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การหยุดยัง้ ความเคลื่อนไหวของผู ก้ อ่ การร้าย
ในฟิ ลิปปิ นส์

พร้อมด้วย

โอกาสต่าง ๆ ส�ำหรับหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
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สารบัญ

ชุดที่ 43 ฉบับที่ 2

เรื่ องเด่ น
10 ‘สัญญาณเตือน’ ในแปซิฟิก

ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกันเพือ่
ต่อสู้กบั ภัยคุกคามของรัฐอิสลามอิรักและซีเรียในฟิ ลปิ ปิ นส์

16 การบรรลุสนั ติภาพ

บายานิฮนั ซึง่ เป็ นแผนรักษาสันติภาพและความมัน่ คง
ภายในของฟิ ลปิ ปิ นส์ ช่วยส่งเสริ มการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างชุมชนพลเรื อน รัฐบาลและทหาร เพื่อต่อต้ าน
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ

22 หน่ วยบัญชาการที่ปรั บตัวได้

การรักษาสันติภาพและความมัน่ คงในโลกที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลง

28 ผู้พทิ กั ษ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิงคโปร์ สร้ างกองก�ำลังผู้พิทกั ษ์ เครื อข่ายที่มีความ
เชี่ยวชาญระดับโลก

32 การเมืองและการแสวงหาผล
ประโยชน์ ในพืน้ ที่ขัว้ โลก

ชาติตา่ ง ๆ ก�ำลังสร้ างความร่วมมือในอาร์ กติก
แต่การเพิ่มก�ำลังทหารอาจท�ำให้ สนั ติภาพตกอยูใ่ น
ความเสี่ยง

40 กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลีย

การเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของพรมแดน และการ
เพิ่มอ�ำนาจอธิปไตย

44 โอกาสต่ าง ๆ ในแปซิฟิก

หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษสหรัฐฯ มีสว่ นร่วมในประเทศ
ต่าง ๆ ที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกโดยอาศัยคณะท�ำงาน
ด้ านความมัน่ คง

52 ความท้ าทายด้ านความมั่นคง
ทางการค้ าของศรี ลังกา

10

จ�ำนวนท่าเรื อที่เพิ่มขึ ้นท�ำให้ ประเทศนี ้กลายเป็ นศูนย์กลาง
การเดินเรื อระดับโลก ที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกโดยอาศัย
คณะท�ำงานด้ านความมัน่ คง

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวเกี่ยวกับการต่ อต้ านการก่ อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ญี่ปนจะสร้
ุ่
างสถานีเรดาร์ เพื่อต่อสู้กบั การกระท�ำอันเป็ นโจร
สลัดในฟิ ลปิ ปิ นส์

58 กระบอกเสียง

เวียดนามมีกลยุทธ์ที่ชดั เจนในการบริ หารจัดการความ
สัมพันธ์กบั จีน

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ดอกบัวอันบอบบางที่อทุ ยานแห่งชาติของไทยฟื น้ ตัวขึ ้นมา
ใหม่หลังจากที่หายไปเป็ น 10 ปี

64 ข่ าวรอบโลก

การใช้ งานครื่ องก�ำเนิดแสงเลเซอร์ เอกซเรย์ที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก และกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เพิ่มความ
ร่วมมือในการต่อสู้ภยั การก่อการร้ าย

65 ประเทืองปั ญญา

นิวซีแลนด์มีความก้ าวหน้ าในการอนุรักษ์ นกกีวี
สองชนิดพันธุ์

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

วงโยธวาทิตของกองทัพอินโดนีเซียท�ำการแสดงเพื่อ
เฉลิมฉลองวันครบรอบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์
ระหว่างอินโดนีเซียและสิงคโปร์

เกี่ยวกับหน้ าปก:

62

ในภาพนี ้ ทหารของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
เดินผ่านอาคารที่ได้ รับความเสียหาย
ในเมืองมาราวี ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เมื่อการสู้รบระหว่างกองก�ำลังของ
รัฐบาลกับกลุม่ หัวรุนแรงที่สนับสนุน
รัฐอิสลามได้ เข้ าสูว่ นั ที่ 100
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส/เก็ตตี ้อิมเมจ

นานาทัศนะ
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ผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิิ

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ดีตอ้ นรับสู่นิตยสาร อินโดแปซิ ฟิก
ดีเฟนส์ ฟอรั ม ฉบับไตรมาสที่สอง
ของ พ.ศ. 2561 ซึ่งฉบับนี้จะศึกษา
เกี่ยวกับมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่นำ� ไป
สู่การก�ำหนดวิธีการตอบสนองของกองทัพและ
องค์กรความมัน่ คงต่าง ๆ ต่อความท้าทายใน
ภูมิภาค ฟอรั ม ฉบับนี้จะเป็ นฉบับอ�ำลาของผม
เนื่องจากผมจะเกษียณอายุราชการจากกองทัพ
เรื อสหรัฐฯ ในวันที่ 1 มิถนุ ายน ผมขอต้อนรับ
ผูท้ ี่จะมาท�ำหน้าที่ต่อจากผม นัน่ ก็คือ พล.ร.อ.
ฟิ ล เดวิดสัน ซึ่งจะเข้ารับต�ำแหน่งผูบ้ ญั ชาการ
คนที่ 25 ขอกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค

พื้นแปซิฟิก เมื่อ ฟอรั ม ฉบับนี้ได้รับการตีพมิ พ์
ฉบับนี้จะเริ่ มต้นด้วยเรื่ องราวแห่งความส�ำเร็จในฟิ ลิปปิ นส์ซ่ ึงน่าจะเป็ นสัญญาณเตือนส�ำหรับรัฐบาลและ
กองทัพต่าง ๆ ทั้งหมดในอินโดแปซิฟิกด้วยเช่นกัน ผูน้ ำ� มากมายมีความหวาดกลัวมานานว่าบรรดานักรบที่เข้า
ร่ วมกับรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) อาจพยายามจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นในภูมิภาคนี้เนื่องจากกลุม่ ไอซิส
ได้ถกู ขับไล่ออกจากตะวันออกกลาง กองทัพฟิ ลิปปิ นส์รับรู ้สญ
ั ญาณของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดัง
กล่าวในภาคใต้ของฟิ ลิปปิ นส์อย่างน้อยหนึ่งปี ก่อนที่เรื่ องนี้จะกลายเป็ นจริ งเมื่อปี ที่แล้ว เมื่อกลุม่ หัวรุ นแรงที่เชื่อม
โยงกับกลุม่ ไอซิสได้เข้ายึดเมืองมาราวี กองทัพฟิ ลิปปิ นส์ได้ต่อสูเ้ ป็ นเวลาห้าเดือนเพือ่ ยึดอ�ำนาจกลับคืนมา โดย
ภารกิจนี้บรรลุผลส�ำเร็จในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 หลังจากที่มีการสังหารสมาชิกกลุม่ หัวรุ นแรงกว่า
900 รายและสามารถชะลอการแพร่ กระจายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุ นแรงในอินโดแปซิฟิก
แม้กองทัพฟิ ลิปปิ นส์จะคอยระแวดระวังอยูเ่ สมอ แต่การก่อความไม่สงบที่ถกู ปราบปรามในฟิ ลิปปิ นส์ก็
แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็ นในการรักษาความมัน่ คงโดยใช้แนวทางความร่ วมมือของคนทั้งชาติ ซึ่งได้แก่ความ
ร่ วมมือระหว่างทหารและพลเรื อน ตลอดจนความร่ วมมือระหว่างประเทศและความพยายามแบบพหุภาคี
ในบทความเพิม่ เติม พล.อ. (เกษียณอายุราชการ) เอมมานูเอล ที. บอทิสตา ได้กล่าวถึงข้อดีของแผนรักษา
สันติภาพและความมัน่ คงภายในของฟิ ลิปปิ นส์ หรื อที่เรี ยกว่าบายานิฮนั ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ใช้ร่วมกันในเรื่ องความ
มัน่ คงซึ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสันติภาพและความมัน่ คง
เนื่องจากภัยคุกคามต่าง ๆ นั้นอยูเ่ หนือการควบคุมของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น พล.อ. บอทิสตาจึงชี้ให้เห็น
ว่าหลักนิยมและบทเรี ยนของบายานิฮนั อาจสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทว่ั โลก
นอกเหนือจากฟิ ลิปปิ นส์ ฟอรั ม ฉบับนี้ยงั มีมมุ มองเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่ครอบคลุมทัว่ ทั้งภูมิภาค แม้วา่
ประเทศต่าง ๆ จะก�ำลังร่ วมมือกันในการบริ หารจัดการอาร์กติก แต่การกระท�ำบางอย่าง เช่น การแข่งขันที่เพิม่ ขึ้น
เพือ่ แย่งชิงทรัพยากรและการน�ำก�ำลังทหารเข้าไปประจ�ำการในภูมิภาคก็อาจท�ำให้เกิดความเสี่ ยงต่อความมัน่ คง
ในขณะเดียวกัน เมื่อศรี ลงั กาเติบโตจนกลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและการเดินเรื อ ภัยคุกคามความมัน่ คงต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มว่าจะเพิม่ ขึ้นด้วยเช่นกัน บทความอีก
เรื่ องหนึ่งจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสต่าง ๆ ส�ำหรับหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษในการส่งเสริ มเสถียรภาพและความสงบ
สุขในบรรดาประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิก
ผมหวังว่าจะได้ทำ� งานร่ วมกับหลาย ๆ ท่านในภูมิภาคต่อไป และหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ ที่ลึกซึ้ง
ส�ำหรับผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมเชื่อว่า พล.ร.อ. เดวิดสันยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุ ณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรั ม และแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ ipdf@ipdefenseforum.com

ขอแสดงความนับถือ
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4

IPD FORUM

IPD FORUM
มุมมองเชิงยุทธศาสตร์
ชุดที่ 43 ฉบับที่ 2 / 2561

ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการ
สหรั ฐฯ ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก
พลเรือเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ

พลโท ไบรอัน พี. เฟนตัน
กองทัพบกสหรัฐฯ
รองผู้บญ
ั ชาการ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์
กองทัพอากาศสหรัฐฯ
เสนาธิการ

พลเรื อตรี แพทริ ก เอ. เพียร์ ซีย์
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายแผนงาน
พันโท เนธาน ที. ดิเวลเบส
ผู้จดั การนิตยสาร,
อิ นโด แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม

ติดต่อเรา

IPD FORUM

Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager, HQ USPACOM
Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861, USA
เว็บไซต์ www.ipdefenseforum.com
อีเมล ipdf@ipdefenseforum.com
นิตยสารอินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม
เป็ นนิตยสารทางการทหารที่จดั ท�ำขึ ้นทุก ๆ
สามเดือนโดกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิก เพื่อเป็ นพื ้นที่แสดงความ
คิดเห็นในระดับนานาชาติส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่
ทางทหารของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ความ
คิดเห็นที่แสดงออกในนิตยสารนี ้ไม่ได้ แสดง
ถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับนโยบายหรื อมุมมอง
จากกองบัญชาการหรื อหน่วยงานอื่นๆ ของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาโดยทังหมดทั
้
งมวล
้
บทความทังหมดถู
้
กเขียนขึ ้นโดยคณะผู้จดั
ท�ำนิตยสาร อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม
รวมถึงบุคคลอื่นดังที่แจ้ งชื่อไว้ ใต้ หวั เรื่ อง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมได้ ก�ำหนด
ให้ ตีพิมพ์นิตยสารนี ้เพื่อกิจการของรัฐและ
ตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม
ISSN 2333-1690 (ฉบับพิมพ์)
ISSN 2333-1682 (ฉบับออนไลน์)

IPDF

ผู้เขียนบทความ
พล.อ. (เกษียณอายุราชการ) เอมมานูเอล
ที. บอทิสตา เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญั ชาการทหารสูงสุด

คนที่ 44 ของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ พล.อ. บอทิสตาได้ รับเหรี ยญ
เกียรติยศส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้ าที่ดีเด่นสี่เหรี ยญ เหรี ยญ
เกียรติยศจากกองทัพ 29 เหรี ยญ และเหรี ยญตราเชิดชูเกียรติ
จากกองทัพอีกหลายเหรี ยญ นอกจากนี ้ ยังได้ รับรางวัลศิษย์
เก่าดีเด่นจากโรงเรี ยนนายร้ อยฟิ ลปิ ปิ นส์ และจากวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์ ในเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2557 พล.อ. บอทิสตาได้ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทาง
ด้ านสันติภาพและความเชื่อมแน่นทางสังคมจากมหาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์ หลังจากที่
เกษี ยณอายุราชการจากกองทัพไม่นาน พล.อ. บอทิสตาได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นปลัดส�ำนัก
ประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 16

นางแคทริน บอตโต เป็ นผู้อ�ำนวยการบริหารของ
สถาบันการทูตเยาวชนและภาษา ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงผล
ก�ำไรที่มงุ่ เน้ นการให้ การศึกษาทางด้ านภาษาต่างประเทศ
แก่นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เธอ
เป็ นอดีตผู้ร่วมวิจยั ในกลุม่ โครงการทางยุทธศาสตร์ แห่งผู้
บัญชาการ กองบัญชาการสหประชาชาติ/หน่วยบัญชาการ
กองก�ำลังผสม/กองก�ำลังสหรัฐฯ ในเกาหลี นางบอตโตได้
รับทุนฟุลไบรต์เพื่อศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ เธอได้ รับ
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาความมัน่ คงระหว่างประเทศและกิจการต่างประเทศจาก
มหาวิทยาลัยยอนเซ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 22
พ.อ. เอ็ดวิน ชัว จากกองทัพสิงคโปร์ ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่

ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2560 ในกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ โดยได้ ชว่ ยจัดตังหน่
้ วย
งานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ ก่อนหน้ านี ้ พ.อ. ชัวปฏิบตั ิ
งานในต�ำแหน่งนายทหารฝ่ ายเสนาธิการ (การปฏิรูปกอง
ก�ำลัง) ในฝ่ ายเสนาธิการทหารบก และผู้บงั คับกองร้ อยและผู้
บังคับหมวดในกองพันทหารราบ เมื่อเร็ วนี ้ ๆ พ.อ. ชัวได้ เข้ ารับ
การศึกษาที่โรงเรี ยนเสนาธิการทหาร มหาวิทยาลัยนาวิกโยธิน

ในสหรัฐอเมริ กา อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 28

ผู้บงั คับการวิลเลียม รี ส์ เป็ นผู้น�ำฝ่ ายยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบตั กิ าร กองการบริ หารจัดการชายแดน กองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลีย ผู้บงั คับการรี ส์เข้ าร่วมกับกองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 หลังจากที่
กองก�ำลังนี ้ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นไม่นาน ก่อนหน้ านี ้ ผู้บงั คับการ
รี ส์ปฏิบตั งิ านในกระทรวงอัยการสูงสุดเป็ นเวลา 12 ปี โดยท�ำ
หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการสืบสวน การสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
การก�ำกับดูแล และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเทศ ผู้บงั คับการ
รี ส์ได้ ปฏิบตั งิ านในกองทัพบกเป็ นเวลา 21 ปี ก่อนที่จะเข้ าสูภ่ าคบริ การสาธารณะ โดย
ได้ ท�ำหน้ าที่ในหลาย ๆ บทบาทในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา ยุโรปและติมอร์ เลสเต ผู้
บังคับการรี ส์เกษี ยณอายุราชการจากกองทัพในขณะที่มียศพันโทใน พ.ศ. 2546 อ่าน
เนื ้อหาได้ ที่หน้ า 40

ดร.ดีออน วี. แคนยอน เป็ นศาสตราจารย์ที่ศนู ย์

ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ ใน
เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ดร.แคนยอนเขียนบทความเกี่ยวกับ
โอกาสต่าง ๆ ของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษเพื่อให้ เผยแพร่ใน ฟ
อรัม ฉบับนี ้ โดยเขียนร่วมกับผู้ร่วมงานต่าง ๆ ได้ แก่ ดร.พอล ลี
เบอร์ จากมหาวิทยาลัยการปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วม ที่ฐานทัพอา
กาศแมค ดิลล์ ในเมืองแทมปา รัฐฟลอริ ดา นายไมเคิล มอลโล
ฮาน จากหน่วยบัญชาการปฏิบตั ิการพิเศษแปซิฟิก ในเมือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวาย และดร.เอริ ก ชิบยู ะ จากโรงเรี ยนเสนาธิการทหาร มหาวิทยาลัยนาวิก
โยธิน ในควอนติโก รัฐเวอร์ จิเนีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 44

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

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

อิ นโด แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เสนอเนื ้อหาที่
ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ ที่
โพสต์ทกุ วัน ติดตามได้ ที่
www.ipdefenseforum.com

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

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
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มองภู มิภาค

ACROSS THE REGION

ญี่ปุ่นและอินเดีย

นายกรัฐมนตรีอะเบะ
เปิดตัว การสร้างรถไฟ
หัวกระสุนให้อินเดีย

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ วางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้ าง
รถไฟหัวกระสุนสายแรกในอินเดียที่รัฐคุตราชซึง่ เป็ นบ้ านเกิดของนาย
นเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดีย เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายน
พ.ศ. 2560 อันเป็ นการสานสัมพันธ์ระหว่างทังสองประเทศให้
้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น โดยนายอะเบะและนายโมทีมีความคิดเห็นที่ตรงกัน
มากขึ ้นในการต่อสู้กบั การแผ่อิทธิพลของจีนในเอเชีย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของนายอาเบะแสดงให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ า
มากกว่าของญี่ปนในภาคส่
ุ่
วนที่จีนพยายามเข้ ามายึดที่มนั่ แต่ยงั ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จเท่าที่ควร
นายโมทีท�ำรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 500 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างเมือง
มุมไบซึง่ เป็ นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศกับเมืองอัห์มดาบาดซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมในรัฐคุตราชซึง่ อยูท่ างตะวันตกของอินเดีย ให้ เป็ นผล
งานชิ ้นเอกจากความพยายามของนายโมทีที่จะแสดงให้ เห็นขีดความสามารถ
ของอินเดียในการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่ทนั สมัย
“เทคโนโลยีนี ้จะปฏิรูปและพลิกโฉมภาคการขนส่ง” นายพิยชุ โกยาล
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงรถไฟของอินเดียกล่าว โดยแสดงความชื่นชมยินดีถงึ
โอกาสและการเติบโตที่เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นของญี่ปนจะน�
ุ่
ำ
มาสูอ่ ินเดีย

ไทย

ต�ำรวจไทยจับกุม
ผู้ต้องสงสัยว่ าเป็ น
ผู้ลักลอบค้ าสัตว์ ป่า
รายใหญ่

เ

จ้ าหน้ าที่เปิ ดเผยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.
2561 ว่าต�ำรวจไทยได้ จบั กุมผู้ต้องสงสัยว่า
เป็ นผู้ลกั ลอบค้ าสัตว์ป่ารายใหญ่ที่ถกู กล่าว
หาว่าเป็ นตัวการขับเคลื่อนขบวนการค้ าของผิด
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เจ้ าหน้ าที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปนกล่
ุ่ าวกับผู้สื่อข่าวในกรุง
โตเกียวว่า “เราต้ องการสนับสนุนโครงการ “เมก อิน อินเดีย” ให้ มากที่สดุ เท่าที่
จะเป็ นไปได้ ” ซึง่ เป็ นโครงการตามนโยบายหลักของนายโมทีที่มีจดุ ประสงค์ใน
การเชิญชวนให้ บริ ษัทต่าง ๆ เข้ ามาลงทุนในภาคการผลิต
รัฐบาลอินเดียระบุวา่ จะ “ด�ำเนินความพยายามอย่างเต็มที่” เพื่อให้ การ
ก่อสร้ างทางรถไฟสายนี ้เสร็ จสิ ้นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึง่ เร็ วกว่า
ที่วางแผนไว้ กว่าหนึง่ ปี ญี่ปนจะให้
ุ่
เงินทุนร้ อยละ 81 ของโครงการนี ้ที่มีมลู ค่า
1.08 ล้ านล้ านรูปี (ประมาณ 5.41 แสนล้ านบาท) โดยก�ำหนดให้ เป็ นเงินกู้ยืมที่
มีระยะเวลา 50 ปี และคิดดอกเบี ้ยในอัตรา ร้ อยละ0.1 ต่อปี
การลงทุนของญี่ปนในอิ
ุ่
นเดียพุง่ สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ วตังแต่
้ ธรุ กิจยานยนต์ไป
จนถึงโครงสร้ างพื ้นฐานในพื ้นที่หา่ งไกลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ท�ำให้ รัฐบาลญี่ปนเป็
ุ่ นนักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายใหญ่ที่สดุ เป็ น
อันดับสามในอินเดีย รอยเตอร์

กฎหมายส่วนใหญ่ในเอเชียที่มีมา
นานกว่า 10 ปี
นายบุญชัย แบ็ก วัย 40 ปี ซึง่
เป็ นคนไทยเชื ้อสายเวียดนาม ถูก
จับกุมตัวในเดือนมกราคม 2561
ทีจ่ งั หวัดนครพนม ซึง่ เป็ นจังหวัด
ชายแดนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในข้ อหาลักลอบขนนอแรด
14 นอ มูลค่ามากกว่า 1 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 32
ล้ านบาท) จากแอฟริกาเข้ ามายัง
ประเทศไทยเมือ่ เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560 ต�ำรวจไทยระบุวา่
คดีนี ้มีเจ้ าหน้ าทีข่ องไทยหนึง่ คน
ชาวจีนหนึง่ คนและผู้ขนส่งชาว
เวียดนามหนึง่ คนเข้ ามาเกีย่ วข้ อง

ด้ วย
นายบุญชัยถูกตังข้
้ อหาว่าเป็ นหัวหน้ าเครื อข่าย
ขนาดใหญ่ที่ลกั ลอบค้ าสัตว์ป่าบริ เวณชายแดน
ไทยและลาวที่แพร่ขยายเข้ าไปในเวียดนาม นาย
บุญชัยและครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญในองค์กร
อาชญากรรมที่ลกั ลอบขนสินค้ าผิดกฎหมาย ซึง่
รวมถึงงาช้ าง นอแรด ตัวนิ่ม เสือ สิงโต และสัตว์
ป่ าหายากและใกล้ สญ
ู พันธุ์อื่น ๆ ตามรายงานของ
มูลนิธิฟรี แลนด์ซงึ่ เป็ นกลุม่ ต่อต้ านการค้ าสัตว์ป่า
ต�ำรวจเปิ ดเผยว่านายบุญชัยให้ การปฏิเสธข้ อ
กล่าวหา ตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า นายบุญ
ชัยอาจได้ รับโทษจ�ำคุกสูงสุด 4 ปี และปรับไม่เกิน

40,000 บาท แต่เจ้ าหน้ าที่กล่าวว่าขณะนี ้ก�ำลัง
พิจารณาเพิ่มข้ อหาการฟอกเงินและลักลอบหนี
ศุลกากรเข้ าไปด้ วย ซึง่ มีโทษจ�ำคุกสูงสุด 10 ปี
“หนึง่ ในบรรดานักค้ าสัตว์ป่ารายใหญ่ที่สดุ ใน
ขบวนการลักลอบค้ าสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่มากถูก
จับกุมแล้ ว” นายแมตทิว พริ ตเช็ตต์ ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ ายสื่อสารของมูลนิธิฟรี แลนด์กล่าว “พูดสัน้ ๆ ก็
คือ ผมนึกไม่ออกเลยว่าในช่วงห้ าปี ที่ผา่ นมา มี
เหตุการณ์อะไรที่สำ� คัญไปกว่านี ้”
ประเทศไทยเป็ นทางผ่านของการลักลอบค้ า
สัตว์ป่าซึง่ ส่วนใหญ่มีจดุ หมายปลายทางอยูท่ ี่
จีน และเคยมีตลาดค้ างาช้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกที่
ไม่มีกฎหมายควบคุมก่อนที่จะมีการออกพระราช
บัญญัติงาช้ าง พ.ศ. 2557 และ 2558 เพื่อก�ำกับ
ดูแลตลาดงาช้ างในประเทศและก�ำหนดให้ การซื ้อ
ขายงาช้ างแอฟริ กาเป็ นความผิดทางอาญา ทังนี
้ ้
นอแรด เกล็ดตัวนิ่ม เต่าและสัตว์ป่าหายากอื่น ๆ
ยังคงถูกลักลอบขนผ่านประเทศไทยซ� ้ำแล้ วซ� ้ำเล่า
นายสตีฟ แกลสเตอร์ ผู้ก่อตังมู
้ ลนิธิฟรี แลนด์
กล่าวว่าการจับกุมนายบุญชัยเป็ น “คดีอาญาที่
เกี่ยวข้ องกับสัตว์ป่าคดีใหญ่ที่สดุ ” ของไทยเท่าที่
เคยมีมา
“เครื อข่ายนี ้มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ นายทุน
ใหญ่ที่อาจอาศัยอยูน่ อกประเทศ เราก�ำลังด�ำเนิน
การเพื่อขอหมายจับคนเหล่านี ้ด้ วยเช่นกัน”
พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรี วรขาน รองผู้บญ
ั ชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ (คนซ้ ายมือ) กล่าวในระหว่างการ
แถลงข่าวการจับกุมนายบุญชัย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

จีน

ตั้งเป้าตีตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ระดับบน

แ

ศรี ลังกา

ม้จะประสบปัญหามลพิษอย่างหนักหน่วง และเป็นที่รู้จักมายาวนานในฐานะผู้ผลิตสินค้า
ราคาถูก แต่ขณะนีจ้ ีนก�ำลังเดินหน้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ� ในตลาดระดับบนที่มีการ
เติบโตสูงอย่างพลังงานแสงอาทิตย์
จีนก�ำลังด�ำเนินโครงการใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้หันมาผลิตและ
จ�ำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูง เช่น
ดาวเทียม
การท�ำให้เซลล์แสงอาทิตย์เหล่านีม้ ีราคาถูกลงจะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจนีซ้ ึ่งเริ่มเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพลังงานแห่งชาติของจีนวางแผนที่จะเพิ่มก�ำลังผลิตเซลล์แสงอาทิตย์อีก 8 ถึง 10 กิกะ
วัตต์ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 80 กิกะวัตต์
“การเปลี่ยนแปลงครั้งนีอ้ าจมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสง
อาทิตย์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะผลักดันให้จีนกลายเป็นหนึง่ ในประเทศที่ท�ำการวิจัยและพัฒนา
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด” มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุในรายงานอุตสาหกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2560
ข้อมูลของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศระบุว่า ก�ำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 1 กิกะวัตต์ใน พ.ศ. 2543 มาเป็น 300 กิกะวัตต์ และ
น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่ท�ำลาย โคเคน
ครั้งใหญ่ที่สุดเป็น
ประวัติการณ์

โดยหลัก ๆ แล้วการเติบโตดังกล่าวจะเน้นที่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดมัลติคริสตัลไลน์ ซึ่งบาง
ครั้งเรียกว่า “โพลีคริสตัลไลน์” ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบด้วยผลึกซิลิคอนเชิงผสม
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนีม้ ีต้นทุนการผลิตถูกกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์ ที่ท�ำ
จากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยวและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม ตอนนีร้ าคาเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองแบบเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
เอนเนอร์จี เทรนด์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานระบุว่า ปัจจุบันราคาโดยเฉลี่ยของเซลล์
แบบผลึกผสมประสิทธิภาพสูงของจีนอยู่ที่ 0.225 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัตต์ (หรือประมาณ 7.2
บาท) ในขณะที่ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวประสิทธิภาพสูงอยู่ที่ 0.319 เหรียญสหรัฐฯ
(หรือประมาณ 10 บาท)
การใช้เทคโนโลยีผลึกเดี่ยวมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเนือ่ งจากช่องว่างราคาที่แคบลง ซึ่ง
หมายความว่าผู้ใช้สามารถได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าในราคาใกล้เคียงกัน
สถาบันพลังงานแสงอาทิตย์ฟรอนโฮเฟอร์ของเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้น�ำในการพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระบุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ว่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานสูงสุดในห้อง
ปฏิบัติการส�ำหรับเซลล์แบบผลึกเดี่ยวอยู่ที่ร้อยละ 26.7 ต่อเซลล์ ส่วนแบบผลึกผสมอยู่ที่ 21.9
ต่อเซลล์
การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้สนิ้ สุดลงทีเ่ ซลล์แบบผลึกเดีย่ ว และคูแ่ ข่งของจีนก็ไม่ได้นงิ่ เฉย
สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ได้พัฒนาเซลล์แบบหลายรอยต่อที่มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ
46 ส่วนบริษัทสปกโตรแล็บ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินของ
สหรัฐอเมริกาอย่างโบอิง ก็ก�ำลังพัฒนาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน รอยเตอร์

ศรี ลงั กาท�ำลายโคเคนมูลค่า 108 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 3.46 พันล้ านบาท) ในเดือนมกราคม พ.ศ.
2561 โดยกระท�ำการดังกล่าวต่อหน้ าสาธารณชน ทางการ
ยึดโคเคนนี ้ได้ ที่ทา่ เรื อโคลัมโบ ซึง่ นับวันจะกลายเป็ น
ศูนย์กลางการขนถ่ายที่ได้ รับความนิยมจากพวกลักลอบ
ค้ ายาเสพติดในเอเชีย
เจ้ าหน้ าที่ได้ ท�ำลายโคเคนน� ้ำหนัก 928 กิโลกรัม ซึง่
เป็ นส่วนหนึง่ ของโคเคนปริ มาณมหาศาลที่ตรวจยึดได้ ใน
ครัง้ เดียวในศรี ลงั กา โดยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
เจ้ าหน้ าที่ตรวจพบโคเคนดังกล่าวในตู้สนิ ค้ าขนไม้ บนเรื อ
โคลัมเบียที่มีจดุ หมายปลายทางที่อินเดีย และเป็ นส่วน
หนึง่ ของโคเคนทังหมดกว่
้
า 1,700 กิโลกรัมที่ตรวจยึดได้ ใน
ช่วงสามปี ที่ผา่ นมา โคเคนอีก 840 กิโลกรัม ถูกตรวจพบ
ในเรื อขนน� ้ำตาลจากบราซิล
ยาเสพติดดังกล่าวถูกท�ำลายในพื ้นที่ที่สร้ างขึ ้นเป็ น
พิเศษภายในโรงงานผลิตซีเมนต์ใกล้ กบั ท่าอากาศยาน
หลักของประเทศ
“เราจริ งจังกับนโยบายต่อต้ านยาเสพติดที่เข้ มงวด ยัง
มีงานอีกมากมายที่ต้องท�ำเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย” นาย
ศักกาละ รัตนยาคะ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกฎมายและ
ระเบียบ ซึง่ เข้ าร่วมในงานนี ้ด้ วยกล่าว
“คนร้ ายใช้ ศรี ลงั กาเป็ นจุดขนถ่ายยาเสพติด โคเคน
ชุดนี ้น่าจะถูกส่งมาพักไว้ ที่นี่ และบางส่วนก็เข้ ามาในศรี
ลังกา มันมีกระบวนการแจกจ่าย และเราก�ำลังติดตามรอย
เครื อข่ายและคนขายยาเสพติดรายย่อย”
เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจระดับสูงกล่าวว่า เครื อข่ายค้ ายาเสพ
ติดบางส่วนหาทางตบตาเจ้ าหน้ าที่เพื่อน�ำยาเสพติดเข้ าสู่
ตลาดในออสเตรเลียและยุโรปโดยการเคลื่อนย้ ายเข้ ามา
ในศรี ลงั กา จากนันจึ
้ งส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางด้ วย
ตู้สนิ ค้ าของศรี ลงั กา
IPD FORUM
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IPDF
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ข่ าวเกี่ยวกับการต่ อต้ าน
การก่ อการร้ าย

IPD FORUM

ญี่ปุ่นจะสร้างสถานีเรดาร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
ของฟิลิปปินส์ในการต่อต้านการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด
รอยเตอร์

ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ญี่ปนจะสร้
ุ่
างสถานีเรดาร์ สี่แห่งส�ำหรับหน่วยยามฝั่ งบนหมูเ่ กาะใน
ทะเลซูลแู ละทะเลเซเลบีส ซึง่ เป็ นแนวพรมแดนที่แยกระหว่างฟิ ลปิ ปิ นส์
และอินโดนีเซีย เพื่อช่วยให้ รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์สามารถต่อต้ านการ
กระท�ำอันเป็ นโจรสลัดที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นโดยฝี มือของกลุม่ ผู้ก่อความไม่
สงบมุสลิม แหล่งข่าวสองรายเปิ ดเผยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ข้ อตกลงดังกล่าวจะประกอบไปด้ วยการให้ เงินทุนในการก่อสสร้ าง
สถานีเรดาร์ และการฝึ กเจ้ าหน้ าที่หน่วยยามฝั่ งของฟิ ลปิ ปิ นส์
“ทะเลในพื ้นที่นนเป็
ั ้ นเส้ นทางสัญจรทางน� ้ำที่ส�ำคัญส�ำหรับเรื อ
พาณิชย์ตา่ ง ๆ ที่เดินทางไปยังท่าเรื อของญี่ปน”
ุ่ หนึง่ ในผู้ร้ ูเกี่ยวกับ
แผนการนี ้กล่าว แหล่งข่าวขอไม่เปิ ดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้ รับอนุญาต
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี ้ต่อสื่อ
จากการปล้ นสะดมทางน� ้ำทังหมด
้
30 ครัง้ ที่มีการรายงานที่เกิดขึ ้น
ในช่วงครึ่งปี แรกของ พ.ศ. 2560 พบว่ามีการปล้ นที่มีการใช้ อาวุธปื น
หกครัง้ ซึง่ ในจ�ำนวนนี ้เป็ นการลักพาตัวลูกเรื อสามครัง้ จากเรื อต่าง ๆ ที่
อยูใ่ นระหว่างการเดินทางในทะเลซูลแู ละทะเลเซเลบีส ตามข้ อมูลของ
หน่วยงานที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกรอบข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้
อาวุธในเอเชีย หน่วยงานดังกล่าวยังได้ รายงานถึงความพยายามสี่ครัง้
ของโจรสลัดที่จะลักพาตัวในน่านน� ้ำเหล่านี ้
แหล่งข่าวระบุวา่ ญี่ปนจะให้
ุ่
เงินทุนในการสร้ างสถานีเรดาร์ ผา่ น
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาในต่างประเทศของตน
“ญี่ปนตระหนั
ุ่
กถึงความจ�ำเป็ นในการต่อต้ านการกระท�ำอันเป็ นโจร

สลัดในภูมิภาคนี ้และมีความมุง่ มัน่ ที่จะให้ ความช่วยเหลือ แต่เรายังไม่
สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละโครงการที่จะเกิดขึ ้นได้ ” เจ้ า
หน้ าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ก�ำกับดูแลงบประมาณของกอง
ทุนสนับสนุนการพัฒนาในต่างประเทศกล่าว
สถานีเรดาร์ เหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของชุดความช่วยเหลือที่รวมถึง
ชิ ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ ส�ำหรับกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ การให้ เงินทุนส�ำหรับ
โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ทางรถไฟและความช่วยเหลือใน
การสร้ างเมืองมาราวีขึ ้นมาใหม่หลังจากที่การปฏิบตั กิ ารทางทหารเพื่อ
ต่อต้ านกลุม่ กบฏของรัฐอิสลามที่กินเวลาห้ าเดือนสิ ้นสุดลง เนื่องจาก
เมืองที่อยูท่ างตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์แห่งนี ้ได้ รับความบอบช� ้ำจากความ
ขัดแย้ งดังกล่าว
การให้ ความช่วยเหลือเหล่านี ้เป็ นผลมาจากการที่รัฐบาลญี่ปนุ่
ต้ องการที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงกับ
รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ขณะที่พยายามหาทางยับยังอิ
้ ทธิพลของรัฐบาล
จีนที่เพิ่มมากขึ ้น ญี่ปนมองว่
ุ่
าฟิ ลปิ ปิ นส์ซงึ่ ตังอยู
้ ท่ างตะวันออกของ
ทะเลจีนใต้ เป็ นเป็ นพันธมิตรส�ำคัญในการช่วยป้องกันไม่ให้ รัฐบาลจีน
แผ่ขยายอิทธิพลเข้ าไปยังแปซิฟิกตะวันตก
ซ้ าย: เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยยามชายฝั่งฟิ ลิปปิ นส์ และญีป่ ุ่ นท�ำการฝึ กซ้ อม
โดยการเคลือ่ นก�ำลังลงเรือของหน่ วยยามฝั่งฟิ ลิปปิ นส์ และสวม
กุญแจมือให้ กบั ผู้ต้องสงสั ยสมมุติ (ล่ าง) ในระหว่ างการฝึ กประจ�ำปี
ด้ านการต่ อต้ านการกระท�ำอันเป็ นโจรสลัดในน่ านน�ำ้ นอกอ่ าวมะนิลา
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
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‘สัญญาณเตือน’

แปซิฟิก
ใน

ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของ
รัฐอิสลามอิรักและซีเรียในฟิลิปปินส์
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรั ม

หลังคารู ปโดมของมัสยิดทีถ่ ูกกระสุ นเจาะจนพรุนตั้งตระหง่ านอยู่เหนือ
บ้ านเรือนทีไ่ ด้ รับความเสี ยหายในเมืองมาราวี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นภาพหลังจากทีเ่ วลาผ่ านไปแล้ วกว่ าหนึ่งปี นับ
ตั้งแต่ ทกี่ ารสู้ รบระหว่ างทหารจากกองทัพฟิ ลิปปิ นส์ และกลุ่มหัวรุนแรงที่
เชื่อมโยงกับรัฐอิสลามซีเรียและอิรักเริ่มต้ นขึน้ รอยเตอร์
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ก

องทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ระบุสญ
ั ญาณของภัยคุกคามจากการ
ก่อการร้ ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาในภาคใต้
ของฟิ ลปิ ปิ นส์ตงแต่
ั ้ ชว่ งต้ นเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559
โดยกองทัพค้ นพบภัยคุกคามทังหมดหนึ
้
ง่ ปี ต่อมาในเมือง
มาราวีหลังจากที่มีการต่อสู้อย่างรุนแรงเป็ นเวลาห้ าเดือนเพื่อยึด
อ�ำนาจกลับคืนมา การต่อสู้นี ้สิ ้นสุดลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
โดยรัฐบาลเป็ นฝ่ ายมีชยั
หลักฐานทีบ่ ง่ ชี ้ถึงกลุม่ ก่อการร้ ายต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นทีซ่ กุ ซ่อนอาวุธ
การปรากฏตัวของนักรบต่างชาติ หรือนักรบนอกประเทศ และภาพอัน
น่าสยดสยองของประชาชนทีถ่ กู ตัดศีรษะเผยให้ เห็นถึงอันตรายทีผ่ ้ นู ำ�
มากมายในอินโดแปซิฟิกหวาดกลัวมานาน นักรบทีจ่ งรักภักดีตอ่ รัฐ
อิสลามอิรกั และซีเรีย (ไอซิส) อาจพยายามทีจ่ ะสร้ างรัฐอิสลามขึ ้นมา
หรืออย่างน้ อยก็สร้ างเครือข่ายอันแข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนือ่ งจากคนเหล่านี ้สูญเสียทีม่ นั่ ไปในตะวันออกกลาง
“เหตุการณ์ในมาราวีคือสัญญาณแจ้ งเตือนส�ำหรับทุกประเทศ
ในอินโดแปซิฟิก” พล.ร.อ. แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์ ผู้บญ
ั ชาการกอง

ผู้นำ� ของกลุม่ อะบูซยั าฟและผู้นำ� ของไอซิสในฟิ ลปิ ปิ นส์ นักรบของนาย
ฮาปิ ลอนยิงต�ำรวจและทหารฟิ ลปิ ปิ นส์และได้ รับการสนับสนุนจากอีก
กลุม่ หนึง่ ทีจ่ งรักภักดีตอ่ ไอซิส นัน่ ก็คอื กลุม่ มาอูเต นอกเหนือจากการ
สังหารพลเรือนแล้ ว นักรบของกลุม่ มาอูเตยังเข้ ายึดอาคารหลายแห่ง
ซึง่ รวมถึงศาลากลางเมืองมาราวีและมหาวิทยาลัยรัฐมินดาเนา
การต่อสู้ที่บรรลุผลส�ำเร็จของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์เพื่อยึดเมืองมา
ราวีกลับคืนท�ำให้ ผ้ คู นหูตาสว่างด้ วยเหตุผลหลายประการ ได้ แก่
• ยอดผู้เสียชีวติ ที่น่าตกตะลึง: เมื่อกองทัพเข้ าควบคุมเมือง
มาราวีให้ หลุดพ้ นจากการถูกปิ ดล้ อมในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 นัน้ มีผ้ เู สียชีวิตกว่า 1,100 คนตามรายงานของรอย
เตอร์ พ.อ. โรเมโร บรอว์เนอร์ จูเนียร์ รองผู้บญ
ั ชาการกอง
ก�ำลังเฉพาะกิจที่ตอ่ สู้กบั กลุม่ หัวรุนแรงกล่าวว่า มีสมาชิกกลุม่
หัวรุนแรง 920 คนที่ถกู สังหารและมีกองก�ำลังของรัฐบาลเสีย
ชีวิต 165 นาย พลเรื อน 45 คนถูกสังหารโดยกลุม่ หัวรุนแรง
เมื่อการสู้รบสิ ้นสุดลง กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ระบุวา่ เจ้ าหน้ าที่ได้
สังหารนายฮาปิ ลอนและนายโอมาร์ คายัม มาอูเต ซึง่ เป็ นสอง
ผู้น�ำหลักของกลุม่ พวกพ้ องร่วมรบมาอูเต
ที่ชว่ ยกันปิ ดล้ อมเมือง ทางการสหรัฐฯ ได้
ยืนยันการเสียชีวิตของนายฮาปิ ลอนตามผล
วิเคราะห์ดีเอ็นเอ
• ข้ าศึกที่เป็ นกลุ่มจัดตัง้ : จากวิดีโอที่
ตรวจยึดได้ โดยกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ท�ำให้ เห็น
ภาพของผู้น�ำสองกลุม่ นัน่ ก็คือ กลุม่ มาอูเต
และกลุม่ อะบูซยั ยาฟที่ก�ำลังวางแผนโจมตี
เมืองมาราวี ตามรายงานของหนังสือพิมพ์
เดอะสเตรตส์ ไทมส์ เมื่อการสู้รบเริ่ มต้ น
ขึ ้น มือปื น 400 ถึง 500 คนได้ ก่อเหตุวินาศ
ทัว่ เมือง โดยมีบางคนโบกธงสีด�ำของไอ
ซิส นักรบหัวรุนแรงที่เสียชีวิตจากการต่อสู้
เคียงบ่าเคียงไหล่กบั กลุม่ อะบูซยั ยาฟและ
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
กลุม่ มาอูเตประกอบไปด้ วยประชาชนชาว
เด็ก ๆ ทีต่ ้ องอพยพออกจากทีอ่ ยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการสู้ รบในเมืองมาราวี เล่ นอยู่ใกล้ ๆ โล่ และ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและซาอุดีอาระเบีย
อุปกรณ์ ของต�ำรวจในเมืองซาเกียรัน จังหวัดลาเนาเดลซู ร์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์
กองทัพทหารฟิ ลปิ ปิ นส์ระบุ
• การสงครามในเมือง: ผู้กอ่ การร้ ายได้
แสดงให้ เห็นถึงยุทธวิธีการสงครามในเมืองเช่น
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก กล่าวในงานกิจกรรมของ
เดียวกับทีใ่ ช้ ในอิรกั และซีเรีย ซึง่ รวมถึงการใช้ วตั ถุระเบิดแสวง
สถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ออสเตรเลียในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
เครื่อง โดรน ระเบิดซึง่ ขับเคลือ่ นด้ วยจรวด (อาร์พจี )ี ปื นซุม่ ยิง
2560 “ผู้ก่อการร้ ายเหล่านี ้ก�ำลังใช้ กลยุทธ์การสู้รบที่เราเคยเห็นใน
และระเบิดเพลิง ในการสู้รบเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 นาวิก
ตะวันออกกลางในการเข่นฆ่าผู้คนในเมืองมาราวี เกาะมินดาเนา ซึง่
โยธินฟิ ลปิ ปิ นส์ถกู โจมตีด้วยระเบิดเพลิงขณะทีก่ ำ� ลังพยายาม
เป็ นครัง้ แรกที่กองก�ำลังที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากไอซิสมารวมตัวกัน
กวาดล้ างอาคาร ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะสเตรตส์
เพื่อท�ำการต่อสู้ในระดับนี ้”
ไทมส์ เมือ่ นาวิกโยธินเหล่านี ้วิง่ ออกจากอาคารเพือ่ หลบหนีเพลิง
การต่อสู้นี ้ปะทุขึ ้นในฟิ ลปิ ปิ นส์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เมือ่
ไหม้ ก็ถกู ยิงด้ วยปื นซุม่ ยิง อาร์พจี แี ละเครื่องยิงลูกระเบิด เมือ่ การ
กองก�ำลังของรัฐบาลพยายามจับกุมนายอิสนิลอน ฮาปิ ลอน ซึง่ เป็ น
ต่อสู้สิ ้นสุดลง มีเจ้ าหน้ าทีน่ าวิกโยธินเสียชีวติ 13 นาย
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ความเชื่ อมโยงกับซี เรีย

