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ความเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัการสูร้บ
แบบหลายมติิ

พร้อมด้วย
วิธีการของอินเดียในการจัดการกับความ
ท้าทายด้านความมั่นคงภายใน
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เร่ืองเด่น
10 พฤตกิรรมที่ไม่สามารถคาดเดาได้         
 กองก�ำลงัร่วมพิจำรณำวำ่กำรสู้รบแบบหลำยมิติ
 เป็นหวัใจส�ำคญัตอ่ควำมส�ำเร็จในอนำคต

16 การอนุมานนโยบายของรัสเซียในทะเลจนีใต้    
 ส�ำหรับรัสเซีย ปัญหำทะเลจีนใต้
 คือจดุบรรจบของนโยบำยสองระดบั 

20 สิ่งที่ซ่อนอยู่ 
 กำรใช้เรือด�ำน�ำ้กนัอยำ่งแพร่หลำย คือจดุเร่ิมต้นของ
 ควำมมัน่คงยคุใหมใ่นอินโดเอเชียแปซฟิิก 

26 สกายเน็ต: การด�าเนินคดหีรือการข่มเหง   
 กำรขำดควำมเปิดเผยในกำรพิจำรณำคดีของจีน 
 ท�ำให้มีควำมกงัวลเพ่ิมขึน้ในเร่ืองกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดน   

30 ผลประโยชน์อันงดงามจากอุตสาหกรรม
 กองทพัเรือ   
 ญ่ีปุ่ นเพ่ิมระดบักำรป้องกนัทำงทะเล 

36 การรับมือกับความวุ่นวายภายในประเทศ 
 ควำมแตกตำ่งในประเทศ สร้ำงควำมมัง่คัง่ทำง
 วฒันธรรมให้แก่อินเดีย แตใ่นขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิด 
 ควำมแตกแยกท่ีอำจกลำยเป็นควำมท้ำทำยตอ่กำร
 รักษำสนัตภิำพภำยในประเทศ   

42 การป้องปรามเชงิยุทธศาสตร์     
 พนัธมิตรและหุ้นสว่นคือสิง่ส�ำคญัย่ิง ตอ่สถำนะควำม
 มัน่คงในภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก 

46 การต่อต้านวัตถุระเบดิแสวงเคร่ือง 
 ศนูย์บรูณำกำรแหง่กองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำค
 พืน้แปซฟิิก ตอ่สู้กบัภยัคกุคำมท่ีเกิดขึน้ใหม่

50 ภารกจิการฝึกการต่อต้านยาเสพตดิในมัลดฟีส์   
 กิจกรรมเก่ียวกบัยำเสพตดิท่ีเพ่ิมมำกขึน้ ท�ำให้ประเทศ
 ตำ่ง ๆ ร่วมมือกนัเพ่ือตอ่สู้  

54 กองทพัเรือรุ่นต่อไป    
 พล.ร.ต. จอห์น มำร์ตนิ จำกนิวซีแลนด์ได้เสริมสร้ำงรำกฐำน
 กำรป้องกนัแบบพหภุำคีในชว่งทศวรรษท่ีก�ำลงัจะมำถงึ
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สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ภำพภยัคกุคำมจำกขีปนำวธุ
พิสยัท่ีอำจเป็นไปได้ของ
เกำหลีเหนือ แสดงให้เหน็วำ่
เหตใุดทกุประเทศในอินโด
เอเชียแปซฟิิกจงึควรร่วมมือ
กนัเพ่ือหยดุยัง้กำรพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถของรัฐบำล
เกำหลีเหนือ   ภำพประกอบโดย ฟอรมั

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ  

6 มองภมูภิาค
 ขำ่วจำกภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก 

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 กฎหมำยใหมข่องอินโดนีเซีย อนญุำตให้จ�ำคกุ
 พวกหวัรุนแรงท่ีเดนิทำงกลบัเข้ำประเทศ

60 กระบอกเสียง
 ดร. สำธ ุลมิำเย จำกศนูย์ตะวนัออกและตะวนัตก 
 วิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งอินเดียและจีน

64 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม   
 กำรอนรัุกษ์วฒันธรรมของเกำะในแปซฟิิกทำ่มกลำง
 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศ 

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก 
 เร่ืองรำวนำ่สนใจ เร่ืองแปลก และเร่ืองบนัเทิง  

67 ภาพส่งท้าย  
 ทหำรจำกกองทพับกเนปำลร่วมฝึกซ้อม
 ส�ำหรับวนักองทพับกในกรุงกำฐมำณฑุ

64
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นิตยสารอนิโดเอเชียแปซฟิิก ดเีฟนส์  
ฟอรัม เป็นนิตยสำรทำงกำรทหำรท่ีจดัท�ำ
ขึน้ทกุๆ สำมเดือน โดยกองบญัชำกำรทหำร
สหรัฐอเมริกำประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงควำมคดิเหน็ในระดบั
นำนำชำติส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีทำงทหำรของ
ภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก ควำมคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสำรนีไ้มไ่ด้ท�ำหน้ำท่ี
เป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบันโยบำยและ
มมุมองจำกกองบญัชำกำรหรือหนว่ยงำน 
อ่ืนๆ ของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำโดยทัง้หมด
ทัง้มวล บทควำมทัง้หมดถกูเขียนขึน้โดย
คณะผู้จดัท�ำของนิตยสำรไอเอพีดีเอฟฟอรัม 
รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง 
เลขำธิกำรกระทรวงกลำโหมได้ก�ำหนดให้ตี
พิมพ์นิตยสำรนีเ้พ่ือกิจกำรของรัฐและตำม
ควำมประสงค์ของกระทรวงกลำโหม

การป้องปรามภยัคุกคาม 

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชำกำร

พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั 
กองทพับกสหรัฐฯ 
รองผู้บญัชำกำร

พลอำกำศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอำกำศสหรัฐฯ

เสนำธิกำร

พลเรือตรี แพทริก เอ. เพียร์ซีย์  
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตักิำร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยแผนงำน 

พนัโท เนธำน ที. ดเิวลเบส
ผู้จดักำรนิตยสำร, 

อินโด เอเซีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ 
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พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชำกำร กองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก

ผูอ่้านท่ีเคารพ  

ยิิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร อินโด

เอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม 

ฉบบัไตรมาสท่ีส่ีส�าหรับปี พ.ศ. 

2560 ซ่ึงฉบบัน้ีจะศึกษาความ

หมายร่วมสมยัของการป้องปรามในขณะ

ท่ีภยัคุกคามดา้นความมัน่คงในภมิูภาค

อินโดเอเชียแปซิฟิกยงัคงเปล่ียนแปลง

อยูเ่สมอ  

การป้องปรามกลายเป็นค�าท่ีมีความ

หมายใหม่เม่ือเรากา้วพน้ยคุสงครามเยน็

และเขา้สู่ทศวรรษท่ีสามของศตวรรษน้ี 

ในอินโดเอเชียแปซิฟิกและท่ีอ่ืน ๆ ภยั

คุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและ

มีความหลากหลายมากข้ึน ปัจจุบนัเกิดข้ึนไดร้วดเร็วกวา่เม่ือก่อนและมกัจะรุนแรงกวา่เม่ือก่อน ความ

ทา้ทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีตั้งแต่การแสวงหาขีปนาวธุติดอาวธุนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือและการส่งก�าลงั

ทหารเขา้ไปประจ�าการในทะเลจีนใตข้องจีน ไปจนถึงกลยทุธ์ในการก่อการร้ายของกลุ่มอิสลามสุด

โต่งท่ีนิยมความรุนแรงในฟิลิปปินส์ และการกลบัสู่ประเทศของนกัรบท่ีไปร่วมรบในอิรักและซีเรีย 

พนัธมิตรและหุน้ส่วนในภมิูภาคน้ีจ�าเป็นตอ้งท�างานร่วมกนัเพ่ือใหเ้ขา้ใจภยัคุกคามเหล่าน้ีไดดี้ข้ึน และ

พฒันาวธีิการใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือต่อตา้นและปราบปรามภยัคุกคามดงักล่าว  

ฟอรัม ฉบบัน้ี จะเร่ิมท่ีภาพรวมของแนวคิดในเร่ืองการสูร้บแบบหลายมิติ และการน�าแนวคิดน้ี

ไปใชก้บัความสมัพนัธ์และการตอบสนองแบบพหุภาคี บทความอ่ืน ๆ จะกล่าวถึงหวัขอ้ต่าง ๆ อาทิ 

วธีิการป้องปรามภยัคุกคามภายในต่อความมัน่คงของอินเดีย และวธีิการถ่วงดุลอ�านาจของรัสเซีย

ในภมิูภาคน้ี ฟอรัม ฉบบัน้ียงัมีการวเิคราะห์เก่ียวกบัการป้องปรามในหลายรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในการ

แข่งขนัทางดา้นอาวธุเรือด�าน�้าในอินโดเอเชียแปซิฟิก พลวตัแห่งการแข่งขนัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ

เก่ียวพนัท่ีเพ่ิมมากข้ึนระหวา่งการป้องปรามตามแบบ การป้องปรามนอกแบบ และการป้องปรามดว้ย

นิวเคลียร์ กบัการด�าเนินกลยทุธ์ดา้นความมัน่คง

เทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่ยงัเป็นปัจจยัในการป้องปราม อาวธุใหม่ต่าง ๆ สามารถช่วยลดภยัคุกคาม

ได ้แต่เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วกอ็าจกระตุน้ใหเ้กิดการใชขี้ดความสามารถและกลวธีิแบบ

อสมมาตรในการท�าสงคราม นอกจากน้ี การโจมตีตอบโตแ้บบดั้งเดิมต่อการโจมตีโดยผูก่้อการร้าย

และการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบนัก�าลงัเป็นความทา้ทายท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 

พนัธมิตรและหุน้ส่วนในภมิูภาคจะตอ้งพฒันากลยทุธ์และวธีิการใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือยบัย ั้ง

ภยัคุกคามดงักล่าวและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่งสนัติ การป้องปรามท่ีดีข้ึนจะท�าใหผู้ท่ี้อาจเป็น

ฝ่ายตรงขา้มเช่ือวา่การกระท�าใด ๆ ท่ีขดัต่อผลประโยชนด์า้นความมัน่คงโดยรวมของเราจะไดรั้บการ

ตอบโตอ้ยา่งรุนแรงและเดด็ขาด การพฒันาวธีิการใหม่ ๆ เพ่ือจะสามารถตอบโตภ้ยัคุกคามใหม่เหล่าน้ี

ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึนจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นพนัธมิตร

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึงส�าหรับผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมยนิดีรับ

ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นไดท่ี้ iapdf@iapdforum.com
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ด.ร. อเล็กซานเดอร์ โคโรเลฟ เป็นนกัวิจยั
ของศนูย์เอเชียและโลกำภิวตัน์แหง่มหำวิทยำลยัแหง่
ชำตสิงิคโปร์ หวัข้อวิจยัท่ี ด.ร.โคโรเลฟให้ควำมสนใจ
คือ ทฤษฎีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศและวิชำกำร
เมืองเปรียบเทียบ นโยบำยตำ่งประเทศของรัสเซีย 
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งจีนและรัสเซีย กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรเมืองในอดีตประเทศสงัคมนิยม กำรเมืองแหง่
กำรปฏิรูปสงัคม และทฤษฎีและกำรปฏิบตัใินระบอบ
ประชำธิปไตย ด.ร.โคโรเลฟได้รับปริญญำมหำบณัฑิต 
สำขำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ จำกมหำวิทยำลยั

หนำนไค วิทยำลยักำรปกครองโจว เอินไหล และได้รับปริญญำดษุฎีบณัฑิต สำขำ
รัฐศำสตร์ จำกมหำวิทยำลยัจีนแหง่ฮอ่งกง   อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 16

นายสาโรช บานา เป็นบรรณำธิกำรบริหำร
ของนิตยสำร บสิซเินส อินเดีย ในเมืองมมุไบ 
ประเทศอินเดีย เขำเขียนบทควำมหลำกหลำย
เก่ียวกบักำรป้องกนัประเทศและควำมมัน่คง ควำม
มัน่คงทำงไซเบอร์ อวกำศ พลงังำน สิง่แวดล้อม 
กิจกำรตำ่งประเทศ อำหำรและกำรเกษตร กำร
ขนสง่และทำ่เรือ และกำรพฒันำพืน้ท่ีเมืองและ
พืน้ท่ีชนบท นำยบำนำได้รับทนุวิจยัเจฟเฟอร์สนั
ท่ีศนูย์อีสต์เวสต์ในรัฐฮำวำย เขำท�ำหน้ำท่ีเป็น
เหรัญญิก/เลขำนกุำรให้แก่คณะกรรมกำรสมำคม

ศนูย์อีสต์เวสต์   อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 30 และ 36

พ.ต. แพทริก แอปเปิลเกต เป็นรองผู้
บญัชำกำรกองทพัอำกำศสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก 
ฝ่ำยแผนกำรโจมตีทำงอำกำศ ท่ีศนูย์ปฏิบตักิำร
ทำงอำกำศ 613 ซึง่เป็นศนูย์กลำงกำรวำงแผน
กำรปฏิบตักิำรทำงอำกำศทัง้หมดของกอง
บญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก ซึง่
ประกอบด้วยกำรปฏิบตักิำรเผชิญเหต ุกำรปฏิบตัิ
กำรด้ำนมนษุยธรรม และกำรปฏิบตักิำรฝึกประจ�ำ 
พ.ต. แอปเปิลเกตเข้ำรับรำชกำรในกองทพัอำกำศ
ใน พ.ศ. 2547 และได้รับเหรียญตรำเกียรตยิศ 

เหรียญตรำเชิดชเูกียรต ิและรำงวลัหนว่ยปฏิบตัท่ีิดีเดน่ พ.ต. แอปเปิลเกตเป็น
เจ้ำหน้ำท่ีน�ำร่องอำวโุส เป็นผู้จบกำรศกึษำจำกโรงเรียนอำวธุกองทพัอำกำศ และ
ได้รับรำงวลัพลโทโนวกั จำกโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรอำกำศ ในปี พ.ศ. 2556 
พ.ต. แอปเปิลเกตจบกำรศกึษำจำกโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือในปี พ.ศ. 2559   
อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 42

นางเดบาลีนา โกชาล เป็นนกัวิจยัท่ีศนูย์
เพ่ือกำรศกึษำด้ำนควำมมัน่คงของมนษุย์ ซึง่เป็น
องค์กรวิจยันอกภำครัฐท่ีไมห่วงัผลก�ำไรในเมือง
ไฮเดอรำบดั ประเทศอินเดีย ผลงำนของเธอได้รับ
กำรเผยแพร่ไปทัว่อินโดเอเชียแปซฟิิกและทัว่โลก 
นำงโกชำลได้รับปริญญำมหำบณัฑิต สำขำกำร
ศกึษำระหวำ่งประเทศจำกสเตลลำ มำริส คอลเลจ 
ในเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย และอำศยัอยูใ่นกรุง
เดลี ส�ำหรับ ฟอรัม ฉบบันี ้เธอเขียนบทควำมเก่ียว
กบักำรวิจยัเพ่ือกำรป้องกนัประเทศอินเดียและ

หนว่ยงำนด้ำนกำรพฒันำ   อำ่นเนือ้หำได้ท่ีหน้ำ 33

การประชุมและการ
จัดแสดงสินค้า
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ

ปฏิบัติการ
แปซิฟิก พ.ศ. 2561

ส�ำนกังำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ภำค
พืน้แปซฟิิก ร่วมกบัเทคคอนเน็กต์ จะเป็นเจ้ำภำพจดักำรประชมุด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของปฏิบตักิำรแปซฟิิก พ.ศ. 2561 ท่ีโรงแรมเชอ
รำตนัไวกีกี เมืองโฮโนลลู ูรัฐฮำวำย และท่ีศนูย์กำรประชมุเฮลอิเคนำในฐำน
ทพัฟอร์ตแชฟเตอร์ รัฐฮำวำย ตัง้แตว่นัท่ี 5 ถงึ 9 มีนำคม พ.ศ. 2561 กำร
ประชมุด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของปฏิบตักิำรแปซฟิิก พ.ศ. 2561 
จะมุง่ให้ควำมส�ำคญักบั "กำรเปลีย่นผำ่นเทคโนโลยีไปสูขี่ดควำมสำมำรถ
พร้อมกบันกัสู้ในสงครำมและหุ้นสว่นในอินโดเอเชียแปซฟิิกของเรำ”

เรำก�ำลงัน�ำผู้น�ำระดบัสงูในกระทรวงกลำโหมสหรัฐฯ จำกทัว่ทกุเหลำ่
ทพัและหนว่ยงำน ผู้น�ำระดบัสงูจำกประชำคมนำนำชำตด้ิำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ผู้บริหำรและวิศวกรในอตุสำหกรรมด้ำนกลำโหม และ
ตวัแทนจำกมหำวิทยำลยั และนกัวิทยำศำสตร์มำรวมตวักนัเพ่ือร่วมมือกนั
ค้นหำวิธีท่ีเรำจะสำมำรถน�ำมำซึง่สนัตภิำพและเสถียรภำพในภมิูภำคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกผำ่นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เรำจะด�ำเนินกำรทบทวนผลงำนของส�ำนกังำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก หำรือเก่ียวกบั
กำรสำธิตเทคโนโลยีท่ีเป็นขีดควำมสำมำรถร่วมท่ีด�ำเนินอยูแ่ละใน
อนำคต โครงกำรให้เงินทนุท่ีรวดเร็วส�ำหรับนวตักรรม และโครงกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีร่วมอ่ืน ๆ นอกจำกนี ้เรำจะมีกำรประชมุใน
ระดบัท่ีเป็นควำมลบัซึง่จะเน้นให้เหน็ถงึรำยช่ือล�ำดบัควำมส�ำคญัแบบ
บรูณำกำรของกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมส�ำคญัอยำ่งย่ิงส�ำหรับกำรปรับปรุง
ประสทิธิภำพและประสทิธิผลของกำรปฏิบตักิำรในพืน้ท่ีรับผิดชอบท่ีกว้ำง
ใหญ่ มีควำมหลำกหลำยและซบัซ้อน (ภำพ: ภำพตวัอยำ่งแนวควำมคดิ
ด้ำนกำรป้องกนักองก�ำลงัทหำรเคลือ่นท่ีของส�ำนกังำนโครงกำรวิจยัขัน้
สงูด้ำนกลำโหมของสหรัฐฯ) ขอเชิญเข้ำร่วมกบัผู้น�ำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีในขณะท่ีเรำเปลีย่นผำ่นเทคโนโลยีไปสูขี่ดควำมสำมำรถพร้อมกบั
นกัสู้ในสงครำมและหุ้นสว่นในอินโดเอเชียแปซฟิิกของเรำ

ส�ำหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดท่ีู  
https://events.techconnect.org/POST/
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ยกัษ์
นกัวิทยำศำสตร์ค้นพบรอยเท้ำไดโนเสำร์ท่ีอำจจะมีขนำดใหญ่ท่ีสดุ
ในโลกท่ีวดัได้เกือบ 1.7 เมตร ในพืน้ท่ีหำ่งไกลบนชำยฝ่ังตะวนัตก
เฉียงเหนือของออสเตรเลีย

รอยเท้ำของไดโนเสำร์ยกัษ์ใหญ่ตระกลูซอโรพอด เป็นหนึง่ใน
ร่องรอยเหยียบย�่ำของไดโนเสำร์ 21 สำยพนัธุ์ท่ีพบในบริเวณคำบ
สมทุรแดมเพียร์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึง่อยูห่ำ่งจำกเมืองบรูม 
ซึง่เป็นเมืองตำกอำกำศ 130 กิโลเมตร “รอยเท้ำไดโนเสำร์ท่ีเรำพบ
มีขนำดใหญ่กวำ่รอยเท้ำอ่ืน ๆ ท่ีเคยพบมำทัว่โลก” นำยสตีฟ ซำ
ลสิเบอรี หวัหน้ำทีมวิจยัร่วมระหวำ่งมหำวิทยำลยัควีนส์แลนด์ และ
มหำวิทยำลยัเจมส์ คกุ กลำ่ว 

ซอโรพอดเป็นไดโนเสำร์กินพืชขนำดใหญ่ท่ีเดนิสี่ขำ มีคอยำว 
หำงยำวและขำใหญ่เหมือนเสำค�ำ้ เคยมีกำรค้นพบรอยเท้ำของ
ไดโนเสำร์ตระกลูนีข้นำด 1.2 เมตร ในประเทศเยอรมนี เม่ือปี พ.ศ. 
2558 

นำยซำลสิเบอรีเปิดเผยวำ่ หินท่ีมีรอยเท้ำของไดโนเสำร์ท่ีแดมเพียร์
มีอำยรุำว 127 ถงึ 144 ล้ำนปี ซึง่นบัวำ่เก่ำแก่กวำ่ฟอสซลิไดโนเสำร์ท่ีเคย
พบในออสเตรเลีย “ฟอสซลิไดโนเสำร์ท่ีพบสว่นใหญ่มำจำกชำยฝ่ังตะวนั

ออกหรือทำงตะวนัออกของออสเตรเลีย และมีอำยรุะหวำ่ง 115 ถงึ 90 
ล้ำนปี” นำยซำลสิเบอรีกลำ่ว

นอกจำกนี ้นกัวิทยำศำสตร์ยงัพบรอยเท้ำของไดโนเสำร์กินเนือ้หกสำย
พนัธุ์ และยงัเป็นครัง้แรกท่ีพบฟอสซลิของสเตโกซอรัส ซึง่เป็นไดโนเสำร์ท่ีมี
เกรำะป้องกนัตวับนหลงั  รอยเตอร์

ทวีปท่ี สาบสูญ
นกัวทิยาศาสตร์เปิดเผยเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 วา่ นิวซีแลนด์
ตั้งอยูบ่นทวปีท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัก่อนหนา้น้ี ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่จมอยูใ่ต้
มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต ้ทวปีแห่งน้ีถกูขนานนามวา่ “ซีแลนเดีย” 

บรรดานกัวจิยัระบุวา่ ซีแลนเดียเป็นดินแดนท่ีมีลกัษณะภมิูประเทศ
เฉพาะตวัและผา่นเกณฑทุ์กขอ้เช่นเดียวกบัอีกเจด็ทวปีบนโลก กล่าวคือ มี
ระดบัความสูงเหนือกวา่พื้นท่ีโดยรอบ มีลกัษณะทางธรณีวทิยาท่ีโดดเด่น 
มีอาณาบริเวณท่ีแน่นอน และมีแผน่เปลือกโลกท่ีหนากวา่พื้นมหาสมุทร 

ในงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสาร จีเอสเอ ทูเดย์ ของสมาคมธรณีวทิยา
แห่งอเมริกา นกัวจิยัระบุวา่ซีแลนเดียมีพื้นท่ีราว 5 ลา้นตารางกิโลเมตร 
และจมอยูใ่ตน้�้ าถึงร้อยละ 94 นกัวจิยัระบุวา่ทวปีซีแลนเดียครอบคลุมผนื
ดินหลกัสามแห่ง ไดแ้ก่ เกาะเหนือและเกาะใตข้องนิวซีแลนดซ่ึ์งอยูท่าง
ทิศใต ้และนิวคาลิโดเนียท่ีอยูท่างทิศเหนือ 

นกัวทิยาศาสตร์ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากสถาบนัวจิยั จีเอน็เอส ไซเอนซ์ 
ของทางการนิวซีแลนดก์ล่าววา่ คร้ังหน่ึงซีแลนเดียเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
ทวปีขนาดใหญ่ช่ือกอนดว์านา ก่อนท่ีจะแยกตวัออกมาเม่ือราว ๆ 100 ลา้น
ปีก่อน “การจดัใหซี้แลนเดียมีฐานะเป็นทวปี จะมีคุณค่าทางวทิยาศาสตร์
มากกวา่การเป็นเพียงแค่ช่ือเฉย ๆ” งานวจิยัระบุ “การท่ีทวปีหน่ึงจมอยูใ่ต้
น�้ าแต่ไม่แยกตวัออกจากกนั ท�าใหม้นัเป็นประโยชนต่์อการศึกษาการยดึ
เกาะและการแยกออกจากกนัของเปลือกโลกภาคพื้นทวปี” 

นายนิค มอร์ติเมอร์ นกัวจิยัหลกัระบุวา่ นกัวทิยาศาสตร์ไดร้วบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัทวปีซีแลนเดียมานานกวา่ 20 ปีแลว้ แต่ดูเหมือนวา่ความ
พยายามของคนเหล่าน้ีจะเตม็ไปดว้ยอุปสรรค เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
ทวปีซีแลนเดียจมอยูใ่ตท้ะเล “ถา้เราสามารถเปิดก๊อกใหน้�้ าไหลออกจาก
มหาสมุทรได ้ทุกคนกจ็ะไดเ้ห็นวา่เรามีทั้งเทือกเขาทอดตวัเป็นแนวยาว
และทวปีขนาดใหญ่ท่ียกตวัข้ึนสูงเหนือน�้า” นายมอร์ติเมอร์กล่าว
เอเจนซ์ ฟรำนซ์ เพรส

ออสเตรเลีย

นิวคาลิโดเนีย

นิวซีแลนด์

ทะเลแทสมัน

มหาสมุทร
แปซิฟิก 

• มีระดับความสูงเหนือกว่า
บริเวณโดยรอบ
• มีลักษณะทางธรณีวิทยา
ที่โดดเด่น
• มีอาณาบริเวณที่แน่นอน
• มีแผ่นเปลือกโลกหนา
กว่าพื้นมหาสมุทร 

ผ่านเกณฑ์ทุกข้อเช่น
เดียวกับอีกเจ็ดทวีป

บนโลก

ซีแลนเดีย
นักธรณีวิทยาเชื่อ
ว่าเป็นทวีปขนาด
ใหญ่ ซึ่งพื้นที่

เกือบทั้งหมดอยู่ใต้
มหาสมุทร 

พื้นที่ร้อยละ 94 
จมอยู่ใต้น�า 

5 ล้านตาราง
กิโลเมตร

ข้อมลูจำก: จีเอสเอ ทเูดย์

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

ภำพประกอบโดย ฟอรมั
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ชะลอการไหลบ่า
ของคลื่นยาเสพติด

หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพื้นแปซิฟิก ต้องเผชิญกับภารกิจ
ที่ท้าทายในการหยุดยั้งการเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมีตั้งต้นส�าหรับการผลิตยา
เสพติด ทางหน่วยได้ด�าเนินการดังกล่าวโดยประสานความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมายเข้ากับการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูล  

เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีเดียว หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวัน
ตกได้สนับสนุนความพยายามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งน�าไปสู่การสกัด
จับสารเคมีตั้งต้นที่จะน�าไปใช้ในการผลิตยาบ้าได้ถึง 76 เมตริกตัน 

แม้ว่าผู้เสพยาบ้าส่วนใหญ่ถึงมากกว่าร้อยละ 70 จะอาศัยอยู่ในภูมิภาคอินโด
เอเชียและแปซิฟิก แต่ปัญหาก็ส่งผลกระทบกับทั้งประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก 
การส่งสารเคมีให้กับเภสัชอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่ถูกกฎหมายเป็นโอกาส
ที่คนร้ายจะเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใน
ขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าได้ผลประโยชน์ทางการเงินจากความต้องการที่สูงขึ้น แต่
การเปลี่ยนเส้นทางโดยผิดกฎหมายก็ส่งผลให้ยาบ้าแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็ว 

รายงานของคณะกรรมการทบทวนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงสหรัฐฯ และ
จีน ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่าจีนเป็นผู้ผลิตและส่งออก
สารเคมีรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยส่งออกสารเคมีมากกว่าหนึ่งในสามของสาร
เคมีที่ใช้ทั่วโลก ผู้ผลิตจ�านวนมากกว่า 160,000 ราย ผลิตสารเคมีทุกอย่างตั้งแต่
สารประกอบเคมีที่ธรรมดาที่สุดไปจนถึงสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่ซับซ้อน 

การให้ความส�าคัญกับผลก�าไรมากกว่าชีวิตคนก่อให้เกิดอันตรายในห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการหล่อเลี้ยงองค์กรอาชญากรรมที่ท�าเงินได้อย่าง
มหาศาล กลวิธีอย่างหนึ่งที่คนร้ายมักจะใช้ตบตาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมี
เหล่านี้ก็คือการกรอกข้อมูลเท็จในเอกสารส่งออก ซึ่งน�าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงตั้งแต่คนขับรถ
บรรทุกไปจนถึงคนงานที่ท่าเรือ และคนงานบนเรือขนส่งตู้สินค้า 

เพื่อรับมือกับเทคนิคที่คนร้ายใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางของสารตั้งต้น จีนได้
ร่วมมือกับประชาคมนานาชาติในการจัดตั้งคณะท�างาน พัฒนาระบบติดตามยาและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับสารตั้งต้นให้มีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ปัญหานี้จะยังคงด�าเนินต่อไปเนื่องจากการขาดการบังคับใช้กฎระเบียบ การตรวจ
สอบและการก�ากับดูแล  หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตก

รถไฟสง่สนิค้ำขบวนแรกจำกองักฤษไปยงัประเทศจีนเร่ิมออกเดิน
ทำงในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 โดยขนสนิค้ำนำนำชนิด เชน่ 
วิตำมิน ผลติภณัฑ์ส�ำหรับทำรกและเภสชัภณัฑ์ ภำยใต้ควำม
พยำยำมขององักฤษท่ีต้องกำรจะขยำยตลำดกำรค้ำของตนไปทัว่
โลก

กำรเดนิทำงเป็นระยะทำง 12,000 กิโลเมตร จำกฝ่ังตะวนัออก
ขององักฤษสูภ่ำคตะวนัออกของจีนครัง้นีใ้ช้เวลำทัง้สิน้ 17 วนั หรือ
รำว ๆ คร่ึงหนึง่ของเวลำท่ีใช้ในกำรเดนิทำงด้วยเรือในระยะทำงท่ี
เทำ่กนั รถไฟสง่สนิค้ำขบวนแรกจำกจีนเดนิทำงถงึองักฤษในเดือน
มกรำคม พ.ศ. 2560 รถไฟสีแดงสดเดนิทำงออกจำกสถำนีในเมือง  
สแตนฟอร์ดเลอโฮป ในมณฑลเอสเซกซ์ และมุง่หน้ำสูเ่มืองบำร์กิงซึง่
อยูท่ำงตะวนัออกของกรุงลอนดอน พร้อมกบัตู้สนิค้ำหลำยสบิตู้  

จำกเมืองบำร์กิง รถไฟผำ่นอโุมงค์ชอ่งแคบองักฤษเข้ำสูฝ่ร่ังเศส 
และตอ่ไปยงัเบลเยียม เยอรมนี โปแลนด์ เบลำรุส รัสเซียและคำซคั
สถำน ก่อนท่ีจะจบกำรเดนิทำงไกลเม่ือเข้ำเทียบสถำนีท่ีเมืองอีอ้ขูอง
จีน

องักฤษก�ำลงัพยำยำมพฒันำควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำกบัทกุ
ประเทศทัว่โลก เพ่ือเตรียมตวัให้พร้อมส�ำหรับกำรออกจำกสหภำพ
ยโุรปในอีกสองปีข้ำงหน้ำ  

“รถไฟสำยใหมท่ี่เช่ือมกบัจีนนีเ้ป็นอีกแรงกระตุ้นหนึง่ส�ำหรับกำร
เจำะตลำดทัว่โลกขององักฤษ หลงัจำกเส้นทำงสำยไหมท่ีใช้ขนสง่
สนิค้ำในอดีต เพ่ือน�ำสนิค้ำองักฤษออกไปสูป่ระเทศตำ่ง ๆ ทัว่โลก” 
นำยเกรก แฮนด์ รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรค้ำขององักฤษเปิดเผย 

บริกำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งอีอ้แูละกรุงลอนดอนภำยใต้กำร
บริหำรของบริษัท อีอ้ ูไทเมก็ซ์ อินดสัเทรียล อินเวสต์เมนต์ ท�ำให้
กรุงลอนดอนกลำยเป็นเมืองล�ำดบัท่ี 15 ของยโุรปท่ีมีเส้นทำงเช่ือม
ตอ่ทำงรถไฟโดยตรงกบัจีน นบัตัง้แตป่ระธำนำธิบดีสี จิน้ผิงของจีน
ประกำศโครงกำร “หนึง่แถบหนึง่เส้นทำง” ในปี พ.ศ. 2556  

“น่ีเป็นรถไฟสง่ออกขบวนแรก และเป็นแคจ่ดุเร่ิมต้นของบริกำร
ขนสง่ทำงตรงเส้นทำงประจ�ำระหวำ่งองักฤษกบัจีน” นำยซบูนิ เฟิง 
ประธำนบริษัท อีอ้ ูไทเมก็ซ์ อินดสัเทรียล อินเวสต์เมนต์ ระบ ุ“เรำ
มีควำมเช่ือมัน่อยำ่งเตม็ท่ีวำ่องักฤษจะประสบควำมส�ำเร็จในฐำนะ
ประเทศผู้สง่ออก และรถไฟก็เป็นทำงเลือกท่ียอดเย่ียมส�ำหรับกำร
ขนสง่สนิค้ำปริมำณมำกผำ่นระยะทำงไกลภำยในเวลำอนัรวดเร็ว
กวำ่”  รอยเตอร์

รอยเตอร์ 

การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ร

ฟิลิปปินส์จีน
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รอยเตอร์

เจ้าหน้าทีต่�ารวจอนิโดนีเซียคุ้ม
กนับ้านหลงัหน่ึงหลงัจากทีบุ่กเข้า
ตรวจค้นในเมอืงบันดุง จงัหวดั
ชวาตะวนัตก เมือ่เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

8 IAPD FORUM

ข่าวผู้ก่อการร้าย
IAPDF

 กฎหมายใหม่ของอนิโดนีเซียอนุญาต

ให้จ�าคุกพวกหวัรุนแรงที่
เดนิทางกลับเข้าประเทศ 
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ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิก
กลุ่มหัวรุนแรงเข้าฟัง
ค�าพพิากษาทีศ่าลแขวง
จาการ์ตาตะวนัออก 
ประเทศอนิโดนีเซีย ใน
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560  
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

9IAPD FORUM

ำยนิตบิญัญตักิลำ่วในเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2560 
วำ่ อินโดนีเซียเตรียมอนมุตักิฎหมำยใหมท่ี่อนญุำต
ให้เจ้ำหน้ำท่ี มีอ�ำนำจจ�ำคกุพลเมืองท่ีเดนิทำงกลบั
ประเทศหลงัเข้ำร่วมสู้รบกบักลุม่หวัรุนแรงในตำ่ง
ประเทศ โดยจ�ำคกุเป็นเวลำสงูสดุถงึ 15 ปี  

กำรเพ่ิมควำมควำมเข้มงวดของกฎหมำยตอ่
ต้ำนกำรก่อกำรร้ำยในประเทศท่ีมีชำวมสุลมิมำก
ท่ีสดุในโลกแหง่นีเ้ป็นผลมำจำกควำมกงัวลท่ีเพ่ิม

มำกขึน้ในเร่ืองกำรแผอิ่ทธิพลของกลุม่รัฐอิสลำมอิรักและซีเรีย (ไอซสิ) และ
หวำดกลวัวำ่กลุม่นีจ้ะใช้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นฐำนท่ีมัน่ใหมห่ลงัจำก
สญูเสียดนิแดนของตนในตะวนัออกกลำง 

“ประมวลกฎหมำยอำญำใหมจ่ะใช้หลกัสำกล ซึง่หมำยควำมวำ่ ไมว่ำ่
พลเมืองอินโดนีเซียจะกระท�ำผิดทำงอำญำท่ีใดก็ตำม คนเหลำ่นีจ้ะสำมำรถ
ถกูด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยได้ในอินโดนีเซีย” นำยอำร์ซลุ ซำนี สมำชิกสภำ
นิตบิญัญตักิลำ่วโดยอ้ำงถงึกำรก่อกำรร้ำย “ผู้กระท�ำผิดอำจต้องรับโทษสงูสดุ
ถงึ 15 ปีในเรือนจ�ำ” นำยซำนีกลำ่ว  

สมำชิกสภำนิตบิญัญตัริะบวุำ่ กฎหมำยนีถ้กูก�ำหนดให้มีกำรอนมุตัใินปี 
พ.ศ. 2560 

หนว่ยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยได้ร้องเรียนมำนำนแล้ว
วำ่ไมส่ำมำรถจดักำรกบัผู้ ท่ีเดนิทำงไปยงัตำ่งประเทศ
เพ่ือเข้ำร่วมกบักลุม่ไอซสิและเดินทำงกลบัเข้ำประเทศ
ในเวลำตอ่มำ เจ้ำหน้ำท่ีเช่ือวำ่กลุม่ไอซสิมีผู้ เหน็อก
เหน็ใจจ�ำนวนหลำนพนัคนในอินโดนีเซีย

คำดวำ่มีชำวอินโดนีเซียหลำยร้อยคนทัง้ชำย หญิง
และเดก็ ท่ีเดนิทำงไปยงัซีเรียในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผำ่นมำ โดย

ทำงกำรเช่ือวำ่มีชำวอินโดนีเซียรำว 400 คนท่ีได้เข้ำร่วมกบักลุม่ไอซสิ และ
หลำยสบิคนได้เดนิทำงกลบัมำยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แล้ว 

ภมิูภำคนีท่ี้มีประชำกรรำว 600 ล้ำนคน ได้ประสบปัญหำกำรถกูโจมตีโดย
กลุม่หวัรุนแรงอยูเ่ป็นระยะๆ ในชว่งหลำยปีท่ีผำ่นมำนบั ตัง้แตท่ี่มีกำรโจมตี
สหรัฐอเมริกำเม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน พ.ศ. 2544 

โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง ฟิลปิปินส์และอินโดนีเซียถกูโจมตีโดยกลุม่หวัรุนแรง

ท่ีอ้ำงวำ่มีควำมจงรักภกัดีตอ่กลุม่อลักออิดะห์ และเม่ือเร็ว ๆ นี ้ถกูโจมตีโดย
กลุม่ท่ีมีควำมจงรักภกัดีตอ่ไอซสิ 

กองก�ำลงัของรัฐบำลในฟิลปิปินส์ซึง่เป็นประเทศท่ีประชำกรสว่นใหญ่
นบัถือศำสนำคริสต์ ได้ตอ่สู้กบักลุม่หวัรุนแรงท่ีมีควำมเช่ือมโยงกบักลุม่ไอซสิ
ในมินดำเนำ ซึง่เป็นพืน้ท่ีทำงภำคใต้ของประเทศท่ีประชำกรสว่นใหญ่เป็นชำว
มสุลมิ โดยเหตกุำรณ์หลำยครัง้เกิดขึน้ในชว่งเดือนพฤษภำคมถงึเดือนตลุำคม 
พ.ศ. 2560

ในอินโดนีเซีย กำรโจมตีด้วยระเบดิพลีชีพท่ีสถำนีรถโดยสำรในเดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2560 โดยกลุม่หวัรุนแรงท่ีได้รับแรงบนัดำลใจจำกกลุม่ไอซสิ 
ท�ำให้เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเสียชีวิตสำมนำย  

กำรเพ่ิมควำมเข้มงวดของกฎหมำยรักษำควำมมัน่คงของอินโดนีเซีย เป็น
สว่นหนึง่ของกำรทบทวนกฎหมำยท่ีเกิดจำกกำรผลกัดนัของนำยโจโก วีโดโด 
ประธำนำธิบดีอินโดนีเซีย เพ่ือรับมือกบัภยัอนัตรำยใหม ่ๆ ในอนำคต กำร
เปลี่ยนแปลงจะรวมถงึกำรก�ำหนดนิยำมกำรก่อกำรร้ำยให้มีขอบเขตกว้ำงขึน้ 
และให้อ�ำนำจแก่ต�ำรวจในกำรควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยัเป็นระยะเวลำนำนขึน้
โดยไมต้่องมีกำรพิจำรณำคดี  

นอกจำกนี ้ต�ำรวจจะมีอ�ำนำจในกำรจบักมุผู้กระท�ำผิดในข้อหำใช้ถ้อยค�ำ
ท่ีสร้ำงควำมเกลียดชงัหรือเผยแพร่เนือ้หำข้อมลูท่ีเป็นแนวคดิสดุโตง่ ตลอดจน
ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในกำรฝึกกึง่ทหำรหรือเข้ำร่วมกบักลุม่ต้องห้ำมตำ่ง ๆ   

พล.ต.อ. ตโิต คำร์นำเวียน ผู้บญัชำกำรต�ำรวจแหง่ชำตอิินโดนีเซีย กลำ่ว
ในเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2560 วำ่ได้มีกำรรักษำควำมมัน่คงท่ีเข้มงวดขึน้ใน
เดือนนัน้ก่อนหน้ำวนัอีดลิฟิตรี ซึง่เป็นวนัสิน้สดุเทศกำลถือศีลอดของชำว
มสุลมิ พล.ต.อ. คำร์นำเวียนระบวุำ่ได้มีกำรควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยัวำ่จะเป็น
สมำชิกกลุม่หวัรุนแรง 38 คน  

ประเทศเพ่ือนบ้ำนของอินโดนีเซียอยำ่งมำเลเซียและสงิคโปร์ก็ได้มีกำร
แก้ไขกฎหมำยควำมมัน่คงภำยในให้มีควำมเข้มงวดมำกขึน้ ซึง่อนญุำตให้มี
กำรควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยัได้เป็นระยะเวลำนำนโดยไมต้่องมีกำรพิจำรณำคดี 

จำกเหตกุำรณ์ควำมรุนแรงท่ีเพ่ิมขึน้อยำ่งรวดเร็วทำงภำคใต้ของ
ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซียและฟิลปิปินส์ได้ออกลำดตระเวนทำงอำกำศ
และทำงทะเลร่วมกนัในชว่งกลำงเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2560 เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้
กลุม่หวัรุนแรงข้ำมพรมแดนท่ีประเทศเหลำ่นีใ้ช้ร่วมกนั 

ฝ่
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เคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ-15เค ของสาธารณรัฐ
เกาหล ีทิง้ลูกระเบิดเหนือพืน้ทีท่ดสอบพลิ
ซุงในระหว่างการปฏิบัตกิาร ซ่ึงมเีคร่ือง
บินขบัไล่ล่องหน เอฟ-35บี และเคร่ืองบิน
ทิง้ระเบิด บี-1บี แลนเซอร์ เข้าร่วมด้วย 
กองทพับกสาธารณรัฐเกาหลี 
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พฤติกรรมที่ไม่
สามารถคาดเดาได้

กองก�าลังร่วมพิจารณาว่าการสู้รบแบบหลายมิติ
เป็นหัวใจส�าคัญต่อความส�าเร็จในอนาคต 

เจ้ำหน้ำท่ี ฟอรมั

ำรแพร่กระจำยเทคโนโลยีทำงทหำรขัน้สงูทัว่โลกได้ลดทอน
ควำมได้เปรียบท่ีสหรัฐฯ และชำตพินัธมิตรทำงทหำรมีมำ

นำนหลำยสบิปีลงในระดบัหนึง่ ท�ำให้ฝ่ำยตรงข้ำมสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกมิตทิำงอำกำศ ทำงทะเล ทำงบก อวกำศและพืน้ท่ีไซเบอร์ในเชิง
คกุคำม 

อยำ่งไรก็ตำม บรรดำผู้บญัชำกำรสหรัฐฯ และพนัธมิตร ตลอดจน
หุ้นสว่นตำ่ง ๆ ในภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกมองเหน็ภำพสนำมรบท่ี
แตกตำ่งออกไป มนัไมใ่ชส่นำมรบท่ีจ�ำกดัอยูใ่นพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ แต่
เป็นสนำมรบไร้พรมแดนท่ีกองทพัเรือจะปกป้องกองทพับกและกองทพั
บกจะจมเรือ มนัคือแนวคดิเก่ียวกบัสนำมรบท่ีมีกำรสู้รบในทกุ ๆ พืน้ท่ี
ปฏิบตักิำร ซึง่อำจเกิดขึน้พร้อมกนัทัง้หมด 

กำรท�ำสงครำมแหง่ศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2544-2643) ท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและทำงควำมคดิแบบก้ำวกระโดดนีเ้รียก
วำ่ กำรสู้รบแบบหลำยมิติ และผู้บญัชำกำรตำ่ง ๆ มองวำ่ควำมคลอ่ง
ตวัท่ีเพ่ิมขึน้นีคื้อหวัใจส�ำคญัตอ่ควำมส�ำเร็จในสภำพแวดล้อมท่ีมี
ควำมซบัซ้อน 

“ผมอยำกเหน็กองก�ำลงัทำงบกของกองทพับกจมเรือ ยิงท�ำลำย
ขีปนำวธุและอำกำศยำนท่ีปลอ่ยขีปนำวธุลกูนัน้” พล.ร.อ. แฮร์รี บี. 
แฮร์ริส จเูนียร์ ผู้บญัชำกำร กองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้
แปซฟิิก กลำ่ว “องค์ประกอบตำ่ง ๆ จะต้องชว่ยเพ่ิมควำมคลอ่งตวั
ของกองก�ำลงั และให้กำรสนบัสนนุซึง่กนัและกนัทัว่ทกุมิตขิองกำรสู้
รบ” 

พล.ร.อ. แฮร์ริสท่ีแสดงควำมคดิเหน็ในระหวำ่งกำรประชมุและกำร
แสดงนิทรรศกำรด้ำนก�ำลงัอ�ำนำจทำงบกในแปซฟิิก ของสมำคมแหง่
สถำบนักำรสงครำมทำงบก กองทพับกสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภำคม 

พ.ศ. 2560 กลำ่ววำ่ สหรัฐฯ พนัธมิตรและหุ้นสว่นตำ่ง ๆ และแม้กระทัง่
องค์ประกอบเฉพำะของแตล่ะเหลำ่ทพัจะต้องมีควำมสบำยใจมำกขึน้
ท่ีจะท�ำงำนใน “สภำพแวดล้อมท่ีมีควำมซบัซ้อนท่ีกองก�ำลงัร่วมและ
กองก�ำลงัผสมของเรำด�ำเนินกำรปฏิบตักิำรในพืน้ท่ีของกนัและกนั” 

ภาพรวมของการสู้รบแบบหลายมิติ
เป้ำหมำยของกำรสู้รบแบบหลำยมิต ิคือ กำรท�ำให้เหลำ่ทพัตำ่ง ๆ  
สำมำรถบรูณำกำรขีดควำมสำมำรถได้อยำ่งมีประสทิธิภำพทัว่ทัง้มิติ
ทำงอำกำศ ทำงทะเล ทำงบก อวกำศ และพืน้ท่ีไซเบอร์ เพ่ือยบัยัง้
และเอำชนะผู้ ท่ีอำจเป็นฝ่ำยตรงข้ำมท่ีมีขีดควำมสำมำรถสงูในกรณีท่ี
จ�ำเป็น ข้ำศกึตำ่ง ๆ ก�ำลงัก่อภยัคกุคำมรูปแบบใหม ่เชน่ ภยัคกุคำม
จำกพืน้ท่ีไซเบอร์ กำรสงครำมอิเลก็ทรอนิกส์ และแม้กระทัง่อำกำศยำน
ไร้คนขบัและวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง 

อยำ่งไรก็ตำม หำกกำรจ�ำกดัเส้นทำงเทคโนโลยีและกำรปิดกัน้
ระบบสำยกำรบงัคบับญัชำทำงทหำรท่ีแตกตำ่งกนัหมดสิน้ลง สหรัฐฯ 
และหุ้นสว่นตำ่ง ๆ อำจชิงควำมได้เปรียบกลบัคืนมำ พล.ร.อ. แฮร์ริส 
กลำ่ว ระบบเทคโนโลยีเฉพำะเหลำ่ทพัหลำยระบบมีลกัษณะเชน่นัน้
ซึง่ก่อให้เกิดควำมท้ำทำย ระบบตำ่ง ๆ มกัจะไมส่ื่อสำรซึง่กนัและ
กนัซึง่เป็นอปุสรรคตอ่ควำมสำมำรถของผู้บญัชำกำรในกำรจดัสง่
สรรพำวธุไปยงัเป้ำหมำยได้ทนัเวลำ สหรัฐฯ และหุ้นสว่นจ�ำเป็นต้อง
ท�ำให้ “เคร่ืองตรวจจบัสญัญำณและพลยิงจำกตำ่งเหลำ่ทพัหรือตำ่ง
ระบบสำมำรถสื่อสำรกนัได้” พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่ว “ตำมหลกักำรแล้ว 
เรำจะพฒันำไปถงึจดุท่ีเรำจะเหน็กองก�ำลงัร่วมท�ำงำนร่วมกนัในฐำนะ
เครือขำ่ยเคร่ืองตรวจจบัสญัญำณและพลยิง ท่ีจะท�ำให้เกิดขีดควำม
สำมำรถสงูสดุจำกเหลำ่ทพัหนึง่ ๆ ในกำรยิงข้ำมพืน้ท่ี” 

ก
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นัน่หมำยควำมวำ่ สหรัฐฯ อำจตรวจพบภยัคกุคำมและญ่ีปุ่ นอำจ
ก�ำจดัภยัคกุคำมดงักลำ่ว หรืออปุกรณ์ตรวจจบัสญัญำณของออสเตรเลยี
อำจตรวจพบขีปนำวธุและถ่ำยทอดข้อมลูดงักลำ่วให้กบัเกำหลใีต้ 

เพ่ือทดสอบแนวคิดนี ้กองทพับกสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิกจะเร่ิม
ด�ำเนินกำรทดสอบขีดควำมสำมำรถแบบหลำยมิตเิหลำ่นีร่้วมกบัหุ้น
สว่นตำ่ง ๆ ในภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกในกำรฝึกริม ออฟ เดอะ 
แปซฟิิก ปี พ.ศ. 2561 

กำรฝึกริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก เป็นกำรฝึกกำรสงครำมทำงทะเล
ระหวำ่งประเทศท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกและจดัขึน้ทกุ ๆ สองปีนอกชำยฝ่ัง
เมืองโฮโนลลู ูรัฐฮำวำย ในปี พ. ศ. 2559 มีประเทศตำ่ง ๆ 26 ประเทศ 
เรือและเรือด�ำน�ำ้กวำ่ 40 ล�ำ อำกำศยำน 200 ล�ำ และก�ำลงัพล 25,000 
คนเข้ำร่วมกำรฝึก ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือทดสอบแนวคดิเก่ียวกบักำรสู้
รบแบบหลำยมิต ิกองทพับกสหรัฐฯ จะยิงขีปนำวธุโจมตีกองทพัเรือจำก
ชำยฝ่ังเพ่ือจมเรือ พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่วและเพ่ิมเตมิวำ่ “พนัธมิตรญ่ีปุ่ น
ของเรำจะยิงขีปนำวธุจำกชำยฝ่ังเชน่เดียวกนั” เพ่ือเอำชนะภยัคกุคำม
ในทะเล 

