ�ำเป็ นมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากภัยคุกคามแบบ
ดั้งเดิมและในรู ปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษหน้า พร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว การเติบโตของประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ชาติต่าง ๆ ทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิกปกป้ องผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้นจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปกป้ องผลประโยชน์ของบรรดาพันธมิตรและหุน้ ส่วนโดย
อาศัยข้อตกลงเชิงร่ วมมือและวิธีการแบบพหุภาคี อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา
อาทิ ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของประชากรในขณะที่ปริ มาณน�้ำและพลังงานก�ำลังลดลง การ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องท�ำให้มีพ้นื ที่เพาะ
ปลูกน้อยลง และท�ำให้เกิดความท้าทายด้านความมัน่ คงเนื่องจากปริ มาณอาหารที่ลดลง แม้จะมีความ
เสี่ ยงในเรื่ องความมัน่ คงทางด้านอาหาร แต่เทคโนโลยีใหม่ที่ส่งเสริ มความร่ วมมือในระดับภูมิภาค จะ
ช่วยลดการแข่งขันทางด้านทรัพยากรและภัยคุกคามต่อเสถียรภาพ
ยิง่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เป็ นความลับระหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึ้นเท่าใด ก็จะยิง่ เพิม่
ความปลอดภัยให้กบั พื้นที่ชายแดน ทรัพยากรของประเทศและทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันมากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น กองทัพเรื อสาธารณรัฐสิ งคโปร์ได้จดั ตั้งศูนย์บรู ณาการข้อมูลข่าวสารขึ้นที่ศนู ย์บญั ชาการ
และควบคุมชางงีเพือ่ กระท�ำการดังกล่าว ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมัน่ คงทางทะเล
ของภูมิภาคแห่งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริ มความเข้าใจร่ วมกันในอาณาเขตทางทะเลเพือ่ ให้มีความ
ปลอดภัยในการขนส่งในภูมิภาคและพื้นที่อื่น ๆ ความพยายามเช่นนี้ในด้านอื่น ๆ ที่ความร่ วมมือจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันนั้น จะมีส่วนช่วยอย่างยิง่ ในการท�ำให้ในอินโดเอเชียแปซิฟิกมีความ
มัน่ คงมากขึ้นในอีกหลายเดือน หลายปี และหลายทศวรรษข้างหน้า
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ ที่ลึกซึ้งส�ำหรับผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมยินดีรับ
ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ iapdf@iapdforum.com
ขอแสดงความนับถือ
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ผู้เขียนบทความ
นายสาโรช บานา เป็ นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร
บิสซิเนส อินเดีย ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เขาเขียน
บทความหลากหลายเกี่ยวกับการป้องกันและความมัน่ คง
ความมัน่ คงทางไซเบอร์ อวกาศ พลังงาน สิง่ แวดล้ อม กิจการ
ต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การขนส่งและท่าเรื อ และ
การพัฒนาพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบท นายบานาได้ รับทุนวิจยั
เจฟเฟอร์ สนั เพื่อการศึกษาและการสัมมนาที่ศนู ย์อีสต์เวสต์ ใน
รัฐฮาวาย เขาท�ำหน้ าที่เป็ นเหรัญญิก/เลขานุการให้ แก่คณะ
กรรมการสมาคมศูนย์อีสต์เวสต์ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 28
นางเดบาลินา โกซอล เป็ นนักวิจยั ที่ศนู ย์ศกึ ษาด้ าน

ความมัน่ คงมนุษย์ ซึง่ เป็ นองค์กรระดับมันสมองที่ไม่หวังผล
ก�ำไรในเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ผลงานของเธอได้
รับการเผยแพร่ไปทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิกและทัว่ โลก นางโก
ซอลส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาการศึกษา
ระหว่างประเทศจากสเตลลา มาริ ส คอลเลจ ในเมืองเจนไน
ประเทศอินเดีย และอาศัยอยูใ่ นกรุงเดลี ส�ำหรับ ฟอรัม ฉบับ
นี ้ เธอเขียนบทความเกี่ยวกับการยัว่ ยุในคาบสมุทรเกาหลี

อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 36

นายเฮอร์ แมน ฟิ นลีย์ เป็ นรองศาสตราจารย์แห่งศูนย์
ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ ทีใ่ ห้
ความสนใจในเรื่องยุทธศาสตร์ และความซับซ้ อน การสือ่ สารทีม่ ี
อิทธิพล การพัฒนากองทัพจีน และผลกระทบของยุคข้ อมูลต่อ
ความมัน่ คงโดยรวม นายฟิ นลีย์เกษียณอายุราชการจากกองทัพ
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2538 หลังรับราชการทหารมาเป็ นเวลาเกือบ
25 ปี ในช่วง 10 ปี สดุ ท้ ายของอาชีพทหาร เขาได้ ปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ น
ต�ำแหน่งนายทหารฝ่ ายต่างประเทศทีม่ งุ่ เน้ นเกี่ยวกับประเทศจีน
เขาเข้ าท�ำงานทีศ่ นู ย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ.
2539 และขณะนี ้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายห้ องปฏิบตั กิ ารเรียนรู้ด้านการบูรณาการข้ อมูล
ของศูนย์ดงั กล่าว อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 46
น.ท. (พิเศษ) เรมอนด์ ออง เข้ ารับต�ำแหน่งหัวหน้ า

ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารในสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2558 ศูนย์นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์
ทางทะเล กองก�ำลังเฉพาะกิจรักษาความมัน่ คงทางทะเล
กองทัพเรื อสาธารณรัฐสิงคโปร์ น.ท. อองเข้ ารับราชการใน
กองทัพเรื อในปี พ.ศ. 2533 เขาได้ รับเหรี ยญเกียรติยศส�ำหรับ
การปฏิบตั หิ น้ าที่ดีเยี่ยม เหรี ยญเกียรติยศส�ำหรับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นเวลายาวนาน และเหรี ยญเกียรติยศส�ำหรับการ
ปฏิบตั ดิ ีจากกองทัพสิงคโปร์ (เมื่อรับราชการได้ 10 ปี 12 ปี
15 ปี และ 20 ปี ตามล�ำดับ) นอกจากนี ้ยังได้ รับเหรี ยญตราเชิดชูเกียรติและรางวัลผู้น�ำ
หน่วยดีเด่น น.ท. ออง ยังเป็ นนายทหารเรื อที่ส�ำเร็ จการศึกษาด้ วยระดับผลการเรี ยนสูงสุด
จากโรงเรี ยนเสนาธิการทหารสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2548 (ซึง่ ปั จจุบนั รู้จกั กันในชื่อโรงเรี ยน
เสนาธิการทหาร จีเคเอส) อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 50

พล.ร.จ. มีร์ เออร์ ชาด อาลี เข้ าประจ�ำการใน
กองทัพเรื อบังกลาเทศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 และท�ำ
หน้ าที่เสนาธิการทหารเรื อในหลาย ๆ ต�ำแหน่ง เขาเป็ นผู้บงั คับ
บัญชาการเรื อรบห้ าประเภท รวมถึงเรื อบีเอ็นเอส บังกาบันธู ซึง่
เป็ นเรื อธงของกองทัพเรื อบังกลาเทศ พล.ร.จ. เออร์ ชาด เป็ นเจ้ า
หน้ าที่รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติในโกตดิววั ร์
โดยท�ำหน้ าที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ทางทหาร เขาได้ รับเหรี ยญตรา
ส�ำหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพจากกองทัพเรื อ
บังกลาเทศ และด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิแห่งส�ำนักงานเลขาธิการ
การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อในมหาสมุทรอินเดียแห่งกองทัพเรื อ
บังกลาเทศ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 54

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

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

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

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

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
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อินเดีย

นักบิน
รบหญิง

ก

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

กัมพูชา

องทัพอากาศอินเดียประดับปี กแก่นกั บินหญิงรุ่น
แรกที่ส�ำเร็จการศึกษาและก�ำลังจะได้ รับการบรรจุ
เป็ นนักบินประจ�ำเครื่ องบินขับไล่ นับเป็ นการปูทาง
ให้ สตรี ชาวอินเดียเข้ ามามีบทบาทในการสู้รบมากขึ ้น
นักบินโมฮานา ซิงห์ (จากซ้ าย) อาวานี จตุเรวดี และ
ภาวนา กานต์ ได้ รับการประดับปี กนักบินในพิธีที่จดั ขึ ้นเมื่อ
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ที่กรุงไฮเดอราบัดซึง่ ตังอยู
้ ท่ าง
ตอนใต้ ของอินเดีย
“วันนี ้เปรี ยบเสมือนการเปิ ดประวัตศิ าสตร์ หน้ าใหม่
เพราะนี่คือครัง้ แรกที่เราจะมีนกั บินเครื่ องบินขับไล่ที่เป็ นผู้
หญิง” นายมาโนฮาร์ ปาร์ ริการ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
กลาโหมอินเดียกล่าวระหว่างพิธีประดับปี ก
“สิง่ ที่เกิดขึ ้นจะเป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ หู ญิงอีกหลาย ๆ
คนเข้ ามาท�ำหน้ าที่ที่ท้าทายเช่นนี ้ในกองทัพ เป้าหมายใน
ระยะยาวของเราก็คือการสร้ างความเสมอภาคระหว่างชาย
และหญิงในกองทัพ”
ประเทศที่อนุญาตให้ ผ้ หู ญิงเข้ าไปอยูใ่ นห้ องนักบินขับ
ไล่ได้ แก่ สหราชอาณาจักร จีน อิสราเอล ปากีสถานและ
สหรัฐอเมริ กา
ที่ผา่ นมาอินเดียไม่เคยยอมให้ ผ้ หู ญิงรับหน้ าที่นกั บิน
เครื่ องบินขับไล่มาก่อน อีกทังยั
้ งไม่เคยมีผ้ หู ญิงประจ�ำการ
ในเรื อรบหรื อสมรภูมิภาคพื ้นดินมาก่อน โดยอ้ างถึงความ
เป็ นห่วงหากถูกฝ่ ายตรงข้ ามจับตัวได้ และกังวลว่าผู้หญิง
อาจจะไม่สามารถรับมือกับความเครี ยดของการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในแนวหน้ าได้ รอยเตอร์

พ บ ซ า ก เ รื อ โ บ ร า ณ
อ า ยุ 8 0 0 ปี
เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานดูแลปราสาทนครวัดอันเลื่องชื่อของกัมพูชา
(ในภาพ) ระบุวา่ ผลการตรวจสอบยืนยันว่าเรื อไม้ ที่ฝังอยูใ่ ต้ ก้นแม่น� ้ำ
ที่เหือดแห้ งไปแล้ วแห่งหนึง่ เป็ นเรื อโบราณสมัยต้ นศตวรรษที่ 13 (พ.ศ.
1744 – 1843)
นายลอง โกศาล โฆษกขององค์การอัปสรากล่าวว่า การตรวจ
สอบโดยสถาบันวิจยั ในนิวซีแลนด์ได้ ยืนยันอายุของเรื อโบราณล�ำนี ้ที่มี
ความยาว 12.8 เมตร และแกะจากต้ นไม้ ต้นเดียว นายโกศาลกล่าวว่า
เรื อล�ำนี ้ถือเป็ นเรื อที่เก่าแก่ที่สดุ ที่เคยพบในกัมพูชา
ชาวนาคนหนึง่ พบเรื อล�ำนี ้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ขณะก�ำลัง
ขุดโคลนจากก้ นแม่น� ้ำซึง่ อยูไ่ กลจากนครวัดหลายกิโลเมตร เจ้ าหน้ าที่
ได้ น�ำเรื อไปจมไว้ ในบ่อด้ านหน้ าปราสาทนครวัดเพื่อรักษาสภาพของเรื อ
ระหว่างรอการบูรณะ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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จีน
CHINA

เซี่ยงไฮ้

ดิสนีย์แลนด์

บริ ษัทวอลต์ ดิสนีย์ ได้ เปิ ดเซี่ยงไฮ้ ดสิ นีย์แลนด์ ซึง่ เป็ นสวนสนุกแห่ง
แรกของดิสนีย์ในจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ที่
ผ่านมา ด้ วยขบวนฉลองอันยิ่งใหญ่ที่มีทงผู
ั ้ ้ น�ำพรรคคอมมิวนิสต์ วง
ประสานเสียงของเด็ก ๆ เจ้ าหญิงนิทราและตัวละครอื่นๆ ของดิสนีย์
รองนายกรัฐมนตรี ของจีนและนายบ็อบ ไอเกอร์ ประธานกรรมการ
บริ หารของบริ ษัทวอลต์ ดิสนีย์ ร่วมกันตัดริ บบิ ้นสีแดงเพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ของการเปิ ดสวนสนุกแห่งนี ้อย่างเป็ นทางการ และยังแสดง
ให้ เห็นว่าพรรครัฐบาลของจีนสนับสนุนโครงการลงทุนจากสหรัฐฯ ที่มี
มูลค่า 5.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.93 แสนล้ านบาท)
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวในช่วงที่เศรษฐกิจจีนอยูใ่ นภาวะชะลอตัว
“นี่เป็ นหนึง่ ในช่วงเวลาที่นา่ ภาคภูมิใจและตื่นตาตื่นใจที่สดุ ใน
ประวัตศิ าสตร์ ของวอลต์ ดิสนีย์” นายไอเกอร์ กล่าวหลังจบเสียงเพลง
จากวงประสานเสียง จากนันบรรดานั
้
กแสดงในชุดเจ้ าหญิงนิทรา
โดนัลด์ ดัก๊ และตัวละครอื่น ๆ ของดิสนีย์ก็ออกมาเต้ นบนเวทีอย่าง
สนุกสนาน
หลังจากที่หนังการ์ ตนู เรื่ อง โฟรเซน โด่งดังไปแล้ วในจีน ทางบริ ษัท
หวังว่าเซี่ยงไฮ้ ดสิ นีย์แลนด์จะตอกย� ้ำชื่อยี่ห้อดิสนีย์ในตลาดหนังที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกแห่งนี ้ และช่วยให้ ธรุ กิจสวนสนุกในต่างแดนของ
ดิสนีย์ที่ก�ำลังอยูใ่ นภาวะซบเซากลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้
นักวิเคราะห์คาดว่าเซี่ยงไฮ้ ดสิ นีย์แลนด์จะกลายเป็ นสวนสนุกที่มี
คนมาเที่ยวมากที่สดุ ในโลก โดยน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างน้ อย 15
ล้ านคน และอาจมากถึง 50 ล้ านคนในแต่ละปี

การต่ อต้ านการ

ขับขี ใ่ นขณะมึนเมา
ผู้

กระท�ำความผิดในคดีขบั ขี่ขณะมึนเมาหลายราย ถูกน�ำตัว
ไปยังห้ องดับจิตในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2559 เพื่อดูร่างผู้เสียชีวิตและส�ำนึกถึงผลที่ตามมาจากการ
กระท�ำของคนเหล่านี ้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการที่มีเป้าหมาย
เพื่อลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนในประเทศไทย
ประเทศไทยมีอตั ราการเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนมาก
ที่สดุ เป็ นอันดับสองของโลกรองจากลิเบียเพียงประเทศเดียว ตาม
ข้ อมูลขององค์การอนามัยโลก สาเหตุหลักของการเกิดอุบตั เิ หตุคือ
การขับรถขณะมึนเมานัน่ เอง
กรมคุมประพฤติของไทยเริ่ มใช้ มาตรการเยี่ยมห้ องดับจิตนี ้
ตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ในช่วงวันหยุดสงกรานต์หรื อปี
ใหม่ไทยซึง่ มีระยะเวลาเจ็ดวัน คนไทยหลายพันคนเดินทางกลับ
ภูมิลำ� เนาของตนเพื่อฉลองสงกรานต์และใช้ เวลาอยูก่ บั ครอบครัว
รัฐบาลไทยเรี ยกช่วงนี ้ว่า “เจ็ดวันอันตราย” เนื่องจากแต่ละชัว่ โมง
จะมีผ้ เู สียชีวิตเฉลี่ย 2.3 คนและผู้บาดเจ็บ160 คนจากอุบตั เิ หตุ
บนท้ องถนน

ไทย
THAILAND

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นับตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมา เจ้ าหน้ าที่ได้
น�ำคนเมาแล้ วขับกว่า 1,700 คนไปยังห้ องดับจิตหลายสิบแห่งทัว่
ประเทศ นายประสาร มหาลี ้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กล่าว “ในอดีต เราท�ำการรณรงค์เมาไม่ขบั มาหลายครัง้ แต่สถิตกิ ็
ยังไม่มีทีทา่ ว่าจะลดลง เพราะฉะนันเราก็
้
นา่ จะลองหาวิธีใหม่ ๆ ดู
บ้ าง แล้ ววิธีไหนจะท�ำให้ คนรู้สกึ กลัวและกังวลได้ มากไปกว่านี ้”
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
IAPD FORUM
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ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

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

เริ่มต้นชีวิตใหม่

เรื่ องและภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ในใจกลางของเมืองโซโลซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากโรงเรียนประจ�ำอิสลามทีก่ อ่ ตัง้ โดยนักสอนศาสนาทีป่ ลุกปัน่ ให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดทีบ่ าหลีในปี พ.ศ.
2545 พนักงานร้านอาหารทีด่ ธู รรมดา ๆ แห่งหนึง่ ก�ำลังจัดเตรียมอาหารอินโดนีเซียอันเรียบง่ายเพือ่ พร้อมให้บริการเหมือนกับวันอืน่ ๆ
ผู้จดั การร้ านที่มีรูปร่างค่อนข้ างเล็กและท่าทางที่กระฉับกระเฉง
คล่องแคล่วรี บเดินเข้ าไปในครัวแคบ ๆ และเทส่วนผสมลงไปในกระทะร้ อน
เพื่อท�ำบิสติกและอาหารอื่น ๆ ที่ลกู ค้ าซึง่ รวมถึงต�ำรวจในท้ องที่ก�ำลังรอรับ
ประทานอยู่ นอกจากร้ านนี ้ เขายังมีธรุ กิจรถเช่าและร้ านซักรี ดเนื่องจากต้ อง
เลี ้ยงดูภรรยาและลูกอีกสองคน
นายมาห์มดู ี ฮาร์ โยโน วัย 40 ปี ผู้นี ้ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในบรรดาเจ้ าของธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีอยูเ่ ป็ นล้ าน ๆ ราย ที่มีสว่ นช่วยให้ ประเทศที่มีประชากร
มุสลิมมากที่สดุ ในโลกแห่งนี ้ขับเคลื่อนต่อไป เขาคือตัวอย่างหนึง่ ของคนที่
เปลี่ยนชีวิตจากการเป็ นผู้ท�ำระเบิดและญิฮาดหัวรุนแรงไปเป็ นสมาชิกที่มี
ประสิทธิภาพของสังคม
การที่เคยเป็ นญิฮาดหัวรุนแรงมายาวนานไม่ได้ ท�ำให้ นายฮาร์ โยโนได้ รับ
ความวางใจได้ งา่ ยนัก เขาเคยเป็ นนักรบของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโม
โรในฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นเวลาสามปี ซึง่ เขาได้ ฝึกทักษะการท�ำระเบิด และท�ำการ
ต่อสู้ในความขัดแย้ งเกี่ยวกับการแบ่งแยกศาสนาระหว่างชาวมุสลิมและชาว
คริ สต์ในอินโดนีเซีย ไม่ถงึ ปี หลังเหตุการณ์ระเบิดที่บาหลีที่ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต
202 ราย เขาก็ถกู จับกุมและถูกตัดสินว่ากระท�ำความผิดฐานซุกซ่อนวัสดุที่
ใช้ ในการท�ำระเบิด
มูลนิธิเอกชนแห่งหนึง่ ได้ ทำ� งานอย่างจริงจังกับนายฮาร์ โยโนนับตังแต่
้ ที่
เขาถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจ�ำในปี พ.ศ. 2552 และยกให้ เขาเป็ นตัวอย่าง
ทีท่ ำ� ให้ คนเห็นว่านักรบหัวรุนแรงทีแ่ ข็งกระด้ างนันสามารถกลั
้
บเนื ้อกลับตัวได้
เรื่องราวแห่งความส�ำเร็จนันเป็
้ นสิง่ จ�ำเป็ นอย่างยิง่ ในอินโดนีเซียทีม่ ชี ายหลาย
ร้ อยคนถูกจ�ำคุกฐานก่อการร้ ายและได้ รับการปล่อยตัวโดยมีการควบคุมความ
ประพฤติในช่วงหลายปี ทผี่ า่ นมา รวมถึง 97 คนในปี พ.ศ. 2558
นับตังแต่
้ ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา ทางการอินโดนีเซียได้ มีการ
พัฒนาอย่างยิ่งทางด้ านการรวบรวมข่าวกรองและการปฏิบตั กิ ารต่อต้ าน
การก่อการร้ ายโดยได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และออสเตรเลีย การจ�ำ
คุกบรรดานักรบหัวรุนแรงเกือบ 800 คน และการสังหารกว่า 100 คนในการ
8
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นายมาห์ มูดี ฮาร์ โยโน ลอง
จูโ่ จมท�ำให้ กลุม่ ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้ เครื อข่ายเจ
หมวกสวดมนต์ เมือ่ ไป
มาห์ อิสลามิยาห์ อ่อนแอลง เครื อข่ายนี ้มีความ
ถึงมัสยิดเพือ่ สวดมนต์
เชื่อมโยงกับกลุม่ อัลกออิดะห์และเป็ นผู้ก่อเหตุ
ในตอนเย็นในเมืองโซโล
โศกนาฏกรรมในบาหลี รวมถึงการวางแผนและ
เขตชวากลาง ประเทศ
การโจมตีตา่ ง ๆ กว่า 10 ครัง้
อินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะขจัด
แนวคิดแบบหัวรุนแรงให้ หมดไปจากบรรดานักรบในเรื อนจ�ำบรรลุผลส�ำเร็ จ
ค่อนข้ างน้ อย ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะการได้ เป็ นแรงบันดาลใจจากกลุม่ รัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ ท�ำให้ คนเหล่านี ้ยึดมัน่ ในแนวคิดแบบสุดโต่ง ผู้
กระท�ำผิดสองรายที่ได้ แรงบันดาลใจจากกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ได้
ก่อเหตุระเบิดพลีชีพในเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.
2559 หลังได้ รับการปล่อยตัวจากเรื อนจ�ำเพียงไม่นานก่อนที่จะท�ำการโจมตี
“เราต้ องยอมรับว่าโครงการขจัดแนวคิดแบบหัวรุนแรงโดยองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐและโครงการของรัฐบาลนันยั
้ งไม่เพียงพอ” นายทอฟิ ก อานดรี ผู้อ�ำนวย
การบริ หารสถาบันยายาซาน ประสาสติ เพอร์ ดาเมียน ซึง่ เป็ นสถาบันที่ให้
ความช่วยเหลือแก่บรรดานักรบหัวรุนแรงที่ได้ รับการปล่อยตัวโดยมีการ
ควบคุมความประพฤติ และเป็ นผู้ก่อตังร้้ านอาหารที่นายฮาร์ โยโนท�ำงาน
และมีห้ นุ อยูด่ ้ วยในขณะนี ้
นายอานดรี ประเมินว่าร้ อยละ 40 ของบรรดานักรบหัวรุนแรงที่มีอยูก่ ว่า
400 คนที่ถกู ปล่อยตัวภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ กลับไปเข้ าร่วม
กับเครื อข่ายหัวรุนแรง
นายอานดรี กล่าวว่าบางคนอาจจะอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติ แต่มีชาว
อินโดนีเซียไม่กี่คนที่ต้องการจะจ้ างคนเหล่านี ้หรื อแม้ แต่จะยอมให้ อาศัยอยู่
ในละแวกใกล้ เคียง “เมื่อถูกปล่อยตัวออกมา คนเหล่านี ้ก็ต้องพึง่ พาตนเอง
ส�ำหรับพวกเขาแล้ ว สังคมก็เหมือนกับคุกหลังที่สองเพราะการไม่ยอมรับ
ของสังคม” นายอานดรี กล่าว
ในย่านงรูกีในเมืองโซโล นายโจโก เปอร์ วนั โต อดีตนักรบหัวรุนแรงที่

นายมาห์ มูดี ฮาร์ โยโน อดีตนักรบญิฮาด ท�ำอาหารในครัว
ทีร่ ้ านอาหารอินโดนีเซียของตน นอกจากร้ านนี้ นายฮาร์
โยโนยังมีธุรกิจรถเช่ า และร้ านซักรีดอีกด้ วย

ใช้ นามแฝงว่า ฮันด์โซลลาห์ กล่าวว่าเขาได้ รับการยอมรับอย่างช้ า ๆ จาก
ชุมชนมุสลิมเคร่งศาสนาที่รังเกียจเขาเมื่อเขาได้ รับการปล่อยตัวจากคุกเมื่อ
สองปี ที่แล้ ว
หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ที่มีถนนหนทางแคบ ๆ และบ้ านเรื อนที่กระจุกกันอยูอ่ ย่าง
หนาแน่นแห่งนี ้ เป็ นแหล่งร้ านขายฮิญาบที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป และ
เป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยนประจ�ำ อัล มุกมิน ซึง่ เป็ นสถานสอนศาสนาอิสลามที่
มีแนวคิดสุดโต่งที่ก่อตังโดยนายอาบู
้
บาการ์ บาเชียร์ ผู้น�ำทางจิตวิญญาณ
วัยชราที่เป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่บาหลี ซึง่ ขณะนี ้ถูกคุมขัง
อยูใ่ นเรื อนจ�ำด้ วยสภาพที่ออ่ นล้ าในความผิดฐานให้ เงินสนับสนุนแก่คา่ ย
ฝึ กญิฮาดในอาเจะห์
นายฮันด์โซลลาห์ อดีตนักเรี ยนในโรงเรี ยนแห่งนี ้ได้ ตอ่ สู้เคียงบ่าเคียง
ไหล่กบั นายฮาร์ โยโน และถูกจับกุมเมื่อทางการเข้ าจูโ่ จมค่ายฝึ กของนาย
บาเชียร์ ในปี พ.ศ. 2553 นายฮันด์โซลลาห์กล่าวว่าหลังจากการที่ได้ รับการ
ปล่อยตัว บรรดาเพื่อนบ้ านไม่ตอบรับค�ำทักทายของเขา และผู้สวดมนต์ราย
หนึง่ ในมัสยิดเรี ยกเขาว่าผู้ก่อการร้ ายที่ควรถูกขับไล่
“ผมตอบโต้ ด้วยการท�ำความดี” นายฮันด์โซลลาห์ วัย 41 ปี กล่าว “ผม
ไม่ได้ หลีกเลี่ยงพวกเขา แต่พยายามที่จะเข้ าหาสังคม และพวกเขาก็คอ่ ย ๆ
เห็นว่าผมเปลี่ยนไปแล้ ว”
ปั จจุบนั นายฮันด์โซลลาห์เป็ นนักเทศน์ที่เป็ นที่นิยมและมักจะเดินทาง
อยูบ่ อ่ ย ๆ ลูก ๆ ที่เกิดจากภรรยาสองคนได้ รับการเลี ้ยงดูด้วยรายได้ จาก
ธุรกิจอาหารขบเคี ้ยวของภรรยาคนหนึง่ ที่สง่ ขายตามร้ านอาหารและร้ านค้ า
ต่าง ๆ
ตอนนี ้นายฮันด์โซลลาห์กล่าวว่าการเป็ นญิฮาดหัวรุนแรงนันไม่
้ ใช่เรื่ อง
ที่สมเหตุสมผลในอินโดนีเซียเพราะชาวมุสลิมไม่ได้ ถกู โจมตี นายฮันด์โซล
ลาห์คดิ เหมือนกับคนอื่น ๆ ที่ได้ รับการปล่อยตัวโดยมีการควบคุมความ
ประพฤติ เขาประณามกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์วา่ เป็ นผู้เข่นฆ่าชาว
มุสลิมที่ปฏิเสธที่จะตีความศาสนาอิสลามโดยใช้ แนวคิดที่สดุ โต่ง
“สิง่ ที่ผมท�ำในอดีตมันคือความผิดพลาด หลักค�ำสอนของศาสนา
อิสลามหลายข้ อถูกละเมิดเพื่อก่อความรุนแรงโดยการโจมตีด้วยระเบิดใน
สถานที่อนั สงบสุข เช่น โรงแรม ตลาดหรื อพื ้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่เป็ นการ
เข่นฆ่าผู้บริ สทุ ธิ์” นายฮันด์โซลลาห์กล่าว
ด้ วยความสามารถในการซ่อมแซมอาวุธ นายฮันด์โซลลาห์กล่าวว่าผู้
สนับสนุนรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ได้ พยายามชักชวนให้ เขาเข้ าร่วมกลุม่
นับตังแต่
้ ที่เขาออกจากคุกมา นายฮันด์โซลลาห์เล่าว่าเขาได้ เกลี ้ยกล่อม

นายมาห์ มูดี ฮาร์ โยโน ยกถาดอาหารไปให้ กบั ลูกค้ าใน
ร้ านอาหารของตนในเมืองโซโล เขตชวากลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย

ชายหนุม่ อย่างน้ อย 10 คนไม่ให้ เดินทางไปยังซีเรี ยเพื่อเข้ าร่วมกลับกลุม่ รัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์
เช่นเดียวกับนายฮาร์ โยโนและอดีตนักรบหัวรุนแรงของกลุม่ เจมาห์ อิส
ลามิยาห์คนอื่น ๆ ที่ให้ สมั ภาษณ์ นายฮันด์โซลลาห์ยงั คงเชื่อว่าอินโดนีเซีย
ควรปกครองโดยกฎหมายชารี อะห์ ไม่ใช่โดยรัฐบาลฆราวาส แต่เขาก็กล่าว
ว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวควรจะใช้ วิธีการที่สนั ติ
ส�ำหรับผู้ที่สนับสนุนความพยายามในการขจัดแนวคิดแบบหัวรุนแรง
นายฮันด์โซลลาห์คือตัวอย่างหนึง่ ของความส�ำเร็ จ ในขณะเกียวกันก็เน้ น
ให้ เห็นถึงความยากล�ำบากของรัฐบาล ความพยายามที่มากขึ ้นในการ
สนับสนุนให้ กลุม่ หัวรุนแรงที่ถกู ปล่อยตัวออกมากลับเข้ าสูส่ งั คมกระแสหลัก
นัน้ จะช่วยป้องกันการโจมตี หรื อจะเป็ นการให้ ที่หลบซ่อนเพื่อให้ คนเหล่านี ้
กลับมารวมตัวกันและวางแผนก่อเหตุกนั แน่
พล.จ. ฮามิดนิ ผู้อำ� นวยการฝ่ ายป้องกันของหน่วยต่อต้ านการก่อการ
ร้ ายอินโดนีเซียกล่าวว่า มีบางอย่างทีร่ ัฐบาลไม่สามารถท�ำได้ ตัวอย่างเช่น
รัฐบาลไม่สามารถให้ สนิ เชือ่ เพือ่ ธุรกิจขนาดย่อมแก่อดีตนักรบหัวรุนแรงได้
เพราะมันอาจเป็ นแรงจูงใจในการหาเงินไปสนับสนุนการก่อการร้ าย พล.จ.
ฮามิดนิ กล่าว แต่รัฐบาลมีแผนทีจ่ ะให้ คำ� ปรึกษาแก่กลุม่ หัวรุนแรงทีไ่ ด้ รับการ
ปล่อยตัวและช่วยให้ คนเหล่านี ้ได้ มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน ซึง่ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
ต่อการสมัครงาน การเปิ ดบัญชีธนาคาร และการกระท�ำกิจทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ
พล.จ. ฮามิดิน ที่ใช้ ชื่อรี ยกชื่อเดียวกล่าวว่ารัฐบาลได้ บรรลุผลส�ำเร็ จ
บางประการแล้ ว ตัวเลขของรัฐบาลระบุวา่ ในบรรดานักรบหัวรุนแรงที่ถกู
ปล่อยตัวออกมานัน้ คนที่ถกู จับกุมอีกครัง้ หรื อถูกสังหารในระหว่างปฏิบตั ิ
การต่อต้ านการก่อการร้ ายมีอยูน่ ้ อยกว่าร้ อยละ 10 อย่างไรก็ตาม พล.จ.
ฮามิดนิ ยอมรับว่าคนที่กลับไปมีแนวคิดหัวรุนแรงอีกนันมี
้ จ�ำนวนสูงกว่ามาก
ตัวเลขของการกระท�ำผิดซ� ้ำทีร่ ะบุนนไม่
ั ้ รวมถึงผู้ทไี่ ปเข้ าร่วมกับกลุม่
รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ในซีเรีย การไปเข้ าร่วมกับความขัดแย้ งในต่าง
ประเทศไม่ได้ เป็ นเรื่องผิดกฎหมายในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้รัฐสภา
ของประเทศก�ำลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายใหม่
นายอานดรี กล่าวว่า สถาบันยายาซาน ประสาสติ เพอร์ ดาเมียน บรรลุ
ผลส�ำเร็ จในการน�ำคนส่วนใหญ่กลับเข้ าสูส่ งั คมจากจ�ำนวนหมด 30 คน
ที่ทางสถาบันเกี่ยวข้ องด้ วยในช่วงห้ าปี ที่ผา่ นมา สถาบันหาวิธีที่จะน�ำคน
เหล่านี ้กลับเข้ าสูช่ มุ ชุนและมุง่ เน้ นการจูงใจให้ ปฏิเสธความรุนแรงแทนที่จะ
พยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อหลัก เช่น ความเชื่อในเรื่ องการสนับสนุน
ผู้น�ำศาสนา
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การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศและ

การเข้าถึง

ขัว
้ โลก
นักท่ องเทีย่ วล่ องเรือในคาบสมุทร
แอนตาร์ กติกาตะวันตกในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ชาติต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกให้ความสนใจกับ
อาร์กติกและแอนตาร์กติกามากขึ้นในขณะที่รัฐบาล
ของตนวางแผนที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

มี

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

การคาดการณ์วา่ ประชากรโลก
ที่ปัจจุบนั มีอยู่ 7.1 พันล้ านคนจะ
เพิ่มเป็ น 8.3 พันล้ านคนภายในปี
พ.ศ. 2573 และมีความต้ องการ
พลังงาน อาหารและน� ้ำมากขึ ้น
ในขณะที่ทรัพยากรเหล่านี ้ก�ำลังค่อย ๆ ลดน้ อย
ลง ความตึงเครี ยดระดับโลกดังกล่าวอาจส่งผล
ให้ ประเทศต่าง ๆ ออกค้ นหาและแย่งชิงทรัพยากร
และลงเอยที่ความขัดแย้ งในที่สดุ
“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจ
ท�ำให้ ความตึงเครี ยดทวีความรุนแรงขึ ้นและเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้ งระหว่างประเทศ
เนื่องจากระดับน� ้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ ้น การหดหาย
ของพื ้นที่ชายฝั่ งและการจมตัวของเกาะขนาดเล็ก
ที่มีลกั ษณะราบต�่ำจะส่งผลกระทบต่อเขตแดน
ทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะซึง่ เป็ นแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ” ตามที่ระบุไว้ ในรายงาน
เมื่อปี พ.ศ. 2558 หัวข้ อ “จงเตรี ยมความพร้ อม
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความมัน่ คงและ
กองทัพออสเตรเลีย” ที่จดั ท�ำขึ ้นโดยสภาส�ำรวจ
สภาพอากาศในออสเตรเลีย “องค์กรระหว่าง
ประเทศระดับแนวหน้ าและกองทัพต่าง ๆ ทัว่ โลก
นับตังแต่
้ กองทัพสหรัฐฯ ไปจนถึงประเทศสมาชิก
นาโต (องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติก
เหนือ) และขณะนี ้ก็มีกลุม่ ประเทศ จี7 ล้ วนแต่
พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เป็ นภัยคุกคามที่ส�ำคัญต่อความมัน่ คงของชาติ”
ภัยคุกคามความมัน่ คงดังกล่าวและการแข่งขัน
เพื่อช่วงชิงทรัพยากรที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นได้ ท�ำให้

รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ วางแผนที่จะรับมือกับ
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้ อมในอนาคต
หลายประเทศพิจารณาว่าพื ้นที่อาร์ กติกและ
แอนตาร์ กติกาเป็ นแหล่งทรัพยากรในอนาคต โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ท�ำให้ น� ้ำแข็งที่ปกคลุมขัวโลกละลาย
้
และมีชอ่ ง
ทางเข้ าถึงแหล่งทรัพยากรที่ยงั ไม่มีการน�ำมาใช้ ได้
ตลอดทังปี
้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
“เมื่อทรัพยากรบางอย่างมีแนวโน้ มว่าจะลดลง
และความขัดแย้ งทวีความรุนแรงขึ ้น ทรัพยากรใหม่
ที่มีอยูอ่ าจผลักดันให้ ชาติตา่ ง ๆ แข่งขันกันมากขึ ้น”
ตามข้ อมูลของสภาส�ำรวจสภาพอากาศ
สภาส�ำรวจสภาพอากาศชี ้ให้ เห็นว่า อาร์ กติก
มีสภาพอากาศที่ร้อนขึ ้นเป็ นสองเท่าจากอัตรา
ปกตินบั ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2523 เป็ นต้ นมา ซึง่ ส่งผล
ให้ น� ้ำแข็งละลาย การคาดการณ์บางอย่างบ่งชี ้
ว่า มหาสมุทรอาร์ กติกอาจเป็ นพื ้นที่ปลอดน� ้ำแข็ง
ตลอดช่วงฤดูร้อนในปลายศตวรรษนี ้ ท�ำให้ เข้ า
ถึงน่านน� ้ำอาร์ กติกได้ งา่ ยขึ ้น เกิดเส้ นทางเดินเรื อ
ใหม่ มีฤดูกาลขนส่งที่ยาวนานขึ ้น และเข้ าถึงแหล่ง
น� ้ำมันและก๊ าซที่ส�ำคัญได้ มากขึ ้น นักวิทยาศาสตร์
ระบุวา่ น่านน� ้ำอาร์ กติกไม่เคยป็ นพื ้นที่ปลอดน� ้ำ
แข็งเป็ นเวลาอย่างน้ อย 100,000 ปี
“ในระยะยาว การเข้ าถึงน่านน� ้ำอาร์ กติกได้
ง่ายขึ ้นอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความขัด
แย้ งระหว่างชาติตา่ ง ๆ ในเรื่ องการเข้ าถึงแหล่ง
ทรัพยากรและการน�ำทรัพยากรออกมาใช้ ” สภา
ส�ำรวจสภาพอากาศระบุ “ทะเลจีนใต้ และอาร์ กติก
คือตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพภูมิอากาศที่สง่ ผลให้ ระดับน� ้ำทะเลเพิ่มสูงขึ ้นและน� ้ำแข็งในทะเล
เกิดการหดตัว อาจท�ำให้ ความตึงเครี ยดทางด้ านอธิปไตยระหว่างชาติ
ต่าง ๆ มีความซับซ้ อนยิ่งขึ ้น แม้ วา่ ในปั จจุบนั สถาบันทางการเมืองที่มี
อยูจ่ ะประสบความส�ำเร็ จในการจัดการกับความตึงเครี ยดเหล่านี ้”
จีนได้ แสดงความสนใจต่ออาร์ กติก แม้ จะยังไม่ได้ เผยแพร่เอกสาร
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับอาร์ กติก แต่จีนให้ ความสนใจกับภูมิภาคดังกล่าว
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
“แม้ จะไม่มีนโยบายที่เป็ นทางการ แต่ก็มีการปฏิสมั พันธ์อยูส่ าม
แบบที่เป็ นพื ้นฐานของการมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับอาร์ กติกของรัฐบาลจีน
ได้ แก่ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับ
ทวิภาคี และการเข้ าร่วมในการก�ำกับดูแลในระดับภูมิภาค ปฏิสมั พันธ์
เหล่านี ้ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจของ
จีนต่อภูมิภาคนี ้” ตามรายงานของวารสารอีสต์ เอเชีย ฟอรัม ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 “ปฏิสมั พันธ์ของจีนในอาร์ กติกนันเริ
้ ่ มจากโครงการ
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างความร่วมมือกับหลาย
ประเทศในแถบอาร์ กติกเพื่อศึกษาวิจยั สภาพอากาศและสิง่ แวดล้ อม
อย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็ นเหตุผลหลักในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมของ
จีน นักวิจารณ์บางรายหมดข้ อสงสัยอย่างรวดเร็วว่ารัฐบาลจีนจะใช้

โครงการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อซ่อนเร้ นวัตถุประสงค์ทางการเมืองอื่น
ๆ แต่ความท้ าทายอันใหญ่หลวงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้ อมและสภาพภูมิอากาศที่จีนเผชิญอยูก่ ็ไม่ควรจะถูกมองข้ าม
ความท้ าทายเหล่านี ้คือปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ เกิดโครงการทางวิทยาศาตร์
และการวิจยั สภาพอากาศในระดับนานาชาติ”
เพื่อขจัดความสับสนใด ๆ เกี่ยวกับจุดยืนของจีนในอาร์ กติก ทางการ
จีนได้ ยอมรับว่าตนมีความสนใจในภูมิภาคนี ้ นอกจากนี ้ จีนยังเป็ น
ประเทศผู้สงั เกตการณ์ถาวรของสภาอาร์ กติกอีกด้ วย
“ความตังใจของจี
้
นที่จะเป็ นผู้สงั เกตการณ์ในสภาอาร์ กติกช่วย
สนับสนุนมุมมองที่วา่ จีนไม่ได้ ท้าทายอ�ำนาจอธิปไตยของบรรดารัฐ
ชายฝั่ งในมหาสมุทรอาร์ กติก และยังคงมุง่ มัน่ ให้ ความเคารพต่อหลัก
นิตธิ รรมรวมถึงอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล” ตามที่
นิตยสารข่าวออนไลน์ เดอะดิโพลแมต รายงานในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2558 “จีนก�ำหนดจุดยืนของตนเองและ ‘เตรี ยมพร้ อม’ ที่จะเข้ าถึงพื ้นที่
และน�ำทรัพยากรออกมาใช้ และแสวงประโยชน์จากโอกาสทางกลยุทธ์
เศรษฐกิจ การทหารและวิทยาศาสตร์ ในภูมิภาคอาร์ กติกในช่วงหลายปี
ข้ างหน้ า”
ในขณะเดียวกัน รัสเซียไม่ได้ ปิดบังความต้ องการของตนที่จะ
อ้ างสิทธิในทรัพยากรในอาร์ กติก เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 รัสเซียได้
ยื่นค�ำร้ องเพื่ออ้ างสิทธิในดินแดนใหม่
ต่อคณะกรรมาธิการก�ำหนดขอบเขต
ไหล่ทวีปแห่งสหประชาชาติ โดยอ้ างว่า
มหาสมุทรแปซิฟิก
ทะเลเบริง
เส้นอา
ตอนเหนือ
เขตไหล่ทวีปของตนนันมี
้ ระยะไกลออก
ร์กติก
สหรัฐอเมริกา
ไปในมหาสมุทรอาร์ กติกมากกว่าที่เคย
(อะแลสกา)
คิด หากการอ้ างสิทธินี ้ได้ รับการรับรอง
เส้นทางเดินเรือทาง
ตอนเหนือ
รัสเซียจะครอบครองอาณาเขตที่กว้ างขึ ้น
ซึง่ เป็ นแหล่งประมง น� ้ำมัน ก๊ าซธรรมชาติ
และทรัพยากรอื่น ๆ ตามรายงานของ
เส้นทางเดินเรือ
ตะวันตกเฉียงเหนือ
นิตยสาร นิ กเกอิ เอเชี ยน รี วิว ในเดือน
เมษษยน พ.ศ. 2556
มหาสมุทร
รัสเซียมีเรื อตัดน� ้ำแข็งอยูแ่ ล้ ว 40 ล�ำ
อาร์กติก
ในภูมิภาค และเริ่ มทดสอบเรื อล�ำใหม่ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ตามรายงาน
รัสเซีย
ของ นิ กเกอิ นิตยสารฉบับนี ้ยังระบุวา่
ขั้วโลกเหนือ
แคนาดา
รัสเซียก�ำลังพิจารณาสร้ างฐานทัพอีก
แห่งหนึง่ ในภูมิภาค
อินเดียซึง่ ยังมีสถานะเป็ นผู้
สังเกตการณ์ถาวรในสภาอาร์ กติก ได้ เข้ า
ร่วมการเจรจาแบบไตรภาคีกบั จีนและ
กรีนแลนด์
รัสเซียในปี พ.ศ. 2558 เพื่อหารื อเกี่ยวกับ
(เดนมาร์ก)
ความเป็ นไปได้ ในการสร้ างความร่วมมือ
สวาลบาร์ด
(นอร์เวย์)
เพื่อผลิตน� ้ำมันและก๊ าซธรรมชาติ ข้ อมูล
ที่ไม่ชดั เจนเหล่านี ้ท�ำให้ เกิดข้ อสงสัยว่า
ความร่วมมือดังกล่าวอาจขยายไปสูก่ าร
เส้นอาร์กติก
ฟินแลนด์
เป็ นหุ้นส่วนในการส�ำรวจอาร์ กติกเมื่อน� ้ำ
มหาสมุทรแอตแลนติก
ไอซ์
แ
ลนด์
นอร์
เ
วย์
สวี
เ
ดน
แข็งละลาย
ตอนเหนือ

