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ความเชี่ ยวชาญ
เกี่ยวกับการสูร้ บ
แบบหลายมิติ

พร้อมด้วย

วิธีการของอินเดียในการจัดการกับความ
ท้าทายด้านความมั่นคงภายใน

IAPDF

สารบัญ

ชุดที่ 42 ฉบับที่ 4

เรื่ องเด่ น

10 พฤติกรรมที่ไม่ สามารถคาดเดาได้

กองก�ำลังร่วมพิจารณาว่าการสู้รบแบบหลายมิติ
เป็ นหัวใจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในอนาคต

16 การอนุมานนโยบายของรัสเซียในทะเลจีนใต้
ส�ำหรับรัสเซีย ปั ญหาทะเลจีนใต้
คือจุดบรรจบของนโยบายสองระดับ

20 สิ่งที่ซ่อนอยู่

การใช้ เรื อด�ำน� ้ำกันอย่างแพร่หลาย คือจุดเริ่ มต้ นของ
ความมัน่ คงยุคใหม่ในอินโดเอเชียแปซิฟิก

26 สกายเน็ต: การด�ำเนินคดีหรื อการข่ มเหง

การขาดความเปิ ดเผยในการพิจารณาคดีของจีน
ท�ำให้ มีความกังวลเพิ่มขึ ้นในเรื่ องการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน

30 ผลประโยชน์ อันงดงามจากอุตสาหกรรม
กองทัพเรื อ
ญี่ปนเพิ
ุ่ ่มระดับการป้องกันทางทะเล

36 การรั บมือกับความวุ่นวายภายในประเทศ

ความแตกต่างในประเทศ สร้ างความมัง่ คัง่ ทาง
วัฒนธรรมให้ แก่อินเดีย แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้ เกิด
ความแตกแยกที่อาจกลายเป็ นความท้ าทายต่อการ
รักษาสันติภาพภายในประเทศ

42 การป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์

พันธมิตรและหุ้นส่วนคือสิง่ ส�ำคัญยิ่ง ต่อสถานะความ
มัน่ คงในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

46 การต่ อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ อง

ศูนย์บรู ณาการแห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิก ต่อสู้กบั ภัยคุกคามที่เกิดขึ ้นใหม่

50 ภารกิจการฝึ กการต่ อต้ านยาเสพติดในมัลดีฟส์
กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ ้น ท�ำให้ ประเทศ
ต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้

54 กองทัพเรื อรุ่ นต่ อไป

16

พล.ร.ต. จอห์น มาร์ ตนิ จากนิวซีแลนด์ได้ เสริ มสร้ างรากฐาน
การป้องกันแบบพหุภาคีในช่วงทศวรรษที่ก�ำลังจะมาถึง

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
กฎหมายใหม่ของอินโดนีเซีย อนุญาตให้ จ�ำคุก
พวกหัวรุนแรงที่เดินทางกลับเข้ าประเทศ

60 กระบอกเสียง

ดร. สาธุ ลิมาเย จากศูนย์ตะวันออกและตะวันตก
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีน

64 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมของเกาะในแปซิฟิกท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลก และเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

ทหารจากกองทัพบกเนปาลร่วมฝึ กซ้ อม
ส�ำหรับวันกองทัพบกในกรุงกาฐมาณฑุ

เกี่ยวกับหน้ าปก:

64

ภาพภัยคุกคามจากขีปนาวุธ
พิสยั ที่อาจเป็ นไปได้ ของ
เกาหลีเหนือ แสดงให้ เห็นว่า
เหตุใดทุกประเทศในอินโด
เอเชียแปซิฟิกจึงควรร่วมมือ
กันเพื่อหยุดยังการพั
้
ฒนา
ขีดความสามารถของรัฐบาล
เกาหลีเหนือ ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ
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กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิิ

นดีตอ้ นรับสู่นิตยสาร อินโด
เอเชี ยแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม
ฉบับไตรมาสที่สี่สำ� หรับปี พ.ศ.
2560 ซึ่งฉบับนี้จะศึกษาความ
หมายร่ วมสมัยของการป้ องปรามในขณะ
ที่ภยั คุกคามด้านความมัน่ คงในภูมิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิกยังคงเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอ
การป้ องปรามกลายเป็ นค�ำที่มีความ
หมายใหม่เมื่อเราก้าวพ้นยุคสงครามเย็น
และเข้าสู่ทศวรรษที่สามของศตวรรษนี้
ในอินโดเอเชียแปซิฟิกและที่อื่น ๆ ภัย
คุกคามรู ปแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนและ
มีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบนั เกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าเมื่อก่อนและมักจะรุ นแรงกว่าเมื่อก่อน ความ
ท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีต้งั แต่การแสวงหาขีปนาวุธติดอาวุธนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือและการส่งก�ำลัง
ทหารเข้าไปประจ�ำการในทะเลจีนใต้ของจีน ไปจนถึงกลยุทธ์ในการก่อการร้ายของกลุม่ อิสลามสุด
โต่งที่นิยมความรุ นแรงในฟิ ลิปปิ นส์ และการกลับสู่ประเทศของนักรบที่ไปร่ วมรบในอิรักและซีเรี ย
พันธมิตรและหุน้ ส่วนในภูมิภาคนี้จำ� เป็ นต้องท�ำงานร่ วมกันเพือ่ ให้เข้าใจภัยคุกคามเหล่านี้ได้ดีข้ ึน และ
พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพเพือ่ ต่อต้านและปราบปรามภัยคุกคามดังกล่าว
ฟอรั ม ฉบับนี้ จะเริ่ มที่ภาพรวมของแนวคิดในเรื่ องการสูร้ บแบบหลายมิติ และการน�ำแนวคิดนี้
ไปใช้กบั ความสัมพันธ์และการตอบสนองแบบพหุภาคี บทความอื่น ๆ จะกล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ อาทิ
วิธีการป้ องปรามภัยคุกคามภายในต่อความมัน่ คงของอินเดีย และวิธีการถ่วงดุลอ�ำนาจของรัสเซีย
ในภูมิภาคนี้ ฟอรั ม ฉบับนี้ยงั มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการป้ องปรามในหลายรู ปแบบที่เกิดขึ้นในการ
แข่งขันทางด้านอาวุธเรื อด�ำน�้ำในอินโดเอเชียแปซิฟิก พลวัตแห่งการแข่งขันนี้แสดงให้เห็นถึงความ
เกี่ยวพันที่เพิม่ มากขึ้นระหว่างการป้ องปรามตามแบบ การป้ องปรามนอกแบบ และการป้ องปรามด้วย
นิวเคลียร์ กับการด�ำเนินกลยุทธ์ดา้ นความมัน่ คง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ยงั เป็ นปัจจัยในการป้ องปราม อาวุธใหม่ต่าง ๆ สามารถช่วยลดภัยคุกคาม
ได้ แต่เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าอย่างรวดเร็วก็อาจกระตุน้ ให้เกิดการใช้ขีดความสามารถและกลวิธีแบบ
อสมมาตรในการท�ำสงคราม นอกจากนี้ การโจมตีตอบโต้แบบดั้งเดิมต่อการโจมตีโดยผูก้ ่อการร้าย
และการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบนั ก�ำลังเป็ นความท้าทายที่เพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ
พันธมิตรและหุน้ ส่วนในภูมิภาคจะต้องพัฒนากลยุทธ์และวิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่ ยับยั้ง
ภัยคุกคามดังกล่าวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ การป้ องปรามที่ดีข้ ึนจะท�ำให้ผทู ้ ี่อาจเป็ น
ฝ่ ายตรงข้ามเชื่อว่าการกระท�ำใด ๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ดา้ นความมัน่ คงโดยรวมของเราจะได้รับการ
ตอบโต้อย่างรุ นแรงและเด็ดขาด การพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพือ่ จะสามารถตอบโต้ภยั คุกคามใหม่เหล่านี้
ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจะช่วยเสริ มสร้างความร่ วมมือและความเป็ นพันธมิตร
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ ที่ลึกซึ้งส�ำหรับผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมยินดีรับ
ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ iapdf@iapdforum.com
ขอแสดงความนับถือ
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ผู้เขียนบทความ
ด.ร. อเล็กซานเดอร์ โคโรเลฟ เป็ นนักวิจยั

ของศูนย์เอเชียและโลกาภิวตั น์แห่งมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติสงิ คโปร์ หัวข้ อวิจยั ที่ ด.ร.โคโรเลฟให้ ความสนใจ
คือ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวิชาการ
เมืองเปรี ยบเทียบ นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซีย การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในอดีตประเทศสังคมนิยม การเมืองแห่ง
การปฏิรูปสังคม และทฤษฎีและการปฏิบตั ใิ นระบอบ
ประชาธิปไตย ด.ร.โคโรเลฟได้ รับปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย
หนานไค วิทยาลัยการปกครองโจว เอินไหล และได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 16

นายสาโรช บานา เป็ นบรรณาธิการบริหาร

ของนิตยสาร บิสซิเนส อินเดีย ในเมืองมุมไบ
ประเทศอินเดีย เขาเขียนบทความหลากหลาย
เกี่ยวกับการป้องกันประเทศและความมัน่ คง ความ
มัน่ คงทางไซเบอร์ อวกาศ พลังงาน สิง่ แวดล้ อม
กิจการต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การ
ขนส่งและท่าเรือ และการพัฒนาพื ้นทีเ่ มืองและ
พื ้นทีช่ นบท นายบานาได้ รับทุนวิจยั เจฟเฟอร์ สนั
ทีศ่ นู ย์อสี ต์เวสต์ในรัฐฮาวาย เขาท�ำหน้ าทีเ่ ป็ น
เหรัญญิก/เลขานุการให้ แก่คณะกรรมการสมาคม

ศูนย์อสี ต์เวสต์ อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 30 และ 36

นางเดบาลีนา โกชาล เป็ นนักวิจยั ที่ศนู ย์

เพื่อการศึกษาด้ านความมัน่ คงของมนุษย์ ซึง่ เป็ น
องค์กรวิจยั นอกภาครัฐที่ไม่หวังผลก�ำไรในเมือง
ไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ผลงานของเธอได้ รับ
การเผยแพร่ไปทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิกและทัว่ โลก
นางโกชาลได้ รับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการ
ศึกษาระหว่างประเทศจากสเตลลา มาริ ส คอลเลจ
ในเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย และอาศัยอยูใ่ นกรุง
เดลี ส�ำหรับ ฟอรัม ฉบับนี ้ เธอเขียนบทความเกี่ยว
กับการวิจยั เพื่อการป้องกันประเทศอินเดียและ

หน่วยงานด้ านการพัฒนา อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 33

พ.ต. แพทริก แอปเปิ ลเกต เป็ นรองผู้

การประชุมและการ
จัดแสดงสิ นค้า
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ
ปฏิบัติการ
แปซิฟิก พ.ศ. 2561

ส�ำนักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาค
พื ้นแปซิฟิก ร่วมกับเทคคอนเน็กต์ จะเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของปฏิบตั กิ ารแปซิฟิก พ.ศ. 2561 ทีโ่ รงแรมเชอ
ราตันไวกีกี เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย และทีศ่ นู ย์การประชุมเฮลอิเคนาในฐาน
ทัพฟอร์ ตแชฟเตอร์ รัฐฮาวาย ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 การ
ประชุมด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของปฏิบตั กิ ารแปซิฟิก พ.ศ. 2561
จะมุง่ ให้ ความส�ำคัญกับ "การเปลีย่ นผ่านเทคโนโลยีไปสูข่ ดี ความสามารถ
พร้ อมกับนักสู้ในสงครามและหุ้นส่วนในอินโดเอเชียแปซิฟิกของเรา”
เราก�ำลังน�ำผู้น�ำระดับสูงในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จากทัว่ ทุกเหล่า
ทัพและหน่วยงาน ผู้น�ำระดับสูงจากประชาคมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้บริ หารและวิศวกรในอุตสาหกรรมด้ านกลาโหม และ
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย และนักวิทยาศาสตร์ มารวมตัวกันเพื่อร่วมมือกัน
ค้ นหาวิธีที่เราจะสามารถน�ำมาซึง่ สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอิน
โดเอเชียแปซิฟิกผ่านทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เราจะด�ำเนินการทบทวนผลงานของส�ำนักงานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก หารื อเกี่ยวกับ
การสาธิตเทคโนโลยีที่เป็ นขีดความสามารถร่วมที่ด�ำเนินอยูแ่ ละใน
อนาคต โครงการให้ เงินทุนที่รวดเร็วส�ำหรับนวัตกรรม และโครงการด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมอื่น ๆ นอกจากนี ้ เราจะมีการประชุมใน
ระดับที่เป็ นความลับซึง่ จะเน้ นให้ เห็นถึงรายชื่อล�ำดับความส�ำคัญแบบ
บูรณาการของกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารในพื ้นทีร่ ับผิดชอบทีก่ ว้ าง
ใหญ่ มีความหลากหลายและซับซ้ อน (ภาพ: ภาพตัวอย่างแนวความคิด
ด้ านการป้องกันกองก�ำลังทหารเคลือ่ นทีข่ องส�ำนักงานโครงการวิจยั ขัน้
สูงด้ านกลาโหมของสหรัฐฯ) ขอเชิญเข้ าร่วมกับผู้นำ� ด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในขณะทีเ่ ราเปลีย่ นผ่านเทคโนโลยีไปสูข่ ดี ความสามารถพร้ อมกับ
นักสู้ในสงครามและหุ้นส่วนในอินโดเอเชียแปซิฟิกของเรา
ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
https://events.techconnect.org/POST/

บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
ฝ่ ายแผนการโจมตีทางอากาศ ที่ศนู ย์ปฏิบตั กิ าร
ทางอากาศ 613 ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการวางแผน
การปฏิบตั กิ ารทางอากาศทังหมดของกอง
้
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ซึง่
ประกอบด้ วยการปฏิบตั กิ ารเผชิญเหตุ การปฏิบตั ิ
การด้ านมนุษยธรรม และการปฏิบตั กิ ารฝึ กประจ�ำ
พ.ต. แอปเปิ ลเกตเข้ ารับราชการในกองทัพอากาศ
ใน พ.ศ. 2547 และได้ รับเหรี ยญตราเกียรติยศ
เหรี ยญตราเชิดชูเกียรติ และรางวัลหน่วยปฏิบตั ทิ ี่ดีเด่น พ.ต. แอปเปิ ลเกตเป็ น
เจ้ าหน้ าที่น�ำร่องอาวุโส เป็ นผู้จบการศึกษาจากโรงเรี ยนอาวุธกองทัพอากาศ และ
ได้ รับรางวัลพลโทโนวัก จากโรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ ในปี พ.ศ. 2556
พ.ต. แอปเปิ ลเกตจบการศึกษาจากโรงเรี ยนเสนาธิการทหารเรื อในปี พ.ศ. 2559
อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 42
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ออสเตรเลีย

รอยเท้ าไดโนเส าร์

ยักษ์

นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบรอยเท้ าไดโนเสาร์ ที่อาจจะมีขนาดใหญ่ที่สดุ
ในโลกที่วดั ได้ เกือบ 1.7 เมตร ในพื ้นที่หา่ งไกลบนชายฝั่ งตะวันตก
เฉียงเหนือของออสเตรเลีย
รอยเท้ าของไดโนเสาร์ ยกั ษ์ ใหญ่ตระกูลซอโรพอด เป็ นหนึง่ ใน
ร่องรอยเหยียบย�่ำของไดโนเสาร์ 21 สายพันธุ์ที่พบในบริ เวณคาบ
สมุทรแดมเพียร์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึง่ อยูห่ า่ งจากเมืองบรูม
ซึง่ เป็ นเมืองตากอากาศ 130 กิโลเมตร “รอยเท้ าไดโนเสาร์ ที่เราพบ
มีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้ าอื่น ๆ ที่เคยพบมาทัว่ โลก” นายสตีฟ ซา
ลิสเบอรี หัวหน้ าทีมวิจยั ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และ
มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก กล่าว
ซอโรพอดเป็ นไดโนเสาร์ กินพืชขนาดใหญ่ที่เดินสี่ขา มีคอยาว
หางยาวและขาใหญ่เหมือนเสาค� ้ำ เคยมีการค้ นพบรอยเท้ าของ
ไดโนเสาร์ ตระกูลนี ้ขนาด 1.2 เมตร ในประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.
2558
นายซาลิสเบอรี เปิ ดเผยว่า หินที่มีรอยเท้ าของไดโนเสาร์ ที่แดมเพียร์
มีอายุราว 127 ถึง 144 ล้ านปี ซึง่ นับว่าเก่าแก่กว่าฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่เคย
พบในออสเตรเลีย “ฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่พบส่วนใหญ่มาจากชายฝั่ งตะวัน

ออกหรื อทางตะวันออกของออสเตรเลีย และมีอายุระหว่าง 115 ถึง 90
ล้ านปี ” นายซาลิสเบอรี กล่าว
นอกจากนี ้ นักวิทยาศาสตร์ ยงั พบรอยเท้ าของไดโนเสาร์ กินเนื ้อหกสาย
พันธุ์ และยังเป็ นครัง้ แรกที่พบฟอสซิลของสเตโกซอรัส ซึง่ เป็ นไดโนเสาร์ ที่มี
เกราะป้องกันตัวบนหลัง รอยเตอร์

ทวี ป ที่ สาบสู ญ

นิ วซี แลนด์

ซีแลนเดีย

นักธรณีวิทยาเชื่อ
ว่าเป็นทวีปขนาด
ใหญ่ ซึ่งพื้นที่
เกือบทั้งหมดอยู่ใต้
มหาสมุทร

นิวคาลิโดเนีย

พื้นที่ร้อยละ 94
จมอยู่ใต้น้�ำ

ออสเตรเลีย

5

ล้านตาราง
กิโลเมตร

มหาสมุทร
แปซิฟิก

ทะเลแทสมัน
ผ่านเกณฑ์ทุกข้อเช่น
เดียวกับอีกเจ็ดทวีป
บนโลก

นิวซีแลนด์

• มีระดับความสูงเหนือกว่า
บริเวณโดยรอบ
• มีลักษณะทางธรณีวิทยา
ที่โดดเด่น
• มีอาณาบริเวณที่แน่นอน
• มีแผ่นเปลือกโลกหนา
กว่าพื้นมหาสมุทร
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
6

IAPD FORUM

ข้ อมูลจาก: จีเอสเอ ทูเดย์

นักวิทยาศาสตร์เปิ ดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ว่า นิวซีแลนด์
ตั้งอยูบ่ นทวีปที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ก่อนหน้านี้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จมอยูใ่ ต้
มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ ทวีปแห่งนี้ถกู ขนานนามว่า “ซีแลนเดีย”
บรรดานักวิจยั ระบุวา่ ซีแลนเดียเป็ นดินแดนที่มีลกั ษณะภูมิประเทศ
เฉพาะตัวและผ่านเกณฑ์ทุกข้อเช่นเดียวกับอีกเจ็ดทวีปบนโลก กล่าวคือ มี
ระดับความสูงเหนือกว่าพื้นที่โดยรอบ มีลกั ษณะทางธรณี วทิ ยาที่โดดเด่น
มีอาณาบริ เวณที่แน่นอน และมีแผ่นเปลือกโลกที่หนากว่าพื้นมหาสมุทร
ในงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสาร จี เอสเอ ทูเดย์ ของสมาคมธรณี วทิ ยา
แห่งอเมริ กา นักวิจยั ระบุวา่ ซีแลนเดียมีพ้ืนที่ราว 5 ล้านตารางกิโลเมตร
และจมอยูใ่ ต้น้ ำ� ถึงร้อยละ 94 นักวิจยั ระบุวา่ ทวีปซีแลนเดียครอบคลุมผืน
ดินหลักสามแห่ง ได้แก่ เกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซ่ ึงอยูท่ าง
ทิศใต้ และนิวคาลิโดเนียที่อยูท่ างทิศเหนือ
นักวิทยาศาสตร์ซ่ ึงส่ วนใหญ่มาจากสถาบันวิจยั จีเอ็นเอส ไซเอนซ์
ของทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งซีแลนเดียเคยเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ทวีปขนาดใหญ่ชื่อกอนด์วานา ก่อนที่จะแยกตัวออกมาเมื่อราว ๆ 100 ล้าน
ปี ก่อน “การจัดให้ซีแลนเดียมีฐานะเป็ นทวีป จะมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์
มากกว่าการเป็ นเพียงแค่ชื่อเฉย ๆ” งานวิจยั ระบุ “การที่ทวีปหนึ่งจมอยูใ่ ต้
น�้ำแต่ไม่แยกตัวออกจากกัน ท�ำให้มนั เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาการยึด
เกาะและการแยกออกจากกันของเปลือกโลกภาคพื้นทวีป”
นายนิค มอร์ติเมอร์ นักวิจยั หลักระบุวา่ นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับทวีปซีแลนเดียมานานกว่า 20 ปี แล้ว แต่ดูเหมือนว่าความ
พยายามของคนเหล่านี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ทวีปซีแลนเดียจมอยูใ่ ต้ทะเล “ถ้าเราสามารถเปิ ดก๊อกให้น้ ำ� ไหลออกจาก
มหาสมุทรได้ ทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรามีท้ งั เทือกเขาทอดตัวเป็ นแนวยาว
และทวีปขนาดใหญ่ที่ยกตัวขึ้นสูงเหนือน�้ำ” นายมอร์ติเมอร์กล่าว
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

จีน

ร

การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์

รถไฟส่งสินค้ าขบวนแรกจากอังกฤษไปยังประเทศจีนเริ่ มออกเดิน
ทางในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยขนสินค้ านานาชนิด เช่น
วิตามิน ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทารกและเภสัชภัณฑ์ ภายใต้ ความ
พยายามของอังกฤษที่ต้องการจะขยายตลาดการค้ าของตนไปทัว่
โลก
การเดินทางเป็ นระยะทาง 12,000 กิโลเมตร จากฝั่ งตะวันออก
ของอังกฤษสูภ่ าคตะวันออกของจีนครัง้ นี ้ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 17 วัน หรื อ
ราว ๆ ครึ่งหนึง่ ของเวลาที่ใช้ ในการเดินทางด้ วยเรื อในระยะทางที่
เท่ากัน รถไฟส่งสินค้ าขบวนแรกจากจีนเดินทางถึงอังกฤษในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 รถไฟสีแดงสดเดินทางออกจากสถานีในเมือง
สแตนฟอร์ ดเลอโฮป ในมณฑลเอสเซกซ์ และมุง่ หน้ าสูเ่ มืองบาร์ กิงซึง่
อยูท่ างตะวันออกของกรุงลอนดอน พร้ อมกับตู้สนิ ค้ าหลายสิบตู้
จากเมืองบาร์ กิง รถไฟผ่านอุโมงค์ชอ่ งแคบอังกฤษเข้ าสูฝ่ รั่งเศส
และต่อไปยังเบลเยียม เยอรมนี โปแลนด์ เบลารุส รัสเซียและคาซัค
สถาน ก่อนที่จะจบการเดินทางไกลเมื่อเข้ าเทียบสถานีที่เมืองอี ้อูของ
จีน
อังกฤษก�ำลังพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ ากับทุก
ประเทศทัว่ โลก เพื่อเตรี ยมตัวให้ พร้ อมส�ำหรับการออกจากสหภาพ
ยุโรปในอีกสองปี ข้ างหน้ า
“รถไฟสายใหม่ที่เชื่อมกับจีนนี ้เป็ นอีกแรงกระตุ้นหนึง่ ส�ำหรับการ
เจาะตลาดทัว่ โลกของอังกฤษ หลังจากเส้ นทางสายไหมที่ใช้ ขนส่ง
สินค้ าในอดีต เพื่อน�ำสินค้ าอังกฤษออกไปสูป่ ระเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก”
นายเกรก แฮนด์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการค้ าของอังกฤษเปิ ดเผย
บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างอี ้อูและกรุงลอนดอนภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัท อี ้อู ไทเม็กซ์ อินดัสเทรี ยล อินเวสต์เมนต์ ท�ำให้
กรุงลอนดอนกลายเป็ นเมืองล�ำดับที่ 15 ของยุโรปที่มีเส้ นทางเชื่อม
ต่อทางรถไฟโดยตรงกับจีน นับตังแต่
้ ประธานาธิบดีสี จิ ้นผิงของจีน
ประกาศโครงการ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง” ในปี พ.ศ. 2556
“นี่เป็ นรถไฟส่งออกขบวนแรก และเป็ นแค่จดุ เริ่ มต้ นของบริ การ
ขนส่งทางตรงเส้ นทางประจ�ำระหว่างอังกฤษกับจีน” นายซูบนิ เฟิ ง
ประธานบริ ษัท อี ้อู ไทเม็กซ์ อินดัสเทรี ยล อินเวสต์เมนต์ ระบุ “เรา
มีความเชื่อมัน่ อย่างเต็มที่วา่ อังกฤษจะประสบความส�ำเร็ จในฐานะ
ประเทศผู้สง่ ออก และรถไฟก็เป็ นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการ
ขนส่งสินค้ าปริ มาณมากผ่านระยะทางไกลภายในเวลาอันรวดเร็ว
กว่า” รอยเตอร์

ฟิ ลิปปิ นส์

ชะลอการไหลบ่า
ของคลื่นยาเสพติด

หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นแปซิฟิก ต้องเผชิญกับภารกิจ
ที่ท้าทายในการหยุดยั้งการเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมีตั้งต้นส�ำหรับการผลิตยา
เสพติด ทางหน่วยได้ดำ� เนินการดังกล่าวโดยประสานความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมายเข้ากับการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูล
เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีเดียว หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวัน
ตกได้สนับสนุนความพยายามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งน�ำไปสู่การสกัด
จับสารเคมีตั้งต้นที่จะน�ำไปใช้ในการผลิตยาบ้าได้ถึง 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�ำนวนมากกว่า 160,000 ราย ผลิตสารเคมีทุกอย่างตั้งแต่
สารประกอบเคมีที่ธรรมดาที่สุดไปจนถึงสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่ซับซ้อน
รอยเตอร์

การให้ความส�ำคัญกับผลก�ำไรมากกว่าชีวิตคนก่อให้เกิดอันตรายในห่วงโซ่
อุปทาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการหล่อเลี้ยงองค์กรอาชญากรรมที่ทำ� เงินได้อย่าง
มหาศาล กลวิธีอย่างหนึ่งที่คนร้ายมักจะใช้ตบตาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของสารเคมี
เหล่านี้ก็คือการกรอกข้อมูลเท็จในเอกสารส่งออก ซึ่งน�ำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท�ำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงตั้งแต่คนขับรถ
บรรทุกไปจนถึงคนงานที่ท่าเรือ และคนงานบนเรือขนส่งตู้สินค้า
เพื่อรับมือกับเทคนิคที่คนร้ายใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางของสารตั้งต้น จีนได้
ร่วมมือกับประชาคมนานาชาติในการจัดตั้งคณะท�ำงาน พัฒนาระบบติดตามยาและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับสารตั้งต้นให้มีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ปัญหานี้จะยังคงด�ำเนินต่อไปเนื่องจากการขาดการบังคับใช้กฎระเบียบ การตรวจ
สอบและการก�ำกับดูแล หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก
IAPD FORUM

7

IAPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจอินโดนีเซียคุ้ม
กันบ้ านหลังหนึ่งหลังจากทีบ่ ุกเข้ า
ตรวจค้ นในเมืองบันดุง จังหวัด
ชวาตะวันตก เมือ่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

กฎหมายใหม่ ของอินโดนีเซียอนุญาต

ให้จำ� คุกพวกหัวรุนแรงที่
เดินทางกลับเข้ าประเทศ
รอยเตอร์

8

IAPD FORUM

ฝ่

ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ ล่าวในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ว่า อินโดนีเซียเตรี ยมอนุมตั กิ ฎหมายใหม่ที่อนุญาต
ให้ เจ้ าหน้ าที่ มีอ�ำนาจจ�ำคุกพลเมืองที่เดินทางกลับ
ประเทศหลังเข้ าร่วมสู้รบกับกลุม่ หัวรุนแรงในต่าง
ประเทศ โดยจ�ำคุกเป็ นเวลาสูงสุดถึง 15 ปี
การเพิ่มความความเข้ มงวดของกฎหมายต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายในประเทศที่มีชาวมุสลิมมาก
ที่สดุ ในโลกแห่งนี ้เป็ นผลมาจากความกังวลที่เพิ่ม
มากขึ ้นในเรื่ องการแผ่อิทธิพลของกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) และ
หวาดกลัวว่ากลุม่ นี ้จะใช้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นฐานที่มนั่ ใหม่หลังจาก
สูญเสียดินแดนของตนในตะวันออกกลาง
“ประมวลกฎหมายอาญาใหม่จะใช้ หลักสากล ซึง่ หมายความว่า ไม่วา่
พลเมืองอินโดนีเซียจะกระท�ำผิดทางอาญาที่ใดก็ตาม คนเหล่านี ้จะสามารถ
ถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายได้ ในอินโดนีเซีย” นายอาร์ ซลุ ซานี สมาชิกสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตกิ ล่าวโดยอ้ างถึงการก่อการร้ าย “ผู้กระท�ำผิดอาจต้ องรับโทษสูงสุด
ถึง 15 ปี ในเรื อนจ�ำ” นายซานีกล่าว
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตริ ะบุวา่ กฎหมายนี ้ถูกก�ำหนดให้ มีการอนุมตั ใิ นปี
พ.ศ. 2560
ผู้ต้องสงสั ยว่ าเป็ นสมาชิก
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายได้ ร้องเรี ยนมานานแล้ ว
กลุ่มหัวรุนแรงเข้ าฟัง
ว่าไม่สามารถจัดการกับผู้ที่เดินทางไปยังต่างประเทศ
ค�ำพิพากษาทีศ่ าลแขวง
เพื่อเข้ าร่วมกับกลุม่ ไอซิสและเดินทางกลับเข้ าประเทศ
จาการ์ ตาตะวันออก
ในเวลาต่อมา เจ้ าหน้ าที่เชื่อว่ากลุม่ ไอซิสมีผ้ เู ห็นอก
ประเทศอินโดนีเซีย ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เห็นใจจ�ำนวนหลานพันคนในอินโดนีเซีย
คาดว่ามีชาวอินโดนีเซียหลายร้ อยคนทังชาย
้
หญิง
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
และเด็ก ที่เดินทางไปยังซีเรี ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา โดย
ทางการเชื่อว่ามีชาวอินโดนีเซียราว 400 คนที่ได้ เข้ าร่วมกับกลุม่ ไอซิส และ
หลายสิบคนได้ เดินทางกลับมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้ ว
ภูมิภาคนี ้ที่มีประชากรราว 600 ล้ านคน ได้ ประสบปั ญหาการถูกโจมตีโดย
กลุม่ หัวรุนแรงอยูเ่ ป็ นระยะๆ ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมานับ ตังแต่
้ ที่มีการโจมตี
สหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซียถูกโจมตีโดยกลุม่ หัวรุนแรง

ที่อ้างว่ามีความจงรักภักดีตอ่ กลุม่ อัลกออิดะห์ และเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ ถูกโจมตีโดย
กลุม่ ที่มีความจงรักภักดีตอ่ ไอซิส
กองก�ำลังของรัฐบาลในฟิ ลปิ ปิ นส์ซงึ่ เป็ นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาคริ สต์ ได้ ตอ่ สู้กบั กลุม่ หัวรุนแรงที่มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ ไอซิส
ในมินดาเนา ซึง่ เป็ นพื ้นที่ทางภาคใต้ ของประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาว
มุสลิม โดยเหตุการณ์หลายครัง้ เกิดขึ ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560
ในอินโดนีเซีย การโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพที่สถานีรถโดยสารในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยกลุม่ หัวรุนแรงที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากกลุม่ ไอซิส
ท�ำให้ เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจเสียชีวิตสามนาย
การเพิ่มความเข้ มงวดของกฎหมายรักษาความมัน่ คงของอินโดนีเซีย เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการทบทวนกฎหมายที่เกิดจากการผลักดันของนายโจโก วีโดโด
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื่อรับมือกับภัยอันตรายใหม่ ๆ ในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงจะรวมถึงการก�ำหนดนิยามการก่อการร้ ายให้ มีขอบเขตกว้ างขึ ้น
และให้ อ�ำนาจแก่ต�ำรวจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็ นระยะเวลานานขึ ้น
โดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดี
นอกจากนี ้ ต�ำรวจจะมีอ�ำนาจในการจับกุมผู้กระท�ำผิดในข้ อหาใช้ ถ้อยค�ำ
ที่สร้ างความเกลียดชังหรื อเผยแพร่เนื ้อหาข้ อมูลที่เป็ นแนวคิดสุดโต่ง ตลอดจน
ผู้ที่มีสว่ นร่วมในการฝึ กกึง่ ทหารหรื อเข้ าร่วมกับกลุม่ ต้ องห้ ามต่าง ๆ
พล.ต.อ. ติโต คาร์ นาเวียน ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย กล่าว
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ว่าได้ มีการรักษาความมัน่ คงที่เข้ มงวดขึ ้นใน
เดือนนันก่
้ อนหน้ าวันอีดลิ ฟิ ตรี ซึง่ เป็ นวันสิ ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาว
มุสลิม พล.ต.อ. คาร์ นาเวียนระบุวา่ ได้ มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็ น
สมาชิกกลุม่ หัวรุนแรง 38 คน
ประเทศเพื่อนบ้ านของอินโดนีเซียอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ ก็ได้ มีการ
แก้ ไขกฎหมายความมัน่ คงภายในให้ มีความเข้ มงวดมากขึ ้น ซึง่ อนุญาตให้ มี
การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ เป็ นระยะเวลานานโดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดี
จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วทางภาคใต้ ของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ออกลาดตระเวนทางอากาศ
และทางทะเลร่วมกันในช่วงกลางเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันไม่ให้
กลุม่ หัวรุนแรงข้ ามพรมแดนที่ประเทศเหล่านี ้ใช้ ร่วมกัน
IAPD FORUM

9

เครื่องบินขับไล่ เอฟ-15เค ของสาธารณรัฐ
เกาหลี ทิง้ ลูกระเบิดเหนือพืน้ ทีท่ ดสอบพิล
ซุงในระหว่ างการปฏิบัตกิ าร ซึ่งมีเครื่อง
บินขับไล่ ล่องหน เอฟ-35บี และเครื่องบิน
ทิง้ ระเบิด บี-1บี แลนเซอร์ เข้ าร่ วมด้ วย
กองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลี
10
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พฤติกรรมที่ไม่
สามารถคาดเดาได้

ก

กองก�ำลังร่วมพิจารณาว่าการสู้รบแบบหลายมิติ
เป็นหัวใจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในอนาคต
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ารแพร่กระจายเทคโนโลยีทางทหารขันสู
้ งทัว่ โลกได้ ลดทอน
ความได้ เปรี ยบที่สหรัฐฯ และชาติพนั ธมิตรทางทหารมีมา
นานหลายสิบปี ลงในระดับหนึง่ ท�ำให้ ฝ่ายตรงข้ ามสามารถใช้ ประโยชน์
จากมิตทิ างอากาศ ทางทะเล ทางบก อวกาศและพื ้นที่ไซเบอร์ ในเชิง
คุกคาม
อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้บญ
ั ชาการสหรัฐฯ และพันธมิตร ตลอดจน
หุ้นส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกมองเห็นภาพสนามรบที่
แตกต่างออกไป มันไม่ใช่สนามรบที่จ�ำกัดอยูใ่ นพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ แต่
เป็ นสนามรบไร้ พรมแดนที่กองทัพเรื อจะปกป้องกองทัพบกและกองทัพ
บกจะจมเรื อ มันคือแนวคิดเกี่ยวกับสนามรบที่มีการสู้รบในทุก ๆ พื ้นที่
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ อาจเกิดขึ ้นพร้ อมกันทังหมด
้
การท�ำสงครามแห่งศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทางความคิดแบบก้ าวกระโดดนี ้เรี ยก
ว่า การสู้รบแบบหลายมิติ และผู้บญ
ั ชาการต่าง ๆ มองว่าความคล่อง
ตัวที่เพิ่มขึ ้นนี ้คือหัวใจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในสภาพแวดล้ อมที่มี
ความซับซ้ อน
“ผมอยากเห็นกองก�ำลังทางบกของกองทัพบกจมเรื อ ยิงท�ำลาย
ขีปนาวุธและอากาศยานที่ปล่อยขีปนาวุธลูกนัน”
้ พล.ร.อ. แฮร์ รี บี.
แฮร์ ริส จูเนียร์ ผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้น
แปซิฟิก กล่าว “องค์ประกอบต่าง ๆ จะต้ องช่วยเพิ่มความคล่องตัว
ของกองก�ำลัง และให้ การสนับสนุนซึง่ กันและกันทัว่ ทุกมิตขิ องการสู้
รบ”
พล.ร.อ. แฮร์ ริสที่แสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมและการ
แสดงนิทรรศการด้ านก�ำลังอ�ำนาจทางบกในแปซิฟิก ของสมาคมแห่ง
สถาบันการสงครามทางบก กองทัพบกสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม

พ.ศ. 2560 กล่าวว่า สหรัฐฯ พันธมิตรและหุ้นส่วนต่าง ๆ และแม้ กระทัง่
องค์ประกอบเฉพาะของแต่ละเหล่าทัพจะต้ องมีความสบายใจมากขึ ้น
ที่จะท�ำงานใน “สภาพแวดล้ อมที่มีความซับซ้ อนที่กองก�ำลังร่วมและ
กองก�ำลังผสมของเราด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ของกันและกัน”
ภาพรวมของการสู้รบแบบหลายมิติ

เป้าหมายของการสู้รบแบบหลายมิติ คือ การท�ำให้ เหล่าทัพต่าง ๆ
สามารถบูรณาการขีดความสามารถได้ อย่างมีประสิทธิภาพทัว่ ทังมิ
้ ติ
ทางอากาศ ทางทะเล ทางบก อวกาศ และพื ้นที่ไซเบอร์ เพื่อยับยัง้
และเอาชนะผู้ที่อาจเป็ นฝ่ ายตรงข้ ามที่มีขีดความสามารถสูงในกรณีที่
จ�ำเป็ น ข้ าศึกต่าง ๆ ก�ำลังก่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยคุกคาม
จากพื ้นที่ไซเบอร์ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และแม้ กระทัง่ อากาศยาน
ไร้ คนขับและวัตถุระเบิดแสวงเครื่ อง
อย่างไรก็ตาม หากการจ�ำกัดเส้ นทางเทคโนโลยีและการปิ ดกัน้
ระบบสายการบังคับบัญชาทางทหารที่แตกต่างกันหมดสิ ้นลง สหรัฐฯ
และหุ้นส่วนต่าง ๆ อาจชิงความได้ เปรี ยบกลับคืนมา พล.ร.อ. แฮร์ ริส
กล่าว ระบบเทคโนโลยีเฉพาะเหล่าทัพหลายระบบมีลกั ษณะเช่นนัน้
ซึง่ ก่อให้ เกิดความท้ าทาย ระบบต่าง ๆ มักจะไม่สื่อสารซึง่ กันและ
กันซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของผู้บญ
ั ชาการในการจัดส่ง
สรรพาวุธไปยังเป้าหมายได้ ทนั เวลา สหรัฐฯ และหุ้นส่วนจ�ำเป็ นต้ อง
ท�ำให้ “เครื่ องตรวจจับสัญญาณและพลยิงจากต่างเหล่าทัพหรื อต่าง
ระบบสามารถสื่อสารกันได้ ” พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว “ตามหลักการแล้ ว
เราจะพัฒนาไปถึงจุดที่เราจะเห็นกองก�ำลังร่วมท�ำงานร่วมกันในฐานะ
เครื อข่ายเครื่ องตรวจจับสัญญาณและพลยิง ที่จะท�ำให้ เกิดขีดความ
สามารถสูงสุดจากเหล่าทัพหนึง่ ๆ ในการยิงข้ ามพื ้นที่”
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พล.ร.อ. แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก กล่ าวว่ า สหรัฐฯ จะมุ่งเน้ นการฝึ กทาง
ทหารของตนอย่ างเข้ มข้ นในด้ านการสู้ รบแบบหลายมิตเิ พือ่ ให้ กองก�ำลังมีความพร้ อมมากขึน้ ส� ำหรับภัยคุกคามในยุคใหม่ รอยเตอร์

นัน่ หมายความว่า สหรัฐฯ อาจตรวจพบภัยคุกคามและญี่ปนอาจ
ุ่
ก�ำจัดภัยคุกคามดังกล่าว หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณของออสเตรเลีย
อาจตรวจพบขีปนาวุธและถ่ายทอดข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั เกาหลีใต้
เพื่อทดสอบแนวคิดนี ้ กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกจะเริ่ ม
ด�ำเนินการทดสอบขีดความสามารถแบบหลายมิตเิ หล่านี ้ร่วมกับหุ้น
ส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกในการฝึ กริ ม ออฟ เดอะ
แปซิฟิก ปี พ.ศ. 2561
การฝึ กริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก เป็ นการฝึ กการสงครามทางทะเล
ระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกและจัดขึ ้นทุก ๆ สองปี นอกชายฝั่ ง
เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ในปี พ. ศ. 2559 มีประเทศต่าง ๆ 26 ประเทศ
เรื อและเรื อด�ำน� ้ำกว่า 40 ล�ำ อากาศยาน 200 ล�ำ และก�ำลังพล 25,000
คนเข้ าร่วมการฝึ ก ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับการสู้
รบแบบหลายมิติ กองทัพบกสหรัฐฯ จะยิงขีปนาวุธโจมตีกองทัพเรื อจาก
ชายฝั่ งเพื่อจมเรื อ พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าวและเพิ่มเติมว่า “พันธมิตรญี่ปนุ่
ของเราจะยิงขีปนาวุธจากชายฝั่ งเช่นเดียวกัน” เพื่อเอาชนะภัยคุกคาม
ในทะเล
พล.อ. โทชิยะ โอกาเบะ ซึง่ ขณะนันด�
้ ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการทหาร
สูงสุดกองก�ำลังป้องกันตนเองภาคพื ้นดินแห่งประเทศญี่ปนกล่
ุ่ าวว่า ตน
คาดหวังที่จะได้ เห็นวันที่สหรัฐฯ ออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้ านอื่น
ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกด�ำเนินการตามแนวคิดเรื่ องการสู้รบในหลาย
มิติ พล.อ. โอกาเบะกล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบตั กิ ารร่วมกันจากแนว
ความคิดนี ้คือสิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อการต่อต้ านผู้ที่อาจเป็ นฝ่ ายตรงข้ าม เช่น
เกาหลีเหนือ ที่ยงั คงท้ าทายการคว�่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติใน
เรื่ องการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ และขีปนาวุธ
การสู้รบแบบหลายมิติ “จะต้ องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเหนือ
12
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เกาหลีเหนือ” พล.อ. โอกาเบะกล่าวในระหว่างการประชุมและการแสดง
นิทรรศการด้ านก�ำลังอ�ำนาจทางบกในแปซิฟิก พ.ศ. 2560
พล.อ. โอกาเบะยังชี ้ให้ เห็นว่า ความร่วมมือแบบไตรภาคีและการ
ประสานการสู้รบแบบหลายมิตทิ ี่มีผ้ เู ข้ าร่วมคือญี่ปนุ่ สาธารณรัฐเกาหลี
และสหรัฐอเมริ กา จะเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการยับยังรั้ ฐบาลเกาหลีเหนือที่
ชอบโอ้ อวดและมีพฤติกรรมซ่อนเร้ น
พล.อ. โอกาเบะให้ ค�ำมัน่ ว่าจะให้ ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงกับ
ประเทศพื่อนบ้ านของญี่ปนตลอดจนสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา “เราจะให้ ความร่วม
มือด้ านความมัน่ คงแก่อาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ) และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้” พล.อ. โอกาเบะกล่าว
สิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ ที่ท�ำให้ ความร่วมมือเหล่านันประสบความ
้
ส�ำเร็จคือ การลดความสามารถของข้ าศึกในการคาดการณ์การปฏิบตั ิ
การทางทหารของเรา พล.อ. เดวิด จี. เพอร์ กินส์ ผู้บญ
ั ชาการหน่วย
บัญชาการการฝึ กและหลักนิยมแห่งกองทัพบกสหรัฐฯ กล่าว
หากมีปัญหาเกิดขึ ้นในมิตใิ ดมิตหิ นึง่ ตัวอย่างเช่น เรื อที่มีเจตนาร้ าย
ล�ำหนึง่ ก่อภัยคุกคามต่อกองก�ำลังสหรัฐฯ แต่เดิม กองทัพเรื อสหรัฐฯ จะ
ได้ รับแจ้ งให้ จดั การกับปั ญหาดังกล่าว “เรามีแนวโน้ มที่จะมอบหมาย
ภารกิจให้ กบั ผู้ที่รับผิดชอบหน้ าที่นนเป็
ั ้ นประจ�ำ” พล.อ. เพอร์ กินส์กล่าว
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือ “ถ้ าคุณแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ เพียงเหล่า
ทัพของมิตนิ นอย่
ั ้ างเดียว ข้ าศึกก็จะสามารถคาดเดาตามนันได้
้ เช่นกัน”
ข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญ

หนึง่ ในข้ อได้ เปรี ยบที่ส�ำคัญในการสู้รบแบบหลายมิตทิ ี่กระท�ำอย่าง
เหมาะสมคือ การมีผ้ นู �ำทางทหารจากหลากหลายตัวเลือกเพื่อไขแก้
ปั ญหาภัยคุกคามต่าง ๆ

ขีดความสามารถในปัจจุ บัน
ขีปนาวุธของฝ่ าย
โดรนลาดตระเวน
ตรงข้ าม
ของสหรัฐฯ

ดาวเทียมของสหรัฐฯ

เฮลิคอปเตอร์ โจมตี
ของสหรัฐฯ

เรื อลาดตระเวนของ
ฝ่ ายตรงข้ าม
การป้องกันภัยทาง
อากาศระยะไกล

ยานพาหนะสะเทิน
น� ้ำสะเทินบกของ
ฝ่ ายตรงข้ าม
ศูนย์บญ
ั ชาการ
ภารกิจร่วม

ปื นใหญ่

การสู้รบแบบหลายมิติ
อากาศยานของ
สหรัฐฯ

ขีปนาวุธของ
ฝ่ ายตรงข้ าม

เครื่ องบินข้ าศึก

ดาวเทียมของ
สหรัฐฯ

เรดาร์ ป้องกันภัย
ทางอากาศที่ให้
สัญญาณกับเรื อ
ของกองทัพเรื อ
ผ่านระบบเชื่อมโยง
ข้ อมูลร่วม

การป้องกันภัย
ทางอากาศของ
ฝ่ ายตรงข้ าม

การสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
ปื นใหญ่และ
กระสุนน�ำวิถี
ความเร็ วสูง

เฮลิคอปเตอร์
โจมตีของสหรัฐฯ

ADVERSARY
AIRCRAFT

โดรนของฝ่ าย
ตรงข้ าม

การป้องกัน
ทางอากาศ
ระยะไกล
การป้องกันภัยทาง
อากาศด้ วยระบบ
อ�ำนวยการรบเอจิส

ดาวเทียมของ
ฝ่ ายตรงข้ าม

ศูนย์
บัญชาการ
ภารกิจร่วม

โดรนลาดตระเวน
ของสหรัฐฯ

การป้องกันทาง
อากาศระยะใกล้

การป้องกัน
ภัยทางอากาศ
ระยะไกล

ขีปนาวุธของฝ่ าย
ตรงข้ าม
เรื อรบของฝ่ าย
ตรงข้ าม
ค�ำอธิบายสั ญลักษณ์

การเคลื่อนที่
การรบกวนสัญญาณ
การสื่อสาร

การแพร่ กระจายเทคโนโลยีข้นั สู งได้ ลดทอนความได้ เปรียบทีส่ หรัฐฯ และพันธมิตรมีมานาน ท�ำให้ ฝ่ายตรงข้ ามสามารถใช้ ประโยชน์ จากมิตทิ าง
อากาศ ทางทะเล ทางบก อวกาศและพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ ในเชิงคุกคาม การสู้ รบแบบหลายมิตซิ ึ่งท�ำให้ การจ�ำกัดขอบเขตต่ าง ๆ หมดสิ้นลงและท�ำให้
เหล่ าทัพต่ าง ๆ สามารถปฏิบัตกิ ารนอกระบบทีม่ อี ยู่แต่ เดิม จะช่ วยเพิม่ ระดับความยากในการคาดเดาโดยฝ่ ายตรงข้ ามและเพิม่ ประสิ ทธิภาพที่
จ�ำเป็ นส� ำหรับการท�ำสงครามในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643) ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ข้ อมูลจาก: กองทัพบกสหรัฐฯ
IAPD FORUM
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มันคือการผสมผสานขีดความสามารถของเหล่าทัพต่าง ๆ และแม้ หลายมิติ
กระทัง่ ทหารจากประเทศอื่น ๆ เพื่อเอาชนะผู้ที่อาจเป็ นฝ่ ายตรงข้ าม
ภูมิภาคนี ้ประกอบไปด้ วยประเทศต่าง ๆ 36 ประเทศ มีประชากร
หรื อประเทศที่เป็ นอันธพาล เหล่าผู้บญ
ั ชาการของสหรัฐฯ กล่าว
จ�ำนวนมากกว่าครึ่งหนึง่ ของประชากรโลก มีประเทศที่เป็ นเขต
ไม่ใช่วา่ ทุกคนต้ องน�ำทักษะจากทุกมิตมิ าเข้ าร่วมหรื อลงทุนโดย
เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกสามประเทศ และมีกองทัพที่ใหญ่ที่สดุ เจ็ด
ใช้ เงินในระดับที่ประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถท�ำได้ พล.อ. เพอร์ แห่ง
กินส์กล่าว ตัวอย่างเช่น ประเทศหนึง่ อาจมีกองทัพบกขนาดเล็กแต่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วก�ำลังด�ำเนินไปพร้ อม
ทักษะทางด้ านไซเบอร์ ที่เหนือกว่า ซึง่ อาจน�ำมาใช้ เพื่อให้ กองก�ำลังร่วม กับขีดความสามารถทางด้ านยานพาหนะที่ไร้ คนขับ การเรี ยนรู้ของหุน่
สามารถขัดขวางการสื่อสารทางทหารหรื อการเดินเรื อของฝ่ ายตรงข้ าม ยนต์ ปั ญญาประดิษฐ์ และข้ อมูลขนาดใหญ่ ซึง่ ท�ำให้ การแข่งขันทาง
พล.อ. เพอร์ กินส์กล่าว
ทหารระหว่างคูแ่ ข่งเพิ่มระดับขึ ้น
เพิ่มเติมว่า ตัวอย่างหนึง่ ที่
พล.อ. บราวน์กล่าว เครื่ องมือ
เป็ นสถานการณ์สมมุติคือ
มากมายเหล่านี ้ที่เป็ นเทคโนโลยี
ประเทศหนึง่ สามารถปกป้อง
ใหม่ต้องใช้ การเชื่อมต่อแบบ
น่านน� ้ำอาณาเขตของตน
ดิจิทลั ท�ำให้ การป้องกันทาง
ได้ แต่ไม่มีกองทัพเรื อที่มีขีด
ไซเบอร์ เป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง
ความสามารถทางทะเลที่จะ
เมื่อสิง่ เหล่านี ้เกิดขึ ้นใน
แสดงก�ำลังอ�ำนาจต่อประเทศ
ภูมิภาคที่ก�ำลังเผชิญกับความ
อื่น ๆ บางทีสงิ่ ที่ประเทศนัน้
ท้ าทายด้ านความมัน่ คง การ
อาจท�ำได้ คือการสนับสนุนขีด
สู้รบแบบหลายมิติจงึ เป็ นสิง่
ความสามารถที่ทางทหารเรี ยก
จ�ำเป็ นอย่างเห็นได้ ชดั ภูมิภาค
ว่า เอ2เอดี หรื อการต่อต้ านการ
นี ้ก�ำลังต่อสู้กบั ความท้ าทาย
เข้ าถึงพื ้นที่และการปฏิเสธการ
บางประการที่แก้ ไขได้ ยากที่สดุ
ใช้ พื ้นที่ ประเทศดังกล่าวอาจ
ในโลก เกาหลีเหนือท้ าทาย
ปกป้องน่านน� ้ำอาณาเขตของ
การคว�่ำบาตรขององค์การ
ตนเองไปพร้ อมกับการตกลงใจ
สหประชาชาติด้วยเทคโนโลยี
ให้ สหรัฐฯ น�ำยุทโธปกรณ์ทาง
ขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถ
ทหารไปไว้ ในที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์
มากขึ ้น จีนท้ าทายบรรทัดฐาน
ที่ส�ำคัญเพื่อแสดงก�ำลังอ�ำนาจ
สากลด้ วยการจัดส่งก�ำลังทหาร
“คุณไม่ต้องท�ำทุกอย่าง”
เข้ าไปประจ�ำการในทะเลจีนใต้
พล.อ. เพอร์ กินส์กล่าว
และรัสเซียแสดงบทบาทใน
- พล.ร.อ. แฮร์รี แฮร์ริส ผู้บัญชาการ กอง
การต่อต้ านการเข้ าถึงพื ้นที่
ภูมิภาคนี ้โดยใช้ วิธีการทาง
บั
ญ
ชาการสหรั
ฐ
ฯ
ประจ�
ำ
ภาคพื
น
้
แปซิ
ฟ
ก
ิ
และการปฏิเสธการใช้ พื ้นที่
ทหารที่ยวั่ ยุ พล.อ. บราวน์กล่าว
เป็ นกลยุทธ์ที่สว่ นใหญ่แล้ วจะ
“ภัยคุกคามที่อนั ตรายที่สดุ
ใช้ ขีปนาวุธ ขีปนาวุธร่อนและ
ในอินโดเอเชียแปซิฟิก
ขีปนาวุธจากพื ้นสูอ่ ากาศที่ยิง
มาจากผู้เล่นในภูมิภาคที่มีอาวุธ
จากพื ้นดินหรื อเรื อเพื่อหักล้ าง
นิวเคลียร์ และมีเจตนาที่จะบ่อน
ขีดความสามารถของฝ่ ายตรง
ท�ำลายความสงบเรี ยบร้ อย
ข้ าม ขีปนาวุธเหล่านี ้จะใช้ ในการโจมตีเรื อ อากาศยานและพื ้นที่ส�ำคัญ ระหว่างประเทศ” พล.อ. บราวน์กล่าว “ขีดความสามารถในการปฏิเสธ
ของฝ่ ายข้ าศึก ความก้ าวหน้ าที่ผ้ ทู ี่อาจเป็ นฝ่ ายข้ าศึกกระท�ำไว้ ทวั่ โลก ที่ซบั ซ้ อนและกองก�ำลังที่มีขนาดเล็กกว่ากองทัพที่บริ หารจัดการโดย
ในสมรภูมินี ้มีสว่ นท�ำให้ การสู้รบแบบหลายมิตแิ ละแผนการท�ำสงคราม ประเทศหนึง่ ๆ แต่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทัพขนาดใหญ่ ๆ ที่มีสาย
ที่ท�ำให้ ฝ่ายตรงข้ ามคาดการณ์ได้ น้อยลงกลายเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น บรรดาผู้ การสื่อสารภายในท�ำให้ เกิดอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ”
บัญชาการสหรัฐฯ กล่าว

“

ตามหลักการแล้ว เราจะ
พัฒนาไปถึงจุดที่เราจะ
เห็นกองก�ำลังร่วมท�ำงาน
ร่วมกันในฐานะเครือข่าย
เครื่องตรวจจับสัญญาณ
และพลยิง ที่จะท�ำให้เกิด
ขีดความสามารถสูงสุด
จากเหล่าทัพหนึ่ง ๆ ใน
การยิงข้ามพื้นที่

”

บริบทของภูมิภาค

ด้ วยเขตเศรษฐกิจที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว กองทัพและความ
ตึงเครี ยดในอินโดเอเชียแปซิฟิกท�ำให้ ต้องเปลี่ยนไปใช้ แผนการสู้รบ
ที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น พล.อ. โรเบิร์ต บี. บราวน์ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบก
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก เขียนไว้ ในบทความเกี่ยวกับการสู้รบแบบ
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IAPD FORUM

การรับความเสี่ ยง

การต่อสู้กบั ข้ าศึกที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ต้ องอาศัยการเปลี่ยน
วัฒนธรรมการปฏิบตั ิ
การน�ำแนวคิดเรื่ องการสู้รบแบบหลายมิตไิ ปใช้ ให้ เกิดผลทัว่ ทัง้
กองทัพเรื อ กองทัพบก หน่วยนาวิกโยธินและกองทัพอากาศจะต้ อง
อาศัยการฝึ กอบรมอย่างเข้ มข้ นและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ

พล.อ. โทชิยะ โอกาเบะ อดีตผู้บัญชาการทหารสู งสุ ดกองก�ำลังป้ องกันตนเองภาคพืน้ ดินแห่ งประเทศญีป่ ุ่ น ให้ คำ� มัน่ ว่ า
จะให้ ความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงกับประเทศเพือ่ นบ้ านและพันธมิตรของญีป่ ุ่ น และกล่ าวว่ าตนรู้ สึกตืน่ เต้ นเมือ่
นึกถึงภาพการสู้ รบแบบหลายมิตทิ มี่ ปี ระเทศต่ าง ๆ ในภูมภิ าคเข้ ามามีส่วนร่ วม จ.ส.ต. เดบราลี เบสต์/กองทัพบกสหรัฐฯ

ปฏิบตั จิ ากระดับสูงสุดของกองทัพ พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว
จะต้ องมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้ ระบบตรวจจับภัย
คุกคามและระบบอาวุธสามารถสื่อสารกันได้ ทังระหว่
้
างเหล่าทัพ ต่าง
ๆ ของสหรัฐฯ และกับประเทศที่เป็ นหุ้นส่วนที่มีแนวโน้ มว่าจะท�ำได้
“กองก�ำลังร่วมจะต้ องมีวิธีการแก้ ปัญหาที่รวดเร็วขึ ้น ในระยะ
ทางที่ไกลขึ ้น มีความแม่นย�ำมากขึ ้น มีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตมาก
ขึ ้น และที่ส�ำคัญคือเป็ นวิธีการที่ค้ มุ ค่าและใช้ ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ล้ ว”
พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว “ไม่ใช่วิธีการแก้ ปัญหาที่ยอดเยี่ยมแต่ต้องใช้
จ่ายงบประมาณเกินตัว”
ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบตั ซิ งึ่ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นใน
สภาพแวดล้ อมที่เหล่าทัพต่าง ๆ ใช้ งบประมาณและระบบเทคโนโลยี
ของตนเอง พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว “ผมเห็นวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงของเราแล้ วก็ต้องส่ายหัว”
พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบตั ิ
ต้ องใช้ ความพยายามที่ยงั่ ยืน “เราต้ องน�ำแนวคิดนี ้ไปผนวกเข้ ากับวิธี
การที่เราฝึ กตลอดทังปี
้ ” พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว “เราทุกคนรู้วา่ ชัยชนะ
ในการสู้รบในวันพรุ่งนี ้เป็ นผลจากการฝึ กในวันนี ้”
การสู้รบแบบหลายมิตใิ นความหมายของมันเองนัน้ กองทัพ
บกรับรู้วา่ ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการ
ปฏิบตั ิ “พล.ร.อ. แฮร์ ริสได้ ขอให้ กองทัพบกจมเรื อ ท�ำลายดาวเทียม
ยิงท�ำลายขีปนาวุธ ขัดขวางกองก�ำลังส่วนบังคับบัญชาและควบคุม
และจ�ำกัดการเคลื่อนที่ทางทะเล ในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว

กองก�ำลังร่วมจะต้ องประสานระบบตรวจจับ
สัญญาณและระบบอาวุธของตนอย่างเต็มรูปแบบกว่าเมื่อก่อน โดย
รวมแล้ ว เราจะต้ องเป็ นผู้ตรวจจับสัญญาณและผู้ยิงได้ โดยไม่ต้องรู้
ระบบทังหมด”
้
พล.อ. เพอร์ กินส์กล่าวว่าการศึกษาวิชาทหารและการฝึ กอบรม
ร่วมกัน จะเป็ นหัวใจส�ำคัญในการผลักดันให้ เกิดการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างเหล่าทัพต่าง ๆ และระหว่างกองทัพพันธมิตร “เมื่อคุณฝึ กร่วม
กัน คุณต้ องแก้ ปัญหาร่วมกัน” พล.อ. เพอร์ กินส์กล่าว “เท่ากับว่าคุณ
ได้ สร้ างความสัมพันธ์”
เมื่อพูดถึงกองทัพแห่งวันพรุ่งนี ้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ ้น
และสามารถท�ำงานร่วมกันได้ มากขึ ้น พล.ร.อ. แฮร์ ริสระบุวา่ กองทัพ
ที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวเปรี ยบเสมือนบริ ษัทที่ให้ บริ การร่วมเดินทาง
เช่น อูเบอร์ และลิฟต์ ที่มีแอปพลิเคชันที่ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับบริ การ
ที่เฉพาะเจาะจง “แต่แทนที่จะเป็ นการเดินทางร่วมกัน” พล.ร.อ. แฮร์ ริ
สกล่าว “ผมก�ำลังมองหาเป้าหมายร่วมกัน”
พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้ าศึกมีความซับซ้ อน
มากขึ ้น เดิมพันก็สงู ขึ ้นด้ วย “ประเทศของเราต้ องรักษาก�ำลังอ�ำนาจ
ในการสู้รบที่นา่ เชื่อถือร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนที่มีความคิด
คล้ ายกัน เพื่อด�ำรงการเข้ าถึงพื ้นที่สว่ นรวมทังหมดของโลกโดยไม่
้
มี
อุปสรรค” พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว “เสรี ภาพ ความยุตธิ รรม และการ
รักษาความสงบเรี ยบร้ อยระหว่างประเทศบนพื ้นฐานของกฎระเบียบ
ก�ำลังตกอยูใ่ นอันตราย” o
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การอนุมานนโยบายของ
รัสเซี ยในทะเลจีนใต้
ส�ำหรับรัสเซี ย ปั ญหาทะเลจีนใต้คือ
จุ ดบรรจบของนโยบายสองระดับ

น

ด.ร.อเล็กซานเดอร์ โคโรเลฟ

โยบายของรัสเซียว่าด้ วยเรื่ องข้ อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ นนมี
ั ้ ความซับซ้ อนมากกว่าที่นา่ จะเป็ น
ทางการรัสเซียวางบทบาทอย่างเป็ นทางการ
ของรัสเซียในฐานะตัวแสดงที่อยูน่ อกภูมิภาคที่
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในข้ อพิพาทดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุนนั ้ รัสเซีย “ไม่เคยเป็ นผู้มีสว่ น
ร่วมในข้ อพิพาททะเลจีนใต้ ” และพิจารณาว่าเรื่ องนี ้ “เป็ นเรื่ องของ
หลักการในการที่จะไม่เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ” อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่
อยูเ่ บื ้องหลังการประกาศไม่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นทางการ คือการเพิ่ม
ศักยภาพทางทหารของรัสเซียในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก และ
16
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ข้ อตกลงซื ้อขายอาวุธและพลังงานมูลค่าหลายพันล้ านดอลลาร์ กบั
ผู้อ้างสิทธิที่เป็ นคูแ่ ข่งกัน
ปั จจัยเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าแม้ รัฐบาลรัสเซียอาจไม่มีการ
อ้ างสิทธิในดินแดนโดยตรงในทะเลจีนใต้ แต่ก็มีเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ผลประโยชน์ และการกระท�ำที่มีผลโดยตรงต่อ
วิวฒ
ั นาการความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้
หนึง่ ในสี่ของโครงการพัฒนากองทัพให้ มีความทันสมัยครัง้ ใหญ่
ของรัสเซียที่จะด�ำเนินไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 คือการพัฒนากองเรื อ
ในแปซิฟิก โดยมีศนู ย์บญ
ั ชาการตังอยู
้ ท่ ี่เมืองวลาดิวอสต็อก เพื่อให้
มีความพร้ อมมากขึ ้นส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารที่ใช้ ระยะเวลานานใน

เรือรบรัสเซียแล่ นผ่ านสรรพาวุธต่ อต้ าน
ขีปนาวุธทีถ่ ูกยิงขึน้ ไปในอากาศในระหว่ างการ
ฝึ กซ้ อมการสวนสนามเนื่องในวันกองทัพเรือ
ทีเ่ มืองท่ าวลาดิวอสต็อกทางตะวันออกของ
ประเทศรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2559 รอยเตอร์

ทะเลที่หา่ งไกล ความร่วมมือทางทหารของรัสเซียกับจีนมีความก้ าวหน้ า
ไปถึงจุดที่ประธานาธิบดี วลาดีมีร์ ปูตนิ เรี ยกจีนว่าเป็ น “หุ้นส่วนโดย
ธรรมชาติและพันธมิตรโดยธรรมชาติ” ของรัสเซีย
การฝึ กร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพเรื อของทังสองประเทศ
้
ครัง้ ล่าสุดที่ผา่ นมาซึง่ ก็คือ การฝึ กจอยน์ ซี พ.ศ. 2559 ได้ จดั ขึ ้นใน
ทะเลจีนใต้ และเป็ นการฝึ กร่วมทางทะเลครัง้ แรกที่เกี่ยวข้ องกับจีนและ
ประเทศที่สองในทะเลที่มีกรณีพิพาทหลังจากที่มีการตัดสินของศาล
ยุตธิ รรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ว่าด้ วยเรื่ องการอ้ างสิทธิของจีนใน
พื ้นที่ภายในเส้ นประเก้ าเส้ น
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับเวียดนามก็ก�ำลังมีแนว

โน้ มว่าจะเพิ่มขึ ้นเช่นกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเวียดนาม
ได้ รับการยกระดับให้ เป็ น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุม” ซึง่ เทียบ
ได้ กบั ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีน รัสเซียและเวียดนามก�ำลัง
พัฒนาโครงการก๊ าซร่วมในทะเลจีนใต้ และรัฐบาลรัสเซียยังพยายาม
ที่จะกลับไปยังฐานทัพเรื อคัมรานห์ และขายระบบอาวุธขันสู
้ งให้ กบั
รัฐบาลเวียดนามที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ
ของเวียดนาม
ดังนัน้ พฤติกรรมที่แท้ จริ งของรัฐบาลรัสเซียจึงแทบจะไม่มีความ
เป็ นกลางดังที่ระบุในแถลงการณ์อย่างเป็ นทางการ การเพิ่มความร่วม
มือทางทหารกับรัฐบาลจีนและรัฐบาลเวียดนามไปพร้ อม ๆ กัน ซึง่ สอง
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ประเทศนี ้คือคูพ่ ิพาทรายใหญ่ในทะเลจีนใต้ ท�ำให้ เจตนารมณ์ของ
รัสเซียนันเป็
้ นเรื่ องที่ตีความได้ ยาก และต้ องใช้ กรอบความคิดแบบ
องค์รวมที่ครอบคลุมมากขึ ้นเพื่อที่จะเข้ าใจผลประโยชน์ทางนโยบาย
ต่างประเทศของรัสเซียที่มีระดับแตกต่างกัน ชาติมหาอ�ำนาจต่าง ๆ
จะเล่นเกมทางนโยบายต่างประเทศในหลาย ๆ ระดับที่อาจคาบเกี่ยว
กันในบางเรื่ อง ส�ำหรับรัสเซีย ปั ญหาเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ เป็ นประเด็น
ที่นโยบายสองระดับของตนมาบรรจบกัน ซึง่ ก็คือ การถ่วงดุลอ�ำนาจ
อย่างเป็ นระบบด้ วยการต่อต้ านการครอบง�ำ และการป้องกันความ
เสี่ยงในภูมิภาคอย่างไม่เป็ นระบบ
ระดับแรก การถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างเป็ นระบบ เป็ นผลมาจากการ
กระจายอ�ำนาจของชาติมหาอ�ำนาจในโลก และการรับรู้ถงึ ภัยคุกคาม
ที่ส�ำคัญ ในฐานะผู้ถ่วงดุลอย่างเป็ นระบบ รัสเซียได้ ท้าทายการเป็ น
มหาอ�ำนาจขัวเดี
้ ยวที่น�ำโดยสหรัฐฯ ด้ วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี ดัง
จะเห็นได้ จากนโยบายของรัสเซียในจอร์ เจีย ยูเครนและซีเรี ย แรง
ผลักดันเพื่อให้ มีการถ่วงดุลอ�ำนาจผู้น�ำระบบ (สหรัฐอเมริ กา) ท�ำให้
รัสเซียพยายามเข้ าร่วมกับจีน ซึง่ ก็คล้ ายกับรัสเซียคือท้ าทายการเป็ น
มหาอ�ำนาจขัวเดี
้ ยวของอเมริ กา ดังนัน้ การประเมินภัยคุกคามจาก
ภายนอกของรัสเซียและจีนจึงมีความสอดคล้ องกัน โดยทังสองประเทศ
้
พิจารณาว่านโยบายของสหรัฐฯ นันก�
้ ำลังเป็ นภัยคุกคาม
แรงกดดันที่เกิดจากระบบระหว่างประเทศที่น�ำโดยสหรัฐฯ และผล
ที่ตามมาคือแรงจูงใจในการต่อต้ านระบบดังกล่าว คือเหตุผลที่ส�ำคัญ
ที่สดุ ที่ผลักดันให้ รัสเซียและจีนร่วมมือกัน จากมุมมองนี ้ ทะเลจีนใต้
ส�ำหรับรัสเซียคือส่วนหนึง่ ของเกมระดับโลกที่ใหญ่กว่าที่ท�ำให้ รัสเซียไม่
ขัดแย้ งผลประโยชน์ของจีน แต่ให้ การสนับสนุนอย่างเงียบ ๆ
ระดับที่สอง การป้องกันความเสี่ยงในภูมิภาค ซึง่ เป็ นแรงกระตุ้น
จากข้ อพิจารณาต่าง ๆ ทังในประเทศและในระดั
้
บภูมิภาค และการ
สร้ างผลลัพธ์ที่เป็ นจริ งจากการผสมผสานของนโยบายที่มงุ่ เน้ นที่การ
กระจายความเชื่อมโยงในภูมิภาคต่าง ๆ ของรัสเซีย กับการป้องกันการ
ขาดเสถียรภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
รัสเซียในอินโดเอเชียแปซิฟิก นโยบายการป้องกันความเสี่ยงในภูมิภาค
นี ้ยังมุง่ เน้ นที่ความต้ องการทางการค้ าของรัฐบาลรัสเซียเพื่อสร้ างผล
ประโยชน์จากข้ อตกลงเกี่ยวกับพลังงาน โครงสร้ างพื ้นฐานและอาวุธ
ด้ วยการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั รัฐบาลเวียดนาม ซึง่ รวมถึง
การส่งออกอาวุธ ความร่วมมือทางด้ านเทคนิคทางทหาร และโครงการ
พลังงานร่วม รัฐบาลรัสเซียจะท�ำให้ เกิดโครงสร้ างผลประโยชน์และ
โครงสร้ างทางอ�ำนาจที่สมดุลมากขึ ้นรอบ ๆ ทะเลจีนใต้ และสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั หลากหลายกับพันธมิตรในเอเชียไปพร้ อม ๆ กัน โดย
มีเวียดนามเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการเข้ าถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
นี่คือเหตุผลที่วา่ ท�ำไมรัสเซียจึงไม่คดั ค้ านนโยบายของจีน และใน
ขณะเดียวกันก็แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความกังวลของเวียดนาม
ในทะเลจีนใต้ จุดบรรจบของนโยบายออกสองระดับนี ้ท�ำให้ นโยบาย
ของรัสเซียเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ มีความคลุมเครื อโดยแท้ จริ ง
ความหมายโดยนัยหลัก ๆ ของ “เกมสองระดับ” ส�ำหรับรัสเซีย
ตลอดจนการตอบสนองต่อนโยบายที่เกี่ยวข้ องของรัสเซียก็คือ ความ
ขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ นนเป็
ั ้ นตัวแปรมากกว่าจะเป็ นปั จจัยที่คงที่ ยิ่ง
ความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ เบี่ยงเบนจากประเด็นเกี่ยวกับอ�ำนาจ
18
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อธิปไตยในภูมิภาคไปเป็ นประเด็นเกี่ยวกับการเผชิญหน้ าระหว่างจีน
กับสหรัฐฯ มากเท่าไร พฤติกรรมของรัสเซียในภูมิภาคก็จะแสดงออก
ถึงการถ่วงดุลอ�ำนาจด้ วยการต่อต้ านการเป็ นมหาอ�ำนาจขัวเดี
้ ยวมาก
ขึ ้นเท่านัน้ ในทางตรงกันข้ าม ยิ่งสหรัฐฯ อเมริ กามีความเกี่ยวข้ องกับ
ความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ น้อยเท่าไร นโยบายของรัสเซียในภูมิภาคนี ้ก็
จะมีการถ่วงดุลในระบบน้ อยลงเท่านัน้ และมีแนวโน้ มที่จะเป็ นนโยบาย
ป้องกันความเสี่ยงในภูมิภาคมากขึ ้น
จนถึงตอนนี ้ นโยบายสองระดับของรัสเซียในทะเลจีนใต้ ก็ด�ำเนิน
ไปได้ ด้วยดีโดยไม่ขดั แย้ งกันเอง เวียดนามได้ ผลประโยชน์จากความ
ร่วมมือกับรัสเซีย ซึง่ ไม่ใช่เพียงเพราะความร่วมมือดังกล่าวมีประโยชน์
ในตัวของมันเองเท่านัน้ แต่เป็ นเพราะความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชิดระหว่าง
จีนและรัสเซียอย่างที่เป็ นอยูท่ �ำให้ เวียดนามมีโอกาสที่จะพัฒนาความ
สัมพันธ์กบั จีนมากขึ ้น ซึง่ รัฐบาลเวียดนามให้ ความส�ำคัญกับตรงนี ้
นอกจากนี ้ รัฐบาลเวียดนามมีประสบการณ์อนั ยาวนานในการใช้ อาวุธ

เรือและเรือด�ำน�ำ้ ของกองทัพรัสเซีย
จอดอยู่ในแม่ น�ำ้ เนวาในวันกองทัพ
เรือทีเ่ มืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
ประเทศรัสเซีย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

และยุทโธปรณ์ทางทหารของรัสเซีย นโยบายของรัสเซียยังสอดคล้ อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลจีน แม้ ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ที่มี
องค์ประกอบทางทหารที่แข็งแกร่งระหว่างรัสเซียและเวียดนามอาจดู
เหมือนเป็ นการต่อต้ านจีน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว มันช่วยส่งเสริ มผล
ประโยชน์ของจีนเพราะเป็ นการช่วยป้องกันไม่ให้ รัฐบาลเวียดนามและ
รัฐบาลสหรัฐฯ รวมตัวเป็ นพันธมิตร
แม้ จะมีความไม่พอใจที่รัสเซียส่งอาวุธให้ กบั เวียดนาม แต่รัฐบาล
จีนก็ตระหนักว่าการลดหรื อการยกเลิกการส่งอาวุธดังกล่าวจะท�ำให้
รัฐบาลเวียดนามล้ มเลิกนโยบายการกระจายความสัมพันธ์ทางทหาร
อย่างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และหันไปพึง่ พารัฐบาลสหรัฐฯ มากขึ ้น การ
เปลี่ยนแปลงนี ้จะท�ำให้ จีนถูกกดดันจากชาติตา่ ง ๆ ซึง่ น�ำโดยสหรัฐฯ
ดังนัน้ แม้ จะมีการต่อต้ านการยุง่ เกี่ยวของนานาชาติตอ่ กรณีพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ แต่รัฐบาลจีนก็ยอมรับความเกี่ยวพันที่มากขึ ้นของรัสเซีย

ตลอดจนความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเวียดนาม
ด้ วยการมีปฏิสมั พันธ์กบั จีนและเวียดนาม รัสเซียตระหนักถึงเป้า
หมายในระดับภูมิภาคและระดับโลก รัสเซียเพิ่มเดิมพันของตนใน
การถ่วงดุลอ�ำนาจในอินโดเอเชียแปซิฟิก ชะลอความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐฯ และเวียดนาม และสร้ างอิทธิพลต่อการพิพาทในทะเลจีนใต้ เพื่อ
ให้ มีการเจรจาแบบพหุภาคีมากขึ ้น ส�ำหรับรัสเซียแล้ ว การรักษาสภาพ
การณ์ที่เป็ นอยูแ่ ม้ วา่ จะไม่สมบูรณ์แบบนัก แต่ก็ดีกว่าการต้ องรับมือกับ
ชัยชนะของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ o
บทวิเคราะห์นี ้ได้ รับการตีพิมพ์ครัง้ แรกโดยศูนย์ตะวันออกและตะวันตกในวารสาร เอเชีย แปซิฟิก
บุลเลติน ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้ ชื่อเรื่ องว่า “นโยบายสองระดับของรัสเซียเกี่ยวกับ
ทะเลจีนใต้ ” ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่แสดงใน เอเชี ย แปซิ ฟิก บุลเลติ น เป็ นมุมมองของผู้เขียนและอาจ
ไม่ได้ สะท้ อนถึงนโยบายหรื อจุดยืนของศูนย์ตะวันออกและตะวันตกหรื อองค์กรใด ๆ ที่ผ้ เู ขียนมีสว่ น
เกี่ยวข้ อง บทความนี ้ได้ รับอนุญาตให้ พิมพ์ซ� ้ำและมีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอ
ของ ฟอรัม ครัง้ นี ้
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สิ่ งที่

การใช้ เรื อด�ำน� ้ำกันอย่างแพร่หลาย
คือจุดเริ่ มต้ นของความมัน่ คงยุค
ใหม่ในอินโดเอเชียแปซิฟิก
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ดู

เหมือนว่าในขณะนี ้ การแข่งขันทางด้ านอาวุธในอินโดเอเชี ยแปซิฟิกและการเปลี่ยนขัว้ อ�ำนาจทาง
นิวเคลียร์ ในภูมิภาคจะเดินหน้ าไปต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ หลังจากที่อินเดียปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์
พิสัยไกลเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จากเรื อไอเอ็นเอส อริ ฮันต์ ซึ่งเป็ นเรื อด�ำน� ำ้ พลังงานนิวเคลียร์
ติดขีปนาวุธล�ำแรกของอินเดีย อินเดียก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับจี นที่น�ำเรื อด�ำน� ำ้ ที่มีขีดความสามารถ
ทางนิวเคลียร์ ลงสู่ทะเลได้ ส�ำเร็ จ ในขณะเดียวกัน เกาหลีเหนื อและปากี สถานก็หาโอกาสที่จะน� ำอาวุธ
นิวเคลียร์ ไปติดตัง้ บนเรื อด�ำน� ำ้ พลังงานไฟฟ้าดีเซล ผู้เชี่ ยวชาญกล่าว
การแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ ที่ปล่อยจากทะเลในอินโดเอเชีย
แปซิฟิก น�ำมาซึง่ โอกาสและความท้ าทายใหม่ ๆ ในขณะที่การแข่งขัน
ทางด้ านอาวุธโดยรวมยังคงด�ำเนินต่อไปในภูมิภาคนี ้
เรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธเหล่านี ้มีศกั ยภาพในการ
ยับยังสงครามขนาดใหญ่
้
ในอินโดเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม ผู้
เชี่ยวชาญเตือนว่าบรรดาเรื อดังกล่าวอาจท�ำให้ ความตึงเครี ยดทวีความ
รุนแรงขึ ้น กระตุ้นการแข่งขันทางด้ านอาวุธ เปลี่ยนกลยุทธ์ในการป้อง
ปรามด้ วยนิวเคลียร์ ตามแบบ และน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ งหากไม่มีการ
บริ หารจัดการอย่างเหมาะสม
การที่จีนพัฒนากองทัพของตนให้ มีความความทันสมัยในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผา่ นมา บวกกับท่าทีอนั แข็งกร้ าวของจีนเกี่ยวกับแนวหมูเ่ กาะ
ที่มีกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ และอื่น ๆ มีสว่ นผลักดันอย่างยิ่งต่อการ
แข่งขันทางด้ านอาวุธ บรรดาประเทศที่ก�ำลังพัฒนาก�ำลังพยายามที่จะ
จัดหาเรื อด�ำน� ้ำยุคใหม่ ซึง่ บางล�ำก็มีขีดความสามารถทางด้ านนิวเคลียร์
และชาติตา่ ง ๆ ที่เป็ นมหาอ�ำนาจทางด้ านอาวุธนิวเคลียร์ อยูแ่ ล้ วซึง่ รวม
ถึงสหรัฐฯ และรัสเซีย ก็ก�ำลังพยายามที่จะพัฒนาคลังแสงของตน
“การป้องปรามด้ วยนิวเคลียร์ ไม่ใช่สงิ่ ที่จะไม่ก่อผลกระทบ การที่
อินเดียและจีนน�ำอาวุธนิวเคลียร์ ลงสูท่ ะเลจะท�ำให้ ชาติมหาอ�ำนาจอื่น ๆ
ในภูมิภาครวมถึงสหรัฐฯ และญี่ปนุ่ ท�ำการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มระดับ
ขีดความสามารถทางทะเลตามแบบ” ตามที่ระบุในรายงานผลวิจยั ของ
สถาบันวิจยั นโยบายระหว่างประเทศโลวี “ดังนัน้ โครงการนิวเคลียร์ ทาง
ทะเลของจีนและอินเดียจึงมีความส�ำคัญเป็ นพิเศษในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพราะอาจส่งผลต่อความสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างขีด
ความสามารถแบบเดิมและแบบนิวเคลียร์ ในหมูป่ ระเทศมหาอ�ำนาจ”
นายเบรนดอน โทมัส นูน และนายรอรี เมดคาล์ฟ เขียนไว้ ในรายงาน
เรื่ อง “เรื อด�ำน� ้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก: เครื่ องป้องกัน
หรื อภัยคุกคาม” ซึง่ ได้ รับการตีพิมพ์โดยคณะวิจยั ในออสเตรเลีย
จีน อินเดีย รัสเซียและสหรัฐฯ วางแผนที่จะเพิ่มจ�ำนวนเรื อด�ำน� ้ำ
โจมตีตดิ อาวุธนิวเคลียร์ อย่างมีนยั ส�ำคัญภายในปี พ.ศ. 2573 ใน
ขณะเดียวกัน ออสเตรเลีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ มาเลเซีย
เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน ไทยและ
เวียดนาม ล้ วนวางแผนที่จะลงทุนในการเพิ่มจ�ำนวนเรื อด�ำน� ้ำโจมตี
พลังงานดีเซลให้ กบั กองเรื อของตนในช่วงทศวรรษหน้ า ตามรายงาน
ของสื่อต่าง ๆ

“เรื อด�ำน� ้ำเป็ นยุทโธปกรณ์ลอ่ งหนฉบับดังเดิ
้ ม โดยมีข้อได้ เปรี ยบ
แบบอสมมาตรอย่างเห็นได้ ชดั ” พล.ร.อ. แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์ ผู้
บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก กล่าวใน
ระหว่างการให้ การต่อคณะกรรมาธิการแห่งรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ว่าด้ วยเรื่ องความพยายามในการระดมทุน
ส�ำหรับการเพิ่มจ�ำนวนเรื อด�ำน� ้ำเพื่อต่อต้ านกองทัพเรื อจีน “ความ
อสมมาตรของเราในแง่การสงครามที่เป็ นผลมาจากเรื อด�ำน� ้ำนัน้
เป็ นเรื่ องส�ำคัญ ในแง่ของการพัฒนา เราต้ องรักษาข้ อได้ เปรี ยบแบบ
อสมมาตรไว้ ”
“ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกรายก�ำลังเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของตนทางด้ านการ
ป้องปรามและการป้องกันภัยจากขีปนาวุธ” นาย ไมลส์ พอม
เพอร์ นักวิชาการอาวุโสจากศูนย์ศกึ ษาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
เจมส์ มาร์ ติน แห่งสถาบันนานาชาติศกึ ษามิดเดิลเบอรี ที่เมืองมอน
เทอเรย์ กล่าวกับ ฟอรัม ตัวอย่างเช่น มีรายงานว่าจีนและอินเดียก�ำลัง
ทบทวนนโยบายทางการเมือง “ไม่เริ่ มใช้ ก่อน” ของตน ในขณะเดียวกัน
อินเดียและสหรัฐฯ ได้ เริ่ มแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับเรื อด�ำน� ้ำของจีนใน
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย” พล.ร.อ. แฮร์ ริสยืนยันเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2560
“อินเดียควรจะกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่ก�ำลังเพิ่มมากขึ ้นใน
ภูมิภาคนี ้” พล.ร.อ. แฮร์ ริสแห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้น
แปซิฟิกกล่าว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ดิ อิ นเดียน เอกซ์ เพรส
ด้ วยการเพิ่มจ�ำนวนและความซับซ้ อนของเรื อด�ำน� ้ำ “โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื อด�ำน� ้ำที่มีขีดความสามารถในการติดอาวุธนิวเคลียร์ หรื อ
การติดตามและท�ำลายเรื อด�ำน� ้ำอื่น ๆ ท�ำให้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดความ
รุนแรงโดยไม่ตงใจหรื
ั้
อไม่ได้ คาดคิด แม้ ขณะนี ้จะมีความเสี่ยงอยูเ่ ล็ก
น้ อยแต่ก็เพิ่มระดับขึ ้นเรื่ อย ๆ” นางไดอานา วูเกอร์ นักวิชาการสังกัด
ประจ�ำภาควิชางานวิจยั แห่งบัณฑิตวิทยาลัยกองทัพเรื อ เขียนไว้ ใน
วารสารเกี่ยวกับกิจการความมัน่ คงของโลก เดอะ วอชิ งตัน ควอเตอร์
ลี ฉบับฤดูใบไม้ ร่วงปี พ.ศ. 2559 “แม้ เรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ
ขีปนาวุธอาจจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพในระดับยุทธศาสตร์ หรื อระดับ
นิวเคลียร์ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจท�ำให้ การแข่งขันทางด้ านอาวุธทาง
ทะเลตามแบบทวีความรุนแรงขึ ้น ซึง่ อาจก่อให้ เกิดวิกฤตการณ์ที่มีผลใน
เชิงยุทธศาสตร์ ” นางวูเกอร์ เขียนไว้ ในบทความของตนเรื่ อง “เรื อด�ำน� ้ำ
ติดอาวุธนิวเคลียร์ ของอินเดีย: การป้องปรามหรื ออันตราย”
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“เมื่อบรรดาชาติมหาอ�ำนาจต่างมุง่ หน้ าไปตามเส้ นทางเหล่านี ้ ก็เป็ น
ที่แน่ชดั ว่าพื ้นที่ทางทะเลของอินโดเอเชียแปซิฟิกจะเกิดมิตทิ างนิวเคลียร์
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อกองทัพตามแบบในลักษณะที่เป็ นอันตรายหรื อ
ไม่ได้ คาดคิดมาก่อน” ผู้เขียนรายงานของสถาบันวิจยั โลวีระบุ “ความ
เป็ นไปได้ ที่ปากีสถานหรื อเกาหลีเหนือจะน�ำเรื อลงสูท่ ะเล ท�ำให้ เกิดมิติ
ใหม่ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ตอ่ ความมัน่ คงในภูมิภาค”
การแพร่กระจายของเรือด�ำน� ้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ ดเู หมือนจะเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่อาจยับยังได้
้ ดังนัน้ ความพร้ อมในด้ านการบังคับบัญชาและการ
ควบคุม การฝึ กอบรม หลักนิยม และระบบการสือ่ สาร ตลอดจนกลไก อืน่
ๆ จะเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นเพือ่ ช่วยให้ มนั่ ใจว่าการใช้ ขดี ความสามารถดังกล่าวจะ
น�ำมาซึง่ ยุคใหม่แห่งเสถียรภาพ ผู้เชีย่ วชาญกล่าวและเพิม่ เติมว่า การเข้ า
สูส่ ถานะแห่งเสถียรภาพดังกล่าวอาจต้ องใช้ เวลานานหลายทศวรรษ