พล.อ. โทชิยะ โอกำเบะ ซึง่ขณะนัน้ด�ำรงต�ำแหนง่ผู้บญัชำกำรทหำร
สงูสดุกองก�ำลงัป้องกนัตนเองภำคพืน้ดนิแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นกลำ่ววำ่ ตน
คำดหวงัท่ีจะได้เหน็วนัท่ีสหรัฐฯ ออสเตรเลียและประเทศเพ่ือนบ้ำนอ่ืน 
ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกด�ำเนินกำรตำมแนวคดิเร่ืองกำรสู้รบในหลำย
มิต ิพล.อ. โอกำเบะกลำ่วเพ่ิมเตมิวำ่ กำรปฏิบตักิำรร่วมกนัจำกแนว
ควำมคดินีคื้อสิง่ส�ำคญัย่ิงตอ่กำรตอ่ต้ำนผู้ ท่ีอำจเป็นฝ่ำยตรงข้ำม เชน่ 
เกำหลีเหนือ ท่ียงัคงท้ำทำยกำรคว�่ำบำตรขององค์กำรสหประชำชำตใิน
เร่ืองกำรทดสอบอำวธุนิวเคลียร์และขีปนำวธุ 

กำรสู้รบแบบหลำยมิต ิ“จะต้องมีประสทิธิภำพอยำ่งย่ิงเหนือ

เกำหลีเหนือ” พล.อ. โอกำเบะกลำ่วในระหวำ่งกำรประชมุและกำรแสดง
นิทรรศกำรด้ำนก�ำลงัอ�ำนำจทำงบกในแปซฟิิก พ.ศ. 2560 

พล.อ. โอกำเบะยงัชีใ้ห้เหน็วำ่ ควำมร่วมมือแบบไตรภำคีและกำร
ประสำนกำรสู้รบแบบหลำยมิตท่ีิมีผู้ เข้ำร่วมคือญ่ีปุ่ น สำธำรณรัฐเกำหลี
และสหรัฐอเมริกำ จะเป็นสิง่ส�ำคญัในกำรยบัยัง้รัฐบำลเกำหลีเหนือท่ี
ชอบโอ้อวดและมีพฤติกรรมซอ่นเร้น  

พล.อ. โอกำเบะให้ค�ำมัน่วำ่จะให้ควำมร่วมมือด้ำนควำมมัน่คงกบั
ประเทศพ่ือนบ้ำนของญ่ีปุ่ นตลอดจนสหรัฐอเมริกำ “เรำจะให้ควำมร่วม
มือด้ำนควำมมัน่คงแก่อำเซียน (สมำคมประชำชำติแหง่เอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้) และประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภำคนี”้ พล.อ. โอกำเบะกลำ่ว 

สิง่ส�ำคญัประกำรหนึง่ท่ีท�ำให้ควำมร่วมมือเหลำ่นัน้ประสบควำม
ส�ำเร็จคือ กำรลดควำมสำมำรถของข้ำศกึในกำรคำดกำรณ์กำรปฏิบตัิ
กำรทำงทหำรของเรำ พล.อ. เดวิด จี. เพอร์กินส์ ผู้บญัชำกำรหนว่ย
บญัชำกำรกำรฝึกและหลกันิยมแหง่กองทพับกสหรัฐฯ กลำ่ว 

หำกมีปัญหำเกิดขึน้ในมิตใิดมิตหินึง่ ตวัอยำ่งเชน่ เรือท่ีมีเจตนำร้ำย
ล�ำหนึง่ก่อภยัคกุคำมตอ่กองก�ำลงัสหรัฐฯ แตเ่ดมิ กองทพัเรือสหรัฐฯ จะ
ได้รับแจ้งให้จดักำรกบัปัญหำดงักลำ่ว “เรำมีแนวโน้มท่ีจะมอบหมำย
ภำรกิจให้กบัผู้ ท่ีรับผิดชอบหน้ำท่ีนัน้เป็นประจ�ำ” พล.อ. เพอร์กินส์กลำ่ว 
อยำ่งไรก็ตำม ปัญหำท่ีเกิดขึน้คือ “ถ้ำคณุแก้ไขปัญหำโดยใช้เพียงเหลำ่
ทพัของมิตนิัน้อยำ่งเดียว ข้ำศกึก็จะสำมำรถคำดเดำตำมนัน้ได้เชน่กนั”  

ข้อได้เปรยีบที่ส�าคัญ 
หนึง่ในข้อได้เปรียบท่ีส�ำคญัในกำรสู้รบแบบหลำยมิตท่ีิกระท�ำอยำ่ง
เหมำะสมคือ กำรมีผู้น�ำทำงทหำรจำกหลำกหลำยตวัเลือกเพ่ือไขแก้
ปัญหำภยัคกุคำมตำ่ง ๆ 

พล.ร.อ. แฮร์รี บี. แฮร์ริส จูเนียร์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซิฟิก กล่าวว่า สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นการฝึกทาง
ทหารของตนอย่างเข้มข้นในด้านการสู้รบแบบหลายมติเิพือ่ให้กองก�าลงัมคีวามพร้อมมากขึน้ส�าหรับภยัคุกคามในยุคใหม่  รอยเตอร์
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ADVERSARY
AIRCRAFT

ขีดความสามารถในปัจจุบัน

การสู้รบแบบหลายมิติ

ค�าอธิบายสัญลักษณ์

ดำวเทียมของสหรัฐฯ

ขีปนำวธุของฝ่ำย
ตรงข้ำม

กำรป้องกนัภยัทำง
อำกำศระยะไกล

ปืนใหญ่

โดรนลำดตระเวน
ของสหรัฐฯ

ศนูย์บญัชำกำร
ภำรกิจร่วม

อำกำศยำนของ
สหรัฐฯ

เคร่ืองบนิข้ำศกึ

ขีปนำวธุของ
ฝ่ำยตรงข้ำม

ดำวเทียมของ
สหรัฐฯ

ดำวเทียมของ
ฝ่ำยตรงข้ำม

เฮลคิอปเตอร์
โจมตีของสหรัฐฯ 

โดรนลำดตระเวน
ของสหรัฐฯ 

ขีปนำวธุของฝ่ำย
ตรงข้ำม

กำรป้องกนัภยั
ทำงอำกำศของ

ฝ่ำยตรงข้ำม 

โดรนของฝ่ำย
ตรงข้ำม

กำรป้องกนั
ทำงอำกำศ
ระยะไกล

กำรป้องกนัภยัทำง
อำกำศด้วยระบบ

อ�ำนวยกำรรบเอจิส

เรดำร์ป้องกนัภยั
ทำงอำกำศท่ีให้
สญัญำณกบัเรือ
ของกองทพัเรือ

ผำ่นระบบเช่ือมโยง
ข้อมลูร่วม

ปืนใหญ่และ
กระสนุน�ำวิถี
ควำมเร็วสงู

ศนูย์
บญัชำกำร
ภำรกิจร่วม

กำรสงครำม
อิเลก็ทรอนิกส์

กำรป้องกนัทำง
อำกำศระยะใกล้

กำรป้องกนั
ภยัทำงอำกำศ

ระยะไกล 

เรือรบของฝ่ำย
ตรงข้ำม

ยำนพำหนะสะเทิน
น�ำ้สะเทินบกของ

ฝ่ำยตรงข้ำม

เฮลคิอปเตอร์โจมตี
ของสหรัฐฯ

เรือลำดตระเวนของ
ฝ่ำยตรงข้ำม

กำรเคลื่อนท่ี
กำรรบกวนสญัญำณ 
กำรสื่อสำร   

การแพร่กระจายเทคโนโลยขีั้นสูงได้ลดทอนความได้เปรียบทีส่หรัฐฯ และพนัธมติรมมีานาน ท�าให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ประโยชน์จากมติทิาง
อากาศ ทางทะเล ทางบก อวกาศและพืน้ทีไ่ซเบอร์ในเชิงคุกคาม การสู้รบแบบหลายมติซ่ึิงท�าให้การจ�ากดัขอบเขตต่าง ๆ หมดส้ินลงและท�าให้
เหล่าทพัต่าง ๆ สามารถปฏิบัตกิารนอกระบบทีม่อียู่แต่เดมิ จะช่วยเพิม่ระดบัความยากในการคาดเดาโดยฝ่ายตรงข้ามและเพิม่ประสิทธิภาพที่
จ�าเป็นส�าหรับการท�าสงครามในศตวรรษที ่21 (พ.ศ. 2544-2643)  ภำพประกอบโดย ฟอรมั

ข้อมลูจำก: กองทพับกสหรัฐฯ
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มนัคือกำรผสมผสำนขีดควำมสำมำรถของเหลำ่ทพัตำ่ง ๆ และแม้
กระทัง่ทหำรจำกประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือเอำชนะผู้ ท่ีอำจเป็นฝ่ำยตรงข้ำม
หรือประเทศท่ีเป็นอนัธพำล เหลำ่ผู้บญัชำกำรของสหรัฐฯ กลำ่ว 

ไมใ่ชว่ำ่ทกุคนต้องน�ำทกัษะจำกทกุมิตมิำเข้ำร่วมหรือลงทนุโดย
ใช้เงินในระดบัท่ีประเทศท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่สำมำรถท�ำได้ พล.อ. เพอร์
กินส์กลำ่ว ตวัอยำ่งเชน่ ประเทศหนึง่อำจมีกองทพับกขนำดเลก็แตมี่
ทกัษะทำงด้ำนไซเบอร์ท่ีเหนือกวำ่ ซึง่อำจน�ำมำใช้เพ่ือให้กองก�ำลงัร่วม
สำมำรถขดัขวำงกำรสื่อสำรทำงทหำรหรือกำรเดนิเรือของฝ่ำยตรงข้ำม   

พล.อ. เพอร์กินส์กลำ่ว
เพ่ิมเตมิวำ่ ตวัอยำ่งหนึง่ท่ี
เป็นสถำนกำรณ์สมมตุิคือ
ประเทศหนึง่สำมำรถปกป้อง
นำ่นน�ำ้อำณำเขตของตน
ได้ แตไ่มมี่กองทพัเรือท่ีมีขีด
ควำมสำมำรถทำงทะเลท่ีจะ
แสดงก�ำลงัอ�ำนำจตอ่ประเทศ
อ่ืน ๆ บำงทีสิง่ท่ีประเทศนัน้
อำจท�ำได้คือกำรสนบัสนนุขีด
ควำมสำมำรถท่ีทำงทหำรเรียก
วำ่ เอ2เอดี หรือกำรตอ่ต้ำนกำร
เข้ำถงึพืน้ท่ีและกำรปฏิเสธกำร
ใช้พืน้ท่ี ประเทศดงักลำ่วอำจ
ปกป้องนำ่นน�ำ้อำณำเขตของ
ตนเองไปพร้อมกบักำรตกลงใจ
ให้สหรัฐฯ น�ำยทุโธปกรณ์ทำง
ทหำรไปไว้ในท่ีตัง้ทำงภมิูศำสตร์
ท่ีส�ำคญัเพ่ือแสดงก�ำลงัอ�ำนำจ  

“คณุไมต้่องท�ำทกุอยำ่ง” 
พล.อ. เพอร์กินส์กลำ่ว 

กำรตอ่ต้ำนกำรเข้ำถงึพืน้ท่ี
และกำรปฏิเสธกำรใช้พืน้ท่ี 
เป็นกลยทุธ์ท่ีสว่นใหญ่แล้วจะ
ใช้ขีปนำวธุ ขีปนำวธุร่อนและ
ขีปนำวธุจำกพืน้สูอ่ำกำศท่ียิง
จำกพืน้ดนิหรือเรือเพ่ือหกัล้ำง
ขีดควำมสำมำรถของฝ่ำยตรง
ข้ำม ขีปนำวธุเหลำ่นีจ้ะใช้ในกำรโจมตีเรือ อำกำศยำนและพืน้ท่ีส�ำคญั
ของฝ่ำยข้ำศกึ ควำมก้ำวหน้ำท่ีผู้ ท่ีอำจเป็นฝ่ำยข้ำศกึกระท�ำไว้ทัว่โลก
ในสมรภมิูนีมี้สว่นท�ำให้กำรสู้รบแบบหลำยมิตแิละแผนกำรท�ำสงครำม
ท่ีท�ำให้ฝ่ำยตรงข้ำมคำดกำรณ์ได้น้อยลงกลำยเป็นสิง่จ�ำเป็น บรรดำผู้
บญัชำกำรสหรัฐฯ กลำ่ว  

บรบิทของภูมิภาค 
ด้วยเขตเศรษฐกิจท่ีก�ำลงัเตบิโตอยำ่งรวดเร็ว กองทพัและควำม
ตงึเครียดในอินโดเอเชียแปซฟิิกท�ำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้แผนกำรสู้รบ
ท่ีซบัซ้อนมำกขึน้ พล.อ. โรเบร์ิต บี. บรำวน์ ผู้บญัชำกำรกองทพับก
สหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก เขียนไว้ในบทควำมเก่ียวกบักำรสู้รบแบบ

หลำยมิต ิ
ภมิูภำคนีป้ระกอบไปด้วยประเทศตำ่ง ๆ 36 ประเทศ มีประชำกร

จ�ำนวนมำกกวำ่คร่ึงหนึง่ของประชำกรโลก มีประเทศท่ีเป็นเขต
เศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกสำมประเทศ และมีกองทพัท่ีใหญ่ท่ีสดุเจ็ด
แหง่ 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอยำ่งรวดเร็วก�ำลงัด�ำเนินไปพร้อม
กบัขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนยำนพำหนะท่ีไร้คนขบั กำรเรียนรู้ของหุน่
ยนต์ ปัญญำประดษิฐ์และข้อมลูขนำดใหญ่ ซึง่ท�ำให้กำรแขง่ขนัทำง

ทหำรระหวำ่งคูแ่ขง่เพ่ิมระดบัขึน้ 
พล.อ. บรำวน์กลำ่ว เคร่ืองมือ
มำกมำยเหลำ่นีท่ี้เป็นเทคโนโลยี
ใหมต้่องใช้กำรเช่ือมตอ่แบบ
ดจิิทลั ท�ำให้กำรป้องกนัทำง
ไซเบอร์เป็นสิง่ส�ำคญัย่ิง  

เม่ือสิง่เหลำ่นีเ้กิดขึน้ใน
ภมิูภำคท่ีก�ำลงัเผชิญกบัควำม
ท้ำทำยด้ำนควำมมัน่คง กำร
สู้รบแบบหลำยมิติจงึเป็นสิง่
จ�ำเป็นอยำ่งเหน็ได้ชดั ภมิูภำค
นีก้�ำลงัตอ่สู้กบัควำมท้ำทำย
บำงประกำรท่ีแก้ไขได้ยำกท่ีสดุ
ในโลก เกำหลีเหนือท้ำทำย
กำรคว�่ำบำตรขององค์กำร
สหประชำชำตด้ิวยเทคโนโลยี
ขีปนำวธุท่ีมีขีดควำมสำมำรถ
มำกขึน้ จีนท้ำทำยบรรทดัฐำน
สำกลด้วยกำรจดัสง่ก�ำลงัทหำร
เข้ำไปประจ�ำกำรในทะเลจีนใต้ 
และรัสเซียแสดงบทบำทใน
ภมิูภำคนีโ้ดยใช้วิธีกำรทำง
ทหำรท่ียัว่ย ุพล.อ. บรำวน์กลำ่ว 

“ภยัคกุคำมท่ีอนัตรำยท่ีสดุ
ในอินโดเอเชียแปซฟิิก  
มำจำกผู้ เลน่ในภมิูภำคท่ีมีอำวธุ
นิวเคลียร์และมีเจตนำท่ีจะบอ่น
ท�ำลำยควำมสงบเรียบร้อย

ระหวำ่งประเทศ” พล.อ. บรำวน์กลำ่ว “ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิเสธ
ท่ีซบัซ้อนและกองก�ำลงัท่ีมีขนำดเลก็กวำ่กองทพัท่ีบริหำรจดักำรโดย
ประเทศหนึง่ ๆ แตไ่ด้รับกำรสนบัสนนุจำกกองทพัขนำดใหญ่ ๆ ท่ีมีสำย
กำรสื่อสำรภำยในท�ำให้เกิดอนัตรำยอยำ่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้”  

การรบัความเส่ียง 
กำรตอ่สู้กบัข้ำศกึท่ีไมส่ำมำรถคำดเดำได้ ต้องอำศยักำรเปลี่ยน
วฒันธรรมกำรปฏิบตั ิ

กำรน�ำแนวคดิเร่ืองกำรสู้รบแบบหลำยมิตไิปใช้ให้เกิดผลทัว่ทัง้
กองทพัเรือ กองทพับก หนว่ยนำวิกโยธินและกองทพัอำกำศจะต้อง
อำศยักำรฝึกอบรมอยำ่งเข้มข้นและกำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกำร

”

“ตามหลักการแล้ว เราจะ
พัฒนาไปถึงจุดที่เราจะ

เห็นกองก�าลังร่วมท�างาน
ร่วมกันในฐานะเครือข่าย
เครื่องตรวจจับสัญญาณ
และพลยิง ที่จะท�าให้เกิด
ขีดความสามารถสูงสุด
จากเหล่าทัพหนึ่ง ๆ ใน

การยิงข้ามพื้นที่
- พล.ร.อ. แฮร์รี แฮร์ริส ผู้บัญชาการ กอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพื้นแปซิฟิก 
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ปฏิบตัจิำกระดบัสงูสดุของกองทพั พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่ว 
จะต้องมีกำรพฒันำทำงเทคโนโลยีเพ่ือให้ระบบตรวจจบัภยั

คกุคำมและระบบอำวธุสำมำรถสื่อสำรกนัได้ ทัง้ระหวำ่งเหลำ่ทพั ตำ่ง 
ๆ ของสหรัฐฯ และกบัประเทศท่ีเป็นหุ้นสว่นท่ีมีแนวโน้มวำ่จะท�ำได้

 “กองก�ำลงัร่วมจะต้องมีวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีรวดเร็วขึน้ ในระยะ
ทำงท่ีไกลขึน้ มีควำมแมน่ย�ำมำกขึน้ มีควำมรุนแรงถงึแก่ชีวิตมำก
ขึน้ และท่ีส�ำคญัคือเป็นวิธีกำรท่ีคุ้มคำ่และใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยูแ่ล้ว” 
พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่ว “ไมใ่ชว่ิธีกำรแก้ปัญหำท่ียอดเย่ียมแตต้่องใช้
จำ่ยงบประมำณเกินตวั” 

ในเร่ืองกำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกำรปฏิบตัซิึง่เป็นสิง่จ�ำเป็นใน
สภำพแวดล้อมท่ีเหลำ่ทพัตำ่ง ๆ ใช้งบประมำณและระบบเทคโนโลยี
ของตนเอง พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่ว “ผมเหน็วฒันธรรมท่ีหลีกเลี่ยงควำม
เสี่ยงของเรำแล้วก็ต้องสำ่ยหวั” 

พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่ววำ่กำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกำรปฏิบตัิ
ต้องใช้ควำมพยำยำมท่ียัง่ยืน “เรำต้องน�ำแนวคดินีไ้ปผนวกเข้ำกบัวิธี
กำรท่ีเรำฝึกตลอดทัง้ปี” พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่ว “เรำทกุคนรู้วำ่ชยัชนะ
ในกำรสู้รบในวนัพรุ่งนีเ้ป็นผลจำกกำรฝึกในวนันี”้ 

กำรสู้รบแบบหลำยมิตใินควำมหมำยของมนัเองนัน้ กองทพั
บกรับรู้วำ่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและวฒันธรรมกำร
ปฏิบตั ิ“พล.ร.อ. แฮร์ริสได้ขอให้กองทพับกจมเรือ ท�ำลำยดำวเทียม 
ยิงท�ำลำยขีปนำวธุ ขดัขวำงกองก�ำลงัสว่นบงัคบับญัชำและควบคมุ 
และจ�ำกดักำรเคลื่อนท่ีทำงทะเล ในกำรสนบัสนนุเป้ำหมำยดงักลำ่ว 

กองก�ำลงัร่วมจะต้องประสำนระบบตรวจจบั
สญัญำณและระบบอำวธุของตนอยำ่งเตม็รูปแบบกวำ่เม่ือก่อน โดย
รวมแล้ว เรำจะต้องเป็นผู้ตรวจจบัสญัญำณและผู้ ยิงได้โดยไมต้่องรู้
ระบบทัง้หมด”  

พล.อ. เพอร์กินส์กลำ่ววำ่กำรศกึษำวิชำทหำรและกำรฝึกอบรม
ร่วมกนั จะเป็นหวัใจส�ำคญัในกำรผลกัดนัให้เกิดกำรท�ำงำนร่วมกนั
ระหวำ่งเหลำ่ทพัตำ่ง ๆ และระหวำ่งกองทพัพนัธมิตร “เม่ือคณุฝึกร่วม
กนั คณุต้องแก้ปัญหำร่วมกนั” พล.อ. เพอร์กินส์กลำ่ว “เทำ่กบัวำ่คณุ
ได้สร้ำงควำมสมัพนัธ์” 

เม่ือพดูถงึกองทพัแหง่วนัพรุ่งนีท่ี้มีควำมคลอ่งแคลว่วอ่งไวมำกขึน้
และสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้มำกขึน้ พล.ร.อ. แฮร์ริสระบวุำ่ กองทพั
ท่ีมีคณุสมบตัดิงักลำ่วเปรียบเสมือนบริษัทท่ีให้บริกำรร่วมเดนิทำง 
เชน่ อเูบอร์และลฟิต์ ท่ีมีแอปพลเิคชนัท่ีให้รำยละเอียดเก่ียวกบับริกำร
ท่ีเฉพำะเจำะจง “แตแ่ทนท่ีจะเป็นกำรเดนิทำงร่วมกนั” พล.ร.อ. แฮร์ริ
สกลำ่ว “ผมก�ำลงัมองหำเป้ำหมำยร่วมกนั” 

พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่วเพ่ิมเตมิวำ่ เน่ืองจำกข้ำศกึมีควำมซบัซ้อน
มำกขึน้ เดิมพนัก็สงูขึน้ด้วย “ประเทศของเรำต้องรักษำก�ำลงัอ�ำนำจ
ในกำรสู้รบท่ีนำ่เช่ือถือร่วมกบัพนัธมิตรและหุ้นสว่นท่ีมีควำมคดิ
คล้ำยกนั เพ่ือด�ำรงกำรเข้ำถงึพืน้ท่ีสว่นรวมทัง้หมดของโลกโดยไมมี่
อปุสรรค” พล.ร.อ. แฮร์ริสกลำ่ว “เสรีภำพ ควำมยตุธิรรม และกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยระหวำ่งประเทศบนพืน้ฐำนของกฎระเบียบ
ก�ำลงัตกอยูใ่นอนัตรำย”  o

พล.อ. โทชิยะ โอกาเบะ อดตีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิแห่งประเทศญีปุ่่น ให้ค�ามัน่ว่า
จะให้ความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัประเทศเพือ่นบ้านและพนัธมติรของญีปุ่่น และกล่าวว่าตนรู้สึกตืน่เต้นเมือ่
นึกถงึภาพการสู้รบแบบหลายมติทิีม่ปีระเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเข้ามามส่ีวนร่วม  จ.ส.ต. เดบรำลี เบสต์/กองทพับกสหรัฐฯ 
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การอนุมานนโยบายของ
รัสเซียในทะเลจีนใต้

ส�าหรับรัสเซีย ปัญหาทะเลจีนใต้คือ
จุดบรรจบของนโยบายสองระดับ 

ด.ร.อเล็กซานเดอร์ โคโรเลฟ

นโยบำยของรัสเซียวำ่ด้วยเร่ืองข้อพิพำทใน
ทะเลจีนใต้นัน้มีควำมซบัซ้อนมำกกวำ่ท่ีนำ่จะเป็น 

ทำงกำรรัสเซียวำงบทบำทอยำ่งเป็นทำงกำร
ของรัสเซียในฐำนะตวัแสดงท่ีอยูน่อกภมิูภำคท่ี
ไมมี่สว่นได้สว่นเสียในข้อพิพำทดงักลำ่ว ตำมท่ี

กระทรวงกำรตำ่งประเทศรัสเซียระบนุัน้ รัสเซีย “ไมเ่คยเป็นผู้ มีสว่น
ร่วมในข้อพิพำททะเลจีนใต้” และพิจำรณำวำ่เร่ืองนี ้“เป็นเร่ืองของ
หลกักำรในกำรท่ีจะไมเ่ข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่” อยำ่งไรก็ตำม สิง่ท่ี
อยูเ่บือ้งหลงักำรประกำศไมเ่ก่ียวข้องอยำ่งเป็นทำงกำร คือกำรเพ่ิม
ศกัยภำพทำงทหำรของรัสเซียในภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก และ

ข้อตกลงซือ้ขำยอำวธุและพลงังำนมลูคำ่หลำยพนัล้ำนดอลลำร์กบั
ผู้ อ้ำงสทิธิท่ีเป็นคูแ่ขง่กนั  

ปัจจยัเหลำ่นีแ้สดงให้เหน็วำ่แม้รัฐบำลรัสเซียอำจไมมี่กำร
อ้ำงสทิธิในดนิแดนโดยตรงในทะเลจีนใต้ แตก็่มีเป้ำหมำยเชิง
ยทุธศำสตร์ ผลประโยชน์ และกำรกระท�ำท่ีมีผลโดยตรงตอ่
วิวฒันำกำรควำมขดัแย้งในทะเลจีนใต้  

หนึง่ในสี่ของโครงกำรพฒันำกองทพัให้มีควำมทนัสมยัครัง้ใหญ่
ของรัสเซียท่ีจะด�ำเนินไปจนถงึปี พ.ศ. 2563 คือกำรพฒันำกองเรือ
ในแปซฟิิก โดยมีศนูย์บญัชำกำรตัง้อยูท่ี่เมืองวลำดวิอสตอ็ก เพ่ือให้
มีควำมพร้อมมำกขึน้ส�ำหรับกำรปฏิบตักิำรท่ีใช้ระยะเวลำนำนใน
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ทะเลท่ีหำ่งไกล ควำมร่วมมือทำงทหำรของรัสเซียกบัจีนมีควำมก้ำวหน้ำ
ไปถงึจดุท่ีประธำนำธิบดี วลำดีมีร์ ปตูนิ เรียกจีนวำ่เป็น “หุ้นสว่นโดย
ธรรมชำตแิละพนัธมิตรโดยธรรมชำต”ิ ของรัสเซีย 

กำรฝึกร่วมทำงทะเลระหวำ่งกองทพัเรือของทัง้สองประเทศ
ครัง้ลำ่สดุท่ีผำ่นมำซึง่ก็คือ กำรฝึกจอยน์ ซี พ.ศ. 2559 ได้จดัขึน้ใน
ทะเลจีนใต้ และเป็นกำรฝึกร่วมทำงทะเลครัง้แรกท่ีเก่ียวข้องกบัจีนและ
ประเทศท่ีสองในทะเลท่ีมีกรณีพิพำทหลงัจำกท่ีมีกำรตดัสนิของศำล
ยตุธิรรมระหวำ่งประเทศ ณ กรุงเฮก วำ่ด้วยเร่ืองกำรอ้ำงสทิธิของจีนใน
พืน้ท่ีภำยในเส้นประเก้ำเส้น  

อยำ่งไรก็ตำม ควำมสมัพนัธ์ของรัสเซียกบัเวียดนำมก็ก�ำลงัมีแนว

โน้มวำ่จะเพ่ิมขึน้เชน่กนั โดยควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรัสเซียและเวียดนำม
ได้รับกำรยกระดบัให้เป็น “หุ้นสว่นเชิงยทุธศำสตร์ท่ีครอบคลมุ” ซึง่เทียบ
ได้กบัควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรัสเซียและจีน รัสเซียและเวียดนำมก�ำลงั
พฒันำโครงกำรก๊ำซร่วมในทะเลจีนใต้ และรัฐบำลรัสเซียยงัพยำยำม
ท่ีจะกลบัไปยงัฐำนทพัเรือคมัรำนห์ และขำยระบบอำวธุขัน้สงูให้กบั
รัฐบำลเวียดนำมท่ีจะชว่ยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกนัประเทศ
ของเวียดนำม   

ดงันัน้ พฤตกิรรมท่ีแท้จริงของรัฐบำลรัสเซียจงึแทบจะไมมี่ควำม
เป็นกลำงดงัท่ีระบใุนแถลงกำรณ์อยำ่งเป็นทำงกำร กำรเพ่ิมควำมร่วม
มือทำงทหำรกบัรัฐบำลจีนและรัฐบำลเวียดนำมไปพร้อม ๆ กนั ซึง่สอง

เรือรบรัสเซียแล่นผ่านสรรพาวุธต่อต้าน
ขปีนาวุธทีถู่กยงิขึน้ไปในอากาศในระหว่างการ
ฝึกซ้อมการสวนสนามเน่ืองในวนักองทพัเรือ 
ทีเ่มอืงท่าวลาดวิอสตอ็กทางตะวนัออกของ
ประเทศรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2559   รอยเตอร์ 
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ประเทศนีคื้อคูพิ่พำทรำยใหญ่ในทะเลจีนใต้ ท�ำให้เจตนำรมณ์ของ
รัสเซียนัน้เป็นเร่ืองท่ีตีควำมได้ยำก และต้องใช้กรอบควำมคิดแบบ
องค์รวมท่ีครอบคลมุมำกขึน้เพ่ือท่ีจะเข้ำใจผลประโยชน์ทำงนโยบำย
ตำ่งประเทศของรัสเซียท่ีมีระดบัแตกตำ่งกนั ชำตมิหำอ�ำนำจตำ่ง ๆ 
จะเลน่เกมทำงนโยบำยตำ่งประเทศในหลำย ๆ ระดบัท่ีอำจคำบเก่ียว
กนัในบำงเร่ือง ส�ำหรับรัสเซีย ปัญหำเก่ียวกบัทะเลจีนใต้เป็นประเดน็
ท่ีนโยบำยสองระดบัของตนมำบรรจบกนั ซึง่ก็คือ กำรถ่วงดลุอ�ำนำจ
อยำ่งเป็นระบบด้วยกำรตอ่ต้ำนกำรครอบง�ำ และกำรป้องกนัควำม
เสี่ยงในภมิูภำคอยำ่งไมเ่ป็นระบบ 

ระดบัแรก กำรถ่วงดลุอ�ำนำจอยำ่งเป็นระบบ เป็นผลมำจำกกำร 
กระจำยอ�ำนำจของชำติมหำอ�ำนำจในโลก และกำรรับรู้ถงึภยัคกุคำม
ท่ีส�ำคญั ในฐำนะผู้ ถ่วงดลุอยำ่งเป็นระบบ รัสเซียได้ท้ำทำยกำรเป็น
มหำอ�ำนำจขัว้เดียวท่ีน�ำโดยสหรัฐฯ ด้วยวิธีกำรตำ่ง ๆ หลำยวิธี ดงั
จะเหน็ได้จำกนโยบำยของรัสเซียในจอร์เจีย ยเูครนและซีเรีย แรง
ผลกัดนัเพ่ือให้มีกำรถ่วงดลุอ�ำนำจผู้น�ำระบบ (สหรัฐอเมริกำ) ท�ำให้
รัสเซียพยำยำมเข้ำร่วมกบัจีน ซึง่ก็คล้ำยกบัรัสเซียคือท้ำทำยกำรเป็น
มหำอ�ำนำจขัว้เดียวของอเมริกำ ดงันัน้ กำรประเมินภยัคกุคำมจำก
ภำยนอกของรัสเซียและจีนจงึมีควำมสอดคล้องกนั โดยทัง้สองประเทศ
พิจำรณำวำ่นโยบำยของสหรัฐฯ นัน้ก�ำลงัเป็นภยัคกุคำม  

แรงกดดนัท่ีเกิดจำกระบบระหวำ่งประเทศท่ีน�ำโดยสหรัฐฯ และผล
ท่ีตำมมำคือแรงจงูใจในกำรตอ่ต้ำนระบบดงักลำ่ว คือเหตผุลท่ีส�ำคญั
ท่ีสดุท่ีผลกัดนัให้รัสเซียและจีนร่วมมือกนั จำกมมุมองนี ้ทะเลจีนใต้
ส�ำหรับรัสเซียคือสว่นหนึง่ของเกมระดบัโลกท่ีใหญ่กวำ่ท่ีท�ำให้รัสเซียไม่
ขดัแย้งผลประโยชน์ของจีน แตใ่ห้กำรสนบัสนนุอยำ่งเงียบ ๆ  

ระดบัท่ีสอง กำรป้องกนัควำมเสี่ยงในภมิูภำค ซึง่เป็นแรงกระตุ้น
จำกข้อพิจำรณำตำ่ง ๆ ทัง้ในประเทศและในระดบัภมิูภำค และกำร
สร้ำงผลลพัธ์ท่ีเป็นจริงจำกกำรผสมผสำนของนโยบำยท่ีมุง่เน้นท่ีกำร 
กระจำยควำมเช่ือมโยงในภมิูภำคตำ่ง ๆ ของรัสเซีย กบักำรป้องกนักำร
ขำดเสถียรภำพท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของ
รัสเซียในอินโดเอเชียแปซฟิิก นโยบำยกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในภมิูภำค
นีย้งัมุง่เน้นท่ีควำมต้องกำรทำงกำรค้ำของรัฐบำลรัสเซียเพ่ือสร้ำงผล
ประโยชน์จำกข้อตกลงเก่ียวกบัพลงังำน โครงสร้ำงพืน้ฐำนและอำวธุ  

ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัรัฐบำลเวียดนำม  ซึง่รวมถงึ
กำรสง่ออกอำวธุ ควำมร่วมมือทำงด้ำนเทคนิคทำงทหำร และโครงกำร
พลงังำนร่วม รัฐบำลรัสเซียจะท�ำให้เกิดโครงสร้ำงผลประโยชน์และ
โครงสร้ำงทำงอ�ำนำจท่ีสมดลุมำกขึน้รอบ ๆ ทะเลจีนใต้ และสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัหลำกหลำยกบัพนัธมิตรในเอเชียไปพร้อม ๆ กนั โดย
มีเวียดนำมเป็นจดุเร่ิมต้นในกำรเข้ำถงึสมำคมประชำชำตแิหง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

น่ีคือเหตผุลท่ีวำ่ท�ำไมรัสเซียจงึไมค่ดัค้ำนนโยบำยของจีน และใน
ขณะเดียวกนัก็แสดงควำมเหน็อกเหน็ใจตอ่ควำมกงัวลของเวียดนำม
ในทะเลจีนใต้ จดุบรรจบของนโยบำยออกสองระดบันีท้�ำให้นโยบำย
ของรัสเซียเก่ียวกบัทะเลจีนใต้มีควำมคลมุเครือโดยแท้จริง  

ควำมหมำยโดยนยัหลกั ๆ ของ “เกมสองระดบั” ส�ำหรับรัสเซีย
ตลอดจนกำรตอบสนองตอ่นโยบำยท่ีเก่ียวข้องของรัสเซียก็คือ ควำม
ขดัแย้งในทะเลจีนใต้นัน้เป็นตวัแปรมำกกวำ่จะเป็นปัจจยัท่ีคงท่ี ย่ิง
ควำมขดัแย้งในทะเลจีนใต้เบ่ียงเบนจำกประเดน็เก่ียวกบัอ�ำนำจ

อธิปไตยในภมิูภำคไปเป็นประเดน็เก่ียวกบักำรเผชิญหน้ำระหวำ่งจีน
กบัสหรัฐฯ มำกเทำ่ไร พฤตกิรรมของรัสเซียในภมิูภำคก็จะแสดงออก
ถงึกำรถ่วงดลุอ�ำนำจด้วยกำรตอ่ต้ำนกำรเป็นมหำอ�ำนำจขัว้เดียวมำก
ขึน้เทำ่นัน้ ในทำงตรงกนัข้ำม ย่ิงสหรัฐฯ อเมริกำมีควำมเก่ียวข้องกบั
ควำมขดัแย้งในทะเลจีนใต้น้อยเทำ่ไร นโยบำยของรัสเซียในภมิูภำคนีก็้
จะมีกำรถ่วงดลุในระบบน้อยลงเทำ่นัน้ และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นนโยบำย
ป้องกนัควำมเสี่ยงในภมิูภำคมำกขึน้  

จนถงึตอนนี ้นโยบำยสองระดบัของรัสเซียในทะเลจีนใต้ก็ด�ำเนิน
ไปได้ด้วยดีโดยไมข่ดัแย้งกนัเอง เวียดนำมได้ผลประโยชน์จำกควำม
ร่วมมือกบัรัสเซีย ซึง่ไมใ่ชเ่พียงเพรำะควำมร่วมมือดงักลำ่วมีประโยชน์
ในตวัของมนัเองเทำ่นัน้ แตเ่ป็นเพรำะควำมสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดระหวำ่ง
จีนและรัสเซียอยำ่งท่ีเป็นอยูท่�ำให้เวียดนำมมีโอกำสท่ีจะพฒันำควำม
สมัพนัธ์กบัจีนมำกขึน้ ซึง่รัฐบำลเวียดนำมให้ควำมส�ำคญักบัตรงนี ้
นอกจำกนี ้รัฐบำลเวียดนำมมีประสบกำรณ์อนัยำวนำนในกำรใช้อำวธุ
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และยทุโธปรณ์ทำงทหำรของรัสเซีย นโยบำยของรัสเซียยงัสอดคล้อง
กบัแผนยทุธศำสตร์ของรัฐบำลจีน แม้ควำมร่วมมือเชิงยทุธศำสตร์ท่ีมี
องค์ประกอบทำงทหำรท่ีแข็งแกร่งระหวำ่งรัสเซียและเวียดนำมอำจดู
เหมือนเป็นกำรตอ่ต้ำนจีน แตใ่นควำมเป็นจริงแล้ว มนัชว่ยสง่เสริมผล
ประโยชน์ของจีนเพรำะเป็นกำรชว่ยป้องกนัไมใ่ห้รัฐบำลเวียดนำมและ
รัฐบำลสหรัฐฯ รวมตวัเป็นพนัธมิตร 

แม้จะมีควำมไมพ่อใจท่ีรัสเซียสง่อำวธุให้กบัเวียดนำม แตรั่ฐบำล
จีนก็ตระหนกัวำ่กำรลดหรือกำรยกเลกิกำรสง่อำวธุดงักลำ่วจะท�ำให้
รัฐบำลเวียดนำมล้มเลกินโยบำยกำรกระจำยควำมสมัพนัธ์ทำงทหำร
อยำ่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัและหนัไปพึง่พำรัฐบำลสหรัฐฯ มำกขึน้ กำร
เปลี่ยนแปลงนีจ้ะท�ำให้จีนถกูกดดนัจำกชำตติำ่ง ๆ ซึง่น�ำโดยสหรัฐฯ 
ดงันัน้ แม้จะมีกำรตอ่ต้ำนกำรยุง่เก่ียวของนำนำชำตติอ่กรณีพิพำทใน
ทะเลจีนใต้ แตรั่ฐบำลจีนก็ยอมรับควำมเก่ียวพนัท่ีมำกขึน้ของรัสเซีย

ตลอดจนควำมร่วมมือทำงทหำรระหวำ่งรัสเซียกบัเวียดนำม 
ด้วยกำรมีปฏิสมัพนัธ์กบัจีนและเวียดนำม รัสเซียตระหนกัถงึเป้ำ

หมำยในระดบัภมิูภำคและระดบัโลก รัสเซียเพ่ิมเดมิพนัของตนใน
กำรถ่วงดลุอ�ำนำจในอินโดเอเชียแปซฟิิก ชะลอควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง
สหรัฐฯ และเวียดนำม และสร้ำงอิทธิพลตอ่กำรพิพำทในทะเลจีนใต้เพ่ือ
ให้มีกำรเจรจำแบบพหภุำคีมำกขึน้ ส�ำหรับรัสเซียแล้ว กำรรักษำสภำพ
กำรณ์ท่ีเป็นอยูแ่ม้วำ่จะไมส่มบรูณ์แบบนกั แตก็่ดีกวำ่กำรต้องรับมือกบั
ชยัชนะของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่  o

บทวิเครำะห์นีไ้ด้รับกำรตีพิมพ์ครัง้แรกโดยศนูย์ตะวนัออกและตะวนัตกในวำรสำร เอเชีย แปซฟิิก 
บลุเลตนิ ฉบบัเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 โดยใช้ช่ือเร่ืองวำ่ “นโยบำยสองระดบัของรัสเซียเก่ียวกบั
ทะเลจีนใต้” ควำมคดิเหน็ตำ่ง ๆ ท่ีแสดงใน เอเชีย แปซิฟิก บลุเลติน เป็นมมุมองของผู้ เขียนและอำจ
ไมไ่ด้สะท้อนถงึนโยบำยหรือจดุยืนของศนูย์ตะวนัออกและตะวนัตกหรือองค์กรใด ๆ ท่ีผู้ เขียนมีสว่น
เก่ียวข้อง บทควำมนีไ้ด้รับอนญุำตให้พิมพ์ซ�ำ้และมีกำรเรียบเรียงเนือ้หำเพ่ือให้เหมำะสมกบักำรน�ำเสนอ
ของ ฟอรมั ครัง้นี ้

เรือและเรือด�ำน�ำ้ของกองทพัรัสเซีย
จอดอยู่ในแม่น�ำ้เนวำในวนักองทพั
เรือทีเ่มอืงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
ประเทศรัสเซีย  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ส่ิงที่

กำรใช้เรือด�ำน�ำ้กนัอยำ่งแพร่หลำย

คือจดุเร่ิมต้นของควำมมัน่คงยคุ

ใหมใ่นอินโดเอเชียแปซฟิิก

เจ้ำหน้ำท่ี ฟอรมั

ภำพประกอบโดย ฟอรมั
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เหมือนว่ำในขณะนี ้กำรแข่งขันทำงด้ำนอำวุธในอินโดเอเชียแปซิฟิกและกำรเปลี่ยนขัว้อ�ำนำจทำง

นิวเคลียร์ในภูมิภำคจะเดินหน้ำไปต่อไปอย่ำงไม่หยุดยัง้ หลังจำกท่ีอินเดียปล่อยขีปนำวุธนิวเคลียร์

พิสัยไกลเม่ือเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 จำกเรือไอเอ็นเอส อริฮันต์ ซึ่งเป็นเรือด�ำน�ำ้พลังงำนนิวเคลียร์

ติดขีปนำวุธล�ำแรกของอินเดีย อินเดียก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับจีนท่ีน�ำเรือด�ำน�ำ้ท่ีมีขีดควำมสำมำรถ

ทำงนิวเคลียร์ลงสู่ทะเลได้ส�ำเร็จ ในขณะเดียวกัน เกำหลีเหนือและปำกีสถำนก็หำโอกำสท่ีจะน�ำอำวุธ

นิวเคลียร์ไปติดตัง้บนเรือด�ำน�ำ้พลังงำนไฟฟ้ำดีเซล ผู้ เช่ียวชำญกล่ำว

ดู

กำรแพร่กระจำยของอำวธุนิวเคลียร์ท่ีปลอ่ยจำกทะเลในอินโดเอเชีย
แปซฟิิก น�ำมำซึง่โอกำสและควำมท้ำทำยใหม ่ๆ ในขณะท่ีกำรแขง่ขนั
ทำงด้ำนอำวธุโดยรวมยงัคงด�ำเนินตอ่ไปในภมิูภำคนี ้

เรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุเหลำ่นีมี้ศกัยภำพในกำร
ยบัยัง้สงครำมขนำดใหญ่ในอินโดเอเชียแปซฟิิก อยำ่งไรก็ตำม ผู้
เช่ียวชำญเตือนวำ่บรรดำเรือดงักลำ่วอำจท�ำให้ควำมตงึเครียดทวีควำม
รุนแรงขึน้ กระตุ้นกำรแขง่ขนัทำงด้ำนอำวธุ เปลี่ยนกลยทุธ์ในกำรป้อง
ปรำมด้วยนิวเคลียร์ตำมแบบ และน�ำไปสูค่วำมขดัแย้งหำกไมมี่กำร
บริหำรจดักำรอยำ่งเหมำะสม 

กำรท่ีจีนพฒันำกองทพัของตนให้มีควำมควำมทนัสมยัในชว่งสอง
ทศวรรษท่ีผำ่นมำ บวกกบัทำ่ทีอนัแข็งกร้ำวของจีนเก่ียวกบัแนวหมูเ่กำะ
ท่ีมีกรณีพิพำทในทะเลจีนใต้และอ่ืน ๆ มีสว่นผลกัดนัอยำ่งย่ิงตอ่กำร
แขง่ขนัทำงด้ำนอำวธุ บรรดำประเทศท่ีก�ำลงัพฒันำก�ำลงัพยำยำมท่ีจะ
จดัหำเรือด�ำน�ำ้ยคุใหม ่ซึง่บำงล�ำก็มีขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนนิวเคลียร์ 
และชำตติำ่ง ๆ ท่ีเป็นมหำอ�ำนำจทำงด้ำนอำวธุนิวเคลียร์อยูแ่ล้วซึง่รวม
ถงึสหรัฐฯ และรัสเซีย ก็ก�ำลงัพยำยำมท่ีจะพฒันำคลงัแสงของตน 

“กำรป้องปรำมด้วยนิวเคลียร์ไมใ่ชส่ิง่ท่ีจะไมก่่อผลกระทบ กำรท่ี
อินเดียและจีนน�ำอำวธุนิวเคลียร์ลงสูท่ะเลจะท�ำให้ชำตมิหำอ�ำนำจอ่ืน ๆ 
ในภมิูภำครวมถงึสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมระดบั
ขีดควำมสำมำรถทำงทะเลตำมแบบ” ตำมท่ีระบใุนรำยงำนผลวิจยัของ
สถำบนัวิจยันโยบำยระหวำ่งประเทศโลวี “ดงันัน้ โครงกำรนิวเคลียร์ทำง
ทะเลของจีนและอินเดียจงึมีควำมส�ำคญัเป็นพิเศษในระดบัภมิูภำคและ
ระดบัโลก เพรำะอำจสง่ผลตอ่ควำมสมดลุเชิงยทุธศำสตร์ระหวำ่งขีด
ควำมสำมำรถแบบเดมิและแบบนิวเคลียร์ในหมูป่ระเทศมหำอ�ำนำจ” 
นำยเบรนดอน โทมสั นนู และนำยรอรี เมดคำล์ฟ เขียนไว้ในรำยงำน
เร่ือง “เรือด�ำน�ำ้ตดิอำวธุนิวเคลียร์ในอินโดเอเชียแปซฟิิก: เคร่ืองป้องกนั
หรือภยัคกุคำม” ซึง่ได้รับกำรตีพิมพ์โดยคณะวิจยัในออสเตรเลีย 

จีน อินเดีย รัสเซียและสหรัฐฯ วำงแผนท่ีจะเพ่ิมจ�ำนวนเรือด�ำน�ำ้
โจมตีตดิอำวธุนิวเคลียร์อยำ่งมีนยัส�ำคญัภำยในปี พ.ศ. 2573 ใน
ขณะเดียวกนั ออสเตรเลีย บงักลำเทศ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น มำเลเซีย 
เกำหลีเหนือ ปำกีสถำน ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ เกำหลีใต้ ไต้หวนั ไทยและ
เวียดนำม ล้วนวำงแผนท่ีจะลงทนุในกำรเพ่ิมจ�ำนวนเรือด�ำน�ำ้โจมตี
พลงังำนดีเซลให้กบักองเรือของตนในชว่งทศวรรษหน้ำ ตำมรำยงำน
ของสื่อตำ่ง ๆ 

“เรือด�ำน�ำ้เป็นยทุโธปกรณ์ลอ่งหนฉบบัดัง้เดมิ โดยมีข้อได้เปรียบ
แบบอสมมำตรอยำ่งเหน็ได้ชดั” พล.ร.อ. แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์ ผู้
บญัชำกำรกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก กลำ่วใน
ระหวำ่งกำรให้กำรตอ่คณะกรรมำธิกำรแหง่รัฐสภำสหรัฐฯ เม่ือเดือน
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 วำ่ด้วยเร่ืองควำมพยำยำมในกำรระดมทนุ
ส�ำหรับกำรเพ่ิมจ�ำนวนเรือด�ำน�ำ้เพ่ือตอ่ต้ำนกองทพัเรือจีน “ควำม
อสมมำตรของเรำในแงก่ำรสงครำมท่ีเป็นผลมำจำกเรือด�ำน�ำ้นัน้
เป็นเร่ืองส�ำคญั ในแงข่องกำรพฒันำ เรำต้องรักษำข้อได้เปรียบแบบ
อสมมำตรไว้” 

“ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุรำยก�ำลงัเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ของตนทำงด้ำนกำร
ป้องปรำมและกำรป้องกนัภยัจำกขีปนำวธุ” นำย ไมลส์ พอม  
เพอร์ นกัวิชำกำรอำวโุสจำกศนูย์ศกึษำกำรไมแ่พร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์ 
เจมส์ มำร์ติน แหง่สถำบนันำนำชำตศิกึษำมิดเดิลเบอรีท่ีเมืองมอน
เทอเรย์ กลำ่วกบั ฟอรมั ตวัอยำ่งเชน่ มีรำยงำนวำ่จีนและอินเดียก�ำลงั
ทบทวนนโยบำยทำงกำรเมือง “ไมเ่ร่ิมใช้ก่อน” ของตน ในขณะเดียวกนั 
อินเดียและสหรัฐฯ ได้เร่ิมแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัเรือด�ำน�ำ้ของจีนใน
ภมิูภำคมหำสมทุรอินเดีย” พล.ร.อ. แฮร์ริสยืนยนัเม่ือเดือนมกรำคม 
พ.ศ. 2560 

“อินเดียควรจะกงัวลเก่ียวกบัอิทธิพลของจีนท่ีก�ำลงัเพ่ิมมำกขึน้ใน
ภมิูภำคนี”้ พล.ร.อ. แฮร์ริสแหง่กองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้
แปซฟิิกกลำ่ว ตำมรำยงำนของหนงัสือพิมพ์ ดิ อินเดียน เอกซ์เพรส 