8 สมาชิกนสภาอาร์กติก
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ต่อกองทัพ

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เรือตัดน�ำ้ แข็งอาห์ โตจอดอยู่กลางลานน�ำ้ แข็งนอกชายฝั่งเมือง
โตร์ นิโอซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฟิ นแลนด์ ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 เพือ่ ทดสอบลักษณะการรั่วไหลของน�ำ้ มันใต้ น�ำ้ แข็ง
ในอาร์ กติก

“ขณะที่อินเดียยังคงยืนยันว่าความสนใจของตนใน
อาร์ กติกส่วนใหญ่จะมุง่ เน้ นในทางวิทยาศาสตร์ จีนก็ได้
แสดงจุดยืนที่แน่วแน่มากขึ ้น โดยระบุวา่ ตนเป็ น ‘ประเทศ
อาร์ กติกใกล้ ’” ตามรายงานของนิตยสารโพลิตโิ ค ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้สื่อข่าวรายหนึง่ ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่า ขณะที่
ประเทศต่าง ๆ ยอมรับความจริ งที่วา่ น� ้ำแข็งในอาร์ กติก
ก�ำลังละลาย หลายประเทศได้ หนั ไปสนใจประเด็นทาง
เศรษฐกิจแทนประเด็นทางสิง่ แวดล้ อม อินเดียให้ ความ
สนใจกับแอนตาร์ กติกามานานหลายปี แต่เมื่อเร็ว ๆ นี ้
ได้ มงุ่ ท�ำวิจยั ในภูมิภาคอาร์ กติกมากขึ ้นตามรายงานของ
เว็บไซต์ DailyO ซึง่ เป็ นพื ้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์
ของบริ ษัทสื่อ อินเดีย ทูเดย์ กรุ๊ปส์ ในปี พ.ศ. 2558
อินเดียเริ่ มผลักดันให้ ตนมีบทบาทมากขึ ้นในอาร์ กติกโดย
ส่งเสริ มให้ อินเดียเป็ นผู้น�ำด้ านการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
บรรดานักวิจยั ของอินเดียยังกล่าวว่า กระบวนการ
ในชันบรรยากาศบริ
้
เวณขัวโลกในภู
้
มิภาคอาร์ กติกนันมี
้
ความเชื่อมโยงกับระดับความรุนแรงของสภาพอากาศใน
ฤดูมรสุมของอินเดีย
“แม้ ความเชื่อมโยงทางภูมิอากาศระหว่างพื ้นที่ที่หา่ ง
ไกลกันจะเป็ นเรื่ องที่ถกเถียงกันอยูใ่ นแง่วิชาการ แต่ความ
เข้ าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอาร์ กติกก็เป็ นรื่ องส�ำคัญยิ่งต่อ
พื ้นที่เศรษฐกิจที่มงุ่ เน้ นการเกษตรและต้ องพึง่ พิงฤดูมรสุม
อย่างพวกเรา” นายฮาร์ ช วาร์ ดนั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอินเดียกล่าวในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตามรายงานของนิวเดลี เทเลวิชนั
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะท�ำให้ ระดับ
น� ้ำทะเลเพิ่มสูงขึ ้นแล้ ว ยังท�ำให้ อณ
ุ หภูมิของโลกเพิ่มขึ ้น
ตลอดจนเพิ่มความรุนแรงและความถี่ของการเกิดสภาพ
อากาศแบบสุดโต่ง ผลกระทบเหล่านี ้จะท�ำให้ ปริ มาณ
อาหารและน� ้ำลดน้ อยลง ท�ำลายสุขภาพของมนุษย์และ
ก่อผลเสียต่อโครงสร้ างพื ้นฐานและเศรษฐกิจ ตามที่สภา
ส�ำรวจสภาพอากาศระบุ

หลายประเทศได้ ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศคือ
ภัยคุกคามต่ อความมั่นคงของชาติ และเริ่มก�ำหนดแผนต่ าง ๆ เพื่อ
รั บมือกับความเป็ นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้ สภาส�ำรวจสภาพอากาศ
ของออสเตรเลียได้ จดั ท�ำรายการต่ อไปนีท้ ่ เี ป็ นข้ อปฏิบตั ทิ ่ กี องทัพ
ต่ าง ๆ ควรพิจารณาในการจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ

การวางแผนและการปฏิบัติการทางทหาร

• ก�ำหนดให้ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศคือปั จจัยหนึง่ ในกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ทางทหารของประเทศ
• แต่งตังเจ้
้ าหน้ าทีท่ างทหารระดับสูงให้ เป็ นเจ้ าหน้ าทีว่ างแผนในเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
• เผยแพร่กลยุทธ์ในการปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
• เข้ าร่วมคณะท�ำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ
• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศต่อทีต่ งฐานทั
ั้
พ
และศักยภาพของฐานทัพ

การฝึกและการทดสอบทางทหาร

• วิเคราะห์ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศต่อการฝึ กทาง
ทหาร
• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศต่อความพร้ อม
ของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและนาวิกโยธินแต่ละนาย
• วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศในหลักนิยมของกองทัพ โดย
ก�ำหนดวิธีการตอบสนองต่อการบรรเทาภัยพิบตั ิ
• วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศต่อสุขภาพ
ของกองก�ำลังทหารและพื ้นทีป่ ฏิบตั กิ าร

โครงสร้างพื้ นฐานของกองทัพ

• ก�ำหนดเป้าหมายในเรื่องพลังงานหมุนเวียนส�ำหรับฐานทัพ
• ประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการเพิม่ ระดับของน� ้ำทะเลและภาวะน� ้ำท่วมใน
ฐานทัพ
• ประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับสภาพอากาศทีร่ ุนแรงสุดโต่งต่อฐานทัพทีเ่ ป็ นผลมา
จากสภาพภูมอิ ากาศ

การจัดซื้ อทางทหารและห่วงโซ่ อุปทาน

• ก�ำหนดเป้าหมายในเรื่องการประหยัดเชื ้อเพลิงและพลังงานเมือ่ จัดซื ้อ
ยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบตั กิ ารทางทหาร ซึง่ รวมถึงการใช้ เชื ้อเพลิงชีวภาพ
และเชื ้อเพลิงแบบผสมผสาน
• วิเคราะห์ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อโครงสร้ าง
พื ้นฐานทีส่ ำ� คัญทางพลเรือนและแรงงานพลเรือน ตลอดจนผลกระทบต่อ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทัพ การปฏิบตั กิ ารและการฝึ ก
• ใช้ แนวปฏิบตั ทิ ยี่ งั่ ยืนในการจัดซื ้อจัดจ้ างทีร่ วมถึงกองยานพาหนะส�ำหรับ
พลเรือนแบบประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ให้ แสงสว่างและกระบวนให้ ความร้ อน
แบบประหยัดพลังงาน และกลยุทธ์ในการลดปริมาณของเสีย
IAPD FORUM
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จีนต้องการให้เรือต่าง ๆ ใช้เส้นทางอาร์กติก

เพื่ อการเดินทางทีร่ วดเร็วกว่า
รอยเตอร์

จีมหาสมุทรอาร์กติก ซึง่ เป็ นเส้นทางที่เกิดขึ ้นจากภาวะโลกร้ อน เพื่อ

นต้ องการให้ เรื อสัญชาติตนใช้ เส้ นทางเดินเรื อตะวันตกเฉียงเหนือผ่าน

ลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทร
แปซิฟิก หนังสือพิมพ์ฉบับหนึง่ ที่ก�ำกับดูแลโดยรัฐบาลประกาศในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559
จีนมีกิจกรรมในภูมิภาคขัวโลกมากขึ
้
้นเรื่ อย ๆ จนกลายเป็ นหนึง่ ใน
ผู้ลงทุนด้ านการท�ำเหมืองแร่รายใหญ่ที่สดุ ในกรี นแลนด์และร่วมท�ำข้ อ
ตกลงการค้ าเสรี กบั ไอซ์แลนด์ เส้ นทางการขนส่งที่สนลงโดยผ่
ั้
านทาง
มหาสมุทรอาร์ กติกจะช่วยให้ บริ ษัทต่าง ๆ ของจีนประหยัดเวลาและค่าใช้
จ่าย ตัวอย่างเช่น การเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ ไปเมืองฮัมบูร์กผ่านเส้ นทาง
อาร์ กติกนันมี
้ ระยะทาง 2,800 ไมล์ทะเล ซึง่ สันกว่
้ าการเดินทางผ่านคลอง
สุเอซ
นอกจากนี ้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานด้ านความ
ปลอดภัยทางทะเลของจีนได้ เผยแพร่คมู่ ือที่มีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเส้ นทาง
อย่างละเอียด จากชายฝั่ งทางตอนเหนือของทวีปอเมริ กาเหนือไปจนถึง
มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ไชนา เดลี
“เมื่อมีการใช้ เส้ นทางนี ้อย่างสม�่ำเสมอ การขนส่งทางทะเลของโลกก็จะ
เปลี่ยนไปในทันที และจะมีอิทธิพลอย่างอย่างยิ่งต่อการค้ าระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจโลก การไหลเวียนเงินทุน และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร”
นายหลิว เผิงเฟย โฆษกของกระทรวงกล่าวกับหนังสือพิมพ์
เรื อจีนจะแล่นผ่านเส้ นทางเดินเรื อตะวันตกเฉียงเหนือ “ในอนาคต”
นายหลิวกล่าวเพิ่มโดยไม่ได้ ระบุชว่ งเวลาที่แน่นอน เส้ นทางเดินเรื อตะวัน
ตกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยูใ่ นน่านน� ้ำที่แคนาดาอ้ างกรรมสิทธิ์ เมื่อถูกถาม
ว่าจีนพิจารณาว่าเส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางเดินเรื อระหว่างประเทศหรื อเป็ น
น่านน� ้ำของแคนาดา นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน
กล่าวว่า จีนตังข้
้ อสังเกตว่าแคนานาดามองว่าเส้ นทางนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของ
น่านน� ้ำตน แต่บางประเทศเชื่อว่ามันเป็ นเส้ นทางเดินเรื อระหว่างประเทศ
ในออตตาวา โฆษกของนายสเตฟาน ดิออน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การต่างประเทศกล่าวว่า การขนส่งผ่านน่านน� ้ำในเส้ นทางเดินเรื อตะวันตก
เฉียงเหนือนันไม่
้ สามารถท�ำได้ โดยพลการ
“เรายินดีให้ มีการเดินเรื อในน่านน� ้ำหากปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้ อ
บังคับของเรา แคนาดามีสทิ ธิโดยอิสระที่จะควบคุมน่านน� ้ำภายใน” นายโจ
เซฟ พิกเคอริ ลล์กล่าว
บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางทะเลระบุวา่ มีความเป็ นไปได้ อย่างยิ่งที่บริ ษัท
ขนส่งต่าง ๆ จะประสบอุปสรรคทังจากน�
้
้ำแข็งในอาร์ กติกที่คาดเดาไม่
ได้ การขาดแคลนโครงสร้ างพื ้นฐานโดยสิ ้นเชิงในภูมิภาคนี ้ น่านน� ้ำที่คอ่ น
ข้ างตื ้นเขิน การขาดแผนที่ที่ทนั สมัยและค่าใช้ จา่ ยในการประกันภัยที่เพิ่ม
ขึ ้น นอกจากนี ้ เส้ นทางนี ้จะมีความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์สำ� หรับจีน นายวู หยู
เสี่ยว เจ้ าหน้ าที่ทางทะเลอีกคนหนึง่ กล่าวกับหนังสือพิมพ์ ไชนา เดลี
น� ้ำแข็งในทะเลที่ก�ำลังละลายได้ กระตุ้นให้ เกิดการสัญจรเชิงพาณิชย์
มากขึ ้น และจีนก็ต้องการที่จะด�ำเนินกิจกรรมมากขึ ้นในอาร์ กติก ซึง่ จีน
ระบุวา่ ตนมีผลประโชน์ที่ส�ำคัญ
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“เราได้ รับข้ อมูลโดยตรงจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ ที่
ระบุวา่ หากแนวโน้ มในปั จจุบนั ยังคงด�ำเนินต่อไปเรื่ อย ๆ
ระดับน� ้ำทะเลอาจเพิ่มสูงขึ ้นครึ่งเมตรภายใน 50 ปี ข้ าง
หน้ า และเพิ่มเป็ นหนึง่ เมตรภายในหนึง่ ศตวรรษ” นาย
แซม ตัน ผู้แทนของสิงคโปร์ ในสภาอาร์ กติกกล่าวกับ
หนังสือพิมพ์ ทูเดย์ ในสิงคโปร์ เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2559 “ถ้ าเหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นจริ ง ๆ หลายประเทศทัว่ โลก
รวมถึงสิงคโปร์ อาจตกอยูใ่ นความเสี่ยงเนื่องจากพื ้นที่
ต่าง ๆ ของประเทศจะจมอยูใ่ ต้ น� ้ำ”
เหตุการณ์ประเภทนี ้อาจส่งผลให้ ความตึงเครี ยด
ที่มีอยูแ่ ต่เดิมทวีความรุนแรงขึ ้น เพิ่มระดับการขาด
เสถียรภาพทางสังคม ท�ำให้ เกิดการย้ ายถิ่นฐานขนาด
ใหญ่และกระตุ้นความขัดแย้ งอันรุนแรง ด้ วยเหตุนี ้กองทัพ
ต่าง ๆ และภาคการรักษาความมัน่ คงในระดับกว้ างกว่า
จึงระบุวา่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็ น
“ปั จจัยทวีภยั คุกคาม” สภาส�ำรวจสภาพอากาศระบุ

ลูกเรือจากเรือฮีลลี ซึ่งเป็ นเรือตรวจการณ์ นอกชายฝั่งของ
หน่ วยยามฝั่งสหรัฐฯ น�ำสิ่ งอุปกรณ์ ขนึ้ มาจากมหาสมุทร
อาร์ กติกในระหว่ างการปฏิบัตภิ ารกิจการวิจยั รอยเตอร์

“สภาพอากาศที่รุนแรงสุดโต่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความพร้ อมของกองทัพและความสามารถของกองทัพ
ในการด�ำรงสถานะของตนเอง” สภาส�ำรวจสภาพอากาศ
ระบุ “เมื่อการขาดเสถียรภาพเพิ่มระดับขึ ้น ความขัดแย้ ง
และการย้ ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจากสภาพอากาศจะท�ำให้
บทบาทและภารกิจของกองทัพเปลี่ยนแปลงไปอนาคต”

การดูแลแอนตาร์กติกา

ด้ วยการประกาศตนเป็ นหนึง่ ในผู้น�ำในแอนตาร์ กติกา
ตลอดช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมา ออสเตรเลียอ้ างสิทธิอธิปไตย
เหนือดินแดนร้ อยละ 42 ของทวีปแอนตาร์ กติกา ในฐานะ
ผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ าสูเ่ วทีแข่งขันเพื่อช่วงชิงทรัพยากรที่
ยังไม่ได้ น�ำออกมาใช้ ออสเตรเลียเสี่ยงต่อการสูญเสีย
อิทธิพลที่มีมานานในฐานะมหาอ�ำนาจในแอนตาร์ กติกา
“ขณะนี ้ออสเตรเลียมีโอกาสเล็กน้ อยที่จะมุง่ เน้ น

ชาวประมงแล่ นเรือใกล้ กบั ธารน�ำ้ แข็งจาคอบชาฟและอิลูลสิ สั ท ไอซ์ ฟยอร์ ด ในกรีนแลนด์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเส้ นอาร์ กติก

ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ ของตนในแอนตาร์ กติกา และแสดง
ความเป็ นผู้น�ำในกิจกรรมต่าง ๆ ในแอนตาร์ กติกา” ตามข้ อมูลที่ระบุ
ใน “แผนยุทธศาสตร์ แอนตาร์ กติกาของออสเตรเลียระยะ 20 ปี ” ที่
รัฐบาลออสเตรเลียออกในปี พ.ศ. 2557 “เจตจ�ำนงของออสเตรเลียใน
แอนตาร์ กติกาต้ องสอดคล้ องกับการแสดงบทบาทที่ชดั เจนและการเป็ น
ผู้น�ำในดินแดนในแอนตาร์ กติกาของออสเตรเลีย” แผนดังกล่าวระบุ
และต้ องการให้ ออสเตรเลียเป็ น “หุ้นส่วนที่ควรเลือก” ในด้ านการส่ง
ก�ำลังบ�ำรุงและวิทยาศาตร์ ในแอนตาร์ กติกาตะวันออก
ออสเตรเลียยอมรับอย่างรวดเร็วว่า เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ จีน อินเดียและ
เกาหลีใต้ ได้ เพิ่มการมีสว่ นร่วมในแอนตาร์ กติกา (นอกจากนี ้ ทังญี
้ ่ปนุ่
และสหรัฐฯ ต่างก็มีสถานีวิทยาศาสตร์ ในแอนตาร์ กติกา) จีนยิ่งก้ าวหน้ า
ไปไกลด้ วยการสร้ างสถานีใหม่หลายแห่งในภูมิภาค และเพิ่มเรื อตัดน� ้ำ
แข็งล�ำใหม่หนึง่ ล�ำเพื่อสนับสนุนการวิจยั ทางทะเล
แอนตาร์ กติกาได้ รับการควบคุมดูแลโดยความร่วมมือแบบ
นานาชาติภายใต้ สนธิสญ
ั ญาแอนตาร์ กติกาซึง่ ลงนามในปี พ.ศ. 2502
โดยสมาชิก 12 ประเทศที่สง่ นักวิทยาศาตร์ ของตนเข้ าไปท�ำงานใน
ภูมิภาคและพื ้นที่รอบ ๆ ในขณะนัน้ ตามข้ อมูลของกรมแอนตาร์ กติกา
แห่งออสเตรเลีย กระทรวงสิง่ แวดล้ อมแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย
ปั จจุบนั มีภาคีภายใต้ สนธิสญ
ั ญาทังสิ
้ ้น 53 ประเทศ ในบรรดา
สมาชิกทีล่ งนามในสนธิสญ
ั ญา มีเจ็ดประเทศทีอ่ ้ างสิทธิในดินแดนต่าง ๆ
ซึง่ บางครัง้ ก็อ้างสิทธิทบั ซ้ อนกัน ได้ แก่ อาร์ เจนตินา ออสเตรเลีย ชิลี
ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ นอร์ เวย์และสหราชอาณาจักร ส่วนประเทศอื่น ๆ
นันยั
้ งไม่มีการอ้ างสิทธิ
ออสเตรเลียยังคงมีความกระตือรื อร้ นที่จะปกป้องแอนตาร์ กติกา
และท�ำในสิง่ ที่ตนท�ำได้ เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดการแข่งขันที่ไม่จ�ำเป็ น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ออสเตรเลียเป็ นเจ้ าภาพจัดการเจรจาครัง้ แรกกับจีนในเรื่ องกิจกรรม
ต่าง ๆ ในมหาสมุทรแอนตาร์ กติกาและมหาสมุทรใต้
“การประชุมครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นถึงความต้ องการของเราที่จะเสริ ม

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

สร้ างความร่วมมือทางด้ านวิทยาศาสตร์ ในแอนตาร์ กติกา การด�ำเนิน
งานและการเพิ่มการปกป้องสิง่ แวดล้ อม” ออสเตรเลียและจีนระบุใน
แถลงการณ์ร่วมหลังการประชุม “เราเห็นพ้ องในเรื่ องการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการท�ำงานของเราในอนาคตทังบน
้
แผ่นดินแอนตาร์ กติกาและภายใต้ กรอบสนธิสญ
ั ญาแอนตาร์ กติกา”
ออสเตรเลียและจีนเห็นพ้ องที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทุก ๆ สองปี ในระหว่างนี ้ ทังสองประเทศได้
้
ร่วมก�ำหนดความส�ำคัญ
ต่าง ๆ ในการประชุมครัง้ แรก ได้ แก่:
• ก�ำหนดให้ คณะกรรมร่วมเป็ นกรอบการท�ำงานที่ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพส�ำหรับความร่วมมือระหว่างจีนและออสเตรเลีย
และเป็ นพื ้นฐานในการส่งเสริ มการด�ำเนินงานและความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่แข็งแกร่ง
• เห็นพ้ องที่จะมุง่ เน้ นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ ในอนาคต
• จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแอนตาร์ กติกาตะวันออกว่าด้ วยเรื่ อง
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2560
• ส่งเสริ มการหารื อทางด้ านนโยบายเพื่อเพิ่มการปกป้องสิง่
แวดล้ อมและงานที่ส�ำคัญอื่น ๆ
• มุง่ มัน่ ที่จะสนับสนุนโครงการแอนตาร์ กติกาของกันและกัน
• ก�ำหนดให้ มีการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์
เจ้ าหน้ าที่และนักวิชาการทางด้ านนโยบาย วิทยาศาสตร์ และการ
ด�ำเนินงาน
“จีนและออสเตรเลียมีแบบแผนความร่วมมืออันแข็งแกร่งใน
แอนตาร์ กติกาเป็ นเวลานานหลายทศวรรษ ออสเตรเลียได้ สนับสนุนจีน
ในการมาเยือนแอนตาร์ กติกาตะวันออกครัง้ แรกเมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว และเรา
ยังคงท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดเพื่อสนับสนุนโครงการแอนตาร์ กติกา
ของกันและกัน” แถลงการณ์ร่วมของทังสองประเทศระบุ
้
เพิ่มเติม
“ออสเตรเลียจะยังคงท�ำงานอย่างใกล้ ชิดกับจีนและประเทศอื่น ๆ ใน
การด�ำเนินโครงการทางวิทยาศาสตร์ ระดับโลกและปกป้องสิง่ แวดล้ อมที่
มีลกั ษณะเฉพาะของแอนตาร์ กติกา” o
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ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
•

•

•

•

•

•

•

•

•

มั่นคงทางด้านอาหาร

เทคโนโลยีใหม่
เกษตรกรรมแบบครอบครัว
และความร่วมมือในภูมิภาค
จะช่วยลดการแข่งขัน
ด้านทรัพยากร
และภัยคุกคามต่อเสถียรภาพ

ชาวนาปักด�ำต้ นกล้ าข้ าวในเขตชานเมืองศรีนาการ์ ในรัฐกัศมีร์ทปี่ กครองโดยอินเดีย เกษตรกรรมคืออาชีพหลักของประชากร
อินเดียราว ๆ ร้ อยละ 60 จากประชากรทั้งสิ้น 1.2 พันล้ านคน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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•

ในแต่ละวัน

นายทอม แอบคี และ นายเจค็อป ดอยล์

ของภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก มีการผลิต
อาหารในปริ มาณมหาศาล ได้ แก่ ข้ าว 1.5 ล้ านเมตริ กตัน
ข้ าวสาลี ผลไม้ และข้ าวโพดอย่างละหนึง่ ล้ านตัน มันฝรั่ง
ครึ่งล้ านตัน และยังมีปลา เนื ้อวัว เนื ้อไก่และเนื ้อสัตว์อื่น ๆ
อีกหลายแสนตัน ปริ มาณการผลิตอันมากมายมหาศาล
นี ้คือส่วนหนึง่ ของความพยายามอันต่อเนื่องที่จะเลี ้ยง
ปากท้ องของประชากรผู้หิวโหยของภูมิภาคที่มีอยูถ่ งึ 4.4
พันล้ านคน ประชากรที่เพิ่มขึ ้น ที่ดินและน� ้ำที่มีอยูจ่ �ำกัด
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้ อมและสภาพภูมิอากาศ
อันแปรปรวนคือความท้ าทายส่วนหนึง่ ที่สง่ ผลต่อระบบ
การผลิตอาหารของภูมิภาค และยังต้ องผลิตอาหารให้ ได้
เองมากขึ ้นในอัตราร้ อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2593 ใน
ขณะที่มีทรัพยากรน้ อยลง
ผู้เชี่ยวชาญบางรายกังวลว่า หากภูมิภาคนี ้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านอาหารที่ก�ำลังขยาย
ตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ ความมัน่ คงโดยรวมอาจลดน้ อยลงในช่วง
ทศวรรษหน้ า “ความไม่มนั่ คงทางด้ านอาหารเป็ นทังเหตุ
้
และผลของความขัดแย้ ง เป็ นความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง
กับเสถียรภาพทางการเมืองในระดับภูมิภาค ระดับชาติ
และระดับโลก” นางคิมเบอร์ ลี ฟลาวเวอร์ ส ผู้อ�ำนวยการ
โครงการความมัน่ คงด้ านอาหารโลกแห่งศูนย์ยทุ ธศาสตร์
และนานาชาติศกึ ษาอธิบาย
“มีการพิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่า การไม่สามารถเข้ าถึง
อาหารในราคาที่ซื ้อหาได้ เป็ นจุดก�ำเนิดของการปฏิวตั แิ ละ
ก่อให้ เกิดความไม่สงบทัว่ โลก” นางฟลาวเวอร์ สเขียนใน
รายงานของศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษาในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่ อง “ความไม่มนั่ คงทางด้ าน
อาหาร ความขัดแย้ งและเสถียรภาพ” นางฟลาวเวอร์ ส
ยืนยันว่าระดับความหิวโหยของประชากรที่ได้ รับผลกระ
ทบทัว่ โลกจะยังคงส่งผลต่อความมัน่ คงในระดับภูมิภาค
และระดับโลก”
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายรายยังคงมองในแง่
ดีวา่ ความมัน่ คงทางด้ านอาหารในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกสามารถพัฒนาให้ ดีขึ ้นได้ ในช่วงทศวรรษหน้ า
แม้ อาจจะมีภยั คุกคามต่อเสถียรภาพโดยรวม บรรดาผู้
เชี่ยวชาญยอมรับว่าความท้ าทายต่าง ๆ จะยังคงอยู่ แต่
ก็มีวิธีแก้ ปัญหามากมายนับตังแต่
้ การเพิ่มการสนับสนุน
ของรัฐบาล การพัฒนาเกษตรกรรม “อัจฉริ ยะ” ไปจนถึง
สารอาหารที่ได้ จากแมลง ที่สามารถน�ำมาพิจารณา
และด�ำเนินการต่อไปได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปจะอยูใ่ นรูปของ
เกษตรกรรมขนาดเล็กแบบครอบครัว
IAPD FORUM
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“ประชากรในเอเชียเพิ่มจ�ำนวนอย่างรวดเร็วและจะเพิ่มไปเรื่ อย ๆ
ตลอดระยะ 50 ปี ข้ างหน้ า” นายเดวิด ดอว์ นักเศรษฐศาสตร์ อาวุโส
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้ สมั ภาษณ์กบั
ฟอรัม “ความต้ องการอาหารจ�ำนวนมากและความต้ องการเชื ้อ
เพลิงชีวภาพจากพืชที่เพิ่มมากขึ ้นได้ สร้ างความตึงเครี ยดให้ กบั ภาค
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่แล้ วไม่ได้ เป็ นเพราะผู้คนร�่ ำรวยขึ ้น แต่เป็ น
เพราะการเปลี่ยนแปลงด้ านการบริ โภคอาหาร ความต้ องการเปลี่ยน
จากข้ าวไปเป็ นเนื ้อและปลา และภาคเกษตรกรรมจ�ำเป็ นต้ องผลิต
เนื ้อมากกว่าข้ าว”
นายดอว์กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ ปัญหาความไม่มนั่ คงทางด้ าน
อาหารในภูมิภาคต้ องประกอบไปด้ วยการเข้ าถึงอาหารได้ งา่ ยขึ ้น
ปั ญหาความอดอยากส่วนใหญ่ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว แต่การขาดแคลน
สารอาหารยังคงเป็ นปั ญหาที่คกุ คามครัวเรื อนในภาคเกษตรกรรม
การส่งเสริ มเกษตรกรรมขนาดเล็กแบบครอบครัวเพื่อให้ เป็ นผู้ผลิต
อาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นจะมีสว่ นช่วยได้ มากในเรื่ องการ
พัฒนาความมัน่ คงทางด้ านอาหาร นายดอว์กล่าวโดยเน้ นย� ้ำถึง
ประเด็นที่ผ้ เู ชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ชี ้ให้ เห็น รวมถึง ดร.โมนิกา บาร์ ทวัลดัตตา วิทยากรอาวุโสของภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซา
เวลส์ ในออสเตรเลีย

บทบาทของเกษตรกรรมแบบครอบครัว
“หนึง่ ในบรรดาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ของเราเมื่อต้ อง
รับมือกับความท้ าทายด้ านการผลิตอาหารที่ยงั่ ยืนให้ แก่ประชากร
โลกในยามที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ เกษตรกรรมขนาด
เล็กแบบครอบครัว” ดร.บาร์ ทวัล-ดัตตากล่าวและเพิ่มเติมว่า พื ้นที่
เกษตรกรรมแบบครอบครัว 475 ล้ านแห่ง ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีขนาด
เล็กกว่า 2 เฮกตาร์ ผลิตอาหารได้ ถงึ ร้ อยละ 80 ของอาหารทังหมดที
้
่
ประชากรโลกบริ โภค ตามข้ อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ นอกจากนี ้ เกษตรกรรมแบบครอบครัวยังมีบทบาทที่
แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดเอเชียแปซิฟิก
“ผลการวิจยั แสดงให้ เราเห็นว่า เกษตรกรรมขนาดเล็กแบบ
ครอบครัวจริ ง ๆ แล้ วสร้ างผลผลิตทางการเกษตรต่อหน่วยพื ้นที่ได้
มากกว่าเกษตรกรรมขนาดใหญ่เป็ นอย่างมาก” ดร.บาร์ ทวัล-ดัตตา
กล่าว
ข้ อได้ เปรี ยบที่มีประสิทธิภาพของเกษตรกรรมแบบครอบครัว
เหล่านี ้คือ มันสามารถตอบสนองความต้ องการของครอบครัวที่เป็ น
เจ้ าของได้ หลากหลายและตรงจุด ดร.บาร์ ทวัล-ดัตตากล่าว นอกจาก
จะสร้ างรายได้ แล้ ว เกษตรกรรมแบบครอบครัวยังเป็ นแหล่งอาหาร
โดยตรงของครอบครัวตลอดจนปศุสตั ว์ และก่อให้ เกิดลักษณะ

เกษตรกรตากข้ าวโพดในช่ วงฤดูเก็บเกีย่ วในจังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย
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เฉพาะทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน
“ผู้กำ� หนดนโยบายของรัฐบาลจ�ำเป็ นต้ องรู้วา่ การเกษตรเป็ น
กระบวนการอเนกประสงค์สำ� หรับเกษตรกรรมขนาดเล็กแบบครอบครัว
ซึง่ เป็ นหน่วยการผลิตทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในภาคการเกษตร และเป็ นปั จจัย
ส�ำคัญต่อความมัน่ คงทางด้ านอาหาร” ดร.บาร์ ทวัล-ดัตตากล่าว
หากเกษตรกรรมแบบครอบครัวได้ รับการส่งเสริ มตามนโยบาย
ของรัฐบาล ก็จะช่วยเพิ่มความมัน่ คงทางด้ านอาหาร ดังที่ระบุไว้
ในงานวิจยั ของ ดร. วูเฉิง ยู รองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ ก และผู้เชี่ยวชาญด้ านเศรษฐศาสตร์ อาหาร
ดร.ยูได้ น�ำเสนอผลการวิจยั ของตนต่อองค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ดร.ยูได้ ศกึ ษานโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรรมในอินเดีย
และจีนตังแต่
้ ต้นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) จนถึงปี พ.ศ.
2557 และน�ำข้ อมูลไปเปรี ยบเทียบกับการลดระดับการขาดแคลน
สารอาหารของประชากรในประเทศดังกล่าว ดร.ยูพบว่าในช่วงต้ น
ทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ราว ๆ หนึง่ ในสี่ของประชากร
ทังหมดของทั
้
งสองประเทศประสบภาวะขาดแคลนสารอาหาร
้
แต่ 20
ปี ต่อมา การขาดแคลนสารอาหารในจีนลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 10
ในขณะที่อินเดียอยูท่ ี่ร้อยละ 17 ตามข้ อมูลของดร.ยูและคณะวิจยั

เกษตรกรเด็ดดอกฟักทองจากไร่ ของตนในเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย

“ทังสองประเทศมี
้
นโยบายสนับสนุนเกษตรกรรมที่คล้ ายกัน แต่
วิธีการปฏิบตั ติ ามนโยบายนันค่
้ อนข้ างแตกต่างกัน” ดร.ยูกล่าวกับผู้
ฟั งโดยอธิบายว่า ทังจี
้ นและอินเดียด�ำเนินการตามนโยบายให้ การ
สนับสนุนทางการเงินในด้ านปั จจัยการผลิต “ส�ำหรับสิง่ ของเช่นปุ๋ย
น� ้ำ ไฟฟ้า ทังสองประเทศมี
้
นโยบายนี ้ แต่ใช้ วิธีการที่แตกต่างกัน
มาก อินเดียให้ การสนับสนุนทางการเงินด้ วยการควบคุมราคาสิง่ ของ
ขณะที่จีนใช้ วิธีโอนเงินโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ น
มา รัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณและคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงราคาของอย่างเช่นปุ๋ยเป็ นต้ น จากนันรั
้ ฐจะโอนเงินเข้ า
บัญชีของเกษตรกรแต่ละรายโดยตรง”
การสนับสนุนทางการเงินและความร่วมมือ
ในอินเดีย วิธีการสนับสนุนทางการเงินของรัฐบาลท�ำให้ เกษตรกร
สามารถซื ้อปั จจัยการผลิตได้ ในราคาลดหย่อน แต่มีแนวโน้ มว่า
เกษตรกรจะใช้ ปัจจัยการผลิตมากเกินไป และบางครัง้ ก็ใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป เช่น น� ้ำจากระบบชลประทาน
ดร.ยูกล่าว ความจริ งแล้ ว การใช้ ปัจจัยการผลิตมากเกินไปอาจท�ำให้
ทรัพยากรเหล่านี ้มีราคาสูงขึ ้นส�ำหรับรัฐบาล ซึง่ ท�ำให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยที่สงู
กว่างบประมาณ

รอยเตอร์
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นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา อินเดียได้ เริ่ มใช้ ระบบการโอนผล
ประโยชน์โดยตรงอย่างแพร่หลาย ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินให้ กบั
เกษตรกรโดยตรงและเป็ นระบบที่คล้ ายคลึงกับของจีน นายอา
มิต โมฮัน ปราสาท เลขาธิการใหญ่กรมการเกษตรแห่งรัฐอุตตร
ประเทศของอินเดียรายงานว่า ระบบการโอนผลประโยชน์โดยตรง
นี ้ท�ำให้ เกษตรกรตัดสินใจซื ้อของได้ เอง มีทางเลือกมากขึ ้น และ
ช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชิดระหว่างเกษตรกรและ
กระทรวงการเกษตร
อย่างไรก็ตาม ดร.บาร์ ทวัล-ดัตตาระบุวา่ การสนับสนุนของ
รัฐบาลที่เพิ่มขึ ้นนันก็
้ ยงั ไม่เพียงพอ “รายได้ ของเกษตรกรร้ อยละ
50 ถึง 80 ถูกน�ำไปใช้ จา่ ยเป็ นค่าอาหารเพียงอย่างเดียว” ดร.บาร์

ทวัล-ดัตตากล่าว “เกษตรกรรมแบบครอบครัวไม่ได้ ผลิตอาหาร
เพียงพอส�ำหรับครอบครัวเสมอไป และมีหลายเดือนในแต่ละปี ที่
เกษตรกรเหล่านี ้ต้ องอยูอ่ ย่างหิวโหย”
ยูนิตสั อิมแพ็ก ซึง่ เป็ นบริ ษัทกองทุนร่วมลงทุนที่มีสำ� นักงาน
อยูท่ ี่เมืองบังกาลอร์ กรุงฮานอย กรุงจาการ์ ตาและเมืองซานฟราน
ซิสโกมองว่าความจ�ำเป็ นอันเร่งด่วนนี ้คือโอกาส “มันคือโอกาสอัน
ยิ่งใหญ่ของบรรดาครอบครัวในเอเชียแปซิฟิกที่มีรายได้ น้อยถึง
ปานกลาง” นางชูหยิง ถัง ผู้อ�ำนวยการยูนิตสั อิมแพ็กในเวียดนาม
กล่าว “การลงทุนทุกอย่างที่เราท�ำคือความพยายามที่จะเพิ่มราย
ได้ ให้ กบั กลุม่ คนที่รายได้ น้อยถึงปานกลาง เรามุง่ เน้ นการเพิ่ม
รายได้ มากกว่าการเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว เราอยากเห็นการ

จีนเร่งซื้อที่ดินทางการเกษตร
นายเจค็อป ดอยล์

จีนเป็ นหนึง่ ในประเทศที่กงั วลเกี่ยวกับความมัน่ คงทาง
ด้ านอาหาร ประเทศนี ้มีประชากรคิดเป็ นร้ อยละ 20
ของประชากรโลกและมีพื ้นที่ที่เพาะปลูกได้ น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 จีนจึงจ�ำเป็ นต้ องมีวิธีแก้ ปัญหา อัตราส่วน
ที่ไม่เหมาะสมระหว่างคนกับพื ้นที่เป็ นเหตุให้ เมื่อ
เร็ว ๆ นี ้ บริ ษัทต่าง ๆ ของจีนได้ ซื ้อพื ้นที่เกษตรกรรม
ขนาดใหญ่นอกเขตประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็ นแรงกระตุ้นจากผล
ประโยชน์ทางธุรกิจตลอดจนนโยบายระดับชาติ และ
การที่ผ้ บู ริ โภคชาวจีนต้ องการผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ต่างประเทศมากกว่าสารอาหารที่เรี ยบง่าย

เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัยยืนรักษาการณ์ อยู่
ภายในอาคาร ซึ่งเป็ นสาขาหนึ่งของธนาคารเพือ่
การเกษตรแห่ งประเทศจีนในกรุงปักกิง่ รอยเตอร์
นอกจากนี ้ พื ้นที่ที่เพาะปลูกได้ ของจีนกว่าร้ อยละ
40 ยังเกิดการเสื่อมสภาพตามที่ส�ำนักข่าวซินหัวของ
ทางการจีนระบุ จึงยิ่งเป็ นการลดขีดความสามารถใน
การผลิตอาหารที่เพียงพอต่อประชากรตามรายงาน
ของรอยเตอร์
การซื ้อที่ดนิ ทางการเกษตรของจีนสร้ างความ
กังวลในหมูร่ ัฐบาลต่างชาติ “การซื ้อที่ดินของจีนในช่วง
หลัง ๆ มานี ้ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเรื่ องที่ดนิ มากนัก แต่มงุ่ เน้ น
ความมัน่ คงทางด้ านอาหาร” ดร.แอนดริ ว สกอเบลล์
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นักรัฐศาสตร์ อาวุโสจากสถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเร
ชัน ในเมืองอาร์ ลงิ ตัน รัฐเวอร์ จิเนียที่เขียนเกี่ยวกับ
ประเทศจีนกล่าว “สิบปี ที่แล้ วเป็ นเรื่ องของการแสวงหา
พลังงานและการเข้ าซื ้อบริ ษัททรัพยากร บริ ษัทหนึง่
ของจีนได้ พยายามซื ้อริ โอ ทินโต ซึง่ เป็ นบริ ษัทเหมือง
แร่ยกั ษ์ ใหญ่ของอังกฤษและออสเตรเลียแต่ไม่ประสบ
ความส�ำเร็ จ ตอนนี ้ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ าโภคภัณฑ์ก�ำลัง
อ่อนแอและเศรษฐกิจจีนก�ำลังชะลอตัว ดังนัน้ จีนมี
แนวโน้ มที่จะซื ้อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร”
ผู้บริ โภคชาวจีนมีแนวโน้ มที่จะไว้ วางใจผลิตภัณฑ์
อาหารที่น�ำเข้ ามากกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ดร.สกอเบลล์กล่าวโดยอ้ างถึงผลการศึกษาเมื่อเร็ ว ๆ
นี ้เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริ โภคชาวจีนโดยคณะ
ผู้ร่วมงานที่สถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเรชัน แนวโน้ ม
นี ้เป็ นผลมาจากเรื่ องอื ้อฉาวเกี่ยวกับอาหารปนเปื อ้ น
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา อย่างเช่นกรณีนมผงเด็กในปี
พ.ศ. 2551 ที่ท�ำให้ เด็กทารกมีอาการเจ็บป่ วย 294,000
คนและเสียชีวิตหกคน
“จีนจะสามารถแก้ ไขปั ญหาในภาคการผลิต
อาหารภายในประเทศและท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคชาวจีนเชื่อ
มัน่ ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นในท้ องถิ่นได้ หรื อไม่ หากท�ำ
ไม่ได้ ความต้ องการผลิตภัณฑ์อาหารน�ำเข้ าก็จะยังคง
อยูต่ อ่ ไป” ดร.สกอเบลล์กล่าว “ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ (ออร์ แกนิก) ที่ได้ รับความนิยมในโลก
ตะวันตก แนวโน้ มคล้ าย ๆ กันนี ้อาจเกิดขึ ้นในประเทศ
จีน และท�ำให้ การซื ้อผลิตภัณฑ์ที่ท�ำขึ ้นในท้ องถิ่นกลาย
เป็ นเรื่ องที่นา่ ดึงดูด แต่แนวโน้ มดังกล่าวยังไม่เกิดขึ ้น
ในระหว่างนี ้ บริ ษัทต่าง ๆ ของจีนจะยังคงพยายามซื ้อ
ที่ดนิ ทางการเกษตรในต่างประเทศโดยมีความตังใจที
้ ่
จะจัดส่งผลผลิตกลับไปยังประเทศของตน”
ในปี พ.ศ. 2557 จีนเป็ นประเทศที่มีกิจกรรมการ
ซื ้อขายที่ดนิ มากที่สดุ ในโลก โดยมีการซื ้อที่ดนิ จาก 33
ประเทศแต่มีการขายเพียงสามครัง้ ตามที่ระบุในผล
การศึกษาที่น�ำโดยนายโจนาทาน ซีควิสต์ จากมหา
วิทยาลัยลุนด์ในสวีเดน การซื ้อบริ ษัทสมิทฟิ ลด์ ฟูดส์

ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเนื ้อหมูของสหรัฐฯ โดยบริ ษัทซวงฮุย อิน
เตอร์ เนชันนัล โฮลดิงส์ ซึง่ เป็ นพาดหัวข่าวในปี พ.ศ.
2556 ประกอบไปด้ วยที่ดนิ ทางการเกษตรกว่า 40,000
เฮกตาร์ ในรัฐมิสซูรี เท็กซัสและนอร์ ทแคโรไลนา ทัง้
ชิลี บราซิล รัสเซีย ยูเครน บัลแกเรี ยและออสเตรเลีย
ล้ วนแต่มีที่ดนิ ทางการเกษตรที่บริ ษัทต่าง ๆ ของจีน
ซื ้อไว้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทเพงซินซึง่
เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้ ได้ ยื่นเสนอ
ราคาเพื่อซื ้อทุง่ ปศุสตั ว์ของบริ ษัท เอส. คิดแมน แอนด์
โค ซึง่ เป็ นอาณาจักรปศุสตั ว์ที่ใหญ่ที่สดุ ในออสเตรเลีย
เพื่อให้ เพงซินกลายเป็ นเจ้ าของที่ดนิ เอกชนรายใหญ่
ที่สดุ ของโลก
“การเข้ าซื ้อกิจการดังกล่าวเกิดจากความต้ องการ
ความมัน่ คงทางด้ านอาหาร” ดร.สกอเบลล์กล่าว “แต่
ไม่จ�ำเป็ นต้ องเกิดจากแรงกระตุ้นของคณะกรรมการ
บริ หารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน” ดร.สกอเบลล์
กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ บริ ษัทต่าง ๆ ของจีนเข้ าซื ้อกิจการ
และที่ดนิ จริ ง ๆ “แต่ทกุ บริ ษัทในประเทศจีนมีความ
เกี่ยวกับข้ องกับธนาคาร การสนับสนุนทางการเงิน
และการลงทุนของรัฐบาล การระบุความเป็ นเจ้ าของ
เพื่อประเมินแรงจูงใจเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อนมาก ทังหมดนี
้
้
ก่อให้ เกิดความเคลือบแคลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่
รัฐบาลต่างชาติ”
ปฏิกิริยาอันรุนแรงต่อเรื่ องนี ้เริ่ มปรากฏให้ เห็น
ในนิวซีแลนด์ ซึง่ ทางการของประเทศได้ ยบั ยังความ
้
พยายามในการเข้ าซื ้อของจีน โดยการคัดค้ านไม่ให้
บริ ษัทเพงซินซื ้อ ล็อกคินเวอร์ สเตชัน ซึง่ เป็ นพื ้นที่เลี ้ยง
แกะขนาด 138 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ เพงซินต้ อง
ถอนตัวจากข้ อตกลงซื ้อขายที่ดนิ อื่น ๆ อีก 10 แห่งใน
นิวซีแลนด์ ในขณะเดียวกัน ออสเตรเลียอนุญาตให้
ต่างชาติซื ้อที่ดนิ ในชนบทได้ น้อยลง จากที่เคยซื ้อได้ ถงึ
186 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 6.6 พันล้ านบาท)
ปั จจุบนั ซื ้อได้ เพียง 11 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ
388 ล้ านบาท) ซึง่ อาจท�ำให้ แผนการซื ้อที่ดนิ ของจีนใน
ออสเตรเลียหยุดชะงักลง

เปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนต่อความเป็ นอยูข่ องผู้คน”
นางถังได้ ยกตัวอย่างหนึง่ ของการลงทุนดังกล่าวที่เน้ นวิธีการ
บริ หารกองทุน นัน่ คือ โครงการขององค์กรวาชัมในอินโดนีเซีย “วาชัม
ปลูกข้ าวโพดเพื่อน�ำไปผลิตอาหารสัตว์ปีก” นางถังกล่าว “แต่วาชัม
ค้ นพบว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่าของข้ าวโพดนันขาดประสิ
้
ทธิภาพ วาชัม
จึงเริ่ มพัฒนาประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้ าน ตังแต่
้ วิธีการเข้ าถึงเงินทุน
ของเกษตรกรรายย่อย การเข้ าถึงปั จจัยการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพสูง ไป
จนถึงการเข้ าถึงตลาด วาชัมมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้ านตังแต่
้ ต้นจน
จบ และท�ำให้ รายได้ ของเกษตรกรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 โดยเฉลี่ย ขณะ
นี ้มีเกษตรกร 3,000 รายเข้ าร่วมโครงการนี ้ และคาดว่าจะเพิ่มเป็ น
100,000 รายภายในปี พ.ศ. 2563 โครงการนี ้เป็ นรูปแบบการลงทุนที่
สามารถปรับขนาดได้ อย่างหลากหลาย”
นางถังได้ เข้ าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรแห่ง
ภูมิภาคเอเชียที่จดั ขึ ้นเมื่อเร็ว ๆ นี ้ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 การประชุมสุดยอดครัง้ นี ้ถือเป็ นโอกาสในการ
เปิ ดตัวโครงการส่งเสริ มทางด้ านอาหารแก่เกษตรกรยุคใหม่แห่งเอเชีย
ที่ได้ รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ และจัดตังโดยองค์
้
กรวินร็อก อินเตอร์ เนชันนัล
นายร็ อบ เทอร์ เนอร์ จากวินร็อกอธิบายว่าโครงการนี ้เป็ น
“โครงการระดับโลกของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สง่ เสริ มความมัน่ คงทางด้ าน
อาหาร และเป็ นหนึง่ ในโครงการของประธานาธิบดี ประเทศต่าง ๆ ใน
เอเชียที่โครงการนี ้มุง่ เน้ น ได้ แก่ กัมพูชา เนปาลและบังกลาเทศ”
“เราแสวงหาวิธีการแก้ ปัญหา เช่น เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ที่มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริ มความมัน่ คงทางด้ านอาหาร” นายเทอร์
เนอร์ กล่าว “ในปี แรก เรามุง่ เน้ นที่การแก้ ปัญหาเพื่อช่วยให้ เกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้ าถึงการสนับสนุนต่าง ๆ ได้ แก่ บริ การทางการ
เงินและการเกษตรที่ได้ รับการปรับปรุง โครงสร้ างพื ้นฐานหลังการ
เก็บเกี่ยวและพื ้นที่จดั เก็บ ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต�่ำ เมื่อระบุ
หนทางแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ แล้ ว เป้าหมายของเราคือการขยาย
หนทางแก้ ไขปั ญหาเหล่านันและจั
้
ดสรรให้ เข้ าถึงได้ อย่างแพร่หลาย”
ตัวอย่างหนึง่ ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นายเทอร์ เนอร์ กล่าวถึง
คืออุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ ใน “เกษตรกรรมแบบอัจฉริ ยะ” ที่สามารถ
ตรวจสอบสภาวะและส่งข้ อมูลไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ ทโฟนของ
เกษตรกร “ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันส�ำหรับการเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำที่
ตรวจวัดสิง่ ต่าง ๆ เช่น ปริ มาณออกซิเจนในน� ้ำ อุณหภูมิของน� ้ำและ
สารอาหาร เพื่อให้ เกษตรกรที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำสามารถผลิตปลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น”
ส�ำหรับการให้ อาหารปลาที่เพาะเลี ้ยงนัน้ อาจใช้ แมลงต่าง ๆ มา
เป็ นวัตถุดบิ ตังต้
้ นชนิดใหม่ในการผลิตอาหารปลาแทน “ปลาเป็ ด”
และเครื่ องในสัตว์ปีก ซึง่ ถือเป็ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
“เราได้ พิจารณาเรื่ องการน�ำแมลงมาเป็ นอาหารสัตว์” นายเดวิด
ดอว์ จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าว “มัน
ไม่ใช่วิธีแก้ ปัญหาแบบครอบจักรวาล แต่ก็มีศกั ยภาพในการช่วยแก้
ปั ญหาความไม่มนั่ คงทางด้ านอาหารในระยะยาวในเอเชียกลางและ
เอเชียแปซิฟิก มีบริ ษัทต่าง ๆ ที่ก�ำลังผลิตแมลงเป็ นจ�ำนวนมากเพื่อ
น�ำไปเป็ นอาหารสัตว์ซงึ่ อาจเป็ นปั จจัยที่ส�ำคัญกว่าการบริ โภคของ
มนุษย์ แมลงเหล่านี ้อาจน�ำไปเป็ นอาหารในแหล่งเลี ้ยงปลา การเลี ้ยง

ปลาเป็ นเกษตรกรรมที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียแปซิฟิก
เนื่องจากมีการท�ำประมงที่เกินขนาดในทะเล การเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำจึง
เติบโตแบบก้ าวกระโดด ดังนัน้ แมลงอาจมีสว่ นช่วยได้ เป็ นอย่างมาก”
ภัยคุกคามจากสภาพอากาศ
ภัยแล้ งและสภาพอากาศแปรปรวนอื่น ๆ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจ�ำ
และเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงทางอาหารที่คาดเดาได้ ยากกว่า
การขาดการเข้ าถึงเงินทุนหรื อการสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
“การรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนไม่ควรถูกมองข้ าม” นาย
ดอว์กล่าว “มันสามารถส่งผลกระทบต่อครอบครัวต่าง ๆ หลายชัว่
อายุคน คนที่เกิดในปี ที่ประสบภัยแล้ งจะประกอบอาชีพที่มีรายได้ ต�่ำ
ใน 35 ปี ต่อมาจากผลการวิเคราะห์ในอินโดนีเซีย”
นอกเหนือจากเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการร่วมสร้ างสรรค์ของกลุม่ คนที่สง่ เสริ มความพยายาม
ในการบรรเทาทุกข์ได้ อย่างใหญ่หลวงแล้ ว นวัตกรรมอื่น ๆ ที่เป็ นที่
รู้จกั น้ อยกว่าอาจช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนที่เกี่ยวข้ องกับสภาพภูมิ
อากาศได้
“การประกันภัยพืชผลเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการสร้ างเสถียรภาพและ
การบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากอากาศแปรปรวน” นางถังกล่าว
“อย่างไรก็ตาม การหาโครงสร้ างเบี ้ยประกันที่เหมาะสม การตรวจวัด
รูปแบบสภาพอากาศที่แม่นย�ำ และการปรับเปลี่ยนการเรี ยกร้ องค่า
สินไหมทดแทนล้ วนแต่เป็ นเรื่ องที่ท้าทาย”
นอกจากนี ้ ยังมีการพัฒนาข้ าวพันธุ์ใหม่ที่ทนทานต่อการจมน� ้ำได้
นานอันเนื่องมาจากอุทกภัย หรื อพันธุ์ข้าวที่ผลิดอกในช่วงเช้ าตรู่เพื่อ
จะสามารถต้ านทานอุณหภูมิที่สงู ขึ ้นได้ ในช่วงเที่ยงวัน
“มีนวัตกรรมมากมายในการพัฒนาข้ าวพันธุ์ใหม่ ๆ” นางถังกล่าว
“สิง่ ที่จ�ำเป็ นคือการน�ำข้ าวเหล่านี ้ออกสูต่ ลาด และเราก�ำลังมองหารูป
แบบธุรกิจใหม่เพื่อการนี ้”
โดยธรรมชาติแล้ ว เกษตรกรรมขนาดเล็กแบบครอบครัวจะมีพื ้น
ฐานที่ดีที่สดุ ในการตอบสนองความต้ องการความมัน่ คงทางด้ าน
อาหารโลกได้ อย่างยัง่ ยืน ดร.บาร์ ทวัล-ดัตตาสรป “เมื่อเกษตรกรที่
เป็ นครอบครัวขนาดเล็กมีความมัน่ คง คนเหล่านี ้ก็จะลงทุนและใช้
ทรัพยากรในลักษณะที่ยงั่ ยืน เกษตรกรในพื ้นที่จะรู้อนาคตของตนเอง
และครอบครัวในระยะยาว”
ด้ วยการท�ำงานร่วมกันเพื่อใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การปรับปรุง
การบริ หารจัดการทรัพยากรที่ใช้ ร่วมกันอย่างดินและน� ้ำ และการ
สนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐานทางการเกษตรแบบครอบครัว ชาติตา่ ง ๆ
ในอินโดเอเชียแปซิฟิกสามารถส่งเสริ มความมัน่ คงทางด้ านอาหารได้
แม้ จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ ้นในเรื่ องการผลิตอาหารเพื่อเลี ้ยงประชากรที่
ก�ำลังขยายตัว ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
การนอกจากนี ้ การรับมือกับความท้ าทายทางด้ านอาหารจะ
ต้ องมีสถาบันและวิธีการปฏิบตั ทิ ี่พฒ
ั นาอย่างไม่หยุดนิ่งที่สามารถ
บริ หารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างผลผลิตจากพืชและสัตว์ และด�ำเนิน
นโยบายการค้ าที่เอื ้อประโยชน์เพื่อส่งเสริ มการกระจายอาหาร
อย่างเท่าเทียม แม้ ในยามที่ต้องเผชิญกับความไม่เน่นอนของสภาพ
แวดล้ อม o
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อาวุธลอกเลียนแบบ
ของจีน

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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รัฐบาลจีนใช้ “เทคโนโลยีการลอกเลียนแบบ” จากเทคโนโลยี
ของประเทศอืน่ ๆ เพือ่ สร้ างอาวุธให้ กบั กองทัพของตน

เ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ป็ นที่ทราบกันดีวา่ จีนก�ำลังสะสมสรรพอาวุธในคลัง
โดยการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ จ�ำนวนมาก
อาทิ เครื่ องบินขับไล่ไอพ่น ขีปนาวุธ โดรน เฮลิคอปเตอร์
รถถัง เรื อด�ำน� ้ำและเรื อรบ
การสะสมอาวุธของรัฐบาลจีนได้ รับการสนับสนุน
จากงบประมาณกลาโหมที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว โดยใน
ช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา มีการเพิ่มงบประมาณของกอง
ทัพอย่างต่อเนื่องในอัตราที่นา่ จะไม่ต�่ำกว่าร้ อยละ 10
ปั จจุบนั ฐานทัพ ท่าเรื อและสนามบินของจีนนันเต็
้ ม
ไปด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย อย่างไรก็ตาม ในสายตา
ของชาติตะวันตก เครื่ องบินและอาวุธมากมายที่ทนั สมัย
เหล่านี ้ดูแล้ วค่อนข้ างจะคุ้นตา ความจริ งแล้ ว มันมีความ
คล้ ายคลึงกันอย่างยิ่งกับการออกแบบของสหรัฐอเมริ กา
บ้ างก็เหมือนกับของรัสเซีย ยุโรปหรื ออิสราเอล
บรรดานักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวว่า เห็นได้ อย่าง
ชัดเจนว่าจีนก�ำลังลอกเลียนเทคโนโลยีกลาโหมของ
ประเทศอื่น ๆ
โดยเรี ยกเทคโนโลยีดงั กล่าวว่า “เทคโนโลยีการลอก
เลียนแบบ”
“เทคโนโลยีบางอย่างที่ใช้ ในการออกแบบเหล่านี ้
เกือบจะแน่ใจได้ วา่ ได้ มาจากภารกิจการสอดแนมทาง
ไซเบอร์ อนั แข็งแกร่งของจีน” สถาบันราชนาวีกองทัพเรื อ
สหรัฐฯ ระบุในรายงานในเว็บไซต์ขา่ วของตนเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 “เจ้ าหน้ าที่กลาโหมสหรัฐฯ ระบุ
ว่าแฮกเกอร์ ของกองทัพจีนที่ท�ำการ ‘ลาดตระเวนทาง
เทคนิค’ ได้ บรรลุผลส�ำเร็จในการฉกฉวยเอกสารทาง
เทคนิคที่เป็ นความลับขันสู
้ งในหลาย ๆ ครัง้ ข้ อมูลทาง

เทคนิคที่ส�ำคัญยิ่งเหล่านี ้ที่ทราบว่าถูกขโมยไป ขณะนี ้
ปรากฏให้ เห็นเด่นชัดในรูปของอาวุธรุ่นล่าสุดหลาย ๆ รุ่น
ของจีน”
คณะกรรมการอ�ำนวยการด้ านวิทยาศาสตร์ กลาโหม
สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นคณะที่ปรึกษาของกองบัญชาการ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รายงานในปี พ.ศ. 2556 ว่า
แบบแปลนในการสร้ างระบบอาวุธขันสู
้ งของสหรัฐฯ
กว่า 20 แบบได้ ถกู แฮกเกอร์ ของจีนค้ นพบ ตามรายงาน
ของหนังสือพิมพ์ เดอะวอชิ งตัน โพสต์ อาวุธเหล่านี ้
ประกอบไปด้ วย อากาศยาน วี-22 ออสเปรย์ ชนิดปรับ
แกนใบพัดได้ ขีปนาวุธแพทริ ออต พีเอซี-3 และระบบต่อ
ต้ านขีปนาวุธสองระบบ ได้ แก่ ระบบอ�ำนวยการรบเอ
จิสของกองทัพเรื อสหรัฐฯ และระบบป้องกันขีปนาวุธใน
ระดับบรรยากาศชันสู
้ งของกองทัพบกสหรัฐฯ
ยังมีกรณีอื่น ๆ เช่น ยานยนต์ยทุ ธวิธีฮมั วีของสหรัฐฯ
หรื อเครื่ องบินขับไล่ซคุ ฮอย ซู-27 ของรัสเซีย มีรายงาน
ระบุวา่ เจ้ าหน้ าที่เชื่อว่าจีนได้ น�ำตัวอย่างของยานยนต์
และเครื่ องบินเหล่านี ้มาแยกชิ ้นส่วนออกจากกันและใช้
กระบวนการวิศวกรรมย้ อนกลับเพื่อสร้ างมันขึ ้นมาใหม่
สถาบันราชนาวีกองทัพเรื อสหรัฐฯ ได้ รวบรวมบัญชี
รายชื่ออาวุธและยานพาหนะของสหรัฐฯ ที่ดเู หมือนจะถูก
น�ำไปลอกเลียนแบบ โดยจับคูก่ บั อาวุธและยานพาหนะ
ของจีนที่คล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ เครื่ องบินขับไล่ไอพ่นโจมตี
ร่วม เอฟ-35 และเสิน่ หยาง เจ-31 เยียร์ ฟัลคอน ของจีน
ฮัมวี และ ยานยนต์ตงเฝิ ง อีควิ 2050 เบรฟ โซลเยอร์ ของ
จีน เฮลิคอปเตอร์ ไร้ คนขับ เอ็มคิว-8 ไฟเออร์ สเกาต์ และ
เอสวีย-ู 200 ฟลายอิง ไทเกอร์ ของจีน อากาศยานต่อสู้ไร้

ซ้ าย: เครื่องบิน ซี-17 โก
ลบมาสเตอร์ ของกองทัพ
อากาศสหรัฐฯ บินอยู่เหนือ
ฐานทัพอากาศแทรวิส
ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย
กองทัพอากาศสหรัฐฯ

เครื่องบิน วาย-20 ซึ่ง
เป็ นเครื่องบินล�ำเลียงทาง
ทหารทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดของจีน
บินแสดงในงานแสดงการ
บินทีเ่ มืองจูไห่ ในมณฑล
กวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศจีน
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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คนขับ เอกซ์-47บี (ยูซีเอวี) และ ลีเจี ้ยน ชาร์ ป ซอร์ ด ยูซีเอวี ของจีน ขีปนาวุธต่อสู้รถ
ถัง เอฟจีเอ็ม-148 จาเวลิน และ หงเจี ้ยน-12 เรด แอร์ โรว์ ของจีน
“อาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศแผ่นดินใหญ่ในเอเชียอย่างจีนที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกันนี ้ดูเหมือนจะถูกสร้ างขึ ้นหลังรุ่นของสหรัฐฯ ราว ๆ 5 ถึง 10 ปี ซึง่ วิศวกร
ของจีนได้ กล่าวอย่างรุนแรงว่าความคล้ ายคลึงดังกล่าวเป็ นแค่เรื่ องบังเอิญเท่านัน”
้
ตามรายงานของนิตยสาร ป๊ อปปูลาร์ มิ แคนิ กส์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
ต่อไปนี ้คือข้ อมูลเกี่ยวกับอาวุธต้ นแบบและอาวุธที่มีความคล้ ายคลึงกันของจีน
เครื่ องบินขับไล่ ไอพ่ นโจมตีร่วม เอฟ-35: เอฟ-35 ที่ผลิตโดยบริ ษัทล็อกฮีด
มาร์ ตนิ เป็ นอากาศยานล่องหนรุ่นล่าสุดในคลังสรรพอาวุธของสหรัฐฯ เครื่ องบินรุ่นนี ้
และรุ่น เอฟ-22 เป็ นเครื่ องบินขับไล่ลอ่ งหนหลบหลีกเรดาร์ รุ่นก้ าวหน้ าที่สดุ ของกอง
ทัพสหรัฐ อากาศยานเสิน่ หยาง เจ-31 เยียร์ ฟัลคอน ของจีนนันถู
้ กพบเห็นครัง้ แรกใน
ปี พ.ศ. 2555 และมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกับ เอฟ-35 เป็ นอย่างมากตามการรายงาน
ของหลายสื่อ การพัฒนาเครื่ องบินอย่างรวดเร็วกระตุ้นความสงสัยว่าเครื่ องบินดัง
กล่าวถูกสร้ างขึ ้นจากข้ อมูลที่ขโมยมา ตามรายงานของนิตยสาร ป๊ อปปูลาร์ มิ แค
นิ กส์
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นักธุรกิจชาวจีนที่อาศัยอยูใ่ นแคนาดาได้ รับสารภาพ
ว่าตนได้ ท�ำงานร่วมกับแฮกเกอร์ ชาวจีนสองรายเพื่อขโมยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องบิน
ขับไล่ลอ่ งหน เอฟ-35 และเอฟ-22 และเครื่ องบินล�ำเลียงทางทหาร ซี-17 ตามข้ อมูล
ของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ซี-17 โกลบมาสเตอร์ 3: กองทัพอากาศสหรัฐฯ ใช้ เครื่ องบินล�ำเลียงหนักเหล่า
นี ้ในการขนส่งทหารและสินค้ าทัว่ โลก ในปี พ.ศ. 2554 วิศวกรการบินและอวกาศชาว
จีนที่อาศัยอยูใ่ นรัฐแคลิฟอร์ เนียได้ ถกู ตัดสินจ�ำคุก 24 ปี โทษฐานสอดแนมข้ อมูล
ให้ กบั จีนและขโมยแบบแปลนการสร้ างเครื่ องบิน ซี-17 ตามข้ อมูลของส�ำนักงาน
สอบสวนกลางสหรัฐฯ เครื่ องบิน เซียน วาย-20 ของจีนที่ขึ ้นบินครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2556 นันมี
้ ลกั ษณะคล้ ายกันอย่างน่าทึง่ กับ ซี-17
เอ็มคิว-1 พรี เดเตอร์ : จีนได้ สงั เกตเห็นความส�ำเร็จของสหรัฐฯ ในการใช้ โดรน
พรี เดเตอร์ และรี เปอร์ ในอิรักและอัฟกานิสถาน โดยท�ำหน้ าที่เป็ นระบบลาดตระเวน
ทางอากาศที่มีขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธจากอากาศสูพ่ ื ้น ด้ วยเหตุนี ้ จีนจึง
เริ่ มพยายามลอกเลียนแบบโดรนเหล่านี ้ นักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวกับหนังสือพิมพ์
เดอะนิ วยอร์ ก ไทมส์ ในปี พ.ศ. 2556
“โดรนของจีนที่ปรากฏให้ เห็นที่งานแสดงการบินเมื่อเร็ ว ๆ นี ้มีความคล้ ายคลึง
กับโดรนของต่างประเทศเป็ นอย่างยิ่ง” เดอะไทมส์ รายงาน
ตัวอย่างหนึง่ คือ วิง หลุง ซึง่ บางล�ำจะเรี ยกว่าเทโรแด็กทิล หรื อ เทโรซอร์ โดรนนี ้
มีความคล้ ายคลึงอย่างยิ่งกับพรี เดเตอร์ โดรนวิง หลุง ถูกส่งออกครัง้ แรกในปี พ.ศ.

เครื่องบินขับไล่ ล่องหน เจ-31 ของจีน บินแสดงในงานแสดงการบินที่
เมืองจูไห่ ประเทศจีน เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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“อาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศแผ่นดินใหญ่ใน
เอเชียอย่างจีนที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันนี้ดูเหมือน
จะถูกสร้างขึ้นหลังรุ่ นของสหรัฐฯ ราว ๆ 5 ถึง 10
ปี ซึ่งวิศวกรของจีนได้กล่าวอย่างรุ นแรงว่าความ
คล้ายคลึงดังกล่าวเป็ นแค่เรื่ องบังเอิญเท่านั้น”
- ป๊ อปปูลาร์ มิแคนิกส์

เครื่องบินขับไล่ โจมตีร่วม เอฟ-35 ของกอง
ทัพเรือสหรัฐฯ บินอยู่เหนืออ่ าวเชซาพีก
ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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เครื่องบินขับไล่ ไอพ่น
อาน ซู -27 ของฝูงบิน
ผาดแผลงรัสเชียน
ไนต์ บินแสดงในงาน
แสดงการบินทีเ่ มืองจู
ไห่ ประเทศจีน
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

26
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2554 ตามรายงานของ พีเพิ ลส์ เดลี ซึง่ เป็ นหนังสือพิมพ์
ของทางการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน หลาย
ประเทศในแอฟริ กาและตะวันออกกลางได้ ซื ้อโดรนเหล่า
นี ้ไปใช้
อีกตัวอย่างหนึง่ คือ ซีเอช-4 หรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึง่
ว่า ไฉ่ หง 4 หรื อ เรนโบว์-4 ซึง่ กองทัพอากาศกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนเริ่ มใช้ ในปี พ.ศ. 2557 โดรนรุ่นนี ้มี
ลักษณะคล้ ายกับโดรนรี เปอร์ เป็ นอย่างยิ่ง
ซุคฮอย ซู-27: หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย
รัสเซียที่มีสภาพการเงินฝื ดเคืองได้ ขายเครื่ องบินขับไล่
ไอพ่น ซุคฮอย ซู-27 ซึง่ เป็ น “ความภาคภูมิใจของกอง
ทัพอากาศรัสเซีย” ให้ กบั จีนกว่า 20 ล�ำ ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรี ท เจอร์ นลั จากนันรั
้ ฐบาลจีน
ได้ เจรจาซื ้อสิทธิบตั รการผลิตเพื่อสร้ างเครื่ องบินรุ่นนี ้อีก
200 ล�ำในประเทศจีนโดยใช้ สว่ นประกอบของรัสเซีย
หลังจากที่สร้ างเครื่ องบินดังกล่าวได้ ราว ๆ 100 ล�ำ
จีนได้ ยกเลิกสัญญาในปี พ.ศ. 2547 “ต่อมาไม่นาน จีนได้
เปิ ดตัว เสิน่ หยาง เจ-11บี ซึง่ เป็ นเครื่ องบินขับไล่ที่สร้ าง
และติดตังยุ
้ ทโธปกรณ์ในประเทศที่มีลกั ษณะเหมือนกับ

ซู-27 สร้ างความโกรธเคืองให้ กบั รัสเซียเป็ นอย่างมาก”
ตามรายงานของสถาบันราชนาวีกองทัพเรื อสหรัฐฯ
สถาบันราชนาวีกองทัพเรื อสหรัฐฯ ตังข้
้ อสังเกตว่ามี
อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียหลายชิ ้นที่คล้ ายคลึงกับของ
จีน ได้ แก่ เครื่ องบินขับไล่ ซุคฮอย ซู-33 และ เสิน่ หยาง
เจ-15 ฟลายอิง ชาร์ ก ของจีน เครื่ องยิงจรวดหลายล�ำ
กล้ องสเมิร์ช และ พีเอชแอล03 ของจีน ยานยนต์รบทหาร
ราบสะเทินน� ้ำสะเทินบก บีเอ็มพี-1 และ ดับเบิลยูซี-501
ของจีน ปื นใหญ่อตั ตาจรฮาวอิตเซอร์ 2เอส19 เอ็มเอสที
เอ และ พีแอลซี-05 ของจีน อากาศยานล�ำเลียง อานโต
นอฟ อาน-12 คัป และ ส่านซี วาย-9 ของจีน อากาศยาน
ฝึ กเหนือเสียง ยาคอฟเลฟ ยัก-130 และ หงตู แอล-15
ฟั ลคอน ของจีน

‘ประสิทธิภาพที่ยังไม่ ได้ รับการทดสอบในการ
การสู้รบ’

แม้ จีนจะใช้ เทคโนโลยีการลอกเลียนแบบ แต่ก็ต้องรอดู
ว่าอาวุธใหม่ที่พฒ
ั นาขึ ้นอย่างรวดเร็วนี ้จะมีประสิทธิภาพ
เพียงใด

“ผมคิดว่าปั ญหาใหญ่เกี่ยวกับอาวุธของจีนทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงยุทโธปกรณ์ที่ลอกเลียนแบบของชาติตะวันตก
คือมันยังไม่ได้ รับการทดสอบในการสู้รบ” นายเอริ ก เวอร์
ทไฮม์ นักวิเคราะห์เกี่ยวกับกองทัพเรื อ ผู้เขียนหนังสือ
“กองเรื อรบของโลก” ของสถาบันราชนาวีกองทัพเรื อ
สหรัฐฯ กล่าวกับสถาบันนี ้ “เรายังไม่ทราบว่ามันท�ำงาน
ได้ มีประสิทธิภาพเพียงใด ดังนันแม้
้ จะมีราคาถูกกกว่า
ยุทโธปกรณ์ของชาติตะวันตกมาก แต่หลายประเทศก็
ลังเลที่จะยอมรับความเสี่ยงด้ วยการซื ้อยุทโธปกรณ์ที่ยงั
ไม่ได้ รับการทดสอบขันสุ
้ ดท้ ายในการสู้รบ”
บรรดานักวิเคราะห์ทางด้ านกลาโหมกล่าวว่า การ
ที่จีนเริ่ มท�ำการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของกองทัพ
ประเทศคูแ่ ข่งนันเป็
้ นเพราะจีนถูกคว�่ำบาตรจากชาติ
ตะวันตกนับตังแต่
้ ที่มีการปราบปรามการประท้ วงที่่จัตรุ ัส
เทียนอันเหมินในปี พ.ศ. 2532
ทางการจีนปฏิเสธว่าตนไม่ได้ ลอกเลียนแบบอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของประเทศอื่น ๆ
“คุณพูดไม่ได้ วา่ มันเป็ นแค่การลอกเลียนแบบ” นาย
จาง ซิงกวอ รองประธานบริ ษัทอุตสาหกรรมการบิน

แห่งประเทศจีน ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตอากาศยานที่รัฐเป็ น
เจ้ าของกล่าวกับ เดอะวอลล์สตรี ทเจอร์ นลั เกี่ยวกับเครื่ อง
บินขับไล่ไอพ่น เจ-11บี ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับเครื่ องบิน
ขับไล่ ซู-27 ของรัสเซียไปเกือบทุกอย่าง “โทรศัพท์มือถือ
ทังหมดก็
้
มีลกั ษณะคล้ าย ๆ กัน แต่เทคโนโลยีพฒ
ั นาไป
เร็วมาก ถึงแม้ วา่ มันจะดูเหมือนกัน แต่องค์ประกอบทุก
อย่างภายในนันไม่
้ มีทางที่จะเหมือนกันได้ ”
นายเกิง หยางเฉิง โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีน
ได้ กล่าวในลักษณะคล้ าย ๆ กันต่อ พีเพิ ลส์ เดลี ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555
“กิจการทางทหารของโลกมีกฎหมายแห่งการพัฒนา
ที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความจริ ง” นายหยางเฉิงกล่าว “อาวุธ
หลายอย่างมีหลักในการออกแบบที่เหมือนกัน และวิธีการ
สัง่ การและการป้องกันบางอย่างก็เหมือนกัน” นายหยาง
เฉิงยืนยันว่า การสรุปว่าจีนลอกเลียนแบบเทคโนโลยีด้วย
การเปรี ยบเทียบแค่ลกั ษณะภายนอกของอาวุธจึงไม่ใช่ค�ำ
กล่าวที่ “เป็ นมืออาชีพ”
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของชาติตะวันตกไม่เห็น
ด้ วยกับค�ำกล่าวนี ้

เครื่องบินขับไล่ ไอพ่ น
เจ-11บี จากกองทัพ
อากาศกองทัพปลด
ปล่ อยประชาชน บิน
แสดงในงานแสดงการ
บินทีท่ ่ าอากาศยานต้ า
ฟางเฉิน ในเมืองฉาง
ชุ น ในมณฑลจีห๋ ลิน
ของประเทศจีน
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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การปรั บดุลยภาพ

เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเคียฟของอินเดียทีไ่ ด้ รับการดัดแปลง
แก้ ไข เข้ าร่ วมการสวนสนามทางเรือนานาชาติในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ใกล้ กบั เมืองวิศาขาปัตตนัม ประเทศอินเดีย
28
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การปรับดุลยภาพ
กับอินเดีย
ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง
มากยิ่งขึ ้นเมื่อต้ องเผชิญกับความก้ าวร้ าวของจีน
บทความโดย นายสาโรช บานา | ภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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รื อตรวจการณ์ล�ำหนึง่ ของจีนที่แล่นตามประกบเรื อบรรทุก
เครื่ องบิน จอห์น ซี. สเตนนิส ขนาด 100,000 ตันของ
สหรัฐฯ ในระหว่างการฝึ กร่วมมาลาบาร์ ในแปซิฟิกตะวันตก
ซึง่ มีเรื อรบของอินเดีย และญี่ปนเข้
ุ่ าร่วมด้ วย ได้ น�ำมาซึง่
ความขัดแย้ งที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมและก่อให้ เกิดการแบ่งแยก
กันในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกอันกว้ างใหญ่ในขณะนี ้
ชายฝั่ งภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกได้ กลายมาเป็ นพื ้นที่แห่ง
ประเด็นวิกฤติเมื่อจีนได้ รุกคืบเข้ าไปในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
และอ้ างสิทธิอธิปไตยเหนือพื ้นที่เกือบทังหมดของทะเลจี
้
นใต้ และ
ทะเลจีนตะวันออก ความก้ าวร้ าวของจีนท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งกับ
บรรดาประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนาม ไต้ หวัน
มาเลเซียและบรูไน “เราก�ำลังประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ
จีนและพฤติกรรมของจีนรวมถึงทะเลจีนใต้ ซึง่ ผมเน้ นย� ้ำว่าเรามี
ความกังวลอย่างยิ่งที่จีนใช้ วิธีการทางทหารอันแข็งกร้ าวในพื ้นที่”
นายแอช คาร์ เตอร์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้ การ
ต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ใน
ระหว่างการพิจารณาเรื่ องงบประมาณกลาโหมของปี พ.ศ. 2560
การฝึ กมาลาบาร์ ซงึ่ จัดขึ ้นโดยกองทัพเรื ออินเดียและกองทัพเรื อ
้ ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
สหรัฐฯ มีขึ ้นเป็ นประจ�ำเกือบทุกปี นับตังแต่
มา โดยใช้ พื ้นที่ฝึกผลัดเปลี่ยนกันไปทังในอิ
้ นเดียและแปซิฟิกตะวัน
ตก กองก�ำลังป้องกันตนเองทางทะเลแห่งประเทศญี่ปนได้
ุ่ เข้ าร่วม
การฝึ กร่วมเหล่านี ้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา จีนได้ คดั ค้ านการเข้ าไป
มีสว่ นร่วมของญี่ปนโดยเฉพาะอย่
ุ่
างยิ่งในห้ วงการปฏิบตั กิ ารทาง
ทะเลของการฝึ กมาลาบาร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ซึง่ มีกองทัพเรื อ
อินเดีย กองก�ำลังป้องกันตนเองทางทะเลแห่งประเทศญี่ปนและ
ุ่
กองเรื อบรรทุกเครื่ องบินโจมตี ยูเอสเอส จอห์น ซี. สเตนนิส เข้ าร่วม
การฝึ กตังแต่
้ วนั ที่ 14 ถึง 17 มิถนุ ายน ในน่านน� ้ำแปซิฟิกที่รัฐบาล
จีนอ้ างว่าเป็ นดินแดนของตน นอกจากนี ้ กองทัพต่าง ๆ ดังกล่าวได้
ท�ำการฝึ กที่บริ เวณท่าเรื อโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความ
ร่วมมือในหมูก่ องทัพเรื อที่เข้ าร่วมที่ฐานทัพเรื อซาเซโบะทางตอนใต้
ของญี่ปนตั
ุ่ งแต่
้ วนั ที่ 10 ถึง 13 มิถนุ ายน
เรื อตรวจการณ์ของกองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชน
ที่เชื่อว่ามีการติดตังสถานี
้
รวบรวมและประมวลผลสัญญาณวิทยุ
ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งที่เฝ้าติดตามการฝึ กมาลาบาร์ คือเรื อชัน้
ตงเตียวแบบ 815 ซึง่ เป็ นล�ำเดียวกับที่เคยติดตามการฝึ กริ ม ออฟ
เดอะ แปซิฟิก ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 การฝึ กริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก
คือการฝึ กการสงครามทางทะเลนานาชาติที่ใหญ่ที่สดุ และจัดขึ ้น
เป็ นประจ�ำทุกสองปี โดยกองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกที่รัฐฮาวาย
และพื ้นที่รอบ ๆ รวมถึงแคลิฟอร์ เนียทางตอนใต้
จีนเข้ าร่วมการฝึ กนานาชาติ ริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก เป็ นครัง้
แรกในปี พ.ศ. 2557 ตามค�ำเชิญของสหรัฐฯ ซึง่ การฝึ กดังกล่าวจัด
ขึ ้นเรื่ อยมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2514 จีนได้ สง่ เรื อพิฆาตติดตังขี
้ ปนาวุธ
เรื อฟริ เกตติดตังขี
้ ปนาวุธ เรื อส่งก�ำลังบ�ำรุงและเรื อพยาบาลเข้ าร่วม
การฝึ ก ทางการจีนได้ ประกาศ ณ ขณะนันว่
้ าเรื อสอดแนมของตนมี
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สิทธิที่จะด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารในภูมิภาคดังกล่าว
สหรัฐฯ พยายามใช้ วิธีถ้อยทีถ้อยอาศัยกับจีนโดยการผ่อน
ปรนและไม่ยบั ยังสิ
้ ทธิของรัฐบาลจีนในการตรวจการณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของรัฐฮาวาย เพื่อไม่ให้ จีน
ขัดขวางเรื อต่าง ๆ ในน่านน� ้ำนอกชายฝั่ งของจีน
จีนได้ เข้ าร่วมการฝึ ก ริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก ประจ�ำปี พ.ศ.
2559 ซึง่ เป็ นครัง้ ที่ 25 จัดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน ถึงวันที่
4 สิงหาคม โดยมีเรื อต่าง ๆ เข้ าร่วม 45 ล�ำ รวมถึงเรื อด�ำน� ้ำ 5
ล�ำ อากาศยานกว่า 200 ล�ำและบุคลากร 25,000 คนจากกว่า 25
ประเทศ ริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก เป็ นการฝึ กที่ชว่ ยส่งเสริ มความร่วม
มือเพื่อให้ เกิดความมัน่ คงในพื ้นที่สว่ นรวมต่าง ๆ ทางทะเล
ท่าทีของกองทัพจีนถือเป็ นการท้ าทายสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นชาติ
มหาอ�ำนาจในแปซิฟิกมานานกว่าสองศตวรรษ รัฐบาลจีนมอง
ว่าการด�ำเนินการตามนโยบาย “มุง่ หน้ า” สูเ่ อเชียของรัฐบาลสหรัฐฯ
คือความพยายามที่จะยับยังอิ
้ ทธิพลของจีนตลอดทัว่ ภูมิภาคและ
ส่งเสริ มให้ ประเทศต่าง ๆ ยึดมัน่ ในจุดยืนของตนต่อจีนในเรื่ องข้ อ
พิพาททางทะเล นโยบายของสหรัฐฯ ดังกล่าวที่เรี ยกอีกอย่างว่า
นโยบาย “ปรับดุลภาพ” คือการประกาศโยกย้ ายทรัพยากรของกอง
ทัพเรื อสหรัฐฯ ร้ อยละ 60 ไปประจ�ำการในอินโดเอเชียแปซิฟิก
ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มขึ ้นจากแต่เดิมที่มีอยูร่ ้ อยละ 50
จีนเพียงต้ องการเพิ่มอิทธิพลของตนในภูมิภาค เนื่องจาก
ประเทศเศรษฐกิจที่กระหายพลังงาน ขับเคลื่อนด้ วยการส่งออก
และต้ องพึง่ พาการน�ำเข้ าวัตถุดบิ และเชื ้อเพลิงเป็ นอย่างมากแห่ง
นี ้ ก�ำลังพยามที่จะเสริ มสร้ างอ�ำนาจของตนเหนือเส้ นทางคมนาคม
ในภูมิภาคที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการอยูร่ อดของประชาคมอินโด
เอเชียแปซิฟิกทังหมด
้
จีนได้ ขดุ ลอกทรายเพื่อน�ำไปถมสร้ างพื ้นที่
บนแนวปะการังและจัดส่งก�ำลังทหารเข้ าไปประจ�ำการในพื ้นที่ดงั
กล่าวเพื่อจะสามารถเข้ าถึงทรัพยากรทางทะเลในภูมิภาคได้ มาก
ยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ จีนได้ เพิ่มบทบาททางทะเลด้ วยการจัดตังกอง
้
เรื อผิวน� ้ำขนาดใหญ่และฐานเรื อด�ำน� ้ำนิวเคลียร์ บนเกาะไห่หนาน
ในทะเลจีนใต้ และได้ น�ำขีปนาวุธติดยานขับที่มีความแม่นย�ำและ
ขีปนาวุธขันสู
้ งที่สามารถโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และกองทัพเรื อ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเข้ าไปไว้ ในพื ้นที่อีกด้ วย
นโยบาย “ปรับดุลภาพ” ของสหรัฐฯ ครอบคลุมถึงการแสวงหา
การสนับสนุนจากอินเดียทังทางด้
้
านการทูตและการทหาร ทัง้
สองฝ่ ายมุง่ เน้ นความสัมพันธ์ด้านกลาโหมซึง่ เป็ นสิง่ ส�ำคัญใน
เชิงกลยุทธ์ และให้ ความส�ำคัญกับการเพิ่มการผสมผสานระหว่าง
นโยบาย “ปรับดุลภาพ” ของสหรัฐฯ และนโยบาย “รุกตะวันออก”
ของอินเดีย ที่พยายามจะเพิ่มบทบาทของรัฐบาลอินเดียในเอเชีย
ซึง่ ก�ำลังเป็ นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางประวัตศิ าสตร์ ของ
โลกในวันนี ้
เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความคืบหน้ าในการปฏิบตั ิการและความมุง่
มัน่ ต่อนโยบาย “รุกตะวันออก” ของอินเดีย ซึง่ เป็ นชาติมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจ ทหารและภูมิรัฐศาสตร์ ในเอเชียที่ก�ำลังเติบโต กอง