ให้ เกิดสงครามนิวเคลียร์ ระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตตลอด
ระยะเวลาเกือบ 70 ปี ท�ำให้ ประเทศต่าง ๆ มองว่าเรื อด�ำน� ้ำพลังงาน
นิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธคืออ�ำนาจในการรักษาเสถียรภาพ
นางวูเกอร์ อธิบายว่า “ความคิดที่วา่ การมีอาวุธนิวเคลียร์ ที่ปล่อย
จากเรื อด�ำน� ้ำคือการรักษาเสถียรภาพ ยังคงเป็ นสมมติฐานหลักของ
ยุทธศาสตร์ ทางด้ านนิวเคลียร์ ”
ในปี พ.ศ. 2552 อินเดียได้ ประกาศปล่อยเรือด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์
ลงสูท่ ะเล ซึง่ ก็คอื เรือไอเอ็นเอส อริฮนั ต์ โดยระบุวา่ “เรือด�ำน� ้ำพลังงาน
นิวเคลียร์ ทำ� งานคุ้มค่าทุก ๆ วันตลอดทังปี
้ เรือด�ำน� ้ำติดขีปนาวุธช่วย
รักษาประเทศชาติตา่ ง ๆ เอาไว้ ในวันแห่งความเป็ นความตายวันนัน้ เมือ่
ผู้นำ� ทางการเมืองฝ่ ายข้ าศึกมองดูขปี นาวุธทีป่ ล่อยจากเรือด�ำน� ้ำของเรา
เลยเอามือออกจากปุ่ มกดทีจ่ ะยิงขีปนาวุธมาโจมตีเรา” พล.ร.ต. ราชา

เรือด�ำน�ำ้ โจมตีช้ันลอสแอนเจลิส ยู
เอสเอส แฮมป์ ตัน ขึน้ สู่ ผวิ น�ำ้ ทีข่ ้วั
โลกเหนือ
พ.จ.อ. เควิน เอลเลียตต์/กองทัพเรื อสหรัฐฯ

เรือด�ำน�ำ้ อัน จุง กึน ขนาด 1,800 ตัน ของกอง
ทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตั้งชื่อตามนักรบ
อิสระผู้หนึ่ง เข้ าร่ วมการสวนสนามทางเรือใกล้
กับเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ความเป็ นมาด้ านการป้องปราม

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493-2502) เครื่ องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ กองทัพเรื อท�ำให้ เรื อด�ำน� ้ำจมอยูใ่ ต้ น� ้ำได้ และไม่สามารถตรวจ
จับได้ เป็ นระยะเวลานาน นอกจากนี ้ยังมีพลังงานที่จ�ำเป็ นในการท�ำ
สงครามต่อต้ านเรื อด�ำน� ้ำและต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำ การให้ ขา่ วกรอง การ
ตรวจการณ์และการลาดตระเวน
กองเรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธมีขีดความสามารถใน
การตอบโต้ การโจมตีในยามที่ถกู โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ กล่าวคือ
หากการโจมตีครัง้ แรกได้ ท�ำลายอาวุธภาคพื ้นดินของประเทศ ระบบ
อาวุธที่ปล่อยจากทะเลอาจจะยังสามารถโจมตีได้ เรื อด�ำน� ้ำพลังงาน
นิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธถือเป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบของระบบอาวุธ
นิวเคลียร์ ทางยุทธศาสตร์ ที่มีอยูส่ ามส่วน นอกเหนือจากขีปนาวุธข้ าม
ทวีปติดอาวุธนิวเคลียร์ และเครื่ องบินทิ ้งระเบิดพิสยั ไกล โดยหลัก ๆ แล้ ว
เรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธจะให้ อ�ำนาจในการท�ำลายล้ าง
ซึง่ กันและกันอย่างแน่นอน ซึง่ เป็ นหลักส�ำคัญในการป้องปรามในแง่
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และโซเวียต ความส�ำเร็ จที่เห็นได้ ชดั เจน
จากการใช้ เรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธในการป้องกันไม่
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เมนอน จากอินเดีย ผู้เชีย่ วชาญด้ านเรือด�ำน� ้ำของอินเดียเขียนไว้ ใน
หนังสือของตนในปี พ.ศ. 2552 ชือ่ ฉลามเพียงหนึ่งตัวในท้องทะเลสีคราม
อินเดียก้ าวสูจ่ ดุ นี ้ได้ ตามทีร่ ะบุไว้ ในเอกสารยุทธศาสตร์ ทางทะเล
ฉบับปี พ.ศ. 2558 เรื่อง “ความมัน่ คงทางทะเลทีย่ งั่ ยืน: ยุทธศาสตร์ ความ
มัน่ คงทางทะเลของอินเดีย” ซึง่ อธิบายเรื่องการแสวงหาเรือด�ำน� ้ำติดอาวุธ
นิวเคลียร์ ของตนว่า “ประสบการณ์เกีย่ วกับสงครามเย็นได้ แสดงให้ เห็นว่า
การลดองค์ประกอบในการโจมตีกอ่ น และเพิม่ องค์ประกอบในการโจมตี
ตอบโต้ จะก่อให้ เกิดเสถียรภาพและเสริมสร้ างการป้องปรามได้ อย่างมาก”
การปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์ พสิ ยั ไกลจากเรือด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ซึง่ ถือเป็ นย่างก้ าวทีส่ ำ� คัญของอินเดีย ท�ำให้
อินเดียอยูใ่ นกลุม่ เดียวกับจีน รัสเซียและสหรัฐฯ ซึง่ ก็คอื กลุม่ ประเทศทีม่ ี
องค์ประกอบของระบบอาวุธนิวเคลียร์ ทางยุทธศาสตร์ ครบสามส่วน
สนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ที่มีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.
2513 และมีประเทศต่าง ๆ เข้ าร่วมกว่า 190 ประเทศ ได้ ให้ การรับรอง
ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ เพียงห้ าประเทศเท่านัน้ ได้ แก่ จีน ฝรั่งเศส
รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตาม อินเดีย
และปากีสถาน ตลอดจนอิสราเอลและเซาท์ซดู านไม่เคยเข้ าร่วมใน

สนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เกาหลีเหนือถอนตัวจากสนธิ
สัญญาเมื่อปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่ไม่ปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาอย่างเห็น
ได้ ชดั มาระยะหนึง่
แม้ จะมีหลายบทเรี ยนที่สามารถเรี ยนรู้ได้ จากยุคสงครามเย็น แต่
บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างมีค�ำถามในท�ำนองเดียวกันว่า กลยุทธ์ในการป้อง
ปรามที่ใช้ ได้ ผลในช่วงศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2444-2543) จะใช้ ได้ จริ ง
หรื อไม่ในอินโดเอเชียแปซิฟิกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง
ศตวรรษนี ้ นอกจากนี ้ ผู้เชี่ยวชาญยังสงสัยว่าในการวางแผนการป้อง
ปรามนัน้ ชาติตา่ ง ๆ ได้ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนหรื อไม่วา่ อาวุธที่ปล่อยจาก
ทะเลอาจเป็ นปั จจัยที่บนั่ ทอนเสถียรภาพ
เริ่ มแรก การพัฒนาของขีดความสามารถต่าง ๆ เช่น การสงครามต่อ
ต้ านเรื อด�ำน� ้ำและเทคโนโลยีป้องกันภัยขีปนาวุธ จะยังมีสว่ นท�ำให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ การป้องปราม ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี
ที่ชว่ ยให้ เรื อด�ำน� ้ำถูกตรวจพบได้ งา่ ยขึ ้นอาจท�ำให้ การประเมินสนามรบ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเรื อด�ำน� ้ำติดอาวุธนิวคลียร์ อาจมีความเสี่ยง
มากขึ ้นกว่าเดิมมากนับจากที่เคยเป็ นมาในยุคสงครามเย็น เทคโนโลยี
ต่อต้ านเรื อด�ำน� ้ำขันสู
้ งอาจตรวจจับได้ แม้ กระทัง่ เครื่ องยนต์เรื อด�ำน� ้ำที่
เงียบที่สดุ และลักษณะเฉพาะทางเสียงที่มีอยูเ่ ล็กน้ อยที่สดุ
นอกจากนี ้ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามแบบของประเทศต่าง ๆ จะ
ท�ำให้ เกิดสถานการณ์ที่ซบั ซ้ อน ตัวอย่างเช่น ในศตวรรษนี ้ ฝ่ ายตรงข้ าม
อาจตัดสินใจที่จะท�ำลายขีดความสามารถด้ านการโจมตีตอบโต้ ของอีก
ชาติหนึง่ ด้ วยวิธีการแบบดังเดิ
้ มแทนการยอมรับความเสี่ยงที่จะสร้ าง
ความเสียหายกับทังสองฝ่
้
าย
“อินเดียมีแนวโน้ มที่จะเผชิญกับสถานการณ์ดงั กล่าวเมื่อปากีสถาน
และจีนสร้ างกองเรื อด�ำน� ้ำโจมตีของตน” นางวูเกอร์ กล่าว
คาดการณ์วา่ จีนจะเพิ่มขนาดกองเรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ จาก
7 กองเรื องเป็ น 15 กองเรื อภายในปี พ.ศ. 2573 และกองเรื อด�ำน� ้ำโจมตี
ทังหมดจาก
้
58 กองเรื อเป็ น 90 กองเรื อ ในขณะที่อินเดียมีแผนที่จะเพิ่ม
กองเรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ จากหนึง่ ล�ำเป็ นสองล�ำ และกองเรื อด�ำ
น� ้ำโจมตีทงหมดจาก
ั้
14 กองเรื อเป็ น 24 กองเรื อภายในปี พ.ศ. 2573
ซึง่ จะท�ำให้ อินเดียประสบปั ญหาเรื่ องขีดความสามารถในการอยูร่ อด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการสู้รบ หากเรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์
ติดขีปนาวุธหนึง่ หรื อสองล�ำที่อินเดียใช้ ถกู ท�ำลาย ขีดความสามารถใน
การโจมตีตอบโต้ ของอินเดียก็จะลดลง นางวูเกอร์ กล่าว
“ประเทศต่าง ๆ อาจไม่ได้ คดิ ให้ รอบคอบพอในเรื่ องส่วนป้องปราม
ทางทะเล” นางวูเกอร์ กล่าวกับ ฟอรัม นอกจากนี ้ยังต้ องพิจารณาว่า “ยัง
มีการแข่งขันทางด้ านอาวุธตามแบบควบคูก่ นั ไปด้ วย”
“ประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็ นต้ องค�ำนึงถึงผลเสียทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับ
การเพิ่มจ�ำนวนเรื อด�ำน� ้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ แต่ดเู หมือนว่าหลาย ๆ
ประเทศจะยังไม่ได้ คดิ ถึงผลเสียโดยรวม รวมถึงต้ นทุนค่าเสียโอกาส
และไม่ได้ พิจารณาว่าการด�ำเนินการของตนนันจะท�
้ ำให้ บรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ ได้ จริ งหรื อไม่ มีวิธีการอื่น ๆ อีกหรื อไม่ที่จะพาไปถึงเป้า
หมายนันที
้ ่เป็ นทางเลือกที่ดีกว่า มีความเสี่ยงและผลเสียน้ อยกว่า

การบริหารจัดการขีดความสามารถใหม่ ๆ และภัยคุกคาม

บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้ องกันว่า การใช้ อาวุธนิวเคลียร์ ที่ปล่อยจาก
ทะเลจะท�ำให้ เกิดเสถียรภาพหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ มากมาย

ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านเทคนิคและการเมือง
“ผลกระทบซึง่ กันและกันระหว่างการเพิ่มจ�ำนวนอาวุธเหล่านี ้และ
ความตึงเครี ยดในภูมิภาคที่มีอยูจ่ ะเป็ นเรื่ องส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีทะเลจีนใต้ และอ่าวเบงกอล” ตามที่ระบุไว้ ในรายงานของ
สถาบันวิจยั นโยบายระหว่างประเทศโลวี “ขณะที่โครงการเรื อด�ำน� ้ำ
พลังงานนิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธของอินเดียและจีนมีความก้ าวหน้ า
ปั ญหาต่าง ๆ อาทิ การบังคับบัญชาและการควบคุม หลักนิยมทางด้ าน
นิวเคลียร์ การส่งสัญญาณการป้องปราม และที่มนั่ ของกองก�ำลังจะ
ต้ องได้ รับการแก้ ไข เพื่อเพิ่มโอกาสที่เรื อเหล่านี ้จะมีสว่ นช่วยในการสร้ าง
เสถียรภาพมากกว่าที่จะกระตุ้นให้ เกิดการขาดเสถียรภาพ
โดยส่วนใหญ่แล้ ว การพัฒนาเทคโนโลยีจะก้ าวไปไกลกว่า
วิวฒ
ั นาการทางด้ านโครงสร้ างการปฏิบตั กิ าร เพื่อจะสามารถบริ หาร
จัดการโครงสร้ างดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
“ทังในระดั
้
บการป้องปรามทางด้ านเทคนิคและการเมือง หลายสิง่
หลายอย่างอาจผิดพลาดเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ที่เพิ่งได้ เรื อด�ำน� ้ำ
พลังงานนิวเคลียร์ มาใช้ ไม่ได้ มีระบบทุกอย่างพร้ อมอยูแ่ ล้ วและใช้ งาน
เป็ นประจ�ำ” นายพอมเพอร์ กล่าวกับ ฟอรัม
ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมในจีนและอินเดียยังไม่
ถึงระดับความเชี่ยวชาญที่สหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตท�ำได้ ในช่วง
สงครามเย็น “ขณะที่ประเทศเหล่านี ้เรี ยนรู้ที่จะใช้ งานเรื อด�ำน� ้ำพลังงาน
นิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธล�ำใหม่ของตน ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่ องการ
สื่อสารที่ผิดพลาดและแม้ กระทัง่ เกิดความรุนแรงโดยไม่ตงใจ”
ั ้ ตามที่
ระบุในรายงานของสถาบันวิจยั นโยบายระหว่างประเทศโลวี นอกจากนี ้
ประเทศเหล่านี ้ยังไม่มีโครงสร้ างกองก�ำลังที่มีความพร้ อมอย่างเต็มที่ที่
จะสนับสนุนการใช้ อาวุธ
แม้ คนส่วนใหญ่จะสงสัยว่าเกาหลีเหนือยังคงต้ องใช้ เวลาอีกนาน
กว่าจะมีขีดความสามารถของในการใช้ ขีปนาวุธที่ปล่อยจากเรื อด�ำน� ้ำ
แต่ก็มีความเสี่ยงในระหว่างขันตอนการวิ
้
จยั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “การ
ปล่อยขีปนาวุธใต้ น� ้ำเป็ นสิง่ ที่ซบั ซ้ อนมาก ๆ ผมคิดว่ายังต้ องใช้ เวลาอีก
หลายปี กว่าเทคโนโลยีนนจะได้
ั้
รับการพัฒนา” พล.ร.อ. สก็อต เอช.
สวิฟต์ ผู้บญ
ั ชาการกองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกกล่าวในระหว่างการ
ให้ สมั ภาษณ์กบั สื่อต่าง ๆ ในกรุงโซลเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
การปิ ดบังรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการก็เป็ นอีกปั ญหาหนึง่
“กองทัพเรื อต่าง ๆ จะไม่พดู ถึงแผนการหรื อหลักนิยมเกี่ยวเรื อด�ำน� ้ำ
มากนัก เพราะการปฏิบตั กิ ารแบบปิ ดลับคือสิง่ ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับเรื อด�ำน� ้ำ
และการเคลื่อนไหวตลอดจนรูปแบบการปฏิบตั ิการของเรื อด�ำน� ้ำก็เป็ น
ความลับสุดยอด” นางวูเกอร์ กล่าว แม้ วา่ หลักนิยมเกี่ยวกับนิวเคลียร์
ทางทะเลในปั จจุบนั จะไม่มีการอธิบายต่อสาธารณะ แต่การส�ำรวจ
ข้ อมูลกันเองแบบลับ ๆ ก็ยงั ท�ำได้ ไม่เพียงพอ
“ปั จจุบนั มีการเจรจาน้ อยมากระหว่างอินเดียกับปากีสถานหรื อ
กับจีนในเรื่ องการรับรู้ของแต่ละฝ่ ายเกี่ยวกับการปฏิบตั กิ ารกองทัพ
เรื อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั กิ ารใต้ น� ้ำ และวิธีการที่อาจช่วยผ่อน
คลายความคิดในแง่ที่เลวร้ ายที่สดุ ของประเทศเหล่านี ้ที่อาจก่อให้ เกิด
วิกฤตการณ์ทางทะเล” นางวูเกอร์ เขียนไว้ ใน เดอะ วอชิ งตัน ควอเตอร์ ลี
บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้ านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการป้อง
ปรามอยากให้ ชาติตา่ ง ๆ เหล่านี ้เริ่ มต้ นหารื อกันในเรื่ องความมัน่ คง
ทางทะเล และมีการด�ำเนินงานมากขึ ้นในแต่ละประเทศเพื่อบริ หาร
IAPD FORUM

23

สนธิสญั ญาไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์
พ.ศ. 2513

ชาติต่าง ๆ
ที่เข้าร่ วม

สนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ ขยายอาวุธนิวเคลียร์ได้ให้การ
รับรองประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์หา้ ประเทศ:

สนธิสญ
ั ญาไม่
แพร่ ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์มีผล
บังคับใช้

191 ชาติ

สหราช
อาณาจักร

จีน
ฝรั่งเศส

สหรัฐอเมริกา

รัสเซีย

พ.ศ. 2546

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติสี่
ั ญาไม่
ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่ วมในสนธิสญ
แพร่ ขยายอาวุธนิวเคลียร์:
อินเดีย

อิสราเอล

ปากีสถาน

เซาท์ ซูดาน

การแข่งขันทางด้านอาวุธเรือด�ำน�้ำในอินโดเอเชียแปซิฟิก:
กองก�ำลังเรือด�ำน�้ำโจมตีในปัจจุบนั และในอนาคต

กาหลีเหนือถอนตัว
จากสนธิสญ
ั ญาหลัง
จากที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
สนธิสญ
ั ญามาระ
ยะหนึ่ง

รัสเซีย

พ.ศ. 2559 เรื อด�ำน�้ำโจมตีท้ งั หมด
พ.ศ. 2573 เรื อด�ำน�้ำที่เพิ่งเข้าประจ�ำการ
เอสเอสเค = เรื อด�ำน�้ำโจมตีตามแบบ
เอสเอสเอ็น = เรื อด�ำน�้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์

49

11

เอสเอสเค

22

6

เอสเอสเอ็น

27

5

กองก�ำลังเรือด�ำน�ำ้ โจมตี
ทั้งหมด
251

119

เอสเอสเค

164

83

เอสเอสเอ็น

87

36

สหรัฐอเมริกา
52

21

เอสเอสเค

0

0

เอสเอสเอ็น

52

21

เรือด�ำน�ำ้ พลังงานนิวเคลียร์ ของจีนล่ อง
ผ่ านอ่ าวย่ าหลงในเมืองซานย่ า มณฑล
ไห่ หนาน ประเทศจีน
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

จีน
ปากีสถาน

58

32

5

8

เอสเอสเค

51

24

เอสเอสเค

5

8

เอสเอสเอ็น

7

8

เอสเอสเอ็น

0

0

0

3

เอสเอสเค

0

3

เอสเอสเอ็น

0

0

อินเดีย
14

10

เอสเอสเค

13

8

เอสเอสเอ็น

1

2

ไทย

มาเลเซีย
2

2

เอสเอสเค

2

2

เอสเอสเอ็น

0

0

สิ งคโปร์

ข้ อมูลจาก: นิตยสาร วอร์ ออน เดอะ ร็อกส์, ศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา
24

IAPD FORUM

4

2

เอสเอสเค

4

2

เอสเอสเอ็น

0

0

จัดการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นที่อาจท�ำให้ เกิดเหตุการณ์โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
และความท้ าทายอื่น ๆ ที่ประเทศเหล่านี ้ก�ำลังเผชิญอยู่ “ชาติตา่ ง ๆ
จ�ำเป็ นต้ องพัฒนาการสื่อสารและความเข้ าใจ และส่งเสริ มการเจรจา
แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่ฝ่ายทหารและฝ่ ายการเมือง
สามารถหารื อกันได้ ” นายพอมเพอร์ กล่าว
หลายคนคาดหวังให้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ก�ำหนดกลไกส�ำหรับการหารื อในวงที่กว้ างขึ ้น เพื่อให้
ประเทศสมาชิกตลอดจนผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่น ๆ ในภูมิภาค ได้ แก่
ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซียและสหรัฐอเมริ กาเข้ า
ร่วมในการหารื อดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การเมืองอาจท�ำให้ การพัฒนาหลักนิยมที่ถกู ต้ อง
เกิดความซับซ้ อนเพิ่มขึ ้น เริ่ มมีการคาดการณ์วา่ การรุกรานของจีน
ในทะเลจีนใต้ เป็ นผลมาจากความพยายามที่จะใช้ ภมู ิภาคนี ้เพื่อจัด
ส่งเรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ ขีปนาวุธออกปฏิบตั กิ ารในแปซิฟิก
โดยไม่ถกู ตรวจพบ ดูเหมือนว่าจีนก�ำลังสร้ างฐานทัพเรื อด�ำน� ้ำที่เมือง
หยูหลินตะวันออกในทะเลจีนใต้ ตามที่ระบุในบทความของนิตยสาร
ออนไลน์ที่ชื่อ เดอะ ดิโพลแมต ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
โครงสร้ างกองก�ำลังของจีนซึง่ ประกอบด้ วย “จ�ำนวนและขนาดของ
ท่าเรื อด�ำน� ้ำ เครื อข่ายอันกว้ างใหญ่ในการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์
และสิง่ ปลูกสร้ างใต้ ดนิ ขนาดใหญ่ที่ซอ่ นอยูใ่ ต้ ภเู ขา” บ่งบอกถึงความ
ทะเยอทะยานของจีนที่จะท�ำให้ พื ้นที่นี ้เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการและการ
ควบคุม ตามรายงานของ เดอะ ดิโพลแมต

นายคิม จอง อึน ผู้น�ำ
เกาหลีเหนือ (ซ้ าย) ยืนอยู่บน
หอบังคับการเรือด�ำน�ำ้ เมือ่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

เกาหลีเหนือ

เกาหลีใต้

20

5

เอสเอสเค

20

5

เอสเอสเอ็น

0

0

12

9

เอสเอสเค

12

9

เอสเอสเอ็น

0

0

ญีป่ ุ่ น
18

4

เอสเอสเค

18

4

เอสเอสเอ็น

0

0

การลดความเสี่ยง

ไต้ หวัน
4

4

เอสเอสเค

4

4

เอสเอสเอ็น

0

0

เวียดนาม

ฟิ ลิปปิ นส์
0

1

เอสเอสเค

0

0

เอสเอสเอ็น

0

1

อินโดนีเซีย
5

เอสเอสเค

2

5

เอสเอสเอ็น

0

0

1

เอสเอสเค

5

1

เอสเอสเอ็น

0

0

ออสเตรเลีย
6

1

เอสเอสเค

6

1

เอสเอสเอ็น

0

0

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

2

5

ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้ องกันว่า ยุคแห่งการใช้ อาวุธที่ปล่อยจาก
ทะเลในอินโดเอเชียแปซิฟิกในวันนี ้ เป็ นยุคที่มีความซับซ้ อนและ
มีแนวโน้ มว่าจะท้ าทายทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการป้องปราม
ด้ วยนิวเคลียร์ ที่มีอยู่
บรรดาประเทศ กองทัพและประชาคมด้ านความมัน่ คงทังหมด
้
ต้ องท�ำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการบริ หารจัดการการพัฒนา
และการใช้ อาวุธนิวเคลียร์ ทางทะเลเพื่อลดภัยอันตรายที่ซอ่ นอยูใ่ ต้
ผิวน� ้ำที่อาจเกิดขึ ้นได้ และสร้ างความเชื่อมัน่ ว่ายุทโธปกรณ์อนั ทรง
พลังเหล่านี ้จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพในอินโดเอเชียแปซิฟิกในระยะยาว
“จากข้ อสันนิษฐานที่วา่ บทเรี ยนต่าง ๆ จะได้ รับการเรี ยนรู้และ
จะมีการบริ หารจัดการวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นในทศวรรษหน้ า
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีเรื อด�ำน� ้ำพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ
ขีปนาวุธและขีปนาวุธที่ปล่อยจากเรื อด�ำน� ้ำของจีนและอินเดียอาจ
น�ำไปสูห่ ้ วงใหม่แห่งการสร้ างเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ ในที่สดุ ที่
อาวุธนิวเคลียร์ ที่มีอยูจ่ ะท�ำให้ เกิดสันติภาพและป้องกันไม่ให้ มีการใช้
งานอาวุธเหล่านี ้” ตามที่ผ้ เู ขียนสรุปไว้ ในรายงานของสถาบันวิจยั โลวี
อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงวันที่จะประสบความก้ าวหน้ าทางด้ าน
เทคโนโลยีและการเมืองที่จ�ำเป็ นและน�ำความก้ าวหน้ าเหล่านี ้มา
ใช้ ได้ “มีความเป็ นไปได้ วา่ จะเกิดการขาดเสถียรภาพในช่วงระยะ
เวลาสัน้ ๆ” นางวูเกอร์ กล่าวกับ ฟอรัม
“มันจะเป็ นปั ญหาในอนาคตอันใกล้ นี ้” นายพอมเพอร์ เห็นพ้ อง
ด้ วย “ตราบใดที่ประเทศต่าง ๆ ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในแง่ของ
การพัฒนา” o
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สกายเน็ต:
การด�ำเนินคดี

หรือการข่ มเหง

หน่ วยปฎิบัตกิ ารพิเศษของจีน
คุ้มกันตัวผู้ต้องสงสั ยว่ าด้ วยการ
ทุจริตทางโทรคมนาคม พวกเขาถูก
เนรเทศให้ ไปประเทศจีนจากสนาม
บินนานาชาติพนมเปญ กัมพูชาใน
เดือนมิถุนายน 2559 รอยเตอร์
26
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การขาดความเปิ ดเผยในการพิจารณาคดีของจีน ท�ำให้ มี
ความกังวลเพิม่ ขึน้ ในเรื่องการส่ งผู้ร้ายข้ ามแดน

“ป

ฏิบตั กิ ารสกายเน็ต” ที่ชื่อฟั งดูเป็ นลางร้ าย เป็ นปฏิบตั กิ ารที่
จีนจัดตังขึ
้ ้นเพื่อปราบปรามบรรดาเจ้ าหน้ าที่ทจุ ริ ต นักการ
เงินที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และนักฟอกเงิน ขณะนี ้เมื่อด�ำเนิน
งานมานานกว่าสองปี จีนอ้ างว่าปฏิบตั กิ ารนี ้ที่ริเริ่ มโดย
ประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง ได้ ประสบชัยชนะอย่างมากในความพยายาม
ที่จะถอนรากถอนโคนการทุจริ ต ซึง่ รวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนที่เป็ น
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และเจ้ าหน้ าที่ทางทหารระดับสูง
“เครื อข่ายทางกฎหมายนันครอบคลุ
้
มกว้ างไกล และผู้กระท�ำผิด
จะไม่สามารถหลบหนีได้ ” คณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบวินยั แห่ง
พรรคคอมมิวนิสต์เขียนไว้ ในเว็บไซต์ของตนในปี พ.ศ. 2558 “คุณหนี
ออกจากประเทศได้ แต่หนีเงื ้อมมือของกฎหมายไม่พ้น”
อย่างไรก็ตาม การไล่ลา่ ผู้กระท�ำผิดทัว่ โลกของจีนท�ำให้ นกั วิชาการ
นักสิทธิมนุษยชน และประเทศต่าง ๆ มากมายที่คอยให้ ความช่วยเหลือ
แก่ผ้ ลู ี ้ภัยชาวจีนพยายามหาทางยับยังการด�
้
ำเนินการดังกล่าว เหตุผล
นันมี
้ อยูม่ ากมาย เช่น จีนมีประวัตใิ นเรื่ องการสังหารผู้กระท�ำผิดที่มีโทษ
ไม่ถงึ ประหารชีวิตตามที่ให้ ค�ำนิยามโดยองค์การสหประชาชาติ ระบบ
ยุตธิ รรมของจีนขาดความโปร่งใส และการขอให้ สง่ ตัวผู้ร้ายข้ ามแดน
หลาย ๆ ครัง้ ก็เป็ นเรื่ องที่ออ่ นไหวทางการเมือง
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 รัฐสภาออสเตรเลียปฏิเสธที่จะให้
สัตยาบันในสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดนกับจีนเนื่องจากกังวลเกี่ยว
กับการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นมาของรัฐบาลจีนในเรื่ องสิทธิมนุษยชน “เป็ นภาวะ
ที่ยากล�ำบากอย่างเห็นได้ ชดั ระหว่างความต้ องการที่จะส่งเสริ มความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่ องการต่อต้ านอาชญากรรมทางการเงินข้ าม
ชาติ ซึง่ รวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน และความกังวลอันชอบธรรมเกี่ยว
กับระบบกฎหมายภายในประเทศจีน” นายเบอร์ แทรม แลง นักวิจยั
สมทบจากสถาบันจีนศึกษา แมร์ คาเตอร์ ในกรุงเบอร์ ลนิ กล่าว
มีชาติตะวันตกเพียงไม่กี่ชาติที่ท�ำสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดนกับ
จีน ฝรั่งเศสและสเปนมีสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดน และรัฐบาลจีนเริ่ ม
หาทางเจรจากับแคนาดาเรื่ องการท�ำสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดน
การปฏิเสธที่จะให้ สตั ยาบันในสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดนกับจีน
ของรัฐสภาออสเตรเลียล่าสุดที่ผา่ นมา สะท้ อนให้ เห็นถึงความกังวลใน
เรื่ องสิทธิมนุษยชนดังกล่าว นายแลงที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสนธิสญ
ั ญาส่ง
ผู้ร้ายข้ ามแดนและการตรวจสอบข้ อตกลงระหว่างชาติตา่ ง ๆ ในยุโรป
และจีนกล่าวว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ให้ ที่พกั พิงแก่ผ้ ลู ี ้ภัยชาวจีนไม่มนั่ ใจว่า
คนที่ถกู ส่งตัวกลับไปจะเจอกับกระบวนการยุตธิ รรมแบบใด
“แม้ จะแสดงให้ เห็นถึงการแก้ ปัญหาทางการเมืองอย่างเข้ มงวด แต่
การรณรงค์ตอ่ ต้ านการทุจริ ตในประเทศจีนนันหลั
้ ก ๆ แล้ วจะด�ำเนิน
การโดยคณะท�ำงานด้ านการตรวจสอบวินยั ทางกฎหมายที่ไม่มีความ
โปร่งใสของพรรคคอมมิวนิสต์ (คณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบวินยั
แห่งพรรคคอมมิวนิสต์)” นายแลงกล่าว “ส่วนใหญ่แล้ ว คณะท�ำงานดัง
กล่าวจะเริ่ มการสืบสวนโดยการตรวจสอบแบบลับ ๆ และมักจะสอบ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ปากค�ำผู้ต้องสงสัยในเรื อนจ�ำมืด ๆ โดยจะส่งต่อคดีให้ กบั พนักงาน
อัยการเพียงร้ อยละ 4 หรื อร้ อยละ 5 เท่านัน”
้

ผู้คัดค้ านหรื ออาชญากร

อุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับประเทศที่ถกู ร้ องขอให้ สง่ ผู้ร้ายข้ ามแดนคือความ
ไม่เต็มใจของจีนที่จะแสดงหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทางอาญา นัก
สิทธิมนุษยชนกล่าว ในรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่ อง
“พวกเขาเรี ยกงานด้ านสิทธิมนุษยชนของข้ าพเจ้ าว่าอาชญากรรม:
รายงานประจ�ำปี เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้พิทกั ษ์ สทิ ธิมนุษยชนใน
ประเทศจีน (พ.ศ. 2559)” กลุม่ พันธมิตรแห่งองค์กรนอกภาครัฐที่ชื่อ
ว่า กลุม่ ผู้พิทกั ษ์ สทิ ธิมนุษยชนในประเทศจีน ได้ ระบุวา่ จีนกระท�ำการ
คุกคาม ทรมาน และจ�ำคุกบรรดานักสิทธิมนุษยชน ในปี พ.ศ. 2559
จีนได้ “ออกกฎหมายและข้ อบังคับที่เข้ มงวดหลายข้ อที่ท�ำให้ ต�ำรวจมี
อ�ำนาจมากขึ ้นในการก�ำหนดให้ กิจกรรมทางด้ านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
กลายเป็ นการกระท�ำผิดทางอาญา” รายงานของกลุม่ ผู้พิทกั ษ์ สทิ ธิ
มนุษยชนในประเทศจีนระบุ
กระบวนการไต่สวนความผิดทางวินยั ของจีนที่เรี ยกว่า ซวง
กุย ที่กระท�ำโดยคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบวินยั แห่งพรรค
คอมมิวนิสต์นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่ “เป็ นปั ญหาอย่างยิ่ง” ในมุมมองด้ านสิทธิ
มนุษยชน นายแลงกล่าวและเพิ่มเติมว่า “ไม่ใช่เพราะความไม่โปร่งใส
เท่านัน้ แต่ยงั มีการทรมานที่ดเู หมือนว่าจะยังคงเป็ นเรื่ องปกติในการ
สอบปากค�ำเหล่านี ้”
“นอกจากนี ้ การทุจริ ตยังคงต้ องได้ รับโทษประหารชีวิตในกรณีที่
รุนแรง ด้ วยเหตุผลทังหมดนี
้
้ จึงเป็ นเรื่ องยากที่ประเทศอื่น ๆ จะมัน่ ใจได้
ว่าการร่วมมือกับจีนนันจะเป็
้
นไปตามมาตรฐานขันพื
้ ้นฐานของกฎหมาย
การส่งผู้ร้ายข้ ามแดนระหว่างประเทศ” นายแลงกล่าว
ที่ซบั ซ้ อนยิ่งไปกว่านันคื
้ อ การที่ตวั เลขการประหารชีวิตในประเทศ
จีนยังคงเป็ นความลับของชาติ กลุม่ ดุย หัว ซึง่ เป็ นกลุม่ สิทธิมนุษยชนใน
สหรัฐฯ ประมาณการว่าจีนได้ ประหารชีวิตนักโทษราว ๆ 2,400 คนในปี
พ.ศ. 2556 และตัวเลขดังกล่าวหลัก ๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ.
2557 และ พ.ศ. 2558 ตามรายงานของดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส แม้
ตัวเลขการประหารชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับปฏิบตั กิ ารสกายเน็ตจะไม่มีการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ แต่กลุม่ ผู้พิทกั ษ์ สทิ ธิมนุษยชนในประเทศจีนระบุ
ว่าประธานาธิบดีสีได้ ออกกฎหมายที่จ�ำกัดเสรี ภาพในการแสดงออก
เสรี ภาพในการรวมตัวกันและเสรี ภาพในการนับถือศาสนา และก�ำหนด
ให้ กิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมืองกลายเป็ นภัยคุกคามด้ านความมัน่ คง
และเป็ นความผิดทางอาญา
จีนระบุวา่ อาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การฉ้ อฉลทางโทรคมนาคมและ
การติดสินบนเป็ นสาเหตุส�ำหรับการปราบปราม ขณะที่รายงานของกลุม่
ผู้พิทกั ษ์ สทิ ธิมนุษยชนในประเทศจีนชี ้ให้ เห็นถึงสิง่ ที่สามารถเกิดขึ ้นได้
กับประชาชนจีนที่เพียงพูดจาโต้ แย้ งอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์
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นายอู๋ กัน นักเคลื่อนไหวด้ านสิทธิมนุษยชนที่ถกู ควบคุมตัวในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กล่าวว่า ผู้ควบคุมตัวไม่ยอมให้ ตนได้ พบกับ
ทนายจนกระทัง่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 นายอูบ๋ อกกับทนายของตน
ว่าเจ้ าหน้ าที่จีนพยายามบังคับให้ ตนรับสารภาพและมีการสอบปากค�ำ
มากกว่า 300 ครัง้ คุมขังตนไว้ ในห้ องขังเดี่ยวและทรมานตน

การเมืองและการเงิน

ด้ วยภาพที่ชดั เจนเกี่ยวกับระบบกฎหมายในประเทศจีน หลายประเทศ
จึงพยายามต่อสู้กบั ประเด็นแอบแฝงทางการเมืองในการร้ องขอการ
ส่งผู้ร้ายข้ ามแดนของรัฐบาลจีน นายแลงกล่าว การส่งผู้ร้ายข้ ามแดน
ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นแสดงให้ เห็นว่าจีนก�ำลังใช้ แรงกดดันทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ เนรเทศชาวไต้ หวันและชาวอุยกูร์กลับไปยังจีน
แผ่นดินใหญ่ นายแลงกล่าวเพิ่มเติม
จีนอ้ างอธิปไตยเหนือไต้ หวันภายใต้ นโยบาย “จีนเดียว” ที่ก�ำหนด
ว่ามีเพียงหนึง่ รัฐเท่านันที
้ ่เรี ยกว่าประเทศจีนและไต้ หวันเป็ นส่วนหนึง่
ของประเทศนี ้ ปั ญหาที่ยงุ่ ยากนี ้ท�ำให้ พนั ธมิตรที่มีสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ าม
แดนกับจีนตกอยูใ่ นสถานะที่ยากล�ำบากในการเลือกข้ าง นายแลงกล่าว
“การส่งผู้ร้ายข้ ามแดนหลายกรณีเป็ นเรื่ องทางการเมืองโดยแท้ จริ ง”
นายแลงกล่าวและเพิ่มเติมว่า แนวทางในการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนโดย
สหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่
บนพื ้นฐานของกฎระเบียบ “จะเพิ่มความแน่นอนของกฎหมายได้ มาก
ที่สดุ และลดดุลพินิจของแต่ละรัฐบาล”
กรณีที่เป็ นตัวอย่างคือการที่สเปนส่งชาวไต้ หวันราว ๆ 200 คนกลับ
ไปยังประเทศจีน นายแลงกล่าว ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ไต้ หวัน
เปิ ดเผยว่าตนรู้สกึ เสียใจที่สเปนตัดสินใจเนรเทศชาวไต้ หวัน 200 ที่
เป็ นผู้ต้องสงสัยกรณีฉ้อฉลทางโทรคมนาคมให้ กลับไปยังจีนแผ่นดิน
ใหญ่แทนที่จะส่งกลับไปยังไต้ หวัน ตามรายงานของรอยเตอร์ รัฐบาล
สเปนระบุวา่ การเนรเทศดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของการสืบสวนในเรื่ อง
การฉ้ อโกงทางอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ เวลานานหนึง่ ปี ขณะที่กระทรวงการ
ต่างประเทศไต้ หวันกล่าวว่าการเนรเทศนี ้ “เป็ นการละเมิดสิทธิและผล
ประโยชน์ของประชาชนของเรา และมองข้ ามธรรมเนียมการปฏิบตั ิของ
ประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปที่เน้ นย� ้ำในเรื่ องสิทธิมนุษย
ชน” ตามรายงานของรอยเตอร์
เนื่องจากจีนมีการลงทุนอย่างมากในแอฟริ กาและยุโรป การกดดัน
ทางการเงินจึงเข้ ามามีบทบาท มีกรณีที่ไม่ปกติเกิดขึ ้นในเคนยาในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 เมื่อพลเมืองชาวไต้ หวัน 45 คนถูกบังคับให้ ออก
นอกประเทศและให้ ขึ ้นเครื่ องบินที่มงุ่ หน้ าไปยังประเทศจีน ชาวไต้ หวัน
45 คนนี ้เป็ นผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อฉลทางโทรคมนาคม ซึง่ ในจ�ำนวนนี ้ ศาล
ของประเทศเคนยาได้ ตดั สินให้ 22 คนพ้ นข้ อหาและขอให้ คนอื่น ๆ เดิน
ทางออกจากประเทศ ตามรายงานของนิตยสาร ฟอร์ บส์ ไต้ หวันคัดค้ าน
การกระท�ำดังกล่าว แต่เคนยาตอบว่าตนมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
จีนไม่ใช่ไต้ หวัน ในเวลานัน้ จีนได้ ระบุเป็ นนัยว่าผู้ต้องขังชาวไต้ หวันได้
กระท�ำการฉ้ อโกงต่อพลเมืองจีน
จีนมีอ�ำนาจเหนือกว่าทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.
2557 จีนได้ ให้ เงินกู้จ�ำนวน 5.2 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ
1.70 แสนล้ านบาท) แก่องค์กรธุรกิจของรัฐหรื อที่รัฐเป็ นเจ้ าของใน
เคนยา ตามข้ อมูลของโครงการวิจยั จีนและแอฟริ กา วิทยาลัยการศึกษา
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นานาชาติขนสู
ั ้ ง จอห์น ฮอปกินส์ การตัดสินใจของเคนยาก็ไม่ใช่เรื่ อง
แปลกแต่อย่างใด นอกเหนือจากสเปนที่เนรเทศชาวไต้ หวันจ�ำนวน 200
คนแล้ ว มาเลเซียและกัมพูชายังได้ เนรเทศชาวไต้ หวันให้ กลับไปยัง
ประเทศจีนเช่นเดียวกัน ตามรายงานของดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
เรื่ องราวเกี่ยวกับไต้ หวันไม่ได้ เป็ นเพียงเรื่ องเดียวที่เป็ นประเด็น
อ่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับการร้ องขอการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน
ของรัฐบาลจีน กลุม่ ชาติพนั ธุ์อยุ กูร์ก็เป็ นเป้าหมายหนึง่ ที่จีนมักจะขอ
ให้ สง่ ตัวข้ ามแดน ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับการวิพากษ์
วิจารณ์อย่างหนักในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เมื่อตกลงที่จะเนรเทศ
ชาวอุยกูร์จ�ำนวน 109 คนกลับไปยังประเทศจีนแม้ จะหวาดกลัวว่าจีน
จะข่มเหงคนเหล่านัน้ ตามรายงานของดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส หน่วย
งานผู้ลี ้ภัยแห่งองค์การสหประชาชาติระบุวา่ การกระท�ำของไทยนันเป็
้ น
“การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ ชดั ”
ชาวอุยกูร์เป็ นชนกลุม่ น้ อยมุสลิมที่พดู ภาษาเตอร์ กิกที่อาศัยอยูใ่ น
ภูมิภาคซินเจียงของจีน ขณะที่ชาวอุยกูร์กล่าวว่าตนนันถู
้ กกดขี่ทาง
ศาสนา รัฐบาลจีนก็มกั จะกล่าวโทษกลุม่ แบ่งแยกดินแดนอุยกูร์ในเรื่ อง
การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ าย ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ในไม่กี่ประเทศในอิน
โดเอเชียแปซิฟิกที่ปฏิบตั ติ ามค�ำขอของรัฐบาลจีน กัมพูชาและลาวก็ได้
ส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปยังประเทศจีนเช่นเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2554
คาซัคสถานได้ สง่ ครูชาวอุยกูร์คนหนึง่ กลับไปยังประเทศจีน ซึง่ บุคคลดัง
กล่าวได้ เปิ ดเผยเรื่ องการทรมานและการเสียชีวิตในเรื อนจ�ำของจีน ตาม
รายงานของเรดิโอ ฟรี เอเชีย