ความพยายามในการจัดตังกลุ
้ ม่ นักรบ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ รับแรง
บันดาลใจจากกลุม่ ไอซิสสามารถโยงใยไป
ถึงผู้ปฏิบตั กิ ารในซีเรี ย ตามรายงานสรุป
จากศูนย์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ าย ซึง่ เป็ น
สถาบันวิจยั และการศึกษาแห่งโรงเรี ยน
นายร้ อยทหารบกสหรัฐฯ ที่เวสต์พอยต์ การ
ศึกษาในหัวข้ อ “นอกเหนือจากรัฐเคาะ
ลีฟะห์: กิจกรรมของรัฐอิสลามที่อยูน่ อก
วิลายัตที่ได้ รับการก�ำหนดของกลุม่ ” ได้ มี
การวิเคราะห์แผนการก่อการร้ ายและการ
โจมตีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตงแต่
ั ้ เดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.
2560 และพบว่าร้ อยละ 60 ของการโจมตี
ป้ ายทีม่ ตี วั หนังสื ออ่ านว่ า “ฉันรักมาราวี” ตั้งอยู่หน้ าอาคารบ้ านเรือนและมัสยิดในเมืองมาราวีที่
ทังหมด
้
20 ครัง้ และแผนการทังหมด
้
35
ได้ รับความเสี ยหายอย่ างหนักจากสงคราม รอยเตอร์
แผนมีความเชื่อมโยงกับผู้ปฏิบตั กิ ารของรัฐ
อิสลาม “ส�ำหรับการโจมตีและแผนการที่มี
ความเชื่อมโยงเหล่านี ้ มีหลักฐานแสดงให้
เห็นว่าผู้ปฏิบตั กิ ารของรัฐอิสลามในซีเรี ยได้ ก�ำกับดูแล ให้ เงินทุนหรื อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการกระตุ้นให้ กลุม่ คนและเครื อข่ายผู้คน
ติดต่อกับกลุม่ ย่อยต่าง ๆ ในท้ องถิ่น และบุคคลต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ให้
ในท้ องถิ่นที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากตนกระท�ำการคบคิด วางแผนและ
ความเห็นอกเห็นใจต่อรัฐอิสลาม” ผลการศึกษาที่เขียนโดยนางมารี ลล์ โจมตีในหลายประเทศในภูมิภาคนี ้” ผลการศึกษาระบุ
เนสส์ ผู้ชว่ ยวิจยั แห่งศูนย์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายระบุ
แม้ ไอซิสจะก�ำหนดตัวผู้นำ� ประจ�ำภูมภิ าคในฟิ ลปิ ปิ นส์ แต่กย็ งั ไม่ได้
ประมาณ ครึ่งหนึง่ ของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ ายในภูมิภาคนี ้เกิด
ประกาศให้ เป็ น “วิลายา” (รัฐหรือจังหวัดในการปกครอง) “นอกเหนือจาก
ขึ ้นที่ฟิลปิ ปิ นส์ แต่กลุม่ หัวรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้ านต่าง ๆ ในเอเชีย
ความสามารถในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั เครือข่ายขนาดเล็ก หรือ
ตะวันออกเฉียงใต้ ก็วางแผนที่จะโจมตีด้วยเช่นกัน ผู้ก่อการร้ ายได้
การจัดกลุม่ ย่อยต่าง ๆ แยกออกมาจากกลุม่ เดิมทีข่ นาดใหญ่กว่าเพือ่
วางแผนไว้ หลายแผนการในมาเลเซีย (ร้ อยละ 43) และอินโดนีเซีย (ร้ อย ให้ แต่ละกลุม่ ลงมือโจมตีครัง้ เดียวอย่างต่อเนือ่ งกันแล้ ว ศักยภาพในเชิง
ละ 37) ขณะที่ฟิลปิ ปิ นส์มีเพียงร้ อยละ 14 เท่านัน้
ยุทธศาสตร์ ระยะยาวของรัฐอิสลามในภูมภิ าคนี ้มีแนวโน้ มว่าจะเชือ่ มโยง
มีปัจจัยหลายอย่างรวมกันที่ท�ำให้ ฟิลปิ ปิ นส์เป็ นจุดหมายปลายทาง กับหนทางการปฏิบตั แิ ละการบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั นักรบญิฮาด
ส�ำหรับกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง นายดอน แรสส์เลอร์
ทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมในภูมภิ าค และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้ ยดึ ครอง
ผู้อ�ำนวยการโครงการยุทธศาสตร์ ของศูนย์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ าย
พื ้นทีแ่ ละพยายายามท�ำให้ เป็ นแหล่งหลบภัย” ผลการศึกษาระบุ
กล่าวกับ ฟอรัม
ั ที่อุดมสมบู รณ์
“อย่างน้ อยก็ตงแต่
ั ้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมา รัฐอิสลาม ที่ม่ น
ได้ กระตุ้นให้ ผ้ คู นเดินทางไปยังฟิ ลปิ ปิ นส์หากไม่สามารถเดินทางไปยัง จากการศึกษาของศูนย์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายพบว่า แม้ กิจกรรมการ
ซีเรี ยหรื อท�ำการโจมตีในประเทศบ้ านเกิดของตนเองได้ ” นายแรสส์เลอร์ ก่อการร้ ายในภูมิภาคนี ้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในในฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซียและ
กล่าว “เนื ้อหาข้ อมูลต่าง ๆ ล่าสุดที่กลุม่ รัฐอิสลามปล่อยออกมาได้ ผลัก อินโดนีเซีย แต่ก็มีแนวโน้ มว่าแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงจะขยาย
ตัวในพม่า
ดันให้ ฟิลปิ ปิ นส์เป็ นจุดหมายปลายทางที่ต้องการส�ำหรับสมาชิกใหม่
แม้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้ ระบุวา่ พม่าเป็ นพื ้นที่ที่สำ� คัญส�ำหรับการ
ของกลุม่ และกระตุ้นให้ คนเดินทางมายังประเทศนี ้และกลายเป็ นผู้
โจมตีของไอซิส แต่จากการศึกษาพบหลักฐานเล็กน้ อยที่บง่ ชี ้ว่าพม่า
ปฏิบตั กิ ารที่แข็งขัน”
นายแรสส์เลอร์ ยงั ตังข้
้ อสังเกตว่าการปรากฏตัวของกลุม่ หัวรุนแรงใน อาจป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมในการแทรกซึมเข้ า “ชนกลุม่ น้ อยมุสลิมโรฮีนจา
ท้ องถิ่น เช่น กลุม่ อะบูซยั ยาฟ และกลุม่ มาอูเต ซึง่ พิสจู น์ให้ เห็นว่ามีขีด ที่ถกู ทารุณกรรมเป็ นแรงบันดาลใจให้ เครื อข่ายของรัฐอิสลามในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ วางแผนกิจกรรมการก่อการร้ ายในพม่าและใน
ความสามารถในการท�ำงานและมีความยืดหยุน่ ท�ำให้ เข้ าใจได้ วา่ เหตุ
ประเทศที่เกี่ยวข้ องเพื่อต่อต้ านรัฐบาลพม่า” ผลการศึกษาของศูนย์ตอ่
ใดจึงมีการโจมตีเกิดขึ ้นในฟิ ลปิ ปิ นส์มากขึ ้น
ต้ านการก่อการร้ ายระบุ
ด้ วยความพยายามที่จะสร้ างรัฐอิสลามขึ ้นในภูมิภาคนี ้ ผลการ
ชาวมุสลิมโรฮีนจาหลายแสนคนได้ หลบหนีออกจากพม่าซึง่
ศึกษาสรุปว่า ไอซิสพยายามที่จะขยายกองก�ำลังของตนในเอเชียตะวัน
ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธท่ามกลางความขัดแย้ งอย่าง
ออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม รายงานนี ้ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ วา่ จะปรากฏ
้
น
ขึ ้นในรูปแบบใด “กลุม่ รัฐอิสลามดูเหมือนจะฝั งตัวและขยายอิทธิพลใน รุนแรงกับทหาร พม่าไม่ยอมรับว่าชาวมุสลิมโรฮีนจาทังหมดเป็
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พลเมืองของประเทศ ท�ำให้ คนเหล่านี ้กลายเป็ นกลุม่ คนไร้ สญ
ั ชาติ
ที่ใหญ่ที่สดุ กลุม่ หนึง่ ในโลก ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์ เดอะ
นิ วยอร์ ก ไทมส์ ชาวโรฮีนจานับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีและ
อาศัยอยูใ่ นรัฐยะไข่ที่ยากจนของพม่า ก่อนที่คนเหล่านี ้จะหลบหนี
จากการปะทะอันรุนแรงกับต�ำรวจและทหารนัน้ มีชาวโรฮีนจาประ
มาณหนึง่ ล้ านคนอยูใ่ นพม่า หนังสือพิมพ์ เดอะนิ วยอร์ ก ไทมส์ ระบุ
ความเป็ นไปได้ วา่ จะมีกิจกรรมของไอซิสในพื ้นที่เห็นได้ จาก
แผนการหนึง่ ที่ล้มเหลวในอินโดนีเซีย ที่ก�ำกับดูแลโดยผู้ปฏิบตั กิ าร
ของไอซิสที่ชื่อนายนาอิมและเป้าหมายคือสถานทูตพม่า “ความ
เคลื่อนไหวเหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นว่ารัฐอิสลามมองว่าปั ญหาเกี่ยวกับโรฮีนจา
คือโอกาสในการก่อเหตุ เช่นเดียวกับกลุม่ ญิฮาดอื่น ๆ” ผลการศึกษา
ของศูนย์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายระบุ
นายแรสส์เรอร์ พจิ ารณาว่าวิกฤตการณ์โรฮีนจาคือสิง่ ส�ำคัญใน
การสรรหาผู้กอ่ การร้ ายใหม่ ๆ “มีความเป็ นไปได้ สงู มากทีร่ ัฐอิสลามจะ
ใช้ ประโยชน์จากวิกฤตการณ์โรฮีนจาในพม่าเพือ่ เป็ นเครื่องมือในการ
ชุมนุม” นายแรสส์เรอร์ กล่าว “อัลกออิดะห์กก็ ำ� ลังท�ำอย่างนันอยู
้ แ่ ล้ ว

นายพลคาร์ ลโิ ต กาลเวซ ทีก่ ำ� ลังจะเข้ ารับต�ำแหน่ งผู้บัญชาการทหารสู งสุ ด
กองทัพฟิ ลิปปิ นส์ (ซ้ าย) จับมือกับนายพลเรย์ ลีโอนาร์ โด เกอร์ เรโร ทีก่ ำ� ลัง
จะพ้นจากต�ำแหน่ งผู้บัญชาการทหารสู งสุ ด ต่ อหน้ านายโรดรีโก ดูแตร์ เต
ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์ (กลาง) ในระหว่ างพิธีผลัดเปลีย่ นผู้น�ำทีค่ ่ ายอากินัล
โดในกรุงมะนิลา เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส/เก็ตตี ้อิมเมจ

การหยุ ดยัง้ การแพร่กระจายของภัยคุกคาม
หลังจากที่เห็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ ้นในเมืองมาราวี ผู้น�ำทางทหาร
และทางการเมืองในอินโดแปซิฟิกได้ ร่วมมือกันอย่างรวดเร็วเพื่อ
แบ่งปั นทรัพยากรและข่าวกรองเพื่อหยุดยังการแพร่
้
กระจายของการ
ก่อการร้ าย ความร่วมมือดังกล่าวในหลาย ๆ กรณีเป็ นความร่วมมือ
แบบหลายมิตแิ ละมีเป้าหมายในการขจัดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ
รุนแรงก่อนที่จะมีการรวมตัวกัน
การพัฒนาต่าง ๆ ได้ แก่:
• ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ออสเตรเลียได้ ประกาศว่าจะส่ง
กองก�ำลังไปยังฟิ ลปิ ปิ นส์เพื่อฝึ กทหารและแบ่งปั นข่าวกรอง
14
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นางมาริ ส เพย์น รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย
กล่าวว่า การต่อต้ านภัยคุกคามจากไอซิสนัน้ ต้ องอาศัย
ความร่วมมือของทังภู
้ มิภาค “เรามีความมุง่ มัน่ ที่จะสนับสนุน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในภารกิจการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามจากผู้
ก่อการร้ าย” นางเพย์นระบุ ตามรายงานของรอยเตอร์ “นี่คือ
ภัยคุกคามต่อภูมิภาคที่เราทุกคนต้ องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะ”
ก่อนหน้ านี ้ ในเดือนมิถนุ ายน พ. ศ. 2560 ออสเตรเลียได้ สง่
อากาศยาน เอพี-3ซี โอเรี ยน สองล�ำออกไปตรวจการณ์เหนือ
เมืองมาราวีเพื่อตรวจหาผู้ก่อการร้ าย สหรัฐอเมริ กาได้ สง่ ทหาร
ประมาณ 300 ถึง 500 นายไปยังฟิ ลปิ ปิ นส์ในเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2560 เพื่อท�ำการฝึ กในด้ านข่าวกรอง การตรวจการณ์
และการลาดตระเวน ตามรายงานของรอยเตอร์ เครื่ องบิน
ตรวจการณ์ เอพี-3ซี โอเรี ยน ยังให้ การสนับสนุนทางด้ านข่าว
กรอง การตรวจการณ์และการลาดตระเวนแก่การปฏิบตั ิการ
ของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์อีกด้ วย
• เจ้ าหน้ าที่จากออสเตรเลีย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
นิวซีแลนด์และฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้ ร่วมชุมนุมกันในอินโดนีเซียในการ
ประชุมสุดยอดที่ใช้ เวลาหนึง่ วันในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
และได้ ร่วมลงนามในข้ อตกลงเพื่อต่อสู้กบั แนวคิดสุดโต่งที่
นิยมความรุนแรง ประเทศต่าง ๆ ได้ ตกลงใจที่จะจัดการชุมนุม
ทางยุทธศาสตร์ ในการต่อต้ านนักรบต่างชาติเพื่อสนับสนุน
การแบ่งปั นข่าวกรอง การแบ่งปั นข้ อมูลมีวตั ถุประสงค์เพื่อรวม
ฐานข้ อมูลที่มีอยูเ่ กี่ยวกับนักรบชาวต่างชาติและอาจสร้ างฐาน
ข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวข้ ามพรมแดนของผู้ก่อการ
ร้ าย ประเทศต่าง ๆ ยังให้ ค�ำมัน่ ที่จะสร้ างกฎหมายเกี่ยวกับ
การก่อการร้ ายที่ระบุวา่ พฤติกรรมใดคือการกระท�ำผิดทาง
อาญา เช่น การวางแผนการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ ายและการ
สนับสนุนนักรบต่างชาติ
• การตระเวนทางทะเลแบบไตรภาคีระหว่างอินโดนีเซีย
มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยรัฐบาลของทังสาม
้
ประเทศนี ้เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ด�ำรงเสถียรภาพในภูมิภาคในยามที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ เช่น การกระท�ำอันเป็ นโจรสลัด การก่อการ
ร้ ายและอาชญากรรมข้ ามชาติอื่น ๆ ในน่านน� ้ำภูมิภาค
หนังสือพิมพ์ เดอะฟิ ลิ ปปิ นส์ สตาร์ รายงานว่าประเทศเพื่อน
บ้ านต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ตกลงใจที่จะแลก
เปลี่ยนเจ้ าหน้ าที่ตดิ ต่อประสานงาน จัดตังศู
้ นย์บญ
ั ชาการร่วม
และแบ่งปั นข่าวกรอง
• มาเลเซียเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดด้ านการ
ต่อต้ านการให้ เงินทุนแก่การก่อการร้ ายครัง้ ที่ 3 ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยเป็ นการประชุมร่วมกันกับ
ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย การประชุมสุดยอดด้ านการต่อ
ต้ านการให้ เงินทุนแก่การก่อการร้ าย พ.ศ. 2560 นี ้เป็ นโอกาส
ในการพบปะกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้ านข่าวกรองการเงินและ
ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานทางด้ านนโยบาย การก�ำกับดูแล
การบังคับใช้ กฎหมาย และความมัน่ คงแห่งชาติ ผู้เข้ าร่วม
การประชุมในหัวข้ อนี ้ยังประกอบไปด้ วยผู้เชี่ยวชาญและนัก

พื้นที่ต่าง ๆ ทางตอนใต้ของฟิ ลิปปิ นส์ท่ีกลุ่มหัวรุ นแรงที่มีความเชื่ อมโยง
กับรัฐอิสลามอิรักและซี เรียมีการปฏิบัติการ
มาอู เต
นักรบเสรีภาพอิสลามบังซาโมโร
อันซาร์ เคาะลีฟะห์ ฟิ ลิปปิ นส์
อะบู ซัยยาฟ

มิ น ด า เ น า
มาราวี

ฐานทัพของกองทัพบกฟิ ลิปปิ นส์ใน
มินดาเนา
ลาเนาเดลซู ร์
มากินดาเนา
บาซิ ลัน

ฟิ ลิปปิ นส์
สุลต่านกุดารัต

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ซู ลู
ตาวี ตาวี

ข้ อมูลจาก: รอยเตอร์ , ส�ำนักงานรับสมัครบุคคลเข้ ารับราชการทหารในกองทัพบกฟิ ลปิ ปิ นส์

วิชาการในภาคการบริ การทางการเงิน เทคโนโลยีทางด้ านการเงิน ชาติที่ต้องการจะควบคุมดินแดน “นักรบต่างชาติหลายสิบราย หรื อ
และเทคโนโลยีทางด้ านการก�ำกับดูแล
ไม่ก็หลายร้ อยราย หรื ออาจจะหลายพันรายจะมีทกั ษะในการท�ำวัตถุ
ระเบิดแสวงเครื่ อง ทักษะในการจี ้เครื่ องบิน และทักษะในการลักพา
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคนี ้และภารกิจทางทหารที่จริ งจังโดย
ตัว” ดร.อึ ้งกล่าว ตามรายงานของเว็บไซต์ bloomberg.com ในเดือน
กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ท�ำให้ สามารถเอาชนะกลุม่ หัวรุนแรงได้ ภายในช่วง
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ขณะที่กองทัพเฉลิมฉลองความส�ำเร็จ
เหตุผลหนึง่ ที่ท�ำให้ มีการคาดการณ์นี ้ก็คือ องค์กรก่อการร้ ายต่าง ๆ
ในการท�ำให้ เมืองมาราวีหลุดพ้ นจากการควบคุมโดยไอซิส ชาติตา่ ง ๆ
ได้ ยดึ ที่มนั่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มานานแล้ ว และอีกไม่นานจะมี
ในอินโดแปซิฟิกก็ได้ สง่ ความช่วยเหลือมากมายมายังฟิ ลปิ ปิ นส์ ไม่วา่
บรรดานักรบต่างชาติที่แกร่งกล้ าเข้ าร่วมกับองค์กรเหล่านี ้ “เมื่อเราพูด
จะเป็ นอุปกรณ์ก่อสร้ าง การเงินและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อท�ำการ ถึงภัยคุกคามเฉพาะพื ้นที่ เรามักจะหมายถึงภัยคุกคามอย่างโรคไข้ เลือด
ฟื น้ ฟู รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ประกาศจัดตังหน่
้ วยเฉพาะกิจบันกอน มาราวี ออกหรื อวัณโรค ซึง่ มันจะคงอยูต่ อ่ ไป แม้ จะใช้ ความพยายามหลายปี
ซึง่ ประกอบไปด้ วยหน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วย เพื่อเป็ นผู้น�ำในการ
ก็ไม่สามารถก�ำจัดมันได้ ” ดร.อึ ้งกล่าว “ปั ญหานี ้จะเกิดขึ ้นในอาเซียน”
ฟื น้ ฟูและการบูรณะ
ดร.อึ ้งกล่าวเพิ่มเติมโดยหมายถึง 10 ประเทศที่เป็ นสมาชิกสมาคม
นายเอดัวร์ ดู เดล โรซาริ โอ เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงด้ านการเคหะ ได้ รับ
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การแต่งตังให้
้ เป็ นผู้น�ำหน่วยเฉพาะกิจนี ้ โดยมีนายเดลฟิ น โลเรนซานา
พล.ร.อ. แฮร์ ริสแห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม และนายมาร์ ก วิลลาร์ รัฐมนตรี วา่ กระ กล่าวว่า ความท้ าทายนี ้ต้ องได้ รับการอาใจใส่อย่างเร่งด่วน
ทรวงโยธาธิการและทางหลวงเป็ นรองประธาน
“เป็ นเรื่ องที่ชดั เจนส�ำหรับผมว่าไอซิสจะมุง่ หน้ าสูอ่ ินโดแปซิฟิกอีก
เป็ นเรื่ องที่ชดั เจนอย่างยิ่งว่าความร่ วมมือของรัฐบาลทุกภาค
ด้ วย” พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าวในระหว่างการประชุมของสภาที่ปรึกษา
ส่วนที่ประกอบไปด้ วยความร่ วมมือระหว่างทหารและพลเรื อน ตลอด
ทางทหารซานดิเอโก ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ซานดิ เอโก ยูเนียน
จนความร่ วมมือข้ ามชาตินนเป็
ั ้ นสิ่งที่จ�ำเป็ นต่อผู้น�ำทางทหารและ
ทริ บูน การแพร่กระจายของไอซิสก็คล้ ายคลึงกับโรคมะเร็ง พล.ร.อ.
ผู้น�ำทางการเมือง ดร.อึ ้ง เอ็ง เฮ็น รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
แฮร์ ริสกล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้ วยความร่วมมือในระดับนานาชาติ เราจะ
สิงคโปร์ ระบุวา่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นพื ้นที่ที่ดงึ ดูดใจนักรบต่าง
สามารถขจัดโรคไอซิสนี ้ได้ ก่อนที่มนั จะแพร่กระจายต่อไป” o
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การบรรลุ

สันติภาพ

บายานิฮัน ซึ่ งเป็ นแผนรักษาสันติภาพและ
ความมัน่ คงภายในของฟิ ลิปปิ นส์ ช่ วย
ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างชุ มชน
พลเรือน รัฐบาลและทหาร เพือ่ ต่อต้านกลุ่มผู ้
ก่อความไม่สงบ

ป

พล.อ. (เกษียญอายุราชการ) เอมมานูเอล ที. บอทิสตา

ระสบการณ์อนั ยาวนานของฟิ ลปิ ปิ นส์ในการแก้ ไขปั ญหา
การก่อความไม่สงบได้ น�ำไปสูก่ ารตระหนักรู้หลายประการ
ที่ส�ำคัญที่สดุ คือ ปั ญหาการก่อความไม่สงบเป็ นเรื่ องที่ซบั
ซ้ อนและมีหลายมิติ ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องใช้ แนวทางแก้ ปัญหาที่ครอบคลุม
ความส�ำเร็จในการตอบสนองต่อความท้ าทายนี ้จะเกิดขึ ้นได้ ก็
ต่อเมื่อทังประเทศมุ
้
ง่ มัน่ ที่จะแก้ ปัญหา นี่คือหัวใจส�ำคัญของแผน
รักษาสันติภาพและความมัน่ คงภายในของฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ เป็ นแนวคิด
ที่ใช้ ร่วมกันในเรื่ องความมัน่ คงในหมูผ่ ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียและการมี
ส่วนร่วมในการสร้ างสันติภาพและความมัน่ คง แผนนี ้เรี ยกว่า “บายา
นิฮนั ” ซึง่ แปลว่าจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีของชุมชน การท�ำงาน
และความร่วมมือเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
ลักษณะเด่นหลายประการที่มีอยูท่ �ำให้ บายานิฮนั แตกต่างจาก
กลยุทธ์ที่ผา่ นมา ประการแรกคือ แผนนี ้เป็ นเอกสารแบบเปิ ดที่
สามารถแบ่งปั นข้ อมูล เป็ นเจ้ าของร่วมกันและเป็ นผู้เขียนร่วมกันได้
ระหว่างบรรดาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวงกว้ างที่สดุ โดยหน่วยงานภาค
รัฐระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ หน่วยงานนอกภาครัฐ และพลเมือง
ำไปปฏิบตั ิ
ทังหมดมี
้
สว่ นร่วมตังแต่
้ การวางแผนไปจนถึงขันตอนการน�
้
และการประเมินผล ประการที่สอง แผนนี ้จะเน้ นย� ้ำว่าหัวใจส�ำคัญ
หลัก ๆ ในการปฏิบตั กิ ารทางทหารคือการบรรลุสนั ติภาพ ซึง่ เป็ นสิง่
ส�ำคัญมากกว่าการเอาชนะข้ าศึก
ด้ วยเหตุนี ้ บายานิฮนั จึงหลุดออกจากกรอบการท�ำงานแบบเดิม
และมีการศึกษาวิเคราะห์ในขอบเขตที่ไม่ใช่การสู้รบในการจัดการ
กับภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมัน่ คงของประเทศ ประการที่
สาม บายานิฮนั ยึดมัน่ ตามกรอบการท�ำงานด้ านสันติภาพโดยรวม
ของรัฐบาล แม้ วา่ มันจะไม่ใช่แผนของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์เพียงฝ่ าย
เดียว แต่บายานิฮนั ก็ไม่ได้ อยูใ่ นภาวะสูญญากาศ แผนนี ้จะด�ำเนินไป
อย่างสอดคล้ องกับนโยบายแห่งชาติเพื่อสันติภาพ ความมัน่ คงและ
การพัฒนา
ฟิ ลปิ ปิ นส์ก�ำลังแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับกลุม่ ที่สร้ างภัยคุกคาม
สามกลุม่ หลัก ๆ กลุม่ แรกคือพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลปิ ปิ นส์/กองทัพ
ประชาชนใหม่/แนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ ซึง่ พยายามหาทาง
ที่จะล้ มล้ างรัฐบาลประชาธิปไตยและแทนที่ด้วยรัฐบาลในระบอบ
คอมมิวนิสต์ กลุม่ ที่สองคือแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร ซึง่ มีเป้า
หมายในการแยกตัวออกจากสาธารณรัฐและจัดตังรั้ ฐอิสลามอิสระ
กลุม่ ที่สามคือกลุม่ อะบูซยั ยาฟ ซึง่ เป็ นกลุม่ ก่อการร้ ายที่มีชื่อในเรื่ อง
การลักพาตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่
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เก็ตตี ้อิมเมจ

กองก�ำลังนาวิกโยธินฟิ ลิปปิ นส์ ลาดตระเวนไปตามถนนทีก่ วาดล้ างแล้ วทีเ่ คย
อยู่ในระยะซุ่มยิงของข้ าศึก ในขณะทีค่ ลือ่ นก�ำลังไปยังพืน้ ทีส่ ู้ รบหลักในเมือง
มาราวี ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายในทางยุ ทธศาสตร์

ภายใต้ แผนบายานิฮนั กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ปรับเปลี่ยนภารกิจของ
ตน “เพื่อปฏิบตั กิ ารสนับสนุนในการบรรลุสนั ติภาพเพื่อช่วยให้
ประชาชนฟิ ลปิ ปิ นส์สามารถสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนและสันติภาพอันเที่ยงแท้ และยาวนาน” ค�ำว่า “ปฏิบตั กิ าร
สนับสนุน” ถูกน�ำมาใช้ เพื่อเน้ นบทบาทของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ภาย
ใต้ บายานิฮนั ภารกิจนี ้มุง่ เน้ นความส�ำคัญในการให้ รัฐบาลพลเรื อน
เป็ นผู้น�ำในการแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบ สิง่ นี ้จะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ขนั ้
สุดท้ าย นัน่ ก็คือขีดความสามารถของภัยคุกคามจากอาวุธภายใน
ประเทศนันลดลงจนถึ
้
งระดับที่ไม่สามารถคุกคามเสถียรภาพของ
ประเทศได้ อีกต่อไป และเจ้ าหน้ าที่พลเรื อนจะมัน่ ใจได้ ถงึ ความ
ปลอดภัยและความผาสุกของประชาชนฟิ ลปิ ปิ นส์
ผลลัพธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายดังกล่าวจะเกิดขึ ้นได้ จากจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
• มีสว่ นร่วมในการสร้ างความส�ำเร็ จของกระบวนการสันติภาพ
• ก�ำหนดให้ กองก�ำลังติดอาวุธโดยอาชีพปฏิบตั หิ น้ าที่ภายใต้
การควบคุมของพลเรื อนในระบอบประชาธิปไตยที่มีความ
มัน่ คง
• เอาชนะกลุม่ อะบูซยั ยาฟ และกลุม่ แนวร่วมติดอาวุธต่าง ๆ ที่
สร้ างภัยคุกคาม
• มีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งกับกองทัพ
ประชาชนใหม่ แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร และกลุม่ ติด
อาวุธอื่น ๆ ที่สร้ างภัยคุกคาม
• มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเงื่อนไขส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่พลเรื อน
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและความผาสุกของ
ประชาชนในท้ องถิ่นของตน
• สนับสนุนการพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมในเชิงพัฒนา การบริ หาร
จัดการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั แิ ละกิจกรรมการบังคับ
ใช้ กฎหมาย
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กลุ่มกองโจรของกองทัพประชาชนใหม่ ยนื เรียงแถวในเทือก
เขาเซียร์ รามาเดร ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงมะนิลา ใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ด้ วยวิธีการและแรงจูงใจต่าง ๆ กันของบรรดากลุม่ ติดอาวุธที่
สร้ างภัยคุกคาม หนทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมจึงเป็ นสิง่
จ�ำเป็ น ส�ำหรับกลุม่ อะบูซยั ยาฟ ด้ วยนโยบายการไม่เจรจากับผู้
ก่อการร้ าย ผลลัพธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายที่ต้องการคือความพ่ายแพ้ ของกลุม่
โดยเด็ดขาด ส�ำหรับแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ โครงการต่าง ๆ
ของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์จะมุง่ เน้ นการแก้ ไขประเด็นที่ท�ำให้ มีการต่อสู้
ด้ วยอาวุธ เพื่อให้ ผ้ กู ่อความไม่สงบละทิ ้งความพยายามในการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธและเข้ าร่วมในการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลในที่สดุ
ส�ำหรับกลุม่ ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนอย่างแนวร่วมปลด
ปล่อยอิสลามโมโร ผลลัพธ์ระดับชาติขนสุ
ั ้ ดท้ ายที่วางแผนไว้ คือการ
เจรจาเพื่อยุตคิ วามขัดแย้ งทางการเมืองภายในขอบเขตรัฐธรรมนูญ
ของฟิ ลปิ ปิ นส์

แนวคิดเกี่ยวกับบายานิฮัน

กระบวนทัศน์ใหม่ของบายานิฮนั ในการด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารคือ
“การบรรลุสนั ติภาพมากกว่าการเอาชนะข้ าศึก” นอกเหนือจากเป้า
หมายเร่งด่วนในการลดขีดความสามารถในการติดอาวุธของกลุม่ ภัย
คุกคามแล้ ว กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์จะมุง่ เน้ นการปฏิบตั กิ ารทางทหารที่
จะส่งผลระยะยาวต่อวิถีชีวิตและความผาสุกของผู้คนโดยให้ ความ
ส�ำคัญอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความสงบสุขอย่างแท้ จริ ง
บายานิฮนั จะต้ องได้ รับการค� ้ำจุนจากแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ สอง
ประการ ได้ แก่ แนวทางความร่วมมือของคนทังชาติ
้ และแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ี่มงุ่ เน้ นที่ประชาชน
แนวทางความร่วมมือของคนทังชาติ
้ จะต้ องประกอบไปด้ วยการ
มีสว่ นร่วมและความเกี่ยวข้ องอย่างแข็งขันของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทังหมดเพื
้
่อบรรลุสนั ติภาพและความมัน่ คง ประเด็นส�ำคัญคือการ
ยอมรับว่าวิธีการแก้ ปัญหาทางทหารเพียงอย่างเดียวนันไม่
้ เพียงพอ
ต่อการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับสันติภาพและความมัน่ คงภายใน บายา

พล.อ. เอดูอาร์ โด อาโน ผู้บัญชาการทหารสู งสุ ดฟิ ลิปปิ นส์ และผู้กำ� กับดูแล
ด้ านกฎอัยการศึก (ขวา) เป็ นผู้น�ำในการชนก�ำปั้นกับเจ้ าหน้ าทีท่ างทหาร
และเจ้ าหน้ าทีก่ ลาโหมระดับสู งในระหว่ างการไปเยือนค่ ายทหารในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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นิฮนั มุง่ เน้ นแนวคิดเรื่ องความมัน่ คงที่ใช้ ร่วมกันได้ ไม่เพียงแต่ในหมู่
กองก�ำลังรักษาความมัน่ คงและหน่วยงานของรัฐบาลเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงหน่วยงานนอกภาครัฐและภาคอื่น ๆ ของสังคมอีกด้ วย ตาม
แผนนี ้จะถือว่าแม้ แต่พลเมืองธรรมดาก็เป็ นผู้มีสว่ นร่วมที่สำ� คัญใน
การบรรลุสนั ติภาพและความมัน่ คง ในบริ บทนี ้ บทบาทของกองทัพ
ฟิ ลปิ ปิ นส์คือการปฏิสมั พันธ์อย่างแข็งขันกับพันธมิตรและหุ้นส่วน
ในการปรึกษาหารื อและการเจรจา สร้ างความร่วมมือ และสร้ าง
สันติภาพและความมัน่ คงในวงกว้ าง
แนวทางการรักษาความมัน่ คงที่มงุ่ เน้ นที่ประชาชนหรื อมนุษย์
ก�ำหนดให้ สวัสดิภาพของประชาชนเป็ นหัวใจส�ำคัญของการปฏิบตั ิ
การทางทหาร ความมัน่ คงของมนุษย์ในขอบเขตที่กว้ างขึ ้นนันจะให้
้
ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนและมองหาวิธีที่จะส่งเสริ มความมัน่ คง
และความปลอดภัย โดยพิจารณาจากความต้ องการและความเป็ น

แห่งสันติ ขีดความสามารถทางทหารจะใช้ เฉพาะในสถานการณ์ด้าน
ความมัน่ คงที่เหมาะสมในพื ้นที่เท่านัน้ ที่สำ� คัญเท่า ๆ กันคือ กองทัพ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ยดึ มัน่ ในข้ อตกลงของรัฐบาลในเรื่ องการยุตกิ ารสู้รบหรื อ
การระงับกิจกรรมทางทหาร
ประการที่สอง แม้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์จะให้ ความส�ำคัญกับ
กระบวนการแห่งสันติภาพ แต่การปฏิบตั กิ ารทางทหารก็จะเพิ่มมาก
ขึ ้น แต่คราวนี ้ การปฏิบตั ิการทางทหารที่ชอบด้ วยกฎหมายจะมุง่
เน้ นที่สว่ นติดอาวุธของกลุม่ ที่สร้ างภัยคุกคามโดยมิให้ เกิดความเสีย
หายข้ างเคียงแม้ แต่น้อย ด้ วยลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของกลุม่
ที่สร้ างภัยคุกคามเหล่านี ้ และผลลัพธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายที่ต้องการในการ
จัดการกับแต่ละกลุม่ วิธีการที่ใช้ จงึ ต้ องแตกต่างกันออกไป
เพื่อให้ แนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติล้มเลิกการสู้รบด้ วยอาวุธ
และหันกลับไปใช้ การเจรจา รัฐบาลจ�ำเป็ นต้ องใช้ แรงกดดันอย่างต่อ
เนื่อง ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของแรง
กดดันทางกายภาพและทาง
สังคม การสร้ างแรงกดดันทาง
กายภาพจะใช้ การปฏิการสู้รบ
การปฏิบัติการทางทหารทัง้ หมดจะอยู ่บนพืน้ ฐานของ
ที่มงุ่ เน้ นข่าวกรอง ควบคูไ่ ปกับ
การบังคับใช้ กฎหมายและการ
ความจ�ำเป็ นในเชิ งยุ ทธศาสตร์ทีค่ รอบคลุมสองประการ
ด�ำเนินคดี ในทางกลับกัน การ
ประการแรกคือการยึดมัน่ ในอุ ดมการณ์ทางสิทธิมนุษยชน
สร้ างแรงกดดันทางสังคมจะใช้
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและหลักนิติธรรม
เสียหลายรายเพื่อสร้ างแนวคิด
ประการทีส่ อง สิง่ ส�ำคัญคือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมดจะ
หลักร่วมกันว่าการต่อสู้ด้วย
อาวุธนันเป็
้ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ ใน
ต้องเป็ นผู ้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบรรลุสันติภาพ
การบรรลุเป้าหมายทางการเมือง
และความมัน่ คงภายใน
ในขณะที่สร้ างแรงกดดัน รัฐบาล
จะต้ องมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้
ผู้ก่อความไม่สงบมีทางออกและ
วางอาวุธและกลับเข้ าสูส่ งั คม
กระแสหลัก
จริ งในระดับรากหญ้ า ในการบรรลุสนั ติภาพนัน้ การปกป้องพลเรื อน
ส�ำหรับแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร ต้ องมีการก�ำหนดวิธี
คือเป้าหมายที่ต้องการในท้ ายสุด แนวความคิดเรื่ องความมัน่ คงของ การป้องปรามที่นา่ เชื่อถือเพื่อให้ บรรลุผลส�ำเร็ จในการเจรจาเพื่อยุติ
มนุษย์มีองค์ประกอบหลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านเศรษฐกิจ ความขัดแย้ งทางการเมือง นี่เป็ นการสนับสนุนให้ แนวร่วมปลดปล่อย
อาหาร สุขภาพ สิง่ แวดล้ อม บุคคล ชุมชนและการเมือง ที่ต้องมีการ อิสลามโมโรปฏิบตั ติ ามกระบวนการแห่งสันติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ
ด�ำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐทังหมด
้
รวมทังภาคเอกชนและภาค
้
มีการเจรจาเพื่อยุตคิ วามขัดแย้ ง การป้องปรามที่นา่ เชื่อถืออาจท�ำได้
ประชาสังคม
โดยการแสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์และความ
การปฏิบตั กิ ารทางทหารทังหมดจะอยู
้
บ่ นพื ้นฐานของความ
เต็มใจที่จะใช้ ก�ำลังอย่างถูกต้ องตามกฎหมายเพื่อด�ำเนินการขันเด็
้ ด
จ�ำเป็ นในเชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมสองประการ ประการแรกคือ
ขาดต่อความพยายามใด ๆ ของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่จะ
การยึดมัน่ ในอุดมการณ์ทางสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรม
กลับไปท�ำการต่อสู้โดยใช้ อาวุธ
ระหว่างประเทศและหลักนิตธิ รรม ประการที่สอง สิง่ ส�ำคัญคือผู้มี
การเอาชนะกลุม่ อะบูซยั ยาฟอย่างเด็ดขาดสามารถท�ำได้ โดยการ
ส่วนได้ สว่ นเสียทังหมดจะต้
้
องเป็ นผู้มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการ
ท�ำให้ กลุม่ นี ้ถูกตัดขาดจากทุกฝ่ ายเพื่อจะสามารถใช้ กองก�ำลังทหาร
บรรลุสนั ติภาพและความมัน่ คงภายใน
ได้ อย่างอย่างแม่นย�ำ การท�ำให้ อะบูซยั ยาฟถูกตัดขาดท�ำได้ โดยการ
ความจ�ำเป็ นในเชิงยุทธศาสตร์ เหล่านี ้จะส่งเสริ มหนทางปฏิบตั ิ
เปิ ดโปงความโหดร้ ายป่ าเถื่อนของกลุม่ ก่อการร้ ายนี ้เพื่อปลุกระดมให้
ของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ ประการแรก กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์จะมีสว่ นร่วมใน มีการประณามอย่างกว้ างขวางจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังในประเทศ
้
การยุตคิ วามขัดแย้ งทางอาวุธทังหมดอย่
้
างถาวรด้ วยวิธีที่สนั ติ ซึง่ จะ และต่างประเทศ มีการด�ำเนินมาตรการเพื่อแบ่งแยกกลุม่ ก่อการร้ าย
ท�ำให้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นผู้ที่ยดึ มัน่ ในความส�ำคัญของกระบวนการ จากการสนับสนุนและอิทธิพลจากต่างประเทศ เป็ นสิง่ ส�ำคัญเช่น
20
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เดียวกันที่กลุม่ นี ้จะต้ องถูกแยกออกจากกลุม่ ติดอาวุธอื่น ๆ ที่สร้ าง
ภัยคุกคามในประเทศเพื่อป้องกันการปลูกฝั งแนวคิดแบบหัวรุนแรง ผู้
ก่อการร้ ายจะต้ องถูกปิ ดกันจากการสนั
้
บสนุนของมวลชนเพื่อให้ คน
เหล่านี ้ขาดที่หลบภัยและการสนับสนุนจากประชาชน
ประการที่สามคือการสนับสนุนความพยายามในการสร้ าง
สันติภาพและการพัฒนาโดยให้ ความส�ำคัญกับชุมชน ซึง่ จะมุง่ เน้ น
การด�ำรงรักษาสันติภาพและการพัฒนาในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ
จากความขัดแย้ ง ด้ วยแนวทางความร่วมมือของคนทังชาติ
้ อย่างต่อ
เนื่อง การสนับสนุนของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ตอ่ โครงการต่าง ๆ ด้ านการ
ก�ำกับดูแลจะเกิดขึ ้นตังแต่
้ ระดับประเทศเรื่ อยไปจนถึงระดับรากหญ้ า
โดยเน้ นการรักษาความสอดคล้ องและความต่อเนื่องของนโยบาย
การด�ำเนินการนี ้จะท�ำให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในเรื่ องการต่อต้ านการก่อ
ความไม่สงบที่ครอบคลุมโดยใช้ ทงโครงการทางทหารและพลเรื
ั้
อน
ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง เจตจ�ำนงพื ้นฐานที่ส�ำคัญ
คือการระบุและการแก้ ไขปั ญหาหลัก ๆ ที่กระตุ้นให้ เกิดการปลูกฝั ง
แนวคิดหัวรุนแรงอย่างจริ งจัง
ประการที่สี่ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ตระหนักดีวา่ การด�ำเนินการตาม
แผนนี ้จะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องใช้ ความพยายามอย่างจริ งใจ
ในการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบตั ิ ดังนัน้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์จงึ
ด�ำเนินโครงการตามแนวทางการปฏิรูปในภาคการรักษาความมัน่ คง
ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาขีดความสามารถ ความเป็ นมืออาชีพและการ
มีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในโครงการของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
ต้ องมีการเน้ นย� ้ำว่าการปฏิรูปที่จ�ำเป็ นจะท�ำให้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์มี
ประสิทธิภาพในเชิงสถาบันมากขึ ้นและมีความได้ เปรี ยบในการต่อสู้
กับภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมัน่ คงภายใน