เรื อตะวันออกที่นา่ เกรงขามของกองทัพเรื ออินเดียได้ เคลื่อนตัวออก
จากฐานทัพที่เมืองวิศาขาปั ตตนัมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 เพื่อไปปฏิบตั ิภารกิจในทะเลจีนใต้ และพื ้นที่ชายฝั่ งเป็ นระยะ
เวลาสองเดือนครึ่ง กองเรื อนี ้ที่เข้ าร่วมการฝึ กมาลาบาร์ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2559 ประกอบไปด้ วยเรื อฟริ เกตล่องหนติดตังขี
้ ปนาวุธน�ำวิถี
ที่ผลิตขึ ้นในประเทศสองล�ำ กองเรื อสนับสนุนหนึง่ กอง และเรื อ
คอร์ เวตติดตังขี
้ ปนาวุธน�ำวิถีที่ผลิตขึ ้นในประเทศหนึง่ ล�ำ
อินเดียท�ำการฝึ กร่วมทางทหารกับสหรัฐฯ มากกว่าประเทศ
อื่น ๆ และเข้ าร่วมการฝึ กสองครัง้ ที่จดั ขึ ้นที่สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.
2559 รวมทังการฝึ
้
ก ริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก ในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม อากาศยานของกองทัพอากาศอินเดียกว่าสิบล�ำ ซึง่
รวมถึงอากาศยานล�ำเลียง โบอิ ้ง ซี-17 โกลบมาสเตอร์ สาม ที่ซื ้อ
จากสหรัฐฯ หนึง่ ล�ำ ได้ เข้ าร่วมการฝึ ก เรด แฟล็ก ซึง่ เป็ นการฝึ กการ
สู้รบทางอากาศครัง้ ส�ำคัญของกองทัพอากาศสหรัฐฯ กับประเทศ
พันธมิตร หลังจากที่หา่ งหายไปแปดปี อินเดียได้ กลับเข้ าร่วมการฝึ ก
นี ้อีกครัง้ ซึง่ จัดขึ ้นที่ฐานทัพอากาศเอลสันในรัฐอะแลสกา
สหรัฐฯ เองก็ได้ เข้ าร่วมการสวนสนามทางเรื อนานาชาติของกอง
ทัพเรื ออินเดียที่จดั ขึ ้นที่บริ เวณชายฝั่ งตะวันออกของอินเดียใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีผ้ แู ทนจาก 50 ประเทศเข้ าร่วม

กิจกรรมนี ้มีทรัพยากรต่าง ๆ เข้ าร่วมได้ แก่ เรื อรบต่างชาติ 24 ล�ำ
เรื อรบอินเดีย 75 ล�ำ อากาศยานทางทะเลของอินเดีย 45 ล�ำ ซึง่ รวม
ถึงอากาศยานโบอิ ้ง พี-81 ผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรื อ 22 นาย ตลอด
จนนายทหารและกลาสีเรื อนานาชาติกว่า 4,000 นาย “ความร่วม
มือข้ ามมหาสมุทร” คือคติพจน์ของการสวนสนามทางเรื อนานาชาติ
ดังกล่าวที่แสดงให้ เห็นว่า แม้ โลกจะถูกแบ่งออกตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ แต่ก็เชื่อมโยงกันได้ ทางทะเล
สิง่ หนึง่ ที่มีการเน้ นย� ้ำอยูบ่ อ่ ยครัง้ คือ มหาสมุทรต่าง ๆ เป็ นพื ้นที่
ส่วนรวมที่ไม่เพียงเชื่อมโยงประชาคมโลกเข้ าด้ วยกันเท่านัน้ แต่ยงั
เป็ นพื ้นที่ที่สามารถเข้ าถึงได้ อย่างเสรี พล.ร.อ.จอห์น ริ ชาร์ ดสัน ผู้
บัญชาการกองทัพเรื อสหรัฐฯ ที่มาเยือนอินเดียได้ รายงานความคืบ
หน้ าในการเจรจาเกี่ยวกับการสร้ างเรื อบรรทุกเครื่ องบินรุ่นใหม่ของ
อินเดียซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาร่วมกัน โครงการนี ้ที่นา่ จะเป็ นความ
ร่วมมือทางทหารครัง้ ส�ำคัญที่สดุ ระหว่างสองประเทศ จะประกอบไป
ด้ วยการออกแบบและสร้ างเรื อบรรทุกเครื่ องบินที่มีขีดความสามารถ
ในการสู้รบเหนือกว่าเรื อบรรทุกเครื่ องบินของจีน
บรรดาวิทยากรในการประชุมทางทะเลนานาชาติวา่ ด้ วยเรื่ อง
“การร่วมมือกันเพื่อความมัน่ คงทางทะเลในอนาคต” ที่จดั ขึ ้นในช่วง
เวลาเดียวกันกับการสวนสนามทางเรื อนานาชาติ ได้ แสดงความ

นายโจ ไบเดน รอง
ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ (ซ้ าย) และ
นายพอล ไรอัน
ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรสหรัฐฯ ปรบ
มือให้ กบั นายนเรน
ทระ โมที นายก
รัฐมนตรีอนิ เดีย ใน
ระหว่ างการกล่ าว
ค�ำปราศัยต่ อรัฐสภา
สหรัฐฯ ทีก่ รุง
วอชิงตัน ดี.ซี. ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2559
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การปรั บดุลยภาพ
กังวลเกี่ยวกับความท้ าทายด้ านความมัน่ คงในทะเลจีนตะวันออก
และทะเลจีนใต้
นายเย่ ไห่หลิน จากสถาบันสังคมศาสตร์ ของจีนคาดการณ์วา่
ความขัดแย้ งนี ้อาจทวีความรุนแรงขึ ้นหากประเด็นต่าง ๆ ที่ก�ำลัง
แข่งขันกันอยูม่ ีอิทธิพลเหนือกว่าการแก้ ปัญหาในเชิงร่วมมือ นายไห่
หลินให้ เหตุผลว่าด้ วยการกระท�ำและนโยบายของฝ่ ายต่าง ๆ ที่คาบ
เกี่ยวกันอยู่ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ อาจเลวร้ ายลงยิ่งกว่าเดิม และ
อาจเกิดความขัดแย้ งที่รุนแรงเพราะผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
อินเดียได้ เชิญจีนให้ เข้ าร่วมการสวนสนามทางเรื อนานาชาติ
พ.ศ. 2559 ซึง่ นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดียได้ เน้ นย� ้ำอีก
ครัง้ ถึง “ความส�ำคัญของเสรี ภาพในการเดินเรื อและความร่วมมือที่
อยูเ่ หนือการแข่งขันในเรื่ องการใช้ นา่ นน� ้ำสากล” " ตามรายงานของ
นิตยสารข่าวออนไลน์ เดอะ ดิโพลแมต
นายโมทีได้ กล่าวค�ำปราศัยในวาระการประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองความกระตือรื อร้ น
ของนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเรื่ องการยกระดับ
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอินเดีย เพื่อช่วยในการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจของจีนในอินโดเอเชียแปซิฟิก เพื่อเป็ นเครื่ องหมาย
ของการเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ขนต่
ั ้ อไประหว่างสหรัฐฯ และอินเดีย
นายโมทีได้ ยืนยันว่าความเชื่อมโยงอันแข็งแกร่งระหว่างสองประเทศ
ประชาธิปไตยจะช่วยส่งเสริ มสันติภาพ ความเจริ ญรุ่งเรื องและ
เสถียรภาพ “ตังแต่
้ เอเชียไปจนถึงแอฟริ กาและจากมหาสมุทรอินเดีย
ไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก และยังจะช่วยเสริ มสร้ างความมัน่ คงใน
เส้ นทางเดินเรื อพาณิชย์และเสรี ภาพในการเดินเรื อในทะเล” นายโม
ทีกล่าวเพิ่มเติมพร้ อมกับยกย่องว่า ความร่วมมือของทังสองประเทศ
้
คือความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่ธรรมดา และสหรัฐฯ คือพันธมิตรที่
ขาดไม่ได้
ค�ำกล่าวของนายกรัฐมนตรี อินเดียคือการพาดพิงถึงจีนอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากจีนเองก็ต้องการแสวงผลประโยชน์เพิ่มเติมจาก
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียภายใต้ โครงการเส้ นทางสายไหมทางทะเล
ของตนที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาท่าเรื อต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จะอยูร่ ายรอบ
อินเดีย เช่น ท่าเรื อจ๊ อกพยิวในพม่า โครงการเมืองท่าฮัมบันโตตาและ
โคลัมโบในศรี ลงั กา ตลอดจนท่าเรื อกวาดาร์ ในปากีสถาน นอกจากนี ้
จีนยังมีฐานส่งก�ำลังบ�ำรุงในประเทศจิบตู ี แอฟริ กา ที่สร้ างขึ ้นเพื่อให้
บริ การแก่เรื อรบต่าง ๆ ของจีนที่เข้ าร่วมในการปฏบัตกิ ารต่อต้ านการ
ปล้ นสะดมทางน� ้ำใกล้ กบั อ่าวเอเดน

การป้องกันชายฝั่ งและการสกัดกัน้ การรุ กราน

ชายฝั่ งทะเลอันกว้ างใหญ่ไพศาลของอินเดียที่มีความยาว 7,615
กิโลเมตรนันอยู
้ ต่ ดิ กับทะเลอาหรับ อ่าวเบงกอลและมหาสมุทร
อินเดีย อินเดียมีหมูเ่ กาะแห่งหนึง่ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั พม่าและไทย
มากกว่าแผ่นดินใหญ่ของอินเดีย นัน่ ก็คือหมูเ่ กาะอันดามันและ
นิโคบาร์ กองทัพเรื ออินเดียได้ รับมอบหมายให้ รักษาความมัน่ คงใน
เส้ นทางเดินเรื อต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียที่มีอาณาเขตตังแต่
้ อา่ ว
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เปอร์ เซียทางตะวันตกไปจนถึงช่องแคบมะละกาทางตะวันออก การ
เคลื่อนย้ ายทางทะเลในภูมิภาคประกอบด้ วย การขนส่งน� ้ำมันใน
ตลาดโลกร้ อยละ 66 การล�ำเลียงตู้สนิ ค้ าในตลาดโลกร้ อยละ 50 และ
การซื ้อขายสินค้ าในตลาดโลกร้ อยละ 33
อินเดียพบว่ามีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องก้ าวให้ ทนั การ
พัฒนาต่าง ๆ ของประเทศชายฝั่ งที่อยูต่ ิดกัน ซึง่ รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการสู้รบใต้ น� ้ำอย่างต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้ าน
ที่เคยสู้รบกันในอดีตอย่างปากีสถานที่อยูท่ างตะวันตกและจีนที่อยู่
ทางตะวันออกและทางใต้ นอกเหนือจากกองเรื อด�ำน� ้ำโจมตีที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ซึง่ ประกอบด้ วยเรื อด�ำน� ้ำติดตังขี
้ ปนาวุธ
สี่ล�ำ เรื อด�ำน� ้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ หกล�ำ และเรื อด�ำน� ้ำโจมตี
พลังงานดีเซลไฟฟ้า 53 ล�ำ อีกไม่นานรัฐบาลจีนก็จะน�ำเรื อด�ำน� ้ำติด
อาวุธนิวเคลียร์ พิสยั ไกลที่มีขีดความสามารถอันแข็งแกร่งในการป้อง
้ ปนาวุธ
ปรามทางทะเลด้ วยนิวเคลียร์ ออกมาใช้ งาน เรื อด�ำน� ้ำติดตังขี
ชันจิ
้ ้นแบบ 094 ห้ าล�ำอาจถูกสร้ างจนส�ำเร็ จในที่สดุ โดยแต่ละล�ำมี
การติดตังขี
้ ปนาวุธ เจแอล-2 12 ลูกที่สามารถปล่อยหัวรบนิวเคลียร์
น� ้ำหนักหนึง่ ตันได้ ในระยะ 4,320 ไมล์ทะเล (8,000 กิโลเมตร)
การเน้ นย� ้ำของนายโมทีขณะกล่าวค�ำปราศัยในการประชุม
ร่วมรัฐสภาสหรัฐฯ ในเรื่ องความมุง่ มัน่ ของอินเดียต่อเสรี ภาพและ
ประชาธิปไตยเป็ นเครื่ องเตือนใจว่า อินเดียจะเป็ นพันธมิตรของ
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีความคิดที่คล้ ายคลึงกันในภูมิภาคที่เกิดความ
ไม่มนั่ คงมากขึ ้นเรื่ อย ๆ และจะเป็ นตัวอย่างให้ กบั เอเชียในเรื่ องการ
พัฒนาและความก้ าวหน้ าที่สอดคล้ องกับค่านิยมของอเมริ กามากขึ ้น
การมาเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรี อินเดียครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่สี่ในช่วงระยะ
เวลาสองปี ที่เข้ าบริ หารประเทศ นายโมทีไปเยือนสหรัฐฯ บ่อยกว่า
ประเทศอื่น ๆ ในระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่ง การปฏิสมั พันธ์ระหว่างนาย
โมทีและนายโอบามาที่ท�ำเนียบขาวคือการพบปะกันเป็ นครัง้ ที่เจ็ด
้ นอกจากนี ้ นายโอบามายังเป็ นประธานาธิบดีคนแรก
ของผู้น�ำทังสอง
ของสหรัฐฯ ที่ไปเยือนอินเดียสองครัง้ ในระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด้ วยความมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความร่วมมืออันแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม
กับอินเดียที่นายโอบามาเรี ยกว่าศูนย์กลางอิทธิพลแห่งศตวรรษที่ 21
นายโอบามาเชื่อมัน่ ว่าหากอินเดียมีสถานะอันชอบธรรมในโลกนี ้ ทัง้
สองประเทศก็จะมีโอกาสครัง้ ส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์ ที่จะท�ำให้ ความ
สัมพันธ์ของทังคู
้ ก่ ลายเป็ น “ความร่วมมือที่ชดั เจนและมีความหมาย
ของศตวรรษหน้ า” นายจอห์น เคอร์ รี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ยังยืนยันว่าขณะนี ้สหรัฐอเมริ กาอาจเพิ่มความ
ร่วมมือในระดับรัฐบาลกับอินเดียมากกว่าประเทศอื่น ๆ ตลอดช่วง
เวลาที่นายโมทีกล่าวค�ำปราศัยนัน้ มีเสียงปรบมือสอดแทรกอยูเ่ ป็ น
ระยะ ๆ จากบรรดาสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตสิ หรัฐฯ ที่มองเห็นชัดเจน
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่าอินเดียพยายามที่จะถ่วงดุลอ�ำนาจของจีนในอินโด
เอเชียแปซิฟิกตามแนวทางแห่งประชาธิปไตย
การค้ าทางทะเลของจีนส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจอันน่าทึง่ ที่ท�ำให้ ประชากรของประเทศที่ประสบภาวะ
ยากจนสุดขีดมีอตั ราลดลง จากร้ อยละ 61ในปี พ.ศ. 2533 เหลือ

หน่ วยคอมมานโดจากกองทัพเรืออินเดียแสดงความสามารถของ
หน่ วยในระหว่ างการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ใกล้ กบั เมือง
วิศาขาปัตตนัม ประเทศอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เพียงร้ อยละ 4 ภายในปี พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาหนึง่ ระบุวา่
ปริ มาณการค้ าโลกที่ขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ ้น 4 พันตันในช่วง
ปี พ.ศ. 2545 - 2557 นัน้ ประกอบไปด้ วยการเพิ่มขึ ้นของการน�ำ
เข้ าแร่เหล็กของจีนร้ อยละ 94 และการน�ำเข้ าถ่านหินร้ อยละ 35
ส�ำหรับปริ มาณการขนส่งตู้สนิ ค้ าที่เพิ่มขึ ้นนัน้ ร้ อยละ 60 คือการส่ง
ออกของจีน
แม้ สหรัฐฯ จะพยายามเป็ นกลาง แต่ก็ตระหนักถึงความจ�ำเป็ น
ในการมีเสรี ภาพในการเดินเรื อส�ำหรับทุกประเทศ ดังนัน้ การยก
ระดับบทบาทของสหรัฐฯ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกให้ นา่ เกรงขาม
มากขึ ้นจึงเป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สหรัฐฯ มีฐานทัพอยูม่ ากมายใน
ภูมิภาคนี ้ รวมถึงฐานทัพ 17 แห่งในญี่ปนุ่ และ 12 แห่งในเกาหลีใต้
เพือ่ ส่งเสริม “วิสยั ทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ร่วมกันต่อภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย” ให้ มคี วามก้ าวหน้ าต่อไป เมือ่ เร็ว ๆ
นี ้ อินเดียและสหรัฐฯ ได้ บรรลุข้อตกลงเรื่ องการแลกเปลี่ยนการ
ส่งก�ำลังบ�ำรุงที่จะช่วยสนับสนุนการส่งก�ำลังบ�ำรุงร่วมกันระหว่าง
กองทัพสหรัฐฯ และอินเดียในภารกิจการไปเยือนท่าเรื อต่าง ๆ ที่
ได้ รับอนุญาต การฝึ กร่วม การซ้ อมรบร่วม ตลอดจนภารกิจให้
ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ นอกจาก
นี ้ สหรัฐฯ และอินเดียยังเห็นพ้ องที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่ องการแลก
เปลี่ยนข้ อมูลการขนส่งทางเรื อพาณิชย์ ที่จะช่วยให้ กองทัพเรื อของ

ทังสองประเทศสามารถท�
้
ำงานร่วมกันได้ เพื่อปกป้องดินแดนของตน
และเพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองการค้ าโลก แม้ อินเดียจะไม่ได้ มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับสงครามอ่าวในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2534 แต่อินเดีย
ก็อนุญาตให้ เครื่ องบินรบสหรัฐฯ ใช้ พื ้นที่เติมน� ้ำมันของตน แม้ จะ
มีปฏิกิริยาจากอิรักที่มองว่าการกระท�ำดังกล่าว “ของมิตรประเทศ
อย่างอินเดียเป็ นเรื่ องที่ยอมรับไม่ได้ ”
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ งทางการเมืองอันรุนแรงได้ ผลักดัน
ให้ รัฐบาลเสียงข้ างน้ อยในขณะนันยกเลิ
้
กการตัดสินใจเพียงไม่นาน
หลังจากที่อากาศยานของกองทัพสหรัฐฯ ที่ก�ำลังบินจากฟิ ลปิ ปิ นส์
ไปยังอ่าวเปอร์ เซียเริ่ มลงจอดที่เมืองมุมไบ อัครา และเจนไน เพราะ
ใกล้ ถงึ ก�ำหนดเวลาที่องค์การสหประชาชาติยื่นค�ำขาดให้ อิรักถอน
ก�ำลังออกจากคูเวต ในฐานะผู้ร่วมก่อตังกลุ
้ ม่ ประเทศที่ไม่ฝักใฝ่
ฝ่ ายใด อินเดียได้ คดั ค้ านการเข้ าไปมีสว่ นร่วมของรัฐบาลสหรัฐฯ
ในความขัดแย้ งในภูมิภาคและด�ำรงความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชิดกับ
รัฐบาลอิรัก แต่ก็อนุญาตให้ สหรัฐฯ เข้ ามาด�ำเนินภารกิจ “ด้ าน
มนุษยธรรม”
ในวันนี ้ รัฐบาลอินเดียไม่อยากถูกมองว่าเข้ าข้ างฝ่ ายใดจน
เกินไป และแน่นอนว่าไม่ต้องการให้ สถานการณ์ทวีความรุนแรง
จนกลายเป็ นสงคราม จุดยืนของอินเดียน่าจะเกิดจากสภาพ
ความเป็ นจริ งที่บีบบังคับ เพราะอินเดียต้ องคอยระมัดระวังความ
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ทะเยอทะยานอันเลยเถิดของจีนและการมุง่ เน้ นผลประโยชน์ที่ขดั แย้ ง
กันในภูมิภาคนี ้ที่มีความส�ำคัญทางภูมิยทุ ธศาสตร์ อย่างมหาศาล
นอกจากนี ้ อินเดียยังต้ องเผชิญกับภัยคุกคามในอีกมิตหิ นึง่ ซึง่
เป็ นผลมาจากการที่จีนท�ำข้ อตกลงกับปากีสถานเมื่อไม่นานมานี ้
เพื่อช่วยรัฐบาลปากีสถานในการพัฒนาดาวเทียมส�ำรวจระยะไกล
ที่จะปล่อยขึ ้นภายในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ดาวเทียมนี ้จะคอย
ตรวจสอบความคืบหน้ าของโครงการเส้ นทางเศรษฐกิจของจีนกับ
ปากีสถานที่รัฐบาลจีนใช้ งบลงทุน 4.6 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 1.6 ล้ านล้ านบาท) โครงการนี ้จะเป็ นการเชื่อมต่อภาค
ตะวันตกของจีนกับเมืองท่ากวาดาร์ ของปากีสถานเพื่อให้ จีนสามารถ
เข้ าถึงทะเลอาหรับได้
นายโอบามาเชื่อว่าปากีสถานซึง่ เป็ นประเทศที่นายอุซามะห์ บิน
ลาดิน ผู้น�ำกลุม่ อัลกออิดะห์เคยไปอาศัยอยูอ่ ย่างลับ ๆ เป็ นเวลาห้ าปี
ควรมีมาตรการที่แน่วแน่ในการต่อต้ านกลุม่ ก่อการร้ ายต่าง ๆ ที่ลงมือ
ก่อเหตุจากดินแดนปากีสถาน และช่วยให้ อินเดียหลุดพ้ นจาก “การ
ก่อการร้ ายที่ไม่อาจอภัยได้ ” ที่อินเดียต้ องทนมายาวนาน
แต่กระนัน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐฯ ก็ได้ อนุมตั กิ ารจ�ำหน่ายเครื่ องบินขับไล่ไอพ่นที่มีขีด
ความสามารถสองแบบจ�ำนวนแปดล�ำให้ แก่ปากีสถาน แม้ จะมีการ
คัดค้ านจากสมาชิกรัฐสภาบางรายรวมทังอิ
้ นเดีย เครื่ องบินเหล่านี ้
ที่ผลิตโดยบริ ษัทล็อกฮีด มาร์ ตนิ มีมลู ค่า 700 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 2.5 หมื่นล้ านบาท) เหมาะส�ำหรับภารกิจตามแบบ
และภารกิจนิวเคลียร์ ข้ อตกลงการซื ้อขายดังกล่าวไม่บรรลุผลส�ำเร็จ
ในที่สดุ เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่เต็มใจที่จะขายเครื่ องบินในราคาลด
หย่อน ขณะที่รัฐบาลปากีสถานขูว่ า่ จะจัดซื ้อเครื่ องบินขับไล่จากจีน
และรัสเซียแทน
อย่างไรก็ตามในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 กระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ได้ อนุมตั กิ ารท�ำสัญญากับบริ ษัทเบลล์ เฮลิคอปเตอร์ เพื่อ
ผลิตและจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ โจมตี เอเอช-1ซี ไวเปอร์ เก้ าล�ำให้ แก่
ปากีสถาน เฮลิคอปเตอร์ ดงั กล่าวมีมลู ค่า 170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 6 พันล้ านบาท) และซื ้อขายผ่านโครงการสนับสนุน
การขายทางทหารให้ แก่ตา่ งประเทศของสหรัฐฯ รัฐบาลปากีสถานได้
ขอซื ้อเฮลิคอปเตอร์ รุ่นนี ้จ�ำนวน 15 ล�ำ พร้ อมด้ วยเครื่ องยนต์ ที-700
จีอี 401ซี 32 เครื่ อง และขีปนาวุธ เอจีเอ็ม-114 อาร์ เฮลล์ไฟร์ 2
จ�ำนวน 1,000 ลูก
รัฐบาลสหรัฐฯ อ้ างว่ายุทโปกรณ์นี ้จะช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิ
การต่อต้ านการก่อการร้ ายและการต่อต้ านการก่อความไม่สงบของ
ปากีสถานในเอเชียใต้ โดยไม่ต้องเสียดุลภาพทางทหารกับอินเดีย
อย่างไรก็ตาม หลังการไปเยือนสหรัฐฯ ของนายโมที รัฐสภาสหรัฐฯ
ได้ มีมมุ มองที่กว้ างขึ ้นว่าปากีสถานไม่ได้ มงุ่ มัน่ ที่จะท�ำสงครามกับ
การก่อการร้ าย
แม้ ชว่ งหลัง ๆ มานี ้อินเดียจะกลายเป็ นผู้ซื ้ออาวุธรายใหญ่ที่สดุ
ของสหรัฐฯ แต่ในทศวรรษที่ผา่ นมารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ แสดงให้ เห็น
ว่าตนสามารถปิ ดกันการจ�
้
ำหน่ายอะไหล่ตา่ ง ๆ ที่จ�ำเป็ น แม้ กระทัง่
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อะไหล่ของระบบอาวุธที่สหรัฐฯ ไม่ได้ ขายให้ กบั อินเดียโดยตรง
แต่มีความเกี่ยวข้ องบางประการ เกือบครึ่งหนึง่ ของฝูงบินโจมตีฝงู
เดียวของกองทัพเรื ออินเดียคือ แอโรสเปซ ซี แฮร์ ริเออร์ ที่ผลิตโดย
อังกฤษไม่สามารถขึ ้นบินได้ เมื่อสหรัฐฯ ยับยังไม่
้ ให้ สหราชอาณาจักร
จ�ำหน่ายอะไหล่ใด ๆ แก่อินเดียเนื่องจากสหรัฐฯ คว�่ำบาตรอินเดีย
จากกรณีทดสอบนิวเคลียร์ ในปี พ.ศ. 2541 อากาศยานดังกล่าวได้ รับ
การออกแบบในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) โดย
บริ ษัทฮ็อกเกอร์ ซิดเดลีย์ แฮร์ ริเออร์ ของอังกฤษ และเป็ นโครงการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างอมริ กาและอังกฤษ อันที่จริ งแล้ ว อากาศยาน
รุ่นที่อินเดียซื ้อไปนันผลิ
้ ตโดยอังกฤษ แต่สหราชอาณาจักรก็ปฏิบตั ิ
ตามความต้ องการของอเมริ กา
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ เข้ าแทรกแซงในท�ำนองเดียวกันในกรณีเฮลิ
คอปเตอร์ เวสต์แลนด์ ดับเบิลยูเอส-61 ซี คิง ของกองทัพเรื ออินเดีย
อากาศยานดังกล่าวเป็ นรุ่นที่องั กฤษได้ สทิ ธิบตั รการผลิตตามแบบ
เฮลิคอปเตอร์ ซกิ อร์ สกี เอส-61 ของอเมริ กาและสร้ างโดยบริ ษัทเวสต์
แลนด์ของอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2546 สหรัฐฯ ได้ เสนอขายอะไหล่ที่
ส�ำคัญของแฮร์ ริเออร์ และซี คิง ให้ แก่อินเดียโดยตรง จากนันสหรั
้ ฐฯ
ได้ สง่ คณะเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงและผู้ผลิตอาวุธมาน�ำเสนอการขาย แต่
เจ้ าหน้ าที่กองทัพเรื ออินเดียระดับสูงเกรงว่าจะมีการคว�่ำบาตรครัง้
ใหม่เกิดขึ ้น
ประมาณช่วงเวลาเดียวกัน สหรัฐฯ ซึง่ ก่อนหน้ านี ้เห็นพ้ องกับ
การท�ำข้ อตกลงของอินเดียในการจัดซื ้อระบบเตือนภัยทางอากาศ
และเรดาร์ ควบคุมฟั ลคอลสามชุดจากอิสราเอลมูลค่า 1.1 พันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 3.9 หมื่นล้ านบาท) แต่สหรัฐฯ ก็ได้
ยับยังการซื
้
้อขายดังกล่าวเพราะความตึงเครี ยดที่เพิ่มขึ ้นระหว่าง
อินเดียและปากีสถาน โดยมองว่าการขายเทคโนโลยีการข่าวดัง
กล่าวให้ แก่อินเดียเป็ นเรื่ องที่ผิดเมื่อพิจารณาจากความตึงเครี ยด
ตามแนวชายแดนที่ตดิ กับปากีสถาน สหรัฐฯ อนุญาตให้ อินเดียซื ้อ
ขายยุทโธปกรณ์ดงั กล่าวได้ ในเวลาต่อมาโดยระบุวา่ ความตึงเครี ยด
ได้ บรรเทาลงแล้ ว มีการตังข้
้ อสังเกตว่าการที่เครื่ องบิน เอฟ/เอ-18อี/
เอฟ ซูเปอร์ ฮอร์ เน็ต ที่ผลิตโดยบริ ษัทโบอิง และเครื่ องบิน เอฟ-16ไอ
เอ็น ซูเปอร์ ไวเปอร์ ที่ผลิตโดยบริ ษัทล็อกฮีด มาร์ ติน ไม่เข้ ารอบการ
ประกวดราคาของโครงการจัดหาเครื่ องบินรบเอนกประสงค์ขนาด
กลางจ�ำนวน 126 ล�ำของกองทัพอากาศอินเดียในปี พ.ศ. 2544 ที่มี
มูลค่าสัญญา 1.2 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 4.2 แสน
ล้ านบาท) เป็ นเพราะอินเดียมีความกังวลในเรื่ องนโยบายการส่ง
ออกของสหรัฐฯ ที่เข้ มงวดเกินไป และข้ อจ�ำกัดของรัฐสภาสหรัฐฯ ที่
ยับยังไม่
้ ให้ อินเดียน�ำเครื่ องบินขับไล่ชนแนวหน้
ั้
าของสหรัฐฯ ไปใช้ ใน
ยุทธภูมิแห่งความขัดแย้ ง การที่ผ้ ผู ลิตสหรัฐฯ สูญเสียสัญญาซื ้อขาย
ที่ใคร ๆ ก็ต้องการนี ้ ท�ำให้ นายทิโมธี โรเมอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
้
ำแหน่ง
ที่ประจ�ำอยูใ่ นอินเดียขณะนันลาออกจากต�

ท่ าทีของจีน

แม้ จีนจะมีแผนกลยุทธ์ทกุ อย่าง แต่ทา่ ทีของจีนต่ออินเดียก็ผอ่ น

นายแอช คาร์ เตอร์ (ซ้ าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และนาย
มาโนฮาร์ ปาร์ ริการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย ทักทายกันใน
ระหว่ างการร่ วมแถลงข่ าวเมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ทีก่ รุงนิวเดลี ว่ าด้ วย
เรื่องความร่ วมมือทางทหารด้ านการบรรเทาภัยพิบัตแิ ละเหตุฉุกเฉินอืน่ ๆ

คลายขึ ้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงการต่างประเทศ
จีนประกาศว่ารัฐบาลจีนต้ องการที่จะสร้ างความร่วมมือทางทะเล
และด�ำเนินการเจรจากับอินเดียและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียใต้ เพื่อ
ลดความกังวลของประเทศเหล่านี ้เกี่ยวกับกิจกรรมของกองทัพเรื อ
จีนที่เพิ่มมากขึ ้นในมหาสมุทรอินเดีย ซึง่ รวมถึงการน�ำเรื อด�ำน� ้ำ
ของจีนเข้ าเทียบท่าเรื อต่าง ๆ ในภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศ
จีนแสดงให้ เห็นว่าจีนเต็มใจที่จะมีสว่ นร่วมในการสร้ างสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ที่ผา่ นมา แม้ อินโดเอเชียแปซิฟิกจะมุง่ เน้ นผลประโยชน์ทาง
พาณิชย์ แต่ความไม่สงบที่ขยายตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ ในเส้ นทางเดินเรื อ
ที่เปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดหล่อเลี ้ยงภูมิภาคนี ้ก็อาจผลักดันให้ เกิด
แนวร่วมทางทหารอย่างเป็ นทางการในที่สดุ ดังเช่น องค์การสนธิ
สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่ประกอบไปด้ วยสมาชิก
28 ประเทศ โดยได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2492 เพื่อรับมือกับ
ภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตในขณะนันและเพื
้
่อต่อต้ านลัทธิการ
ขยายอ�ำนาจของโซเวียต ซึง่ เป็ นสถานการณ์ที่คล้ ายคลึงอย่างยิ่ง
กับปั จจุบนั ที่อิทธิพลของจีนได้ ขยายตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ นาโตได้ ระดม
ความร่วมมือจากประเทศสมาชิกที่ร่วมลงนามในสนธิสญ
ั ญาเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมทางทหาร โดยระบุวา่ “การโจมตีด้วยอาวุธต่อ
ประเทศใดก็ตามที่เป็ นสมาชิกนาโต จะถือว่าเป็ นการโจมตีประเทศ
สมาชิกทังหมด”
้
แม้ วา่ ประเทศต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกจะมีความ

กระตือรื อร้ นเรื่ องการปกป้องผลประโยชน์ในดินแดนของตน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ ความขัดแย้ งในภูมิภาค
บานปลายจนกลายเป็ นสงครามครัง้ ใหม่ในเอเชีย “ภูมิภาคนี ้ไม่มี
องค์กรพหุภาคีอย่างนาโต” นายคาร์ เตอร์ กล่าวเมื่อครัง้ ที่ยงั ด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ “และในช่วง
ที่ไม่มีโครงสร้ างการรักษาความมัน่ คงที่ครอบคลุม การแสดงตน
ของกองทัพสหรัฐฯ ก็มีบทบาทส�ำคัญยิ่งตลอดระยะเวลา 60 ปี
ที่ผา่ นมา โดยการส่งเสริ มให้ ประเทศต่าง ๆ ได้ มีพื ้นที่และความ
มัน่ คงที่จ�ำเป็ นเพื่อจะสามารถก�ำหนดทางเลือกที่มีหลักการของ
ตนเองได้ ”
กลุม่ พันธมิตรที่มีลกั ษณะแบบนาโตอาจยังไม่เกิดขึ ้นเร็ ว ๆ นี ้
แต่ดเู หมือนว่าความผันผวนในภูมิภาคที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จะเป็ นสิง่
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ วา่ สถานการณ์ปัจจุบนั จะคล้ ายคลึงกับ
เมื่อครัง้ ที่มีการก่อตังนาโต
้
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และ
จีนนันมี
้ เดิมพันที่สงู มาก การค้ าแบบสองทางของสองประเทศนี ้
เพียงอย่างเดียวก็มีมลู ค่าถึง 5.98 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 21.13 ล้ านล้ านบาท) ซึง่ แตกต่างจากช่วงสงครามเย็น
ที่แบ่งแยกรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลโซเวียตให้ อยูก่ นั คนละฝ่ าย
ซึง่ เป็ นช่วงเวลาตังแต่
้ สิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่สองไปจนถึงการล่ม
สลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534
บางครัง้ ผลตอบแทนที่ได้ ก็ท�ำให้ ชาติมหาอ�ำนาจต่าง ๆ ลืมไป
ว่า อินโดเอเชียแปซิฟิกนันกว้
้ างใหญ่พอส�ำหรับเราทุกคน
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ภาพทีไ่ ม่ ได้ ระบุวนั ทีน่ ีท้ เี่ ผย
แพร่ โดยส� ำนักข่ าวกลางเกาหลี
ของทางการเกาหลีเหนือใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
แสดงให้ เห็นการยิงทดสอบ
ขีปนาวุธฮวาซอง-10 ซึ่งเป็ น
ขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ พสิ ั ย
กลางถึงพิสัยไกลทีย่ งิ จากพืน้
สู่ พนื้ ในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ เปิ ดเผยใน
ประเทศเกาหลีเหนือ
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ในคาบสมุทร
การยั่วยุ

ภั

นางเดบาลินา โกซอล  

เกาหลีใต้
ปฏิญาณที่จะ

“ตอบโต้อย่าง
รุนแรง”

ต่อภัยคุกคาม
จากเกาหลีเหนือ

ยคุกคามทางด้ านนิวเคลียร์ จากเกาหลีเหนือยังคงมี
อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐบาลเกาหลีเหนือเดินหน้ า
ทดสอบนิวเคลียร์ และขีปนาวุธอย่างไม่ลดละ การ
ทดสอบนิวเคลียร์ ก่อนหน้ านี ้ยังรวมถึงการใช้ พลูโตเนียม
และยูเรเนียมที่มีความบริ สทุ ธิ์สงู และการทดสอบนิวเคลียร์ ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 กระท�ำโดยใช้ ระเบิดไฮโดรเจนที่มีพลัง
สูงกว่าเดิม
หลังจากนันยั
้ งมีการปล่อยดาวเทียมในเดือนในกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 และการทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรื อด�ำน� ้ำใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 การทดสอบจรวดและนิวเคลียร์ ของ
เกาหลีเหนือที่บอ่ ยจนผิดปกตินี ้ท�ำให้ บรรดานักวิเคราะห์แสดง
ความกังวลเรื่ องภัยคุกคามอย่างจริ งจัง นักวิเคราะห์บางรายคาด
ว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถในการย่อส่วนอาวุธนิวเคลียร์
และน�ำไปประกอบกับขีปนาวุธข้ ามทวีป
“การยัว่ ยุเหล่านี ้มีแต่จะท�ำให้ ประชาคมนานาชาติมงุ่ มัน่ ที่จะ
ต่อต้ านกิจกรรมต้ องห้ ามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลีมากยิ่งขึ ้น ซึง่ รวมถึงการใช้ กระบวนการคว�่ำบาตรโดย
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่มีอยูแ่ ล้ ว” นายจอห์น
เคอร์ บี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ตามรายงานของเว็บไซต์ขา่ วออนไลน์ อิน
เตอร์ เนชันนัล บิสซิเนส ไทมส์ “เราตังใจที
้ ่จะแสดงความกังวล
มากขึ ้น ณ ที่ประชุมสหประชาชาติเพื่อกระตุ้นให้ มีการแก้ ปัญหา
ในระดับนานาชาติในการก�ำหนดให้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีรับผิดชอบต่อการกระท�ำที่เป็ นการยัว่ ยุเหล่านี ้”
แต่เกาหลีเหนือยังไม่มีทีทา่ ว่าจะปฏิบตั ติ ามข้ อเรี ยกร้ องใน
เร็ววันนี ้
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นายคิม จองอึน ผู้น�ำเกาหลีเหนือ
(กลาง) ประกาศ “ความส� ำเร็จ” ในการ
ทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางลูกใหม่ ที่
ทรงอานุภาพ ในระหว่ างการรายงาน
ข่ าวทางโทรทัศน์ เมือ่ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2559 นายคิมอ้ างว่ าขีปนาวุธดัง
กล่ าวคือภัยคุกคามต่ อฐานทัพสหรัฐฯ
ในแปซิฟิก เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ความจริ งแล้ ว
เกาหลีเหนือก�ำลังเดินหน้ า
ท�ำโครงการพัฒนาขีปนาวุธ
ของตนโดยมุง่ เน้ นขีปนาวุธ
ทังที
้ ่ขบั เคลื่อนด้ วยของแข็ง
และของเหลวที่สามารถยิง
จากพื ้นดินได้ เกาหลีเหนือยัง
พยายามเสริ มสร้ างการป้อง
ปรามทางทะเลให้ มีความแข็งแก่งมากยิ่งขึ ้นด้ วยการพัฒนาขีปนาวุธที่
ยิงจากเรื อด�ำน� ้ำและการพัฒนาระบบปื นใหญ่พิสยั ไกลที่น�ำไปใช้ ในเขต
ปลอดทหาร โดยมีเป้าหมายคือ กรุงโซล
ภัยคุกคามที่ไม่หยุดหย่อนนี ้ยิ่งกระตุ้นให้ เกาหลีใต้ เร่งสนับสนุน
โครงการความมัน่ คงแห่งชาติ และในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 นาง
พัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ สงั่ การให้ ผ้ นู �ำต่าง ๆ ของกอง
ทัพ “ท�ำการตอบโต้ อย่างรุนแรง” หากมีการยัว่ ยุจากเกาหลีเหนือ ตาม
รายงานของหนังสือพิมพ์ โคเรี ย เฮรัลด์
“เราจะไม่ให้ อภัยต่อการยัว่ ยุของเกาหลีเหนือที่คกุ คามเสถียรภาพ
และความสงบสุขของคาบสมุทรเกาหลี และด้ วยความร่วมมืออย่างใกล้
ชิดกับประชาคมนานาชาติ เราจะด�ำเนินการคว�่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อ
ไป และกดดันจนกว่าเกาหลีเหนือจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง”
ประธานาธิบดีพกั กล่าว