ด้วยกำรเพ่ิมจ�ำนวนและควำมซบัซ้อนของเรือด�ำน�ำ้ “โดยเฉพำะ
อยำ่งย่ิง เรือด�ำน�ำ้ท่ีมีขีดควำมสำมำรถในกำรตดิอำวธุนิวเคลียร์หรือ
กำรตดิตำมและท�ำลำยเรือด�ำน�ำ้อ่ืน ๆ ท�ำให้มีควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดควำม
รุนแรงโดยไมต่ัง้ใจหรือไมไ่ด้คำดคดิ แม้ขณะนีจ้ะมีควำมเสี่ยงอยูเ่ลก็
น้อยแตก็่เพ่ิมระดบัขึน้เร่ือย ๆ” นำงไดอำนำ วเูกอร์ นกัวิชำกำรสงักดั
ประจ�ำภำควิชำงำนวิจยัแหง่บณัฑิตวิทยำลยักองทพัเรือ เขียนไว้ใน
วำรสำรเก่ียวกบักิจกำรควำมมัน่คงของโลก เดอะ วอชิงตนั ควอเตอร์
ลี ฉบบัฤดใูบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2559 “แม้เรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์ตดิ
ขีปนำวธุอำจจะชว่ยเพ่ิมเสถียรภำพในระดบัยทุธศำสตร์หรือระดบั
นิวเคลียร์ แตใ่นขณะเดียวกนัก็อำจท�ำให้กำรแขง่ขนัทำงด้ำนอำวธุทำง
ทะเลตำมแบบทวีควำมรุนแรงขึน้ ซึง่อำจก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีมีผลใน
เชิงยทุธศำสตร์” นำงวเูกอร์เขียนไว้ในบทควำมของตนเร่ือง “เรือด�ำน�ำ้
ตดิอำวธุนิวเคลียร์ของอินเดีย: กำรป้องปรำมหรืออนัตรำย” 
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“เม่ือบรรดำชำตมิหำอ�ำนำจตำ่งมุง่หน้ำไปตำมเส้นทำงเหลำ่นี ้ก็เป็น
ท่ีแนช่ดัวำ่พืน้ท่ีทำงทะเลของอินโดเอเชียแปซฟิิกจะเกิดมิตทิำงนิวเคลยีร์
ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กองทพัตำมแบบในลกัษณะท่ีเป็นอนัตรำยหรือ
ไมไ่ด้คำดคดิมำก่อน” ผู้ เขียนรำยงำนของสถำบนัวิจยัโลวีระบ ุ“ควำม
เป็นไปได้ท่ีปำกีสถำนหรือเกำหลีเหนือจะน�ำเรือลงสูท่ะเล ท�ำให้เกิดมิติ
ใหมท่ี่ไมอ่ำจคำดกำรณ์ได้ตอ่ควำมมัน่คงในภมิูภำค” 

กำรแพร่กระจำยของเรือด�ำน�ำ้ตดิอำวธุนิวเคลยีร์ดเูหมือนจะเป็นสิง่
ท่ีไมอ่ำจยบัยัง้ได้ ดงันัน้ ควำมพร้อมในด้ำนกำรบงัคบับญัชำและกำร
ควบคมุ กำรฝึกอบรม หลกันิยม และระบบกำรสือ่สำร ตลอดจนกลไก อ่ืน 
ๆ จะเป็นสิง่จ�ำเป็นเพ่ือชว่ยให้มัน่ใจวำ่กำรใช้ขีดควำมสำมำรถดงักลำ่วจะ
น�ำมำซึง่ยคุใหมแ่หง่เสถียรภำพ ผู้ เช่ียวชำญกลำ่วและเพ่ิมเตมิวำ่ กำรเข้ำ
สูส่ถำนะแหง่เสถียรภำพดงักลำ่วอำจต้องใช้เวลำนำนหลำยทศวรรษ 

ความเป็นมาด้านการป้องปราม 
ในชว่งกลำงทศวรรษท่ี 1950 (พ.ศ. 2493-2502) เคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์กองทพัเรือท�ำให้เรือด�ำน�ำ้จมอยูใ่ต้น�ำ้ได้และไมส่ำมำรถตรวจ
จบัได้เป็นระยะเวลำนำน นอกจำกนีย้งัมีพลงังำนท่ีจ�ำเป็นในกำรท�ำ
สงครำมตอ่ต้ำนเรือด�ำน�ำ้และตอ่ต้ำนเรือผิวน�ำ้ กำรให้ขำ่วกรอง กำร
ตรวจกำรณ์และกำรลำดตระเวน  

กองเรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรตอบโต้กำรโจมตีในยำมท่ีถกูโจมตีด้วยอำวธุนิวเคลียร์ กลำ่วคือ 
หำกกำรโจมตีครัง้แรกได้ท�ำลำยอำวธุภำคพืน้ดนิของประเทศ ระบบ
อำวธุท่ีปลอ่ยจำกทะเลอำจจะยงัสำมำรถโจมตีได้ เรือด�ำน�ำ้พลงังำน
นิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุถือเป็นหนึง่ในองค์ประกอบของระบบอำวธุ
นิวเคลียร์ทำงยทุธศำสตร์ท่ีมีอยูส่ำมสว่น นอกเหนือจำกขีปนำวธุข้ำม
ทวีปตดิอำวธุนิวเคลียร์และเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิพิสยัไกล โดยหลกั ๆ แล้ว 
เรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุจะให้อ�ำนำจในกำรท�ำลำยล้ำง
ซึง่กนัและกนัอยำ่งแนน่อน ซึง่เป็นหลกัส�ำคญัในกำรป้องปรำมในแง่
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสหรัฐฯ และโซเวียต ควำมส�ำเร็จท่ีเหน็ได้ชดัเจน
จำกกำรใช้เรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุในกำรป้องกนัไม่

ให้เกิดสงครำมนิวเคลียร์ระหวำ่งสหรัฐฯ และสหภำพโซเวียตตลอด
ระยะเวลำเกือบ 70 ปี ท�ำให้ประเทศตำ่ง ๆ มองวำ่เรือด�ำน�ำ้พลงังำน
นิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุคืออ�ำนำจในกำรรักษำเสถียรภำพ 

นำงวเูกอร์อธิบำยวำ่ “ควำมคดิท่ีวำ่กำรมีอำวธุนิวเคลียร์ท่ีปลอ่ย
จำกเรือด�ำน�ำ้คือกำรรักษำเสถียรภำพ ยงัคงเป็นสมมตฐิำนหลกัของ
ยทุธศำสตร์ทำงด้ำนนิวเคลียร์” 

ในปี พ.ศ. 2552 อินเดียได้ประกำศปลอ่ยเรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลยีร์
ลงสูท่ะเล ซึง่ก็คือเรือไอเอน็เอส อริฮนัต์ โดยระบวุำ่ “เรือด�ำน�ำ้พลงังำน
นิวเคลยีร์ท�ำงำนคุ้มคำ่ทกุ ๆ วนัตลอดทัง้ปี เรือด�ำน�ำ้ตดิขีปนำวธุชว่ย
รักษำประเทศชำตติำ่ง ๆ เอำไว้ในวนัแหง่ควำมเป็นควำมตำยวนันัน้ เม่ือ
ผู้น�ำทำงกำรเมืองฝ่ำยข้ำศกึมองดขีูปนำวธุท่ีปลอ่ยจำกเรือด�ำน�ำ้ของเรำ 
เลยเอำมือออกจำกปุ่ มกดท่ีจะยิงขีปนำวธุมำโจมตีเรำ” พล.ร.ต. รำชำ  

เมนอน จำกอินเดีย ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเรือด�ำน�ำ้ของอินเดียเขียนไว้ใน
หนงัสอืของตนในปี พ.ศ. 2552 ช่ือ ฉลามเพียงหน่ึงตวัในทอ้งทะเลสีคราม 

อินเดียก้ำวสูจ่ดุนีไ้ด้ตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำรยทุธศำสตร์ทำงทะเล
ฉบบัปี พ.ศ. 2558 เร่ือง “ควำมมัน่คงทำงทะเลท่ียัง่ยืน: ยทุธศำสตร์ควำม
มัน่คงทำงทะเลของอินเดีย” ซึง่อธิบำยเร่ืองกำรแสวงหำเรือด�ำน�ำ้ตดิอำวธุ
นิวเคลยีร์ของตนวำ่ “ประสบกำรณ์เก่ียวกบัสงครำมเยน็ได้แสดงให้เหน็วำ่ 
กำรลดองค์ประกอบในกำรโจมตีก่อน และเพ่ิมองค์ประกอบในกำรโจมตี
ตอบโต้ จะก่อให้เกิดเสถียรภำพและเสริมสร้ำงกำรป้องปรำมได้อยำ่งมำก” 
กำรปลอ่ยขีปนำวธุนิวเคลยีร์พิสยัไกลจำกเรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลยีร์ใน
เดือนเมษำยน พ.ศ.  2560 ซึง่ถือเป็นยำ่งก้ำวท่ีส�ำคญัของอินเดีย ท�ำให้
อินเดียอยูใ่นกลุม่เดียวกบัจีน รัสเซียและสหรัฐฯ ซึง่ก็คือกลุม่ประเทศท่ีมี
องค์ประกอบของระบบอำวธุนิวเคลยีร์ทำงยทุธศำสตร์ครบสำมสว่น  

สนธิสญัญำไมแ่พร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 
2513 และมีประเทศตำ่ง ๆ เข้ำร่วมกวำ่ 190 ประเทศ ได้ให้กำรรับรอง
ประเทศท่ีมีอำวธุนิวเคลียร์เพียงห้ำประเทศเทำ่นัน้ ได้แก่ จีน ฝร่ังเศส 
รัสเซีย สหรำชอำณำจกัร และสหรัฐอเมริกำ อยำ่งไรก็ตำม อินเดีย
และปำกีสถำน ตลอดจนอิสรำเอลและเซำท์ซดูำนไมเ่คยเข้ำร่วมใน

เรือด�าน�า้โจมตช้ัีนลอสแอนเจลสิ ยู
เอสเอส แฮมป์ตนั ขึน้สู่ผวิน�า้ทีข่ั้ว
โลกเหนือ 
พ.จ.อ. เควิน เอลเลียตต์/กองทพัเรือสหรัฐฯ 

เรือด�าน�า้ อนั จุง กนึ ขนาด 1,800 ตนั ของกอง
ทพัเรือสาธารณรัฐเกาหล ีซ่ึงตั้งช่ือตามนักรบ
อสิระผู้หน่ึง เข้าร่วมการสวนสนามทางเรือใกล้
กบัเมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต้ 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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สนธิสญัญำไมแ่พร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์ เกำหลีเหนือถอนตวัจำกสนธิ
สญัญำเม่ือปี พ.ศ. 2546 หลงัจำกท่ีไมป่ฏิบตัติำมสนธิสญัญำอยำ่งเหน็
ได้ชดัมำระยะหนึง่ 

แม้จะมีหลำยบทเรียนท่ีสำมำรถเรียนรู้ได้จำกยคุสงครำมเยน็ แต่
บรรดำผู้ เช่ียวชำญตำ่งมีค�ำถำมในท�ำนองเดียวกนัวำ่ กลยทุธ์ในกำรป้อง
ปรำมท่ีใช้ได้ผลในชว่งศตวรรษท่ี 20 (พ.ศ. 2444-2543) จะใช้ได้จริง
หรือไมใ่นอินโดเอเชียแปซฟิิกท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็วในชว่ง
ศตวรรษนี ้นอกจำกนี ้ผู้ เช่ียวชำญยงัสงสยัวำ่ในกำรวำงแผนกำรป้อง
ปรำมนัน้ ชำตติำ่ง ๆ ได้พิจำรณำอยำ่งถ่ีถ้วนหรือไมว่ำ่อำวธุท่ีปลอ่ยจำก
ทะเลอำจเป็นปัจจยัท่ีบัน่ทอนเสถียรภำพ 

เร่ิมแรก กำรพฒันำของขีดควำมสำมำรถตำ่ง ๆ เชน่ กำรสงครำมตอ่
ต้ำนเรือด�ำน�ำ้และเทคโนโลยีป้องกนัภยัขีปนำวธุ จะยงัมีสว่นท�ำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงทำงยทุธศำสตร์กำรป้องปรำม ตวัอยำ่งเชน่ เทคโนโลยี
ท่ีชว่ยให้เรือด�ำน�ำ้ถกูตรวจพบได้งำ่ยขึน้อำจท�ำให้กำรประเมินสนำมรบ
เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจำกเรือด�ำน�ำ้ตดิอำวธุนิวคลียร์อำจมีควำมเสี่ยง
มำกขึน้กวำ่เดมิมำกนบัจำกท่ีเคยเป็นมำในยคุสงครำมเย็น เทคโนโลยี
ตอ่ต้ำนเรือด�ำน�ำ้ขัน้สงูอำจตรวจจบัได้แม้กระทัง่เคร่ืองยนต์เรือด�ำน�ำ้ท่ี
เงียบท่ีสดุและลกัษณะเฉพำะทำงเสียงท่ีมีอยูเ่ลก็น้อยท่ีสดุ 

นอกจำกนี ้กำรปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ตำมแบบของประเทศตำ่ง ๆ จะ
ท�ำให้เกิดสถำนกำรณ์ท่ีซบัซ้อน ตวัอยำ่งเชน่ ในศตวรรษนี ้ฝ่ำยตรงข้ำม
อำจตดัสนิใจท่ีจะท�ำลำยขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรโจมตีตอบโต้ของอีก
ชำตหินึง่ด้วยวิธีกำรแบบดัง้เดมิแทนกำรยอมรับควำมเสี่ยงท่ีจะสร้ำง
ควำมเสียหำยกบัทัง้สองฝ่ำย 

“อินเดียมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญกบัสถำนกำรณ์ดงักลำ่วเม่ือปำกีสถำน
และจีนสร้ำงกองเรือด�ำน�ำ้โจมตีของตน” นำงวเูกอร์กลำ่ว

คำดกำรณ์วำ่ จีนจะเพ่ิมขนำดกองเรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์จำก 
7 กองเรืองเป็น 15 กองเรือภำยในปี พ.ศ. 2573 และกองเรือด�ำน�ำ้โจมตี
ทัง้หมดจำก 58 กองเรือเป็น 90 กองเรือ ในขณะท่ีอินเดียมีแผนท่ีจะเพ่ิม
กองเรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์จำกหนึง่ล�ำเป็นสองล�ำ และกองเรือด�ำ
น�ำ้โจมตีทัง้หมดจำก 14 กองเรือเป็น 24 กองเรือภำยในปี พ.ศ. 2573 
ซึง่จะท�ำให้อินเดียประสบปัญหำเร่ืองขีดควำมสำมำรถในกำรอยูร่อด 
โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในระหวำ่งกำรสู้รบ หำกเรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์
ตดิขีปนำวธุหนึง่หรือสองล�ำท่ีอินเดียใช้ถกูท�ำลำย ขีดควำมสำมำรถใน
กำรโจมตีตอบโต้ของอินเดียก็จะลดลง นำงวเูกอร์กลำ่ว

“ประเทศตำ่ง ๆ อำจไมไ่ด้คดิให้รอบคอบพอในเร่ืองสว่นป้องปรำม
ทำงทะเล” นำงวเูกอร์กลำ่วกบั ฟอรมั นอกจำกนีย้งัต้องพิจำรณำวำ่ “ยงั
มีกำรแขง่ขนัทำงด้ำนอำวธุตำมแบบควบคูก่นัไปด้วย” 

“ประเทศตำ่ง ๆ จ�ำเป็นต้องค�ำนงึถงึผลเสียทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรเพ่ิมจ�ำนวนเรือด�ำน�ำ้ตดิอำวธุนิวเคลียร์ แตด่เูหมือนวำ่หลำย ๆ 
ประเทศจะยงัไมไ่ด้คดิถงึผลเสียโดยรวม รวมถงึต้นทนุคำ่เสียโอกำส 
และไมไ่ด้พิจำรณำวำ่กำรด�ำเนินกำรของตนนัน้จะท�ำให้บรรลเุป้ำหมำย
เชิงยทุธศำสตร์ได้จริงหรือไม ่มีวิธีกำรอ่ืน ๆ อีกหรือไมท่ี่จะพำไปถงึเป้ำ
หมำยนัน้ท่ีเป็นทำงเลือกท่ีดีกวำ่ มีควำมเสี่ยงและผลเสียน้อยกวำ่   

การบริหารจดัการขีดความสามารถใหม่ ๆ และภยัคุกคาม 
บรรดำผู้ เช่ียวชำญเหน็พ้องกนัวำ่ กำรใช้อำวธุนิวเคลียร์ท่ีปลอ่ยจำก
ทะเลจะท�ำให้เกิดเสถียรภำพหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัตำ่ง ๆ มำกมำย 

ไมว่ำ่จะเป็นทำงด้ำนเทคนิคและกำรเมือง   
“ผลกระทบซึง่กนัและกนัระหวำ่งกำรเพ่ิมจ�ำนวนอำวธุเหลำ่นีแ้ละ

ควำมตงึเครียดในภมิูภำคท่ีมีอยูจ่ะเป็นเร่ืองส�ำคญั โดยเฉพำะอยำ่ง
ย่ิงในกรณีทะเลจีนใต้และอำ่วเบงกอล” ตำมท่ีระบไุว้ในรำยงำนของ
สถำบนัวิจยันโยบำยระหวำ่งประเทศโลวี “ขณะท่ีโครงกำรเรือด�ำน�ำ้
พลงังำนนิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุของอินเดียและจีนมีควำมก้ำวหน้ำ 
ปัญหำตำ่ง ๆ อำทิ กำรบงัคบับญัชำและกำรควบคมุ หลกันิยมทำงด้ำน
นิวเคลียร์ กำรสง่สญัญำณกำรป้องปรำม และท่ีมัน่ของกองก�ำลงัจะ
ต้องได้รับกำรแก้ไข เพ่ือเพ่ิมโอกำสท่ีเรือเหลำ่นีจ้ะมีสว่นชว่ยในกำรสร้ำง
เสถียรภำพมำกกวำ่ท่ีจะกระตุ้นให้เกิดกำรขำดเสถียรภำพ   

โดยสว่นใหญ่แล้ว กำรพฒันำเทคโนโลยีจะก้ำวไปไกลกวำ่
วิวฒันำกำรทำงด้ำนโครงสร้ำงกำรปฏิบตักิำร เพ่ือจะสำมำรถบริหำร
จดักำรโครงสร้ำงดงักลำ่วได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ  

“ทัง้ในระดบักำรป้องปรำมทำงด้ำนเทคนิคและกำรเมือง หลำยสิง่
หลำยอยำ่งอำจผิดพลำดเน่ืองจำกประเทศตำ่ง ๆ ท่ีเพ่ิงได้เรือด�ำน�ำ้
พลงังำนนิวเคลียร์มำใช้ไมไ่ด้มีระบบทกุอยำ่งพร้อมอยูแ่ล้วและใช้งำน
เป็นประจ�ำ” นำยพอมเพอร์กลำ่วกบั ฟอรมั 

ระบบกำรบงัคบับญัชำและกำรควบคมุในจีนและอินเดียยงัไม่
ถงึระดบัควำมเช่ียวชำญท่ีสหรัฐฯ และสหภำพโซเวียตท�ำได้ในชว่ง
สงครำมเยน็ “ขณะท่ีประเทศเหลำ่นีเ้รียนรู้ท่ีจะใช้งำนเรือด�ำน�ำ้พลงังำน
นิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุล�ำใหมข่องตน ก็จะมีควำมเสี่ยงในเร่ืองกำร
สื่อสำรท่ีผิดพลำดและแม้กระทัง่เกิดควำมรุนแรงโดยไมต่ัง้ใจ” ตำมท่ี
ระบใุนรำยงำนของสถำบนัวิจยันโยบำยระหวำ่งประเทศโลวี นอกจำกนี ้
ประเทศเหลำ่นีย้งัไมมี่โครงสร้ำงกองก�ำลงัท่ีมีควำมพร้อมอยำ่งเตม็ท่ีท่ี
จะสนบัสนนุกำรใช้อำวธุ 

แม้คนสว่นใหญ่จะสงสยัวำ่เกำหลีเหนือยงัคงต้องใช้เวลำอีกนำน
กวำ่จะมีขีดควำมสำมำรถของในกำรใช้ขีปนำวธุท่ีปลอ่ยจำกเรือด�ำน�ำ้ 
แตก็่มีควำมเสี่ยงในระหวำ่งขัน้ตอนกำรวิจยัอยำ่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ “กำร
ปลอ่ยขีปนำวธุใต้น�ำ้เป็นสิง่ท่ีซบัซ้อนมำก ๆ ผมคดิวำ่ยงัต้องใช้เวลำอีก
หลำยปีกวำ่เทคโนโลยีนัน้จะได้รับกำรพฒันำ” พล.ร.อ. สก็อต เอช.  
สวิฟต์ ผู้บญัชำกำรกองเรือสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิกกลำ่วในระหวำ่งกำร
ให้สมัภำษณ์กบัสื่อตำ่ง ๆ ในกรุงโซลเม่ือเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 

กำรปิดบงัรำยละเอียดเก่ียวกบักระบวนกำรก็เป็นอีกปัญหำหนึง่ 
“กองทพัเรือตำ่ง ๆ จะไมพ่ดูถงึแผนกำรหรือหลกันิยมเก่ียวเรือด�ำน�ำ้
มำกนกั เพรำะกำรปฏิบตักิำรแบบปิดลบัคือสิง่ส�ำคญัย่ิงส�ำหรับเรือด�ำน�ำ้ 
และกำรเคลื่อนไหวตลอดจนรูปแบบกำรปฏิบตัิกำรของเรือด�ำน�ำ้ก็เป็น
ควำมลบัสดุยอด” นำงวเูกอร์กลำ่ว แม้วำ่หลกันิยมเก่ียวกบันิวเคลียร์
ทำงทะเลในปัจจบุนัจะไมมี่กำรอธิบำยตอ่สำธำรณะ แตก่ำรส�ำรวจ
ข้อมลูกนัเองแบบลบั ๆ ก็ยงัท�ำได้ไมเ่พียงพอ 

“ปัจจบุนั มีกำรเจรจำน้อยมำกระหวำ่งอินเดียกบัปำกีสถำนหรือ
กบัจีนในเร่ืองกำรรับรู้ของแตล่ะฝ่ำยเก่ียวกบักำรปฏิบตักิำรกองทพั
เรือ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงกำรปฏิบตักิำรใต้น�ำ้ และวิธีกำรท่ีอำจชว่ยผอ่น
คลำยควำมคิดในแงท่ี่เลวร้ำยท่ีสดุของประเทศเหลำ่นีท่ี้อำจก่อให้เกิด
วิกฤตกำรณ์ทำงทะเล” นำงวเูกอร์เขียนไว้ใน เดอะ วอชิงตนั ควอเตอร์ลี 

บรรดำผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรไมแ่พร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์และกำรป้อง
ปรำมอยำกให้ชำตติำ่ง ๆ เหลำ่นีเ้ร่ิมต้นหำรือกนัในเร่ืองควำมมัน่คง
ทำงทะเล และมีกำรด�ำเนินงำนมำกขึน้ในแตล่ะประเทศเพ่ือบริหำร



49 11

เอสเอสเค 22 6

เอสเอสเอน็ 27 5

รัสเซีย

58 32

เอสเอสเค 51 24

เอสเอสเอน็ 7 8

จนี

14 10

เอสเอสเค 13 8

เอสเอสเอน็ 1 2

อนิเดยี

251 119

เอสเอสเค 164 83

เอสเอสเอน็ 87 36

กองก�าลงัเรือด�าน�า้โจมตี
ทั้งหมด

5 8

เอสเอสเค 5 8

เอสเอสเอน็ 0 0

ปากสีถาน

52 21

เอสเอสเค 0 0

เอสเอสเอน็ 52 21

สหรัฐอเมริกา

2 2

เอสเอสเค 2 2

เอสเอสเอน็ 0 0

มาเลเซีย

0 3

เอสเอสเค 0 3

เอสเอสเอน็ 0 0

ไทย

4 2

เอสเอสเค 4 2

เอสเอสเอน็ 0 0

สิงคโปร์

24 IAPD FORUM

การแข่งขนัทางดา้นอาวธุเรือด�าน�้าในอินโดเอเชียแปซิฟิก: 
กองก�าลงัเรือด�าน�้าโจมตีในปัจจุบนัและในอนาคต

ข้อมลูจำก: นิตยสำร วอร์ ออน เดอะ ร็อกส์, ศนูย์ยทุธศำสตร์และนำนำชำติศกึษำ

เรือด�าน�า้พลงังานนิวเคลยีร์ของจนีล่อง
ผ่านอ่าวย่าหลงในเมอืงซานย่า มณฑล
ไห่หนาน ประเทศจนี
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

สนธิสญัญาไม่แพร่ขยาย
อาวธุนิวเคลียร์ 

สนธิสญัญาไม่แพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์ไดใ้หก้าร

รับรองประเทศท่ีมีอาวธุนิวเคลียร์หา้ประเทศ: 
พ.ศ. 2546
กาหลีเหนือถอนตวั

จากสนธิสญัญาหลงั

จากท่ีไม่ปฏิบติัตาม

สนธิสญัญามาระ

ยะหน่ึง 

ประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติส่ี

ประเทศท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมในสนธิสญัญาไม่

แพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์:

ชาติต่าง ๆ 

ท่ีเขา้ร่วม
พ.ศ. 2513 

191 ชาต ิสนธิสญัญาไม่

แพร่ขยายอาวธุ

นิวเคลียร์มีผล

บงัคบัใช ้

จนี 
สหราช
อาณาจกัร 

รัสเซีย 

สหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส 

อนิเดยี อสิราเอล

ปากสีถาน เซาท์ซูดาน

พ.ศ. 2559   เรือด�าน�้าโจมตีทั้งหมด

พ.ศ. 2573   เรือด�าน�้าท่ีเพิ่งเขา้ประจ�าการ 

เอสเอสเค = เรือด�าน�้าโจมตีตามแบบ 

เอสเอสเอน็ = เรือด�าน�้าโจมตีพลงังานนิวเคลียร์ 



12 9

เอสเอสเค 12 9

เอสเอสเอน็ 0 0

เกาหลใีต้

2 5

เอสเอสเค 2 5

เอสเอสเอน็ 0 0

อนิโดนีเซีย

18 4

เอสเอสเค 18 4

เอสเอสเอน็ 0 0

ญีปุ่่น

5 1

เอสเอสเค 5 1

เอสเอสเอน็ 0 0

เวยีดนาม

6 1

เอสเอสเค 6 1

เอสเอสเอน็ 0 0

ออสเตรเลยี 

4 4

เอสเอสเค 4 4

เอสเอสเอน็ 0 0

ไต้หวนั

20 5

เอสเอสเค 20 5

เอสเอสเอน็ 0 0

เกาหลเีหนือ

0 1

เอสเอสเค 0 0

เอสเอสเอน็ 0 1

ฟิลปิปินส์

25IAPD FORUM

จดักำรควำมเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีอำจท�ำให้เกิดเหตกุำรณ์โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ
และควำมท้ำทำยอ่ืน ๆ ท่ีประเทศเหลำ่นีก้�ำลงัเผชิญอยู ่“ชำตติำ่ง ๆ 
จ�ำเป็นต้องพฒันำกำรสื่อสำรและควำมเข้ำใจ และสง่เสริมกำรเจรจำ
แบบเป็นทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำรท่ีฝ่ำยทหำรและฝ่ำยกำรเมือง
สำมำรถหำรือกนัได้” นำยพอมเพอร์กลำ่ว 

หลำยคนคำดหวงัให้สมำคมประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ก�ำหนดกลไกส�ำหรับกำรหำรือในวงท่ีกว้ำงขึน้ เพ่ือให้
ประเทศสมำชิกตลอดจนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืน ๆ ในภมิูภำค ได้แก่ 
ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด์ เกำหลีใต้ รัสเซียและสหรัฐอเมริกำเข้ำ
ร่วมในกำรหำรือดงักลำ่ว 

อยำ่งไรก็ตำม กำรเมืองอำจท�ำให้กำรพฒันำหลกันิยมท่ีถกูต้อง
เกิดควำมซบัซ้อนเพ่ิมขึน้ เร่ิมมีกำรคำดกำรณ์วำ่กำรรุกรำนของจีน
ในทะเลจีนใต้เป็นผลมำจำกควำมพยำยำมท่ีจะใช้ภมิูภำคนีเ้พ่ือจดั
สง่เรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์ตดิขีปนำวธุออกปฏิบตักิำรในแปซฟิิก
โดยไมถ่กูตรวจพบ ดเูหมือนวำ่จีนก�ำลงัสร้ำงฐำนทพัเรือด�ำน�ำ้ท่ีเมือง
หยหูลนิตะวนัออกในทะเลจีนใต้ ตำมท่ีระบใุนบทควำมของนิตยสำร
ออนไลน์ท่ีช่ือ เดอะ ดโิพลแมต ฉบบัเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 
โครงสร้ำงกองก�ำลงัของจีนซึง่ประกอบด้วย “จ�ำนวนและขนำดของ
ทำ่เรือด�ำน�ำ้ เครือขำ่ยอนักว้ำงใหญ่ในกำรขนสง่อำวธุยทุโธปกรณ์ 
และสิง่ปลกูสร้ำงใต้ดนิขนำดใหญ่ท่ีซอ่นอยูใ่ต้ภเูขำ” บง่บอกถงึควำม
ทะเยอทะยำนของจีนท่ีจะท�ำให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นศนูย์บญัชำกำรและกำร
ควบคมุ ตำมรำยงำนของ เดอะ ดโิพลแมต 

การลดความเส่ียง
ผู้ เช่ียวชำญเห็นพ้องกนัวำ่ ยคุแห่งกำรใช้อำวธุท่ีปลอ่ยจำก
ทะเลในอินโดเอเชียแปซิฟิกในวนันี ้เป็นยคุท่ีมีควำมซบัซ้อนและ
มีแนวโน้มวำ่จะท้ำทำยทฤษฎีและแนวปฏิบตัิในกำรป้องปรำม
ด้วยนิวเคลียร์ท่ีมีอยู ่

บรรดำประเทศ กองทพัและประชำคมด้ำนควำมมัน่คงทัง้หมด
ต้องท�ำงำนร่วมกนัเพ่ือหำแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรกำรพฒันำ
และกำรใช้อำวธุนิวเคลียร์ทำงทะเลเพ่ือลดภยัอนัตรำยท่ีซอ่นอยูใ่ต้
ผิวน�ำ้ท่ีอำจเกิดขึน้ได้ และสร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่ยทุโธปกรณ์อนัทรง
พลงัเหลำ่นีจ้ะชว่ยเพ่ิมเสถียรภำพในอินโดเอเชียแปซฟิิกในระยะยำว 

“จำกข้อสนันิษฐำนท่ีวำ่ บทเรียนตำ่ง ๆ จะได้รับกำรเรียนรู้และ
จะมีกำรบริหำรจดักำรวิกฤตกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้ในทศวรรษหน้ำ 
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีเรือด�ำน�ำ้พลงังำนนิวเคลียร์ตดิ
ขีปนำวธุและขีปนำวธุท่ีปลอ่ยจำกเรือด�ำน�ำ้ของจีนและอินเดียอำจ
น�ำไปสูห้่วงใหมแ่หง่กำรสร้ำงเสถียรภำพทำงยทุธศำสตร์ในท่ีสดุ ท่ี
อำวธุนิวเคลียร์ท่ีมีอยูจ่ะท�ำให้เกิดสนัตภิำพและป้องกนัไมใ่ห้มีกำรใช้
งำนอำวธุเหลำ่นี”้ ตำมท่ีผู้ เขียนสรุปไว้ในรำยงำนของสถำบนัวิจยัโลวี 

อยำ่งไรก็ตำม ก่อนถงึวนัท่ีจะประสบควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
เทคโนโลยีและกำรเมืองท่ีจ�ำเป็นและน�ำควำมก้ำวหน้ำเหลำ่นีม้ำ
ใช้ได้ “มีควำมเป็นไปได้วำ่จะเกิดกำรขำดเสถียรภำพในชว่งระยะ
เวลำสัน้ ๆ” นำงวเูกอร์กลำ่วกบั ฟอรมั 

“มนัจะเป็นปัญหำในอนำคตอนัใกล้นี”้ นำยพอมเพอร์เหน็พ้อง
ด้วย “ตรำบใดท่ีประเทศตำ่ง ๆ ยงัมีควำมไมเ่ทำ่เทียมกนัในแงข่อง
กำรพฒันำ”  o

นายคมิ จอง อนึ ผู้น�า
เกาหลเีหนือ (ซ้าย) ยนือยู่บน
หอบังคบัการเรือด�าน�า้เมือ่
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
รอยเตอร์ 

ภำพประกอบโดย ฟอรมั
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 สกายเน็ต:   
การด�าเนินคดี

หรือการข่มเหง

หน่วยปฎบิัตกิารพเิศษของจนี 
คุ้มกนัตวัผู้ต้องสงสัยว่าด้วยการ
ทุจริตทางโทรคมนาคม พวกเขาถูก
เนรเทศให้ไปประเทศจนีจากสนาม
บินนานาชาตพินมเปญ กมัพูชาใน
เดอืนมถุินายน 2559  รอยเตอร์
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การขาดความเปิดเผยในการพจิารณาคดขีองจนี ท�าให้มี

ความกงัวลเพิม่ขึน้ในเร่ืองการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  เจ้ำหน้ำท่ี ฟอรมั 

ป
ฏิบตักิำรสกำยเน็ต” ท่ีช่ือฟังดเูป็นลำงร้ำย เป็นปฏิบตักิำรท่ี
จีนจดัตัง้ขึน้เพ่ือปรำบปรำมบรรดำเจ้ำหน้ำท่ีทจุริต นกักำร
เงินท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย และนกัฟอกเงิน ขณะนีเ้ม่ือด�ำเนิน
งำนมำนำนกวำ่สองปี จีนอ้ำงวำ่ปฏิบตักิำรนีท่ี้ริเร่ิมโดย

ประธำนำธิบดี สี จิน้ผิง ได้ประสบชยัชนะอยำ่งมำกในควำมพยำยำม
ท่ีจะถอนรำกถอนโคนกำรทจุริต ซึง่รวมถงึกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนท่ีเป็น
สมำชิกพรรคคอมมิวนิสต์และเจ้ำหน้ำท่ีทำงทหำรระดบัสงู 

“เครือขำ่ยทำงกฎหมำยนัน้ครอบคลมุกว้ำงไกล และผู้กระท�ำผิด
จะไมส่ำมำรถหลบหนีได้” คณะกรรมกำรกลำงเพ่ือตรวจสอบวินยัแหง่
พรรคคอมมิวนิสต์เขียนไว้ในเวบ็ไซต์ของตนในปี พ.ศ. 2558 “คณุหนี
ออกจำกประเทศได้ แตห่นีเงือ้มมือของกฎหมำยไมพ้่น” 

อยำ่งไรก็ตำม กำรไลล่ำ่ผู้กระท�ำผิดทัว่โลกของจีนท�ำให้นกัวิชำกำร 
นกัสทิธิมนษุยชน และประเทศตำ่ง ๆ มำกมำยท่ีคอยให้ควำมชว่ยเหลือ
แก่ผู้ลีภ้ยัชำวจีนพยำยำมหำทำงยบัยัง้กำรด�ำเนินกำรดงักลำ่ว เหตผุล
นัน้มีอยูม่ำกมำย เชน่ จีนมีประวตัใินเร่ืองกำรสงัหำรผู้กระท�ำผิดท่ีมีโทษ
ไมถ่งึประหำรชีวิตตำมท่ีให้ค�ำนิยำมโดยองค์กำรสหประชำชำต ิระบบ
ยตุธิรรมของจีนขำดควำมโปร่งใส และกำรขอให้สง่ตวัผู้ ร้ำยข้ำมแดน
หลำย ๆ ครัง้ก็เป็นเร่ืองท่ีออ่นไหวทำงกำรเมือง 

ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 รัฐสภำออสเตรเลียปฏิเสธท่ีจะให้
สตัยำบนัในสนธิสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนกบัจีนเน่ืองจำกกงัวลเก่ียว
กบักำรปฏิบตัท่ีิเป็นมำของรัฐบำลจีนในเร่ืองสทิธิมนษุยชน “เป็นภำวะ
ท่ียำกล�ำบำกอยำ่งเหน็ได้ชดัระหวำ่งควำมต้องกำรท่ีจะสง่เสริมควำม
ร่วมมือระหวำ่งประเทศในเร่ืองกำรตอ่ต้ำนอำชญำกรรมทำงกำรเงินข้ำม
ชำต ิซึง่รวมถงึกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดน และควำมกงัวลอนัชอบธรรมเก่ียว
กบัระบบกฎหมำยภำยในประเทศจีน” นำยเบอร์แทรม แลง นกัวิจยั
สมทบจำกสถำบนัจีนศกึษำ แมร์คำเตอร์ ในกรุงเบอร์ลนิกลำ่ว

มีชำตติะวนัตกเพียงไมก่ี่ชำตท่ีิท�ำสนธิสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนกบั
จีน ฝร่ังเศสและสเปนมีสนธิสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดน และรัฐบำลจีนเร่ิม
หำทำงเจรจำกบัแคนำดำเร่ืองกำรท�ำสนธิสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดน 

กำรปฏิเสธท่ีจะให้สตัยำบนัในสนธิสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนกบัจีน
ของรัฐสภำออสเตรเลียลำ่สดุท่ีผำ่นมำ สะท้อนให้เหน็ถงึควำมกงัวลใน
เร่ืองสทิธิมนษุยชนดงักลำ่ว นำยแลงท่ีศกึษำเก่ียวกบัสนธิสญัญำสง่
ผู้ ร้ำยข้ำมแดนและกำรตรวจสอบข้อตกลงระหวำ่งชำตติำ่ง ๆ ในยโุรป
และจีนกลำ่ววำ่ ประเทศตำ่ง ๆ ท่ีให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยัชำวจีนไมม่ัน่ใจวำ่
คนท่ีถกูสง่ตวักลบัไปจะเจอกบักระบวนกำรยตุธิรรมแบบใด 

“แม้จะแสดงให้เหน็ถงึกำรแก้ปัญหำทำงกำรเมืองอยำ่งเข้มงวด แต่
กำรรณรงค์ตอ่ต้ำนกำรทจุริตในประเทศจีนนัน้หลกั ๆ แล้วจะด�ำเนิน
กำรโดยคณะท�ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบวินยัทำงกฎหมำยท่ีไมมี่ควำม
โปร่งใสของพรรคคอมมิวนิสต์ (คณะกรรมกำรกลำงเพ่ือตรวจสอบวินยั
แหง่พรรคคอมมิวนิสต์)” นำยแลงกลำ่ว “สว่นใหญ่แล้ว คณะท�ำงำนดงั
กลำ่วจะเร่ิมกำรสืบสวนโดยกำรตรวจสอบแบบลบั ๆ และมกัจะสอบ

ปำกค�ำผู้ ต้องสงสยัในเรือนจ�ำมืด ๆ โดยจะสง่ตอ่คดีให้กบัพนกังำน
อยักำรเพียงร้อยละ 4 หรือร้อยละ 5 เทำ่นัน้” 

ผู้คัดค้านหรืออาชญากร 
อปุสรรคส�ำคญัส�ำหรับประเทศท่ีถกูร้องขอให้สง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนคือควำม
ไมเ่ตม็ใจของจีนท่ีจะแสดงหลกัฐำนเก่ียวกบัพฤตกิรรมทำงอำญำ นกั
สทิธิมนษุยชนกลำ่ว ในรำยงำนเม่ือเดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 เร่ือง 
“พวกเขำเรียกงำนด้ำนสทิธิมนษุยชนของข้ำพเจ้ำวำ่อำชญำกรรม: 
รำยงำนประจ�ำปีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ของผู้ พิทกัษ์สทิธิมนษุยชนใน
ประเทศจีน (พ.ศ. 2559)” กลุม่พนัธมิตรแหง่องค์กรนอกภำครัฐท่ีช่ือ
วำ่ กลุม่ผู้ พิทกัษ์สทิธิมนษุยชนในประเทศจีน ได้ระบวุำ่จีนกระท�ำกำร
คกุคำม ทรมำน และจ�ำคกุบรรดำนกัสทิธิมนษุยชน ในปี พ.ศ. 2559 
จีนได้ “ออกกฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเข้มงวดหลำยข้อท่ีท�ำให้ต�ำรวจมี
อ�ำนำจมำกขึน้ในกำรก�ำหนดให้กิจกรรมทำงด้ำนสทิธิมนษุยชนตำ่ง ๆ 
กลำยเป็นกำรกระท�ำผิดทำงอำญำ” รำยงำนของกลุม่ผู้ พิทกัษ์สทิธิ
มนษุยชนในประเทศจีนระบ ุ

กระบวนกำรไตส่วนควำมผิดทำงวินยัของจีนท่ีเรียกวำ่ ซวง
กยุ ท่ีกระท�ำโดยคณะกรรมกำรกลำงเพ่ือตรวจสอบวินยัแหง่พรรค
คอมมิวนิสต์นัน้เป็นเร่ืองท่ี “เป็นปัญหำอยำ่งย่ิง” ในมมุมองด้ำนสทิธิ
มนษุยชน นำยแลงกลำ่วและเพ่ิมเตมิวำ่ “ไมใ่ชเ่พรำะควำมไมโ่ปร่งใส
เทำ่นัน้ แตย่งัมีกำรทรมำนท่ีดเูหมือนวำ่จะยงัคงเป็นเร่ืองปกตใินกำร
สอบปำกค�ำเหลำ่นี”้ 

“นอกจำกนี ้กำรทจุริตยงัคงต้องได้รับโทษประหำรชีวิตในกรณีท่ี
รุนแรง ด้วยเหตผุลทัง้หมดนี ้จงึเป็นเร่ืองยำกท่ีประเทศอ่ืน ๆ จะมัน่ใจได้
วำ่กำรร่วมมือกบัจีนนัน้จะเป็นไปตำมมำตรฐำนขัน้พืน้ฐำนของกฎหมำย
กำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนระหวำ่งประเทศ” นำยแลงกลำ่ว 

ท่ีซบัซ้อนย่ิงไปกวำ่นัน้คือ กำรท่ีตวัเลขกำรประหำรชีวิตในประเทศ
จีนยงัคงเป็นควำมลบัของชำต ิกลุม่ดยุ หวั ซึง่เป็นกลุม่สทิธิมนษุยชนใน
สหรัฐฯ ประมำณกำรวำ่จีนได้ประหำรชีวิตนกัโทษรำว ๆ 2,400 คนในปี 
พ.ศ. 2556 และตวัเลขดงักลำ่วหลกั ๆ ยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 
2557 และ พ.ศ. 2558 ตำมรำยงำนของดิแอสโซซเิอทเตด็ เพรส แม้
ตวัเลขกำรประหำรชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัปฏิบตักิำรสกำยเน็ตจะไมมี่กำร
เปิดเผยตอ่สำธำรณะ แตก่ลุม่ผู้ พิทกัษ์สทิธิมนษุยชนในประเทศจีนระบุ
วำ่ประธำนำธิบดีสีได้ออกกฎหมำยท่ีจ�ำกดัเสรีภำพในกำรแสดงออก 
เสรีภำพในกำรรวมตวักนัและเสรีภำพในกำรนบัถือศำสนำ และก�ำหนด
ให้กิจกรรมตำ่ง ๆ ทำงกำรเมืองกลำยเป็นภยัคกุคำมด้ำนควำมมัน่คง
และเป็นควำมผิดทำงอำญำ 

จีนระบวุำ่อำชญำกรรมตำ่ง ๆ เชน่ กำรฉ้อฉลทำงโทรคมนำคมและ
กำรตดิสนิบนเป็นสำเหตสุ�ำหรับกำรปรำบปรำม ขณะท่ีรำยงำนของกลุม่
ผู้ พิทกัษ์สทิธิมนษุยชนในประเทศจีนชีใ้ห้เหน็ถงึสิง่ท่ีสำมำรถเกิดขึน้ได้
กบัประชำชนจีนท่ีเพียงพดูจำโต้แย้งอดุมกำรณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ 

“
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นำยอู ๋กนั นกัเคลื่อนไหวด้ำนสทิธิมนษุยชนท่ีถกูควบคมุตวัในเดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2559 กลำ่ววำ่ ผู้ควบคมุตวัไมย่อมให้ตนได้พบกบั
ทนำยจนกระทัง่เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 นำยอูบ๋อกกบัทนำยของตน
วำ่เจ้ำหน้ำท่ีจีนพยำยำมบงัคบัให้ตนรับสำรภำพและมีกำรสอบปำกค�ำ
มำกกวำ่ 300 ครัง้ คมุขงัตนไว้ในห้องขงัเด่ียวและทรมำนตน 

การเมืองและการเงนิ
ด้วยภำพท่ีชดัเจนเก่ียวกบัระบบกฎหมำยในประเทศจีน หลำยประเทศ
จงึพยำยำมตอ่สู้กบัประเดน็แอบแฝงทำงกำรเมืองในกำรร้องขอกำร
สง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนของรัฐบำลจีน นำยแลงกลำ่ว กำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดน
ท่ีเพ่ิมจ�ำนวนขึน้แสดงให้เหน็วำ่จีนก�ำลงัใช้แรงกดดนัทำงเศรษฐกิจกบั
ประเทศตำ่ง ๆ เพ่ือให้เนรเทศชำวไต้หวนัและชำวอยุกร์ูกลบัไปยงัจีน
แผน่ดนิใหญ่ นำยแลงกลำ่วเพ่ิมเตมิ 

จีนอ้ำงอธิปไตยเหนือไต้หวนัภำยใต้นโยบำย “จีนเดียว” ท่ีก�ำหนด
วำ่มีเพียงหนึง่รัฐเทำ่นัน้ท่ีเรียกวำ่ประเทศจีนและไต้หวนัเป็นสว่นหนึง่
ของประเทศนี ้ปัญหำท่ียุง่ยำกนีท้�ำให้พนัธมิตรท่ีมีสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำม
แดนกบัจีนตกอยูใ่นสถำนะท่ียำกล�ำบำกในกำรเลือกข้ำง นำยแลงกลำ่ว 
“กำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนหลำยกรณีเป็นเร่ืองทำงกำรเมืองโดยแท้จริง” 
นำยแลงกลำ่วและเพ่ิมเตมิวำ่ แนวทำงในกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนโดย
สหภำพยโุรปและสมำคมประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีอยู่
บนพืน้ฐำนของกฎระเบียบ “จะเพ่ิมควำมแนน่อนของกฎหมำยได้มำก
ท่ีสดุและลดดลุพินิจของแตล่ะรัฐบำล” 

กรณีท่ีเป็นตวัอยำ่งคือกำรท่ีสเปนสง่ชำวไต้หวนัรำว ๆ 200 คนกลบั
ไปยงัประเทศจีน นำยแลงกลำ่ว ในเดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 ไต้หวนั
เปิดเผยวำ่ตนรู้สกึเสียใจท่ีสเปนตดัสนิใจเนรเทศชำวไต้หวนั 200 ท่ี
เป็นผู้ ต้องสงสยักรณีฉ้อฉลทำงโทรคมนำคมให้กลบัไปยงัจีนแผน่ดนิ
ใหญ่แทนท่ีจะสง่กลบัไปยงัไต้หวนั ตำมรำยงำนของรอยเตอร์ รัฐบำล
สเปนระบวุำ่กำรเนรเทศดงักลำ่วเป็นสว่นหนึง่ของกำรสืบสวนในเร่ือง
กำรฉ้อโกงทำงอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เวลำนำนหนึง่ปี ขณะท่ีกระทรวงกำร
ตำ่งประเทศไต้หวนักลำ่ววำ่กำรเนรเทศนี ้“เป็นกำรละเมิดสทิธิและผล
ประโยชน์ของประชำชนของเรำ และมองข้ำมธรรมเนียมกำรปฏิบตัิของ
ประเทศตำ่ง ๆ ท่ีเป็นสมำชิกสหภำพยโุรปท่ีเน้นย�ำ้ในเร่ืองสทิธิมนษุย
ชน” ตำมรำยงำนของรอยเตอร์ 

เน่ืองจำกจีนมีกำรลงทนุอยำ่งมำกในแอฟริกำและยโุรป กำรกดดนั
ทำงกำรเงินจงึเข้ำมำมีบทบำท มีกรณีท่ีไมป่กติเกิดขึน้ในเคนยำในเดือน
เมษำยน พ.ศ. 2559 เม่ือพลเมืองชำวไต้หวนั 45 คนถกูบงัคบัให้ออก
นอกประเทศและให้ขึน้เคร่ืองบนิท่ีมุง่หน้ำไปยงัประเทศจีน ชำวไต้หวนั 
45 คนนีเ้ป็นผู้ ต้องสงสยัคดีฉ้อฉลทำงโทรคมนำคม ซึง่ในจ�ำนวนนี ้ศำล
ของประเทศเคนยำได้ตดัสนิให้ 22 คนพ้นข้อหำและขอให้คนอ่ืน ๆ เดนิ
ทำงออกจำกประเทศ ตำมรำยงำนของนิตยสำร ฟอร์บส์ ไต้หวนัคดัค้ำน
กำรกระท�ำดงักลำ่ว แตเ่คนยำตอบวำ่ตนมีควำมสมัพนัธ์ทำงกำรทตูกบั
จีนไมใ่ชไ่ต้หวนั ในเวลำนัน้ จีนได้ระบเุป็นนยัวำ่ผู้ ต้องขงัชำวไต้หวนัได้
กระท�ำกำรฉ้อโกงตอ่พลเมืองจีน 

จีนมีอ�ำนำจเหนือกวำ่ทำงเศรษฐกิจ ในชว่งปี พ.ศ. 2543 ถงึ พ.ศ. 
2557 จีนได้ให้เงินกู้จ�ำนวน 5.2 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 
1.70 แสนล้ำนบำท) แก่องค์กรธรุกิจของรัฐหรือท่ีรัฐเป็นเจ้ำของใน
เคนยำ ตำมข้อมลูของโครงกำรวิจยัจีนและแอฟริกำ วิทยำลยักำรศกึษำ

นำนำชำติขัน้สงู จอห์น ฮอปกินส์ กำรตดัสนิใจของเคนยำก็ไมใ่ชเ่ร่ือง
แปลกแตอ่ยำ่งใด นอกเหนือจำกสเปนท่ีเนรเทศชำวไต้หวนัจ�ำนวน 200 
คนแล้ว มำเลเซียและกมัพชูำยงัได้เนรเทศชำวไต้หวนัให้กลบัไปยงั
ประเทศจีนเชน่เดียวกนั ตำมรำยงำนของดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