สิ่งที่เราตระหนัก

ในการด�ำเนินงานหกปี แผนบายานิฮนั ท�ำให้ เกิดผลลัพธ์ทงที
ั ้ ่เป็ น
รูปธรรมและนามธรรม ประการแรก การเจรจาเพื่อยุตคิ วามขัดแย้ ง
ทางการเมืองกับแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรนันบรรลุ
้
ผลส�ำเร็จ
สิง่ ที่ยงั ต้ องท�ำคือการออกกฎหมายตามประเด็นที่ได้ ตกลงกัน บา
ยานิฮนั ยังสามารถเปลี่ยนพื ้นที่ขดั แย้ งให้ เป็ นพื ้นที่สงบสุขโดยมีการ
ประกาศว่า พื ้นที่ 68 จังหวัดจากทังหมด
้
76 จังหวัดที่ได้ รับผลกระ
ทบจากแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติได้ กลายเป็ นพื ้นที่สงบสุข
และพร้ อมส�ำหรับการพัฒนาต่อไป ซึง่ หมายความว่าสถานการณ์ได้
กลับสูภ่ าวะปกติและขณะนี ้เจ้ าหน้ าที่พลเรื อนสามารถรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชนในท้ องถิ่น ส�ำหรับ
กลุม่ อะบูซยั ยาฟ กลุม่ นี ้ยังคงถูกแบ่งแยกอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรี ยม
การที่จะท�ำลายล้ างในที่สดุ
หนึง่ ในผลลัพธ์ที่เป็ นนามธรรมคือ ขณะนี ้เมื่อมีพื ้นที่ที่มีความ
สงบสุขในประเทศเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ท�ำให้ ประชาชนมีมมุ มองที่เปลี่ยน
ไปต่อกองทัพอันเนื่องมาจากความเป็ นมืออาชีพและประวัตใิ นด้ าน
สิทธิมนุษยชนที่ดีขึ ้นมาก และกองทัพรวมถึงภารกิจของกองทัพก็ได้
รับการสนับสนุนจากประชาชน
ประสบการณ์จากบายานิฮนั น�ำมาซึง่ การเรี ยนรู้ที่ส�ำคัญบาง
ประการ ประการแรก การเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั กองก�ำลังรักษา
ความมัน่ คงคือปั จจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการแก้ ไขปั ญหาการ

เจ้ าหน้ าทีข่ องกองทัพอากาศฟิ ลิปปิ นส์ ทไี่ ด้ เดินทางไปปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นเมือง
มาราวี เดินสวนสนามในระหว่ างพิธีต้อนรับเจ้ าหน้ าทีเ่ หล่ านีก้ ลับบ้ าน ที่
กองบัญชาการกองทัพอากาศฟิ ลิปปิ นส์ ในเมืองปาเซย์ ซึ่งอยู่ใกล้ กบั กรุง
มะนิลา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รอยเตอร์

ก่อความไม่สงบ กองทัพต้ องเตรี ยมพร้ อมที่จะรับบทบาทใหม่ภาย
ใต้ กระบวนทัศน์ใหม่ กองทัพจ�ำเป็ นต้ องมีคณ
ุ ธรรมที่เหนือกว่าโดย
อาศัยการปฏิรูปเชิงสถาบันหากต้ องการที่จะประสบความส�ำเร็จใน
การแก้ ไขปั ญหาการก่อความไม่สงบ
ประการที่สอง การมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันและการประสานงาน
ระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียคือสิง่ จ�ำเป็ น หากไม่มีความพยายามร่วม
กัน บายานิฮนั ก็คงเป็ นแค่แผนการเท่านัน้ การแบ่งปั นความรับผิด
ชอบระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการก�ำหนด
แนวคิดด้ านความมัน่ คงที่ใช้ ได้ ร่วมกัน ซึง่ จะช่วยให้ สามารถระดม
ความพยายามที่เหนียวแน่นในระดับชาติเพื่อแก้ ไขมูลเหตุของการก่อ
ความไม่สงบ ธรรมาภิบาลและความเป็ นผู้น�ำทางพลเรื อนคือหัวใจ
ส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี ้
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดี การด�ำเนินงานตามแผนบายานิฮนั จะต้ อง
มีความยัง่ ยืน ซึง่ เน้ นให้ เห็นถึงความส�ำคัญของความต่อเนื่องของ
นโยบายและยุทธศาสตร์ ในระยะยาว การด�ำเนินงานตามแผนควรจะ
อยูเ่ หนือการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำทังในทางพลเรื
้
อนและทางทหาร
วิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ล่าสุดที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกแสดงให้ เห็นว่าภัย
คุกคามได้ พฒ
ั นาไปเป็ นปั ญหาระดับโลกที่อยูเ่ หนือการควบคุมของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ ความเชื่อมโยงระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ในท้ อง
ถิ่นที่สร้ างภัยคุกคามและผู้ก่อการร้ ายระหว่างประเทศท�ำให้ พลวัต
ในการก่อความไม่สงบภายในประเทศเปลี่ยนไป หากต้ องการที่จะ
แก้ ไขความกังวลด้ านความมัน่ คงอย่างครอบคลุม การท�ำงานร่วม
กันที่มากขึ ้นระหว่างรัฐบาล องค์กรระดับโลกและระดับภูมิภาค และ
ประชาสังคมพลเรื อนคือสิง่ จ�ำเป็ น ประเทศต่าง ๆ ต้ องร่วมมือกันใน
ฐานะประชาคมโลกที่มีความเข้ าใจร่วมกันและมีจดุ มุง่ หมายร่วม
กัน เมื่อภัยคุกคามความมัน่ คงต่าง ๆ พัฒนาไปเป็ นปั ญหาระดับโลก
ความต้ องการกระบวนทัศน์ที่สามารถจัดการกับภัยคุกคามในยุค
โลกาภิวตั น์ได้ ก็เป็ นเรื่ องส�ำคัญยิ่ง ดังนัน้ แนวคิดในเรื่ อง “บายานิฮนั
ในระดับโลก” จึงเป็ นสิง่ ที่ตรงประเด็น o
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การรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ในโลกที่กำ� ลังเปลี่ยนแปลง
นางแคทริน บอตโต

ภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

กองทัพสหรัฐฯ ให้ การสนับสนุนการรักษาสันติภาพและความมัน่ คงใน
สาธารณรัฐเกาหลีมาเป็ นเวลานานกว่า 67 ปี โดยผ่านทางส่วนบัญชาการทาง
ทหาร 3 ส่วน ได้ แก่ กองบัญชาการสหประชาชาติ กองก�ำลังสหรัฐฯ ในเกาหลี
และหน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสม ส่วนบัญชาการดังกล่าวแต่ละส่วนนี ้ บาง
ช่วงเวลาในอดีตต้ องพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญทางสภาพแวดล้ อมเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่จ�ำเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยนภารกิจหรื อขอบเขตการท�ำงาน และ
กลายเป็ นความท้ าทายที่สว่ นบัญชาการแต่ละส่วนต้ องเผชิญ ความมุง่ มัน่ อัน
แน่วแน่ของกองทัพสหรัฐฯ ในเกาหลีตลอดช่วงระยะเวลาอันยาวนานนี ้เป็ น
ข้ อพิสจู น์ที่ชดั แจ้ งถึงความยืดหยุน่ ของสถาบันเหล่านี ้ ที่แสดงให้ เห็นถึงความ
สามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซบั ซ้ อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เงื่อนไขที่อยูเ่ บื ้องหลังการจัด
ตังส่
้ วนบัญชาการแต่ละส่วนท�ำให้ เข้ าใจได้ อย่างชัดเจนว่า เหตุใดสาธารณรัฐ
เกาหลีจงึ เป็ นเพียงประเทศประชาธิปไตยที่มนั่ คงประเทศเดียวที่มีกองก�ำลังใน
ยามสงครามอยูภ่ ายใต้ การควบคุมการปฏิบตั กิ ารของผู้บญ
ั ชาการสหรัฐฯ เป็ น
ที่ตงเพี
ั ้ ยงแห่งเดียวของกองก�ำลังผสมระหว่างสองประเทศของสหรัฐฯ และ
เป็ นที่ตงของกองบั
ั้
ญชาการสหประชาชาติซงึ่ น�ำโดยสหรัฐฯ

กองบัญชาการสหประชาชาติ

พล.อ. แมตทิว บี. ริดจ์ เวย์ จากกองทัพบกสหรัฐฯ
(ซ้ าย) และ พล.ร.ท. ซี. เทอร์ เนอร์ จอย จากกองทัพเรือ
สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับสู งของคณะเจรจาเพือ่
การสงบศึก เดินน�ำแถวคณะทูตสั นติภาพไปยังเครื่อง
บินทีร่ ออยู่เพือ่ เดินทางไปยังมืองแคซอง ประเทศ
เกาหลีเหนือ เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2494

การปรากฏตัวของกองทัพสหรัฐฯ ในเกาหลีเริ่ มต้ นอย่างจริ งจังเมื่อ
สงครามโลกครัง้ ที่สองสิ ้นสุดลง โดยตังใจจะให้
้
เป็ นมาตรการชัว่ คราวที่ไม่เข้ ม
งวดในการรักษาเสถียรภาพของเกาหลีใต้ และต่อต้ านการขยายอิทธิพลของ
โซเวียตที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น แม้ วา่ แต่เดิมจะวางแผนท�ำหน้ าที่ผ้ พู ิทกั ษ์ เป็ น
ระยะเวลาห้ าปี แต่กลับกลายเป็ นว่าต้ องมีการจัดตังรั้ ฐบาลทหารโดยกองทัพ
บกสหรัฐฯ ในเกาหลี รัฐบาลทหารดังกล่าวสิ ้นสุดวาระในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2491 โดยมีการเลือกตังให้
้ นายอี ซึงมัน เข้ ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี และรัฐบาลทหารนันก็
้ เปลี่ยนบทบาทไปเป็ นคณะที่ปรึกษา
ทางทหาร หลังจากที่นายอี ซึงมัน ได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นประธานาธิบดี สหรัฐฯ
ได้ เริ่ มถอนกองก�ำลังออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ในขณะเดียวกัน เกาหลีก็
เหนือก็เริ่ มวางแผนรุกรานเกาหลีใต้ และเริ่ มกระท�ำการดังกล่าวในวันที่ 25
มิถนุ ายน พ.ศ. 2493
หลังจากที่สงครามเกาหลีปะทุขึ ้น ความสนใจของสหรัฐฯ ในเอเชียคือการ
ต่อต้ านการขยายอิทธิพลของจีน เกาหลีเหนือและสหภาพโซเวียตในภูมิภาค
นี ้ นายแฮร์ รี เอส. ทรูแมน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ ประกาศอย่างชัดเจนทัง้
ที่เป็ นส่วนตัวและต่อสาธาณะว่า ความกังวลหลัก ๆ ของตนเกี่ยวกับเกาหลี
คือข้ อสงสัยที่วา่ สหภาพโซเวียตจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในความขัดแย้ ง ในช่วง
แรก ๆ ของสงคราม รัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่าการบุกรุกเกาหลีใต้ โดยเกาหลีเหนือ
อาจเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการรุกในระดับภูมิภาคของสาธารณรัฐประชาชน
้
จีนและสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต การด�ำเนินการขันแรกของ
สหรัฐฯ คือการส่งกองเรื อที่ 7 ของสหรัฐฯ ไปปกป้องสาธารณรัฐจีน (ปั จจุบนั
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คือไต้ หวัน) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่ถกู รุกรานด้ วยเช่นกัน ตามบันทึกของ
ทบวงทหารบกสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นพร้ อม ๆ กัน
ท�ำให้ ประธานาธิบดีทรูแมนมีความกังวลมากยิ่งขึ ้นเกี่ยวกับภัยคุกคาม
อันแข็งกล้ าของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่แผ่ขยายในภูมิภาค ซึง่ รวมถึงการ
เข้ าสูส่ งครามกลางเมืองจีนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนและ
การทดสอบนิวเคลียร์ ครัง้ แรกของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
ใน พ.ศ. 2492 ปั จจัยเหล่านี ้มีสว่ นท�ำให้ ประธานาธิบดีทรูแมนตัดสิน
ใจขยายการช่วยเหลือไปยังเกาหลีใต้ ภายใต้ การอุปถัมภ์ขององค์การ
สหประชาชาติ เพื่อยับยังการขยายตั
้
วของคอมมิวนิสต์ในต่างประเทศ
และสนับสนุนจุดยืนในการต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี ้ สหรัฐฯ จึงขอการรับรองจากคณะมนตรี ความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติ การจัดตังกองบั
้
ญชาการสหประชาชาติตาม
ข้ อมติที่ 84 ของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2493 เป็ นการอนุมตั ใิ ห้ สหรัฐฯ ด�ำเนินการได้ ข้ อมติดงั
กล่าวระบุให้ สหรัฐฯ แต่งตังผู
้ ้ บญ
ั ชาการของหน่วยบัญชาการรวมภายใต้
ธงขององค์การสหประชาชาติเพื่อ “ช่วยเหลือสาธารณรัฐเกาหลีในการ
ป้องกันตนเองจากการโจมตีด้วยอาวุธ และเพื่อฟื น้ ฟูสนั ติภาพระหว่าง
ประเทศและความมัน่ คงภายในพื ้นที่” ชาติตะวันตกต่าง ๆ มองว่าการ
ด�ำเนินการของกองบัญชาการสหประชาชาติคือการต่อต้ านการขยาย
ตัวของคอมมิวนิสต์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและต่อทัว่ โลก และ
ได้ รับความเห็นชอบจากนานาชาติโดยจะเห็นได้ จากการสนับสนุนในวง
กว้ าง การลงมติอย่างเป็ นเอกฉันท์ในที่ประชุมคณะมนตรี ความมัน่ คง
แห่งสหประชาชาติเป็ นผลมาจากการที่นายโจเซฟ สตาลิน ผู้น�ำของ
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตตัดสินใจที่จะไม่สง่ ผู้แทนเข้ าร่วม
การประชุมที่เป็ นการอนุมตั ิให้ กองบัญชาการสหประชาชาติเข้ าร่วมใน
สงครามเกาหลี หากสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคัดค้ านข้ อ
มติดงั กล่าว ก็ยงั เป็ นเรื่ องที่ไม่ชดั เจนว่าการมีสว่ นร่วมในเกาหลีจะได้ รับ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอในรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อจะเข้ าไปด�ำเนินการ
โดยฝ่ ายเดียวหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของคณะมนตรี ความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติคือสิง่ ที่ท�ำให้ กองทัพสหรัฐฯ ออกไปปฏิบตั กิ าร
นอกประเทศได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศสงครามโดยรัฐสภาสหรัฐฯ ซึง่
ยังคงเป็ นมาตรฐานที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
หลังจากการสู้รบด�ำเนินไปได้ ปีกว่า ๆ สหรัฐฯ (โดยกองบัญชาการ
สหประชาชาติ) สาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีเหนือได้ สนับสนุน
การเริ่ มต้ นการเจรจาสงบศึกเพื่อยุตคิ วามขัดแย้ งโดยเร็ วที่สดุ อย่างไร
ก็ตาม ประธานาธิบดีอี ซึงมัน เห็นว่าการลงนามในข้ อตกลงสงบศึก
คือการปฏิเสธโอกาสในการรวมชาติเกาหลีภายใต้ รัฐบาลเกาหลีใต้
และจะเป็ นเหตุให้ น�ำมาซึง่ ภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของเกาหลีใต้ ใน
จดหมายที่เขียนถึงประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ของสหรัฐฯ
ประธานาธิบดีอีระบุวา่ การลงนามในข้ อตกลงที่เป็ นการยินยอมให้ กอง
ก�ำลังคอมมิวนิสต์จีนอยูใ่ นเกาหลีเหนือต่อไปเป็ น “การยอมรับโทษ
ประหารชีวิตโดยไม่มีการคัดค้ าน”
หลังจากการเจรจาด�ำเนินไปได้ สองปี และมีการเสนอให้ จดั ท�ำสนธิ
สัญญาการป้องกันร่วมกัน ประธานาธิบดียงั คงคัดค้ านการสงบศึกและ
ปฏิเสธที่จะลงนาม ในท้ ายที่สดุ ข้ อตกลงสงบศึกก็มีผ้ ลู งนามห้ าคน
ได้ แก่ ผู้น�ำอเมริ กนั สองคนจากกองบัญชาการสหประชาชาติ ผู้น�ำสอง
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คนจากเกาหลีเหนือและหนึง่ คน
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากความล้ มเหลวในการแก้ ไข
ปั ญหาทีม่ มี าเป็ นเวลานานใน
ระหว่างการเจรจาสงบศึก ข้ อตกลง
สงบศึกเกาหลีจงึ ก�ำหนดให้ มกี าร
ประชุมทางการเมืองทีก่ รุงเจนีวาเพือ่
เจรจาเรื่องการยุติ “ปั ญหาเกาหลี”
และการถอนกองก�ำลังต่างชาติออก
จากเกาหลี ความแน่วแน่ของนายอี
ซึงมัน และเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน
ของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ท�ำให้
มีความเป็ นไปได้ เพียงเล็กน้ อยทีก่ าร
ประชุมดังกล่าวจะบรรลุผลส�ำเร็จ
นายอีเศร้ าใจกับเงือ่ นไขของการ
ประชุมและได้ ถามเอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ ว่า ตนต้ องรออีกนานเท่าไร
พันธมิตรต่าง ๆ ถึงจะตระหนักว่าการ
ประชุมนี ้เป็ นเพียงกลยุทธ์ในการถ่วงเวลา จะไม่มกี ารถอนกองก�ำลัง
คอมมิวนิสต์จนี ออกจากเกาหลีได้ อย่างสันติ และการรวมชาติจะไม่เกิดขึ ้น
ด้ วยวิธีการเลือกตังเสรี
้ ทกี่ ำ� กับดูแลโดยองค์การสหประชาติ การประชุม
ดังกล่าวไม่สามารถสร้ างข้ อตกลงในการแก้ ปัญหาเกาหลีได้ แต่กลับ
ส่งผลให้ มกี ารก�ำหนดให้ เส้ นขนานที่ 38 เป็ นแนวชายแดนโดยพฤตินยั
ระหว่างสองประเทศ และด�ำรงการสงบศึกทีย่ งั่ ยืนแทนการลงนามในสนธิ
สัญญาสันติภาพ เนือ่ งจากข้ อตกลงสงบศึกนี ้ลงนามโดยผู้บญ
ั ชาการกอง
บัญชาการสหประชาชาติ และก�ำหนดให้ กองบัญชาการสหประชาชาติ
เป็ นผู้กำ� กับดูแลพื ้นทีค่ รึ่งใต้ ของเขตปลอดทหาร การปรากฎตัวของกอง
บัญชาการสหประชาชาติในคาบสมุทรเกาหลีในฐานะผู้พทิ กั ษ์สนั ติภาพ
และความมัน่ คงในพื ้นทีจ่ งึ คงอยูย่ นื ยาวด้ วยเช่นกัน

กองก�ำลังสหรัฐฯ ในเกาหลี

ขณะที่การจัดตังกองบั
้
ญชาการสหประชาชาติมีเป้าหมายในเชิงกล
ยุทธ์ในภูมิภาค การจัดตังกองก�
้
ำลังสหรัฐฯ ในเกาหลีและการปรากฏ
ตัวอย่างต่อเนื่องในคาบสมุทรเกาหลีเริ่ มแรกนันคื
้ อการตอบสนองต่อ
ความไม่ไว้ วางใจกันระหว่างสหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลี ขณะที่การ
เจรจาสงบศึกท�ำให้ บทบาทของกองบัญชาการสหประชาชาติยงั คงอยู่
อย่างต่อเนื่องในคาบสมุทรเกาหลี แผนการของนายอี ซึงมัน และเป้า
หมายในการรวมชาติก็เป็ นตัวขัดขวางความรวดเร็ วในการแก้ ไขความ
ขัดแย้ งของเกาหลี เมื่อสงครามเกาหลีใกล้ จะสิ ้นสุดลง สหรัฐฯ ต้ องมุง่
เน้ นการส่งเสริ มเสถียรภาพในเกาหลีใต้ พร้ อมกับสนับสนุนให้ สาธาณ
รัฐเกาหลีมีความยับยังชั
้ ง่ ใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเกาหลีเหนือ และได้
ั ญาการป้องกันร่วมกันเพื่อเป็ นหลักประกันให้ กบั
เสนอให้ จดั ท�ำสนธิสญ
สาธาณรัฐเกาหลี แม้ วา่ การเคลื่อนไหวนี ้จะเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
นายอี แต่ความส�ำคัญของการด�ำรงไว้ ซงึ่ พันธมิตรที่ตอ่ ต้ านคอมมิวนิสต์
อย่างเข้ มแข็งในแปซิฟิกก็ยงั คงเป็ นเหตุผลอันสมควรในการมีสว่ นร่วม
ของสหรัฐฯ ในสาธาณรัฐเกาหลีเช่นกัน

แต่แรกนัน้ ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับเกาหลีและสนธิสญ
ั ญา
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องในระดับภูมิภาคเช่นเดียวกับเมื่อครัง้ ที่จดั ตังกอง
้
บัญชาการสหประชาชาติ ความจริ งแล้ ว ข้ อความในสนธิสญ
ั ญามุง่
เน้ นที่ “การเสริ มสร้ างสันติภาพในพื ้นที่แปซิฟิก” ให้ มีความแข็งแกร่ง
สาธารณรัฐเกาหลีถกู กล่าวถึงเป็ นส่วนใหญ่ในเรื่ องบทบาทในฐานะ
ภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญา ในขณะที่ “พื ้นที่แปซิฟิก” นันถู
้ กเรี ยกอย่างต่อ
เนื่องว่าเป็ นเป้าหมายของการปกป้องตามสนธิสญ
ั ญานี ้ ความมุง่ หมาย
ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยูเ่ บื ้องหลังสนธิสญ
ั ญานี ้คือความเป็ นไปได้ ที่จะ
เกิดความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างพันธมิตรต่าง ๆ ที่ท�ำสนธิสญ
ั ญา
ทวิภาคีในเอเชีย ซึง่ ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ และวุฒิสมาชิกบางราย
เรี ยกว่า “นาโต (องค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือ) แห่งแปซิฟิก”
ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารค�ำให้ การของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐฯ
ว่าด้ วยเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้ จะมีสนธิสญ
ั ญาทวิภาคี
อื่น ๆ ในแปซิฟิกและการให้ ความส�ำคัญกับสนธิสญ
ั ญาในระดับภูมิภาค
แต่ พล.อ. แมตทิว ริ ดจ์เวย์ แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ และนายจอห์น ฟอส
เตอร์ ดัลเลส รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก็มองว่า
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียนันมี
้ ความแตกต่างกันมากเกินกว่าที่จะสามารถ
จัดตังพั
้ นธมิตรแบบเดียวกับนาโตได้
การคัดค้ านอย่างรุนแรงของประธานาธิบดีอี ซึงมัน ต่อข้ อตกลง
สงบศึกเป็ นหนึง่ ในเหตุผลหลัก ๆ ที่ท�ำให้ ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ ยอม
เห็นด้ วยกับความคิดในเรื่ องสนธิสญ
ั ญาป้องกันร่วมกัน นายอีขม่ ขูอ่ ยู่
บ่อยครัง้ ว่าจะกระท�ำการโดยล�ำพังฝ่ ายเดียวเพื่อต่อต้ านเกาหลีเหนือใน
ระหว่างการเจรจา ใน พ.ศ. 2496 นายอีได้ ปล่อยเชลยศึกชาวจีนและ
ชาวเกาหลีเหนือราว 25,000 คนที่ต้องการจะอยูใ่ นเกาหลีใต้ ที่ปกครอง
ด้ วยระบอบประชาธิปไตย ซึง่ ท�ำให้ จีน เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริ กา
ประหลาดใจเป็ นอย่างมาก การได้ มาซึง่ การสนับสนุนของนายอีเป็ น
เรื่ องยากจนถึงขนาดที่สหรัฐฯ ต้ องมีแผนเผชิญเหตุที่เรี ยกว่า “แผนการ
ปฏิบตั กิ ารพร้ อมใช้ งาน” เพื่อเป็ นวิธีการที่อาจจะเอาชนะการคัดค้ าน

ซ้ าย: ทหารเกาหลีใต้ และทหารสหรัฐฯ
ยืนรักษาการณ์ ในระหว่ างพิธีเนื่องใน
วันครบรอบ 63 ปี ของการลงนามใน
ข้ อตกลงสงบศึกเกาหลี ทีห่ มู่บ้านพัก
รบปันมุนจอม ประเทศเกาหลีใต้ ใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ของนายอีตอ่ บางส่วนของข้ อ
ตกลงสงบศึกที่เสนอ แผนบาง
ชุดประกอบด้ วยการเตรี ยมการ
ในการลดอ�ำนาจและหาคนมา
แทนที่นายอี ข้ อเสนอในการจัด
ทหารผ่ านศึกชาวเกาหลีใต้ ทเี่ คยเข้ า
ท�ำสนธิสญ
ั ญาป้องกันร่วมกันมี
ร่ วมในสงครามเกาหลีทำ� ท่ าวันทยา
จุดมุง่ หมายเพื่อยับยังไม่
้ ให้ นาย
หัตถ์ เพือ่ แสดงความเคารพในระหว่ าง
อีกระท�ำการโดยล�ำพังฝ่ ายเดียว
พิธีเนื่องในวันครบรอบ 64 ปี ของ
ข้ อตกลงสงบศึกเกาหลี เมือ่ เดือน
เพื่อต่อต้ านเกาหลีเหนือ และ
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทีก่ รุงโซล
เพื่อให้ นายอีเห็นด้ วยกับการ
สงบศึกแทนที่จะกลับไปสูค่ วาม
ขัดแย้ ง สนธิสญ
ั ญาป้องกันร่วมกันช่วยบรรเทาความกังวลของนายอี
ได้ มากและนายอีได้ ยินยอมให้ มีการเจรจาเพื่อหาข้ อยุติ แต่นายอียงั คง
ปฏิเสธที่จะลงนามในข้ อตกลงสงบศึก

หน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสม

หน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสมเป็ นส่วนบัญชาการแรกที่มีการจัดตัง้
ขึ ้นเพื่อตอบโต้ โดยตรงต่อขีดความสามารถของเกาหลีเหนือแทนที่จะ
เป็ นการจัดการกับความกังวลในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หน่วย
บัญชาการนี ้ก็เป็ นเช่นเดียวกับส่วนบัญชาการอื่น ๆ ที่จะมีการปรับ
เปลี่ยนขอบเขตการท�ำงานและภารกิจเพื่อรองรับเหตุการณ์ตา่ งๆ ความ
้ ้นใน พ.ศ.
จริ งแล้ ว หน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสมได้ รับการจัดตังขึ
2521 เพื่อสนับสนุนการถอนกองก�ำลังสหรัฐฯ ออกจากสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึง่ เป็ นโครงการหลักของนายจิมมี คาร์ เตอร์ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ และต่อมาได้ ถกู ยกเลิกโดยประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ใน
พ.ศ. 2524 ค�ำสัง่ ยกเลิกแผนเดิมของนายเรแกนเกิดขึ ้นไม่นานหลังจาก
ที่มีการเปิ ดเผยในช่วงที่รัฐบาลของนายคาร์ เตอร์ ยงั คงบริ หารประเทศว่า
ขีดความสามารถของเกาหลีเหนือนันได้
้ พฒ
ั นาไปมากกว่าที่คดิ ก่อนที่
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จะยกเลิกแผนเดิม การควบคุมการปฏิบตั กิ ารของกองก�ำลังสาธารณรัฐ
เกาหลีได้ ถกู ถ่ายโอนจากกองบัญชาการสหประชาชาติไปยังหน่วย
บัญชาการกองก�ำลังผสม และ
มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
ล่าง: พล.อ.วินเซนต์ บรูกส์ ผู้บญ
ั ชาการ
งานส�ำหรับผู้บญ
ั ชาการกอง
หน่ วยบัญชาการกองก�ำลังผสมและกอง
บัญชาการสหประชาชาติใน
ก�ำลังสหรัฐฯ ในเกาหลี (กลาง) นายพล
พ.ศ. 2526 เพื่อตอบสนองต่อ
คิม บยองจู ทีก่ ำ� ลังจะเข้ารับต�ำแหน่ ง
รองผู้บญ
ั ชาการหน่ วยบัญชาการกอง
การมีอยูข่ องหน่วยบัญชาการ
ก�ำลังผสมในขณะนั้น (ทีส่ องจากซ้ าย)
กองก�ำลังผสมในฐานะ “หน่วย
และนายพลลีม โฮยอง ผู้บญ
ั ชาการที่
งานทางทหารและกฎหมาย
ก�ำลังจะพ้นวาระ (ขวา) ออกตรวจแถว
ที่แยกเป็ นเอกเทศจากกอง
ทหารในระหว่างพิธผี ลัดเปลีย่ นผู้นำ� ที่
บัญชาการสหประชาชาติ”
ศูนย์บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ใน
เขตยองซาน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
แนวคิดในเรื่ องการจัดตัง้
เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หน่วยบัญชาการกองก�ำลัง
ผสมเกิดขึ ้นในช่วงต้ นทศวรรษ
ขวาสุ ด: พล.ต. ลี ซังโช ซึ่งเป็ นผู้ร่วม
1970 (พ.ศ. 2513-2522) เมื่อ
ลงนามในข้อตกลงสงบศึกเกาหลีจาก
การเปลี่ยนแปลงพลวัตใน
ฝั่งคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ ขึน้ รถจีป๊
ไปพร้ อมกับผู้ร่วมเจรจาอืน่ ๆ หลังการ
ภูมิภาคได้ กระตุ้นให้ มีการ
ประชุมทีป่ ันมุนจอม ประเทศเกาหลีใต้
พิจารณายกเลิกกองบัญชาการ
เมือ่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2496 การลง
สหประชาชาติเพื่อผ่อนคลาย
นามในข้อตกลงดังกล่าวทีม่ ขี นึ้ สามวัน
ความตึงครี ยดกับสาธารณรัฐ
ต่อมาได้ช่วยขจัดอุปสรรคสุ ดท้ายใน
ประชาชนจีน และเพื่อให้
การแลกเปลีย่ นผู้บาดเจ็บคอมมิวนิสต์
หลายพันคนต่อเชลยศึกชาวอเมริกนั
เกิดสนธิสญ
ั ญาสันติภาพกับ
120 คน และเชลยศึกจากสหประชาชาติ
เกาหลีเหนือ ทังสาธารณรั
้
ฐ
480 คน
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เกาหลีและสหรัฐฯ สนับสนุนการยกเลิกกองบัญชาการสหประชาชาติ
แต่ด้วยเหตุผลที่ตา่ งกัน ส�ำหรับสหรัฐฯ นัน้ การยกเลิกกองบัญชาการ
สหประชาชาติจะช่วยส่งเสริ มความพยายามของตนในการฟื น้ ฟูความ
สัมพันธ์กบั สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ กลับมาเป็ นปกติ บันทึกภายใน
ของสภาความมัน่ คงแห่งชาติระบุวา่ สหรัฐฯ มีความตังใจที
้ ่จะ “ท�ำงาน
ไปพร้ อมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นหลัก ทังเพื
้ ่อสนับสนุนและยับยัง้
พันธมิตรเกาหลีของแต่ละฝ่ ายตามความจ�ำเป็ น” ในการเจรจา นอกจาก
นี ้ ผู้เชี่ยวชาญบางรายระบุวา่ เป้าหมายตามหลักนิยมของนายริ ชาร์ ด นิก
สัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะให้ ชาติพนั ธมิตรควบคุมดูแลการป้องกัน
ประเทศเอง ก็เป็ นเหตุผลหนึง่ ในการยกเลิกกองบัญชาการสหประชาชาติ
ซึง่ ณ จุดนี ้ยังคงควบคุมการปฏิบตั กิ ารของกองก�ำลังสาธารณรัฐเกาหลี
อยู่ หน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสมน่าจะช่วยสนับสนุนการถ่ายโอนการ
ควบคุมการปฏิบตั กิ ารให้ กบั สาธารณรัฐเกาหลีตามแนวคิดนี ้
ความต้ องการที่จะฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและ
หลักนิยมของนายนิกสันที่เป็ นแรงจูงใจในการยกเลิกกองบัญชาการ
สหประชาชาติถกู สาธารณรัฐเกาหลีมองไปอีกทางหนึง่ นายพัก ชองฮี
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กลัวว่าสาธารณรัฐเกาหลีอาจไม่ได้ รับการเหลียว
แลเมื่อสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ ้น และ
สหรัฐฯ อาจพยายามสร้ างความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือด้ วย
เช่นกัน ตามเรื่ องราวที่ตีพิมพ์โดยศูนย์วิลสัน นายพักหาทางที่จะให้ มีการ
เจรจากันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักประกัน
ความมัน่ คงในคาบสมุทรในกรณีที่สหรัฐฯ ถอนกองก�ำลังออกไป ดังนัน้
การพูดถึงการยกเลิกกองบัญชาการสหประชาชาติได้ กลายเป็ นปั จจัยที่
ช่วยให้ มีการเจรจากันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ สิง่ ที่เกิดขึ ้นคือ

สหรัฐฯ ได้ พิจารณาที่จะขยายความสัมพันธ์กบั เกาหลีเหนือในช่วงเวลา
นี ้จริ ง แต่ก็อยากจะรอจนกว่าการยกเลิกกองบัญชาการสหประชาชาติ
จะเสร็ จสิ ้น มิฉะนัน้ อาจเป็ นการกระตุ้นให้ เกาหลีเหนือ “เกิดความดื ้อ
แพ่ง” และท�ำให้ การเจรจาเป็ นไปได้ ยากขึ ้น ตามที่ระบุไว้ ในบันทึกของ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
การเจรจาเหล่านี ้ไม่บรรลุผลส�ำเร็จในเรื่ องการยกเลิกกอง
บัญชาการสหประชาชาติ ส่วนใหญ่เป็ นเพราะเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ ไม่สามารถตกลงกันได้ มิใช่เพราะความขัดแย้ งระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ ทังสหรั
้ ฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความต้ องการที่
จะมีสว่ นร่วมเพื่อด�ำรงการสงบศึก อย่างไรก็ตาม ทังเกาหลี
้
เหนือและ
เกาหลีใต้ ได้ ยื่นข้ อเสนอเพื่อแก้ ไขความขัดแย้ งต่อสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติที่เป็ นประเด็นเกี่ยวกับกองบัญชาการสหประชาชาติใน
พ.ศ. 2518 ซึง่ เป็ นครัง้ แรกที่ข้อเสนอของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับปั ญหา
เกาหลีได้ รับการอภิปรายในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ เนื่องจากเกาหลีเหนือ
เพิ่งเริ่ มเข้ าร่วมกับองค์การสหประชาชาติหลังจากที่มีการยกเลิกคณะ
กรรมาธิการสหประชาชาติเพื่อการรวมชาติและการสมานฉันท์ของ
เกาหลี ตามที่ระบุในบันทึกของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ อย่างไร
ก็ตาม ข้ อเสนอเพื่อแก้ ไขความขัดแย้ งของเกาหลีเหนือต้ องการให้ มี
การถอนกองก�ำลังสหรัฐฯ ออกจากคาบสมุทรจนหมดสิ ้น ขณะที่ข้อ
เสนอของสาธารณรัฐเกาหลีนนต้
ั ้ องการให้ มีการยกเลิกกองบัญชาการ
สหประชาชาติแต่ยงั คงกองก�ำลังสหรัฐฯ ไว้ ในเกาหลีใต้ ผู้เชี่ยวชาญ
ระบุ สุดท้ ายแล้ ว ความต้ องการในการแก้ ปัญหาของทังสองประเทศก็
้
ไม่ลงรอยกัน กองบัญชาการสหประชาชาติก็ยงั ไม่ถกู ยกเลิก และความ

สัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ก็ไม่คืบหน้ า
ในระหว่างการเจรจาเพื่อยกเลิกกองบัญชาการสหประชาชาติ
สหรัฐฯ ได้ มองหาวิธีการต่าง ๆ ในการด�ำรงการควบคุมการปฏิบตั กิ าร
ของกองก�ำลังสาธารณรัฐเกาหลี นายเฮนรี คิสซิงเกอร์ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุวา่ “วิธีการที่ใช้ ได้ จริ งที่สดุ และ
ทางเลือกที่มนั่ ใจที่สดุ ส�ำหรับชาวเกาหลีใต้ ในการหาหน่วยมาทดแทน
กองบัญชาการสหประชาชาติ” น่าจะเป็ นวิธีการควบคุมการปฏิบตั กิ าร
โดยหน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสมระหว่างสหรัฐฯ และสาธารณรัฐ
เกาหลีที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เป็ นผู้น�ำ
หน่วย ภาวะชะงักงัน ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติวา่
ด้ วยเรื่ องการตัดสินชะตากรรมกองบัญชาการสหประชาชาติใน พ.ศ.
้ วยบัญชาการกองก�ำลัง
2518 ท�ำให้ หมดความต้ องการที่จะจัดตังหน่
ผสมจนกระทัง่ มันกลายมาเป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายการถอน
กองก�ำลังของนายคาร์ เตอร์
ความมุง่ มัน่ ของนายคาร์ เตอร์ ในการถอนกองก�ำลังออกจาก
เกาหลีใต้ เริ่ มจากนโยบายที่สญ
ั ญาไว้ ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้
ซึง่ เป็ นแรงกระตุ้นจากความไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนให้ มีกองก�ำลังภาค
พื ้นดินที่ประจ�ำการระยะยาวในต่างประเทศ ประวัตใิ นเรื่ องสิทธิมนุษย
ชนของนายพัก ชองฮี ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนัน้ ตลอด
จนความหวาดกลัวต่อสิง่ ที่เรี ยกว่าการตกกระไดพลอยโจน หรื อการที่
ทหารเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสู้รบโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผล
การประเมินของชุมชนข่าวกรองในขณะนันได้
้ บง่ ชี ้ถึงหลักฐานอันแน่น
หนาที่แสดงว่ากองทัพเกาหลีเหนือมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยคิด
ไว้ รัฐบาลของนายคาร์ เตอร์ ไม่ใส่ใจต่อค�ำแนะน�ำของชุมชนข่าวกรอง
และผลักดันให้ มีการตัดสินใจที่จะถอนกองก�ำลัง จนกระทัง่ มีการยืนยัน
ข้ อมูลข่าวกรองมากถึงขนาดที่คาร์ เตอร์ ถกู กดดันให้ ปรับเปลี่ยนจุดยืน
นายคาร์ เตอร์ ประกาศว่านโยบายถอนกองก�ำลังจะถูกน�ำมาพิจารณา
ใหม่อีกครัง้ ใน พ.ศ. 2524 แต่นายคาร์ เตอร์ ก็ไม่ได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ น
ประธานาธิบดีอีก และนโยบายนี ้ก็ถกู ยกเลิกในทันทีโดยนายเรแกน แต่
หน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสมก็ยงั คงอยู่

ความยืดหยุ่นคล่องตัวที่มีเหมือนกัน

ในระหว่างการปฏิบตั หิ น้ าที่ ส่วนบัญชาการทังสามส่
้
วนนี ้ได้ เผชิญกับการ
เปลีย่ นแปลงทางสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงทีจ่ ำ� เป็ นต้ องมีการปรับ
เปลีย่ นภารกิจ ส�ำหรับกองบัญชาการสหประชาชาติ นีค่ อื ความล้ มเหลว
ของการประชุมเจนีวา ซึง่ ส่งผลให้ กองบัญชาการสหประชาชาติกลาย
เป็ นสถาบันถาวรทีด่ ำ� รงไว้ ซงึ่ การสงบศึกในคาบสมุทร เจตจ�ำนงของนาย
อี ซึงมัน ทีแ่ สดงออกอย่างชัดเจนในการยัว่ ยุเกาหลีเหนือ เช่น การปล่อย
ตัวเชลยศึก ได้ กระตุ้นให้ สหรัฐฯ พิจารณาแนวทางใหม่ในภูมภิ าคนี ้ซึง่
รวมถึงการจัดตังกองก�
้
ำลังสหรัฐฯ ในเกาหลี ส�ำหรับหน่วยบัญชาการ
กองก�ำลังผสม การค้ นพบว่าขีดความสามารถของเกาหลีเหนือนันพั
้ ฒนา
ไปมากกว่าทีค่ ดิ ผลักดันให้ สหรัฐฯ ต้ องตรวจสอบข้ อผูกพันของตนต่อ
สาธารณรัฐเกาหลีใหม่อกี ครัง้ แทนทีจ่ ะถูกครอบง�ำโดยเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ส่วนบัญชาการทังสามส่
้
วนนี ้กลับพิสจู น์ให้ เห็นถึงความยืดหยุน่ และความ
สามารถในการพัฒนาและการจัดการกับความท้ าทายด้ านความมัน่ คงที่
เพิม่ มากขึ ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ o
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ผู้พิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
สิงคโปร์สร้างกองก�ำลังผู้พิทักษ์เครือข่าย
ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

ก

พ.อ. เอ็ดวิน ชัว/หน่วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ สงิ คโปร์

องทัพสิงคโปร์ ยคุ ที่สามมีขีดความ
สามารถต่าง ๆ ในระดับแนวหน้ าที่
เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายและท�ำให้ เกิด
ระบบการต่อสู้แบบบูรณาการ อย่างไร
ก็ตาม เครื อข่ายดังกล่าวที่เป็ นขีดความสามารถอันแข็งแกร่ง
ของกองก�ำลังสิงคโปร์ อาจกลายเป็ นจุดอ่อนได้ หากสิงคโปร์
ไม่สามารถปกป้องเครื อข่ายและผลประโยชน์ของตนในโลก
ไซเบอร์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์เหล่านี ้ กระทรวงกลาโหม
สิงคโปร์ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ ขึ ้น