ท�ำลายระบบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก่อนที่จะถูกยิงออกมา
การหารื อเกี่ยวกับแผนนี ้ได้ ดงึ ดูดความสนใจของสื่อท้ องถิ่นต่าง ๆ
โดยส�ำนักข่าวยอนฮับ ซึง่ เป็ นส�ำนักข่าวที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศระบุวา่
เกาหลีใต้ ได้ มาถึงจุดเปลี่ยนในการรับมือกับเกาหลีเหนือ และต้ องเสริ ม
สร้ างแผนการป้องกันให้ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
“รัฐบาลจะต้ องเสริ มสร้ างระบบการป้องกันให้ มีความแข็งแกร่งเพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามที่แท้ จริ งจากเกาหลีเหนือ” ส�ำนักข่าวยอนฮับระบุใน
บทบรรณาธิการเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 “กองทัพของเราต้ องยก
ระดับขีดความสามารถของระบบ ‘คิล เชน’ ที่มีเป้าหมายเพื่อการท�ำลาย
ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก่อนที่จะถูกยิงออกมา”
เพื่อให้ แผนการนี ้มีความแข็งแกร่งมากขึ ้น เกาหลีใต้ หวังที่จะสร้ าง
ระบบป้องกันภัยทางอากาศและทางขีปนาวุธของตนเอง อย่างไรก็ตาม
สิง่ ที่ดงึ ดูดความสนใจของนานาชาติและคนในประเทศคือแผนที่จะ
น�ำระบบป้องกันขีปนาวุธเพดานบินสูงของสหรัฐฯ ไปติดตังที
้ ่เมืองซอง
จู ซึง่ อยูห่ า่ งจากกรุงโซลประมาณ 200 กิโลเมตร สหรัฐฯ ต้ องการน�ำ
ระบบดังกล่าวมาไว้ ในเกาหลีใต้ เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการป้องกัน
ขีปนาวุธร่วมกันในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกเพื่อตอบโต้ ภยั คุกคาม
จากเกาหลีเหนือ แต่บางส่วนของรัฐบาลเกาหลีใต้ กลัวว่าระบบป้องกัน
ขีปนาวุธเพดานบินสูงจะไม่สามารถป้องกันกรุงโซลจากขีปนาวุธเพดาน
บินต�่ำหรื อภัยคุกคามจากปื นใหญ่พิสยั ไกล ดังนันเกาหลี
้
ใต้ จงึ ก�ำลัง
พยายามอย่างหนักที่จะพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศและทาง
ขีปนาวุธของตนเองเพื่อจัดการกับปั ญหาเหล่านี ้
การตอบโต้ของเกาหลีใต้
ระบบป้องกันภัยทางอากาศและทางขีปนาวุธของเกาหลีใต้ จะ
ในขณะเดียวกัน เกาหลีใต้ ได้ เริ่ มพัฒนาแผนการตอบโต้ ทงเชิ
ั ้ งรุกและเชิง ประกอบไปด้ วยระบบ ซี3ไอ ซิตรอน ทรี (ระบบบังคับบัญชา ควบคุม
รับ รัฐบาลเกาหลีใต้ ก�ำลังพัฒนาขีปนาวุธที่มีพิสยั ท�ำการ 800 กิโลเมตร สื่อสารและข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์) และเรดาร์ แจ้ งเตือนภัยล่วง
และมีน� ้ำหนักบรรทุก 500 กิโลกรัม ขีปนาวุธเชิงรุกเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่
หน้ า กรี น ไพน์ สองเครื่ องซึง่ ผลิตโดยอิสราเอล ระบบป้องกันภัยทาง
ของระบบ “คิล เชน” ของรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นระบบชิงโจมตีก่อนเพื่อ อากาศและทางขีปนาวุธของเกาหลีใต้ จะมีเรดาร์ แจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ า
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ระบบป้องกันภัยจากขีปนาวุธที่ยิงจากพื ้นดินและยิงจากเรื อสูอ่ ากาศ
ระบบนี ้จะช่วยให้ รัฐบาลเกาหลีใต้ สามารถติดตามและยิงขีปนาวุธพิสยั
ใกล้ และพิสยั กลางของเกาหลีเหนือที่มีเพดานบินต�่ำได้ เกาหลีใต้ จะ
ปรับปรุงระบบขีปนาวุธแพทริ ออต และจะยังคงมีขีปนาวุธ เอสเอ็ม-2
บล็อก3 และระบบเรดาร์ กรี น ไพน์ ของอิสราเอล
ระบบเรดาร์ สปาย-1ดี จะเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบอ�ำนวยการรบเอ
จิส และมีความเป็ นไปได้ วา่ จะน�ำระบบสกัดกันขี
้ ปนาวุธ เอสเอ็ม-6 ซึง่
เป็ นรุ่นที่พฒ
ั นากว่า เอสเอ็ม-2 บล็อก3 ไปติดตังในเรื
้ อพิฆาตที่มีระบบ
อ�ำนวยการรบเอจิส

การปรับปรุงเทคโนโลยีและความก้าวหน้า

ในปี พ.ศ. 2558 เกาหลีใต้ ได้ ท�ำสัญญามูลค่า 770 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 2.7 หมื่นล้ านบาท) กับบริ ษัทเรย์เธียนของสหรัฐฯ เพื่อ
ให้ ท�ำการปรับปรุงระบบขีปนาวุธแพทริ ออตและขีปนาวุธ พีเอซี-3 ที่มี
อยูภ่ ายในปี พ.ศ. 2563 ระบบเหล่านี ้ทันสมัยกว่าขีปนาวุธ พีเอซี-2 และ
มีขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธสกัดกันได้
้ มากกว่าและมีความ
ก้ าวหน้ าทางเทคนิคมากว่า
ระบบขีปนาวุธ พีเอซี-3 ประกอบด้ วยขีปนาวุธสกัดกันแบบเพิ
้
่ม
ระยะบิน และเรดาร์ คลื่นเสียงความถี่สงู แบบจัดเรี ยงเฟส เอ็มพีคิว-53
รายงานต่าง ๆ ระบุวา่ จะมีการน�ำระบบ พีเอซี-3 มาใช้ แทนระบบ ไนกี
เฮอร์ ควิ ลิส แซม ที่ล้าสมัยแล้ ว ที่แสดงให้ เห็นถึงความไม่แม่นย�ำในการ
ยิงทดสอบหลาย ๆ ครัง้
นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ จะพัฒนาระบบขีปนาวุธ
พิสยั ไกลที่ยิงจากพื ้นสูอ่ ากาศ (แอล-แซม) ซึง่ จะช่วยเพิ่มระดับขีดความ
สามารถในการพัฒนาระบบป้องกันแบบหลายชัน้ ระบบ แอล-แซม จะ
้ ปนาวุธที่มีเพดานบินสูงขึ ้น
ท�ำให้ รัฐบาลเกาหลีใต้ สามารถสกัดกันขี
รัฐบาลเกาหลีใต้ ยงั มีแผนที่จะพัฒนาระบบขีปนาวุธพิสยั กลางที่
ยิงจากพื ้นสูอ่ ากาศ (เอ็ม-แซม) ที่มีชื่อว่า ชอลเม-2 โดยจะให้ เป็ นองค์
ประกอบหนึง่ ของระบบป้องกันภัยทางอากาศและทางขีปนาวุธของ
เกาหลีใต้ ขีปนาวุธดังกล่าวจะมาแทนที่ขีปนาวุธพิสยั กลาง เอ็มไอเอ็ม23 ฮอว์ก ของสหรัฐฯ ที่ล้าสมัยแล้ ว
เจ้ าหน้ าทีข่ องส�ำนักบริหารโครงการจัดซื ้อด้ านกลาโหมของเกาหลีใต้
ระบุวา่ ระบบ เอ็ม-แซม ทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นในประเทศจะช่วยลดงบประมาณ
ทางด้ านกลาโหม ระบบ เอ็ม-แซม และระบบขีปนาวุธแพทริออตขีดความ
สามารถสูง (พีเอซี) จะมีไว้ เพือ่ สกัดกันขี
้ ปนาวุธทีฝ่ ่ ายตรงข้ ามยิงเข้ า
มาในกรณีที่ แอล-แซม ไม่สามารถสกัดกันขี
้ ปนาวุธดังกล่าวทีม่ เี พดาน
บินสูงกว่า ดังนัน้ ระบบป้องกันภัยทางอากาศและทางขีปนาวุธของ
เกาหลีใต้ จะประกอบด้ วย พีเอซี-2, พีเอซี-3, แอล-แซม และ เอ็ม-แซม
ในระหว่างที่มีการพัฒนาดังกล่าว และมีการทดสอบนิวเคลียร์ และ
การยัว่ ยุของเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง เกาหลีใต้ ได้ เริ่ มเจรจาเกี่ยวกับ
ระบบป้องกันขีปนาวุธเพดานบินสูง และได้ ตกลงใจที่จะน�ำระบบนี ้มาใช้
ในช่วงต้ นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
นอกจากนี ้ เกาหลีใต้ ยงั เผชิญกับภัยคุกคามจากระบบปื นใหญ่
พิสยั ไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากระบบยิงจรวดหลายล�ำกล้ อง รัฐบาล
เกาหลีใต้ ก�ำลังพัฒนาอาวุธน�ำวิถีตดิ ตังจี
้ พีเอสเพื่อตอบโต้ ภยั คุกคาม
จากระบบยิงจรวดหลายล�ำกล้ อง เกาหลีใต้ เชื่อว่าระบบป้องกันภัย
ทางอากาศและทางขีปนาวุธของเกาหลีใต้ และระบบ คิล เชน จะท�ำให้

นางพัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ (แถวหน้ าตรงกลาง) ได้ เรียกร้ องให้
ผู้น�ำต่ าง ๆ ของกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี “ท�ำการตอบโต้ อย่ างรุนแรง” ต่ อ
การยัว่ ยุของเกาหลีเหนือ รอยเตอร์

“เราจะไม่ให้อภัยต่อการยั่วยุของ
เกาหลีเหนือที่คุกคามเสถียรภาพ
และความสงบสุขของคาบสมุทร
เกาหลี และด้วยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับประชาคมนานาชาติ เราจะ
ด�ำเนินการคว�่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อ
ไป และกดดันจนกว่าเกาหลีเหนือจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง”
- นางพัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
เกาหลีเหนือตระหนักว่า ขีปนาวุธและนิวเคลียร์ ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ
นันใช้
้ ไม่ได้ ผลกับรัฐบาลเกาหลีใต้
การผสมผสานทีพ่ อเหมาะระหว่างการป้องกันเชิงรุกและเชิงรับน่าจะ
เป็ นวิธีทดี่ ที สี่ ดุ ในการป้องปรามภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ การลงทุน
ของรัฐบาลเกาหลีใต้ ในระบบ คิล เชน แสดงให้ เห็นว่าเกาหลีใต้ ต้องการ
ทีจ่ ะท�ำลายภัยคุกคามก่อนทีม่ นั จะเกิดขึ ้น การท�ำลายระบบเชิงรุกของ
เกาหลีเหนือเป็ นมาตรการป้องกันทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม
ระบบป้องกันภัยทางอากาศและทางขีปนาวุธจะท�ำให้ มนั่ ใจว่า หาก
เกาหลีใต้ ไม่สามารถท�ำลายขีดความสามารถเชิงรุกของเกาหลีเหนือได้
ระบบป้องกันภัยจากขีปนาวุธจะช่วยต่อต้ านขีปนาวุธทีเ่ หลือ มาตรการนี ้
เป็ นสิง่ ส�ำคัญยิง่ เพราะเกาหลีเหนือมีขปี นาวุธทีม่ คี วามสามารถในการอยู่
รอดและยากต่อการท�ำลาย การท�ำลายขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจนหมด
คลังนันก็
้ อาจจะเป็ นเรื่องยากส�ำหรับรัฐบาลเกาหลีใต้
ประธานาธิบดีพกั กึน-ฮเย ยังคงมุง่ มัน่ ในเรื่ องนี ้ในระหว่างที่กล่าว
ค�ำปราศรัย และต้ องการให้ เกาหลีเหนือรู้วา่ เกาหลีใต้ จะยืนหยัดร่วมกับ
พันธมิตรนานาชาติเพื่อตอบโต้ ภยั คุกคามใด ๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ ้น o
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ในอวกาศ

เมื่อประเทศที่มีขีดความสามารถในการปล่อยดาวเทียมมีจ�ำนวน
มากขึ้น ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนก็จ�ำเป็นต้องเพิ่มขึ้นด้วย
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อ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ไอสต็อค

งค์การวิจยั อวกาศอินเดียได้ ปล่อย
ดาวเทียม 20 ดวงในเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2559 ท�ำให้ จ�ำนวนดาวเทียม
ทังหมดที
้
่โคจรรอบโลกมีมากกว่า 1,400
ดวง ความส�ำเร็จในการส่งดาวเทียมครัง้ นี ้
ซึง่ ประกอบด้ วยดาวเทียมของอินเดียสาม
ดวงและของประเทศอื่น ๆ อีก 17 ดวง ได้ แก่
แคนาดา เยอรมนี อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ ถือ
เป็ นการท�ำลายสถิตคิ รัง้ ที่แล้ วของอินเดียที่สง่
ดาวเทียมขึ ้นไป 10 ดวงในคราวเดียวกันเมื่อ
ปี พ.ศ. 2551 และนับเป็ นการยกระดับความ
ร่วมมือทางอวกาศที่ส�ำคัญของนานาชาติ
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์รายวันของ
อินเดีย ดิ อีโคโนมิ ก ไทมส์
การปล่อยดาวเทียมของอินเดียแสดง
ให้ เห็นถึงการแข่งขันในอวกาศทีส่ งู ขึ ้นและ
ความคับคัง่ ของการจราจรในวงโคจรโลก เมือ่
เศรษฐกิจของภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิก
เติบโตขึ ้น หลายประเทศก็พยายามจะเข้ าถึง
และใช้ โอกาสจากอวกาศมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ระบบทีอ่ ยูใ่ นอวกาศท�ำให้ ประเทศทีค่ รอบ
ครองขีดความสามารถเหล่านี ้ได้ เปรียบทังด้
้ าน
เทคโนโลยีและยุทธวิธีในภาคการทหารและ
การค้ า ดาวเทียมช่วยเพิม่ ศักยภาพในการน�ำ
ทาง การก�ำหนดเป้าหมายทีแ่ ม่นย�ำ การใช้
โดรน การสือ่ สาร และการตระหนักรู้
สถานการณ์ในสนามรบตามเวลาจริงและ
อืน่ ๆ
นายแอนโทนี คอร์ ดส์แมน หัวหน้ า
ฝ่ ายยุทธศาสตร์ อาลี เอ. เบิร์ก แห่งศูนย์
ยุทธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา ซึง่ เป็ น
สถาบันวิจยั เชิงนโยบายในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ระบุวา่ อวกาศจะมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความมัน่ คงในทุก ๆ ด้ าน “ประเด็นส�ำคัญที่
มองข้ ามไม่ได้ คือ ในโลกที่ภมู ิเศรษฐศาสตร์
มีความส�ำคัญเทียบเท่ากับภูมิรัฐศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์ เราจ�ำเป็ นต้ องนึกถึงสิง่ ที่อาจ
เป็ นจุดอ่อน หากอวกาศถูกใช้ เป็ นอาวุธ ไม่
เพียงทรัพยากรทางการทหารเท่านันที
้ ่จะมี
ปั ญหา แต่ยงั รวมถึงสังคมโดยรวมอีกด้ วย”
อดีตหัวหน้ าฝ่ ายหน่วยข่าวกรองของกอง
บัญชาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าว
กับหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชี ยล ไทมส์ ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เมื่อประเทศต่าง ๆ ต้ องพึง่ พาดาวเทียม
มากขึ ้นในทุก ๆ เรื่ อง ตังแต่
้ การพยากรณ์
อากาศและการส่งข้ อความสื่อสาร ไปจนถึง

รถยนต์ไร้ คนขับและการจราจรทางอากาศ
เราก็ยิ่งจ�ำเป็ นต้ องร่วมมือกันมากขึ ้น ผู้
เชี่ยวชาญหลายรายกล่าวว่าการแบ่งปั น
ทรัพยากรอวกาศจะช่วยให้ แต่ละประเทศหัน
หน้ ามาพูดคุยกันมากขึ ้นและช่วยยับยังภั
้ ย
คุกคาม ด้ วยเหตุผลเหล่านี ้ กองทัพต่าง ๆ
จึงต้ องแสดงบทบาทมากขึ ้นในการรักษา
สันติภาพในอวกาศ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการ
สร้ างฉันทามติวา่ แต่ละชาติจะปฏิบตั กิ ารและ
ปกป้องอวกาศอย่างไรจะช่วยส่งเสริ มความ
มัน่ คงทังในระดั
้
บโลกและระดับภูมิภาค
ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญระบุวา่ ภัยคุกคามที่นา่ กลัวสุด
ต่อขีดความสามารถทางอวกาศคือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ เกิดโดย
บังเอิญหรื อโดยการวางแผนล่วงหน้ า ที่จะ
ยับยังหรื
้ อท�ำให้ ไม่สามารถเข้ าถึงอวกาศได้
ตัวอย่างภัยคุกคามที่ชดั เจนต่อทรัพยากรใน
อวกาศประกอบด้ วย ปริ มาณขยะอวกาศที่
เพิ่มขึ ้น สภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออ�ำนวย การ
เข้ าถึงอวกาศที่ท�ำได้ งา่ ยขึ ้น และความเป็ น
ไปได้ ที่จะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ สงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อการโจมตีแบบปฏิบตั ิการ
ในอวกาศหรื อต่อทรัพยากรสนับสนุนอวกาศ
ในภาคพื ้นดิน
ขยะอวกาศท�ำให้ เทคโนโลยีที่อาศัย
ดาวเทียมตกอยูใ่ นความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ตรวจพบวัตถุที่เกิด
จากฝี มือมนุษย์ที่มีขนาดเท่ากับหรื อใหญ่กว่า
ลูกซอฟต์บอลเป็ นจ�ำนวนมากกว่า 23,000
ชิ ้นในวงโคจร และได้ เตือนให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
ทัว่ โลกคอยระมัดระวังเพราะวัตถุเหล่านี ้อาจ
พุง่ ชนดาวเทียม พล.อ.ท. จอห์น เรย์มอนด์
รองเสนาธิการฝ่ ายยุทธการ กองทัพอากาศ
สหรัฐฯ กล่าวกับหนังสือพิมพ์ ดีเฟนซ์ นิ วส์
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เจ้ าหน้ าที่ดแู ล
ดาวเทียมจะปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งดาวเทียม
มากกว่าสองครัง้ ต่อสัปดาห์ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลที่
ได้ รับ พล.อ.ท. เรย์มอนด์กล่าว
นอกจากนี ้ยังมีขยะอวกาศอีกหลายแสน
ชิ ้นทีม่ ขี นาดเล็กจนตรวจไม่พบ แต่กใ็ หญ่พอที่
จะสร้ างความเสียหายแก่ดาวเทียมหรือแม้
กระทัง่ สถานีอวกาศนานาชาติตามข้ อมูลของ
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
(นาซา) ของสหรัฐฯ ชิ ้นส่วนเหล่านี ้สามารถ
เดินทางได้ เร็วถึง 35,900 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
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ในปี พ.ศ. 2550 จีนได้ ทดสอบระบบต่อต้ านดาวเทียมของตนโดย
การท�ำลายดาวเทียมพยากรณ์อากาศที่ใช้ งานไม่ได้ ดวงหนึง่ โดยเจตนา
ส�ำนักงานศึกษาเศษซากในวงโคจรรอบโลกของนาซาเปิ ดเผยว่าการ
ทดสอบดังกล่าวท�ำให้ เกิดขยะอวกาศมากกว่า 2,300 ชิ ้นที่มีขนาดใหญ่
กว่า 10 เซนติเมตร และยังมีชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อยอีกกว่า 150,000 ชิ ้น กว่า
หนึง่ ในสามของเศษซากเหล่านี ้อาจล่องลอยอยูใ่ นวงโคจรต่อไปอีกนับ
20 ปี จากนันในปี
้
พ.ศ. 2556 จีนได้ ปล่อยจรวดหนึง่ ล�ำเข้ าสูต่ �ำแหน่งที่
ปลอดภัยจากการติดตามของดาวเทียมพ้ องคาบโลกทางยุทธวิธี
ภัยคุกคามที่อาจมีตอ่ ดาวเทียมในห้ วงที่เกิดความขัดแย้ งนันมี
้ มาก
ขึ ้นเรื่ อย ๆ มีรายงานว่าประเทศต่าง ๆ อาทิ จีน รัสเซีย อินเดียและ
สหรัฐฯ ก�ำลังพัฒนาขีดความสามารถเพื่อป้องกันการเข้ าถึงดาวเทียม
ในช่วงที่เกิดความขัดแย้ ง เจ้ าหน้ าที่บางคนเตือนว่าความขัดแย้ งอาจ
เริ่ มขึ ้นในอวกาศหรื อขยายตัวจากอากาศ ทะเล พื ้นดินและสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าเข้ าไปในอวกาศ
“ฝ่ ายตรงข้ ามก�ำลังพัฒนาพลังงานจลน์โดยตรงและเครื่ องมือ
ไซเบอร์ เพื่อยับยัง้ ลดค่าและท�ำลายขีดความสามารถทางอวกาศของ
เรา” พล.อ.อ. จอห์น ไฮเทน ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการอวกาศของกอง
ทัพอากาศสหรัฐฯ กล่าวกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการทหารแห่งสภาผู้
แทนราษฎรสหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 “พวกเขาเข้ าใจดีวา่ เรา
ต้ องพึง่ พาอวกาศมากแค่ไหน และเข้ าใจความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
ที่เราได้ จากการใช้ ประโยชน์จากอวกาศ ฉะนันเราจึ
้
งจ�ำเป็ นต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังอย่างที่สดุ ”
นายพลของกองทัพสหรัฐฯ อีกคนหนึง่ ที่รายงานข้ อมูลต่อคณะอนุ
กรรมาธิการได้ เห็นพ้ องในทางเดียวกัน
“จีนก�ำลังพัฒนาและแสดงให้ เห็นว่ามีตนมีเทคโนโลยีตอ่ ต้ าน
อวกาศที่หลากหลาย เช่น ขีปนาวุธแบบความเร็วหลุดพ้ นติดหัวรบ
พุง่ ชนดาวเทียม เทคโนโลยีวงโคจรร่วมที่สามารถท�ำลายหรื อท�ำให้
ดาวเทียมใช้ การไม่ได้ อุปกรณ์รบกวนสัญญาณสื่อสารจากพื ้นโลก และ
เลเซอร์ ที่สามารถตัดหรื อท�ำลายการท�ำงานของดาวเทียม” พล.ท. เดวิด
บัค ผู้บญ
ั ชากองก�ำลังรบร่วมทางอวกาศแห่งหน่วยบัญชาการด้ าน
ยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ กล่าว จีนน�ำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อปรับปรุง
“โครงการอวกาศเพื่อสนับสนุนการติดตามวัตถุแบบใกล้ เคียงกับเวลา
จริ ง การบังคับบัญชาและควบคุมกองก�ำลังที่ถกู ส่งไปปฏิบตั กิ าร และ
ขีดความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลด้ วยความแม่นย�ำ” พล.ท.
บัค นายพลสามดาวกล่าว
แม้ วา่ สหรัฐฯ จะพยายามป้องกันไม่ให้ เกิดสงครามอวกาศ แต่
รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ก็ได้ จดั สรรงบประมาณอย่าง
น้ อย 5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.75 แสนล้ านบาท) เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถทางทหารในอวกาศทังเชิ
้ งรุกและเชิงรับไป
จนถึงปี พ.ศ. 2563
“ประเด็นส�ำคัญคือสหรัฐฯ ไม่ต้องการให้ เกิดความขัดแย้ งใน
อวกาศ” นายแฟรงค์ โรส รองผู้ชว่ ยรัฐมนตรี ฝ่ายนโยบายและการ
ป้องกันทางอวกาศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในการให้
สัมภาษณ์นิตยสาร ไซแอนทิ ฟิก อเมริ กนั ในปี พ.ศ. 2558 สหรัฐฯ สนใจ
จะร่วมมือกับจีนและรัสเซียเพื่อรักษาความมัน่ คงทางอวกาศ นายโรส
กล่าว แต่ “เราจะปกป้องทรัพยากรทางอวกาศของเราหากถูกโจมตี”
ความพยายามที่จะท�ำโครงการในอวกาศมากขึ ้นประกอบกับการ
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พึง่ พาอวกาศมากขึ ้นท�ำให้ หลายประเทศตกอยูใ่ นความเสี่ยงที่จะถูก
โจมตี “อวกาศก�ำลังจะกลายเป็ นพื ้นที่เสี่ยง ดังนันเราจึ
้
งต้ องคิดหา
หนทางที่จะบรรเทาความเสี่ยงและลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้น” นาย
เอลบริ ดจ์ โคลบี นักวิชาการอาวุโสแห่งศูนย์เพื่อความมัน่ คงใหม่ของ
อเมริ กนั ให้ สมั ภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์ เดอะวอชิ งตัน โพสต์ ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกมีความทะเยอทะยานที่จะด�ำเนินโครงการในอวกาศ “เราจ�ำเป็ น
ต้ องหาวิธีชกั ชวนหรื อบีบบังคับฝ่ ายตรงข้ ามของเราเพื่อไม่ให้ ใช้ ขีดความ
สามารถที่มีความได้ เปรี ยบอย่างเต็มที่มาท�ำร้ ายเราในอวกาศ” นาย
โคลบีซงึ่ เป็ นผู้เขียนรายงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เรื่ อง “จากที่
หลบภัยสูส่ นามรบ: กรอบการท�ำงานส�ำหรับยุทธศาสตร์ การป้องกันและ
ปราบปรามทางอวกาศของสหรัฐฯ” กล่าว
สหรัฐฯ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานใหม่ที่มีชื่อว่า ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางอวกาศ
ร่วมผสมระหว่างหน่วยงาน ที่ ฐานทัพอากาศชรี เวอร์ ในเมืองโคโลราโด
สปริ งส์ รัฐโคโลราโด เพื่อติดตามภัยคุกคามต่ออวกาศ ซึง่ รวมถึงอาวุธ
ต่อต้ านอวกาศ ตังแต่
้ ยานอวกาศและขีปนาวุธไปจนถึงเทคโนโลยี
รบกวนสัญญาณต่าง ๆ นายไฮเทนกล่าว ศูนย์แห่งนี ้ยังมีคณะท�ำงาน
ไซเบอร์ ที่จะด�ำเนินปฏิบตั ิการด้ วยระบบในอวกาศ
ในช่วงเวลาเดียวกัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จีนได้ ก่อตังกอง
้
ก�ำลังสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ ของตนเองขึ ้นอย่างเป็ นทางการในฐานะ
หน่วยทหารที่แยกออกมา กองก�ำลังเหล่านี ้มีขีดความสามารถด้ าน
การท�ำสงครามอวกาศ สงครามอิเล็กทรอนิกส์และสงครามเครื อข่าย
การประกอบก�ำลังใหม่ดงั กล่าวนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่ากองทัพปลดปล่อย
ประชาชนให้ ความส�ำคัญกับอวกาศและยังตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอวกาศและพื ้นที่ไซเบอร์ พล.ท. บัคในระหว่างการให้ การ
การความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ ทางอวกาศของสหรัฐฯ ครอบคลุมถึงการเป็ นหุ้นส่วนกับ
ประเทศที่มีสว่ นรับผิดชอบ องค์กรระหว่างประเทศ และบริ ษัทเอกชน
เพื่อแสวงหาโอกาสที่ค้ มุ ค่าและลดความเสี่ยง ตลอดจนการแบ่งปั น
ข้ อมูลจากอวกาศ แม้ ชาติตา่ ง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกจะยัง
มีงานอีกมากที่ต้องท�ำเพื่อให้ เกิดความร่วมมือในด้ านต่าง ๆ เช่น การ
ส�ำรวจทางวิทยาศาสตร์ การส�ำรวจข้ อมูลระยะไกลและภารกิจที่มี
มนุษย์เดินทางไปกับยานอวกาศ แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญก็เน้ นย� ้ำถึงความส�ำคัญ
ของความร่วมมือในอวกาศ
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา สนธิสญ
ั ญาอวกาศ พ.ศ. 2510 ซึง่ เป็ น
กฎหมายเกี่ยวกับอวกาศของนานาชาติที่มีผลบังคับใช้ ในปั จจุบนั ได้
ประสบความส�ำเร็จเป็ นอย่างดีในการรักษาสันติภาพในอวกาศ อย่างไร
ก็ตาม กฎหมายที่มีอยูป่ ั จจุบนั ยังไม่ครอบคลุมปั ญหาใหม่ ๆ หลาย
ประเด็น เช่น ขยะอวกาศและการควบคุมการส่งออก ยิ่งไปกว่านี ้ ยังไม่มี
ประเทศหรื อหน่วยงานใดที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
อวกาศ
ช่วงต้ นทศวรรษนี ้ สหภาพยุโรปมีความก้ าวหน้ าในการจัดท�ำแนว
ปฏิบตั สิ ากลเพื่อการด�ำเนินกิจกรรมในอวกาศ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวมีจดุ
มุง่ หมายเพื่อก�ำหนดแนวทางในการใช้ อวกาศอย่างปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบและสอดคล้ องกับกฎหมายสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อ
ป้องกันการเพิ่มจ�ำนวนของขยะอวกาศ นอกจากนี ้ยังประกอบด้ วย

รั้ ว อว กาศ

เครื่ องส่งสัญญาณ

วัตถุในอวกาศ

ความถี่ สูงมาก

เครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์ท่ีมีความถี่สูง
มากจะสร้างสนามพลังงานในอวกาศหรือ
“รัว้ ” เมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านรัว้ ดังกล่าว
ก็จะสามารถตรวจพบได้
หมายเหตุ: ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงระบบตรวจการณ์
อวกาศของกองทัพอากาศในปั จจุ บันซึ่ งก�ำลังจะถูก
ยกเลิกและแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ระบบเอสแบนด์

ดาวเทียม
ขนาดเล็ก

รั้ ว ดักจับสัญญาณ

สถานีอวกาศ
นานาชาติ

รู ปนีท้ ไี่ ด้ มาจากวิดโี อขององค์ การนาซา
แสดงให้ เห็นยานบรรทุกสิ นค้ า (บน) ทีเ่ ดิน
ทางมาถึงสถานีอวกาศนานาชาติในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 สถานีอวกาศนีม้ คี วาม
เสี่ ยงต่ อการถูกขยะอวกาศพุ่งชน
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โครงการสื่อสารเชื่ อมโยงทั่วโลกให้
ข้อมู ลแก่ผู้ใช้งาน

เครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ความถี่
สูงมากจะส่งพลังงานคงที่กระจาย
ออกไปเป็นรู ปพัด

การติดตามที่มี
ความแม่นย�ำสูง

เครื่ องรับสัญญาณ

เครื่องรับสัญญาณเรดาร์ความถี่สูงมากจะ
ดักจับพลังงานที่สะท้อนจากวัตถุซ่ึ งทะลวง
เข้ามาในรัว้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ตระหนักรู ้สถานการณ์ในอวกาศ
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

มาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ ห้วงอวกาศโดยการแจ้ งให้
ทราบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอวกาศ เช่น การปล่อยจรวดหรื อการเดิน
ทางในอวกาศ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ ถกู ชะลอไว้ อนั เนื่อง
มาจากความกังวลในด้ านการปฏิบตั ิ เมื่อฝ่ ายสนับสนุนพยายามจะผลัก
ดันให้ ได้ รับการยอมรับในที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติในนคร
นิวยอร์ กเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และการก�ำหนดแนวปฏิบตั ดิ งั
กล่าว “ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปแล้ ว” ตามบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ใน เดอะ
สเปซ รี วิว ซึง่ เป็ นนิตยสารออนไลน์รายสัปดาห์ ผู้สงั เกตการณ์เปิ ดเผย
ว่าหนึง่ ในข้ อบกพร่องของแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวคือ มันยังไม่สามารถให้ ค�ำ
นิยามอย่างชัดเจนได้ วา่ “อาวุธอวกาศ” หมายถึงอะไร
ความท้ าทายในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อมอวกาศที่นบั
วันจะคับคัง่ และมีการแข่งขันมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสอง
วัตถุประสงค์นนน่
ั ้ าจะยังคงอยูอ่ ีกหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อยังขาดแนวปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนเกี่ยวกับอวกาศ ผู้เชี่ยวชาญหวังว่าชาติ
ต่าง ๆ จะสามารถเรี ยนรู้ที่จะร่วมมือกันเพื่อใช้ อวกาศให้ เป็ นประโยชน์
ต่อทุกสังคมและจัดการกับอวกาศในฐานะพื ้นที่สว่ นรวมของโลก
นายไมเคิล ครี พอน ผู้ร่วมก่อตังศู
้ นย์สติมสัน ซึง่ เป็ นคณะท�ำงาน
ระดับมันสมองในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่มงุ่ เน้ นด้ านการศึกษาความ

ล�ำตัวจรวด

รั้ ว อวกาศ
ข้ อมูลจาก: www.globalsecurity.org

ท้ าทายด้ านความมัน่ คงข้ ามชาติ กล่าวสรุประหว่างให้ สมั ภาษณ์กบั
นิตยสาร ไซแอนทิ ฟิก อเมริ กนั ว่า “ตอนนี ้เราก�ำลังท�ำให้ อวกาศมี
ปั ญหา และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ตระหนักถึงข้ อนี ้เพราะมันเป็ นสิง่ ที่มองไม่
เห็น ไม่เหมือนกับกรณีปลาลอยตายเป็ นฝูง การขยายตัวแบบผิดปกติ
ของสาหร่ายทะเลหรื อฝนกรด เพื่อป้องกันการก่อขยะในวงโคจรของ
โลก เราต้ องตระหนักถึงความเร่งด่วนของปั ญหาซึง่ ตอนนี ้ดูเหมือนว่าจะ
ยังไม่มีใครรู้สกึ บางทีเราอาจจะหันมาให้ ความส�ำคัญกับปั ญหานี ้เมื่อ
เรารับสัญญาณโทรทัศน์จากดาวเทียมไม่ได้ ระบบสื่อสารล้ มเหลว หรื อ
ไม่สามารถพยากรณ์อากาศและพายุเฮอร์ ริเคนได้ หรื อเราอาจจะคิดได้
ตอนที่เราต้ องกลับไปใช้ ชีวิตเหมือนในสมัย 60 ถึง 70 ปี ที่แล้ ว แต่ถ้าวัน
นันมาถึ
้ ง มันก็อาจจะสายเกินไป”
อย่างไรก็ตาม ยังมีแง่มมุ ดี ๆ ในเรื่ องความร่วมมือกันในภูมิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิก สหรัฐฯ และออสเตรเลียได้ ร่วมมือกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปล่อยยานอวกาศและการตรวจหาและติดตามวัตถุ
อวกาศในซีกโลกใต้ สหรัฐฯ ได้ ปรับปรุงเรดาร์ ตรวจอากาศซีแบนด์ และ
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ก็ได้ ย้ายเรดาร์ นี ้จากสถานีอากาศแอนติกวั ใน
แคริ บเบียนไปยังสถานีสื่อสารกองทัพเรื อ แฮโรลด์ อี. โฮลต์ ในเมือง
เอ็กซ์เมาท์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เรดาร์ ดงั กล่าวมีก�ำหนดจะเริ่ มใช้
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ประชาชนเฝ้ าดูการยิงจรวดปล่ อย
ดาวเทียมขององค์ การวิจยั อวกาศ
อินเดียซึ่งน�ำดาวเทียม 20 ดวงเข้ า
สู่ วงโคจร ทีศ่ ูนย์ อวกาศสถิต ถวัลย์
บนเกาะศรีหาริโคตร ประเทศ
อินเดีย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

44

IAPD FORUM

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

งานในปี พ.ศ. 2559
นอกจากนี ้ รายงานในสมุดปกขาวของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ระบุวา่ กล้ องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศที่
ส�ำนักงานโครงการวิจยั ขันสู
้ งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พัฒนาขึ ้น
เพื่อตรวจหาวัตถุมวั ในวงโคจรค้ างฟ้าที่ระดับความสูงไม่เกิน 35,400
กิโลเมตร จะถูกย้ ายจากรัฐนิวเม็กซิโกไปยังออสเตรเลียภายใต้ ข้อตกลง
ที่ทงสองประเทศลงนามในเดื
ั้
อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และจะตังอยู
้ ่
ในอาคารหลังใหม่ที่จะสร้ างขึ ้นในช่วงสี่ปีต่อจากนี ้ กล้ องโทรทรรศน์
ตรวจการณ์อวกาศจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการณ์
อวกาศของทังสองชาติ
้
“เมื่อใช้ ท�ำงานร่วมกับระบบตรวจการณ์อวกาศอื่น ๆ เช่น เรดาร์
ระบบซีแบนด์ กล้ องโทรทรรศน์นี ้จะติดตามวัตถุที่มีอยูห่ ลายพันชิ ้นรวม
ถึงดาวเทียมและขยะอวกาศที่อาจกลายเป็ นภัยคุกคามต่อดาวเทียม
ดวงส�ำคัญที่คอยสนับสนุนงานบริ การต่าง ๆ เช่น เครื อข่ายการเชื่อมต่อ
แบบไร้ สายแห่งชาติ” นางมาริ ส เพย์น รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
ออสเตรเลียกล่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
สหรัฐฯ ก�ำลังสร้ างเรดาร์ ระบบรัว้ อวกาศ ซึง่ เป็ นระบบตรวจการณ์
อวกาศรุ่นที่สองที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามดาวเทียมและขยะอวกาศ
ที่เกิดจากฝี มือมนุษย์ในวงโคจรต�่ำของโลก ในเบื ้องต้ นนัน้ เรดาร์ ระบบ
เอสแบนด์ขนาดใหญ่และสถานที่ตงจะอยู
ั้
ท่ ี่ ควาจาเลนอะทอลล์ ใน
หมูเ่ กาะมาร์ แชลล์ และจะเริ่ มปฏิบตั งิ านภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 โดยมีเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็ นอีกตัวเลือกหนึง่ ส�ำหรับเป็ นที่ตงั ้
ของเรดาร์ รัว้ อวกาศและกล้ องโทรทรรศน์ตรวจการณ์อวกาศเป็ นเครื่ อง
มือสองในสามส่วนของเครื อข่ายตรวจการณ์อวกาศ (ส่วนที่สามคือ
ดาวเทียมตรวจการณ์อวกาศซึง่ จะโคจรที่ระดับความสูง 628 กิโลเมตร)
ที่จะรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุและอนุภาคที่ลอ่ งลอยอยูใ่ นวงโคจรของ
โลกเพื่อท�ำการแจ้ งเตือนได้ รวดเร็วขึ ้นเมื่อมีความเป็ นไปได้ ที่วตั ถุเหล่านี ้
จะพุง่ ชนดาวเทียม
ภายในปี พ.ศ. 2562 ญี่ปนจะจั
ุ่
ดตังหน่
้ วยติดตามอวกาศเพื่อเป็ น
หน่วยงานเพิ่มเติมในกองก�ำลังป้องกันตนเองแห่งประเทศญี่ปนุ่ “ในช่วง
แรก หน่วยนี ้จะมีภารกิจในการตรวจสอบเศษซากอันตรายที่ลอ่ งลอย
อยูใ่ นวงโคจรของโลก และป้องกันไม่ให้ ขยะอวกาศพุง่ ชนดาวเทียม”
หนังสือพิมพ์ เดอะแจแปน ไทมส์ ระบุและรายงานเพิ่มเติมว่า ญี่ปนจะ
ุ่
แบ่งปั นข้ อมูลที่หน่วยงานใหม่นี ้ได้ มาให้ แก่กองทัพสหรัฐฯ และพยายาม
ที่จะเพิ่มความร่วมมือในระดับทวิภาคีในอวกาศ
หน่วยบัญชาการด้ านยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ ได้ เริ่ มโครงการปฏิบตั ิ
การอวกาศร่วมในปี พ.ศ. 2554 โดยร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน ได้ แก่
ออสเตรเลีย แคนาดาและอังกฤษ ความพยายามร่วมกันในระดับ
นานาชาตินี ้จะช่วยให้ การปฏิบตั กิ ารทางทหารในอวกาศมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น เพิ่มความส�ำเร็จในภารกิจ และเพิ่มความยืดหยุน่ จากการ
บูรณาการ การประสานงานและความร่วมมือ นอกจากประเทศที่กล่าว
มาแล้ ว นิวซีแลนด์ยงั ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมโครงการนี ้ด้ วย และมีแผนจะ
เชิญชาติที่มีความกระตือรื อร้ นด้ านอวกาศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนีและ
ญี่ปนให้
ุ่ เข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วยเช่นกัน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบตั ภิ ารกิจในอวกาศ หน่วย
บัญชาการด้ านยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ ได้ ลงนามในข้ อตกลงเฝ้าระวัง
สถานการณ์ในอวกาศเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันกับ 11 ประเทศ

และหน่วยงานสองแห่งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ประเทศ
และหน่วยงานเหล่านี ้ประกอบด้ วยออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส
เยอรมนี อิสราเอล อิตาลี ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สเปน สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์และสหราชอาณาจักร รวมถึงองค์การอวกาศยุโรปและองค์กร
แห่งยุโรปเพื่อการใช้ ประโยชน์จากดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยา นอกจากนี ้
หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ ยังแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับบริ ษัท
ดาวเทียมพาณิชย์มากกว่า 50 แห่ง
หลัก ๆ แล้ ว โครงการแบ่งปั นข้ อมูลตามข้ อตกลงเฝ้าระวัง
สถานการณ์ในอวกาศของหน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ จะ
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนภัยจากการพุง่ ชนของวัตถุในวงโคจร ยก
ตัวอย่างเช่น ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางอวกาศร่วมสามารถให้ ข้อมูลผลการ
ประเมินความพร้ อมก่อนปล่อยดาวเทียมแก่ผ้ ปู ระกอบการต่างประเทศ
และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันไม่ให้ วตั ถุในอวกาศชนกับ
จรวดที่ใช้ ในการส่งดาวเทียมและดาวเทียมหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จรวด
น�ำขึ ้นไปในช่วงที่เข้ าสูว่ งโคจรเบื ้องต้ น นอกจากนี ้โครงการยังท�ำการ
ประเมินการกลับเข้ าสูบ่ รรยากาศโลกของดาวเทียม และสามารถช่วย
ตรวจหาภัยคุกคามจากดาวเคราะห์น้อยอย่างที่เคยท�ำกับดาวเคราะห์
น้ อย 2012 ดีเอ14 ขนาดกว้ าง 45 เมตร ซึง่ เคลื่อนที่ผา่ นระหว่างโลกกับ
ดาวเทียมพ้ องคาบโลกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
“ระบบอวกาศของเราสนับสนุนการบริ การที่หลากหลายซึง่ มี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อทังทางทหาร
้
พลเรื อน วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ
แก่ทกุ ประเทศในโลก” พล.ร.อ. เซซิล เฮนีย์ ผู้บญ
ั ชาการหน่วย
บัญชาการยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ กล่าวกับเว็บไซต์ defensesystems.
com ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 “การเฝ้าระวังสถานการณ์ใน
อวกาศซึง่ ต้ องอาศัยความร่วมมือเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นหนึง่ ใน
หลาย ๆ วิธีที่ใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่าเราจะยังได้ ประโยชน์จากอวกาศซึง่ มี
ความส�ำคัญยิ่งแห่งนี ้”
การที่โลกต้ องพึง่ พาระบบดาวเทียมมากยิ่งขึ ้นเป็ นการตอกย� ้ำถึง
ความจ�ำเป็ นในการสร้ างความร่วมมือและการเป็ นหุ้นส่วนในอวกาศ
“เมื่อประเทศ บริ ษัทและองค์กรที่มีขีดความสามารถทางอวกาศและได้
ประโยชน์จากการใช้ ระบบอวกาศมีจ�ำนวนมากขึ ้น การปฏิบตั ดิ ้ วยความ
รับผิดชอบ การส่งเสริ มความโปร่งใสและการสร้ างความยัง่ ยืน สเถียร
ภาพและความมัน่ คงของอวกาศในระยะยาวย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ ายร่วมกัน” พล.ร.อ. เฮนีย์กล่าวกับเว็บไซต์ defensesystems.com
กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกเองก็ก�ำลังพยายาม
อย่างยิ่งที่จะด�ำเนินยุทธศาสตร์ ของส�ำนักงานเพื่อความมัน่ คงทาง
อวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกด้ วยการพัฒนา
ความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ให้ กบั ขีดความสามารถ
ในอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบดาวเทียมและการขัดขวางภัย
คุกคาม ตามค�ำกล่าวของ พ.อ. อลัน เอฟ. เรบโฮลซ์ ซึง่ เป็ นนายทหาร
เกษี ยณราชการและอดีตหัวหน้ าหน่วยปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์และผู้
อ�ำนวยการกองก�ำลังอวกาศแห่งกองทัพอากาศภาคพื ้นแปซิฟิก
“การเป็ นหุ้นส่วนทางอวกาศเพื่อสร้ างความยืดหยุน่ มีผลโดยตรง
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ล�ำดับต่อไปของเรา นัน่ คือ การขัดขวางภัย
คุกคาม” พ.อ. เรบโฮลซ์อธิบายกับ ฟอรัม “ในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก เรายังคงพยายามที่จะผลักดันให้ เกิดมาตรฐานการปฏิบตั เิ พื่อ
ให้ การปฏิบตั กิ ารในอวกาศเป็ นไปโดยสันติ” o
IAPD FORUM