เร่ืองรำวเก่ียวกบัไต้หวนัไมไ่ด้เป็นเพียงเร่ืองเดียวท่ีเป็นประเดน็
ออ่นไหวทำงกำรเมืองท่ีเก่ียวพนักบักำรร้องขอกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดน
ของรัฐบำลจีน กลุม่ชำตพินัธุ์อยุกร์ูก็เป็นเป้ำหมำยหนึง่ท่ีจีนมกัจะขอ
ให้สง่ตวัข้ำมแดน ตวัอยำ่งเชน่ ประเทศไทยท่ีต้องเผชิญกบักำรวิพำกษ์
วิจำรณ์อยำ่งหนกัในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 เม่ือตกลงท่ีจะเนรเทศ
ชำวอยุกร์ูจ�ำนวน 109 คนกลบัไปยงัประเทศจีนแม้จะหวำดกลวัวำ่จีน
จะขม่เหงคนเหลำ่นัน้ ตำมรำยงำนของดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส หนว่ย
งำนผู้ลีภ้ยัแหง่องค์กำรสหประชำชำตริะบวุำ่กำรกระท�ำของไทยนัน้เป็น 
“กำรละเมิดกฎหมำยระหวำ่งประเทศอยำ่งเหน็ได้ชดั” 

ชำวอยุกร์ูเป็นชนกลุม่น้อยมสุลมิท่ีพดูภำษำเตอร์กิกท่ีอำศยัอยูใ่น
ภมิูภำคซนิเจียงของจีน ขณะท่ีชำวอยุกร์ูกลำ่ววำ่ตนนัน้ถกูกดข่ีทำง
ศำสนำ รัฐบำลจีนก็มกัจะกลำ่วโทษกลุม่แบง่แยกดนิแดนอยุกร์ูในเร่ือง
กำรโจมตีโดยผู้ ก่อกำรร้ำย ประเทศไทยเป็นหนึง่ในไมก่ี่ประเทศในอิน
โดเอเชียแปซฟิิกท่ีปฏิบตัติำมค�ำขอของรัฐบำลจีน กมัพชูำและลำวก็ได้
สง่ตวัชำวอยุกร์ูกลบัไปยงัประเทศจีนเชน่เดียวกนั และในปี พ.ศ. 2554 
คำซคัสถำนได้สง่ครูชำวอยุกร์ูคนหนึง่กลบัไปยงัประเทศจีน ซึง่บคุคลดงั
กลำ่วได้เปิดเผยเร่ืองกำรทรมำนและกำรเสียชีวิตในเรือนจ�ำของจีน ตำม
รำยงำนของเรดโิอ ฟรี เอเชีย 

ความร่วมมือในด้านการต่อสู้กับอาชญากรรม
ไมว่ำ่จะมีสนธิสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนหรือไมก็่ตำม ประเทศตำ่ง ๆ ใน
อินโดเอเชียแปซฟิิกและทัว่โลกตำ่งก็ต้องกำรท�ำงำนร่วมกบัจีนในกำร
ตอ่สู้กบัอำชญำกรรมข้ำมชำต ิซึง่รวมถงึกำรค้ำยำเสพติด อำชญำกรรม
ทำงไซเบอร์และกำรฟอกเงิน 

จีนยอมรับวำ่ประเทศตนได้กลำยเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำยำเสพติด
สงัเครำะห์ และก�ำลงัเสริมสร้ำงควำมพยำยำมในกำรตอ่สู้กบัปัญหำ
นีท่ี้ขยำยตวัขึน้เร่ือย ๆ กำรตรวจยดึยำบ้ำ เคตำมีนและยำเสพตดิ
สงัเครำะห์อ่ืน ๆ โดยทำงกำรจีนเพ่ิมขึน้ในอตัรำร้อยละ 106 ในปี พ.ศ. 
2559 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ำ นำยหลวิ งกัจิน้ รองผู้อ�ำนวยกำรคณะ
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กรรมกำรควบคมุยำเสพติดแหง่ประเทศจีนระบ ุตำมรำยงำนของเอ 
เจนซ์ ฟรำนซ์ เพรส 

ปัญหำนีไ้ด้ขยำยออกไปเกินขอบเขตประเทศจีน “กำรผลติยำไอซ์ 
เคตำมีน และสำรออกฤทธ์ิทำงประสำทชนิดใหมใ่นประเทศนัน้เป็น
ปัญหำท่ีรุนแรง ยำเสพตดิเหลำ่นีไ้มเ่พียงแตเ่สพกนัในประเทศเทำ่นัน้ 
แตย่งัมีกำรลกัลอบน�ำออกไปยงัตำ่งประเทศ” นำยหลวิกลำ่ว 

นำยแลงและนำยโทมสั เอเดอร์ ซึง่เป็นเพ่ือนร่วมงำน ได้เขียน
บทควำมให้กบันิตยสำรขำ่วออนไลน์ช่ือ เดอะ ดโิพลแมต ฉบบัเดือน
มกรำคม พ.ศ. 2560 วำ่ กลุม่ประเทศสมำชิกสหภำพยโุรปควร “พฒันำ
กลยทุธ์ในกำรร่วมมือกบัจีนในด้ำนเหลำ่นี ้แทนท่ีจะให้สมำชิกแตล่ะ
ประเทศกระท�ำโดยล�ำพงั รัฐบำลของประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรปจ�ำเป็น
ต้องมีจดุยืนท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืองควำมต้องกำรท่ีจะให้มีกำรปฏิรูป
กระบวนกำรยตุธิรรมในประเทศจีนหรือเพ่ือให้มีกำรปกป้องคุ้มครอง
ท่ีดีขึน้ น่ีเป็นวิธีเดียวท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้ข้อตกลงแบบทวิภำคีกบัจีน
เป็นตวัท�ำลำยบรรทดัฐำนทำงกฎหมำยระหวำ่งประเทศและคำ่นิยม
ประชำธิปไตย” 

แม้ประเทศสมำชิกสหภำพยโุรปหลำยประเทศจะมีข้อตกลงวำ่ด้วย
เร่ืองกำรให้ควำมชว่ยเหลือทำงด้ำนกฎหมำยกบัประเทศจีน แตมี่เพียง
เจ็ดประเทศเทำ่นัน้ท่ีท�ำสนธิสญัญำสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนอยำ่งเป็นทำงกำร
กบัรัฐบำลจีนซึง่ได้แก่ บลัแกเรีย โรมำเนีย ลทิวัเนีย สเปน โปรตเุกส 
ฝร่ังเศสและอิตำลี กำรวิจยัของนำยแลงระบ ุ

หมายแดง
เม่ือประเทศตำ่ง ๆ ต้องกำรควำมชว่ยเหลือในกำรติดตำมผู้หลบหนี 
ประเทศเหลำ่นีจ้ะตดิตอ่หนว่ยงำนขององค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรม
ระหวำ่งประเทศ 

จีนซึง่มีช่ือในเร่ืองกำรประสำนงำนให้องค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรม
ระหวำ่งประเทศออก “หมำยแดง” ซึง่เทียบเทำ่กบัหมำยจบัระหวำ่ง
ประเทศ ขณะนีมี้บคุคลของประเทศขึน้ด�ำรงต�ำแหนง่สงูสดุขององค์กร
นี ้นำยเม่ิง หงเวย่ ซึง่เป็นรัฐมนตรีชว่ยวำ่กำรกระทรวงควำมมัน่คง
สำธำรณะของจีน ได้รับเลือกจำกบรรดำตวัแทนขององค์กำรดงักลำ่ว
ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ประธำนองค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศ
ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 

กฎบตัรขององค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศห้ำม
องค์กำรเข้ำไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง แตบ่รรดำผู้สนบัสนนุ
ด้ำนสทิธิมนษุยชนกงัวลวำ่จีนจะใช้องค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรม
ระหวำ่งประเทศในกำรกกัขงัฝ่ำยตรงข้ำมทำงกำรเมือง จีนได้ลงโทษ
เจ้ำหน้ำท่ีกวำ่หนึง่ล้ำนคนซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแผนกำรปรำบปรำม
ของประธำนำธิบดีสี จิน้ผิง โทษตำ่ง ๆ มีตัง้แตก่ำรจ�ำคกุเป็นเวลำ
นำนไปจนถงึกำรถอดถอนต�ำแหนง่ และผู้ ต้องสงสยัหลำยรำยมีควำม
เก่ียวข้องกบันำยห ูจ่ินเทำ ซึง่เป็นผู้น�ำก่อนหน้ำประธำนำธิบดีสี

“กำรแตง่ตัง้นำยเม่ิง หงเวย่ เป็นเร่ืองท่ีนำ่หวำดหวัน่ หำกพิจำรณำ
จำกพฤตกิรรมของจีนท่ีเป็นมำนำนในกำรพยำยำมท่ีจะใช้องค์กำร
ต�ำรวจอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศในกำรจบักมุผู้คดัค้ำนและผู้หลบ
หนีในตำ่งประเทศ” นำยนิโคลสั เบกค์ลนิ ผู้อ�ำนวยกำรแอมเนสตี ้อิน
เตอร์เนชนัแนล เอเชียตะวนัออก กลำ่วในแถลงกำรณ์หลงัจำกท่ีนำย
เม่ิงได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหนง่ประธำนองค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรม
ระหวำ่งประเทศ 

นำยแลงระบวุำ่กำรปกป้องสทิธิมนษุยชนนัน้เป็นเร่ืองท่ีสำมำรถ
เจรจำกบัจีนได้ “จีนมีวิธีกำรท่ีหลำกหลำยอยำ่งย่ิงในกำรท�ำข้อตกลง
เร่ืองกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดน” นำยแลงกลำ่ว “รัฐบำลจีนพร้อมท่ีจะ
ยอมรับมำตรฐำนระดบัสงูทำงกฎหมำยในกำรท�ำสนธิสญัญำกบั
ประเทศตะวนัตก ตวัอยำ่งเชน่ ฝร่ังเศสหรืออิตำลี แตใ่นขณะเดียวกนั
ก็ท�ำลำยหลกัสำกลด้วยกำรท�ำข้อตกลงท่ีต�่ำกวำ่มำตรฐำน และกำร
ร้องขอกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนท่ีแฝงไปด้วยควำมต้องกำรทำงกำรเมือง
อยำ่งย่ิงยวดกบัประเทศตำ่ง ๆ ในเอเชียกลำงและเอเชียใต้” 

นำยแลงเช่ือวำ่องค์กรระหวำ่งประเทศตำ่ง ๆ เชน่ สหภำพยโุรป
และสมำคมประชำชำติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อำจท�ำหน้ำท่ีใน
กำรก�ำหนดกรอบกำรท�ำงำนส�ำหรับกำรสง่ผู้ ร้ำยข้ำมแดนท่ีอยูบ่นพืน้
ฐำนของกฎระเบียบ 

“แม้กำรสง่เสริมกำรเปลี่ยนแปลงภำยในระบบกฎหมำยของ
ประเทศจีนโดยอำศยัแรงกดดนัจำกภำยนอกจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้
ยำก” นำยแลงกลำ่ว “แตก็่จ�ำเป็นอยำ่งย่ิงท่ีจะต้องมีกำรรับประกนัทำง
กฎหมำยอยำ่งน้อยก็ในกรณีตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบักำรสง่ผู้ ร้ำย
ข้ำมแดนและกำรชว่ยเหลือทำงด้ำนกฎหมำยซึง่กนัและกนักบัทำงกำร
จีน”  

ต�ารวจกมัพูชาและจนียนืรักษาการณ์ล้อมรอบชาวไต้หวนั 25 
คนทีถู่กส่งตวักลบัไปยงัประเทศจนีในข้อหาฉ้อโกง ในเดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2559   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 

นายเมิง่ หงเว่ย (หน้านี)้ ได้รับเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศในเดอืน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 การเข้ารับต�าแหน่งของนายเมิง่
ท�าให้ผู้ทีค่ดัค้านการเข้าไปมส่ีวนร่วมขององค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศในคดคีวามทางการเมอืงเกดิ
ความกงัวล   รอยเตอร์ 
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ผลประโยชน์อันงดงามจาก
อุตสาหกรรมกองทัพเรือ

ญี่ปุ่นเพิ่มระดับการป้องกันทางทะเล 
นายสาโรช บานา

อตุสำหกรรมกองทพัเรือของญ่ีปุ่ นได้รับแรงกระตุ้นจำกโครงกำรตอ่
เรือรบเร่งรัดของรัฐบำลท่ีท�ำให้ควำมพยำยำมในกำรเสริมสร้ำงกำร
ป้องกนัทำงทะเลเพ่ิมขึน้เป็นทวีคณู

เน่ืองจำกญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีทะเลล้อมรอบซึง่ประกอบไป
ด้วยเกำะหลกั ๆ สี่เกำะ และเกำะอ่ืน ๆ ท่ีมีขนำดเลก็กวำ่ 6,848 
เกำะ ญ่ีปุ่ นจงึมีภำรกิจท่ียำกล�ำบำกในกำรรักษำควำมมัน่คงของ
เส้นทำงคมนำคมทำงทะเลซึง่เป็นเส้นทำงน�ำเข้ำน�ำ้มนัสว่นใหญ่
ของประเทศจำกเอเชียตะวนัตก ถ่ำนหินจำกอินโดนีเซียและธญัพืช
จำกออสเตรเลีย กระทรวงกลำโหมญ่ีปุ่ นกงัวลวำ่สถำนกำรณ์ควำม
มัน่คงรอบ ๆ ประเทศ “จะทวีควำมรุนแรงขึน้” 

อีกฟำกหนึง่ของทะลญ่ีปุ่ นคือท่ีตัง้ของประเทศเกำหลีเหนือผู้
ไมย่อมออ่นข้อให้ใครงำ่ย ๆ ท่ีโอ้อวดขีดควำมสำมำรถตำมแบบ
และขีดควำมสำมำรถทำงนิวเคลียร์ของตนอยำ่งเปิดเผย และ
ชำตท่ีิมีกำรกระทบกระทัง่กนัอยำ่งจีนท่ีมุง่มัน่ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ
ทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออกตลอดจนพืน้ท่ีอ่ืน ๆ จีนมีควำม
ขดัแย้งกบัรัฐบำลญ่ีปุ่ นมำนำนแล้วในเร่ืองดินแดนท่ีเป็นเกำะใน
ทะเลจีนตะวนัออกท่ีจีนเรียกวำ่เกำะเตียวหยแูละญ่ีปุ่ นเรียกวำ่เกำะ
เซนกำก ุญ่ีปุ่ นยงัคดัค้ำนกำรเข้ำควบคมุหมูเ่กำะลีองัคอร์ต ร็อกส์ 

เฮลคิอปเตอร์ล�ำหน่ึงก�ำลงัลง
จอดบนเรือเจเอส อซูิโมะ ซ่ึง
เป็นเรือบรรทุกเฮลคิอปเตอร์
ของกองก�ำลงัป้องกนัตนเอง
ทำงทะเลแห่งประเทศญีปุ่่น ที่
ฐำนทพัโยโกซูกะซ่ึงอยู่ทำง
ตอนใต้ของกรุงโตเกยีว 
รอยเตอร์ 
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โดยเกำหลีใต้ ซึง่เป็นหมูเ่กำะเลก็ ๆ ในทะเลญ่ีปุ่ นท่ีญ่ีปุ่ นเรียกวำ่หมู่
เกำะทำเคชิมำและเกำหลีใต้เรียกวำ่หมูเ่กำะดอ็กโด นอกจำกนี ้ญ่ีปุ่ นยงั
มีข้อพิพำทกบัรัสเซียท่ีกินเวลำยำวนำนถงึ 60 ปี ในประเดน็หมูเ่กำะคริูล
ซึง่ทอดยำวตัง้แตเ่กำะฮอกไกโดตอนเหนือของญ่ีปุ่ นไปจนถงึปลำยคำบ
สมทุรคมัชตัคำของรัสเซีย ด้วยควำมขดัแย้งดงักลำ่ว ญ่ีปุ่ นและรัสเซีย
จงึยงัไมไ่ด้ลงนำมในสนธิสญัญำสนัตภิำพเพ่ือยตุสิงครำมโลกครัง้ท่ีสอง 

แนวทำงวำ่ด้วยโครงกำรด้ำนกลำโหมของญ่ีปุ่ นท่ีออกมำในปี พ.ศ. 
2556 เพ่ือใช้ในปี พ.ศ. 2557 และปีตอ่ ๆ ไประบวุำ่ “ในหมูป่ระเทศ  
ตำ่ง ๆ นัน้ มีสถำนกำรณ์ท่ี ‘ไมช่ดัเจน’ เพ่ิมมำกขึน้เร่ือย ๆ ในประเดน็
ท่ีเก่ียวกบัอำณำเขต อ�ำนำจอธิปไตยและผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
ในทะเล” นอกจำกนี ้“ในอำณำเขตทำงทะเล นอกเหนือจำกปัญหำกำร
ปล้นสะดมทำงน�ำ้แล้ว บรรดำประเทศชำยฝ่ังยงัตำ่งฝ่ำยตำ่งอ้ำงสทิธิ
ของตนและด�ำเนินกำรตำ่ง ๆ ซึง่ถือเป็นกำรละเมิดเสรีภำพในทะเลหลวง
อยำ่งไมส่มควร” 

ด้วยเหตนีุ ้ญ่ีปุ่ นจงึหนัไปใช้กองก�ำลงัทหำรเรือและกองก�ำลงัสะเทิน
น�ำ้สะเทินบกอยำ่งรวดเร็วซึง่เป็นสว่นหนึง่ของยทุธศำสตร์กำรป้องกนั
ประเทศ ขณะนีญ่ี้ปุ่ นมีแผนท่ีจะตอ่เรือฟริเกตสองล�ำตอ่ปีเร่ิมตัง้แตเ่ดือน
เมษำยน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยจะเป็นเรือฟริเกตขนำด 3,000 ตนั ท่ี
มีควำมคลอ่งแคลว่และตดิอำวธุพร้อมพร่ัง นบัจนถงึปี พ.ศ. 2560 ญ่ีปุ่ น
ได้ตอ่เรือพิฆำตขนำด 5,000 ตนัปีละล�ำให้กบักองก�ำลงัป้องกนัตนเอง
ทำงทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น สิง่นีบ้ง่บอกถงึควำมมุง่มัน่ของรัฐบำลญ่ีปุ่ น
ท่ีจะมีกองเรือขนำดกะทดัรัดแตมี่ขีดควำมสำมำรถขัน้สงูและตดิอำวธุ
ครบครัน และสำมำรถน�ำเรือฟริเกตเหลำ่นีอ้อกปฏิบตัภิำรกิจกำรกวำด
ล้ำงทุน่ระเบดิและไลล่ำ่เรือด�ำน�ำ้  

การสร้างขุมทรัพย์
อูต่อ่เรือของบริษัทตำ่ง ๆ ของญ่ีปุ่ น เชน่ มิตซบูชิิ เฮฟวี อินดสัทรีส์, เจ
แปน มำรีน ยไูนเตด็ คอร์เปอเรชนั, คำวำซำกิ เฮฟวี อินดสัทรีส์, ซมิูโต
โมะ เฮฟวี อินดสัทรีส์ และมิตซอิู เอนจิเนียริง แอนด์ ชิปบวิล์ดงิ อำจต้อง
แขง่ขนักนัเพ่ือให้ได้สญัญำกำรตอ่เรือฟริเกตขนำด 3,000 ตนั  
ดงักลำ่วจ�ำนวนแปดล�ำ ซึง่คำดวำ่จะมีมลูคำ่ 375 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ตอ่ล�ำ (หรือประมำณ 1.23 หม่ืนล้ำนบำท) เพ่ือให้แนใ่จวำ่อูต่อ่เรือตำ่ง 
ๆ จะมีธรุกิจเพียงพอเพ่ือจะสำมำรถจะด�ำเนินงำนตอ่ไปได้ กระทรวง
กลำโหมญ่ีปุ่ นได้ระบวุำ่ บริษัทท่ีได้รับเลือกให้ท�ำสญัญำมลูคำ่ 3 พนั
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 9.82 หม่ืนล้ำนบำท) นีจ้ะต้องท�ำ
สญัญำกบัผู้ประมลูรำยอ่ืน ๆ เพ่ือให้รับชว่งงำนตอ่ไป  

สญัญำได้ถกูแบง่ออกเป็นสว่น ๆ ให้กบัผู้ประมลูหลำยรำยมำแล้ว
ในอดีต ได้แก่ มิตซบูชิิ เฮฟวี อินดสัทรีส์, มิตซอิู, ซมิูโตโมะ เฮฟวี อิน
ดสัทรีส์, ฮิตำชิ โซเซน คอร์เปอเรชนั และไอเอชไอ มำรีน ยไูนเตด็ อิน
คอร์เปอเรชนั ห้ำบริษัทนีไ้ด้ท�ำสญัญำตอ่เรือพิฆำตชัน้อำซำกิริแปด
ล�ำ ซึง่เข้ำประจ�ำกำรในระหวำ่งปี พ.ศ. 2528 ถงึ พ.ศ. 2534 เรือเหลำ่นี ้
เป็นรุ่นท่ีพฒันำจำกเรือพิฆำตชัน้ฮตัซยูกิู และหลงัจำกปลดระวำงก็ได้มี
กำรน�ำเรือพิฆำตชัน้มรูำซำมิมำใช้งำนแทน 

ภำวะตกต�่ำทำงอตุสำหกรรมอยำ่งรุนแรงในชว่งทศวรรษท่ี 1970 
พ.ศ. (2513-2522) ถงึชว่งทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523-2532) ท�ำให้
บริษัทตอ่เรือในญ่ีปุ่ นหลำยรำยต้องปรับเปลี่ยนตนเอง เชน่ บริษัทฮิตำ
ชิท่ีปรับเปลี่ยนขอบขำ่ยธรุกิจเป็นกำรบ�ำบดัน�ำ้และสิง่แวดล้อม ตลอด

จนระบบและกระบวนกำรทำงอตุสำหกรรม บริษัทฮิตำชิได้รวมกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนกำรตอ่เรือของตนเข้ำกบั เอน็เคเค คอร์เปอเรชนั ในปี 
พ.ศ. 2545 เพ่ือจดัตัง้กิจกำรร่วมค้ำในช่ือ ยนิูเวอร์ซลั ชิปบวิล์ดงิ และตอ่
มำได้รวมกิจกำรเข้ำกบั ไอเอชไอ มำรีน ยไูนเตด็ อินคอร์เปอเรชนั ในปี 
พ.ศ. 2556 เพ่ือจดัตัง้ เจแปน มำรีน ยไูนเตด็ คอร์เปอเรชนั บริษัทฮิตำ
ชิเร่ิมด�ำเนินธรุกิจในนำมบริษัท โอซำกำ ไอรอน เวิร์กส์ ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 
พ.ศ. 2424 และได้เปลี่ยนช่ือเป็นฮิตำชิในปี พ.ศ. 2486  

เรือบรรทกุเฮลคิอปเตอร์สองล�ำท่ีสร้ำงขึน้ใหมโ่ดย เจแปน มำรีน 
ยไูนเตด็ คอร์เปอเรชนั ซึง่เป็นเรือทหำรท่ีใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ นนบัตัง้แต่
สงครำมโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมำ ได้ดงึดดูควำมควำมสนใจจำกผู้คนทัว่
โลก เรือเจเอส อิซโูมะ ขนำด 19,500 ตนั ซึง่เป็นเรือล�ำแรกของชัน้อิซู
โมะ และเรือเจเอส คำกะ ซึง่เป็นเรือล�ำท่ีสองของชัน้นีท่ี้ตำ่งเข้ำประจ�ำ
กำรในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 ถกูสร้ำงขึน้เพ่ือให้เป็นเรือบรรทกุ
อำกำศยำนเชิงรุกท่ีมีขีดสำมำรถในกำรใช้โดรนตรวจกำรณ์ไร้คนขบั ซึง่
สำมำรถสง่ออกไปปฏิบตักิำรลว่งหน้ำก่อนท่ีจะใช้เคร่ืองบนิปีกตรึงโดย
ปรับเปลี่ยนดำดฟ้ำเรือตำมควำมเหมำะสม 

นกัวิเครำะห์หลำยรำยพิจำรณำวำ่ควำมเป็นไปได้นีจ้ะถกูยบัยัง้โดย
รัฐธรรมนญูฉบบัสนัตภิำพของประเทศ ซึง่มำตรำ 9 ระบวุำ่ “ญ่ีปุ่ นจะไม่
คงไว้ซึง่กองก�ำลงัทำงบก ทำงทะเลและทำงอำกำศ ตลอดจนศกัยภำพ
ในกำรท�ำสงครำมอ่ืน ๆ” ท่ีจริงแล้ว กระทรวงกลำโหมของญ่ีปุ่ นยงัไมถื่อ
ก�ำเนิดขึน้จนกระทัง่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นเวลำ 53 ปีหลงั
จำกท่ีมีกำรจดัตัง้หนว่ยงำนป้องกนัประเทศในปี พ.ศ. 2497 รัฐธรรมนญู
แหง่ประเทศญ่ีปุ่ นฉบบัปี พ.ศ. 2490 ถกูก�ำหนดขึน้โดยสหรัฐฯ ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของกองก�ำลงัฝ่ำยพนัธมิตรท่ีเข้ำปกครองญ่ีปุ่ นเม่ือสงครำมสิน้
สดุลงจนถงึปี พ.ศ. 2495 และรัฐธรรมนญูฉบบันีย้งัก�ำหนดให้มีกำรรือ้
ถอนระบบอตุสำหกรรมทำงทหำรอนัย่ิงใหญ่ของญ่ีปุ่ นและยกเลกิกำร
เป็นรัฐแหง่ลทัธิทหำร 

เน่ืองจำกถกูจ�ำกดักำรเข้ำร่วมในกำรวิจยัและกำรพฒันำอำวธุ 
ญ่ีปุ่ นจงึเร่ิมฟืน้ฟอูตุสำหกรรมยทุโธปกรณ์นบัตัง้แตช่ว่งทศวรรษท่ี 
1990 (พ.ศ. 2533-2542) เพ่ือลดกำรพึง่พำกำรน�ำเข้ำอำวธุจำกสหรัฐฯ 
ญ่ีปุ่ นได้ด�ำเนินกำรไปในทิศทำงนีแ้ม้กระทัง่ก่อนหน้ำนี ้แรงผลกัดนัจำก
สงครำมเยน็และสงครำมเกำหลีได้ท�ำให้ญ่ีปุ่ นสร้ำงระบบกำรป้องกนั
ประเทศขึน้มำใหมอี่กครัง้

ในปี พ.ศ. 2557 นำยชินโซ อะเบะ นำยกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ซึง่ประกำศ
เจตนำรมณ์ของตนในกำรร่ำงรัฐธรรมนญูฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในสิน้ปี 
พ.ศ. 2560 ได้ยกเลกิกฎหมำยห้ำมกำรสง่ออกอำวธุท่ีมีกำรบงัคบัใช้มำ
นำนหลำยสบิปี และในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 ได้เพ่ิมงบประมำณ
ทำงกลำโหมตดิตอ่กนัเป็นปีท่ีห้ำเป็นเงิน 4.36 หม่ืนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมำณ 1.43 ล้ำนล้ำนบำท) ซึง่ถือวำ่สงูสดุเป็นประวตักิำรณ์ ใน
เดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2559 รัฐบำลสหรัฐฯ ได้ยกเลกิข้อจ�ำกดัในกำรน�ำ
เข้ำสว่นสว่นประกอบท่ีใช้ในทำงทหำรของญ่ีปุ่ นเพ่ือให้ญ่ีปุ่ นสำมำรถ
จดัหำสิง่เหลำ่นีใ้ห้กบัโครงกำรทำงด้ำนกลำโหมของสหรัฐฯ ได้สะดวก
ขึน้ และอนญุำตให้ผู้จ�ำหนำ่ยอำวธุของสหรัฐฯ เข้ำถงึเทคโนโลยีทำงกำร
ทหำรของญ่ีปุ่ น 

โครงกำรจ�ำหนำ่ยยทุโธปกรณ์ทำงทหำรของสหรัฐฯ กบัตำ่งชำติ
ท�ำให้บริษัทตำ่ง ๆ ของญ่ีปุ่ นเข้ำไปมีสว่นร่วมกบัระบบกองทพัเรือเพ่ือ
เข้ำร่วมในอตุสำหกรรมของสหรัฐฯ ในฐำนะผู้ รับเหมำชว่ง สว่นประกอบ
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เทคโนโลยีป้องกันประเทศของอินเดีย 
นวัตกรรมในการวิจัยและการพัฒนาทางทหาร 

นางเดบาลีนา โกชาล

เพื่อผลิตระบบอาวธุของตนเอง รัฐบาลอินเดียไดก่้อตั้งองคก์ารวจิยัและพฒันา

กลาโหมข้ึนในปี พ.ศ. 2501 ภายใตก้ารก�ากบัดูแลของกรมการวจิยัและพฒันา

กลาโหมและกระทรวงกลาโหม องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมเกิดจากการ

ควบรวมกนัระหวา่งหน่วยงานพฒันาทางเทคนิคของกองทพับกอินเดีย กรม

การพฒันาและผลิตทางเทคนิค และองคก์รวทิยาศาสตร์การป้องกนัประเทศ 

องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมมีความเช่ียวชาญในสาขาการบิน อาวธุ

ยทุโธปกรณ์ วศิวกรรมในสนามรบ อิเลก็ทรอนิกส์ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ วสัดุ 

ขีปนาวธุ และระบบอาวธุทางเรือ 

แผนกการบินขององคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ ์ 

ต่าง ๆ เช่น ระบบเอวโิอนิกส์ ระบบเตือนภยัล่วงหนา้ของเคร่ืองบินขบัไล่ 

เคร่ืองบินรบขนาดเบา ระบบถ่ายภาพทางพื้นดิน ระบบบูรณาการขอ้มูล และ

ระบบกูคื้นร่มชูชีพ  

องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมซ่ึงเร่ิมจากหอ้งปฏิบติัการวจิยัเพียง 10 

แห่ง ไดเ้ติบโตแบบกา้วกระโดดตลอดหลายทศวรรษท่ีผา่นมา จนปัจจุบนั

มีหอ้งปฏิบติัการทั้งหมดถึง 47 แห่ง เพื่อท�าการศึกษาคน้ควา้ทุกอยา่งตั้งแต่

เกษตรกรรมเพื่อการป้องกนัประเทศและการพฒันายานรบ ไปจนถึงวศิวกรรม

ชีวการแพทย ์ปัญญาประดิษฐ ์ขีปนวธีิในระยะปลายทาง และการศึกษาการ

ถล่มของหิมะ 

นายอวนิาศ ชานเดอร์ อดีตผูอ้ �านวยการองคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหม

ระบุวา่ องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมจะใชเ้วลาส่ีถึงหา้ปีในการพฒันา

ผลิตภณัฑจ์นส�าเร็จ หลงัจากท่ีตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท่ี์จะท�าการผลิต

นอกจากน้ี องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมยงัใหค้ �าแนะน�าทางเทคนิคแก่

เหล่าทพัต่าง ๆ ทั้งกองทพับก กองทพัอากาศและกองทพัเรือของอินเดีย และ

ยงัรวมถึงการจดัท�าขอ้ก�าหนด การประเมินระบบอาวธุท่ีตอ้งการจดัหา ความ

ปลอดภยัของอาวธุปืนและวตัถุระเบิด และการวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์และ

สถิติเม่ือเกิดปัญหาทางยทุธการ  

องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมประสบความส�าเร็จอยา่งสูงในการด�าเนิน

ความพยายามเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทั้งสามเหล่าทพั การพฒันาท่ี

โดดเด่นขององคก์าร ไดแ้ก่ เคร่ืองฝึกบินจ�าลองส�าหรับอากาศยาน ท่ีบรรจุ

จรวดท่ีน�ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ร่มหน่วงความเร็วของเคร่ืองบินขบัไล่ ระบบอาวธุ

เบา ระบบสนบัสนุนขีดความสามารถในการรบตอนกลางคืน ระบบระเบิด

ลกูปรายส�าหรับนกับินขบัไล่ ทุ่นระเบิดท�าลายเรือ ระเบิดรุ่นใหม่ ปืนใหญ่

ภเูขา ปืนใหญ่สนามขนาดเบาและเรดาร์ตรวจการณ์ ระบบโซนาร์ขั้นสูงบนเรือ

และทุ่นตรวจจบัโดยใชค้ล่ืนโซนาร์ ท่อยงิตอร์ปิโด วสัดุและวสัดุผสมขั้นสูง

ส�าหรับใชใ้นทางทหาร และการประมวลผลแบบขนานดว้ยคอมพิวเตอร์เพื่อ

การค�านวณขอ้มูลอากาศพลศาสตร์ เป็นตน้ 

เน่ืองจากอินเดียมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบอาวธุและยทุโธปกรณ์

ของตนภายใตโ้ครงการ “ผลิตในอินเดีย” ดงันั้น ส่ิงส�าคญัยิง่คือการท่ีองคก์าร

วจิยัและพฒันากลาโหมตอ้งพยายามลดการน�าเขา้ระบบอาวธุจากต่างประเทศ 

ตามท่ีนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียเคยกล่าวเอาไว ้เพื่อให้

โครงการดงักล่าวประสบความส�าเร็จ ดร. เอส. คริสโตเฟอร์ ประธานองคก์าร

วจิยัและพฒันากลาโหมไดเ้นน้ย �้าตลอดช่วงหลายปีท่ีผา่นมาถึงความจ�าเป็น

ของการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มาผลิตระบบอาวธุใหม้ากข้ึน ตลอดระยะ

เวลาท่ีผา่นมา องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหมไดส้ัง่สมความทะเยอทะยาน

ในการพฒันาระบบอาวธุเพื่ออนาคต และหวงัวา่จะสามารถเพ่ิมดุลการคา้

ดา้นกลาโหมโดยมีแผนจะส่งออกระบบอาวธุท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ของตน 

เช่น ขีปนาวธุบราห์มอส ซ่ึงเป็นขีปนาวธุร่อนพิสยัใกลค้วามเร็วเหนือเสียงท่ี

สามารถยงิไดท้ั้งจากเรือด�าน�้า เรือผวิน�้า อากาศยานและพ้ืนดิน

วิสัยทัศน์ 
องคก์ารวจิยัและพฒันากลาโหม มุ่งมัน่สร้าง
ความรุ่งเรืองใหแ้ก่อินเดียดว้ยการพฒันางานดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดบัโลก และสร้าง
ความไดเ้ปรียบใหแ้ก่ทุกเหล่าทพัของอินเดียดว้ย
การมอบระบบและการตอบโจทยต่์าง ๆ ท่ีสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัโลก

ภารกิจ
• ออกแบบ พฒันาและเป็นผูน้�าการผลิตเคร่ือง

ตรวจจบัสญัญาณท่ีทนัสมยั ระบบอาวธุ ระบบ
ติดตั้งอาวธุและยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ แก่ทุกเหล่า
ทพัของชาติ 

• ตอบโจทยท์างดา้นเทคโนโลยเีพื่อใหทุ้กเหล่า
ทพัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรบและส่ง
เสริมสวสัดิภาพของทหาร 

• พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและก�าลงัพลท่ี
มีคุณภาพและความมุ่งมัน่ และสร้างฐาน
เทคโนโลยท่ีีเขม้แขง็ภายในประเทศ

องค์การวจิยัและพฒันากลาโหมของ
อนิเดยีน�าขปีนาวุธบราห์มอสมาจดั
แสดงในงานแสดงนวตักรรมเพือ่
การป้องกนัประเทศ ทีจ่ดัขึน้ทีก่รุง
นิวเดล ี ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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และซอฟต์แวร์ตำ่ง ๆ ท่ีบริษัทเหลำ่นีจ้ดัหำ ได้แก่ โซนำร์ ทรำนสดวิเซอร์ 
ท่ีใช้ทดแทนเทียบเทำ่ ทีอำร์-343 ส�ำหรับ เอสควิเอส-53ซี โซนำร์ โดย
จดัหำให้กบั เอน็อีซี คอร์เปอเรชนั และฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โปรแกรม
ประยกุต์บำงสว่นส�ำหรับระบบแสดงผลในระบบอ�ำนวยกำรรบเอจิส 
โดยจดัหำให้กบับริษัทมิตซบูชิิ เฮฟวี อินดสัทรีส์ และบริษัทฟจิูตส ึตำม
ล�ำดบั

แบบแผนการปฏิบัติทางทะเล
ด้วยเศรษฐกิจกำรเดนิเรือท่ีทรงอิทธิพลอยำ่งมำกพร้อมด้วยแบบแผน
กำรปฏิบตัใินกำรตอ่เรือและสถำนะทำงเทคโนโลยีท่ีแข็งแกร่ง ท�ำให้
กองทพัเรือญ่ีปุ่ นเป็นหนึง่ในกองทพัเรือท่ีมีศกัยภำพและมีควำมยืดหยุน่
มำกท่ีสดุ อตุสำหกรรมกำรเดนิเรือญ่ีปุ่ นท่ีผลติรูปแบบตวัเรือท่ีใช้
ประโยชน์ได้หลำกหลำยท�ำให้สำมำรถตอ่เรือท่ีมีขีดควำมสำมำรถขัน้
สงูสดุท่ีตดิตัง้ระบบบริหำรจดักำรกำรรบท่ีเป็นเทคโนโลยีขัน้สงู ระบบ
น�ำทำง เคร่ืองตรวจจบัสญัญำณและยทุโธปกรณ์ท่ีมีศกัยภำพ  

สรรพำวธุนีมี้ท่ีมำจำกเทคนิคกำรสร้ำงอำวธุท่ีเกิดขึน้ในชว่งปลำยยคุ
กลำงของญ่ีปุ่ น (ศตวรรษท่ี 14 ถงึ 16) ภำยใต้กำรปกครองของรัฐบำล
โชกนุมโุระมะชิ (ระบอบคณำธิปไตยทหำร) เทคนิคเหลำ่นีท้�ำให้สำมำรถ
สร้ำงดำบ “เหลก็ญ่ีปุ่ น” ท่ีมีคณุภำพสงู ซึง่เป็นแรงบนัดำลใจให้ซำมไูร
เปลี่ยนจำกกำรเป็นนกัยิงธนไูปเป็นนกัดำบ 

ตอ่มำได้มีกำรเปลี่ยนไปใช้อำวธุปืนเม่ือชำวญ่ีปุ่ นได้รู้จกักบัปืนไฟ
ระบบสแน็ป แมทช์ลอ็ก ท่ีชำวโปรตเุกสได้น�ำเข้ำมำในประเทศ หรือท่ี
ชำวญ่ีปุ่ นเรียกวำ่ ทาเนกะชิมา ญ่ีปุ่ นได้สร้ำงปืนใหญ่และเรือกลไฟตำม
รูปแบบขององักฤษภำยในชว่งทศวรรษท่ี 1860 (พ.ศ. 2403-2412)

ในชว่งหลำยปีตอ่มำ บรรดำอูต่อ่เรือส�ำหรับกองทพัเรือและอูต่อ่เรือ
เอกชนขนำดใหญ่ของญ่ีปุ่ นได้รวมตวักนัเป็นกลุม่บริษัทขนำดใหญ่ท่ี
ด�ำเนินธรุกิจด้ำนกำรเดนิเรือ หรือท่ีเรียกวำ่ ไซบตัสึ ซึง่เป็นกลุม่บริษัท
เก่ำแก่ของประเทศท่ีมีมำนำนแล้ว เชน่ มิตซบูชิิ มิตซอิูและซมิูโตโมะ  

อตุสำหกรรมกองทพัเรือและอตุสำหกรรมกำรทหำรโดยรวมของ
ญ่ีปุ่ น คือระบบของบริษัทขนำดใหญ่ท่ีท�ำสญัญำโดยตรงจำกกระทรวง
กลำโหมและมอบหมำยงำนสว่นใหญ่ให้กบับริษัทท่ีมีขนำดเลก็กวำ่ ซึง่
มกัจะท�ำสญัญำรับชว่งกบัผู้ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงมำกกวำ่ อู่
ตอ่เรือกองทพัเรือและอูต่อ่เรือเอกชนของญ่ีปุ่ นมีควำมภำคภมิูใจในกำร
ผลติเรือในประเทศ โดยใช้อปุกรณ์โซนำร์และเรดำร์ท่ีผลติในประเทศ 
ตลอดจนชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ตำ่ง ๆ ส�ำหรับเรือด�ำน�ำ้ อูต่อ่เรือเหลำ่
นีมี้ใบอนญุำตจำกผู้จดัจ�ำหนำ่ยในสหรัฐฯ และยโุรปอยำ่งถกูกฎหมำย
ส�ำหรับเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์และระบบควบคมุกำรยิงอำวธุปลอ่ยน�ำวิถี
แนวดิ่งท่ีใช้กบัเรือและเรือด�ำน�ำ้ ตลอดจนระบบป้องกนัระยะประชิดและ
ระบบขีปนำวธุตอ่ต้ำนเรือผิวน�ำ้ท่ีตดิตัง้กบัตวัเรือ   

ตวัอยำ่งเชน่ เรือพิฆำตตดิขีปนำวธุน�ำวิถีชัน้อำตำโกะล�ำใหมส่อง
ล�ำ และเรือพิฆำตตดิอำวธุน�ำวิถีชัน้คงโงสี่ล�ำท่ีประจ�ำกำรก่อนหน้ำนี ้
ซึง่ทัง้หมดนีต้อ่ขึน้โดยบริษัทมิตซบูชิิ ได้มีกำรตดิตัง้ระบบอ�ำนวยกำร
รบเอจิสและระบบกำรสงครำมใต้น�ำ้ของบริษัทลอ็กฮีด มำร์ตนิ ท�ำให้
เรือเหลำ่นีเ้ป็นเรือป้องกนัภยัขีปนำวธุท่ีมีประสทิธิภำพและมีขีดควำม
สำมำรถขัน้สงูในกำรตรวจจบัภยัคกุคำมทำงทะเล ทำงอำกำศและใต้น�ำ้ 
เรือพิฆำตตดิขีปนำวธุน�ำวิถีชัน้อำตำโกะเป็นหนึง่ในบรรดำเรือรบผิวน�ำ้
ท่ีมีประสทิธิภำพสดุในโลก และญ่ีปุ่ นมีทำงเลือกวำ่จะสร้ำงอีกสอง

ล�ำหรือไม ่เช่ือวำ่เพียงสองล�ำท่ีมีอยูก็่สำมำรถป้องกนัภยัคกุคำมจำก
ขีปนำวธุให้กบัญ่ีปุ่ นได้อยำ่งเตม็ท่ี 

ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 บริษัทคำวำซำกิได้สง่มอบเรือด�ำน�ำ้ชัน้
โซริวแปดล�ำ และอีกสองล�ำก�ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรสร้ำง ด้วยระวำงขบั
น�ำ้ 2,950 ตนั เรือชัน้นีจ้งึเป็นเรือด�ำน�ำ้ขบัเคลื่อนแบบธรรมดำท่ีมีขนำด
ใหญ่ท่ีสดุในโลก และจะเป็นเรือด�ำน�ำ้ล�ำแรกของกองก�ำลงัป้องกนั
ตนเองทำงทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีตดิตัง้ระบบเคร่ืองยนต์คอ็กคมัส์  
สเตอร์ลงิ ท่ีไมต้่องพึง่อำกำศจำกผิวน�ำ้เพ่ือยืดเวลำกำรอยูใ่ต้น�ำ้ 

กำรตอ่เรือเหลำ่นีจ้ะแบง่งำนกนัระหวำ่งบริษัทคำวำซำกิและบริษัท
มิตซบูชิิ ซึง่ทัง้สองบริษัทตัง้อยูท่ี่ทำ่เรือโกเบ คำวำซำกิและมิตซบูชิิ
ยงัได้ตอ่เรือด�ำน�ำ้ชัน้โอยำชิโอะ 11 ล�ำ ในชว่งปี พ.ศ. 2537 ถงึ พ.ศ. 
2549 เรือด�ำน�ำ้ชัน้โซริวล�ำแรกเข้ำประจ�ำกำรในปี พ.ศ. 2552 และเรือ
ด�ำน�ำ้ชัน้โอยำชิโอะเข้ำประจ�ำกำรในชว่งปี พ.ศ. 2541 ถงึ พ.ศ. 2551 
แนวทำงในกำรสร้ำงเรือด�ำน�ำ้ของญ่ีปุ่ นคือกำรสร้ำงเรือชัน้ใหมท่กุ ๆ 
ย่ีสบิปีโดยประมำณโดยพฒันำตอ่จำกชัน้ก่อนหน้ำนี ้เรือด�ำน�ำ้ชัน้โซริว
ถกูสร้ำงขึน้โดยพฒันำตอ่จำกชัน้โอยำชิโอะ และเรือด�ำน�ำ้ชัน้โอยำชิโอะ
คือผลผลติจำกกำรพฒันำเรือด�ำน�ำ้ชัน้ฮำรุชิโอะในชว่งกลำงทศวรรษท่ี 
1990 (พ.ศ. 2533-2542) 

อยำ่งไรก็ตำม เรือด�ำน�ำ้ชัน้โซริวของบริษัทคำวำซำกิและบริษัทมิต
ซบูชิิก็ไมผ่ำ่นกำรประกวดรำคำของโครงกำรออกแบบและตอ่เรือด�ำน�ำ้
รุ่นใหมจ่�ำนวน 12 ล�ำของออสแตรเลียท่ีมีมลูคำ่สญัญำ 3.8 หม่ืนล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 1.24 ล้ำนล้ำนบำท) บริษัทดีซีเอน็เอส
ของฝร่ังเศส (ซึง่ปัจจบุนัคือ เนวลั กรุ๊ป) ได้ชนะกำรประกวดรำคำใน
เดือนเมษำยน พ.ศ. 2559 เพ่ือท�ำสญัญำตอ่เรือด�ำน�ำ้ ช็อร์ตฟิน บำร์รำ
คดูำ บลอ็ก 1เอ ท่ีออกแบบเฉพำะส�ำหรับกองทพัเรือออสเตรเลีย ผู้ เข้ำ
ประกวดรำคำหลกัรำยท่ีสำมคือบริษัททีสเซนครุป มำรีน ซสิเตม็ส์ ของ
เยอรมนี ท่ีน�ำเสนอกำรผลติเรือด�ำน�ำ้ ไทป์ 216  

การแข่งขันด้านการประกวดราคา 
กำรจดัซือ้อำวธุมกัจะกลำยเป็นกำรตดัสนิใจทำงกำรเมืองมำกกวำ่กำร
ตดัสนิใจทำงทหำร และมีกำรแขง่ขนักนัอยำ่งดเุดือดในกำรประกวด
รำคำทำงทหำรระดบัโลก บริษัทดีซีเอน็เอสได้พยำยำมชกัจงูทำงกำร
ออสเตรเลียในเร่ืองระดบัเสียงของเรือด�ำน�ำ้ของบริษัททีสเซนครุป มำรีน 
ซสิเตม็ส์ ตำมรำยงำนของเวบ็ไซต์ขำ่วออสเตรเลีย www.theaustralian.
com.au ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 รัฐบำลออสเตรเลียแจ้งกบั
รัฐบำลเยอรมนีวำ่เรือด�ำน�ำ้ ไทป์ 216 มีระดบั “กำรแพร่กระจำยเสียง” ท่ี 
“ไมส่ำมำรถยอมรับได้” และให้เหตผุลวำ่เรือดงักลำ่วมีกำรแพร่กระจำย
เสียงเฉพำะตวัในระดบัสงูในควำมถ่ีท่ีจะสง่ผลส�ำคญัย่ิงตอ่กองทพัเรือ
ออสเตรเลีย ซึง่เป็นกำรแสดงนยัวำ่เรือด�ำน�ำ้นีข้ำดคณุสมบตัใินกำรหำ
ขำ่วกรองใกล้พืน้ท่ีชำยฝ่ังโดยไมถ่กูตรวจจบั อยำ่งไรก็ตำม เม่ือทำง
เยอรมนีได้สอบถำมในเร่ืองควำมถ่ีและเหตผุลท่ีไมมี่กำรเน้นย�ำ้ในเร่ืองนี ้
ในขัน้ตอนกำรประมลูหรือตัง้ข้อสงสยัวำ่เสียงดงักลำ่วมำจำกเคร่ืองจกัร
กลภำยใน ใบพดัหรือตวัเรือหรือไม ่ทำงออสเตรเลียก็ยตุิกำรแสดงควำม
คดิเหน็ โดยอธิบำยวำ่ข้อมลูเหลำ่นีเ้ป็นควำมลบั 

ขณะท่ีกำรประกวดรำคำก�ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำ ได้มีกำร
ร่ัวไหลของข้อมลูในวงกว้ำงเก่ียวกบัเรือด�ำน�ำ้ชัน้สกอร์ปิเนของอินเดียท่ี
บริษัทดีซีเอน็เอสก�ำลงัด�ำเนินกำรสร้ำง ซึง่คำดวำ่จะเป็นผลมำจำกกำร
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จำรกรรมข้อมลูทำงกำรค้ำของบริษัท 
เม่ือเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ออสเตรเลียระบวุำ่เรือด�ำน�ำ้ชัน้โซ

ริวไมมี่คณุสมบตัเิหมำะสมในกำรน�ำมำใช้แทนเรือชัน้คอลลนิส์ ในกำร
ท�ำสญัญำครัง้ลำ่สดุท่ีผำ่นมำ บริษัทดีซีเอน็เอสได้ตกลงท่ีจะสร้ำงเรือด�ำ
น�ำ้ในเมืองอดีเลดโดยมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เชน่เดียวกบักำรสร้ำง
เรือด�ำน�ำ้ชัน้สกอร์ปิเนท่ีอูต่อ่เรือมำซำกอนในเมืองมมุไบ อยำ่งไรก็ตำม 
รัฐบำลญ่ีปุ่ นไมยิ่นยอมท่ีจะถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงทหำรท่ีเป็นข้อมลู
ส�ำคญัตำมแบบแผนกำรปฏิบตัิท่ีมีมำนำน ญ่ีปุ่ นได้เปลี่ยนจดุยืนใน
เวลำตอ่มำ แตก่วำ่จะถงึตอนนัน้ รัฐบำลออสเตรเลียก็มีทำงเลือก  
อ่ืน ๆ แล้ว 

ส�ำหรับกำรย่ืนประมลูท่ีใกล้จะมำถงึนี ้เพ่ือสร้ำงเรือด�ำน�ำ้รุ่นใหมห่ก
ล�ำของอินเดียท่ีตดิตัง้ระบบเคร่ืองยนต์ท่ีไมต้่องพึง่พำอำกำศจำกผิวน�ำ้
เพ่ือยืดเวลำกำรอยูใ่ต้น�ำ้ ซึง่มีมลูคำ่สญัญำ 8.3 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมำณ 2.71 แสนล้ำนบำท) และอยูภ่ำยใต้โครงกำรท่ีช่ือ โปร
เจ็ก-75 ของกองทพัเรืออินเดีย บริษัทมิตซบูชิิและบริษัทคำวำซำกิจะ
เสนอเรือด�ำน�ำ้ชัน้โซริว โดยมีผู้ ร่วมประมลูรำยอ่ืน ๆ ได้แก่ บริษัท  
ทีสเซนครุป มำรีน ซสิเตม็ส์, บริษัทเนวลั กรุ๊ป, บริษัทนำวำนเทียของ
สเปน, บริษัทคอ็กคมัส์ของสวีเดน และบริษัทรูบนิ ดีไซน์ บโูร ของรัสเซีย 

ด้วยประสบกำรณ์และวฒันธรรมทำงทะเลท่ีมีอยูม่ำกมำย 
อตุสำหกรรมกองทพัเรือญ่ีปุ่ นจะด�ำเนินกำรปฏิบตัใิห้ได้มำตรฐำน
สงูสดุท่ีตนตัง้ไว้ โดยใช้ประโยชน์จำกงำนวิจยัและเทคโนโลยีให้มี
ประสทิธิภำพท่ีสดุเพ่ือตอบสนองข้อก�ำหนดอนัละเอียดถ่ีถ้วนของบรรดำ
ลกูค้ำท่ีมีวิสยัทศัน์   

น่ีคือควำมอุน่ใจของกองทพัเรือหลำยแหง่ของ 10 ประเทศสมำชิก
สมำคมประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อำเซียน) กลุม่ควำม
ร่วมมือนีท่ี้มีผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศรวมทัง้สิน้ 2.56 ล้ำนล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 84 ล้ำนล้ำนบำท) มีประชำกรรวม 639 
ล้ำนคน และครบรอบวำระ 50 ปีแหง่กำรก่อตัง้เม่ือเดือนสงิหำคม พ.ศ. 
2560 ต้องเผชิญกบัควำมไมแ่นน่อนของสถำนกำรณ์ชำยฝ่ัง เน่ืองจำก
ประเทศท่ีชอบกำรเผชิญหน้ำอยำ่งจีนมุง่มัน่ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ
ทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออกรวมถงึท่ีอ่ืน ๆ และเกำหลีเหนือผู้ ไม่
ยอมออ่นข้อให้ใครงำ่ย ๆ ท่ีโอ้อวดขีดควำมสำมำรถตำมแบบและขีด
ควำมสำมำรถทำงนิวเคลียร์ของตนอยำ่งเปิดเผย 

แม้วำ่หุ้นสว่นทัง้ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน พมำ่ กมัพชูำ อินโดนีเซีย 
ลำว มำเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทยและเวียดนำม จะตำ่งฝ่ำยตำ่ง
พฒันำกำรป้องกนัประเทศโดยกองทพัเรือของตนเพ่ือรักษำควำมมัน่คง
ของเส้นทำงคมนำคมทำงทะเลและป้องกนัตนเองจำกภยัคกุคำมทำง
ทะเล แตใ่นฐำนะองค์กรโดยรวมแล้วไมมี่กำรก�ำหนดกลยทุธ์ในกำร
ป้องกนัร่วมกนัตำมแนวทำงของกลุม่พนัธมิตรทำงทะเลท่ีเป็นหนึง่
เดียวกนั  

ปฏิญญำวำ่ด้วยแนวปฏิบตัขิองภำคีในทะเลจีนใต้ของอำเซียน หลกั
กำรพืน้ฐำนหกข้อของอำเซียนวำ่ด้วยทะเลจีนใต้ และแถลงกำรณ์ร่วม
ในกำรประชมุสดุยอดอำเซียน-จีน ครัง้ท่ีหนึง่ แสดงให้เหน็ถงึกำรเป็น
ผู้ใฝ่สนัตอิยำ่งเปิดเผย ไมไ่ด้มีจดุมุง่หมำยท่ีจะ “สง่เสริมกำรปรึกษำ
หำรือและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจดักำรกบัภยัคกุคำมและ
ควำมท้ำทำยท่ีอำจสง่ผลตอ่ควำมมัน่คงและบรูณภำพแหง่ดนิแดนของ
ประเทศสมำชิกอำเซียน” กำรประชมุสดุยอดกบัจีนจดัขึน้ในปี พ.ศ. 