ขึ ้นทุก ๆ สองปี ที่พื ้นที่ฝึกแบร์ รี เอ็ม. โกลด์วอเตอร์ ในรัฐ
แอริ โซนา สหรัฐอเมริ กา การฝึ กครัง้ ล่าสุดใน พ.ศ. 2558
นันมี
้ อากาศยานไร้ คนขับ หน่วยรบพิเศษภาคพื ้นดิน หน่วย
บังคับการร่วมทางอากาศและทางภาคพื ้นดิน และเครื่ องบิน
ขับไล่ไอพ่น เอฟ-15 และ เอฟ-16 เข้ าร่วมการฝึ ก กองก�ำลัง
เหล่านี ้มีการปฏิบตั ทิ ี่ประสานเชื่อมโยงกันตามเวลาจริ งเพื่อ
โจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ในหลาย ๆ ต�ำแหน่งได้ อย่างความ
แม่นย�ำในเวลาเกือบพร้ อม ๆ กัน

กองทัพสิงคโปร์ยุคที่สาม

เครือข่ายเชื่อมโยงข้ อมูล และเครือข่ายการท�ำสงครามคือ
สิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ มกี ารปฏิรูปขีดความสามารถของกองทัพ
สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม การพึง่ พาเครือข่ายเหล่านี ้อาจท�ำให้
เกิดความเสีย่ งอย่างยิง่ ยวด เราสามารถนึกภาพเปรียบเทียบ
ได้ กบั โลกพลเรือนทีอ่ นิ เทอร์ เน็ตเชื่อมต่อโลกเข้ าด้ วยกันและ
ช่วยให้ ผ้ คู นสามารถพัฒนาวิถีการใช้ ชีวติ การท�ำงานและการ
ผ่อนคลาย แต่กอ็ าจเป็ นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์
โดยผู้ประสงค์ร้าย การแพร่กระจายของอินเทอร์ เน็ตและ
อุปกรณ์ทเี่ ชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ ทำ� ให้ เกิดความเสีย่ ง
เนื่องจากแฮกเกอร์ สามารถใช้ เป็ นช่องทางในการโจมตีหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรเอกชนและปั จเจกบุคคล ตัวอย่างหนึง่ คือ
การโจมตีโดยแรนซัมแวร์ “วันนาคราย” ในช่วงสุดสัปดาห์
หนึง่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันนาครายได้ โจมตี
ระบบคอมพิวเตอร์ มากกว่า 220,000 ระบบใน 150 ประเทศ
และท�ำให้ การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานบริการสาธารณสุข
แห่งชาติของสหราชอาณาจักรหยุดชะงัก การหยุดชะงัก
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลทัว่ ประเทศและเป็ น
อุปสรรคต่อการให้ การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ทสี่ ำ� คัญ
แก่ผ้ ปู ่ วยทีจ่ �ำเป็ นต้ องได้ รับการดูแล
ขอบเขตและระดับของการโจมตีของวันนาครายยังแสดง
ให้ เห็นถึงประเด็นส�ำคัญในเรื่ องภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่
สามารถเข้ าถึงได้ ทวั่ โลก ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จะแตกต่าง
จากขีดความสามารถทางทหารแบบดังเดิ
้ มที่ถกู จ�ำกัดโดย

เมือ่ สิงคโปร์ ได้ รับเอกราชใน พ.ศ. 2508 เราจ�ำเป็ นต้ องสร้ าง
กองทัพสิงคโปร์ ขึ ้นมาอย่างรวดเร็วเพือ่ ให้ มกี ารป้องกัน
ประเทศขันพื
้ ้นฐาน ภารกิจส�ำคัญอันดับแรกของกองทัพ
สิงคโปร์ ยคุ แรกคือการสร้ างกองทัพบก กองทัพเรือและ
กองทัพอากาศ ต่อมา กองทัพสิงคโปร์ ยคุ ทีส่ องในช่วง
ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) และทศวรรษ 1990 (พ.ศ.
2533-2542) ได้ มงุ่ เน้ นการพัฒนาขีดความสามารถของกอง
ทัพให้ มคี วามทันสมัยเพือ่ จะสามารถเอาชนะผู้ทอี่ าจเป็ นผู้
รุกรานอย่างเด็ดขาด กองทัพสิงคโปร์ เริ่มมีการเปลีย่ นแปลง
เข้ าสูย่ คุ ทีส่ ามในช่วงต้ นทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552)
และได้ ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางทหารแบบใหม่และ
แนวคิดการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ได้ แก่
การโจมตีทแี่ ม่นย�ำ ขีดความสามารถทีไ่ ม่ต้องใช้ มนุษย์กำ� กับ
ดูแล และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการ
สือ่ สาร เพือ่ สร้ างเครือข่ายกองก�ำลังขันสู
้ ง
ในวันนี ้ กองทัพสิงคโปร์ ได้ พฒ
ั นาฮาร์ ดแวร์ ในระดับแนว
หน้ าที่เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายและท�ำให้ เกิดระบบการ
ต่อสู้แบบบูรณาการ ทหารของเราใช้ ประโยชน์จากเครื อข่าย
นี ้เพื่อการตรวจจับที่รวดเร็วขึ ้น การเคลื่อนย้ ายกองก�ำลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ อ�ำนาจการยิงที่แม่นย�ำ
้
ตัวอย่างหนึง่ คือการฝึ ก ฟอร์ จิง เซเบอร์ ซึง่
ทัว่ ทังสนามรบ
เป็ นการฝึ กการโจมตีแบบสนธิก�ำลังโดยใช้ กระสุนจริ งที่จดั

เครือข่าย: ขีดความสามารถหรือความเสี่ยง
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ภูมิศาสตร์ และกายภาพ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่มีขอบเขตจ�ำกัดทาง
กายภาพ มันจะมาจากที่ใดก็ได้ ในโลกนี ้และสามารถส่งผลกระทบทัว่
โลก การตกเป็ นเหยื่อของภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากการน�ำขีดความ
สามารถและระบบปฏิบตั กิ ารของกองทัพไปเรี ยกค่าไถ่ทางอินเทอร์ เน็ต
เป็ นสิง่ ที่กองทัพทังหลายต้
้
องป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นโดยเด็ดขาด
ภัยคุกคามระดับโลกที่เกิดขึ ้นใหม่นี ้ท�ำให้ กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์
ใช้ วิธีการป้องกันทางไซเบอร์ แบบหลายระดับ ซึง่ รวมถึงการแบ่งแยก
ทางกายภาพระหว่างอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายการปฏิบตั กิ ารภายใน
อย่างไรก็ตาม วิธีการป้องกันทางไซเบอร์ แบบตังรั้ บนันไม่
้ เพียงพอที่จะ
ปกป้องกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ และกองทัพสิงคโปร์ จากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ได้ ทงหมด
ั้
เรายังต้ องพัฒนาและด�ำเนินการแก้ ปัญหาในเชิง
รุกเพื่อปกป้องเครื อข่ายของเราจากการรุกล� ้ำทางไซเบอร์ ตรวจสอบการ
ป้องกันทางไซเบอร์ และระบบเครื อข่ายของเราทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
และประสานงานเพื่อการตอบโต้ การโจมตีทางไซเบอร์

ซ้ าย: ดร.อึง้ เอ็ง เฮน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสิ งคโปร์ ประกาศการจัด
ตั้งหน่ วยงานเพือ่ การป้ องกันทางไซเบอร์ ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 หน่ วยงานนีค้ าดว่ า
จะมีการขยายตัวและมีการจ้ างงานเพิม่ ขึน้
2,600 คนในช่ วงทศวรรษหน้ า รอยเตอร์

พ.ศ. 2560 เพื่อ
ปกป้องกลุม่ ปฏิบตั ิ
งานด้ านการป้องกัน
ประเทศทังหมดจาก
้
การโจมตีทางไซเบอร์
พนักงานของบริษทั ซิสโก้ ทำ� งานในคูหา
ซึง่ รวมถึงกองทัพ
ของบริษทั ในระหว่ างงานสั ปดาห์ ไซเบอร์
นานาชาติสิงคโปร์ พ.ศ. 2559 งานกิจกรรม
สิงคโปร์ หุ้นส่วนใน
ประจ�ำปี นีเ้ ป็ นพืน้ ทีช่ ุ มนุมของบริษทั เอกชน
ภาคอุตสาหกรรม
และเจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐเพือ่ สร้ างความร่ วมมือ
การป้องกันประเทศ
ด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
และองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง หน่วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ นี ้จะประกอบไปด้ วย
ส่วนการท�ำงานสี่สว่ นในกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ และกองทัพสิงคโปร์
ได้ แก่ กองการรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ กองนโยบายและแผนงาน
กองตรวจสอบความมัน่ คงทางไซเบอร์ และกองการป้องกันทางไซเบอร์
ภารกิจของหน่วยงานนี ้คือการเป็ นผู้น�ำภารกิจในการรักษาความ
การป้องกันในขอบเขตทางดิจิทัล
ปลอดภัยของเครื อข่ายและระบบด้ านการป้องกันประเทศ และปราบ
เพื่อปกป้องเครื อข่ายของเรา กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ได้ สร้ างศูนย์
ปรามการโจมตีทางไซเบอร์ ใด ๆ อย่างเด็ดขาดเพื่อด�ำรงความต่อเนื่อง
การปฏิบตั กิ ารเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ ขึ ้นใน พ.ศ. 2556 ตังแต่
้ นนั ้
ของการปฏิบตั กิ าร
เป็ นต้ นมา ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ยงั คงเติบโตอย่าง
กองการรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ เป็ นส่วนปฏิบตั กิ ารของ
รวดเร็ ว นอกจากนี ้ เรายังเห็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ มากขึ ้นที่ไม่ได้
หน่วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ ซึง่ จะก�ำกับดูแลความปลอดภัย
มุง่ เป้าไปที่เครื อข่ายของรัฐบาลโดยตรงเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั
ทางไซเบอร์ ในแต่ละภาคส่วนของการป้องกันประเทศและตอบโต้ การ
ค้ นหาจุดอ่อนในองค์กรอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและองค์กรที่
โจมตีเป็ นประจ�ำทุกวัน กองนโยบายและแผนงานเป็ นโครงสร้ างในการ
เกี่ยวข้ องกับการทหารอีกด้ วย ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารสูญหายของข้ อมูลทาง ก�ำหนดแผนพัฒนาด้ านการป้องกันทางไซเบอร์ โดยรวม และจะเป็ นผู้น�ำ
กลาโหมที่ส�ำคัญหรื อส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิการทางทหาร
ภารกิจในการส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ดร.อึ ้ง เอ็ง เฮน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ได้
ที่มากขึ ้นในด้ านการป้องกันทางไซเบอร์ กองตรวจสอบความมัน่ คงทาง
ประกาศการจัดตังหน่
้ วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ ในเดือนมีนาคม ไซเบอร์ จะเสริ มสร้ างการป้องกันทางไซเบอร์ ให้ มีความแข็งแกร่งโดย
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ใช้ การประเมินความเสี่ยงตลอดจนการตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าแต่ละ
องค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ ที่ก�ำหนดไว้ กอง
การป้องกันทางไซเบอร์ จะดูแลป้องกันเครื อข่ายการปฏิบตั กิ ารของกอง
ทัพสิงค์โปร์ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและ
ความยืดหยุน่ ให้ กบั เครื อข่ายและระบบทางทหารของกองทัพสิงค์โปร์ ตอ่
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการสู้รบให้ มี
ความแข็งแกร่ง
นอกจากนี ้ หน่วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ จะมีสว่ นช่วยใน
การรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ ของประเทศ ลักษณะเฉพาะอย่างหนึง่
ของขอบเขตทางดิจิทลั ก็คือ ค�ำเรี ยกแบบเดิม ๆ เช่นค�ำว่า “การรักษา
ความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ” และ “การป้องกันจากภายนอก” นันจะใช้
้
ไม่
ได้ อีกต่อไป เพราะอินเทอร์ เน็ตนันไร้
้ พรมแดน และการโจมตีจะกระท�ำ
จากที่ใดก็ได้ และมีการปิ ดบังซ่อนเร้ นจุดก�ำเนิด นอกจากนี ้ การโจมตี
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ส�ำคัญของพลเรื อน เช่น โครงข่ายไฟฟ้าและเครื อข่าย
การขนส่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคพลเรื อนและภาคการป้องกันประเทศ
ด้ วยความตระหนักถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงกันจากการโจมตีทางไซเบอร์
สิงคโปร์ จะท�ำโครงการน�ำร่องโดยจัดส่งผู้พิทกั ษ์ ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ บางส่วนจากกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ไปให้ การสนับสนุนหน่วย
งานรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ ของประเทศเพื่อปกป้องโครงสร้ างพื ้น
ฐานทางด้ านข้ อมูลที่ส�ำคัญของพลเรื อน
นอกจากนี ้ หน่วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ จะเป็ นผู้น�ำในการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างหุ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีความคิดคล้ ายกันเพื่อเสริ มสร้ าง
การป้องกันทางไซเบอร์ โดยรวม ในขอบเขตทางไซเบอร์ ไม่มีประเทศใด
หรื อองค์กรใดที่สามารถเอาชนะภัยคุกคามทางไซเบอร์ ข้ามชาติได้ โดย
ล�ำพัง ดังนัน้ เราจะต้ องเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถด้ วยการส่ง
บุคลากรไปให้ การสนับสนุน การแบ่งปั นการปฏิบตั กิ าร การฝึ กอบรม
และการฝึ กปฏิบตั กิ บั หุ้นส่วนระหว่างประเทศ
ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของความพยายามของสิงคโปร์ ในการ
สนับสนุนบรรทัดฐานทางไซเบอร์ ระหว่างประเทศ เราจะส่งเสริ มให้ มี
การอภิปรายอย่างเปิ ดกว้ างเกี่ยวกับปั ญหาด้ านความมัน่ คงและความ
ท้ าทายทางไซเบอร์ ที่เผชิญอยูร่ ่วมกัน และสร้ างความเชื่อมัน่ ในเรื่ อง
ความมัน่ คงทางไซเบอร์ และการพัฒนาศักยภาพ การอภิปรายเหล่านี ้จะ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาบรรทัดฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศทาง
ด้ านไซเบอร์ ซึง่ เป็ นส่วนส�ำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ สามารถร่วม
มือกันเพื่อให้ พื ้นที่ไซเบอร์ มีเสถียรภาพและปลอดภัยมากขึ ้น

การฝึกอบรมผู้พิทักษ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์

งานของหน่วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์ จะต้ องได้ รับการสนับสนุน
จากผู้ปฏิบตั งิ านทางไซเบอร์ ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ ้น ซึง่ จะประกอบไปด้ วยผู้
ประกอบอาชีพทางทหารและสมาชิกกองก�ำลังรับใช้ ชาติ และคาดว่า
จะมีบคุ ลากรเพิ่มขึ ้นถึง 2,600 คนในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นในเรื่ องผู้พิทกั ษ์ ความปลอดภัยไซเบอร์ เราได้
สร้ างทักษะอาชีพใหม่ ๆ ด้ านการป้องกันทางไซเบอร์ ให้ กบั สมาชิกกอง
ก�ำลังรับใช้ ชาติ ทักษะอาชีพเหล่านี ้จะท�ำให้ เราสามารถใช้ ประโยชน์จาก
กลุม่ ผู้มีความสามารถทางไซเบอร์ หลายกลุม่ มากขึ ้นที่มีอยูใ่ นสิงคโปร์
เพื่อปกป้องเครื อข่ายและระบบต่าง ๆ

ผู้พิทกั ษ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะต้ องมีทกั ษะและความ
สามารถด้ านไซเบอร์ ในระดับสูงในการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ จาก
ทุกแห่งในโลกนี ้ ดังนันเราต้
้
องมีผ้ พู ิทกั ษ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่มี
ความเชี่ยวชาญระดับโลก นักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่แสดงให้ เห็นถึงความ
สามารถทางไซเบอร์ ไม่วา่ จะจากหลักสูตรทางวิชาการหรื อการเข้ าร่วม
ในการแข่งขันทางไซเบอร์ จะได้ รับการระบุตวั และเชิญให้ เข้ ารับการ
ทดสอบเพื่อคัดเลือก ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมจะมีโอกาสที่จะท�ำหน้ าที่
ในการเป็ นผู้พิทกั ษ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์
ผู้พทิ กั ษ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจต้ องท�ำหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบตั กิ าร ผู้
ตอบสนองเหตุการณ์และผู้ตรวจสอบทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ทศี่ นู ย์ปฏิบตั กิ าร
ด้ านความมัน่ คง กองทัพสิงคโปร์ จะจัดส่งผู้ปฏิบตั กิ ารของศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ด้ านความมัน่ คงไปเฝ้าระวังเครือข่ายและระบบทีส่ ำ� คัญตลอด 24 ชัว่ โมง
เพือ่ ตรวจจับความผิดปกติและแจ้ งเตือนความเป็ นไปได้ ในการโจมตี
กองทัพสิงคโปร์ จะฝึ กอบรมผู้ตอบสนองเหตุการณ์ให้ ดำ� เนินการปฏิบตั ิ
อย่างรวดเร็วเพือ่ ควบคุมเหตุการณ์และลดผลกระทบต่อเครือข่ายของกอง
ทัพสิงคโปร์ หลังจากทีม่ เี หตุการณ์เกิดขึ ้น ผู้ตรวจสอบทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
จะวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจหารูปแบบของกิจกรรมทีอ่ าจช่วยให้ เรา
สามารถปกป้องเครือข่ายได้ ดยี งิ่ ขึ ้นจากการโจมตีในอนาคต
เพือ่ เสริมสร้ างระบบการฝึ กอบรมผู้พทิ กั ษ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้ มคี วามแข็งแกร่ง กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ได้ ใช้ ประโยชน์จากหุ้นส่วน
และระบบการศึกษาของสิงคโปร์ เราได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจว่า
ด้ วยเรื่องการฝึ กอบรมด้ านการป้องกันทางไซเบอร์ กบั บริษทั สิงคโปร์ เทค
โยโลยีส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ความมัน่ คงทางด้ านข้ อมูล) และนันยาง โพลี
เทคนิค บันทึกความเข้ าใจนี ้จะส่งเสริมความร่วมมือแบบไตรภาคีในการ
ฝึ กอบรมเกีย่ วกับการป้องกันทางไซเบอร์ ในหกด้ าน ได้ แก่ การจัดหลักสูตร
เฉพาะทาง ซึง่ ได้ รับการรับรองในระดับสากลและสอดคล้ องกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การร่วมพัฒนาหลักสูตรการป้องกันทางไซเบอร์ ทกี่ ำ� หนดขึ ้น
เอง ความเชือ่ มโยงทางอุตสาหกรรม การวิจยั และการพัฒนาร่วมกัน การ
พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ และการส่งเสริมการแบ่งปั นข้ อมูล

การป้องกันทางไซเบอร์เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างขีดความ
สามารถ

กองทัพสิงคโปร์ ในวันนี ้มีขีดความสามารถที่เหนือกว่าเดิมโดยอาศัยการ
ใช้ เครื อข่ายและแนวคิดการสู้รบแบบเครื อข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การ
พึง่ พาเครื อข่ายดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นเมื่อเราเริ่ มใช้ ฐานปฏิบตั กิ าร
และระบบการสู้รบในยุคต่อไป หากไม่มีการป้องกันทางไซเบอร์ เครื อ
ข่ายที่ประสานเชื่อมโยงกองก�ำลังสู้รบของเราจะมีความเสี่ยงอย่าง
ยิ่งยวดจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ที่อาจเป็ นผู้รุกราน ภัยคุกคามใน
ขอบเขตทางไซเบอร์ นนไม่
ั ้ เหมือนกับภัยคุกคามรูปแบบเดิมที่ถกู จ�ำกัด
ขอบเขตโดยภูมิศาสตร์ พื ้นที่ไซเบอร์ ไม่มีข้อจ�ำกัดทางภูมิศาสตร์ และ
ภัยคุกคามอาจมาจากที่ใดก็ได้ หน่วยงานเพื่อการป้องกันทางไซเบอร์
จะต้ องสร้ างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถอย่างรวดเร็ว เพื่อการ
นี ้ หน่วยงานนี ้จะใช้ ประโยชน์จากกลุม่ ผู้มีความสามารถทางไซเบอร์ ของ
ประเทศผ่านระบบเกณฑ์กองก�ำลังรับใช้ ชาติ ในท้ ายที่สดุ การป้องกัน
ทางไซเบอร์ จะเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ กองทัพสิงคโปร์ เป็ นกองทัพที่
ท�ำงานเป็ นเครื อข่ายที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง o
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การเมืองและการแสวงหา
ผลประโยชน์ ใน
พืน้ ทีข่ ้วั โลก
ชาติต่าง ๆ ก�ำลังสร้ างความร่ วมมือในอาร์ กติก แต่ การเพิ่มก�ำลัง
ทหารอาจท�ำให้ สันติภาพตกอยู่ในความเสี่ยง

ก

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ารเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผลักดันให้ เกิดการ
แย่งชิงทรัพยากรครัง้ ใหม่ในอาร์ กติก ประเทศต่าง ๆ
ด�ำเนินกลยุทธ์เพื่อเข้ าควบคุมภูมิภาคนี ้ซึง่ อุดมไปด้ วยน� ้ำมัน ก๊ าซ
ธรรมชาติและแร่ธาตุ โดยมีเส้ นทางใหม่ ๆ ที่เข้ าถึงได้ งา่ ยขึ ้น
เนื่องจากน� ้ำแข็งขัวโลกละลายในอั
้
ตราที่เร็วขึ ้นเรื่ อย ๆ นอกจากนี ้
การที่น� ้ำแข็งในอาร์ กติกละลายเร็วกว่าจุดอื่นในโลกราวสองเท่ายัง
อาจเปิ ดเส้ นทางสัญจรทางน� ้ำที่สนลงระหว่
ั้
างยุโรปตะวันตกและ
เอเชียตะวันออก และขยายโอกาสในการท�ำประมงเชิงพาณิชย์
และการท่องเที่ยว บางคนเชื่อว่ามหาสมุทรอาร์ กติกจะเริ่ มไม่มี
น� ้ำแข็งในช่วงฤดูร้อนตังแต่
้ พ.ศ. 2563 และภายในช่วงกลางถึง
ปลายศตวรรษมหาสมุทรแห่งนี ้ก็อาจจะไม่มีน� ้ำแข็งเลยตลอดทัง้
ปี ซึง่ จะท�ำให้ สามารถขุดเจาะน� ้ำมันซึง่ คิดเป็ นกว่าร้ อยละ 20 ของ
น� ้ำมันส�ำรองทัว่ โลก
ด้ วยเดิมพันที่ลอ่ ใจ หลายประเทศได้ เพิ่มการค้ นคว้ าวิจยั การ
ส�ำรวจ การพัฒนาและการลงทุนอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้ ตลอดจน
การน�ำก�ำลังทหารเข้ าไปประจ�ำการในพื ้นที่ ซึง่ ทังหมดนี
้
้ท�ำให้
เกิดสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ ใจและอาจเป็ นสิ่งที่คกุ คามสันติภาพ
และความมัน่ คงในภูมิภาค
ทหารรัสเซียยืนใกล้ กบั ยานพาหนะ
และทัว่ โลก ตามที่ผ้ ู
ทางทหารทีฐ่ านทัพนาเกอร์ สโกเยบน
หมู่เกาะฟรานซ์ โจเซฟแลนด์ ซึ่งเป็ น เชี่ยวชาญระบุ
“กิจกรรมเชิงพาณิชย์
หมู่เกาะทีอ่ ยู่ห่างไกลในมหาสมุทร
ทีเ่ พิม่ ขึ ้นท�ำให้ เกิดความ
อาร์ กติก รอยเตอร์

ท้ าทายใหม่ ๆ ซึง่ รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของน� ้ำมัน การค้ นหา
และกู้ภยั และยังอาจรวมถึงการลักลอบขนของผิดกฎหมายและการ
โยกย้ ายถิ่นฐาน” ดร.ไมเคิล ไบเยอร์ ส ผู้เชี่ยวชาญด้ านอาร์ กติกและ
ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย
บริตชิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา กล่าวกับ ฟอรัม
ประเทศในอาร์ กติกทังแปดประเทศ
้
ได้ แก่ แคนาดา เดนมาร์ ก
(หมูเ่ กาะกรี นแลนด์และหมูเ่ กาะฟาโร) ฟิ นแลนด์ ไอซ์แลนด์
นอรเวย์ รัสเซีย สวีเดนและสหรัฐฯ ต่างก็มีอาณาเขตอยูภ่ ายใน
เส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิล ในจ�ำนวนนี ้ มีห้าประเทศที่มีแนวชายฝั่ ง
มหาสมุทรอาร์ กติกที่ต้องปกป้อง แต่ประเทศที่อยูน่ อกอาร์ กติกก็
ก�ำลังหาทางสร้ างอิทธิพลในภูมิภาคนี ้เช่นกัน
รัสเซียและเดนมาร์ กได้ ประกาศอ�ำนาจอธิปไตยอย่างเป็ น
ทางการเหนือพื ้นดินใต้ มหาสมุทรอาร์ กติกส่วนทีข่ ยายออกมานอก
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตนซึง่ มีระยะ 200 ไมล์ทะเลจากแนว
ชายฝั่ ง และแคนาดาก�ำลังจะยืน่ เรื่องเพือ่ เรียกร้ องสิทธิในส่วนทีย่ นื่
ออกมาของไหล่ทวีปใน พ.ศ. 2561 การอ้ างสิทธิในพื ้นทีท่ ที่ บั ซ้ อน
กันซึง่ บางกรณีย้อนกลับไปตังแต่
้ กอ่ น พ.ศ. 2468 และครอบคลุมไป
ถึงขัวโลกเหนื
้
อ จะต้ องได้ รับการตัดสินตามข้ อบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเล ซึง่ วางระเบียบในการระงับ
ข้ อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลและดินแดนอาณาเขต และการ
ให้ สทิ ธิเด็ดขาดแก่ประเทศต่าง ๆ ในการขุดแร่และทรัพยากรจากใต้
พื ้นมหาสมุทรของไหล่ทวีปของประเทศนัน้ ๆ
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ไหล่ทวีปของสหรัฐฯ อย่างสม�่ำเสมอ จีนวางแผนที่จะปรับปรุงกองเรื อ
ตัดน� ้ำแข็งของตน และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในอาร์ กติก เช่น การขุดเจาะน� ้ำมันกลางทะเลลึก
บริ ษัทแห่งหนึง่ ของจีนได้ ซื ้อโครงการเหมืองแร่เหล็กมูลค่า 2.35 พัน
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 7.5 หมื่นล้ านบาท) ในกรี นแลนด์
ซึง่ เป็ นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ ก แต่ขณะนี ้บริ ษัทดังกล่าว
ก�ำลังรอให้ ราคาแร่ดีขึ ้นก่อนที่จะท�ำการพัฒนาต่อไป ตามรายงานของ
รอยเตอร์ เหมืองแห่งนี ้มีศกั ยภาพในการผลิตแร่ 15 ล้ านตันต่อปี เพื่อ
ส่งไปยังประเทศจีน

ประเด็นเกี่ยวกับอาร์ กติกที่ต้องร่ วมกันรับมือ

ประเทศอาร์ กติกทังแปดประเทศได้
้
ร่วมกันจัดตังสภาอาร์
้
กติกขึ ้น
ใน พ.ศ. 2539 เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือ การประสานงานและการ
ปฏิสมั พันธ์ในประเด็นเกี่ยวกับอาร์ กติกที่ประเทศเหล่านี ้ต้ องเผชิญ
ร่วมกัน เช่น การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม นอกจากนี ้
สภาอาร์ กติกยังมีประชากรรวมกันมากกว่า 4 ล้ านคนที่อาศัยอยูเ่ หนือ
ละติจดู 66 องศา โดยครึ่งหนึง่ ในจ�ำนวนนี ้เป็ นชาวรัสเซียและอีกราว
นอกจากนี ้ การควบคุมพื ้นทีบ่ ริเวณนี ้
500,000 คนเป็ นชาวพื ้นเมือง
ปั้นจัน่ กระจายอยู่ทวั่ ท่ า
เรือมูร์มนั สค์ ในดินแดน
ยังอาจท�ำให้ เกิดความได้ เปรียบทางทหาร
สภาอาร์ กติกได้ มอบสถานะผู้สงั เกตการณ์ให้ แก่ 13 ประเทศที่ไม่มี
อาร์ กติกของรัสเซียใน
ในเชิงยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ ยังไม่ได้ อ้าง
อาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรอาร์ กติก ได้ แก่ จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี
ทะเลแบเร็นตส์
สิทธิเหนือพื ้นดินใต้ มหาสมุทรอาร์ กติก แต่
อินเดีย อิตาลี ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ เนเธอร์ แลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ สเปน
รอยเตอร์
ก�ำลังพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการท�ำ สวิตเซอร์ แลนด์และสหราชอาณาจักร นอกจากนี ้ ยังมีองค์กรระหว่าง
สงครามผิวน� ้ำในมหาสมุทรอาร์ กติกทีก่ �ำลังเปลีย่ นไป
รัฐบาล องค์กรระหว่างรัฐสภาและองค์กรนอกภาครัฐอีก 26 องค์กร
มหาสมุทรอาร์ กติกมีแผ่นน� ้ำแข็งซึง่ บางส่วนหนาถึง 5 เมตร ท�ำให้
ที่ได้ รับสถานะผู้สงั เกตการณ์ ซึง่ รวมถึงองค์กรที่เพิ่มเข้ ามาใหม่อย่าง
การเคลือ่ นไหวเป็ นไปอย่างยากล�ำบาก อย่างไรก็ตาม น� ้ำแข็งในอาร์ กติก องค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลกและสมาคมเนชันนัล จีโอกราฟิ ก สหภาพ
หายไปเร็วกว่าทุกทีบ่ นโลก ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะเมือ่ น� ้ำแข็งละลาย น� ้ำที่
ยุโรปและตุรกีก็ได้ ยื่นค�ำร้ องขอสถานะดังกล่าวด้ วยเช่นกัน
เกิดจากการละลายของน� ้ำแข็งก็จะดูดซับความร้ อนจึงยิง่ ท�ำให้ น� ้ำอุน่ เร็ว
ในระหว่างการส่งมอบต�ำแหน่งประธานสภาจากสหรัฐฯ ให้ ฟินแลนด์
ขึ ้น ศูนย์ข้อมูลหิมะและน� ้ำแข็งแห่งชาติของสหรัฐฯ รายงานว่า น� ้ำแข็ง
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายเร็กซ์ ทิลเลอร์ สนั รัฐมนตรีวา่ การ
อาร์ กติกในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 20 เล็กน้ อยประกอบไปด้ วยน� ้ำแข็งที่ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ กล่าวว่า “สภาอาร์ กติกซึง่ เพิง่ ฉลอง
ซ้ อนทับกันหลายชันเป็
้ นเวลาหลายปี และอยูใ่ นสถานะของแข็งตลอดปี
ครบรอบ 20 ปี ไปเมือ่ ไม่นานนี ้ ได้ พสิ จู น์ให้ เห็นแล้ วว่าเป็ นเวทีทขี่ าดไม่ได้
น� ้ำแข็งส่วนนี ้เป็ นส่วนทีล่ ดลงกว่าครึ่งหนึง่ จากเมือ่ 20 ปี กอ่ นหน้ านี ้
ในการแสวงหาความร่วมมือ ผมขอยืนยันว่าสหรัฐฯ จะยังคงเป็ นสมาชิก
หนึง่ ในเส้ นทางการค้ าสายส�ำคัญที่เกิดขึ ้นใหม่คือ เส้ นทางเดินเรื อ
ทีม่ งุ่ มัน่ ของสภานี ้ การได้ เป็ นประธานสภานับเป็ นโอกาสส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
ทะเลเหนือ ซึง่ พาดผ่านอาณาเขตของประเทศรัสเซีย ทอดยาวไปตาม
ความมุง่ มัน่ ของเราแข็งแกร่งขึ ้นเพือ่ สานต่องานของสภาในอนาคต”
แนวชายฝั่ งทางทิศเหนือจากทะเลคาราไปจนถึงช่องแคบเบริ ง เรื อต่าง ๆ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนี ้ยังคงเป็ น
สามารถแล่นระหว่างท่าเรื อริ มมหาสมุทรอาร์ กติกของรัสเซียกับนอรเวย์ เรื่ องส�ำคัญยิ่งต่อการปกป้องโอกาสทางเศรษฐกิจ “ความกังวลด้ านการ
ได้ หลายวันขึ ้นในแต่ละปี การขนส่งสินค้ าจากญี่ปนไปยั
ุ่
งเนเธอร์ แลนด์ ทหารและเศรษฐกิจมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ ้งในอาร์ กติก” นางสเต
ผ่านเส้ นทางนี ้จะย่นระยะทางลงได้ เกือบ 3,900 ไมล์ทะเลเมื่อเทียบกับ ฟานี พีซาร์ ด และเพื่อนร่วมงานหลายรายที่สถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเร
การสัญจรผ่านคลองสุเอซ ตามรายงานของส�ำนักข้ อมูลเส้ นทางเดิน
ชัน ระบุในรายงาน พ.ศ. 2560 เรื่ อง “การด�ำรงความร่วมมือกับรัสเซีย”
เรื อทะเลเหนือในเมืองเมอร์ มานสค์ ประเทศรัสเซีย เส้ นทางที่สำ� คัญ
รายงานยังระบุวา่ “และบางครัง้ ความกังวลเหล่านี ้อาจท�ำให้ นโยบาย
อีกสายหนึง่ คือเส้ นทางเดินเรื อสายตะวันตกเฉียงเหนือจากแคนาดาถึง ของรัสเซียแตกต่างไปจากชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างชัดเจน”
ฟิ นแลนด์ ซึง่ มีระยะทางสันกว่
้ าเส้ นทางเดิมที่ต้องผ่านคลองปานามา
การเตรียมความพร้ อมทางทหารที่เพิ่มขึน้
ราว 1,000 ไมล์ทะเล
แม้ จะดูเหมือนว่าทุกเรื่ องของสภาอาร์ กติกจะได้ รับความร่วมมืออย่าง
จีนเริ่ มเข้ ามามีบทบาทในอาร์ กติกมากขึ ้นในช่วงทศวรรษที่ผา่ น
เข้ มแข็ง และมีโอกาสทางการค้ ามากมายส�ำหรับชาติอาร์ กติกภายใน
มา ดังจะเห็นได้ จากความสนใจในเส้ นทางการค้ าใหม่ ๆ และกิจกรรม
พื ้นที่ที่ปราศจากข้ อพิพาทเรื่ องอ�ำนาจอธิปไตย ซึง่ เป็ นแหล่งน� ้ำมันและ
ต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นในแถบนี ้ จีน ญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ ตา่ งก็มีโครงการ
ก๊ าซที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของโลก แต่นนั่ ก็ไม่สามารถท�ำให้ แต่ละประเทศ
วิจยั ขัวโลกที
้
่มาพร้ อมกับเรื อตัดน� ้ำแข็ง ตัวอย่างเช่น เรื อส�ำหรับ
ยุตกิ ารน�ำก�ำลังทหารเข้ ามาในภูมิภาคนี ้ รัสเซียเป็ นผู้น�ำในการเพิ่ม
ท�ำการศึกษาวิจยั ของจีนที่มีชื่อว่า มังกรหิมะ ได้ ออกส�ำรวจตามแนว
ไปต่อที่หน้ า 38
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คนงานก�ำลังคัดเลือกปลา
แซลมอนทีโ่ รงงานแปรรู ปใน
ท่ าเรือมูร์มนั สค์ ในอาร์ กติก
ประเทศรัสเซีย
รอยเตอร์
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เ ส้ น

การละลายของน� ้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์ กติกท�ำให้ เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจส�ำหรับ
ประเทศต่าง ๆ เพราะจะสามารถเข้ าถึงทรัพยากรและมีเส้ นทางเดินเรื อที่สนั ้
ลง ประเทศต่าง ๆ ต้ องก�ำหนดวิธีที่จะบริ หารจัดการขอบเขตและการเข้ าถึงพื ้นที่
ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เหล่านี ้ที่ยงั ไม่ได้ รับการน�ำมาใช้ ประโยชน์ นอกจาก
นี ้ การ เตรี ยมความพร้ อมทางทหารในอาร์ กติกก็ก�ำลังเพิ่มขึ ้นโดยมีรัสเซียเป็ นผู้น�ำ
เนื่องจากความสามารถในการควบคุมภูมิภาคนี ้จะน�ำไปสูค่ วามได้ เปรี ยบทางทหาร
ในเชิงยุทธศาสตร์ สภาอาร์ กติกเป็ นกลไกหลักในการส่งเสริ มความร่วมมือในภูมิภาค
แต่เวทีระหว่างรัฐบาลแห่งนี ้ไม่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อรับมือกับประเด็นความมัน่ คง

แคนาดา

ร์ เ ค

เ ส้ น

เซ อ

ิ

ติ ก

พื ้นที่ที่สามารถ
อ้ างสิทธิได้

ิล

ช่ องแคบซานนิคอฟ
ช่ องแคบ
แมคเคลอร์
ช่ องแคบวิลคิตสกี

ขั ว้ โลก
เหนื อ

รั ส เซี ย

ปี ที่เปิ ด
2007
2008
2009
2010

น อ ร เว ย์

น ด์

ส วี เ ด น

ฟิ น แ ล

เ ส้ น

อ

ร์ เ ค
ซอ

กรี นแลนด์
(เดนมาร์ ก)
า ร์
กต

ิล

เส้ นทางเดินเรื อ
ทะเลเหนือ

ิกเ

ไอซ์ แ ลนด์

IPD FORUM

า ร์ ก

กต

อ่ าวอะ
มันด์ เซน

เส้ นทางเดินเรื อสาย
ตะวันตกเฉียงเหนือ
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เขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะ

เ ส้ น อ

สหรั ฐ ฯ
แคนาดา

ไอซ์ แ ลนด์

รั ส เซี ย
อา
ร์

• มีประชากรอาศัยอยูเ่ หนือเส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิลมากกว่ า 4 ล้ านคน
• ประชากรเกือบร้ อยละ 50 อาศัยอยู่ในรั สเซีย ส่วนที่เหลืออาศัยอยูใ่ นอีกเจ็ดประเทศ
ได้ แก่ แคนาดา ฟิ นแลนด์ กรี นแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอรเวย์ สวีเดนและสหรัฐฯ
• ประชากรราว 500,000 คนเป็ นชาวพืน้ เมืองที่อาศัยอยู่ตามเผ่ าต่ าง ๆ ที่มีอยู่หลาย
สิบเผ่ า ซึง่ บรรพบุรุษและเชื ้อสายของคนเหล่านี ้เดินทางข้ ามพรมแดนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั

ช่ องแคบเบริง

ขั ว้ โลก
เหนื อ

กรี นแลนด์
นอรเวย์
(เดนมาร์ ก)
นอรเวย์

เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะในอาร์ กติกและพืน้ ทีท่ สี่ ามารถอ้ างสิ ทธิได้

เส้ นทางเดินเรือในมหาสมุทรอาร์ กติก

สหรั ฐ ฯ

ประเทศต่าง ๆ ต้ อง
พิสจู น์ให้ ได้ วา่
ไหล่ทวีปของตนยื่น
ออกไปในมหาสมุทร
มากกว่า 370
กิโลเมตรเพื่ออ้ างสิทธิ
ในพื ้นที่ดงั กล่าว

ิล
ร์ เ ค

เ คิ ล

ซอ

กเ

ร์
ซอ

กเ

เส้ นทางเดินเรือใหม่ ทรัพยากรและฐานทัพในอาร์ กติก

2011
2012
2013
2014

สภาอาร์ กติก

(ก่อตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2539)
ชาติสมาชิก 8 ประเทศ
1. แคนาดา 5. นอรเวย์
2. เดนมาร์ ก 6. รัสเซีย
3. ฟิ นแลนด์ 7. สวีเดน
4. ไอซ์แลนด์ 8. สหรัฐฯ
สภาอาร์ กติก

องค์ กรชนพืน้ เมืองที่เป็ นผู้เข้ าร่ วมถาวร
ของสภาอาร์ กติก 6 องค์ กร
1. สมาคมอะลิวต์นานาชาติ
2. สภาอะทาบาสกันแห่งอาร์ กติก
3. สภากวิชชินสากล
4. สภาอินอู ิตเซอร์ คมั โพลาร์
5. สมาคมคนพื ้นเมืองทางเหนือแห่งรัสเซีย
6. สภาซามิ

ผู้สงั เกตการณ์ 13 ประเทศที่อยู่นอกเขตภูมภิ าคอาร์ กติก
1. จีน - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองคิรูนา พ.ศ. 2556
2. ฝรั่งเศส - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองแบร์ โรว์ พ.ศ. 2543
3. เยอรมนี - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองอีกาลูอิต พ.ศ. 2541
4. อินเดีย - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองคิรูนา พ.ศ. 2556
5. อิตาลี - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองคิรูนา พ.ศ. 2556
6. ญี่ปนุ่ - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองคิรูนา พ.ศ. 2556
7. เนเธอร์ แลนด์ - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองอีกาลูอิต พ.ศ. 2541
8. โปแลนด์ - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองอีกาลูอิต พ.ศ. 2541
9. สิงคโปร์ - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองคิรูนา 2556
10. เกาหลีใต้ - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองคิรูนา 2556
11. สเปน - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองซาเลฮาร์ ด พ.ศ. 2549
12. สวิตเซอร์ แลนด์ - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองแฟร์ แบงส์ พ.ศ. 2560
13. สหราชอาณาจักร - การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เมืองอีกาลูอิต พ.ศ. 2541
ผู้สงั เกตการณ์ อ่ นื ๆ
• องค์กรระหว่างรัฐบาลและองค์กรระหว่างรัฐสภา 13 องค์กร
• องค์กรนอกภาครัฐ 13 องค์กร
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ทีต่ ้งั ฐานทหารในอาร์ กติก

เ ส้ น อ

ติ ก

เซ อ

ร์

เค

สหรั ฐ ฯ

า ร์ ก

ิล

แคนาดา

น อ ร เว ย์
ส วี เ ด น

ิกเ

ข้ อมูลจาก: มูลนิธิเฮอริ เทจ, รอยเตอร์ , กระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย, กระทรวง
กลาโหมแคนาดาและกองทัพแคนาดา, กระทรวงกลาโหมนอรเวย์ และองค์กร
กระจายเสียงทางวิทยุ เรดิโอ ฟรี ยุโรป/ เรดิโอ ลิเบอร์ ตี