ความร่ วมมือในด้ านการต่ อสู้กับอาชญากรรม

ไม่วา่ จะมีสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดนหรื อไม่ก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ใน
อินโดเอเชียแปซิฟิกและทัว่ โลกต่างก็ต้องการท�ำงานร่วมกับจีนในการ
ต่อสู้กบั อาชญากรรมข้ ามชาติ ซึง่ รวมถึงการค้ ายาเสพติด อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ และการฟอกเงิน
จีนยอมรับว่าประเทศตนได้ กลายเป็ นศูนย์กลางการค้ ายาเสพติด
สังเคราะห์ และก�ำลังเสริ มสร้ างความพยายามในการต่อสู้กบั ปั ญหา
นี ้ที่ขยายตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ การตรวจยึดยาบ้ า เคตามีนและยาเสพติด
สังเคราะห์อื่น ๆ โดยทางการจีนเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 106 ในปี พ.ศ.
2559 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า นายหลิว งักจิ ้น รองผู้อ�ำนวยการคณะ

ต�ำรวจกัมพูชาและจีนยืนรักษาการณ์ ล้อมรอบชาวไต้ หวัน 25
คนทีถ่ ูกส่ งตัวกลับไปยังประเทศจีนในข้ อหาฉ้ อโกง ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
นายเมิง่ หงเว่ ย (หน้ านี)้ ได้ รับเลือกให้ ดำ� รงต�ำแหน่ งประธาน
องค์ การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่ างประเทศในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การเข้ ารับต�ำแหน่ งของนายเมิง่
ท�ำให้ ผู้ทคี่ ดั ค้ านการเข้ าไปมีส่วนร่ วมขององค์ การต�ำรวจ
อาชญากรรมระหว่ างประเทศในคดีความทางการเมืองเกิด
ความกังวล รอยเตอร์

กรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งประเทศจีนระบุ ตามรายงานของเอ
เจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
ปั ญหานี ้ได้ ขยายออกไปเกินขอบเขตประเทศจีน “การผลิตยาไอซ์
เคตามีน และสารออกฤทธิ์ทางประสาทชนิดใหม่ในประเทศนันเป็
้ น
ปั ญหาที่รุนแรง ยาเสพติดเหล่านี ้ไม่เพียงแต่เสพกันในประเทศเท่านัน้
แต่ยงั มีการลักลอบน�ำออกไปยังต่างประเทศ” นายหลิวกล่าว
นายแลงและนายโทมัส เอเดอร์ ซึง่ เป็ นเพื่อนร่วมงาน ได้ เขียน
บทความให้ กบั นิตยสารข่าวออนไลน์ชื่อ เดอะ ดิโพลแมต ฉบับเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 ว่า กลุม่ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควร “พัฒนา
กลยุทธ์ในการร่วมมือกับจีนในด้ านเหล่านี ้ แทนที่จะให้ สมาชิกแต่ละ
ประเทศกระท�ำโดยล�ำพัง รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจ�ำเป็ น
ต้ องมีจดุ ยืนที่สอดคล้ องกันในเรื่ องความต้ องการที่จะให้ มีการปฏิรูป
กระบวนการยุตธิ รรมในประเทศจีนหรื อเพื่อให้ มีการปกป้องคุ้มครอง
ที่ดีขึ ้น นี่เป็ นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ ข้อตกลงแบบทวิภาคีกบั จีน
เป็ นตัวท�ำลายบรรทัดฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศและค่านิยม
ประชาธิปไตย”
แม้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศจะมีข้อตกลงว่าด้ วย
เรื่ องการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านกฎหมายกับประเทศจีน แต่มีเพียง
เจ็ดประเทศเท่านันที
้ ่ท�ำสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดนอย่างเป็ นทางการ
กับรัฐบาลจีนซึง่ ได้ แก่ บัลแกเรี ย โรมาเนีย ลิทวั เนีย สเปน โปรตุเกส
ฝรั่งเศสและอิตาลี การวิจยั ของนายแลงระบุ

หมายแดง

เมื่อประเทศต่าง ๆ ต้ องการความช่วยเหลือในการติดตามผู้หลบหนี
ประเทศเหล่านี ้จะติดต่อหน่วยงานขององค์การต�ำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ
จีนซึง่ มีชื่อในเรื่ องการประสานงานให้ องค์การต�ำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศออก “หมายแดง” ซึง่ เทียบเท่ากับหมายจับระหว่าง
ประเทศ ขณะนี ้มีบคุ คลของประเทศขึ ้นด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดขององค์กร
นี ้ นายเมิ่ง หงเว่ย ซึง่ เป็ นรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงความมัน่ คง
สาธารณะของจีน ได้ รับเลือกจากบรรดาตัวแทนขององค์การดังกล่าว
ให้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานองค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กฎบัตรขององค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศห้ าม
องค์การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมือง แต่บรรดาผู้สนับสนุน
ด้ านสิทธิมนุษยชนกังวลว่าจีนจะใช้ องค์การต�ำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศในการกักขังฝ่ ายตรงข้ ามทางการเมือง จีนได้ ลงโทษ
เจ้ าหน้ าที่กว่าหนึง่ ล้ านคนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการปราบปราม
ของประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง โทษต่าง ๆ มีตงแต่
ั ้ การจ�ำคุกเป็ นเวลา
นานไปจนถึงการถอดถอนต�ำแหน่ง และผู้ต้องสงสัยหลายรายมีความ
เกี่ยวข้ องกับนายหู จิ่นเทา ซึง่ เป็ นผู้น�ำก่อนหน้ าประธานาธิบดีสี
“การแต่งตังนายเมิ
้
่ง หงเว่ย เป็ นเรื่ องที่นา่ หวาดหวัน่ หากพิจารณา
จากพฤติกรรมของจีนที่เป็ นมานานในการพยายามที่จะใช้ องค์การ
ต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศในการจับกุมผู้คดั ค้ านและผู้หลบ
หนีในต่างประเทศ” นายนิโคลัส เบกค์ลนิ ผู้อ�ำนวยการแอมเนสตี ้ อิน
เตอร์ เนชันแนล เอเชียตะวันออก กล่าวในแถลงการณ์หลังจากที่นาย
เมิ่งได้ รับเลือกให้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานองค์การต�ำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ
นายแลงระบุวา่ การปกป้องสิทธิมนุษยชนนันเป็
้ นเรื่ องที่สามารถ
เจรจากับจีนได้ “จีนมีวิธีการที่หลากหลายอย่างยิ่งในการท�ำข้ อตกลง
เรื่ องการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน” นายแลงกล่าว “รัฐบาลจีนพร้ อมที่จะ
ยอมรับมาตรฐานระดับสูงทางกฎหมายในการท�ำสนธิสญ
ั ญากับ
ประเทศตะวันตก ตัวอย่างเช่น ฝรั่งเศสหรื ออิตาลี แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ท�ำลายหลักสากลด้ วยการท�ำข้ อตกลงที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน และการ
ร้ องขอการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนที่แฝงไปด้ วยความต้ องการทางการเมือง
อย่างยิ่งยวดกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกลางและเอเชียใต้ ”
นายแลงเชื่อว่าองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น สหภาพยุโรป
และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจท�ำหน้ าที่ใน
การก�ำหนดกรอบการท�ำงานส�ำหรับการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนที่อยูบ่ นพื ้น
ฐานของกฎระเบียบ
“แม้ การส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงภายในระบบกฎหมายของ
ประเทศจีนโดยอาศัยแรงกดดันจากภายนอกจะเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้
ยาก” นายแลงกล่าว “แต่ก็จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการรับประกันทาง
กฎหมายอย่างน้ อยก็ในกรณีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการส่งผู้ร้าย
ข้ ามแดนและการช่วยเหลือทางด้ านกฎหมายซึง่ กันและกันกับทางการ
จีน”
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ผลประโยชน์อันงดงามจาก
อุ ตสาหกรรมกองทัพเรือ
ญี่ป่ ุ นเพิ่มระดับการป้องกันทางทะเล
นายสาโรช บานา

อุตสาหกรรมกองทัพเรื อของญี่ปนได้
ุ่ รับแรงกระตุ้นจากโครงการต่อ
เรื อรบเร่งรัดของรัฐบาลที่ท�ำให้ ความพยายามในการเสริ มสร้ างการ
ป้องกันทางทะเลเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
เนื่องจากญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่มีทะเลล้ อมรอบซึง่ ประกอบไป
ด้ วยเกาะหลัก ๆ สี่เกาะ และเกาะอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า 6,848
เกาะ ญี่ปนจึ
ุ่ งมีภารกิจที่ยากล�ำบากในการรักษาความมัน่ คงของ
เส้ นทางคมนาคมทางทะเลซึง่ เป็ นเส้ นทางน�ำเข้ าน� ้ำมันส่วนใหญ่
ของประเทศจากเอเชียตะวันตก ถ่านหินจากอินโดนีเซียและธัญพืช
จากออสเตรเลีย กระทรวงกลาโหมญี่ปนกั
ุ่ งวลว่าสถานการณ์ความ
มัน่ คงรอบ ๆ ประเทศ “จะทวีความรุนแรงขึ ้น”
อีกฟากหนึง่ ของทะลญี่ปนคื
ุ่ อที่ตงของประเทศเกาหลี
ั้
เหนือผู้
ไม่ยอมอ่อนข้ อให้ ใครง่าย ๆ ที่โอ้ อวดขีดความสามารถตามแบบ
และขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ ของตนอย่างเปิ ดเผย และ
ชาติที่มีการกระทบกระทัง่ กันอย่างจีนที่มงุ่ มัน่ ที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออกตลอดจนพื ้นที่อื่น ๆ จีนมีความ
ขัดแย้ งกับรัฐบาลญี่ปนมานานแล้
ุ่
วในเรื่ องดินแดนที่เป็ นเกาะใน
ทะเลจีนตะวันออกที่จีนเรี ยกว่าเกาะเตียวหยูและญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่าเกาะ
เซนกากุ ญี่ปนยั
ุ่ งคัดค้ านการเข้ าควบคุมหมูเ่ กาะลีองั คอร์ ต ร็อกส์

เฮลิคอปเตอร์ ลำ� หนึ่งก�ำลังลง
จอดบนเรือเจเอส อิซูโมะ ซึ่ง
เป็ นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
ของกองก�ำลังป้ องกันตนเอง
ทางทะเลแห่ งประเทศญีป่ ุ่ น ที่
ฐานทัพโยโกซู กะซึ่งอยู่ทาง
ตอนใต้ ของกรุงโตเกียว
รอยเตอร์
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โดยเกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นหมูเ่ กาะเล็ก ๆ ในทะเลญี่ปนที
ุ่ ่ญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่าหมู่
เกาะทาเคชิมาและเกาหลีใต้ เรี ยกว่าหมูเ่ กาะด็อกโด นอกจากนี ้ ญี่ปนยั
ุ่ ง
มีข้อพิพาทกับรัสเซียที่กินเวลายาวนานถึง 60 ปี ในประเด็นหมูเ่ กาะคูริล
ซึง่ ทอดยาวตังแต่
้ เกาะฮอกไกโดตอนเหนือของญี่ปนไปจนถึ
ุ่
งปลายคาบ
สมุทรคัมชัตคาของรัสเซีย ด้ วยความขัดแย้ งดังกล่าว ญี่ปนและรั
ุ่
สเซีย
จึงยังไม่ได้ ลงนามในสนธิสญ
ั ญาสันติภาพเพื่อยุตสิ งครามโลกครัง้ ที่สอง
แนวทางว่าด้ วยโครงการด้ านกลาโหมของญี่ปนที
ุ่ ่ออกมาในปี พ.ศ.
2556 เพื่อใช้ ในปี พ.ศ. 2557 และปี ต่อ ๆ ไประบุวา่ “ในหมูป่ ระเทศ
ต่าง ๆ นัน้ มีสถานการณ์ที่ ‘ไม่ชดั เจน’ เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับอาณาเขต อ�ำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในทะเล” นอกจากนี ้ “ในอาณาเขตทางทะเล นอกเหนือจากปั ญหาการ
ปล้ นสะดมทางน� ้ำแล้ ว บรรดาประเทศชายฝั่ งยังต่างฝ่ ายต่างอ้ างสิทธิ
ของตนและด�ำเนินการต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็ นการละเมิดเสรี ภาพในทะเลหลวง
อย่างไม่สมควร”
ด้ วยเหตุนี ้ ญี่ปนจึ
ุ่ งหันไปใช้ กองก�ำลังทหารเรื อและกองก�ำลังสะเทิน
น� ้ำสะเทินบกอย่างรวดเร็ วซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ การป้องกัน
ประเทศ ขณะนี ้ญี่ปนมี
ุ่ แผนที่จะต่อเรื อฟริ เกตสองล�ำต่อปี เริ่ มตังแต่
้ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นไป โดยจะเป็ นเรื อฟริ เกตขนาด 3,000 ตัน ที่
มีความคล่องแคล่วและติดอาวุธพร้ อมพรั่ง นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 ญี่ปนุ่
ได้ ตอ่ เรื อพิฆาตขนาด 5,000 ตันปี ละล�ำให้ กบั กองก�ำลังป้องกันตนเอง
ทางทะเลแห่งประเทศญี่ปนุ่ สิง่ นี ้บ่งบอกถึงความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลญี่ปนุ่
ที่จะมีกองเรื อขนาดกะทัดรัดแต่มีขีดความสามารถขันสู
้ งและติดอาวุธ
ครบครัน และสามารถน�ำเรื อฟริ เกตเหล่านี ้ออกปฏิบตั ภิ ารกิจการกวาด
ล้ างทุน่ ระเบิดและไล่ลา่ เรื อด�ำน� ้ำ

จนระบบและกระบวนการทางอุตสาหกรรม บริ ษัทฮิตาชิได้ รวมการ
ด�ำเนินงานด้ านการต่อเรื อของตนเข้ ากับ เอ็นเคเค คอร์ เปอเรชัน ในปี
พ.ศ. 2545 เพื่อจัดตังกิ
้ จการร่วมค้ าในชื่อ ยูนิเวอร์ ซลั ชิปบิวล์ดงิ และต่อ
มาได้ รวมกิจการเข้ ากับ ไอเอชไอ มารี น ยูไนเต็ด อินคอร์ เปอเรชัน ในปี
พ.ศ. 2556 เพื่อจัดตัง้ เจแปน มารี น ยูไนเต็ด คอร์ เปอเรชัน บริ ษัทฮิตา
ชิเริ่ มด�ำเนินธุรกิจในนามบริ ษัท โอซากา ไอรอน เวิร์กส์ ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี
พ.ศ. 2424 และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นฮิตาชิในปี พ.ศ. 2486
เรื อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ สองล�ำที่สร้ างขึ ้นใหม่โดย เจแปน มารี น
ยูไนเต็ด คอร์ เปอเรชัน ซึง่ เป็ นเรื อทหารที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนนั
ุ่ บตังแต่
้
สงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ นต้ นมา ได้ ดงึ ดูดความความสนใจจากผู้คนทัว่
โลก เรื อเจเอส อิซโู มะ ขนาด 19,500 ตัน ซึง่ เป็ นเรื อล�ำแรกของชันอิ
้ ซู
โมะ และเรื อเจเอส คากะ ซึง่ เป็ นเรื อล�ำที่สองของชันนี
้ ้ที่ตา่ งเข้ าประจ�ำ
การในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อให้ เป็ นเรื อบรรทุก
อากาศยานเชิงรุกที่มีขีดสามารถในการใช้ โดรนตรวจการณ์ไร้ คนขับ ซึง่
สามารถส่งออกไปปฏิบตั กิ ารล่วงหน้ าก่อนที่จะใช้ เครื่ องบินปี กตรึงโดย
ปรับเปลี่ยนดาดฟ้าเรื อตามความเหมาะสม
นักวิเคราะห์หลายรายพิจารณาว่าความเป็ นไปได้ นี ้จะถูกยับยังโดย
้
รัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพของประเทศ ซึง่ มาตรา 9 ระบุวา่ “ญี่ปนจะไม่
ุ่
คงไว้ ซงึ่ กองก�ำลังทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ตลอดจนศักยภาพ
ในการท�ำสงครามอื่น ๆ” ที่จริ งแล้ ว กระทรวงกลาโหมของญี่ปนยั
ุ่ งไม่ถือ
ก�ำเนิดขึ ้นจนกระทัง่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ซึง่ เป็ นเวลา 53 ปี หลัง
จากที่มีการจัดตังหน่
้ วยงานป้องกันประเทศในปี พ.ศ. 2497 รัฐธรรมนูญ
แห่งประเทศญี่ปนฉบั
ุ่ บปี พ.ศ. 2490 ถูกก�ำหนดขึ ้นโดยสหรัฐฯ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของกองก�ำลังฝ่ ายพันธมิตรที่เข้ าปกครองญี่ปนเมื
ุ่ ่อสงครามสิ ้น
สุดลงจนถึงปี พ.ศ. 2495 และรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ยังก�ำหนดให้ มีการรื อ้
การสร้างขุมทรัพย์
ถอนระบบอุตสาหกรรมทางทหารอันยิ่งใหญ่ของญี่ปนและยกเลิ
ุ่
กการ
อูต่ อ่ เรื อของบริ ษัทต่าง ๆ ของญี่ปนุ่ เช่น มิตซูบชิ ิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์, เจ
เป็ นรัฐแห่งลัทธิทหาร
แปน มารี น ยูไนเต็ด คอร์ เปอเรชัน, คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์, ซูมิโต
เนื่องจากถูกจ�ำกัดการเข้ าร่วมในการวิจยั และการพัฒนาอาวุธ
โมะ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ และมิตซูอิ เอนจิเนียริ ง แอนด์ ชิปบิวล์ดงิ อาจต้ อง ญี่ปนจึ
ุ่ งเริ่ มฟื น้ ฟูอตุ สาหกรรมยุทโธปกรณ์นบั ตังแต่
้ ชว่ งทศวรรษที่
แข่งขันกันเพื่อให้ ได้ สญ
ั ญาการต่อเรื อฟริ เกตขนาด 3,000 ตัน
1990 (พ.ศ. 2533-2542) เพื่อลดการพึง่ พาการน�ำเข้ าอาวุธจากสหรัฐฯ
ดังกล่าวจ�ำนวนแปดล�ำ ซึง่ คาดว่าจะมีมลู ค่า 375 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ญี่ปนได้
ุ่ ด�ำเนินการไปในทิศทางนี ้แม้ กระทัง่ ก่อนหน้ านี ้ แรงผลักดันจาก
ต่อล�ำ (หรื อประมาณ 1.23 หมื่นล้ านบาท) เพื่อให้ แน่ใจว่าอูต่ อ่ เรื อต่าง สงครามเย็นและสงครามเกาหลีได้ ท�ำให้ ญี่ปนสร้
ุ่ างระบบการป้องกัน
ๆ จะมีธรุ กิจเพียงพอเพื่อจะสามารถจะด�ำเนินงานต่อไปได้ กระทรวง
ประเทศขึ ้นมาใหม่อีกครัง้
กลาโหมญี่ปนได้
ุ่ ระบุวา่ บริ ษัทที่ได้ รับเลือกให้ ท�ำสัญญามูลค่า 3 พัน
ในปี พ.ศ. 2557 นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ ซึง่ ประกาศ
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 9.82 หมื่นล้ านบาท) นี ้จะต้ องท�ำ
เจตนารมณ์ของตนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมภายในสิ ้นปี
สัญญากับผู้ประมูลรายอื่น ๆ เพื่อให้ รับช่วงงานต่อไป
พ.ศ. 2560 ได้ ยกเลิกกฎหมายห้ ามการส่งออกอาวุธที่มีการบังคับใช้ มา
สัญญาได้ ถกู แบ่งออกเป็ นส่วน ๆ ให้ กบั ผู้ประมูลหลายรายมาแล้ ว
นานหลายสิบปี และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้ เพิ่มงบประมาณ
ในอดีต ได้ แก่ มิตซูบชิ ิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์, มิตซูอิ, ซูมิโตโมะ เฮฟวี อิน
ทางกลาโหมติดต่อกันเป็ นปี ที่ห้าเป็ นเงิน 4.36 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ดัสทรี ส์, ฮิตาชิ โซเซน คอร์ เปอเรชัน และไอเอชไอ มารี น ยูไนเต็ด อิน
(หรื อประมาณ 1.43 ล้ านล้ านบาท) ซึง่ ถือว่าสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ใน
คอร์ เปอเรชัน ห้ าบริ ษัทนี ้ได้ ท�ำสัญญาต่อเรื อพิฆาตชันอาซากิ
้
ริแปด
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ ยกเลิกข้ อจ�ำกัดในการน�ำ
ล�ำ ซึง่ เข้ าประจ�ำการในระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2534 เรื อเหล่านี ้ เข้ าส่วนส่วนประกอบที่ใช้ ในทางทหารของญี่ปนเพื
ุ่ ่อให้ ญี่ปนสามารถ
ุ่
เป็ นรุ่นที่พฒ
ั นาจากเรื อพิฆาตชันฮั
้ ตซูยกู ิ และหลังจากปลดระวางก็ได้ มี จัดหาสิง่ เหล่านี ้ให้ กบั โครงการทางด้ านกลาโหมของสหรัฐฯ ได้ สะดวก
การน�ำเรื อพิฆาตชันมู
้ ราซามิมาใช้ งานแทน
ขึ ้น และอนุญาตให้ ผ้ จู �ำหน่ายอาวุธของสหรัฐฯ เข้ าถึงเทคโนโลยีทางการ
ภาวะตกต�่ำทางอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงในช่วงทศวรรษที่ 1970
ทหารของญี่ปนุ่
พ.ศ. (2513-2522) ถึงช่วงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) ท�ำให้
โครงการจ�ำหน่ายยุทโธปกรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ กับต่างชาติ
บริ ษัทต่อเรื อในญี่ปนหลายรายต้
ุ่
องปรับเปลี่ยนตนเอง เช่น บริ ษัทฮิตา
ท�ำให้ บริ ษัทต่าง ๆ ของญี่ปนเข้
ุ่ าไปมีสว่ นร่วมกับระบบกองทัพเรื อเพื่อ
ชิที่ปรับเปลี่ยนขอบข่ายธุรกิจเป็ นการบ�ำบัดน� ้ำและสิง่ แวดล้ อม ตลอด
เข้ าร่วมในอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในฐานะผู้รับเหมาช่วง ส่วนประกอบ
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เทคโนโลยีป้องกันประเทศของอินเดีย
นวัตกรรมในการวิจัยและการพัฒนาทางทหาร
นางเดบาลีนา โกชาล
เพื่อผลิตระบบอาวุธของตนเอง รัฐบาลอินเดียได้ก่อตั้งองค์การวิจยั และพัฒนา
กลาโหมขึ้นในปี พ.ศ. 2501 ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมการวิจยั และพัฒนา
กลาโหมและกระทรวงกลาโหม องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมเกิดจากการ
ควบรวมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาทางเทคนิคของกองทัพบกอินเดีย กรม
การพัฒนาและผลิตทางเทคนิค และองค์กรวิทยาศาสตร์การป้ องกันประเทศ
องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมมีความเชี่ยวชาญในสาขาการบิน อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ วิศวกรรมในสนามรบ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัสดุ
ขีปนาวุธ และระบบอาวุธทางเรื อ
แผนกการบินขององค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมได้พฒั นาผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น ระบบเอวิโอนิกส์ ระบบเตือนภัยล่วงหน้าของเครื่ องบินขับไล่
เครื่ องบินรบขนาดเบา ระบบถ่ายภาพทางพื้นดิน ระบบบูรณาการข้อมูล และ
ระบบกูค้ ืนร่ มชูชีพ
องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมซึ่งเริ่ มจากห้องปฏิบตั ิการวิจยั เพียง 10
แห่ง ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดหลายทศวรรษที่ผา่ นมา จนปั จจุบนั
มีหอ้ งปฏิบตั ิการทั้งหมดถึง 47 แห่ง เพื่อท�ำการศึกษาค้นคว้าทุกอย่างตั้งแต่
เกษตรกรรมเพื่อการป้ องกันประเทศและการพัฒนายานรบ ไปจนถึงวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์ ขีปนวิธีในระยะปลายทาง และการศึกษาการ
ถล่มของหิ มะ
นายอวินาศ ชานเดอร์ อดีตผูอ้ ำ� นวยการองค์การวิจยั และพัฒนากลาโหม
ระบุวา่ องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมจะใช้เวลาสี่ ถึงห้าปี ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนส�ำเร็ จ หลังจากที่ตดั สิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะท�ำการผลิต
นอกจากนี้ องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมยังให้คำ� แนะน�ำทางเทคนิคแก่
เหล่าทัพต่าง ๆ ทั้งกองทัพบก กองทัพอากาศและกองทัพเรื อของอินเดีย และ
ยังรวมถึงการจัดท�ำข้อก�ำหนด การประเมินระบบอาวุธที่ตอ้ งการจัดหา ความ
องค์ การวิจยั และพัฒนากลาโหมของ
อินเดียน�ำขีปนาวุธบราห์ มอสมาจัด
แสดงในงานแสดงนวัตกรรมเพือ่
การป้ องกันประเทศ ทีจ่ ดั ขึน้ ทีก่ รุง
นิวเดลี ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ปลอดภัยของอาวุธปื นและวัตถุระเบิด และการวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์และ
สถิติเมื่อเกิดปั ญหาทางยุทธการ
องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมประสบความส�ำเร็ จอย่างสูงในการด�ำเนิน
ความพยายามเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสามเหล่าทัพ การพัฒนาที่
โดดเด่นขององค์การ ได้แก่ เครื่ องฝึ กบินจ�ำลองส�ำหรับอากาศยาน ที่บรรจุ
จรวดที่นำ� กลับมาใช้ใหม่ได้ ร่ มหน่วงความเร็ วของเครื่ องบินขับไล่ ระบบอาวุธ
เบา ระบบสนับสนุนขีดความสามารถในการรบตอนกลางคืน ระบบระเบิด
ลูกปรายส�ำหรับนักบินขับไล่ ทุ่นระเบิดท�ำลายเรื อ ระเบิดรุ่ นใหม่ ปื นใหญ่
ภูเขา ปื นใหญ่สนามขนาดเบาและเรดาร์ตรวจการณ์ ระบบโซนาร์ข้ นั สูงบนเรื อ
และทุ่นตรวจจับโดยใช้คลื่นโซนาร์ ท่อยิงตอร์ปิโด วัสดุและวัสดุผสมขั้นสูง
ส�ำหรับใช้ในทางทหาร และการประมวลผลแบบขนานด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อ
การค�ำนวณข้อมูลอากาศพลศาสตร์ เป็ นต้น
เนื่องจากอินเดียมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาระบบอาวุธและยุทโธปกรณ์
ของตนภายใต้โครงการ “ผลิตในอินเดีย” ดังนั้น สิ่ งส�ำคัญยิง่ คือการที่องค์การ
วิจยั และพัฒนากลาโหมต้องพยายามลดการน�ำเข้าระบบอาวุธจากต่างประเทศ
ตามที่นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดียเคยกล่าวเอาไว้ เพื่อให้
โครงการดังกล่าวประสบความส�ำเร็ จ ดร. เอส. คริ สโตเฟอร์ ประธานองค์การ
วิจยั และพัฒนากลาโหมได้เน้นย�้ำตลอดช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาถึงความจ�ำเป็ น
ของการส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามาผลิตระบบอาวุธให้มากขึ้น ตลอดระยะ
เวลาที่ผา่ นมา องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหมได้สงั่ สมความทะเยอทะยาน
ในการพัฒนาระบบอาวุธเพื่ออนาคต และหวังว่าจะสามารถเพิ่มดุลการค้า
ด้านกลาโหมโดยมีแผนจะส่ งออกระบบอาวุธที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ของตน
เช่น ขีปนาวุธบราห์มอส ซึ่งเป็ นขีปนาวุธร่ อนพิสยั ใกล้ความเร็ วเหนือเสี ยงที่
สามารถยิงได้ท้ งั จากเรื อด�ำน�้ำ เรื อผิวน�้ำ อากาศยานและพื้นดิน

วิสัยทัศน์

องค์การวิจยั และพัฒนากลาโหม มุ่งมัน่ สร้าง
ความรุ่ งเรื องให้แก่อินเดียด้วยการพัฒนางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก และสร้าง
ความได้เปรี ยบให้แก่ทุกเหล่าทัพของอินเดียด้วย
การมอบระบบและการตอบโจทย์ต่าง ๆ ที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลก

ภารกิจ

• ออกแบบ พัฒนาและเป็ นผูน้ ำ� การผลิตเครื่ อง
ตรวจจับสัญญาณที่ทนั สมัย ระบบอาวุธ ระบบ
ติดตั้งอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ แก่ทุกเหล่า
ทัพของชาติ
• ตอบโจทย์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกเหล่า
ทัพสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการรบและส่ ง
เสริ มสวัสดิภาพของทหาร
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก�ำลังพลที่
มีคุณภาพและความมุ่งมัน่ และสร้างฐาน
เทคโนโลยีที่เข้มแข็งภายในประเทศ
IAPD FORUM
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และซอฟต์แวร์ ตา่ ง ๆ ที่บริ ษัทเหล่านี ้จัดหา ได้ แก่ โซนาร์ ทรานสดิวเซอร์
ที่ใช้ ทดแทนเทียบเท่า ทีอาร์ -343 ส�ำหรับ เอสคิวเอส-53ซี โซนาร์ โดย
จัดหาให้ กบั เอ็นอีซี คอร์ เปอเรชัน และฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โปรแกรม
ประยุกต์บางส่วนส�ำหรับระบบแสดงผลในระบบอ�ำนวยการรบเอจิส
โดยจัดหาให้ กบั บริ ษัทมิตซูบชิ ิ เฮฟวี อินดัสทรี ส์ และบริ ษัทฟูจิตสึ ตาม
ล�ำดับ

ล�ำหรื อไม่ เชื่อว่าเพียงสองล�ำที่มีอยูก่ ็สามารถป้องกันภัยคุกคามจาก
ขีปนาวุธให้ กบั ญี่ปนได้
ุ่ อย่างเต็มที่
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทคาวาซากิได้ สง่ มอบเรื อด�ำน� ้ำชัน้
โซริ วแปดล�ำ และอีกสองล�ำก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการสร้ าง ด้ วยระวางขับ
น� ้ำ 2,950 ตัน เรื อชันนี
้ ้จึงเป็ นเรื อด�ำน� ้ำขับเคลื่อนแบบธรรมดาที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในโลก และจะเป็ นเรื อด�ำน� ้ำล�ำแรกของกองก�ำลังป้องกัน
ตนเองทางทะเลแห่งประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ตดิ ตังระบบเครื
้
่ องยนต์คอ็ กคัมส์
แบบแผนการปฏิบัติทางทะเล
สเตอร์ ลงิ ที่ไม่ต้องพึง่ อากาศจากผิวน� ้ำเพื่อยืดเวลาการอยูใ่ ต้ น� ้ำ
ด้ วยเศรษฐกิจการเดินเรื อที่ทรงอิทธิพลอย่างมากพร้ อมด้ วยแบบแผน
การต่อเรื อเหล่านี ้จะแบ่งงานกันระหว่างบริ ษัทคาวาซากิและบริ ษัท
การปฏิบตั ใิ นการต่อเรื อและสถานะทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ท�ำให้
มิตซูบชิ ิ ซึง่ ทังสองบริ
้
ษัทตังอยู
้ ท่ ี่ทา่ เรื อโกเบ คาวาซากิและมิตซูบชิ ิ
กองทัพเรื อญี่ปนเป็
ุ่ นหนึง่ ในกองทัพเรื อที่มีศกั ยภาพและมีความยืดหยุน่
ยังได้ ตอ่ เรื อด�ำน� ้ำชันโอยาชิ
้
โอะ 11 ล�ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ.
มากที่สดุ อุตสาหกรรมการเดินเรื อญี่ปนที
ุ่ ่ผลิตรูปแบบตัวเรื อที่ใช้
2549 เรื อด�ำน� ้ำชันโซริ
้ วล�ำแรกเข้ าประจ�ำการในปี พ.ศ. 2552 และเรื อ
ประโยชน์ได้ หลากหลายท�ำให้ สามารถต่อเรื อที่มีขีดความสามารถขัน้
ด�ำน� ้ำชันโอยาชิ
้
โอะเข้ าประจ�ำการในช่วงปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2551
สูงสุดที่ตดิ ตังระบบบริ
้
หารจัดการการรบที่เป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ระบบ
แนวทางในการสร้ างเรื อด�ำน� ้ำของญี่ปนคื
ุ่ อการสร้ างเรื อชันใหม่
้ ทกุ ๆ
น�ำทาง เครื่ องตรวจจับสัญญาณและยุทโธปกรณ์ที่มีศกั ยภาพ
ยี่สบิ ปี โดยประมาณโดยพัฒนาต่อจากชันก่
้ อนหน้ านี ้ เรื อด�ำน� ้ำชันโซริ
้ ว
สรรพาวุธนี ้มีที่มาจากเทคนิคการสร้ างอาวุธที่เกิดขึ ้นในช่วงปลายยุค ถูกสร้ างขึ ้นโดยพัฒนาต่อจากชันโอยาชิ
้
โอะ และเรื อด�ำน� ้ำชันโอยาชิ
้
โอะ
กลางของญี่ปนุ่ (ศตวรรษที่ 14 ถึง 16) ภายใต้ การปกครองของรัฐบาล คือผลผลิตจากการพัฒนาเรื อด�ำน� ้ำชันฮารุ
้ ชิโอะในช่วงกลางทศวรรษที่
โชกุนมุโระมะชิ (ระบอบคณาธิปไตยทหาร) เทคนิคเหล่านี ้ท�ำให้ สามารถ 1990 (พ.ศ. 2533-2542)
สร้ างดาบ “เหล็กญี่ปน”
ุ่ ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ซึง่ เป็ นแรงบันดาลใจให้ ซามูไร
อย่างไรก็ตาม เรื อด�ำน� ้ำชันโซริ
้ วของบริ ษัทคาวาซากิและบริ ษัทมิต
เปลี่ยนจากการเป็ นนักยิงธนูไปเป็ นนักดาบ
ซูบชิ ิก็ไม่ผา่ นการประกวดราคาของโครงการออกแบบและต่อเรื อด�ำน� ้ำ
ต่อมาได้ มีการเปลี่ยนไปใช้ อาวุธปื นเมื่อชาวญี่ปนได้
ุ่ ร้ ูจกั กับปื นไฟ
รุ่นใหม่จ�ำนวน 12 ล�ำของออสแตรเลียที่มีมลู ค่าสัญญา 3.8 หมื่นล้ าน
ระบบสแน็ป แมทช์ลอ็ ก ที่ชาวโปรตุเกสได้ น�ำเข้ ามาในประเทศ หรื อที่
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.24 ล้ านล้ านบาท) บริ ษัทดีซีเอ็นเอส
ชาวญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่า ทาเนกะชิ มา ญี่ปนได้
ุ่ สร้ างปื นใหญ่และเรื อกลไฟตาม ของฝรั่งเศส (ซึง่ ปั จจุบนั คือ เนวัล กรุ๊ป) ได้ ชนะการประกวดราคาใน
รูปแบบของอังกฤษภายในช่วงทศวรรษที่ 1860 (พ.ศ. 2403-2412)
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อท�ำสัญญาต่อเรื อด�ำน� ้ำ ช็อร์ ตฟิ น บาร์ รา
ในช่วงหลายปี ต่อมา บรรดาอูต่ อ่ เรื อส�ำหรับกองทัพเรื อและอูต่ อ่ เรื อ คูดา บล็อก 1เอ ที่ออกแบบเฉพาะส�ำหรับกองทัพเรื อออสเตรเลีย ผู้เข้ า
เอกชนขนาดใหญ่ของญี่ปนได้
ุ่ รวมตัวกันเป็ นกลุม่ บริ ษัทขนาดใหญ่ที่
ประกวดราคาหลักรายที่สามคือบริ ษัททีสเซนครุป มารี น ซิสเต็มส์ ของ
ด�ำเนินธุรกิจด้ านการเดินเรื อ หรื อที่เรี ยกว่า ไซบัตสึ ซึง่ เป็ นกลุม่ บริ ษัท
เยอรมนี ที่น�ำเสนอการผลิตเรื อด�ำน� ้ำ ไทป์ 216
เก่าแก่ของประเทศที่มีมานานแล้ ว เช่น มิตซูบชิ ิ มิตซูอิและซูมิโตโมะ
อุตสาหกรรมกองทัพเรื อและอุตสาหกรรมการทหารโดยรวมของ
การแข่งขันด้านการประกวดราคา
ญี่ปนุ่ คือระบบของบริ ษัทขนาดใหญ่ที่ท�ำสัญญาโดยตรงจากกระทรวง การจัดซื ้ออาวุธมักจะกลายเป็ นการตัดสินใจทางการเมืองมากกว่าการ
กลาโหมและมอบหมายงานส่วนใหญ่ให้ กบั บริ ษัทที่มีขนาดเล็กกว่า ซึง่
ตัดสินใจทางทหาร และมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการประกวด
มักจะท�ำสัญญารับช่วงกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า อู่
ราคาทางทหารระดับโลก บริ ษัทดีซีเอ็นเอสได้ พยายามชักจูงทางการ
ต่อเรื อกองทัพเรื อและอูต่ อ่ เรื อเอกชนของญี่ปนมี
ุ่ ความภาคภูมิใจในการ ออสเตรเลียในเรื่ องระดับเสียงของเรื อด�ำน� ้ำของบริ ษัททีสเซนครุป มารี น
ผลิตเรื อในประเทศ โดยใช้ อปุ กรณ์โซนาร์ และเรดาร์ ที่ผลิตในประเทศ
ซิสเต็มส์ ตามรายงานของเว็บไซต์ขา่ วออสเตรเลีย www.theaustralian.
ตลอดจนชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ส�ำหรับเรื อด�ำน� ้ำ อูต่ อ่ เรื อเหล่า
com.au ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลออสเตรเลียแจ้ งกับ
นี ้มีใบอนุญาตจากผู้จดั จ�ำหน่ายในสหรัฐฯ และยุโรปอย่างถูกกฎหมาย รัฐบาลเยอรมนีวา่ เรื อด�ำน� ้ำ ไทป์ 216 มีระดับ “การแพร่กระจายเสียง” ที่
ส�ำหรับเทคโนโลยีเครื่ องยนต์และระบบควบคุมการยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถี “ไม่สามารถยอมรับได้ ” และให้ เหตุผลว่าเรื อดังกล่าวมีการแพร่กระจาย
แนวดิ่งที่ใช้ กบั เรื อและเรื อด�ำน� ้ำ ตลอดจนระบบป้องกันระยะประชิดและ เสียงเฉพาะตัวในระดับสูงในความถี่ที่จะส่งผลส�ำคัญยิ่งต่อกองทัพเรื อ
ระบบขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำที่ตดิ ตังกั
้ บตัวเรื อ
ออสเตรเลีย ซึง่ เป็ นการแสดงนัยว่าเรื อด�ำน� ้ำนี ้ขาดคุณสมบัตใิ นการหา
ตัวอย่างเช่น เรื อพิฆาตติดขีปนาวุธน�ำวิถีชนอาตาโกะล�
ั้
ำใหม่สอง
ข่าวกรองใกล้ พื ้นที่ชายฝั่ งโดยไม่ถกู ตรวจจับ อย่างไรก็ตาม เมื่อทาง
ล�ำ และเรื อพิฆาตติดอาวุธน�ำวิถีชนคงโงสี
ั้
่ล�ำที่ประจ�ำการก่อนหน้ านี ้
เยอรมนีได้ สอบถามในเรื่ องความถี่และเหตุผลที่ไม่มีการเน้ นย� ้ำในเรื่ องนี ้
ซึง่ ทังหมดนี
้
้ต่อขึ ้นโดยบริ ษัทมิตซูบชิ ิ ได้ มีการติดตังระบบอ�
้
ำนวยการ
ในขันตอนการประมู
้
ลหรื อตังข้
้ อสงสัยว่าเสียงดังกล่าวมาจากเครื่ องจักร
รบเอจิสและระบบการสงครามใต้ น� ้ำของบริ ษัทล็อกฮีด มาร์ ตนิ ท�ำให้
กลภายใน ใบพัดหรื อตัวเรื อหรื อไม่ ทางออสเตรเลียก็ยตุ ิการแสดงความ
เรื อเหล่านี ้เป็ นเรื อป้องกันภัยขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความ
คิดเห็น โดยอธิบายว่าข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นความลับ
สามารถขันสู
้ งในการตรวจจับภัยคุกคามทางทะเล ทางอากาศและใต้ น� ้ำ
ขณะที่การประกวดราคาก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา ได้ มีการ
เรื อพิฆาตติดขีปนาวุธน�ำวิถีชนอาตาโกะเป็
ั้
นหนึง่ ในบรรดาเรื อรบผิวน� ้ำ รั่วไหลของข้ อมูลในวงกว้ างเกี่ยวกับเรื อด�ำน� ้ำชันสกอร์
้
ปิเนของอินเดียที่
ที่มีประสิทธิภาพสุดในโลก และญี่ปนมี
ุ่ ทางเลือกว่าจะสร้ างอีกสอง
บริ ษัทดีซีเอ็นเอสก�ำลังด�ำเนินการสร้ าง ซึง่ คาดว่าจะเป็ นผลมาจากการ
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จารกรรมข้ อมูลทางการค้ าของบริ ษัท
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ออสเตรเลียระบุวา่ เรื อด�ำน� ้ำชันโซ
้
ริ วไม่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการน�ำมาใช้ แทนเรื อชันคอลลิ
้
นส์ ในการ
ท�ำสัญญาครัง้ ล่าสุดที่ผา่ นมา บริ ษัทดีซีเอ็นเอสได้ ตกลงที่จะสร้ างเรื อด�ำ
น� ้ำในเมืองอดีเลดโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการสร้ าง
เรื อด�ำน� ้ำชันสกอร์
้
ปิเนที่อตู่ อ่ เรื อมาซากอนในเมืองมุมไบ อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลญี่ปนไม่
ุ่ ยินยอมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารที่เป็ นข้ อมูล
ส�ำคัญตามแบบแผนการปฏิบตั ิที่มีมานาน ญี่ปนได้
ุ่ เปลี่ยนจุดยืนใน
เวลาต่อมา แต่กว่าจะถึงตอนนัน้ รัฐบาลออสเตรเลียก็มีทางเลือก
อื่น ๆ แล้ ว
ส�ำหรับการยื่นประมูลที่ใกล้ จะมาถึงนี ้ เพื่อสร้ างเรื อด�ำน� ้ำรุ่นใหม่หก
ล�ำของอินเดียที่ตดิ ตังระบบเครื
้
่ องยนต์ที่ไม่ต้องพึง่ พาอากาศจากผิวน� ้ำ
เพื่อยืดเวลาการอยูใ่ ต้ น� ้ำ ซึง่ มีมลู ค่าสัญญา 8.3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 2.71 แสนล้ านบาท) และอยูภ่ ายใต้ โครงการที่ชื่อ โปร
เจ็ก-75 ของกองทัพเรื ออินเดีย บริ ษัทมิตซูบชิ ิและบริ ษัทคาวาซากิจะ
เสนอเรื อด�ำน� ้ำชันโซริ
้ ว โดยมีผ้ รู ่วมประมูลรายอื่น ๆ ได้ แก่ บริ ษัท
ทีสเซนครุป มารี น ซิสเต็มส์, บริ ษัทเนวัล กรุ๊ป, บริ ษัทนาวานเทียของ
สเปน, บริ ษัทค็อกคัมส์ของสวีเดน และบริ ษัทรูบนิ ดีไซน์ บูโร ของรัสเซีย
ด้ วยประสบการณ์และวัฒนธรรมทางทะเลที่มีอยูม่ ากมาย
อุตสาหกรรมกองทัพเรื อญี่ปนจะด�
ุ่
ำเนินการปฏิบตั ใิ ห้ ได้ มาตรฐาน
สูงสุดที่ตนตังไว้
้ โดยใช้ ประโยชน์จากงานวิจยั และเทคโนโลยีให้ มี
ประสิทธิภาพที่สดุ เพื่อตอบสนองข้ อก�ำหนดอันละเอียดถี่ถ้วนของบรรดา
ลูกค้ าที่มีวิสยั ทัศน์
นี่คือความอุน่ ใจของกองทัพเรื อหลายแห่งของ 10 ประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กลุม่ ความ
ร่วมมือนี ้ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวมทังสิ
้ ้น 2.56 ล้ านล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 84 ล้ านล้ านบาท) มีประชากรรวม 639
ล้ านคน และครบรอบวาระ 50 ปี แห่งการก่อตังเมื
้ ่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2560 ต้ องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชายฝั่ ง เนื่องจาก
ประเทศที่ชอบการเผชิญหน้ าอย่างจีนมุง่ มัน่ ที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออกรวมถึงที่อื่น ๆ และเกาหลีเหนือผู้ไม่
ยอมอ่อนข้ อให้ ใครง่าย ๆ ที่โอ้ อวดขีดความสามารถตามแบบและขีด
ความสามารถทางนิวเคลียร์ ของตนอย่างเปิ ดเผย
แม้ วา่ หุ้นส่วนทัง้ 10 ประเทศ ได้ แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม จะต่างฝ่ ายต่าง
พัฒนาการป้องกันประเทศโดยกองทัพเรื อของตนเพื่อรักษาความมัน่ คง
ของเส้ นทางคมนาคมทางทะเลและป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทาง
ทะเล แต่ในฐานะองค์กรโดยรวมแล้ วไม่มีการก�ำหนดกลยุทธ์ในการ
ป้องกันร่วมกันตามแนวทางของกลุม่ พันธมิตรทางทะเลที่เป็ นหนึง่
เดียวกัน
ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบตั ขิ องภาคีในทะเลจีนใต้ ของอาเซียน หลัก
การพื ้นฐานหกข้ อของอาเซียนว่าด้ วยทะเลจีนใต้ และแถลงการณ์ร่วม
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครัง้ ที่หนึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเป็ น
ผู้ใฝ่ สันติอย่างเปิ ดเผย ไม่ได้ มีจดุ มุง่ หมายที่จะ “ส่งเสริ มการปรึกษา
หารื อและเสริ มสร้ างความร่วมมือในการจัดการกับภัยคุกคามและ
ความท้ าทายที่อาจส่งผลต่อความมัน่ คงและบูรณภาพแห่งดินแดนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน” การประชุมสุดยอดกับจีนจัดขึ ้นในปี พ.ศ.