2540 ในกรุงกวัลำลมัเปอร์ หนึง่ปีหลงัจำกท่ีจีนได้กลำยเป็นคูเ่จรจำของ
อำเซียนอยำ่งเตม็ตวั 

ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 ศำลอนญุำโตตลุำกำร ณ กรุงเฮก ได้
ตดัสนิคดีท่ีรัฐบำลฟิลปิปินส์ย่ืนฟ้อง โดยอ้ำงวำ่รัฐบำลจีนได้ “ละเมิด
สทิธิอธิปไตยของฟิลปิปินส์”  และ “ไมมี่มลูฐำนทำงกฎหมำย” ในกำร
ขยำยกำรอ้ำงสทิธิของจีนเหนือดนิแดนในทะเลจีนใต้ จีนไมย่อมรับค�ำ
ตดัสนิและถือวำ่ค�ำตดัสนินี ้“เป็นโมฆะ” และ “ปฏิเสธอธิปไตยเหนือดนิ
แดนทำงทะเล” ของจีน 

ภำยใต้สถำนกำรณ์ดงักลำ่ว กำรแสดงตนอยำ่งครอบคลมุของกอง
ก�ำลงัป้องกนัตนเองทำงทะเลแหง่ประเทศญ่ีปุ่ นสำมำรถพิสจูน์ให้เหน็ถงึ
กำรป้องปรำมท่ีมีประสทิธิภำพตอ่ควำมพยำยำมใด ๆ ก็ตำมท่ีเป็นภยั
คกุคำมตลอดทัว่พืน้ท่ีทะเล 

ญ่ีปุ่ นได้แสดงควำมเอือ้เฟือ้ในเร่ืองนีโ้ดยได้จ�ำหนำ่ย ให้ยืมหรือมอบ
ทรัพยำกรทำงทะเลหรือของกองทพัเรือให้กบัหลำยประเทศในภมิูภำคนี ้
ภำยใต้โครงกำรควำมชว่ยเหลือเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งเป็นทำงกำร ญ่ีปุ่ น
ได้มอบเรือตอบโต้อเนกประสงค์ขนำด 44 เมตรสำมล�ำให้กบัหนว่ย
ยำมฝ่ังฟิลปิปินส์ จำกทัง้หมด 10 ล�ำท่ีสร้ำงขึน้มำใหม ่โดยอีกเจ็ดล�ำท่ี
เหลือจะสง่มอบภำยในปี พ.ศ. 2561 เรือสว่นใหญ่จะเป็นเรือของหนว่ย
ยำมฝ่ังมำกกวำ่เรือรบของกองทพัเรือท่ีใช้ในนำ่นน�ำ้ท่ีมีกรณีพิพำทใน
ภมิูภำคเพ่ือหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีจะกระตุ้นควำมบำดหมำง รัฐบำล
ญ่ีปุ่ นยงัจะมอบเรือลำดตระเวนขนำด 90 เมตรสองล�ำให้กบัรัฐบำล
ฟิลปิปินส์ และให้เชำ่อำกำศยำนบีชครำฟต์ ทีซี-90 คงิ แอร์ ท่ีผำ่นกำร
ใช้งำนแล้วห้ำล�ำเพ่ือใช้ในกำรลำดตระเวนทำงทะเล 

นอกจำกนี ้ญ่ีปุ่ นก�ำลงัจดัหำเรือลำดตระเวนใหมห่กล�ำให้กบั
เวียดนำม โดยก่อนหน้ำนี ้ญ่ีปุ่ นได้มอบเรือประมงหกล�ำแก่รัฐบำล
เวียดนำม ซึง่เป็นเรือท่ีผำ่นกำรใช้งำนแล้วและได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้
เป็นเรือลำดตระเวนส�ำหรับหนว่ยยำมฝ่ังและกระทรวงกำรประมงของ
เวียดนำม หนว่ยยำมฝ่ังญ่ีปุ่ นยงัได้บริจำคเรือลำดตระเวนชัน้โอจิกะท่ี
ปลดประจ�ำกำรแล้วสองล�ำให้กบัหนว่ยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยทำงทะเล
มำเลเซีย ซึง่เป็นเรือขนำด 92 เมตรท่ีมีดำดฟ้ำส�ำหรับจอดเฮลคิอปเตอร์

นอกเหนือจำกเรดำร์ตรวจกำรณ์ทำงทะเลท่ีตดิตัง้ในซลูำเวซีตะวนั
ออกเฉียงใต้ ซึง่พิสจูน์ให้เหน็วำ่เป็นประโยชน์ในกำรตรวจจบัวตัถทุำง
ทะเล นำงซซีู ปดุเจียสตตีู รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกิจกำรทำงทะเลและ
กำรประมงอินโดนีเซียยงัมองหำเรดำร์อีกหกตวัจำกญ่ีปุ่ น โดยให้เหตผุล
วำ่เรดำร์เหลำ่นีมี้ควำมส�ำคญัย่ิงตอ่ควำมปลอดภยัทำงทะเล นำงปดุ
เจียสตตีูกลำ่วเพ่ิมเตมิวำ่ รัฐบำลอินโดนีเซียจะไมจ่�ำเป็นต้องจดัสรรเงิน
ทนุส�ำหรับกำรจดัหำเรดำร์ หำกญ่ีปุ่ นตกลงท่ีจะมอบเรดำร์ท่ีผำ่นกำรใช้
งำนแล้วแก่อินโดนีเซีย นำงปดุเจียสตตีูระบวุำ่เรดำร์นีมี้พิสยัท�ำกำร 250 
กิโลเมตร ขีดควำมสำมำรถดงักลำ่วเป็นสิง่จ�ำเป็นในกำรพิสจูน์ทรำบ
กำรปรำกฏตวัของเรือตำ่งชำตใินนำ่นน�ำ้อินโดนีเซีย  

ในหมูก่องทพัเรือด้วยกนั กองทพัเรือญ่ีปุ่ นเป็นหนึง่ในกองทพั
เรือท่ีนำ่เกรงขำมท่ีสดุในอินโดเอเชียแปซฟิิกท่ีนำ่จะสำมำรถลดทอน
อิทธิพลของกองทพัเรือจีนได้ ควำมเป็นมืออำชีพและควำมสำมำรถใน
ระดบัสงูได้สง่เสริมให้กองทพัญ่ีปุ่ นมีควำมแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกนั
ก็สร้ำงควำมผกูพนักบัชำติมหำอ�ำนำจทำงทะเลอ่ืน ๆ ในภมิูภำค เชน่ 
สหรัฐฯ ออสเตรเลียและอินเดีย โดยแสดงให้เหน็ถงึขีดควำมสำมำรถอนั
แข็งแกร่งในพืน้ท่ีปฏิบตักิำร  o



ภำพประกอบโดย ฟอรมั
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หรับประเทศท่ีมีสถำนะเป็นอนทุวีป มีพืน้ท่ี
กว้ำงใหญ่ถงึ 3.29 ล้ำนตำรำงกิโลเมตร มี

ประชำกรท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงศำสนำ
และควำมเช่ืออำศยัอยูอ่ยำ่งหนำแนน่ถงึ 1.28 พนัล้ำนคน และ
ต้องเผชิญกบัฝ่ำยตรงข้ำมถงึสองฝ่ำยท่ีกระหำยสงครำมตำม
แนวชำยแดน ถือได้วำ่อินเดียเป็นประเทศท่ีแข็งแกร่งมำกทีเดียว
เม่ือพิจำรณำจำกปัจจยัทัง้หมดท่ีกลำ่วมำ

นบัตัง้แตไ่ด้รับเอกรำชจำกองักฤษในปี พ.ศ. 2490 อินเดียก็
หลดุออกจำกกรอบเดมิ ๆ และเป็นหนึง่ในประเทศท่ีเศรษฐกิจเตบิโต
เร็วท่ีสดุในปัจจบุนั โดยสำมำรถไลท่นัอดีตเจ้ำอำณำนิคมได้ใน
ปี พ.ศ. 2559 เม่ืออินเดียกลำยเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อนัดบัหกของโลก ด้วยตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
2.3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 75 ล้ำนล้ำนบำท)

แม้วำ่จะถอนตวัออกไปแล้ว แตอ่งักฤษก็ได้ทิง้มรดกท่ีนำ่
ขมข่ืนเอำไว้ข้ำงหลงั เพรำะกำรมอบเอกรำชคืนแก่อินเดียนัน้มำ

พร้อมกบักำรแบง่อดีตอำณำนิคมแหง่นีอ้อกเป็นสองประเทศ คือ 
อินเดียท่ีประชำกรสว่นใหญ่นบัถือศำสนำฮินด ูและปำกีสถำน
ท่ีประชำกรสว่นใหญ่เป็นชำวมสุลมิ และนบัแตน่ัน้เป็นต้นมำทัง้
สองประเทศก็ได้ท�ำสงครำมกนัแล้วถงึสี่ครัง้ ได้แก่ ชว่งท่ีมีกำร
แบง่ประเทศในปี พ.ศ. 2490 และในปี พ.ศ. 2508, 2514 และ 
2542 ตำมล�ำดบั โดยสงครำมสำมครัง้มีชนวนเหตจุำกกำรแยง่
ชิงรัฐชมัมแูละกศัมีร์ท่ีคัน่อยูร่ะหวำ่งอินเดียและปำกีสถำน ใน
ขณะท่ีสงครำมเม่ือปี พ.ศ. 2508 ท�ำให้ปำกีสถำนตะวนัออก
ประกำศเอกรำชและแยกตวัออกมำเป็นประเทศบงักลำเทศ

ควำมขดัแย้งอนัยำวนำนระหวำ่งอินเดียและปำกีสถำนก่อ
ให้เกิดควำมตงึเครียดแก่ทัง้สองฝ่ำย รัฐบำลทุม่งบประมำณ
มหำศำลให้กบักองทพั ในขณะท่ีประชำกรหลำยล้ำนต้องอยู่
อยำ่งยำกจนข้นแค้น เม่ือชำตมิหำอ�ำนำจอยำ่งจีนเข้ำข้ำง
ปำกีสถำนในควำมขดัแย้งนี ้อินเดียจงึไมมี่ทำงเลือกอ่ืนนอกจำก
ต้องเตรียมตวัให้พร้อมรับมือกบัสถำนกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้ ใน

ส�ำ
นำยสำโรช บำนำ

ภำพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ความแตกต่างในประเทศสร้างความมัง่ค่ังทางวฒันธรรมให้แก่อินเดีย  
แต่ในขณะเดียวกันกก่็อให้เกิดความแตกแยกท่ีอาจกลายเป็นความท้าทาย

ต่อการรักษาสันติภาพภายในประเทศ

การรบัมอืกบั
ความวุน่วายภาย
ในประเทศ
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2561 รัฐบำลอินเดียได้
จดัสรรงบประมำณกลำงมลูคำ่ 4.2 หม่ืนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมำณ 1.37 ล้ำนล้ำนบำท) เพ่ือกำรป้องกนัประเทศ แต่
ในขณะเดียวกนัก็จดัสรรงบเพ่ือกำรสำธำรณสขุเป็นจ�ำนวน 7.5 
พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 2.4 แสนล้ำนบำท) เพ่ือ
กำรศกึษำ 1.2 หม่ืนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ(หรือประมำณ 3.9 แสน
ล้ำนบำท) เพ่ือสตรีและเดก็ 2.8 หม่ืนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมำณ 9.1 แสนล้ำนบำท) และเพ่ือกำรเกษตร 2.9 หม่ืนล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 9.4 แสนล้ำนบำท) นอกจำก
นี ้กระทรวงมหำดไทยยงัได้รับงบประมำณอีก 1.28 หม่ืนล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 4.2 แสนล้ำนบำท) เพ่ือรักษำ
ควำมมัน่คงภำยในประเทศ

กองทพัอินเดียและปำกีสถำนตรึงก�ำลงัพร้อมรบอยำ่งถำวร
ท่ีธำรน�ำ้แข็งเซียเชนซึง่อยูเ่หนือระดบัน�ำ้ทะเล 5,400 เมตร และ
ได้ช่ือวำ่เป็น “สมรภมิูท่ีสงูท่ีสดุและหฤโหดท่ีสดุในโลก” ซึง่ทหำร
จ�ำนวนมำกต้องมำจบชีวิตท่ีน่ี สว่นใหญ่ไมใ่ชเ่พรำะลกูกระสนุ 
แตเ่ป็นเพรำะสภำพภมิูประเทศท่ีไมเ่อือ้อ�ำนวยและมีอำกำศ
หนำวเยน็ตลอดทัง้ปี บำงครัง้อณุหภมิูอำจลดต�ำ่ลงถงึ -45 องศำ
เซลเซียส ในขณะท่ีก�ำลงัทหำรของปำกีสถำนสำมำรถเข้ำถงึธำร
น�ำ้แขง็เซียเชนได้โดยใช้ถนนท่ีสร้ำงขึน้ด้วยควำมชว่ยเหลอืของจีน 
แตท่หำรอินเดียต้องอำศยัเฮลคิอปเตอร์เทำ่นัน้จงึจะเข้ำสูส่มรภมิู
แหง่นีไ้ด้ แม้แตปื่นใหญ่และเสบียงก็ยงัต้องขนสง่ทำงอำกำศ และ
ทหำรอินเดียก็ใช้เรดำร์และอำกำศยำนไร้คนขบัในกำรตรวจกำรณ์

ทหำรจีนยงัรุกล�ำ้ผำ่นเทือกเขำหิมำลยัเข้ำมำในพืน้ท่ีโดย
เจตนำเพ่ือล้อมรัว้และขม่ขวญัทหำรอินเดียและชำวบ้ำนเป็นครัง้
ครำว และบำงครัง้ถงึกบัสร้ำงลำนจอดเฮลคิอปเตอร์และสถำนี
สื่อสำร นอกจำกนี ้รัฐชมัมแูละกศัมีร์ท่ีมีภมิูประเทศเป็นเทือกเขำ
อนังดงำมยงัถกูโจมตีโดยผู้ ก่อกำรร้ำยท่ีแทรกซมึเข้ำพืน้ท่ีโดยมี
ปำกีสถำนหนนุหลงั

ภัยคุกคามภายในประเทศ
อินเดียเป็นประเทศท่ีเตม็ไปด้วยควำมแตกตำ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพำะตวัอยำ่งท่ีไมมี่ประเทศใดจะมำเทียบได้ และก่อให้เกิด
ควำมหลำกหลำยในสงัคมอยำ่งนำ่อศัจรรย์จนน�ำไปสูค่วำม
มัง่คัง่ทำงวฒันธรรมและมรดกของชำต ิแตบ่ำงครัง้ควำมหลำก
หลำยและควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งสิน้เชิงนีก็้เปรียบเสมือนเชือ้ไฟ
ท่ีท�ำให้เกิดควำมขดัแย้งและไมล่งรอยกนั แม้วำ่จะเกิดไมบ่อ่ย
นกัและมกัจะเกิดขึน้ในบำงพืน้ท่ีเทำ่นัน้ แตค่วำมรุนแรงระหวำ่ง
กลุม่ตำ่งศำสนำก็ได้ปะทขุึน้เม่ือกลุม่ชำวฮินดท่ีูคลัง่ศำสนำได้บกุ
ท�ำลำยมสัยิดบำบรีท่ีสร้ำงขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 (พ.ศ. 2243-
2342) ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2535 จนน�ำไปสูก่ระแสฟืน้ฟกูลุม่
ฮินดสูำยนกัรบ และกำรตอบโต้ด้วยกำรลอบวำงระเบดิใน  
เมืองมมุไบหลำยครัง้โดยกลุม่มสุลมิหวัรุนแรงเพียงสำมเดือน
หลงัจำกเหตกุำรณ์นัน้ นอกจำกนี ้กำรท่ีผู้แสวงบญุชำวฮินดถูกู
เผำทัง้เป็นบนขบวนรถไฟในรัฐคชุรำตในปี พ.ศ. 2545 ยงัเป็น
ชนวนท่ีน�ำไปสูก่ำรแก้แค้นชำวมสุลมิในรัฐดงักลำ่ว

ในเหตกุำรณ์ควำมขดัแย้งเหลำ่นี ้พลเรือนคือผู้ ท่ีรับ
เครำะห์มำกกวำ่กลุม่หวัรุนแรงหรือกองก�ำลงัรักษำควำมมัน่คง 
เหตกุำรณ์ควำมรุนแรงอนัเป็นผลจำกกำรแบง่แยกดนิแดนตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมำท�ำให้มีผู้ เสียชีวิตในรัฐชมัมแูละกศัมีร์
ถงึ 44,197 คน ซึง่เป็นพลเรือน 14,748 คน กองก�ำลงัรักษำ
ควำมมัน่คง 6,284 นำย และผู้ ก่อกำรร้ำย 23,165 คน ตำมกำร
ประมำณกำรของศนูย์ข้อมลูกำรก่อกำรร้ำยในเอเชียใต้ท่ีด�ำเนิน
กำรโดยสถำบนับริหำรควำมขดัแย้งในกรุงนิวเดลี

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมำ กลุม่หวัรุนแรงซ้ำยจดั
ในประเทศได้สงัหำรผู้คนไปรำว ๆ 13,312 คน โดยในจ�ำนวนนี ้
เป็นพลเรือน 7,640 คน เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมมัน่คง 2,612 นำย 
และผู้ ก่อกำรร้ำย 3,060 คน เจตนำรมณ์ท่ีป่ำเถ่ือนนีด้�ำเนินมำ
ยำวนำนโดยกลุม่นำซำไลต์ท่ีได้รับกำรชีน้�ำจำกกลุม่กบฏลทัธิ
เหมำซึง่เป็นกลุม่เคลื่อนไหวใต้ดนิท่ีพยำยำมจะชว่ยเหลือผู้ ท่ีถกู
กดข่ีและท้ำทำยผู้ มีอ�ำนำจ กลุม่หวัรุนแรงนำซำไลต์เคลื่อนไหว
อยูใ่นพืน้ท่ีป่ำเขำด้อยพฒันำของรัฐเบงกอลตะวนัตก รัฐมหำ
รำษฏระ รัฐมธัยประเทศ รัฐฌำรขณัฑ์ รัฐโอริศำ รัฐฉตัตีสครห์ 
รัฐอำนธรประเทศ และรัฐเตลงัคำนำ

กำรก่อควำมไมส่งบก็เป็นสำเหตหุนึง่ท่ีท�ำให้เกิดควำมเสีย
หำยแก่หลำยรัฐจำกทัง้หมดแปดรัฐท่ีตัง้อยูท่ำงตะวนัออกเฉียง
เหนือท่ีมีทิวทศัน์งดงำมซึง่เช่ือมตอ่กบัสว่นท่ีเหลือของประเทศ
ผำ่นแผน่ดนิแคบ ๆ ท่ีล้อมรอบด้วยประเทศเนปำล ภฏูำนและ
บงักลำเทศ สว่นทิศเหนือมีพรมแดนตดิตอ่กบัทิเบตและจีน และ
ทำงทิศตะวนัออกติดกบัพมำ่ มีรำยงำนวำ่มีกลุม่ก่อกำรร้ำยและ

นายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี (กลาง) เดนิทางมาถงึ
รัฐสภาอนิเดยีในกรุงนิวเดลใีนวนัเปิดการประชุมงบประมาณ
แผ่นดนิ เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2560



ทหารอนิเดยีเดนิสวนสนามเพือ่เฉลมิฉลองวนัชาติ
อนิเดยีทีก่รุงนิวเดล ีในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2560
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กลุม่ก่อควำมไมส่งบเคลื่อนไหวอยูใ่นภมิูภำคนีถ้งึ 94 กลุม่ โดย
สว่นใหญ่มีเป้ำหมำยท่ีจะแยกตวัออกจำกอินเดียตำมเขตแดน
ของกลุม่ชำตพินัธุ์ของตน ในจ�ำนวนนีมี้กลุม่ยอ่ยสองกลุม่ของ
สภำสงัคมนิยมชำตนิิยมแหง่นำคำแลนด์ท่ีต้องกำรจะสถำปนำ 
“นำคำแลนด์ท่ีย่ิงใหญ่” ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีของรัฐเพ่ือนบ้ำนท่ีอยู่
ภำยใต้กำรปกครองของชำวนำคำและพืน้ท่ีใกล้เคียงในพมำ่

แนวร่วมสมำพนัธ์กู้ชำติแหง่อสัสมัได้ตอ่สู้ เพ่ือปลดปลอ่ยรัฐ
อสัสมัให้เป็นเอกรำชจำกอินเดียมำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2522 ขณะท่ี
แนวร่วมประชำธิปไตยแหง่ชำตโิบโดแลนด์จำกรัฐเดียวกนัก็ตอ่สู้
เพ่ืออธิปไตยของดนิแดนโบโดแลนด์ทำงเหนือของแมน่�ำ้พรหม
บตุร นอกจำกนีย้งัมีกลุม่อ่ืน ๆ ได้แก่ กองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ย
กำร์บีท่ีต้องกำรปลดปลอ่ยรัฐกำร์
บีจำกอสัสมั กลุม่แนวร่วมพยคัฆ์
มสุลมิปลดปลอ่ยอสัสมัได้ปฏิบตัิ
กำรร่วมกบักลุม่มสุลมิหวัรุนแรง
ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2539 ขณะท่ีองค์กำรปลด
ปลอ่ยกำมตำปรุะก็ใช้ก�ำลงัตดิ
อำวธุเพ่ือแยกรัฐกำมตำปรุะออก
จำกอสัสมั

พฒันำกำรท่ีนำ่กงัวลคือกำรท่ี
กลุม่กบฏแตล่ะกลุม่ร่วมมือกนัเพ่ือ
ตอ่สู้กบัสิง่ท่ีกลุม่เหลำ่นีม้องวำ่เป็น
ศตัรูร่วมกนัใน “อำณำนิคมอินเดีย” 
ตวัอยำ่งเชน่ กลุม่แนวร่วมสมำ
พนัธ์กู้ชำตแิหง่อสัสมั กลุม่แนว
ร่วมประชำธิปไตยแหง่ชำตโิบโด
แลนด์ องค์กำรปลดปลอ่ยกำมตำ
ปรุะ และกลุม่ของสภำสงัคมนิยม
ชำตนิิยมแหง่นำคำแลนด์ ได้รวม
ตวักนัภำยใต้ช่ือกลุม่แนวร่วมสมำ
พนัธ์กู้ชำตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ฝ่ังตะวนัตก เวบ็ไซต์ศนูย์
ข้อมลูกำรก่อกำรร้ำยในเอเชียใต้ประมำณกำรวำ่นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2535 เป็นต้นมำ กำรก่อควำมไมส่งบในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอินเดียนำ่จะท�ำให้มีผู้ เสยีชีวิตไปแล้วทัง้สิน้ 21,472 คน ซึง่
ในจ�ำนวนนีเ้ป็นพลเรือน 10,262 คน เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมมัน่คง 
2,737 นำย และผู้ก่อกำรร้ำย 8,473 คน

ความมั่นคงแหง่รฐั
ภำยใต้รัฐธรรมนญูของอินเดีย กำรรักษำกฎหมำยและควำมสงบ
เรียบร้อยเป็นหน้ำท่ีของรัฐ ไมใ่ชข่องรัฐบำลกลำง และรัฐบำล
แหง่รัฐมีหน้ำท่ีรับผิดชอบด้ำนกำรรักษำควำมมัน่คงตำมผล
กำรประเมินภยัคกุคำมของหนว่ยงำนควำมมัน่คง นอกจำกนี ้
กระทรวงมหำดไทยยงัท�ำหน้ำท่ีสนบัสนนุและสง่ขำ่วกรองและ
ข้อมลูภยัคกุคำมให้แก่รัฐบำลของแตล่ะรัฐเม่ือจ�ำเป็น

ดงันัน้ ปัญหำควำมมัน่คงภำยในของอินเดียจงึไมใ่ชแ่คเ่ร่ือง

ของกำรรักษำกฎหมำยและควำมสงบเรียบร้อยเทำ่นัน้ แตเ่ป็น
ปัญหำท่ีต้องได้รับกำรแก้ไขอยำ่งรอบด้ำนในทกุมิติและทกุระดบั 
ทัง้ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสงัคม

เน่ืองจำกอินเดียไมไ่ด้ด�ำเนินมำตรกำรรักษำควำมมัน่คง
ตลอดแนวชำยแดน ดงันัน้จงึมีกำรบกุรุกเข้ำมำในรัฐตำ่ง ๆ ตำม
แนวชำยแดน เชน่ กำรบกุรุกเข้ำมำในรัฐชมัมแูละกศัมีร์ รัฐปัญ 
จำบ รัฐรำชสถำนและรัฐคตุรำชจำกทำงปำกีสถำน กำรบกุรุกเข้ำ
มำในรัฐอตุตรประเทศและรัฐพิหำรจำกทำงเนปำล กำรบกุรุกเข้ำ
มำในรัฐชมัมแูละกศัมีร์ รัฐอตุตรำขณัฑ์และรัฐอรุณำจลัประเทศ
จำกทำงจีน กำรบกุรุกเข้ำมำในรัฐพิหำรและรัฐเบงกอลตะวนัตก
จำกทำงบงักลำเทศ และกำรบกุรุกเข้ำมำในรัฐนำคำแลนด์ รัฐ

มณีปรุะ และรัฐมิโซรัมจำกทำงพมำ่ 
นอกจำกแนวชำยฝ่ังท่ีมีควำมยำว 
7,517 กิโลเมตรรวมทัง้ดนิแดนท่ี
เป็นเกำะแล้ว อินเดียยงัมีชำยแดน
ทำงบกเป็นระยะทำงถงึ 15,107 
กิโลเมตร โดยเป็นชำยแดนตดิตอ่กบั
บงักลำเทศ 4,097 กิโลเมตร ตดิตอ่
กบัจีน 3,488 กิโลเมตร ติดตอ่กบั
ปำกีสถำน 3,323 กิโลเมตร ติดตอ่
กบัเนปำล 1,751 กิโลเมตร ตดิตอ่
กบัพมำ่ 1,643 กิโลเมตร ตดิตอ่กบั
ภฏูำน 699 กิโลเมตร และตดิตอ่กบั
อฟักำนิสถำน 106 กิโลเมตร

ผู้ ก่อกำรร้ำยท่ีขำดหลกันิยมแต่
เตม็ไปด้วยควำมมุง่มัน่ท่ีใช้วิธีกำร
ซอ่นพรำงและพกพำอำวธุปืนหลำย
ขนำด บำงครัง้ก็รวมถงึระเบดิมือ
และระเบดิแสวงเคร่ือง ก�ำลงัก่อให้
เกิดหำยนะทกุท่ีท่ีเข้ำโจมตี ในเดือน
มกรำคม พ.ศ. 2559 กลุม่หวัรุนแรง
ชำวปำกีสถำนได้เข้ำโจมตีฐำนทพั
อำกำศของอินเดียท่ีมีกำรป้องกนั

อยำ่งแนน่หนำในเมืองปำทำนกฎ รัฐปัญจำบ และรักษำท่ีมัน่ไว้
ได้นำนถงึ 17 ชัว่โมง กำรโจมตีดงักลำ่วสง่ผลให้มีผู้ เสียชีวิตรวม
เจ็ดคน โดยหกคนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีกองทพัอำกำศ กำรปฏิบตัิกำร
ตรวจค้นและสงัหำรท่ีด�ำเนินตอ่เน่ืองกนันำนห้ำวนัไมส่ำมำรถ
ระบไุด้วำ่มีคนร้ำยสี่หรือหกคนกนัแน ่จนกระทัง่พบศพคนร้ำย
หกคน

หนึง่เดือนหลงัจำกนัน้ กลุม่หวัรุนแรงท่ีมีจ�ำนวนสำมคนได้
ข้ำมชำยแดนเข้ำมำโจมตีเมืองปัมปอร์ในรัฐกศัมีร์ โดยสงัหำร
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมมัน่คงสี่นำยและพลเรือนหนึง่คน ก่อนจะ
หนีจำกท่ีเกิดเหตแุละเข้ำไปหลบในสถำบนัพฒันำผู้ประกอบ
กำรเจแอนด์เค ซึง่กลุม่หวัรุนแรงดงักลำ่วได้ปะทะกบัเจ้ำหน้ำท่ี
รักษำควำมมัน่คงท่ีใช้ปืนใหญ่และอำวธุอ่ืน ๆ เป็นเวลำนำนกวำ่ 
48 ชัว่โมง ผลปรำกฏวำ่เจ้ำหน้ำท่ีควำมมัน่คงได้รับบำดเจ็บอีก
มำกกวำ่ 10 นำยก่อนท่ีกลุม่หวัรุนแรงจะถกูยิงเสียชีวิต

ปัญหาความมั่นคง
ภายในของอินเดียจึง
ไมใ่ช่แค่เร ื่องของการ

รกัษากฎหมายและความ
สงบเรยีบรอ้ยเทา่นั้น 
แต่เป็นปัญหาท ี่ต้องได้
รบัการแกไ้ขอยา่งรอบ
ดา้นในทุกมิติและทุก

ระดับ ทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม
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การแก้ปัญหาชายแดน
หนว่ยงำนระดบัชำตแิละระดบัรัฐตำ่งเร่งวำงแผนเพ่ือเพ่ิมกำร
รักษำควำมมัน่คงและเสริมควำมเข้มข้นของขำ่วกรองและ
มำตรกำรตอบโต้ แตต้่องตกตะลงึเม่ือพบวำ่นกัรบหวัรุนแรงสอง
คนจำกปำกีสถำนได้เข้ำโจมตีสถำบนัพฒันำผู้ประกอบกำรเจ
แอนด์เคเป็นครัง้ท่ีสองในเดือนตลุำคม พ.ศ. 2559 ทหำรหนึง่
นำยและต�ำรวจอีกหนึง่นำยได้รับบำดเจ็บจำกกระสนุท่ีผู้ ก่อกำร
ร้ำยยิงออกมำจำกอำคำร คนร้ำยสำมำรถต้ำนทำนจรวดและ
กระสนุท่ีหนว่ยคอมมำนโดของกองทพับกระดมยิงเข้ำใสอ่ยูไ่ด้
นำนถงึ 56 ชัว่โมงก่อนจะถกูปลดิชีพในท่ีสดุ และอำคำรรัฐบำล
สงูเจ็ดชัน้และมีห้องตำ่ง ๆ ถงึ 60 ห้องก็เหลือแตซ่ำก

คณะกรรมกำรกลำงเสนอให้ท�ำกำรตรวจสอบควำมมัน่คง
ของท่ีตัง้ทำงทหำรของทัง้สำมเหลำ่ทพัเป็นระยะ ๆ หลงัจำก
ตรวจสอบระเบียบปฏิบตัปิระจ�ำแล้ว นอกจำกนีค้ณะกรรมกำร
ยงัเสนอให้ใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนในกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ี
อำศยัเทคโนโลยีเข้ำชว่ยและวำงก�ำลงัชดุตอบโต้เร็วตำมฐำน
ทหำรท่ี “มีควำมเสี่ยงสงู” คณะกรรมกำรอีกชดุหนึง่ซึง่ดแูล
ประเดน็กำรป้องกนัชำยแดนได้เสนอให้ด�ำเนินมำตรกำรเพ่ือ
ยกระดบัควำมมัน่คงและแก้ไขจดุบกพร่องของรัว้ตลอดแนว
ชำยแดนอินเดียและปำกีสถำน

นำยคีเรน ริจิจ ูรัฐมนตรีชว่ยวำ่กำรกระทรวงมหำดไทยของ
อินเดียได้แถลงตอ่รัฐสภำเก่ียวกบัแผนกำรก่อสร้ำง “รัว้อจัฉริยะ” 
ในภมิูประเทศท่ีทรุกนัดำรและบริเวณแมน่�ำ้ล�ำธำรหรือหนองบงึ
ท่ีไมส่ำมำรถตดิตัง้รัว้ปกตไิด้ รัว้อจัฉริยะดงักลำ่วจะประกอบด้วย
สิง่กีดขวำงท่ีไมใ่ชท่ำงกำยภำพ เชน่ ก�ำแพงเลเซอร์ กล้องวงจรปิด 
และเรดำร์ตรวจจบัคลืน่เสยีงจำกกำรสัน่สะเทือน นอกจำกนีย้งั
ต้องอดุชอ่งวำ่งในพืน้ท่ีชำยแดน ตดิตัง้โคมไฟสนำมและเพ่ิมก�ำลงั
เจ้ำหน้ำท่ี ก่อสร้ำงดำ่นตำมแนวชำยแดนและตดัถนน ตลอดจน
น�ำอปุกรณ์ตรวจกำรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีขัน้สงูและกำรลำดตระเวน
เคลือ่นท่ีท่ีมีประสทิธิภำพมำกขึน้มำใช้ แม้วำ่มำตรกำรเหลำ่นีจ้ะ
เป็นสิง่ส�ำคญัอยำ่งย่ิง แตก็่ยงัพบวำ่มีกรณีท่ีทหำรจีนรุกล�ำ้เข้ำ
มำท�ำลำยหลมุหลบภยัของอินเดีย รวมถงึท�ำลำยและแม้กระทัง่
เคลือ่นย้ำยอปุกรณ์ตรวจกำรณ์ของฝ่ำยอินเดียไปท่ีอ่ืน

ดร.สพุชั พำมรี รัฐมนตรีชว่ยวำ่กำรกระทรวงกลำโหม ได้
แถลงตอ่รัฐสภำวำ่กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและกำรพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถทำงกำรรบของกองทพัเพ่ือจดักำรกบัควำม
ท้ำทำยด้ำนควำมมัน่คงในทกุมิตเิป็นกระบวนกำรตอ่เน่ือง “กำร
จดัซือ้อำวธุปืนและเคร่ืองกระสนุจะด�ำเนินไปตำมแผนบรูณำ
กำรระยะยำว แผนจดัซือ้ประจ�ำปีและในระยะห้ำปี และแผนกำร
ป้องกนัประเทศฉบบัท่ี 12” ดร.พำมรีอธิบำย อินเดียมีทหำรบก
ประจ�ำกำร 1.2 ล้ำนนำย ก�ำลงัพลในกองทพัอำกำศ 140,139 
นำย และกองทพัเรือ 67,109 นำย

มีกำรจดัตัง้เคร่ืองมือรักษำควำมมัน่คงแบบหลำยชัน้เพ่ือ
ด�ำเนินปฏิบตัิกำรทัง้ในสว่นกลำง ในรัฐตำ่ง ๆ และตำมแนว
ชำยแดน กระทรวงมหำดไทยมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเสถียรภำพของ
ชำต ิดงันัน้จงึเป็นหนว่ยงำนกลำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมมัน่คง
ภำยในประเทศผำ่นทำงหนว่ยงำนใต้บงัคบับญัชำตำ่ง ๆ ท่ีมี

บทบำททัง้ในด้ำนกำรป้องกนั กำรก�ำกบัดแูลและกำรสืบสวน 
กองก�ำลงัต�ำรวจแหง่ชำตทิัง้เจ็ดหนว่ยภำยใต้กระทรวงมหำดไทย
มีจ�ำนวนกวำ่ 1.3 ล้ำนคน และประกอบไปด้วยกองก�ำลงัรักษำ
ควำมมัน่คงแหง่ชำติ กองก�ำลงัต�ำรวจกองเกินแหง่ชำต ิกอง
ก�ำลงัต�ำรวจรักษำควำมมัน่คงภำคอตุสำหกรรมแหง่ชำต ิกอง
ก�ำลงัรักษำควำมมัน่คงชำยแดน ต�ำรวจตระเวนชำยแดนอินเดีย
ทิเบต ก�ำลงัรบกึง่ทหำรแหง่อสัสมั และกองก�ำลงัตดิอำวธุรักษำ
ชำยแดน กองก�ำลงัสี่หนว่ยสดุท้ำยมีอ�ำนำจหน้ำท่ีจ�ำเพำะในกำร
จดักำรปัญหำชำยแดน และได้รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ีตอ่ต้ำน
กำรก่อควำมไมส่งบอยูเ่ป็นประจ�ำ

สภำควำมมัน่คงแหง่ชำติซึง่เป็นหนว่ยงำนฝ่ำยบริหำรของ
รัฐบำล ได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนกันำยกรัฐมนตรีในเร่ืองเก่ียวกบั
ควำมมัน่คงของชำตแิละผลประโยชน์ทำงยทุธศำสตร์ กำรบรูณำ
กำรกำรจดัท�ำนโยบำย และกำรวิเครำะห์ขำ่วกรองในระดบัชำต ิ
หนว่ยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัควำมมัน่คงภำยในประเทศ ได้แก่ 
หนว่ยขำ่วกรองด้ำนสรรพำกร ส�ำนกังำนศลุกำกรและสรรพ
สำมิตกลำง และกองก�ำลงัพิทกัษ์ทำงรถไฟ

จำกควำมหลำกหลำยอยำ่งย่ิงในประเทศอยำ่งท่ีเป็นอยู ่
อินเดียยงัคงต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำยมำกมำยในกำรสร้ำง
ควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในชำตอิยำ่งแท้จริง แม้วำ่
จะมีอปุสรรคมำกมำย แตอิ่นเดียก็มีควำมก้ำวหน้ำเป็นล�ำดบัใน
กำรรักษำสนัตภิำพภำยในประเทศ รัฐบำลและภำคเอกชนร่วม
กนัสง่เสริมควำมร่วมมือทัง้ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 
กองทพัและกองก�ำลงัรักษำควำมมัน่คงของอินเดียจะยงัคงเป็น
หวัใจหลกัในกำรแก้ปัญหำโดยอำศยัควำมร่วมมือของทกุภำค
สว่นในรัฐบำล  o

ทหารกองทพับกอนิเดยีช้ีต�าแหน่งของกบฏให้กบัเพือ่นทหารใน
ระหว่างการยงิต่อสู้ในเมอืงชาดูรา ซ่ึงอยู่ห่างจากเมอืงศรีนคร
ไปทางใต้ราว ๆ 25 กโิลเมตร ในดนิแดนกศัมร์ีทีอ่ยู่ภายใต้การ
ปกครองของอนิเดยี เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560
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ภูมิภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกเป็นพืน้ท่ีท่ีมีควำม
ส�ำคญัทำงยทุธศำสตร์ตอ่สหรัฐอเมริกำมำ
เป็นเวลำนำน ทัง้ในด้ำนกำรค้ำ เศรษฐกิจ
และควำมมัน่คงของโลก ในอดีตนัน้ แม้จะ
เหน็คณุคำ่ของประเทศหุ้นสว่นตำ่ง ๆ และ

ยินดีท่ีจะท�ำงำนเคียงบำ่เคียงไหลก่บัประเทศเหลำ่นี ้แต่
สว่นใหญ่แล้วสหรัฐฯ จะท�ำงำนโดยล�ำพงัในด้ำนกำร
รักษำควำมมัน่คงและกำรป้องปรำม อยำ่งไรก็ตำม ใน
ชว่งสองทศวรรษท่ีผำ่นมำ ทัง้โลกำภิวตัน์ทำงด้ำนตลำด
เสรีและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคมทัว่โลก บวกกบักำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงก�ำลงัของสหรัฐฯ ท�ำให้แนวคดิ
ในกำรท�ำงำนเปลี่ยนไปเป็นแนวทำงท่ีสหรัฐฯ ตระหนกั
วำ่พนัธมิตรและหุ้นสว่นเป็นปัจจยัท่ีส�ำคญัย่ิงตอ่สถำนะ
ในกำรป้องปรำม แม้กองก�ำลงัสหรัฐฯ จะได้รับกำรฝึก
และกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือปฏิบตักิำรโดยล�ำพงัเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และบรรทดัฐำนระหวำ่ง
ประเทศ แตพ่นัธมิตรและหุ้นสว่นในภมิูภำคก็เป็นหนทำง
ในกำรสร้ำงปัจจยัเสริมผลกระทบและปัจจยัทวีก�ำลงัรบ 
โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในปฏิบตัิกำรด้ำนกำรป้องปรำม 

ในชว่งปลำยศตวรรษท่ี 20 (พ.ศ. 2444-2543) กำร
ป้องปรำมทำงทหำรสว่นใหญ่จะหมำยถงึกำรป้องกนัหรือ
กำรยบัยัง้โครงกำรอำวธุท่ีมีอำนภุำพท�ำลำยล้ำงสงู ซึง่
ประกอบด้วยกำรแพร่กระจำยอำวธุ กำรสร้ำงอำวธุและ
กำรใช้อำวธุ ควำมหมำยนีย้งัคงมีควำมส�ำคญัย่ิงตอ่ควำม
มัน่คงของชำต ิประเทศพนัธมิตรและหุ้นสว่นพึง่พำกำร
ป้องปรำมนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เพ่ือยบัยัง้กำรใช้อำวธุ

นิวเคลียร์และป้องกนักำรแพร่กระจำยอำวธุนิวเคลียร์ 
สหรัฐฯ เอง ก็ได้ท�ำงำนร่วมกบัพนัธมิตรและประเทศ

อ่ืน ๆ เพ่ือสง่เสริมไมใ่ห้ประเทศเหลำ่นีจ้ดัหำอำวธุ
นิวเคลียร์มำเป็นไว้ของตนเอง ซึง่อำจก่อให้เกิดผลกระ
ทบท่ีบัน่ทอนตอ่เสถียรภำพของภมิูภำค ตวัอยำ่งหนึง่

พ.ต. แพทริก แอปเปิลเกต กองทพัอำกำศสหรัฐฯ  

พนัธมิตรและหุน้ส่วนคือส่ิงส�าคญัยิง่ต่อสถานะ

ความมัน่คงในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก 

การป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์
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ของควำมพยำยำมนีคื้อสถำนกำรณ์อนัตอ่เน่ืองในคำบสมทุรเกำหลี 
ซึง่เกำหลีเหนือได้แสดงให้เหน็ถงึขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนนิวเคลียร์
ของตนและขูว่ำ่จะใช้อำวธุเพ่ือแสดงควำมเป็นปรปักษ์ตอ่ประเทศเพ่ือ
บ้ำน ซึง่รวมถงึสำธำรณรัฐเกำหลีและญ่ีปุ่ น ทัง้สำธำรณรัฐเกำหลีและ
ญ่ีปุ่ นให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองควำมร่วมมือกบัสหรัฐฯ และกำรปฏิบตัติำม
กฎหมำยและบรรทดัฐำนระหวำ่งประเทศเพ่ือตอ่ต้ำนกำรแพร่กระจำย
อำวธุของเกำหลีเหนือโดยกำรไมจ่ดัหำอำวธุนิวเคลียร์มำไว้เป็นของ
ตนเองเพ่ือตอ่ต้ำนเกำหลีเหนือ 

การปฏบิตักิารป้องปรามที่กว้างขึน้ 
กำรป้องปรำมไมไ่ด้มุง่เน้นท่ีนิวเคลียร์ และในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผำ่นมำ บท
สนทนำทัว่ ๆ ไปจะกลบัมำเป็นกำรสนทนำท่ีมีควำมหมำยแบบเดมิ  
กว้ำง ๆ กำรป้องปรำมหมำยถงึกำรปฏิบตักิำรและกิจกรรมท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ตวัแสดงท่ีเป็นรัฐหรือไมใ่ชรั่ฐด�ำเนินหนทำง
ปฏิบตัท่ีิอำจถกูมองได้วำ่เป็นกำรคกุคำมผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และ
ประเทศหุ้นสว่น ในแงท่ี่เก่ียวข้องกบัภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิกมำกขึน้
นัน้ จะหมำยถงึกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรละเมิดบรรทดัฐำนและกฎหมำย
ระหวำ่งประเทศตำมหลกัจำรีตประเพณี ในขอบเขตควำมหมำยท่ีกว้ำง
ขึน้นี ้สำธำรณรัฐเกำหลีและญ่ีปุ่ นเป็นหุ้นสว่นและพนัธมิตรท่ีส�ำคญัย่ิง
ตอ่กำรปฏิบตักิำรป้องปรำมของสหรัฐฯ 

ควำมร่วมมือท่ีผำ่นมำระหวำ่งสำธำรณรัฐเกำหลีและญ่ีปุ่ น ร่วมกบั
กำรปฏิบตักิำรของสหรัฐฯ ในชว่งท่ีเผชิญกบัควำมก้ำวร้ำวอยำ่งตอ่เน่ือง
ของเกำหลีเหนือ เป็นตวัอยำ่งหนึง่ท่ีแสดงให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของ
หุ้นสว่นและพนัธมิตรในกำรปฏิบตักิำรป้องปรำม ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 
2560 สหรัฐฯ ได้ด�ำเนินภำรกิจกำรแสดงตนอยำ่งตอ่เน่ืองของเคร่ืองบนิ
ทิง้ระเบดิ บี-1 และภำรกิจกำรฝึกบนิจำกกวมไปยงัสำธำรณรัฐเกำหลีซึง่
ปฏิบตัอิยำ่งเป็นกิจวตัร 

ในระหวำ่งภำรกิจนี ้เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ บี-1 ได้สนธิก�ำลงักบั
เคร่ืองบนิขบัไลข่องกองก�ำลงัป้องกนัตนเองทำงอำกำศแหง่ประเทศ

ทหารออสเตรเลยี ทหารนิวซีแลนด์ นาวกิโยธินสาธารณรัฐเกาหล ีและ
นาวกิโยธินสหรัฐฯ ฝึกซ้อมการจู่โจมแบบสะเทนิน�า้สะเทนิบกทีห่าดทก
ซูรี ประเทศเกาหลใีต้ ในระหว่างการฝึก ซาง ยอง 16  
แอลลสินั ลอตซ์/หนว่ยนำวิกโยธินสหรัฐฯ   