น ด์

ไอซ์ แ ลนด์

ฟิ น แ ล

เ ส้ น

ร์ เ ค
ซอ

รั ส เซี ย

กรี นแลนด์
(เดนมาร์ ก)
อาร
์ กต

ิล

ขั ว้ โลก
เหนื อ

รัสเซีย
นอรเวย์
กรี นแลนด์ (เดนมาร์ ก)
แคนาดา
สหรัฐฯ

ต่อจากหน้ า 34

ก�ำลังทางทหาร และประเทศอาร์ กติกส่วนใหญ่ก็มีฐานทัพอยูท่ ี่นี่ ยกเว้ น
ฟิ นแลนด์กบั ไอซ์แลนด์
รัสเซียมีทรัพยากรทางทหารมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคนี ้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
ฐานทัพหกแห่ง ท่าเรือน� ้ำลึก 16 แห่ง และสนามบิน 13 แห่ง อีกทังก�
้ ำลัง
จะกลับมาเปิ ดฐานทัพเดิมทีม่ อี ยูข่ ึ ้นมาใหม่และสร้ างฐานทัพเพิม่ ในพื ้นที่
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 รัสเซียได้ เปิ ดฐานทัพขนาด 36,000 ตาราง
กิโลเมตร ทีม่ ชี ื่อว่า อาร์ กติก ทรีฟอยล์ บนหมูเ่ กาะฟรานซ์ โจเซฟแลนด์
ฐานทัพแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อปกป้องน่านฟ้าของรัสเซียและทรัพยากร
อื่น ๆ ในอาร์ กติก ในระหว่างการสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 รัสเซียแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร
ด้ วยการเปิ ดตัวระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ในอาร์ กติกสองระบบ ได้ แก่ ทอร์ เอ็มทูดีที และ แพนต์เซอร์ -เอสเอ
ขณะที่ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในอาร์ กติกจะเป็ นเรื่ องทัว่ ๆ ไป แต่
“อาร์ กติกส�ำหรับรัสเซียมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่ออัตลักษณ์ประจ�ำชาติ
ของรัสเซีย” นายเออร์ นี เรเกอร์ นักวิชาการอาวุโสด้ านความมัน่ คงใน
อาร์ กติกจากมูลนิธิ เดอะไซมอนส์ ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนดา
กล่าวกับ ฟอรัม “ปั จจุบนั อาร์ กติกมีความส�ำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ
ของรัสเซียและอาจมากขึ ้นไปอีกในอนาคต และเส้ นทางเดินเรื อทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็ นสิง่ ที่รัสเซียให้ ความสนเป็ นพิเศษในการ
พัฒนาภูมิภาคนี ้ กองเรื อตัดน� ้ำแข็งสุดพิเศษของรัสเซีย ระบบการค้ นหา
และกู้ภยั ที่ครอบคลุม ตลอดจนขีดความสามารถทางการสู้รบที่นา่
เกรงขามในซีกโลกเหนือ ล้ วนแต่แสดงให้ เห็นว่ารัสเซียให้ ความส�ำคัญ
มากเพียงไรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรทางตอนเหนือของ
ประเทศ รวมถึงความมุง่ มัน่ ในการปกป้องและแสวงหาผลประโยชน์ของ
ตนในภูมิภาคนี ้”
การเพิ่มก�ำลังทหารในภูมิภาคก่อให้ เกิดความกังวล ระดับความ
พร้ อมทางทหารของรัสเซียในอาร์ กติกนันยั
้ งห่างไกลจากระดับสงคราม
เย็น และไม่นา่ จะวางก�ำลังในอาร์ กติกในระดับเดียวกับกรณีอื่น ๆ เช่น
ข้ อพิพาทในรัฐบอลติก ตามรายงานของสถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเร
ชัน “แต่การเพิ่มก�ำลังทหารเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบ
กระทัง่ และการยกระดับความรุนแรงโดยไม่เจตนา ไม่เฉพาะแต่ฝ่าย
รัสเซียเท่านันแต่
้ รวมถึงประเทศอาร์ กติกอื่น ๆ ด้ วย” นางพีซาร์ ดจาก
สถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเรชันสรุป
“สภาอาร์ กติกมุง่ เน้ นที่การพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมและการพัฒนาอัน
ยัง่ ยืน และยังคงเดินหน้ าท�ำงานตามปกติ แม้ ความตึงเครี ยดระหว่าง
องค์การนาโตและรัสเซียจะเพิ่มขึ ้นก็ตาม ความร่วมมือในด้ านการ
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ค้ นหาและกู้ภยั ก็ยงั คงด�ำเนินต่อไป” นายไบเยอร์ ส ผู้เขียนหนังสือเรื่ อง
กฎหมายระหว่างประเทศและอาร์ กติ ก ที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556 โดย
ส�ำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์กล่าว ด้ วยการแข่งขันที่เพิ่ม
ขึ ้นและความสัมพันธ์ที่ถดถอยลงอันเนื่องมาจากการรุกรานที่ก�ำลัง
ด�ำเนินอยูข่ องรัสเซีย “การสื่อสารระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพของ
ประเทศอาร์ กติกอื่น ๆ จึงอยูใ่ นภาวะวิกฤติ ซึง่ ท�ำให้ เสี่ยงต่อการเกิด
ความเข้ าใจผิดและความขัดแย้ งโดยไม่ตงใจ”
ั้
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การละลายของน� ้ำแข็งรวมถึงการลงทุนและ
บทบาทที่มากขึ ้นของรัสเซียและจีนในอาร์ กติก ท�ำให้ สหรัฐฯ จ�ำเป็ นต้ อง
ปรับยุทธศาสตร์ ของตนในอาร์ กติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังขาดกลไก
ที่ใช้ รับมือกับประเด็นความมัน่ คง น่าเสียดายที่ไม่มีกลไกอย่างเป็ น
ทางการเพื่อจัดการกับแนวโน้ มในการเพิ่มก�ำลังทหารในพื ้นที่ กฎบัตรใน
การก่อตังสภาอาร์
้
กติกได้ ห้ามไม่ให้ สภาหารื อกันในประเด็นความมัน่ คง
ท�ำให้ สมาชิกแต่ละประเทศต้ องจัดการกับการเคลื่อนไหวทางทหารเหล่า
นี ้ด้ วยวิธีการแบบทวิภาคี องค์การนาโตและรัสเซียไม่ได้ หารื อกันเกี่ยว
กับการพัฒนาในอาร์ กติก เมื่อไม่มีกลไกในการควบคุม ความเคลื่อนไหว
ทางทหารในอาร์ กติกก็อาจถูกตีความผิดหรื อท�ำให้ เกิดอุบตั เิ หตุทางการ
ทหาร นางเฮเธอร์ คอนลีย์ รองประธานอาวุโสของศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และ
นานาชาติศกึ ษากล่าวกับ ฟอรัม

การเสริมสร้ างความร่ วมมือ

เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ประเทศอาร์ กติกทังหมดจึ
้
งเห็นพ้ องกันว่า
ความร่วมมือระหว่างประเทศคือหัวใจส�ำคัญเพื่อให้ ประเทศต่าง ๆ
ตระหนักถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและสามารถสร้ างความรุ่งเรื อง
และความมัน่ คงในดินแดนขัวโลกเหนื
้
อที่อยูห่ า่ งไกล อย่างไรก็ตาม
ยังมีงานอีกมากมายที่ต้องท�ำให้ ส�ำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ร่วมกัน ในฐานะประธานสภาอาร์ กติก ฟิ นแลนด์มงุ่ เน้ นที่เสาหลักของ
องค์กร ซึง่ ประกอบไปด้ วยการส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพ
การประเมินความปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการปกป้องสภาพแวดล้ อมทางทะเล อย่างไร
ก็ตาม นักวิเคราะห์บางราย ก�ำลังผลักดันให้ สภามีกลไกที่เข้ มงวดยิ่ง
ขึ ้นในการแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คง “หากปราศจากความ
สามารถในการคาดการณ์ ความโปร่งใสและความไว้ วางใจ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในอาร์ กติกก็จะไม่เกิดขึ ้น” นางคอนลีย์สรุปใน
รายงาน พ.ศ. 2558 ของศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา เรื่ อง
“ม่านน� ้ำแข็งยุคใหม่: ยุทธศาสตร์ ของรัสเซียต่ออาร์ กติก”

นายเรเกอร์ จากมูลนิธิเดอะไซมอนส์ก็เห็นด้ วยเช่นกัน “เป็ นเรื่ อง
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้ องพัฒนาสถาบันหรื อกลไกในการปรึกษาหารื อ
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ ข้ อกังวลและการ
สนับสนุนความมัน่ คงร่วมกัน แต่มนั จะเกิดขึ ้นภายในขอบเขตของสภา
อาร์ กติกได้ หรื อไม่นนยั
ั ้ งคงเป็ นค�ำถามที่ต้องหาค�ำตอบ ประโยชน์อนั
ใหญ่หลวงข้ อหนึง่ ของการน�ำข้ อกังวลและข้ อควรพิจารณาด้ านความ
มัน่ คงไปหารื อในสภาอาร์ กติกคือ ชุมชนพื ้นเมืองจะมีพื ้นที่ในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจในประเด็น
ความมัน่ คง”
ทีน่ า่ ประหลาดคือ ในระหว่างการจัดตังสภาอาร์
้
กติก สหรัฐฯ ต้ องการ
ให้ สภาหลีกเลีย่ งการหารือในประเด็นทางทหาร เนือ่ งจากกังวลว่าจะ
เป็ นการส่งเสริมให้ มกี ารเพิม่ ก�ำลังทหารในภูมภิ าคนี ้ แต่สองทศวรรษหลัง
จากนัน้ อาร์ กติกกลับเต็มไปด้ วยก�ำลังทหารและประชาคมนานาชาติก็
ไม่มเี วทีสำ� หรับการอภิปรายในประเด็นความมัน่ คง ผู้เชีย่ วชาญหลายราย
ซึง่ รวมทังนางคอนลี
้
ย์ อยากเห็นสภาอาร์ กติกจัดท�ำแถลงการณ์ทางการ
เมืองทีไ่ ม่มผี ลผูกพันเพือ่ เป็ นหลักปฏิบตั ทิ างทหารในอาร์ กติก ตัวอย่าง
เช่น แถลงการณ์ดงั กล่าวอาจก�ำหนดให้ แต่ละประเทศต้ องแจ้ งให้ ประเทศ
อืน่ ทราบล่วงหน้ า 21 วันก่อนทีจ่ ะจัดการฝึ กทางทหารทีม่ ที หารเข้ าร่วม
ตังแต่
้ 20,000 นายขึ ้นไปและเชิญผู้สงั เกตการณ์เข้ าร่วมการฝึ ก
นอกจากนี ้ ความร่วมมือของรัสเซียในอาร์ กติกก็ไม่ควรจะถูกมอง
ว่าไม่มีความส�ำคัญ ตามที่สถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเรชันระบุ “หาก
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ตงไว้
ั ้ ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผล
ใดก็ตาม เช่น ไฮโดรคาร์ บอนมีราคาถูก การเคลื่อนย้ ายทุนออกนอก
ประเทศ และ/หรื อ การสูญเสียการลงทุนและความเชี่ยวชาญจากต่าง
ชาติ รัสเซียอาจมีแรงจูงใจที่จะร่วมมือน้ อยลง และอาจหันไปกระท�ำการ
หรื อกล่าวถ้ อยค�ำที่เป็ นการยัว่ ยุ”
ผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่าการหยุดชะงักของทรัพยากรและเส้ น
ทางทีส่ ำ� คัญในอาร์ กติกอาจกระตุ้นให้ เกิดข้ อพิพาททางทหาร นอกจาก
นี ้ สภาอาร์ กติกยังได้ เปิ ดทางให้ ตา่ งชาติเข้ ามามีอทิ ธิพล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้ วยการลงทุนและความเชี่ยวชาญ การบรรจบกันของข้ อพิพาท
ด้ านอาณาเขต เส้ นทางเดินเรือทางพาณิชย์ทเี่ กิดขึ ้นใหม่ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอาจเพิม่ ความตึงเครียดในภูมภิ าค
หากปฏิกิริยาล่าสุดในทะเลจีนใต้ บง่ ชี ้ได้ วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นต่อไป
แม้ วา่ ทังจี
้ นและประเทศอืน่ จะไม่ได้ สร้ างและติดตังอาวุ
้ ธบนเกาะ
เทียมในอาร์ กติก แต่ข้อพิพาททางด้ านอาณาเขตก็อาจรุนแรงขึ ้นได้
“เมือ่ มองดูวา่ ก�ำลังเกิดอะไรขึ ้นในอาร์ กติก ผมเห็นบางอย่างทีค่ ล้ าย

เรือขนส่ งก๊ าซธรรมชาติ
กับสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นในทะเลตะวันออกและ
เหลวทีส่ ามารถเดินทางใน
ทะเลจีนใต้ ” พล.ร.อ. พอล ซูคนุ ต์ ผู้
ทะเลทีเ่ ป็ นน�ำ้ แข็งได้ เข้ า
บัญชาการหน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ กล่าว
เทียบท่ าทีท่ ่ าเรือซาเบ็ตตา
ในระหว่างการร่วมงานกิจกรรมทีศ่ นู ย์
ในอาร์ กติก ประเทศรัสเซีย
ยุทธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษาเป็ นผู้
รอยเตอร์
สนับสนุน ทีจ่ ดั ขึ ้นในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตาม
รายงานของ ดีเฟนส์ วัน ซึง่ เป็ นสือ่ ออนไลน์ด้านความมัน่ คง
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ซ� ้ำรอยกับทะเลจีนใต้ ที่นบั วันจะทวี
ความตึงเครี ยดขึ ้น พล.ร.อ. ซูคนุ ต์จงึ สนับสนุนให้ สหรัฐฯ ให้ สตั ยาบัน
ต่ออนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเล พ.ศ. 2525 ตาม
รายงานของ ดีเฟนส์ วัน ภายใต้ อนุสญ
ั ญาดังกล่าว ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ยื่นฟ้อง
จีนฐานละเมิดอธิปไตย นอกจากสหรัฐฯ แล้ ว มีเพียงเกาหลีเหนือ ลิเบีย
และตุรกีเท่านันที
้ ่ยงั ไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญานี ้
สหรัฐฯ ควรเข้ ามามีบทบาทในอาร์ กติกมากขึ ้น พล.ร.อ. ซูคนุ ต์และ
นักวิเคราะห์รายอื่น ๆ ยืนยัน “เราได้ เห็นชัดเจนแล้ วว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
ในทะเลตะวันออก/ทะเลจีนใต้ แม้ วา่ ศาลยุตธิ รรมแห่งสหประชาชาติจะ
ตัดสินให้ ฟิลปิ ปิ นส์เป็ นฝ่ ายชนะ แต่มนั ก็ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของจีนแต่อย่างใด” พล.ร.อ. ซูคนุ ต์ระบุ ตามรายงานของ ดีเฟนส์ วัน
“เราจะเขียนนโยบายให้ สวยหรูอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าเราไม่แสดงให้ เห็นว่า
เรามีอ�ำนาจอธิปไตย เราก็ไม่ตา่ งอะไรจากเสือกระดาษ” พล.ร.อ. ซูคนุ ต์
กล่าวกับรอยเตอร์
นอกจากนี ้ รายงานบทวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ ในอนาคตของนาโตได้
เตือนว่า การแข่งขันที่ก�ำลังก่อตัวขึ ้นเพื่อแย่งชิงทรัพยากรอาจน�ำไปสู่
การขาดเสถียรภาพในภูมิภาคในวันข้ างหน้ า
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับตอนนี ้ ข้ อพิพาททางด้ านอาณาเขตของ
อาร์ กติกส่วนใหญ่เป็ นข้ อพิพาทระหว่างสมาชิกนาโต และโดยรวมแล้ ว
การจัดก�ำลังทางทหารในอาร์ กติกก็ยงั ไม่ถงึ ระดับสงครามเย็นที่จะมี
การติดตังขี
้ ปนาวุธบนเรื อด�ำน� ้ำและในฐานยิงที่พร้ อมจะยิงข้ ามพื ้นที่ขวั ้
โลก นอกจากนี ้ การตังรั้ บที่ดีที่สดุ ในอาร์ กติกยังคงเป็ นระยะทางที่หา่ ง
ไกลและสภาพอากาศที่เลวร้ ายในพื ้นที่ นายไบเยอร์ ส์จากมหาวิทยาลัย
บริ ตชิ โคลัมเบียกล่าว โดยตลอดทศวรรษที่ผา่ นมา มีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพดังกล่าวเพียงเล็กน้ อย ดังที่ พล.อ. วอลเตอร์ นาทินซิก ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดของแคนาดาในขณะนันกล่
้ าวใน พ.ศ. 2552 ว่า
“ถ้ ามีใครจะมารุกรานดินแดนอาร์ กติกของแคนาดา งานแรกที่ผมต้ อง
ท�ำน่าจะเป็ นการออกไปกู้ภยั คนเหล่านัน”
้ o
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กองก�ำลังพิทกั ษ์พรมแดน

ออสเตรเลีย
การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของ
พรมแดนและการเพิ่มอ�ำนาจอธิปไตย
ผู้บงั คับการวิลเลียม รี ส์/ฝ่ ายยุทธศาสตร์ การปฏิบตั กิ าร กองการบริ หารจัดการชายแดน
กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลีย

ออสเตรเลียซึง่ เป็ นประเทศทีเ่ ป็ นเกาะ
มีสภาพแวดล้ อมชายแดนทีก่ ว้ างใหญ่
และท้ าทายมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
พรมแดนของออสเตรเลียประกอบไป
ด้ วยแนวชายฝั่ งทีม่ คี วามยาว 36,000
กิโลเมตร ท่าอากาศยานนานาชาติ
หลัก ๆ เก้ าแห่ง ท่าเรือนานาชาติกว่า
60 แห่ง และเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
นอกชายฝั่ งทีม่ ขี นาดพื ้นทีม่ หาสมุทร

10 ล้ านตารางกิโลเมตร การพิทกั ษ์
พรมแดนของออสเตรเลียคือภารกิจที่
ยากล�ำบาก ความหลากหลาย ความซับ
ซ้ อนและความรุนแรงของภัยคุกคามต่อ
พรมแดนได้ มกี ารพัฒนาในช่วงหลายปี
ทีผ่ า่ นมา และรวมถึงการลักลอบขนคน
เข้ าเมือง ยาเสพติดผิดกฎหมาย องค์กร
อาชญากรรมข้ ามชาติทมี่ กี ารท�ำงาน
อย่างจริงจังและเป็ นระบบ การปลอม

แปลงวีซา่ และการเข้ าเมืองโดยฉ้ อฉล
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
ต่างชาติ การค้ ามนุษย์ การก่อการ
ร้ าย นักรบต่างชาติ ตลอดจนกิจกรรม
ทางการค้ าและนักเดินทางข้ ามพรมแดน
ออสเตรเลียทีเ่ พิม่ ขึ ้นอย่างมาก
วิธีการในการปกป้องชายแดนของ
ออสเตรเลียเปลีย่ นไปใน พ.ศ. 2558
รัฐบาลได้ ผนวกรวมกระทรวงการเข้ า

กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลีย
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เมืองและการพิทกั ษ์พรมแดนทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิม และ
หน่วยงานทีเ่ มือ่ ก่อนเรียกว่าหน่วยงานศุลกากร
และการพิทกั ษ์พรมแดนแห่งออสเตรเลีย เข้ า
เป็ นหน่วยงานใหม่ภายใต้ ชอื่ กระทรวงการเข้ า
เมืองและการพิทกั ษ์พรมแดน กองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลียซึง่ เป็ นหน่วยงานด้ านการ
ปฏิบตั กิ ารของกระทรวงใหม่นี ้ได้ เริ่มปฏิบตั ิ
หน้ าทีเ่ มือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใน
ฐานะผู้นำ� หน่วยงานด้ านการบังคับใช้ กฎหมาย
ชายแดนของออสเตรเลีย กองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลียรับผิดชอบการปฏิบตั กิ าร
ชายแดนและการปฏิบตั กิ ารในแนวหน้ าทังหมด
้
ทัว่ ทังท่
้ าอากาศยานและท่าเรือ ตลอดจนพื ้นที่
ทางบกและทางทะเล
การผนวกสองหน่วยงานดังกล่าวเข้ าด้ วย
กันคือการผนึกก�ำลังระหว่างสององค์กรที่มี
มายาวนานและท�ำงานประสานสอดคล้ อง
กัน และมีประวัตคิ วามเป็ นมาที่นา่ ภูมิใจใน
ด้ านการสนับสนุนและการปกป้องพรมแดน
ของออสเตรเลีย ตามที่ผ้ บู งั คับการวิลเลียม
รี ส์ ผู้บงั คับการฝ่ ายยุทธศาสตร์ การปฏิบตั กิ าร
ของกองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียระบุ
“การสร้ างกระทรวงใหม่และการจัดตัง้
กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียท�ำให้ มี
โอกาสที่จะจัดการกับความท้ าทายต่าง ๆ ตาม
แนวชายแดนออสเตรเลียได้ ดีขึ ้น ซึง่ รวมถึง
ปริ มาณการค้ าและการเดินทางที่เพิ่มขึ ้นกว่า
เดิมมาก และเครื อข่ายอาชญากรรมภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศที่มีความซับซ้ อน
มากขึ ้น” ผู้บงั คับการรี ส์กล่าว
การจัดตังกองก�
้
ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน
ออสเตรเลียก่อให้ เกิดประโยช์และประสิทธิผล
มากมาย แต่โครงสร้ างในการรักษาความ
มัน่ คงชายแดนของออสเตรเลียก็ยงั คงพัฒนา
ต่อไป ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 รัฐบาล
ออสเตรเลียได้ ประกาศการปฏิรูปโครงสร้ างใน
การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศที่สำ� คัญ
ที่สดุ ในรอบ 40 ปี นัน่ ก็คือการก�ำหนดหน้ าที่
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
หน้ าที่รับผิดชอบใหม่ของกระทรวง
มหาดไทยจะคล้ ายคลึงกับกระทรวงมหาดไทย
ของสหราชอาณาจักร ซึง่ จะเป็ นหน่วยงาน
กลางในการวางแผนกลยุทธ์ การประสานงาน
และการสนับสนุนอื่น ๆ ต่อ “สหพันธ์” ของ
หน่วยงานด้ านความมัน่ คงและหน่วยงาน
บังคับใช้ กฎหมายที่ท�ำงานโดยอิสระ หน่วย
งานเหล่านี ้ได้ แก่ กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน

ออสเตรเลีย คณะกรรมาธิการข่าวกรองด้ าน
อาชญากรรมออสเตรเลีย ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติออสเตรเลีย องค์การข่าวกรองด้ าน
ความมัน่ คงออสเตรเลีย และศูนย์วิเคราะห์
และรายงานธุรกรรมออสเตรเลีย
“การก�ำหนดหน้ าที่รับผิดชอบของกระทรวง
มหาดไทยมีเหตุผลเบื ้องหลังที่ชดั เจน” ผู้
บังคับการรี ส์กล่าว “สภาพแวดล้ อมด้ านความ
มัน่ คงของออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วและมีความซับซ้ อนมากกว่าเมื่อสิบ
ปี ก่อนมาก การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดขึ ้นเพื่อให้
มัน่ ใจว่าโครงสร้ างในการรักษาความมัน่ คง
ของเรานันเหมาะสมกั
้
บความท้ าทายที่เรา
เผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั และในอนาคต”
“แม้ วา่ นี่จะเป็ นโครงสร้ างใหม่ส�ำหรับ
ออสเตรเลีย แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าการ
้
ท�ำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นันจะไม่
สอดคล้ องราบรื่ น จริ ง ๆ แล้ วมันคือความ
ก้ าวหน้ า เราไม่สามารถที่จะอยูเ่ ฉย ๆ และ
พอใจกับความส�ำเร็ จของเรา เราต้ องพัฒนาต่อ
ไป” ผู้บงั คับการรี ส์กล่าว

ภารกิจหลัก

ภารกิจของกองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน

ออสเตรเลียคือ การปกป้องพรมแดนของ
ออสเตรเลีย การบริ หารจัดการการเคลื่อนไหว
ของผู้คนและสินค้ าตลอดทัว่ พรมแดนยังคง
เป็ นงานหลักตามบทบาทหน้ าที่ของเราใน
ฐานะหน่วยงานศุลกากรของออสเตรเลีย
กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียมีงาน
ส�ำคัญที่สง่ เสริ มกัน ได้ แก่ การสนับสนุน
และการบังคับใช้ กฎหมาย กองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลียช่วยส่งเสริ มและพัฒนา
ความความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจของ
ออสเตรเลียและความเชื่อมแน่นทางสังคม
โดยการสนับสนุนการค้ า การท่องเที่ยวและ
การย้ ายถิ่นฐานโดยการก�ำหนดกระบวนการ
ที่ก้าวก่ายน้ อยลง มีความรวดเร็วและราบรื่ น
มากขึ ้นส�ำหรับกลุม่ นักเดินทางและผู้ค้า ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นบุคคลที่ถกู กฎหมายและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมนี ้ กอง
ก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียได้ สนับสนุน
การรักษาความมัน่ คงแห่งชาติด้วยการบังคับ
ใช้ กฎหมายและด�ำเนินกิจกรรมที่ท�ำให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเพื่อตรวจจับและสกัด
กันพฤติ
้
กรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรม
เพื่อปกป้องชุมชนออสเตรเลีย
“การสนับสนุนและการบังคับใช้ กฎหมาย

เขตทางทะเลของออสเตรเลียทีต่ ้ องมีการปกป้ อง
อิ นโดนี เ ซี ย

ปาปั ว นิ ว กิ นี

ติ ม อร์ เ ลสเต

คริสต์ มาส

หมู่ เ กาะ
โซโลมอน
วานู อ าตู

โคโคส (คีลงิ )

อ อ ส เ ต ร เ ลี ย

มหาสมุทรอินเดีย

นิ ว แคลิโ ดเนี ย
นอร์ ฟอล์ก
ลอร์ ดฮาว

เขตทางทะเล

แนวเส้นฐานทะเลอาณาเขต
น่านน�้ำชายฝั่ง
ทะเลอาณาเขต
เขตต่อเนื่อง
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ

ทะเลแทสมัน
มหาสมุทรใต้

นิ ว ซี แ ลนด์

เฮิร์ด

ออสเตรเลียนแอนตาร์กติก
เทร์ริทอรี (เอเอที)

เอเอที

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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เป็ นบทบาทหน้ าที่ที่สง่ เสริ มกัน มีเพียงแค่
อย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้ ” ผู้บงั คับการรี ส์กล่าว
“ถ้ าเรามุง่ เน้ นที่การสนับสนุนเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ท�ำหน้ าที่ในการบังคับใช้ กฎหมาย
พรมแดนของเราก็จะมีความเสี่ยง อย่างไร
ก็ตาม ถ้ าเราเอาแต่มงุ่ เน้ นที่กิจกรรมการบังคับ
ใช้ กฎหมายโดยไม่ท�ำหน้ าที่ในการสนับสนุน
การเคลื่อนย้ ายของผู้คนและสินค้ าโภคภัณฑ์
ข้ ามพรมแดนก็จะหยุดชะงักลง ซึง่ อาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อทังเศรษฐกิ
้
จและชุมชน
ของเรา การสนับสนุนและการบังคับใช้ ฎหมาย
เป็ นงานที่ต้องท�ำควบคูก่ นั ไป”
“หน้ าที่ในการบังคับใช้ กฎหมายของเรา
ท�ำให้ เรารู้วา่ มีใครและอะไรบ้ างที่ผา่ นเข้ า
ออกออสเตรเลีย เรารู้ข้อมูลจ�ำเพาะเกี่ยวกับ
สินค้ าและผู้คนที่เดินทางข้ ามพรมแดน และ
เราสามารถบริ หารจัดการสิง่ เหล่านี ้ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพด้ วยวิธีการที่เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยและมีความปลอดภัย พรมแดนที่
แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริ มความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจของโลกที่เปิ ดกว้ าง ความเชื่อมแน่น
ทางสังคมและความไว้ วางใจมากขึ ้น” ผู้บงั คับ
การรี ส์กล่าว

หุ้นส่วนระหว่างประเทศตลอดทัว่ พรมแดนที่
ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ มีการควบคุมชายแดนที่มี
ประสิทธิภาพโดยการพิจารณาว่าใครและอะไร
บ้ างที่มีสทิ ธิเข้ าออก และภายใต้ เงื่อนไขอะไร
“ความสัมพันธ์ระหว่างกองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลียกับพันธมิตร และหุ้น
ส่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็ น
สิง่ ส�ำคัญยิ่ง เนื่องจากว่าเราจะไม่สามารถ
ท�ำงานของเราได้ หากไม่มีทกุ ฝ่ ายเหล่านี ้ เรา
จะยังคงท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั หุ้นส่วน
ระหว่างประเทศของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อคง
ไว้ ซงึ่ ประชาคมการปกป้องชายแดนทัว่ โลกที่มี
ความยืดหยุน่ ต่อความพยายามและความยาก
ล�ำบากในวันข้ างหน้ า” ผู้บงั คับการรี ส์กล่าว

ขนาด บทบาทและหน้ าที่

กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียเป็ นกอง
ก�ำลังปฏิบตั กิ ารที่มีบคุ ลากร 5,500 คน เจ้ า
หน้ าที่ของหน่วยงานนี ้จะมุง่ เน้ นการปฏิบตั กิ าร
ท�ำงานสอดคล้ องกัน มีความเป็ นมืออาชีพ
และมีระเบียบวินยั และรับผิดชอบในเรื่ อง
การปกป้องชายแดนตลอดทัว่ ทังอากาศยาน
้
ท่าเรื อ พื ้นที่หา่ งไกล ศูนย์ไปรษณีย์และสินค้ า
ของออสเตรเลีย รวมถึงอาณาเขตทางทะเล
การท�ำงานข้ ามพรมแดน
ของออสเตรเลีย เจ้ าหน้ าที่จะประจ�ำการอยูท่ วั่
พรมแดนออสเตรเลียเป็ นทรัพยากรทาง
ออสเตรเลียและในพื ้นที่ตา่ ง ๆ 52 แห่งในต่าง
ยุทธศาสตร์ แห่งชาติ และเป็ นรากฐานของ
ประเทศ
ความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่งเรื องทาง
กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียมี
เศรษฐกิจของประเทศ แต่พรมแดนออสเตรเลีย บทบาทส�ำคัญในการป้องกันไม่ให้ ยาเสพติด
ไม่ถือว่าเป็ นสิง่ กีดขวางทางกายภาพที่แบ่ง
ผิดกฎหมายที่เป็ นอันตรายและสิง่ ของต้ อง
แยกประเทศออกจากกันอีกต่อไป แต่กลับเป็ น ห้ ามถูกน�ำเข้ าไปยังออสเตรเลีย โดยใช้ อ�ำนาจ
ความต่อเนื่องที่ซบั ซ้ อนที่ชว่ ยสร้ างและควบคุม และขีดความสามารถที่หลากหลาย อ�ำนาจ
การไหลเวียนของผู้คนและการเคลื่อนที่ของ
และขีดความสามารถเหล่านี ้ประกอบด้ วย
สินค้ าไปตามห่วงโซ่อปุ ทานอย่างไม่หยุดนิ่ง
การตรวจการณ์ทางอากาศและทางทะเล
ความต่อเนื่องนี ้ครอบคลุมไปถึงพื ้นที่ชายฝั่ ง
เทคโนโลยีการตรวจจับที่มีความซับซ้ อนสูง
และนอกชายฝั่ ง รวมถึงพื ้นที่ในต่างประเทศ
เช่น อุปกรณ์เอกซ์เรย์ การตรวจจับสารและ
ทางทะเล ขอบเขตทางกายภาพและภายใน
ร่องรอย เครื่ องตรวจค้ นภายในร่างกาย สุนขั
ประเทศ การพิจารณาว่าพรมแดนเป็ นความ
ตรวจค้ นและอื่น ๆ เจ้ าหน้ าที่ของกองก�ำลัง
ต่อเนื่องท�ำให้ สามารถใช้ วิธีการแบบบูรณาการ พิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียใช้ อ�ำนาจภาย
ที่เป็ นล�ำดับขันในการบริ
้
หารจัดการชายแดน
ใต้ กฎหมายอ�ำนาจทางน่านน� ้ำ พ.ศ. 2556
ในเชิงลึก ซึง่ เป็ นการท�ำงานในพื ้นที่ทงสอง
ั้
กฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2444 กฎหมายการ
ฝั่ งของพรมแดนตลอดจนพื ้นที่ชายแดน เพื่อ
ย้ ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2501 และกฎหมายกอง
จัดการกับภัยคุกคามและใช้ ประโยชน์จาก
ก�ำลังพรมแดน พ.ศ. 2558
โอกาสต่าง ๆ
งานของกองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน
กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียใช้
ออสเตรเลียนันมี
้ มากมายมหาศาล ในช่วง
รูปแบบการท�ำงานที่มงุ่ เน้ นข่าวกรอง และร่วม พ.ศ. 2559-2560 โดยเฉลี่ยแล้ วในแต่ละ
มือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและ
สัปดาห์ เจ้ าหน้ าที่ของกองก�ำลังพิทกั ษ์
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พรมแดนออสเตรเลียได้ ตรวจค้ นผู้โดยสารที่
เดินทางทางอากาศ 744,855 คน ผู้โดยสารที่
เดินทางเข้ าประเทศทางเรื อ 55,621 คน เรื อ
705 ล�ำ และสินค้ าน�ำเข้ าและส่งออก 99,090
รายการ เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานนี ้ท�ำการ
ตรวจการณ์ในพื ้นที่ 3 ล้ านตารางไมล์ทะเล มี
การจัดส่งชุดสุนขั ตรวจค้ นออกปฏิบตั ิหน้ าที่
43 ชุด เจ้ าหน้ าที่ของกองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน
ออสเตรเลียจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
จ�ำนวน 260 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย
(ประมาณ 6.6 พันล้ านบาท) เจ้ าหน้ าที่ได้
ตรวจยึดยาเสพติดน�ำเข้ าจ�ำนวน 845 รายการ
มีการตรวจสอบตู้สนิ ค้ าขนาด 20 ฟุตกว่า
1,600 ตู้ สินค้ าที่ขนส่งทางอากาศ 38,629
รายการ และสิง่ ของที่จดั ส่งทางไปรษณีย์ 1.1
ล้ านรายการ เจ้ าหน้ าที่ได้ ควบคุมดูแลบุคคล
157 คนที่ถกู น�ำมาตรวจสอบการเข้ าเมือง
134 คนที่ถกู ปล่อยตัวหรื อโยกย้ ายจากสถาน
ที่ควบคุมตัว และ 147 คนที่ถกู ส่งกลับคืน
จากชุมชนที่ต้องให้ ความช่วยหรื อตรวจสอบ
เจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจพบบุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง
ออสเตรเลียที่อยูใ่ นประเทศอย่างผิดกฎหมาย
305 ราย และแรงงานผิดกฎหมาย 44 ราย
ตลอดจนออกวีซา่ ทังแบบถาวรและชั
้
ว่ คราว
151,726 รายการเป็ นประจ�ำทุกสัปดาห์
“ถ้ าให้ ผมพูดถึงลักษณะสภาพแวดล้ อม
ชายแดนโดยใช้ ค�ำเพียงหนึง่ ค�ำ ก็นา่ จะเป็ นค�ำ
ว่า ‘ปริ มาณ’ นัน่ ก็คือปริ มาณผู้คนและสินค้ าที่
เคลื่อนที่ข้ามพรมแดนของเรายังคงเพิ่มขึ ้นเป็ น
ทวีคณ
ู ” ผู้บงั คับการรี ส์กล่าว
กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลีย
ก�ำลังท�ำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับความ
ท้ าทายที่เกี่ยวข้ องกับพรมแดนโดยอาศัย
ข่าวกรอง นวัตกรรมและเทคโนโลยี หน่วย
งานนี ้ก�ำลังเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบ
นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของตนเองให้
มีความทันสมัยขึ ้นเพื่อจัดการกับปั ญหาใน
สภาพแวดล้ อมชายแดนที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
และมีความซับซ้ อน เทคโนโลยีและระบบ
อัตโนมัตทิ �ำให้ มีเครื่ องมือใหม่ ๆ ที่หลาก
หลายในการรักษาความมัน่ คงชายแดน และ
ท�ำให้ มีกระบวนการปฏิบตั ิที่รวดเร็วขึ ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นส�ำหรับนักเดินทางและผู้
ค้ าที่ถกู กฎหมายและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ใน
ช่วงสองปี ที่ผา่ นมา ท่าอากาศยานนานาชาติ
ทัว่ ออสเตรเลียได้ เริ่ มใช้ ประตูสำ� หรับผู้โดยสาร
ขาออกที่เรี ยกว่า “ดีพาร์ ตเชอร์

สมาร์ ตเกตส์” ซึง่ เป็ นระบบควบคุมชายแดน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารสามารถ
ด�ำเนินขันตอนในการออกจากประเทศด้
้
วย
ตนเอง ใน พ.ศ. 2559 มีผ้ โู ดยสารกว่า 14.6
ล้ านคนที่ใช้ สมาร์ ตเกตส์ในการเดินทางออก
จากประเทศ หรื อ 40,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย
นอกจากนี ้ ได้ มีการเริ่ มใช้ ระบบไบโอ
เมตริ ก (ระบบข้ อมูลชีวมิต)ิ ที่ทนั สมัยเพื่อ
ด�ำรงความถูกต้ องของวีซา่ และระบบการ
ย้ ายถิ่นฐานของเราอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ปรับปรุงมาตรการในการใช้ ระบบอัตโนมัตทิ ี่มี
อยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และเพิ่มความเร็ว
้
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินขันตอนการ
ปฏิบตั ทิ ี่ชายแดน กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน
ออสเตรเลียก�ำลังลงทุนในด้ านเทคโนโลยีแบบ
เคลื่อนที่และเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบมากขึ ้นและเพิ่มองค์
ประกอบในการตรวจจับ
ในด้ านการค้ า กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน
ออสเตรเลียก�ำลังด�ำเนินมาตรการในการ
จัดการกับปริ มาณสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น ควบคูไ่ ปกับ
การจัดการกับภัยคุกคามโดยอาศัยโครงการ
และระบบต่าง ๆ เช่น ระบบผู้ค้าที่เชื่อถือได้
ของออสเตรเลีย ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับระบบ
ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้ รับอนุญาตให้
มีการด�ำเนินงานในที่อื่น ๆ ในภูมิภาค ระบบ
ผู้ค้าที่เชื่อถือได้ ของออสเตรเลียนี ้เปิ ดตัวใน
พ.ศ. 2559 เป็ นระบบที่ท�ำให้ การค้ ามีความ
คล่องตัวส�ำหรับผู้ค้าที่ได้ รับการรับรองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการค้ าโดยไม่กระทบต่อความ
มัน่ คงของห่วงโซ่อปุ ทาน ออสเตรเลียมี “ผู้ค้า
ที่เชื่อถือได้ ” ทังหมด
้
74 รายที่ได้ รับการรับรอง
โดยสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องภายใต้ ระบบนี ้ และ
มีความตังใจที
้ ่จะเพิ่มจ�ำนวนให้ มากขึ ้นในปี
ต่อ ๆ ไป
“ออสเตรเลียก�ำลังด�ำเนินการตาม
แนวคิดในเรื่ องพรมแดนที่ไร้ รอยต่อ ซึง่ ผู้ย้าย
ถิ่นฐาน นักเดินทางและผู้ค้าที่ถกู กฎหมาย
ส่วนใหญ่สามารถเดินทางข้ ามพรมแดนได้
อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามและไม่มี
การแทรกแซงหรื อความล่าช้ าที่ไม่จ�ำเป็ น
พรมแดนที่เราสามารถตรวจจับการกระท�ำ
ผิดและการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบได้ อย่าง
ทันทีทนั ใด และมุ่งความสนใจและความ
พยายามของเราในการสกัดกันไปที
้ ่ผ้ ไู ม่
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบซึง่ มีจ�ำนวนไม่มากนัก”
ผู้บงั คับการรี ส์กล่าว

กองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลีย
การปฏิบัตงิ านในแต่ ละสั ปดาห์ โดยเฉลีย่

พ.ศ. 2559-2560

การตรวจค้ น
ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางทางอากาศ 744,855 คน
ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางเข้าประเทศทางทะเล 55,621 คน
เรือทีเ่ ดินทางเข้ าออกประเทศ 705 ล�ำ
สิ นค้ าน�ำเข้ าและส่ งออก 99,090 รายการ

การจัดส่ งชุดปฏิบัตงิ าน
ชุดสุ นัขตรวจค้ น 43 ชุดออกปฏิบัตหิ น้ าทีท่ วั่
ออสเตรเลีย

การตรวจค้ นและการยึด
ยาเสพติดน�ำเข้ า 845 รายการ

การควบคุมดูแล
157 คนทีถ่ ูกน�ำมาตรวจสอบการเข้ าเมืองบนฝั่ง
134 คนทีถ่ ูกโยกย้ ายจากสถานทีค่ วบคุมตัว
147 คนทีถ่ ูกส่ งกลับคืนจากชุมชนทีต่ ้ องให้ ความ
ช่ วยหรือตรวจสอบ

การตรวจการณ์
พืน้ ที่ 3 ล้ านตารางไมล์ ทะเล

การจัดเก็บรายได้
จัดเก็บภาษีและค่ าธรรมเนียมได้ 260 ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย (ประมาณ 6.6 พันล้ านบาท)

การตรวจสอบ
ตู้สินค้ าขนาด 20 ฟุตกว่ า 1,600 ตู้
สิ นค้ าทีข่ นส่ งทางอากาศ 38,629 รายการ
พัสดุภณ
ั ฑ์ ทจี่ ดั ส่ งทางไปรษณีย์ 1.1 ล้ านรายการ

การตรวจพบ
บุคคลทีไ่ ม่ ใช่ พลเมืองออสเตรเลียทีอ่ ยู่ในประเทศ
อย่ างผิดกฎหมาย 305 ราย
แรงงานผิดกฎหมาย 44 ราย
ข้ อมูลจาก: กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลีย

ความส�ำเร็จของกองก�ำลังพิทกั ษ์
ชายแดน

ในช่วงสองปี ที่ผา่ นมา กองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลียพร้ อมด้ วยความร่วม
มือจากหุ้นส่วนภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ได้ ตรวจจับยาเสพติดผิดกฎหมาย
และสารตังต้
้ นหลัก ๆ กว่า 12 ตัน บุหรี่ 270
ล้ านมวน ยาสูบผิดกฎหมายกว่า 220 ตัน
และอาวุธปื นกว่า 3,460 กระบอก ตลอดจน
ชิ ้นส่วนอาวุธปื นและอุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ ที่
ชายแดน ในช่วงเวลาเดียวกัน กองก�ำลัง
พิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียได้ ด�ำเนินการตาม
กระบวนการกับลูกเรื อและผู้ที่เดินทางทาง
อากาศและทางทะเลกว่า 84 ล้ านคน รับและ
ตรวจประเมินความเสี่ยงสินค้ าที่จดั ส่งทาง
อากาศ 77 ล้ านรายการ สินค้ าที่จดั ส่งทาง
ทะเล 6 ล้ านรายการ และตรวจสอบพัสดุภณ
ั ฑ์
ที่จดั ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศกว่า 115
ล้ านรายการ
“กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลีย
ประสบความส�ำเร็จเป็ นอย่างมากในช่วงสองปี
ที่ผา่ นมา เราได้ จดั ตังหน่
้ วยงานด้ านการบังคับ
ใช้ กฎหมายชายแดนขึ ้นมาใหม่ โดยน�ำสอง
วัฒนธรรมมาผนวกรวมกันเป็ นอง์กรเดียวและ
ท�ำงานกันกันต่อไป เราก�ำลังพิจารณาเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถและศักยภาพ
ภายใน ตลอดจนการเตรี ยมการเพื่อย้ ายไป
อยูใ่ นสังกัดกระทรวงมหาดไทย แม้ วา่ งานที่
ส�ำคัญดังกล่าวจะก�ำลังด�ำเนินไป แต่เจ้ าหน้ าที่
ของเราก็สามารถบรรลุภารกิจส�ำคัญต่าง ๆ
ของรัฐบาลที่ชายแดนได้ อย่างเป็ นผลส�ำเร็จ นี่
เป็ นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ของเราควร
จะภาคภูมิใจอย่างมาก” ผู้บงั คับการรี ส์กล่าว
“ในการเตรี ยมการเพื่อย้ ายไปอยูใ่ น
สังกัดกระทรวงมหาดไทย กองก�ำลังพิทกั ษ์
พรมแดนออสเตรเลียจะยังคงเสริ มสร้ าง
ขีดความสามารถของเราเพื่อให้ ตอบสนอง
ภารกิจได้ ดียิ่งขึ ้น นัน่ ก็คือการปกป้องพรมแดน
ออสเตรเลีย และการบริ หารจัดการการ
เคลื่อนที่ของผู้คนและสินค้ าข้ ามพรมแดน”
“การอุทิศตนของเราเพื่อภารกิจนี ้จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ สงั กัดกระทรวง
มหาดไทย กองก�ำลังพิทกั ษ์ พรมแดน
ออสเตรเลียจะยังคงมีหน่วยงานศุลกากรและ
หน่วยงานพิทกั ษ์ พรมแดนของออสเตรเลียที่
ปฏิบตั งิ านในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยขึ ้น” ผู้
บังคับการรี ส์กล่าว
IPD FORUM
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หน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ มีส่วนร่วมในประเทศต่าง ๆ
ที่เป็นเกาะในแปซิฟิกโดยอาศัยคณะท�ำงานด้านความมั่นคง
ดร.ดีออน วี. แคนยอน, ดร.พอล ลีเบอร์ ,
นายไมเคิล มอลโลฮาน และ ดร.เอริ ก ชิบยู ะ