45

การรักษาความมัน่ คง
ใน

พืน้ ทีไ่ ซเบอร์
การด�ำเนินการร่วมกันเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นส�ำหรับการปกป้องพื้นที่
ไซเบอร์ในทางกฎหมาย

ไอสต็อค

ข

“

นายเฮอร์ แมน ฟิ นลีย์/ศูนย์ ความมั่นคงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ

ณะที่พื ้นที่ไซเบอร์ อนั สงบสุขให้ โอกาสต่าง ๆ แก่เรามากมาย
แต่กิจกรรมทางไซเบอร์ ที่เป็ นอันตรายโดยตัวแสดงที่เป็ นรัฐ
และไม่ใช่รัฐเพื่อสร้ างความไม่มนั่ คงและความหวาดระแวง
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มขึ ้นด้ วย” ตามที่
ระบุไว้ ในแถลงการณ์โดยประธานการประชุมระหว่างประเทศด้ านความ
มัน่ คงทางไซเบอร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ที่จดั ขึ ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.
2558 ที่กรุงเฮก เนเธอร์ แลนด์ ด้ วยกิจกรรมเชิงลบในพื ้นที่ไซเบอร์ ที่เกิด
ขึ ้นเกือบทุกวันอย่างที่เป็ นอยู่ คนที่ไม่เห็นด้ วยกับค�ำกล่าวข้ างต้ นคงจะมี
อยูน่ ้ อยราย ค�ำถามคือ ชาติตา่ ง ๆ จะท�ำงานร่วมกันในฐานะประชาคม
เพื่อจัดการกับแนวโน้ มที่สร้ างความวุน่ วายนี ้หรื อไม่
ค�ำตอบคืออาจจะมีความเป็ นไปได้ เนื่องจากข้ อตกลงระหว่าง
ประเทศในเรื่ องการจ�ำแนกพฤติกรรมทางไซเบอร์ ที่ยอมรับไม่ได้ นนั ้
มีอยูจ่ �ำกัด บางประเทศได้ เริ่ มสร้ างขีดความสามารถขันสู
้ งเพื่อยับยัง้
หรื อตอบสนองต่อกิจกรรมทางไซเบอร์ ในขณะเดียวกัน เพื่อรักษา
โอกาสจากสภาพแวดล้ อมทางไซเบอร์ ที่สงบสุข หลายประเทศได้ เริ่ มจัด
ระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางไซเบอร์ ที่เป็ นอันตราย
ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ใช้ ระยะเวลานาน
ในขันแรก
้
บทความนี ้จะกล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ ระหว่าง
ประเทศที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จากนันจะเน้
้
นประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
สร้ างกฎหมายระหว่างประเทศ และท้ ายสุดนันจะพิ
้
จารณาทางเลือก
ต่าง ๆ ที่เป็ นไปได้ ในอนาคตส�ำหรับภูมิภาค

กฎหมายที่มีอยู ่

ทัว่ โลกนัน้ สนธิสญ
ั ญาที่มงุ่ เน้ นกิจกรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะมีอยู่
เพียงไม่กี่ฉบับ ที่ส�ำคัญที่สดุ คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยอาชญากรรมไซเบอร์
ของสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2547 ที่เรี ยกว่าอนุสญ
ั ญาบูดาเปสต์ แม้ จะ
มุง่ เน้ นเรื่ องอาชญากรรม แต่หลักการหลายข้ อที่รวมอยูใ่ นอนุสญ
ั ญานี ้ก็
อาจน�ำไปปรับใช้ ได้ กบั ด้ านอื่น ๆ ของกิจกรรมทางไซเบอร์ ประเทศ
ต่าง ๆ 48 ประเทศได้ ให้ สตั ยาบันต่อสนธิสญ
ั ญานี ้ ซึง่ รวมถึงแคนาดา
ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลียและศรี ลงั กาจากภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก อนุสญ
ั ญานี ้ถูกคัดค้ านอย่างมีนยั ส�ำคัญจากอินเดีย จีนและ
รัสเซีย นอกเหนือจากอนุสญ
ั ญาบูดาเปสต์แล้ ว ประเทศสมาชิกองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ได้ ลงนามในข้ อตกลงเพื่อการรักษาความปลอดภัย
ของข้ อมูล นอกจากนี ้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของกฎระเบียบและข้ อ
ก�ำหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศก็มีผลบังคับใช้ กบั บาง
แง่มมุ ของกิจกรรมทางไซเบอร์
นอกเหนือจากกฎหมายสนธิสญ
ั ญาเหล่านี ้ที่มีแหล่งที่มาเพียงไม่กี่
แห่งแล้ ว ยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่มงุ่ เน้ นการสร้ างฉันทามติ
และบรรทัดฐานที่อาจพัฒนาไปสูก่ ฎหมายจารี ตประเพณีหรื อกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญา
องค์การสหประชาชาติได้ จดั ตังกลุ
้ ม่ ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐเพื่อพิจารณา
บรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ไซเบอร์ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ภาครัฐในปั จจุบนั ประกอบด้ วยบรรดาผู้เชี่ยวชาญในอินโดเอเชียแปซิฟิก

จากจีน ญี่ปนุ่ มาเลเซีย ปากีสถาน รัสเซียและสหรัฐอเมริ กา ในรายงาน
ของกลุม่ เมื่อปี พ.ศ. 2538 กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐได้ เน้ นย� ้ำว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศที่มีอยูส่ ามารถใช้ กบั พื ้นที่ไซเบอร์ ได้ อย่างสมบูรณ์
องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ท�ำหน้ าที่เป็ น
ผู้น�ำในความพยายามที่จะสร้ างฉันทามติ การประชุมระหว่างประเทศ
ด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ที่มีผ้ เู ข้ าร่วม
จากกว่า 80 ประเทศคือการประชุมครัง้ ที่สามในหัวข้ อนี ้ การประชุมนี ้
ท�ำให้ เกิดการประชุมโลกว่าด้ วยเรื่ องความเชี่ยวชาญทางไซเบอร์ เพื่อ
แก้ ไขจุดอ่อนเบื ้องต้ นของหลาย ๆ ประเทศ นัน่ ก็คือความเชี่ยวชาญ
ทางไซเบอร์ หนึง่ ในผลงานแรก ๆ ของการประชุมโลกว่าด้ วยเรื่ อง
ความเชี่ยวชาญทางไซเบอร์ คือโครงการของสหรัฐอเมริ กา ญี่ปนและ
ุ่
ออสเตรเลียในด้ านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี ้ประกอบด้ วยกิจกรรมต่าง ๆ สี่ด้าน
ได้ แก่ การสร้ างขีดความสามารถ การป้องกัน การสนับสนุนกรอบการ
ท�ำงาน และความร่วมมือ
ศูนย์ความเป็ นเลิศเพื่อความร่วมมือด้ านการป้องกันทางไซเบอร์
ของนาโตก�ำลังพยายามท�ำความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายและพื ้นที่ไซเบอร์ ในฐานะคณะท�ำงานที่ไม่มีผลผูกมัด คู่มือ
ทาลลิ นน์ว่าด้วยเรื ่องกฎหมายระหว่างประเทศทีส่ ามารถใช้ได้กบั การ
สงครามไซเบอร์ ของศูนย์นี ้ คือผลงานทางวิชาการที่มีการพัฒามาก
ที่สดุ ที่พยายามจะจัดระเบียบหลักการต่าง ๆ ทางกฎหมาย โดยหลัก
แล้ วคูม่ ือนี ้จะเน้ นที่กิจกรรมทางไซเบอร์ ในความขัดแย้ งทางอาวุธใน
บริ บทของกฎหมาย คูม่ ือฉบับต่อไป (ที่เรี ยกว่า ทาลลิ นน์ 2.0) จะเน้ นที่
กิจกรรมในยามสงบและจะออกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ได้ น�ำ
เสนอ “หลักปฏิบตั ิระหว่างประเทศเพื่อการรักษาความปลอดภัยของ
ข้ อมูล” ต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึง่ เป็ นหลักปฏิบตั ทิ ี่องค์การ
จัดท�ำขึ ้นเอง โดยทัว่ ไปแล้ ว หลักปฏิบตั ไิ ม่ถือว่าเป็ นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เว้ นแต่ผ้ ลู งนามจะยอมรับข้ อผูกมัดของหลักปฏิบตั นิ นั ้ และ/
หรื อหลักปฏิบตั นิ นมี
ั ้ บทลงโทษส�ำหรับการไม่ปฏิบตั ติ าม

ปั ญหาใหม่ท่ีเกิดขึ้น

หัวข้ ออภิปรายในระดับภูมิภาคของอินโดเอเชียแปซิฟิกก�ำลังจะเปลี่ยน
จากอาชญากรรมไซเบอร์ ไปเป็ นกิจกรรมของรัฐในพื ้นที่ไซเบอร์ ซงึ่ เป็ น
ประเด็นที่กว้ างขึ ้น
การประชุมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) ว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก มีกิจกรรมที่ตอ่ เนื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับประเด็น
กฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 มาเลเซียและ
สหภาพยุโรปได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับนิยาม
เชิงปฏิบตั สิ �ำหรับมาตรการเพื่อสร้ างความมัน่ ใจเพื่อความร่วมมือใน
ระหว่างการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับไซเบอร์ การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารนี ้มุง่ เน้ นที่ความโปร่งใส ความร่วมมือและการปฏิบตั เิ พื่อลด
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นายกัม ซิน หว่ อง (ซ้ าย) ผู้
ประกอบการการท่ องเทีย่ ว
ชาวจีนในฟิ ลิปปิ นส์ ทมี่ ที นาย
นั่งประกบ ได้ แสดงเอกสาร
ในระหว่ างให้ การต่ อวุฒสิ ภา
ฟิ ลิปปิ นส์ ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2559 เกีย่ วกับกรณี
การโอนเงิน 81 ล้ านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2.8
พันล้ านบาท) ทีถ่ ูกขโมยมา
จากบังกลาเทศผ่ านระบบ
ออนไลน์ เข้ าบัญชีธนาคาร
ส่ วนบุคคลสี่ บัญชี
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้ งในกรณีที่มีเหตุการณ์ด้านความมัน่ คง
ทางไซเบอร์ ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่ก่อให้ เกิดความแตกแยก
การประชุมนี ้มีผ้ เู ชี่ยวชาญนานาชาติเข้ าร่วมกว่า 120 คน ซึง่ รวมถึงผู้
แทนจากออสเตรเลีย พม่า กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทยและติมอร์ เลสเต
ประชาชาติในเอเชียใต้ ยงั ไม่มีวิธีการปฏิบตั เิ ชิงร่วมมือในระดับ
เดียวกัน ดร.มัดฮูการ์ เอสเจบี รานา อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
คลังเนปาลกล่าวว่า สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ “ไม่ได้ มี
การเตรี ยมพร้ อมแต่อย่างใดที่จะรับมือกับภัยคุกคามความมัน่ คงที่เกิด
จากการจัดระเบียบโลกใหม่ ภัยคุกคามด้ านความมัน่ คงล่าสุดคือความ
มัน่ คงทางไซเบอร์ ”
ศูนย์นวัตกรรมระดับโลกแห่งองค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศได้ เปิ ดท�ำการในสิงคโปร์ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และมี
เป้าหมายที่จะให้ เป็ นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ โดยเฉพาะ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการระดับโลกของ
องค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ความพยายามในระดับทวิภาคีคือองค์ประกอบที่สำ� คัญของความ
ร่วมมือแบบพหุภาคี อินโดนีเซียและจีนก�ำลังท�ำข้ อตกลงเพื่อสร้ างความ
ร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในสี่ด้าน ได้ แก่ ความตระหนักรู้สถานการณ์ การสร้ างศักยภาพ การ
วิจยั ร่วมกัน และการปฏิบตั กิ ารร่วม การประชุมระหว่างสหรัฐฯ และจีน
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ มีขึ ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
ครัง้ ที่สองในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 หลังการประชุม นายกัว เซิงคุน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงต�ำรวจของจีนกล่าวว่า “จีนและสหรัฐฯ มีผล
ประโยชน์ที่ส�ำคัญร่วมกันในการสร้ างความมัน่ คงทางไซเบอร์ และมีขีด
ความสามารถเต็มที่ที่จะเปลี่ยนความแตกต่างและความขัดแย้ งระหว่าง
กันให้ กลายเป็ นโอกาสที่ดีในการสร้ างความร่วมมือ” ตามรายงานของ
เว็บไซต์ Chinadaily.com อาเซียนและญี่ปนได้
ุ่ จดั การประชุมด้ าน
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลครัง้ ที่แปดขึ ้นในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558
นอกจากนี ้ แต่ละประเทศยังมีการด�ำเนินการเพื่อออกกฎหมายเกี่ยว
กับไซเบอร์ แต่บทความนี ้ไม่มีพื ้นที่พอที่จะกล่าวถึงกิจกรรมเหล่านัน้ ผู้
อ่านสามาถอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของชาติ
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ต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก
ได้ ในรายงานของกลุม่ พันธมิตร
ธุรกิจซอฟต์แวร์ เรื่ อง การก�ำกับ
ดูแลความมัน่ คงทางไซเบอร์
ในเอเชี ยแปซิ ฟิก: หนทางสู่
การรักษาความมัน่ คงของพืน้ ที ่
ไซเบอร์ ทวั่ โลก
มีสองประเด็นที่สง่ ผลต่อ
ความพยายามในการบัญญัติ
กฎหมายแห่งชาติเกี่ยวกับ
ไซเบอร์ ที่สามารถยอมรับได้ ใน
แง่การเมืองและในแง่วฒ
ั นธรรม
ประเด็นแรกคือในภาครัฐนัน้
ใครคือผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับกิจกรรมทางไซเบอร์ ที่มีการจ�ำแนกเป็ นหมวดหมูต่ า่ ง ๆ หน่วยงาน
พลเรื อน ทหารหรื อต�ำรวจ อีกประเด็นหนึง่ คือการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในด้ านความเป็ นส่วนตัว การสมาคมและเสรี ภาพในการแสดงออก แต่
ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะใช้ ทางเลือกใด ๆ ในอนาคต ควรต้ องพิจารณากระบวนการ
สร้ างกฎหมายระหว่างประเทศ และลักษณะเฉพาะทางเทคนิคบาง
ประการของพื ้นที่ไซเบอร์ ที่จะส่งผลต่อกระบวนการนัน้

ความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะ

โดยทัว่ ไป กฎหมายระหว่างประเทศจะถูกบัญญัตขิ ึ ้นโดยอาศัย (1)
สนธิสญ
ั ญาที่เป็ นทางการ (เช่น กฎบัตรสหประชาชาติหรื ออนุสญ
ั ญา
บูดาเปสต์) ที่มีผลผูกมัดต่อประเทศที่เป็ นภาคี (2) แนวปฏิบตั ติ ามจารี ต
ประเพณี และ (3) หลักกฎหมายทัว่ ไปในหมูช่ าติอารยะ นอกจากนี ้
การบัญญัตกิ ฎหมายระหว่างประเทศจะพิจารณาจากหลักฐานชันรอง
้
ต่าง ๆ เช่น การวินิจฉัยชี ้ขาดของศาลระหว่างประเทศและผลงานทาง
วิชาการที่โดดเด่น
นอกเหนือจากสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้ านี ้ โครงสร้ าง
หลักของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางไซเบอร์ ยงั ประกอบด้ วย
กฎบัตสิ หประชาชาติ กฎหมายความขัดแย้ งทางอาวุธ (บางครัง้ เรี ยกว่า
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) และกฎหมายว่าด้ วยความรับ
ผิดชอบของรัฐ สิง่ เหล่านี ้ท�ำให้ ชาติตา่ ง ๆ มีแนวความคิดทัว่ ไปในการ
บัญญัติกฎหมายที่สามารถน�ำไปใช้ ได้ เหมือน ๆ กันในการก�ำกับดูแล
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่นเทคโนโลยีในพื ้นที่ไซเบอร์ กฎหมายเหล่า
นี ้ประกอบด้ วย กฎหมายเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิของรัฐในการใช้ ก�ำลัง
กฎหมายที่ใช้ กบั ความขัดแย้ งทางอาวุธ อ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพ
แห่งดินแดน การไม่แทรกแทรง และความรับผิดชอบของรัฐในการตรวจ
สอบการป้องกันเพื่อไม่ให้ บคุ คลภายนอกใช้ ดนิ แดนหรื อทรัพยากรใน
การโจมตีประเทศของตน
แม้ ฉนั ทามติระหว่างประเทศระบุวา่ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง
ประเทศเหล่านี ้ที่มีมานานแล้ วสามารถน�ำไปปรับใช้ ได้ กบั กิจกรรมทาง
ไซเบอร์ แต่ลกั ษณะเฉพาะบางอย่างของเทคโนโลยีไซเบอร์ ก็ท�ำให้ เกิด
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับสภาพการณ์เฉพาะภายใต้ กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว
ปั ญหาเฉพาะประการหนึง่ ก็คือการระบุแหล่งที่มาของกิจกรรม ชาติ

ต่าง ๆ จะรู้ได้ อย่างไรว่าใครท�ำอะไร การบรรลุความชัดเจนในเรื่ องนี ้ที่
สามารถน�ำไปด�ำเนินการทางกฎหมายได้ คือปั ญหาทางเทคนิคที่ส�ำคัญ
ประเทศต่าง ๆ มักจะได้ เพียงหลักฐานแวดล้ อมที่ชดั เจนที่เป็ นการ
ยืนยันความผิดเบื ้องต้ นเท่านัน้ หากไม่ทราบแหล่งที่มาของกิจกรรมที่
ชัดเจน ประเทศที่ตกเป็ นเหยื่อกิจกรรมทางไซเบอร์ หรื อแม้ แต่การโจมตี
ทางไซเบอร์ ก็อาจประสบความยากล�ำบากในการก�ำหนดทางเลือกทาง
กฎหมายที่มีอยูเ่ พื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์
ข้ อก�ำหนดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในเรื่ องการ
ใช้ ก�ำลังอาจมีผลบังคับใช้ กบั การกระท�ำทางไซเบอร์ ในยามที่มีความ
ขัดแย้ งทางอาวุธ ตัวอย่างเช่น หลักกฎหมายว่าด้ วยความขัดแย้ งทาง
อาวุธ อาทิ หลักความได้ สดั ส่วนของการกระท�ำและหลักการเลือก
ปฏิบตั อิ าจห้ ามการโจมตีทางไซเบอร์ ตอ่ โครงสร้ างพื ้นฐานทางพลเรื อน
ที่ส�ำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้าหรื อระบบการเงิน รวมถึงการปฏิบตั กิ ารด้ วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหากด�ำเนินการโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ข้ อสงสัยอีก
ประการหนึง่ คือ กิจกรรมทางไซเบอร์ ระดับใดถึงจะก่อความเสียหาย
ดังกล่าวที่ประเทศใดประเทศหนึง่ จะมีสทิ ธิใช้ ก�ำลังเพื่อตอบต่อสนอง
เหตุการณ์ได้ อย่างชอบธรรม ตราบใดที่ประเด็นเหล่านันยั
้ งไม่มีความ
ชัดเจน อาจเป็ นการยากส�ำหรับประเทศต่าง ๆ ในการตัดสินว่าจะน�ำ
กฎหมายมนุษยธรรมมาใช้ ได้ หรื อไม่ แม้ จะทราบแหล่งที่มาของกิจกรรม
อย่างชัดเจนก็ตาม ต้ องรอดูวา่ คูม่ ือ ทาลลิ นน์ 2.0 จะมีค�ำตอบให้ กบั
ข้ อสงสัยนี ้หรื อไม่ในเรื่ องการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศและ
ปั ญหาทางไซเบอร์ ในยามสงบ
หลักแห่งอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนเป็ นพื ้นฐานที่
ส�ำคัญยิง่ ของกฎหมายระหว่างประเทศ แต่การบังคับใช้ หลักต่าง ๆ เหล่า
นี ้ในพื ้นทีไ่ ซเบอร์ นนยั
ั ้ งไม่มคี วามชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมือ่ มีกิจกรรมทาง
ไซเบอร์ ทางคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องในหลายประเทศ แต่ละประเทศจะ
มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบต่อกิจกรรมนี ้หรือไม่ภายใต้ หลักแห่งการตรวจสอบ
ความถูกต้ อง หากปั จเจกบุคคลหรื อองค์กรทีไ่ ม่ใช่รัฐใช้ พื ้นทีไ่ ซเบอร์ ใน
การสร้ างความเสียหายทีส่ ำ� คัญต่อผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศ
หนึง่ ประเทศนันมี
้ สทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะตอบโต้ ผ้ กู ระผิดหรือไม่โดยไม่
ต้ องมีการยินยอมของประเทศทีเ่ ป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของผู้กระท�ำผิด
สุดท้ ายนี ้ ความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีได้ กดดันให้ เราสร้ างขีด
ความสามารถในการตอบสนองด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาทางกฎหมายที่ทนั
ท่วงที ที่มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอต่อการบังคับใช้ กฎหมายและมี
“อารยะ” พอที่จะเป็ นที่ยอมรับของประชาคมนานาชาติในวงกว้ าง

ทิศทางในอนาคต

การด�ำเนินการทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการสร้ างและการบังคับใช้ กฎหมายที่
เกีย่ วข้ องกับไซเบอร์ ในอนาคตประกอบไปด้ วยการปฏิบตั สิ ามส่วน
กว้ าง ๆ คือ การพัฒนารากฐานส�ำหรับกฎหมายจารีตประเพณีตาม
ระบอบกฎหมายของประเทศ แนวปฏิบตั ขิ องประเทศและโครงการ
ความร่วมมือนานาชาติ การสร้ างขีดความสามารถให้ กบั ชาติตา่ ง ๆ ใน
การบังคับใช้ กฎหมายของตนเองและการสร้ างความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ และการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายในการ
ท�ำความเข้ าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมทางไซเบอร์ ได้ อย่างชัดเจน
ด้ วยระบบกฎหมายระหว่างประเทศอันเกิดจากหลักอ�ำนาจอธิปไตย
ทีม่ อี ยูน่ ี ้ การผ่านกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ ของประเทศอาจเป็ นตัวบ่งชี ้

ฉันทามติใหม่ ๆ และการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศตามหลักจารีต
ประเพณีในทีส่ ดุ กระบวนการผ่านกฎหมายของประเทศจ�ำเป็ นต้ องระบุ
ข้ อก�ำหนด เขตอ�ำนาจและกลไกการบังคับใช้ กฎหมายทีช่ ดั เจน กฎหมาย
ดังกล่าวจะต้ องอธิบายเหตุผลอันสมควรในการด�ำเนินกิจกรรมการบังคับ
ใช้ กฎหมายทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการรักษาความมัน่ คงในอาณาเขตทาง
ไซเบอร์ และการให้ เงินทุนสนับสนุนการสร้ างขีดความสามารถ นอกจาก
นี ้ การสร้ างและการบังคับใช้ กฎหมาย (หรืออีกนัยหนึง่ คือแนวปฏิบตั ขิ อง
รัฐ) จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศตามหลักจารีต
ประเพณี และจะยังเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศอืน่ ๆ อีกหลายประเทศ
ในภูมภิ าค หากมีการเผยแพร่กลยุทธ์การรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์
ระดับชาติเพือ่ สร้ างบรรทัดฐานแนวปฏิบตั ขิ องรัฐต่อไป
ความจ�ำเป็ นในการสร้ างขีดความสามารถในการบังคับใช้ กฎหมาย
และความร่วมมือระหว่างประเทศจะชี ้ให้ เห็นถึงทางเลือกบางประการ
ที่พิจารณาได้ ในระดับภูมิภาค หลายประเทศขาดการเข้ าถึงความ
เชี่ยวชาญด้ านการรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ ดังนันจึ
้ งขาดขีดความ
สามารถในการบัญญัตแิ ละการบังคับใช้ กฎหมายของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ สิง่ ที่อาจท�ำได้ และเป็ นประโชน์คือการสร้ างกระบวนการ
ในระดับภูมิภาคเพื่อสร้ างและแบ่งปั นความเชี่ยวชาญให้ กบั ที่ประชุม
โลกว่าด้ วยเรื่ องความเชี่ยวชาญทางไซเบอร์ องค์กรในระดับภูมิภาค
อาทิ อาเซียนและสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ อาจ
สนับสนุนการสร้ างปทานุกรมค�ำจ�ำกัดความของข้ อก�ำหนดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางไซเบอร์ ที่เห็นพ้ องร่วมกันในระดับภูมิภาค ชุด
ข้ อก�ำหนดที่เห็นพ้ องร่วมกันดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนความพยายามเชิง
ร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์
การเพิ่มความถี่และความลึกในการเข้ าร่วมกลุม่ ต่าง ๆ ในระดับ
ภูมิภาค เช่น กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ การประชุมโลกว่าด้ วยเรื่ องความ
เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ และการประชุมระหว่างประเทศด้ านความ
มัน่ คงทางไซเบอร์ จะช่วยลดความกังวลในเรื่ องที่วา่ กฎหมายระหว่าง
้
ได้ รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ประเทศที่ก�ำลังบัญญัตขิ ึ ้นนันจะไม่
จากภูมิภาค การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนและรัฐบาลเกี่ยวกับ
ปั ญหาไซเบอร์ จะช่วยให้ โครงสร้ างของกฎหมายเกิด “ความสมบูรณ์”
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ศาลและนักการทูตจะประวิงเวลาให้ กบั การปฏิบตั เิ พื่อ
ให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดี เว้ นแต่จะมีความตระหนักถึงความจ�ำเป็ นอันเร่งด่วน
ความก้ าวหน้ าขันต่
้ อไปคือการเน้ นย� ้ำว่า พื ้นที่ไซเบอร์ นนไม่
ั ้ ควรจะ
ถูกมองว่าเป็ นพื ้นที่สงครามแต่แรกเริ่ ม แต่เป็ นพื ้นที่สว่ นรวมของโลกที่
ต้ องการการปฏิบตั ิเชิงบวกโดยแต่ละประเทศ ตลอดจนความร่วมมือ
ซึง่ กันและกัน ประเทศต่าง ๆ ที่มีขีดความสามารถทางเทคนิคมากกว่า
อาจต้ องยอมรับข้ อจ�ำกัดต่อศักยภาพในการปฏิบตั ขิ องตนเพื่อส่งเสริ ม
ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในสภาพแวดล้ อมทางไซเบอร์ ที่มนั่ คงและได้
รับการปกป้อง ที่สนับสนุนการไหลเวียนของข้ อมูลโดยอิสระเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม
ขณะที่ภมู ิภาคก้ าวไปข้ างหน้ าตามค�ำแนะน�ำบางประการนี ้ ควร
ตระหนักอยูเ่ สมอว่าหนทางข้ างหน้ านันยั
้ งอีกไกลและมีความยาก
ล�ำบาก แม้ ความก้ าวหน้ าจะไม่เกิดขึ ้นเร็ว แต่ในบริ บทที่กว้ างขึ ้นนัน้
มันเกิดขึ ้นเร็วกว่าที่เราคาดคิด ถึงเวลาอันสมควรแล้ วที่จะมีการปฏิบตั ิ
เชิงร่วมมือเพื่อปกป้องพื ้นที่ไซเบอร์ ในทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของ
ภูมิภาคและของโลก o
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การแลก
เปลี่ยนข้อมูล
ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารแห่งสิงคโปร์
ก�ำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
น.ท. (พิเศษ) เรมอนด์ ออง

หัวหน้ าศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสาร กองทัพเรื อแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

เฮลิคอปเตอร์ บินขึน้ จากเรืออาร์ เอสเอส เพอร์ ซิส
เทนซ์ ของกองทัพเรือสิ งคโปร์ ในน่ านน�ำ้ ใกล้ กบั
ประเทศสิ งคโปร์ เมือ่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

รอยเตอร์
50
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ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารแห่งกองทัพเรื อ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ คือศูนย์กลางการแลก
เปลี่ยนข้ อมูลด้ านความมัน่ คงทางทะเลใน
ภูมิภาค ศูนย์นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการเสริ ม
สร้ างความเข้ าใจร่วมกันในอาณาเขตทาง
ทะเลเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง
ในภูมิภาคและพื ้นที่อื่น ๆ นับตังแต่
้ เริ่ มก่อตัง้
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ศูนย์บรู ณาการ
ข้ อมูลข่าวสารคือหน่วยงานในระดับแนวหน้ า
ในการตอบสนองโดยกองทัพเรื อ หน่วยยาม
ฝั่ งและหน่วยงานทางทะเลต่าง ๆ ทังในและ
้
นอกภูมิภาค เพื่อรับมือกับเหตุการณ์และภัย
คุกคามต่อความมัน่ คงทางทะเล
ถึงวันนี ้ ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารได้
ร่วมงานกับเจ้ าหน้ าที่ประสานงานระหว่าง
ประเทศ 107 คนจาก 23 ประเทศที่เดินทาง
มาปฏิบตั หิ น้ าที่ในสิงคโปร์ และปั จจุบนั มีเจ้ า
หน้ าที่ดงั กล่าว 16 คนที่ปฏิบตั งิ านควบคูก่ บั
บุคลากร 12 คนของกองทัพเรื อสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ศูนย์นี ้ยังมีความเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบตั กิ าร 71 แห่งใน 37 ประเทศ และเป็ น
หนึง่ ในสีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ ารชันน�
้ ำทางเทคนิค
ของกองทัพเรื อ (นอกเหนือจากบราซิล อินเดีย
และอิตาลี) ของเครื อข่ายทางทะเลข้ ามภูมิภาค
เครื อข่ายนี ้เป็ นศูนย์กลางการประสานงาน
ของระบบข้ อมูลการขนส่งที่ผา่ นการวิเคราะห์

และสามารถเข้ าถึงได้ ของศูนย์บรู ณา การ
ข้ อมูลข่าวสาร ศูนย์สญ
ั จรทางทะเลในภูมิภาค
เสมือนจริ งของอิตาลี ระบบข้ อมูลสัญจร
ทางทะเลของบราซิล และระบบข้ อมูลการ
ตรวจการณ์ทางทะเลของอินเดีย เพื่อส่งเสริ ม
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทาง
ทะเลในระดับโลก
เมือ่ เร็ว ๆ นี ้ ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสาร
ได้ สนับสนุนการท�ำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง
ระหว่างผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียในภูมภิ าค ในการ
จับกุมเหตุการณ์เกี่ยวกับโจรสลัดทีม่ อี ยูช่ กุ ชุม
ในช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ และช่องทาง
เข้ าสูช่ อ่ งแคบสิงคโปร์ การปล้ นสะดมทางน� ้ำ
และการโจรกรรมทางทะเลปะทุขึ ้นในปี พ.ศ.
2557 และในช่วงครึ่งปี แรกของปี พ.ศ. 2558
ด้ วยการท�ำงานอย่างหนักหน่วงและความร่วม
มืออันแข็งแกร่งของผู้มสี ว่ นได้ เสียในภูมภิ าคที่
ได้ รับการสนับสนุนจากศูนย์บรู ณาการข้ อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ในลักษณะนี ้ก็ได้ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องและไม่มกี ารปล้ นสะดมทางน� ้ำและการ
โจรกรรมทางทะเลทีก่ ระท�ำได้ สำ� เร็จนับตังแต่
้
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมา

อันที่จริ งแล้ ว ความพยายามที่จะพัฒนา
ความมัน่ คงทางทะเลในภูมิภาคนันขึ
้ ้นอยูก่ บั
แรงผลักดันไม่กี่ประการ ได้ แก่
• ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อต่าง ๆ
ทังในและนอกภู
้
มิภาค ตลอดจนหน่วย
งานการบังคับใช้ กฎหมายและหน่วย
งานทางทะเลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• การสร้ างขีดความสามารถและความ
เชื่อมัน่ ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ าน
ความมัน่ คงทางทะเล
• การปฏิบตั ขิ องประชาคมการขนส่ง
เพื่อก�ำหนดแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการ
ป้องกันที่ดีที่สดุ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางทะเล

ความท้ าทายด้ านความมัน่ คงทางทะเล เช่น
การปล้ นสะดมทางน� ้ำและการโจรกรรมทาง
ทะเลเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อน มันแผ่ขยายข้ ามเขต
อ�ำนาจและขอบเขตการบังคับใช้ กฎหมาย
แบบดังเดิ
้ มและขีดความสามารถของประเทศ
ต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาล แต่
ความซับซ้ อนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นปั จจัยขัดขวาง
การท�ำงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรื อและ
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลในการ
ลดเหตุการณ์การปล้ นสะดมทางน� ้ำและการ
โจรกรรมทางทะเล
ในฐานะศูนย์กลางส�ำคัญในการแลก
เปลี่ยนข้ อมูลด้ านความมัน่ คงทางทะเล ศูนย์
บูรณาการข้ อมูลข่าวสารท�ำหน้ าที่หลาย
บทบาทผ่านกระบวนการบูรณาการข้ อมูล การ
ท�ำความเข้ าใจ และการกระจายข้ อมูลที่ถกู
ต้ องแม่นย�ำอย่างทันท่วงที นอกจากนี ้ ศูนย์
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บูรณาการข้ อมูลข่าวสารยังเป็ นศูนย์เครื อข่าย
ระหว่างฐานและระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลระดับ
นานาชาติตา่ ง ๆ เช่น ฐานแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ความร่วมมือด้ านการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารทางทะเลในภูมิภาคภายใต้
กรอบการประชุมกองทัพเรื อภูมิภาคแปซิฟิก
ตะวันตก และระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลในการ
ลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา และมี
การเชื่อมโยงกับเครื อข่ายที่สำ� คัญต่าง ๆ เช่น
เครื อข่ายทางทะเลข้ ามภูมิภาคและพันธมิตร
อื่น ๆ เพื่อให้ เกิดภาพสถานการณ์ทางทะเลที่
ครอบคลุม
เมือ่ เร็ว ๆ นี ้ ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสาร
ได้ มกี ารพัฒนาและจะเป็ นศูนย์เครือข่ายของ
ฐานของมูลด้ านความปลอดภัยของเรือด�ำ
น� ้ำ โดยจะเป็ นพื ้นทีร่ ับและกระจายข้ อมูลของ
พันธมิตรทีเ่ กีย่ วกับข้ องความปลอดภัยของเรือ
ด�ำน� ้ำในทะเลจีนใต้ ด้ วยการพัฒนากรอบการ
ท�ำงานดังกล่าวเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือใน
ภูมภิ าคท�ำให้ ศนู ย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารเป็ น
แหล่งข้ อมูลทีส่ ำ� คัญทีก่ องทัพเรือและหน่วยงาน
บังคับใช้ กฎหมายในภูมภิ าคสามารถน�ำข้ อมูล
ไปด�ำเนินการได้ ตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงให้ เห็น
ถึงประสิทธิภาพดังกล่าวคือการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์เรือลากจูงเพอร์ มาตา 1
เมือ่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 กองทัพ
เรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตรวจพบว่ามีผ้ กู ระท�ำ
ผิดสามรายเดินทางโดยเรือแจวและขึ ้นไปยัง
เรือลากจูงเพอร์ มาตา 1 เพือ่ ขโมยเศษโลหะ
เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นใกล้ กบั ประภาคารฮอร์ ส
เบิร์กทีบ่ ริเวณช่องทางเข้ าสูช่ อ่ งแคบสิงค์โปร์
ทางตะวันออก กองทัพเรื อสิงคโปร์ ได้ น�ำเรื อ
ลาดตระเวนออกเดินทางไปยังพื ้นทีเ่ กิดเหตุใน
ทันที ท�ำให้ กลุม่ ผู้กระท�ำผิดหลบหนีไปทางใต้
ข้ อมูลนี ้ได้ ถกู ส่งไปยังเจ้ าหน้ าทีป่ ระสานงาน
ของศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ ได้ สง่ ต่อ
ไปยังกองเรื อรักษาความมัน่ คงทางทะเลตะวัน
ตกแห่งกองทัพเรืออินโดนีเซีย หน่วยงานบังคับ
ใช้ กฎหมายทางทะเลมาเลเซีย และกองทัพเรือ
มาเลเซีย ด้ วยข้ อมูลทีไ่ ด้ จากศูนย์บรู ณาการ
ข้ อมูลข่าวสาร กองทัพเรืออินโดนีเซียก็สามารถ
ตรวจพบเรือแจวล�ำดังกล่าว ยึดเศษโลหะ
กลับคืนมาและจับกุมผู้กะท�ำผิดได้ ภายในวัน
เดียวกัน
เหตุการณ์นี ้ท�ำให้ องค์กรอาชญากรรม
และผู้ที่ฉวยโอกาสในลักษณะเดียวกันรับรู้ถงึ
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การป้องปรามอันแข็งแกร่งของเจ้ าหน้ าที่ และ
เน้ นให้ เห็นถึงความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
และความมุง่ มัน่ ของบรรดากองทัพเรื อและ
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายที่จะท�ำงานร่วม
กันผ่านทางศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในท�ำนองเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการเชิงร่วมมือนี ้เป็ น
สิง่ ส�ำคัญยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะท�ำให้ หน่วย
งานทางทะเลต่อสู้กบั การปล้ นสะดมทางน� ้ำ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่านัน้ แต่ยงั สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามในอนาคตได้ อีกด้ วย
ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารมีพนั ธมิตร
ที่ส�ำคัญในศูนย์แลกเปลี่ยนข้ อมูลตามกรอบ
ข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับภูมิภาค
เพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการ
ปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย ซึง่ เป็ นหน่วยงาน
ระหว่างรัฐบาลที่ติดตามสถิตกิ ารปล้ นสะดม
ทางน� ้ำและการโจรกรรมทางทะเล และส่งเสริ ม
ความพยายามในการสร้ างขีดความสามารถ
และการสร้ างความร่วมมือ
อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจหน้ าทีข่ องศูนย์บรู ณา
การข้ อมูลข่าวสารนันไม่
้ ได้ จำ� กัดอยูแ่ ค่การปล้ น
สะดมทางน� ้ำและการโจรกรรมทางทะเลเท่านัน้
แต่ยงั รวมไปถึงภัยคุกคามทังหมดในอาณาเขต
้
ทางทะเล ได้ แก่ การแพร่กระจายอาวุธ การ
ก่อการร้ ายทางทะเล การลักลอบขนยาเสพติด
และสิง่ ของต้ องห้ าม การย้ ายถิน่ ของมนุษย์
อย่างผิดกฎหมาย และประมงผิดกฎหมาย
ทีไ่ ม่มกี ารรายงานและไร้ การควบคุม ตลอด
จนเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในทะเลทีเ่ กิดจากมนุษย์
อุปกรณ์และปั จจัยทางธรรมชาติ
ตัวอย่างหนึง่ ของการท�ำหน้ าที่ดงั กล่าว
คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื อเอฟวี ไวกิง ที่มี
การแจ้ งเตือนในรหัสสีมว่ งโดยองค์การต�ำรวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศว่าเป็ นเรื อที่ท�ำ
ประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและไร้
การควบคุมในน่านน� ้ำทัว่ โลก ศูนย์บรู ณาการ
ข้ อมูลข่าวสารได้ ยืนยันข้ อมูลว่าเรื อเอฟวี ไวกิง
จะแล่นผ่านพื ้นที่ทางตอนใต้ ของทะเลจีนใต้
และได้ แจ้ งกองทัพเรื ออินโดนีเซียว่าเรื อเอฟวี
ไวกิง ได้ จอดทอดสมออยูใ่ นน่านน� ้ำอินโดนีเซีย
ใกล้ กบั เกาะบินตัน ข้ อมูลดังกล่าวท�ำให้ เจ้ า
หน้ าที่ประสบผลส�ำเร็ จในการเข้ ายึดเรื อดัง
กล่าวและจับกุมลูกเรื อ 11 คน
นอกจากนี ้ ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสาร
ยังได้ สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารค้ นหาเครื่ องบิน
เที่ยวบินเอ็มเอช370 ที่สญ
ู หายไป โดยการช่วย

รวบรวมภาพสถานการณ์ทางทะเลและติดต่อ
ไปยังเครื อข่ายบริ ษัทขนส่งของตนผ่านทาง
ระบบการรายงานของประชาคมอาสาสมัคร
เพื่อขอให้ รายงานการค้ นพบเศษซากใด ๆ ที่
อาจช่วยในการระบุขอบเขตการค้ นหาที่แคบ
ลง เรื อพาณิชย์หลายล�ำรับทราบข้ อความดัง
กล่าวที่สง่ จากศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสาร

การสร้างขีดความสามารถและความเชื่อ
มั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความ
มั่นคงทางทะเล

ในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ าน
ความมัน่ คงทางทะเล ศูนย์บรู ณาการข้ อมูล
ข่าวสารได้ สง่ เสริ มมาตรการสร้ างขีดความ
สามารถและความเชื่อมัน่ เพื่อสร้ างลักษณะ
นิสยั ในเชิงบวกในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ าน
ความมัน่ คงทางทะเลในภูมิภาค ทางศูนย์ได้
จัดท�ำโครงการผู้ปฏิบตั ิงานด้ านความมัน่ คง
ทางทะเลในภูมิภาคประจ�ำปี ซึง่ ร่วมกันจัด
ตังกั
้ บสถาบันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เอส. ราชารัตนัมแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง และเพิ่งเสร็จสิ ้น
โครงการที่หกไปเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559
โครงการนี ้มีผ้ เู ข้ าร่วม 75 คนซึง่ เป็ นเจ้ า
หน้ าทีบ่ ริหารจัดการระดับกลางจากกองทัพและ
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายของรัฐบาลจาก 26
ประเทศ และยังคงเป็ นแหล่งความรู้ทมี่ คี า่ ทาง
ด้ านความมัน่ คงทางทะเลและเป็ นโอกาสในการ
เข้ าสูเ่ ครือข่ายส�ำหรับผู้ปฏิบตั งิ านด้ านความ
มัน่ คงทางทะเลทังในและนอกภู
้
มภิ าค
เพื่อสนับสุนและเสริ มสร้ างความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ านความมัน่ คง
ทางทะเลให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น ศูนย์บรู ณาการ
ข้ อมูลข่าวสารยังได้ จดั การฝึ กเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล เช่น การฝึ กการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลด้ านความมัน่ คงทางทะเลที่มีขึ ้นทุก ๆ
สองปี ที่พิเศษคือ ทางศูนย์ได้ จดั และด�ำเนิน
การฝึ กการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบ
มะละกาครัง้ ที่สี่ขึ ้นพร้ อม ๆ กับพิธีร�ำลึกใน
วันครบรอบ 10 ปี ของการลาดตระเวนร่วมใน
ช่องแคบมะละกา การฝึ กดังกล่าวมีขึ ้นในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ห้องสังเกตการณ์ของ
ศูนย์ที่ได้ รับการปรับปรุงใหม่ โดยเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมจากสี่ประเทศสมาชิกของการ
ลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกาได้ ศกึ ษา
และปฏิบตั ติ ามขันตอนต่
้
าง ๆ ในการแบ่งปั น
และแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ านความมัน่ คงทาง