อากาศยานของกองทพัอากาศสหรัฐฯ กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางอากาศ
แห่งประเทศญีปุ่่น และกองทพัอากาศออสเตรเลยี บินออกจากชายฝ่ังของ
กวมในระหว่างการฝึก โคป นอร์ธ 15 กองทพัเหล่านีก้�าลงัพฒันาขดีความ
สามารถในการสู้รบ ซ่ึงรวมถงึการสกดักั้นทางอากาศและการเตมิน�า้มนั
ในอากาศในระหว่างการฝึก    จ.อ. เจสนั โรเบร์ิตสนั/กองทพัอำกำศสหรัฐฯ  
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ญ่ีปุ่ นเพ่ือฝึกบนิหมูร่่วมกนัในทะเลจีนตะวนัออกก่อนท่ีจะเข้ำ
สูค่ำบสมทุรเกำหลี หลงัจำกท่ีแยกตวัออกจำกฝงูเคร่ืองบนิ
ขบัไลข่องกองก�ำลงัป้องกนัตนเองทำงอำกำศแหง่ประเทศ
ญ่ีปุ่ น เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ บี-1 ได้ไปร่วมบนิกบัอำกำศยำน
ขบัไลข่องกองทพัอำกำศสำธำรณรัฐเกำหลีในเวลำตอ่มำเพ่ือ
ท�ำกำรฝึกท่ีคล้ำยคลงึกนัในนำ่นฟ้ำท่ีอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของ
สำธำรณรัฐเกำหลี ทัง้สองประเทศนีต้ำ่งมีกำรปฏิบตักิำรแบบ
ทวิภำคีกบัสหรัฐฯ และกำรวำงแผนภำรกิจดงักลำ่วต้องมีกำร
ประสำนงำนอยำ่งละเอียดระหวำ่งทัง้สำมประเทศ แม้ญ่ีปุ่ นและ
สำธำรณรัฐเกำหลีจะมีควำมขดัแย้งทำงกำรทตูและทำงทหำร
ในอดีต แตค่วำมร่วมมือและกำรสื่อสำรระหวำ่งทัง้สองประเทศ
ในปัจจบุนัก็แสดงให้เหน็วำ่ทัง้คูส่ำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้เพ่ือ
แก้ไขปัญหำอยำ่งสนัต ิและแสดงให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำร
ก้ำวข้ำมควำมคบัข้องใจในอดีตเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั จำกนัน้ 
สำธำรณรัฐเกำหลี ญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ จะสำมำรถมุง่เน้นวิธีกำร
ท�ำงำนร่วมกนัเพ่ือยบัยัง้กำรรุกรำนของเกำหลีเหนือพร้อมกบักำร
ป้องกนัและกำรสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

ความส�าคัญของความร่วมมือในระดบัภมูภิาค
ควำมมุง่มัน่ตอ่ร่วมมือแบบเดียวกนันี ้สำมำรถน�ำไปใช้ได้กบั
พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก ทะเลจีนใต้เป็นพืน้ท่ีท่ี
พนัธมิตรและหุ้นสว่นจะมีควำมส�ำคญัอยำ่งย่ิงตอ่กำรป้องปรำม 
พืน้ท่ีนีเ้ป็นเส้นทำงสญัจรทำงน�ำ้ระหวำ่งประเทศท่ีส�ำคญัและ
เป็นสว่นหนึง่ท่ีส�ำคญัของเศรษฐกิจโลก ซึง่เสรีภำพในกำรเดินเรือ
และกำรปฏิบตัติำมบรรทดัฐำนสำกลคือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของ
ทกุประเทศในภมิูภำคนี ้สหรัฐฯ สนบัสนนุควำมร่วมมือระหวำ่ง
ทกุประเทศในภมิูภำคนีเ้พ่ือระงบัข้อพิพำทโดยใช้กำรสื่อสำรตำม
หลกักำรของอนสุญัญำสหประชำชำติวำ่ด้วยกฎหมำยทำงทะเล
และหนว่ยงำนท่ีได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำต ิเชน่ ศำล
ยตุธิรรมระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยกฎหมำยทำงทะเล 

นอกจำกนี ้สหรัฐฯ ยงัด�ำรงควำมร่วมมือในหลำยด้ำน ๆ 
ในภมิูภำคนีก้บัประเทศตำ่ง ๆ อำทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
มำเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์และไทย เวียดนำมเป็นหุ้นสว่น
ทำงยทุธศำสตร์และเศรษฐกิจท่ีส�ำคญัแม้วำ่สองประเทศนีจ้ะ
เคยมีควำมขดัแย้งกนัมำก่อน สหรัฐฯ ให้กำรสนบัสนนุสมำคม
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ประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อำเซียน) ซึง่เป็นองค์กรด้ำน
มนษุยธรรม เศรษฐกิจ และมีกำรปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้น�ำท่ีส�ำคญั 
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเป็นสมำชิกอำเซียน 10 ประเทศ
เหลำ่นีไ้ด้สง่เสริมให้มีควำมร่วมมือท่ีใกล้ชิดระหวำ่งรัฐบำลมำกขึน้
เพ่ือให้ทกุประเทศสำมำรถเข้ำถงึเส้นทำงสญัจรทำงอำกำศ เส้นทำง
สญัจรทำงน�ำ้ และแหลง่ทรัพยำกรระหวำ่งประเทศได้อยำ่งเทำ่เทียม
กนั 

ควำมร่วมมือเหลำ่นีแ้สดงให้เหน็ถงึควำมเข้ำใจร่วมกนัของ
ประเทศหุ้นสว่นในเร่ืองควำมส�ำคญัของควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ
และกำรแก้ปัญหำข้อพิพำทอยำ่งสนัต ิโดยปฏิบตัิตำมบรรทดัฐำน
และกฎหมำยระหวำ่งประเทศ กำรท�ำงำนร่วมกนักบัสหรัฐฯ ในฐำนะ
หุ้นสว่นเป็นสิง่ส�ำคญัเพ่ือให้มีกำรป้องปรำมท่ีตอ่เน่ืองในทะเลจีนใต้ 

เพ่ือรักษำควำมมัน่คงของชำตแิละด�ำรงไว้ซึง่ผลประโยชน์ของ
ชำต ิสหรัฐฯ จะท�ำงำนร่วมกบัหุ้นสว่นและพนัธมิตรในภมิูภำคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกในทกุ ๆ วนัตอ่ไป ควำมร่วมมือเหลำ่นีเ้ป็นวิธีกำร
ท่ีมีประสทิธิภำพท่ีสดุท่ีแสดงให้เหน็ถงึกำรแก้ไขปัญหำท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรเคำรพและกำรปกป้องเส้นทำงเข้ำสูพื่น้ท่ีสญัจรทำงอำกำศ 

ทำงน�ำ้ แหลง่ทรัพยำกรธรรมชำตท่ีิเป็นพืน้ท่ีสว่นรวมของโลก และ
กำรปกป้องเขตเศรษฐกิจจ�ำเฉพำะ ในขณะเดียวกบัท่ีปกป้องอ�ำนำจ
อธิปไตยเหนือดนิแดน ควำมร่วมมือแบบพหภุำคีท่ีชดัเจนจะชว่ย
ยบัยัง้ควำมก้ำวร้ำวและท�ำให้ชำตติำ่ง ๆ ในภมิูภำคเข้ำใจวำ่ กำร
แก้ไขควำมขดัแย้งโดยล�ำพงัด้วยกำรใช้ก�ำลงันัน้จะไมก่่อให้เกิดผล
ประโยชน์สงูสดุแก่ตนเอง ไมว่ำ่จะในทำงกำรเมือง ทำงเศรษฐกิจหรือ
ทำงทหำร  

นายทหารสหรัฐฯ สาธิตวธีิการยงิปืนกลขนาดล�ากล้อง .50 คาลเิบอร์ ต่อ
เจ้าหน้าทีข่องกรมลาดตระเวนล�าน�า้ กองทพัเรือไทย ในระหว่างการฝึก
เพือ่สร้างความร่วมมอืและความพร้อมทางเรือประจ�าปี พ.ศ. 2558 ที่
อ�าเภอสัตหีบ ประเทศไทย   จ.อ. โจชวั สก็อตต์/กองทพัเรือสหรัฐฯ 

 ทหารไทยและทหารสหรัฐฯ เขน็รถทีต่ดิอยู่ในทรายในระหว่างการฝึก
ร่วมทางหาร คอบรา โกลด์ เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ทีจ่งัหวดั
ชลบุรี ซ่ึงอยู่ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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การต่อต้านวตัถุ 
ระเบิดแสวง 

เคร่ือง
ศูนย์บรูณาการต่อต้านวัตถุระเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิก

ศูนย์บูรณาการแห่งกองบัญชาการ

สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซิฟิก ต่อสู้

กบัภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ใหม่

เหตกุำรณ์ระเบดิเกิดขึน้ตดิตอ่กนัในห้ำจงัหวดัใน
ประเทศไทย ซึง่รวมถงึเหตกุำรณ์ระเบดิเม่ือวนัท่ี 

11สงิหำคม พ.ศ. 2559 ท่ีอ�ำเภอหวัหิน ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว
ยอดนิยม ในกำรโจมตีเหลำ่นีไ้ด้มีกำรใช้ระเบดิเพลงิร่วมกบั
วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง ท�ำให้มีผู้ เสียชีวิตสี่รำยและบำดเจ็บ 
27 รำย ในวนัท่ี 2 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ได้มีกำรจดุระเบดิ
แสวงเคร่ืองท่ีตลำดโต้รุ่งแหง่หนึง่ในเกำะมินดำเนำ ประเทศ
ฟิลปิปินส์ ซึง่ท�ำให้มีผู้ เสียชีวิต 14 รำย ในจ�ำนวนนีมี้เดก็อำย ุ
12 ปีหนึง่คนและเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเก้ำนำย และมีผู้บำดเจ็บ 67 
รำย เหตกุำรณ์เหลำ่นีแ้สดงให้เหน็วำ่วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง
ยงัคงเป็นภยัคกุคำมท่ีตอ่เน่ืองตลอดทัว่ภมิูภำคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก 

ในปี พ.ศ. 2559 ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของกองบญัชำกำร
สหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก มีเหตกุำรณ์วตัถรุะเบดิแสวง
เคร่ืองท่ีมีกำรรำยงำนจ�ำนวน 1,123 ครัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัเป้ำ
หมำยตำ่ง ๆ ท่ีเป็นพลเรือนและรัฐบำล ท�ำให้มีผู้บำดเจ็บ
และเสียชีวิตกวำ่ 1,300 รำย บรรดำองค์กรสดุโตง่ท่ีนิยม
ควำมรุนแรงท่ีก่อเหตทุัว่ภมิูภำคใช้วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองใน
หลำย ๆ รูปแบบท่ีแสดงให้เหน็ถงึควำมมีประสทิธิภำพ นอก
เหนือจำกควำมพยำยำมในกำรใช้วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองโดย
กลุม่หวัรุนแรงในพืน้ท่ีแล้ว รัฐอิสลำมอิรักและซีเรียยงัเปลี่ยน

มี

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ลกัษณะโจมตีในท้องถ่ินเพ่ือบรรลเุป้ำหมำยทัว่โลก เหตกุำรณ์
ตวัอยำ่งท่ีส�ำคญั ได้แก่ กำรโจมตีท่ีกรุงจำกำร์ตำในเดือนมกรำคม 
พ.ศ. 2559 ท่ีท�ำให้มีผู้ เสยีชีวิตสองรำยและบำดเจ็บ 24 รำย และ
กำรโจมตีท่ีร้ำนโฮลย์ี อำร์ตซิำน เบเกอรี ในบงักลำเทศเม่ือเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ซึง่ท�ำให้มีผู้ เสยีชีวิต 29 รำยและบำด
เจ็บ 50 รำย โดยสว่นใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ ด้วยอดุมกำรณ์
ท่ีรุนแรงมำกย่ิงขึน้ เทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีมีอยู ่เชน่ อำกำศยำน
ไร้คนขบัท่ีใช้จดัสง่วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง และกำรใช้อปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีควำมซบัซ้อนมำกขึน้ท�ำให้ฝ่ำยตรงข้ำมมีวิธีกำร
ในกำรยกระดบัประสทิธิภำพของตน ด้วยเทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีมี
อยู ่กำรใช้วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองอยำ่งตอ่เน่ืองโดยองค์กรสดุโตง่
ท่ีนิยมควำมรุนแรงในพืน้ท่ีและกำรแสดงตนของรัฐอิสลำมอิรัก
และซีเรียในภมิูภำคท่ีเปลีย่นลกัษณะภยัคกุคำมไปเร่ือย ๆ กอง
บญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิกจงึจ�ำเป็นต้องมีขีดควำม
สำมำรถเฉพำะทำงในกำรระบภุยัคกุคำมใหม ่ๆ จำกวตัถรุะเบดิ
แสวงเคร่ือง และจดักำรฝึกท่ีมีประสทิธิภำพในกำรตอ่ต้ำนภยั
คกุคำมเหลำ่นีใ้นอินโดเอเชียแปซฟิิก  

การระบุภยัคุกคาม 
ควำมหลำกหลำยของประเทศและวฒันธรรมทัว่ทัง้ภมิูภำคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกท�ำให้กลยทุธ์ เทคนิค และกระบวนกำรเก่ียว
กบัวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองนัน้มีอยูห่ลำกหลำย วตัถรุะเบดิแสวง
เคร่ืองในพืน้ท่ีรับผิดชอบของกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำค
พืน้แปซฟิิกมีตัง้แตร่ะเบดิทอ่ท่ีคอ่นข้ำงเรียบงำ่ยท่ีท�ำขึน้จำก
วสัดกุ่อสร้ำง ไปจนถงึอปุกรณ์ท่ีควบคมุด้วยวิทยท่ีุมีควำมซบั
ซ้อนท่ีใช้วตัถรุะเบดิทำงพำณิชย์ และมีกำรเพ่ิมกำรเกิดสะเก็ด
ระเบดิเพ่ือให้ได้ผลสงูสดุ องค์กรสดุโตง่ท่ีนิยมควำมรุนแรงมี
แนวโน้มท่ีจะพึง่พำวสัดท่ีุหำได้ในท้องถ่ินและกำรฝึกเพ่ือสร้ำง
วตัถรุะเบดิของตนเอง ในพืน้ท่ีท่ีไมส่ำมำรถหำสรรพำวธุหรือ
วตัถรุะเบดิทำงพำณิชย์มำใช้ได้ กลุม่ตำ่ง ๆ ได้น�ำสว่นประกอบ
ท่ีมีอยูอ่ื่น ๆ มำประยกุต์ใช้เพ่ือผลติวตัถรุะเบดิด้วยตนเอง เชน่ 
ไตรอะซโิตน ไตรเพอร์ออกไซด์ ท่ีผู้ ก่อกำรร้ำยใช้ในกำรโจมตี
ท่ีกรุงปำรีสและกรุงบรัสเซลส์ อิทธิพลของรัฐอิสลำมอิรักและ
ซีเรียท่ีเพ่ิมมำกขึน้ในภมิูภำคท�ำให้ต้องมีกำรเฝ้ำระวงัอยำ่งตอ่

เน่ืองถงึกำรใช้กลยทุธ์ เทคนิค และกระบวนกำรเก่ียวกบัวตัถุ
ระเบดิแสวงเคร่ืองอยำ่งท่ีใช้กนัในปัจจบุนัในซีเรียและตอนเหนือ
ของอิรัก กำรใช้อำกำศยำนไร้คนขบัเป็นระบบจดัสง่วตัถรุะเบดิ
แสวงเคร่ืองและกำรใช้กลไกกบัระเบดิท่ีซบัซ้อนเพ่ือโจมตีเจ้ำ
หน้ำท่ีเก็บกู้วตัถรุะเบดิเป็นเทคนิคสองประกำรท่ีใช้เม่ือเร็ว ๆ ใน
กำรโจมตีกองก�ำลงัอิรัก ซึง่เทคนิคดงักลำ่วอำจเป็นภยัคกุคำม
ในอนำคตตอ่กองทพัและกองก�ำลงัควำมมัน่คงในอินโดเอเชีย
แปซฟิิก และต้องมีกำรเฝ้ำระวงัอยำ่งตอ่เน่ือง  

การต่อสู้กับภยัคุกคาม  
ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิก
เสนอกำรฝึกท่ีทนัสมยั กำรวิเครำะห์ขำ่วกรองและข้อมลูเก่ียว
วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองท่ีเหมำะกบัภมิูภำคส�ำหรับบคุลำกรทำง
ทหำรและองค์กรตำ่ง ๆ ของสหรัฐฯ ท่ีปฏิบตังิำนทัว่พืน้ท่ีรับผิด
ชอบของกองบญัชำกำรสหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก รวม
ถงึบคุลำกรในกำรปฏิบตักิำรร่วมระหวำ่งหนว่ยงำนรัฐบำล
นำนำชำติ ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชีย
แปซฟิิกมีองค์ประกอบสี่สว่นท่ีมีลกัษณะเฉพำะเพ่ือเพ่ิมโอกำส
ในกำรมีสว่นร่วมให้มำกท่ีสดุเพ่ือฝึกกองก�ำลงั รวมถงึกำรให้
ข้อมลูและขำ่วกรองท่ีส�ำคญัเก่ียวกบัวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองแก่
พนัธมิตรและหุ้นสว่นของเรำทัว่ภมิูภำค องค์ประกอบสี่สว่นดงั
กลำ่ว ได้แก่ กองกำรฝึก หนว่ยวิเครำะห์สงครำมนอกเกณฑ์ 
สว่นบริหำรกำรปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศหุ้นสว่น และสว่น
กิจกรรมกำรพิสจูน์อตัลกัษณ์

กองการฝึก 
กำรจดัสง่กองทพัสหรัฐฯ ออกไปปฏิบตัหิน้ำท่ีอยำ่งตอ่เน่ืองทัว่
ภมิูภำคท่ีวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองยงัคงเป็นภยัคกุคำมตอ่บคุลำกร
ทำงกำรทหำรและทำงพลเรือนจะต้องมีหลกัสตูรกำรฝึกท่ี
แข็งแกร่ง ด้วยเหตนีุ ้กองกำรฝึกของศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถุ
ระเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกจงึได้พฒันำและด�ำเนินกำรฝึก
หลกัสตูรกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองท่ีเหมำะส�ำหรับอิน
โดเอเซียแปซฟิิกตำมแนวทำงของหนว่ยบญัชำกำรในระดบัสงู
กวำ่และบรูณำกำรขำ่วกรองในปัจจบุนัเพ่ือให้กองก�ำลงัสหรัฐฯ 
มีควำมพร้อมส�ำหรับกำรปฏิบตักิำรในสภำพแวดล้อมท่ีมีวตัถุ
ระเบดิแสวงเคร่ือง นอกจำกนี ้ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถุ
ระเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกยงัมีกำรแลกเปลีย่นผู้เช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำนและฝึกกองก�ำลงัของประเทศหุ้นสว่นโดยใช้หลกั
กำรเดียวกนันีเ้พ่ือจะสำมำรถปฏิบตังิำนร่วมกนัได้ ตวัอยำ่ง
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เชน่ หลกัสตูรกำรฝึกครูฝึกเพ่ือควำมเช่ียวชำญในกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิ
แสวงเคร่ืองคือหวัใจส�ำคญัของควำมพยำยำมในกำรท�ำงำนร่วมกนัเหลำ่
นี ้พร้อมกบัผนวกรวมมำตรฐำนท่ีใช้เพ่ือให้กองทพัสหรัฐฯ และประเทศ
หุ้นสว่นมีควำมคุ้นเคยกบักำรปฏิบตั ิหลกัสตูรนีท่ี้ใช้เวลำสำมสปัดำห์จะ
ท�ำให้หนว่ยตำ่ง ๆ มีผู้น�ำท่ีสำมำรถฝึกหนว่ยของตนเองให้มีควำมรู้เก่ียว
กบัอปุกรณ์ในกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองท่ีใช้ในปัจจบุนั กลยทุธ์ 
เทคนิค และกระบวนกำรเก่ียวกบัวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง และรวมเอำวตัถุ
ระเบดิแสวงเคร่ืองเข้ำเป็นสว่นหนึง่ของสภำพแวดล้อมในกำรฝึก 

กำรฝึกจะท�ำให้กองทพัตำ่ง ๆ ในภมิูภำคใช้ค�ำศพัท์และแนวปฏิบตัิ
เก่ียววตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองท่ีเหมือนกนั ซึง่จะชว่ยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบตังิำนร่วมกนักบักองก�ำลงัอ่ืน ๆ นอกจำกนี ้กำรฝึกจะท�ำให้
บคุลำกรของสหรัฐฯ และประเทศหุ้นสว่นพฒันำควำมเช่ียวชำญด้ำน
กำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองจนถงึระดบัท่ีสำมำรถฝึกกองก�ำลงั
ของตนได้เม่ือกลบัไปยงัหนว่ยของตนเพ่ือให้หนว่ยมีประสทิธิภำพกำร
ท�ำงำนในระดบัท่ีสงูขึน้ ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง
เอเชียแปซฟิิกประสบผลส�ำเร็จในกำรฝึกผู้ เข้ำรับกำรฝึกในบงักลำเทศ 
ญ่ีปุ่ นและไทย ตลอดจนฝึกนำวิกโยธินและเจ้ำหน้ำท่ีกำรบนิจำกหนว่ย
นำวิกโยธินสหรัฐฯ และกองทพัอำกำศสหรัฐฯ   

หน่วยวเิคราะห์สงครามนอกเกณฑ์  
หนว่ยวิเครำะห์สงครำมนอกเกณฑ์จะท�ำกำรวิเครำะห์และผลติขำ่ว
กรองเพ่ือตอ่ต้ำนภยัคกุคำมจำกสงครำมนอกเกณฑ์และองค์กรสดุโตง่
ท่ีนิยมควำมรุนแรงในอินโดเอเชียแปซฟิิก หนว่ยนีเ้ป็นองค์ประกอบ
ท่ีมีลกัษณะเฉพำะของศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง
เอเชียแปซฟิิกและหำไมไ่ด้ในสว่นบญัชำกำรกองทพับกอ่ืน ๆ ทัว่โลก 
หนว่ยวิเครำะห์สงครำมนอกเกณฑ์จะร่วมมือกบัประเทศหุ้นสว่นและ
องค์กรระหวำ่งหนว่ยงำนตำ่ง ๆ เพ่ือพิสจูน์ทรำบภยัคกุคำมเพ่ือท�ำลำย
เครือขำ่ยกำรสนบัสนนุ หนว่ยวิเครำะห์สงครำมนอกเกณฑ์ยงัน�ำเสนอ
ผลผลติขำ่วกรองเฉพำะทำงเพ่ือสนบัสนนุกำรฝึกเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำน
วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองท่ีปรับให้เหมำะสมกบัหนว่ยงำน และกำรแลก
เปลี่ยนผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรอยูร่อดของกอง
ก�ำลงัของสหรัฐฯ และประเทศหุ้นสว่น รวมทัง้สร้ำงขีดควำมสำมำรถให้
กบัประเทศหุ้นสว่น ตวัอยำ่งหนึง่ของผลผลติเหลำ่นีคื้อรำยงำนประจ�ำ
เดือนเก่ียวกบัวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองซึง่มุง่เน้นท่ีกำรท�ำสงครำมนอก
เกณฑ์ทัว่ภมิูภำคอินโดเอเชียแปซฟิิก โดยเน้นท่ีแนวโน้มเก่ียวกบักำร
โจมตีด้วยวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองและควำมสญูเสีย ตลอดจนกิจกรรม
ขององค์กรสดุโตง่ท่ีนิยมควำมรุนแรง บคุลำกรในกำรปฏิบตักิำรร่วม
ระหวำ่งหนว่ยงำนรัฐบำลนำนำชำตสิำมำรถอำ่นรำยงำนเหลำ่นีไ้ด้ท่ี  
http://www.usarpac.army.mil/apcied/IEDMonthlyMain.htm 

ส่วนบริหารการปฏสัิมพนัธ์ระหว่างประเทศหุ้นส่วน
สว่นบริหำรกำรปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศหุ้นสว่นจะสร้ำงขีดควำม
สำมำรถและสง่เสริมหรือรักษำควำมสมัพนัธ์ผำ่นกำรแลกเปลีย่นผู้
เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน กำรปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งบรรดำผู้น�ำส�ำคญั กำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตังิำนร่วมกนั กำรฝึกอบรมเพ่ิมเตมิและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
กำรปฏิบตัเิหลำ่นีเ้ป็นวิธีกำรของศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวง
เคร่ืองเอเชียแปซฟิิกในกำรแบง่ปันประสบกำรณ์ท่ียำกล�ำบำกของกอง

ทพัสหรัฐฯ ท่ีปฏิบตังิำนในสภำพแวดล้อมท่ีมีวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองใน
สมรภมิูอิรักและอฟักำนิสถำน ในระหวำ่งกำรปฏิสมัพนัธ์ของประเทศ
หุ้นสว่น ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกมี
เป้ำหมำยท่ีจะพฒันำขีดควำมสำมำรถและกำรปฏิบตังิำนร่วมกนัในทกุ
หน้ำท่ีของของกำรท�ำสงครำม และปรับกลยทุธ์ในกำรปฏิสมัพนัธ์ตำมขีด
ควำมสำมำรถของประเทศเจ้ำภำพและผลลพัธ์ในกำรปฏิบตัท่ีิต้องกำร 
ด้วยกำรด�ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรฝึกครูฝึกอยำ่งท่ีใช้กบัสหรัฐฯ ศนูย์
บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกจะชว่ยให้บรรดำ
ผู้บงัคบัหนว่ยของประเทศหุ้นสว่นสำมำรถท�ำกำรฝึกตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิ
แสวงเคร่ืองท่ีมีกำรปรับเปลีย่นกำรฝึกให้เหมำะสมกบัจดุแขง็และจดุออ่น 
ตลอดจนสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตักิำรของหนว่ยของตน 

ส่วนกจิกรรมการพสูิจน์อัตลักษณ์
ลกัษณะกำรท�ำสงครำมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ ชีใ้ห้เหน็ถงึควำม
สำมำรถของฝ่ำยตรงข้ำมในกำรใช้บคุคลตำ่ง ๆ ในกำรด�ำเนินกำรในหมู่

ประชำชนในท้องถ่ิน คำ่ยผู้อพยพและสถำนท่ีคมุขงั เพ่ือขดัขวำงกำร
ปฏิบตักิำรของกองก�ำลงัพนัธมิตร สว่นกิจกรรมกำรพิสจูน์อตัลกัษณ์ 
ซึง่เป็นสว่นกำรท�ำงำนใหมข่องศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิ
แสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิก มีเคร่ืองมือท่ีเหมำะสมท่ีสดุในกำรวิเครำะห์
ผู้ เก่ียวข้องและเครือขำ่ยตำ่ง ๆ กำรท�ำงำนในสว่นนีคื้อกำรระบแุละ
จ�ำแนกตวัตนของบคุคลท่ีอยูค่วำมในควำมสนใจ ฝ่ำยตรงข้ำมท่ีเป็นท่ี
รู้จกั และผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เชน่ ผู้ผลติวตัถรุะเบดิแสวงท่ีด�ำเนินกำรใน
ภมิูภำค เป้ำหมำยของสว่นกิจกรรมกำรพิสจูน์อตัลกัษณ์คือกำรแยกแยะ
เอกลกัษณ์โดยใช้วิธีกำรทำงไบโอเมตริก นิตวิิทยำศำสตร์ เอกสำร
และสื่อ ตลอดจนขำ่วกรองเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำน
วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกจดัท�ำกำรฝึกเก่ียวกบัอปุกรณ์ลง
ทะเบียนข้อมลูไบโอเมตริกแบบมือถือหลำยประเภท เชน่ ชดุเคร่ืองมือ
ลงทะเบียนข้อมลูไบโอเมตริกอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือควำมปลอดภยั 2 (ซีก 
2) และชดุเคร่ืองมือลงทะเบียนข้อมลูไบโอเมตริกอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือ
ควำมปลอดภยัรุ่นอเวนเจอร์ (ซีก อเวนเจอร์) ท่ีส�ำคญัย่ิงกวำ่นัน้ สว่น

เจ้าหน้าทีห่น่วยเกบ็กู้วตัถุระเบิด ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตอินิโดนีเซีย 
ก�าลงัปฏิบัตงิานในพืน้ทีร่ะเบิดในย่านธุรกจิของกรุงจาการ์ตา เมือ่เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าทีต่�ารวจได้สังหารสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงห้า
รายหลงัจากเกดิการโจมตด้ีวยระเบิดดงักล่าว

รอยเตอร์
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กิจกรรมกำรพิสจูน์อตัลกัษณ์ของศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิ
แสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกสำมำรถประสำนข้อมลูกำรสมคัรจำกอปุกรณ์
เหลำ่นีล้งในสว่นกำรฝึกเพ่ือสนบัสนนุกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์กำรฝึก
รวมท่ีใหญ่กวำ่ในกำรโจมตีเครือขำ่ย/กำรตอ่สู้กบัเครือขำ่ย ศนูย์บรูณำ
กำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกได้ฝึกกองก�ำลงัสหรัฐฯ 
และร่วมมือกบัพนัธมิตรและประเทศหุ้นสว่นเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ของสว่นกิจกรรมกำรพิสจูน์อตัลกัษณ์ โครงกำรของสว่นกิจกรรมกำร
พิสจูน์อตัลกัษณ์จะอำศยัควำมเช่ียวชำญของสมำชิกในด้ำนไบโอ
เมตริก กำรใช้ประโยชน์จำกพืน้ท่ีและรำยงำนขำ่วกรอง เพ่ือน�ำข้อมลู
และหลกัฐำนจำกจดุรวบรวมสง่ผำ่นไปยงัศนูย์วิเครำะห์ไปจนถงึพืน้ท่ีท่ี
ใช้ประโยชน์ โครงกำรของสว่นกิจกรรมกำรพิสจูน์อตัลกัษณ์ภำยใต้ศนูย์
บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซกิมีขึน้เพ่ือสนบัสนนุ
ภำรกิจตำ่ง ๆ ซึง่รวมถงึกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำย กำรตอ่ต้ำนกำร
ก่อควำมไมส่งบ กำรป้องกนัมำตภุมิู กำรป้องกนักองก�ำลงั และเพ่ือ
สนบัสนนุเจ้ำหน้ำท่ีพลเรือน   

ตวัอยำ่งหนึง่ท่ีเป็นขีดควำมสำมำรถของสว่นกิจกรรมกำรพิสจูน์
อตัลกัษณ์คือ ห้องปฏิบตักิำรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จำกนิตวิิทยำศำสตร์
แปซฟิิก ซึง่ตัง้อยูท่ี่สโกฟิลด์ บำร์แร็กส์ รัฐฮำวำย ห้องปฏิบตักิำรนีมี้
ควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดโครงสร้ำงทำงกำยภำพและระเบียบกำรก
ลำงของศนูย์รวมกำรใช้ประโยชน์แบบผสมผสำนเพ่ือสนบัสนนุกอง
ก�ำลงัเฉพำะกิจร่วมและผสม ห้องปฏิบตักิำรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จำก
นิตวิิทยำศำสตร์แปซฟิิกจะมีข้อมลูไบโอเมตริก ดีเอน็เอ ลำยนิว้มือ
แฝง กำรจ�ำแนกวตัถรุะเบดิ สำรเคมีทำงยำและวตัถรุะเบดิ วิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ อำวธุปืนและกำรวิเครำะห์รอยเคร่ืองมือ พร้อมด้วยขำ่ว
กรองทำงเทคนิคเก่ียวกบัอำวธุและขำ่วกรองเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ กำรจดั
สง่ทรัพยำกรของห้องปฏิบตักิำรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จำกนิตวิิทยำศำสตร์
แปซฟิิกไปใช้งำนนอกพืน้ท่ีในระหวำ่งกำรจดัเตรียมสภำพแวดล้อมใน
กำรปฏิบตักิำร เป็นกิจจกรรมท่ีสนบัสนนุกำรฝึกของกองก�ำลงัสหรัฐฯ 
และกำรปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศหุ้นสว่นโดยอำศยักำรฝึกผสมท่ีจดัขึน้
มำ ขีดควำมสำมำรถตำ่ง ๆ ของห้องปฏิบตักิำรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จำก

นิตวิิทยำศำสตร์แปซฟิิกได้พิสจูน์ให้เหน็วำ่มีควำมส�ำคญัอยำ่งย่ิงตอ่
ผู้บงัคบับญัชำในอิรักและอฟักำนิสถำนด้วยกำรให้หลกัฐำนท่ีชว่ยลด
ควำมส�ำเร็จของสมำชิกขององค์กรสดุโตง่ท่ีนิยมควำมรุนแรงในสมรภมิู 
อีกตวัอยำ่งหนึง่ท่ีเป็นขีดควำมสำมำรถของสว่นกิจกรรมกำรพิสจูน์อตั
ลกัษณ์คือชดุปฏิบตักิำรขำ่วกรองท่ีมีควำมสำมำรถทำงไบโอเมตริก โดย
สนบัสนนุองค์กรตำ่ง ๆ ด้วยชดุขำ่วกรองกำรตดิตำมข้อมลูไบโอเมตริก
เพ่ือสง่ผลผลติข้อมลูไบโอเมตริกพิเศษท่ีใช้ในกำรตดิตำม และ/หรือ 
ท�ำลำยขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตักิำรของบคุคล กลุม่ และ/หรือ
เครือขำ่ยท่ีอยูใ่นควำมสนใจ และภยัคกุคำมข้ำมชำต ิ 

ภยัคกุคำมในแปซฟิิกเป็นเร่ืองจริง ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถุ
ระเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกยงัคงท�ำงำนอยำ่งตอ่เน่ืองร่วมกองทพั
อ่ืน ๆ หนว่ยงำนภำครัฐ ประเทศหุ้นสว่นและพนัธมิตร เพ่ือตอ่ต้ำนภยั
คกุคำมเพ่ือให้เกิดควำมมัน่คงและเสถียรภำพในภมิูภำค กำรเตรียม
ควำมพร้อมของบคุลำกรในกำรปฏิบตักิำรร่วมระหวำ่งหนว่ยงำนรัฐบำล
นำนำชำติในกำรตอ่สู้กบัภยัคกุคำมจำกวตัถรุะเบดิแสวงคร่ืองในยำม

สงบจะชว่ยลดผลกระทบเชิงยทุธศำสตร์ของวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองใน
สมรภมิูในอนำคต  

ผู้บงัคบับญัชำของหนว่ยตำ่ง ๆ ในทกุรูปแบบของกองทพัต้องมี
ควำมพร้อมในกำรรับมือกบัภยัคกุคำมจำกวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองท่ี
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงลกัษณะไปเร่ือย ๆ นอกจำกนี ้กำรใช้ขีดควำม
สำมำรถตำ่ง ๆ จะต้องสอดคล้องกบัขำ่วกรองและกำรวิเครำะห์ข้อมลู
ตำมเวลำจริง ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชีย
แปซฟิิกสำมำรถให้กำรฝึกและควำมตระหนกัรู้สถำนกำรณ์เพ่ือชว่ยให้ผู้
บงัคบับญัชำสำมำรถปกป้องกองก�ำลงัของตนเองและเอำชนะผู้ ก่อกำร
ร้ำยได้ ส�ำหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ กรุณำตดิตอ่ท่ี 
usarmy.shafter.usarpac.list.apcfc-requests@mail.mil  o

ศนูย์บรูณำกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองเอเชียแปซฟิิกซึง่จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2553 เป็นกำรด�ำเนิน
งำนภำยใต้ฝ่ำยเสนำธิกำร กองทพับกสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก และท�ำกำรวิเครำะห์เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำน
วตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองและสงครำมนอกเกณฑ์ พฒันำโครงกำรตอ่ต้ำนวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ืองและกำร
ท�ำลำยวตัถรุะเบดิ และสนบัสนนุกิจกรรมกำรพิสจูน์อตัลกัษณ์พร้อมกบักำรสง่เสริมกำรปฏิสมัพนัธ์
ระหวำ่งพนัธมิตรและประเทศหุ้นสว่นของสหรัฐฯ เพ่ือลดผลกระทบจำกวตัถรุะเบดิแสวงเคร่ือง 

เหตุการณ์วตัถุระเบิดแสวงเคร่ือง  
- เมษายน พ.ศ. 2559 ถงึ เมษายน 2560

การระเบิด
ตรวจพบ/กวาดล้าง
ระเบิดปลอม
การซุกซ่อน

“อนิโดนีเซียภาคภูมใิจในสถานะของตนเอง

ในการเข้าร่วมการปฏิบัตกิารรักษาสันตภิาพ

ขององค์การสหประชาชาต ิการฝึกในด้านการ

ต่อต้านวตัถุระเบิดแสวงเคร่ืองเป็นส่ิงส�าคญั

ต่ออนิโดนีเซียทีด่�ารงความพร้อมอยู่เสมอเพือ่

สนับสนุนการปฏิบัตกิารรักษาสันตภิาพ” 

- พ.ท. วาฮิว ดลี ียูดา อริาวนั กองทพับกอนิโดนีเซีย
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กองทพับกสหรัฐฯ ภำคพืน้แปซฟิิก
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ภารกิจ
การฝึก
การต่อต้าน
ยาเสพติด
ในมัลดีฟส์
กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น
ท�าให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้
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หนว่ยเฉพำะกิจร่วมระหวำ่งหนว่ยงำนในภำคพืน้ตะวนัตก

ำธำรณรัฐมลัดีฟส์ ซึง่พืน้ท่ีประกอบไปด้วยหมูเ่กำะ
ปะกำรัง 26 แหง่ และเกำะตำ่ง ๆ 1,192 เกำะ เป็น
ประเทศท่ีมีกำรกระจำยตวัทำงภมิูศำสตร์มำกท่ีสดุ
แหง่หนึง่ของโลก แม้มลัดีฟส์จะมีประชำกรน้อยกวำ่ 
400,000 คน แตก็่มีผู้มำเยือนเป็นจ�ำนวนเกือบสอง
เทำ่ของประชำกรประเทศในแตล่ะปี เน่ืองจำกกำร
ทอ่งเท่ียวท�ำให้ประเทศนีมี้รำยได้จำกภำษีร้อยละ 90 
ผู้มำเยือนมลัดีฟส์จงึไมต้่องขอวีซำ่ก่อนเข้ำประเทศ ไม่
วำ่จะเดนิทำงมำจำกประเทศอะไรก็ตำม  

แตจ่ดุยืนท่ีเป็นมิตรตอ่ผู้มำเยือนจำกนำนำชำตก็ิ
ท�ำให้เกิดผลเสีย มลัดีฟส์มีกองทพัท่ีแข็งขนัท่ีประกอบ
ไปด้วยหนว่ยยำมฝ่ัง หนว่ยนำวิกโยธิน หนว่ยรบพิเศษ 
หนว่ยสนบัสนนุและหนว่ยทหำรชำ่ง ซึง่ทัง้หมดนีอ้ยู่
ภำยใต้กองทพัมลัดีฟส์เพ่ือปกป้องประเทศจำกควำม
ท้ำทำยมำกมำยตัง้แตก่ำรค้ำยำเสพติดไปจนถงึกำร
แพร่กระจำยอำวธุ 

กองทพัมลัดีฟส์มีภำรกิจหลำกหลำย โดยท�ำหน้ำท่ี
ปกป้องนำ่นน�ำ้และสภำพแวดล้อมทำงทะเลของมลั
ดีฟส์ ด�ำเนินปฏิบตักิำรค้นหำและกู้ภยั กู้ เรือ บงัคบัใช้
กฎหมำยทำงทะเล ให้กำรคุ้มกนัแก่บคุคลส�ำคญัและ
ขบวนยำนยนต์ และด�ำเนินกำรตรวจกำรณ์ชำยฝ่ัง 
ภำรกิจนีเ้ป็นเป็นภำรกิจท่ียำกล�ำบำกย่ิงเน่ืองจำก
ประเทศนีมี้เกำะตำ่ง ๆ ท่ีมีผู้อยูอ่ำศยัถงึ 200 เกำะ คิด
เป็นพืน้ท่ี 55,297 ตำรำงกิโลเมตร และกองทพัมลัดีฟส์  
ต้องดแูลควำมสงบเรียบร้อยของพืน้ท่ีเหลำ่นีจ้ำก
สถำนียอ่ยเพียง 50 แหง่   

ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผำ่นมำ มลัดีฟส์ประสบปัญหำเร่ือง
อำชญำกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ ตัง้แตข่บวนกำรค้ำเฮโรอีนจำก
เอเชียไปจนถงึกำรลกัลอบขนแอลกอฮอล์เข้ำประเทศ
ซึง่ขดัตอ่กฎหมำยมสุลมิ นอกเหนือจำกอำชญำกรรม
ท่ีเพ่ิมขึน้แล้ว กองทพัมลัดีฟส์ยงัต้องตอ่สู้กบัควำม
รุนแรงจำกคนท่ีมีแนวคดิแบบหวัรุนแรงท่ีเดนิทำงกลบั
มำยงักรุงมำเลซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศหลงัจำก
ท่ีได้ไปศกึษำในตำ่งประเทศ กำรโจมตีโดยผู้ ก่อกำร
ร้ำยในมลัดีฟส์ครัง้สดุท้ำยคือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2550 
ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ระเบดิท่ีสวนสำธำรณะสลุตำ่นในตวั
เมืองของกรุงมำเล ท่ีท�ำให้นกัทอ่งเท่ียวตำ่งชำต ิ12 
รำยเสียชีวิตจำกแรงระเบดิ โดยผู้ ก่อเหตคืุอผู้ ก่อกำร
ร้ำยชำวมลัดีฟส์ท่ีมีควำมเช่ือมโยงกบัปำกีสถำน นบั
จำกนัน้เป็นต้นมำ แม้จะไมมี่กำรโจมตีโดยผู้ ก่อกำร
ร้ำยในมลัดีฟส์ท่ีบนัทกึไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร แตก็่
มีควำมกงัวลเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ในเร่ืองกำรแพร่กระจำย
ของกลุม่รัฐอิสลำมอิรักและซีเรีย สภำท่ีปรึกษำด้ำน
ควำมมัน่คงในตำ่งประเทศของสหรัฐฯ ระบใุนรำยงำน
อำชญำกรรมและควำมปลอดภยัในศรีลงักำและ
มลัดีฟส์ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 วำ่ มีชำวมลัดีฟส์จ�ำนวน
มำกได้เดนิทำงไปยงัซีเรียเพ่ือเข้ำร่วมกบัรัฐอิสลำม
อิรักและซีเรีย   

เพ่ือชว่ยในกำรยบัยัง้กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัยำเสพ
ตดิขององค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำต ิกองทพัมลัดีฟส์
ได้ท�ำงำนร่วมกบัเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของกองบญัชำกำร
สหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิกในโครงกำรตอ่ต้ำน  

ส
ร.อ.เจสนั ลำนอร์/กองทพับกสหรัฐฯ หน

ว่ย
รบ

เฉ
พำ

ะกิ
จร่

วม
ภำ

คต
ะว

นัต
ก

เจ้าหน้าทีก่องทพัมลัดฟีส์ท�าการฝึกปฏิบัตใินพืน้ทีฝึ่กใน
ระหว่างการฝึกร่วมทางทหารในมลัดฟีส์ 

หน่วยรบพเิศษและหน่วยยามฝ่ังของกองทพัมลัดฟีส์
ท�าการฝึกต่อต้านยาเสพตดิกบัเจ้าหน้าทีก่องทพัสหรัฐฯ
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ยำเสพตดิ ซึง่ก็คือ หนว่ยเฉพำะกิจร่วมระหวำ่งหนว่ยงำนในภำคพืน้
ตะวนัตก นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วม
ภำคตะวนัตกได้สนบัสนนุควำมพยำยำมของกองทพัและหนว่ยงำน
บงัคบัใช้กฎหมำยของมลัดีฟส์ ผำ่นทำงกำรฝึกพิเศษในด้ำนกำรตอ่
ต้ำนกำรก่อร้ำยและยำเสพติด และกำรบงัคบัใช้กฎหมำยทำงทะเล 
ในกำรพฒันำหลกัสตูรกำรฝึกก็ได้มีกำรประสำนงำนกบัมลัดีฟส์ผำ่น
ทำงโครงกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำยของ
ส�ำนกังำนควำมร่วมมือทำงกลำโหม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของสถำนทตู
สหรัฐ ฯ ประจ�ำศรีลงักำและมลัดีฟส์ซึง่ตัง้อยูท่ี่กรุงโคลมัโบ 

เพ่ือให้กำรฝึกท่ีเป็นทกัษะเฉพำะทำงท่ีจ�ำเป็นตอ่กำรท�ำงำนใน
ด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรก่อร้ำยและยำเสพติด หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วม
ภำคตะวนัตกได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรระหวำ่งหนว่ยงำนตำ่ง ๆ เชน่ 
ส�ำนกังำนสอบสวนกลำงสหรัฐฯ และส�ำนกังำนปรำบปรำมยำเสพ
ตดิสหรัฐฯ เพ่ือให้กำรฝึกแก่เจ้ำหน้ำท่ีของหนว่ยนำวิกโยธินและ
หนว่ยยำมฝ่ังของงกองทพัมลัดีฟส์และกรมต�ำรวจมลัดีฟส์ นอก
เหนือจำกกำรฝึกเทคนิคกำรบงัคบัใช้กฎหมำยแล้ว กำรฝึกทกัษะทำง
ยทุธวิธีก็เป็นสว่นหนึง่ของโครงกำรตอ่ต้ำนกำรก่อร้ำยและยำเสพติด
ของหนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตก โดยมีหลกัสตูรท่ีน�ำโดยครู
ฝึกท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของหนว่ยปฏิบตัิกำรพิเศษทำงทะเลแหง่แปซฟิิก 

กำรฝึกดงักลำ่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมได้มีโอกำสฝึกปฏิบตัิ
กำรตอบโต้ในสถำนกำรณ์ท่ีเป็นกำรค้ำท่ีผิดกฎหมำยตำ่ง ๆ ซึง่รวม
ถงึกำรค้ำยำเสพตดิ กำรค้ำอำวธุ กำรค้ำมนษุย์ และกำรปล้นสะดม
ทำงน�ำ้ โครงกำรกำรฝึกจะครอบคลมุทกัษะตำ่ง ๆ ท่ีหลำกหลำย
เก่ียวกบักำรบงัคบัใช้กฎหมำยและกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำย รวมถงึ
หวัข้อตำ่ง ๆ อำทิ เทคนิคกำรวิเครำะห์ขำ่วกรอง เทคนิคกำรสอบสวน 
กำรจดักำรเรือขนำดเลก็ กำรดแูลผู้บำดเจ็บจำกกำรสู้รบทำงยทุธวิธี 
กำรฝึกพลแมน่ปืน กำรขึน้เรือ กำรตรวจค้นเรือและกำรยดึเรือ กำรก
วำดล้ำงห้อง กำรวำงแผนภำรกิจ และกำรแสวงประโยชน์จำกพืน้ท่ี
ส�ำคญั   

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำ หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนั
ตกได้เพ่ิมชดุกำรฝึกท่ีผนวกทกัษะกำรบงัคบัใช้กฎหมำยและทกัษะ
ทำงทะเลเข้ำไว้ด้วยกนั ซึง่เรียกวำ่ ทกัษะทำงทะเลแบบบรูณำกำร 
ชดุปฏิบตักิำรทกัษะทำงทะเลแบบบรูณำกำรประกอบไปด้วยหนว่ย
ยำมฝ่ังสหรัฐฯ และหนว่ยทหำรกองหนนุแหง่กองทพัเรือท่ีมีพืน้ควำม
รู้และประสบกำรณ์พิเศษทัง้ในด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยและกำร
ดแูลรักษำทำงทะเล “ชดุปฏิบตักิำรทกัษะร่วมทำงทะเลแบบบรูณ
ำกำรคือสว่นประสำนท่ีส�ำคญัย่ิงในกำรกำรพฒันำทกัษะในระดบั
ผู้ปฏิบตังิำนพืน้ฐำน เพ่ือให้หุ้นสว่นกองก�ำลงัรักษำควำมมัน่คง

เปิดศูนย์ฝึกยุทธวิธีในประเทศไทย หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตก

กำรก่อสร้ำงศนูย์ฝึกอบรมยทุธวิธีในร่มได้เร่ิมขึน้ใน
เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 ท่ีต�ำบลหนองสำหร่ำยใน
จงัหวดันครรำชสีมำ ประเทศไทย 

หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตก ซึง่เป็น
หนว่ยเฉพำะกิจตอ่ต้ำนยำเสพตดิของกองบญัชำกำร
สหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก เป็นผู้สนบัสนุ
โครงกำรท่ีใช้เงินทนุกวำ่ 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมำณ 65 ล้ำนบำท) เพ่ือสนบัสนนุภำรกิจด้ำน
กำรตอ่ต้ำนยำเสพตดิของส�ำนกังำนต�ำรวจแหง่ชำต ิ
ประเทศไทย 

อำคำรนีท่ี้จะสร้ำงเสร็จภำยในสิน้เดือนมิถนุำยน 
พ.ศ. 2560 จะเป็นศนูย์ฝึกอบรมยทุธวิธีในร่มท่ีทนั
สมยัของต�ำรวจท่ีมีพืน้ท่ี 7,200 ตำรำงเมตร ซึง่จะ
เป็นสว่นหนึง่ของศนูย์ฝึกขนำด 304 เฮกตำร์ท่ีเรียก
วำ่ ศนูย์ฝึกอบรมยทุธวิธีต�ำรวจกลำงของส�ำนกังำน
ต�ำรวจแหง่ชำติ ศนูย์ฝึกดงักลำ่วต้องเป็นอำคำร
ขนำดใหญ่เพ่ือจะสร้ำงเมืองจ�ำลองเพ่ือให้เป็นพืน้ท่ี
ฝึกปฏิบตัิกำรทำงยทุธวิธีในเมืองของเจ้ำหน้ำท่ี
ต�ำรวจทัง้ในเวลำกลำงวนัและกลำงคืนโดยไมต้่อง
กงัวลถงึสภำพอำกำศนอกอำคำร   

ส�ำนกังำนต�ำรวจแหง่ชำตมีิควำมร่วมมืออนั
ยำวนำนกบัหนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตก
นบัตัง้แตท่ี่เร่ิมจดักำรฝึกปรำบปรำมยำเสพตดิใน
ประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2537 จนถงึปัจจบุนั หนว่ย
รบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตกได้ด�ำเนินภำรกิจกำร
ฝึกมำกกวำ่ 160 ภำรกิจ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเข้ำ
ร่วมกวำ่ 8,000 นำยในประเทศไทย 

