
ทะเลเชิงยุทธศาสตร์
การหาสมดุลระหวา่ง การยกระดบักองก�าลงัทางทะเล 

การคกุคามจากสาธารณรฐัประชาชนจนี 
และภยัคกุคามตอ่อ�านาจอธปิไตย
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สารบัญ ชดุท่ี 43 ฉบบัท่ี  4

เร่ืองเด่น
10 โอกาสใหม่ ๆ ส�าหรับ 
 การปรับปรุงกองทพัเรือให้ทนัสมัย
 เกาหลใีต้และออสเตรเลยีเสนอทางเลอืก 

 ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางทะเล 

 ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

16 การหลีกเล่ียงมาตรการคว�่าบาตร
 ด้วยความชว่ยเหลอืจากหลายฝ่าย 

 เกาหลเีหนือหลกีเลีย่งข้อจ�ากดัของสหประชาชาติ

22 คอบร้าโกลด์ พ.ศ. 2561 

 การฝึกระดบันานาชาตปิระกอบด้วยการฝึกด้วย

 กระสนุจริง การชว่ยเหลอืพลเมือง  

 และการบรรเทาภยัพิบตัิ

30 การสะสมก�าลังทางทะเล
 การท�าความเข้าใจและตอบสนองตอ่ 

 กองก�าลงัทางทะเลทัง้สามเหลา่ของจีน

36 จนีกับยุทธศาสตร์ทางทะเล
 สหรัฐฯ รวมทัง้ประเทศพนัธมิตร 

 และหุ้นสว่นควรตอบโต้อยา่งไร

44 ปัญหาการขุดคลองที่คดิไม่ตก
 ไทยอาจต้องเสยี อ�านาจอธิปไตย

 เพ่ือแลกกบัผลประโยชน์ท่ีนา่กงัขา 

 จากคลองท่ีสร้างโดยจีน

52 พลังแห่งความสามัคคี
 ทีมงานจากนานาประเทศรวมตวักนั

  เพ่ือชว่ยนกัฟตุบอลเยาวชนท่ีตดิอยูใ่นถ�า้

 ท่ีถกูน�า้ทว่มในประเทศไทย

IPDF



สารบญัหลัก
4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ  

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดแปซฟิิก  

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย 
 สหรัฐฯ เพ่ิมกลุม่ท่ีเช่ือมโยงกบัการโจมตีใน
 อินเดียลงในบญัชีผู้ ก่อการร้าย

60 กระบอกเสียง
 ประธานธนาคารพฒันาเอเชีย
 สรุปวิธีท่ีองค์กรตอ่สู้กบัภยัคกุคามการทจุริต

62  ข่าวรอบโลก
 ผู้ฉลาดเฉลียวในอนาคตของแอฟริกา 
 การทดสอบดีเอน็เอฟรีของเอสโตเนีย
 และพืชผกัสดุเก๋ของแอนตาร์กตกิา

64 ส่ือและวทิยาการ   
 การรีไซเคิลเหลก็หายากในเกาหลีใต้ 
 และการสง่เสริมนกัลงทนุในเวียดนาม

65 ประเทอืงปัญญา  
 เมืองตา่ง ๆ ในเอเชียได้รับการสง่เสริมให้สร้างความสมดลุ 
 ระหวา่งการพฒันาและความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม  

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก    
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทิง

67 ภาพส่งท้าย  
 ทหารสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วม 
 การฝึกคอบร้าโกลด์ พ.ศ. 2561 ท่ีหาดยาว 
 ในจงัหวดัชลบรีุ ทางภาคตะวนัออกของไทย

64
เร่ืองจากปก:
เรือของกองทพัเรือรวมตวัเป็น 
กองเรือนานาชาติส�าหรับการถ่าย
ภาพนอกชายฝ่ังฮาวายระหวา่ง
การฝึกริม ออฟ แปซฟิิก พ.ศ. 
2561 ซึง่มีประเทศเข้าร่วม 26 
ประเทศ
จ.ท. ดีแลน เอ็ม. ไคนี/กองทพัเรือสหรฐัฯ
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ผู้อา่นท่ีเคารพ

ยิ
นดีต้อนรับสูนิ่ตยสาร อินโด 
แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั ฉบบั
ไตรมาสท่ีสี่ของ พ.ศ. 2561 วา่
ด้วยการปรับปรุงกองทพัเรือให้

ทนัสมยั 
ปัจจบุนันี ้ประเทศตา่ง ๆ ในอินโด

แปซฟิิก ต้องเผชิญกบัความท้าทายทาง
ทะเลท่ีซบัซ้อนและบัน่ทอนความมัน่คง
ของภมิูภาค รวมถงึภยัคกุคามจากการ
บกุรุกของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีทา่ที
ก้าวร้าว อาชญากรรมอยา่งเชน่การค้า
มนษุย์ การปล้นสะดมทางทะเล และการ
ประมงท่ีผิดกฎหมาย อีกทัง้ข้อพิพาท

ทางทะเล และทางอาณาเขตในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออก เพ่ือรักษาไว้ซึง่สนัตภิาพ 
สหรัฐอเมริกา รวมถงึประเทศพนัธมิตรและหุ้นสว่น ก�าลงัร่วมมือกนัในการเพ่ิมขีดความสามารถทาง
ทะเลของกองทพัเพ่ือด�ารงไว้ซึง่เสรีภาพในท้องทะเล ยบัยัง้ความขดัแย้งและการบีบบงัคบั และสง่
เสริมการปฏิบตัติามมาตรฐาน กฎหมาย และบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ  

ในการตอบโต้การแสดงอ�านาจและแสนยานภุาพทางทะเลเพ่ิมขึน้ในภมิูภาคโดยเฉพาะจากจีน 
ประเทศตา่ง ๆ ก�าลงัเพ่ิมการใช้จา่ยด้านกลาโหมเพ่ือปรับปรุงกองทพัเรือโดยการซือ้เรือด�าน�า้ เรือรบ 
เรือลาดตระเวน และอากาศยานตรวจตรา 

ใน ฟอรมั ฉบบันี ้มีนกัเขียนรับเชิญสามทา่นมาร่วมวิเคราะห์ความทะเยอทะยานของจีนในการ
เป็นมหาอ�านาจทางทะเล ทา่นแรกคือ ดร.แอนดรูว์ เอส. เอริคสนั ศาสตราจารย์ท่ีสถาบนัการศกึษา
ทางทะเลจีนแหง่วิทยาลยัยทุธนาวีสหรัฐฯ ซึง่จะอธิบายถงึความส�าคญัของการขยายกองก�าลงัทาง
ทะเลทัง้สามหนว่ยของจีน นางลซิา โทบนิ ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัจีนและท�างานอยูท่ี่กองบญัชาการ
สหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก เขียนถงึภาพรวมท่ีนา่ครุ่นคดิเก่ียวกบัการปฏิรูปเชิงสถาบนัท่ีอยูเ่บือ้ง
หลงัยทุธศาสตร์ทางทะเลของจีน ร.อ. ซกุจนุ ยนู (เกษียณอาย)ุ แหง่กองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลี 
จะเสนอโอกาสส�าหรับประเทศตา่ง ๆ อยา่งเชน่ออสเตรเลียและเกาหลีใต้ เพ่ือชว่ยขยายขีดความ
สามารถทางกองทพัเรือของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ฟอรมั จะปิดฉบบันีด้้วยบทความจากนกัเขียนของเราเอง ซึง่มุง่เน้นบทบาทส�าคญัท่ีการคว�่า
บาตรระหวา่งประเทศจะมีตอ่เกาหลีเหนือจนกวา่กระบวนการปลดอาวธุนิวเคลียร์จะส�าเร็จ แม้วา่
จะมีความพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงมาตรการดงักลา่ว แตก่ารคว�่าบาตรท่ีได้รับความร่วมมือจาก
หลายประเทศได้รับการพิสจูน์แล้ววา่มีผลอยา่งมากในการกดดนัเกาหลีเหนือให้มาพบกบันาย  
โดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ีสงิคโปร์ เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน พ.ศ. 2561 การรับรองวา่การ
ปฏิบตัติามข้อก�าหนดจะเกิดขึน้ไมเ่พียงแตอ่าศยัความร่วมมือทางทะเลจากหลายประเทศในอินโด
แปซฟิิกเทา่นัน้ แตย่งัต้องมีความตระหนกัรู้ทัว่โลกถงึหน้าท่ีร่วมกนัในการบงัคบัใช้มาตรการคว�่า
บาตรตอ่ไปจนกวา่ผลสดุท้ายท่ีต้องการจะส�าเร็จลลุว่ง

ผมหวงัวา่เนือ้หาฉบบันีจ้ะกระตุ้นการพดูคยุในระดบัภมิูภาคถงึความท้าทายทางทะเลท่ีส�าคญั
เหลา่นี ้และผมยินดีรับฟังความคดิเหน็ของทา่น กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั ได้ท่ี  
ipdf@ipdefenseforum.com เพ่ือแบง่ปันมมุมองของทา่น

นานาทัศนะ
IPDF

ผู้บญัชาการ กองบญัชาการ
สหรัฐฯ ภาคพืน้อนิโดแปซฟิิก

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
ผู้บญัชาการ

กองทพัเรือสหรัฐฯ

พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั 
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เสนาธิการ

พลเรือตรี สตีเฟน ที โคห์เลอร์  
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

พนัโท เนธาน ที. ดเิวลเบส
ผู้จดัการนิตยสาร, 

อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

การปรับปรุงกองทพัเรือ
ให้ทนัสมัย
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นิตยสารอนิโดแปซกิ ดเีฟนส์ ฟอรัม 
เป็นนิตยสารทางการทหารรายไตรมาสท่ี
จดัท�าขึน้โดยผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับบคุลากรทางการทหาร
ของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีมิ้ได้แสดงถงึหรือ
เก่ียวข้องกบันโยบายหรือมมุมองของกอง
บญัชาการหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาล
สหรัฐฯ แตอ่ยา่งใด บทความทัง้หมดเขียน
ขึน้โดยคณะผู้จดัท�านิตยสาร อินโดแปซฟิิก 
ดีเฟนส์ ฟอรัม รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้ง
ช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดให้ตีพิมพ์นิตยสารนี ้
เพ่ือกิจการของรัฐตามความประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม 

ขอแสดงความนบัถือ

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก
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ตัง้แตว่นัท่ี 4 ถงึ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ส�านกังานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของกองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิกกบัเทคคอนเน็กต์
จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชมุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงปฏิบตักิาร
แปซฟิิกท่ีโรงแรมเชอราตนั ไวกีกี ในเมืองโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย และยทุธบริเวณ
อา่วคาเนโอเฮท่ีฐานทพันาวิกโยธินในรัฐฮาวาย 

กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิกจะน�าผู้น�าระดบัสงูของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จากเหลา่ทพัทกุเหลา่และหนว่ยงานท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนผู้น�าระดบัสงูจากวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ 
ผู้บริหารในอตุสาหกรรมและวิศวกร อีกทัง้ตวัแทนมหาวิทยาลยัและนกั
วิทยาศาสตร์มารวมตวักนัเพ่ือหารือวา่เราจะสามารถสง่เสริมอินโดแปซฟิิก
ท่ีเสรีและเปิดกว้างผา่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อยา่งไร การประชมุ
ครัง้นีจ้ะมุง่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุยทุธศาสตร์
กลาโหมแหง่ชาต ิการปรับปรุงขีดความสามารถท่ีส�าคญัให้ทนัสมยั และการ
เพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศหุ้นสว่นและพนัธมิตร

ระหวา่งการประชมุเฉพาะกลุม่ผู้ ท่ีได้รับเชิญ เราจะน�าแฟ้มผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก
มาทบทวนและหารือเก่ียวกบัโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะ
ท�าร่วมกนัในอนาคต นอกจากนี ้ทา่นจะสามารถใช้ประโยชน์ของประมวล
กฎจากหนว่ยบญัชาการพลรบสองหนว่ยและหนว่ยบญัชาการยอ่ยใน
ภมิูภาคเพ่ือหลอ่หลอมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางท่ี
สนบัสนนุผู้สู้รบในสงคราม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัตอ่การพฒันา
ประสทิธิผลและประสทิธิภาพเชิงปฏิบตัิการในแงข่องความรับผิดชอบ
ท่ีกว้างขวาง หลากหลาย และซบัซ้อน ขอเชิญเข้าร่วมกบักลุม่ผู้น�าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพฒันาขีดความสามารถและเสริมสร้าง
พนัธมิตรและหุ้นสว่นเพ่ือสนบัสนนุสนัตภิาพ เสถียรภาพ และความมัน่คง
ในอินโดแปซฟิิก

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดท่ีู https://events.techconnect.org/POST/
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ผู้เขียนบทความ
IPDF

การประชมุและนิทรรศการ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชงิปฏบัิตกิารแปซฟิิก
พ.ศ. 2561

การสง่เสริมอินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง
ผา่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร.อ. ซุกจุน ยูน เป็นเจ้าหน้าท่ีเกษียณ
อายแุหง่กองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลีและนกั
วิจยัแหง่สถาบนัเกาหลีเพ่ือกิจการทางทหาร 
ใน ฟอรมั ฉบบันี ้ร.อ. ยนูเขียนถงึโอกาสท่ีได้รับ
จากออสเตรเลียและเกาหลีใต้ในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางกองทพัเรือของประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 10

ดร.แอนดรูว์ เอส. เอริคสัน เป็น
ศาสตราจารย์ด้านยทุธศาสตร์ท่ีสถาบนัการ
ศกึษาทางทะเลจีนแหง่วิทยาลยัยทุธนาวีสหรัฐฯ 
และเป็นนกัวิจยัแหง่ศนูย์จอห์น คงิ แฟร์แบงค์ 
ด้านจีนศกึษาแหง่มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ดร. 
เอริคสนัเป็นสมาชิกชัว่คราวของสภาความ
สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และได้สอนหลาย
หลกัสตูรท่ีวิทยาลยัยทุธนาวีสหรัฐฯ และ
มหาวิทยาลยัยอนเซ ดร.เอริคสนัเป็นผู้ ได้

รับรางวลัความเป็นเลศิด้านการวิจยัภาคพลเรือนคนแรกของวิทยาลยั
ยทุธนาวีสหรัฐฯ พ.ศ. 2560 และรางวลัอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดร.เอริคสนั
เป็นนกัเขียนท่ีมีผลงานตีพิมพ์อยา่งกว้างขวาง และเขียนบลอ็กท่ี www.
andrewserickson.com  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 30

นางลิซา โทบนิ เป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน
ประเทศจีนและท�างานอยูท่ี่กองบญัชาการ
สหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก นางโทบนิได้ตี
พิมพ์บทความเชิงลกึเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ทาง
ทะเลของจีนใน เนวลั วอร์ คอลเลจ รีวิว และ
บทความเก่ียวกบัหวัข้อเดียวกนัในเวบ็ไซต์ท่ี
ช่ือ วอร์ ออน เดอะ ร็อกซ์ ซึง่ ฟอรมั ได้ตีพิมพ์
ใหมอี่กครัง้ส�าหรับฉบบันี ้ อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 36

น.ท. ภญิโญ รุ่งเรือง 
ปฏิบตัหิน้าท่ีผู้บญัชาการหนว่ยซีลท่ี 2 หนว่ย
บญัชาการสงครามพิเศษทางเรือท่ี 1 กองเรือ
ยทุธการแหง่ราชนาวีไทย ในชว่ง 13 ปีท่ีผา่น
มา น.ท. ภิญโญได้ชว่ยหวัหน้าปฏิบตักิาร
ของหนว่ยซีลราชนาวีไทยโดยการท�างานเชิง
ปฏิบตักิารภายในหนว่ย น.ท. ภิญโญจบการ
ศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
จากโรงเรียนนายเรือ น.ท. ภิญโญได้ปฏิบตัิ

หน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารท่ีศนูย์อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สญูหายใน
ภารกิจเข้าชว่ยเหลือนกัฟตุบอลเยาวชน 12 คนและโค้ชจากถ�า้ท่ีน�า้ทว่ม
ในไทย ใน ฟอรมั ฉบบันี ้น.ท. ภิญโญได้แบง่ปันรายละเอียดเชิงลกึเก่ียว
กบัภารกิจกู้ภยัดงักลา่ว  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 52

จ.ท. เออร์วิน มีเชียโน/กองทพัเรือสหรัฐฯ
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บริษัทพลังงาน 

บริษัทพลงังานไทยก�าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ทัง้บริษัทชัน้น�าด้านน�า้มนั
และก๊าซ บริษัทเหมืองถ่านหินและสาธารณปูโภคด้านพลงังาน บริษัท
พลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลม ล้วนก�าลงัขยายกิจการทัว่เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้โดยปรับใช้แนวปฏิบตัแิละเทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้จากภายใน
ประเทศ ไทยก�าลงัเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากนโยบายพลงังานร่วมสองทศวรรษของ
รัฐบาลท่ีได้ให้การสนบัสนนุภาคสว่นนี ้นอกจากนีบ้ริษัทตา่ง ๆ ก�าลงัได้รับผลก�าไร
จากราคาน�า้มนัและก๊าซท่ีก�าลงัฟืน้ตวัจากชว่งท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัมาสามปี ความ
ต้องการพลงังานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากขึน้นัน้ เน่ืองจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีพลงังานทดแทนท่ีเร่ิมแขง่ขนักบัเชือ้เพลงิซากดกึด�าบรรพ์

นอกจากนี ้แม้วา่รัฐบาลทหารท่ีปกครองไทยมาตัง้แตก่ลางปี พ.ศ. 2557 จะไม่
ได้เข้าไปมีบทบาทในภาคพลงังาน แตไ่ด้มีการมุง่เป้าไปท่ีการใช้จา่ยด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและได้ให้ความส�าคญักบัการลงทนุในอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีขัน้สงู นโยบายการปฏิรูปท่ีมีมานานได้เปลี่ยนให้บริษัทปตท. ซึง่เป็น
รัฐวิสาหกิจด้านพลงังานของไทย ได้กลายเป็นผู้ผลติน�า้มนัและก๊าซในระดบั
นานาชาติท่ีประสบความส�าเร็จ กระตุ้นการพฒันาของบริษัทผลติไฟฟ้าอยา่งบริษัท 
ผลติไฟฟ้า จ�ากดั และสนบัสนนุธรุกิจเกิดใหมด้่านพลงังานทดแทนอยา่งบริษัท 
พลงังานบริสทุธ์ิ จ�ากดั