2540 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หนึง่ ปี หลังจากที่จีนได้ กลายเป็ นคูเ่ จรจาของ
อาเซียนอย่างเต็มตัว
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ศาลอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก ได้
ตัดสินคดีที่รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ยื่นฟ้อง โดยอ้ างว่ารัฐบาลจีนได้ “ละเมิด
สิทธิอธิปไตยของฟิ ลปิ ปิ นส์” และ “ไม่มีมลู ฐานทางกฎหมาย” ในการ
ขยายการอ้ างสิทธิของจีนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ จีนไม่ยอมรับค�ำ
ตัดสินและถือว่าค�ำตัดสินนี ้ “เป็ นโมฆะ” และ “ปฏิเสธอธิปไตยเหนือดิน
แดนทางทะเล” ของจีน
ภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว การแสดงตนอย่างครอบคลุมของกอง
ก�ำลังป้องกันตนเองทางทะเลแห่งประเทศญี่ปนสามารถพิ
ุ่
สจู น์ให้ เห็นถึง
การป้องปรามที่มีประสิทธิภาพต่อความพยายามใด ๆ ก็ตามที่เป็ นภัย
คุกคามตลอดทัว่ พื ้นที่ทะเล
ญี่ปนได้
ุ่ แสดงความเอื ้อเฟื อ้ ในเรื่ องนี ้โดยได้ จ�ำหน่าย ให้ ยืมหรื อมอบ
ทรัพยากรทางทะเลหรื อของกองทัพเรื อให้ กบั หลายประเทศในภูมิภาคนี ้
ภายใต้ โครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ ญี่ปนุ่
ได้ มอบเรื อตอบโต้ อเนกประสงค์ขนาด 44 เมตรสามล�ำให้ กบั หน่วย
ยามฝั่ งฟิ ลปิ ปิ นส์ จากทังหมด
้
10 ล�ำที่สร้ างขึ ้นมาใหม่ โดยอีกเจ็ดล�ำที่
เหลือจะส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2561 เรื อส่วนใหญ่จะเป็ นเรื อของหน่วย
ยามฝั่ งมากกว่าเรื อรบของกองทัพเรื อที่ใช้ ในน่านน� ้ำที่มีกรณีพิพาทใน
ภูมิภาคเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะกระตุ้นความบาดหมาง รัฐบาล
ญี่ปนยั
ุ่ งจะมอบเรื อลาดตระเวนขนาด 90 เมตรสองล�ำให้ กบั รัฐบาล
ฟิ ลปิ ปิ นส์ และให้ เช่าอากาศยานบีชคราฟต์ ทีซี-90 คิง แอร์ ที่ผา่ นการ
ใช้ งานแล้ วห้ าล�ำเพื่อใช้ ในการลาดตระเวนทางทะเล
นอกจากนี ้ ญี่ปนก�
ุ่ ำลังจัดหาเรื อลาดตระเวนใหม่หกล�ำให้ กบั
เวียดนาม โดยก่อนหน้ านี ้ ญี่ปนได้
ุ่ มอบเรื อประมงหกล�ำแก่รัฐบาล
เวียดนาม ซึง่ เป็ นเรื อที่ผา่ นการใช้ งานแล้ วและได้ รับการปรับเปลี่ยนให้
เป็ นเรื อลาดตระเวนส�ำหรับหน่วยยามฝั่ งและกระทรวงการประมงของ
เวียดนาม หน่วยยามฝั่ งญี่ปนยั
ุ่ งได้ บริ จาคเรื อลาดตระเวนชันโอจิ
้ กะที่
ปลดประจ�ำการแล้ วสองล�ำให้ กบั หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายทางทะเล
มาเลเซีย ซึง่ เป็ นเรื อขนาด 92 เมตรที่มีดาดฟ้าส�ำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์
นอกเหนือจากเรดาร์ ตรวจการณ์ทางทะเลที่ตดิ ตังในซู
้ ลาเวซีตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึง่ พิสจู น์ให้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ในการตรวจจับวัตถุทาง
ทะเล นางซูซี ปุดเจียสตูตี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกิจการทางทะเลและ
การประมงอินโดนีเซียยังมองหาเรดาร์ อีกหกตัวจากญี่ปนุ่ โดยให้ เหตุผล
ว่าเรดาร์ เหล่านี ้มีความส�ำคัญยิ่งต่อความปลอดภัยทางทะเล นางปุด
เจียสตูตีกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลอินโดนีเซียจะไม่จ�ำเป็ นต้ องจัดสรรเงิน
ทุนส�ำหรับการจัดหาเรดาร์ หากญี่ปนตกลงที
ุ่
่จะมอบเรดาร์ ที่ผา่ นการใช้
งานแล้ วแก่อินโดนีเซีย นางปุดเจียสตูตีระบุวา่ เรดาร์ นี ้มีพิสยั ท�ำการ 250
กิโลเมตร ขีดความสามารถดังกล่าวเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในการพิสจู น์ทราบ
การปรากฏตัวของเรื อต่างชาติในน่านน� ้ำอินโดนีเซีย
ในหมูก่ องทัพเรื อด้ วยกัน กองทัพเรื อญี่ปนเป็
ุ่ นหนึง่ ในกองทัพ
เรื อที่นา่ เกรงขามที่สดุ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกที่นา่ จะสามารถลดทอน
อิทธิพลของกองทัพเรื อจีนได้ ความเป็ นมืออาชีพและความสามารถใน
ระดับสูงได้ สง่ เสริ มให้ กองทัพญี่ปนมี
ุ่ ความแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน
ก็สร้ างความผูกพันกับชาติมหาอ�ำนาจทางทะเลอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น
สหรัฐฯ ออสเตรเลียและอินเดีย โดยแสดงให้ เห็นถึงขีดความสามารถอัน
แข็งแกร่งในพื ้นที่ปฏิบตั กิ าร o
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ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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การรับมือกับ

ความวุน่ วายภาย
ในประเทศ
ความแตกต่ างในประเทศสร้ างความมัง่ คั่งทางวัฒนธรรมให้ แก่ อินเดีย
แต่ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้ เกิดความแตกแยกที่ อาจกลายเป็ นความท้ าทาย
ต่ อการรั กษาสันติภาพภายในประเทศ
นายสาโรช บานา

ภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ส�ำ

หรับประเทศที่มีสถานะเป็ นอนุทวีป มีพื ้นที่
กว้ างใหญ่ถงึ 3.29 ล้ านตารางกิโลเมตร มี
ประชากรที่มีความหลากหลายทางศาสนา
และความเชื่ออาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นถึง 1.28 พันล้ านคน และ
ต้ องเผชิญกับฝ่ ายตรงข้ ามถึงสองฝ่ ายที่กระหายสงครามตาม
แนวชายแดน ถือได้ วา่ อินเดียเป็ นประเทศที่แข็งแกร่งมากทีเดียว
เมื่อพิจารณาจากปั จจัยทังหมดที
้
่กล่าวมา
นับตังแต่
้ ได้ รบั เอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2490 อินเดียก็
หลุดออกจากกรอบเดิม ๆ และเป็ นหนึง่ ในประเทศทีเ่ ศรษฐกิจเติบโต
เร็วทีส่ ดุ ในปั จจุบนั โดยสามารถไล่ทนั อดีตเจ้ าอาณานิคมได้ ใน
ปี พ.ศ. 2559 เมือ่ อินเดียกลายเป็ นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่เป็ น
อันดับหกของโลก ด้ วยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 75 ล้านล้านบาท)
แม้ วา่ จะถอนตัวออกไปแล้ ว แต่องั กฤษก็ได้ ทิ ้งมรดกที่นา่
ขมขื่นเอาไว้ ข้างหลัง เพราะการมอบเอกราชคืนแก่อินเดียนันมา
้

พร้ อมกับการแบ่งอดีตอาณานิคมแห่งนี ้ออกเป็ นสองประเทศ คือ
อินเดียที่ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาฮินดู และปากีสถาน
ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม และนับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมาทัง้
สองประเทศก็ได้ ท�ำสงครามกันแล้ วถึงสี่ครัง้ ได้ แก่ ช่วงที่มีการ
แบ่งประเทศในปี พ.ศ. 2490 และในปี พ.ศ. 2508, 2514 และ
2542 ตามล�ำดับ โดยสงครามสามครัง้ มีชนวนเหตุจากการแย่ง
ชิงรัฐชัมมูและกัศมีร์ที่คนั่ อยูร่ ะหว่างอินเดียและปากีสถาน ใน
ขณะที่สงครามเมื่อปี พ.ศ. 2508 ท�ำให้ ปากีสถานตะวันออก
ประกาศเอกราชและแยกตัวออกมาเป็ นประเทศบังกลาเทศ
ความขัดแย้ งอันยาวนานระหว่างอินเดียและปากีสถานก่อ
ให้ เกิดความตึงเครี ยดแก่ทงสองฝ่
ั้
าย รัฐบาลทุม่ งบประมาณ
มหาศาลให้ กบั กองทัพ ในขณะที่ประชากรหลายล้ านต้ องอยู่
อย่างยากจนข้ นแค้ น เมื่อชาติมหาอ�ำนาจอย่างจีนเข้ าข้ าง
ปากีสถานในความขัดแย้ งนี ้ อินเดียจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก
ต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ ้น ใน
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ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 รัฐบาลอินเดียได้
จัดสรรงบประมาณกลางมูลค่า 4.2 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 1.37 ล้ านล้ านบาท) เพื่อการป้องกันประเทศ แต่
ในขณะเดียวกันก็จดั สรรงบเพื่อการสาธารณสุขเป็ นจ�ำนวน 7.5
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 2.4 แสนล้ านบาท) เพื่อ
การศึกษา 1.2 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ(หรื อประมาณ 3.9 แสน
ล้ านบาท) เพื่อสตรี และเด็ก 2.8 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 9.1 แสนล้ านบาท) และเพื่อการเกษตร 2.9 หมื่นล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 9.4 แสนล้ านบาท) นอกจาก
นี ้ กระทรวงมหาดไทยยังได้ รับงบประมาณอีก 1.28 หมื่นล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 4.2 แสนล้ านบาท) เพื่อรักษา
ความมัน่ คงภายในประเทศ

นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย (กลาง) เดินทางมาถึง
รัฐสภาอินเดียในกรุงนิวเดลีในวันเปิ ดการประชุมงบประมาณ
แผ่ นดิน เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

กองทัพอินเดียและปากีสถานตรึงก�ำลังพร้ อมรบอย่างถาวร
ทีธ่ ารน� ้ำแข็งเซียเชนซึง่ อยูเ่ หนือระดับน� ้ำทะเล 5,400 เมตร และ
ได้ ชอ่ื ว่าเป็ น “สมรภูมทิ สี่ งู ทีส่ ดุ และหฤโหดทีส่ ดุ ในโลก” ซึง่ ทหาร
จ�ำนวนมากต้ องมาจบชีวติ ทีน่ ี่ ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะลูกกระสุน
แต่เป็ นเพราะสภาพภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่เอื ้ออ�ำนวยและมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทังปี
้ บางครัง้ อุณหภูมอิ าจลดต�ำ่ ลงถึง -45 องศา
เซลเซียส ในขณะทีก่ ำ� ลังทหารของปากีสถานสามารถเข้ าถึงธาร
น� ้ำแข็งเซียเชนได้ โดยใช้ ถนนทีส่ ร้ างขึ ้นด้ วยความช่วยเหลือของจีน
แต่ทหารอินเดียต้ องอาศัยเฮลิคอปเตอร์ เท่านันจึ
้ งจะเข้ าสูส่ มรภูมิ
แห่งนี ้ได้ แม้ แต่ปืนใหญ่และเสบียงก็ยงั ต้ องขนส่งทางอากาศ และ
ทหารอินเดียก็ใช้ เรดาร์ และอากาศยานไร้ คนขับในการตรวจการณ์
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IAPD FORUM

ทหารจีนยังรุกล� ้ำผ่านเทือกเขาหิมาลัยเข้ ามาในพื ้นที่โดย
เจตนาเพื่อล้ อมรัว้ และข่มขวัญทหารอินเดียและชาวบ้ านเป็ นครัง้
คราว และบางครัง้ ถึงกับสร้ างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และสถานี
สื่อสาร นอกจากนี ้ รัฐชัมมูและกัศมีร์ที่มีภมู ิประเทศเป็ นเทือกเขา
อันงดงามยังถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ ายที่แทรกซึมเข้ าพื ้นที่โดยมี
ปากีสถานหนุนหลัง

ภัยคุกคามภายในประเทศ

อินเดียเป็ นประเทศที่เต็มไปด้ วยความแตกต่างที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอย่างที่ไม่มีประเทศใดจะมาเทียบได้ และก่อให้ เกิด
ความหลากหลายในสังคมอย่างน่าอัศจรรย์จนน�ำไปสูค่ วาม
มัง่ คัง่ ทางวัฒนธรรมและมรดกของชาติ แต่บางครัง้ ความหลาก
หลายและความแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงนี ้ก็เปรี ยบเสมือนเชื ้อไฟ
ที่ท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งและไม่ลงรอยกัน แม้ วา่ จะเกิดไม่บอ่ ย
นักและมักจะเกิดขึ ้นในบางพื ้นที่เท่านัน้ แต่ความรุนแรงระหว่าง
กลุม่ ต่างศาสนาก็ได้ ปะทุขึ ้นเมื่อกลุม่ ชาวฮินดูที่คลัง่ ศาสนาได้ บกุ
ท�ำลายมัสยิดบาบรี ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 22432342) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 จนน�ำไปสูก่ ระแสฟื น้ ฟูกลุม่
ฮินดูสายนักรบ และการตอบโต้ ด้วยการลอบวางระเบิดใน
เมืองมุมไบหลายครัง้ โดยกลุม่ มุสลิมหัวรุนแรงเพียงสามเดือน
หลังจากเหตุการณ์นนั ้ นอกจากนี ้ การที่ผ้ แู สวงบุญชาวฮินดูถกู
เผาทังเป็
้ นบนขบวนรถไฟในรัฐคุชราตในปี พ.ศ. 2545 ยังเป็ น
ชนวนที่น�ำไปสูก่ ารแก้ แค้ นชาวมุสลิมในรัฐดังกล่าว
ในเหตุการณ์ความขัดแย้ งเหล่านี ้ พลเรื อนคือผู้ที่รับ
เคราะห์มากกว่ากลุม่ หัวรุนแรงหรื อกองก�ำลังรักษาความมัน่ คง
เหตุการณ์ความรุนแรงอันเป็ นผลจากการแบ่งแยกดินแดนตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2531 เป็ นต้ นมาท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตในรัฐชัมมูและกัศมีร์
ถึง 44,197 คน ซึง่ เป็ นพลเรื อน 14,748 คน กองก�ำลังรักษา
ความมัน่ คง 6,284 นาย และผู้ก่อการร้ าย 23,165 คน ตามการ
ประมาณการของศูนย์ข้อมูลการก่อการร้ ายในเอเชียใต้ ที่ด�ำเนิน
การโดยสถาบันบริ หารความขัดแย้ งในกรุงนิวเดลี
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 เป็ นต้ นมา กลุม่ หัวรุนแรงซ้ ายจัด
ในประเทศได้ สงั หารผู้คนไปราว ๆ 13,312 คน โดยในจ�ำนวนนี ้
เป็ นพลเรื อน 7,640 คน เจ้ าหน้ าที่รักษาความมัน่ คง 2,612 นาย
และผู้ก่อการร้ าย 3,060 คน เจตนารมณ์ที่ป่าเถื่อนนี ้ด�ำเนินมา
ยาวนานโดยกลุม่ นาซาไลต์ที่ได้ รับการชี ้น�ำจากกลุม่ กบฏลัทธิ
เหมาซึง่ เป็ นกลุม่ เคลื่อนไหวใต้ ดนิ ที่พยายามจะช่วยเหลือผู้ที่ถกู
กดขี่และท้ าทายผู้มีอ�ำนาจ กลุม่ หัวรุนแรงนาซาไลต์เคลื่อนไหว
อยูใ่ นพื ้นที่ป่าเขาด้ อยพัฒนาของรัฐเบงกอลตะวันตก รัฐมหา
ราษฏระ รัฐมัธยประเทศ รัฐฌารขัณฑ์ รัฐโอริ ศา รัฐฉัตตีสครห์
รัฐอานธรประเทศ และรัฐเตลังคานา
การก่อความไม่สงบก็เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ท�ำให้ เกิดความเสีย
หายแก่หลายรัฐจากทังหมดแปดรั
้
ฐที่ตงอยู
ั ้ ท่ างตะวันออกเฉียง
เหนือที่มีทิวทัศน์งดงามซึง่ เชื่อมต่อกับส่วนที่เหลือของประเทศ
ผ่านแผ่นดินแคบ ๆ ที่ล้อมรอบด้ วยประเทศเนปาล ภูฏานและ
บังกลาเทศ ส่วนทิศเหนือมีพรมแดนติดต่อกับทิเบตและจีน และ
ทางทิศตะวันออกติดกับพม่า มีรายงานว่ามีกลุม่ ก่อการร้ ายและ

ทหารอินเดียเดินสวนสนามเพือ่ เฉลิมฉลองวันชาติ
อินเดียทีก่ รุงนิวเดลี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

กลุม่ ก่อความไม่สงบเคลื่อนไหวอยูใ่ นภูมิภาคนี ้ถึง 94 กลุม่ โดย
ส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่จะแยกตัวออกจากอินเดียตามเขตแดน
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ของตน ในจ�ำนวนนี ้มีกลุม่ ย่อยสองกลุม่ ของ
สภาสังคมนิยมชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์ที่ต้องการจะสถาปนา
“นาคาแลนด์ที่ยิ่งใหญ่” ที่ครอบคลุมพื ้นที่ของรัฐเพื่อนบ้ านที่อยู่
ภายใต้ การปกครองของชาวนาคาและพื ้นที่ใกล้ เคียงในพม่า
แนวร่วมสมาพันธ์ก้ ชู าติแห่งอัสสัมได้ ตอ่ สู้เพื่อปลดปล่อยรัฐ
อัสสัมให้ เป็ นเอกราชจากอินเดียมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2522 ขณะที่
แนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติโบโดแลนด์จากรัฐเดียวกันก็ตอ่ สู้
เพื่ออธิปไตยของดินแดนโบโดแลนด์ทางเหนือของแม่น� ้ำพรหม
บุตร นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ อื่น ๆ ได้ แก่ กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อย
การ์ บีที่ต้องการปลดปล่อยรัฐการ์
บีจากอัสสัม กลุม่ แนวร่วมพยัคฆ์
มุสลิมปลดปล่อยอัสสัมได้ ปฏิบตั ิ
การร่วมกับกลุม่ มุสลิมหัวรุนแรง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2539 ขณะที่องค์การปลด
ปล่อยกามตาปุระก็ใช้ ก�ำลังติด
อาวุธเพื่อแยกรัฐกามตาปุระออก
จากอัสสัม
พัฒนาการทีน่ า่ กังวลคือการที่
กลุม่ กบฏแต่ละกลุม่ ร่วมมือกันเพือ่
ต่อสู้กบั สิง่ ทีก่ ลุม่ เหล่านี ้มองว่าเป็ น
ศัตรูร่วมกันใน “อาณานิคมอินเดีย”
ตัวอย่างเช่น กลุม่ แนวร่วมสมา
พันธ์ก้ ชู าติแห่งอัสสัม กลุม่ แนว
ร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติโบโด
แลนด์ องค์การปลดปล่อยกามตา
ปุระ และกลุม่ ของสภาสังคมนิยม
ชาตินยิ มแห่งนาคาแลนด์ ได้ รวม
ตัวกันภายใต้ ชอื่ กลุม่ แนวร่วมสมา
พันธ์ก้ ชู าติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ฝั่งตะวันตก เว็บไซต์ศนู ย์
ข้ อมูลการก่อการร้ ายในเอเชียใต้ ประมาณการว่านับตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2535 เป็ นต้ นมา การก่อความไม่สงบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอินเดียน่าจะท�ำให้ มผี ้ เู สียชีวติ ไปแล้ วทังสิ
้ ้น 21,472 คน ซึง่
ในจ�ำนวนนี ้เป็ นพลเรือน 10,262 คน เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความมัน่ คง
2,737 นาย และผู้กอ่ การร้ าย 8,473 คน

ของการรักษากฎหมายและความสงบเรี ยบร้ อยเท่านัน้ แต่เป็ น
ปั ญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไขอย่างรอบด้ านในทุกมิติและทุกระดับ
ทังทางการเมื
้
อง เศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากอินเดียไม่ได้ ด�ำเนินมาตรการรักษาความมัน่ คง
ตลอดแนวชายแดน ดังนันจึ
้ งมีการบุกรุกเข้ ามาในรัฐต่าง ๆ ตาม
แนวชายแดน เช่น การบุกรุกเข้ ามาในรัฐชัมมูและกัศมีร์ รัฐปั ญ
จาบ รัฐราชสถานและรัฐคุตราชจากทางปากีสถาน การบุกรุกเข้ า
มาในรัฐอุตตรประเทศและรัฐพิหารจากทางเนปาล การบุกรุกเข้ า
มาในรัฐชัมมูและกัศมีร์ รัฐอุตตราขัณฑ์และรัฐอรุณาจัลประเทศ
จากทางจีน การบุกรุกเข้ ามาในรัฐพิหารและรัฐเบงกอลตะวันตก
จากทางบังกลาเทศ และการบุกรุกเข้ ามาในรัฐนาคาแลนด์ รัฐ
มณีปรุ ะ และรัฐมิโซรัมจากทางพม่า
นอกจากแนวชายฝั่ งที่มีความยาว
7,517 กิโลเมตรรวมทังดิ
้ นแดนที่
เป็ นเกาะแล้ ว อินเดียยังมีชายแดน
ทางบกเป็ นระยะทางถึง 15,107
กิโลเมตร โดยเป็ นชายแดนติดต่อกับ
บังกลาเทศ 4,097 กิโลเมตร ติดต่อ
กับจีน 3,488 กิโลเมตร ติดต่อกับ
ปากีสถาน 3,323 กิโลเมตร ติดต่อ
กับเนปาล 1,751 กิโลเมตร ติดต่อ
กับพม่า 1,643 กิโลเมตร ติดต่อกับ
ภูฏาน 699 กิโลเมตร และติดต่อกับ
อัฟกานิสถาน 106 กิโลเมตร
ผู้ก่อการร้ ายที่ขาดหลักนิยมแต่
เต็มไปด้ วยความมุง่ มัน่ ที่ใช้ วิธีการ
ซ่อนพรางและพกพาอาวุธปื นหลาย
ขนาด บางครัง้ ก็รวมถึงระเบิดมือ
และระเบิดแสวงเครื่ อง ก�ำลังก่อให้
เกิดหายนะทุกที่ที่เข้ าโจมตี ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 กลุม่ หัวรุนแรง
ชาวปากีสถานได้ เข้ าโจมตีฐานทัพ
อากาศของอินเดียที่มีการป้องกัน
อย่างแน่นหนาในเมืองปาทานกฎ รัฐปั ญจาบ และรักษาที่มนั่ ไว้
ได้ นานถึง 17 ชัว่ โมง การโจมตีดงั กล่าวส่งผลให้ มีผ้ เู สียชีวิตรวม
เจ็ดคน โดยหกคนเป็ นเจ้ าหน้ าที่กองทัพอากาศ การปฏิบตั ิการ
ตรวจค้ นและสังหารที่ด�ำเนินต่อเนื่องกันนานห้ าวันไม่สามารถ
ระบุได้ วา่ มีคนร้ ายสี่หรื อหกคนกันแน่ จนกระทัง่ พบศพคนร้ าย
หกคน
หนึง่ เดือนหลังจากนัน้ กลุม่ หัวรุนแรงที่มีจ�ำนวนสามคนได้
ภายใต้ รัฐธรรมนูญของอินเดีย การรักษากฎหมายและความสงบ ข้ ามชายแดนเข้ ามาโจมตีเมืองปั มปอร์ ในรัฐกัศมีร์ โดยสังหาร
เรี ยบร้ อยเป็ นหน้ าที่ของรัฐ ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง และรัฐบาล
เจ้ าหน้ าที่รักษาความมัน่ คงสี่นายและพลเรื อนหนึง่ คน ก่อนจะ
แห่งรัฐมีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการรักษาความมัน่ คงตามผล
หนีจากที่เกิดเหตุและเข้ าไปหลบในสถาบันพัฒนาผู้ประกอบ
การประเมินภัยคุกคามของหน่วยงานความมัน่ คง นอกจากนี ้
การเจแอนด์เค ซึง่ กลุม่ หัวรุนแรงดังกล่าวได้ ปะทะกับเจ้ าหน้ าที่
กระทรวงมหาดไทยยังท�ำหน้ าที่สนับสนุนและส่งข่าวกรองและ
รักษาความมัน่ คงที่ใช้ ปืนใหญ่และอาวุธอื่น ๆ เป็ นเวลานานกว่า
ข้ อมูลภัยคุกคามให้ แก่รัฐบาลของแต่ละรัฐเมื่อจ�ำเป็ น
48 ชัว่ โมง ผลปรากฏว่าเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงได้ รับบาดเจ็บอีก
ดังนัน้ ปั ญหาความมัน่ คงภายในของอินเดียจึงไม่ใช่แค่เรื่ อง มากกว่า 10 นายก่อนที่กลุม่ หัวรุนแรงจะถูกยิงเสียชีวิต

ปัญหาความมั่ นคง
ภายในของอินเดียจึง
ไม่ใช่แค่ เร อื่ งของการ
รักษากฎหมายและความ
สงบเรียบร้อยเท่านั้ น
แต่ เป็นปัญหาท ตี่ ้องได้
รับการแก้ไขอย่างรอบ
ด้านในทุกมิติ และทุก
ระดับ ทั้ งทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม

ความมั่ นคงแห่งรัฐ
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การแก้ปัญหาชายแดน

หน่วยงานระดับชาติและระดับรัฐต่างเร่งวางแผนเพื่อเพิ่มการ
รักษาความมัน่ คงและเสริ มความเข้ มข้ นของข่าวกรองและ
มาตรการตอบโต้ แต่ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่านักรบหัวรุนแรงสอง
คนจากปากีสถานได้ เข้ าโจมตีสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเจ
แอนด์เคเป็ นครัง้ ที่สองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ทหารหนึง่
นายและต�ำรวจอีกหนึง่ นายได้ รับบาดเจ็บจากกระสุนที่ผ้ กู ่อการ
ร้ ายยิงออกมาจากอาคาร คนร้ ายสามารถต้ านทานจรวดและ
กระสุนที่หน่วยคอมมานโดของกองทัพบกระดมยิงเข้ าใส่อยูไ่ ด้
นานถึง 56 ชัว่ โมงก่อนจะถูกปลิดชีพในที่สดุ และอาคารรัฐบาล
สูงเจ็ดชันและมี
้
ห้องต่าง ๆ ถึง 60 ห้ องก็เหลือแต่ซาก
คณะกรรมการกลางเสนอให้ ท�ำการตรวจสอบความมัน่ คง
ของที่ตงทางทหารของทั
ั้
งสามเหล่
้
าทัพเป็ นระยะ ๆ หลังจาก
ตรวจสอบระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำแล้ ว นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ยังเสนอให้ ใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานในการรักษาความปลอดภัยที่
อาศัยเทคโนโลยีเข้ าช่วยและวางก�ำลังชุดตอบโต้ เร็วตามฐาน
ทหารที่ “มีความเสี่ยงสูง” คณะกรรมการอีกชุดหนึง่ ซึง่ ดูแล
ประเด็นการป้องกันชายแดนได้ เสนอให้ ด�ำเนินมาตรการเพื่อ
ยกระดับความมัน่ คงและแก้ ไขจุดบกพร่องของรัว้ ตลอดแนว
ชายแดนอินเดียและปากีสถาน
นายคีเรน ริจจิ ู รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยของ
อินเดียได้ แถลงต่อรัฐสภาเกีย่ วกับแผนการก่อสร้ าง “รัว้ อัจฉริยะ”
ในภูมปิ ระเทศทีท่ รุ กันดารและบริเวณแม่น� ้ำล�ำธารหรือหนองบึง
ทีไ่ ม่สามารถติดตังรั้ ว้ ปกติได้ รัว้ อัจฉริยะดังกล่าวจะประกอบด้ วย
สิง่ กีดขวางทีไ่ ม่ใช่ทางกายภาพ เช่น ก�ำแพงเลเซอร์ กล้ องวงจรปิ ด
และเรดาร์ ตรวจจับคลืน่ เสียงจากการสัน่ สะเทือน นอกจากนี ้ยัง
ต้ องอุดช่องว่างในพื ้นทีช่ ายแดน ติดตังโคมไฟสนามและเพิ
้
ม่ ก�ำลัง
เจ้ าหน้ าที่ ก่อสร้ างด่านตามแนวชายแดนและตัดถนน ตลอดจน
น�ำอุปกรณ์ตรวจการณ์ทเี่ ป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและการลาดตระเวน
เคลือ่ นทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพมากขึ ้นมาใช้ แม้ วา่ มาตรการเหล่านี ้จะ
เป็ นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ แต่กย็ งั พบว่ามีกรณีทที่ หารจีนรุกล� ้ำเข้ า
มาท�ำลายหลุมหลบภัยของอินเดีย รวมถึงท�ำลายและแม้ กระทัง่
เคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์ตรวจการณ์ของฝ่ ายอินเดียไปทีอ่ นื่
ดร.สุพชั พามรี รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้
แถลงต่อรัฐสภาว่าการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งและการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการรบของกองทัพเพื่อจัดการกับความ
ท้ าทายด้ านความมัน่ คงในทุกมิตเิ ป็ นกระบวนการต่อเนื่อง “การ
จัดซื ้ออาวุธปื นและเครื่ องกระสุนจะด�ำเนินไปตามแผนบูรณา
การระยะยาว แผนจัดซื ้อประจ�ำปี และในระยะห้ าปี และแผนการ
ป้องกันประเทศฉบับที่ 12” ดร.พามรี อธิบาย อินเดียมีทหารบก
ประจ�ำการ 1.2 ล้ านนาย ก�ำลังพลในกองทัพอากาศ 140,139
นาย และกองทัพเรื อ 67,109 นาย
มีการจัดตังเครื
้ ่ องมือรักษาความมัน่ คงแบบหลายชันเพื
้ ่อ
ด�ำเนินปฏิบตั ิการทังในส่
้ วนกลาง ในรัฐต่าง ๆ และตามแนว
ชายแดน กระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่รับผิดชอบเสถียรภาพของ
ชาติ ดังนันจึ
้ งเป็ นหน่วยงานกลางในการแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คง
ภายในประเทศผ่านทางหน่วยงานใต้ บงั คับบัญชาต่าง ๆ ที่มี

ทหารกองทัพบกอินเดียชี้ตำ� แหน่ งของกบฏให้ กบั เพือ่ นทหารใน
ระหว่ างการยิงต่ อสู้ ในเมืองชาดูรา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองศรีนคร
ไปทางใต้ ราว ๆ 25 กิโลเมตร ในดินแดนกัศมีร์ทอี่ ยู่ภายใต้ การ
ปกครองของอินเดีย เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

บทบาททังในด้
้ านการป้องกัน การก�ำกับดูแลและการสืบสวน
กองก�ำลังต�ำรวจแห่งชาติทงเจ็
ั ้ ดหน่วยภายใต้ กระทรวงมหาดไทย
มีจ�ำนวนกว่า 1.3 ล้ านคน และประกอบไปด้ วยกองก�ำลังรักษา
ความมัน่ คงแห่งชาติ กองก�ำลังต�ำรวจกองเกินแห่งชาติ กอง
ก�ำลังต�ำรวจรักษาความมัน่ คงภาคอุตสาหกรรมแห่งชาติ กอง
ก�ำลังรักษาความมัน่ คงชายแดน ต�ำรวจตระเวนชายแดนอินเดีย
ทิเบต ก�ำลังรบกึง่ ทหารแห่งอัสสัม และกองก�ำลังติดอาวุธรักษา
ชายแดน กองก�ำลังสี่หน่วยสุดท้ ายมีอ�ำนาจหน้ าที่จ�ำเพาะในการ
จัดการปั ญหาชายแดน และได้ รับมอบหมายให้ ท�ำหน้ าที่ตอ่ ต้ าน
การก่อความไม่สงบอยูเ่ ป็ นประจ�ำ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติซงึ่ เป็ นหน่วยงานฝ่ ายบริ หารของ
รัฐบาล ได้ ให้ ค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในเรื่ องเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงของชาติและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ การบูรณา
การการจัดท�ำนโยบาย และการวิเคราะห์ขา่ วกรองในระดับชาติ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงภายในประเทศ ได้ แก่
หน่วยข่าวกรองด้ านสรรพากร ส�ำนักงานศุลกากรและสรรพ
สามิตกลาง และกองก�ำลังพิทกั ษ์ ทางรถไฟ
จากความหลากหลายอย่างยิ่งในประเทศอย่างที่เป็ นอยู่
อินเดียยังคงต้ องเผชิญกับความท้ าทายมากมายในการสร้ าง
ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชาติอย่างแท้ จริ ง แม้ วา่
จะมีอปุ สรรคมากมาย แต่อินเดียก็มีความก้ าวหน้ าเป็ นล�ำดับใน
การรักษาสันติภาพภายในประเทศ รัฐบาลและภาคเอกชนร่วม
กันส่งเสริ มความร่วมมือทังด้
้ านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
กองทัพและกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงของอินเดียจะยังคงเป็ น
หัวใจหลักในการแก้ ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในรัฐบาล o
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การป้ องปรามเชิงยุทธศาสตร์
พันธมิตรและหุน้ ส่ วนคือสิ่ งส�ำคัญยิง่ ต่อสถานะ
ความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
พ.ต. แพทริ ก แอปเปิ ลเกต กองทัพอากาศสหรัฐฯ

ภู

มิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกเป็ นพื ้นที่ที่มีความ
ส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ ตอ่ สหรัฐอเมริ กามา
เป็ นเวลานาน ทังในด้
้ านการค้ า เศรษฐกิจ
และความมัน่ คงของโลก ในอดีตนัน้ แม้ จะ
เห็นคุณค่าของประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ และ
ยินดีที่จะท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ประเทศเหล่านี ้ แต่
ส่วนใหญ่แล้ วสหรัฐฯ จะท�ำงานโดยล�ำพังในด้ านการ
รักษาความมัน่ คงและการป้องปราม อย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา ทังโลกาภิ
้
วตั น์ทางด้ านตลาด
เสรี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทัว่ โลก บวกกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างก�ำลังของสหรัฐฯ ท�ำให้ แนวคิด
ในการท�ำงานเปลี่ยนไปเป็ นแนวทางที่สหรัฐฯ ตระหนัก
ว่าพันธมิตรและหุ้นส่วนเป็ นปั จจัยที่ส�ำคัญยิ่งต่อสถานะ
ในการป้องปราม แม้ กองก�ำลังสหรัฐฯ จะได้ รับการฝึ ก
และการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อปฏิบตั กิ ารโดยล�ำพังเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ แต่พนั ธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคก็เป็ นหนทาง
ในการสร้ างปั จจัยเสริ มผลกระทบและปั จจัยทวีก�ำลังรบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิบตั ิการด้ านการป้องปราม
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2444-2543) การ
ป้องปรามทางทหารส่วนใหญ่จะหมายถึงการป้องกันหรื อ
การยับยังโครงการอาวุ
้
ธที่มีอานุภาพท�ำลายล้ างสูง ซึง่
ประกอบด้ วยการแพร่กระจายอาวุธ การสร้ างอาวุธและ
การใช้ อาวุธ ความหมายนี ้ยังคงมีความส�ำคัญยิ่งต่อความ
มัน่ คงของชาติ ประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนพึง่ พาการ
ป้องปรามนิวเคลียร์ ของสหรัฐฯ เพื่อยับยังการใช้
้
อาวุธ
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นิวเคลียร์ และป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
สหรัฐฯ เอง ก็ได้ ท�ำงานร่วมกับพันธมิตรและประเทศ
อื่น ๆ เพื่อส่งเสริ มไม่ให้ ประเทศเหล่านี ้จัดหาอาวุธ
นิวเคลียร์ มาเป็ นไว้ ของตนเอง ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระ
ทบที่บนั่ ทอนต่อเสถียรภาพของภูมิภาค ตัวอย่างหนึง่

ของความพยายามนี ้คือสถานการณ์อนั ต่อเนื่องในคาบสมุทรเกาหลี
ซึง่ เกาหลีเหนือได้ แสดงให้ เห็นถึงขีดความสามารถทางด้ านนิวเคลียร์
ของตนและขูว่ า่ จะใช้ อาวุธเพื่อแสดงความเป็ นปรปั กษ์ ตอ่ ประเทศเพื่อ
บ้ าน ซึง่ รวมถึงสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปนุ่ ทังสาธารณรั
้
ฐเกาหลีและ
ญี่ปนให้
ุ่ ความส�ำคัญในเรื่ องความร่วมมือกับสหรัฐฯ และการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อต่อต้ านการแพร่กระจาย
อาวุธของเกาหลีเหนือโดยการไม่จดั หาอาวุธนิวเคลียร์ มาไว้ เป็ นของ
ตนเองเพื่อต่อต้ านเกาหลีเหนือ

การปฏิบตั กิ ารป้องปรามที่กว้ างขึน้

การป้องปรามไม่ได้ มงุ่ เน้ นที่นิวเคลียร์ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา บท
สนทนาทัว่ ๆ ไปจะกลับมาเป็ นการสนทนาที่มีความหมายแบบเดิม
กว้ าง ๆ การป้องปรามหมายถึงการปฏิบตั กิ ารและกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อยับยังไม่
้ ให้ ตวั แสดงที่เป็ นรัฐหรื อไม่ใช่รัฐด�ำเนินหนทาง
ปฏิบตั ทิ ี่อาจถูกมองได้ วา่ เป็ นการคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และ
ประเทศหุ้นส่วน ในแง่ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกมากขึ ้น
นัน้ จะหมายถึงการกระท�ำที่เป็ นการละเมิดบรรทัดฐานและกฎหมาย
ระหว่างประเทศตามหลักจารี ตประเพณี ในขอบเขตความหมายที่กว้ าง
ขึ ้นนี ้ สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปนเป็
ุ่ นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่ส�ำคัญยิ่ง
ต่อการปฏิบตั กิ ารป้องปรามของสหรัฐฯ

ความร่วมมือที่ผา่ นมาระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปนุ่ ร่วมกับ
การปฏิบตั กิ ารของสหรัฐฯ ในช่วงที่เผชิญกับความก้ าวร้ าวอย่างต่อเนื่อง
ของเกาหลีเหนือ เป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความส�ำคัญของ
หุ้นส่วนและพันธมิตรในการปฏิบตั กิ ารป้องปราม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2560 สหรัฐฯ ได้ ด�ำเนินภารกิจการแสดงตนอย่างต่อเนื่องของเครื่ องบิน
ทิ ้งระเบิด บี-1 และภารกิจการฝึ กบินจากกวมไปยังสาธารณรัฐเกาหลีซงึ่
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นกิจวัตร
ในระหว่างภารกิจนี ้ เครื่ องบินทิ ้งระเบิด บี-1 ได้ สนธิก�ำลังกับ
เครื่ องบินขับไล่ของกองก�ำลังป้องกันตนเองทางอากาศแห่งประเทศ
ทหารออสเตรเลีย ทหารนิวซีแลนด์ นาวิกโยธินสาธารณรัฐเกาหลี และ
นาวิกโยธินสหรัฐฯ ฝึ กซ้ อมการจู่โจมแบบสะเทินน�ำ้ สะเทินบกทีห่ าดทก
ซู รี ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่ างการฝึ ก ซาง ยอง 16
แอลลิสนั ลอตซ์/หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ

อากาศยานของกองทัพอากาศสหรัฐฯ กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางอากาศ
แห่ งประเทศญีป่ ุ่ น และกองทัพอากาศออสเตรเลีย บินออกจากชายฝั่งของ
กวมในระหว่ างการฝึ ก โคป นอร์ ธ 15 กองทัพเหล่ านีก้ ำ� ลังพัฒนาขีดความ
สามารถในการสู้ รบ ซึ่งรวมถึงการสกัดกั้นทางอากาศและการเติมน�ำ้ มัน
ในอากาศในระหว่ างการฝึ ก จ.อ. เจสัน โรเบิร์ตสัน/กองทัพอากาศสหรัฐฯ
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ญี่ปนเพื
ุ่ ่อฝึ กบินหมูร่ ่วมกันในทะเลจีนตะวันออกก่อนที่จะเข้ า
สูค่ าบสมุทรเกาหลี หลังจากที่แยกตัวออกจากฝูงเครื่ องบิน
ขับไล่ของกองก�ำลังป้องกันตนเองทางอากาศแห่งประเทศ
ญี่ปนุ่ เครื่ องบินทิ ้งระเบิด บี-1 ได้ ไปร่วมบินกับอากาศยาน
ขับไล่ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลีในเวลาต่อมาเพื่อ
ท�ำการฝึ กที่คล้ ายคลึงกันในน่านฟ้าที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของ
สาธารณรัฐเกาหลี ทังสองประเทศนี
้
้ต่างมีการปฏิบตั กิ ารแบบ
ทวิภาคีกบั สหรัฐฯ และการวางแผนภารกิจดังกล่าวต้ องมีการ
ประสานงานอย่างละเอียดระหว่างทังสามประเทศ
้
แม้ ญี่ปนและ
ุ่
สาธารณรัฐเกาหลีจะมีความขัดแย้ งทางการทูตและทางทหาร
ในอดีต แต่ความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างทังสองประเทศ
้
ในปั จจุบนั ก็แสดงให้ เห็นว่าทังคู
้ ส่ ามารถท�ำงานร่วมกันได้ เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาอย่างสันติ และแสดงให้ เห็นถึงความส�ำคัญของการ
ก้ าวข้ ามความคับข้ องใจในอดีตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน จากนัน้
สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐฯ จะสามารถมุง่ เน้ นวิธีการ
ท�ำงานร่วมกันเพื่อยับยังการรุ
้
กรานของเกาหลีเหนือพร้ อมกับการ
ป้องกันและการสนับสนุนซึง่ กันและกัน
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ความส�ำคัญของความร่ วมมือในระดับภูมภิ าค