โครงกำรนีเ้ป็นควำมพยำยำมร่วมกนัระหวำ่ง

คณะท�ำงำนด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยของสถำน
ทตูสหรัฐฯ และกองบญัชำกำรศกึษำ ส�ำนกังำน
ต�ำรวจแหง่ชำติ คณะท�ำงำนดงักลำ่วประกอบด้วย
ส�ำนกังำนกิจกำรยำเสพติดและกำรบงัคบัใช้กฏ
หมำยระหวำ่งประเทศ ส�ำนกังำนรักษำควำมมัน่คง
ทำงกำรทตู ส�ำนกังำนปรำบปรำมยำเสพตดิสหรัฐฯ 
และหนว่ยบญัชำกำรทหำรชำ่งกองทพัเรือ  

กำรมอบอำคำรเป็นสว่นหนึง่ของพิธีเฉลมิ
ฉลองวนัครบรอบสี่ปีของศนูย์ฝึกอบรมยทุธวิธี
ต�ำรวจกลำง ส�ำนกังำนต�ำรวจแหง่ชำต ิประธำนใน
พิธีคือ พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว รัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์
และอดีตผู้บญัชำกำรต�ำรวจแหง่ชำต ินอกจำกนีย้งั

มี พล.ต.อ.จกัรทิพย์ ชยัจินดำ ผู้บญัชำกำรต�ำรวจ
แหง่ชำต ิและพล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลกึ รองผู้
บญัชำกำรศกึษำ เข้ำร่วมพิธีด้วย  

พิธีดงักลำ่วประกอบไปด้วยกำรเย่ียมชมศนูย์
ฝึกอบรมยทุธวิธีต�ำรวจกลำง ส�ำนกังำนต�ำรวจแหง่
ชำต ิพิธีปลกูต้นไม้ และค�ำกลำ่วของพล.ต.อ.จกัร
ทิพย์ และนำยกลนิ เดวีส์ เอกอคัรรำชทตูสหรัฐฯ 
ประจ�ำประเทศไทย “สหรัฐอเมริกำเป็นพนัธมิตรท่ี
แข็งแกร่งในกำรสง่เสริมควำมสมัพนัธ์ด้ำนกำรบงัคบั
ใช้กฎหมำยระหวำ่งประเทศทัง้สองของเรำ และจะ
ยงัคงเป็นเชน่นัน้ตอ่ไป โครงกำรเชน่นีจ้ะเป็นรำกฐำน
ท่ีส�ำคญัของควำมสมัพนัธ์นีใ้นอีกหลำยปีตอ่ ๆ ไป” 
นำยเดวีส์กลำ่ว

หนว่ยบญัชำกำรทหำรชำ่งกองทพัเรือ
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สำมำรถสร้ำงขีดควำมสำมำรถไปจนถงึระดบัท่ีผู้ ฝึกจำกกองทพัสหรัฐฯ 
สำมำรถให้กำรฝึกขัน้สงูได้” นำยทอม วดู จำกกรมกำรปฏิบตักิำรแหง่
ผู้บญัชำกำรหนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตกกลำ่ว 

กำรฝึกในด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและยำเสพครัง้ลำ่สดุ
ท่ีผำ่นมำท่ีเรียกวำ่ กำรฝึก “ฟิวชนั เมทลั” จดัขึน้ในชว่งต้นเดือน
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 โดยฝึกกบัหนว่ยนำวิกโยธินและหนว่ยยำมฝ่ัง
ของกองทพัมลัดีฟส์ในเกำะลำม ูซึง่เป็นเกำะปะกำรังท่ีใหญ่ท่ีสดุขอ
งมลัดีฟส์ กำรฝึกท่ีมีระยะเวลำสี่สปัดำห์นีค้รอบคลมุกิจกรรม  
ตำ่ง ๆ ในด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและยำเสพติด ซึง่รวมถงึ
ทกัษะทำงยทุธวิธี กำรใช้อำวธุ พลแมน่ปืน กำรขึน้เรือ กำรตรวจค้น
เรือและกำรยดึเรือ กำรแสวงประโยชน์จำกพืน้ท่ีส�ำคญั กำรควบคมุ
นกัโทษ และกำรวำงแผนภำรกิจ เป้ำหมำยของกำรฝึกฟิวชนั เมทลั คือ
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีของกองทพัมลัดีฟส์ได้พฒันำควำมเช่ียวชำญเก่ียว

กบักำรขึน้ตรวจเรือโดยได้รับกำรยินยอมและกำรขึน้ตรวจเรือโดยไม่
ได้รับกำรยินยอม พฒันำระเบียบปฏิบตัปิระจ�ำ และเรียนรู้กำรปฏิบตัิ
ตำมกระบวนกำรแสวงประโยชน์จำกพืน้ท่ีส�ำคญัอยำ่งละเอียดเพ่ือ
สนบัสนนุกำรปฏิบตักิำรตอ่ต้ำนยำเสพตดิ 

“สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมัน่คงในมหำสมทุรอินเดียก�ำลงัมีกำร
เปลี่ยนแปลง” พ.อ. โมฮมัเหมด็ อิบรำฮิม ผู้บญัชำกำรหนว่ยยำมฝ่ัง
ของกองทพัมลัดีฟส์ซึง่จบกำรศกึษำจำกวิทยำลยักองทพัเรือสหรัฐฯ 
กลำ่ว “และภยัคกุคำมท่ีมลัดีฟส์ก�ำลงัเผชิญอยูก็่จะเป็นภยัคกุคำมท่ี
ประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภำคเผชิญอยูเ่ชน่กนั” 

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำค
ตะวนัตกได้จดักำรฝึกตำ่ง ๆ ในด้ำนกำรตอ่ต้ำนยำเสพตดิ 15 ครัง้ใน
มลัดีฟส์ และได้ฝึกเจ้ำหน้ำท่ีบงัคบัใช้กฎหมำยและเจ้ำหน้ำท่ีกองทพั
มลัดีฟส์กวำ่ 500 นำย  o

หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตกมอบขีดความ
สามารถในการตรวจค้นร่างกายให้กับด่านตรวจแม่สาย
หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตก

แมส่ำยซึง่เป็นอ�ำเภอท่ีอยูเ่หนือสดุของประเทศไทยมี
ท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณสำมเหลี่ยมทองค�ำ ซึง่เป็นพืน้ท่ีรอย
ตอ่ระหวำ่งสำมประเทศ ได้แก่ ลำว พมำ่และไทย อีก
ฟำกของชำยแดนตรงข้ำมกบัอ�ำเภอแมส่ำยคือเมือง
ทำ่ขีเ้หลก็ของพมำ่ ซึง่มีคนเดนิทำงเข้ำออกพืน้ท่ีนี ้
อยูเ่ป็นประจ�ำโดยย่ืนหนงัสือเดินทำงของตนไว้กบั
ส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมือง นกัทอ่งเท่ียวเหลำ่นี ้
สำมำรถอยูใ่นทำ่ขีเ้หลก็และพืน้ท่ีรอบ ๆ อ�ำเภอเชียง
ตงุได้ไมเ่กิน 14 วนัโดยไมต้่องมีวีซำ่ 

ชำยแดนบริเวณแมส่ำยและทำ่ขีเ้หลก็เป็นจดุ
ข้ำมแดนระหวำ่งสองประเทศท่ีมีคนผำ่นเข้ำออกมำก
ท่ีสดุ และเป็นจดุท่ีองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำตนิิยม
ใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยยำเสพตดิผิดกฎหมำยมำกขึน้
เร่ือย ๆ ตำมข้อมลูของส�ำนกังำนป้องกนัยำเสพตดิ
และปรำบปรำมอำชญำกรรมแหง่สหประชำชำต ิ

ทำงกำรไทยประมำณกำรวำ่ในแตล่ะปี มีกำร
ลกัลอบขนเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ) ข้ำมชำยแดน
ไทยและพมำ่เป็นจ�ำนวนกวำ่พนัล้ำนเมด็ นอกจำก
ยำบ้ำแล้ว ยงัมียำเสพตดิชนิดอ่ืน ๆ เชน่ เฮโรอีนและ
สำรเคมีตัง้ต้น ตลอดจนกำรค้ำมนษุย์ท่ีล�ำเลียงผำ่น
ดำ่นตรวจทำงบกของทำงกำรทัง้สองประเทศและจดุ
ข้ำมแดนตำ่ง ๆ ท่ีไมเ่ป็นทำงกำร สำมเหลี่ยมทองค�ำ
มีช่ือเสียงในด้ำนกำรผลติฝ่ิน 

ชำยแดนท่ีมีชอ่งทำงแทรกซมึผำ่นได้ในพืน้ท่ี
และจดุข้ำมแมน่�ำ้ตืน้ ๆ ระหวำ่งทำ่ขีเ้หลก็และ
แมส่ำย ท�ำให้ผู้ลกัลอบขนของผิดกฎหมำยและผู้
อพยพสำมำรถเดนิลยุข้ำมแมน่�ำ้สำยได้ในชว่งฤดู
แล้ง ส�ำนกังำนป้องกนัยำเสพตดิและปรำบปรำม
อำชญำกรรมแหง่สหประชำชำตปิระมำณกำรวำ่ มี
ผู้อพยพรำว ๆ 450,000 คนถกูลกัลอบน�ำเข้ำมำใน
ประเทศไทย โดยหนึง่ในสำมได้เดนิทำงผำ่นดำ่น
ตรวจของทำงกำร  

เพ่ือสนบัสนนุควำมพยำยำมในกำรตอ่ต้ำนยำ

เสพตดิของเจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรและเจ้ำหน้ำท่ีชำยแดน
ของไทย หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตกซึง่เป็น
หนว่ยเฉพำะกิจตอ่ต้ำนยำเสพตดิของกองบญัชำกำร
สหรัฐฯ ประจ�ำภำคพืน้แปซฟิิก ได้ด�ำเนินโครงกำร
เพ่ือพฒันำควำมมัน่คงในพืน้ท่ีชำยแดนทำงภำค
เหนือของประเทศไทย

องค์ประกอบหนึง่ของโครงกำรโดยหนว่ยรบ
เฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตกคือกำรสร้ำงศนูย์เอกซ์ 
เรย์ประจ�ำดำ่นศลุกำกรแมส่ำยขึน้มำใหมอี่กครัง้ 
และตดิตัง้เคร่ืองตรวจค้นร่ำงกำยแบบเตม็ตวัท่ีจดุ
ข้ำมชำยแดน ควำมก้ำวหน้ำนีจ้ะก่อให้เกิดผลลพัธ์
ท่ีส�ำคญั นำยสก็อตต์ ฮอว์แมน ผู้จดักำรโครงกำร
พฒันำศนูย์ปฏิบตัิกำรของหนว่ยรบเฉพำะกิจร่วม
ภำคตะวนัตกระบ ุ

“ด้วยเงินจ�ำนวนคอ่นข้ำงเลก็น้อย เรำก�ำลงั
พดูถงึเงินไมก่ี่แสนดอลลำร์ เรำจะท�ำให้เจ้ำหน้ำท่ี
ศลุกำกรและเจ้ำหน้ำท่ีชำยแดนแมส่ำยมีขีดควำม

สำมำรถเพ่ิมขึน้อยำ่ง
มำกในกำรสกดักัน้ยำ
เสพตดิผิดกฎหมำย” 
นำยฮอว์แมนกลำ่ว 

หนว่ยรบเฉพำะ
กิจร่วมภำคตะวนัตก
คำดวำ่ ในแตล่ะวนัมี
คนกวำ่ 1,000 คนเดิน
ทำงผำ่นเข้ำออกดำ่น
ตรวจแมส่ำยและทำ่ขีเ้หลก็  

โครงกำรนีเ้ร่ิมด�ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2559 และประกอบด้วยกำรรือ้อำคำรท่ีมีอยูแ่ล้ว
และเพ่ิมโครงสร้ำงใหมท่ี่จะใช้เป็นห้องสอบสวน ห้อง
เปลีย่นเสือ้ผ้ำ พืน้ท่ีจดัเก็บหลกัฐำน ห้องธรุกำร และ
เคร่ืองตรวจค้นร่ำงกำยแบบเตม็ตวั หนว่ยบญัชำกำร
ทหำรชำ่งกองทพัเรือก�ำลงัดแูลกำรก่อสร้ำง ซึง่ใกล้จะ
เสร็จสิน้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560

ผู้คนข้ามสะพานทีบ่ริเวณ
ชายแดนระหว่างอ�าเภอ
แม่สาย ประเทศไทย และ
ท่าขีเ้หลก็ ประเทศพม่า ใน
ช่วงฤดูแล้ง บรรดาผู้ลกัลอบ
ขนของผดิกฎหมายและผู้
อพยพสามารถเดนิลุยข้าม
แม่น�า้สายได้  
หนว่ยรบเฉพำะกิจร่วมภำคตะวนัตก



      กองทพัเรือ 

รุ่นต่อไป

พล.ร.ต. จอห์น มาร์ตนิ  
จำกนิวซีแลนด์ได้เสริม

สร้ำงรำกฐำนกำรป้องกนั
แบบพหภุำคีในชว่ง

ทศวรรษท่ีก�ำลงัจะมำถงึ
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ล.ร.ต. จอห์น มาร์ตนิ เข้ารับต�าแหน่งผู้บญัชาการกองทพัเรือนิวซีแลนด์เม่ือวัน

ที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2559 กองทพัเรือนิวซีแลนด์ได้ฉลอง

ครบรอบ 75 ปี ในช่วงสามปีที่ด�ารงต�าแหน่ง กองทพัเรือได้ส่งเสริมการยกระดบัขีดความ

สามารถในการสู้รบ และเตรียมความพร้อมส�าหรับเรือล�าใหม่ ๆ ที่ก�าลังจะมาถงึ ที่จะ

ช่วยสนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิทางทะเลในช่วงทศวรรษที่ 2020 (พ.ศ. 2563-2572) และ

ต่อ ๆ ไป นอกจากนี ้พล.ร.ต. มาร์ตนิยังเป็นสมาชกิคณะกรรมการเครือข่ายวทิยุบรูณา

การภาครัฐและคณะกรรมการการลงทนุของศุลกากร พล.ร.ต. มาร์ตนิได้รับเคร่ืองราช

อสิริยาภรณ์ชัน้ “ออฟฟิซเซอร์ ออฟ เดอะ นิวซีแลนด์ ออเดอร์ ออฟ เมอริต” ในปี พ.ศ. 

2546 หลังจากที่ได้รับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ชัน้ “เมมเบอร์ ออฟ เดอะ นิวซีแลนด์ ออ  

เดอร์ ออฟ เมอริต” ในปี พ.ศ. 2539 

ก่อนที่จะเข้ารับต�าแหน่งผู้บญัชาการกองทพัเรือ พล.ร.ต. มาร์ตนิเป็นผู้ช่วยผู้

บญัชาการฝ่ายพฒันาขีดความสามารถในกองอ�านวยการผู้บญัชาการทหารสูงสุด ใน

ต�าแหน่งนี ้พล.ร.ต. มาร์ตนิท�าหน้าที่ผู้สนับสนุนทางด้านขีดความสามารถของกองทพั 

โดยบริหารจดัการวงจรขีดความสามารถนับตัง้แต่การก�าหนดความต้องการไปจนถงึ

การจดัสรร นอกจากนี ้พล.ร.ต. มาร์ตนิยังท�าหน้าที่รองผู้อ�านวยการฝ่ายประเมนิด้าน

กลาโหมในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงในเชงิ

ยุทธศาสตร์ และเป็นรองผู้อ�านวยการการจดัท�าสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ

ฉบบัปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นเอกสารที่จะก�าหนดภารกจิด้านกลาโหม ขีดความสามารถ และ

ข้อก�าหนดด้านงบประมาณของกองทพัไปจนถงึปี พ.ศ. 2578   

พ

กรุณาเล่าให้ ฟอรัม ฟังเก่ียวกับเส้นทาง
อาชีพของคุณ คุณเร่ิมต้นจากการเป็นผู้
ก�าหนดต�าแหน่งเรดาร์และประสบความ
ก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจ โดยปัจจุบันคุณ
คือผู้บริหารระดับสูง 

ผมเข้ำร่วมกองทพัในต�ำแหนง่ผู้ก�ำหนดต�ำแหนง่
เรดำร์ในปี พ.ศ. 2522 แตเ่ร่ิมปฏิบตัหิน้ำท่ีใน
ฐำนะนำยทหำรสญัญำบตัใินปี พ.ศ. 2523 หลงั
จำกท่ีรู้ตวัวำ่ผมอยำกมีโอกำสท่ีจะบญัชำกำร
เรือรบ 

หลงัจำกเรียนจบหลกัสตูรนำยทหำร ผม
ได้ปฏิบตัหิน้ำท่ีในเรือตำ่ง ๆ ของกองทพัเรือ
นิวซีแลนด์ กองทพัเรือสหรำชอำณำจกัรและ
กองทพัเรือสหรัฐฯ ในต�ำแหนง่นำยทหำรยำม
สะพำนเดนิเรือ ครูฝึกหลกัสตูรผู้ควบคมุกำร
จรำจรทำงอำกำศในพืน้ท่ีทะเล ต้นหนเรือฟริเกต 
นำยทหำรกำรสงครำมทำงเรือ และท้ำยสดุคือผู้
บญัชำกำรเรือ 

เม่ือสิน้สดุกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีทำงทะเลใน
ต�ำแหนง่สดุท้ำย ซึง่ก็คือผู้บญัชำกำรเรือเอชเอม็
เอน็ซีเอส เต กำฮำ ผมยงัได้ปฏิบตังิำนในฝ่ำย

เสนำธิกำรอีกหลำยต�ำแหนง่ รวมถงึกำรรับผิด
ชอบด้ำนกำรพฒันำควำมเป็นผู้น�ำ กำรบริหำร
งำนโครงกำร กำรวำงแผนกำรปฏิบตักิำร และ
กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถ

ในฐำนะผู้น�ำระดบัสงูของกองทพัเรือ
นิวซีแลนด์  ผมยงัท�ำหน้ำท่ีผู้บญัชำกำรก�ำลงัรบ
ทำงทะเล ซึง่รับผิดชอบกำรบญัชำกำรกองเรือ
และกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถทัว่ทัง้กองทพั
นิวซีแลนด์ 

โดยรวมแล้ว เส้นทำงอำชีพของผมแสดง
ให้เหน็ถงึโอกำสตำ่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นกองทพัเรือ
นิวซีแลนด์และกองทพันิวซีแลนด์ ได้ท�ำงำนใน
หลำย ๆ สำขำและได้รับประสบกำรณ์ท่ีมีคำ่ใน
แตล่ะต�ำแหนง่  ซึง่ล้วนแตช่ว่ยสนบัสนนุกำร
ท�ำงำนของผมในต�ำแหนง่ปัจจบุนั 

คุณคดิว่าอะไรทีท่�าให้คุณประสบความ
ส�าเร็จ 

ตลอดระยะเวลำกำรท�ำงำนของผม ผมมีควำม
สขุท่ีได้ท�ำงำนกบัคนท่ีดี ในสภำพแวดล้อมท่ี
ยอดเย่ียม ทกุคนท�ำงำนร่วมกนัเพ่ือมลูเหตท่ีุคุ้ม

พล.ร.ต. จอห์น มาร์ตนิ 
ผู้บัญชาการกองทพัเรือ
นิวซีแลนด์

กองทพัเรือนิวซีแลนด์

เจ้ำหน้ำท่ี ฟอรมั
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คำ่ กำรท่ีจะประสบควำมส�ำเร็จในอำชีพใด ๆ ทำงกำรทหำร คณุต้องมี
แรงบนัดำลใจ มีควำมยืดหยุน่และควำมมุง่มัน่ 

สิง่ส�ำคญัท่ีชว่ยให้ประสบควำมส�ำเร็จคือครอบครัวของผม ซึง่ได้
สนบัสนนุกำรท�ำงำนของผมและข้อเรียกร้องตำ่ง ๆ ตำมต�ำแหนง่ท่ีผม
ได้รับ  

มีช่วงใดบ้างทีถ่อืเป็นช่วงเวลาส�าคัญในอาชีพการงานของคุณ
ก่อนทีจ่ะเข้ารับต�าแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือ 

ชว่งเวลำหนึง่ท่ีส�ำคญัคือเม่ือผมได้มีโอกำสบญัชำกำรเรือเอชเอม็เอน็ซี
เอส เต กำฮำ และกำรน�ำเรือออกปฏิบตัภิำรกิจท่ีหลำกหลำยในระหวำ่ง
ท่ีผมเป็นผู้บญัชำกำรเรือล�ำนี ้

นอกเหนือจำกชว่งเวลำดงักลำ่ว ผมยงัได้รับเกียรตใิห้เป็นผู้น�ำ
โรงเรียนฝึกอบรมนำยทหำร โดยท�ำหน้ำท่ีผลตินำยทหำรและผู้น�ำรุ่น
ใหม ่ๆ ให้กบัองค์กร ซึง่หลำยคนยงัคงรับรำชกำรจนถงึวนันีแ้ละมีควำม
สขุกบัอำชีพกำรงำนท่ีประสบควำมส�ำเร็จของตน 

ในต�ำแหนง่ผู้บญัชำกำรก�ำลงัรบทำงทะเล  ผมท�ำหน้ำท่ีผู้น�ำกอง
เรือในชว่งท่ีกองทพัเรือของเรำมีภำรกิจมำกมำย ซึง่รวมถงึกำรน�ำเรือ
นิวซีแลนด์ล�ำแรกเข้ำร่วมกำรฝึกริม ออฟ เดอะ แปซฟิิก หลงัจำกท่ีมี
กำรเปลี่ยนแปลงสนธิสญัญำควำมมัน่คงแหง่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และสหรัฐอเมริกำในชว่งปลำยทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523-2532) 
นอกจำกนี ้เรำยงัได้พฒันำและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิ
ภำรกิจประจ�ำ นัน่คือกำรลำดตระเวนในมหำสมทุรใต้โดยใช้เรือลำด
ตระเวนนอกชำยฝ่ังของเรำ ตลอดจนกำรเดนิทำงไปปฏิบตัหิน้ำท่ีใน
ภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ในแงข่องกำรก�ำหนดแนวทำง ขอบเขตและควำมท้ำทำยนัน้ กำร
เป็นผู้ชว่ยผู้บญัชำกำรฝ่ำยพฒันำขีดควำมสำมำรถ ซึง่ต้องท�ำงำน
กบัหนว่ยงำนภำครัฐตำ่ง ๆ ภำคกำรป้องกนัประเทศทัง้หมดและภำค
อตุสำหกรรมเพ่ือก�ำหนดนโยบำยของกองทพัในอนำคต ถือเป็นบทบำท
ท่ีส�ำคญั  

แนน่อนวำ่ บทบำทและหน้ำท่ีในปัจจบุนัของผมก็เป็นชว่งเวลำท่ี
ส�ำคญัและแสดงถงึควำมส�ำเร็จอยำ่งสงูในอำชีพกำรงำน ผมรู้สกึเป็น
เกียรตอิยำ่งย่ิงท่ีได้เป็นผู้น�ำกองทพัเรือนิวซีแลนด์ 

ช่วงเวลาทีคุ่ณเป็นผู้บัญชาการเรือเอชเอม็เอน็ซีเอส เต กาฮา น้ัน 
(ช่วงปี พ.ศ. 2544 ถงึเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2546) เป็นอย่างไรบ้าง

อยำ่งท่ีผมบอกได้บอกไปแล้ว มนัเป็นชว่งเวลำท่ีส�ำคญัย่ิงในกำรท�ำงำน 
และเป็นเป้ำหมำยท่ีนำยทหำรยำมสะพำนเดนิเรือสว่นใหญ่ต้องกำรท่ีจะ
ก้ำวไปถงึ แตก็่มีน้อยคนท่ีท�ำได้ ในระหวำ่งท่ีผมเป็นผู้บญัชำกำรเรือ เรือ
ล�ำดงักลำ่วได้เดนิทำงไปปฏิบตัภิำรกิจมำกมำยในออสเตรเลีย เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ จีน เกำหลีและญ่ีปุ่ น นอกจำกนี ้เรำยงัได้เดนิทำงไป
ยงัอำ่วโอมำนเพ่ือปฏิบตัภิำรกิจกำรสกดักัน้ทำงทะเล ซึง่เป็นผลงำนท่ี
นำ่พอใจในกำรสนบัสนนุกำรรักษำควำมมัน่คงทำงทะเลของโลก 

เรำได้ท�ำงำนร่วมกบักองทพัเรือตำ่ง ๆ เป็นจ�ำนวนมำกเพ่ือบรรลุ
จดุมุง่หมำยร่วมกนั และในบริบทนัน้ ผมสรุปได้วำ่กองทพัเรือของเรำมี
ควำมเป็นมืออำชีพและมีประสทิธิภำพเชน่เดียวกบักองทพัเรือสว่นใหญ่ 

เพราะเหตุใดแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกัน
ประเทศจงึเป็นสิ่งส�าคัญต่อสมุดปกขาว 

สมดุปกขำวคือมมุมองของนิวซีแลนด์เก่ียวกบัสภำพแวดล้อมเชิง
ยทุธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ ผลประโยชน์ด้ำนควำมมัน่คงของประเทศ
ของเรำ และวิธีกำรป้องกนัประเทศท่ีจะช่วยส่งเสริมสิ่งเหล่ำนี ้ตลอด
จนบทบำทและภำรกิจท่ีรัฐบำลคำดหวงัให้กองทพัรับผิดชอบและ
ด�ำเนินกำร 

แผนพฒันำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรป้องกนัประเทศเป็นเอกสำร
ประกอบสมดุปกขำว เอกสำรฉบบันีมี้รำยละเอียดเก่ียวกบัขีดควำม
สำมำรถตำ่ง ๆ ท่ีกองทพัต้องมีเพ่ือจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำม
เจตนำรมณ์ของรัฐบำลทำงด้ำนนโยบำยกำรป้องกนัประเทศ แผน
พฒันำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรป้องกนัประเทศยงัชว่ยให้ภำค
อตุสำหกรรมมีกำรเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรจดัซือ้และกำรให้บริกำรด้ำน
กลำโหมท่ีอำจเกิดขึน้

ด้วยกำรก�ำหนดวิธีกำรพฒันำและสร้ำงผลลพัธ์ท่ีรัฐบำลต้องกำร 
แผนพฒันำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรป้องกนัประเทศจะเป็นประโยชน์
ตอ่กำรสร้ำงโครงกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถและกำรจดัหำทรัพยำกร
ท่ีส�ำคญั  

กองทพัเรือนิวซีแลนด์ต้องท�าอะไรบ้างเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับปี 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2578 

สมดุปกขำวฉบบัปี พ.ศ. 2559 ได้ก�ำหนดให้เรำท�ำภำรกิจใหม ่ๆ 

กองเรือแห่งกองทพัเรือนิวซีแลนด์ 
กองทพัเรือนิวซีแลนด์ 
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นอกจำกนีย้งัสง่เสริมควำมส�ำคญัในเร่ืองกำรป้องกนัประเทศ และ
ควำมสมัพนัธ์ด้ำนควำมมัน่คงของนิวซีแลนด์กบัพนัธมิตร หุ้นสว่นท่ี
ส�ำคญั ภำคอตุสำหกรรมและบรรดำมิตรประเทศ 

เจตนำรมณ์ของรัฐบำลท่ีจะสร้ำงประสทิธิผลทำงทะเลในภมิูภำค
ท้องถ่ินและภมิูภำคท่ีอยูห่ำ่งออกไปท�ำให้กองทพันิวซีแลนด์เข้ำสู่
เส้นทำงแหง่กำรเตบิโต ซึง่จะก่อให้เกิดกำรลงทนุทำงด้ำนขีดควำม
สำมำรถท่ีส�ำคญันบัจำกนีไ้ปจนถงึต้นทศวรรษท่ี 2020 (พ.ศ. 2563-
2572) 

ส�ำหรับกองทพัเรือ กำรลงทนุทำงด้ำนขีดควำมสำมำรถดงักลำ่วจะ
รวมถงึกำรพฒันำเรือฟริเกต เรือบรรทกุน�ำ้มนัล�ำใหม ่และกำรจดัหำ
เรือเด่ียวมำใช้แทนเรือสนบัสนนุกำรด�ำน�ำ้ของกองทพัเรือตลอดจนเรือ
ส�ำรวจและเรือวิจยัทำงด้ำนสมทุรศำสตร์ท่ีปลดประจ�ำกำรก่อนหน้ำ
นี ้รัฐบำลยงัได้แสดงควำมมุง่มัน่ท่ีจะจดัหำเรือตดัน�ำ้แข็งลำดตระเวน
มหำสมทุรหนึง่ล�ำมำใช้ร่วมกบัเรือประเภทเดียวกนันีท่ี้มีอยูแ่ล้วสอง
ล�ำ ขีดควำมสำมำรถทัง้หมดเหลำ่นีจ้ะต้องสำมำรถใช้งำนได้ในชว่งต้น
ทศวรรษท่ี 2020 (พ.ศ. 2563-2572) ดงันัน้ กำรเตรียมพร้อมของกอง
ทพัเรือนิวซีแลนด์ในด้ำนนีจ้งึมุง่เน้นท่ีกำรจดัหำบคุลำกรท่ีจ�ำเป็น 
กำรเตรียมกำรสนบัสนนุ และกระบวนกำรปฏิบตังิำนเพ่ือจะสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกขีดควำมสำมำรถใหม ่ๆ ได้ในทนัที กองทพัเรือท่ีมีขีด
ควำมสำมำรถและควำมพร้อมเชน่นีเ้ป็นสิง่ท่ีผมชอบเรียกวำ่ “กองทพั
เรือรุ่นตอ่ไป” เรำเดนิตำมเส้นทำงนีม้ำไกลแล้ว เรำต้องมุง่หน้ำตอ่ไป  

กำรเตรียมควำมพร้อมขัน้ต้นส�ำหรับชว่งปี พ.ศ. 2573-2578 จะ
ประกอบไปด้วยงำนตำ่ง ๆ มำกมำยในปัจจบุนัเพ่ือก�ำหนดนิยำมสิง่
ท่ีผมเรียกวำ่ “กองทพัเรือถดัจำกรุ่นตอ่ไป” ภำยในปี พ.ศ. 2578 เรำ

คำดกำรณ์วำ่จะมีกำรจดัหำเรือประเภทใดประเภทหนึง่ท่ีมีขีดควำม
สำมำรถในกำรสู้รบมำประจ�ำกำรแทนเรือฟริเกตชัน้แอนแซก็ท่ีใช้งำน
อยูใ่นขณะนี ้แตย่งัไมท่รำบวำ่จะอยูใ่นรูปแบบใด ซึง่ท�ำให้เรำมีทำง
เลือกมำกมำยท่ีนำ่ต่ืนเต้น เทคโนโลยี วิธีกำรเรียนรู้และกำรฝึกอบรม 
กลไกกำรสนบัสนนุ ควำมคำดหวงัเก่ียวกบัทหำรเรือรุ่นใหม ่ๆ แนว
ควำมคดิในกำรปฏิบตั ิวฒันธรรมของเรำในอนำคต เรำจะน�ำเรือ  
ตำ่ง ๆ ของเรำไปประจ�ำกำรท่ีไหน เรำต้องศกึษำค้นคว้ำเก่ียวกบัสิง่
เหลำ่นีท้ัง้หมดภำยในปีหน้ำเพ่ือจะก�ำหนดได้วำ่กองทพัเรือของเรำนำ่
จะมีลกัษณะแบบไหน เม่ือเสร็จสิน้ขัน้ตอนนีแ้ล้ว เรำจะเข้ำสู้ขัน้ตอน
กำรวำงแผนและด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็ว 

เม่ือคุณเข้ารับต�าแหน่งผู้บัญการกองทพัเรือในปี พ.ศ. 2558 
อะไรคือเป้าหมายสูงสุดทีคุ่ณหวังว่าจะท�าให้ส�าเร็จในช่วงทีคุ่ณ
ด�ารงต�าแหน่งน้ี   

ผมมีเป้ำหมำยอยูส่ำมประกำร ประกำรแรกคือกำรลงทนุกบัผู้น�ำของ
เรำ ผมต้องให้ค�ำแนะน�ำและเป็นท่ีปรึกษำให้กบับคุลำกรท่ีจะเป็นผู้น�ำ
ระดบัสงูในอนำคต และท�ำให้กองทพัเรือสำมำรถเป็นผู้น�ำและก�ำหนด
ทิศทำงกำรอภิปรำยในประเดน็เก่ียวกบัขีดควำมสำมำรถของกองทพั
เรือ สภำพพร้อมออกทะเลของเรือ และกำรก่อก�ำเนิดก�ำลงัรบ 

ประกำรท่ีสองคือกำรเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 75 ปีแหง่กำร
สถำปนำกองทพัเรือ โดยกำรชีน้�ำให้กองทพัระลกึถงึบรรดำผู้ ท่ีลว่งลบั
ไปแล้ว ยกยอ่งและเหน็คณุคำ่ของผู้ ท่ีก�ำลงัปฏิบตัหิน้ำท่ี และมุง่หวงัถงึ
อนำคตท่ีนำ่ต่ืนเต้นของเรำ 

“ในต�าแหน่งผู้บัญชาการก�าลงัรบทางทะเล ผมท�า

หน้าทีผู้่น�ากองเรือในช่วงทีก่องทพัเรือของเรามี

ภารกจิมากมาย ซ่ึงรวมถงึการน�าเรือนิวซีแลนด์ล�า

แรกเข้าร่วมการฝึกริม ออฟ เดอะ แปซิฟิก หลงัจาก

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงสนธิสัญญาความมัน่คงแห่ง

ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาในช่วง

ปลายทศวรรษที ่1980 (พ.ศ. 2523-2532)” 

— พล.ร.ต. จอห์น มำร์ตนิ 
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เป้ำหมำยประกำรท่ีสำมของผมคือกำรวำงรำกฐำนให้กบักองทพั
เรือถดัจำกรุ่นตอ่ไป เรำต้องเร่ิมกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะชว่ยให้เรำมีควำม
รอบรู้และสำมำรถใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีจะออกมำในปี พ.ศ. 2573 ได้
อยำ่งดี นัน่หมำยถงึกำรทบทวนลกัษณะของงำน โครงสร้ำงอำชีพและ
สมรรถภำพ เรำยงัต้องมองหำวิธีกำรใหม ่ๆ ในกำรบรรลภุำรกิจของเรำ 

คุณมีค�าแนะน�าอะไรบ้างส�าหรับบุคคลทีค่ดิว่าต้องการจะรับ
ราชการทหาร 

ท�ำเลยครับ กองทพัให้โอกำสและทำงเลือกท่ีหลำกหลำยท่ีเหมำะสม
กบัคนจ�ำนวนมำก มนัจะไมเ่หมือนภำพลกัษณ์ท่ีเหน็กนัในภำพยนตร์
ฮอลลีวดู แตเ่ป็นองค์กรแบบพลวตัท่ีจะเพ่ิมกำรพฒันำให้กบัคนของเรำ 
และยงัสำมำรถบรรลจุดุมุง่หมำยท่ีสงูขึน้ในกำรรักษำควำมมัน่คงให้กบั
ประเทศของเรำ

อำชีพทหำรคือรำกฐำนส�ำหรับควำมส�ำเร็จในด้ำนตำ่ง ๆ มำกมำย 
ไมว่ำ่จะเป็นในภำคเอกชน ภำคกำรรักษำควำมมัน่คงและกลำโหมท่ี
กว้ำงขึน้ หรือกำรรับรำชกำร 

ความท้าทายทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดทีก่องทพัเรือนิวซีแลนด์และกองทพั
นิวซีแลนด์เผชญิอยู่ในวันน้ีคืออะไร 

ในระดบัยทุธศำสตร์ กำรด�ำรงไว้ซึง่ควำมตระหนกัรู้สถำนกำรณ์ทำง
ทะเลคือปัญหำด้ำนควำมมัน่คงท่ีส�ำคญัย่ิงส�ำหรับนิวซีแลนด์ น่ีเป็น
ควำมท้ำทำยเสมอมำด้วยขนำดพืน้ท่ีอนักว้ำงใหญ่ ในแงข่องประชำกร
และเศรษฐกิจ นิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีคอ่นข้ำงเลก็ แตเ่รำเป็นหนึง่
ในประเทศตดิทะเลท่ีมีขนำดใหญ่ และเรำมีเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะท่ีมี
ขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสี่ของโลก ในปี พ.ศ. 2559 ในท่ีประชมุวำ่ด้วย
เร่ืองควำมมัน่คงทำงทะเลของเรำ เรำได้สร้ำงมมุมองท่ีวำ่ เรำอำจเป็น
ประเทศขนำดเลก็แตเ่รำก็เป็น “ชำตมิหำอ�ำนำจทำงทะเล” นอกจำกนี ้
เรำยงัดแูลรับผิดชอบพืน้ท่ีท่ีอยูถ่ดัออกไปจำกพืน้ท่ีใกล้เคียง เชน่ กำร

สนบัสนนุประเทศตำ่ง ๆ ในมหำสมทุรแปซฟิิกในกำรลำดตระเวนเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพำะของประเทศเหลำ่นัน้ และมีสว่นร่วมในกำรปฏิบตักิำร
ระหวำ่งประเทศในพืน้ท่ีท่ีอยูห่ำ่งไกลออกไป 

กองทพันิวซีแลนด์ในฐำนะองค์กร เรำจ�ำเป็นต้องตอบสนองควำม
คำดหวงัของรัฐบำลและสร้ำงผลลพัธ์ภำยในขอบเขตงบประมำณท่ี
จ�ำกดั 

โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงส�ำหรับกองทพัเรือนิวซีแลนด์ เรำจ�ำเป็นต้องตอบ
สนองข้อเรียกร้องด้ำนกำรปฏิบตัิกำรของรัฐบำลท่ีต้องกำรกำรปฏิบตัิ
งำนของเรำมำกขึน้เร่ือย ๆ พร้อมกบักำรสร้ำงองค์กรท่ีสำมำรถให้ทำง
เลือกทำงทะเลในอนำคตแก่ประเทศของเรำ ทัง้สองอยำ่งนีต้้องมีกำร
รักษำควำมสมดลุของทรัพยำกรอยำ่งระมดัระวงั ซึง่มกัจะเป็นทรัพยำกร
เดียวกนัในชว่งเวลำเดียวกนั ดงันัน้ จงึต้องมีกำรบริหำรจดักำรควำม
คำดหวงัอยำ่งรอบคอบ 

ท่ีส�ำคญัคือเรำต้องรักษำควำมตอ่เน่ืองในกำรพฒันำขีดควำม
สำมำรถในกำรสู้รบท่ีสำมำรถจดัสง่ไปปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ (เรือ อำกำศยำน 
ชดุปฏิบตักิำรตอ่ต้ำนทุน่ระเบดิ) กำรพฒันำชดุบญัชำกำรส�ำหรับกำร
ปฏิบตักิำรทำงทะเลของสมัพนัธมิตร พร้อมกบักำรเตรียมควำมพร้อมไป
พร้อม ๆ กนัของกองก�ำลงัท่ีสำมำรถออกปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ในฐำนะคณะ
ท�ำงำนเฉพำะกิจ นอกจำกนี ้เรำยงัต้องบริหำรจดักำรชอ่งวำ่งทำงด้ำน
ขีดควำมสำมำรถท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำ ในอีกห้ำ
ปีข้ำงหน้ำ เรำจะสร้ำงและผสมผสำนขีดควำมสำมำรถใหม ่ๆ เพรำะ
เรำจะมีกำรเปลี่ยนเรือในอตัรำร้อยละ 20 ซึง่จะท�ำให้กองเรือของเรำมี
ขนำดใหญ่ขึน้ มีควำมซบัซ้อนและควำมหลำกหลำยมำกขึน้ 

กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำเรำมีบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และมี
คณุสมบตัิเหมำะสมในจ�ำนวนท่ีพอเหมำะนัน้ เป็นควำมท้ำทำยท่ีเกิด
ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ไม่ได้เกิดขึน้กบักองทพัเรือนิวซีแลนด์เท่ำนัน้ แต่
เป็นควำมท้ำทำยท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมำกเน่ืองจำกกองทพัของเรำ
เป็นกองทพัขนำดเล็ก บคุลำกรและจ�ำนวนเรือของเรำท่ีมีอยู่เป็นสิ่งท่ี
จะส่งผลในทำงบวกหรือลบต่อขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิกำรและ
ทำงเลือกต่ำง ๆ 

เรือเอชเอม็เอน็ซีเอส เต กาฮา แห่ง
กองทพัเรือนิวซีแลนด์ ซ่ึงเป็นเรือ
ฟริเกตช้ันแอนแซ็ก (ล�าหน้าสุด) 
และเรือเอชเอม็เอน็ซีเอส เอนเดฟ
เวอร์ ซ่ึงเป็นเรือเตมิน�า้มนั ล่อง
ทะเลไปด้วยกนั  

กองทพัเรือนิวซีแลนด์ 
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แตค่วำมท้ำทำยเหลำ่นีก็้ท�ำให้เรำมีโอกำสท่ีจะใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยี ด�ำเนินกำรปฏิบตักิำรอยำ่งชำญฉลำดมำกขึน้ สร้ำงสรรค์
สิง่ใหม ่ๆ และเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว ด้วยเหตนีุ ้กำรส�ำรวจและกำร
ก�ำหนดนิยำมของกองทพัเรือถดัจำกรุ่นตอ่ไปจงึเป็นเร่ืองส�ำคญัมำก 

ท�าไมคุณถงึเช่ือว่าแนวทางแบบพหภุาคีเป็นสิ่งส�าคัญต่อความ
ม่ันคงในภมูภิาค 

ควำมมัน่คงคือเป้ำหมำยเดียวกนัของทกุประเทศ แม้วำ่แตล่ะ
ประเทศจะมีมมุมองของตนเองวำ่วิธีใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในกำรจดักำรกบั
ควำมท้ำทำยด้ำนควำมมัน่คงร่วมกนัท่ีตนต้องเผชิญ แตท่กุประเทศก็
ควรจะท�ำงำนร่วมกนัเพ่ือแก้ไขควำมท้ำทำยเหลำ่นี ้ 

อยำ่งไรก็ตำม ในกำรท�ำงำนร่วมกนันัน้ เรำต้องมีกำรสือ่สำรท่ีเข้ำใจกนั 
มีกฎหมำยร่วมกนัและมีกรอบกำรท�ำงำนท่ีชว่ยให้เรำสำมำรถสือ่สำรและ
บรรลเุป้ำหมำยเหลำ่นีร่้วมกนัได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ สถำบนัพหภุำคีตำ่ง ๆ 
มีกลไกเพ่ือควำมโปร่งใสและควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ได้ ซึง่จะชว่ย
ให้ประเทศตำ่ง ๆ สำมำรถแลกเปลีย่นมมุมอง ขำ่วกรองและควำมเช่ียวชำญ
อนัหลำกหลำยในขอบเขตท่ีกว้ำงกวำ่กำรปฏิสมัพนัธ์แบบทวิภำคี สถำบนั
พหภุำคีจะสง่เสริมควำมเข้ำใจท่ีดีขึน้เก่ียวกบัสภำพแวดล้อมเชิงยทุธศำสตร์
ระหวำ่งประเทศ และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจซึง่กนัและกนัมำกขึน้ 

สิง่ส�ำคญัคือเรำควรตระหนกัวำ่ ส�ำหรับกองทพัเรือนิวซีแลนด์แล้ว 
ภมิูภำคของเรำประกอบด้วยแอนตำร์กตกิำและมหำสมทุรใต้ด้วย ซึง่
เป็นพืน้ท่ีท่ีรัฐบำลและกองทพัเรือให้ควำมส�ำคญัมำกขึน้ กรอบสนธิ
สญัญำแอนตำร์กตกิำเป็นตวัอยำ่งท่ีดีเย่ียมของกำรบรรลผุลส�ำเร็จด้วย
แนวทำงแบบพหภุำคี ซึง่เป็นกรณีท่ีพืน้ท่ีขนำดใหญ่ของโลกถกูอ้ำง
สทิธิโดยชำตติำ่ง ๆ หลำยชำติ และมกัจะเป็นกำรอ้ำงสทิธิในดนิแดน
ท่ีทบัซ้อนกนั ทวีปนีมี้กำรบริหำรจดักำรอยำ่งสงบสขุและประสบควำม
ส�ำเร็จมำนำนหลำยทศวรรษ เน่ืองจำกมีกำรจดัท�ำผลประโยชน์ร่วม
กนัท่ีชดัเจนและมีข้อผกูพนัแบบพหภุำคีท่ีหนกัแนน่ในกำรปกป้องผล
ประโยชน์เหลำ่นี ้

คุณคดิว่าอะไรคือข้อกังวลสูงสุดในเร่ืองความม่ันคงของภมูภิาค
อนิโดเอเชียแปซฟิิกในช่วงหลายปีข้างหน้าน้ี 

มีควำมท้ำทำยหลำยประกำรในเร่ืองกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยระหวำ่ง
ประเทศบนพืน้ฐำนของกฎระเบียบ มนัอำจเป็นควำมท้ำทำยในวงกว้ำง
นอกเหนือไปจำกอินโดเอเชียแปซฟิิก แตเ่หน็ได้ชดัในภมิูภำคนี:้ 

• ข้อพิพำททำงทะเลท่ีเก่ียวพนักบัหลำยรัฐมีแนวโน้มท่ีจะทวีควำม
รุนแรงอยำ่งรวดเร็ว 

• ท่ีใกล้ตวักวำ่นัน้ อำชญำกรรมข้ำมชำตแิละกำรเข้ำถงึทรัพยำกร
อยำ่งผิดกฎหมำยโดยใช้เรือประมงก�ำลงับอ่นท�ำลำยควำม
สำมำรถในกำรควบคมุชำยแดนของประเทศขนำดเลก็หลำยแหง่
ท่ีเป็นเกำะในมหำสมทุรแปซฟิิก 

• กำรขยำยตวัของประชำกรก�ำลงัเพ่ิมแรงกดดนัตอ่กำรประมง
ระหวำ่งประเทศและทรัพยำกรอ่ืน ๆ 

นอกจำกนีย้งัมีปัญหำด้ำนควำมมัน่คงท่ีไมเ่ก่ียวกบัภมิูศำสตร์ เชน่ 
แนวคิดสดุโตง่ท่ีนิยมควำมรุนแรง (ซึง่ก่อผลกระทบรุนแรงขึน้เน่ืองจำก

มีกำรเข้ำถงึเทคโนโลยีท่ีมำกขึน้) และภยัคกุคำมทำงไซเบอรท่ีทวีควำม
รุนแรงมำกขึน้เร่ือย ๆ 

เพราะเหตุใดการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศบน
พ้ืนฐานของกฎระเบยีบจงึเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิง่ต่อนิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์เป็นประเทศขนำดเลก็ เรำจงึต้องอำศยักำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยระหวำ่งประเทศบนพืน้ฐำนของกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดควำม
เทำ่เทียมกนั ส�ำหรับเรำ น่ีคือระบบท่ีท�ำให้ทกุประเทศมีสทิธิเทำ่เทียม
กนัโดยไมค่�ำนงึถงึขนำดของประเทศ อ�ำนำจทำงเศรษฐกิจหรือควำม
ส�ำคญัในทำงยทุธศำสตร์ 

กองทพัเรือนิวซีแลนด์จะมีส่วนร่วมในการช่วยให้พันธมติรแก้ไข
ความท้าทายเหล่าน้ีในภมูภิาคอนิโดเอเชียแปซฟิิกอย่างไร 

ในฐำนะกองทพั เรำเดนิทำงไปปฏิบตัหิน้ำท่ีทัว่ภมิูภำคอินโดเอเชีย
แปซฟิิกอยำ่งสม�่ำเสมอเพ่ือร่วมปฏิสมัพนัธ์และสนบัสนนุประเทศ  
ตำ่ง ๆ ท่ีมีควำมคดิคล้ำยกนั ในควำมพยำยำมร่วมกนัเพ่ือรักษำควำม
มัน่คงในระดบัภมิูภำคและระดบัโลก กองทพันิวซีแลนด์จะเข้ำร่วมใน
กำรฝึกร่วม กำรฝึกผสม และกำรฝึกเฉพำะเหลำ่ทพั หรือกิจกรรมตำ่ง  
ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกมำกกวำ่ 100 กิจกรรมทกุปี

เรำด�ำเนินปฏิบตัิกำรทำงทะเลกบัพนัธมิตรของเรำเพ่ือสนบัสนนุ
กำรตระหนกัรู้สถำนกำรณ์ร่วมกนัในภมิูภำคนี ้เรำแบ่งปันขีดควำม
สำมำรถทำงทะเลในกำรฝึกและกำรปฏิบตัิกำรด้ำนควำมมัน่คง
ทำงทะเลกบันำนำประเทศ รวมถึงกำรจดักำรฝึกในระดบันำนำชำติ
ในน่ำนน�ำ้นิวซีแลนด์ เช่น กำรฝึกภำคสนำมด้ำนควำมมัน่คงทำง
ทะเลแห่งกำรประชมุรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมแห่งสมำคม
ประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กลำโหมของชำติพนัธมิตร ซึง่ล่ำสดุจดัขึน้ท่ีเมืองโอ๊คแลนด์ในเดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 

นอกจำกนี ้เรำยงัเป็นสมำชิกสำมญัของข้อตกลงด้ำนกำรป้องกนั
ประเทศระหวำ่งสมำชิกห้ำประเทศมหำอ�ำนำจและองค์กรตำ่ง ๆ เชน่ 
ท่ีประชมุกองทพัเรือภมิูภำคแปซฟิิกตะวนัตก และมีสว่นร่วมในกลไก
ด้ำนควำมมัน่คง เชน่ กำรพฒันำและกำรใช้ระเบียบปฏิบตัขิองท่ีประชมุ
กองทพัเรือภมิูภำคแปซฟิิกตะวนัตกวำ่ด้วยกำรเผชิญหน้ำกนัในทะเล
โดยไมไ่ด้มีกำรวำงแผนมำก่อน 

กองทพัเรือเป็นเพียงสว่นหนึง่ของกองทพันิวซีแลนด์ และเรำท�ำงำน
ร่วมกบัองค์กรด้ำนกลำโหมท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่ รวมถงึกระทรวงกลำโหม 
เพ่ือประเมินสภำพแวดล้อมทำงยทุธศำสตร์ตลอดจนกำรพฒันำและกำร
แนะน�ำขีดควำมสำมำรของกองทพัเรือ เรำยงัได้น�ำเสนอมมุมองและแบง่ปัน
ทกัษะควำมเช่ียวชำญของเรำในกำรหำรือตำ่ง ๆ เก่ียวกบัควำมมัน่คงทำง
ทะเลผำ่นชอ่งทำงแบบทวิภำคีและพหภุำคี เชน่ กำรประชมุรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงกลำโหมแหง่สมำคมประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