“ธรุกิจพลงังานในไทยได้พฒันาความเช่ียวชาญในภาคสว่นนี ้และอยูใ่น
สถานภาพท่ีสามารถสนบัสนนุการพฒันาพลงังานทัว่ภมิูภาค” นายโรเบร์ิต แกรนท์ 
หวัหน้าฝ่ายเอเชียแปซฟิิกแหง่บริษัทเอสเอน็ซี-ลาวาลนิของแคนาดา ซึง่เป็นบริษัท
วิศวกรรมและการก่อสร้างท่ีมุง่เน้นเร่ืองพลงังาน โครงสร้างพืน้ฐาน และการท�า
เหมือง

ประเทศสมาชิก 10 ประเทศของสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) มีประชากรรวมกนัมากกวา่ 600 ล้านคน และมีผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 98 ล้านล้านบาท) ตามข้อมลู

จากบริษัทวิจยัสตาทิสตา
การใช้พลงังานของอาเซียนพุง่สงูขึน้ร้อยละ 60 ในชว่ง 15 ปีท่ีผา่นมา ตามข้อมลู

จากองค์การพลงังานระหวา่งประเทศ ซึง่ยงัระบอีุกวา่ ความต้องการพลงังานของ
ภมิูภาคอาจเตบิโตขึน้ไปอีกสองในสามสว่นภายใน พ.ศ. 2583 บริษัทท่ีมุง่ท่ีจะมีสว่น
ร่วมในการเตบิโตในอาเซียนและท่ีอ่ืน ๆ มีทัง้บริษัทบี. กริมม์ เพาเวอร์ ซึง่เป็นบริษัท
พฒันาพลงังานของไทยท่ีมีสนิทรัพย์ในเวียดนามและลาว และบริษัทบ้านป ูเพาเวอร์ 
ซึง่ก�าลงัสร้างโรงงานพลงังานถ่านหินในจีน

“คณุสามารถเหน็กิจกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัลงทนุชาวไทยในภมิูภาคอาเซียนแล้ว” 
นายแกรนท์กลา่ว

ตลาดหลกัทรัพย์ในไทยสะท้อนให้เหน็ถงึการขยายตวันีอ้ยา่งชดัเจน โดยหุ้น
ของบริษัทพลงังานตา่ง ๆ ได้พุง่สงูขึน้เกือบร้อยละ 75 ตัง้แตต้่น พ.ศ. 2559 ในขณะ
ท่ีตลาดโดยรวมมีการเตบิโตน้อยกวา่คร่ึงหนึง่ของบริษัทพลงังาน นอกจากนีย้งัได้
กระตุ้นให้เกิดการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นจ�านวนมาก โดยบริษัท
พลงังานของไทยสามารถรวบรวมเงินกวา่ 2 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 6.55 
หม่ืนล้านบาท) จากการเสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกใน พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2560

เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทกลัฟ์ เอน็เนอร์จี ซึง่เป็นบริษัทผลติพลงังาน
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของไทย ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยเงิน
ทนุจ�านวนสงูสดุเทา่ท่ีไทยเคยมีมาในทศวรรษนี ้โดยมีมลูคา่กวา่ 700 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 2.29 หม่ืนล้านบาท) บรัษัทกลัฟ์ เอน็เนอร์จี ระบวุา่บริษัทคาดวา่
จะเพ่ิมรายได้เป็นจ�านวนร้อยละ 18 ใน พ.ศ. 2561 โดยผลสว่นหนึง่มาจากการลงทนุ
จ�านวนมากด้านพลงังานไฟฟ้าในเวียดนาม เงินทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจะน�ามาใช้ในการช�าระหนีแ้ละสร้างโรงงานไฟฟ้าใน
ภมิูภาคแหง่ใหม ่บริษัทกลัฟ์ระบ ุ รอยเตอร์

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขยายกิจการ
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มองภูมิภาค

ไทย
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บ ริ ษั ท มู ดี ส์ เ พิ่ ม อันดับความน่าเช ื่อถือ
อนิโดนีเซีย

อนิโดนีเซีย

บริษัทมดีูส์ได้เพ่ิมอนัดบัความนา่เช่ือถือของอินโดนีเซียเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561 เน่ืองจากมีความมัน่ใจในรัฐบาลเพ่ิมมากขึน้วา่จะสามารถรักษาไว้ซึง่
ประวตักิารบริหารงบประมาณของประเทศและอตัราดอกเบีย้อยา่งมีความรับ
ผิดชอบในระยะหลงัมานี ้

เพ่ือสนบัสนนุแผนการย่ิงใหญ่ของนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ในการประดบัอินโดนีเซียด้วยถนน ทา่เรือ ทางรถไฟ และทา่

อากาศยานท่ีทนัสมยั มดีูส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิสระบวุา่การท่ีรัฐวิสาหกิจตา่ง ๆ 
มีหนีส้นิเพ่ิมมากขึน้จากการลงทนุในโครงการเหลา่นีไ้มน่บัวา่มี "ความเสี่ยงสงู"

การยกระดบัในครัง้นีไ้ด้เพ่ิมอนัดบัความนา่เช่ือถือของอินโดนีเซียจากระดบั
การลงทนุต�่าสดุขึน้ไปเป็นระดบั Baa2

จากการอ้างอิงการบริหารท่ีดีขึน้ในด้านเศรษฐกิจและความมุง่มัน่ของ
ธนาคารกลางในการควบคมุเงินเฟ้อ บริษัทมดีูส์ระบวุา่ "นโยบายและแหลง่การ

เงินขนาดใหญ่เหลา่นีก้�าลงัสร้างเสริมขีด
ความสามารถของอินโดนีเซียในการรับมือ
กบัเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคดิ"

การมีคะแนนเครดติท่ีสงูขึน้อาจลด
คา่ใช้จา่ยในการกู้ ยืมจากตา่งประเทศและ
กระตุ้นการลงทนุของตา่งชาติ

อินโดนีเซีย ซึง่มีประชากรกวา่ 260 
ล้านคน เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตย่งัต้อง
เผชิญกบัความท้าทายในการพฒันาด้าน
สขุภาพและการศกึษาของประชากรและ
ความโปร่งใสของรัฐบาล  
ดแิอสโซซเิอทเตด็  เพรส

การเพ ิ่ม
ความเช ื่อมต่อ
ทางรถไฟและทางน้�า

อินเดียตกลงเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 วา่จะสร้าง
ทางรถไฟเช่ือมไปยงักรุงกาฐมาณฑ ุเมืองหลวงของ
เนปาล และเปิดเส้นทางทางน�า้ภายในเนปาล ซึง่เป็น
ประเทศกลางเทือกเขาหิมาลยัท่ีไมมี่ทางออกทะเล
และยงัได้รับข้อเสนอจากจีนในการท�าข้อตกลงด้าน
การคมนาคม

ข้อตกลงนีไ้ด้มีการหยิบยกขึน้มาในชว่งสดุท้าย
ของการประชมุท่ีกรุงนิวเดลีระหวา่งนายนเรนทระ 
โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย และนายเค.พี. ชาร์มา โอลี 
นายกรัฐมนตรีเนปาล ซึง่เดนิทางไปเยือนอินเดียเป็น
ครัง้แรกตัง้แตคื่นสูต่�าแหนง่เม่ือต้นปี พ.ศ. 2561

ในชว่งการด�ารงต�าแหนง่ครัง้ก่อน นายโอลีได้ท�า
ข้อตกลงกบัรัฐบาลจีนใน พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้ถนนและ
ทา่เรือจีน โดยมุง่ท่ีจะลดการพึง่พิงอินเดียของเนปาล
ในด้านการค้าและการขนสง่

เส้นทางรถไฟท่ีมีแผนการจะสร้างจากเมือง
ชายแดนท่ีช่ือรักซอลไปยงักรุงกาฐมาณฑจุะเป็น
โครงการทางรถไฟท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของเนปาล ซึง่มี
ภมิูประเทศเป็นภเูขา ในปัจจบุนั เนปาลมีทางรถไฟใน

บริเวณท่ีราบทางตอนใต้ของประเทศเทา่นัน้
"ในขัน้แรก อินเดียจะต้องท�าการส�ารวจเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้เสร็จสิน้ภายในหนึง่ปี" ตาม
ข้อมลูจากแถลงการณ์ร่วมท่ีออกมาหลงัจากการ
ประชมุเพ่ือสรุปรายละเอียดของทางรถไฟ

เจ้าหน้าท่ีเนปาลระบวุา่เนปาลได้เร่ิมการเจรจา
กบัจีนแล้วเร่ืองการขยายเครือขา่ยทางรถไฟจีนท่ี
จะเข้ามายงัเนปาลจากทิเบต โดยเป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีนท่ีเนปาลเข้าร่วม

เม่ือ พ.ศ. 2560
นกัวิเคราะห์ระบวุา่ ความเคลื่อนไหวลา่สดุ

ของอินเดียนีไ้ด้รับการกระตุ้นจากการขยายตวัของ
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานของจีนในเนปาลในชว่งท่ี
อินเดียและจีนตา่งแขง่ขนักนัเพ่ือแยง่ชิงอิทธิพล

แผนการท่ีจะพฒันาเส้นทางทางน�า้ในประเทศ
จะท�าให้สนิค้าของเนปาลสามารถเข้าถงึเส้นทางทาง
ทะเลมากขึน้และกระตุ้นการค้าของเนปาล เจ้าหน้าท่ี
ระบ ุ รอยเตอร์

นายเค.พ.ี ชาร์มา โอล ีนายกรัฐมนตรีเนปาล (คนทีส่องจากซ้าย) ต้อนรับนายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรี
อนิเดยี เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 นางราธิกา ชัคยา โอล ีภรรยาของนายโอล ี(ซ้าย) ท�าท่าทางระหว่างพธีิ
ต้อนรับทีร่าชปตภิาวนั ซ่ึงเป็นทีพ่�านักของประธานาธิบดอีนิเดยีในกรุงนิวเดลี
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สหรัฐฯ เพิม่กลุ่มทีเ่ช่ือมโยงกบัการ
โจมตใีนอนิเดยี ลงบัญชีผู้ก่อการร้าย

ข่าวผู้ก่อการร้าย
IPDF
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รอยเตอร์

สหรัฐอเมริกาได้เพ่ิมช่ือกลุม่ทางการเมืองในปากีสถานท่ีมีช่ือ
วา่ สหพนัธ์มิลลมิสุลมิ ลงในบญัชีรายช่ือองค์กรก่อการร้ายตา่ง
ประเทศเม่ือต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยระบวุา่เป็นเพียง
นามแฝงของกลุม่ตดิอาวธุท่ีถกูกลา่วโทษในเหตโุจมตีนองเลือด

เม่ือ พ.ศ. 2551 ในอินเดีย
สหพนัธ์มิลลมิสุลมิอยูภ่ายใต้การควบคมุของนายฮาฟีซ ซาอีด ผู้น�า

อิสลามท่ีมีคา่หวั 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 327 ล้านบาท) กลุม่
นีโ้ดดเดน่ขึน้มาหลงัจากท่ีได้สง่ผู้ลงสมคัรเลือกตัง้เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2560 เพ่ือชิงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีตอ่จากนายนาวาซ ชาริฟ นายก
รัฐมนตรีคนก่อนท่ีถกูปลดจากต�าแหนง่ไป 

นายซาอีดเป็นผู้ ก่อตัง้กองทพัแหง่ความชอบธรรม ซึง่อยูใ่นบญัชีรายช่ือ
ผู้ ก่อการร้ายของสหรัฐฯ เชน่กนั อีกทัง้ถกูกลา่วโทษโดยสหรัฐฯ และอินเดีย
วา่เป็นผู้ ท่ีก่อเหตโุจมตีเป็นเวลาสี่วนัท่ีเมืองมมุไบในอินเดียเม่ือ พ.ศ. 2551 
ซึง่ในเหตกุารณ์นัน้มีผู้ เสียชีวต ิ166 ราย  นายซาอีดได้ออกมาปฏิเสธหลาย
ครัง้วา่ไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการโจมตี 

กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบวุา่ นามแฝงสหพนัธ์มิลลมิสุลมิ
ได้ถกูเพ่ิมลงในบญัชีรายช่ือของกองทพัแหง่ความชอบธรรมวา่เป็นองค์กร
ก่อการร้าย 

"การจดัประเภทนี ้มีจดุประสงค์เพ่ือกีดกนัไมใ่ห้กองทพัแหง่ความชอบ
ธรรมได้รับทรัพยากรท่ีจ�าเป็นตอ่การวางแผนและปฏิบตักิารก่อการร้าย
ในอนาคตตอ่ไป" กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบใุนแถลงการณ์ท่ี
เตรียมไว้ "เราต้องไมห่ลงเช่ือ ไมว่า่กองทพัแหง่ความชอบธรรมเลือกท่ีจะ
เรียกกลุม่ของตนวา่อยา่งไร ก็ยงัเป็นกลุม่ก่อการร้ายท่ีมีการใช้ความรุนแรง
อยูดี่ สหรัฐฯ สนบัสนนุทกุความพยายามท่ีจะรับรองวา่กองทพัแหง่ความ
ชอบธรรมจะไมส่ามารถแสดงความคดิเหน็ทางการเมืองจนกวา่จะยตุกิารใช้

ความรุนแรงเป็นเคร่ืองมือสร้างอิทธิพล"  
กระทรวงการตา่งประเทศปากีสถานไมไ่ด้ให้ข้อคดิเหน็ในทนัที ทัง้นี ้

นายซาอีดถกูกกับริเวณภายในบ้านเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 หลงัจาก
ท่ีอาศยัอยูใ่นปากีสถานอยา่งเป็นอิสระมาเป็นเวลาหลายปี แตมี่ค�าสัง่ศาล
ให้ปลอ่ยตวัเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

อินเดียยินดีรับการตดัสนิใจของสหรัฐฯ โดยระบวุา่ปากีสถาน ล้มเหลว
ในการปราบปรามกลุม่ตดิอาวธุ 

"ผู้ ก่อการร้ายท่ีเป็นบคุคลและองค์กรสามารถเปลี่ยนช่ือและปฏิบตักิาร
อยา่งเป็นอิสระจากอาณาเขตภายใต้อ�านาจควบคมุของปากีสถานตอ่ไป" 
โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศอินเดียกลา่วในกรุงนิวเดลี "การจดัประเภท
นีเ้น้นย�า้ถงึความล้มเหลวของปากีสถานในการปฏิบตัิตามข้อผกูมดัระหวา่ง
ประเทศท่ีจะก�าจดัพืน้ท่ีหลบภยัของผู้ ก่อการร้ายและขดัขวางการจดัหาเงิน
ให้กบัผู้ ก่อการร้าย"

ก่อนหน้านีป้ากีสถานได้ปฏิเสธการมีสว่นร่วมทกุรูปแบบในเหตโุจมตี
ในเมืองมมุไบหรือความเช่ือมโยงกบักองทพัแหง่ความชอบธรรมและกลุม่
ตดิอาวธุอ่ืน ๆ ปากีสถานได้เพ่ิมช่ือกองทพัแหง่ความชอบธรรมลงในราย
ช่ือองค์กรต้องห้ามเม่ือ พ.ศ. 2545 เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 คณะ
กรรมการเลือกตัง้ได้กีดกนัสหพนัธ์มิลลมิสุลมิจากการลงเลือกตัง้ โดยระบวุา่
กลุม่ดงักลา่วมีความเช่ือมโยงกบักลุม่ตดิอาวธุและไมส่ามารถขึน้ทะเบียนได้ 

เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลสงูสดุอิสลามาบาดสัง่ให้คณะ
กรรมการเลือกตัง้ขึน้ทะเบียนพรรคดงักลา่ว ภายใต้แรงกดดนัจากสหรัฐฯ 
องค์การสหประชาชาต ิและสถาบนัระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ให้มีการปราบ
ปรามการจดัหาเงินให้กบัผู้ ก่อการร้าย ปากีสถานได้จดัท�าแผนลบัเม่ือเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเข้ายดึองค์กรการกศุลท่ีมีความเช่ือมโยงกบันาย
ซาอีด ซึง่นายซาอีดได้ท�าการฟ้องร้องการตดัสนิใจของรัฐบาลนบัจากนัน้

ซ้าย: นักรณรงค์ทีก่รุงนิวเดลใีนอนิเดยีเผาแผ่นป้ายรูปนายฮาฟิซ ซาอดี เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 
เพือ่ระลกึถงึวนัครบรอบการโจมตใีนเมอืงมุมไบเมือ่ พ.ศ. 2551 โดยแผ่นป้ายเหล่านีเ้ขยีนว่า "ผู้ก่อการ
ร้ายฮาฟิซ ซาอดี จงพนิาศ" และ "น�าตวัผู้ต้องหาการโจมต ี26/11 กลบัมายงัอนิเดยี"

นายไซฟูลเลาะห์ คาลดิ ประธานสหพนัธ์มลิลมุิสลมิ ปราศรัยกบัผู้ส่ือข่าวทีก่รุงอสิลามาบาดใน
ปากสีถาน โดยสหพนัธ์มลิลมุิสลมิได้ถูกบันทกึเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกา  ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส



ไอสตอ็ก

โอกาสใหม่ ๆ ส�าหรับ

การปรบัปรุงกองทัพเรอื
ใหท้นัสมยั

ร.อ. (เกษียณอายุราชการ) ซุกจุน ยูน สถาบนัเกาหลีเพื่อกจิการทางทหาร
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ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ก�าลงัพฒันายทุธศาสตร์ทางทะเลและปรับปรุง
กองทพัเรือให้ทนัสมยั ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้เกาหลีใต้และ
ออสเตรเลียได้สร้างความสมัพนัธ์พิเศษท่ีสง่เสริมซึง่กนัและ
กนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะท่ีมุง่เพ่ิมขีดความ
สามารถด้านอตุสาหกรรมกลาโหม