ฝูงบินปฏิบัตกิ ารพิเศษจาก
กองทัพอากาศออสเตรเลียและ
กองทัพอากาศสหรัฐฯ บิน
เหนือรัฐควีนส์ แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหว่ างการฝึ ก
ตาลิสมัน เซเบอร์
ร.อ. เจสซิกา เทต/กองทัพอากาศสหรัฐฯ
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น่วยบัญชาการการปฏิบตั กิ ารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพื ้น
แปซิฟิก สนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่าง
ประเทศที่กระตุ้นให้ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับ
แนวโน้ มต่าง ๆ ในภูมิภาคและประเด็นความมัน่ คงในรูปแบบ
ใหม่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะท�ำงานด้ านความมัน่ คง
ในภูมิภาคแปซิฟิกที่จดั ขึ ้นเมื่อเร็ว ๆ นี ้ท�ำให้ บรรดาผู้แทนจาก
ประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกมีโอกาสในการสร้ างเครื อ
ข่ายเพื่อความร่วมมือในอนาคต แบ่งปั นความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ความมัน่ คงและส่งเสริ มความเข้ าใจร่วมกัน แนวทางแก้ ปัญหา
ที่เกิดขึ ้นจะมุง่ เน้ นวิธีการเชิงยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงานหรื อ
การปฏิบตั มิ ากกว่าจะมุง่ เน้ นที่ภยั คุกคามเฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ เห็นว่าความท้ าทายด้ านความมัน่ คง
ในแปซิฟิกจ�ำเป็ นต้ องมีการด�ำเนินการร่วมกัน และตระหนักถึง

บทบาทอันส�ำคัญของการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะท�ำงาน
ด้ านความมัน่ คงในภูมภิ าคแปซิฟิกทีช่ ว่ ยให้ ประเทศต่าง ๆ
ในแปซิฟิกรู้เท่าทันสถานการณ์ลว่ งหน้ าเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในภูมิภาค ปั ญหาความมัน่ คงที่เกิดขึ ้นใหม่และการรักษา
สันติภาพ การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมือกับภัยพิบตั ิ และการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติการแบบพหุภาคี

หน่วยบัญชาการการปฏิบตั กิ ารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารในยุทธบริ เวณอินโดแปซิฟิก และมี
ปฏิสมั พันธ์ในภูมิภาคนี ้โดยการฝึ ก การแลกเปลี่ยนและการ
เดินทางไปปฏิบตั หิ น้ าที่ หน่วยบัญชาการนี ้ด�ำเนินการฝึ กบาง
รายการผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะท�ำงานการด้ าน
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ความมัน่ คงในภูมิภาคแปซิฟิก ซึง่ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อส่ง
เสริ มความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหาความมัน่ คงทังในระดั
้
บที่รุนแรงและ
ไม่รุนแรงและภัยคุกคามในภูมิภาค การประชุมแบบพหุภาคีในระดับ
ภูมิภาคเหล่านี ้ด�ำเนินไปอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อส่งเสริ มการท�ำงานร่วม
กันและการเป็ นหุ้นส่วนระหว่างองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คง
ทังหมด
้
ผู้เข้ าร่วมการประชุมจะได้ ประโยชน์จากการเจรจาหารื อด้ าน
ความมัน่ คง ได้ แสวงหาโอกาสที่จะท�ำการฝึ กร่วมกัน และส่งเสริ มความ
จ�ำเป็ นในการรักษาความมัน่ คงในระดับชาติและระดับภูมิภาค
นโยบายการปรับดุลภาพที่วางแผนไว้ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดก่อน
ที่มงุ่ เน้ นเอเชียและแปซิฟิก เป็ นส่วนหนึง่ ที่ท�ำให้ เกิดการหันเหความ
สนใจไปยังแปซิฟิก และเป็ นส่วนหนึง่ ที่ท�ำให้ เกิดการประชุมระหว่าง
ประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกของคณะท�ำงานด้ านความมัน่ คงใน
ภูมิภาคแปซิฟิก ซึง่ จัดขึ ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
โดยหน่วยบัญชาการการปฏิบตั กิ ารพิเศษของกองทัพนิวซีแลนด์ในกรุง
เวลลิงตัน การประชุมดังกล่าวมุง่ เน้ นที่การแก้ ไขปั ญหาการขาดความ
เข้ าใจร่วมกันทัว่ ทังภู
้ มิภาค โดยมีเป้าหมายหลักคือการก�ำหนดแนวทาง
ในการร่วมมือล่วงหน้ าส�ำหรับหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษและภาคการ
รักษาความมัน่ คงของประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิก ผู้จดั การประชุมยัง
ได้ พยายามค้ นหาสิง่ ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงควรให้ ความสนใจ
ในระดับนานาชาติในแปซิฟิกและระบุผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก ๆ การ
ประชุมนี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ นส�ำหรับตัวแสดงในระดับภูมิภาคในการเรี ยนรู้ขีด
ความสามารถและข้ อจ�ำกัดของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ และเป็ นช่องทาง
ที่ท�ำให้ ผ้ ปู ฏิงานของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษได้ รับรู้ถงึ ปั ญหาด้ านความ
มัน่ คงของบรรดาประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิก ผู้เข้ าร่วมการประชุมดัง
กล่าวมาจากออสเตรเลีย แคนาดา ฟิ จิ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปาปั วนิวกีนี
ติมอร์ เลสเต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กาและวานูอาตู

เฮลิคอปเตอร์ เอ็มอาร์ เอช-90 ของกองทัพอากาศ
นิวซีแลนด์ ลงจอดที่ ลังฮัม บีช ประเทศออสเตรเลีย ใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในระหว่ างการฝึ กตาลิสมัน
เซเบอร์ ซึ่งเป็ นการฝึ กร่ วมทางทหารกับออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ รอยเตอร์
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วิธีการที่หลากหลาย

ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนี ้ คณะท�ำงานสามกลุม่ ที่ประกอบไปด้ วยผู้
เข้ าร่วมการประชุมจากประเทศต่าง ๆ และมีความเชี่ยวชาญต่าง ๆ กัน
จะท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลและพยายามประเมินความเชื่อมโยงของตน
กับภัยคุกคามในระดับภูมิภาคพร้ อมกับมองหาโอกาสที่หน่วยปฏิบตั ิ
การพิเศษจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมได้ กลุม่ ที่ดแู ลโดยดร.พอล ลีเบอร์ จาก
มหาวิทยาลัยการปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วม น�ำเสนอแนวทางการปฏิบตั ิ กลุม่
ที่ดแู ลโดยดร.เอริ ก ชิบยู ะ จากโรงเรี ยนเสนาธิการทหาร มหาวิทยาลัย
นาวิกโยธิน มุง่ เน้ นที่ทิศทางและรูปแบบในการปฏิบตั กิ ารของคณะ
ท�ำงานร่วมของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ และกลุม่ ที่ดแู ลโดยดร.ดีออน วี.
แคนยอน จากศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะ
ยูเอะ เสนอแนะหลักปฏิบตั ทิ ี่จ�ำเป็ นในเชิงยุทธศาสตร์ ผู้แทนต่าง ๆ จาก
มหาวิทยาลัยแมสซีย์ได้ เข้ าร่วมในคณะท�ำงานทุกกลุม่
ค�ำแนะน�ำที่น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ ได้ แก่
• ก�ำหนดให้ การประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและไร้ การ
ควบคุม เป็ นอาชญากรรมการประมง
• ท�ำลายห่วงโซ่อปุ ทานของบรรดาเจ้ าของเรื อที่เกี่ยวข้ องกับ
อาชญากรรมทางทะเล โดยตัดเส้ นทางทางการเงินและด�ำเนินการ
ดังกล่าวโดยถูกกฎหมาย
• จัดตังศู
้ นย์บญ
ั ชาการที่ท�ำงานได้ อย่างเต็มรูปแบบและเป็ นอิสระ
ส�ำหรับการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
พิบตั กิ ่อนที่ภยั พิบตั ิจะเกิดขึ ้น
้
ามามีสว่ นร่วมในความพยายาม
• ให้ ประเทศที่มีขนาดเล็กทังหมดเข้
ในการต่อต้ านการค้ าที่ผิดกฎหมาย
• ส่งเสริ มการศึกษาเพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ของชุมชน
• บริ หารจัดการและตรวจประเมินข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการแบ่งปั น
ข้ อมูล
• แก้ ไขปั ญหาเรื่ องการปลูกฝั งแนวคิดหัว
รุนแรง รวมถึงการส่งข้ อความที่เกี่ยวข้ อง
กับความรุนแรง
• ตระหนักถึงความจ�ำเป็ นในการมี
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ าง
ความไว้ วางใจในหมูผ่ ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบตั สิ อง
ประการในอาณาเขตทางทะเลได้ รับความ
สนใจอย่างมาก ประการแรกคือ การ
ประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน
และไร้ การควบคุมควรถูกก�ำหนดให้ เป็ น
อาชญากรรมการประมง ค�ำจ�ำกัดความ
ดังกล่าวท�ำให้ ปัญหานี ้อยูภ่ ายใต้ เขต
อ�ำนาจของหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
ต่าง ๆ และช่วยลดภาระให้ กบั กรมประมง
ที่ท�ำงานจนเกินก�ำลัง ข้ อก�ำหนดนี ้จะท�ำให้
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายมีอ�ำนาจใน
การจัดการกับอาชญากรรมเหล่านี ้ควบคู่
ไปกับการแก้ ปัญหาการละเมิดต่าง ๆ ที่

มักจะเกี่ยวข้ องกับการประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและไร้ การ
ควบคุม ประการที่สองคือการด�ำเนินงานที่ประสบความส�ำเร็จโดยเจ้ า
หน้ าที่นิวซีแลนด์ ที่ได้ อธิบายถึงวิธีการปฏิบตั ทิ ี่เปลี่ยนจากการไล่ลา่ เรื อ
แต่ละล�ำ ไปเป็ นการไล่ตดิ ตามการเงินของเจ้ าของเรื อและประเทศต่าง
ๆ ที่คนเหล่านี ้พยายามที่จะขายผลผลิตให้ และใช้ เป็ นที่หลบภัย การปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์นี ้ท�ำให้ เห็นถึงข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ
ในการไล่ตดิ ตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ไปทัว่ ภูมิประเทศอันกว้ างใหญ่
หน่วยงานต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์พบว่าวิธีการใหม่แบบองค์รวมนี ้เป็ น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในการจัดการกับต้ นเหตุของปั ญหาและ
การลดจ�ำนวนเรื อที่เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรมการประมง กระบวนการนี ้
ประกอบไปด้ วยการยืนยันเอกสารของเรื อที่ต้องสงสัย การตรวจการณ์
ในทะเลหลวง การสืบเสาะข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทของเจ้ าของเรื อ การ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ร้ ูตวั ว่าถูก
เจ้ าของเรื อใช้ เป็ นที่หลบภัย การเพิ่มความตระหนักรู้ถงึ ความส�ำคัญของ
อาชญากรรมการประมง และการเข้ าถึงข้ อมูลจากหน่วยงานต่อต้ าน
อาชญากรรมแห่งชาติตา่ ง ๆ และองค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ
ข้ อมูลนี ้อาจช่วยกดดันให้ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ด�ำเนินคดีกบั
ผู้กระท�ำผิด ไม่อนุญาตให้ เรื อที่เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรมเข้ าเทียบท่า
และปิ ดกันการเข้
้
าถึงตลาดเพื่อเป็ นการท�ำลายห่วงโซ่อปุ ทานโดยการ
ตัดเส้ นทางทางการเงินโดยด�ำเนินการอย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
ประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกส่วนใหญ่ไม่มีทรัพยากรทางเทคนิคและ
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะด�ำรงรักษาวิธีการปฏิบตั แิ บบองค์รวมนี ้ ข้ อเสนอ
แนะคือ องค์กรในระดับภูมิภาคที่ได้ รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนที่มี
ทรัพยากรพรั่งพร้ อมควรกระตุ้นให้ เกิดความพยายามและด�ำรงไว้ ซงึ่
ความพยายามในระดับนานาชาตินี ้ เมื่อน�ำวิธีการนี ้ไปปฏิบตั จิ นเป็ นผล
ส�ำเร็ จ จะท�ำให้ หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการตอบโต้
อาชญากรรมการประมงน้ อยลงเรื่ อย ๆ ผู้เข้ าร่วมการประชุมกล่าว
ผลลัพธ์หลายประการที่ได้ จากการด�ำเนินงานนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ลักษณะ
การท�ำงานและวิธีการปฏิสมั พันธ์ของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษในภูมิภาค
จากมุมมองในเชิงปฏิบตั กิ าร เจตจ�ำนงทางการเมืองถือเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ยิ่ง เช่นเดียวกับการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมที่มากขึ ้นโดยอาศัยการเชื่อม
โยงระหว่างบุคคล รวมถึงการออกแบบและสร้ างแนวทางที่เหมาะสมใน
ระดับประเทศตลอดทัว่ เกาะต่าง ๆ การตระหนักรู้วา่ เราไม่สามารถ
แก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงทังหมดในภู
้
มิภาคได้ และการระบุระดับความ
ล้ มเหลวที่ “ยอมรับได้ ” นันถื
้ อเป็ นความท้ าทายที่สำ� คัญ มีความคิดที่
ว่า อาจมีการแก้ ไขปั ญหานี ้โดยการประเมินความยืดหยุน่ ของชุมชน
และองค์กร ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์และการปรับปรุง
กระบวนการใด ๆ ก็ตามที่ล้มเหลว มีข้อเสนอแนะให้ เจ้ าหน้ าที่ตดิ ต่อ
ประสานงานในภาคการรักษาความมัน่ คงเรี ยนรู้วิธีการท�ำงานงานแบบ
บรรณารักษ์ ในเรื่ องการรับและการตรวจแยกข้ อมูล การจัดหมวดหมู่
ข้ อมูลเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงในอนาคต และพิจารณาความเกี่ยวข้ องใน
ระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในท�ำนองเดียวกัน เจ้ า
หน้ าที่เหล่านี ้จ�ำเป็ นต้ องปรับโครงสร้ างข้ อมูลที่มีอยูแ่ ละวิธีการในการ
ประเมินเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่น�ำไปใช้ ได้ กบั ชุดปั ญหาที่กว้ างขึ ้นและใน
ระยะเวลาที่ยาวขึ ้น ตามหลักการแล้ ว ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวที่ท�ำงานใน

แปซิฟิกควรมีกรอบความคิดที่ยืดหยุน่ มีความรู้ความเข้ าใจในข้ อจ�ำกัด
ทางทรัพยากรและข้ อจ�ำกัดของมนุษย์ และมีความมุง่ มัน่ อันแน่วแน่
ความยืดหยุน่ ทางความคิดนี ้คือลักษณะเด่นของผู้ปฏิบตั งิ านของหน่วย
ปฏิบตั กิ ารพิเศษ และการปฏิสมั พันธ์ที่มากขึ ้นระหว่างหน่วยปฏิบตั กิ าร
พิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้ องในภาคการรักษาความมัน่ คงทัว่ ไปจะมีสว่ นช่วย
ได้ มาก ไม่เพียงแต่ในเรื่ องการแบ่งปั นข้ อมูลเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการ
สร้ างความไว้ วางใจและแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีระหว่างชุมชนเหล่านี ้
กลุม่ ที่เสนอแนะหลักปฏิบตั ทิ ี่สำ� คัญในเชิงยุทธศาสตร์ ได้ แนะน�ำวิธี
การที่คล้ ายกับรูปแบบการท�ำงานของกระทรวงความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ
สหรัฐฯ และเรี ยกร้ องให้ มีการจัดตังองค์
้ กรความมัน่ คงโอเชียเนีย ซึง่
จะเป็ นศูนย์กลางแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในการประสานงานในระดับ
ภูมิภาค และจะก�ำกับดูแลการตอบสนองและกิจกรรมด้ านความมัน่ คง
ในระดับนานาชาติในภูมิภาคทังหมด
้
ยังไม่มีองค์กรในระดับภูมิภาคที่
เป็ นตัวแทนโดยสมบูรณ์ของประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกทังหมด
้
ผู้เข้ า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ ความเห็นว่า องค์กรการประชุมหมูเ่ กาะ
แปซิฟิกเป็ นองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สดุ ในภูมิภาค การประชุม
ประจ�ำปี ของคณะกรรมการความมัน่ คงในภูมิภาคเป็ นเวทีหลักในการ
ระบุภยั คุกคามตามล�ำดับความส�ำคัญและการเจรจาหารื อในประเด็น
ความมัน่ คงในภูมิภาค การประชุมนี ้ประสบความส�ำเร็จในการระบุข้อ
ก�ำหนดตามล�ำดับความส�ำคัญส�ำหรับภูมิภาค และได้ ตรวจสอบข้ อ
กังวลของฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องอย่างละเอียด แผนความมัน่ คงระดับภูมิภาค
ที่สอดคล้ องกับกรอบการท�ำงานขององค์กรการประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิก
เพื่อให้ เกิดภูมิภาคนิยมแปซิฟิก (การประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิก พ.ศ.
2557) อาจก่อให้ เกิดความเชื่อมโยงและสร้ างประโยชน์ได้ มากยิ่งขึ ้น
ผู้เข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารได้ กำ� หนดการปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญสาม
ประการและน�ำไปประกอบเป็ นโครงสร้ างในการสนับสนุน ประการแรก ผู้
เข้ าร่วมการประชุมเสนอให้ มกี ารสร้ างเครือข่ายข้ อมูลขององค์กรความ
มัน่ คงโอเชีย เนียเพือ่ บริหารจัดการและแบ่งปั นข้ อมูลทีจ่ ำ� เป็ นต่อการ
ประเมินและการตัดสินใจทังหมด
้
ผู้เข้ าร่วมการประชุมมองว่าการได้ มาซึง่
ข้ อมูล การแบ่งปั นและการบริหารจัดการข้ อมูลคือปั จจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
ระบบใด ๆ ก็ตามมีประสิทธิภาพ ประการทีส่ อง ผู้เข้ าร่วมการประชุมเสนอ
ให้ มหี น่วยตอบโต้ อาชญากรรมข้ ามชาติขององค์กรความมัน่ คงโอเชียเนีย
เพือ่ ประสานงานในระดับภูมภิ าคเพือ่ ตอบโต้ อาชญากรรมข้ ามชาติใน
พื ้นทีม่ หาสมุทร ประเทศทีเ่ ป็ นเกาะในแปซิฟิกมีศกั ยภาพค่อนข้ างมากอยู่
แล้ วในการจัดการกับอาชญากรรมข้ ามชาติ และมีองค์กรในระดับภูมภิ าค
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ วัตถุประสงค์นี ้อยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ หน่วยนี ้น่าจะท�ำหน้ าที่
เป็ นผู้ประสานงานหลักได้ ประการสุดท้ าย ผู้เข้ าร่วมการประชุมเสนอให้
มีหน่วยบริหารจัดการภาวะวิกฤติและภัยพิบตั ขิ ององค์กรความมัน่ คง
โอเชียเนียเพือ่ ประสานงานและก�ำกับดูแลการให้ ความช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ
แม้ วา่ ส�ำนักงานบริ หารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ริ ะดับชาติ
หลายแห่งทัว่ ทังแปซิ
้ ฟิกจะมีศกั ยภาพและขีดความสามารถมากขึ ้น
ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา แต่หลายแห่งก็มีแต่องค์กรในระดับภูมิภาค
ที่มีศกั ยภาพจ�ำกัดในด้ านการเตรี ยมความพร้ อมและการตอบสนอง
ต่อความขัดแย้ งและภัยพิบตั ิ นอกจากนี ้ ถึงแม้ จะมีองค์กรดังกล่าว ก็
มีเพียงไม่กี่รายที่มีศกั ยภาพในการสนับสนุนและการประสานงาน
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ด้ านการตอบสนองเพื่อให้ ความช่วยเหลือขนาดใหญ่ในระดับ
นานาชาติโดยไม่ต้องพึง่ พาการสนับสนุนที่สำ� คัญ หน่วย
ประสานงานในระดับภูมิภาคอาจช่วยแก้ ไขข้ อบกพร่องนี ้ได้ โดย
ไม่จ�ำเป็ นต้ องก�ำหนดความพยายามและสร้ างทักษะอันซ� ้ำซ้ อน
ในทุกประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิก นอกจากนี ้ หน่วยประสาน
งานในระดับภูมิภาคดังกล่าวยังอาจช่วยให้ เกิดการตอบสนอง
เชิงรุกได้ ทนั ท่วงทีมากขึ ้นต่อภัยคุกคามที่พิสจู น์ทราบแล้ ว

จริ งของการเข้ าไปมีสว่ นร่วมมากขึ ้นในภูมิภาคนี ้ มากกว่าจะ
เป็ นการมุง่ เน้ นศักยภาพที่เป็ นอ�ำนาจแข็งของหน่วยปฏิบตั กิ าร
พิเศษ ศักยภาพที่เป็ นอ�ำนาจอ่อนจะยัง่ ยืนกว่าและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับตัวแสดงที่หลากหลายของภูมิภาคได้
มากกว่า
กองก�ำลังรักษาความมัน่ คงบางแห่งในภูมิภาคถูกกล่าว
หาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้ อ�ำนาจหน้ าที่โดยมิชอบ การ
ให้ ความส�ำคัญกับมาตรฐานสากลในเรื่ องพฤติกรรมของภาค
หุ้นส่วนที่หลากหลาย
การรักษาความมัน่ คง การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของ
ผู้เชี่ยวชาญหลายรายกล่าวว่า การที่โครงการด้ านความมัน่ คง สหรัฐฯ ในการประเมินผู้รับความช่วยเหลือด้ านความมัน่ คง
เพื่อต่อต้ านภัยคุกคามอันซับซ้ อนจะประสบความส�ำเร็จได้ นนั ้
ที่อาจถูกละเมิด และการพัฒนาวิธีการแก้ ปัญหาที่น�ำไปปรับ
ต้ องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่ องหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ใช้ ได้ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ อาจเป็ นแนวทางที่มี
และการตระหนักว่าสันติภาพและความมัน่ คงจะเกิดขึ ้นไม่ได้
ประสิทธิภาพในการแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้
หากขาดการประนีประนอมหรื อการผ่อนปรน ผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เนื่องจากกองก�ำลังเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นสภาพแวดล้ อม
เสียในประเทศมีตงแต่
ั ้ ทหาร ต�ำรวจ หน่วยยามฝั่ งและกองก�ำลัง ที่มีล�ำดับชันของอ�
้
ำนาจและท�ำงานในชุมชน ดังนัน้ จะต้ องมีผ้ มู ี
กึง่ ทหาร ไปจนถึงหน่วยตรวจคนเข้ าเมือง หน่วยปฏิบตั กิ าร
ส่วนได้ สว่ นเสียที่เหมาะสมเพื่อให้ แนวทางเกี่ยวกับลักษณะของ
ชายแดน ศุลกากรและหน่วยกักกัน ตลอดจนหน่วยข่าวกรอง
การฝึ ก นอกจากนี ้ยังต้ องมีกลไกที่ท�ำให้ มนั่ ใจว่าจะได้ ผลลัพธ์
และหน่วยงานเฉพาะด้ านอื่น ๆ เช่น หน่วยงานประมง ผู้มีสว่ น ที่ยงั่ ยืน
ได้ สว่ นเสียระหว่างประเทศยังรวมถึงต�ำรวจและทหาร แต่ผ้ ใู ห้
การมีส่วนร่วมในแปซิฟิก
ความช่วยเหลือและผู้เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้สนับสนุนรายย่อย
องค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติถกู ก�ำหนดให้ เป็ น “ความเสี่ยง
ในท้ องถิ่นก็มีบทบาทส�ำคัญควบคูไ่ ปกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
องค์การสหประชาชาติ เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เชิงกลยุทธ์ระดับสูงสุด” ต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เนื่องจาก
มี “ผลกระทบด้ านความมัน่ คงที่ส�ำคัญที่เกี่ยวพันกับประเทศที่
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และส�ำนักงานเพื่อการ
ประสานงานด้ านมนุษยธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ หน่วย อ่อนแอหรื อประเทศที่ก�ำลังล้ มเหลว” ดังที่นายบารัก โอบามา
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ ด้านความ
งานเหล่านี ้มีความน่าเชื่อถือส�ำหรับประเทศเจ้ าบ้ านมาเป็ น
มัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 บทบาทของหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
เวลานานเนื่องจากมีการแสดงให้ เห็นถึงความยุตธิ รรมและ
ที่อาจเป็ นไปได้ คือการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใน
ความพยายามในการช่วยเหลือที่มีมาก่อนหน้ านี ้ ผู้มีสว่ นได้
การก�ำกับดูแลของภาคการรักษาความมัน่ คง เพราะการก�ำกับ
ส่วนเสียในระดับภูมิภาคน้ อยรายมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับประเด็น
ด้ านความมัน่ คงเพราะต้ องการให้ ประเทศต่าง ๆ แก้ ปัญหาของ ดูแลที่ออ่ นแอและความทุกข์ยากจะท�ำให้ เกิดการขยายตัวของ
ตนด้ วยตนเอง หน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นสิง่ ยืนยันข้ อ แนวคิดสุดโต่งและความขัดแย้ ง
องค์กรการประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิกได้ จดั ท�ำโครงการ
เท็จจริ งที่วา่ ความพยายามใด ๆ ก็ตามจะส�ำเร็ จได้ ต้องมีผ้ ถู ือ
ประเมินอาชญากรรมข้ ามชาติในแปซิฟิกโดยการท�ำงานร่วมกับ
ผลประโยชน์ร่วมกันหลายฝ่ าย
หุ้นส่วนทางด้ านการบังคับใช้ กฎหมายเจ็ดรายในภูมิภาค (การ
หน่วยลาดตระเวนระยะไกลของกองทัพปาปั วนิวกินี มีขีด
ประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิก พ.ศ. 2559) โดยได้ พิจารณาประเด็น
ความสามารถบางอย่างคล้ ายกับหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ และ
ต่าง ๆ มากมาย แต่พบว่ามีสี่ประเด็นที่เป็ นผลประโยชน์ร่วม
กองก�ำลังป้องกันและกองก�ำลังกึง่ ทหารอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้ได้
กัน ซึง่ ได้ แก่ องค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ การรักษาความ
รับการฝึ กอบรมอย่างจ�ำกัด ทักษะเหล่านี ้ส่วนใหญ่ถกู น�ำไป
มัน่ คงทางทะเล การขาดเสถียรภาพทางการเมือง และการ
ใช้ ในสถานการณ์ที่คล้ ายกับการปฏิบตั กิ ารของหน่วยอาวุธ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และยุทธวิธีพิเศษและเพื่อปราบปรามการจลาจล แต่บางคน
อาชญากรรมข้ ามชาติคือความท้ าทายส�ำคัญที่มีราย
อาจให้ เหตุผลว่ากองก�ำลังรักษาความมัน่ คงในแปซิฟิกอาจได้
ละเอียดมากที่สดุ ได้ แก่ การฟอกเงิน อาชญากรรมทางไซเบอร์
ประโยชน์จากขีดความสามารถแบบเหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษที่
กว้ างขึ ้นเพื่อจัดการกับองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาตินอกเหนือ สายการเดินเรื อที่เพิ่มขึ ้น การสรรหานักรบต่างชาติ อาวุธปื น
จากการสร้ างศักยภาพระหว่างประเทศหุ้นส่วนและการแบ่งปั น ขนาดเล็กและอาวุธเบา กลุม่ องค์กรอาชญากรรม การค้ ายา
ขีดความสามารถ การฝึ กเพิ่มเติมจะท�ำให้ กองก�ำลังรักษาความ เสพติด การค้ ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้ าเมือง และ
มัน่ คงกลายเป็ นผู้ตอบสนองเหตุการณ์ที่มีอ�ำนาจแข็งที่สามารถ อาชญากรรมทางสิง่ แวดล้ อม
ภัยคุกคามทางทะเลหลัก ๆ จะเกี่ยวข้ องกับอาชญากรรม
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นและมีศกั ยภาพที่
เป็ นอ�ำนาจอ่อน การพัฒนาศักยภาพที่เป็ นอ�ำนาจอ่อนที่ท�ำให้ การประมง แต่ข้อกังวลในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรที่มี
หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษมีประสิทธิภาพมากขึ ้นคือเป้าหมายที่แท้ อยูม่ ากมายมหาศาลคือ การท�ำเหมืองแร่น� ้ำลึก ซึง่ อาจก่อให้
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เกิดความเสี่ยงและความเป็ นไปได้ ที่สภาพแวดล้ อมจะถูกท�ำลาย การ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองคือโอกาสในการสร้ างผลประโยชน์ที่ส�ำคัญ
เพราะการก�ำกับดูแลที่ออ่ นแอท�ำให้ ผ้ คู ้ ามนุษย์สามารถด�ำเนินการได้
นอกจากนี ้ ประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นเกาะยังพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศนันก่
้ อให้ เกิดผลกระทบที่สำ� คัญเพราะอาจเป็ น
โอกาสในการก่ออาชญากรรมและการสร้ างความวุน่ วายในสังคม ใน
ช่วงเวลาแห่งวิกฤตทางสภาพแวดล้ อม ตัวแสดงเหล่านี ้อาจเข้ ามาแทนที่
ในช่วงที่เกิดช่องว่างทางอ�ำนาจ
ประเด็นอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้ที่มีแนวโน้ มว่าจะก่อให้ เกิดการขาด
เสถียรภาพซึง่ อาจต้ องได้ รับความสนใจจากหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ได้ แก่ การเปิ ดโปงอาชญากรรมสงครามและพื ้นที่ที่อยูใ่ นความสนใจ
ในปาปั วตะวันตก ความขัดแย้ งในปั จจุบนั เรื่ องการแบ่งสรรปั นส่วนใน
การท�ำเหมืองบนเกาะบูเกนวิลล์ในปาปั วนิวกีนี การสิ ้นสุดภารกิจการให้
ความช่วยเหลือในระดับภูมิภาคแก่หมูเ่ กาะโซโลมอน การลงประชามติ
แยกตัวเป็ นเอกราชในบูเกนวิลล์และนิวแคลิโดเนีย การสูญเสียเงินทุน
ช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ภายใต้ สญ
ั ญาความสัมพันธ์เสรี ในไมโครนีเซีย
และแนวโน้ มที่ประเทศนี ้จะหันไปพึง่ พาจีน การเปิ ดโปงการทุจริ ตอย่าง
ต่อเนื่อง การฟอกเงินและแหล่งหลบเลี่ยงภาษี ที่มีอยูท่ วั่ ทังภู
้ มิภาค
ความเหลื่อมล� ้ำ การไม่ได้ รับความส�ำคัญและความยากจน หนี ้สิน
ดอกเบี ้ยต�่ำต่อจีนที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ปฏิกิริยาต่ออิทธิพลจากต่างประเทศ
ที่ไม่พงึ ประสงค์ การปกป้องสภาพแวดล้ อมทางการประมงในทะเล
แนวคิดหัวรุนแรงที่เกี่ยวข้ องกับสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริ มการ
ปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรงโดยรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย
หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษมีบทบาทในแปซิฟิก ได้ แก่ การแนะน�ำแนว
ปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ในการพัฒนาความตระหนักรู้สถานการณ์ การประเมิน
ความขัดแย้ งและพื ้นที่ภยั พิบตั อิ ย่างรวดเร็ว การรวบรวมข่าวกรองเพื่อ
สนับสนุนการตอบสนองในด้ านการบรรเทาทุกข์หรื อการควบคุม การฝึ ก
ในเรื่ องการวางแผนเผชิญเหตุฉกุ เฉิน การจัดตังการสื
้
่อสารในระหว่าง
การเผชิญเหตุ การเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั หน่วยที่จะจัดส่งไปปฏิบตั ิ
งานในพื ้นที่สว่ นหน้ า และการติดตามผู้คนและทรัพยากร หน่วยปฏิบตั ิ
การพิเศษประสบความส�ำเร็ จอย่างยิ่งในการด�ำเนินภารกิจในรูปแบบ
ใหม่โดยปฏิบตั อิ ย่างเงียบ ๆ ซึง่ ท�ำให้ หน่วยดังกล่าวกลายเป็ นเครื่ องมือ
ที่นกั การเมืองและรัฐบาลมักจะใช้ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ
อันเนื่องมาจากความขัดแย้ งและภัยพิบตั ิ การหันไปใช้ วิธีการรักษา
ความมัน่ คงนอกแบบและในรูปแบบใหม่แทนการใช้ กองก�ำลังอ�ำนาจ
แข็งแบบดังเดิ
้ มเป็ นผลมาจากการรับรู้และความเข้ าใจที่เพิ่มขึ ้นในเรื่ อง
ที่วา่ ปั จจัยทวีก�ำลังรบจะมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเมื่อใช้ วิธีการเข้ าถึง
ผู้คนโดยอยูบ่ นพื ้นฐานของความไว้ วางใจ นอกจากนี ้ยังตระหนักว่า
อ�ำนาจอ่อนจะเกิดขึ ้นได้ ต้องมีการปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างผล
ตอบแทนที่เป็ นประโยชน์ เนื่องจากภูมิภาคนี ้ต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับการ
มีสว่ นร่วมที่มากขึ ้นของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั งิ านของ
หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษก็ต้องปรับตัวให้ เข้ ากับการท�ำงานร่วมกันกับหุ้น
ส่วนใหม่ ๆ และการท�ำงานในพื ้นที่ที่อยูใ่ นความสนใจใหม่ ๆ

อนาคตที่สดใส

หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษต้ องท�ำการฝึ กต่อไปเพื่อบรรลุความท้ าทาย
ทางยุทธศาสตร์ ในอนาคต ในแปซิฟิกนัน้ หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษควร
50
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พิจารณาในเรื่ องการจัดส่งหน่วยไปประจ�ำการในพื ้นที่สว่ นหน้ าที่จะมี
การปฏิสมั พันธ์กบั เจ้ าบ้ านโดยไม่มีก�ำหนดเวลา ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ทหารหลายรายตังข้
้ อสังเกตว่า องค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติไม่เพียง
แต่จะเป็ นภัยคุกคามต่อประเทศต่าง ๆ ในแปซิฟิกเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นผล
มาจากรัฐบาลประชาธิปไตยเกิดใหม่ที่มีความอ่อนแอและขาดแคลน
ทรัพยากรที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี ้ยังเป็ นสัญญาณแจ้ ง
เตือนถึงการกระท�ำผิดในอนาคตที่รวมถึงความมุง่ ร้ ายและภัยคุกคาม
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นต่อภูมิภาค การเตรี ยมความพร้ อมในการท�ำ
กิจกรรมหลัก ๆ ของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษควบคูไ่ ปกับการป้องกัน
ภายในให้ กบั มิตรประเทศ การให้ ความช่วยเหลือแก่กองก�ำลังรักษา
ความมัน่ คง การต่อต้ านการก่อความไม่สงบ การต่อต้ านการก่อการร้ าย
และการสงครามนอกแบบยังคงเป็ นยังคงเป็ นภารกิจที่สำ� คัญ
ขณะนี ้ หน่วยบัญชาการการปฏิบตั กิ ารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพื ้น
แปซิฟิก ก�ำลังเผชิญกับความท้ าทายในเรื่ องการน�ำผลการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารของคณะท�ำงานด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคแปซิฟิกไปด�ำเนิน
การให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดี มิฉะนันความพยายามก็
้
จะสูญเปล่า บรรดาผู้เข้ า
ร่วมการประชุมและผู้สนับสนุนก�ำลังเฝ้าดูวา่ หน่วยบัญชาการการปฏิบตั ิ
การพิเศษสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกจะด�ำเนินการตามแนวทางที่มงุ่ เน้ นวิธี
การเชิงยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงานหรื อการปฏิบตั เิ หล่านี ้อย่างไร และ
แนวทางดังกล่าวจะถูกบูรณาการให้ กลายเป็ นความพยายามที่เป็ น
เอกภาพหรื อไม่ ที่จะประกอบไปด้ วยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
ที่สดุ และอาศัยค�ำแนะน�ำที่มีหลักฐานรองรับเพื่อก้ าวไปข้ างหน้ า
การใช้ หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษในงานรูปแบบใหม่ ๆ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
อย่างยิ่ง เช่น บทบาทที่ต้องมีความยืดหยุน่ การปรับตัวและการปกป้อง
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป แต่การเข้ าไปมี
ส่วนร่วมของหน่วยนี ้ต้ องใช้ ความคิดที่รอบคอบ “บุคลากรเหล่านี ้ท�ำได้
ทังการสนั
้
บสนุนการปฏิบตั กิ ารทางทหารและการบังคับใช้ กฎหมายรวม
ถึงการฝึ ก และยังสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช้ ความรุนแรง เช่น งาน
กิจการพลเรื อนเพื่อสร้ างความร่วมมือ การให้ ความช่วยเหลือทางด้ าน
การแพทย์และสัตวแพทย์ และการก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั เิ พื่อเป็ น
ตัวอย่างให้ กบั กองทัพเจ้ าบ้ าน” ดังที่ พ.อ. วิลเลียม เมนเดล นายทหาร
เกษี ยณอายุราชการจากกองทัพบกสหรัฐฯ และนักวิชาการอาวุโสแห่ง
มหาวิทยาลัยการปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วม ระบุไว้ ในหนังสือชื่อ “บทบาท
ของหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษในการต่อต้ านองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ”
ที่ตีพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2559
ความพร้ อมในการด�ำเนินกิจกรรมที่เป็ นอ�ำนาจแข็งและอ�ำนาจอ่อน
ยังคงเป็ นสิง่ ส�ำคัญ และควรมีการปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมเพื่อให้ ความ
เอาใจใส่เป็ นพิเศษต่อการพัฒนาของภาคการรักษาความมัน่ คงและการ
ประสานงานในระดับภูมิภาคในด้ านการตอบโต้ องค์กรอาชญากรรม
ข้ ามชาติและภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่อย่างหมูเ่ กาะ
แปซิฟิก ซึง่ มีภยั คุกคามที่หลากหลายในวงกว้ างและต้ องใช้ ขีดความ
สามารถในการตอบสนองต่าง ๆ กัน
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะในการตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์ของหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษเท่านัน้ คนส่วนใหญ่เห็นพ้ อง
กันว่าความพยายามในการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบตั ิได้ ด�ำเนินมาถึงจุดเปลี่ยน กองทัพต่าง ๆ ได้ ตระหนัก
ถึงคุณค่าของการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์และได้ แนวคิดว่าภารกิจนี ้

เจ้ าหน้ าทีจ่ ากชุ ดปฏิบัตกิ ารพิเศษที่ 353 กองทัพอากาศสหรัฐฯ มองจากช่ องเปิ ดด้ านหลังของอากาศยาน เอ็มซี-130เจ
คอมมานโด ทู ในระหว่ างทีบ่ ินไปพร้ อมกับฝูงบินหมายเลข 40 ของกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ ร.อ. เจสซิกา เทต/กองทัพอากาศสหรัฐฯ

จะต้ องเป็ นหน้ าที่หลักในขณะนี ้ หากด�ำเนินการไปในทางที่ไม่ถกู ต้ อง
หรื อเกิดความผิดพลาด วิกฤตการณ์เหล่านี ้อาจบัน่ ทอนเสถียรภาพ
ของประเทศในชัว่ ข้ ามคืน แม้ องค์กรที่ให้ ความช่วยเหลือต่าง ๆ จะมอง
ว่าการเปลี่ยนแปลงนี ้เป็ นเรื่ องที่ไม่นา่ พอใจและขัดต่อหลักการของตน
แต่ก็มีการเรี ยกร้ องอย่างจริ งจังให้ มีการปฏิรูป และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุกฝ่ ายล้ วนก�ำลังตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงและ
ก�ำลังเริ่ มท�ำงานร่วมกันให้ ดีขึ ้น (อาทิ คณะท�ำงานทางนโยบายด้ าน
มนุษยธรรม พ.ศ. 2559) ความสัมพันธ์ที่พฒ
ั นาไปตามธรรมชาตินี ้ท�ำให้
เกิดสถาบันทางทหารต่าง ๆ ที่แข็งแกร่งที่นา่ เชื่อถือมากพอจนได้ รับการ
ร้ องขอให้ ชว่ ยสร้ างชุมชนที่มีความยืดหยุน่ มากขึ ้น ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่านัน้
คนเหล่านี ้ท�ำงานร่วมกันกับหุ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในระดับ
ภูมิภาค ในระหว่างที่กล่าวในที่ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร พล.ท. ทิโมที คีต
ติง ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุดกองทัพนิวซีแลนด์ ได้ ระบุวา่ หน่วยงานให้
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นก�ำลังขอให้ กองทัพเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมและให้ ความช่วยเหลือมากขึ ้น การปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลเรื อนและ
ทหารที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความไว้ วางใจนี ้เป็ นกระบวนการที่ก�ำลังเกิด
ขึ ้นอยูแ่ ล้ ว และเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ที่อาจบ่งบอกถึงการสิ ้นสุดของหลักการทางด้ านมนุษยธรรมแบบ
ดังเดิ
้ มเมื่อเราทังหมดหั
้
นไปสร้ างสภาพแวดล้ อมการท�ำงานที่มีคณ
ุ ค่า
มากขึ ้นที่มงุ่ เน้ นความมัน่ คงของมนุษย์ ในท�ำนองเดียวกัน ทางเลือก
ต่าง ๆ ในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งก็จะมุง่ เน้ นการสร้ างรากฐาน