ประเทศต่าง ๆ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ประสาน
งานระหว่างประเทศไปปฏิบัติงานที่
ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
ออสเตรเลีย บรูไน พม่า กัมพูชา จีน
ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ไทย สห
ราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและ
เวียดนาม
ทะเล โดยใช้ สถานการณ์จ�ำลองในกรณีที่เกิด
อาชญากรรมและการก่อการร้ ายทางทะเล
การฝึ กการแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ านความ
มัน่ คงทางทะเลก็ด�ำเนินไปในท�ำนองเดียวกัน
ผู้เข้ าร่วมการฝึ กที่เป็ นสมาชิกการประชุม
กองทัพเรื อภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกและจาก
ประเทศต่าง ๆ นอกภูมิภาคได้ ปฏิบตั กิ ารฝึ ก
ตามขันตอนที
้
่รวดเร็ วและเข้ มงวดในการฝึ ก
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ านความมัน่ คงทาง
ทะเลที่ศนู ย์บญ
ั ชาการและควบคุมชางงีใน
สิงคโปร์ นอกเหนือจากการสร้ างขีดความ
สามารถและความเชื่อมัน่ จากการฝึ กต่าง ๆ
เหล่านี ้แล้ ว ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารยัง
ช่วยสร้ างลักษณะนิสยั เชิงร่วมมือที่จ�ำเป็ นต่อ
การจัดการกับความซับซ้ อนของภัยคุกคาม
ด้ านความมัน่ คงทางทะเลในปั จจุบนั

เจ้ าหน้ าทีป่ ระสานงานระหว่ างประเทศได้ ส่งเสริมความพยายามในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลที่
ศูนย์ บูรณาการข้ อมูลข่ าวสารในสิ งคโปร์ กระทรวงการคลังสิงคโปร์

เหมือนจริ ง การติดตังกล้
้ องวิดีโอเพื่อรวบรวม
หลักฐานจะช่วยให้ การด�ำเนินคดีประสบ
ผลส�ำเร็จ และอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งจะช่วย
ป้องกันการปล้ นเรื อ
มาตรการเหล่านี ้และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
คือหัวข้ อหารือในการประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรู้ประจ�ำไตรมาส ซึง่ จัดขึ ้นโดยศูนย์บรู ณา
การข้ อมูลข่าวสารเพือ่ ให้ กองทัพเรือ หน่วยยาม
ฝั่ ง หน่วยงานทางทะเลอืน่ ๆ และสมาชิกของ
ประชาคมการขนส่งมารวมตัวกันเพือ่ พบปะ
หารือ และพูดคุยถึงปั ญหาและความท้ าทาย
ด้ านความมัน่ คงทางทะเลทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ที่
้ อ การประชุมนี ้เป็ นพื ้นทีแ่ ลก
ส�ำคัญยิง่ กว่านันคื
เปลีย่ นและแพร่กระจายแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในด้ านนี ้ ทีจ่ ะช่วยเสริม
สร้ างความแข็งแกร่งของประชาคมการขนส่ง
โดยอาศัยความพยายามในการสร้ างขีดความ
สามารถในการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำ
้ มภิ าค
ทัว่ ทังภู

เพียงแต่จะเกิดขึ ้นเมื่อใดเท่านันเอง
้
ปั จจัยที่ท�ำให้ ความท้ าทายนี ้มีความซับ
ซ้ อนมากขึ ้นก็คือความยากล�ำบากในการ
ตรวจสอบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นแค่ความ
พยายามในการปล้ นสะดมทางน� ้ำหรื อการ
โจรกรรมทางทะเล หรื อเป็ นการโจมตีโดยผู้
ก่อการร้ าย ซึง่ จะไม่ร้ ูแน่ชดั จนกว่าจะถึงนาที
สุดท้ ายเนื่องจากเจตนาของผู้กระท�ำผิดจะไม่
ปรากฏชัดเจนในขณะที่โจมตี ในอนาคต ศูนย์
บูรณาการข้ อมูลข่าวสารจะท�ำงานร่วมกับ
พันธมิตรต่าง ๆ เพื่อหาวิธีในการเสริ มสร้ าง
ความร่วมมือในด้ านนี ้

การท�ำงานร่วมกัน

อาณาเขตทางทะเลนันมี
้ ความซับซ้ อน มี
สัณฐานทีไ่ ม่แน่นอนและสามารถแทรกซึมผ่าน
ได้ เมือ่ ประกอบกับการสัญจรของเรือขนส่ง
การปฏิบัติของประชาคมการขนส่ง
จ�ำนวนมาก ผู้กระท�ำผิดทีม่ คี วามซับซ้ อน
แรงผลักดันประการทีส่ ามต่อความพยายามใน
มากขึ ้นเรื่อย ๆ เช่น อาชญากรหรือผู้ทอี่ าจจะ
การเพิม่ ความมัน่ คงทางทะเลของศูนย์บรู ณา
เป็ นผู้กอ่ การร้ ายทีท่ ำ� งานเป็ นกลุม่ และการ
การข้ อมูลข่าวสารคือการกระตุ้นการปฏิบตั ขิ อง ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ในอาณาเขตทาง เข้ าถึงข้ อมูลการขนส่งได้ อย่างง่ายดายทาง
ประชาคมการขนส่ง เรือต่าง ๆ ในทะเลคือแนว ทะเล
อินเทอร์ เน็ต ทังหมดนี
้
้ท�ำให้ งานด้ านการรักษา
แม้ การปล้ นสะดมทางน� ้ำและการโจรกรรม
สุดท้ ายในการป้องกันอาชญากรรมทางทะเล
ความมัน่ คงทางทะเลเป็ นงานทีย่ ากขึ ้นเรื่อย ๆ
ทางทะเลจะมีสถิตลิ ดลงในช่วงหลายเดือนที่
มาตรการป้องกันและการรายงานเหตุการณ์
ส�ำหรับกองทัพเรือและหน่วยงานบังคับใช้
ผ่านมา แต่ภยั คุกคามนี ้ก็ยงั ไม่สามารถปราบ กฎหมายทางทะเล
อย่างรวดเร็วมีผลอย่างยิง่ ต่อการลดความถี่
ปรามได้ จนสิ ้นซาก ในขณะเดียวกันก็มีภยั
ของการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการโจรกรรม
ในวันนี ้ ความจ�ำเป็ นในการท�ำงานร่วมกัน
คุกคามใหม่ ๆ เกิดขึ ้นในอาณาเขตทางทะเล
ทางทะเลในภูมภิ าค
และการแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือและถูก
การก่อการร้ ายของกลุม่ อิสลามหัวรุนแรงที่สง่
ศูนย์บรู ณาการข้ อมูลข่าวสารยังคง
ต้ องแม่นย�ำได้ อย่างทันท่วงทีนนมี
ั ้ แต่จะเพิ่มสูง
อิทธิพลมากขึ ้นเรื่ อย ๆ คืออันตรายที่มีอยูแ่ ละ ขึ ้นเรื่ อย ๆ หากเราต้ องการที่จะก้ าวหน้ าไปกว่า
สนับสนุนให้ ประชาคมการขนส่งใช้ มาตรการ
เห็นได้ อย่างชัดเจนต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทางทะเล ที่เป็ นอยูใ่ นการยับยังและป
ในการป้องกันผู้กระท�ำผิดที่อาจก่อเหตุ โดย
้
้ องกันไม่ให้ กลุม่
ทุกฝ่ ายในภูมิภาค ในนิตยสารโฆษณาชวนเชื่อ อาชญากรและกลุม่ ก่อการร้ ายก่อเหตุได้ สำ� เร็จ
เฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่มี
อยู่ มาตรการการป้องกันตนเองมีอยูห่ ลายวิธี ดาบิค กลุม่ รัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ได้ ระบุ การท�ำให้ ทะเลปลอดภัยและมัน่ คงเป็ นหน้ าที่
ตังแต่
้ การเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพให้ ว่าช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์ ซงึ่
ของภาคอุตสาหกรรมทังหมด
้
ภาครัฐทังหมด
้
เป็ นช่องทางบังคับที่มีการสัญจรหนาแน่นเป็ น และภาคองค์กรในภูมิภาคทังหมด
กับเรื อไปจนถึงการยับยังความพยายามใน
้
้
ด้ วยการ
พื ้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี การโจมตีมีแนว
การขึ ้นเรื อ มาตรการป้องปรามประกอบด้ วย
ท�ำงานร่วมกัน เราจะมีทะเลที่ปลอดภัยส�ำหรับ
การใช้ เครื่ องพ่นน� ้ำแรงดันสูงและหุน่ เฝ้ายามที่ โน้ มว่าจะเกิดขึ ้นในภูมิภาคอย่างไม่ต้องสงสัย ผู้ค้าขายและกองทัพเรื อ o
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ทางทะเล
การผนึกก�ำลัง

{

ประเทศชายฝั่งใช้การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในมหาสมุทร
อินเดียในการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดการกับความท้าทายในการเดินเรือใน
ภูมิภาค และเพื่อด�ำรงการรักษาความมั่นคงในเส้นทางเดินเรือ
พล.ร.จ. มีร์ เออร์ ชาด อาลี/กองทัพเรื อบังกลาเทศ

}

ไ

ม่มีประเทศใดในโลกที่มีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จะจัดการ
กับความท้ าทายด้ านความมัน่ คงทางทะเลได้ เพียงล�ำพัง ความ
ท้ าทายต่าง ๆ นันมี
้ ขอบเขตกว้ างใหญ่มากเกินไป มีความซับซ้ อนโดย
ธรรมชาติและไม่มีขีดจ�ำกัดทางด้ านพรมแดน ในโลกยุคโลกาภิวตั
น์ ภัยคุกคามก็แพร่กระจายไปได้ ทวั่ โลกเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอาณาเขตทางทะเล
ในทะเลไม่มีพรมแดนทางกายภาพ และผืนทะเลอันกว้ าง
ใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมสองในสามของพื ้นผิวโลกแท้ จริ งแล้ ว
คือพื ้นที่แผ่นเดียว พื ้นที่น� ้ำที่ตอ่ เนื่องกันนี ้คือลักษณะเฉพาะทาง
ภูมิศาสตร์ ที่มีความหมายที่สดุ ของโลก เป็ นอาณาเขตทางทะเล
อันกว้ างใหญ่ที่มีผลต่อชีวิตในทุกหนทุกแห่ง มหาสมุทรต่าง ๆ
มีความส�ำคัญมากขึ ้นต่อระบบเศรษฐกิจปั จจุบนั เพราะเป็ น
หนทางเข้ าสูต่ ลาดโลกของทุกประเทศ
การค้ าโลกกว่าร้ อยละ 80 ใช้ วิธีการขนส่งทางน� ้ำและท�ำให้
เกิดความเชื่อมโยงทางทะเลทัว่ โลก แต่นา่ เสียดายที่การเชื่อม
โยงเดียวกันนี ้ก็เป็ นหนทางเคลื่อนไหวของผู้กระท�ำผิดทางทะเล
ทัว่ โลกด้ วยเช่นกัน
ในทางทฤษฎีแล้ ว โครงการในยุคโลกาภิวตั น์เพื่อจัดการกับ
ความท้ าทายต่าง ๆ ในโลก เช่น โครงการ “กองทัพเรื อ 1,000
ล�ำ” ที่กระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อต่าง ๆ โดย
มุง่ เน้ นด้ านการรักษาความมัน่ คงในพื ้นที่สว่ นรวม น่าจะเป็ น
วิธีการที่เหมาะสม แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว จนถึงวันนี ้ แนว
ความคิดดังกล่าวก็ยงั ไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาค
นัน้ ประเทศต่าง ๆ ปฏิบตั ไิ ด้ ดีกว่าด้ วยการจัดตังการชุ
้
มนุมเชิงร่วม
มือบางประการในภูมิภาคเพื่อจัดการกับภัยคุกคามและความท้ าทาย
ร่วมกัน การชุมนุมเชิงร่วมมือดังกล่าวที่มีอยูห่ ลายแห่งนันบ้
้ างก็ยงั คง
อยู่ มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหรื อหยุดพักกิจกรรมชัว่ คราว การ
ชุมนุมทังหมดนี
้
้มีเป้าหมายที่จะท�ำสิง่ ที่ถกู ต้ องเหมาะสม นัน่ ก็คือการ
รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน
การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในมหาสมุทร
อินเดียคือหนึง่ ในโครงการด้ านความมัน่ คงทางทะเลแบบหุภาคีดงั
กล่าวทีเ่ ริ่มด�ำเนินการโดยกองทัพเรืออินเดีย
ในปี พ.ศ. 2551 ในมุมมองทีก่ ว้ างขึ ้นนัน้
เจ้ าหน้ าทีจ่ ากกองทัพเรือ
อินเดียเดินแถวออกจากพืน้ ที่ โครงการนี ้เริ่มต้ นจากการรวมตัวกันของทุก
ท่ าเรือในเมืองมุมไบ ประเทศ
ประเทศชายฝั่ งมหาสมุทรอินเดียเพือ่ ส่งเสริม
อินเดีย ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
ความสัมพันธ์ทเี่ ป็ นมิตรและสร้ างความร่วม
2558 หลังเข้ าร่ วมพิธีปลด
มือในหมูผ่ ้ เู ชีย่ วชาญในวิชาชีพระหว่างบรรดา
ประจ�ำการเรือไอเอ็นเอส โค
ประเทศชายฝั่ งในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย
ทาวารี ซึ่งเป็ นเรือรบล�ำแรก
ทีอ่ อกแบบและสร้ างขึน้ ใน
การประชุมนี ้มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมมาตรการและ
ประเทศ รอยเตอร์
กลไกในการปฏิสมั พันธ์ทตี่ อ่ เนือ่ งทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับประเด็นความมัน่ คงทางทะเลในภูมภิ าค
และความร่วมมือในอาณาเขตทางทะเล ในเวลาไม่นาน การประชุมว่า
ด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในมหาสมุทรอินเดีย (ซึง่ มีสมาชิก
35 ประเทศ) ได้ กลายเป็ นกลุม่ พันธมิตรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกทีป่ ระกอบไป
ด้ วยกองทัพเรือและหน่วยงานรักษาความมัน่ คงทางทะเล

อย่างไรก็ตามในช่วงปี หลัง ๆ โครงการนี ้ได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์
บางส่วนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ซบเซา ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ประกอบไปด้ วยประเทศต่าง ๆ ที่มีความคิด ความสนใจ ค่านิยม
วัฒนธรรม แนวปฏิบตั แิ ละสมมติฐานที่แตกต่างกัน

เจ้ าหน้ าทีจ่ ากกองทัพเรือมาเลเซียมองดูเส้ นขอบฟ้าจากเรือของกอง
ทัพเรือ ในระหว่ างภารกิจการค้ นหาและกู้ภยั ใกล้ ชายแดนระหว่ างไทย
และมาเลเซียทางตอนเหนือของเกาะลังกาวี เมือ่ เดือนพฤษภาคมพ.ศ.
2558 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

นอกจากนี ้ ความกว้ างใหญ่อย่างยิง่ ของมหาสมุทรอินเดียยังท�ำให้
ประเทศต่าง ๆ มีข้อกังวลทีแ่ ตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมศิ าสตร์
ความกังวลด้ านความมัน่ คงเกีย่ วกับชายฝั่ งแอฟริกาตะวันออกอาจ
เป็ นมุมมองของทัว่ โลก แต่ความกังวลดังกล่าวไม่ได้ กอ่ ความยุง่ ยาก
ให้ กบั บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกมากเท่ากับปั ญหาของตนเอง
ความเป็ นจริงข้ อนี ้มักจะเป็ นอุปสรรคต่อโครงการทางทะเลในภูมภิ าค
มหาสมุทรอินเดียโครงการเดียวทีม่ อี ยู่ ซึง่ ก็คอื การประชุมว่าด้ วยความ
ร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในมหาสมุทรอินเดีย
เนื ้อหาต่อไปนี ้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้ านความมัน่ คง
ของมหาสมุทรอินเดียอย่างคร่าว ๆ ที่จะเน้ นความเชื่อมโยงระหว่าง
ปฏิสมั พันธ์เชิงร่วมมือในภูมิภาคกับการจัดระเบียบความมัน่ คงของ
โลก บทวิเคราะห์ที่คดั ลอกมานี ้อาจช่วยในการก�ำหนดต�ำแหน่งหน้ าที่
ที่เหมะสมส�ำหรับการประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อ
ในมหาสมุทรอินเดียในสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงโดยรวมของ
มหาสมุทรอินเดีย\

องค์ประกอบทางด้านความมั่นคงของมหาสมุทร
อินเดีย

ในบรรดามหาสมุทรขนาดใหญ่ของโลก มหาสมุทรอินเดียมีขนาด
ที่เล็กที่สดุ แต่ก็มีคณ
ุ ค่าทางยุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่
ที่สดุ น่านน� ้ำมหาสมุทรอินเดียมีพื ้นที่ 70 ล้ านตารางกิโลเมตรคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 20 ของพื ้นน� ้ำของโลก ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียอัน
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กว้ างใหญ่มีประชากรหนึง่ ในสามของโลก แผ่นดินหนึง่ ในสี่ของโลก และ
แหล่งทรัพยากรน� ้ำมัน เหล็กและดีบกุ สามในสี่ของโลก ประเทศชายฝั่ ง
มหาสมุทรอินเดียเพียง 10 ประเทศจากทังหมดมี
้
แหล่งน� ้ำมันอยูถ่ งึ
ราว ๆ ร้ อยละ 65 ของแหล่งน� ้ำมันโลก
มหาสมุทรอินเดียมีเส้ นทางเดินเรือทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ทีม่ สี ว่ นช่วย
หล่อเลี ้ยงพื ้นทีเ่ ศรษฐกิจขนาดใหญ่ทสี่ ดุ บางส่วนในเอเชียและเล็กน้ อย
ในสหรัฐฯ มีเรือกว่า 7,000 ล�ำเดินทางข้ ามมหาสมุทรอินเดียในแต่ละ
ปี เนือ่ งจากพื ้นทีน่ ี ้ประกอบไปด้ วยเส้ นทางคมนาคมทางทะเลทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ ของโลก เส้ นทางเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะอยูใ่ กล้ กบั แผ่นดินและมีชอ่ ง
ทางบังคับต่าง ๆ อาทิ ช่องแคบฮอร์ มซุ และช่องแคบบับเอลมันเดบทาง
ตะวันตก และช่องแคบมะละกาทางตะวันออก ช่องทางบังคับเหล่านี ้เป็ น
ทางผ่านของบรรดาเรือบรรทุกน� ้ำมันรายใหญ่ของโลกทีล่ ำ� เลียงทรัพยากร
ไฮโดรคาร์ บอนไปยังศูนย์กลางการอุปโภคและบริโภคทีส่ ำ� คัญทัว่ เอเชีย
ประมาณร้ อยละ 40 ของการสัญจรเหล่านี ้เกิดขึ ้นทีช่ อ่ งแคบมะละกา
พื ้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ก�ำลังเติบโต อาทิ จีน ญี่ปนุ่ อินเดียและอีก
หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องอาศัยเส้ นทางคมนาคมใน
มหาสมุทรอินเดีย
ภายในปี พ.ศ. 2563 อุปสงค์ด้านน� ้ำมันในอินเดียคาดว่าจะเพิ่ม
สูงขึ ้นถึงร้ อยละ 91.6 ขณะที่ตวั เลขของจีนคือร้ อยละ 76.8 และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือร้ อยละ 96 อีกปั ญหาหนึง่ คือประเทศชายฝั่ งที่มี
แนวโน้ มว่าจะเกิดสงครามอาจท�ำให้ สถานการณ์ซบั ซ้ อนยิ่งขึ ้น ข้ อมูล
ทางสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับความกังวลด้ านความมัน่ คงหลัก ๆ ในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียจะแสดงไว้ ด้านล่างนี ้ ซึง่ บางครัง้ อาจส่งผลต่อความ
มัน่ คงทางทะเลแบบดังเดิ
้ มของทัว่ ทังภู
้ มิภาค
• ร้ อยละ 19 ของประเทศในภูมิภาคนี ้ก�ำลังมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ความขัดแย้ งทางอาวุธในระดับต่าง ๆ กัน
• ร้ อยละ 31 มีภยั คุกคามจากการก่อการร้ ายในประเทศของตนรวม
ถึงพื ้นที่ทะเลในระดับต่าง ๆ กัน
• ร้ อยละ 33 ก�ำลังถูกคุกคามจากการปล้ นสะดมทางน� ้ำในน่าน
น� ้ำสากลที่อยูต่ ดิ กันหรื อการปล้ นด้ วยอาวุธในทะเลภายใน
น่านน� ้ำอาณาเขต/เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน
• ร้ อยละ 53 ยังคงมีกรณีพิพาททางทะเลอย่างต่อเนื่องกับประเทศ
เพื่อนบ้ าน
• ร้ อยละ 56 ก�ำลังถูกคุกคามจากการค้ าอาวุธ การค้ ายาเสพติดและ
การค้ ามนุษย์ทผี่ ดิ กฎหมายซึง่ เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นเฉพาะพื ้นที่
แน่นอนว่า มหาสมุทรที่มีกระบวนทัศน์ทางกลยุทธ์ดงั กล่าวจะ
บัน่ ทอนความตังใจของบรรดาประเทศชายฝั
้
่ งในการเข้ าร่วมโครงการ
การบริ หารจัดการความมัน่ คงทางทะเลในระดับนานาชาติ นอกจากนี ้
ความกว้ างของมหาสมุทรอินเดียยังท�ำให้ ปัญหาของประเทศใดประเทศ
หนึง่ มีความแตกต่างจากปั ญหาของประเทศอื่น ๆ

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในมหาสมุทรอินเดีย

ด้ วยสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงเชิงกลยุทธ์ทซี่ บั ซ้ อน มหาสมุทร
อินเดียจึงมีแนวโน้ มทีจ่ ะเป็ นพื ้นทีแ่ ห่งความกังวลด้ านความมัน่ คงในรูป
แบบใหม่ในหลากหลายด้ าน ภัยคุกคามทีม่ รี ะดับความรุนแรงสูงสุดคือ
การก่อการร้ ายทางทะเลและการปล้ นสะดมทางน� ้ำ รองลงมาคือข้ อกังวล
ทีไ่ ม่รุนแรงอย่างเช่นปั ญหามลภาวะทางสภาพแวดล้ อมหรือการประมง
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ผิดกฎหมายทีไ่ ม่มกี ารรายงานและไร้ การควบคุม แน่นอนว่า ระดับความ
รุนแรงของภัยคุกคามไม่ได้ เป็ นตัวชี ้วัดผลลัพธ์ทเี่ กิดจากภัยคุกคาม ภัย
คุกคามทีร่ ุนแรงน้ อยกว่า เช่น มลภาวะทางทะเลและการท�ำลายความ
หลากหลายทางชีวภาพอาจก่อผลเสียต่อความมัน่ คงอย่างต่อเนือ่ งและ
กลายมาเป็ นประเด็นส�ำคัญเร่งด่วนสุด นอกจากนี ้ ปั ญหาทีร่ ุนแรงอย่าง
การปล้ นสะดมทางน� ้ำหรือการก่อการร้ ายนันเป็
้ นเรื่องยุง่ ยากและซับซ้ อน
โดยธรรมชาติ ภัยคุกคามทางพลเรือนแบบอสมมาตรเหล่านี ้ส่วนใหญ่
เป็ นการก่ออาชญากรรมข้ ามพรมแดนทีข่ ยายตัวออกไปในทะเลและมี
ความเชือ่ มโยงกัน ภัยคุกคามและความท้ าทายเหล่านี ้ประกอบด้ วย
การลักลอบค้ าปื นและยาเสพติด: พื ้นที่เดือนเสี ้ยวทองค�ำและ
สามเหลี่ยมทองค�ำซึง่ เป็ นแหล่งผลิตยาเสพติดและค้ าอาวุธอันอื ้อฉาว
นันมี
้ ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ใกล้ กบั ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย นอกจาก
ความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ แล้ ว ยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและอาวุธ และมีเส้ นทางเดินเรื อในทะเลอาหรับและอ่าวเบงกอลที่
เหมาะแก่การขนส่งล�ำเลียงสองสิง่ นี ้
การลักลอบค้ ามนุษย์ และการอพยพที่ผดิ กฎหมาย: เมือ่ เร็ว ๆ นี ้
การไหลบ่าของผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางได้ ดงึ ดูดความ
สนใจของชาวโลก มีการจัดตังและด�
้
ำเนินธุรกิจการค้ ามนุษย์ทว่ั ภูมภิ าค
มหาสมุทรอินเดีย ผู้ประกอบธุรกิจทีโ่ หดร้ ายหลายรายได้ เคลือ่ นย้ ายมนุษย์
จากโซมาเลียและเอธิโอเปี ยไปยังเยเมน จากนันจึ
้ งขนส่งไปยังประเทศ
อืน่ ๆ ในตะวันออกกลาง การค้ ามนุษย์ในพื ้นทีท่ างตอนใต้ ของทะเลทราย
ซาฮาราและตะวันออกกลางท�ำเงินได้ ถงึ 4.1 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
(ประมาณ 1.4 แสนล้ านบาท)
การก่ อการร้ ายทางทะเล: ในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา การก่อการ
ร้ ายทางทะเลได้ ปรากฏให้ เห็นเด่นชัดมากขึ ้นในภูมภิ าคนี ้ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2543 เป็ นต้ นมา เหตุการณ์หลายต่อหลายครังท�
้ ำให้ ชาวโลกได้ เห็นภัย
คุกคามจากการก่อการร้ ายในอาณาเขตทางทะเล การโจมตีในอนาคตอาจ
จะเกิดขึ ้นได้ เนือ่ งจากมีเงินและเทคโนโลยีไหลเวียนเข้ าไปในระบบมากขึ ้น
ซึง่ กลายเป็ นทางเลือกทีน่ า่ ปรารถนาส�ำหรับผู้กอ่ การร้ ายมากขึ ้นเรื่อย ๆ
การปล้ นสะดมทางน�ำ้ และการปล้ นเรือ: เมือ่ เร็ว ๆ นี ้ ความกังวล
ด้ านความมัน่ ทางทะเลทีห่ นักหน่วงทีส่ ดุ ในมหาสมุทรอินเดียส่วนใหญ่เป็ น
ผลมากจากการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรือโดยใช้ อาวุธในทะเล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปล้ นเรือพาณิชย์โดยโจรสลัดจากโซมาเลียทีต่ ดิ
อาวุธครบครัน แต่ด้วยการจัดตังโครงการระดั
้
บโลกของบรรดากองทัพเรือ
ทีท่ ำ� ให้ เกิดกลุม่ พันธมิตรขนาดใหญ่และการปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการปล้ น
สะดมทางน� ้ำทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ภัยคุกคามนี ้จึงถูกขจัดไปจนเกือบหมด
สิ ้น อย่างไรก็ตาม แม้ จะได้ ทมุ่ เทความพยายามอย่างมหาศาล แต่ผลลัพธ์
ของการปฏิบตั จิ ะยัง่ ยืนหรือไม่นนยั
ั ้ งเป็ นเรื่องทีน่ า่ สงสัยอย่างยิง่ ทันทีที่
กองก�ำลังเฉพาะกิจเดินทางออกจากภูมภิ าค โจรสลัดก็อาจจะกลับมาอีก
เพราะต้ นเหตุของปั ญหาการปล้ นสะดมทางน� ้ำนันยั
้ งไม่ได้ รบั การแก้ ไข
มลภาวะทางทะเล: มลภาวะทางทางทะเลเป็ นความกังวลระดับ
โลกและมหาสมุทรอินเดียเป็ นภูมภิ าคทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบรุนแรงทีส่ ดุ การ
ขาดแคลนระบบตรวจตราและการบังคับใช้ กฎหมาย ตลอดจนกฎหมาย
ทีอ่ อ่ นแอกว่า ท�ำให้ หลาย ๆ เหตุการณ์ไม่ถกู ตรวจพบและไม่ได้ รบั การ
ลงโทษ การล�ำเลียงกากกัมมันตรังสีจากยุโรปไปยังเอเชียเป็ นภัยคุกคาม
ต่อความมัน่ คงของเส้ นทางคมนาคมทางทะเลในภูมภิ าค ประเทศชายฝั่ ง
หลายประเทศตามเส้ นทางทีม่ กี ารขนส่งดังกล่าวได้ ออกมาแสดงความ

กังวล บางประเทศห้ ามเรือขนส่งวัสดุนี ้
เดินทางผ่านเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและ
น่านน� ้ำอาณาเขตของตน มาเลเซียได้
ประณามการขนส่งนี ้และมีความประสงค์
ทีจ่ ะไม่ให้ เรือล�ำเลียงวัสดุกมั มันตรังสีเดิน
ทางผ่านน่านน� ้ำอาณาเขตของมาเลเซีย
มลภาวะทางทะเลเป็ นปั ญหาใหญ่อกี
ปั ญหาหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อความปลอดภัยใน
ภูมภิ าคนี ้ ความกังวลทีส่ ำ� คัญคือความ
เป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิดการรัว่ ไหลของน� ้ำมัน
ครังรุ้ นแรง ในช่องแคบทีม่ กี ารสัญจรหนา
แน่นอย่างช่องแคบมะละกา มีความกังวล
ว่าการรัว่ ไหลของน� ้ำมันปริมาณมากอาจ
ทหารเรืออินโดนีเซียคุ้มกันเรือสั ญชาติสิงคโปร์ ไปยังท่ าเรือสุ บารายาในจังหวัดชวาตะวันออกเมือ่ เดือน
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงหรือ
พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 หลังจากทีค่ วบคุมตัวผู้ต้องสงสั ยเก้ ารายในเหตุการณ์ ปล้ นเรือ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
อาจถึงกับต้ องปิ ดช่องแคบ
การประมงผิดกฎหมายที่ไม่ มีการ
รายงานและไร้ การควบคุม: การท�ำ
ประเทศชายฝั่ งมหาสมุทรอินเดียนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การใช้ ประโยชน์จาก
ประมงที่เกินขนาดและการประมงผิดกฎหมายก�ำลังก่อผลเสียต่อการ
พัฒนาแหล่งประมงอันยัง่ ยืนในมหาสมุทรอินเดีย การจับปลามากเกิน มหาสมุทรอินเดียอย่างถูกกฎหมาย ประเทศชายฝั่ งอาจละเลยหรื อไม่
กว่าที่ได้ รับอนุญาตในมอริ เชียส คอโมโรสและมาดากัสการ์ ซงึ่ เป็ นแหล่ง ตระหนักถึงความจริ งที่ส�ำคัญนี ้ก็ได้ แต่ภยั อันตรายก็อาจจะเกิดขึ ้นกับ
สวัสดิภาพของประเทศและประชาชนของตน
ปลาทูนา่ ท�ำให้ บรรดานักอนุรักษ์ เกิดความกังวลอย่างยิ่ง บังกลาเทศ
แน่นอนว่า การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือใน
อินเดียและไทยล้ วนแต่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการประมงเกินขนาดและ
มหาสมุทรอินเดียคือความร่วมมืออันสูงส่งในการสร้ างความมัน่ คงทาง
การประมงผิดกฎหมาย
ทะเลในระดับภูมภิ าคเพือ่ รับมือกับความท้ าทายความมัน่ คงทางทะเล
ภัยพิบตั แิ ละอุบตั เิ หตุทางทะเล: ภัยพิบตั แิ ละอุบตั เิ หตุทางทะเล
โดยรวม นับตังแต่
้ ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้ นมา การประชุมว่าด้ วยความ
ทีเ่ พิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้ ต้องใช้ ความพยายามในการค้ นหาและกู้ภยั อย่าง
ร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในมหาสมุทรอินเดียได้ พสิ จู น์ให้ เห็นแล้ วว่าเป็ น
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศูนย์ประสานงานด้ านการกู้ภยั ทางทะเลใน
ส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการสร้ างความมัน่ คงทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย
พื ้นทีท่ ตี่ งอยู
ั ้ โ่ ดดเดีย่ วแทบจะไม่สามารถตอบสนองความต้ องการในด้ าน
ปั จจุบนั การประชุมนี ้กลายเป็ นความรับผิดชอบทีข่ าดไม่ได้ ในการรักษา
การค้ นหาและกู้ภยั ในภูมภิ าคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อุบตั เิ หตุทางทะเล
ความปลอดภัยและความมัน่ คงของมหาสมุทรอินเดียส�ำหรับผู้ใช้ ทกุ คน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตุการณ์เรือชนกันหรือเรือจมเป็ นภัยคุกคามอย่าง
ความท้ าทายหลายประการจะเกิดขึ ้น แต่การก�ำหนดผู้น�ำที่
ใหญ่หลวงต่อการค้ าทางทะเลและเส้ นทางคมนาคมทางทะเล อุบตั เิ หตุดงั
กล่าวอาจก่อความเสียหายอย่างแสนสาหัสต่อการขนส่งทางทะเลหากเกิด สร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสมจะท�ำให้ การประชุมนี ้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้นในช่องทางบังคับต่าง ๆ เช่น ช่องแคบฮอร์มซุ หรือหรือช่องแคบมะละกา ขึ ้นอย่างแน่นอน การประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อ
ในมหาสมุทรอินเดียอาจไม่สามารถแก้ ปัญหาทุกอย่างของทุกประเทศ
อุบตั เิ หตุทางทะเลในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดียเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึ ้นบ่อย
ชายฝั่ งในอาณาเขตทางทะเล แต่ก็จะสร้ างกลไกในการตอบสนอง
หลายประเทศในภูมภิ าคนี ้น�ำเข้ าน� ้ำมันดิบและน� ้ำมันส�ำเร็จรูปหลายล้ าน
ที่รวดเร็วขึ ้นในกรณีที่จ�ำเป็ นและมีความตังใจที
้ ่จะให้ การสนับสนุน
ตันจากประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง เหตุการณ์เรือชนกันอาจท�ำให้
นอกจากนี ้ กะลาสีเรื อและชาวเรื อควรตระหนักว่าการขยายความ
เกิดมลภาวะรุนแรงภายในพื ้นทีแ่ ละการปิ ดช่องทางสัญจรหรือช่องแคบ
ร่วมมือดังกล่าวในประชาคมทางทะเลนันไม่
้ ใช่เรื่ องใหม่ แต่เป็ นส่วน
ทีส่ ำ� คัญ นอกจากนี ้ เหตุการณ์เรือชนกันมักจะเกิดขึ ้นทีบ่ ริเวณปากอ่าว
หนึง่ ของผู้ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในทะเลและเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมแห่ง
ในช่องทางสัญจรหรือช่องแคบอันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ
กองทัพเรื อ o
ระเบียบทางทะเลและการก�ำกับดูแลทีไ่ ม่ดขี องประเทศชายฝั่ งในภูมภิ าค
เหตุการณ์เรือชนกันหรือเรือจมในช่องทางสัญจรทีไ่ ม่สามารถจัดการได้ อาจ
ท�ำให้ กจิ กรรมในท่าเรือของประเทศชายฝั่ งหยุดชะงักลงโดยไม่มกี ำ� หนด

บทสรุป

ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อจัดการกับความท้ าทายทางทะเล
คือปั จจัยที่สำ� คัญยิ่งต่อประเทศใดก็ตามที่อยูต่ ิดทะเล ประเทศชายฝั่ ง
มหาสมุทรอินเดียมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกัน ซึง่ รวมถึงความกังวล
และความทุกข์ร้อน ความปลอดภัยและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของ

พล.ร.จ. มีร์ เออร์ ชาด อาลี เขียนบทความเรื่ อง “ความสัมพันธ์ของการประชุมว่าด้ วยความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพเรื อในมหาสมุทรอินเดียในฐานะแนวคิดด้ านความมัน่ คงเชิงร่วมมือ: การวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ ” ส�ำหรับวารสาร เนวี เจอร์ นลั ฉบับพิเศษที่ตีพิมพ์โดยกองบัญชาการกองทัพเรื อแห่งกองทัพ
เรื อบังกลาเทศ และได้ รับการเผยแพร่ในระหว่างการประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อใน
มหาสมุทรอินเดียที่กรุงธากา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้
เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม ครัง้ นี ้ และได้ รับอนุญาตให้ เผยแพร่จากกองทัพเรื อบังกลาเทศ
บทวิเคราะห์นี ้เป็ นการแสดงความคิดเห็นและการแสดงนัยของผู้เขียน และไม่ได้ เป็ นการแสดงมุมมอง
ของกองทัพเรื อบังกลาเทศ
IAPD FORUM
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การฝึ กมังกุไดคือบท
ทดสอบความอดทน
และการท�ำงานเป็ น
หมู่คณะของกองทัพ
สาธารณรัฐเกาหลีและ
กองทัพสหรัฐฯ
จ.ส.อ. แอนดริ ว โคสเตอร์ มนั /กองทัพบกสหรัฐฯ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ทหารจากกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้ าระวังป้ องกันขณะเข้ าสู่ ทมี่ นั่ ที่
เป็ นพืน้ ทีข่ รุขระใกล้ กบั ค่ ายเคซีย์ ซึ่งเป็ นค่ ายของกองทัพสหรัฐฯ ทีอ่ ยู่ใกล้
กับกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ส�ำ

หรับทหารส่วนใหญ่ การฝึ กความท้ าทายแบบนักรบ
มังกุไดคือภารกิจแห่งความเหนื่อยอ่อน ไม่วา่ จะเป็ น
ภูเขาที่สงู ชัน หุบเหวลึก ยุทโธปกรณ์อนั หนักอึ ้งและแถมยังต้ องอด
อาหารเป็ นบางครัง้
ภารกิจนี ้ยังเป็ นบททดสอบความเป็ นนักรบชันยอด
้
กิจกรรมที่เลียนแบบขันตอนการคั
้
ดเลือกนักรบมองโกลของ
เจงกีส ข่าน นี ้ เป็ นความท้ าทายที่วดั ความแข็งแกร่ง การท�ำงาน
เป็ นหมูค่ ณะ และทักษะการแก้ ปัญหาของผู้น�ำที่เป็ นนายทหารชัน้
ประทวนระดับสูงจากสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ
ความกล้ าหาญของคนเหล่านี ้ได้ รับการทดสอบอย่างเต็มที่ตงแต่
ั้
วันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่คา่ ยเคซีย์
ในเกาหลีใต้
นายทหารชันประทวนระดั
้
บสูงจากสองกองทัพได้ ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ต่าง ๆ ร่วมกันเป็ นทีม หนึง่ ในภารกิจที่ยากที่สดุ คือการส่งก�ำลังเพิ่ม
เติมที่ทหารจะต้ องเคลื่อนย้ ายอาวุธและยุทโธกรณ์หนักข้ ามภูเขาไป
พร้ อมกับสมาชิกในทีมที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาเดียวกัน โดยทหารแต่ละนาย

จะบรรทุกน� ้ำหนักราว ๆ 31 กิโลกรัม
“แม้ จะเป็ นกิจกรรมแรกที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับการฝึ กนี ้ แต่มนั กลับ
เป็ นความท้ าทายที่ยากที่สดุ เนื่องจากผู้เข้ าร่วมการฝึ กต้ องเผชิญ
กับอุปสรรคทางด้ านภาษา และยังไม่มีทิศทางและความรู้สกึ ของ
ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันระหว่างผู้ร่วมทีม” จ.ส.อ. ชิน ฮี เคียว
จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสาธารณรัฐเกาหลีกล่าว
การฝึ กนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความร่วมมือทางทหาร
ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐฯ ได้ จดั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ ก
เข้ าไปอยูใ่ นสถานการณ์ที่นา่ อึดอัดเพื่อฝึ กทักษะการแก้ ปัญหา
“เพราะเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ ภาษาพูดสื่อสารกันได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ก็จะหันไปใช้ ภาษากายมากขึ ้นเพื่อด�ำเนินภารกิจ
ต่อไป” จ.ส.อ. ชินกล่าว
ในที่สดุ บรรดาทหารก็สื่อสารรายละเอียดของภารกิจร่วมกัน
ด้ วยการวาดภาพง่าย ๆ ลงบนสมุดบันทึก จ.ส.อ. ชินกล่าวเพิ่มเติม
ขณะที่การเดินเขาเป็ นกิจกรรมที่เหนื่อยที่สดุ มวยปล� ้ำโคลน
ที่เป็ นการแข่งขันกันระหว่างทีมก็เป็ นกิจกรรมที่นา่ ตื่นเต้ นที่สดุ
พ.อ.อ. เอดูอาร์ โด มิเรเลส จากกองบัญชาการกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ และอดีตพันจ่าอากาศแห่งหน่วยบัญชาการปฏิบตั กิ าร
พิเศษประจ�ำเกาหลีกล่าว “การฝึ กมังกุไดครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่สามของ
ผม และผมก็ยงั รู้สกึ ตื่นเต้ นและกระปรี ก้ ระเปร่าทังกายและใจเมื
้
่อ
เห็นทหารลงไปแข่งขันมวยปล� ้ำในบ่อโคลน” พ.อ.อ. มิเรเลสกล่าว
“ถึงตอนนี ้ ทุกคนต่างก็หิวและอ่อนเพลีย แต่พวกเขายังคงมุง่ มัน่ อยู่
กับการแข่งขันกันเพื่อทีมของตนและโยนผู้แข่งขันคนอื่น ๆ ออกไป
นอกบ่อ”
เป้าหมายหนึง่ คือการเสริ มสร้ างความร่วมมือเพื่อเอาชนะ
อุปสรรคทางด้ านภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
“มันน่าตื่นตาตื่นใจที่ได้ เห็นบรรดาทหารทังของสหรั
้
ฐฯ และ
สาธารณรัฐเกาหลีแข่งขันกันเป็ นหน่วยเดียวกัน ท�ำงานร่วมกันเพื่อ
หากลยุทธ์ในการเอาชนะผู้แข่งขันคนอื่น ๆ” พ.อ.อ. มิเรเลสกล่าว
“บรรยากาศมันคึกคักมาก และทุกคนในการฝึ กนี ้ก็มีสว่ นอย่าง
ร่วมอย่างแข็งขันเพื่อให้ ก�ำลังใจทีมที่ตนชื่นชอบ ในท้ ายที่สดุ ผู้เข้ า
แข่งขันทังหมดก็
้
ร้ ูสกึ มีพลังสุดขีดและตระหนักถึงความส�ำคัญใน
การท�ำงานเป็ นหมูค่ ณะ”
การฝึ กดังกล่าวจัดขึ ้นทุก ๆ สองปี ในคาบสมุทรเกาหลี ต้ น
ก�ำเนิดของความท้ าทายนี ้คือภารกิจของสุดยอดนักรบบนหลังม้ า
ของจักรวรรดิมองโกลในศตวรรษที่ 13 (พ.ศ. 1744-1843) นักรบ
เหล่านี ้ต้ องออกไปฝ่ าฟั นอันตรายต่าง ๆ เพื่อเป็ นการทดสอบว่าตน
พร้ อมส�ำหรับภารกิจที่ยากล�ำบากที่สดุ
ในขณะทีค่ วามท้ าทายคือบททดสอบสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจของบรรดาผู้นำ� ทางทหารจากทังสองประเทศ
้
จ.ส.อ. ชินกล่าว
ว่าหนึง่ ในผลพลอยได้ ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือความเป็ นมิตรทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นใน
หมูท่ หารทีไ่ ด้ ตอ่ สู้ร่วมกัน “บ่อยครัง้ ความเป็ นมิตรจะเผยให้ เห็นถึง
ความเป็ นผู้นำ� แม้ กระทัง่ จากคนทีไ่ ม่มที ที า่ ว่าจะเป็ นผู้นำ� ได้ ” จ.ส.อ.
ชินกล่าว “ผมเชือ่ มัน่ อย่างยิง่ ว่าความเป็ นมิตรคือองค์ประกอบทีข่ าด
ไม่ได้ ในการเป็ นผู้นำ� เมือ่ ทีมหนึง่ ๆ มีความเป็ นมิตรและมีความเป็ น
ผู้นำ� ทีมนันก็
้ จะสามารถได้ รับชัยชนะในสนามรบ” o
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กลุ่มผู้ประท้ วงโบกธงเวียดนามและชู ป้ายในขณะทีเ่ ข้ าร่ วมการประท้ วงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพือ่
ประณามการเพิม่ ก�ำลังทหารของจีนในทะเลจีนใต้ ทีห่ น้ าสถานกงสุ ลจีนในเมืองมากาตี รอยเตอร์
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ภู