แตก่่อนอ่ืน มีค�าถามท่ีเก่ียวข้องหลายข้อท่ีต้องท�าความ
เข้าใจ เพราะเหตใุดอาเซียนจงึต้องมีการปรับปรุงกองทพัเรือ
ให้ทนัสมยั เพราะเหตใุดอาเซียนจงึต้องอาศยัความสมัพนัธ์
พิเศษท่ีสง่เสริมซึง่กนัและกนัระหวา่งประเทศหุ้นสว่นใน
เอเชียมากกวา่สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยโุรป เพราะเหตใุด
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ควรขอความชว่ยเหลือ
จากเกาหลีใต้และออสเตรเลียมากกวา่จีน เกาหลีใต้และ
ออสเตรเลียควรมีข้อเสนออยา่งไรเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการ
ของกระบวนการปรับปรุงกองทพัเรือของประเทศตา่ง ๆ ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อาเซียน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
จะได้รับผลประโยชน์ใดบ้างจากการรักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์
อนัใกล้ชิดของกองทพัเรือ

มีการคาดการณ์วา่ ขีดความสามารถด้านอตุสาหกรรม
กลาโหมของอาเซียนจะเพ่ิมขึน้จากกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง
ทางทหารแบบรวมศนูย์ และการขยายความร่วมมือในการ
พฒันายทุโธปกรณ์และระบบใหม ่ๆ ท่ีมีราคายอ่มเยาส�าหรับ
กองทพัเรือ โดยเป็นสว่นหนึง่ของโครงการปรับปรุงกองทพัเรือ
ให้ทนัสมยั การขยายตวัท่ีเหน็ได้ชดัเม่ือไมน่านนีข้องกองทพั
เรือกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนในบริเวณทะเลท่ีออ่นไหวใน
ภมิูภาคโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ ได้กระตุ้นให้เกิดการปฏิรูป
โดยทัว่ไปของอตุสาหกรรมกลาโหมของประเทศตา่ง ๆ โดยมี
การมุง่เน้นการผนวกและการรวมศนูย์อตุสาหกรรมกลาโหมท่ี
กระจดักระจาย การได้มาซึง่ขีดความสามารถด้านอตุสาหกรรม
ภายในประเทศท่ีพึง่พาตนเองได้ การมีความหลากหลายในการ
ลงทนุด้านการวิจยัและการพฒันา การท�าข้อตกลงความร่วม
มือด้านกลาโหม และการพฒันาหรือซือ้ยทุโธปกรณ์ยคุใหมร่่วม

กนั การบรรลเุป้าหมายเหลา่นีต้้องอาศยัการประสานนโยบาย
กลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือกบั
ประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาค ซึง่นบัเป็นความท้าทายอยา่งย่ิง

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเหน็ไมต่รงกนัเก่ียวกบั
นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างทางกลาโหม ประเทศหุ้นสว่นบาง
ประเทศในอินโดแปซฟิิกและประเทศอ่ืน ๆ ต้องการมองไป
ภายนอกภมิูภาค เม่ือต้องเผชิญกบัความจ�าเป็นอยา่งเร่งดว่น
ท่ีจะจดัการกบัสิง่ท่ีมองวา่เป็นภยัคกุคามทางทะเลจากจีน 
การเลอืกประเทศหุ้นสว่นเพ่ือสง่เสริมขีดความสามารถทาง
อตุสาหกรรมกลาโหมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สง่ผลตอ่
ทัง้อ�านาจอธิปไตยของประเทศและความมัน่คงของประเทศ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศต้องการแสดงเสรีภาพ
และอิสรภาพในการร่วมมือกบัประเทศหุ้นสว่นใดก็ได้ แตบ่าง

ประเทศเกรงวา่การเสาะหาความหลากหลายอาจบัน่ทอนความ
เป็นหุ้นสว่นด้านความมัน่คงท่ีมีมานานกบัสหรัฐฯ และยโุรป ใน
การรวมโครงการอตุสาหกรรมด้านกลาโหมเข้ากบัล�าดบัความ
ส�าคญัด้านความมัน่คงของประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะ
ต้องหาสมดลุระหวา่งปัจจยัทางภมิูศาสตร์การเมืองกบัความ
ต้องการขีดความสามารถด้านกลาโหมท่ีมีราคายอ่มเยา

เกาหลีใต้และออสเตรเลียเสนอ
ทางเลือกเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถของกองทัพเรือในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้

เรือรบ เคด ีเลคร์ี ของกองทพัเรือมาเลเซีย (ซ้าย) และเรือฟริเกต เอชที
เอม็เอส นเรศวร ของกองทพัเรือไทยเข้าร่วมการฝึกทางทะเลในบริเวณ
ช่องแคบใกล้กบัฐานทพัเรือชางอใีนสิงคโปร์  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ



หากประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีคิด โดย
การปรับเปลี่ยนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกลาโหมจาก
สหรัฐฯ และยุโรป ไปเป็นประเทศอ�านาจปานกลางในภูมิภาค 
ประเทศหุ้นส่วนที่ดีที่สุดส�าหรับการปรับปรุงกองทัพเรือให้ทัน
สมัยก็คือเกาหลีใต้และออสเตรเลีย 
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ดงันัน้ ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ต้องตดัสนิ
ใจวา่ การรักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ท่ีมีมานานกบัผู้ขายสนิค้า
ด้านกลาโหมในประเทศตะวนัตกเพ่ือแสดงความสอดคล้อง
ทางภมิูศาสตร์การเมืองในภาพรวมกบัประเทศตะวนัตกมี
ความส�าคญัมากกวา่ หรือวา่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเสาะ
หาความร่วมมือทางอตุสาหกรรมกลาโหมกบัประเทศอ�านาจ
ปานกลางในภมิูภาค ตวัเลือกท่ีสองจะเอือ้ให้มีการมุง่เน้นความ
ร่วมมือด้านอตุสาหกรรมกลาโหมท่ีอิงขีดความสามารถ และมา
พร้อมกบัข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจท่ีส�าคญัจากการมี นโยบาย

ด้านความมัน่คงและ
กลาโหมร่วมกนัในระดบั
ประเทศและระดบัภมิูภาค 
ซึง่ประกอบด้วยงานด้าน
เทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพ
สงูและอาจมีผลพลอยได้
จากการลงทนุทางทหาร 
นอกจากนีย้งัมีประเดน็ด้าน
อ�านาจอธิปไตยของประเทศ
แฝงอยูใ่นความปรารถนา

ท่ีจะตามหา “วิถีเอเชีย” ท่ีแตกตา่ง โดยบางประเทศต้องการท่ี
จะสร้าง “สหภาพท่ีใกล้ชิดกนัมากขึน้” อยา่งยโุรปในแบบฉบบั
ของเอเชีย หลายประเทศสว่นใหญ่เหน็พ้องต้องกนัวา่มีความ
จ�าเป็นในการป้องปรามภยัคกุคามจากจีน แตป่ระเทศสมาชิก
อาเซียนยงัคงมีความเหน็แตกตา่งกนัวา่ประเทศหุ้นสว่นใดจะ

สามารถบรรลเุป้าหมายนีไ้ด้ดีท่ีสดุ
หากประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมท่ีจะเปลี่ยนวิธีคดิโดย

การปรับเปลี่ยนความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมกลาโหมจาก
สหรัฐฯ และยโุรป ไปเป็นประเทศอ�านาจปานกลางในภมิูภาค 
ประเทศหุ้นสว่นท่ีดีท่ีสดุส�าหรับการปรับปรุงกองทพัเรือให้ทนั
สมยัก็คือเกาหลีใต้และออสเตรเลีย โดยทัง้สองประเทศนีมี้ขีด
ความสามารถด้านการวิจยัและการพฒันาสงู นโยบายตา่ง
ประเทศและนโยบายกองทพัเรือท่ีแข็งแกร่งและพร้อมสนบัสนนุ 
อีกทัง้ยงัมีขีดความสามารถในโครงการการผลติทางกองทพั
เรือขนาดใหญ่ ความร่วมมือกบัเกาหลีใต้และออสเตรเลีย
มีข้อได้เปรียบหลายข้อ ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์เชิงวฒันธรรมท่ี
หลากหลายกบัประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถงึความซาบซึง้
ใน “คณุคา่ของเอเชีย” การทดแทนยทุโธปกรณ์เก่า ๆ ของกอง
ทพัเรืออยา่งรวดเร็ว ราคาท่ีเหมาะสม กระบวนการจดัซือ้จดั
จ้างด้านกองทพัเรือท่ีไว้ใจได้และโปร่งใส โอกาสในการพฒันา
ด้านอตุสาหกรรมกลาโหม และการได้รับผลพลอยได้จากการ
ปรับปรุงกองทพัเรือให้ทนัสมยั

ประเทศอ�านาจปานกลางที่แข็งแกร่ง
กองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลแีละกองทพัเรือออสเตรเลยีได้
รับการยอมรับวา่เป็นกองทพัเรือท่ีมีความคลอ่งตวัสงูและมี

นักด�าน�า้จากกองทพัเรือสิงคโปร์บุกเข้าไปในสถานทีจ่ดัแสดงระหว่างการ
แสดงทางทหารในงานเฉลมิฉลองวนัชาตคิร้ังที ่52 ทีอ่่าวมารีนา  รอยเตอร์

นาวกิโยธินและบุคลากรกองทพัเรือ
สาธารณรัฐเกาหลดี�าเนินการปราบปราม
การประมงทีผ่ดิกฎหมายของจนีในเขต
เป็นกลางชะวากทะเลแม่น�า้ฮันทีอ่ยู่นอก

เกาะคงัฮวาในสาธารณรัฐเกาหล ีพืน้ที่
นีเ้ป็นเขตเป็นกลางตั้งแต่ส้ินสงคราม

เกาหลแีละเรือของพลเรือนไม่สามารถ
เข้าถงึได้  เก็ตตีอิ้มเมจ



ประสทิธิภาพมาเป็นเวลานาน โดยมีประสบการณ์ในระดบัหนึง่
เก่ียวกบัความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเลร่วมกบัประเทศ
หุ้นสว่นอ่ืน ๆ รวมถงึกองทพัเรือสหรัฐฯ และกองก�าลงัป้องกนั
ตนเองทางทะเลญ่ีปุ่ น โดยมีความร่วมมือด้านกองทพัเรือ
นานาชาตผิา่นการฝึกด้านความมัน่คงทางทะเลและการตอบโต้
ตอ่เหตฉุกุเฉินทางทะเลในภมิูภาคท่ีต้องอาศยัการค้นหาและ
กู้ภยั ความชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรม และปฏิบตักิารบรรเทาภยั
พิบตั ิซึง่ได้มีการประสานงานกบักองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนบอ่ยครัง้ ในปัจจบุนันี ้เกาหลใีต้และออสเตรเลยีก�าลงั
มุง่ท่ีจะพฒันาบทบาทในฐานะประเทศอ�านาจปานกลางใน
ภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ทัง้สองประเทศได้รับการช่ืนชมในด้าน
แนวปฏิบตัเิชิงยทุธศาสตร์ท่ีอาศยัความร่วมมือ อีกทัง้เกาหลใีต้

และออสเตรเลยีได้ใช้ความพยายาม
อยา่งมากท่ีจะด�ารงไว้ซึง่ความเป็นมิตร
ตอ่ทัง้สหรัฐฯ และจีน ในแงนี่ ้เกาหลใีต้
และออสเตรเลยีเป็นแบบอยา่งให้กบั
ประเทศอ่ืน ๆ หลายประเทศในภมิูภาค 
ซึง่ตา่งต้องการหลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ี
ต้องเลอืกระหวา่งทัง้สองประเทศ

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีกองทพัเรือ
สาธารณรัฐเกาหลีและกองทพัเรือ
ออสเตรเลียจะต้องรักษาความร่วมมือ

ด้านการท�างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบักองทพัเรือของประเทศ
ตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อยา่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สงิคโปร์และฟิลปิปินส์ บางประเทศได้เข้าร่วมกบักองก�าลงั
ของสหประชาชาติในสงครามเกาหลีเพ่ือสู้รบกบัเกาหลีเหนือ
และจีน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลประโยชน์จากเรือลาด
ตระเวนชายฝ่ังของกองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลีและกองทพั
เรือออสเตรเลียเพ่ือสง่เสริมขีดความสามารถในการตอ่ต้าน
การคกุคามทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้ นอกจากนีย้งัมีข้อ
ได้เปรียบโดยรวมท่ีกว้างกวา่ท่ีมาจากการพฒันาความสมัพนัธ์
ท่ีสง่เสริมซึง่กนัและกนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนกบั
กองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลีและกองทพัเรือออสเตรเลีย การ
ปรับปรุงกองทพัเรือให้ทนัสมยัเป็นขัน้ตอนท่ีส�าคญัตอ่การได้มา
ซึง่ผลประโยชน์ร่วมท่ีหลากหลายมากขึน้
เกาหลีใต้และออสเตรเลียมีโอกาสท่ีจะสร้างระบบความร่วม
มือด้านอตุสาหกรรมกลาโหมในระดบัภมิูภาคท่ีอาจยืนยาว
เป็นเวลาหลายสบิปี พฒันาแรงงานมีฝีมือ ฐานการผลติขัน้สงู 
และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการทหาร ปัจจยัทัง้หมด
เหลา่นีจ้ะอ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึหว่งโซอ่ปุทานใน
อตุสาหกรรมกลาโหมทัว่โลก และทัง้กองทพัเรือสาธารณรัฐ
เกาหลีและกองทพัเรือออสเตรเลียจะท�างานร่วมกบัอาเซียน
เพ่ือความมัน่คงร่วมกนัในภมิูภาคไปพร้อม ๆ กนั อนัท่ีจริง 
ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมกลาโหมและกองทพัเรือได้เร่ิม
ขยายตวัแล้ว ยกตวัอยา่งเชน่ บริษัทแดว ูชิปบลิดิง แอนด์ มา
รีน เอน็จีเนียริง และ บริษัทฮนัจินเฮฟวีอินดสัตรีส์ ก�าลงัท�างาน
ร่วมกบัอูต่อ่เรือภายในประเทศเพ่ือสร้างเรืออูย่กพลขึน้บก
บรรทกุเฮลคิอปเตอร์และเรือด�าน�า้ 

ร.อ. รอย วนิเซนต์ ทรินิดาด 
แห่งกองทพัเรือฟิลปิปินส์ 
(ขวา) พูดคุยกบัเจ้าหน้าที่
กองทพัเรือออสเตรเลยีใน

ระหว่างทีเ่รือเอชเอม็เอ
เอส อาเดเลด ของกองทพั

เรือออสเตรเลยีไปเยอืน
ฟิลปิปินส์เพือ่กระตุ้นความ

สัมพนัธ์ทวภิาค ี ดแิอสโซซเิอ

ทเตด็ เพรส
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ความท้าทายยังคงมีอยู่
แม้วา่เกาหลีใต้และออสเตรเลียอาจมอบยทุโธปกรณ์ทาง
กองทพัเรือและกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังท่ีมีราคาถกูกวา่และ
ตรงตามความต้องการของอาเซียนมากกวา่ แตปั่จจยันีไ้มน่า่
จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความขดัแข้งทางทะเลระหวา่ง
จีนและอาเซียนมากนกั และไมไ่ด้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมความมัน่คงทางทะเลของ
ภมิูภาค

จีนยงัคงด�าเนินการบัน่ทอน
เสถียรภาพของระเบียบทางทะเล
ของภมิูภาค ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุส�าหรับ
การปรับปรุงความมัน่คงทางทะเล
คือการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ
ทางทะเลให้ครอบคลมุขึน้ระหวา่ง
ประเทศอ�านาจปานกลางของภมิูภาค
ด้วยกนั และระหวา่งประเทศเหลา่นี ้
กบัประเทศท่ีมีอ�านาจน้อยกวา่ ข้อ
เสนอท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะดงึเกาหลีใต้
และออสเตรเลียให้เข้ามาใกล้มาก
ขึน้ ได้แก่ 
 

• การพฒันาเป้าหมายร่วม
กนัส�าหรับความร่วมมือด้าน
อตุสาหกรรมกลาโหมทัง้ใน
ระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิ
การผา่น “การประชมุสองบวก
สอง” ระหวา่งรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศกบั
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม

• “การประชมุเจ้าหน้าท่ีระหวา่งกองทพัเรือกบักองทพัเรือ” 
ระหวา่งกองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลีและกองทพัเรือ
ออสเตรเลีย

• การจดัการแขง่ขนั และการประชมุระหวา่งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายทหาร

• การรักษาไว้ซึง่การท�างานร่วมกนัระหวา่งกองทพัเรือของ
ทัง้สองประเทศ เพ่ืออ�านวยความสะดวกด้านความร่วม
มือทางกองทพัเรือร่วม

• การพฒันาความเช่ือมโยงระหวา่งเครือขา่ยเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานด้านกลาโหมพลเรือนและทหาร

• ด�าเนินการประสานงานกลาโหมระหวา่งบริษัทด้าน
กลาโหมท่ีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลและบริษัทท่ี
พลเรือนเป็นเจ้าของให้ส�าเร็จลลุว่ง 

แนน่อนวา่เกาหลีใต้และออสเตรเลียควรมุง่กระชบัความ
สมัพนัธ์กบัอาเซียนไปพร้อมกนั

ถงึกระนัน้ แม้วา่จะมีความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม
กองทพัเรือท่ีใกล้ชิดขึน้ในระดบัทวิภาคีระหวา่งเกาหลีใต้และ

ออสเตรเลีย และระหวา่งประเทศทัง้สองนีก้บัประเทศสมาชิก
อาเซียน แตค่วามท้าทายท่ีส�าคญัยงัคงมีอยู ่วิธีท่ีดีท่ีสดุส�าหรับ
เกาหลีใต้และออสเตรเลียในการเผชิญกบัความท้าทายเหลา่นี ้
คือการมุง่เน้นความร่วมมือด้านกลาโหมในการแลกเปลี่ยนขีด
ความสามารถมากกวา่การแขง่ขนั เน่ืองจากทัง้สองประเทศมี
ความจ�าเป็นภายในประเทศท่ีส�าคญัเพ่ือให้ได้มาซึง่อาวธุและ
ระบบใหม ่ๆ ส�าหรับการท�างานร่วมกนักบักองทพัสหรัฐฯ จงึ