โดยรวมแล้ว ควำมแข็งแกร่งของนิวซีแลนด์คือควำมสำมำรถของเรำ
ในกำรท�ำงำนแบบพหภุำคี และพฒันำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศให้
เกิดควำมแนน่แฟ้นเพ่ือด�ำรงเป้ำหมำยของรัฐบำลในด้ำนเศรษฐกิจและ
ควำมมัน่คง ตลอดจนเป้ำหมำยของหุ้นสว่นและพนัธมิตรของเรำ  o
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ะหวำ่งผู้น�ำรัฐบำลของอินเดียและจีนมีกำรพบปะ
กนัเพียงสองครัง้เทำ่นัน้ในชว่งปี พ.ศ. 2559 ซึง่ทัง้
สองครัง้เกิดขึน้ในกำรประชมุแบบพหภุำคีโดยมีกำร
ปฏิสมัพนัธ์แบบทวิภำคีนอกรอบแบบสัน้ ๆ นำย
นเรนทระ โมที นำยกรัฐมนตรีอินเดียได้เดินทำงไป
ยงัเมืองหำงโจวเพ่ือเข้ำร่วมกำรประชมุสดุยอด จี20 

ในชว่งต้นเดือนกนัยำยน และนำยสี จิน้ผิง ประธำนำธิบดีจีนได้เดินทำง
ไปเยือนรัฐกวัในชว่งกลำงเดือนตลุำคมเพ่ือเข้ำร่วมกำรประชมุสดุยอด
ผู้น�ำประเทศกลุม่บริกส์ครัง้ท่ีแปด ซึง่ประกอบไปด้วยบรำซลิ รัสเซีย 
อินเดีย จีนและแอฟริกำใต้ 

อยำ่งไรก็ตำม นำยประณพั มขุรัชี ประธำนำธิบดีอินเดียได้เดนิทำง
ไปเยือนประเทศจีนอยำ่งเป็นทำงกำร โดยกิจกรรมหลกัคือกำรประกำศ
โครงกำร “ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งใกล้ชิด” ร่วมกนัในชว่งต้น
เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 ครัง้นีถื้อเป็นกำรไปเยือนประเทศจีนครัง้
แรกนบัตัง้แตท่ี่นำยมขุรัจีเข้ำรับต�ำแหนง่ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555 
และเป็นครัง้แรกของกำรไปเยือนจีนโดยประธำนำธิบดีอินเดียนบัตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2543

โดยรวมแล้ว ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งอินเดียและจีนในชว่งปี พ.ศ. 
2559 ด�ำเนินไปอยำ่งไมร่ำบร่ืน อนัเน่ืองมำจำกควำมขดัแย้งท่ีเจำะจง
บำงอยำ่งซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึควำมแตกตำ่งขัน้พืน้ฐำนมำกขึน้ จดุยืน
ตำมนโยบำยของจีนในเร่ืองกำรบรรจช่ืุอผู้น�ำกลุม่หวัรุนแรงท่ีเป็นท่ี
รู้จกักนัดีเข้ำไว้ในบญัชีกำรก่อกำรร้ำยขององค์กำรสหประชำชำติ กำร
ท่ีอินดียเข้ำร่วมกบักลุม่ประเทศผู้ ค้ำนิวเคลียร์ ตลอดจนควำมขดัแย้ง
ทำงด้ำนชำยแดนและกำรค้ำเป็นสิง่ท่ีท�ำให้อินเดียตีควำมวำ่จีนไมค่อ่ย
ใสใ่จกบัควำมปรำรถนำ ข้อกงัวลและผลประโยชน์ทำงยทุธศำสตร์ของ
อินเดีย นำยกรัฐมนตรีโมทีได้เช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์แบบทวิภำคีและข้อ

จ�ำกดัท่ีกว้ำงขึน้เข้ำด้วยกนัในระหวำ่งกำรไปเยือนจีนในเดือนกนัยำยน 
พ.ศ. 2559 โดยกลำ่ววำ่ “เพ่ือให้เกิดควำมสมัพนัธ์แบบทวิภำคีท่ียัง่ยืน
และกำรพฒันำท่ีมัน่คง สิง่ท่ีส�ำคญัท่ีสดุคือกำรท่ีเรำค�ำนงึถงึควำม
ปรำรถนำ ข้อกงัวลและผลประโยชน์ทำงยทุธศำสตร์ของกนัและกนั” 

อีกนยัหนึง่คือ นำยโมทีเรียกร้องให้ทัง้สองประเทศ “มีควำมใสใ่จตอ่
ผลประโยชน์เชิงยทุธศำสตร์ของกนัและกนั สง่เสริมกำรรวมตวักนัในเชิง
บวก และป้องกนัไมใ่ห้เกิดควำมเข้ำใจในแงล่บ” เหน็ได้อยำ่งชดัเจนวำ่ 
นำยโมทีคดิวำ่จีนไมไ่ด้กระท�ำตำมแนวทำงดงักลำ่ว แตอ้่ำงวำ่อินเดียได้
กระท�ำในสว่นของตนเองผำ่นโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรพฒันำอยำ่ง
ใกล้ชิด และระบวุำ่อินเดียประสบควำมส�ำเร็จโดยเฉพำะในด้ำน “กำร
รักษำสนัตภิำพและควำมสงบสขุในพืน้ท่ีชำยแดน” และกำรเพ่ิมควำม
สมัพนัธ์ทำงวฒันธรรมและควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้คน 

ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2559 จีนไม่สนบัสนนุกำรระบช่ืุอนำยมำ
ซูด อซัฮำร์ ผู้น�ำกลุม่หวัรุนแรงต้องห้ำม จยัช์ อี โมฮมัเหม็ด ในฐำนะ
ผู้ ก่อกำรร้ำยในบญัชีรำยช่ือของคณะกรรมกำรแห่งองค์กำรสหประ 
ชำติเพ่ือตรวจสอบกำรลงโทษกลุม่อลักออิดะห์ กลุม่รัฐอิสลำม และ
กลุม่หวัรุนแรงอ่ืน ๆ กรณีนีเ้กิดขึน้เพียงไม่นำนหลงัจำกท่ีมีกำรโจมตี
ฐำนทพัอำกำศของอินเดียท่ีเมืองปำทำนกฏเม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 
2559 ซึง่ทำงกำรอินเดียอ้ำงว่ำเป็นกำรก่อเหตขุองปำกีสถำนและกลุม่
จยัช์ อี โมฮมัเหม็ด 

ไมน่ำนหลงัจำกนัน้ ในขณะท่ีสถำนกำรณ์ยงัคงพิลกึพิลัน่และไม่
ชดัเจน มีรำยงำนวำ่ นำยดลักนุ ไอซำ ชำวอยุกร์ูท่ีมีควำมคดิเหน็ขดั
แย้งทำงกำรเมืองและเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรของสภำอยุกร์ู
โลก ได้รับวีซำ่ท่ีออกโดยทำงกำรอินเดียเพ่ือไปเข้ำร่วมกำรประชมุท่ีเมือง
ดำรัมซำลำ แตวี่ซำ่ดงักลำ่วก็ถกูยกเลกิในเวลำตอ่มำตำมรำยงำนขำ่ว 
สื่ออินเดียผู้กระตือรือร้นได้กลำ่วถงึประเดน็นีซ้�ำ้แล้วซ�ำ้เลำ่ตลอดทัง้ปี 

นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดี
จนี (ขวา) พบปะกบันาย  
นเรนทระ โมท ีนายก
รัฐมนตรีอนิเดยี ในระหว่าง
การประชุมสุดยอด จ2ี0 ที่
เมอืงหางโจว ประเทศจนี ใน
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2559 
รอยเตอร์ 

ร
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ทำงกำรอินเดียไมแ่สดงควำมคดิเหน็ใด ๆ แตเ่หน็ได้ชดัวำ่ควำมขดัแย้ง
นัน้ยงัคงด�ำเนินตอ่ไป 

ตวัอยำ่งเชน่ เม่ือมีกำรสอบถำมเก่ียวกบัประเดน็นีใ้นระหวำ่งกำร
แถลงขำ่วก่อนหน้ำท่ีนำยประณพั มขุรัชี ประธำนำธิบดีอินเดียจะเดนิทำง
ไปเยือนจีนในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 เจ้ำหน้ำท่ีกระทรวงกำรตำ่ง
ประเทศของอินเดียระบวุำ่ “ในประเดน็เก่ียวกบักลุม่จยัช์ อี โมฮมัเหมด็ 
ผมเหน็ด้วยอยำ่งย่ิงตำมท่ีรัฐบำลจีนได้ระบวุำ่จีนมีกำรสือ่สำรอยำ่งใกล้
ชิดกบัทำงอินเดีย และเรำก็มีกำรสือ่สำรอยำ่งใกล้ชิดกบัทำงจีน” 

นัน่คือค�ำอธิบำยอยำ่งเป็นทำงกำรทัง้หมด ในระหวำ่งท่ีนำยโมทีไป
เยือนประเทศจีนในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2559 ทำงกำรอินเดียระบวุำ่นำย
โมทีได้ประณำมกำรโจมตีลำ่สดุโดยผู้ ก่อกำรร้ำยท่ีสถำนทตูจีนประจ�ำ
กรุงบชิเคก สำธำรณรัฐคีร์กีซ และกลำ่วย�ำ้กบัประธำนำธิบดี ส ีจิน้ผิง 
วำ่ “กำรตอบโต้กำรก่อกำรร้ำยของเรำจะต้องไมถ่กูกระตุ้นโดยประเดน็
ทำงกำรเมือง” ผู้สือ่ขำ่วอินเดียไมไ่ด้ระบวุำ่นำยสไีด้ตอบกลบัหรือไม ่

นำย เอส. ชยัจนักำร์ รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ
อินเดีย ได้เปิดเผยควำมรู้สกึมำกกวำ่นำยโมทีเลก็น้อยแตก็่ยงัคง
ระมดัระวงัค�ำพดูในท่ีประชมุร่วมระหวำ่งองค์กรวิจยัของอินเดียและจีน
ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 นำยชยัจนักำร์กลำ่ววำ่ทัง้สองประเทศ 
“เผชิญกบัภยัคกุคำมจำกกำรก่อกำรร้ำยแบบจำรีตนิยม แตด่เูหมือน
วำ่เรำจะไมส่ำมำรถร่วมมือกนัได้อยำ่งมีประสทิธิภำพเทำ่ท่ีควรในกำร
ประชมุระหวำ่งประเทศครัง้ส�ำคญัตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อนี ้แม้
กระทัง่ในเร่ืองอ�ำนำจอธิปไตย แนน่อนวำ่ควรจะมีควำมละเอียดออ่น
และควำมเข้ำใจมำกกวำ่นี”้ 

ประโยคหลงันีด้เูหมือนจะสะท้อนให้เหน็ถงึกำรตีควำมของอินเดีย
วำ่ ควำมลงัเลของจีนในเร่ืองกำรสนบัสนนุกำรระบช่ืุอนำยอซัฮำร์
ในฐำนะผู้ ก่อกำรร้ำยนัน้เกิดจำกควำมกงัวลของจีนเก่ียวกบัอ�ำนำจ
อธิปไตยของประเทศ ซึง่อำจจะเป็นเชน่นัน้จริง ๆ ก็ได้ แตเ่หตกุำรณ์นี ้
แสดงให้เหน็วำ่แม้กระทัง่ในเร่ืองท่ีจีนและอินเดียบอกวำ่จะแบง่ปันผล

ประโยชน์และหลกักำรร่วม
กนั (กำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำร
ร้ำย) แตค่วำมขดัแย้งเก่ียว
กบัปำกีสถำนและกำรปฏิบตัิ
ขององค์กำรสหประชำชำตก็ิ
สง่ผลตอ่ควำมสำมำรถและ
ควำมเตม็ใจท่ีจะยอมรับผล
ประโยชน์และจดุยืนของอีก
ฝ่ำยอยำ่งเตม็ท่ี  

อยำ่งไรก็ตำม อินเดีย
และจีนยงัคงยืนยนัวำ่ทัง้
สองฝ่ำยก�ำลงัร่วมมือกนั

ในด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำย ในกำรประชมุกบันำยเม่ิง เจีย้นจู้  
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงฝ่ำยกำรเมืองและกฎหมำยแหง่พรรค
คอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีนเม่ือเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 นำยโม
ทีกลำ่ววำ่ “กำรก่อกำรร้ำยเป็นภยัคกุคำมท่ีร้ำยแรงท่ีสดุตอ่สนัตภิำพ
และควำมมัน่คงระหวำ่งประเทศ และกำรเพ่ิมควำมร่วมมือระหวำ่ง
อินเดียและจีนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำยเป็นสิง่
ท่ีควรสนบัสนนุ” 

เหตกุำรณ์อ่ืนท่ีท�ำให้ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งอินเดียและจีนมีควำม
ซบัซ้อนในชว่งคร่ึงหลงัของปี พ.ศ. 2559 คือควำมพยำยำมของอินเดีย
ท่ีจะเข้ำเป็นสมำชิกกลุม่ประเทศผู้ ค้ำนิวเคลียร์ ก่อนท่ีจะมีกำรประชมุ
ของกลุม่ประเทศผู้ ค้ำนิวเคลียร์อยำ่งเตม็คณะในเดือนมิถนุำยนท่ี
เกำหลีใต้ กระทรวงกำรตำ่งประเทศของจีนออกแถลงกำรณ์ออนไลน์ท่ี
ระบวุำ่ “ควำมขดัแย้งมำกมำย” ยงัคงมีอยูใ่นหมูส่มำชิกกลุม่ประเทศผู้
ค้ำนิวเคลียร์ในเร่ืองกำรรับประเทศท่ีไมไ่ด้เป็นภำคีสนธิสญัญำไมแ่พร่
ขยำยอำวธุนิวเคลียร์เข้ำเป็นสมำชิกกลุม่ อินเดียได้สง่นำยชยัจนักำร์ 
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศไปยงักรุงปักก่ิงเพ่ือเจรจำใน
วนัท่ี 16 ถงึ 17 มิถนุำยน พ.ศ. 2559 จำกกำรแถลงขำ่วของจีนระบุ
วำ่ “ในระหวำ่งกำรมำเยือนครัง้นี ้ทำงอินเดียได้แสดงควำมปรำรถนำ
ท่ีจะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุม่ประเทศผู้ ค้ำนิวเคลียร์ เพ่ือวตัถปุระสงค์
ในกำรพฒันำพลงังำนนิวเคลียร์เพ่ือตอ่สู้กบัปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภมิูอำกำศ จีนเข้ำใจควำมจ�ำเป็นของอินเดียในกำรพฒันำ
พลงังำนนิวเคลียร์” 

ในขณะเดียวกนั จีนได้ยืนยนัถงึควำมส�ำคญัของสนธิสญัญำไม่
แพร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์ ซึง่เป็นรำกฐำนส�ำคญัของระบบกำรไมแ่พร่
ขยำยอำวธุระหวำ่งประเทศ โดยเน้นย�ำ้วำ่กลุม่ประเทศผู้ ค้ำนิวเคลียร์
ยงัคงมีควำมเหน็ท่ีตำ่งกนัในเร่ืองกำรเข้ำเป็นสมำชิกของประเทศท่ี
ไมไ่ด้เป็นภำคีสนธิสญัญำไมแ่พร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์ จีนยงัระบวุำ่ 
“กลุม่ประเทศผู้ ค้ำนิวเคลียร์ไมเ่คยหยิบยกเร่ืองกำรเข้ำเป็นสมำชิก

นายประณพั มุขรัชี 
ประธานาธิบดอีนิเดยี 
(ขวา) และนายสี จิน้ผงิ 
ประธานาธิบดจีนี เข้าร่วมพธีิ
ต้อนรับทีศ่าลาประชาคมใน
กรุงปักกิง่ ประเทศจนี เมือ่
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
รอยเตอร์ 
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ของประเทศใดก็ตำมท่ีไมไ่ด้เป็นภำคีสนธิสญัญำไมแ่พร่ขยำยอำวธุ
นิวเคลียร์มำเป็นหวัข้อกำรประชมุ ในกำรประชมุของกลุม่แบบเตม็คณะ
ท่ีก�ำลงัจะเกิดขึน้เร็ว ๆ นีท่ี้กรุงโซลก็จะไมก่ลำ่วถงึประเดน็นีเ้ชน่กนั ดงั
นัน้ ในเวลำนีจ้งึเป็นเร่ืองท่ีเปลำ่ประโยชน์ท่ีจะพดูถงึกำรสนบัสนนุหรือ
กำรคดัค้ำนกำรเข้ำเป็นสมำชิกของประเทศใดก็ตำมท่ีไมไ่ด้เป็นภำคีสนธิ
สญัญำไมแ่พร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์ จดุยืนของจีนไมไ่ด้มุง่เป้ำท่ีประเทศ
ใดประเทศหนึง่โดยเฉพำะ แตเ่ป็นจดุยืนส�ำหรับทกุประเทศท่ีไมไ่ด้เป็น
ภำคีสนธิสญัญำไมแ่พร่ขยำยอำวธุนิวเคลียร์ 

อินเดียได้โต้ตอบในเวลำตอ่มำในปีเดียวกนั โดยแสดงควำมไมพ่อใจ
ท่ีกำรใช้หลกักำรร่วมกนัไมไ่ด้หมำยถงึนโยบำยท่ีบรรจบกนั นำยชยัจนั
กำร์ รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศกลำ่ววำ่ “ด้วยโครงกำร
ควำมร่วมมือในกำรพฒันำอยำ่งใกล้ชิดท่ีเรำมีอยูแ่ละพนัธสญัญำตอ่
กลุม่ของเรำ (ท่ีประกอบไปด้วยบรำซลิ แอฟริกำใต้ อินเดียและจีน) ใน
เร่ืองกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภมิูอำกำศ เรำควรจะสนบัสนนุซึง่กนั
และกนัในเร่ืองกำรปฏิบตัติำมข้อตกลงปำรีส” 

ในกรณีของอินเดีย กำรเข้ำถงึเทคโนโลยีพลงังำนนิวเคลียร์ท่ีใช้
ส�ำหรับพลเรือนท่ีสำมำรถคำดกำรณ์ได้เป็นสิง่ส�ำคญั กลุม่ควบคมุ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ท่ีครอบคลมุในวงกว้ำงยงัเป็นประโยชน์ตอ่กำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยระหวำ่งประเทศท่ีเป็นแบบอยำ่งมำกขึน้ เม่ือ
ตระหนกัวำ่น่ีคือควำมสำมคัคีของบรรดำประเทศขนำดใหญ่ท่ีก�ำลงั
พฒันำ ดงันัน้ สิง่ส�ำคญัคือจีนต้องมองวำ่มนัเป็นควำมทะเยอทะยำนใน
เชิงพฒันำ ไมใ่ชข้่ออ้ำงทำงกำรเมือง 

กำรตีควำมของอินเดียเก่ียวกบัจดุยืนของจีนในเร่ืองควำมพยำยำม
ของอินเดียท่ีจะเข้ำเป็นสมำชิกกลุม่ประเทศผู้ ค้ำนิวเคลียร์นัน้ กว้ำงกวำ่
เร่ืองท่ีจีนให้ควำมส�ำคญักบัหลกัเกณฑ์ท่ีเทำ่เทียมกนัในกำรเป็นสมำชิก 
สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็ถงึควำมแตกตำ่ง ๆ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั “ควำมสงบ
เรียบร้อยระหวำ่งประเทศ” 

นำยชยัจนักำร์ รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศได้เน้นให้
เหน็ถงึชอ่งวำ่งอีกประกำรหนึง่โดยระบวุำ่ “และส�ำหรับกำรหำรือทัง้หมด
ในเร่ืองกำรแบง่ปันผลประโยชน์ของจีนและอินเดียในท่ีประชมุระดบัโลก
แม้วำ่จะมีควำมขดัแย้งกนัระหวำ่งสองประเทศ แตค่วำมขดัแย้งท่ีมีอยู่
อยำ่งตอ่เน่ืองนัน้คอ่นข้ำงจะรุนแรง แม้วำ่เรำจะมีควำมมุง่มัน่ตอ่ควำม
สงบเรียบร้อยของโลกท่ีมีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกกวำ่นี ้แตก่ำรกระ
ท�ำของเรำในเร่ืองกำรปฏิรูปคณะมนตรีควำมมัน่คงแหง่สหประชำชำติ
กลบัเป็นไปในทำงตรงกนัข้ำมกบัแนวทำงของเรำท่ีจะน�ำไปสูก่ำรจดั
ระเบียบเศรษฐกิจระหวำ่งประเทศท่ีมีควำมเทำ่เทียมกนัมำกขึน้ โดย
อำศยักำรปฏิรูปสถำบนัพหภุำคีท่ีมีอยูแ่ละควำมร่วมมือของเรำในกำร
สร้ำงสถำบนัใหมต่ำ่ง ๆ เชน่ ธนำคำรเพ่ือกำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำน
แหง่เอเชียและธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำใหม ่ซึง่เม่ือก่อนคือธนำคำรเพ่ือ
กำรพฒันำใหมภ่ำยใต้กลุม่บริกส์”  

สถำนกำรณ์เหลำ่นีข้ดัแย้งกนัเพรำะจริง ๆ แล้วเรำแทบจะไมแ่ตก
ตำ่งกนัในเร่ืองของหลกักำร ท่ีนำ่ประหลำดคือ จำกควำมขดัแย้งตำ่ง ๆ 
ท่ีกลำ่วมำในชว่งปีนี ้ข้อพิพำทชำยแดนท่ีด�ำเนินมำเกือบหกทศวรรษ
กลบัมีควำมสงบน่ิงในปี พ.ศ. 2559 โดยมีแคก่ำรประชมุทำงทหำรตำม
ปกตแิละกำรเจรจำระหวำ่งผู้แทนพิเศษเทำ่นัน้ 

ในท่ีประชมุร่วมระหวำ่งองค์กรวิจยัเม่ือเดือนธนัวำคม พ. ศ. 2559 
นำยชยัจนักำร์ได้มุง่เน้นในแงดี่ โดยระบวุำ่ “โดยทัว่ไปแล้ว ทัง้สองฝ่ำย

ได้สร้ำงสนัตภิำพและควำมเงียบสงบในขณะท่ีมีควำมเหน็พ้องกนัใน
เร่ืองบริบททำงกำรเมืองและกำรชีน้�ำหลกักำรส�ำหรับกำรแก้ปัญหำ
ชำยแดน” นำยชยัจนักำร์กลำ่ววำ่ เหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง 
“เป็นผลมำจำกขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรสง่ก�ำลงับ�ำรุงท่ีแตกตำ่ง
กนัและกำรขำดเส้นควบคมุแท้จริงท่ีเหน็พ้องร่วมกนั” แตก็่ได้แสดง
ควำมมุง่หวงัท่ีนำ่สนใจวำ่ “เม่ือชอ่งวำ่งเหลำ่นีแ้คบลง (ซึง่นำ่จะหมำย
ถงึทัง้ควำมอสมมำตรของขีดควำมสำมำรถและกำรขำดมมุมองร่วมกนั
เก่ียวกบัเส้นควบคมุแท้จริง) เรำจะเหน็เสถียรภำพท่ีเพ่ิมมำกขึน้ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่กำรบรรลกุำรแก้ปัญหำชำยแดนในขัน้สดุท้ำย” 

ถ้อยค�ำแหง่นยันีด้เูหมือนจะเป็นทัง้กำรแจ้งเตือนและกำรสง่
สญัญำณถงึควำมพยำยำมของอินเดียท่ีจะลดปัญหำเก่ียวกบัขีดควำม
สำมำรถทำงด้ำนกำรสง่ก�ำลงับ�ำรุงในบริเวณเส้นควบคมุแท้จริงของฝ่ัง
ตนเองในรัฐอรุณำจลัประเทศโดยอำศยักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน
และกำรพฒันำทำงทหำร โดยพิจำรณำจำกค�ำร้องขอทำงกำรทตูอยำ่ง
ตอ่เน่ืองของอินเดียเพ่ือให้มีกำรระบเุส้นควบคมุแท้จริงท่ีชดัเจน ซึง่
เป็น “ค�ำร้องขอ” ของนำยโมทีในระหวำ่งท่ีไปเยือนประเทศจีนเม่ือเดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2558 

ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำและกำรลงทนุนัน้ยงัมีควำมไม่ชดัเจน 
ตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีกระทรวงกำรตำ่งประเทศของอินเดียระบ ุในเดือน
กนัยำยน พ.ศ. 2559 นำยโมทีไม่ได้กลำ่วถึงควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ
ในแง่ท่ีเป็นปัจจยัเชิงบวกในควำมสมัพนัธ์ และยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวำ่
นำยโมทีได้เอ่ยถึงเร่ืองนีห้รือไม่ ซึง่ตรงกนัข้ำมกบักำรไปเยือนของนำ
ยมขุรัชีในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 ท่ีเร่ิมต้นอย่ำงมีจดุมุ่งหมำยท่ี
เมืองกวำงเจำซึง่มีมลูคำ่เศรษฐกิจท้องถ่ิน 1 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมำณ 32.6 ล้ำนล้ำนบำท) และเป็นช่วงท่ีประธำนำธิบดี
อินเดียระบวุ่ำกำรค้ำระหว่ำงสองประเทศได้เพ่ิมขึน้นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2543 จำก 2.91 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 9.49 หม่ืน
ล้ำนบำท) เป็น 7.1 หม่ืนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมำณ 2.32 
ล้ำนล้ำนบำท) ในปี พ.ศ. 2558 แม้ว่ำจะมีควำมไม่สมดลุทำงกำรค้ำ 
และอินเดียมุ่งหวงัท่ีจะให้มี “กำรขยำยกำรค้ำของเรำเพ่ือให้มีควำม
เท่ำเทียมกนัมำกขึน้” รวมถึงตลำดท่ีกว้ำงขึน้ส�ำหรับสินค้ำของอินเดีย
ในประเทศจีน 

นำยมขุรัชียงัได้ระบวุำ่ “มีกำรมุง่เน้นกำรลงทนุแบบสองทำงซึง่เป็น
เร่ืองท่ีนำ่พอใจ” ตอ่มำในปีเดียวกนั นำยชยัจนักำร์ได้สะท้อนให้เหน็
ถงึควำมรู้สกึนีโ้ดยกลำ่ววำ่ “อยำ่งไรก็ตำม มนัไมใ่ชเ่ร่ืองนำ่ประหลำด
ใจด้วยประกำรทัง้ปวงท่ีควำมแตกตำ่งทำงด้ำนเศรษฐกิจและลกัษณะ
เฉพำะทำงระบบท่ีเกิดขึน้เม่ือเวลำผำ่นไปจะก่อให้เกิดควำมท้ำทำย
ท่ีส�ำคญัทำงกำรค้ำ” นำยชยัจนักำร์กงัวลวำ่ “กำรขำดดลุท่ีเพ่ิมขึน้จะ
ท�ำให้เกิดค�ำถำมท่ีเป็นเหตเุป็นผลในเร่ืองควำมยัง่ยืนของรูปแบบกำรค้ำ
ในปัจจบุนั” นำยชยัจนักำร์กลำ่วทิง้ท้ำยอยำ่งมีควำมหวงัท่ีสดุวำ่ “แต่
มนัก็เป็นข้อพิสจูน์ถงึควำมมีวฒิุภำวะของเรำท่ีเรำได้พยำยำมอยำ่ง
จริงใจท่ีจะแก้ไขปัญหำนีด้้วยกำรลงทนุท่ีมำกขึน้และกำรเข้ำถงึตลำดท่ี
กว้ำงขึน้ ซึง่จนถงึตอนนีผ้มต้องยอมรับวำ่ประกำรแรกนัน้ประสบควำม
ส�ำเร็จมำกกวำ่ประกำรหลงั”  o
ดร. สำธ ุลมิำเย เป็นผู้อ�ำนวยกำรศนูย์ตะวนัออกและตะวนัตกในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. และท่ีปรึกษำอำวโุส
ของศนูย์วิเครำะห์กองทพัเรือ บทควำมนีเ้ป็นเนือ้หำท่ีตดัตอนมำจำกบทควำมของ ดร.ลมิำเย เร่ือง 
“ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งอินเดียและเอเชียตะวนัออก: แข็งแกร่งแตไ่มโ่ลดโผน” และมีกำรเรียบเรียงเนือ้หำ
เพ่ือให้เหมำะสมกบักำรน�ำเสนอครัง้นี ้บทควำมต้นฉบบัได้รับกำรตีพิมพ์ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 
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วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IAPDF

นำงเคที เจ็ตนิลไคจิเนอร์ ก�ำลงัสร้ำงกองทพัท่ี
ไมเ่หมือนใครเพ่ือปกป้องบ้ำนเกิดของตนท่ีเป็น
พืน้ท่ีเกำะรำบลุม่จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภมิูอำกำศ 

นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์ซึง่เป็นทัง้กวี ศลิปิน
และอำจำรย์ประจ�ำวิทยำลยัแหง่หมูเ่กำะ
มำร์แชลล์ ก�ำลงัมองหำเยำวชนคนหนุม่สำว
ท่ีมีควำมกระตือรือร้นในหมูบ้่ำนตำ่ง ๆ ของ
ประเทศท่ีตัง้อยูก่ลำงมหำสมทุรแปซฟิิก เพ่ือ
ฝึกให้คนเหลำ่นีข้อรับเงินอดุหนนุเพ่ือน�ำมำ
ชว่ยครอบครัวให้รับมือกบัสภำพอำกำศท่ีนบั
วนัจะเลวร้ำยลงรวมทัง้ระดบัน�ำ้ทะเลท่ีสงูขึน้
เร่ือย ๆ และค้นหำวิธีใหม ่ๆ ในกำรปกป้อง
ชมุชนและวฒันธรรมท่ีเสี่ยงตอ่กำรสำบสญู  

“เร่ืองท่ีเรำเป็นหว่งอยำ่งย่ิงก็คือกำรสญู
เสียวฒันธรรม เรำผกูพนักบัแผน่ดนิของเรำ
มำก เรำรู้จกัแนวปะกำรังทกุแหง่และรู้เร่ืองรำว
ควำมเป็นมำของมนั และรู้วำ่มีปลำอะไรอำศยั
อยูบ้่ำง ถ้ำเรำต้องสญูเสียแนวปะกำรังเหลำ่นี ้
ไป นัน่หมำยควำมวำ่เรำต้องสญูเสียเร่ืองรำว

และควำมรู้ทัง้หมดท่ีมี” นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์  
กลำ่ว “โครงกำรนีมี้จดุประสงค์เพ่ือปกป้อง
ควำมรู้ดงักลำ่ว และรักษำไว้ให้เป็นมรดกแก่
คนรุ่นหลงั” 

นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์ซึง่เป็นหนึง่ในคณะ
ผู้แทนของสำธำรณรัฐหมูเ่กำะมำร์แซลล์ท่ี
เข้ำร่วมหำรือเก่ียวกบัสภำพอำกำศท่ีจดัขึน้
โดยองค์กำรสหประชำชำตเิม่ือปี พ.ศ. 2559 
นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในปี พ.ศ. 
2557 เม่ืออำ่นกลอนบทหนึง่ซึง่เป็นจดหมำย
ท่ีตนบรรจงเขียนด้วยหวัใจถงึลกูสำวตวั
น้อยนำมวำ่ มำทำเฟเล เปเนม ในระหวำ่ง
กำรประชมุสดุยอดวำ่ด้วยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภมิูอำกำศท่ีนิวยอร์ก ซึง่มีเลขำธิกำร
สหประชำชำตเิป็นประธำน  

นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์ท่ีปัจจบุนัมีอำย ุ28 
ปี มีบทกวีท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เป็นครัง้แรกใน
เดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 และเป็นบตุรสำว
ของนำงฮิลดำ เฮน ประธำนำธิบดีหญิงคน
แรกของประเทศท่ีได้ต�ำแหนง่ในปี พ.ศ. 2559 

รอยเตอร์   

การอนุรักษ์

วฒันธรรมของ

เกาะในแปซิฟิก

ท่ามกลางการ

เปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ
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นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์หวงัวำ่ประสบกำรณ์
ของชำวเกำะคนอ่ืน ๆ จะเป็นแรงขบัเคลื่อน
ให้ประชำคมโลกเร่งหำทำงรับมือกบักำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศ และป้องกนัไม่
ให้ประเทศตำ่ง ๆ อยำ่งประเทศของตนถกูกลืน
หำยไปในทะเล

“เรำคือคนท่ีต้องอยูก่บัประสบกำรณ์เหลำ่
นี”้ นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์กลำ่ว “ฉนัตระหนกัดี
วำ่บทกวีอำจจะฟังดปูระหลำดในสถำนกำรณ์
ท่ีเรำก�ำลงัเผชิญกบัปัญหำสภำพภมิูอำกำศ 
แตด่เูหมือนวำ่มนัจะได้ผล และฉนัก็จะ
พยำยำมท�ำให้มนัได้ผลมำกขึน้ไปอีก” 

น�า้ท่วมและภยัแล้ง
นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์ระบวุำ่นกัเรียนสว่นใหญ่
ท่ีตนสอนไมค่อ่ยคิดถงึกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภมิูอำกำศมำกนกั แตส่�ำหรับคนเหลำ่นีแ้ละ
ครอบครัวของตนเองนัน้ ปัญหำนีเ้ร่ิมกลำย
เป็นท่ีเร่ืองยำกจะมองข้ำมไปได้ ประเทศท่ีมี
ประชำกรรำว ๆ  53,000 คน และประกอบไป

ด้วยเกำะปะกำรังและเกำะน้อยใหญ่มำกกวำ่ 
1,000 เกำะแหง่นีเ้พ่ิงฟืน้ตวัจำกภยัแล้งครัง้
เลวร้ำยท่ีสดุครัง้หนึง่เทำ่ท่ีตนจ�ำควำมได้ นำง
เจ็ตนิลไคจิเนอร์เลำ่วำ่ในปี พ.ศ. 2557 ลกูพ่ี
ลกูน้องของตนคนหนึง่ต้องสญูเสียบ้ำนท่ีอำศยั
อยูม่ำตลอดชีวิตในเหตกุำรณ์น�ำ้ทว่ม  

ส�ำหรับใครหลำย ๆ คน “มนัเป็นอะไรท่ีเรำ
รู้วำ่จะต้องเกิดขึน้ไมว่นัใดก็วนัหนึง่ เรำไมมี่
ทำงรู้วำ่คลื่นจะซดัขึน้มำเม่ือไร แตเ่รำก็ต้อง 
เตรียมตวัให้พร้อม” นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์กลำ่ว 
“เม่ือมีกำรออกค�ำเตือนวำ่ระดบัน�ำ้ทะเลจะสงู
ขึน้ ทกุคนตำ่งก็เป็นหว่งวำ่ก�ำแพงกนัคลื่นจะ
ต้ำนอยูห่รือไม”่

นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์กลำ่ววำ่แรงกดดนั
ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ นี ้สง่ผลให้รัฐบำลท่ีมุง่เน้น
ท่ีกำรพฒันำประเทศมำตลอดเร่ิมท่ีจะคดิถงึ
เร่ืองอ่ืน

“น่ีไมใ่ชเ่ร่ืองกำรพฒันำอีกตอ่ไปแล้ว แต่
เป็นกำรอนรัุกษ์มำกกวำ่” นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์
กลำ่ว “มนัเปลี่ยนวิธีท่ีเรำคิดเก่ียวกบัประเทศ
ของเรำ เรำจะเตรียมพร้อมอยำ่งไรเพ่ืออนำคต
ของประเทศ” 

ควำมเสีย่งท่ีสำธำรณรัฐหมูเ่กำะมำร์แชลล์ 
จะได้รับผลกระทบจำกระดบัน�ำ้ทะเลท่ีสงูขึน้
เหน็ได้อยำ่งชดัเจนจำกลกัษณะทำงภมิูศำสตร์
ของประเทศ ซึง่เป็นแผน่ดนิขนำด 181 ตำรำง
กิโลเมตรท่ีขณะนีอ้ยูเ่หนือระดบัน�ำ้ทะเลเฉลี่ย 
2 เมตร 

ระดบัน�ำ้ทะเลท่ีสงูขึน้เป็นตวักำรท�ำให้เกิด 
“คงิ ไทด์” หรือคลื่นทะเลท่ีมีขนำดใหญ่มำกขึน้
ท่ีซดัสำดอยูเ่ป็นประจ�ำทัว่ทัง้เกำะ รวมทัง้คลื่น
พำยซุดัฝ่ังท่ีรุนแรงมำกขึน้ จนสง่ผลให้ถนน
หนทำงและบ้ำนเรือนต้องจมอยูใ่ต้น�ำ้บอ่ยครัง้

ขึน้ ท�ำให้บ้ำนบำงหลงัถลม่หรือถกูทิง้ร้ำง
บรรดำนกัวิทยำศำสตร์คำดกำรณ์วำ่ระดบั

น�ำ้ทะเลจะสงูขึน้ 2 เมตรภำยในปี พ.ศ. 2643 
หรือก่อนหน้ำนัน้เม่ือพิจำรณำจำกอตัรำกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภมิูอำกำศในปัจจบุนั 
ชำวมำร์แชลล์บำงสว่นได้อพยพไปอยูรั่ฐ
ฮำวำยและท่ีอ่ืน ๆ ในสหรัฐอเมริกำตำมหลงั
เพ่ือนร่วมชำตท่ีิอพยพออกไปก่อนหน้ำนีจ้น
กลำยเป็นชมุชนชำวมำร์แชลล์ในตำ่งประเทศ
ท่ีเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ 

ควำมเปลี่ยนแปลงท่ีนกัเรียนของนำง  
เจ็ตนิลไคจิเนอร์เหน็ท�ำให้คนเหลำ่นีรู้้สกึกงัวล
มำกขึน้เร่ือย ๆ ในคำ่ยศลิปะเยำวชนท่ีนำง  
เจ็ตนิลไคจิเนอร์จดัขึน้ มีภำพวำดภำพหนึง่
เป็นภำพอำคำรรัฐสภำในกรุงมำจโูรจมอยูใ่ต้น�ำ้ 
บทกวีจ�ำนวนมำกท่ีเยำวชนท่ีมำเข้ำคำ่ยเขียน
ขึน้โดย “ออกมำจำกควำมหวำดกลวัวำ่จะต้อง
สญูเสียวฒันธรรมและเกำะของพวกตนไป” 
นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์กลำ่ว

“เยำวชนเหลำ่นีไ้มรู้่วำ่จะเอำควำมกลวั
นัน้มำใช้อยำ่งไร นัน่เป็นเหตผุลท่ีท�ำให้เรำ
พยำยำมจะสนบัสนนุคนเหลำ่นี”้ นำงเจ็ตนิล
ไคจิเนอร์กลำ่ว “เยำวชนเหลำ่นีไ้มค่วรถกูมอง
วำ่เป็นแคผู่้ เครำะห์ร้ำยเทำ่นัน้”

นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์เลำ่ตอ่วำ่ตอนนีใ้น
โรงเรียนทัว่หมูเ่กำะมำร์แชลล์ ครูกบันกัเรียน
ก�ำลงัอภิปรำยเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภมิูอำกำศ 

กลุม่ “ผู้ พิทกัษ์โลก” ของนำงเจ็ตนิลไคจิ
เนอร์ซึง่เป็นเยำวชนท่ีได้รับกำรฝึกอบรมโดย
กลุม่ “โจจิคมุ” ซึง่เป็นองค์กรเพ่ือเยำวชนท่ี
ไมแ่สวงหำผลก�ำไรท่ีนำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์ตัง้
ขึน้ เยำวชนเหลำ่นีไ้ด้รับกำรสอนให้มีทกัษะ
ตำ่ง ๆ ท่ีน�ำไปปฏิบตัิได้จริง รวมถงึวิธีกำรท่ี
ซบัซ้อนในกำรขอรับทนุสนบัสนนุส�ำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศ” 

“หลำยคนรู้สกึวำ่วนัหนึง่เรำก็ต้องย้ำยไป
อยูดี่” นำงเจ็ตนิลไคจิเนอร์ยอมรับ “เสียงจำก
ภำยนอกท่ีเดก็ ๆ เหลำ่นีไ้ด้ยินก็บอกอยำ่งนัน้ 
แตฉ่นับอกคนเหลำ่นีว้ำ่มนัยงัไมจ่บ เรำยงัมี
เวลำท่ีจะตอ่สู้”

นางเคท ีเจต็นิลไคจเินอร์ (ขวา) ซ่ึงเป็นกว ีและ
นางมลิาน โลอคี นักรณรงค์เร่ืองการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ เดนิไปตามชายหาดขณะทีน่�า้ลงที่
เกาะปะการังมาจูโร ในหมู่เกาะมาร์แชลล์ เมือ่เดอืน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ภาพถ่ายทางอากาศของหมู่เกาะปะการังมาจูโร 
ในหมู่เกาะ มาร์แชลล์ แสดงให้เห็นว่าพืน้ที ่ 
เลก็ ๆ ส่วนหน่ึงของเกาะอยู่ต�า่กว่าระดบัน�า้
ทะเลในช่วงทีน่�า้ลง    ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIAPDF

สงกรานต์ช้าง
ช้ำงท่ีผำ่นกำรฝึกฝนมำอยำ่งดีพน่น�ำ้ใสบ่รรดำผู้ขบัข่ียำนพำหนะและ
ผู้คนท่ีสญัจรไปมำในจงัหวดัอยธุยำ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย เพ่ือต้อนรับเทศกำล “สงกรำนต์” หรือปีใหมไ่ทยในเดือน
เมษำยน พ.ศ. 2560

บรรดำช้ำงตวัใหญ่จำกปำงช้ำงในจงัหวดัอยธุยำถกูพำตวัมำเดนิ
เตร็ดเตร่ปะปนไปกบัรถรำบนท้องถนน เลน่น�ำ้กบัผู้คนท่ีนัง่อยูบ่นรถยนตร์
แบบเปิดโลง่ และพน่น�ำ้ใสใ่ครก็ตำมท่ีเท่ียวเกะกะหรือกล้ำพอท่ีจะเข้ำไป
อยูใ่นพิสยัท�ำกำรของช้ำงเหลำ่นี ้เทศกำลสงกรำนต์เป็นชว่งวนัหยดุยำว
ตอ่เน่ืองกนัสำมวนั ซึง่นบัวำ่นำนท่ีสดุในปฏิทินวนัหยดุของไทย เมืองใหญ่ 
ๆ แทบจะกลำยเป็นเมืองร้ำง เพรำะคนท�ำงำนตำ่งก็มุง่หน้ำกลบับ้ำนเกิด
เพ่ือไปเย่ียมครอบครัวและเฉลมิฉลองด้วยกำรสรงน�ำ้พระพทุธรูป รดน�ำ้
ด�ำหวัขอพรผู้ใหญ่ท่ีเคำรพ และเลน่สำดน�ำ้กนัอยำ่งสนกุสนำน จนเป็นท่ี
รู้จกัไปทัว่โลกวำ่เป็นเทศกำลสำดน�ำ้ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก 

เทศกำลนี ้ซึง่นอกจำกประเทศไทยแล้ว ยงัมีกำรเฉลมิฉลองกนัใน
ประเทศเพ่ือนบ้ำนอยำ่งพมำ่ กมัพชูำและลำว ตรงกบัชว่งท่ีอำกำศร้อน
ท่ีสดุในรอบปี ซึง่อณุหภมิูมกัจะขยบัสงูเกิน 40 องศำเซลเซียส 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ำยหวัล้ำนมำกกวำ่ 30 คน มำ
รวมตวักนัท่ีบอ่น�ำ้พรุ้อนใน

เมืองสรุึตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ในเดือน
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ืออวดศีรษะ
ท่ีไร้ผมของตวัเองและท�ำเร่ืองสนกุ ๆ

สมำชิกของชมรมคนหวัล้ำนของ
เมืองผลดักนัเลน่ชกักะเยอ่ท่ีไมเ่หมือน
ใครด้วยกำรติดตวัดดูเข้ำกบัศีรษะของ
ผู้ เลน่แตล่ะคน และผกูเชือกสีแดงเส้น
หนึง่เข้ำกบัตวัดดูท่ีอยูบ่นศีรษะ จำก
นัน้ผู้ เลน่ทัง้สองฝ่ำยต้องพยำยำม
ท�ำให้ตวัดดูหลดุออกจำกศีรษะของ
คูแ่ขง่ 

“น่ีผมยงัเจ็บหวัอยูเ่ลย” นำยโทชิ
ยกิู โอกำซำวำระ อำย ุ43 ปี พดูพร้อม
รอยยิม้ “ผมคดิวำ่คงต้องเอำน�ำ้แข็ง
มำประคบเสียแล้วละ่”  

นำยมำซำโทโมะ ซำซำกิ อำย ุ64 
ปี ซึง่มำเข้ำร่วมกำรแขง่ขนัเป็นครัง้
แรกกลำ่ววำ่ ตนเคยรู้สกึไมม่ัน่ใจกบั

ศีรษะท่ีล้ำนของตนเอง แตต่อนนีก้ลบั
รู้สกึตำ่งไปจำกเดมิ “ผมรู้สกึภมิูใจ 
หรือบำงทีผมควรจะพดูวำ่ผมรู้สกึดี
ท่ีเป็นคนหวัล้ำน และต้องขอบคณุ
สมำคมคนหวัล้ำนท่ีท�ำให้ผมรู้สกึแบบ
นี”้ นำยซำซำกิกลำ่วและเพ่ิมเตมิวำ่ 
ตนเร่ิมหวัล้ำนตอนอำย ุ40 ปี

สมำคมนีมี้สมำชิกประมำณ 65 
คนจำกทัว่ประเทศนบัตัง้แตท่ี่ก่อตัง้ขึน้
เม่ือปี พ.ศ. 2532 มีจดุประสงค์ท่ีจะสง่
เสริมให้คน “มองกำรเป็นคนหวัล้ำน
ในแงบ่วก มีควำมสขุ และท�ำให้โลก
สดใสด้วยศีรษะท่ีเป็นมนัวำวของเรำ” 
เวบ็ไซต์ของสมำคมระบุ

นำยเทจิโร ซโุกะ ประธำนสมำคม
วยั 70 ปี หวงัวำ่จะมีคนมำชมุนมุกนั
มำกขึน้ “ผมอยำกให้คนหวัล้ำนทกุ
คนทัว่โลกมำรวมตวักนัท่ีน่ี เรำจะได้
จดักำรแขง่ขนักีฬำโอลมิปิกคนหวั
ล้ำน” นำยซโุกะกลำ่ว  รอยเตอร์

ความฝันของคนหวัล้าน
ช

อำกำศกระป๋อง
แม้วำ่นำยกรัฐมนตรีหลี่ เคอ่เฉียง แหง่สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน จะให้ค�ำมัน่วำ่จะท�ำให้ท้องฟ้ำกลบัมำ
สดใสอีกครัง้ แตบ่ริษัทท่ีได้รับกำรสนบัสนนุจำกรัฐบำล
จีนกลบัเดนิหน้ำท�ำธรุกิจขำยอำกำศบริสทุธ์ิจำกป่ำ
ทำงตะวนัตกของจีนอดักระป๋องในรำคำกระป๋องละ 48 
หยวน (ประมำณ 227 บำท) 

แตล่ะกระป๋องสำมำรถใช้ได้ตอ่เน่ืองสองนำที บริษัท
ตำ่ง ๆ ของจีนตำ่งสรรหำผลติภณัฑ์ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่
ท่ีบำงอยำ่งอำจฟังดแูปลก ๆ ไปบ้ำง ตัง้แตส่ร้อยคอกรอง
อำกำศไปจนถงึถงุเท้ำกนัควนัพิษ เพ่ือขำยให้ผู้บริโภคท่ี
วิตกกงัวลเก่ียวกบัคณุภำพของอำกำศท่ีตนหำยใจเข้ำไป 

หลงักำรประชมุประจ�ำปีของรัฐสภำในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 
นำยหลี่กลำ่ววำ่รัฐบำลจะควบคมุระดบัมลพิษทำงอำกำศให้ได้ และ
ท้องฟ้ำจะต้องกลบัมำสดใสอีกครัง้ 

กำรแจ้งเตือนหมอกควนักลำยเป็นเร่ืองธรรมดำในภำคเหนือ
ของจีน โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในชว่งฤดหูนำวท่ีโหดร้ำยเม่ือหน้ำกำกกนั
มลพิษขำดตลำด “เรำตัง้โรงงำนในวนอทุยำนหนิงตงในมณฑลสำ่น
ซี และอดัอำกำศเข้ำสูก่ระป๋องโดยตรง” นำยไจ เหวินเฉิน ผู้จดักำร
ฝ่ำยขำยของอตุสำหกรรมป่ำไม้ซำนจิน ท่ีได้รับกำรสนบัสนนุจำก
ส�ำนกังำนป่ำไม้ไทไบในท้องถ่ินกลำ่ว

“ผู้บริโภคจะรู้สกึเหมือนกบัวำ่ตวัเองก�ำลงัหำยใจอยูก่ลำงป่ำ” 
นำยไจระบุ

แม้วำ่จะถกูวิพำกษ์วิจำรณ์อยำ่งกว้ำงขวำงในเวยป๋ัว ซึง่เป็น
ไมโครบลอ็กสงัคมออนไลน์ของจีนท่ีคล้ำยคลงึกบัทวิตเตอร์ แตส่ื่อ
ในสำ่นซีกลบัรำยงำนวำ่อำกำศอดักระป๋องรุ่นแรกท่ีอดุมไปด้วย
ออกซเิจนจำกเทือกเขำฉินหลิง่ท่ีวำงตลำดขำยหมดเกลีย้งไปแล้ว

“อำกำศกระป๋องท�ำให้ฉนัคดิถงึป่ำ” ผู้ใช้เวบ็ไซต์เถำเป่ำรำยหนึง่
กลำ่ว ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ซือ้ของออนไลน์จำกผู้บริโภคถงึผู้บริโภคยอดนิยม
ของจีน และเพ่ิมเตมิวำ่อำกำศกระป๋องนัน้มีรำคำท่ี “สมเหตสุมผล” 

นำยไจปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมลูยอดขำยตอ่รอยเตอร์ โดยให้
เหตผุลวำ่มนัเป็นควำมลบัทำงธรุกิจ “เน่ืองจำกรำคำท่ีคอ่นข้ำงสงู เรำ
จงึแนะน�ำให้ผู้ใช้คอ่ย ๆ ใช้ทีละน้อย” นำยไจกลำ่ว   รอยเตอร์
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