การแก้
ไ
ขความขั
ด
แย้
ง
ในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
พล.ท. (อาวุโส) เหงียน จิ วินห์ รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม

มิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกมีบทบาทส�ำคัญมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในฐานะ
พยายามและความร่วมมือในการยุตขิ ้ อแตกต่างและพัฒนาร่วมกันเพื่อผล
แรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่
ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ร่วมกันของแต่ละประเทศและของภูมิภาค
เป็ นแหล่งก�ำเนิดของประชาคมอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ไม่วา่ จะเป็ นการร่วมมือหรื อการต่อสู้ การกระท�ำทุกอย่างต้ องอยูบ่ นพื ้น
ตะวันออกเฉียงใต้ ) ได้ กลายเป็ นปั จจัยเชิงบวกในการขยายบูรณาการ
ฐานของความเสมอภาคและความเคารพต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
การเพิ่มความเชื่อมโยง การผูกพันผลประโยชน์ และเป็ นศูนย์กลางของ
ทุกประเทศคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนของตนเป็ นหลักในการ
โครงสร้ างด้ านการรักษาความมัน่ คงในภูมิภาคทังที
้ ่มีอยูแ่ ต่เดิมและที่ก�ำลัง ร่วมมือและการพัฒนาตลอดจนการระงับข้ อพิพาท การพิจารณาผล
เกิดใหม่
ประโยชน์ของคนในชาติจะต้ องกระท�ำอย่างเหมาะสมและด้ วยใจที่เป็ นก
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความมัน่ คงในภูมิภาคยังคงมีปัจจัยที่ซบั
ลาง มีความมัน่ คงและสอดคล้ องกับผลประผลประโยชน์ของชาติอื่น ๆ
ซ้ อนแฝงอยู่ เช่น การก่อการร้ าย ภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ ข้ อพิพาทเกี่ยว
และของประชาคมนานาชาติ
กับดินแดนและชายแดน ความมัน่ คงทาง
การเสริ มสร้ างความร่วมมือในองค์กร
ทะเล และความท้ าทายการด้ านความ
แบบพหุภาคีเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่งในการระงับ
ข้ อพิพาทและการจัดการกับภัยคุกคาม
มัน่ คงในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ข้ อ
จากความขัดแย้ ง การประชุมแชงกรี ลา
พิพาทภายในภูมิภาคก็เป็ นสาเหตุของ
ไดอะล็อก เป็ นข้ อพิสจู น์ถงึ ความมุง่ มัน่ ใน
ความกังวลอันใหญ่หลวง และแม้ จะยังไม่
ความร่วมมือและความพยายามที่จะยุติ
ถึงจุดที่จะเปิ ดฉากความขัดแย้ ง แต่ก็เป็ น
ข้ อแตกต่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความ
สิง่ บ่งชี ้ส�ำคัญที่ต้องมีการคาดการณ์ การ
ป้องกันและการแก้ ปัญหาที่ทนั ท่วงที
ขัดแย้ งและเพื่อรักษาสภาพแวดล้ อมที่
สถานการณ์ดงั กล่าวเกิดจากความ
สงบสุขและมีเสถียรภาพในภูมิภาคและ
แตกต่างทางด้ านผลประโยชน์ ความ
โลก
ทะเยอทะยานและการแข่งขันเชิงกลยุทธ์
เวียดนามมีความมุง่ มัน่ ที่จะด�ำรง
ความเป็ นอิสระและการปกครองตนเอง
มันคือความไม่สอดคล้ องกันระหว่างค�ำพูด
กับการกระท�ำ เช่น การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
ซึง่ เป็ นหลักการที่ส�ำคัญสูงสุดของ
อย่างไม่เสมอภาคและวิธีการแบบสอง
เวียดนาม และจะให้ ทงความร่
ั้
วมมือและ
มาตรฐาน นอกจากนี ้ ข้ อพิพาทในภูมิภาค
ความพยายามในการพัฒนาและการ
พล.ท. (อาวุโส) เหงียน จิ วินห์ รัฐมนตรีช่วยว่ าการ
ยังเป็ นผลมาจากพฤติกรรมที่เป็ นการข่มขู่
ระงับข้ อพิพาทในฐานะประเทศหนึง่ ใน
กระทรวงกลาโหมเวี
ย
ดนาม
กล่
า
วว่
า
ความล้
ม
เหลวในการ
และการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
ภูมิภาค เวียดนามพึง่ พาความแข็งแกร่ง
แก้ ปัญหาความขัดแย้ งอาจเป็ นอันตรายต่ อภูมภิ าคอินโด
อย่างเห็นแก่ตวั โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์
ของตนเป็ นหลักในการปกป้องผล
เอเชียแปซิฟิก ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ของประเทศอื่น ๆ หรื อผลประโยชน์ของ
ประโยชน์ของประชาชนในชาติ และจะไม่
ภูมิภาคและของประชาคมนานาชาติ หากข้ อพิพาทต่าง ๆ ไม่ได้ รับการ
ร่วมมือกับประเทศใดเพื่อต่อต้ านประเทศอื่น
แก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพและด้ วยความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ ยมต่อ
ในประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ เวียดนามและหลายประเทศที่เป็ น
เสถียรภาพและความสงบสุข สถานการณ์ก็จะบานปลายและท�ำให้ เกิดภัย สมาชิกอาเซียนได้ ประกาศอ�ำนาจอธิปไตยในการพิพาทกับประเทศจีน แต่
คุกคามจากความขัดแย้ ง
ปั ญหาไม่ได้ อยูแ่ ค่ตรงนัน้ แต่กลับน�ำมาซึง่ การกระท�ำที่เป็ นการข่มขูอ่ ยู่
หากความขัดแย้ งเกิดขึ ้นไม่วา่ จะในระดับใดก็ตาม ไม่วา่ จะมีความ
ฝ่ ายเดียว การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่เป็ นอยูร่ วมถึงการคุกคามด้ วยวิธี
รุนแรงมากหรื อน้ อย เกิดขึ ้นเฉพาะพื ้นที่หรื อระดับโลก ในประเทศหรื อ
การทางทหารเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งในการป้องปราม ซึง่ ก่อให้ เกิดผลเชิง
ระหว่างประเทศ เชื ้อชาติหรื อศาสนา การเมืองหรื อเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม ลบต่อความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอากาศ ทางทะเลและเรื อด�ำน� ้ำ
หรื อวัฒนธรรม จุดสูงสุดของมันคือความขัดแย้ งทางทหารซึง่ จะก่อผลกระ การท�ำลายสิง่ แวดล้ อม และการขัดขวางกิจกรรมทางทะเลที่สงบสุข
ทบอันใหญ่หลวง
ดังนัน้ นโยบายของเวียดนามคือความพยายามที่แน่วแน่ในการปกป้อง
เมื่อไม่มีประเทศใดต้ องการให้ ความขัดแย้ งเกิดขึ ้น แล้ วเหตุใดความ
อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน การปกป้องความมัน่ คงในการขนส่ง
ท้ าทายด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคจึงยังคงอยู่ เหตุใดทุกประเทศยังคงให้
ทางเรื อและทางอากาศด้ วยวิธีสนั ติและสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่าง
ความสนใจกับเรื่ องการป้องกันและการแก้ ไขความขัดแย้ ง นัน่ เป็ นเพราะ
ประเทศ และเจรจาหารื ออย่างจริ งใจเพื่อให้ แนวปฏิบตั ริ ะหว่างฝ่ ายต่าง ๆ
ชาติตา่ ง ๆ ยังคงมีความคิดในเรื่ องผลประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน ขาดความ ในทะเลจีนใต้ ได้ รับการลงนาม
เชื่อมัน่ ในกลยุทธ์ระหว่างประเทศและไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่าง
พล.ท. (อาวุโส) เหงียน จิ วินห์ เป็ นรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ข้ อความนี ้คัดลอก
ประเทศ
จากค�ำปราศรัยของ พล.ท. เหงียน ในการประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก ที่จดั ขึ ้นโดยสถาบันยุทธศาสตร์
ในบริ บทดังกล่าว เราต้ องมีมมุ มองในทางปฏิบตั มิ ากขึ ้นในเรื่ องความ ศึกษาระหว่างประเทศ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 และมีการเรียบเรียงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับ
การน�ำเสนอของ ฟอรัม ครัง้ นี ้
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการระงับข้ อพิพาท เราจ�ำเป็ นต้ องใช้ ทงความ
ั้
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หมากรุกโบราณของพม่า
นักอนุรกั ษ์ นิยมต่อสูเ้ พือ่ ฟื ้ นฟู

น
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ายเทียน ซอ วางหมากตัวลิงบนกระดานเพื่อกินหมากตัว
ยักษ์ ของคูต่ อ่ สู้ ในการแข่งขันหมากรุกโบราณของพม่าที่
กลุม่ ผู้อนุรักษ์ พยายามช่วยกันฟื น้ ฟูให้ กลับมาได้ รับความ
นิยมอีกครัง้
“ซิตตูยนิ ” คือชื่อหมากรุกโบราณของพม่าซึง่ คล้ ายกับหมากรุก
สากลสมัยใหม่ แต่มตี วั หมากทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและวิธีการ
เดินหมากทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกับการวางแผนกลยุทธ์ในการรบจริง ๆ
หมากตัวช้ างเคลื่อนที่แบบทะลุทะลวงไปทัว่ กระดาน ในขณะที่
หมากนายกองทหารจะเดินแบบเดียวกับตัวราชินีในหมากรุกสากล
และผู้เล่นสามารถวางหมากหลายตัวตรงไหนก็ได้ ตามที่ตนต้ องการ
หลังตัวเบี ้ยแถวหน้ าที่ดเู หมือนพร้ อมออกรบเต็มที
ุ รู้ สกึ ฮึกเหิมเหมือนก�ำลังอยู่ใน
“การเดินหมากอาจท�ำให้ คณ
สนามรบจริ ง ๆ” นายเทียน ซอ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุ กพม่า
ห้ าสมัยกล่าวในระหว่างการแข่งซิตตูยินครัง้ ล่าสุดที่จดั ขึ ้นกลาง
กรุ งย่างกุ้ง
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การเดินหมากของเขาดูฮกึ เหิมตังแต่
้ ต้น เพียงครู่เดียวก็มีตวั
หมากนอนตายกองเต็มทังสองฝั
้
่ งของกระดาน
ไม่นานกองทัพของทังสองฝ่
้
ายก็ตกอยูใ่ นวงล้ อม และการ
แข่งขันก็ด�ำเนินต่อไปอย่างยาวนานจนถึงช่วงบ่ายที่อากาศร้ อน
อบอ้ าว มีเพียงเสียงอุทานเป็ นระยะ ๆ บางครัง้ ผู้เล่นก็จดั โสร่งให้ เข้ า
ที่หรื อขยับแว่นตาอย่างครุ่นคิด
ทุกวันนี ้ซิตตูยินไม่ได้ รับความนิยมเหมือนแต่ก่อน ภาพการเล่น
หมากรุกพม่าจึงหาดูได้ ยากขึ ้นทุกที
ชุดหมากรุกโบราณที่หายาก และการสาบสูญของความรู้เกี่ยว
กับกฎการเล่นท�ำให้ ความสนใจในหมากรุกชนิดนี ้ลดลงไปเรื่ อย ๆ
จนในปั จจุบนั เหลือคนเข้ าร่วมการแข่งขันไม่ถงึ 100 คน
“นี่เป็ นเกมโบราณ และเราอยากท�ำให้ มนั ฟื น้ คืนชีพอีกครัง้ ”
นายเทียน ซอ กล่าว
ชุดหมากรุกท�ำมือของนายเทียน ซอ ที่ประกอบไปด้ วยตัวลิง
และตัวยักษ์ ท�ำให้ นกึ ถึงการถือก�ำเนิดครัง้ แรกของเกมนี ้ในประเทศ

เพื่อนบ้ านอย่างอินเดีย ซึง่ การเล่นหมากรุกนันแสดงถึ
้
งการต่อสู้ตาม
ต�ำนานโบราณระหว่างความดีและความชัว่ ซึง่ ก็คือฝ่ ายพระรามและ
หนุมานกับฝ่ ายราชายักษ์ ทศกัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านัน่ อาจจะหมายความว่าหมากรุกพม่าอาจ
มีอายุเก่าแก่ถงึ 1,000 ปี
นายฌอง หลุยส์ คาโซส์ ซึง่ เป็ นผู้เขียนหนังสือบอกเล่า
ประวัตศิ าสตร์ ของหมากรุกอย่างละเอียดกล่าวว่า ซิตตูยิน มีความ
คล้ ายคลึงกับหมากรุกดังเดิ
้ มของไทยและกัมพูชา และเป็ นส่วนเติมเต็ม
ที่ส�ำคัญของหมากรุกแบบต่าง ๆ ทัว่ โลก
“ความหลากหลายคือความมัง่ คัง่ ถ้ าเราสามารถอนุรักษ์ เกมเหล่านี ้
เอาไว้ ได้ เราก็ต้องอนุรักษ์ ไว้ ” นายคาโซส์กล่าว
ซิตตูยินยังคงรักษาไว้ ซงึ่ ความสง่างามเหมือนกับสมัยที่พระมหา
กษัตริ ย์ทรงใช้ เกมนี ้เพื่อวางแผนการรบจริ ง ซึง่ ในตอนนันช้
้ างเป็ นอาวุธ
ที่นา่ กลัว ค�ำว่า “ซิต” ในภาษาพม่าหมายถึง “สงคราม”
“กษัตริ ย์เมียนมาร์ (พม่า) ร่วมต่อสู้ในแนวหน้ าทุกครัง้ ที่เกิดสงคราม
และเช่นเดียวกัน ผลของการเดินหมากรุกก็ขึ ้นอยูก่ บั ตัวพระราชา” นาย
วิน อ่อง รองประธานสมาคมหมากรุกพม่ากล่าว
การเดินหมากรุกแบบโบราณจะใช้ วิธีวางตัวหมากกระแทกกับ
กระดานไม้ เสียงดังเพื่อข่มขวัญฝ่ ายตรงข้ ามในบางครัง้ ด้ วย
“ตอนที่พอ่ กับปู่ ของผมเล่นหมากรุก มันจะเป็ นอย่างนี ้เลย” นายวิน
อ่อง พูดพลางจับตัวเบี ้ยกระแทกลงบนกระดานดังโครม “พวกเราตกใจ
มาก”
ตอนนี ้ตัวหมากเหล่านันกลายเป็
้
นมรดกตกทอดที่ต้องทะนุถนอม
ช้ างสีแดงและด�ำที่สง่างาม ปราสาท และม้ าที่ก�ำลังวิ่งควบล้ วนมีพื ้นผิว
ราบเรี ยบจากการท�ำสงครามบนโต๊ ะเป็ นเวลานานกว่าศตวรรษ

“ การเดินหมากอาจท�ำให้คณ
ุ

นักเล่ นหมากรุกก�ำลังประลองปัญญากันในระหว่ างการแข่ งขันชิงชนะเลิศ
หมากรุกของสมาคมหมากรุกพม่ าในกรุงย่ างกุ้ง หมากรุกโบราณของพม่ า
ทีม่ ชี ื่อเรียกว่ า “ซิตตูยนิ ” นั้นมีวธิ ีการเล่ นทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ หมากตัวช้ าง
จะเดินทะลุทะลวงไปทัว่ กระดาน นายกองทหารเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ าอย่ าง
ช�่ำชอง ผู้เล่ นมีอสิ ระเต็มทีใ่ นการวางหมากหลายตัวตามทีต่ นเองต้ องการ

รูส้ กึ ฮึกเหิมเหมือนก�ำลังอยูใ่ น
สนามรบจริง ๆ ”

(หรื อประมาณ 10,537 บาท) ซึง่ นับว่าแพงเกินเอื ้อมส�ำหรับคนทัว่ ไปใน
ประเทศที่ประชาชนยังคงยากจน ดังนันกลุ
้ ม่ ผู้เล่นหมากรุกจึงต้ องหาวิธี
ดึงดูดให้ คนหันมาสนใจ
ตอนนี ้ชุดหมากรุกพลาสติกราคาถูกและหนังสือวิธีการเล่นที่มีทงั ้
ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษได้ ออกวางตลาดแล้ ว และคนรุ่นใหม่ที่ชื่น
- นายเทียน ซอ
ชอบเทคโนโลยีก็สามารถเล่นหมากรุกโบราณนี ้ได้ บนโทรศัพท์มือถือซึง่
ตอนนี ้มีอยูอ่ ย่างแพร่หลาย เนื่องจากพม่าได้ เปิ ดประเทศแล้ วหลังจาก
ประชาชนต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎที่เข้ มงวดมาหลายทศวรรษ
ชุดหมากรุกโบราณเป็ นสิง่ หายากในพม่า ที่ซงึ่ การปกครองอย่างโหด
บริ ษัทพัฒนาแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ชื่อ โททอล เกม เพลย์ ได้ เปิ ด
ร้ ายโดยทหารกว่าครึ่งศตวรรษได้ ท�ำลายวัฒนธรรมและน�ำมาซึง่ ความ
ตัวแอปหมากรุกพม่าส�ำหรับโทรศัพท์มือถือในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556
ยากจน และเปลี่ยนให้ ชดุ หมากรุกไม้ โบราณที่สลักเสลาอย่างอ่อนช้ อย และตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาก็มีผ้ ดู าวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวไปแล้ วถึง
งดงามกลายเป็ นสิง่ ของหรูหรา
200,000 ครัง้
พวกมันถูกขายออกไปชิ ้นแล้ วชิ ้นเล่า
นายสาย เพ โพ ฮัน ผู้จดั การฝ่ ายการตลาดวัย 25 ปี ของบริ ษัทกล่าว
“นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศชอบซื ้อชุดหมากรุกโบราณเวลามา
ว่า นักเล่นเกมหมากรุกชาวพม่าชอบตัวหมากสีสดใสของซิตตูยิน และ
ที่นี่ คนเมียนมาร์ ขายตัวหมากให้ นกั ท่องเที่ยวในฐานะงานศิลปะสมัย
ชอบที่ผ้ เู ล่นสามารถสลับไปมาระหว่าง “กองทัพหลวง กองทัพไทยและ
โบราณ จนตอนนี ้แทบจะไม่มีตวั หมากเหลืออยูอ่ ีกแล้ ว” นายวิน อ่อง
กองทัพยักษ์ ”
กล่าว
“ผมอยากท�ำเกมมือถือหลาย ๆ แบบที่เป็ นแบบเมียนมาร์ จริ ง ๆ และ
ชุดหมากรุกที่แกะสลักขึ ้นใหม่มีราคาประมาณ 300 เหรี ยญสหรัฐฯ ท�ำให้ วฒ
ั นธรรมเป็ นสิง่ ที่ให้ ความบันเทิง” นายสาย เพ โพ ฮันกล่าว
IAPD FORUM
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ก

แอปพลิเคชันเพื่อการ
เดินทางที่ง่ายขึน้

รุงจาการ์ ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียขึ ้น
ชื่อว่าเป็ นหนึง่ ในเมืองที่มีการจราจรคับคัง่
ที่สดุ ในโลก และนัน่ คงไม่เป็ นผลดีตอ่ นักลงทุนมาก
นัก อย่างไรก็ตาม มีบริ ษัทหนึง่ ประสบความส�ำเร็ จ
มากที่สดุ ในประเทศนี ้ในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ใน
รูปของแอปพลิเคชันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ
จราจรอันบ้ าคลัง่
ปั จจุบนั แอปพลิเคชันเรี ยกรถยนต์โดยสาร
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจ�ำวันของคนในเมือง
ใหญ่ตงแต่
ั ้ นครนิวยอร์ กไปจนถึงกรุงนิวเดลี แต่นนั่
คงยังไม่พอส�ำหรับกรุงจาการ์ ตาซึง่ เป็ นเมืองใหญ่

อันดับ 6 ของโลกและมีการขยายตัวของเมืองแบบ
ไร้ ระเบียบ และยังเป็ นเมืองที่รถติดมากที่สดุ แห่ง
หนึง่ ในโลก
เมื่อมองย้ อนกลับไปจะเห็นได้ วา่ การพัฒนา
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือที่ชื่อว่า “โก-เจ็ก”
ส�ำหรับเรี ยกรถมอเตอร์ ไซค์ออนไลน์นนไม่
ั ้ ใช่เรื่ อง
น่าแปลกแต่อย่างใด แต่การที่มนั ประสบความ
ส�ำเร็ จอย่างรวดเร็ วนี่เองที่ท�ำให้ แม้ แต่ตวั ผู้ก่อตัง้
ก็ยงั นึกไม่ถงึ ชื่อของแอปพลิเคชันนี ้มาจากการ
เล่นค�ำว่า “โอเจ็ก” ซึง่ เป็ นภาษาอินโดนีเซียที่แปล
ว่ามอเตอร์ ไซค์รับจ้ างอิสระ ซึง่ ตอนนี ้ค่อนข้ างจะหา
ได้ ยากขึ ้นในกรุงจาการ์ ตาหลังจากที่บรรดาผู้ขบั ขี่
มอเตอร์ ไซค์รับจ้ างจ�ำนวนมากหันมาใส่เสื ้อวินสี
เขียวเข้ าสังกัดโก-เจ็ก ซึง่ จะมีจีพีเอสแสดงต�ำแหน่ง
ว่าขับมอเตอร์ ไซค์อยูต่ รงไหน นอกจากนี ้โก-เจ็ค
ยังเพิ่มบริ การอื่น ๆ เช่น การส่งอาหาร ของช�ำ คน
ท�ำความสะอาด ผู้นวดบ�ำบัดและช่างเสริ มสวยไป
ยังบ้ านลูกค้ าที่ใช้ บริ การ
“เราไม่เคยคิดจริ งๆ ว่ามันจะได้ รับความนิยม
อย่างล้ นหลามและรวดเร็วขนาดนี ้” นายนาเดียม
มาการิ ม กล่าวและยอมรับว่าบริ ษัทต้ องพยายาม
รับมือให้ ได้ เมื่อมีคนหลายหมื่นคนเริ่ มดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันนี ้ นายมาการิ มเชื่อว่าวิกฤติจราจรใน
กรุงจาการ์ ตาได้ มาถึง “จุดที่กลายเป็ นปั ญหา” ที่
ยากจะหาทางออกได้ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ่ น ยนต์ พ ยากรณ์ ฝ น

ค�ำแนะน�ำทางการเงิน

ป

ออนไลน์

ระธานกรรมการบริหารของบริษัทเมสิทิส ซึ่งเป็นบริษัท
เทคโนโลยีทางการเงินระบุว่า บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจโร
โบ-แอดไวเซอร์ หรือบริการที่ช่วยลูกค้าลงทุนแบบอัตโนมัติ
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีทรัพย์สินสูงในปี พ.ศ. 2559 บริษัท
ก�ำลังพยายามที่จะท�ำรายได้จากลูกค้าที่ร�่ำรวยที่ต้องการค�ำ
แนะน�ำด้านการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ในราคาที่ต�่ำกว่า
ซึ่งคนกลุ่มนีม้ ีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มลูกค้ารุ่น
ใหม่ที่มั่งคั่งและสนใจเทคโนโลยีคือโอกาสในการเริ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่ทา้ ทายธนาคาร
เอกชนต่าง ๆ
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทได้ตอบรับกระแสนีอ้ ย่างรวดเร็ว
ด้วยการสร้างหรือซื้อโรโบ-แอดไวเซอร์ ขณะที่เอเชียเข้าร่วม
กระแสนีอ้ ย่างช้า ๆ แต่ภายในปี พ.ศ. 2559 บรรดาบริษัท
เทคโนโลยีทางการเงินได้เตรียมการที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวในสิงคโปร์และฮ่องกง
ระบบบริการที่ช่วยลูกค้าลงทุนแบบอัตโนมัติหรือ โร
โบ-แอดไวเซอร์ ของบริษัทเมสิทิส ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ จะให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้าที่ถือสินทรัพย์ลงทุนอย่าง
น้อย 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 35 ล้านบาท)
จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัท
ตั้งเป้าว่าจะคิดค่าบริการในการให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้าที่
อัตราร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพย์สิน นายแทนมัย ชาร์
มา ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมสิทิสกล่าวในการ
ประชุมสุดยอดด้านการบริหารการเงินโลกที่จัดโดยรอยเตอร์
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 รอยเตอร์

Hindu priests offer prayers to Varuna, the Hindu god of rain.

เพื่อให้การพยากรณ์มรสุมหรือลมประจ�ำฤดูของเอเชี ยใต้มีความแม่นย�ำยิ่งขึ้น
บรรดานักวิทยาศาสตร์จึงวางแผนปล่อยหุ่นยนต์ในอ่าวเบงกอลเพื่อศึกษาว่า
สภาพของมหาสมุ ทรมีผลอย่างไรต่อรู ปแบบการตกของฝน
กว่าร้อยละ 70 ของปริมาณน�้ำฝนตลอดทัง้ ปี ในอินเดียมาจากมรสุม
ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นในช่ วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เกษตรกรหลายล้าน
คนต่างรอให้ถึงฤดูมรสุม หากฝนตกล่าช้าก็อาจท�ำให้พืชที่เพาะปลูกไว้เกิด
ความเสียหาย แต่การพยากรณ์ว่าฝนจะตกเมื่อไรนัน้ เป็นเรื่องที่ทำ� ได้ยาก
เนื่องจากมักจะได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ และการพยากรณ์ก็มีโอกาส
ผิดพลาดมากขึ้นเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับมีมลพิษทาง
อากาศ
“มันเป็นระบบที่ซับซ้อน” นายเบน เว็บเบอร์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประจ�ำภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียใน
สหราชอาณาจักร ซึ่ งก�ำลังท�ำโครงการมู ลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(หรือ
ประมาณ 386 ล้านบาท) กล่าว “เรายังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
อ่าวเบงกอลมากนัก”

เรื่องส�ำคัญที่ต้องหาค�ำตอบให้ได้คือ กระแสน�้ำมีลักษณะอย่างไร ท�ำไม
น�้ำที่เย็นกว่าและจืดกว่าจึงไหลไปทางตอนเหนือของอ่าว ขณะที่น้ำ� ที่อุ่นกว่า
และเค็มกว่ากลับไหลลงทางใต้จากทะเลอาหรับ แม้นักวิทยาศาสตร์จะทราบ
ดีว่าการเปลี่ยนแปลงของอุ ณหภูมิพื้นผิวแค่เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระ
ทบอย่างใหญ่หลวงได้ แต่ก็ไม่เคยศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวระหว่างฤดู
มรสุมอย่างละเอียด
“เราไม่รู้ว่าจะค้นพบอะไรบ้าง” นายเว็บเบอร์กล่าว นักวิทยาศาสตร์ซ่ึ ง
ท�ำงานบนเรือวิจัยของอินเดียซึ่ งลอยล�ำอยู ่ใกล้กับเมืองท่าเจนไน จะใช้เวลา
หนึ่งเดือนในการปล่อยหุ่นยนต์ใต้น้ำ� เจ็ดตัวตลอดระยะทาง 400 กิโลเมตร
หุ่นยนต์จะถูกตัง้ โปรแกรมให้ส�ำรวจใต้น้ำ� และเหนือน�้ำ โดยสามารถด�ำลงน�้ำได้
ลึก 1,000 เมตร เพื่อวัดความเค็ม อุ ณหภูมิและกระแสน�้ำ
ในเวลาเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเรดดิ้ง และรัฐบาล
อินเดียก็จะท�ำการตรวจวัดชั้นบรรยากาศ นักวิทยาศาสตร์หวังว่าเมื่อน�ำ
ข้อมู ลทัง้ สองชุ ดมาเปรียบเทียบกันก็จะช่ วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าสภาพ
ของมหาสมุ ทรมีผลอย่างไรต่อรู ปแบบของมรสุม ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นักบวชฮินดูสวดภาวนาต่ อพระพิรุณ ซึ่งเป็ นเทพเจ้ าแห่ งฝนตามคติของศาสนาฮินดู
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สัญญาณวิทยุ

กระตุ้นการสนทนาเกี่ยว
กับมนุษย์ต่างดาว
ไอสต็อค

สั

รอยเตอร์

ญญาณวิทยุลึกลับที่กล้องโทรทรรศน์
วิทยุของรัสเซียจับได้บางทีอาจจะไม่ได้มา
จากอารยธรรมนอกโลก แต่กระนั้น นัก
ดาราศาสตร์ในแคลิฟอร์เนียก็กำ� ลังตรวจสอบ
อย่างละเอียดอีกครั้ง ตามที่สถาบันเซติระบุในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559
นักดาราศาสตร์รสั เซียกลุ่มหนึง่ ตรวจพบ
สัญญาณวิทยุที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติในปี พ.ศ. 2558 โดยสัญญาณดังกล่าวมา
จากต�ำแหน่งของระบบดาวที่อยู่ห่างจากโลก 94 ล้าน
ปีแสง
การค้นพบของนักดาราศาสตร์กลุ่มนีถ้ ูกเปิด
เผยออกมาหลังจากนายคลอดิโอ แม็กโคเน นัก
วิจัยชาวอิตาลีและประธานคณะกรรมการสถาบัน
ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้นหาสิ่งมี
ชีวิตทรงภูมิจากต่างดาว หรื อ เซติ บอกกับเพื่อนร่วม
งานเกี่ยวกับสัญญาณที่ว่านี้ นายเซท โชสแต็ก ผู้
อ�ำนวยการสถาบันเซติกล่าว
“ผมไม่คิดว่าเราจริ งจังกับเรื่ องนีม้ ากเกินไป”
นายโชสแต็กกล่าว “นักวิทยาศาสตร์รสั เซียตรวจหา
สัญญาณในทิศทางนีท้ ั้งหมด 39 ครั้ง และเท่าที่ร้กู ็
คือพวกเขาจับสัญญาณได้หนึง่ ครั้ง”
นายโชสแต็กกล่าวว่า มีโอกาสสูงที่สัญญาณวิทยุ
ดังกล่าวจะเป็นแค่คลื่นแทรกจากภายในโลกของเรา
เองหรื อจากดาวเทียม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นปกติ
หากรัสเซียคิดว่าพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตจาก
นอกโลกจริ ง ก็น่าจะเปิดเผยเรื่ องนีไ้ ปก่อนหน้านี้
แล้ว
“นักดาราศาสตร์รสั เซียพบสัญญาณที่ว่านีม้ า
ปีกว่าแล้วแต่ก็ไม่เคยพูดอะไรเลย ถ้าเราตรวจพบ
สัญญาณ เราจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดและเชิญ
นักดาราศาสตร์ท่านอื่น ๆ มาร่วมกันตรวจสอบด้วย”
นายโชสแต็กกล่าว
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาหลายคืนในช่วงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 นักดาราศาสตร์ของเซติได้ใช้
กล้องโทรทรรศน์วทิ ยุหลายตัวในแคลิฟอร์เนียเพื่อ
ศึกษาดาวฤกษ์ต้องสงสัยที่มีชื่อว่า เอชดี 164595 ซึ่ง
มีดาวเคราะห์อย่างน้อยหนึง่ ดวงอยู่ในวงโคจร
ดาวเคราะห์ดงั กล่าวมีขนาดเท่ากับดาวเนปจูน
แต่หมุนรอบดาวฤกษ์ในระยะที่ใกล้กว่าดาวพุธหมุน
รอบดวงอาทิตย์มาก เป็นไปได้ว่าดาว เอชดี 164595
อาจจะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นอยู่ในวงโคจรด้วย และ
อาจอยู่ในต�ำแหน่งที่พอเหมาะจนท�ำให้มีน�้ำซึ่งจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต
นายโชสแต็กกล่าวว่า จนถึงตอนนีน้ ัก
ดาราศาสตร์ก็ยงั ไม่พบสัญญาณผิดปกติจากดาวดัง
กล่าวแต่อย่างใด
“เราต้องระวังและไม่มองข้ามสัญญาณใด ๆ ไม่
ว่ามันจะถูกหรื อผิดก็ตาม” นายโชสแต็กกล่าว “เป็น
เรื่ องง่ายมากที่จะพูดว่า ‘โธ่เอ๊ย มันก็แค่คลื่นแทรก
อีกตามเคย’ แต่น่นั อาจท�ำให้เราไม่ใส่ใจสิ่งที่ควรจะ
ใส่ใจ”
IAPD FORUM
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

ไอศกรีมแก้เมาค้าง

ตอนนี ้นักดื่มชาวเกาหลีใต้ สามารถแก้ ไขอาการเมาค้ างหลังกลับจาก
สังสรรค์ทงคื
ั ้ นได้ ด้วยไอศกรี มแท่งเดียว
ร้ านสะดวกซื ้อซึง่ มีสาขาทัว่ ประเทศได้ เปิ ดตัวไอศกรีมแท่ง คยอนด
โยบาร์ ซึง่ แปลว่า “อดทนไว้ ” ซึง่ บริษัทผู้ผลิตระบุวา่ เป็ นไอศกรีมแท่งตัว
แรกทีม่ สี รรพคุณแก้ เมาค้ างจากการดืม่ แอลกอฮอล์โดยเฉพาะ
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นธุรกิจมูลค่ามหาศาลในเกาหลีใต้
เช่นเดียวกับธุรกิจแก้ อาการเมาค้ างซึง่ มีมลู ค่าสูงถึง 126 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 4.42 พันล้ านบาท) ต่อปี โดยมีผลิตภัณฑ์หลาก
หลายให้ เลือกใช้ ตังแต่
้ ยาเม็ดและเครื่ องดื่มไปจนถึงเครื่ องส�ำอาง
ส�ำหรับสาว ๆ ที่ต้องการบ�ำรุงผิวพรรณให้ นมุ่ นวลหลังจากดื่มหนักทัง้
คืน

เกาหลีใต้ สง่ ออกผลิตภัณฑ์แก้ เมาค้ างหลายชนิด เครื่ องดื่มแก้
เมาค้ างของเกาหลีใต้ ที่เป็ นที่นิยมที่สดุ คือ “ฮัตแจ คอนดิชนั ” ซึง่ ผลิต
โดยกลุม่ บริ ษัทซีเจ คอร์ เปอเรชัน และได้ วางจ�ำหน่ายในจีน ญี่ปนและ
ุ่
เวียดนามตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 เครื่ องดื่มชนิดนี ้ยังเคยปรากฏให้ เห็นใน
มิวสิควีดีโอเพลง แฮงโอเวอร์ ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่ เป็ นเพลงยอดนิยม
ของ ไซ ศิลปิ นเพลงป๊ อปชาวเกาหลีใต้ และสนูป ด็อกก์ ศิลปิ นเพลง
แรปชาวอเมริ กนั รอยเตอร์

บ

รรดาลูกค้าผู้หิวโหยยืนเข้าแถวหน้าแผงขายอาหารเล็ก ๆ ริมถนนในสิงคโปร์
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อลิ้มรสชาติอาหารแบบท้องถิ่นของ
ร้านที่โดดเด่นจนได้มิชลินสตาร์
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางด้านอาหารที่มิชลินไกด์มอบมิชลินสตาร์ให้
แก่แผงขายอาหารข้างทาง โดยคู่มือแนะน�ำร้านอาหารของบริษัทฝรั่งเศสรายนี้ระบุว่า
มีร้านอาหารทั้งหมดในสิงค์โปร์ 29 ร้านที่ได้รับการรับรองความอร่อยโดยมิชลิน
สองร้านในจ�ำนวนนี้เป็นแผงขายอาหารข้างทางคือ 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
กล่าวในระหว่างที่กำ� ลังปรุงอาหารให้กับลูกค้าที่เดินทางมามากเป็นพิเศษว่า ตนรู้สึก
เป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้
นายเฉินหวังว่าความส�ำเร็จของร้านเล็ก ๆ ของตนจะเป็นแรงผลักดันให้คนหนุ่ม
สาวหันมาเปิดแผงขายอาหารเล็ก ๆ มากขึ้น เพราะปัจจุบันร้านประเภทนี้เริ่มจะหาคน
สืบทอดได้ยาก และคนที่ทำ� อยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุแทบทั้งสิ้น
“ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าร้านอาหารข้างถนนจะมีโอกาสเป็นที่
รู้จักระดับโลกด้วย” นายเฉินพูดอยู่ที่หน้าร้านของตน “หวังว่าคนรุ่นใหม่จะหันมาสาน
ต่ออาชีพนี้”
นายรอย ซีโต ซึ่งเป็นลูกค้าประจ�ำของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูแห่งนี้กล่าวยกย่องนาย
เฉินว่า “ผมคิดว่าเขาสมควรได้รับรางวัลนี้ เขาคู่ควรจริง ๆ”
พ่อครัววัย 51 ปีรายนี้กล่าวว่า ตนยังไม่มีแผนจะขึ้นราคาอาหารในเร็ว ๆ นี้
อาหารขึ้นชื่อของร้านคือข้าวมันไก่ที่ขายได้วันละประมาณ 150 จานในช่วงเที่ยง ซึ่ง
มีราคาจานละ 1.85 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 65 บาท) รอยเตอร์

ไ ม่ เ ห ลื อ ที่ ว่ า ง
ชายชาวอินเดียที่หมกมุน่ กับการสร้ างสถิตเิ พื่อ
บันทึกลงในหนังสือกินเนสส์บ๊ คุ ได้ สกั รูปธง 366
ผืนบนร่างกายของตนเอง และยังถอนฟั นออก
จนหมดปากเพื่อให้ สามารถอมหลอดเกือบ 500
อันและเทียนที่จดุ แล้ วกว่า 50 เล่มไว้ ในปากได้
นายฮาร์ ปาร์ กาช ริ ชิ ซึง่ อ้ างว่าตนเป็ น
เจ้ าของสถิตโิ ลกมากกว่า 20 รายการเรี ยกตัวเอง
ว่า กินเนสส์ ริ ชิ
นายริ ชิซงึ่ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2485 ในโรงหนัง
ที่กรุงนิวเดลี ได้ รับการบันทึกชื่อลงในหนังสือ
กิ นเนสส์บ๊ คุ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2533 หลังจากที่
ตนกับเพื่อนอีกสองคนขี่รถสกูตเตอร์ เป็ นเวลา
1,001 ชัว่ โมง
ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะมีชื่อ
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อาหารข้างทาง
สิงคโปร์สร้าง
ประวัติศาสตร์
ใหม่

ในหนังสือกินเนสส์บ๊ คุ ท�ำให้ นายริ ชิท�ำอะไร
พิลกึ พิลนั่ อยูเ่ ป็ นประจ�ำ เช่น การส่งพิซซ่าจาก
กรุงนิวเดลีไปยังซานฟรานซิสโก และกินซอส
มะเขือเทศทังขวดในเวลาไม่
้
ถงึ 4 นาที
บางครัง้ เขาก็ถงึ ขันเอาครอบครั
้
วมาร่วมท�ำ
สถิตดิ ้ วย ในปี พ.ศ. 2534 นางพิมลาภรรยาของ
นายริ ชิได้ เป็ นเจ้ าของสถิตกิ ารท�ำพินยั กรรมที่สนั ้
ที่สดุ ในโลก โดยระบุวา่ “ยกทุกอย่างให้ ลกู ชาย”
แม้ วา่ รอยสักบนตัวของนายริ ชิที่มีจ�ำนวน
รวมกันมากกว่า 500 ลายเป็ นสิง่ ที่ท�ำให้ เขามีชื่อ
เสียง แต่นายริ ชิกล่าวว่าสิง่ ที่ยากที่สดุ คือการอม
หลอดไว้ ในปาก
“ผมเป็ นเจ้ าของสถิตโิ ลกในการอมหลอด
496 อันไว้ ในปาก การที่จะท�ำสถิตนิ ี ้ให้ ได้ ก็ต้อง
ใช้ พื ้นที่มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ดังนันผมจึ
้
ง
ต้ องถอนฟั นทุกซี่เพื่อให้ สามารถอมหลอดไว้ ใน
ปากให้ ได้ มากที่สดุ ” นายริ ชิกล่าว รอยเตอร์
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ภาพส่ งท้ าย

การเผชิญ
กับความ
เปลีย่ นแปลง

ทหารวาดสีบนใบหน้ าเพื่อเตรี ยมพร้ อมส�ำหรั บพิธีสวนสนามของกองทัพในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็ นเกียรติแก่ นายเบนิกโน อากีโนที่ 3
ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์ ท่ กี ำ� ลังจะพ้ นจากต�ำแหน่ ง พิธีสวนสนามดังกล่ าวมีขนึ ้ ไม่ ก่ ีวันก่ อนที่นายอากีโนจะลงจากต�ำแหน่ งประธานาธิบดีเพื่อหลีก
ทางให้ กับนายโรดรี โก ดูแตร์ เต ที่ได้ รับเลือกตัง้ ให้ เป็ นประธานาธิบดีคนต่ อไป ในระหว่ างพิธีสวนสนามที่จดั ขึน้ ที่ค่ายอากินัลโด ที่เมืองเกซอน
บรรดาผู้น�ำทหารระดับสูงและบุคคลส�ำคัญอื่น ๆได้ แสดงความเคารพต่ อนายอากีโนซึ่งเป็ นผู้ริเริ่มการพัฒนากองทัพฟิ ลิปปิ นส์
ภาพโดย

เอริก เดอ คาสโตร | รอยเตอร์

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

อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.iapdforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่เกี่ยวกับการทหารซึง่ แจกจ่ายให้ ฟรี แก่
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บอกรั บการเป็ นสมาชิกฟรี ติดต่ อได้ ท่ :ี
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