เป็นอีกเหตผุลหนึง่ท่ีทัง้สองจะต้องร่วมมือกนั การมีมาตรฐาน
ร่วมของการท�างานร่วมกนัอาจกลายเป็นอีกปัจจยัหนึง่นอก
เหนือจากราคาท่ียอ่มเยาและการสง่มอบท่ีรวดเร็ว เพ่ือชว่ย
เกาหลีใต้และออสเตรเลียในการโน้มน้าวฝ่ายการเมืองตา่ง ๆ  
ภายในอาเซียนท่ียงัลงัเลท่ีจะออกหา่งจากผู้ขายสนิค้าใน
สหรัฐฯ และยโุรปท่ีเป็นท่ียอมรับแล้ว เกาหลีใต้และออสเตรเลีย
ควรร่วมมือกนัเพ่ือก�าหนดกรอบการท�างานร่วมทางกลาโหม
และกองทพัเรือส�าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการถ่าย
โอนเทคโนโลยีระดบัสงูเพ่ือสนบัสนนุโครงการอตุสาหกรรม
กลาโหมและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านอตุสาหกรรม
กลาโหมในประเทศ ความร่วมมือด้านกลาโหมและกองทพัเรือ
ระหวา่งเกาหลีใต้และออสเตรเลียท่ีสง่เสริมกนัดงักลา่วอาจเป็น
เสาหลกัของความสมัพนัธ์ด้านกลาโหมและความมัน่คงระดบั
ภมิูภาคท่ีใกล้ชิดกนัมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้  o

นิตยสารออนไลน์ เดอะดโิพลแมต ตีพิมพ์บทความนีเ้ป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 
2560 บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั

บุคลากรของกองทพัเรือมาเลเซียด�าเนินการภารกจิการค้นหาและกู้ภยั
ส�าหรับชาวเรือใกล้บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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นหลายเดือนก่อนหน้าท่ีจะมีการประชมุสดุยอดระหวา่ง
สหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือ มาตรการคว�่าบาตรท่ีพุง่
เป้าไปท่ีทกุอยา่ง ตัง้แตอ่าหารทะเลและการสง่ออกแรง

งานของเกาหลีเหนือไปจนถงึการลงโทษธนาคารท่ีไมป่ฏิบตัติาม
มาตรการท่ีก�าหนด ล้วนออกแบบมาเพ่ือระงบัโครงการอาวธุ
นิวเคลียร์และขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ อยา่งไรก็ตาม เม่ือเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 รายงานขององค์การสหประชาชาตไิด้เปิด
เผยวา่เกาหลีเหนือได้ละเมิดมาตรการคว�่าบาตรขององค์การ
สหประชาชาตใิน พ.ศ. 2560 โดยการสง่ออกถ่านหินและสนิค้า
ต้องห้ามอ่ืน ๆ รวมมลูคา่อยา่งน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ประมาณ 6.56 พนัล้านบาท)
เกาหลเีหนือได้ท�าแม้กระทัง่
การขนสง่สนิค้าทางเรือ เชน่ 
กระเบือ้งกนักรด วาล์ว และ
เคร่ืองวดัอณุหภมิูหลายสบิครัง้
ไปยงัซีเรียในชว่งเวลากวา่หนึง่
ทศวรรษ เพ่ือสนบัสนนุโครงการ
อาวธุเคมีของซีเรีย รายงาน
ระบ ุส�าหรับประเทศพนัธมิตร
ท่ีต้องการให้เกาหลเีหนือ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม นายสเตฟาน ดจูาร์ริก โฆษกองค์การ
สหประชาชาตไิด้เสนอสิง่ท่ีท้าทายดงัตอ่ไปนี ้“ผมคดิวา่สารท่ีส�าคญั
ท่ีสดุคือประเทศสมาชิกทกุประเทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัิ
ตามมาตรการคว�า่บาตรท่ีบงัคบัใช้อยู”่ หนงัสอืพิมพ์ เดอะนิวยอร์ก
ไทมส์ รายงาน 

การรณรงคก์ดดัน
แม้วา่จะมีความพยายามจากเกาหลีเหนือท่ีจะหลีกเลี่ยงมาตรการ
คว�่าบาตร แตม่าตรการดงักลา่วยงัมีผลในระดบัหนึง่ เม่ือนายคมิ 
จองอนึ ผู้น�าเผดจ็การเกาหลีเหนือกลา่วเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561 วา่ตนจะไมท่ดสอบขีปนาวธุหรืออาวธุนิวเคลียร์อีกจนกวา่จะ
พบกบันายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ้าหน้าท่ีสหรัฐฯ 
ได้สรรเสริญความส�าเร็จนีว้า่เป็นผลจากการรณรงค์กดดนัรัฐบาล
เกาหลีเหนือ

“การรณรงค์กดดนัได้น�าพาเรามาถงึจดุท่ีเราสามารถเจรจา
หาข้อตกลงทางการทตูเพ่ือการปลดอาวธุนิวเคลยีร์ในคาบสมทุร
เกาหล”ี พล.ท. เอช.อาร์. แมก็แมสเตอร์ ท่ีปรึกษาด้านความมัน่คง
แหง่ชาตขิองนายทรัมป์ในเวลานัน้กลา่ว ตามรายงานของนิตยสาร 
ไทม์ “ดงัน้นเราจงึมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนินการตามวิธีนีต้อ่ไป”

มาตรการดงักลา่วได้ชว่ยโน้มน้าวให้นายคมิเข้าร่วมการเจรจา 
การประชมุระหวา่งนายคิมและนายทรัมป์เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 
พ.ศ. 2561 เป็นเหตกุารณ์ท่ีได้รับความสนใจจากทัว่โลก อีกทัง้
น�าไปสูแ่ถลงการณ์ร่วมท่ีนายคมิตกลงท่ีจะปลดอาวธุนิวเคลียร์
เพ่ือแลกกบัการรับรองความมัน่คงจากสหรัฐฯ อยา่งไรก็ตาม นาย
ทรัมป์กลา่ววา่ จะยงัคงด�าเนินมาตรการตา่ง ๆ ตอ่ไปจนกวา่จะ
เหน็วา่เกาหลีเหนือรักษาค�าพดูในการยตุโิครงการพฒันาอาวธุ
นิวเคลียร์

เกาหลีเหนือซึง่ประสบกบัภาวะยากจนได้สัง่สมความกดดนั
นีม้าเป็นระยะเวลาหนึง่ ใน พ.ศ. 2560 องค์การสหประชาชาติ
ได้อนมุตัมิาตรการคว�่าบาตรท่ีเคร่งครัดท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีมาตอ่
เกาหลีเหนือ เป็นผลให้การสง่ออกของเกาหลีเหนือร้อยละ  

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ใ

ด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เกาหลีเหนือ 
หลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดของสหประชาชาติ

มาตรการคว�า่บาตรการหลกีเลี่ยง

คนงานท�าผ้าไหมทีโ่รงงานคมิ 
จอ็ง ซุก ทีก่รุงเปียงยางใน

เกาหลเีหนือ มาตรการคว�า่บาตร
ขององค์การสหประชาชาตห้ิามไม่
ให้เกาหลเีหนือส่งออกผ้า เช่น ผ้าที่

ผลติทีโ่รงงาน 
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90 กลายเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมายระหวา่งประเทศ ตาม
ข้อมลูจากนางนิกกี เฮลีย์ เอกอคัรราชทตูสหรัฐฯ ประจ�าองค์การ
สหประชาชาติ

“วนันี ้เราก�าลงัพยายามน�าอนาคตของโครงการนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือออกจากเงือ้มมือของระบอบท่ีอยูน่อกกฎหมาย
นี”้ นางเฮลีย์กลา่วเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ตามบทความใน
หนงัสือพิมพ์ เดอะวอชิงตนัโพสต์ “วนันีเ้ราก�าลงัสง่สารท่ีวา่ โลกจะ
ไมย่อมรับเกาหลีเหนือท่ีมีอาวธุนิวเคลียร์”

มาตรการคว�่าบาตรขององค์การสหประชาชาตไิด้กีดกนัการสง่
ออกผ้าและจ�ากดัการน�าเข้าน�า้มนัของเกาหลีเหนือ มาตรการคว�่า
บาตรเหลา่นีเ้ป็นมาตรการท่ีเพ่ิมเข้ามาจากชดุมาตรการก่อนหน้า
นีท่ี้จ�ากดัความสามารถของเกาหลีเหนือในการสง่ออกถ่านหิน แร่
เหลก็และอาหารทะเล ในชว่งเวลาหลายปี องค์การสหประชาชาติ
ได้ขยายนโยบายคว�่าบาตรให้รวมถงึการระงบัสนิทรัพย์ของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ อีกทัง้กีดกนัการสง่
ออกอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ แร่ธาต ุอาหารและผลติภณัฑ์การเกษตร 
และแรงงาน แม้วา่จะมีการถกเถียงถงึประสทิธิภาพของความ
พยายามเหลา่นีม้าเป็นเวลาหลายปีในระหวา่งท่ีรัฐบาลเกาหลีเหนือ
ยงัคงด�าเนินการโครงการและการทดสอบอาวธุนิวเคลียร์และ

ขีปนาวธุพิสยัไกลตอ่ไป แตผู่้ เช่ียวชาญระหวา่งประเทศบางราย
กลา่ววา่นโยบายเหลา่นีมี้บทบาทในการตดัสนิใจของเกาหลีเหนือ
ในการยตุกิารทดสอบ

การสง่ออกของเกาหลีเหนือลดลงร้อยละ 30 ใน พ.ศ. 2560 
ตามรายงานของบีบีซีนิวส์ การสง่ออกไปยงัจีน ซึง่เป็นหุ้นสว่น
ทางการค้าขนาดใหญ่ท่ีสดุของเกาหลีเหนือ ลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือ
รัฐบาลจีนเร่ิมเข้าร่วมนโยบายคว�่าบาตรขององค์การสหประชาชาติ
อยา่งเตม็ตวัมากขึน้ เม่ือถงึปลาย พ.ศ. 2560 จีนไมมี่การรายงานถงึ
การน�าเข้าอลมิูเนียม ถ่านหิน ทองแดง เหลก็ ตะกัว่ หรือสงักะสีจาก
เกาหลีเหนือ แตจี่นยงัมีการสง่ออกเชือ้เพลงิ ข้าวโพด ฝ้าย น�า้มนั
ปาล์ม ข้าว ยางพาราและเหลก็กล้าไร้สนิมไปยงัเกาหลีเหนือในขณะ
ท่ีน�าเข้าปุ๋ ย ไม้และเหลก็กล้า ตามรายงานของ Bloomberg.com

แม้วา่อาจต้องใช้เวลาเพ่ิมเติมกวา่จะได้เห็นผลของมาตรการ
คว�่าบาตรท่ีรัดกมุมากขึน้ มีความเป็นไปได้สงูวา่รัฐบาลของนาย  
คิมตกลงท่ีจะเข้าร่วมการประชมุสดุยอดเพราะเกรงกลวัสิ่งท่ีก�าลงั
จะตามมา  “มาตรการท่ีรัดกมุมากขึน้หลายมาตรการจะต้องอาศยั
เวลาเพ่ิมเติมและการน�าไปใช้อย่างกว้างขวางและจริงจงัเพ่ือท่ี
จะเกิดประสิทธิผล” นายวิลเลียม นิวโคมบ์ อดีตสมาชิกคณะ
กรรมการผู้ เช่ียวชาญแห่งองค์การสหประชาชาติกลา่วตอ่บีบีซีนิวส์ 
“ดเูหมือนวา่รัฐบาลเกาหลีเหนือจะเร่ิมประจกัษ์ถึงแนวโน้มท่ีอาจ
เกิดขึน้ในอนาคต” 

มงีานอกีมากรออยูข่า้งหนา้
เกาหลีเหนือได้อาศยัความชว่ยเหลือในการได้มาซึง่เงินจ�านวน 200 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 6.56 พนัล้านบาท) จากการขาย
สนิค้าต้องห้าม โดยได้ขนสง่ถ่านหินไปยงัทา่เรือในหลายประเทศ

รวมถงึจีนและรัสเซีย โดยมกัใช้เอกสารปลอมท่ีแสดงวา่ถ่านหินนัน้
มาจากประเทศต้นทางอ่ืนท่ีไมใ่ชเ่กาหลีเหนือ ซึง่เกาหลีเหนือ “ก�าลงั
เยาะเย้ยมตลิา่สดุโดยการใช้ประโยชน์จากหว่งโซอ่ปุทานของน�า้มนั
ทัว่โลก ชาวตา่งประเทศท่ีสมรู้ร่วมคดิ ทะเบียนบริษัทนอกชายฝ่ัง 
และระบบการธนาคารระหวา่งประเทศ” ผู้ เฝ้าสงัเกตการณ์องค์การ
สหประชาขาตเิขียนในรายงานขนาด 213 หน้าใน พ.ศ. 2561

รายงานฉบบันีไ้ด้วิพากษ์วิจารณ์รัสเซียและจีนท่ีล้มเหลวในการ
ปฏิบตัติามมาตรการคว�่าบาตรส�าหรับสนิค้าตา่ง ๆ รวมถงึถ่านหิน 
สนิค้าฟุ่ มเฟือยและน�า้มนั รายงานดงักลา่วระบวุา่มาตรการคว�่า
บาตรเหลา่นีย้งัไมไ่ด้รับการตอบรับจาก “ความมุง่มัน่ทางการเมือง
ท่ีจ�าเป็น ความร่วมมือระหวา่งประเทศ การให้ล�าดบัความส�าคญั 

นางนิกก ีเฮลย์ี เอกอคัรราชทูตสหรัฐฯ ประจ�าองค์การสหประชาชาต ิ
ลงคะแนนเสียงร่วมกบัสมาชิกคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาตเิพือ่บังคบัใช้มาตรการคว�า่บาตรชุดใหม่ต่อเกาหลเีหนือ
เมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2560  เก็ตตีอิ้มเมจ

แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมกว่าจะได้เห็นผลของ มาตรการคว�า
บาตรที่รัดกุมมากขึ้น มีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลของนายคิมตกลง 
ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพราะเกรงกลัวสิ่งที่ก�าลังจะตามมา  
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และการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ�าเป็นตอ่การน�ามาตรการไปบงัคบัใช้
อยา่งมีประสทิธิภาพ” จีนซึง่เป็นแหลง่การค้าถงึร้อยละ 90 ของ
เกาหลีเหนือ เป็นผู้น�าการอ�านวยความสะดวกในตลาดมืดของ
เกาหลีเหนือตามข้อมลูจากองค์การสหประชาชาต ิโดยตลอด พ.ศ. 
2561 จีนและรัสเซียยงัคงเอือ้ให้เกิดการละเมิดมาตรการคว�่าบาตร
ขององค์การสหประชาชาตโิดยการน�าเข้าถ่านหิน ทองแดง แร่เหลก็ 
และเหลก็กล้าจากเกาหลีเหนือ

การมีสว่นร่วมของจีนในนโยบายคว�่าบาตรอาจเป็นปัจจยัส�าคญั
ในการก�าหนดวา่มาตรการเหลา่นีจ้ะประสบความส�าเร็จหรือไม ่
“อยา่ลืมวา่การกระท�าของจีนนัน้นบัเป็นร้อยละ 90 ของการค้าของ
เกาหลีเหนือ มีรายได้จากบริการอ่ืน ๆ ท่ีกระจดักระจายและยาก
ท่ีจะตดิตาม แม้วา่ท่ีผา่นมาได้มีแรงกดดนัตอ่ประเทศตา่ง ๆ ให้
นกัการทตูท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจต้องพ้นจากต�าแหนง่ไป” นาย  
สเตฟาน แฮกการ์ด นกัวิจยัอาคนัตกุะแหง่สถาบนัปีเตอร์สนัวา่ด้วย

เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศกลา่วตอ่ ฟอรมั “ต้องมีการร่ัวไหลของ
ประเทศเลก็น้อยอยูแ่ล้ว แตค่�าถามท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ จีนจะให้ความ
ร่วมมือมากน้อยเพียงใด ท่ีเหลือเป็นการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย ซึง่
ไมถ่งึกบัไมส่�าคญัเลยทีเดียว แตเ่ป็นท่ีคาดการณ์ได้ เกาหลีเหนือไม่
สามารถอยูไ่ด้จากเพียงการค้าขายเลก็ ๆ น้อย ๆ กบัมาเลเซียหรือ
นามิเบีย”

นอกจากนีย้งัมีประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมัน่คงแหง่
สหประชาชาตอีิกประเทศหนึง่ท่ีมีบทบาทส�าคญั ตามรายงานของ
องค์การสหประชาชาตแิละสื่อหลายแหง่ รัสเซียยงัคงมีการค้าขาย
สนิค้าต้องห้ามกบัเกาหลีเหนือ รอยเตอร์รายงานเม่ือเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 วา่มีอยา่งน้อยสามครัง้ท่ีเรือบรรทกุน�า้มนัของรัสเซียได้
สง่เชือ้เพลงิให้เกาหลีเหนือโดยการถ่ายโอนสนิค้ากลางทะเล

รายงานขององค์การสหประชาชาตริะบวุา่ “ความพยายามร่วม
ของประเทศสมาชิกมีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงในการยบัยัง้กิจกรรมผิด
กฎหมายท่ีก�าลงัแพร่สะพดัเหลา่นี”้ รายงานระบวุา่มาตรการคว�่า
บาตรท่ีรัดกมุขึน้ได้สร้างตลาดท่ีมีก�าไรสงูส�าหรับพอ่ค้าท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจากเกาหลีเหนือซึง่ “มุง่จดัหาปิโตรเลียมในเวลาเดียว
กบัท่ีสง่ออกทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เม่ือสว่นตา่งก�าไรท่ี
เก่ียวข้องควบคูก่บัน�า้มนัท่ีเก่ียวข้องสว่นใหญ่ท่ีอยูน่อกชายฝ่ังและ