มากขึ ้น แทนที่จะเป็ นการสร้ างกองก�ำลัง
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะท�ำงานด้ านความมัน่ คงใน
ภูมิภาคแปซิฟิกนัน้ นอกจากจะเป็ นโอกาสที่ผ้ แู ทนจากประเทศที่เป็ น
เกาะในแปซิฟิกได้ ปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลและสร้ างเครื อ
ข่ายแล้ ว ยังเป็ นช่องทางในการสร้ างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องผ่านทาง
“เครื อข่ายเข้ าถึงพันธมิตรทังหมด”
้
ซึง่ เป็ นระบบที่ได้ รับการสนับสนุน
จากสหรัฐฯ ที่มีไว้ ส�ำหรับสมาชิกและหุ้นส่วนทังหมดในภาคการรั
้
กษา
ความมัน่ คง เครื อข่ายนี ้เป็ นศูนย์กลางส�ำหรับผู้เข้ าร่วมการประชุมที่จะ
สามารถขยายความสัมพันธ์นอกเหนือขอบเขตการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การแม้ ในสภาพแวดล้ อมที่มีเทคโนโลยีที่จ�ำกัด ความท้ าทายด้ านความ
มัน่ คงในภูมิภาคแปซิฟิกนันขยายตั
้
วอย่างต่อเนื่องและจ�ำเป็ นต้ องมี
การตอบสนองร่วมกัน ซึง่ เกิดจากความพยายามแบบพหุภาคีที่เป็ น
ประโยชน์ร่วมกัน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะท�ำงานด้ านความ
มัน่ คงในภูมิภาคแปซิฟิกจะยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้ ทกุ
ประเทศที่เข้ าร่วมตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในกา
รเตรี ยมพร้ อม และพัฒนาขีดความสามารถในการตอบโต้ ภยั คุกคาม
ต่าง ๆ ในภูมิภาคผ่านบรรดาผู้เข้ าร่วมการประชุมทังหมด
้
ตราบใดที่ผล
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารที่สำ� คัญเหล่านี ้ถูกน�ำไปด�ำเนินการจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยบัญชาการการปฏิบตั กิ ารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพื ้น
แปซิฟิกอย่างเป็ นรูปธรรม การเข้ าไปมีสว่ นร่วมของหน่วยปฏิบตั กิ าร
พิเศษทัว่ ทังแปซิ
้ ฟิกก็นา่ จะเป็ นอนาคตที่สดใส o
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ความท้าทาย

ด้าทางการค้
นความมั
น
่
คง
าของศรีลงั กา
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

จ�ำนวนท่ าเรื อที่เพิ่มขึน้ ท�ำให้ ศรี ลังกากลายเป็ นศูนย์ กลางการเดินเรื อระดับโลก

ISTOCK
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ห

ลังจากที่สงครามกลางเมืองที่ยาวนาน 30 ปี สิ ้นสุด
เสี ้ยวทองค�ำ (อิหร่าน อัฟกานิสถานและปากีสถาน) และสามเหลี่ยม
ลงใน พ.ศ. 2552 ศรี ลงั กาก็มงุ่ หน้ าพัฒนาประเทศ
ทองค�ำ (พม่า ลาวและไทย) ท�ำให้ ศรี ลงั กาเป็ นจุดขนถ่ายยาเสพติด
จนกลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าระหว่างประเทศ
ส�ำหรับเส้ นทางระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว
ที่ส�ำคัญ การท่าเรื อแห่งศรี ลงั กาได้ ขยายขนาดและ
ตัวอย่างเช่น เฮโรอีนจะถูกเคลื่อนย้ ายจากอินเดียและปากีสถาน
ขีดความสามารถของท่าเรื อที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ นัน่ ก็คือท่าเรื อ
ไปยังศรี ลงั กาโดยเรื อบรรทุกตู้สนิ ค้ าและเรื อประมงพาณิชย์ เส้ นทาง
โคลัมโบ
หนึง่ ที่เป็ นที่นิยมจะประกอบไปด้ วยการเคลื่อนย้ ายสามส่วน ได้ แก่
ในแต่ละปี ท่าเรื อนี ้มีการขนถ่ายตู้สนิ ค้ าขนาด 20 ฟุตมากกว่า
การเคลื่อนย้ ายจากปากีสถานไปยังเมืองมุมไบ (สนับสนุนโดยองค์กร
5 ล้ านตู้ ซึง่ รวมถึงตู้สนิ ค้ าที่มาจากอินเดียที่กว่าร้ อยละ 70 ได้ รับ
อาชญากรรมข้ ามชาติ) จากนันจะท�
้ ำการเคลื่อนย้ ายไปยังเมือง
การขนถ่ายที่ทา่ เรื อแห่งนี ้ ตามรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่ งของอินเดีย เช่น เมืองตูตโิ คริ นหรื อเมืองราเมศวาราม และ
เอเชีย ท่าเรื อดังกล่าวติดอันดับที่ 28 จาก 50 อันดับของท่าเรื อที่มี
สุดท้ ายคือการเคลื่อนย้ ายไปยังศรี ลงั กาทางทะเล เส้ นทางที่สองเป็ น
กิจกรรมคับคัง่ ที่สดุ ในโลกนับตังแต่
้ พ.ศ. 2558 ตามข้ อมูลของสภา
เส้ นทางเข้ าถึงพื ้นที่ตอนใต้ ของอินเดียโดยตรงมากขึ ้นผ่านปากีสถาน
การขนส่งสินค้ าโลก ปั จจุบนั การท่าเรื อแห่งศรี ลงั กาก�ำลังจะมีทา่ เรื อ องค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติใช้ เงินจากการขนส่งที่ผิดกฎหมายนี ้เพื่อ
ใหม่สามแห่งในเมืองโคลัมโบที่สามารถรองรับตู้สนิ ค้ าขนาด 20 ฟุต สนับสนุนการก่อการร้ ายระหว่างประเทศ ในช่วงครึ่งปี แรกของ พ.ศ.
ได้ 2.4 ล้ านตู้ โดยแห่งแรกนันได้
้ เปิ ดด�ำเนิน
การเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทีม่ เี ส้ นทางเดิน
ศรี ลงั กาไม่เพียงแต่จะเป็ นดาวรุ่งในโลก
เรือทีส่ � ำคัญต่ าง ๆ
แห่งการขนส่งและการค้ าระหว่างประเทศ
เท่านัน้ แต่ที่ตงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ยงั ท�ำให้ ศรี
การาจี
ลังกากลายเป็ นศูนย์กลางส�ำหรับเรื อต่าง ๆ
โกลกาตา จิตตะกอง
ของกองทัพเรื อและหน่วยยามฝั่ งจากทัว่ โลก
มุมไบ
ฟูไจราห์
วิศาขาปั ตตนัม
ตามข้ อมูลของกองทัพเรื อศรี ลงั กานัน้ มีเรื อ
ย่ างกุ้ง
ของกองทัพเรื อและหน่วยยามฝั่ งเข้ าเทียบท่า
เจนไน
57 ล�ำใน พ.ศ. 2559 ซึง่ รวมถึงเรื อจากอินเดีย
โคชิน
สหรัฐฯ และแคนาดา วัตถุประสงค์ในการมา
เยือนของเรื อเหล่านี ้มีตงแต่
ั ้ การสร้ างไมตรี จิต
และการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม ไป
โมกาดิชู
จนถึงการฝึ กและการเติมน� ้ำมันเชื ้อเพลิง
มอมบาซา
ภาวะน� ้ำท่วมหนักในช่วงมรสุมเมื่อ
ดาร์ อีสซาลาม
ศรี ลงั กาก�ำลังจะกลาย
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ยังเป็ นโอกาส
เป็ นศูนย์ กลางทีส่ �ำคัญ
ส�ำหรับที่ตงใหม่
ั ้ ในการปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
ระหว่
างตะวันออกกลาง
ในระดับนานาชาติเมื่อเรื อของกองทัพจาก
และเอเชียตะวันออก
อินเดีย สหรัฐฯ และจีนได้ เดินทางเข้ ามาเพื่อ
ช่วยบรรเทาภัยพิบตั ิและให้ ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ ก่อนที่จะเกิดน� ้ำท่วม การ
เดอร์ บนั
ปฏิสมั พันธ์กบั กองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อย
เคปทาวน์
ประชาชนมีความตึงเครี ยดเมื่ออินเดียได้
ประท้ วงการเข้ าเทียบท่าของเรื อด�ำน� ้ำของกอง
ภาพประกอบโดย ฟอรั ม
ข้ อมูลจาก: การท่ าเรื อแห่ งศรี ลังกา
ทัพเรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชนใน พ.ศ.
2557 ล่าสุดที่ผา่ นมา เรื อพยาบาล พีซ อาร์ ก
2560 ทางการอินเดียสามารถสกัดกันเฮโรอี
้
นได้ 115 กิโลกรัมตาม
ของกองทัพเรื อจีนได้ เข้ าเทียบท่าที่ศรี ลงั กาเป็ นครัง้ แรกในเดือน
แนวชายฝั่ งทะเลรัฐทมิฬนาฑู ซึง่ ทอดยาวไปตามชายฝั่ งตะวันออก
สิงหาคม พ.ศ. 2560
เฉียงใต้ ของอินเดีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ต�ำรวจศรี ลงั กา
กิจกรรมผิดกฏหมายทีเ่ พิม่ ขึน้
ได้ ตรวจยึดเฮโรอีน 200 กิโลกรัม ซึง่ เป็ นการจับกุมครัง้ ใหญ่ที่สดุ นับ
น่าเสียดายที่การเทียบท่าของเรื อทหารนานาชาติอย่างเป็ นมิตรและ ตังแต่
้ พ.ศ. 2556 ที่มีการตรวจยึดเฮโรอีนได้ 260 กิโลกรัม
การขนส่งทางทะเลไม่ใช่กิจกรรมทางทะเลเพียงอย่างเดียวที่ก�ำลัง
การไหลบ่าของการขนส่งเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศและยาเสพ
เพิ่มขึ ้น การลักลอบค้ าและการใช้ ยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ติดดังกล่าว ท�ำให้ การรักษาความมัน่ คงทางทะเลในศรี ลงั กาเป็ น
เฮโรอีนก็ก�ำลังเพิ่มปริ มาณขึ ้นด้ วย ด้ วยอาณาเขตที่ใกล้ กบั พื ้นที่เดือน ภารกิจที่ส�ำคัญยิ่ง ศรี ลงั กาได้ เข้ าร่วมโครงการทางทะเลในระดับ

ทีต่ ง้ั ของศรีลงั กา
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คนงานขุดลอกทรายเพือ่ ขยายขนาดของท่ าเรือโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 รอยเตอร์
ครู ฝึกจากชุดปฏิบัตกิ ารทักษะร่ วมทางทะเลแบบบูรณาการของหน่ วย
เฉพาะกิจร่ วมภาคพืน้ ตะวันตก แสดงเทคนิคการใส่ กญ
ุ แจมือในระหว่ าง
การฝึ กกับเจ้ าหน้ าทีก่ องเรือพิเศษ กองทัพเรือศรีลงั กา ทีฐ่ านปฏิบัตกิ าร
หน่ วยยามฝั่งมิริสสาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
จ.อ. ไรอัน เกรดี/กองทัพเรื อสหรัฐฯ

ภูมิภาคเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาคและจัดการกับความท้ าทาย
ทางทะเลดังกล่าว ในช่วงสองปี ที่ผา่ นมา ศรี ลงั กาได้ ท�ำงานร่วมกับกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกและกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความมัน่ คงทางทะเล ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการควบคุมการส่งออกและการรักษา
ความมัน่ คงตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ได้ จดั การฝึ กให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร 33 นายด้ านการระบุการ
ขนส่งที่มีความเสี่ยงสูงและการพัฒนาขีดความสามารถในการเพ่งเล็ง
สินค้ า การฝึ กอบรมนี ้จะช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรสามารถบ่งชี ้ได้ ดีขึ ้น
ว่าการขนส่งใดที่ต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพ ในช่วงปลาย พ.ศ.
2560 สหรัฐฯ ได้ ตดั สินใจที่จะส่งมอบเรื อตรวจการณ์นอกชายฝั่ งหนึง่
ล�ำให้ กบั ศรี ลงั กาเพื่อให้ กองทัพเรื อศรี ลงั กาสามารถรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยตามแนวชายฝั่ งและเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตนเองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น

การฝึ กร่ วมกับหน่ วยเฉพาะกิจร่ วมภาคพืน้ ตะวันตก

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 หน่วยเฉพาะกิจร่วมภาคพื ้นตะวันตก ซึง่
เป็ นหน่วยเฉพาะกิจต่อต้ านยาเสพติดของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิก ได้ ร่วมมือกับส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ
เพื่อเริ่ มจัดการฝึ กทางด้ านการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อให้ มีทกั ษะใน
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การต่อต้ านยาเสพติดและทักษะทางทะเล ถึงตอนนี ้ ได้ มีการจัดการฝึ ก
ขึ ้นสามครัง้ แล้ ว ในการฝึ กครัง้ แรก หน่วยเฉพาะกิจร่วมภาคพื ้นตะวันตก
ได้ สง่ ชุดปฏิบตั กิ ารทักษะทางทะเลแบบบูรณาการเข้ าร่วมการฝึ ก ซึง่ ครู
ฝึ กของชุดปฏิบตั กิ ารนี ้เป็ นกลุม่ เจ้ าหน้ าที่ระดับสุดยอดของกองทัพเรื อ
และหน่วยยามฝั่ งสหรัฐฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้ กฎหมาย
ทางทะเล และการบ�ำรุงรักษาและการจัดการเรื อขนาดเล็ก
นี่เป็ นครัง้ แรกที่หน่วยเฉพาะกิจร่วมภาคพื ้นตะวันตกจัดการฝึ กแบบ
ไตรภาคีด้านการต่อต้ านยาเสพติดกับหน่วยยามฝั่ งและกองทัพเรื อศรี
ลังกาและหน่วยยามฝั่ งบังกลาเทศที่ฐานปฏิบตั กิ ารหน่วยยามฝั่ งมิริสสา
ซึง่ อยูท่ างพื ้นที่ชายฝั่ งตอนใต้ ของศรี ลงั กา การฝึ กนี ้มีขึ ้นเพื่อช่วยให้ เจ้ า
หน้ าที่สามารถพัฒนาทักษะในการขึ ้นตรวจเรื อโดยได้ รับการยินยอม
และแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ในการบังคับใช้ กฎหมาย ซึง่ รวมถึงเทคนิคใน
การใส่กญ
ุ แจมือและการใช้ กระบอง
การฝึ กครัง้ ทีส่ อง ซึง่ เป็ นหลักสูตรการสืบสวนด้ านยาเสพติดทีไ่ ด้ รับ
การสนับสนุนจากส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดนิวเดลี ได้ จดั ขึ ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปราบปรามยาเสพติด
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติศรีลงั กาเข้ าร่วมการฝึ ก การฝึ กครัง้ ทีส่ ามได้
รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดนิวเดลีเช่นเดียวกัน
เป็ นหลักสูตรการซ่อมบ�ำรุงและการดูแลรักษาเรือขนาดเล็กทีส่ อนโดยชุด
อ่านต่อที่หน้ า 57

การเตรียมพร้อมส�ำหรับการรัว่ ไหลของน�ำ้ มัน

จัสติน พัมเมลล์/เหล่าทหารช่างกองทัพบกสหรัฐฯ

สหรั ฐฯ และศรี ลงั การ่ วมมือกันเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการรั บมือกับภัยพิบตั ิ

ข

ณะนี ้ศรี ลงั กามีการจัดท�ำแผนที่
ทรัพยากรด้ านสิง่ แวดล้ อมส�ำหรับพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลระหว่างท่าเรื อโคลัมโบและทะเล
สาบเนกอมโบ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิก เหล่าทหารช่างกองทัพบก
สหรัฐฯ กองทัพเรื อศรี ลงั กา และหน่วยงาน

พิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางทะเล ได้ ร่วมมือกันเพื่อ
พัฒนาเครื่ องมือแรกเพื่อการนี ้ในศรี ลงั กา
คณะผู้เชี่ยวชาญที่ด�ำเนินโครงการจน
เสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกอบไปด้ วยผู้แทนจากส�ำนักงานวิจยั และ
พัฒนาทรัพยากรน� ้ำแห่งชาติของศรี ลงั กา

กรมการอนุรักษ์ ชายฝั่ งและการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ ง หน่วยงานสิง่ แวดล้ อมกลาง
และหน่วยงานรัฐบาลื่น ๆ ในท้ องถิ่น
ฐานข้ อมูลทรัพยากรด้ านสิง่ แวดล้ อม ซึง่
เรี ยกอีกอย่างว่าแผนที่ดชั นีความอ่อนไหวต่อ
สิง่ แวดล้ อม จะให้ ข้อมูลสรุปที่กระชับเกี่ยว

ทะเลสาบ
เนกอมโบ

ปิ ติปานาใต้

พื ้นที่ประมง-พื ้นที่แห้ ง

สถานเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำ

พื ้นที่เทียบท่า

พื ้นที่ประมง - การยังชีพ

ทางเข้ า-ยานพาหนะ

ปากแม่น� ้ำ

สวนสาธารณะ

ทางเข้ า - เดินเท้ า

สัตว์น� ้ำประเภทมีเปลือก
- หอยฝาเดียว
สัตว์น� ้ำประเภทมี
เปลือก - กุ้ง
สัตว์น� ้ำประเภทมี
เปลือก - หอยสองฝา
ถิ่นที่อยู่ - พื ้นที่ชายเลน

สิง่ ปลูกสร้ างที่มนุษย์สร้ างขึ ้นอย่างแข็งแกร่งและมีการป้องกัน ชายฝั่ งที่มีหินทิ ้งและเศษหินขรุขระ

นก – นกนางนวลและนก
ทะเล

ปลา - แมงกะพรุน

นก - นกลุยน� ้ำ

ปลา - สัตว์ทะเลหน้ าดิน

นก - นกด�ำน� ้ำ

สัตว์น� ้ำประเภทมีเปลือก

นก - นกชายฝั่ ง

ถิ่นที่อยู่

พื ้นที่ชมุ่ น� ้ำที่มีไม้ พมุ่ หรื อต้ นไม้ เตี ้ย ๆ เช่น พื ้นที่ชายเลน

ที่ราบน� ้ำขึ ้นถึงที่มีการป้องกัน ชายฝั่ งพื ้นที่ต�่ำที่ปกคลุมไปด้ วยพืช และที่ราบน� ้ำขึ ้นถึงที่มีสว่ นประกอบของเกลือมากกว่าปกติ

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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“ผมเชื่อมั่นโดยไม่ มีข้อสงสัย
เลยว่ า ดัชนีความอ่ อนไหวต่ อ
สิ่งแวดล้ อมนี้จะช่ วยเพิม่ ขีด
ความสามารถให้ กบั หน่ วย
งานต่ าง ๆ ในศรี ลงั กาทีร่ ั บผิด
ชอบในด้ านการตอบสนต่ อ
การรั่ วไหลของน�้ำมัน”
- น.ต. เคเอ นุวาราปั กชา
ผู้แทนต่ าง ๆ จากกองทัพเรือศรีลงั กา หน่ วยงานพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมทางทะเลและหน่ วยงานรัฐบาลอืน่ ๆ รวบรวมข้ อมูล
ในการจัดท�ำแผนทีส่ ิ่ งแวดล้ อมใกล้ กบั ท่ าเรือโคลัมโบ พีเอสเอส พรีมาดาซา/กองทัพเรือศรีลงั กา

กับทรัพยากรชายฝั่ งที่มีความเสี่ยงหากมีการ
รั่วไหลของน� ้ำมัน ตัวอย่างของทรัพยากรที่มี
ความเสี่ยงได้ แก่ทรัพยากรทางชีวภาพ เช่น นก
และปลา แนวชายฝั่ งที่มีความอ่อนไหว เช่น
บึงและพื ้นที่ชายเลน และทรัพยากรที่มนุษย์
ใช้ เช่น การเก็บเกี่ยวสิง่ ยังชีพหรื อการแปรรูป
ปลา แผนที่ดชั นีความอ่อนไหวต่อสิง่ แวดล้ อม
สามารถช่วยให้ ผ้ ตู อบสนองบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่สำ� คัญประการหนึง่ ในการตอบสนอง นัน่ ก็
คือ การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจากการ
รั่วไหลของน� ้ำมันและความพยายามในการ
ท�ำความสะอาด ตามรายงานขององค์การ
บริ หารสมุทรศาสตร์ และบรรยากาศแห่งชาติ
สหรัฐฯ นอกจากนี ้ นักวางแผนต่าง ๆ ยัง
สามารถใช้ แผนที่ดชั นีความอ่อนไหวต่อสิง่
แวดล้ อมในการระบุพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงก่อน
ที่จะมีการรั่วไหลเกิดขึ ้น ก�ำหนดล�ำดับความ
ส�ำคัญในการป้องกันและระบุกลวิธีในการ
ท�ำความสะอาด
ความพยายามในการจัดท�ำแผนที่ชายฝั่ ง
ซึง่ เป็ นโครงการจัดท�ำดัชนีความอ่อนไหวต่อสิง่
แวดล้ อมโครงการแรกของศรี ลงั กา ได้ รับการ
ตอบรับเป็ นอย่างดีจากผู้เข้ าร่วมโครงการ
“โครงการจัดท�ำดัชนีความอ่อนไหวต่อสิง่
แวดล้ อมนี ้เป็ นความก้ าวหน้ าที่สำ� คัญส�ำหรับ
ศรี ลงั กา” น.ต. เคเอ นุวาราปั กชา นายทหาร
ฝ่ ายเสนาธิการด้ านการอนุรักษ์ ทางทะเล
กองทัพเรื อศรี ลงั กากล่าว “กองทัพเรื อศรี
ลังการู้สกึ เป็ นเกียรติที่ได้ เป็ นจุดศูนย์รวมของ
ความร่วมมือ และเราขอขอบคุณส�ำหรับการ
สนับสนุนจากกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
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น� ้ำมันรั่วไหลซึง่ นับว่าเป็ นงานที่ท้าทาย และ
ขณะนี ้ก�ำลังมุง่ หวังในแง่ดีวา่ ศรี ลงั กาจะมีขีด
ความสามารถในการตอบสนองในอนาคต
ความพยายามทีย่ าวนานเป็ นปี
นายเดอ ซิลวาเล่าว่า เรื อชื่อ เอ็มวี เทอร์ มอพิ
โครงการจัดท�ำดัชนีความอ่อนไหวต่อสิง่
ลี เซียร์ รา ได้ จมลงใน พ.ศ. 2555 และมีการรั่ว
แวดล้ อมเริ่ มขึ ้นในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
ไหลของน� ้ำมันในพื ้นที่ระหว่างเมืองพานาดูรา
2559 และใช้ เวลาประมาณหนึง่ ปี จึงเสร็จ
และเมืองเนกอมโบ
สิ ้น โครงการนี ้มีการด�ำเนินงานอยูส่ ามห้ วง
“ในขณะนันยั
้ งไม่มีเครื่ องมือใด ๆ ที่เป็ น
ได้ แก่ ความพยายามในการก�ำหนดขอบเขต
ดัชนีความอ่อนไหวต่อสิง่ แวดล้ อม และการ
ขันต้
้ น ตามด้ วยการท�ำงานภาคสนาม และ
ตอบสนองก็ท�ำได้ ยาก” นายเดอ ซิลวากล่าว
การส่งมอบทางเทคนิค ผลลัพธ์ที่ได้ คือฐาน
“ตอนนี ้ เรามีแผนที่ดชั นีความอ่อนไหวต่อสิง่
ข้ อมูลแผนที่และระบบข้ อมูลทางภูมิศาสตร์
แวดล้ อมระหว่างโคลัมโบกับเนกอมโบ นี่คือ
ที่ครอบคลุมที่สร้ างขึ ้นเพื่อจัดล�ำดับความ
ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของศรี ลงั กา ผมหวัง
ส�ำคัญในการตอบสนองต่อการรั่วไหลของ
ว่าการเตรี ยมความพร้ อมนี ้จะช่วยเพิ่มขีด
น� ้ำมัน ตระหนักรู้ถงึ ความเสี่ยง และช่วยใน
ความสามารถของเราต่อไปในอนาคต และเรา
การตัดสินใจที่ส�ำคัญ ผลงานที่ได้ จากโครงการ สามารถใช้ ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านจริ ง
นี ้ยังประกอบไปด้ วยแบบโครงสร้ างข้ อมูล
จากโครงการนี ้ในพื ้นที่อื่น ๆ ของประเทศได้ ”
มาตรฐานที่สามารถน�ำมาใช้ เพื่อพัฒนา
นายเดอ ซิลวากล่าว
ทรัพยากรเพิ่มเติมในโครงการจัดท�ำดัชนีความ
ในการท�ำงานภาคสนามในช่วงเดือน
อ่อนไหวต่อสิง่ แวดล้ อมที่สามารถปรับใช้ ได้ กบั พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
พื ้นที่อื่น ๆ ในศรี ลงั กา เช่น ที่เมืองกอลล์หรื อ
เฉพาะทางห้ ากลุม่ ได้ ศกึ ษาข้ อมูลในด้ านต่าง ๆ
เมืองตริ นโคมาลี
เพื่อให้ งานเสร็จสิ ้น โดยแต่ละกลุม่ ประกอบ
“ผมเชื่อมัน่ โดยไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ดัชนี
ด้ วยวิศวกรชายฝั่ ง นักชีววิทยา นักส�ำรวจ
ความอ่อนไหวต่อสิง่ แวดล้ อมนี ้จะช่วยเพิ่มขีด อุทกศาสตร์ ผู้ใช้ งานระบบดาวเทียมระบุพิกดั
ความสามารถให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในศรี
ต�ำแหน่งบนพื ้นโลก และผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ลังกาที่รับผิดชอบในด้ านการตอบสนองต่อการ ส่งก�ำลังบ�ำรุง กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญนี ้จะรวบรวม
รั่วไหลของน� ้ำมัน” น.ต. นุวาราปั กชากล่าว
ข้ อมูลและภาพถ่ายของลักษณะชายฝั่ ง รูป
นายแอลแอลอาร์ บี เดอ ซิลวา ผู้เชี่ยวชาญ แบบการใช้ งานโดยมนุษย์ การกัดเซาะชายฝั่ ง
ด้ านระบบข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ ของหน่วยงาน ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม และทรัพยากร
พิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางทะเล ได้ บอกเล่าถึง
ทางชีวภาพที่มีอยู่ ผู้เข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
การมีสว่ นร่วมในการท�ำความสะอาดพื ้นที่ที่มี ยกเว้ นเหล่าทหารช่างกองทัพบกสหรัฐฯ คือ

ภาคพื ้นแปซิฟิก เหล่าทหารช่างกองทัพบก
สหรัฐฯ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในท้ องถิ่น”

อ่านต่อจากหน้ า 54

ปฏิบตั กิ ารทักษะร่วมทางทะเลแบบบูรณา
การของหน่วยเฉพาะกิจร่วมภาคพื ้นตะวัน
ตก หลักสูตรนี ้มีระยะเวลา 10 วัน จัดขึ ้นใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีเจ้ าหน้ าที่
39 นายจากกองเรือพิเศษและกองเรือโจมตี
เร็ว กองทัพเรือศรีลงั กาเข้ าร่วมการฝึ ก

ศูนย์ กลางการค้ าทีส่ � ำคัญ

กองทัพเรือศรีลงั กาน�ำทางคณะส� ำรวจของสหรัฐฯ และศรีลงั กาผ่ านทะเลสาบเนกอมโบ
พีเอสเอส พรี มาดาซา/กองทัพเรื อศรี ลงั กา

ผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลศรี ลงั กาที่สามารถ
ปฏิบตั ภิ ารกิจนี ้ได้ อีกครัง้ อนาคต
คณะท�ำงานต่าง ๆ ได้ วเิ คราะห์และ
จ�ำแนกแนวชายฝั่ งทังหมดเป็
้
นระยะทาง 221
กิโลเมตร และได้ บนั ทึกลักษณะภูมเิ ทศต่าง ๆ
ได้ กว่า 4,000 รายการ ผลลัพธ์ที่ได้ จาก
การท�ำงานคือฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ส�ำหรับ
การสนับสนุนผู้ตอบสนองสถานการณ์เริ่ ม
แรกและผู้วางแผนเพื่อให้ สามารถท�ำการ
ตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น ขณะนี ้ ผู้
ตอบสนองสถานการณ์เริ่ มแรกสามารถมอง
เห็นความอ่อนไหวในระดับต่าง ๆ และจัด
เตรี ยมมาตรการในการตอบสนองได้ ตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี ้ ผู้ตอบสนอง
สถานการณ์เริ่ มแรกยังสามารถใช้ ระบบ
ข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้ อย่างง่ายดายเพื่อ
วิเคราะห์ “สถานการณ์สมมติ” ที่อาจเกิดขึ ้น
และปฏิบตั ติ ามมาตรการด้ านการสื่อสารและ
การตอบสนอง
กองพลมหาสมุทรแปซิฟิก ซึง่ อยูใ่ นสังกัด
ของเหล่าทหารช่างกองทัพบกสหรัฐฯ มีหน้ า
ที่รับผิดชอบด้ านการปฏิบตั ิภารกิจของเหล่า
ทหารช่างกองทัพบกสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด
แปซิฟิกเพื่อสนับสนุนกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก โครงการนี ้มี
การด�ำเนินการโดยคณะท�ำงานของกอง
พลมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตโฮโลลูลู และ
สถาบันทรัพยากรน� ้ำแห่งกองทัพบกสหรัฐฯ
ความพยายามนี ้ท�ำให้ ได้ ภาพรวมที่มี
ลักษณะเฉพาะของพื ้นที่โครงการ ซึง่ รวม

ถึงภาพถ่ายในพื ้นที่หลายพันภาพ ตามที่
นายเบนตัน ชิง ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบข้ อมูล
ทางภูมิศาสตร์ จากเขตโฮโนลูลรู ะบุ “เมื่อ
เปรี ยบเทียบภาพถ่ายทางอากาศตังแต่
้
ในช่วงทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512)
จนถึงปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ ้นเป็ นเรื่ องที่นา่ ทึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ทะเลสาบเนกอมโบ” นายชิงกล่าว “มันน่า
สนใจที่จะได้ เห็นว่าการวางผังเมืองในรูป
แบบใหม่ การบริ หารจัดการทางชีวภาพและ
การพัฒนาที่ดนิ จะส่งผลอย่างไรต่อชายฝั่ ง
การใช้ ที่ดิน และทรัพยากรทางชีวภาพใน
อนาคต”
พื ้นที่โคลัมโบและเนกอมโบถูกเลือก
ให้ เป็ นพื ้นที่ศกึ ษาของโครงการอันเนื่องมา
จากความหลากหลายของระบบนิเวศและ
ประชากร ตลอดจนรูปแบบการสัญจรทาง
เรื อที่เข้ าออกท่าเรื อโคลัมโบในปั จจุบนั และ
สถานประกอบการปิ โตรเลียมบนบก/นอก
ชายฝั่ งที่เกี่ยวข้ อง
“ส�ำหรับภารกิจการจัดท�ำดัชนีความอ่อน
ไหวต่อสิง่ แวดล้ อมในอนาคตในศรี ลงั กานัน้
มีค�ำแนะน�ำให้ จดั ท�ำเครื่ องมือที่คล้ ายคลึงกัน
ส�ำหรับแนวชายฝั่ งทางตอนใต้ ” น.อ.คาลานา
จินาดาซา ผู้บญ
ั ชาการการปฏิบตั กิ ารทางน� ้ำ
กองทัพเรื อศรี ลงั กากล่าว
แนวชายฝั่ งทางตอนใต้ ของศรี ลงั กาเป็ น
หนึง่ ในพื ้นที่ที่มีการสัญจรทางเรื อที่คบั คัง่
มากที่สดุ ในโลก โดยมีเรื อบรรทุกน� ้ำมัน
มากมายที่เดินทางระหว่างตะวันออกกลาง
แอฟริ กาและเอเชีย

การรักษาความมัน่ คงทางทะเลโดยศรี
ลังกาเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อการรักษาความ
คล่องตัวทางการค้ าในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย กองทัพเรื อและหน่วยยามฝั่ งศรี
ลังกามีประสบการณ์หลายปี ในการต่อสู้
กับการก่อการร้ ายทางทะเลเพราะต้ อง
ขับเคี่ยวกับกลุม่ พยัคฆ์ทะเล ซึง่ เป็ นกอง
ก�ำลังทางน� ้ำของกลุม่ พยัคฆ์ทมิฬอีแลม
โดยได้ รับเงินทุนสนับสนุนส่วนใหญ่จาก
การค้ ายาเสพติดในช่วงสงครามกลางเมือง
ในศรี ลงั กาที่กินเวลา 30 ปี แม้ ภยั คุกคาม
จากกลุม่ พยัคฆ์ทมิฬอีแลมจะถูกขจัดไป
ใน พ.ศ. 2552 แต่ขณะนี ้ศรี ลงั กาก็ยงั ต้ อง
ต่อสู้กบั การกระท�ำอันเป็ นโจรสลัด การค้ า
ยาเสพติดและภัยคุกคามอื่น ๆ เช่น การ
ประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและ
ไร้ การควบคุม เมื่อการลักลอบขนส่งสินค้ า
ผิดกฎหมายโดยใช้ เรื อประมงและเรื อใบ
เพิ่มจ�ำนวนขึ ้น การใช้ เรื อเร็วโจมตีขนาด
เล็กเพื่อรักษาความมัน่ คงทางทะเลก็นา่
จะแพร่หลายมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน หน่วย
เฉพาะกิจร่วมภาคพื ้นตะวันตกมุง่ หวังที่
จะสร้ างความสัมพันธ์กบั กองทัพเรื อและ
หน่วยยามฝั่ งศรี ลงั กาต่อไปด้ วยการจัดการ
ฝึ กอบรมร่วมกับชุดปฏิบตั กิ ารทักษะร่วม
ทางทะเลแบบบูรณาการ หน่วยเฉพาะกิจ
ร่วมภาคพื ้นตะวันตกเตรี ยมพร้ อมที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่กองทัพเรื อศรี ลงั กาใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุง
สนามยิงปื นสองแห่งให้ มีความทันสมัย
ขึ ้นเพื่อสนับสนุนกองเรื อพิเศษและศูนย์
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ ารับราชการใน
กองทัพเรื อศรี ลงั กา
ขณะทีศ่ รีลงั กาท�ำงานเพือ่ บรรลุวสิ ยั
ทัศน์ในการเป็ นศูนย์กลางพลวัตของ
โลก ความพยายามในการสร้ างขีดความ
สามารถระหว่างประเทศของกองทัพเรือ
และหน่วยยามฝั่ งศรีลงั กาก็จะช่วยรับ
ประกันความส�ำเร็จ o
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กระบอกเสี ยง

IPDF

ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
เวียดนามและจีน

เ วี ย ด น า ม มี วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น สู ต ร ส� ำ เ ร็ จ ส� ำ ห รั บ จี น ห รื อ ไ ม่
เรื่ องโดย เฮือง เล ดร.ทู/ภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ความสัมพันธ์ ระหว่ างจีนและเวียดนามมีความผกผันไปมาอยู่หลายรอบระหว่ างความ
สัมพันธ์ แบบปกติและความสัมพันธ์ ท่ ถี ดถอย ด้ วยที่ตงั ้ ทางภูมศิ าสตร์ ท่ อี ยู่ตดิ กันของ
จีนและเวียดนาม และประวัตศิ าสตร์ อันยาวนานในเรื่ องการรุ กรานและการยึดครอง
ของจีน ตลอดจนความคล้ ายคลึงกันทางอุดมการณ์ และการเมืองของทัง้ สองประเทศ
ในปั จจุบนั แนวทางการพัฒนาที่คล้ ายกัน การพึ่งพาทางเศรษฐกิจและข้ อพิพาททาง
ทะเล ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ ความสัมพันธ์ แบบอสมมาตรของเวียดนามและจีนมีความซับ
ซ้ อนโดยแท้ จริง
58
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อย่างไรก็ตาม ในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ
ต้ องเผชิญกับความแข็งกร้ าวของจีนในภูมิภาคนี ้ เวียดนามดูเหมือน
จะเป็ นประเทศที่มีกลยุทธ์มากที่สดุ ในหมูป่ ระเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึง่ อาจจะอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับสิงคโปร์ เวียดนามมีปัจจัย
ที่ส�ำคัญสามข้ อที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ ได้ แก่ ประสบการณ์ใน
การรับมือกับความก้ าวร้ าวของจีน ที่ตงอั
ั ้ นเหมาะสมทางยุทธศาสตร์
ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกับพรมแดนทางตอนใต้ ของจีน และอิทธิพล
้
ทางการทูตที่อาจท�ำให้ จีนต้ องใช้ ความพยายามอย่างมากทังใน
ทางการเมืองและทางกลยุทธ์ในการขยายอิทธิพล
ปั จจัยข้ อแรก ประสบการณ์ของเวียดนามในเรื่ องความ
ก้ าวร้ าวของจีนน�ำมาซึง่ การเรี ยนรู้ ในอดีต เวียดนามเป็ นส่วนหนึง่
ที่ส�ำคัญของแผนการของจักรวรรดิจีนที่จะขยายอิทธิพลไปทาง
ใต้ แม้ วา่ จีนจะปกครองเวียดนามมาเป็ นเวลา 1,000 ปี จนถึง พ.ศ.
1481 แต่จีนก็ประสบความล้ มเหลวในช่วงสหัสวรรษต่อมาในการ
ผนวกเวียดนามเข้ ากับดินแดนของตน ด้ วยสงครามที่ด�ำเนินมา
หลายศตวรรษ ท�ำให้ เวียดนามด�ำรงอัตลักษณ์ของชาติเอาไว้ และ
ปลูกฝั งความต้ องการที่แน่วแน่ในการต่อต้ านการครอบง�ำของจีน
ความพ่ายแพ้ ตอ่ ประเทศที่มีขนาดเล็กกว่ามากท�ำให้ จีนมองว่า
เวียดนามเป็ น “แนวเขตทางกายภาพอันแข็งแกร่งทางตอนใต้ ของ
ตน” เวียดนามเคยถูกลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อแนวทางทางการเมือง
้
ของรัฐบาลเวียดนามไม่สอดคล้ องกับเจตจ�ำนงของรัฐบาลจีน ทังใน
ด้ านความมัน่ คงและเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ จากอดีตที่ผา่ นมาเมื่อ
ไม่นานนี ้ หลังจากสงครามนองเลือดอันยาวนานกับสหรัฐอเมริ กา
และความขัดแย้ งกับเขมรแดงในกัมพูชาที่ได้ รับการสนับสนุนจาก
จีน เวียดนามก็ตกอยูใ่ นภาวะถูกตัดขาด แต่เมื่อมีการพัฒนาความ
สัมพันธ์กบั จีนและกับสหรัฐอเมริ กาในเวลาต่อมา เวียดนามก็หลุด
พ้ นจากการตัดขาดทางการทูตและความยากจน
รากฐานความสัมพันธ์แบบทวิภาคีในปั จจุบนั เป็ นผลมาจาก
การฟื น้ ฟูความสัมพันธ์จนกลับมาเป็ นปกติกบั รัฐบาลจีนใน พ.ศ.