ความมุง่ มัน่ ต่อร่วมมือแบบเดียวกันนี ้ สามารถน�ำไปใช้ ได้ กบั
พื ้นที่อื่น ๆ ของภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก ทะเลจีนใต้ เป็ นพื ้นที่ที่
พันธมิตรและหุ้นส่วนจะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องปราม
พื ้นที่นี ้เป็ นเส้ นทางสัญจรทางน� ้ำระหว่างประเทศที่ส�ำคัญและ
เป็ นส่วนหนึง่ ที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจโลก ซึง่ เสรี ภาพในการเดินเรื อ
และการปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานสากลคือผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของ
ทุกประเทศในภูมิภาคนี ้ สหรัฐฯ สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ทุกประเทศในภูมิภาคนี ้เพื่อระงับข้ อพิพาทโดยใช้ การสื่อสารตาม
หลักการของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเล
และหน่วยงานที่ได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น ศาล
ยุตธิ รรมระหว่างประเทศว่าด้ วยกฎหมายทางทะเล
นอกจากนี ้ สหรัฐฯ ยังด�ำรงความร่วมมือในหลายด้ าน ๆ
ในภูมิภาคนี ้กับประเทศต่าง ๆ อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย เวียดนามเป็ นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจที่ส�ำคัญแม้ วา่ สองประเทศนี ้จะ
เคยมีความขัดแย้ งกันมาก่อน สหรัฐฯ ให้ การสนับสนุนสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึง่ เป็ นองค์กรด้ าน
มนุษยธรรม เศรษฐกิจ และมีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้น�ำที่ส�ำคัญ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็ นสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
เหล่านี ้ได้ สง่ เสริ มให้ มีความร่วมมือที่ใกล้ ชิดระหว่างรัฐบาลมากขึ ้น
เพื่อให้ ทกุ ประเทศสามารถเข้ าถึงเส้ นทางสัญจรทางอากาศ เส้ นทาง
สัญจรทางน� ้ำ และแหล่งทรัพยากรระหว่างประเทศได้ อย่างเท่าเทียม
กัน
ความร่วมมือเหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจร่วมกันของ
ประเทศหุ้นส่วนในเรื่ องความส�ำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ
และการแก้ ปัญหาข้ อพิพาทอย่างสันติ โดยปฏิบตั ิตามบรรทัดฐาน
และกฎหมายระหว่างประเทศ การท�ำงานร่วมกันกับสหรัฐฯ ในฐานะ
หุ้นส่วนเป็ นสิง่ ส�ำคัญเพื่อให้ มีการป้องปรามที่ตอ่ เนื่องในทะเลจีนใต้
เพื่อรักษาความมัน่ คงของชาติและด�ำรงไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของ
ชาติ สหรัฐฯ จะท�ำงานร่วมกับหุ้นส่วนและพันธมิตรในภูมิภาคอิน
โดเอเชียแปซิฟิกในทุก ๆ วันต่อไป ความร่วมมือเหล่านี ้เป็ นวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ที่แสดงให้ เห็นถึงการแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ อง
กับการเคารพและการปกป้องเส้ นทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่สญ
ั จรทางอากาศ

นายทหารสหรัฐฯ สาธิตวิธีการยิงปื นกลขนาดล�ำกล้ อง .50 คาลิเบอร์ ต่ อ
เจ้ าหน้ าทีข่ องกรมลาดตระเวนล�ำน�ำ้ กองทัพเรือไทย ในระหว่ างการฝึ ก
เพือ่ สร้ างความร่ วมมือและความพร้ อมทางเรือประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ที่
อ�ำเภอสั ตหีบ ประเทศไทย จ.อ. โจชัว สก็อตต์/กองทัพเรือสหรัฐฯ
ทหารไทยและทหารสหรัฐฯ เข็นรถทีต่ ดิ อยู่ในทรายในระหว่ างการฝึ ก
ร่ วมทางหาร คอบรา โกลด์ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทีจ่ งั หวัด
ชลบุรี ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ทางน� ้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นพื ้นที่สว่ นรวมของโลก และ
การปกป้องเขตเศรษฐกิจจ�ำเฉพาะ ในขณะเดียวกับที่ปกป้องอ�ำนาจ
อธิปไตยเหนือดินแดน ความร่วมมือแบบพหุภาคีที่ชดั เจนจะช่วย
ยับยังความก้
้
าวร้ าวและท�ำให้ ชาติตา่ ง ๆ ในภูมิภาคเข้ าใจว่า การ
แก้ ไขความขัดแย้ งโดยล�ำพังด้ วยการใช้ ก�ำลังนันจะไม่
้
ก่อให้ เกิดผล
ประโยชน์สงู สุดแก่ตนเอง ไม่วา่ จะในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจหรื อ
ทางทหาร
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การต่ อต้ านวัตถุ

ระเบิดแสวง

เครื่อง

ศูนย์ บรู ณาการต่ อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิก

ศูนย์ บูรณาการแห่ งกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก ต่ อสู้
กับภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ ใหม่

มี

เหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ ้นติดต่อกันในห้ าจังหวัดใน
ประเทศไทย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่
11สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่อ�ำเภอหัวหิน ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยม ในการโจมตีเหล่านี ้ได้ มีการใช้ ระเบิดเพลิงร่วมกับ
วัตถุระเบิดแสวงเครื่ อง ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตสี่รายและบาดเจ็บ
27 ราย ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้ มีการจุดระเบิด
แสวงเครื่ องที่ตลาดโต้ รุ่งแห่งหนึง่ ในเกาะมินดาเนา ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 14 ราย ในจ�ำนวนนี ้มีเด็กอายุ
12 ปี หนึง่ คนและเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจเก้ านาย และมีผ้ บู าดเจ็บ 67
ราย เหตุการณ์เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าวัตถุระเบิดแสวงเครื่ อง
ยังคงเป็ นภัยคุกคามที่ตอ่ เนื่องตลอดทัว่ ภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก
ในปี พ.ศ. 2559 ในพื ้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก มีเหตุการณ์วตั ถุระเบิดแสวง
เครื่ องที่มีการรายงานจ�ำนวน 1,123 ครัง้ ที่เกี่ยวข้ องกับเป้า
หมายต่าง ๆ ที่เป็ นพลเรื อนและรัฐบาล ท�ำให้ มีผ้ บู าดเจ็บ
และเสียชีวิตกว่า 1,300 ราย บรรดาองค์กรสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรงที่ก่อเหตุทวั่ ภูมิภาคใช้ วตั ถุระเบิดแสวงเครื่ องใน
หลาย ๆ รูปแบบที่แสดงให้ เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ นอก
เหนือจากความพยายามในการใช้ วตั ถุระเบิดแสวงเครื่ องโดย
กลุม่ หัวรุนแรงในพื ้นที่แล้ ว รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยยังเปลี่ยน
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ภาพประกอบโดย ฟอรั ม

ลักษณะโจมตีในท้ องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายทัว่ โลก เหตุการณ์
ตัวอย่างทีส่ ำ� คัญ ได้ แก่ การโจมตีทกี่ รุงจาการ์ ตาในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 ทีท่ ำ� ให้ มผี ้ เู สียชีวติ สองรายและบาดเจ็บ 24 ราย และ
การโจมตีทรี่ ้ านโฮลีย์ อาร์ ตซิ าน เบเกอรี ในบังกลาเทศเมือ่ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ ท�ำให้ มผี ้ เู สียชีวติ 29 รายและบาด
เจ็บ 50 ราย โดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจ ด้ วยอุดมการณ์
ทีร่ ุนแรงมากยิง่ ขึ ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีม่ อี ยู่ เช่น อากาศยาน
ไร้ คนขับทีใ่ ช้ จดั ส่งวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และการใช้ อปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ คี วามซับซ้ อนมากขึ ้นท�ำให้ ฝ่ายตรงข้ ามมีวธิ ีการ
ในการยกระดับประสิทธิภาพของตน ด้ วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีม่ ี
อยู่ การใช้ วตั ถุระเบิดแสวงเครื่องอย่างต่อเนือ่ งโดยองค์กรสุดโต่ง
ทีน่ ยิ มความรุนแรงในพื ้นทีแ่ ละการแสดงตนของรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรียในภูมภิ าคทีเ่ ปลีย่ นลักษณะภัยคุกคามไปเรื่อย ๆ กอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกจึงจ�ำเป็ นต้ องมีขดี ความ
สามารถเฉพาะทางในการระบุภยั คุกคามใหม่ ๆ จากวัตถุระเบิด
แสวงเครื่อง และจัดการฝึ กทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการต่อต้ านภัย
คุกคามเหล่านี ้ในอินโดเอเชียแปซิฟิก

การระบุภยั คุกคาม

ความหลากหลายของประเทศและวัฒนธรรมทัว่ ทังภู
้ มิภาคอิน
โดเอเชียแปซิฟิกท�ำให้ กลยุทธ์ เทคนิค และกระบวนการเกี่ยว
กับวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องนันมี
้ อยูห่ ลากหลาย วัตถุระเบิดแสวง
เครื่ องในพื ้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิกมีตงแต่
ั ้ ระเบิดท่อที่คอ่ นข้ างเรี ยบง่ายที่ท�ำขึ ้นจาก
วัสดุก่อสร้ าง ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ควบคุมด้ วยวิทยุที่มีความซับ
ซ้ อนที่ใช้ วตั ถุระเบิดทางพาณิชย์ และมีการเพิ่มการเกิดสะเก็ด
ระเบิดเพื่อให้ ได้ ผลสูงสุด องค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงมี
แนวโน้ มที่จะพึง่ พาวัสดุที่หาได้ ในท้ องถิ่นและการฝึ กเพื่อสร้ าง
วัตถุระเบิดของตนเอง ในพื ้นที่ที่ไม่สามารถหาสรรพาวุธหรื อ
วัตถุระเบิดทางพาณิชย์มาใช้ ได้ กลุม่ ต่าง ๆ ได้ น�ำส่วนประกอบ
ที่มีอยูอ่ ื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อผลิตวัตถุระเบิดด้ วยตนเอง เช่น
ไตรอะซิโตน ไตรเพอร์ ออกไซด์ ที่ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ ในการโจมตี
ที่กรุงปารี สและกรุงบรัสเซลส์ อิทธิพลของรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรี ยที่เพิ่มมากขึ ้นในภูมิภาคท�ำให้ ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อ

เนื่องถึงการใช้ กลยุทธ์ เทคนิค และกระบวนการเกี่ยวกับวัตถุ
ระเบิดแสวงเครื่ องอย่างที่ใช้ กนั ในปั จจุบนั ในซีเรี ยและตอนเหนือ
ของอิรัก การใช้ อากาศยานไร้ คนขับเป็ นระบบจัดส่งวัตถุระเบิด
แสวงเครื่ องและการใช้ กลไกกับระเบิดที่ซบั ซ้ อนเพื่อโจมตีเจ้ า
หน้ าที่เก็บกู้วตั ถุระเบิดเป็ นเทคนิคสองประการที่ใช้ เมื่อเร็ ว ๆ ใน
การโจมตีกองก�ำลังอิรัก ซึง่ เทคนิคดังกล่าวอาจเป็ นภัยคุกคาม
ในอนาคตต่อกองทัพและกองก�ำลังความมัน่ คงในอินโดเอเชีย
แปซิฟิก และต้ องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

การต่ อสู้กับภัยคุกคาม

ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิก
เสนอการฝึ กที่ทนั สมัย การวิเคราะห์ขา่ วกรองและข้ อมูลเกี่ยว
วัตถุระเบิดแสวงเครื่ องที่เหมาะกับภูมิภาคส�ำหรับบุคลากรทาง
ทหารและองค์กรต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ที่ปฏิบตั งิ านทัว่ พื ้นที่รับผิด
ชอบของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก รวม
ถึงบุคลากรในการปฏิบตั กิ ารร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
นานาชาติ ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชีย
แปซิฟิกมีองค์ประกอบสี่สว่ นที่มีลกั ษณะเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการมีสว่ นร่วมให้ มากที่สดุ เพื่อฝึ กกองก�ำลัง รวมถึงการให้
ข้ อมูลและข่าวกรองที่ส�ำคัญเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องแก่
พันธมิตรและหุ้นส่วนของเราทัว่ ภูมิภาค องค์ประกอบสี่สว่ นดัง
กล่าว ได้ แก่ กองการฝึ ก หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์
ส่วนบริ หารการปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเทศหุ้นส่วน และส่วน
กิจกรรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์

กองการฝึ ก

การจัดส่งกองทัพสหรัฐฯ ออกไปปฏิบตั หิ น้ าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งทัว่
ภูมภิ าคทีว่ ตั ถุระเบิดแสวงเครื่องยังคงเป็ นภัยคุกคามต่อบุคลากร
ทางการทหารและทางพลเรือนจะต้ องมีหลักสูตรการฝึ กที่
แข็งแกร่ง ด้ วยเหตุนี ้ กองการฝึ กของศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุ
ระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกจึงได้ พฒ
ั นาและด�ำเนินการฝึ ก
หลักสูตรการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องทีเ่ หมาะส�ำหรับอิน
โดเอเซียแปซิฟิกตามแนวทางของหน่วยบัญชาการในระดับสูง
กว่าและบูรณาการข่าวกรองในปั จจุบนั เพือ่ ให้ กองก�ำลังสหรัฐฯ
มีความพร้ อมส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารในสภาพแวดล้ อมทีม่ วี ตั ถุ
ระเบิดแสวงเครื่อง นอกจากนี ้ ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุ
ระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกยังมีการแลกเปลีย่ นผู้เชีย่ วชาญ
เฉพาะด้ านและฝึ กกองก�ำลังของประเทศหุ้นส่วนโดยใช้ หลัก
การเดียวกันนี ้เพือ่ จะสามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ ตัวอย่าง
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เช่น หลักสูตรการฝึ กครูฝึกเพือ่ ความเชีย่ วชาญในการต่อต้ านวัตถุระเบิด
แสวงเครื่องคือหัวใจส�ำคัญของความพยายามในการท�ำงานร่วมกันเหล่า
นี ้ พร้ อมกับผนวกรวมมาตรฐานทีใ่ ช้ เพือ่ ให้ กองทัพสหรัฐฯ และประเทศ
หุ้นส่วนมีความคุ้นเคยกับการปฏิบตั ิ หลักสูตรนี ้ทีใ่ ช้ เวลาสามสัปดาห์จะ
ท�ำให้ หน่วยต่าง ๆ มีผ้ นู ำ� ทีส่ ามารถฝึ กหน่วยของตนเองให้ มคี วามรู้เกีย่ ว
กับอุปกรณ์ในการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องทีใ่ ช้ ในปั จจุบนั กลยุทธ์
เทคนิค และกระบวนการเกีย่ วกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และรวมเอาวัตถุ
ระเบิดแสวงเครื่องเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของสภาพแวดล้ อมในการฝึ ก
การฝึ กจะท�ำให้ กองทัพต่าง ๆ ในภูมิภาคใช้ ค�ำศัพท์และแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยววัตถุระเบิดแสวงเครื่ องที่เหมือนกัน ซึง่ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกันกับกองก�ำลังอื่น ๆ นอกจากนี ้ การฝึ กจะท�ำให้
บุคลากรของสหรัฐฯ และประเทศหุ้นส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญด้ าน
การต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องจนถึงระดับที่สามารถฝึ กกองก�ำลัง
ของตนได้ เมื่อกลับไปยังหน่วยของตนเพื่อให้ หน่วยมีประสิทธิภาพการ
ท�ำงานในระดับที่สงู ขึ ้น ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ อง
เอเชียแปซิฟิกประสบผลส�ำเร็จในการฝึ กผู้เข้ ารับการฝึ กในบังกลาเทศ
ญี่ปนและไทย
ุ่
ตลอดจนฝึ กนาวิกโยธินและเจ้ าหน้ าที่การบินจากหน่วย
นาวิกโยธินสหรัฐฯ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ

ทัพสหรัฐฯ ทีป่ ฏิบตั งิ านในสภาพแวดล้ อมทีม่ วี ตั ถุระเบิดแสวงเครื่องใน
สมรภูมอิ ริ ักและอัฟกานิสถาน ในระหว่างการปฏิสมั พันธ์ของประเทศ
หุ้นส่วน ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกมี
เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาขีดความสามารถและการปฏิบตั งิ านร่วมกันในทุก
หน้ าทีข่ องของการท�ำสงคราม และปรับกลยุทธ์ในการปฏิสมั พันธ์ตามขีด
ความสามารถของประเทศเจ้ าภาพและผลลัพธ์ในการปฏิบตั ทิ ตี่ ้ องการ
ด้ วยการด�ำเนินการตามรูปแบบการฝึ กครูฝึกอย่างทีใ่ ช้ กบั สหรัฐฯ ศูนย์
บูรณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกจะช่วยให้ บรรดา
ผู้บงั คับหน่วยของประเทศหุ้นส่วนสามารถท�ำการฝึ กต่อต้ านวัตถุระเบิด
แสวงเครื่องทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นการฝึ กให้ เหมาะสมกับจุดแข็งและจุดอ่อน
ตลอดจนสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั กิ ารของหน่วยของตน

ส่ วนกิจกรรมการพิสูจน์ อัตลักษณ์

ลักษณะการท�ำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย ๆ ชี ้ให้ เห็นถึงความ
สามารถของฝ่ ายตรงข้ ามในการใช้ บคุ คลต่าง ๆ ในการด�ำเนินการในหมู่

หน่ วยวิเคราะห์ สงครามนอกเกณฑ์

หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์จะท�ำการวิเคราะห์และผลิตข่าว
กรองเพื่อต่อต้ านภัยคุกคามจากสงครามนอกเกณฑ์และองค์กรสุดโต่ง
ที่นิยมความรุนแรงในอินโดเอเชียแปซิฟิก หน่วยนี ้เป็ นองค์ประกอบ
ที่มีลกั ษณะเฉพาะของศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ อง
เอเชียแปซิฟิกและหาไม่ได้ ในส่วนบัญชาการกองทัพบกอื่น ๆ ทัว่ โลก
หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์จะร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนและ
องค์กรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิสจู น์ทราบภัยคุกคามเพื่อท�ำลาย
เครื อข่ายการสนับสนุน หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์ยงั น�ำเสนอ
ผลผลิตข่าวกรองเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการฝึ กเกี่ยวกับการต่อต้ าน
วัตถุระเบิดแสวงเครื่ องที่ปรับให้ เหมาะสมกับหน่วยงาน และการแลก
เปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยูร่ อดของกอง
ก�ำลังของสหรัฐฯ และประเทศหุ้นส่วน รวมทังสร้
้ างขีดความสามารถให้
กับประเทศหุ้นส่วน ตัวอย่างหนึง่ ของผลผลิตเหล่านี ้คือรายงานประจ�ำ
เดือนเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องซึง่ มุง่ เน้ นที่การท�ำสงครามนอก
เกณฑ์ทวั่ ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก โดยเน้ นที่แนวโน้ มเกี่ยวกับการ
โจมตีด้วยวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องและความสูญเสีย ตลอดจนกิจกรรม
ขององค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง บุคลากรในการปฏิบตั กิ ารร่วม
ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลนานาชาติสามารถอ่านรายงานเหล่านี ้ได้ ที่
http://www.usarpac.army.mil/apcied/IEDMonthlyMain.htm

ส่ วนบริหารการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศหุ้นส่ วน

ส่วนบริหารการปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเทศหุ้นส่วนจะสร้ างขีดความ
สามารถและส่งเสริมหรือรักษาความสัมพันธ์ผา่ นการแลกเปลีย่ นผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะด้ าน การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรดาผู้นำ� ส�ำคัญ การ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านร่วมกัน การฝึ กอบรมเพิม่ เติมและกิจกรรมอืน่ ๆ
การปฏิบตั เิ หล่านี ้เป็ นวิธีการของศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวง
เครื่องเอเชียแปซิฟิกในการแบ่งปั นประสบการณ์ทยี่ ากล�ำบากของกอง
48
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เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยเก็บกู้วตั ถุระเบิด ส� ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติอนิ โดนีเซีย
ก�ำลังปฏิบัตงิ านในพืน้ ทีร่ ะเบิดในย่ านธุรกิจของกรุงจาการ์ ตา เมือ่ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจได้ สังหารสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงห้ า
รายหลังจากเกิดการโจมตีด้วยระเบิดดังกล่ าว
รอยเตอร์

ประชาชนในท้ องถิ่น ค่ายผู้อพยพและสถานที่คมุ ขัง เพื่อขัดขวางการ
ปฏิบตั กิ ารของกองก�ำลังพันธมิตร ส่วนกิจกรรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์
ซึง่ เป็ นส่วนการท�ำงานใหม่ของศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิด
แสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิก มีเครื่ องมือที่เหมาะสมที่สดุ ในการวิเคราะห์
ผู้เกี่ยวข้ องและเครื อข่ายต่าง ๆ การท�ำงานในส่วนนี ้คือการระบุและ
จ�ำแนกตัวตนของบุคคลที่อยูค่ วามในความสนใจ ฝ่ ายตรงข้ ามที่เป็ นที่
รู้จกั และผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เช่น ผู้ผลิตวัตถุระเบิดแสวงที่ด�ำเนินการใน
ภูมิภาค เป้าหมายของส่วนกิจกรรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์คือการแยกแยะ
เอกลักษณ์โดยใช้ วิธีการทางไบโอเมตริ ก นิตวิ ิทยาศาสตร์ เอกสาร
และสื่อ ตลอดจนข่าวกรองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ศูนย์บรู ณาการต่อต้ าน
วัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิกจัดท�ำการฝึ กเกี่ยวกับอุปกรณ์ลง
ทะเบียนข้ อมูลไบโอเมตริ กแบบมือถือหลายประเภท เช่น ชุดเครื่ องมือ
ลงทะเบียนข้ อมูลไบโอเมตริ กอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย 2 (ซีก
2) และชุดเครื่ องมือลงทะเบียนข้ อมูลไบโอเมตริ กอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ความปลอดภัยรุ่นอเวนเจอร์ (ซีก อเวนเจอร์ ) ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านัน้ ส่วน

กิจกรรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์ของศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิด
แสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิกสามารถประสานข้ อมูลการสมัครจากอุปกรณ์
เหล่านี ้ลงในส่วนการฝึ กเพื่อสนับสนุนการจ�ำลองสถานการณ์การฝึ ก
รวมที่ใหญ่กว่าในการโจมตีเครื อข่าย/การต่อสู้กบั เครื อข่าย ศูนย์บรู ณา
การต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิกได้ ฝึกกองก�ำลังสหรัฐฯ
และร่วมมือกับพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของส่วนกิจกรรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์ โครงการของส่วนกิจกรรมการ
พิสจู น์อตั ลักษณ์จะอาศัยความเชี่ยวชาญของสมาชิกในด้ านไบโอ
เมตริ ก การใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่และรายงานข่าวกรอง เพื่อน�ำข้ อมูล
และหลักฐานจากจุดรวบรวมส่งผ่านไปยังศูนย์วิเคราะห์ไปจนถึงพื ้นที่ที่
ใช้ ประโยชน์ โครงการของส่วนกิจกรรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์ภายใต้ ศนู ย์
บูรณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชียแปซิกมีขึ ้นเพื่อสนับสนุน
ภารกิจต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงการต่อต้ านการก่อการร้ าย การต่อต้ านการ
ก่อความไม่สงบ การป้องกันมาตุภมู ิ การป้องกันกองก�ำลัง และเพื่อ
สนับสนุนเจ้ าหน้ าที่พลเรื อน

เหตุการณ์ วตั ถุระเบิดแสวงเครื่อง
- เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง เมษายน 2560

การระเบิด
ตรวจพบ/กวาดล้ าง
ระเบิดปลอม
การซุกซ่ อน

นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ แปซิฟิกได้ พสิ จู น์ให้ เห็นว่ามีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อ
ผู้บงั คับบัญชาในอิรักและอัฟกานิสถานด้ วยการให้ หลักฐานทีช่ ว่ ยลด
ความส�ำเร็จของสมาชิกขององค์กรสุดโต่งทีน่ ยิ มความรุนแรงในสมรภูมิ
อีกตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็ นขีดความสามารถของส่วนกิจกรรมการพิสจู น์อตั
ลักษณ์คอื ชุดปฏิบตั กิ ารข่าวกรองทีม่ คี วามสามารถทางไบโอเมตริก โดย
สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ด้ วยชุดข่าวกรองการติดตามข้ อมูลไบโอเมตริก
เพือ่ ส่งผลผลิตข้ อมูลไบโอเมตริกพิเศษทีใ่ ช้ ในการติดตาม และ/หรือ
ท�ำลายขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ ารของบุคคล กลุม่ และ/หรือ
เครือข่ายทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และภัยคุกคามข้ ามชาติ
ภัยคุกคามในแปซิฟิกเป็ นเรื่ องจริ ง ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุ
ระเบิดแสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิกยังคงท�ำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกองทัพ
อื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ ประเทศหุ้นส่วนและพันธมิตร เพื่อต่อต้ านภัย
คุกคามเพื่อให้ เกิดความมัน่ คงและเสถียรภาพในภูมิภาค การเตรี ยม
ความพร้ อมของบุคลากรในการปฏิบตั กิ ารร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
นานาชาติในการต่อสู้กบั ภัยคุกคามจากวัตถุระเบิดแสวงครื่ องในยาม

“อินโดนีเซียภาคภูมใิ จในสถานะของตนเอง
ในการเข้ าร่ วมการปฏิบัตกิ ารรักษาสั นติภาพ
ขององค์ การสหประชาชาติ การฝึ กในด้ านการ
ต่ อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเป็ นสิ่ งส� ำคัญ
ต่ ออินโดนีเซียทีด่ ำ� รงความพร้ อมอยู่เสมอเพือ่
สนับสนุนการปฏิบัตกิ ารรักษาสั นติภาพ”
- พ.ท. วาฮิว ดีลี ยูดา อิราวัน กองทัพบกอินโดนีเซีย

กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก

ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็ นขีดความสามารถของส่วนกิจกรรมการพิสจู น์
อัตลักษณ์คอื ห้ องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การใช้ ประโยชน์จากนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
แปซิฟิก ซึง่ ตังอยู
้ ท่ สี่ โกฟิ ลด์ บาร์ แร็กส์ รัฐฮาวาย ห้ องปฏิบตั กิ ารนี ้มี
ความสามารถในการก�ำหนดโครงสร้ างทางกายภาพและระเบียบการก
ลางของศูนย์รวมการใช้ ประโยชน์แบบผสมผสานเพือ่ สนับสนุนกอง
ก�ำลังเฉพาะกิจร่วมและผสม ห้ องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การใช้ ประโยชน์จาก
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ แปซิฟิกจะมีข้อมูลไบโอเมตริก ดีเอ็นเอ ลายนิ ้วมือ
แฝง การจ�ำแนกวัตถุระเบิด สารเคมีทางยาและวัตถุระเบิด วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธปื นและการวิเคราะห์รอยเครื่องมือ พร้ อมด้ วยข่าว
กรองทางเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธและข่าวกรองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ การจัด
ส่งทรัพยากรของห้ องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การใช้ ประโยชน์จากนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
แปซิฟิกไปใช้ งานนอกพื ้นทีใ่ นระหว่างการจัดเตรียมสภาพแวดล้ อมใน
การปฏิบตั กิ าร เป็ นกิจจกรรมทีส่ นับสนุนการฝึ กของกองก�ำลังสหรัฐฯ
และการปฏิสมั พันธ์กบั ประเทศหุ้นส่วนโดยอาศัยการฝึ กผสมทีจ่ ดั ขึ ้น
มา ขีดความสามารถต่าง ๆ ของห้ องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การใช้ ประโยชน์จาก

สงบจะช่วยลดผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ ของวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องใน
สมรภูมิในอนาคต
ผู้บงั คับบัญชาของหน่วยต่าง ๆ ในทุกรูปแบบของกองทัพต้ องมี
ความพร้ อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะไปเรื่ อย ๆ นอกจากนี ้ การใช้ ขีดความ
สามารถต่าง ๆ จะต้ องสอดคล้ องกับข่าวกรองและการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามเวลาจริ ง ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชีย
แปซิฟิกสามารถให้ การฝึ กและความตระหนักรู้สถานการณ์เพื่อช่วยให้ ผ้ ู
บังคับบัญชาสามารถปกป้องกองก�ำลังของตนเองและเอาชนะผู้ก่อการ
ร้ ายได้ ส�ำหรับข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
usarmy.shafter.usarpac.list.apcfc-requests@mail.mil o
ศูนย์บรู ณาการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องเอเชียแปซิฟิกซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2553 เป็ นการด�ำเนิน
งานภายใต้ ฝ่ายเสนาธิการ กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก และท�ำการวิเคราะห์เกี่ยวกับการต่อต้ าน
วัตถุระเบิดแสวงเครื่ องและสงครามนอกเกณฑ์ พัฒนาโครงการต่อต้ านวัตถุระเบิดแสวงเครื่ องและการ
ท�ำลายวัตถุระเบิด และสนับสนุนกิจกรรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์พร้ อมกับการส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนของสหรัฐฯ เพื่อลดผลกระทบจากวัตถุระเบิดแสวงเครื่ อง
IAPD FORUM
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ภารกิจ
การฝึ ก

การต่อต้าน

ยาเสพติด
ในมัลดีฟส์
กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น
ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้

50
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าธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึง่ พื ้นที่ประกอบไปด้ วยหมูเ่ กาะ
ปะการัง 26 แห่ง และเกาะต่าง ๆ 1,192 เกาะ เป็ น
ประเทศที่มีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ มากที่สดุ
แห่งหนึง่ ของโลก แม้ มลั ดีฟส์จะมีประชากรน้ อยกว่า
400,000 คน แต่ก็มีผ้ มู าเยือนเป็ นจ�ำนวนเกือบสอง
เท่าของประชากรประเทศในแต่ละปี เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวท�ำให้ ประเทศนี ้มีรายได้ จากภาษี ร้อยละ 90
ผู้มาเยือนมัลดีฟส์จงึ ไม่ต้องขอวีซา่ ก่อนเข้ าประเทศ ไม่
ว่าจะเดินทางมาจากประเทศอะไรก็ตาม
แต่จดุ ยืนที่เป็ นมิตรต่อผู้มาเยือนจากนานาชาติก็
ท�ำให้ เกิดผลเสีย มัลดีฟส์มีกองทัพที่แข็งขันที่ประกอบ
ไปด้ วยหน่วยยามฝั่ ง หน่วยนาวิกโยธิน หน่วยรบพิเศษ
หน่วยสนับสนุนและหน่วยทหารช่าง ซึง่ ทังหมดนี
้
้อยู่
ภายใต้ กองทัพมัลดีฟส์เพื่อปกป้องประเทศจากความ
ท้ าทายมากมายตังแต่
้ การค้ ายาเสพติดไปจนถึงการ
แพร่กระจายอาวุธ
กองทัพมัลดีฟส์มีภารกิจหลากหลาย โดยท�ำหน้ าที่
ปกป้องน่านน� ้ำและสภาพแวดล้ อมทางทะเลของมัล
ดีฟส์ ด�ำเนินปฏิบตั กิ ารค้ นหาและกู้ภยั กู้เรื อ บังคับใช้
กฎหมายทางทะเล ให้ การคุ้มกันแก่บคุ คลส�ำคัญและ
ขบวนยานยนต์ และด�ำเนินการตรวจการณ์ชายฝั่ ง
ภารกิจนี ้เป็ นเป็ นภารกิจที่ยากล�ำบากยิ่งเนื่องจาก
ประเทศนี ้มีเกาะต่าง ๆ ที่มีผ้ อู ยูอ่ าศัยถึง 200 เกาะ คิด
เป็ นพื ้นที่ 55,297 ตารางกิโลเมตร และกองทัพมัลดีฟส์
ต้ องดูแลความสงบเรี ยบร้ อยของพื ้นที่เหล่านี ้จาก
สถานียอ่ ยเพียง 50 แห่ง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา มัลดีฟส์ประสบปั ญหาเรื่ อง
อาชญากรรมที่เพิ่มขึ ้น ตังแต่
้ ขบวนการค้ าเฮโรอีนจาก
เอเชียไปจนถึงการลักลอบขนแอลกอฮอล์เข้ าประเทศ
ซึง่ ขัดต่อกฎหมายมุสลิม นอกเหนือจากอาชญากรรม
ที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว กองทัพมัลดีฟส์ยงั ต้ องต่อสู้กบั ความ
รุนแรงจากคนที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรงที่เดินทางกลับ
มายังกรุงมาเลซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศหลังจาก
ที่ได้ ไปศึกษาในต่างประเทศ การโจมตีโดยผู้ก่อการ
ร้ ายในมัลดีฟส์ครัง้ สุดท้ ายคือวันที่ 29 กันยายน 2550
ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ระเบิดที่สวนสาธารณะสุลต่านในตัว
เมืองของกรุงมาเล ที่ท�ำให้ นกั ท่องเที่ยวต่างชาติ 12
รายเสียชีวิตจากแรงระเบิด โดยผู้ก่อเหตุคือผู้ก่อการ
ร้ ายชาวมัลดีฟส์ที่มีความเชื่อมโยงกับปากีสถาน นับ
จากนันเป็
้ นต้ นมา แม้ จะไม่มีการโจมตีโดยผู้ก่อการ
ร้ ายในมัลดีฟส์ที่บนั ทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ก็
มีความกังวลเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ในเรื่ องการแพร่กระจาย
ของกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย สภาที่ปรึกษาด้ าน
ความมัน่ คงในต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุในรายงาน
อาชญากรรมและความปลอดภัยในศรี ลงั กาและ
มัลดีฟส์ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ว่า มีชาวมัลดีฟส์จ�ำนวน
มากได้ เดินทางไปยังซีเรี ยเพื่อเข้ าร่วมกับรัฐอิสลาม
อิรักและซีเรี ย
เพื่อช่วยในการยับยังกิ
้ จกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพ
ติดขององค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ กองทัพมัลดีฟส์
ได้ ท�ำงานร่วมกับเจ้ าหน้ าที่บริ หารของกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกในโครงการต่อต้ าน

ร.อ.เจสัน ลานอร์ /กองทัพบกสหรัฐฯ

หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก

ส

หน่วยเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานในภาคพื ้นตะวันตก

เจ้ าหน้ าทีก่ องทัพมัลดีฟส์ ทำ� การฝึ กปฏิบัตใิ นพืน้ ทีฝ่ ึ กใน
ระหว่ างการฝึ กร่ วมทางทหารในมัลดีฟส์

หน่ วยรบพิเศษและหน่ วยยามฝั่งของกองทัพมัลดีฟส์
ท�ำการฝึ กต่ อต้ านยาเสพติดกับเจ้ าหน้ าทีก่ องทัพสหรัฐฯ
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ยาเสพติด ซึง่ ก็คือ หน่วยเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานในภาคพื ้น
ตะวันตก นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา หน่วยรบเฉพาะกิจร่วม
ภาคตะวันตกได้ สนับสนุนความพยายามของกองทัพและหน่วยงาน
บังคับใช้ กฎหมายของมัลดีฟส์ ผ่านทางการฝึ กพิเศษในด้ านการต่อ
ต้ านการก่อร้ ายและยาเสพติด และการบังคับใช้ กฎหมายทางทะเล
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กก็ได้ มีการประสานงานกับมัลดีฟส์ผา่ น
ทางโครงการสร้ างขีดความสามารถในการต่อต้ านการก่อการร้ ายของ
ส�ำนักงานความร่วมมือทางกลาโหม ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของสถานทูต
สหรัฐ ฯ ประจ�ำศรี ลงั กาและมัลดีฟส์ซงึ่ ตังอยู
้ ท่ ี่กรุงโคลัมโบ
เพื่อให้ การฝึ กที่เป็ นทักษะเฉพาะทางที่จ�ำเป็ นต่อการท�ำงานใน
ด้ านการต่อต้ านการก่อร้ ายและยาเสพติด หน่วยรบเฉพาะกิจร่วม
ภาคตะวันตกได้ ร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
ส�ำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ และส�ำนักงานปราบปรามยาเสพ
ติดสหรัฐฯ เพื่อให้ การฝึ กแก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยนาวิกโยธินและ
หน่วยยามฝั่ งของงกองทัพมัลดีฟส์และกรมต�ำรวจมัลดีฟส์ นอก
เหนือจากการฝึ กเทคนิคการบังคับใช้ กฎหมายแล้ ว การฝึ กทักษะทาง
ยุทธวิธีก็เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการต่อต้ านการก่อร้ ายและยาเสพติด
ของหน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก โดยมีหลักสูตรที่น�ำโดยครู
ฝึ กที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษทางทะเลแห่งแปซิฟิก

การฝึ กดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิ
การตอบโต้ ในสถานการณ์ที่เป็ นการค้ าที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึง่ รวม
ถึงการค้ ายาเสพติด การค้ าอาวุธ การค้ ามนุษย์ และการปล้ นสะดม
ทางน� ้ำ โครงการการฝึ กจะครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายและการต่อต้ านการก่อการร้ าย รวมถึง
หัวข้ อต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการวิเคราะห์ขา่ วกรอง เทคนิคการสอบสวน
การจัดการเรื อขนาดเล็ก การดูแลผู้บาดเจ็บจากการสู้รบทางยุทธวิธี
การฝึ กพลแม่นปื น การขึ ้นเรื อ การตรวจค้ นเรื อและการยึดเรื อ การก
วาดล้ างห้ อง การวางแผนภารกิจ และการแสวงประโยชน์จากพื ้นที่
ส�ำคัญ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นมา หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวัน
ตกได้ เพิ่มชุดการฝึ กที่ผนวกทักษะการบังคับใช้ กฎหมายและทักษะ
ทางทะเลเข้ าไว้ ด้วยกัน ซึง่ เรี ยกว่า ทักษะทางทะเลแบบบูรณาการ
ชุดปฏิบตั กิ ารทักษะทางทะเลแบบบูรณาการประกอบไปด้ วยหน่วย
ยามฝั่ งสหรัฐฯ และหน่วยทหารกองหนุนแห่งกองทัพเรื อที่มีพื ้นความ
รู้และประสบการณ์พิเศษทังในด้
้ านการบังคับใช้ กฎหมายและการ
ดูแลรักษาทางทะเล “ชุดปฏิบตั กิ ารทักษะร่วมทางทะเลแบบบูรณ
าการคือส่วนประสานที่ส�ำคัญยิ่งในการการพัฒนาทักษะในระดับ
ผู้ปฏิบตั งิ านพื ้นฐาน เพื่อให้ ห้ นุ ส่วนกองก�ำลังรักษาความมัน่ คง

เปิ ดศูนย์ฝึกยุ ทธวิธีในประเทศไทย
การก่อสร้ างศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีในร่มได้ เริ่ มขึ ้นใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ต�ำบลหนองสาหร่ายใน
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก ซึง่ เป็ น
หน่วยเฉพาะกิจต่อต้ านยาเสพติดของกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก เป็ นผู้สนับสุน
โครงการที่ใช้ เงินทุนกว่า 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 65 ล้ านบาท) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้ าน
การต่อต้ านยาเสพติดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ประเทศไทย
อาคารนี ้ที่จะสร้ างเสร็ จภายในสิ ้นเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2560 จะเป็ นศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีในร่มที่ทนั
สมัยของต�ำรวจที่มีพื ้นที่ 7,200 ตารางเมตร ซึง่ จะ
เป็ นส่วนหนึง่ ของศูนย์ฝึกขนาด 304 เฮกตาร์ ที่เรี ยก
ว่า ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีต�ำรวจกลางของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกดังกล่าวต้ องเป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่เพื่อจะสร้ างเมืองจ�ำลองเพื่อให้ เป็ นพื ้นที่
ฝึ กปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีในเมืองของเจ้ าหน้ าที่
ต�ำรวจทังในเวลากลางวั
้
นและกลางคืนโดยไม่ต้อง
กังวลถึงสภาพอากาศนอกอาคาร
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมีความร่วมมืออัน
ยาวนานกับหน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก
นับตังแต่
้ ที่เริ่ มจัดการฝึ กปราบปรามยาเสพติดใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2537 จนถึงปั จจุบนั หน่วย
รบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตกได้ ด�ำเนินภารกิจการ
ฝึ กมากกว่า 160 ภารกิจ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจเข้ า
ร่วมกว่า 8,000 นายในประเทศไทย
โครงการนี ้เป็ นความพยายามร่วมกันระหว่าง
52
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คณะท�ำงานด้ านการบังคับใช้ กฎหมายของสถาน
ทูตสหรัฐฯ และกองบัญชาการศึกษา ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ คณะท�ำงานดังกล่าวประกอบด้ วย
ส�ำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้ กฏ
หมายระหว่างประเทศ ส�ำนักงานรักษาความมัน่ คง
ทางการทูต ส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ
และหน่วยบัญชาการทหารช่างกองทัพเรื อ
การมอบอาคารเป็ นส่วนหนึง่ ของพิธีเฉลิม
ฉลองวันครบรอบสี่ปีของศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธี
ต�ำรวจกลาง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประธานใน
พิธีคือ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ ว รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และอดีตผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ นอกจากนี ้ยัง

หน่วยบัญชาการทหารช่างกองทัพเรื อ

หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก

มี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ และพล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้ วผลึก รองผู้
บัญชาการศึกษา เข้ าร่วมพิธีด้วย
พิธีดงั กล่าวประกอบไปด้ วยการเยี่ยมชมศูนย์
ฝึ กอบรมยุทธวิธีต�ำรวจกลาง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง
ชาติ พิธีปลูกต้ นไม้ และค�ำกล่าวของพล.ต.อ.จักร
ทิพย์ และนายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
ประจ�ำประเทศไทย “สหรัฐอเมริ กาเป็ นพันธมิตรที่
แข็งแกร่งในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ด้านการบังคับ
ใช้ กฎหมายระหว่างประเทศทังสองของเรา
้
และจะ
ยังคงเป็ นเช่นนันต่
้ อไป โครงการเช่นนี ้จะเป็ นรากฐาน
ที่ส�ำคัญของความสัมพันธ์นี ้ในอีกหลายปี ต่อ ๆ ไป”
นายเดวีส์กล่าว

หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตกมอบขีดความ
สามารถในการตรวจค้นร่างกายให้กับด่านตรวจแม่สาย
หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก

แม่สายซึง่ เป็ นอ�ำเภอที่อยูเ่ หนือสุดของประเทศไทยมี
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณสามเหลี่ยมทองค�ำ ซึง่ เป็ นพื ้นที่รอย
ต่อระหว่างสามประเทศ ได้ แก่ ลาว พม่าและไทย อีก
ฟากของชายแดนตรงข้ ามกับอ�ำเภอแม่สายคือเมือง
ท่าขี ้เหล็กของพม่า ซึง่ มีคนเดินทางเข้ าออกพื ้นที่นี ้
อยูเ่ ป็ นประจ�ำโดยยื่นหนังสือเดินทางของตนไว้ กบั
ส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมือง นักท่องเที่ยวเหล่านี ้
สามารถอยูใ่ นท่าขี ้เหล็กและพื ้นที่รอบ ๆ อ�ำเภอเชียง
ตุงได้ ไม่เกิน 14 วันโดยไม่ต้องมีวีซา่
ชายแดนบริ เวณแม่สายและท่าขี ้เหล็กเป็ นจุด
ข้ ามแดนระหว่างสองประเทศที่มีคนผ่านเข้ าออกมาก
ที่สดุ และเป็ นจุดที่องค์กรอาชญากรรมข้ ามชาตินิยม
ใช้ ในการเคลื่อนย้ ายยาเสพติดผิดกฎหมายมากขึ ้น
เรื่ อย ๆ ตามข้ อมูลของส�ำนักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
ทางการไทยประมาณการว่าในแต่ละปี มีการ
ลักลอบขนเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้ า) ข้ ามชายแดน
ไทยและพม่าเป็ นจ�ำนวนกว่าพันล้ านเม็ด นอกจาก
ยาบ้ าแล้ ว ยังมียาเสพติดชนิดอื่น ๆ เช่น เฮโรอีนและ
สารเคมีตงต้
ั ้ น ตลอดจนการค้ ามนุษย์ที่ล�ำเลียงผ่าน
ด่านตรวจทางบกของทางการทังสองประเทศและจุ
้
ด
ข้ ามแดนต่าง ๆ ที่ไม่เป็ นทางการ สามเหลี่ยมทองค�ำ
มีชื่อเสียงในด้ านการผลิตฝิ่ น
ชายแดนที่มีชอ่ งทางแทรกซึมผ่านได้ ในพื ้นที่
และจุดข้ ามแม่น� ้ำตื ้น ๆ ระหว่างท่าขี ้เหล็กและ
แม่สาย ท�ำให้ ผ้ ลู กั ลอบขนของผิดกฎหมายและผู้
อพยพสามารถเดินลุยข้ ามแม่น� ้ำสายได้ ในช่วงฤดู
แล้ ง ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประมาณการว่า มี
ผู้อพยพราว ๆ 450,000 คนถูกลักลอบน�ำเข้ ามาใน
ประเทศไทย โดยหนึง่ ในสามได้ เดินทางผ่านด่าน
ตรวจของทางการ
เพื่อสนับสนุนความพยายามในการต่อต้ านยา

เสพติดของเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรและเจ้ าหน้ าที่ชายแดน
ของไทย หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตกซึง่ เป็ น
หน่วยเฉพาะกิจต่อต้ านยาเสพติดของกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ได้ ด�ำเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาความมัน่ คงในพื ้นที่ชายแดนทางภาค
เหนือของประเทศไทย
องค์ประกอบหนึง่ ของโครงการโดยหน่วยรบ
เฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตกคือการสร้ างศูนย์เอกซ์
เรย์ประจ�ำด่านศุลกากรแม่สายขึ ้นมาใหม่อีกครัง้
และติดตังเครื
้ ่ องตรวจค้ นร่างกายแบบเต็มตัวที่จดุ
ข้ ามชายแดน ความก้ าวหน้ านี ้จะก่อให้ เกิดผลลัพธ์
ที่ส�ำคัญ นายสก็อตต์ ฮอว์แมน ผู้จดั การโครงการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการของหน่วยรบเฉพาะกิจร่วม
ภาคตะวันตกระบุ
“ด้ วยเงินจ�ำนวนค่อนข้ างเล็กน้ อย เราก�ำลัง
พูดถึงเงินไม่กี่แสนดอลลาร์ เราจะท�ำให้ เจ้ าหน้ าที่
ศุลกากรและเจ้ าหน้ าที่ชายแดนแม่สายมีขีดความ

สามารถสร้ างขีดความสามารถไปจนถึงระดับที่ผ้ ฝู ึ กจากกองทัพสหรัฐฯ
สามารถให้ การฝึ กขันสู
้ งได้ ” นายทอม วูด จากกรมการปฏิบตั กิ ารแห่ง
ผู้บญ
ั ชาการหน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตกกล่าว
การฝึ กในด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ ายและยาเสพครัง้ ล่าสุด
ที่ผา่ นมาที่เรี ยกว่า การฝึ ก “ฟิ วชัน เมทัล” จัดขึ ้นในช่วงต้ นเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยฝึ กกับหน่วยนาวิกโยธินและหน่วยยามฝั่ ง
ของกองทัพมัลดีฟส์ในเกาะลามู ซึง่ เป็ นเกาะปะการังที่ใหญ่ที่สดุ ขอ
งมัลดีฟส์ การฝึ กที่มีระยะเวลาสี่สปั ดาห์นี ้ครอบคลุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ ายและยาเสพติด ซึง่ รวมถึง
ทักษะทางยุทธวิธี การใช้ อาวุธ พลแม่นปื น การขึ ้นเรื อ การตรวจค้ น
เรื อและการยึดเรื อ การแสวงประโยชน์จากพื ้นที่ส�ำคัญ การควบคุม
นักโทษ และการวางแผนภารกิจ เป้าหมายของการฝึ กฟิ วชัน เมทัล คือ
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของกองทัพมัลดีฟส์ได้ พฒ
ั นาความเชี่ยวชาญเกี่ยว

ผู้คนข้ ามสะพานทีบ่ ริเวณ
สามารถเพิ่มขึ ้นอย่าง ชายแดนระหว่ างอ�ำเภอ
มากในการสกัดกันยา
้
แม่ สาย ประเทศไทย และ
เสพติดผิดกฎหมาย” ท่ าขีเ้ หล็ก ประเทศพม่ า ใน
นายฮอว์แมนกล่าว
ช่ วงฤดูแล้ ง บรรดาผู้ลกั ลอบ
หน่วยรบเฉพาะ
ขนของผิดกฎหมายและผู้
กิจร่วมภาคตะวันตก อพยพสามารถเดินลุยข้ าม
คาดว่า ในแต่ละวันมี แม่ น�ำ้ สายได้
คนกว่า 1,000 คนเดิน หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก
ทางผ่านเข้ าออกด่าน
ตรวจแม่สายและท่าขี ้เหล็ก
โครงการนี ้เริ่มด�ำเนินการเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 และประกอบด้ วยการรือ้ อาคารทีม่ อี ยูแ่ ล้ ว
และเพิม่ โครงสร้ างใหม่ทจี่ ะใช้ เป็ นห้ องสอบสวน ห้ อง
เปลีย่ นเสื ้อผ้ า พื ้นทีจ่ ดั เก็บหลักฐาน ห้ องธุรการ และ
เครื่องตรวจค้ นร่างกายแบบเต็มตัว หน่วยบัญชาการ
ทหารช่างกองทัพเรือก�ำลังดูแลการก่อสร้ าง ซึง่ ใกล้ จะ
เสร็จสิ ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

กับการขึ ้นตรวจเรื อโดยได้ รับการยินยอมและการขึ ้นตรวจเรื อโดยไม่
ได้ รับการยินยอม พัฒนาระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำ และเรี ยนรู้การปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการแสวงประโยชน์จากพื ้นที่ส�ำคัญอย่างละเอียดเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารต่อต้ านยาเสพติด
“สถานการณ์ด้านความมัน่ คงในมหาสมุทรอินเดียก�ำลังมีการ
เปลี่ยนแปลง” พ.อ. โมฮัมเหม็ด อิบราฮิม ผู้บญ
ั ชาการหน่วยยามฝั่ ง
ของกองทัพมัลดีฟส์ซงึ่ จบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพเรื อสหรัฐฯ
กล่าว “และภัยคุกคามที่มลั ดีฟส์ก�ำลังเผชิญอยูก่ ็จะเป็ นภัยคุกคามที่
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเผชิญอยูเ่ ช่นกัน”
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา หน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาค
ตะวันตกได้ จดั การฝึ กต่าง ๆ ในด้ านการต่อต้ านยาเสพติด 15 ครัง้ ใน
มัลดีฟส์ และได้ ฝึกเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายและเจ้ าหน้ าที่กองทัพ
มัลดีฟส์กว่า 500 นาย o
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กองทัพเรือ

ร่ ุนต่ อไป
พล.ร.ต. จอห์ น มาร์ ตนิ
จากนิวซีแลนด์ได้ เสริ ม
สร้ างรากฐานการป้องกัน
แบบพหุภาคีในช่วง
ทศวรรษที่ก�ำลังจะมาถึง

พ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ล.ร.ต. จอห์ น มาร์ ตนิ เข้ ารั บต�ำแหน่ งผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรื อนิวซีแลนด์ เมื่อวัน
ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2559 กองทัพเรื อนิวซีแลนด์ ได้ ฉลอง
ครบรอบ 75 ปี ในช่ วงสามปี ที่ดำ� รงต�ำแหน่ ง กองทัพเรื อได้ ส่งเสริมการยกระดับขีดความ
สามารถในการสู้รบ และเตรี ยมความพร้ อมส�ำหรั บเรื อล�ำใหม่ ๆ ที่กำ� ลังจะมาถึง ที่จะ
ช่ วยสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทางทะเลในช่ วงทศวรรษที่ 2020 (พ.ศ. 2563-2572) และ
ต่ อ ๆ ไป นอกจากนี ้ พล.ร.ต. มาร์ ตนิ ยังเป็ นสมาชิกคณะกรรมการเครื อข่ ายวิทยุบรู ณา
การภาครั ฐและคณะกรรมการการลงทุนของศุลกากร พล.ร.ต. มาร์ ตนิ ได้ รับเครื่ องราช
อิสริยาภรณ์ ชัน้ “ออฟฟิ ซเซอร์ ออฟ เดอะ นิวซีแลนด์ ออเดอร์ ออฟ เมอริต” ในปี พ.ศ.
2546 หลังจากที่ได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ “เมมเบอร์ ออฟ เดอะ นิวซีแลนด์ ออ
เดอร์ ออฟ เมอริต” ในปี พ.ศ. 2539
ก่ อนที่จะเข้ ารั บต�ำแหน่ งผู้บญ
ั ชาการกองทัพเรื อ พล.ร.ต. มาร์ ตนิ เป็ นผู้ช่วยผู้
บัญชาการฝ่ ายพัฒนาขีดความสามารถในกองอ�ำนวยการผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด ใน
ต�ำแหน่ งนี ้ พล.ร.ต. มาร์ ตนิ ท�ำหน้ าที่ผ้ ูสนับสนุนทางด้ านขีดความสามารถของกองทัพ
โดยบริหารจัดการวงจรขีดความสามารถนับตัง้ แต่ การก�ำหนดความต้ องการไปจนถึง
การจัดสรร นอกจากนี ้ พล.ร.ต. มาร์ ตนิ ยังท�ำหน้ าที่รองผู้อำ� นวยการฝ่ ายประเมินด้ าน
กลาโหมในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็ นการตรวจสอบสภาพแวดล้ อมด้ านความมั่นคงในเชิง
ยุทธศาสตร์ และเป็ นรองผู้อำ� นวยการการจัดท�ำสมุดปกขาวว่ าด้ วยการป้องกันประเทศ
ฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นเอกสารที่จะก�ำหนดภารกิจด้ านกลาโหม ขีดความสามารถ และ
ข้ อก�ำหนดด้ านงบประมาณของกองทัพไปจนถึงปี พ.ศ. 2578
กรุ ณาเล่ าให้ ฟอรั ม ฟั งเกี่ยวกับเส้ นทาง
อาชีพของคุณ คุณเริ่มต้ นจากการเป็ นผู้
ก�ำหนดต�ำแหน่ งเรดาร์ และประสบความ
ก้ าวหน้ าอย่ างน่ าประทับใจ โดยปั จจุบันคุณ
คือผู้บริหารระดับสูง

พล.ร.ต. จอห์ น มาร์ ตนิ
ผู้บัญชาการกองทัพเรือ
นิวซีแลนด์
กองทัพเรื อนิวซีแลนด์

ผมเข้ าร่วมกองทัพในต�ำแหน่งผู้ก�ำหนดต�ำแหน่ง
เรดาร์ ในปี พ.ศ. 2522 แต่เริ่ มปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
ฐานะนายทหารสัญญาบัตใิ นปี พ.ศ. 2523 หลัง
จากที่ร้ ูตวั ว่าผมอยากมีโอกาสที่จะบัญชาการ
เรื อรบ
หลังจากเรี ยนจบหลักสูตรนายทหาร ผม
ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในเรื อต่าง ๆ ของกองทัพเรื อ
นิวซีแลนด์ กองทัพเรื อสหราชอาณาจักรและ
กองทัพเรื อสหรัฐฯ ในต�ำแหน่งนายทหารยาม
สะพานเดินเรื อ ครูฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมการ
จราจรทางอากาศในพื ้นที่ทะเล ต้ นหนเรื อฟริ เกต
นายทหารการสงครามทางเรื อ และท้ ายสุดคือผู้
บัญชาการเรื อ
เมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั หิ น้ าที่ทางทะเลใน
ต�ำแหน่งสุดท้ าย ซึง่ ก็คือผู้บญ
ั ชาการเรื อเอชเอ็ม
เอ็นซีเอส เต กาฮา ผมยังได้ ปฏิบตั งิ านในฝ่ าย

เสนาธิการอีกหลายต�ำแหน่ง รวมถึงการรับผิด
ชอบด้ านการพัฒนาความเป็ นผู้น�ำ การบริ หาร
งานโครงการ การวางแผนการปฏิบตั กิ าร และ
การพัฒนาขีดความสามารถ
ในฐานะผู้น�ำระดับสูงของกองทัพเรื อ
นิวซีแลนด์ ผมยังท�ำหน้ าที่ผ้ บู ญ
ั ชาการก�ำลังรบ
ทางทะเล ซึง่ รับผิดชอบการบัญชาการกองเรื อ
และการพัฒนาขีดความสามารถทัว่ ทังกองทั
้
พ
นิวซีแลนด์
โดยรวมแล้ ว เส้ นทางอาชีพของผมแสดง
ให้ เห็นถึงโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นกองทัพเรื อ
นิวซีแลนด์และกองทัพนิวซีแลนด์ ได้ ท�ำงานใน
หลาย ๆ สาขาและได้ รับประสบการณ์ที่มีคา่ ใน
แต่ละต�ำแหน่ง ซึง่ ล้ วนแต่ชว่ ยสนับสนุนการ
ท�ำงานของผมในต�ำแหน่งปั จจุบนั
คุณคิดว่ าอะไรทีท่ ำ� ให้ คุณประสบความ
ส�ำเร็จ
ตลอดระยะเวลาการท�ำงานของผม ผมมีความ
สุขที่ได้ ท�ำงานกับคนที่ดี ในสภาพแวดล้ อมที่
ยอดเยี่ยม ทุกคนท�ำงานร่วมกันเพื่อมูลเหตุที่ค้ มุ
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ค่า การที่จะประสบความส�ำเร็ จในอาชีพใด ๆ ทางการทหาร คุณต้ องมี
แรงบันดาลใจ มีความยืดหยุน่ และความมุง่ มัน่
สิง่ ส�ำคัญที่ชว่ ยให้ ประสบความส�ำเร็จคือครอบครัวของผม ซึง่ ได้
สนับสนุนการท�ำงานของผมและข้ อเรี ยกร้ องต่าง ๆ ตามต�ำแหน่งที่ผม
ได้ รับ
มีช่วงใดบ้ างทีถ่ อื เป็ นช่ วงเวลาส�ำคัญในอาชีพการงานของคุณ
ก่ อนทีจ่ ะเข้ ารั บต�ำแหน่ งผู้บัญชาการกองทัพเรื อ
ช่วงเวลาหนึง่ ที่ส�ำคัญคือเมื่อผมได้ มีโอกาสบัญชาการเรื อเอชเอ็มเอ็นซี
เอส เต กาฮา และการน�ำเรื อออกปฏิบตั ภิ ารกิจที่หลากหลายในระหว่าง
ที่ผมเป็ นผู้บญ
ั ชาการเรื อล�ำนี ้
นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ผมยังได้ รับเกียรติให้ เป็ นผู้น�ำ
โรงเรี ยนฝึ กอบรมนายทหาร โดยท�ำหน้ าที่ผลิตนายทหารและผู้น�ำรุ่น
ใหม่ ๆ ให้ กบั องค์กร ซึง่ หลายคนยังคงรับราชการจนถึงวันนี ้และมีความ
สุขกับอาชีพการงานที่ประสบความส�ำเร็จของตน
ในต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการก�ำลังรบทางทะเล ผมท�ำหน้ าที่ผ้ นู �ำกอง
เรื อในช่วงที่กองทัพเรื อของเรามีภารกิจมากมาย ซึง่ รวมถึงการน�ำเรื อ
นิวซีแลนด์ล�ำแรกเข้ าร่วมการฝึ กริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก หลังจากที่มี
การเปลี่ยนแปลงสนธิสญ
ั ญาความมัน่ คงแห่งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และสหรัฐอเมริ กาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)
นอกจากนี ้ เรายังได้ พฒ
ั นาและเสริ มสร้ างความสามารถในการปฏิบตั ิ
ภารกิจประจ�ำ นัน่ คือการลาดตระเวนในมหาสมุทรใต้ โดยใช้ เรื อลาด
ตระเวนนอกชายฝั่ งของเรา ตลอดจนการเดินทางไปปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในแง่ของการก�ำหนดแนวทาง ขอบเขตและความท้ าทายนัน้ การ
เป็ นผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการฝ่ ายพัฒนาขีดความสามารถ ซึง่ ต้ องท�ำงาน
กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ภาคการป้องกันประเทศทังหมดและภาค
้
อุตสาหกรรมเพื่อก�ำหนดนโยบายของกองทัพในอนาคต ถือเป็ นบทบาท
ที่ส�ำคัญ
แน่นอนว่า บทบาทและหน้ าที่ในปั จจุบนั ของผมก็เป็ นช่วงเวลาที่
ส�ำคัญและแสดงถึงความส�ำเร็จอย่างสูงในอาชีพการงาน ผมรู้สกึ เป็ น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้ เป็ นผู้น�ำกองทัพเรื อนิวซีแลนด์

กองเรือแห่ งกองทัพเรือนิวซีแลนด์
กองทัพเรื อนิวซีแลนด์

เพราะเหตุใดแผนพัฒนาขีดความสามารถด้ านการป้องกัน
ประเทศจึงเป็ นสิ่งส�ำคัญต่ อสมุดปกขาว

สมุดปกขาวคือมุมมองของนิวซีแลนด์เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมเชิง
ยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงของประเทศ
ของเรา และวิธีการป้องกันประเทศที่จะช่วยส่งเสริ มสิ่งเหล่านี ้ ตลอด
จนบทบาทและภารกิจที่รัฐบาลคาดหวังให้ กองทัพรับผิดชอบและ
ด�ำเนินการ
แผนพัฒนาขีดความสามารถด้ านการป้องกันประเทศเป็ นเอกสาร
ประกอบสมุดปกขาว เอกสารฉบับนี ้มีรายละเอียดเกี่ยวกับขีดความ
สามารถต่าง ๆ ที่กองทัพต้ องมีเพื่อจะสามารถด�ำเนินการได้ ตาม
ช่ วงเวลาทีค่ ุณเป็ นผู้บัญชาการเรื อเอชเอ็มเอ็นซีเอส เต กาฮา นั้น เจตนารมณ์ของรัฐบาลทางด้ านนโยบายการป้องกันประเทศ แผน
พัฒนาขีดความสามารถด้ านการป้องกันประเทศยังช่วยให้ ภาค
(ช่ วงปี พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546) เป็ นอย่ างไรบ้ าง
อุตสาหกรรมมีการเตรี ยมพร้ อมส�ำหรับการจัดซื ้อและการให้ บริ การด้ าน
อย่างที่ผมบอกได้ บอกไปแล้ ว มันเป็ นช่วงเวลาที่ส�ำคัญยิ่งในการท�ำงาน กลาโหมที่อาจเกิดขึ ้น
และเป็ นเป้าหมายที่นายทหารยามสะพานเดินเรื อส่วนใหญ่ต้องการที่จะ
ด้ วยการก�ำหนดวิธีการพัฒนาและสร้ างผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้ องการ
ก้ าวไปถึง แต่ก็มีน้อยคนที่ท�ำได้ ในระหว่างที่ผมเป็ นผู้บญ
ั ชาการเรื อ เรื อ แผนพัฒนาขีดความสามารถด้ านการป้องกันประเทศจะเป็ นประโยชน์
ล�ำดังกล่าวได้ เดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจมากมายในออสเตรเลีย เอเชีย
ต่อการสร้ างโครงการพัฒนาขีดความสามารถและการจัดหาทรัพยากร
ตะวันออกเฉียงใต้ จีน เกาหลีและญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ เรายังได้ เดินทางไป ที่ส�ำคัญ
ยังอ่าวโอมานเพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจการสกัดกันทางทะเล
้
ซึง่ เป็ นผลงานที่
น่าพอใจในการสนับสนุนการรักษาความมัน่ คงทางทะเลของโลก
กองทัพเรื อนิวซีแลนด์ ต้องท�ำอะไรบ้ างเพื่อเตรี ยมพร้ อมส�ำหรั บปี
เราได้ ท�ำงานร่วมกับกองทัพเรื อต่าง ๆ เป็ นจ�ำนวนมากเพื่อบรรลุ
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2578
จุดมุง่ หมายร่วมกัน และในบริ บทนัน้ ผมสรุปได้ วา่ กองทัพเรื อของเรามี
ความเป็ นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับกองทัพเรื อส่วนใหญ่ สมุดปกขาวฉบับปี พ.ศ. 2559 ได้ ก�ำหนดให้ เราท�ำภารกิจใหม่ ๆ
56
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“ในต�ำแหน่ งผู้บัญชาการก�ำลังรบทางทะเล ผมท�ำ
หน้ าทีผ่ ู้น�ำกองเรือในช่ วงทีก่ องทัพเรือของเรามี
ภารกิจมากมาย ซึ่งรวมถึงการน�ำเรือนิวซีแลนด์ ลำ�
แรกเข้ าร่ วมการฝึ กริม ออฟ เดอะ แปซิฟิก หลังจาก
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสนธิสัญญาความมัน่ คงแห่ ง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาในช่ วง
ปลายทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)”
— พล.ร.ต. จอห์น มาร์ ตน
ิ

นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มความส�ำคัญในเรื่ องการป้องกันประเทศ และ
ความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงของนิวซีแลนด์กบั พันธมิตร หุ้นส่วนที่
ส�ำคัญ ภาคอุตสาหกรรมและบรรดามิตรประเทศ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะสร้ างประสิทธิผลทางทะเลในภูมิภาค
ท้ องถิ่นและภูมิภาคที่อยูห่ า่ งออกไปท�ำให้ กองทัพนิวซีแลนด์เข้ าสู่
เส้ นทางแห่งการเติบโต ซึง่ จะก่อให้ เกิดการลงทุนทางด้ านขีดความ
สามารถที่ส�ำคัญนับจากนี ้ไปจนถึงต้ นทศวรรษที่ 2020 (พ.ศ. 25632572)
ส�ำหรับกองทัพเรื อ การลงทุนทางด้ านขีดความสามารถดังกล่าวจะ
รวมถึงการพัฒนาเรื อฟริ เกต เรื อบรรทุกน� ้ำมันล�ำใหม่ และการจัดหา
เรื อเดี่ยวมาใช้ แทนเรื อสนับสนุนการด�ำน� ้ำของกองทัพเรื อตลอดจนเรื อ
ส�ำรวจและเรื อวิจยั ทางด้ านสมุทรศาสตร์ ที่ปลดประจ�ำการก่อนหน้ า
นี ้ รัฐบาลยังได้ แสดงความมุง่ มัน่ ที่จะจัดหาเรื อตัดน� ้ำแข็งลาดตระเวน
มหาสมุทรหนึง่ ล�ำมาใช้ ร่วมกับเรื อประเภทเดียวกันนี ้ที่มีอยูแ่ ล้ วสอง
ล�ำ ขีดความสามารถทังหมดเหล่
้
านี ้จะต้ องสามารถใช้ งานได้ ในช่วงต้ น
ทศวรรษที่ 2020 (พ.ศ. 2563-2572) ดังนัน้ การเตรี ยมพร้ อมของกอง
ทัพเรื อนิวซีแลนด์ในด้ านนี ้จึงมุง่ เน้ นที่การจัดหาบุคลากรที่จ�ำเป็ น
การเตรี ยมการสนับสนุน และกระบวนการปฏิบตั งิ านเพื่อจะสามารถ
ใช้ ประโยชน์จากขีดความสามารถใหม่ ๆ ได้ ในทันที กองทัพเรื อที่มีขีด
ความสามารถและความพร้ อมเช่นนี ้เป็ นสิง่ ที่ผมชอบเรี ยกว่า “กองทัพ
เรื อรุ่นต่อไป” เราเดินตามเส้ นทางนี ้มาไกลแล้ ว เราต้ องมุง่ หน้ าต่อไป
การเตรี ยมความพร้ อมขันต้
้ นส�ำหรับช่วงปี พ.ศ. 2573-2578 จะ
ประกอบไปด้ วยงานต่าง ๆ มากมายในปั จจุบนั เพื่อก�ำหนดนิยามสิง่
ที่ผมเรี ยกว่า “กองทัพเรื อถัดจากรุ่นต่อไป” ภายในปี พ.ศ. 2578 เรา

คาดการณ์วา่ จะมีการจัดหาเรื อประเภทใดประเภทหนึง่ ที่มีขีดความ
สามารถในการสู้รบมาประจ�ำการแทนเรื อฟริ เกตชันแอนแซ็
้
กที่ใช้ งาน
อยูใ่ นขณะนี ้ แต่ยงั ไม่ทราบว่าจะอยูใ่ นรูปแบบใด ซึง่ ท�ำให้ เรามีทาง
เลือกมากมายที่นา่ ตื่นเต้ น เทคโนโลยี วิธีการเรี ยนรู้และการฝึ กอบรม
กลไกการสนับสนุน ความคาดหวังเกี่ยวกับทหารเรื อรุ่นใหม่ ๆ แนว
ความคิดในการปฏิบตั ิ วัฒนธรรมของเราในอนาคต เราจะน�ำเรื อ
ต่าง ๆ ของเราไปประจ�ำการที่ไหน เราต้ องศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับสิง่
เหล่านี ้ทังหมดภายในปี
้
หน้ าเพื่อจะก�ำหนดได้ วา่ กองทัพเรื อของเราน่า
จะมีลกั ษณะแบบไหน เมื่อเสร็ จสิ ้นขันตอนนี
้
้แล้ ว เราจะเข้ าสู้ขนตอน
ั้
การวางแผนและด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณเข้ ารั บต�ำแหน่ งผู้บัญการกองทัพเรื อในปี พ.ศ. 2558
อะไรคือเป้าหมายสูงสุดทีค่ ุณหวังว่ าจะท�ำให้ สำ� เร็จในช่ วงทีค่ ุณ
ด�ำรงต�ำแหน่ งนี้
ผมมีเป้าหมายอยูส่ ามประการ ประการแรกคือการลงทุนกับผู้น�ำของ
เรา ผมต้ องให้ ค�ำแนะน�ำและเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั บุคลากรที่จะเป็ นผู้น�ำ
ระดับสูงในอนาคต และท�ำให้ กองทัพเรื อสามารถเป็ นผู้น�ำและก�ำหนด
ทิศทางการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับขีดความสามารถของกองทัพ
เรื อ สภาพพร้ อมออกทะเลของเรื อ และการก่อก�ำเนิดก�ำลังรบ
ประการที่สองคือการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 75 ปี แห่งการ
สถาปนากองทัพเรื อ โดยการชี ้น�ำให้ กองทัพระลึกถึงบรรดาผู้ที่ลว่ งลับ
ไปแล้ ว ยกย่องและเห็นคุณค่าของผู้ที่ก�ำลังปฏิบตั หิ น้ าที่ และมุง่ หวังถึง
อนาคตที่นา่ ตื่นเต้ นของเรา
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เรือเอชเอ็มเอ็นซีเอส เต กาฮา แห่ ง
กองทัพเรือนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ นเรือ
ฟริเกตชั้นแอนแซ็ก (ล�ำหน้ าสุ ด)
และเรือเอชเอ็มเอ็นซีเอส เอนเดฟ
เวอร์ ซึ่งเป็ นเรือเติมน�ำ้ มัน ล่ อง
ทะเลไปด้ วยกัน
กองทัพเรื อนิวซีแลนด์

เป้าหมายประการที่สามของผมคือการวางรากฐานให้ กบั กองทัพ
เรื อถัดจากรุ่นต่อไป เราต้ องเริ่ มการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ เรามีความ
รอบรู้และสามารถใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะออกมาในปี พ.ศ. 2573 ได้
อย่างดี นัน่ หมายถึงการทบทวนลักษณะของงาน โครงสร้ างอาชีพและ
สมรรถภาพ เรายังต้ องมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการบรรลุภารกิจของเรา
คุณมีคำ� แนะน�ำอะไรบ้ างส�ำหรั บบุคคลทีค่ ดิ ว่ าต้ องการจะรั บ
ราชการทหาร
ท�ำเลยครับ กองทัพให้ โอกาสและทางเลือกที่หลากหลายที่เหมาะสม
กับคนจ�ำนวนมาก มันจะไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่เห็นกันในภาพยนตร์
ฮอลลีวดู แต่เป็ นองค์กรแบบพลวัตที่จะเพิ่มการพัฒนาให้ กบั คนของเรา
และยังสามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายที่สงู ขึ ้นในการรักษาความมัน่ คงให้ กบั
ประเทศของเรา
อาชีพทหารคือรากฐานส�ำหรับความส�ำเร็จในด้ านต่าง ๆ มากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นในภาคเอกชน ภาคการรักษาความมัน่ คงและกลาโหมที่
กว้ างขึ ้น หรื อการรับราชการ
ความท้ าทายทีย่ งิ่ ใหญ่ ทส่ี ุดทีก่ องทัพเรื อนิวซีแลนด์ และกองทัพ
นิวซีแลนด์ เผชิญอยู่ในวันนี้คืออะไร
ในระดับยุทธศาสตร์ การด�ำรงไว้ ซงึ่ ความตระหนักรู้สถานการณ์ทาง
ทะเลคือปั ญหาด้ านความมัน่ คงที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับนิวซีแลนด์ นี่เป็ น
ความท้ าทายเสมอมาด้ วยขนาดพื ้นที่อนั กว้ างใหญ่ ในแง่ของประชากร
และเศรษฐกิจ นิวซีแลนด์เป็ นประเทศที่คอ่ นข้ างเล็ก แต่เราเป็ นหนึง่
ในประเทศติดทะเลที่มีขนาดใหญ่ และเรามีเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะที่มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสี่ของโลก ในปี พ.ศ. 2559 ในที่ประชุมว่าด้ วย
เรื่ องความมัน่ คงทางทะเลของเรา เราได้ สร้ างมุมมองที่วา่ เราอาจเป็ น
ประเทศขนาดเล็กแต่เราก็เป็ น “ชาติมหาอ�ำนาจทางทะเล” นอกจากนี ้
เรายังดูแลรับผิดชอบพื ้นที่ที่อยูถ่ ดั ออกไปจากพื ้นที่ใกล้ เคียง เช่น การ
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สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกในการลาดตระเวนเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศเหล่านัน้ และมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ าร
ระหว่างประเทศในพื ้นที่ที่อยูห่ า่ งไกลออกไป
กองทัพนิวซีแลนด์ในฐานะองค์กร เราจ�ำเป็ นต้ องตอบสนองความ
คาดหวังของรัฐบาลและสร้ างผลลัพธ์ภายในขอบเขตงบประมาณที่
จ�ำกัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับกองทัพเรื อนิวซีแลนด์ เราจ�ำเป็ นต้ องตอบ
สนองข้ อเรี ยกร้ องด้ านการปฏิบตั ิการของรัฐบาลที่ต้องการการปฏิบตั ิ
งานของเรามากขึ ้นเรื่ อย ๆ พร้ อมกับการสร้ างองค์กรที่สามารถให้ ทาง
เลือกทางทะเลในอนาคตแก่ประเทศของเรา ทังสองอย่
้
างนี ้ต้ องมีการ
รักษาความสมดุลของทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ซึง่ มักจะเป็ นทรัพยากร
เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนัน้ จึงต้ องมีการบริ หารจัดการความ
คาดหวังอย่างรอบคอบ
ที่ส�ำคัญคือเราต้ องรักษาความต่อเนื่องในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการสู้รบที่สามารถจัดส่งไปปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ (เรื อ อากาศยาน
ชุดปฏิบตั กิ ารต่อต้ านทุน่ ระเบิด) การพัฒนาชุดบัญชาการส�ำหรับการ
ปฏิบตั กิ ารทางทะเลของสัมพันธมิตร พร้ อมกับการเตรี ยมความพร้ อมไป
พร้ อม ๆ กันของกองก�ำลังที่สามารถออกปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ในฐานะคณะ
ท�ำงานเฉพาะกิจ นอกจากนี ้ เรายังต้ องบริ หารจัดการช่องว่างทางด้ าน
ขีดความสามารถที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ในอีกห้ า
ปี ข้ างหน้ า เราจะสร้ างและผสมผสานขีดความสามารถใหม่ ๆ เพราะ
เราจะมีการเปลี่ยนเรื อในอัตราร้ อยละ 20 ซึง่ จะท�ำให้ กองเรื อของเรามี
ขนาดใหญ่ขึ ้น มีความซับซ้ อนและความหลากหลายมากขึ ้น
การสร้ างความเชื่อมัน่ ว่าเรามีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในจ�ำนวนที่พอเหมาะนัน้ เป็ นความท้ าทายที่เกิด
ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ไม่ได้ เกิดขึ ้นกับกองทัพเรื อนิวซีแลนด์เท่านัน้ แต่
เป็ นความท้ าทายที่ส่งผลกระทบอย่างมากเนื่องจากกองทัพของเรา
เป็ นกองทัพขนาดเล็ก บุคลากรและจ�ำนวนเรื อของเราที่มีอยู่เป็ นสิ่งที่
จะส่งผลในทางบวกหรื อลบต่อขีดความสามารถในการปฏิบตั ิการและ
ทางเลือกต่าง ๆ

แต่ความท้ าทายเหล่านี ้ก็ทำ� ให้ เรามีโอกาสทีจ่ ะใช้ ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารอย่างชาญฉลาดมากขึ ้น สร้ างสรรค์
สิง่ ใหม่ ๆ และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ด้ วยเหตุนี ้ การส�ำรวจและการ
ก�ำหนดนิยามของกองทัพเรือถัดจากรุ่นต่อไปจึงเป็ นเรื่องส�ำคัญมาก
ท�ำไมคุณถึงเชื่อว่ าแนวทางแบบพหุภาคีเป็ นสิ่งส�ำคัญต่ อความ
มั่นคงในภูมภิ าค
ความมัน่ คงคือเป้าหมายเดียวกันของทุกประเทศ แม้ วา่ แต่ละ
ประเทศจะมีมมุ มองของตนเองว่าวิธีใดเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการจัดการกับ
ความท้ าทายด้ านความมัน่ คงร่วมกันที่ตนต้ องเผชิญ แต่ทกุ ประเทศก็
ควรจะท�ำงานร่วมกันเพื่อแก้ ไขความท้ าทายเหล่านี ้
อย่างไรก็ตาม ในการท�ำงานร่วมกันนัน้ เราต้ องมีการสือ่ สารทีเ่ ข้ าใจกัน
มีกฎหมายร่วมกันและมีกรอบการท�ำงานทีช่ ว่ ยให้ เราสามารถสือ่ สารและ
บรรลุเป้าหมายเหล่านี ้ร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพหุภาคีตา่ ง ๆ
มีกลไกเพือ่ ความโปร่งใสและความสามารถในการคาดการณ์ได้ ซึง่ จะช่วย
ให้ ประเทศต่าง ๆ สามารถแลกเปลีย่ นมุมมอง ข่าวกรองและความเชีย่ วชาญ
อันหลากหลายในขอบเขตทีก่ ว้ างกว่าการปฏิสมั พันธ์แบบทวิภาคี สถาบัน
พหุภาคีจะส่งเสริมความเข้ าใจทีด่ ขี ึ ้นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศ และเสริมสร้ างความเข้ าใจซึง่ กันและกันมากขึ ้น
สิง่ ส�ำคัญคือเราควรตระหนักว่า ส�ำหรับกองทัพเรื อนิวซีแลนด์แล้ ว
ภูมิภาคของเราประกอบด้ วยแอนตาร์ กติกาและมหาสมุทรใต้ ด้วย ซึง่
เป็ นพื ้นที่ที่รัฐบาลและกองทัพเรื อให้ ความส�ำคัญมากขึ ้น กรอบสนธิ
สัญญาแอนตาร์ กติกาเป็ นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการบรรลุผลส�ำเร็ จด้ วย
แนวทางแบบพหุภาคี ซึง่ เป็ นกรณีที่พื ้นที่ขนาดใหญ่ของโลกถูกอ้ าง
สิทธิโดยชาติตา่ ง ๆ หลายชาติ และมักจะเป็ นการอ้ างสิทธิในดินแดน
ที่ทบั ซ้ อนกัน ทวีปนี ้มีการบริ หารจัดการอย่างสงบสุขและประสบความ
ส�ำเร็ จมานานหลายทศวรรษ เนื่องจากมีการจัดท�ำผลประโยชน์ร่วม
กันที่ชดั เจนและมีข้อผูกพันแบบพหุภาคีที่หนักแน่นในการปกป้องผล
ประโยชน์เหล่านี ้

มีการเข้ าถึงเทคโนโลยีที่มากขึ ้น) และภัยคุกคามทางไซเบอรที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
เพราะเหตุใดการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยระหว่ างประเทศบน
พื้นฐานของกฎระเบียบจึงเป็ นสิ่งส�ำคัญอย่ างยิง่ ต่ อนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์เป็ นประเทศขนาดเล็ก เราจึงต้ องอาศัยการรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยระหว่างประเทศบนพื ้นฐานของกฎระเบียบเพื่อให้ เกิดความ
เท่าเทียมกัน ส�ำหรับเรา นี่คือระบบที่ท�ำให้ ทกุ ประเทศมีสทิ ธิเท่าเทียม
กันโดยไม่ค�ำนึงถึงขนาดของประเทศ อ�ำนาจทางเศรษฐกิจหรื อความ
ส�ำคัญในทางยุทธศาสตร์
กองทัพเรือนิวซีแลนด์ จะมีส่วนร่ วมในการช่ วยให้ พนั ธมิตรแก้ ไข
ความท้ าทายเหล่ านี้ในภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิกอย่ างไร

ในฐานะกองทัพ เราเดินทางไปปฏิบตั หิ น้ าที่ทวั่ ภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกอย่างสม�่ำเสมอเพื่อร่วมปฏิสมั พันธ์และสนับสนุนประเทศ
ต่าง ๆ ที่มีความคิดคล้ ายกัน ในความพยายามร่วมกันเพื่อรักษาความ
มัน่ คงในระดับภูมิภาคและระดับโลก กองทัพนิวซีแลนด์จะเข้ าร่วมใน
การฝึ กร่วม การฝึ กผสม และการฝึ กเฉพาะเหล่าทัพ หรื อกิจกรรมต่าง
ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 100 กิจกรรมทุกปี
เราด�ำเนินปฏิบตั ิการทางทะเลกับพันธมิตรของเราเพื่อสนับสนุน
การตระหนักรู้ สถานการณ์ร่วมกันในภูมิภาคนี ้ เราแบ่งปั นขีดความ
สามารถทางทะเลในการฝึ กและการปฏิบตั ิการด้ านความมัน่ คง
ทางทะเลกับนานาประเทศ รวมถึงการจัดการฝึ กในระดับนานาชาติ
ในน่านน� ้ำนิวซีแลนด์ เช่น การฝึ กภาคสนามด้ านความมัน่ คงทาง
ทะเลแห่งการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
กลาโหมของชาติพนั ธมิตร ซึง่ ล่าสุดจัดขึ ้นที่เมืองโอ๊ คแลนด์ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
นอกจากนี ้ เรายังเป็ นสมาชิกสามัญของข้ อตกลงด้ านการป้องกัน
คุณคิดว่ าอะไรคือข้ อกังวลสูงสุดในเรื่ องความมั่นคงของภูมภิ าค
ประเทศระหว่างสมาชิกห้ าประเทศมหาอ�ำนาจและองค์กรต่าง ๆ เช่น
ที่ประชุมกองทัพเรื อภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก และมีสว่ นร่วมในกลไก
อินโดเอเชียแปซิฟิกในช่ วงหลายปี ข้ างหน้ านี้
ด้ านความมัน่ คง เช่น การพัฒนาและการใช้ ระเบียบปฏิบตั ขิ องที่ประชุม
มีความท้ าทายหลายประการในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้ อยระหว่าง กองทัพเรื อภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกว่าด้ วยการเผชิญหน้ ากันในทะเล
ประเทศบนพื ้นฐานของกฎระเบียบ มันอาจเป็ นความท้ าทายในวงกว้ าง
โดยไม่ได้ มีการวางแผนมาก่อน
นอกเหนือไปจากอินโดเอเชียแปซิฟิก แต่เห็นได้ ชดั ในภูมภิ าคนี ้:
กองทัพเรือเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของกองทัพนิวซีแลนด์ และเราท�ำงาน
• ข้ อพิพาททางทะเลที่เกี่ยวพันกับหลายรัฐมีแนวโน้ มที่จะทวีความ ร่วมกับองค์กรด้ านกลาโหมทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า รวมถึงกระทรวงกลาโหม
รุนแรงอย่างรวดเร็ ว
เพือ่ ประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ตลอดจนการพัฒนาและการ
• ที่ใกล้ ตวั กว่านัน้ อาชญากรรมข้ ามชาติและการเข้ าถึงทรัพยากร แนะน�ำขีดความสามารของกองทัพเรือ เรายังได้ นำ� เสนอมุมมองและแบ่งปั น
อย่างผิดกฎหมายโดยใช้ เรื อประมงก�ำลังบ่อนท�ำลายความ
ทักษะความเชีย่ วชาญของเราในการหารือต่าง ๆ เกีย่ วกับความมัน่ คงทาง
สามารถในการควบคุมชายแดนของประเทศขนาดเล็กหลายแห่ง ทะเลผ่านช่องทางแบบทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การประชุมรัฐมนตรีวา่ การ
ที่เป็ นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
กระทรวงกลาโหมแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• การขยายตัวของประชากรก�ำลังเพิ่มแรงกดดันต่อการประมง
โดยรวมแล้ ว ความแข็งแกร่งของนิวซีแลนด์คือความสามารถของเรา
ระหว่างประเทศและทรัพยากรอื่น ๆ
ในการท�ำงานแบบพหุภาคี และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้
นอกจากนี ้ยังมีปัญหาด้ านความมัน่ คงที่ไม่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เช่น เกิดความแน่นแฟ้นเพื่อด�ำรงเป้าหมายของรัฐบาลในด้ านเศรษฐกิจและ
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (ซึง่ ก่อผลกระทบรุนแรงขึ ้นเนื่องจาก ความมัน่ คง ตลอดจนเป้าหมายของหุ้นส่วนและพันธมิตรของเรา o
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ะหว่างผู้น�ำรัฐบาลของอินเดียและจีนมีการพบปะ
กันเพียงสองครัง้ เท่านันในช่
้ วงปี พ.ศ. 2559 ซึง่ ทัง้
สองครัง้ เกิดขึ ้นในการประชุมแบบพหุภาคีโดยมีการ
ปฏิสมั พันธ์แบบทวิภาคีนอกรอบแบบสัน้ ๆ นาย
นเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดียได้ เดินทางไป
ยังเมืองหางโจวเพื่อเข้ าร่วมการประชุมสุดยอด จี20
ในช่วงต้ นเดือนกันยายน และนายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ เดินทาง
ไปเยือนรัฐกัวในช่วงกลางเดือนตุลาคมเพื่อเข้ าร่วมการประชุมสุดยอด
ผู้น�ำประเทศกลุม่ บริ กส์ครัง้ ที่แปด ซึง่ ประกอบไปด้ วยบราซิล รัสเซีย
อินเดีย จีนและแอฟริ กาใต้
อย่างไรก็ตาม นายประณัพ มุขรั ชี ประธานาธิบดีอินเดียได้ เดินทาง
ไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็ นทางการ โดยกิจกรรมหลักคือการประกาศ
โครงการ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างใกล้ ชิด” ร่วมกันในช่วงต้ น
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ครัง้ นี ้ถือเป็ นการไปเยือนประเทศจีนครัง้
แรกนับตังแต่
้ ที่นายมุขรั จีเข้ ารับต�ำแหน่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
และเป็ นครัง้ แรกของการไปเยือนจีนโดยประธานาธิบดีอินเดียนับตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2543
โดยรวมแล้ ว ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีนในช่วงปี พ.ศ.
2559 ด�ำเนินไปอย่างไม่ราบรื่ น อันเนื่องมาจากความขัดแย้ งที่เจาะจง
บางอย่างซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่างขันพื
้ ้นฐานมากขึ ้น จุดยืน
ตามนโยบายของจีนในเรื่ องการบรรจุชื่อผู้น�ำกลุม่ หัวรุนแรงที่เป็ นที่
รู้จกั กันดีเข้ าไว้ ในบัญชีการก่อการร้ ายขององค์การสหประชาชาติ การ
ที่อินดียเข้ าร่วมกับกลุม่ ประเทศผู้ค้านิวเคลียร์ ตลอดจนความขัดแย้ ง
ทางด้ านชายแดนและการค้ าเป็ นสิง่ ที่ท�ำให้ อินเดียตีความว่าจีนไม่คอ่ ย
ใส่ใจกับความปรารถนา ข้ อกังวลและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ ของ
อินเดีย นายกรัฐมนตรี โมทีได้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและข้ อ

นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดี
จีน (ขวา) พบปะกับนาย
นเรนทระ โมที นายก
รัฐมนตรีอนิ เดีย ในระหว่ าง
การประชุมสุ ดยอด จี20 ที่
เมืองหางโจว ประเทศจีน ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
รอยเตอร์

จ�ำกัดที่กว้ างขึ ้นเข้ าด้ วยกันในระหว่างการไปเยือนจีนในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2559 โดยกล่าวว่า “เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่ยงั่ ยืน
และการพัฒนาที่มนั่ คง สิง่ ที่ส�ำคัญที่สดุ คือการที่เราค�ำนึงถึงความ
ปรารถนา ข้ อกังวลและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ ของกันและกัน”
อีกนัยหนึง่ คือ นายโมทีเรี ยกร้ องให้ ทงสองประเทศ
ั้
“มีความใส่ใจต่อ
ผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ของกันและกัน ส่งเสริ มการรวมตัวกันในเชิง
บวก และป้องกันไม่ให้ เกิดความเข้ าใจในแง่ลบ” เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า
นายโมทีคดิ ว่าจีนไม่ได้ กระท�ำตามแนวทางดังกล่าว แต่อ้างว่าอินเดียได้
กระท�ำในส่วนของตนเองผ่านโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่าง
ใกล้ ชิด และระบุวา่ อินเดียประสบความส�ำเร็ จโดยเฉพาะในด้ าน “การ
รักษาสันติภาพและความสงบสุขในพื ้นที่ชายแดน” และการเพิ่มความ
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จีนไม่สนับสนุนการระบุชื่อนายมา
ซูด อัซฮาร์ ผู้น�ำกลุม่ หัวรุ นแรงต้ องห้ าม จัยช์ อี โมฮัมเหม็ด ในฐานะ
ผู้ก่อการร้ ายในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการแห่งองค์การสหประ
ชาติเพื่อตรวจสอบการลงโทษกลุม่ อัลกออิดะห์ กลุม่ รัฐอิสลาม และ
กลุม่ หัวรุ นแรงอื่น ๆ กรณีนี ้เกิดขึ ้นเพียงไม่นานหลังจากที่มีการโจมตี
ฐานทัพอากาศของอินเดียที่เมืองปาทานกฏเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.
2559 ซึง่ ทางการอินเดียอ้ างว่าเป็ นการก่อเหตุของปากีสถานและกลุม่
จัยช์ อี โมฮัมเหม็ด
ไม่นานหลังจากนัน้ ในขณะที่สถานการณ์ยงั คงพิลกึ พิลนั่ และไม่
ชัดเจน มีรายงานว่า นายดัลกุน ไอซา ชาวอุยกูร์ที่มีความคิดเห็นขัด
แย้ งทางการเมืองและเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารของสภาอุยกูร์
โลก ได้ รับวีซา่ ที่ออกโดยทางการอินเดียเพื่อไปเข้ าร่วมการประชุมที่เมือง
ดารัมซาลา แต่วีซา่ ดังกล่าวก็ถกู ยกเลิกในเวลาต่อมาตามรายงานข่าว
สื่ออินเดียผู้กระตือรื อร้ นได้ กล่าวถึงประเด็นนี ้ซ� ้ำแล้ วซ� ้ำเล่าตลอดทังปี
้
IAPD FORUM

61

นายประณัพ มุขรั ชี
ประธานาธิบดีอนิ เดีย
(ขวา) และนายสี จิน้ ผิง
ประธานาธิบดีจนี เข้ าร่ วมพิธี
ต้ อนรับทีศ่ าลาประชาคมใน
กรุงปักกิง่ ประเทศจีน เมือ่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
รอยเตอร์

ประโยชน์และหลักการร่วม
กัน (การต่อต้ านการก่อการ
ร้ าย) แต่ความขัดแย้ งเกี่ยว
กับปากีสถานและการปฏิบตั ิ
ขององค์การสหประชาชาติก็
ส่งผลต่อความสามารถและ
ความเต็มใจที่จะยอมรับผล
ประโยชน์และจุดยืนของอีก
ฝ่ ายอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม อินเดีย
และจีนยังคงยืนยันว่าทัง้
สองฝ่ ายก�ำลังร่วมมือกัน
ทางการอินเดียไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ แต่เห็นได้ ชดั ว่าความขัดแย้ ง ในด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ าย ในการประชุมกับนายเมิ่ง เจี ้ยนจู้
นันยั
้ งคงด�ำเนินต่อไป
เลขาธิการคณะกรรมการกลางฝ่ ายการเมืองและกฎหมายแห่งพรรค
ตัวอย่างเช่น เมือ่ มีการสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี ้ในระหว่างการ
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายโม
แถลงข่าวก่อนหน้ าทีน่ ายประณัพ มุขรั ชี ประธานาธิบดีอนิ เดียจะเดินทาง ทีกล่าวว่า “การก่อการร้ ายเป็ นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สดุ ต่อสันติภาพ
ไปเยือนจีนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เจ้ าหน้ าทีก่ ระทรวงการต่าง
และความมัน่ คงระหว่างประเทศ และการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของอินเดียระบุวา่ “ในประเด็นเกี่ยวกับกลุม่ จัยช์ อี โมฮัมเหม็ด
อินเดียและจีนในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการก่อการร้ ายเป็ นสิง่
ผมเห็นด้ วยอย่างยิง่ ตามทีร่ ัฐบาลจีนได้ ระบุวา่ จีนมีการสือ่ สารอย่างใกล้ ที่ควรสนับสนุน”
ชิดกับทางอินเดีย และเราก็มกี ารสือ่ สารอย่างใกล้ ชดิ กับทางจีน”
เหตุการณ์อื่นที่ท�ำให้ ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีนมีความ
นัน่ คือค�ำอธิบายอย่างเป็ นทางการทังหมด
้
ในระหว่างทีน่ ายโมทีไป
ซับซ้ อนในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2559 คือความพยายามของอินเดีย
เยือนประเทศจีนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ทางการอินเดียระบุวา่ นาย ที่จะเข้ าเป็ นสมาชิกกลุม่ ประเทศผู้ค้านิวเคลียร์ ก่อนที่จะมีการประชุม
โมทีได้ ประณามการโจมตีลา่ สุดโดยผู้กอ่ การร้ ายทีส่ ถานทูตจีนประจ�ำ
ของกลุม่ ประเทศผู้ค้านิวเคลียร์ อย่างเต็มคณะในเดือนมิถนุ ายนที่
กรุงบิชเคก สาธารณรัฐคีร์กีซ และกล่าวย� ้ำกับประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง
เกาหลีใต้ กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์ออนไลน์ที่
ว่า “การตอบโต้ การก่อการร้ ายของเราจะต้ องไม่ถกู กระตุ้นโดยประเด็น
ระบุวา่ “ความขัดแย้ งมากมาย” ยังคงมีอยูใ่ นหมูส่ มาชิกกลุม่ ประเทศผู้
ทางการเมือง” ผู้สอื่ ข่าวอินเดียไม่ได้ ระบุวา่ นายสีได้ ตอบกลับหรือไม่
ค้ านิวเคลียร์ ในเรื่ องการรับประเทศที่ไม่ได้ เป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญาไม่แพร่
นาย เอส. ชัยจันการ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เข้ าเป็ นสมาชิกกลุม่ อินเดียได้ สง่ นายชัยจันการ์
อินเดีย ได้ เปิ ดเผยความรู้สกึ มากกว่านายโมทีเล็กน้ อยแต่ก็ยงั คง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศไปยังกรุงปั กกิ่งเพื่อเจรจาใน
ระมัดระวังค�ำพูดในที่ประชุมร่วมระหว่างองค์กรวิจยั ของอินเดียและจีน วันที่ 16 ถึง 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 จากการแถลงข่าวของจีนระบุ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 นายชัยจันการ์ กล่าวว่าทังสองประเทศ
้
ว่า “ในระหว่างการมาเยือนครัง้ นี ้ ทางอินเดียได้ แสดงความปรารถนา
“เผชิญกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ ายแบบจารี ตนิยม แต่ดเู หมือน
ที่จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกกลุม่ ประเทศผู้ค้านิวเคลียร์ เพื่อวัตถุประสงค์
ว่าเราจะไม่สามารถร่วมมือกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการ
ในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อต่อสู้กบั ปั ญหาการเปลี่ยนแปลง
ประชุมระหว่างประเทศครัง้ ส�ำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อนี ้ แม้
ของสภาพภูมิอากาศ จีนเข้ าใจความจ�ำเป็ นของอินเดียในการพัฒนา
กระทัง่ ในเรื่ องอ�ำนาจอธิปไตย แน่นอนว่าควรจะมีความละเอียดอ่อน
พลังงานนิวเคลียร์ ”
และความเข้ าใจมากกว่านี ้”
ในขณะเดียวกัน จีนได้ ยืนยันถึงความส�ำคัญของสนธิสญ
ั ญาไม่
ประโยคหลังนี ้ดูเหมือนจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการตีความของอินเดีย
แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึง่ เป็ นรากฐานส�ำคัญของระบบการไม่แพร่
ว่า ความลังเลของจีนในเรื่ องการสนับสนุนการระบุชื่อนายอัซฮาร์
ขยายอาวุธระหว่างประเทศ โดยเน้ นย� ้ำว่ากลุม่ ประเทศผู้ค้านิวเคลียร์
ในฐานะผู้ก่อการร้ ายนันเกิ
้ ดจากความกังวลของจีนเกี่ยวกับอ�ำนาจ
ยังคงมีความเห็นที่ตา่ งกันในเรื่ องการเข้ าเป็ นสมาชิกของประเทศที่
อธิปไตยของประเทศ ซึง่ อาจจะเป็ นเช่นนันจริ
้ ง ๆ ก็ได้ แต่เหตุการณ์นี ้
ไม่ได้ เป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ จีนยังระบุวา่
แสดงให้ เห็นว่าแม้ กระทัง่ ในเรื่ องที่จีนและอินเดียบอกว่าจะแบ่งปั นผล
“กลุม่ ประเทศผู้ค้านิวเคลียร์ ไม่เคยหยิบยกเรื่ องการเข้ าเป็ นสมาชิก
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ของประเทศใดก็ตามที่ไม่ได้ เป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ มาเป็ นหัวข้ อการประชุม ในการประชุมของกลุม่ แบบเต็มคณะ
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นเร็ ว ๆ นี ้ที่กรุงโซลก็จะไม่กล่าวถึงประเด็นนี ้เช่นกัน ดัง
นัน้ ในเวลานี ้จึงเป็ นเรื่ องที่เปล่าประโยชน์ที่จะพูดถึงการสนับสนุนหรื อ
การคัดค้ านการเข้ าเป็ นสมาชิกของประเทศใดก็ตามที่ไม่ได้ เป็ นภาคีสนธิ
สัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ จุดยืนของจีนไม่ได้ มงุ่ เป้าที่ประเทศ
ใดประเทศหนึง่ โดยเฉพาะ แต่เป็ นจุดยืนส�ำหรับทุกประเทศที่ไม่ได้ เป็ น
ภาคีสนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
อินเดียได้ โต้ ตอบในเวลาต่อมาในปี เดียวกัน โดยแสดงความไม่พอใจ
ที่การใช้ หลักการร่วมกันไม่ได้ หมายถึงนโยบายที่บรรจบกัน นายชัยจัน
การ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า “ด้ วยโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างใกล้ ชิดที่เรามีอยูแ่ ละพันธสัญญาต่อ
กลุม่ ของเรา (ที่ประกอบไปด้ วยบราซิล แอฟริ กาใต้ อินเดียและจีน) ใน
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราควรจะสนับสนุนซึง่ กัน
และกันในเรื่ องการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงปารี ส”
ในกรณีของอินเดีย การเข้ าถึงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ ที่ใช้
ส�ำหรับพลเรื อนที่สามารถคาดการณ์ได้ เป็ นสิง่ ส�ำคัญ กลุม่ ควบคุม
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ครอบคลุมในวงกว้ างยังเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
รักษาความสงบเรี ยบร้ อยระหว่างประเทศที่เป็ นแบบอย่างมากขึ ้น เมื่อ
ตระหนักว่านี่คือความสามัคคีของบรรดาประเทศขนาดใหญ่ที่ก�ำลัง
พัฒนา ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญคือจีนต้ องมองว่ามันเป็ นความทะเยอทะยานใน
เชิงพัฒนา ไม่ใช่ข้ออ้ างทางการเมือง
การตีความของอินเดียเกี่ยวกับจุดยืนของจีนในเรื่ องความพยายาม
ของอินเดียที่จะเข้ าเป็ นสมาชิกกลุม่ ประเทศผู้ค้านิวเคลียร์ นนั ้ กว้ างกว่า
เรื่ องที่จีนให้ ความส�ำคัญกับหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกันในการเป็ นสมาชิก
สิง่ นี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่าง ๆ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ “ความสงบ
เรี ยบร้ อยระหว่างประเทศ”
นายชัยจันการ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศได้ เน้ นให้
เห็นถึงช่องว่างอีกประการหนึง่ โดยระบุวา่ “และส�ำหรับการหารื อทังหมด
้
ในเรื่ องการแบ่งปั นผลประโยชน์ของจีนและอินเดียในที่ประชุมระดับโลก
แม้ วา่ จะมีความขัดแย้ งกันระหว่างสองประเทศ แต่ความขัดแย้ งที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่องนันค่
้ อนข้ างจะรุนแรง แม้ วา่ เราจะมีความมุง่ มัน่ ต่อความ
สงบเรี ยบร้ อยของโลกที่มีความเป็ นประชาธิปไตยมากกว่านี ้ แต่การกระ
ท�ำของเราในเรื่ องการปฏิรูปคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
กลับเป็ นไปในทางตรงกันข้ ามกับแนวทางของเราที่จะน�ำไปสูก่ ารจัด
ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ ้น โดย
อาศัยการปฏิรูปสถาบันพหุภาคีที่มีอยูแ่ ละความร่วมมือของเราในการ
สร้ างสถาบันใหม่ตา่ ง ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
แห่งเอเชียและธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ ซึง่ เมื่อก่อนคือธนาคารเพื่อ
การพัฒนาใหม่ภายใต้ กลุม่ บริ กส์”
สถานการณ์เหล่านี ้ขัดแย้ งกันเพราะจริ ง ๆ แล้ วเราแทบจะไม่แตก
ต่างกันในเรื่ องของหลักการ ที่นา่ ประหลาดคือ จากความขัดแย้ งต่าง ๆ
ที่กล่าวมาในช่วงปี นี ้ ข้ อพิพาทชายแดนที่ด�ำเนินมาเกือบหกทศวรรษ
กลับมีความสงบนิ่งในปี พ.ศ. 2559 โดยมีแค่การประชุมทางทหารตาม
ปกติและการเจรจาระหว่างผู้แทนพิเศษเท่านัน้
ในที่ประชุมร่วมระหว่างองค์กรวิจยั เมื่อเดือนธันวาคม พ. ศ. 2559
นายชัยจันการ์ ได้ มงุ่ เน้ นในแง่ดี โดยระบุวา่ “โดยทัว่ ไปแล้ ว ทังสองฝ่
้
าย

ได้ สร้ างสันติภาพและความเงียบสงบในขณะที่มีความเห็นพ้ องกันใน
เรื่ องบริ บททางการเมืองและการชี ้น�ำหลักการส�ำหรับการแก้ ปัญหา
ชายแดน” นายชัยจันการ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
“เป็ นผลมาจากขีดความสามารถทางด้ านการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่แตกต่าง
กันและการขาดเส้ นควบคุมแท้ จริ งที่เห็นพ้ องร่วมกัน” แต่ก็ได้ แสดง
ความมุง่ หวังที่นา่ สนใจว่า “เมื่อช่องว่างเหล่านี ้แคบลง (ซึง่ น่าจะหมาย
ถึงทังความอสมมาตรของขี
้
ดความสามารถและการขาดมุมมองร่วมกัน
เกี่ยวกับเส้ นควบคุมแท้ จริ ง) เราจะเห็นเสถียรภาพที่เพิ่มมากขึ ้นซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การบรรลุการแก้ ปัญหาชายแดนในขันสุ
้ ดท้ าย”
ถ้ อยค�ำแห่งนัยนี ้ดูเหมือนจะเป็ นทังการแจ้
้
งเตือนและการส่ง
สัญญาณถึงความพยายามของอินเดียที่จะลดปั ญหาเกี่ยวกับขีดความ
สามารถทางด้ านการส่งก�ำลังบ�ำรุงในบริ เวณเส้ นควบคุมแท้ จริ งของฝั่ ง
ตนเองในรัฐอรุณาจัลประเทศโดยอาศัยการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
และการพัฒนาทางทหาร โดยพิจารณาจากค�ำร้ องขอทางการทูตอย่าง
ต่อเนื่องของอินเดียเพื่อให้ มีการระบุเส้ นควบคุมแท้ จริ งที่ชดั เจน ซึง่
เป็ น “ค�ำร้ องขอ” ของนายโมทีในระหว่างที่ไปเยือนประเทศจีนเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ความสัมพันธ์ทางการค้ าและการลงทุนนันยั
้ งมีความไม่ชดั เจน
ตามที่เจ้ าหน้ าที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุ ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 นายโมทีไม่ได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการค้ า
ในแง่ที่เป็ นปั จจัยเชิงบวกในความสัมพันธ์ และยังไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่า
นายโมทีได้ เอ่ยถึงเรื่ องนี ้หรื อไม่ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับการไปเยือนของนา
ยมุขรั ชีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่เริ่ มต้ นอย่างมีจดุ มุ่งหมายที่
เมืองกวางเจาซึง่ มีมลู ค่าเศรษฐกิจท้ องถิ่น 1 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 32.6 ล้ านล้ านบาท) และเป็ นช่วงที่ประธานาธิบดี
อินเดียระบุวา่ การค้ าระหว่างสองประเทศได้ เพิ่มขึ ้นนับตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2543 จาก 2.91 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 9.49 หมื่น
ล้ านบาท) เป็ น 7.1 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 2.32
ล้ านล้ านบาท) ในปี พ.ศ. 2558 แม้ ว่าจะมีความไม่สมดุลทางการค้ า
และอินเดียมุ่งหวังที่จะให้ มี “การขยายการค้ าของเราเพื่อให้ มีความ
เท่าเทียมกันมากขึ ้น” รวมถึงตลาดที่กว้ างขึ ้นส�ำหรับสินค้ าของอินเดีย
ในประเทศจีน
นายมุขรั ชียงั ได้ ระบุวา่ “มีการมุง่ เน้ นการลงทุนแบบสองทางซึง่ เป็ น
เรื่ องที่นา่ พอใจ” ต่อมาในปี เดียวกัน นายชัยจันการ์ ได้ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความรู้สกึ นี ้โดยกล่าวว่า “อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่เรื่ องน่าประหลาด
ใจด้ วยประการทังปวงที
้
่ความแตกต่างทางด้ านเศรษฐกิจและลักษณะ
เฉพาะทางระบบที่เกิดขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไปจะก่อให้ เกิดความท้ าทาย
ที่ส�ำคัญทางการค้ า” นายชัยจันการ์ กงั วลว่า “การขาดดุลที่เพิ่มขึ ้นจะ
ท�ำให้ เกิดค�ำถามที่เป็ นเหตุเป็ นผลในเรื่ องความยัง่ ยืนของรูปแบบการค้ า
ในปั จจุบนั ” นายชัยจันการ์ กล่าวทิ ้งท้ ายอย่างมีความหวังที่สดุ ว่า “แต่
มันก็เป็ นข้ อพิสจู น์ถงึ ความมีวฒ
ุ ิภาวะของเราที่เราได้ พยายามอย่าง
จริ งใจที่จะแก้ ไขปั ญหานี ้ด้ วยการลงทุนที่มากขึ ้นและการเข้ าถึงตลาดที่
กว้ างขึ ้น ซึง่ จนถึงตอนนี ้ผมต้ องยอมรับว่าประการแรกนันประสบความ
้
ส�ำเร็จมากกว่าประการหลัง” o
ดร. สาธุ ลิมาเย เป็ นผู้อ�ำนวยการศูนย์ตะวันออกและตะวันตกในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และที่ปรึกษาอาวุโส
ของศูนย์วิเคราะห์กองทัพเรื อ บทความนี ้เป็ นเนื ้อหาที่ตดั ตอนมาจากบทความของ ดร.ลิมาเย เรื่ อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออก: แข็งแกร่งแต่ไม่โลดโผน” และมีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหา
เพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอครัง้ นี ้ บทความต้ นฉบับได้ รับการตีพิมพ์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
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วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมของ
เกาะในแปซิฟิก
ท่ ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
รอยเตอร์
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นางเคที เจ็ตนิลไคจิเนอร์ ก�ำลังสร้ างกองทัพที่
ไม่เหมือนใครเพื่อปกป้องบ้ านเกิดของตนที่เป็ น
พื ้นที่เกาะราบลุม่ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ ซงึ่ เป็ นทังกวี
้ ศิลปิ น
และอาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยแห่งหมูเ่ กาะ
มาร์ แชลล์ ก�ำลังมองหาเยาวชนคนหนุม่ สาว
ที่มีความกระตือรื อร้ นในหมูบ่ ้ านต่าง ๆ ของ
ประเทศที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อ
ฝึ กให้ คนเหล่านี ้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อน�ำมา
ช่วยครอบครัวให้ รับมือกับสภาพอากาศที่นบั
วันจะเลวร้ ายลงรวมทังระดั
้ บน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้น
เรื่ อย ๆ และค้ นหาวิธีใหม่ ๆ ในการปกป้อง
ชุมชนและวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสาบสูญ
“เรื่ องที่เราเป็ นห่วงอย่างยิ่งก็คือการสูญ
เสียวัฒนธรรม เราผูกพันกับแผ่นดินของเรา
มาก เรารู้จกั แนวปะการังทุกแห่งและรู้เรื่ องราว
ความเป็ นมาของมัน และรู้วา่ มีปลาอะไรอาศัย
อยูบ่ ้ าง ถ้ าเราต้ องสูญเสียแนวปะการังเหล่านี ้
ไป นัน่ หมายความว่าเราต้ องสูญเสียเรื่ องราว

และความรู้ทงหมดที
ั้
่มี” นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์
กล่าว “โครงการนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อปกป้อง
ความรู้ดงั กล่าว และรักษาไว้ ให้ เป็ นมรดกแก่
คนรุ่นหลัง”
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ ซงึ่ เป็ นหนึง่ ในคณะ
ผู้แทนของสาธารณรัฐหมูเ่ กาะมาร์ แซลล์ที่
เข้ าร่วมหารื อเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จดั ขึ ้น
โดยองค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2559
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ เริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั ในปี พ.ศ.
2557 เมื่ออ่านกลอนบทหนึง่ ซึง่ เป็ นจดหมาย
ที่ตนบรรจงเขียนด้ วยหัวใจถึงลูกสาวตัว
น้ อยนามว่า มาทาเฟเล เปเนม ในระหว่าง
การประชุมสุดยอดว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่นิวยอร์ ก ซึง่ มีเลขาธิการ
สหประชาชาติเป็ นประธาน
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ ที่ปัจจุบนั มีอายุ 28
ปี มีบทกวีที่ได้ รับการตีพิมพ์เป็ นครัง้ แรกใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และเป็ นบุตรสาว
ของนางฮิลดา เฮน ประธานาธิบดีหญิงคน
แรกของประเทศที่ได้ ต�ำแหน่งในปี พ.ศ. 2559

นางเคที เจ็ตนิลไคจิเนอร์ (ขวา) ซึ่งเป็ นกวี และ
นางมิลาน โลอีค นักรณรงค์ เรื่องการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ เดินไปตามชายหาดขณะทีน่ �ำ้ ลงที่
เกาะปะการังมาจูโร ในหมู่เกาะมาร์ แชลล์ เมือ่ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ขึ ้น ท�ำให้ บ้านบางหลังถล่มหรื อถูกทิ ้งร้ าง
บรรดานักวิทยาศาสตร์ คาดการณ์วา่ ระดับ
น� ้ำทะเลจะสูงขึ ้น 2 เมตรภายในปี พ.ศ. 2643
หรื อก่อนหน้ านันเมื
้ ่อพิจารณาจากอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปั จจุบนั
ชาวมาร์ แชลล์บางส่วนได้ อพยพไปอยูร่ ัฐ
ฮาวายและที่อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริ กาตามหลัง
เพื่อนร่วมชาติที่อพยพออกไปก่อนหน้ านี ้จน
ด้ วยเกาะปะการังและเกาะน้ อยใหญ่มากกว่า กลายเป็ นชุมชนชาวมาร์ แชลล์ในต่างประเทศ
1,000 เกาะแห่งนี ้เพิ่งฟื น้ ตัวจากภัยแล้ งครัง้
ที่เติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ
เลวร้ ายที่สดุ ครัง้ หนึง่ เท่าที่ตนจ�ำความได้ นาง
ความเปลี่ยนแปลงที่นกั เรี ยนของนาง
เจ็ตนิลไคจิเนอร์ เล่าว่าในปี พ.ศ. 2557 ลูกพี่
เจ็ตนิลไคจิเนอร์ เห็นท�ำให้ คนเหล่านี ้รู้สกึ กังวล
ลูกน้ องของตนคนหนึง่ ต้ องสูญเสียบ้ านที่อาศัย มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในค่ายศิลปะเยาวชนที่นาง
อยูม่ าตลอดชีวิตในเหตุการณ์น� ้ำท่วม
เจ็ตนิลไคจิเนอร์ จดั ขึ ้น มีภาพวาดภาพหนึง่
ส�ำหรับใครหลาย ๆ คน “มันเป็ นอะไรที่เรา เป็ นภาพอาคารรัฐสภาในกรุงมาจูโรจมอยูใ่ ต้ น� ้ำ
รู้วา่ จะต้ องเกิดขึ ้นไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ เราไม่มี
บทกวีจ�ำนวนมากที่เยาวชนที่มาเข้ าค่ายเขียน
ทางรู้วา่ คลื่นจะซัดขึ ้นมาเมื่อไร แต่เราก็ต้อง
ขึ ้นโดย “ออกมาจากความหวาดกลัวว่าจะต้ อง
ภาพถ่ ายทางอากาศของหมู่เกาะปะการังมาจูโร
ในหมู่เกาะ มาร์ แชลล์ แสดงให้ เห็นว่ าพืน้ ที่
เตรี ยมตัวให้ พร้ อม” นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ กล่าว สูญเสียวัฒนธรรมและเกาะของพวกตนไป”
เล็ก ๆ ส่ วนหนึ่งของเกาะอยู่ตำ�่ กว่ าระดับน�ำ้
“เมื่อมีการออกค�ำเตือนว่าระดับน� ้ำทะเลจะสูง นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ กล่าว
ทะเลในช่ วงทีน่ �ำ้ ลง ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ขึ ้น ทุกคนต่างก็เป็ นห่วงว่าก�ำแพงกันคลื่นจะ
“เยาวชนเหล่านี ้ไม่ร้ ูวา่ จะเอาความกลัว
ต้ านอยูห่ รื อไม่”
นันมาใช้
้
อย่างไร นัน่ เป็ นเหตุผลที่ท�ำให้ เรา
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ หวังว่าประสบการณ์
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ กล่าวว่าแรงกดดัน
พยายามจะสนับสนุนคนเหล่านี ้” นางเจ็ตนิล
ของชาวเกาะคนอื่น ๆ จะเป็ นแรงขับเคลื่อน
ที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ นี ้ ส่งผลให้ รัฐบาลที่มงุ่ เน้ น
ไคจิเนอร์ กล่าว “เยาวชนเหล่านี ้ไม่ควรถูกมอง
ให้ ประชาคมโลกเร่งหาทางรับมือกับการ
ที่การพัฒนาประเทศมาตลอดเริ่ มที่จะคิดถึง
ว่าเป็ นแค่ผ้ เู คราะห์ร้ายเท่านัน”
้
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และป้องกันไม่ เรื่ องอื่น
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ เล่าต่อว่าตอนนี ้ใน
ให้ ประเทศต่าง ๆ อย่างประเทศของตนถูกกลืน
“นี่ไม่ใช่เรื่ องการพัฒนาอีกต่อไปแล้ ว แต่
โรงเรี ยนทัว่ หมูเ่ กาะมาร์ แชลล์ ครูกบั นักเรี ยน
หายไปในทะเล
เป็ นการอนุรักษ์ มากกว่า” นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ ก�ำลังอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
“เราคือคนที่ต้องอยูก่ บั ประสบการณ์เหล่า กล่าว “มันเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับประเทศ ภูมิอากาศ
นี ้” นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ กล่าว “ฉันตระหนักดี
ของเรา เราจะเตรี ยมพร้ อมอย่างไรเพื่ออนาคต
กลุม่ “ผู้พิทกั ษ์ โลก” ของนางเจ็ตนิลไคจิ
ว่าบทกวีอาจจะฟั งดูประหลาดในสถานการณ์ ของประเทศ”
เนอร์ ซงึ่ เป็ นเยาวชนที่ได้ รับการฝึ กอบรมโดย
ที่เราก�ำลังเผชิญกับปั ญหาสภาพภูมิอากาศ
ความเสีย่ งทีส่ าธารณรัฐหมูเ่ กาะมาร์ แชลล์ กลุม่ “โจจิคมุ ” ซึง่ เป็ นองค์กรเพื่อเยาวชนที่
แต่ดเู หมือนว่ามันจะได้ ผล และฉันก็จะ
จะได้ รับผลกระทบจากระดับน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้น
ไม่แสวงหาผลก�ำไรที่นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ ตงั ้
พยายามท�ำให้ มนั ได้ ผลมากขึ ้นไปอีก”
เห็นได้ อย่างชัดเจนจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขึ ้น เยาวชนเหล่านี ้ได้ รับการสอนให้ มีทกั ษะ
ของประเทศ ซึง่ เป็ นแผ่นดินขนาด 181 ตาราง ต่าง ๆ ที่น�ำไปปฏิบตั ิได้ จริ ง รวมถึงวิธีการที่
น�ำ้ ท่ วมและภัยแล้ ง
กิโลเมตรที่ขณะนี ้อยูเ่ หนือระดับน� ้ำทะเลเฉลี่ย ซับซ้ อนในการขอรับทุนสนับสนุนส�ำหรับการ
นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ ระบุวา่ นักเรี ยนส่วนใหญ่ 2 เมตร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ที่ตนสอนไม่คอ่ ยคิดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ระดับน� ้ำทะเลที่สงู ขึ ้นเป็ นตัวการท�ำให้ เกิด
“หลายคนรู้สกึ ว่าวันหนึง่ เราก็ต้องย้ ายไป
ภูมิอากาศมากนัก แต่ส�ำหรับคนเหล่านี ้และ
“คิง ไทด์” หรื อคลื่นทะเลที่มีขนาดใหญ่มากขึ ้น อยูด่ ี” นางเจ็ตนิลไคจิเนอร์ ยอมรับ “เสียงจาก
ครอบครัวของตนเองนัน้ ปั ญหานี ้เริ่ มกลาย
ที่ซดั สาดอยูเ่ ป็ นประจ�ำทัว่ ทังเกาะ
้
รวมทังคลื
้ ่น ภายนอกที่เด็ก ๆ เหล่านี ้ได้ ยินก็บอกอย่างนัน้
เป็ นที่เรื่ องยากจะมองข้ ามไปได้ ประเทศที่มี
พายุซดั ฝั่ งที่รุนแรงมากขึ ้น จนส่งผลให้ ถนน
แต่ฉนั บอกคนเหล่านี ้ว่ามันยังไม่จบ เรายังมี
ประชากรราว ๆ 53,000 คน และประกอบไป หนทางและบ้ านเรื อนต้ องจมอยูใ่ ต้ น� ้ำบ่อยครัง้ เวลาที่จะต่อสู้”
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

สงกรานต์ ช้าง

ช้ างที่ผา่ นการฝึ กฝนมาอย่างดีพน่ น� ้ำใส่บรรดาผู้ขบั ขี่ยานพาหนะและ
ผู้คนที่สญ
ั จรไปมาในจังหวัดอยุธยา ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย เพื่อต้ อนรับเทศกาล “สงกรานต์” หรื อปี ใหม่ไทยในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560
บรรดาช้ างตัวใหญ่จากปางช้ างในจังหวัดอยุธยาถูกพาตัวมาเดิน
เตร็ดเตร่ปะปนไปกับรถราบนท้ องถนน เล่นน� ้ำกับผู้คนที่นงั่ อยูบ่ นรถยนตร์
แบบเปิ ดโล่ง และพ่นน� ้ำใส่ใครก็ตามที่เที่ยวเกะกะหรื อกล้ าพอที่จะเข้ าไป
อยูใ่ นพิสยั ท�ำการของช้ างเหล่านี ้ เทศกาลสงกรานต์เป็ นช่วงวันหยุดยาว
ต่อเนื่องกันสามวัน ซึง่ นับว่านานที่สดุ ในปฏิทินวันหยุดของไทย เมืองใหญ่
ๆ แทบจะกลายเป็ นเมืองร้ าง เพราะคนท�ำงานต่างก็มงุ่ หน้ ากลับบ้ านเกิด
เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวและเฉลิมฉลองด้ วยการสรงน� ้ำพระพุทธรูป รดน� ้ำ
ด�ำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ และเล่นสาดน� ้ำกันอย่างสนุกสนาน จนเป็ นที่
รู้จกั ไปทัว่ โลกว่าเป็ นเทศกาลสาดน� ้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก
เทศกาลนี ้ ซึง่ นอกจากประเทศไทยแล้ ว ยังมีการเฉลิมฉลองกันใน
ประเทศเพื่อนบ้ านอย่างพม่า กัมพูชาและลาว ตรงกับช่วงที่อากาศร้ อน
ที่สดุ ในรอบปี ซึง่ อุณหภูมิมกั จะขยับสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

อากาศกระป๋อง

ความฝั นของคนหัวล้ าน

ช

ายหัวล้ านมากกว่า 30 คน มา
รวมตัวกันที่บอ่ น� ้ำพุร้อนใน
เมืองสึรุตะ ประเทศญี่ปนุ่ ในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่ออวดศีรษะ
ที่ไร้ ผมของตัวเองและท�ำเรื่ องสนุก ๆ
สมาชิกของชมรมคนหัวล้ านของ
เมืองผลัดกันเล่นชักกะเย่อที่ไม่เหมือน
ใครด้ วยการติดตัวดูดเข้ ากับศีรษะของ
ผู้เล่นแต่ละคน และผูกเชือกสีแดงเส้ น
หนึง่ เข้ ากับตัวดูดที่อยูบ่ นศีรษะ จาก
นันผู
้ ้ เล่นทังสองฝ่
้
ายต้ องพยายาม
ท�ำให้ ตวั ดูดหลุดออกจากศีรษะของ
คูแ่ ข่ง
“นี่ผมยังเจ็บหัวอยูเ่ ลย” นายโทชิ
ยูกิ โอกาซาวาระ อายุ 43 ปี พูดพร้ อม
รอยยิ ้ม “ผมคิดว่าคงต้ องเอาน� ้ำแข็ง
มาประคบเสียแล้ วล่ะ”
นายมาซาโทโมะ ซาซากิ อายุ 64
ปี ซึง่ มาเข้ าร่วมการแข่งขันเป็ นครัง้
แรกกล่าวว่า ตนเคยรู้สกึ ไม่มนั่ ใจกับ
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ศีรษะที่ล้านของตนเอง แต่ตอนนี ้กลับ
รู้สกึ ต่างไปจากเดิม “ผมรู้สกึ ภูมิใจ
หรื อบางทีผมควรจะพูดว่าผมรู้สกึ ดี
ที่เป็ นคนหัวล้ าน และต้ องขอบคุณ
สมาคมคนหัวล้ านที่ท�ำให้ ผมรู้สกึ แบบ
นี ้” นายซาซากิกล่าวและเพิ่มเติมว่า
ตนเริ่ มหัวล้ านตอนอายุ 40 ปี
สมาคมนี ้มีสมาชิกประมาณ 65
คนจากทัว่ ประเทศนับตังแต่
้ ที่ก่อตังขึ
้ ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2532 มีจดุ ประสงค์ที่จะส่ง
เสริ มให้ คน “มองการเป็ นคนหัวล้ าน
ในแง่บวก มีความสุข และท�ำให้ โลก
สดใสด้ วยศีรษะที่เป็ นมันวาวของเรา”
เว็บไซต์ของสมาคมระบุ
นายเทจิโร ซุโกะ ประธานสมาคม
วัย 70 ปี หวังว่าจะมีคนมาชุมนุมกัน
มากขึ ้น “ผมอยากให้ คนหัวล้ านทุก
คนทัว่ โลกมารวมตัวกันที่นี่ เราจะได้
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กคนหัว
ล้ าน” นายซุโกะกล่าว รอยเตอร์

แม้ วา่ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จะให้ ค�ำมัน่ ว่าจะท�ำให้ ท้องฟ้ากลับมา
สดใสอีกครัง้ แต่บริ ษัทที่ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
จีนกลับเดินหน้ าท�ำธุรกิจขายอากาศบริ สทุ ธิ์จากป่ า
ทางตะวันตกของจีนอัดกระป๋ องในราคากระป๋ องละ 48
หยวน (ประมาณ 227 บาท)
แต่ละกระป๋ องสามารถใช้ ได้ ตอ่ เนื่องสองนาที บริ ษัท
ต่าง ๆ ของจีนต่างสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่
ที่บางอย่างอาจฟั งดูแปลก ๆ ไปบ้ าง ตังแต่
้ สร้ อยคอกรอง
อากาศไปจนถึงถุงเท้ ากันควันพิษ เพื่อขายให้ ผ้ บู ริ โภคที่
วิตกกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศที่ตนหายใจเข้ าไป
หลังการประชุมประจ�ำปี ของรัฐสภาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
นายหลี่กล่าวว่ารัฐบาลจะควบคุมระดับมลพิษทางอากาศให้ ได้ และ
ท้ องฟ้าจะต้ องกลับมาสดใสอีกครัง้
การแจ้ งเตือนหมอกควันกลายเป็ นเรื่ องธรรมดาในภาคเหนือ
ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวที่โหดร้ ายเมื่อหน้ ากากกัน
มลพิษขาดตลาด “เราตังโรงงานในวนอุ
้
ทยานหนิงตงในมณฑลส่าน
ซี และอัดอากาศเข้ าสูก่ ระป๋ องโดยตรง” นายไจ เหวินเฉิน ผู้จดั การ
ฝ่ ายขายของอุตสาหกรรมป่ าไม้ ซานจิน ที่ได้ รับการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานป่ าไม้ ไทไบในท้ องถิ่นกล่าว
“ผู้บริ โภคจะรู้สกึ เหมือนกับว่าตัวเองก�ำลังหายใจอยูก่ ลางป่ า”
นายไจระบุ
แม้ วา่ จะถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้ างขวางในเวยปั๋ ว ซึง่ เป็ น
ไมโครบล็อกสังคมออนไลน์ของจีนที่คล้ ายคลึงกับทวิตเตอร์ แต่สื่อ
ในส่านซีกลับรายงานว่าอากาศอัดกระป๋ องรุ่นแรกที่อดุ มไปด้ วย
ออกซิเจนจากเทือกเขาฉินหลิง่ ที่วางตลาดขายหมดเกลี ้ยงไปแล้ ว
“อากาศกระป๋ องท�ำให้ ฉนั คิดถึงป่ า” ผู้ใช้ เว็บไซต์เถาเป่ ารายหนึง่
กล่าว ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ซื ้อของออนไลน์จากผู้บริโภคถึงผู้บริโภคยอดนิยม
ของจีน และเพิม่ เติมว่าอากาศกระป๋ องนันมี
้ ราคาที่ “สมเหตุสมผล”
นายไจปฏิเสธที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลยอดขายต่อรอยเตอร์ โดยให้
เหตุผลว่ามันเป็ นความลับทางธุรกิจ “เนื่องจากราคาที่คอ่ นข้ างสูง เรา
จึงแนะน�ำให้ ผ้ ใู ช้ คอ่ ย ๆ ใช้ ทีละน้ อย” นายไจกล่าว รอยเตอร์
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ภาพส่ งท้ าย

มองเห็น
แสงสว่าง

ทหารจากกองทัพบกเนปาลร่ วมฝึ กซ้ อมส�ำหรั บวันกองทัพบกในกรุ งกาฐมาณฑุ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 เนปาลเฉลิมฉลอง
วันกองทัพบกทุกปี ซึ่งเป็ นวันเดียวกับวันมหาศิวราตรี หรื อเทศกาลบูชาพระศิวะ ซึ่งเป็ นหนึ่งในมหาเทพสูงสุดแห่ งศาสนาฮินดู วันมหา
ศิวราตรี คือวันเฉลิมฉลองการเอาชนะความมืดและความโง่ เขลาในชีวติ ชาวเนปาลมักจะมีพธิ ีสวดมนต์ อดอาหารและท�ำสมาธิ
ภาพโดย: นิรันจัน

เชษฐา/ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ท่ านอยากเห็นรู ปที่ท่านชื่นชอบจากการฝึ กหรื อกิจกรรมร่ วมครั ง้ ที่ผ่านมาปรากฏในคอลัมน์ ภาพส่ งท้ าย
หรื อไม่ กรุ ณาส่ งรู ปของท่ านมาเพื่อพิจารณาได้ ท่ ี IAPDF@IAPDF-MAGAZINE.COM
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.iapdforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่เกี่ยวกับการทหารซึง่ แจกจ่ายให้ ฟรี แก่
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