กองทพัเกาหลเีหนือได้จดัแสดงอาวุธอย่างเปิดเผยระหว่างการเดนิสวนสนาม
เพือ่ระลกึถงึวนัครบรอบ 105 ปีของวนัคล้ายวนัเกดิของนายคมิ อลิซ็อง อดตี
ผู้น�าเกาหลเีหนือทีเ่สียชีวติแล้ว  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดสีหรัฐอเมริกา จบัมอืกบันายคมิ จองอนึ ผู้น�า
เกาหลเีหนือ ทีก่ารประชุมสุดยอดในสิงคโปร์ หลงัจากเกาหลเีหนือหลบเลีย่ง
มาตรการคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิมาเป็นเวลาหลายเดอืน  รอยเตอร์
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ภาคสว่นทางทะเลและทางการเงิน จงึมีความจ�าเป็นท่ีต้องมีความ
รับผิดชอบมากขึน้จากภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนข้อมลู และการ
ตรวจสอบตนเอง”

การคา้อาวธุเปน็แหล่งเงินทุนของเกาหลีเหนอื
แม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทัว่โลกถงึการทดสอบนิวเคลียร์
และขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ แตก็่มีหลายประเทศท่ียงัคงด�าเนิน
การค้าอาวธุต้องห้ามกบัเกาหลีเหนือตอ่ไป ตัง้แตแ่อฟริกาไปจนถงึ
อินโดแปซฟิิก องค์การสหประชาชาต ิ“ได้ท�าการตรวจสอบโครงการ
ความร่วมมือทางทหารท่ีเป็นข้อห้ามจ�านวนมาก” รายงานระบ ุ
“รวมถงึความร่วมมือด้านขีปนาวธุท่ีเกาหลีเหนือยงัคงด�าเนินอยูก่บั
สาธารณรัฐอาหรับซีเรียและเมียนมาร์ (พมา่) การค้าอาวธุตามแบบ
อยา่งแพร่หลาย และปฏิบตักิารทางไซเบอร์เพ่ือโจรกรรมความลบั
ทางทหาร”

องค์การสหประชาชาตค้ินพบวา่คณะทตูชาวเกาหลีเหนือยงัคง
มีบทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุโครงการต้องห้ามของเกาหลีเหนือ 
โดยกระท�า “การสนบัสนนุด้านการอ�านวยความสะดวกในการขน
ถ่ายอาวธุ เจ้าหน้าท่ีเทคนิคทางทหารและปฏิบตักิารเชิงขา่วกรอง 
เป็นบคุคลบงัหน้าส�าหรับบริษัทและบคุคลท่ีตดิรายช่ือในมาตรการ
คว�่าบาตร และกระท�ากิจกรรมการพาณิชย์ท่ีละเมิดมตแิละ
อนสุญัญากรุงเวียนนาวา่ด้วยความสมัพนัธ์ทางการทตู”

คณะผู้ตรวจสอบขององค์การสหประชาชาตริายงานเม่ือ พ.ศ. 
2560 วา่ มีครัง้หนึง่ท่ีการขนสง่ทางอากาศจากจีนซึง่บรรจอุปุกรณ์
การสื่อสารทางทหารของเกาหลีเหนือถกูสกดัในประเทศท่ีไมไ่ด้เอย่
นามระหวา่งเดนิทางไปยงัประเทศเอริเทรียในแอฟริกา นอกจาก
นี ้คณะผู้ เช่ียวชาญขององค์การสหประชาชาตยิงัได้ตรวจสอบการ
ยดึเรือเจียชนุของเกาหลีเหนือโดยอียิปต์เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 
2559 โดยเรือดงักลา่วก�าลงับรรทกุ
แร่เหลก็จ�านวน 2.3 เมตริกตนัและ
ลกูระเบดิท่ีขบัเคลื่อนด้วยจรวด
จ�านวน 30,000 ลกู โดยรายงาน
ขององค์การสหประชาชาตไิมไ่ด้
ระบปุระเทศปลายทาง

ธนาคารอนมุตักิารเขา้
ถงึ
นอกจากนี ้มาตรการคว�่าบาตร
ยงัมีจดุประสงค์ในการกนัไมใ่ห้
เกาหลีเหนือเข้าถงึระบบการ
ธนาคารทัว่โลก แตเ่กาหลีเหนือ
ยงัคงเข้าถงึธนาคารระหวา่ง
ประเทศ “ผา่นกระบวนการท่ี
หลอกลวงประกอบกบัความขาด
ตกบกพร่องท่ีสง่ผลกระทบมาก
ในการปฏิบตัติามมาตรการคว�่า
บาตรทางการเงิน” รายงานของ
องค์สหประชาชาติระบ ุสถาบนัการ

เงินของเกาหลีเหนือมีตวัแทนตา่งประเทศกวา่ 30 ราย “ท่ีอาศยัและ
เคลื่อนตวัอยา่งเป็นอิสระข้ามเขตชายแดนในตะวนัออกกลางและ
เอเชีย ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีตวัแทนเหลา่นีมี้บญัชีธนาคาร ท�าธรุกรรม และ
ท�าข้อตกลงด้วยเงินสดจ�านวนมาก” ผู้ให้บริการแก่บริษัทตา่ง ๆ  
เป็น “จดุออ่นท่ีส�าคญัในการใช้มาตรการคว�่าบาตรทางการเงิน” 
ท�าให้เกาหลีเหนือสามารถจดัตัง้บริษัทบงัหน้านอกชายฝ่ังและใน
ศนูย์กลางทางการเงินของเอเชียเพ่ือโยกย้ายเงินไปทัว่โลก

สหรัฐฯ ได้คว�่าบาตรธนาคารจีนท่ีอ�านวยความสะดวกในการ
เข้าถงึตลาดการเงินเหลา่นี ้เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 กระทรวง
การคลงัสหรัฐฯ ได้ลงโทษธนาคารตานตงโดยการตดัการเข้าถงึ
สถาบนัการเงินตา่ง ๆ ของสหรัฐฯ กระทรวงการคลงัสหรัฐฯ ได้เรียก
ธนาคารดงักลา่ววา่เป็น “สถาบนัการเงินตา่งชาตท่ีิเป็นท่ีนา่กงัวล
อยา่งย่ิงในเร่ืองการฟอกเงิน” นอกจากนีก้ระทรวงการคลงัสหรัฐฯ 
ยงัได้คว�่าบาตรบคุคลสองคนจากจีนรวมทัง้บริษัทจีนคือ บริษัทต้า
เหลียน โกลบอล ยนิูตี ชิปปิง จ�ากดั 

“ธนาคารดงักลา่วเป็นประตใูห้เกาหลีเหนือเข้าถงึสหรัฐฯ และ
ระบบการเงินระหวา่งประเทศ ซึง่อ�านวยความสะดวกให้กบับริษัท
ตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวธุของ
เกาหลีเหนือให้สามารถท�าธรุกรรมมลูคา่จ�านวนหลายล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ” นายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสหรัฐฯ 
กลา่ว “สหรัฐฯ จะไมย่อมรับการกระท�าเชน่นี”้ 
 
เกมลวงตากลางทะเล
เกาหลีเหนือพยายามอยา่งหนกัท่ีจะปิดบงัการขนสง่สนิค้าผิด
กฎหมาย “เพ่ือด�าเนินการสง่ออกถ่านหินท่ีผิดกฎหมายตอ่ไป 
เกาหลีเหนือได้ใช้วิธีการเดนิเรือแบบลวงตา การปรับสญัญาณ การ
ถ่ายโอนสนิค้ากลางทะเล และการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือปิดบงั
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ต้นทางของถ่านหิน” รายงานขององค์การสหประชาชาตฉิบบัเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 ระบุ

อยา่งไรก็ตาม วิธีการหลอกลวงก็ไมไ่ด้ซบัซ้อนเสมอไป โดยใน
บางกรณีอาจเป็นเพียงการเปลี่ยนช่ือ เรือจินเถง ซึง่ถกูคว�่าบาตร
โดยสหรัฐฯ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนช่ือเป็นเรือ
เฉินต้า 8 แล้วตอ่มาเป็นเรือหางอยู ่1 ตามรายงานของบลมูเบร์ิก  
นิวส์ เรือจินไท ่7 ซึง่ถกูสหรัฐฯ คว�่าบาตรเชน่กนั ได้เปลี่ยนช่ือเป็น
เรือเฉิงต้า 6 แล้วตอ่มาเปลี่ยนช่ือเป็นเรือโบธวิน 7 เรือทัง้สองล�า
ยงัอยูใ่นรายช่ือเรือท่ีสหรัฐฯ คว�่าบาตร โดยเรือโบธวิน 7 เข้าเทียบ
ทา่เรือเหลียนหยนุกงัในจีนเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ซึง่เป็น
เดือนเดียวกบัท่ีเรือหางอยู ่1 หยดุแวะท่ีทา่เรือหนิงโป-โจวชานใน
จีน เรือทัง้สองล�าประจ�าอยูท่ี่กรุงเปียงยางและถกูคว�่าบาตรโดย
องค์การสหประชาชาติ

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาตรัิบรู้ถงึวิถีปฏิบตันีิแ้ละ
ก�าลงัปรับความพยายามเพ่ือตอบโต้ เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2561 กระทรวงการคลงัสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว�่าบาตร
ชดุใหมต่อ่บริษัท 27 แหง่และเรือ 28 ล�าในการเคลื่อนไหวท่ีมุง่
เน้นท่ีจะ “ลดทอนความสามารถของเกาหลีเหนือในการด�าเนิน
กิจกรรมทางทะเลอนับดิพลิว้ท่ีอ�านวยความสะดวกให้กบัการ
ขนสง่ถ่านหินและเชือ้เพลงิผิดกฎหมาย อีกทัง้จ�ากดัความสามารถ
ของเกาหลีเหนือในการขนสง่สนิค้าผา่นนา่นน�า้ระหวา่งประเทศ” 
คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาตริะบเุพ่ิมเตมิวา่ การท่ี
เกาหลีเหนือสามารถด�าเนินการลกัลอบน�าเข้าสนิค้าตอ่ไปมีสว่น
หนึง่มาจากการใช้ทะเบียนธงของตา่งชาต ิประมาณคร่ึงหนึง่ของ
เรือท่ีถกูกีดกนัได้ตดิธงท่ีมองโกเลีย แตถ่กูตดัรายช่ือออกหลงั
จากท่ีมีการบงัคบัใช้มาตรการคว�่าบาตร เรือหลายล�าได้เปลี่ยน
เป็นการใช้ธงของแทนซาเนียในเวลาตอ่มา รายงานขององค์การ
สหประชาชาตริะบุ

ความพยายามอย่างพร้อมเพรียงกัน
กญุแจส�าคญัในการเข้าถงึเป้าหมายคือการปลดอาวธุนิวเคลยีร์ใน
คาบสมทุรเกาหล ีอาจขึน้อยูก่บัการมีสว่นร่วมของประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาต ิแม้จะมีการเข้าร่วมอยา่งประปราย นาย  

แฮกการ์ดแหง่สถาบนัปีเตอร์สนั
กลา่ววา่โครงการนีมี้แนวโน้มท่ี
จะได้ผลบ้าง มาตรการคว�า่บาตร 
“นา่จะเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีน�าไปสู่
การหาสิง่ทดแทนการน�าเข้าบาง
สว่น นัน่คือบริษัทภายในประเทศ
ทัง้ของรัฐและเอกชนพยายาม
ท่ีจะหาทางผลติสิง่ท่ีเคยน�าเข้า 
หรือด�าเนินการตอ่โดยไมใ่ช้สิง่

นัน้อีกตอ่ไป” นายแฮกการ์ดกลา่ว “แตผ่ลกระทบท่ีใหญ่ท่ีสดุคือราย
ได้ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศจากการสง่ออกเป็นท่ีขาดแคลน หาก
รัฐบาลไมส่ามารถได้มาซึง่สนิเช่ือหรือปลอ่ยเงินตราตา่งประเทศท่ีอยู่
ในครอบครองจากบญัชีของรัฐบาลเอง นัน่หมายความวา่จะต้องเกิด
ความขาดแคลนในหลายเดือนท่ีก�าลงัจะมาถงึนี”้

การตดัสนิใจของจีนท่ีจะปฏิบตัติามมาตรการคว�่าบาตรอยา่ง
เคร่งครัดจะเป็นปัจจยัส�าคญัย่ิง รัฐบาลจีนเป็นประเทศท้าย ๆ ของ
สมาชิกองค์การสหประชาชาตท่ีิเร่ิมเพ่ิมความเข้มงวดของมาตรการ
คว�่าบาตร ตามข้อมลูจากคณะมนตรีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
จีนเป็นแหลง่อาหารและพลงังานหลกัของเกาหลีเหนือ ท่ีผา่นมาจีน
ได้ตอ่ต้านมาตรการคว�่าบาตรท่ีรุนแรง โดยสว่นหนึง่เป็นเพราะจีน
กลวัการล้มเหลวของรัฐบาลของนายคมิและการหลัง่ไหลของผู้ลีภ้ยั
เข้ามาในจีน

อยา่งไรก็ตาม การทดสอบอาวธุนิวเคลียร์และขีปนาวธุของ
เกาหลีเหนือได้กระตุ้นให้จีนเพ่ิมความเข้มงวดกบัเกาหลีเหนือ
ซึง่เป็นพนัธมิตรกบัจีนมายาวนาน หลงัจากท่ีเกาหลีเหนือปลอ่ย
ขีปนาวธุเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จีนได้แสดง “ความกงัวล
และการตอ่ต้านอยา่งสงู” โดยได้สนบัสนนุมาตรการคว�่าบาตรของ
องค์การสหประชาชาตหิลงัจากท่ีบางมาตรการในฉบบัร่างจะถกู
ยกเลกิไป ซึง่รวมถงึมาตรการห้ามค้าน�า้มนัและการอนมุตักิารใช้
ก�าลงัเม่ือเรือไมป่ฏิบตัิตามการตรวจสอบท่ีได้รับการสัง่การมา

ทัง้นี ้เกาหลีเหนือได้ตกลงท่ีจะเจรจาเพ่ือคลายความขดัแย้ง
เร่ืองโครงการอาวธุของเกาหลีเหนือ ซึง่ท�าให้เกิดกระแสความหวงั
ขึน้มาในระดบัหนึง่ “เม่ือใดก็ตามท่ีมีมาตรการคว�่าบาตร ย่อมต้อง
เกิดการร่ัวไหล หรือผู้ ท่ีไม่ได้ปฏิบตัิตามมาตรการเหลา่นัน้ เพราะ
เป็นเร่ืองของผลประโยชน์ พ่อค้าคนกลางและผู้ลกัลอบค้ามกัเกิด
ขึน้มาเพ่ือด�าเนินธุรกิจผิดกฎหมายเหลา่นี”้ นายแฮกการ์ดกลา่ว 
“แตเ่ราต้องมองภาพรวมวา่ความกดดนัก�าลงัมุ่งไปยงัหมวดหมู่
สินค้าท่ีส�าคญั โดยบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่พอท่ีจะสามารถจดัการ
การขนสง่สินค้าจ�านวนมากอย่างเช่นถ่านหินและแร่เหลก็หรืออาจ
จะเป็นผ้าและผลิตภณัฑ์ทางทะเล มกัถกูห้ามไม่ให้ท�า ผมคิดวา่
มาตรการคว�่าบาตรได้ผล และนัน่คือสาเหตท่ีุเกาหลีเหนือก�าลงั
ยอมกลบัสูก่ารเจรจา”  o

เกาหลเีหนือปล่อยขปีนาวุธข้าม
ทวปีทีม่ช่ืีอว่า ฮวาซอง-15 เมือ่

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
ซ่ึงเป็นการละเมดิมาตรการ

คว�า่บาตรขององค์การ
สหประชาชาต ิ รอยเตอร์

เรือสินค้าจนิเถงของเกาหลเีหนือทีใ่นภาพก�าลงัส่งมอบน�า้มนัจากเมลด็ปาล์ม
ไปยงัท่าเรือในฟิลปิปินส์ ถูกคว�า่บาตรโดยองค์การสหประชาชาตแิละสหรัฐฯ 
เน่ืองจากละเมดิมาตรการคว�า่บาตร เกาหลเีหนือได้เปลีย่นช่ือเรือล�านีม้าสองคร้ัง
เพือ่หลกีเลีย่งการตรวจจบั โดยได้เปลีย่นช่ือเป็นเรือเฉินต้า 8 และเรือหางอยู่ 1  เอ
เอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ทหารเข้าร่วมการฝึกด้วยกระสนุจริง โดยเข้าบกุหาดระหวา่งท่ีมี
อากาศยานโจมตีคอยคุ้มกนั อีกทัง้ยงัได้ทดสอบทกัษะการเอาชีวิต
รอดในป่าดบิชืน้ของไทยโดยการด่ืมเลือดงู

แม้วา่แบบฝึกหดัจะมีความหลากหลายมากพอ ๆ กบักลุม่
ประเทศท่ีเข้าร่วม แตส่ิง่ท่ีได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ พ.ศ. 
2561 ท่ียืนยาวท่ีสดุไมใ่ชก่ารโจมตีสะเทินน�า้สะเทินบกท่ีไร้ท่ีต ิการ
ยิงปืนครกอยา่งแมน่ย�า หรือแม้แตก่ารสร้างอาคารโรงเรียนให้กบั
ชมุชนของไทย สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุจากการฝึกคอบร้าโกลด์ทกุครัง้คือ
มิตรภาพอนัยืนยาวระหวา่งกองทพัของประเทศหุ้นสว่นตา่ง ๆ