นายเจิน่ ดัย่ กวาง
ประธานาธิบดีเวียดนาม
(คนทีส่ องจากขวา) กล่ าว
ในการประชุ มทีศ่ าลา
ประชาคมในกรุงปักกิง่
ประเทศจีน เมือ่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560

2534 ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม
กับจีนเคยอยูใ่ นภาวะย�่ำแย่อนั เนื่องมาจาก
สงครามชายแดนที่เกิดขึ ้นในระยะสัน้ ๆ แต่
มีความรุนแรงใน พ.ศ. 2522 การพัฒนา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่ได้ เป็ นไปโดย
ปราศจากผลกระทบต่อรัฐบาลเวียดนาม
เพราะตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา เวียดนามก็ต้องใช้ “หลักการสามข้ อ” ใน
นโยบายการป้องกันประเทศ ซึง่ ได้ แก่การไม่มีพนั ธมิตรทางทหาร
การไม่มีฐานทัพทหารต่างชาติในเวียดนาม และการไม่พงึ่ พาประเทศ
ใดประเทศหนึง่ เพื่อต่อสู้กบั อีกประเทศหนึง่ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้
กับรัฐบาลจีนว่าเวียดนามจะไม่สร้ างพันธมิตรเพื่อต่อต้ านจีน
การด�ำเนินกลยุทธ์ของเวียดนามถูกจ�ำกัดโดยหลักการดังกล่าว
ท�ำให้ รัฐบาลเวียดนามคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะรักษาสัญญาว่าจะ
เป็ นเพื่อนบ้ านที่ดีและเป็ นมิตรที่ดี ภายใต้ คติพจน์ “การให้ ความ
ร่วมมือในขณะที่ต้องดิ ้นรน” ท�ำให้ รัฐบาลเวียดนามต้ องใช้ ความ
พยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ ประเทศเพื่อนบ้ านยักษ์ ใหญ่แห่งนี ้
พอใจในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องอธิปไตยของตนเอง รัฐบาลของ
ทังสองประเทศได้
้
วางรากฐานเพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารแบบ
ทวิภาคี ซึง่ มีตงแต่
ั ้ การเจรจาระหว่างสองประเทศและการประชุม
ทางกลาโหมที่มีขึ ้นอย่างสม�่ำเสมอ ไปจนถึงการจัดท�ำสายด่วนเพื่อ
ให้ ผ้ นู �ำประเทศสามารถติดต่อสื่อสารกันโดยตรงอย่างทันทีทนั ใดใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับทะเลจีนใต้
ปั จจัยข้ อที่สอง ที่ตงของเวี
ั้
ยดนามที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
พรมแดนทางตอนใต้ ของจีน ท�ำให้ เวียดนามเป็ นที่มนั่ อันเหมาะ
สมในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของข้ อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ แม้ วา่ ความใกล้ ชิดกับประเทศเพื่อนบ้ านที่มีขนาดใหญ่
กว่ามากแห่งนี ้จะท�ำให้ เวียดนามมีความเสี่ยงต่อการรุกรานของ
จีน แต่ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ของประเทศก็ท�ำให้ มีข้อได้ เปรี ยบเช่นกัน
เวียดนามมีแนวชายฝั่ งติดทะเลจีนใต้ ที่มีความยาว 3,260 กิโลเมตร
IPD FORUM

59

ซึง่ ทะเลจีนใต้ เป็ นเส้ นทางเดินเรื อที่สำ� คัญ นับตังแต่
้ ที่นายหู จิ่นเทา
อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนกล่าวอย่างชัดเจนใน
การที่จะท�ำให้ จีนกลายเป็ นมหาอ�ำนาจทางทะเลใน พ.ศ. 2555 ความ
ต้ องการของจีนในการครอบครองทะเลจีนใต้ ก็ปรากฏให้ เห็นเด่นชัดมาก
ขึ ้น ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ของเวียดนามจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความ
ปรารถนาของรัฐบาลจีน และประเทศมหาอ�ำนาจขนาดใหญ่และขนาด
กลางหลายประเทศก็พยายามที่จะขัดขวาง ดังนัน้ ข้ อพิพาททางทะเล
ของระหว่างเวียดนามกับจีนจึงได้ รับความสนใจมากกว่ากรณีอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อบริ ษัท ไชน่า เนชันนัล ออฟชอร์ ออยล์ คอร์ เปอเร
ชัน ได้ น�ำแท่นขุดเจาะน� ้ำมันไห่หยาง ฉือโหยว 981 เข้ าไปติดตังในเขต
้
เศรษฐกิจจ�ำเพาะที่อ้างสิทธิโดยเวียดนามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2557 ความเคลื่อนไหวนี ้สุม่ เสี่ยงต่อการที่ความขัดแย้ งทวีความรุนแรง

นายเจิน่ ดัย่ กวาง ประธานาธิบดี
เวียดนาม ตรวจแถวกองทหาร
เกียรติยศของจีนในระหว่ างพิธี
ต้ อนรับทีศ่ าลาประชาคมในกรุงปักกิง่
เมือ่ เดือนพฤษภาคมปี พ. ศ. 2560

ขึ ้น ความทะเยอทะยานในเชิงกล
ยุทธ์ของจีนถูกขัดขวาง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ รับแรงกระตุ้น
จากบทบาททีเ่ พิม่ มากขึ ้นของชาติ
มหาอ�ำนาจต่าง ๆ จากภายนอกภูมภิ าคในทะเลจีนใต้ เมือ่ มีแนวโน้ ม
ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากมายในฟิ ลปิ ปิ นส์ภายใต้ การบริหาร
ประเทศของประธานาธิบดีโรดรีโก ดูแตร์ เต จุดยืนของเวียดนามใน
ทะเลจีนใต้ จงึ เป็ นเรื่องทีส่ ำ� คัญมากยิง่ ขึ ้นต่อกรณีพพิ าทต่าง ๆ ในภูมภิ าค
สิง่ นี ้น�ำไปสูป่ ั จจัยข้ อที่สาม นัน่ ก็คือ อิทธิพลทางการทูตและความ
ร่วมมือทางกลาโหมที่เพิ่มขึ ้นของเวียดนาม ดุลแห่งอ�ำนาจคือมิตร
หรื อตัวช่วยที่ดีที่สดุ ของประเทศขนาดเล็ก ในเรื่ องผลกระทบที่เกิดกับ
ประเทศขนาดเล็กจากการแข่งขันของประเทศมหาอ�ำนาจนัน้ คงไม่มี
ตัวอย่างไหนที่เป็ นเครื่ องเตือนใจได้ ดีไปกว่าเวียดนาม ซึง่ ค�ำนี ้ครัง้
หนึง่ มีความหมายเช่นเดียวกับค�ำว่าสงครามในโลกตะวันตก ไม่ใช่ชื่อ
ของประเทศ ขณะนี ้ เวียดนามพยายามใช้ ประโยชน์จากการแข่งขัน
ของชาติมหาอ�ำนาจเพื่อรักษาสันติภาพและปกป้องอธิปไตยของตน

60

IPD FORUM

แทนที่จะเข้ าไปพัวพันกับการเผชิญหน้ ากับพวกยักษ์ ใหญ่ นับตังแต่
้
เหตุการณ์แท่นขุดเจาะน� ้ำมันไห่หยาง ฉือโหยว 981 เป็ นต้ นมา ความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลญี่ปนและ
ุ่
รัฐบาลอินเดียก็เพิ่มขึ ้นและขยายไปสูค่ วามร่วมมือระหว่างกองทัพโดย
เน้ นเรื่ องความมัน่ คงทางทะเลเป็ นพิเศษ การกระชับความสัมพันธ์ที่
น่าสนใจระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ และการพัฒนาความสัมพันธ์
อย่างจริ งจังกับชาติมหาอ�ำนาจอื่น ๆ ถือเป็ นหัวใจส�ำคัญในการลด
ภัยคุกคามจากจีน การไปเยือนกรุงฮานอยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2559 ของนาย บารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนัน้ และ
การยกเลิกมาตรการที่มีมานานหลายสิบปี ในการห้ ามขายอาวุธให้ กบั
เวียดนามถือเป็ นเรื่ องส�ำคัญยิ่ง และเป็ นการปูทางให้ กบั การสร้ างความ
สัมพันธ์ที่ดีในยุคใหม่ ตามที่ข้าพเจ้ าเคยบอกไว้ ในที่อื่น ๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามในปั จจุบนั อยูใ่ นสถานะที่ดีที่สดุ เมื่อดูจาก
ประวัตศิ าสตร์ ที่เป็ นมาของทังสองประเทศ
้
การที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ท�ำให้ เกิดความไม่แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเวียดนาม
และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เริ่ มจะมีเสถียรภาพนันจะยั
้ ง่ ยืนต่อไปหรื อไม่ หนึง่
ในการตัดสินใจข้ อแรก ๆ ของนายทรัมป์หลังจากที่เข้ ารับต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีคือการถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาค
พื ้นแปซิฟิก ซึง่ เป็ นเป็ นความตกลงทางการค้ าแบบพหุภาคีที่เวียดนาม
คาดหวังว่าจะได้ รับประโยชน์ แม้ จะมีความผิดหวังในขันต้
้ น แต่รัฐบาล
เวียดนามก็พยายามที่จะมีปฏิสมั พันธ์เชิงรุกกับรัฐบาลของนายทรัมป์
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายเหงียนซวน ฟุก นายกรัฐมนตรี
เวียดนามได้ ไปเยือนท�ำเนียบขาว ซึง่ ถือว่าเป็ นครัง้ แรกที่มีการไปเยือน
โดยผู้น�ำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นผู้น�ำคนที่สาม
ของภูมิภาคเอเชียถัดจากนายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ และ
นายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีน การไปเยือนท�ำเนียบขาวครัง้ นี ้ส่งผลให้
้ อการตอกย� ้ำ
มีการท�ำข้ อตกลงทางการค้ า แต่ที่ส�ำคัญมากไปกว่านันคื
้ ่จะร่วมมือกัน
ความเชื่อมัน่ ว่าแต่ละฝ่ ายมีความตังใจที
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มกั จะมีแนวโน้ มในการโอนอ่อนผ่อน
ตามการเมืองของชาติมหาอ�ำนาจ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ความ
สอดคล้ องระหว่างรัฐบาลต่าง ๆ ในภูมิภาคนี ้ก็เกิดความผันผวนเป็ นครัง้
คราว ด้ วยข้ อพิจารณาทางภูมิศาสตร์ การเมืองและผลประโยชน์แห่ง
ชาติที่แตกต่างกันในปั จจุบนั ระหว่างบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แนวทางปฏิบตั ขิ องเวียดนามจึงไม่สามารถใช้ เป็ นสูตรส�ำเร็จ
ในการรับมือกับจีนได้ และไม่วา่ จะเป็ นสูตรส�ำเร็จใดก็ตามก็คอ่ นข้ างจะ
ใช้ ได้ ไม่นาน เนื่องจากกลุม่ ทางการเมืองต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง และน�ำไปสูก่ ารเปลี่ยนขัวอ�
้ ำนาจ
อย่างทันทีทนั ใด อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ สามารถใช้ เวียดนามเป็ น
ประเด็นอ้ างอิง ด้ วยประวัตคิ วามเป็ นมาในเรื่ องการต่อต้ านการครอบง�ำ
ของจีน แม้ วา่ จะไม่มีสตู รส�ำเร็จใดที่จะใช้ ในการรับมือกับจีน แต่อย่าง
น้ อยที่สดุ ก็มีการปฏิบตั อิ ยูส่ ามประการที่เวียดนามและประเทศอื่น ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงจ�ำเป็ นต้ องท�ำ
ประการแรก ให้ ตระหนักว่าการปฏิสมั พันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนไม่ได้
เป็ นโอกาสทองเสมอไปและอาจกลายเป็ นกับดักหนี ้ กลยุทธ์การลงทุน
ของจีนหลาย ๆ อย่างท�ำให้ เกิดผลประโยชน์ในระยะสันและเป็
้
นรูปธรรม
แต่ในระยะยาวจะสร้ างผลประโยชน์ให้ กบั รัฐบาลจีน และใน

หลาย ๆ กรณีจะเป็ นการบ่อนท�ำลายผลประโยชน์ของประเทศนัน้ ๆ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สว่ นใหญ่จะพะวงอยูก่ บั การเมือง
ภายในประเทศ ดังนันจึ
้ งมีแนวโน้ มว่าจะมีมมุ มองหรื อความคิดแบบเอา
ตนเองเป็ นหลัก ความน่าดึงดูดใจของจีนในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจดู
เหมือนจะมีอิทธิพลกับบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า
แนวโน้ มในเรื่ องภัยคุกคาม การหาความสมดุลระหว่างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและภัยคุกคามคือความท้ าทายที่ทกุ ประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ต้องเผชิญเหมือน ๆ กัน เวียดนามอยูใ่ นแถวหน้ าของกลุม่
ประเทศที่ร้ ูสกึ ได้ ถงึ “ภัยคุกคามจากจีน” อันที่จริ งแล้ ว ภัยคุกคามจาก
จีนนัน่ เองที่ผลักดันให้ เวียดนามท�ำการตัดสินใจโดยใช้ การวางแผนล่วง
หน้ ามากขึ ้นในด้ านนโยบายการป้องกันประเทศ การทูตและการค้ า การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางภูมิศาสตร์ การเมืองในปั จจุบนั ท�ำให้ รัฐบาล
เวียดนามนึกถึงการบีบบังคับและการขยายอิทธิพลของจีนในอดีต สิง่
ส�ำคัญคือประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องตระหนักว่า
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจจะมาพร้ อมกับผลเสียที่มากกว่าในระยะยาว
กว่า ในความสัมพันธ์แบบอสมมาตร ประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าต้ องมี
ความเชี่ยวชาญทางกลยุทธ์ ภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยูต่ ดิ กับ
พรมแดนประเทศจีน ดังนันจึ
้ งมีโอกาสที่จะได้ รับผลกระทบจากการ
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานที่เชื่อมโยงภูมิภาคนี ้เข้ ากับจีน ตัวอย่างเช่น
อนุภมู ิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขง ที่แม้ จะได้ รับการพัฒนาอันเนื่องมาจากการ
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของจีน แต่ก็ได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
เขื่อนไฟฟ้าพลังน� ้ำของจีนตามล�ำแม่น� ้ำโขง ซึง่ ส่งผลต่อการกระจายน� ้ำ
และผลผลิตทางการเกษตร
ประการที่สอง เวียดนามและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จ�ำเป็ นต้ องสร้ างกลยุทธ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เท่าทันกับขีดความ
สามารถของรัฐบาลจีนที่เพิ่มขึ ้นในทุก ๆ ด้ าน การท�ำความเข้ าใจกับ

วัฒนธรรมทางกลยุทธ์และประวัตคิ วามเป็ นมาของจีนนันเป็
้ นประโยชน์
ต่อบรรดาผู้น�ำของเวียดนาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะชะล่าใจได้ สงคราม
ในยุคใหม่เป็ นสงครามแบบครอบคลุม ท�ำให้ การต่อต้ านการบีบบังคับ
ของจีนมีความซับซ้ อนและยากกว่าที่เคยเป็ นมา การสงครามทาง
เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ การทูต จิตวิทยา และสารสนเทศมีแนวโน้ มว่าจะ
เกิดขึ ้นมากกว่าภัยคุกคามจากการสงครามแบบดังเดิ
้ มในสนามรบ จีน
ได้ ลงทุนในการเป็ นผู้น�ำที่มีอิทธิพลในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการทหาร
เศรษฐกิจ พลังงานหรื อเทคโนโลยี จีนก�ำลังท�ำให้ ตนเองได้ ประโยชน์
สูงสุดจากการบีบบังคับในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการลงโทษหรื อการ
สร้ างแรงจูงใจ โดยท�ำให้ สงิ่ เหล่านี ้กลายเป็ นเครื่ องมือทางการเมือง
สุดท้ ายนัน้ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดี ทังเวี
้ ยดนามและประเทศอื่น ๆ ไม่
สามารถท�ำงานได้ โดยล�ำพังในการรับมือกับภัยคุกคามจากจีน สิง่ ส�ำคัญ
คือประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะต้ องท�ำงานร่วมกัน และ
ร่วมมือกับประชาคมโลกและปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรม การสร้ างความ
ผูกพันอันเหนียวแน่นกับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการ
ส่งเสริ มความมุง่ มัน่ ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต่อประเด็นต่าง ๆ ของภูมิภาคคือสิง่ จ�ำเป็ น
รัฐบาลเวียดนามต้ องเพิ่มการสนับสนุนต่อความสามัคคีของอาเซียนและ
สร้ างความร่วมมือกับสิงคโปร์ ซึง่ มีความกระตือรื อร้ นที่จะปกป้องความ
สัมพันธ์ของอาเซียน เพื่อให้ บรรดาประเทศเพื่อนบ้ านของตนตระหนัก
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค o
ดร. เฮือง เล ทู เป็ นนักวิชาการอาคันตุกะที่ศนู ย์ศกึ ษาด้ านยุทธศาสตร์ และการป้องกันประเทศ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และเป็ นนักวิชาการสังกัดที่สถาบันยูซอฟ อีชกั แห่งสถาบันเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา ประเทศสิงคโปร์ บทความนี ้คัดลอกมาจากรายงานของสถาบันวิจยั โลวี เรื่ อง
“มุมมองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน” ซึง่ ตีพิมพ์ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 และมีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม ครัง้ นี ้

นายเท็ด โอเซียส เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ (กลาง) เดินไปพร้ อมกับ
เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยยามฝั่งเวียดนาม ในระหว่ างพิธีส่งมอบเรือลาด
ตระเวนเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทีจ่ งั หวัดกว๋ างนาม ประเทศ
เวียดนาม สหรัฐฯ ได้ ส่งมอบเรือลาดตระเวนชายฝั่งหกล�ำเพือ่ ขยาย
ความร่ วมมือด้ านความมัน่ คงระหว่ างสองประเทศ ท่ ามกลางความ
ตึงเครียดในทะเลจีนใต้ ทกี่ ำ� ลังมีกรณีพพิ าท

IPD FORUM

61

IPDF

62

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
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ความงดงามอั
น
์ ์
ศักดิสิทธิ

ดอกบั ว อั น บอบบางที่ อุ ทยานแห่ ง ชาติ ข องไทยฟื ้ นตั ว ขึ ้น มาใหม่ ห ลั ง จากที่ ห ายไปเป็ น 10 ปี
ภาพและเรื่ องโดย เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เป็ นครัง้ แรกในรอบทศวรรษที่บงึ แห่ง
นี ้ของไทยได้ เผยความลับอันน่า
ตระการตา นัน่ ก็คือดอกบัวสีชมพูที่
บานสะพรั่งหลายหมื่นดอก
ทะเลแห่งสีสนั ณ อุทยานแห่ง
ชาติเขาสามร้ อยยอดแห่งนี ้ ซึง่ อยูห่ า่ ง
จากรุงเทพมหานครไปทางใต้ สามชัว่ โมง เป็ น
ความงดงามทางธรรมชาติที่นา่ ประทับใจที่คาดหวัง
ว่าจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ� คัญในพื ้นที่ อย่างไร
ก็ตาม ได้ มีการแจ้ งเตือนให้ ระมัดระวังเรื่ องความเปราะ
บางของสภาพแวดล้ อม โดยเจ้ าหน้ าที่พิทกั ษ์ อทุ ยาน
แห่งชาติได้ ร้องขอให้ ประชาชนงดเว้ นการมาเยี่ยมชม
จนกว่าบึงแห่งนี ้จะมีความแข็งแรงสมบูรณ์พอที่จะรับ
นักท่องเที่ยวที่หลัง่ ไหลเข้ ามาได้
ดอกบัวเหล่านี ้ซึง่ ถือว่าเป็ นดอกไม้ ศกั ดิ์สทิ ธิ์ใน
วัฒนธรรมไทย คือข่าวดีส�ำหรับชาวบ้ านที่ถ่อเรื อพานัก
ท่องเที่ยวที่มาพร้ อมกับกล้ องถ่ายรูปเข้ าชมดอกบัวที่
ขึ ้นบานเต็มบึงใหญ่
“อุทยานแห่งชาติก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการฟื น้ ฟู
ดอกบัว เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ ว อุทยานจะเปิ ดให้
ประชาชนทัว่ ไปเข้ าชม” นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธาริ นท์
หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้ อยยอดกล่าว
ค�ำแนะน�ำของนายรุ่งโรจน์เป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้
อุทยานแห่งนี ้ประกอบไปด้ วยบึง แควและภูเขาหินปูน
ที่สงู ตระหง่าน ซึง่ เป็ นความหลากหลายทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่นา่ ทึง่ แต่ในช่วงสิบปี ที่ผา่ นมา อุทยานแห่ง
นี ้ไม่มีดอกบัวให้ เห็นเลย ไม่มีใครสามารถบอกได้ วา่

เพราะเหตุใด เจ้ าหน้ าที่ระบุวา่ เป็ นผล
รวมของภัยแล้ ง มลพิษจากปุ๋ย และ
ฟาร์ มอาหารทะเลในบริ เวณใกล้ เคียง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา เจ้ าหน้ าที่
พิทกั ษ์ อทุ ยานแห่งชาติพยายาม
ท�ำความสะอาดและจัดระเบียบอุทยาน
และใน พ.ศ. 2560 ความพยายามดังกล่าวก็ให้
ผลที่ค้ มุ ค่า นัน่ ก็คือการกลับมาของบึงบัวสีชมพู
ประเทศไทยพยายามอย่างหนักที่จะสร้ างสมดุล
ระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ ผลตอบแทน
สูงและการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม มีเพียงไม่กี่ประเทศที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตขึ ้นอย่างมาก ในช่วง
สิบปี ที่ผา่ นมา จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัวจาก 13.8 ล้ านคนใน พ.ศ. 2549
เป็ น 32.5 ล้ านคนใน พ.ศ. 2559 ซึง่ นักท่องเที่ยวชาว
จีนมีสว่ นที่ท�ำให้ ตวั เลขดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้น
ผู้ที่คาดหวังว่าจะได้ พบกับชายหาดที่เงียบสงบและ
งดงามตามธรรมชาติอย่างที่เห็นในแผ่นพับโฆษณา
การท่องเที่ยวมักจะผิดหวังเมื่อเจอกับฝูงนักท่องเที่ยว
ที่ล้นหลาม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้ มีการ
ปิ ดอุทยานแห่งชาติ 61 แห่ง ซึง่ รวมถึงอุทยานทาง
ทะเล 25 แห่งเพื่อไม่ให้ นกั เที่ยวเดินทางเข้ าไปในหน้ า
มรสุม ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ปิ ระจ�ำปี เพื่อช่วยให้ อทุ ยานฟื น้
ตัว อย่างไรก็ตาม นักสิง่ แวดล้ อมบางรายระบุวา่ ระบบ
นิเวศที่เปราะบางที่สดุ จ�ำเป็ นต้ องปิ ดนานกว่านันหรื
้ อ
มีมาตรการในการควบคุมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ม
งวดขึ ้น

หน้ าตรงข้ าม: ดอกบัวบานสะพรั่งเป็ นครั้งแรกในรอบสิ บปี ณ อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด ซึ่งอยู่ทางตอน
ใต้ ของประเทศไทย ความงดงามทางธรรมชาติทนี่ ่ าประทับใจนีด้ งึ ดูดนักท่ องเทีย่ วมากมายให้ เข้ ามาเยีย่ มชม
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เยอรมนี

อดีตผูน้ ำ� สหประชาชาติได้รับเลือกให้เป็ น
ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมโอลิมปิ ก
นายพัน กีมนุ อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติ ได้ รับเลือกให้ เป็ น
ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมแห่ง
คณะกรรมการโอลิมปิ กสากล
นายพันซึง่ เป็ นชาวเกาหลีใต้
ที่เคยท�ำหน้ าที่ผ้ นู �ำในองค์การ
สหประชาชาติในช่วง พ.ศ. 2550 ถึง
พ.ศ. 2559 จะมาท�ำหน้ าที่แทนนาย
ยูสซูฟา นาดิเย
เปรู
ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์
เพื่อเข้ ารับต�ำแหน่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นายพันกล่าวถึงงาน
ใหม่ของตนว่าเป็ น “ความรับผิดชอบที่จริ งจัง”
หนึง่ ในงานที่นายพันต้ องรี บจัดการอย่างเร่งด่วนคือการตรวจสอบ
กรณีอื ้อฉาวเรื่ องการซื ้อคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้ องกับการจัดงานโอลิมปิ ก
เมื่อ พ.ศ. 2559 ที่กรุงริ โอเดอจาเนโร นายคาร์ ลอส นูซแมน ซึง่ เป็ น
สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิ กสากลชาวบราซิล ถูกสอบสวนในข้ อ
กล่าวหาใช้ เงิน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 64 ล้ านบาท)
ในการซื ้อคะแนนเสียงเพื่อให้ บราซิลได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดงานโอลิมปิ ก
นายโทมัส บาก ประธานคณะกรรมการโอลิมปิ กสากลกล่าวในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 ว่า คณะกรรมการก�ำลังรอค�ำตอบจากทางการ
บราซิลก่อนที่จะก�ำหนดการด�ำเนินการขันต่
้ อไป นายดิก พาวนด์ หนึง่
ในคณะกรรมการโอลิมปิ กสากลกล่าวว่า คณะกรรมการต้ องมีการ
ปฏิบตั ทิ ี่เด็ดขาดกว่านี ้ และคณะกรรมการจริ ยธรรมก็ควรด�ำเนินการ
สอบสวนด้ วยตนเองด้ วย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

การใช้งานเครื่ องก�ำเนิดแสงเลเซอร์
เอกซเรย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นักวิทยาศาสตร์ ในเยอรมนีกล่าวว่า ขณะนี ้ได้ มีการใช้ งานเครื่ องก�ำเนิดแสง
เลเซอร์ เอกซเรย์ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกเรี ยบร้ อยแล้ ว และเครื่ องนี ้จะช่วยจับ
ภาพโครงสร้ างและกระบวนการในระดับอะตอม
ศูนย์วิจยั เดซีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั เมืองฮัมบูร์กระบุวา่ เครื่ องก�ำเนิดแสงเลเซอร์
นี ้ที่เริ่ มใช้ งานในช่วงกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 สามารถยิงแสงเลเซอร์
เอกซเรย์ได้ 27,000 ครัง้ ต่อวินาที ซึง่ จะให้ ความสว่างมากกว่าเครื่ องก�ำเนิด
รังสีเอกซ์แบบเดิม ๆ ชนิดที่ดีที่สดุ ถึงหนึง่ พันล้ านเท่า นักวิทยาศาสตร์ หวังว่า
โครงการเครื่ องยิงเลเซอร์ อิเล็กตรอนอิสระเพื่อการเอกซเรย์แห่งยุโรป (เอกซ์
เฟล) นี ้จะเปิ ดมิตใิ หม่ให้ กบั การค้ นคว้ าวิจยั ศูนย์วิจยั เดซีระบุวา่ เครื่ องเอ็กซ์
เฟลจะช่วยให้ นกั วิจยั สามารถ “ถอดรหัสองค์ประกอบระดับโมเลกุลของ
ไวรัสและเซลล์ ถ่ายภาพสามมิตใิ นโลกแห่งนาโน บันทึกปฏิกิริยาทางเคมี
และศึกษากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นใต้ พื ้นพิภพ”
โครงการนี ้เป็ นความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ จากเยอรมนี ฝรั่งเศส
อิตาลี โปแลนด์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์ แลนด์ และประเทศอื่น ๆ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

กลุ่มประเทศบริกส์ ร่วมมือกันต่ อต้ าน
การก่ อการก่ อการร้ าย
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 กลุม่ บริ กส์ซงึ่ ประกอบ
ไปด้ วยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลัก ๆ ห้ า
ประเทศได้ เรี ยกร้ องให้ ใช้ มาตรการที่แข็งกร้ าวมาก
ขึ ้นกับกลุม่ ก่อการร้ ายต่าง ๆ พร้ อมกับประณามการ
ทดสอบนิวเคลียร์ ครัง้ ล่าสุดของเกาหลีเหนือ ในที่
ประชุมสุดยอดที่ประเทศจีน ซึง่ เป็ นความพยายาม
เพื่อให้ กลุม่ นี ้มีบทบาทมากขึ ้นในเวทีโลก
กลุม่ ประเทศบริ กส์ซงึ่ มีสมาชิก ได้ แก่ บราซิล
รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริ กาใต้ ได้ ตกลงใจที่จะ
ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริ มความร่วมมือ
ในการต่อต้ านกลุม่ ต่าง ๆ ที่กลุม่ ประเทศบริ กส์ระบุ
ว่าเป็ นกลุม่ ก่อการร้ าย รวมถึงกลุม่ ที่มีฐานอยูใ่ น
ปากีสถาน ซึง่ นับว่าเป็ นชัยชนะทางการทูตส�ำหรับ
รัฐบาลอินเดีย
ในแถลงการณ์ที่มีความยาว 43 หน้ า นายสี
จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีน (คนกลางในภาพ) นาย
นเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดีย (คนขวามือ)
นายวลาดีมีร์ ปูตนิ ประธานาธิบดีรัสเซีย (คนซ้ าย
มือ) นายมีแชล เตเมร์ ประธานาธิบดีบราซิล และ
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นายจาค็อบ ซูมา ประธานาธิบดีแอฟริ กาใต้
ำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการ
ระบุวา่ ทังหมดจะท�
้
ก�ำกับดูแลเศรษฐกิจโลกเพื่อส่งเสริ ม “ให้ มีความ
ยุตธิ รรมมากขึ ้นและมีการจัดระเบียบระหว่าง
ประเทศที่เท่าเทียมกัน”
นอกจากนี ้ บรรดาผู้นำ� ประเทศในกลุม่
บริกส์ยงั ได้ ประณามการทดสอบนิวเคลียร์ ของ
เกาหลีเหนืออย่างรุนแรง ซึง่ การทดสอบนิวเคลียร์
ดังกล่าวทีเ่ กิดขึ ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถือ
เป็ นครัง้ ทีห่ กทีม่ คี วามรุนแรงทีส่ ดุ และแทบจะกลบ
ข่าวการประชุมสุดยอดของกลุม่ บริกส์ทมี่ รี ะยะเวลา
สองวันในเมืองเซีย่ เหมินซึง่ อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้
ของจีน นางปรีติ สารัน เจ้ าหน้ าทีก่ ระทรวงการต่าง
ประเทศของอินเดียกล่าวว่าผู้นำ� ของแต่ละประเทศ
ล้ วนพูดถึงการทดสอบนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ
เมือ่ กล่าวในทีป่ ระชุม แถลงการณ์ร่วมระบุวา่ ทังห้
้ า
ประเทศเน้ นย� ้ำว่าประเด็นนี ้ควรได้ รับการแก้ ไขด้ วย
“สันติวธิ ีและการเจรจาโดยตรงระหว่างทุกฝ่ ายที่
เกีย่ วข้ อง” เท่านัน้

จีน

อย่างไรก็ตาม ผู้สงั เกตการณ์บางส่วนมองว่า
อิทธิพลของกลุม่ นี ้ค่อนข้ างถดถอยลง เนื่องจากการ
แข่งขันทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างจีนและ
อินเดีย และวิกฤติเศรษฐกิจที่บราซิล รัสเซียและ
แอฟริ กาใต้ ก�ำลังเผชิญอยู่ ในด้ านการก่อการร้ าย
นัน้ แถลงการณ์ดงั กล่าวได้ ระบุชื่อกลุม่ ต่าง ๆ ซึง่
รวมถึงกลุม่ หัวรุนแรงที่มีฐานอยูใ่ นปากีสถานอย่าง
กลุม่ ลัชการ์ อี ไตบา และกลุม่ ญัยชีมฮุ มั มัด กลุม่ รัฐ
อิสลามและกลุม่ อัลกออิดะห์ นางสารันกล่าวว่านี่
เป็ นครัง้ แรกที่เอกสารของกลุม่ ประเทศบริ กส์มีการ
ระบุชื่อกลุม่ ก่อการร้ ายอย่างเจาะจง ซึง่ ถือว่าเป็ น
“พัฒนาการที่สำ� คัญอย่างยิ่ง” ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ประเทืองปั ญญา

การกลับมาของนกกีวี
นกของนิวซีแลนด์ เป็ นหนึ่งในความหวังที่ปรากฏในรายงานสถานภาพความเสี่ยงต่ อการสูญพันธุ์ท่ เี ต็มไปด้ วยความหดหู่
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นกกีวีสองชนิดพันธุ์ของนิวซีแลนด์จดุ ประกายความหวังเล็ก ๆ
ท่ามกลางความหวัน่ วิตกอย่างยิ่งเมื่อได้ รับรู้ผลการประเมินสิง่ มี
ชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทวั่ โลก
สหภาพเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติระหว่างประเทศได้ เลื่อน
สถานะของนกกีวีสีน� ้ำตาลโอคาริ โตและนกกีวีสีน� ้ำตาลเกาะ
เหนือ (ตามภาพ) จากสัตว์ป่าใกล้ สญ
ู พันธุ์มาเป็ นสัตว์ป่าใน
ข่ายเกือบใกล้ สญ
ู พันธุ์ โดยต้ องขอบคุณความก้ าวหน้ าของ
นิวซีแลนด์ในการควบคุมจ�ำนวนสัตว์นกั ล่าอย่างสโทธและแมว
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลล่าสุดในบัญชีแดงของสัตว์ป่าใกล้ สญ
ู พันธุ์
ของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติระหว่างประเทศบ่งชี ้ว่าสัตว์
้ นแรงอันเนื่องมาจาก
และพืชจ�ำนวนมากตกอยูใ่ นความเสี่ยงขันรุ
การสูญเสียถิ่นที่อยู่ การเกษตรและประมงแบบไม่ยงั่ ยืน
สหภาพระบุวา่ ขณะนี ้ โลมาอิรวดีและโลมาหัวบาตรไร้ ครี บ
หลังที่มกั จะว่ายน� ้ำไปตามแนวชายฝั่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก�ำลังตกอยูใ่ นสถานะใกล้ สญ
ู พันธุ์ เพราะได้ รับอันตรายจากการ
เข้ าไปติดอวนของชาวประมงรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์
อวนลอยที่ใช้ กนั ในแม่น� ้ำโขงและในแม่น� ้ำสายหลักอื่น ๆ “ขึงอยู่
ราวกับม่านแห่งความตายทัว่ ล�ำน� ้ำและดักจับทุกอย่างที่อยูใ่ น
น� ้ำ” นายเครก ฮิลตัน เทย์เลอร์ หัวหน้ าโครงการสิง่ มีชีวิตทัว่ โลก
ของบัญชีแดงกล่าว
สิง่ มีชีวิต 91,523 ชนิดจากเกือบ 1.9 ล้ านชนิดได้ รับการ
ประเมินเพื่อระบุสถานภาพในบัญชีแดง โดยในจ�ำนวนนี ้พบว่ามี
สิง่ มีชีวิต 25,821 ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 866 ชนิด
สูญพันธุ์ไปแล้ ว และ 69 ชนิดสูญพันธุ์ตามธรรมชาติ สหภาพเพื่อ
การอนุรักษ์ ธรรมชาติระหว่างประเทศระบุวา่ สิง่ มีชีวิต 11,783
ชนิดอยูใ่ นข่ายเกือบใกล้ สญ
ู พันธุ์ 8,455 ชนิดอยูใ่ นข่ายใกล้ สญ
ู
พันธุ์ และ 5,583 มีความเสี่ยงขันวิ
้ กฤติตอ่ การสูญพันธุ์
สหภาพเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติระหว่างประเทศประกอบ
ไปด้ วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและนอกภาครัฐ ซึง่ การประเมิน
ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความเสี่ยงของสิง่ มีชีวิตชนิดต่าง ๆ ของ
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้จะต้ องได้ รับการตรวจทานอย่างเป็ นเอกเทศ
และเป็ นข้ อมูลเพื่อชี ้น�ำการตัดสินใจเกี่ยวกับการด�ำเนินภารกิจ
การอนุรักษ์
นางเจน สมาร์ ต ผู้อ�ำนวยการระหว่างประเทศของโครงการ
อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพซึง่ เป็ นโครงการของสหภาพ
กล่าวว่า สหภาพมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ�ำนวนชนิดพันธุ์สำ� หรับ
การประเมินเป็ น 160,000 ชนิด จ�ำนวนชนิดพันธุ์ทงหมดของสิ
ั้
ง่
มีชีวิตนันยั
้ งไม่ทราบว่ามีอยูเ่ ท่าไร แต่คาดว่าน่าจะมากถึง 20
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ล้ านชนิด ซึง่ ในจ�ำนวนนี ้มีจลุ ชีพอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก
เบื ้องหลังตัวเลขเหล่านี ้คือการต่อสู้อย่างเอาเป็ นเอาตาย
เพื่อความอยูร่ อดในขณะที่ประชากรมนุษย์มีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้น มี
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากขึ ้น และถิ่นที่อยูข่ องสัตว์และ
พืชมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยน
ไป สหภาพระบุวา่ พอสซัมหางแหวนที่อยูใ่ นแถบตะวันตกของ
ออสเตรเลียได้ ถกู ปรับสถานะจากสัตว์ป่าที่อยูใ่ นข่ายเกือบใกล้
สูญพันธุ์ไปเป็ นสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงขันวิ
้ กฤติตอ่ การสูญพันธุ์
เนื่องจากประชากรพอสซัมหางแหวนลดลงถึงร้ อยละ 80 ในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมา ในอดีต พอสซัมชนิดนี ้เคยกระจายอยูท่ วั่ ไป
ในป่ าเป็ ปเปอร์ มินต์และป่ ายูคาลิปตัสของออสเตรเลียตะวันตก
แต่ปัจจุบนั มีถิ่นที่อยูเ่ หลืออยูเ่ พียงไม่มากและยังเสี่ยงต่อภาวะ
เครี ยดจากความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 35 องศาเซลเซียส ที่ตอน
นี ้กลายเป็ นเรื่ องปกติมากขึ ้นในบริ เวณที่พอสซัมชนิดนี ้อาศัยอยู่
สหภาพรายงานว่าสัตว์เลื ้อยคลานสามชนิดบนเกาะ
คริ สต์มาสซึง่ อยูใ่ นออสเตรเลียเช่นกันได้ สญ
ู พันธุ์ไปตาม
ธรรมชาติแล้ ว ได้ แก่ จิ ้งเหลนหางแส้ จิ ้งเหลนหางสีฟ้า และตุ๊ก
แกลิสเตอร์ สหภาพระบุวา่ การสูญเสียสัตว์เลื ้อยคลานเหล่านี ้
อาจเป็ นผลมาจากโรคหรื อการติดเชื ้อของมดน� ้ำผึ ้ง ซึง่ สหภาพ
และฐานข้ อมูลชนิดพันธุ์รุกรานโลกระบุวา่ เป็ นหนึง่ ในบรรดาชนิด
พันธุ์รุกราน 100 ชนิดที่อนั ตรายที่สดุ
IPD FORUM
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

มหาวิทยาลัยนินจา

มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในญี่ปนก�
ุ่ ำลังวางแผนที่จะก่อตัง้
สิง่ ที่ทางมหาวิทยาลัยเรี ยกว่า ศูนย์วิจยั แห่งแรกของโลก
ที่อทุ ิศให้ กบั นินจา ซึง่ เป็ นนักฆ่าชุดด�ำที่ขึ ้นชื่อในเรื่ อง
ความลึกลับและการเคลื่อนไหวแบบไร้ ร่องรอย แม้ วา่
เรื่ องราวส่วนใหญ่จะอยูแ่ ต่ในหน้ าหนังสือประวัตศิ าสตร์
และเรื่ องแต่งเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั นินจาเหมือนกับได้ ฟืน้
คืนชีพอีกครัง้ เมื่อทางการญี่ปนใช้
ุ่ นินจาเพื่อส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวก่อนมหกรรมกีฬาโอลิมปิ กที่จะจัดขึ ้นที่กรุง
โตเกียวใน พ.ศ. 2563
ขณะนี ้ มหาวิทยาลัยมิเอะในภาคกลางของญี่ปนุ่
ซึง่ เป็ นภูมิภาคที่ถือได้ วา่ เป็ นบ้ านเกิดของปรมาจารย์
ด้ านศิลปะการป้องกันตัวสมัยโบราณ ได้ ประกาศว่า
จะก่อตังศู
้ นย์วิจยั นินจา โดยวางแผนที่จะรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับนินจาและส่งเสริ มความร่วมมือระหว่าง
นักวิชาการจากหลากหลายสาขาที่ศกึ ษาศาสตร์ เกี่ยว
กับนินจา ตามที่นายยูจิ ยามาดะ ศาสตราจารย์ด้าน
ประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนของมหาวิ
ุ่
ทยาลัยมิเอะระบุ

“เราจะท�ำวิจยั เกี่ยวกับเอกสารโบราณ และร่วม
มือกับนักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน�ำภูมิปัญญาจาก
นินจามาปรับใช้ กบั สังคมยุคใหม่” นายยามาดะที่ก�ำลัง
ก่อตังศู
้ นย์วิจยั นินจากล่าว
“ยกตัวอย่างเช่น การจุดธูปของนินจาก่อนออก
ไปข้ างนอกเพื่อปั ดเป่ าสิง่ ชัว่ ร้ าย เราสันนิษฐานว่า
ธูปสามารถเพิ่มสมาธิ ดังนัน้ นินจาจึงสามารถหลีก
เลี่ยงการบาดเจ็บได้ ” นายยามาดะกล่าวและเพิ่มเติม
ว่าการวิจยั เกี่ยวกับกลิน่ ธูปอาจเป็ นประโยชน์ในโลกยุค
ปั จจุบนั ศูนย์วิจยั ดังกล่าวจะตังขึ
้ ้นในเมืองอิงะ ซึง่ อยู่
ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ราว 350
กิโลเมตร เมืองที่ครัง้ หนึง่ ถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขาแห่งนี ้
เคยเป็ นถิ่นที่อยูข่ องนินจาจ�ำนวนมาก นายยามาดะยัง
กล่าวว่าศูนย์วิจยั นี ้มีแผนที่จะตีพิมพ์งานวิจยั ของศูนย์
เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อเปิ ดโอกาสให้ นกั
วิจยั และชาวต่างชาติที่หลงใหลในนินจาสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ผูพ้ ิ ทกั ษ์ สีข่ า

บ

ริ ษัทโฆษณาแห่งหนึง่ ใน
ประเทศไทยได้ พฒ
ั นา
“เสื ้อกัก๊ อัจฉริ ยะ” ที่
อาจสามารถเปลี่ยนสุนขั จรจัดให้
กลายเป็ นผู้พิทกั ษ์ ท้องถนนและ
ตรอกซอกซอยในกรุงเทพฯ เสื ้อกัก๊
ดังกล่าวมีกล้ องวีดีโอซ่อนอยูแ่ ละ
เครื่ องตรวจจับจะส่งภาพวิดีโอตาม
เวลาจริ งเมื่อสุนขั เห่า เพื่อคนจะได้
เห็นภาพอย่างที่สนุ ขั เห็นผ่านทาง
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและ
คอมพิวเตอร์
แทบทุกเมืองในประเทศไทยจะ
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มีสนุ ขั จรจัดอยูต่ ามท้ องถนน และ
นักพัฒนาก็คดิ ว่าเสื ้อกัก๊ อัจฉริ ยะ
น่าจะช่วยได้ ทงสุ
ั ้ นขั และชุมชน
“มันจะท�ำให้ คนรู้สกึ ว่าสุนขั
จรจัดสามารถเป็ นยามคอยตรวจ
ตราสถานการณ์ในเวลากลาง
คืนให้ ชมุ ชนได้ ” นายปกรณ์กฤษณ์
ขันธปราบ หนึง่ ในสมาชิกของทีม
สร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นเจ้ าของ
ความคิดนี ้กล่าว ทีมนี ้เป็ นทีมของ
บริ ษัทโฆษณาชีล ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของ
เกาหลีใต้ นายมาร์ ตนิ เทอร์ เนอร์

กรรมการผู้จดั การของมูลนิธิเพื่อ
สุนขั ในซอยในจังหวัดภูเก็ต ซึง่
ได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นมานานกว่า
ทศวรรษเพื่อช่วยเหลือสุนขั และ
แมวจรจัดทัว่ ประเทศไทย เห็นด้ วย
กับโครงการนี ้ซึง่ เริ่ มต้ นขึ ้นในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 และใช้ เวลา
ประมาณห้ าเดือนจนกระทัง่ ออกมา
เป็ นรูปเป็ นร่าง
นักพัฒนากล่าวว่ายังมีการ
ทดสอบอีกมากมายที่ต้องท�ำก่อน
ที่จะสามารถน�ำเสื ้อกัก๊ มาเริ่ มใช้ กบั
ชุมชนจริ ง ๆ รอยเตอร์

บริการหุ่นยนต์
ส�ำหรับพิธีศพ
ทางพุทธศาสนา

บริ ษัทซอฟต์แบงก์ในญี่ปนได้
ุ่ พฒ
ั นา
หุน่ ยนต์ฮิวแมนอยด์ตวั ใหม่ที่มีชื่อ
ว่า “เปปเปอร์ ” ที่สามารถจ้ างไปท�ำ
หน้ าที่แทนพระสงฆ์ในการประกอบพิธี
ศพทางพุทธศาสนา หุน่ ยนต์นี ้ถูกตัง้
โปรแกรมให้ อา่ นบทสวดมนต์ด้วยน� ้ำ
เสียงแบบคอมพิวเตอร์ พร้ อมกับการ
เคาะจังหวะด้ วยกลอง
บริ ษัทนิสเซอิ อีโค จ�ำกัด ซึง่ เป็ น
ผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกที่ไม่ได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้
เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ สวดมนต์ให้
กับหุน่ ยนต์เปปเปอร์ ซึง่ เป็ นผลงานของ
กลุม่ บริ ษัทซอฟต์แบงก์ใน พ.ศ. 2557
เนื่องจากประชากรญี่ปนมี
ุ่ จ�ำนวน
ลดลงและเต็มไปด้ วยผู้สงู อายุ พระ
สงฆ์จ�ำนวนมากจึงได้ รับเงินสนับสนุน
จากชุมชนน้ อยลง ท�ำให้ บางส่วนต้ อง
ออกไปท�ำงานชัว่ คราวนอกเหนือจาก
การท�ำหน้ าที่ในวัด นายมิชิโอะ อินามุ
ระ ที่ปรึกษาของบริ ษัทนิสเซอิกล่าว
หุน่ ยนต์ส�ำหรับงานศพสามารถ
ช่วยได้ เมื่อพระไม่วา่ ง นายอินามุ
ระกล่าว ลูกค้ าเสียค่าบริ การไม่ถงึ
50,000 เยน (ประมาณ 14,400 บาท)
ต่องานศพหนึง่ งาน ในขณะที่งานที่ใช้
พระจริ งมีคา่ ใช้ จา่ ยกว่า 240,000 เยน
(ประมาณ 70,500 บาท) รอยเตอร์

IPDF

ภาพส่ งท้ าย

น�ำวง
โยธวาทิต

วงโยธวาทิตของกองทัพอินโดนีเซียท�ำการแสดงต่อหน้ านายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายลี เซียนลุง นายก
รัฐมนตรี สงิ คโปร์ เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ที่มารี นา เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ ประเทศ
สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ทังสองประเทศได้
้
เริ่ มความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2510 หนึง่
เดือนหลังจากที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ รวมถึงมาเลเซีย ไทยและฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้ ก่อตังสมาคมประชาชาติ
้
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ปั จจุบนั อาเซียนมีสมาชิกทังสิ
้ ้น 10 ประเทศ ซึง่ สมาชิกอื่น ๆ ได้ แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา ลาวและเวียดนาม
ภาพโดย:

นายเอ็ดการ์ ซู | รอยเตอร์
IPD FORUM

67

อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.ipdefenseforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารทางการทหารที่แจกจ่ายให้ ฟรี แก่บคุ คลต่าง ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

บอกรั บการเป็ นสมาชิกฟรี ติดต่ อได้ ท่ :ี
www.ipdefenseforum.com/th/สมัครสมาชิก

หรื อเขียนถึง: IPD FORUM Program Manager
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA
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