"ความท้าทายด้านความมัน่คงทัว่โลกต้องอาศยัวิธีการรับมือ
จากทัว่โลกเชน่กนั" พล.ร.อ. แฮรี บี. แฮร์ริส จเูนียร์ ผู้บญัชาการ
กองบญัชาการสหรัฐอเมริกาภาคพืน้อินโดแปซฟิิกในขณะนัน้
กลา่วระหวา่งพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นการ
ฝึกทางทหารระดบันานาประเทศท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาคอินโด
แปซฟิิก "ผมได้รับแรงบนัดาลใจจากความเป็นพนัธมิตรท่ีใกล้ชิด
กบัประเทศไทย และมุง่มัน่ท่ีจะขยายความร่วมมือกบัประเทศท่ีมี
แนวคิดในทางเดียวกนั โดยเราจะท�างานร่วมกนัเพ่ือรักษาความ
มัน่คงของภมิูภาคแหง่นี ้และเพ่ือให้ภมิูภาคนีมี้ความเจริญรุ่งเรือง
และความสงบสขุตอ่ไป"

การฝึกคอบร้าโกลด์ พ.ศ. 2561 ซึง่ไทยและสหรัฐฯ ร่วมเป็น
เจ้าภาพเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 มีประเทศเข้าร่วม 29 
ประเทศ โดยเจ็ดประเทศท่ีเข้าร่วมการฝึกอยา่งเตม็รูปแบบโดย
การจดัหาบคุลากรและยทุโธปกรณ์ให้กบัการฝึกครัง้นี ้ได้แก่ 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย สงิคโปร์ เกาหลีใต้ ไทยและสหรัฐฯ 
ทหารไทยนายหนึง่ท่ีเคยผา่นการฝึกคอบร้าโกลด์มาแล้วเหน็ด้วย
กบัพล.ร.อ. แฮริส วา่การสร้างเสริมความสมัพนัธ์เป็นข้อบง่ชีข้อง
ความส�าเร็จท่ีส�าคญัท่ีสดุ

"การฝึกนีช้ว่ยพฒันาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง
ระหวา่งประเทศท่ีเข้าร่วมทัง้เจ็ดประเทศ" พ.อ. ขจรศกัดิ์ พลู
โพธ์ิทอง หรือ "จร" ผู้บญัชาการกองควบคมุการฝึกของกองทพัไทย
กลา่ว "คอบร้าโกลด์พฒันาขึน้ทกุปี"

พ.ท. จรกลา่วตอ่ ฟอรมั วา่ความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาขึน้ระหวา่ง
การฝึกคอบร้าโกลด์ครัง้ก่อน ๆ ได้เป็นประโยชน์เม่ือเกิดเหตแุผน่
ดนิไหวในเนปาลเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ซึง่มีผู้ เสียชีวิต 
9,000 คนและผู้บาดเจ็บ 22,000 คน เน่ืองจากกองทพัไทยเคย
ท�างานร่วมกบัมาเลเซียกบัสงิคโปร์ระหวา่งการฝึกคอบร้าโกลด์ครัง้
ผา่น ๆ มา ทัง้สามประเทศจงึสามารถจดัตัง้หนว่ยบรรเทาทกุข์ขึน้
อยา่งรวดเร็วเม่ือไปถงึเนปาล "เราไมต้่องเร่ิมต้นจากศนูย์" พ.ท.จร
กลา่ว "เราเช่ือใจซึง่กนัและกนั"

นอกจากนี ้ความร่วมมือระหวา่งประเทศเจ้าภาพยงัสง่เสริม
ความมัน่คงระดบัภมิูภาค "กองทพับกไทยและสหรัฐฯ มีความ
สมัพนัธ์มาเป็นเวลานาน ซึง่สง่เสริมความมัน่คงและเสถียรภาพ
ภายในภมิูภาค" พ.อ. แอนโธนี ลโูก ผู้บญัชาการคณะท�างาน
กองพลน้อยทหารราบท่ี 2 หน่วยทหารราบท่ี 25 กลา่ว "การฝึก
ร่วมท่ีจดัขึน้ในวนันีจ้ะรับรองวา่กองทพัของเราทัง้สองมีความ
พร้อมในการเคลื่อนก�าลงัพลอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบโต้วิกฤตใน
ภมิูภาคในวนัพรุ่งนี"้

การบุกหาด
ด้วยความลงตวัของกองเรือ เรือยกพลขึน้บก และอากาศยาน
โจมตี นาวิกโยธินจากเกาหลีใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกาด�าเนินการ
ฝึกโจมตีสะเทินน�า้สะเทินบกท่ีหาดยาวในไทยเป็นปฏิบตักิารแรก
ของการฝึกคอบร้าโกลด์ พ.ศ. 2561 การจ�าลองการโจมตีเร่ิมจาก
บริเวณท่ีหา่งจากชายฝ่ัง 3.2 กิโลเมตร ซึง่เป็นบริเวณท่ีเรือสะเทิน

ทหารไทยตดิธงทีพ่ธีิเปิดขอ  
งการฝึกคอบร้าโกลด์ พ.ศ. 2561 ณ 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ยานพาหนะโจมตสีะเทนิน�า้สะเทนิบก
ของสาธารณรัฐเกาหลสีร้างควนัเมือ่
เคลือ่นเข้ามายงัหาดยาวระหว่างการฝึก
คอบร้าโกลด์ พ.ศ. 2561
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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น�า้สะเทินบกปลอ่ยเรือยกพลขึน้บกพร้อมกบั
ปฏิบตักิารบนิ ซึง่การท�างานร่วมกนัท่ีราบร่ืนนี ้
ไมใ่ชค่วามบงัเอิญ

"การโจมตีสะเทินน�า้สะเทินบกเป็นผลลพัธ์
จากการวางแผนมาเป็นเวลานานหลายเดือน 
ผมภมิูใจในการปฏิบตังิานอยา่งปลอดภยัและ
ดีเดน่จากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง" พล.ร.ต. แบรด 

คเูปอร์ ผู้บญัชาการกองเรือสะเทินน�า้สะเทินบกท่ี 7 ของกองทพัเรือ
สหรัฐฯ และรองผู้บญัชาการหนว่ยเฉพาะกิจสะเทินน�า้สะเทินบกคอบร้า
โกลด์กลา่ว "จากมมุมองจากกองทพัเรือไปสูก่องทพัเรือ ความสมัพนัธ์
ของเรากบัไทยแข็งแกร่งมาตลอด และการฝึกในครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์และความสามารถของเราในการปฏิบตักิารร่วมกนัในรูป
แบบกองก�าลงัผสม"

บคุลากรท่ีอยูบ่นเรือ เรือยกพลขึน้บกและอากาศยานใช้เวลาหลาย
วนัในการฝึกซ้อมการโจมตีเพ่ือรับรองวา่จงัหวะของแตล่ะกลุม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยมีเจ้าหน้าท่ีประสานงานประจ�าอยูบ่นเรือแตล่ะล�า
เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความเข้าใจอนัดีในความตัง้ใจของแตล่ะประเทศ

"การท�างานร่วมกนัเชน่นีเ้ป็นหลกัฐานท่ีแสดงถงึความเป็นพนัธมิตร
ท่ีเรามีร่วมกนั" พ.ท. ยงัวอน คมิ เจ้าหน้าท่ีกองทพัเรือสาธารณรัฐเกาหลี
ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีบนเรือโจมตีสะเทินน�า้สะเทินบก ยเูอสเอส บอนฮอมม์ ริ
ชาร์ดกลา่ว ตามบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์โดยนาวิกโยธินสหรัฐฯ

การรักษาไว้ซึ่งสันตภิาพ
มีปัญหาเกิดขึน้อยูเ่สมอในทวีปสมมตแิปซฟิิกา ในแผนท่ีท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกบัทางตะวนัตกของสหรัฐฯ ประเทศสมมตอิยา่งโซโนราและโมฮา
วีก�าลงัเผชิญกบัความขดัแย้งอีกครัง้ หลงัจากท่ีโซโนราเข้าบกุรุกโมฮาวี 
ผู้น�าการฝึกปัญหาท่ีบงัคบัการของคอบร้าโกลด์ได้จดัเตรียมเหตกุารณ์ท่ี
ไมค่าดคดิหลายเหตกุารณ์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกได้มีโอกาสประเมินวา่
จะจดัการกบัก�าลงับ�ารุงอยา่งไรไมใ่ห้ขาดตก ตลอดจนการรวบรวมขา่ว
กรอง กกัตวัพลรบของข้าศกึ และรักษาสนัติภาพ

เหตกุารณ์สมมตินีไ้ด้แบบอย่างมาจากการบกุรุกคเูวตของอิรัก
เม่ือ พ.ศ. 2533 นอกเหนือจากการดแูลจดัการปฏิบตัิการรักษา
สนัติภาพขององค์การสหประชาชาติแล้ว บคุลากรทางทหารยงัได้
ดแูลการอพยพพลเมือง เหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดหลัง่ไหลเข้ามาอย่าง
ตอ่เน่ือง ในขณะท่ีพยายามรักษาความสงบ ผู้ เข้าร่วมต้องเผชิญกบั
การระเบิดจ�าลองท่ีโรงพยาบาลโมฮาวีซึง่สง่ผลให้มีผู้บาดเจ็บหลาย
ราย ในระหวา่งนี ้โซโนราได้กลา่วโทษหน่วยเฉพาะกิจผสมนานาชาติ
วา่เป็นต้นเหตขุองระเบิด ในขณะท่ีหน่วยเฉพาะกิจต้องระบแุหลง่ท่ีมา
ของการระเบิด

นอกจากนี ้การฝึกยงัได้ท้าทายผู้บญัชาการให้แก้ปัญหาด้าน
มนษุยธรรมท่ีซบัซ้อน ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมการฝึกจงึได้รับการชีแ้นะจาก
ตวัแทนของคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศและข้าหลวงใหญ่ผู้ลี ้
ภยัแหง่สหประชาชาติ

นาวกิโยธิน
สาธารณรัฐเกาหลี
เข้าร่วมการฝึกโจมตี
สะเทนิน�า้สะเทนิบก
ทีจ่งัหวดัชลบุรีใน
ประเทศไทย
รอยเตอร์
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"การจดัสถานการณ์ให้สมจริงท�าให้เกิดการสนทนาและเกิดความ
เข้าใจอนัดีย่ิงขึน้ระหวา่งองค์กรตา่ง ๆ" นายพอล เบเกอร์ ตวัแทนจาก
คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศเพ่ือทหารและกลุม่ตดิอาวธุใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กลา่ว "การท่ีกองก�าลงัตา่ง ๆ เข้าใจบทบาท
ของคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศในสถานการณ์ความขดั
แย้งเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง และเป็นเร่ืองท่ีนา่ยินดีอยา่งย่ิงท่ีผู้จดัได้
มอบโอกาสให้เรามีบทบาทในการฝึกครัง้นีด้้วย"

พ.ท. (หญิง) นอร์ฮายาติ ฮาสซนั แห่งศนูย์บญัชาการกอง
ก�าลงัร่วมมาเลเซียกลา่ววา่ การฝึกปัญหาท่ีบงัคบัการได้มอบ
ประสบการณ์ใหม่ให้แก่เจ้าหน้าท่ีมาเลเซียท่ียงัไม่เคยเข้าร่วมปฏิบตัิ
การระดบัพหชุาติ

"ในห้องบญัชาการสงครามร่วมกบัเหลา่ทพัอ่ืน ๆ เราจะได้รับการ
สนบัสนนุซึง่กนัและกนัในการแบง่ปันขีดความสามารถและศกัยภาพ" 
พ.ท. ฮาสซนักลา่วและเสริมวา่ การฝึกคอบร้าโกลด์ได้เปิดมมุมองของ
ทหารในกองทพัมาเลเซีย "ทหารเหลา่นีไ้มคุ่้นเคยกบัการฝึกร่วม" พ.ท. 
ฮาสซนักลา่ว "และน่ีคือกองก�าลงัผสม"

การเตรียมความพร้อมส�าหรับ
ภยัพบิตัิ
ในภมิูภาคท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภยัพิบตัิสงูสดุในโลก ความ
ช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและ
การบรรเทาภยัพิบตัิเป็นประเด็นท่ี
ส�าคญัย่ิง หลายประเทศท่ีต้องต่อสู้
กบัแผ่นดินไหว พายไุต้ฝุ่ น ดินถล่ม
และน�า้ท่วม ได้ท�างานร่วมกนัใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วย
การกู้ภยั การอพยพ และการรักษา
ทางการแพทย์ฉกุเฉิน

ณ ศนูย์ฝึกบรรเทาสาธารณภยั
ขนาด 123.97ไร่ (123.97 ไร่) ท่ี
จงัหวดัฉะเชิงเทรา หนว่ยปฏิบตักิาร
บรรเทาภยัพิบตัิโรยตวัลงมาจาก
เฮลคิอปเตอร์เพ่ือเข้าไปยงัพืน้ท่ีภยั
พิบตัจิ�าลอง เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัเข้าตรวจ
ค้นซากปรักหกัพงัของตกึท่ีถลม่ลง

“ประโยชนข์องการท�างานร่วมกบั

กองก�าลงัหลายประเทศเหล่าน้ีคือการ

ท�าความเขา้ใจส่ิงท่ีกองก�าลงัเหล่าน้ี

สามารถท�าไดใ้นช่วงเวลาท่ีเกิดภยัพิบติั”
~ พ.ต. โรเบิร์ต แอล แวนเดอทูน แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหาร 

ของคอบบร้าโกลด์

ทหารของกองทพับก
สหรัฐฯ และกองทพับก
ไทยด�าเนินการฝึกทหาร
ช่างระหว่างการฝึกซ้อม
ด้วยกระสุนจริง
จ.ส.ต. เดวิด เอน็. เบค็สตอร์ม/
กองทพับกสหรัฐฯ
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รถถงั เอม็60เอ1 ของกอง
ทพัไทยเคลือ่นทีเ่ข้าหา
เป้าหมายในระหว่างการ
ฝึกซ้อมรบด้วยกระสุน
จริง
ส.อ. รีเบคก้า แอล ฟลอร์โต/ 
นาวิกโยธินสหรัฐฯ
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มาเพ่ือค้นหาเหย่ือของภยัพิบตัแิละน�าตวัไปยงัโรงพยาบาลในพืน้ท่ีเพ่ือ
รับการประเมิน

"แพทย์จากนานาประเทศท�างานร่วมกนัในโรงพยาบาลในพืน้ท่ี โดย
มีการคดัแยกและประเมินผู้ ป่วยท่ีได้รับการบาดเจ็บจากเหตตุกึถลม่" 
พ.ต. โรเบร์ิต แอล. แวนเดอร์ทนู แหง่กองทพับกสหรัฐฯ ซึง่เป็นหวัหน้า
หนว่ยปฏิบตัิการเฉพาะกิจร่วมระหวา่งพลเรือน-ทหารในการฝึกคอบร้า
โกลด์อธิบาย

หนึง่ในประสบการณ์ท่ีประเมินคา่ไมไ่ด้คือโอกาสในการประเมินขีด
ความสามารถของประเทศหุ้นสว่นเพ่ือท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ีเม่ือมีภยัพิบตัเิกิดขึน้จริง พ.ต. แวนเดอร์ทนูกลา่ว

"ข้อดีของการท�างานร่วมกบักองก�าลงันานาชาตเิหลา่นีคื้อการ
ท�าความเข้าใจวา่แตล่ะประเทศสามารถชว่ยอะไรได้บ้างเม่ือเกิดเหตภุยั
พิบตั"ิ พ.ต. แวนเดอร์ทนูกลา่ว

พ.อ. เธียรทรรศน์ ภามว่งเลี่ยม รองผู้อ�านวยการศนูย์ฝึกบรรเทา
สาธารณภยัของไทยกลา่ววา่ ศนูย์ฝึกแหง่นี ้มีอายสุองปี และสามารถ
จ�าลองทกุสถานการณ์ตัง้แตก่ารกู้ภยับนภเูขาไปจนถงึน�า้ทว่มฉบัพลนั
และตกึถลม่ 

"น่ีคือสถานท่ีท่ีเราได้เรียนรู้ และเราแบง่ปันทกุสิง่ท่ีเราได้เรียนรู้" 
พ.อ. เธียรทรรศน์กลา่ว

นอกเหนือจากการจ�าลองการกู้ภยัแล้ว การฝึกคอบร้าโกลด์ยงัมี
ปฏิบตักิารอพยพพลเรือน ซึง่จะเป็นค�าสัง่จากรัฐบาลเม่ือพลเมืองของ
ตนตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมป่ลอดภยัในตา่งแดน ปฏิบตักิารเหลา่นี ้
มกัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากภยัธรรมชาตหิรือสถานการณ์ความมัน่คงท่ี
ถดถอยลง กลุม่ผู้ ฝึกได้จ�าลองการลงทะเบียนชาวญ่ีปุ่ นท่ีอยูร่ะหวา่งการ
อพยพจากตา่งประเทศ ชาวญ่ีปุ่ นท่ีเข้าร่วมการฝึกครัง้นีบ้างคนต้องท�า

เป็นลืมเอกสารส�าคญัไว้ สว่นอีกกลุม่ได้รับมอบหมายให้แสดงอาการ
ทางการแพทย์ท่ีต้องได้รับการประเมิน

หลงัจากตรวจหนงัสือเดินทางแล้ว ผู้อพยพต้องผ่านการตรวจ
ค้นร่างกายก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายไปสู่พืน้ท่ีรับรอง ในส่วนของพืน้ท่ี
รับรองนัน้ ผู้อพยพจะได้รับการจ�าแนกตามสญัชาติและขอให้แสดง
เอกสารท่ีเหมาะสม และจะได้รับการเคลื่อนย้ายไปยงัอากาศยาน
ซี-130 ในท่ีสดุ เพ่ือบินออกไปเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ก่อนลงจอดท่ีท่า
อากาศยานเดิม

ของที่ระลึก
ผลกระทบท่ีการฝึกคอบร้าโกลด์มีตอ่ไทยขยายไปไกลเกินกวา่ความ
ต่ืนเต้นในการมีกองทพัจากหลายประเทศมารวมตวักนัภายในประเทศ 
การช่วยเหลือพลเมืองเป็นหนึง่ในปฏิบตัิการหลกัของการฝึกคอบร้า
โกลด์มาเสมอ และการฝึกท่ีจดัขึน้ใน พ.ศ. 2561 ครัง้นีก็้เช่นกนั เหลา่
ทหารช่างได้สร้างโครงการพฒันาโรงเรียนหกแห่งทัว่ประเทศ เม่ือถึง
เวลาท่ีการฝึกคอบร้าโกลด์สิน้สดุลง กองทพัตา่ง ๆ ได้ตอกเสาหลกักวา่ 
124 เสาและวางอิฐคอนกรีตกวา่ 15,000 ก้อน ท่ีตกึของโรงเรียนแห่ง
หนึง่ท่ีบ้านทุ่งสอ่หงษาในไทย ทหารจากอินโดนีเซีย ไทยและสหรัฐฯ ได้
รวมตวักนัเพ่ือเข้าร่วมพิธียกเสาเอก โดยเสาเอกดงักลา่วได้รับการพรม
น�า้มนต์จากพระสงฆ์

"ผมรู้สกึเป็นเกียรตแิละยินดีท่ีมีการสร้างอาคารนี ้ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่นกัเรียนไทย" นายวนัชิง กลูหกลู ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้าน
ทุง่สอ่หงษากลา่ว "อาคารนีจ้ะเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ใน
ระดบัอนบุาล และจะสามารถรองรับนกัเรียนได้กวา่ 40 คน"

หลงัจากการมอบอาคารโรงเรียนอีกแหง่หนึง่ เจ้าหน้าท่ีกองทพับก

พลเอกพรพพิฒัน์ เบญจศรี ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทพั
ไทย อธิบายว่าธรรมเนียมการสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ของคอบร้าโกลด์
ทีโ่รงเรียนในท้องถิน่ช่วยสร้างความ
สามคัครีะหว่างประชาชนและกองทพั
ไทยได้อย่างไร
ส.ท. จสัตนิ ฮฟัตี/้นาวิกโยธินสหรัฐฯ
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ไทยระดบัสงูนายหนึง่กลา่วตอ่ ฟอรมั วา่โครงการด้านวิศวกรรมตา่ง ๆ 
ได้สร้างแรงสนบัสนนุจากสาธารณชนให้แก่กองทพั

"เราต้องใช้สนามเพ่ือการฝึกทางทหาร และแตก่่อนนีเ้ราอาจท�าลาย
พืชผลในบางครัง้" พล.อ. พรพิพฒัน์ เบญญศรี ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ
กลา่ว "เม่ือกองทพับกด�าเนินการฝึก เราจะมีสิง่ตอบแทนเพ่ือชดเชยสิง่ท่ี
เราอาจท�าลายไป"

ขณะนีเ้ป้าหมายนัน้ได้ขยายออกไปนอกเหนือการทดแทนทรัพย์
สมบตัิท่ีเสียหาย โดยเป็นเร่ืองของการสร้างเสริมความสมัพนัธ์ท่ี

แข็งแกร่งระหวา่งพลเรือนและทหาร "ปัจจบุนั
เราได้เปลี่ยนแปลงหลกัการของเราแล้ว" 
พล.อ. พรพิพฒัน์กลา่ว "กองทพับกไทยต้องมี
พลเรือนอยูเ่คียงข้าง"

การฝึกในพืน้ที่ป่า
สว่นแบง่อาหารและน�า้ได้รับการบริโภคไปแล้ว และยงัเหลือเวลาอีก
หลายวนักวา่ก�าลงับ�ารุงจะมาถงึ พระอาทิตย์ยงัคงสาดสอ่งลงมา
ท่ีป่าดบิชืน้ของไทย ซึง่เป็นบริเวณท่ีนาวิกโยธินของเกาหลีใต้และ
สหรัฐอเมริกาก�าลงัได้รับการฝึกจากผู้ เช่ียวชาญชาวไทยเก่ียวกบัทกัษะ
การเอาชีวิตรอดในป่า

"การเอาชีวิตรอดเป็นทกัษะท่ีส�าคญัส�าหรับทหารทกุคนท่ีต้องเรียน
รู้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงทหารท่ีอาจมีเพียงประสบการณ์การรบในเมือง
เทา่นัน้ แตไ่มมี่ประสบการณ์การเอาชีวิตรอดในป่า" จ.ส.อ. ไพโรจน์ 
ประสานสาย นาวิกโยธินไทยและผู้ ฝึกสอนด้านการเอาชีวิตรอดในป่า
กลา่ว

การฝึกนีส้อนให้นาวิกโยธินได้เรียนรู้วิธีการหาแหลง่น�า้ ก่อไฟ 
แยกแยะระหวา่งพืชท่ีรับประทานได้กบัพืชท่ีเป็นอนัตราย และแม้กระทัง่
เรียนรู้วา่แมลงชนิดใดสามารถรับประทานได้ แตมี่กิจกรรมหนึง่ท่ีท�าให้
การฝึกนีเ้ป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุ 

"ในป่าเราสามารถด่ืมเลือดงเูพ่ือป้องกนัภาวะขาดน�า้" จ.ส.อ. 
ไพโรจน์กลา่วตอ่กลุม่นาวิกโยธินพร้อมกบัหยิบงเูหา่ขึน้มา "งสูามารถ
เป็นทัง้แหลง่อาหารและแหลง่น�า้ท่ีจ�าเป็นตอ่การเอาชีวิตรอด"

หลงัจากท่ีเตรียมงแูล้ว นกัเรียนก็ได้รับโอกาสในการด่ืมเลือดงเูหา่
"รสชาตเิหมือนเลือดท่ีมีกลิน่คาวของปลาเลก็น้อย" ส.อ. คริสโต

เฟอร์ ไฟฟ์ฟี นาวิกโยธินสหรัฐฯ กลา่ว ตามรายงานท่ีได้รับการเปิดเผย
โดยนาวิกโยธินสหรัฐฯ นกัเรียนหลายคนกลา่ววา่ตนได้รับความรู้ท่ีมีคา่
จากการฝึกในครัง้นี ้

"ผมไมเ่คยท�าอะไรอยา่งนีม้าก่อน และผมไมเ่คยทราบมาก่อนวา่เรา
สามารถรับประทานพืชเหลา่นัน้ได้" ส.อ. วิลเลียม ซงิเกิลตนั นาวิกโยธิน
สหรัฐฯ กลา่ว "การได้เหน็สตัว์ตา่ง ๆ ท่ีเราสามารถรับประทานได้เป็น
สิง่ท่ีแปลกใหมอ่ยา่งย่ิง การฝึกครัง้นีจ้ะชว่ยให้เราหาแหลง่อาหารท่ีรับ
ประทานได้งา่ยขึน้เม่ืออยูใ่นป่า"

ผลประโยชน์ระยะยาว
"ปีนีเ้ป็นครัง้ท่ี 37 ของการฝึกคอบร้าโกลด์ ซึง่เป็นการฝึกเชิงปฏิบตักิาร
ด้านความมัน่คงในยทุธบริเวณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย โดยมีเกือบ 
30 ประเทศเข้าร่วมในกิจกรรมการฝึกท่ีหลากหลาย การเข้าร่วมทาง
ทหารในระดบันี"้ พล.ร.อ. แฮร์ริสกลา่ว "แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่
มากขึน้เร่ือย ๆ ในการท�างานหนกัและเพ่ิมการท�างานร่วมกบัระหวา่ง
กองทพัของแตล่ะประเทศในขณะนี ้เพ่ือท่ีเราจะได้รู้วา่ต้องท�าอยา่งไร
เม่ือเกิดวิกฤตขึน้"

การย�า้การฝึกหลาย ๆ ครัง้และการตอ่ยอดประสบการณ์เหลา่นัน้จะ
มีประโยชน์เม่ือประเทศหุ้นสว่นต้องเผชิญกบัวิกฤตหรือความขดัแย้งทาง
ทหารร่วมกนั "ความรู้จากโบราณกาลเป็นพืน้ฐานของสิง่ท่ีประสบการณ์
ในปัจจบุนัยืนยนั" พล.ร.อ. แฮร์ริสกลา่ว "เราไมไ่ด้ทะยานขึน้สูร่ะดบัการ
คาดหวงัของเรา แตเ่ราตกไปสูร่ะดบัของการฝึกของเรา"   o

นาวกิโยธินสหรัฐฯ ดืม่
เลอืดงูเห่าในระหว่าง
การฝึกเอาชีวติรอดใน
ป่า  รอยเตอร์

“การเอาชีวติรอดเป็นทกัษะท่ี

ส�าคญัส�าหรับทหารทุกคนท่ีตอ้ง

เรียนรู้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทหารท่ี

อาจมีเพียงประสบการณ์การรบใน

เมือง แต่ขาดประสบการณ์การเอา

ชีวติรอดในป่า”

~ จ.ส.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย แห่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินไทย
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ทางทะเล
การสะสมก�าลัง 
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ด้
วยการเป็นประเทศอตุสาหกรรมการตอ่เรือท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
ตลอดจนมีระบบเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นท่ีสองของโลก และมี
งบประมาณด้านการป้องกนัประเทศภายใต้ความเป็นผู้น�าท่ี

ทะเยอทะยานของนายสี จิน้ผิง ประเทศจีนได้กลายเป็นมหาอ�านาจทาง
ทะเลในแบบฉบบัของตวัเอง

กองทพัจีนประกอบด้วยสามเหลา่ทพั แตล่ะเหลา่ทพัมีหนว่ยยอ่ย
ทางทะเลซึง่เป็นกองก�าลงัทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกโดยนบัตาม
จ�านวนเรือ กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนประกอบไปด้วยกองทพัเรือ
ของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน กองก�าลงัต�ารวจตดิอาวธุได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบกองก�าลงับงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลสว่นใหญ่ใน
กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีนอยา่งเป็นทางการ และกองก�าลงัทหารกอง
หนนุประชาชนประกอบไปด้วยสว่นหนึง่ของหนว่ยเคลื่อนพลทางทะเลท่ี
ก�าลงัมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่ก็คือหนว่ยทหารกองหนนุทางทะเลของกองทพั
ประชาชน 

รัฐบาลจีนไมไ่ด้แสวงหาสงคราม แตมี่ความตัง้ใจท่ีจะเปลี่ยน
สถานการณ์ท่ีเป็นอยูด้่วยการบงัคบัขูเ่ข็ญ รัฐบาลจีนสง่ก�าลงักองก�าลงั
ทางทะเลหนว่ยท่ีสองและสามท่ีมีขนาดมหมึาเข้าสูก่ารด�าเนินการ
ท่ีเรียกวา่ปฏิบตัิการพืน้ท่ีสีเทาทางทะเล เพ่ือสนบัสนนุการอ้างสทิธิ
อธิปไตยอนัเป็นกรณีพิพาทในทะเลใกล้เคียง (ทะเลเหลือง ทะเลตะวนั
ออกและทะเลจีนใต้) โดยทัว่ไปแล้วกองก�าลงัทางทะเลหนว่ยท่ีหนึง่จะ
ท�าหน้าท่ีประสานงานและป้องปรามจากพืน้ท่ีหา่งไกล 

กองก�าลังทางทะเลสามหน่วย
กองก�าลงัทางทะเลหนว่ยท่ีหนึง่คือกองทพัเรือของกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชน ปัจจบุนัมีเรือมากท่ีสดุในบรรดากองทพัเรือทัง้หมด "กองทพั
เรือของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนเป็นกองทพัเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย 
มีเรือเหนือผิวน�า้ เรือด�าน�า้ เรือสะเทินน�า้สะเทินบก และเรือลาดตระเวน
มากกวา่ 300 ล�า" ตามรายงานศกัยภาพกองทพัจีนใน พ.ศ. 2560 
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ส�านกังานขา่วกรองกองทพัเรือสหรัฐฯ 
คาดการณ์วา่ภายใน พ.ศ. 2563 กองทพัเรือของกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนจะมี เรือรบ 313-342 ล�า ขณะเดียวกนั ณ วนัท่ี 13 เมษายน 
พ.ศ. 2561 กองทพัเรือสหรัฐฯ มี "เรือรบท่ีพร้อมออกปฏิบตัิการ" 285 ล�า 
ตามท่ีระบใุนเวบ็ไซต์อยา่งเป็นทางการของกองทพัเรือสหรัฐฯ

กองก�าลงัทางทะเลหนว่ยท่ีสองของจีนคือกองก�าลงัรักษาชายฝ่ัง
ก็มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกเชน่กนั ด้วยจ�านวนเรือท่ีมากกวา่จ�านวน
เรือของประเทศเพ่ือนบ้านในภมิูภาคเดียวกนัทัง้หมดรวมกนั เรือ 225 
ล�า ซึง่มีน�า้หนกัรวมกวา่ 500 ตนัสามารถปฏิบตักิารนอกชายฝ่ัง และ
อีกมากกวา่ 1,050 ล�าท่ีปฏิบตักิารใกล้ชายฝ่ัง เป็นจ�านวนรวมทัง้หมด 
1,275 ล�า ใน พ.ศ. 2563 คาดวา่กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีนจะมีเรือ
ทัง้หมดมากกวา่ 1,300 ล�า ได้แก่ เรือขนาดใหญ่ 260 ล�าท่ีพร้อมปฏิบตัิ
การนอกชายฝ่ัง ซึง่หลายล�าในจ�านวนนัน้พร้อมปฏิบตักิารได้ทัว่โลก 

และเรือขนาดเลก็อีกมากกวา่ 1,500 ล�าท่ีปฏิบตักิารใกล้ชายฝ่ัง
นบัจาก พ.ศ. 2548 ถงึ พ.ศ. 2563 แสดงให้เหน็วา่ในเวลา 15 ปี 

เรือของกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังมีจ�านวนเพ่ิมขึน้สทุธิ 400 ล�า ซึง่รวมถงึ
เรืออีก 202 ล�าท่ีสามารถปฏิบตักิารนอกชายฝ่ัง ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการ
เตบิโตกวา่ร้อยละ 350 ในประเภทหลงั 

ในแงข่องการปรับปรุงเชิงคณุภาพ ตอนนีจี้นได้เปลี่ยนทดแทนเรือ
ลาดตระเวนรุ่นเก่าท่ีมีขนาดเทอะทะและมีประสทิธิภาพน้อยกวา่ จีน
ปรับใช้บทเรียนท่ีได้จากการพินิจพิเคราะห์ "มาตรฐานสงูสดุ" ของกอง
ก�าลงัรักษาชายฝ่ังสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น เชน่เดียวกบัประสบการณ์ท่ีเพ่ิม
ขึน้ของกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีนในปฏิบตักิารไกลจากชายฝ่ังเป็น
ระยะเวลานานขึน้ คณุสมบตัใิหมท่ี่ตามมาของเรือประกอบไปด้วย
เฮลคิอปเตอร์ เรือสกดักัน้ ป้อมปืนดาดฟ้า ปืนฉีดน�า้ความจสุงู และ
ความทนทานตอ่ทะเลท่ีเพ่ิมขึน้ ด้วยความยาว 165 เมตร คานรับน�า้
หนกัท่ียาวมากกวา่ 20 เมตร และน�า้หนกับรรทกุเตม็มากกวา่ 10,000 
ตนั เรือชัน้จ้าวโตวทัง้สองล�าของจีนจงึเป็นเรือของกองก�าลงัรักษา
ชายฝ่ังท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และใหญ่กวา่เรือพิฆาตยคุใหมส่ว่นใหญ่ เรือ
ท่ีสร้างขึน้มาใหมข่องกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีนสว่นใหญ่มีลานจอด
เฮลคิอปเตอร์ บางล�ามีโรงเก็บอากาศยาน เรือรุ่นใหมข่องกองก�าลงั

รักษาชายฝ่ังจีนหลายล�ามีทางลาดปลอ่ยเรือเร็วอยูท่ี่ด้านท้ายใบพดัเรือ 
ท�าให้สามารถใช้ปลอ่ยเรือสกดักัน้ได้อยา่งรวดเร็ว ซึง่รวมถงึเรือสกดักัน้
เร็วท่ีมีความยาวประมาณ 10 เมตร และมีเคร่ืองยนต์ด้านนอกแบบคู่
ซึง่ชว่ยให้สามารถหนว่ยบงัคบัใช้กฎหมายสามารถท�าการสกดั เทียบ
ทา่ ค้นหาและจบักมุเรือประมงหรือเรืออ่ืน ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว เรือรุ่นใหม่
หลายล�าติดตัง้ปืนขนาด 30 มม. สว่นเรือล�าใหญ่กวา่บางล�าบรรทกุปืน
หลกัขนาด 76 มม. เรือของกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีนท่ีพึง่สร้างขึน้ใหม่
ในปัจจบุนัสว่นมากมีปืนฉีดน�า้แรงดนัสงูตดิตัง้อยูบ่นดาดฟ้าเรือ 

กองก�าลงัทางทะเลหนว่ยท่ีสามของจีน ได้แก่ หนว่ยทหารกอง
หนนุทางทะเลของกองทพัประชาชน ซึง่เป็นกองก�าลงัท่ีจดัตัง้ พฒันา
และควบคมุโดยรัฐ  และปฏิบตักิารภายใต้สายการบงัคบับญัชาทาง
ทหารโดยตรงเพ่ือด�าเนินภารกิจระดบัชาติของจีน กองก�าลงันีไ้ด้รับการ
สนบัสนนุจากท้องถ่ิน แตข่ึน้ตรงตอ่ระบบราชการสว่นกลางสงูสดุของ

การท�าความเข้าใจและตอบสนองต่อกองก�าลงัทางทะเลทั้งสามเหล่าของจนี
ดร.แอนดรูว์ เอส. เอริคสัน/วิทยาลยัยทุธนาวีสหรัฐฯ

เฮลคิอปเตอร์กองทพัเรือไต้หวนับินข้ามเรือกวาดทุ่นระเบิดของกองทพัเรือไต้หวนัในระหว่างการซ้อมรบทางทหารนอกเมอืงเกาสงในเดอืนมกราคม พ.ศ. 
2561 ไต้หวนัด�าเนินปฏิบัตซ้ิอมรบร่วมสองวนัเพือ่แสดงให้เห็นถงึความมุ่งมัน่ทีจ่ะป้องกนัตนเองจากภยัคุกคามของจนี   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

กองทพัเรือของกองทพัปลดปล่อยประชาชน

เป็นกองทพัเรือทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชีย มเีรือเหนือ

ผวิน�า้ เรือด�าน�า้ เรือสะเทนิน�า้สะเทนิบก และเรือ

ลาดตระเวนรวมมากกว่า 300 ล�า
- รายงานศกัยภาพกองทพัจีนใน พ.ศ. 2560 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
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จีน ซึง่ก็คือผู้บญัชาการทหารสงูสดุ นายสี จิน้ผิง นัน่เอง หนว่ยพิเศษ
เฉพาะกิจนีมี้สว่นร่วมในเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีประกอบไปด้วยแรงงาน
อตุสาหกรรมทางทะเล (เชน่ ชาวประมง) ท่ีเกณฑ์เข้าสูก่องทพัจีน
โดยตรง ในระหวา่งท่ีท�างานประจ�า แรงงานเหลา่นีไ้ด้รับการจดัตัง้และ
ฝึกอบรมในหนว่ยทหารกองหนนุทางทะเลของกองทพัประชาชน สว่น
ใหญ่ด�าเนินการโดยกองทพัเรือจีน และเข้าประจ�าการตามค�าสัง่

นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2558 เร่ิมจากเมืองซานชาในหมูเ่กาะพาราเซล จีน
พฒันากองก�าลงัทหารกองหนนุเตม็เวลาซึง่เป็นหนว่ยท่ีมีความเป็น
มืออาชีพมากกวา่ มีการจดัก�าลงัมากกวา่ มีเบีย้เลีย้งมากกวา่ รวมไป
ถงึการรับสมคัรทหารใหมเ่พ่ือเป็นลกูเรือ 84 ล�าท่ีมีปืนฉีดน�า้ และราง
ภายนอกส�าหรับการฉีดพน่น�า้และการพุง่ชน 

ด้วยความท่ีไมต้่องรับผิดชอบเร่ืองการประมง บคุลากรจะได้รับการ
ฝึกเป็นทวีคณูส�าหรับเหตกุารณ์ฉกุเฉินทัง้ในยามสงบและยามสงคราม 

รวมถงึการฝึกด้วยอาวธุเบา และออกปฏิบตังิานอยา่งสม�่าเสมอในเขต
ทะเลจีนใต้ท่ีเป็นกรณีพิพาทแม้อยูใ่นชว่งพกัของการประมงก็ตาม

การปฏบิตักิารในทะเลไกล 
เทยีบกับทะเลใกล้
กองก�าลงัทางทะเลหนว่ยท่ีสองและสามของจีน ก�าลงัสง่เสริมการใช้
ยทุธศาสตร์ทางทะเลท่ีมีวิวฒันาการมาจาก "การป้องกนัใกล้ชายฝ่ัง" ไป
เป็นการผสมผสานของ "การป้องกนัทะเลใกล้" และ "การป้องกนัทะเล
ไกล" ทา่ทีของกองก�าลงัทางทะเลของรัฐบาลจีนก�าลงัเปลี่ยนไปจาก
กองก�าลงัทางทะเลสามหนว่ยท่ีประสานงานกนัและมุง่เน้นนา่นน�า้ใน
ภมิูภาค ไปเป็นการสนบัสนนุการปฏิบตักิารดงักลา่วท่ีก�าลงัด�าเนินอยู่
ด้วยหนว่ยทหารแรงงานเพ่ิมเตมิ ซึง่หน้าท่ีและภารกิจของหนว่ยทหาร
กองหนนุทางทะเลของกองทพัประชาชนและกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีน

ได้ขยายออกไปเพ่ือเตมิเตม็เบือ้งหลงัให้กบั
กองทพัเรือของกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน
ในขณะท่ีกองทพัเรือของกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนมีการเพ่ิมภารกิจและการแสดงตน
ในตา่งประเทศ

พล.ร.อ. แฮรี บี แฮริส จเูนียร์ ผู้
บญัชาการกองบญัชาการสหรัฐฯ ภาค
พืน้อินโดแปซฟิิกในขณะนัน้ กลา่วยืนยนั
ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ตอ่หน้า
คณะกรรมาธิการกิจการทหารของรัฐสภา
สหรัฐฯ วา่ "ตลอดแนวทะเลจีนใต้ กองทพั
อากาศ กองทพัเรือ กองก�าลงัรักษาชายฝ่ัง 
และหนว่ยทหารกองหนนุทางทะเลของจีน 
ทัง้หมดยงัคงมีทา่ทีท่ีแข็งกร้าว การตรวจลาด
ตระเวนและการฝึกซ้อมเป็นประจ�าท�าให้รับ
ประกนัได้วา่กองทพัจีนแสดงตนอยูร่อบ ๆ 
พืน้ท่ี ไมใ่ชเ่พียงในพืน้ท่ีท่ีจีนครอบครองอยู ่
จีนท้าทายการแสดงตนของกองทพัอ่ืนท่ีไมใ่ช่
กองทพัจีน รวมไปถงึประเทศผู้อ้างสทิธิตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสหรัฐฯ ซึง่จีนมกัจะอ้าง
อ�านาจท่ีเกินจริงและสัง่ให้กองก�าลงัตา่งชาติ
ถอยหา่งหรือหรือขอค�าอนญุาตจากจีนก่อน
ด�าเนินการ"

ในทะเลใกล้ ประเทศจีนสง่กองก�าลงั
รักษาชายฝ่ังจีนและหนว่ยทหารกองหนนุทาง
ทะเลของกองทพัประชาชนเข้าปฏิบตักิาร
ในพืน้ท่ีสีเทาเพ่ือปะทะกบัเรือจากประเทศ
เพ่ือนบ้านทางทะเลและสหรัฐฯ ในระดบั
ท่ีออกแบบมาเพ่ือตอ่กรกบัการตอบโต้ท่ีมี
ประสทิธิภาพโดยฝ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

จีนใช้กองก�าลงัเหลา่นีใ้นการยกระดบั
การอ้างสทิธิอธิปไตยท่ีมีข้อพิพาทใน
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในนา่นน�า้สากล
ทัว่ทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออก ซึง่

ยุทธศาสตร์ทางทะเลของจนีในปัจจุบนัประกอบไปด้วย 
"การป้องกันทะเลใกล้" และ "การปกป้องทะเลไกล"

จีน

ปักก่ิง

โซล

ไทเป

มซิาวะ

โอซาน

คุนซาน

คาเดนะ

โยโกตะ

โตเกียว

อวิาคุนิ

มะนิลา

ฮานอย

กวัลา
ลมัเปอร์

สิงคโปร์

จาการ์ตา

เปียงยาง

ปาเลา

เกาหลใีต้
ญ่ีปุ่ น

กวม

หมู่
เกาะ
ชัน้ใน

หมู่
เกาะ

ชัน้นอก

เกาหลเีหนือ ทะเลญ่ีปุ่น

(ทะเลตะวันออก)

ทะเลจนี 

ตะวันออก

ทะเล 

จนีใต้

ทะเลฟิลปิปินส์

มหาสมุทร

แปซฟิิก

มองโกเลยี

มาเลเซีย

บรูไน

ฟิลปิปินส์

ไต้หวนั

โอกินาวะ

ปาปัว
นิว
กินี

ไทย

ลาว

กมัพชูา

รัส
เซีย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

แอนเดอร์เซน

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ฐานทพัอากาศ

ที่ส�าคัญของ

สหรัฐฯ



33IPD FORUM

เหลยีวหนิง เรือบรรทุกอากาศยาน
ล�าแรกของจนี แล่นเข้าสู่ฮ่องกงเพือ่
จอดแวะพกั   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เป็นการท�าลายผลประโยชน์ท่ีส�าคญัตอ่สหรัฐฯ ในการรักษาสถานะ
ท่ีเป็นอยูใ่นภมิูภาค รวมไปถงึกฎและบรรทดัฐานซึง่เป็นหลกัของ
สนัตภิาพและความเจริญรุ่งเรือง

ปัจจบุนั กองก�าลงัทางทะเลของจีนก�าลงัปิดล้อมสนัดอนแซนดีเ้คย์ 
(ใกล้เกาะทิต)ู ท่ีฟิลปิปินส์อ้างสทิธิ ซึง่จีนได้แสดงตนโดยใช้เรือของ
หนว่ยทหารกองหนนุทางทะเลของกองทพัประชาชนอยา่งน้อยสองล�า
ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560 กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีนท้าทายการ
บริหารหมูเ่กาะเซง็กะกขุองญ่ีปุ่ นอยูเ่นือง ๆ หนว่ยงานรักษากฎหมาย
ทางทะเลของจีน รวมทัง้เรือและบคุลากรของหนว่ยทหารกองหนนุทาง
ทะเลของกองทพัประชาชนได้ปฏิบตักิารร่วมกนัใน พ.ศ. 2557 ในการ
ขบัไลเ่รือเวียดนามออกจากนา่นน�า้ท่ีเป็นกรณีพิพาทซึง่อยูใ่กล้กบัแทน่
ขดุเจาะน�า้มนั ไหห่ยางฉือโหยว 981 ของบริษัทไชนา่เนชนันลั ออฟชอร์
ออยล์ คอร์ปอเรชนั การเข้ายดึสนัดอนสกาโบโรห์จากฟิลปิปินส์ใน พ.ศ. 
2555 และการคกุคามเรือยเูอสเอน็เอส อิมเพคเคเบลิ ใน พ.ศ. 2552 

ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา หนว่ยทหารกองหนนุทางทะเลของกอง
ทพัประชาชนได้เข้าร่วมในปฏิบตักิารของจีนซึง่ได้แก่การปิดล้อมเรือย ู
เอสเอส ลาสเซน ใน พ.ศ. 2558 การคกุคามเรือยเูอสเอน็เอส ฮาเวิร์ด โอ 
ลอเรนเซน ใน พ.ศ. 2557 การปิดกัน้สนัดอนเซคนัด์โธมสัใน พ.ศ. 2557 
การคกุคามเรือของรัฐบาลงเวียดนามและเรือส�ารวจของเวียดนามหลาย
ครัง้ และการเข้ายดึครองและพฒันาแนวประการังมิสชีฟ สง่ผลให้เกิด
ประเดน็กบักบัฟิลปิปินส์ใน พ.ศ. 2538

ค�าแนะน�า
ดงัท่ีระบใุนยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาตสิหรัฐฯ พ.ศ. 2560 วา่ จีน
มีสว่นร่วมในการแขง่ขนัอยา่งตอ่เน่ืองกบัอเมริกา ซึง่มองวา่ไมใ่ชท่ัง้
สนัตภิาพหรือสงครามอยา่งเตม็รูปแบบ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของ
สหรัฐฯ อยา่งตอ่เน่ือง และรักษาความเป็นเสรีและเปิดกว้างของอินโด
แปซฟิิก กองทพัเรือสหรัฐฯ ต้องเตบิโตด้านจ�านวนอยา่งตอ่เน่ือง รักษา
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ทา่ท่ีอนัเข้มแข็ง และร่วมมือกบัพนัธมิตรและหุ้นสว่นทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศในการป้องปรามแม้กระทัง่
ทา่ทีท่ีแข็งกร้าวมากท่ีสดุด้วยระบบการโจมตีระยะไกลท่ี
มีจ�านวนมากพอ 

ตวัเลขมีความหมายอยา่งย่ิงในเร่ืองการคงไว้ซึง่
การแสดงตนและอิทธิพลในทะเลท่ีส�าคญั แม้แตเ่รือท่ี
ทนัสมยัท่ีสดุก็ไมอ่าจปรากฏตวัในสถานท่ีหลายแหง่
ได้พร้อม ๆ กนั ประเดน็ส�าคญัคือการแขง่ขนัเชิงกล
ยทุธ์ของสหรัฐฯ และจีนท่ีก�าลงัเข้มข้นย่ิงขึน้ ซึง่รัฐบาล
สหรัฐฯ ก�าลงัเดนิเกมจากระยะไกล เรือของกองก�าลงั
รักษาชายฝ่ังสหรัฐฯ เน้นปฏิบตักิารในนา่นน�า้ใกล้กบั
อเมริกา ซึง่ไกลจากเขตข้อพิพาทระหวา่งประเทศใด ๆ  
ในขณะท่ีกองทพัเรือสหรัฐฯ กระจายตวัอยูท่ัว่โลก โดย
เรือหลายล�าแยกออกจากนา่นน�า้เอเชียตะวนัออก
โดยแบง่ตามความรับผิดชอบ ภมิูศาสตร์และเวลา ใน
ทางตรงกนัข้าม กองก�าลงัทางทะเลทัง้สามหนว่ยของ
จีนให้ความส�าคญักบัทะเลใกล้และบริเวณใกล้เคียง 
บริเวณท่ีใกล้แผน่ดนิใหญ่ของจีน ขีปนาวธุภาคพืน้ดนิ
ท่ีครอบคลมุทางอากาศ และเส้นทางล�าเลียงสนิค้าเป็น
อนัดบัแรก

ในขณะเดียวกนั สหรัฐฯ รวมทัง้พนัธมิตรและหุ้นสว่น
ต้องเพ่ิมความพยายามในการตอ่ต้านการด�าเนินการใน
เขตสีเทาท่ีสร้างความกดักร่อนของจีน ซึง่ในปัจจบุนัมุง่
เน้นไปท่ีความพยายามบงัคบัใช้กฎหมายแหง่ชาตจีิน 

และการอ้างสทิธิอ�านาจอธิปไตยท่ีเป็นข้อพิพาทเหนือ
ภมิูประเทศและพืน้ท่ีทางทะเลท่ีประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประชาคมนานาชาตมีิสทิธิอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย

เพ่ือชว่ยตอบโต้กบัการบีบบงัคบัทางทะเลของจีน
ตามท่ีอดีต พล.ร.อ. แฮร์ริสเน้นย�า้ไว้อยา่งถกูต้องนัน้ 
สหรัฐฯ ควรแสดงความเป็นผู้น�าเชิงรุกให้มากขึน้ใน
ภมิูภาคอินโดแปซฟิิกด้วยการแบง่ปันข้อมลูเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกบักองก�าลงัทางทะเลทัง้สามหนว่ยของจีน ให้
ความส�าคญักบัลกัษณะความร่วมมือของความมัน่คง
โดยรวม และสง่เสริมให้พนัธมิตรและหุ้นสว่นลงทนุในขีด
ความสามารถตา่ง ๆ เพ่ือให้ทดัเทียมกบัสหรัฐฯ ส�าหรับ
เร่ืองท่ีมีทา่ทีสดใสจากการใช้ประโยชน์จากผู้ ถือผล
ประโยชน์ร่วมท่ีมีความคดิเหมือนกนัคือ การด�าเนินตาม
แนวทางการท�างานร่วมกนัตอ่ไปเพ่ือสร้างความตระหนกั
เก่ียวกบัอาณาเขตทางทะเลท่ีชว่ยในการตรวจสอบนา่น
น�า้และนา่นฟ้าระยะใกล้ และแบง่ปันข้อมลูท่ีได้รับมา 
การชว่ยเหลือหุ้นสว่นท่ีมีความสามารถน้อยกวา่ด้วย
เคร่ืองมือและการฝึกอบรมจะชว่ยให้ประเทศเหลา่นีไ้ม่
เพียงแตจ่ะชว่ยเหลือตวัเองได้ดีขึน้และเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในด้านการสนบัสนนุการแสดงตนในสถานการณ์ท่ีเป็น
อยู ่แตย่งัเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานทัว่ไป

นอกจากนี ้สหรัฐฯ สามารถใช้ประโยชน์จากจดุออ่น 
และข้อจ�ากดัของจีนอยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้เพ่ือจ�ากดั
พฤตกิรรมเชิงลบ ในระดบัยทุธศาสตร์ สหรัฐฯ สามารถ

เรือลาดตระเวน

ชายฝ่ังของจนี (ขวา) 

แล่นผ่านแท่นขุด

เจาะน�า้มนัของจนีที่

ช่ือ ไห่หยางฉือโหยว 

981 ในทะเลจนีใต้ 

เมือ่เดอืนมถุินายน 

พ.ศ. 2557 เวยีดนาม

อ้างสิทธิเหนือทีต่ั้ง

ของแท่นขุดเจาะ โดย

กล่าวว่าพืน้ทีด่งักล่าว

อยู่ในเขตเศรษฐกจิ

จ�าเพาะระยะ 200 

ไมล์ของเวยีดนาม 

อกีหลายสัปดาห์ต่อ

มา จนีย้ายแท่นขุด

เจาะเข้าใกล้มณฑลไห่

หนาน
รอยเตอร์
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ยบัยัง้ก�าลงัรบของจีนในพืน้ท่ีสีเทาเพ่ือปฏิบตักิารโดยไมมี่
การตรวจสอบข้อเทจ็จริงและด้วยเหตผุลท่ีฟังขึน้ไมว่า่จะ
เหลือเช่ือแคไ่หนก็ตาม ด้วยการเผยอปุนิสยัท่ีแท้จริงของ
จีนตอ่สาธารณะและแสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในการ
ก�าหนดโทษให้กบัการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย 
• ประการแรก สหรัฐฯ ควรแสดงให้เหน็ถงึความ

ตระหนกัรู้ท่ีมากขึน้เก่ียวกบัการกระท�าของจีนเพ่ือ
เปลี่ยนพฤตกิรรมของจีน 

• ประการท่ีสอง สหรัฐฯ ควรสื่อสารถงึผลเสียของ
พฤตกิรรมท่ียอมรับไมไ่ด้ 

• ประการท่ีสาม สหรัฐฯ ควรใช้ประโยชน์จากแหลง่ท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดเพ่ือการสื่อสารเชิงยทุธศาสตร์ 

• ประการท่ีสี่ สหรัฐฯ ควรจดัการกบักองก�าลงัทางทะเล
ของจีนอยา่งเป็นองค์รวม รัฐบาลสหรัฐฯ ควรแถลง
อยา่งชดัเจนวา่คาดหวงัให้กองก�าลงัทัง้สาม รวมถงึ
หนว่ยทหารกองหนนุทางทะเลของกองทพัประชาชน
ปฏิบตัติามมาตรฐานกฎหมาย หลกัปฏิบตัทิางเรือ 
และการสื่อสารท่ีได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติ
ในรูปแบบเดียวกบัท่ีกองก�าลงัทางทะเลของสหรัฐฯ 
ยดึมัน่ปฏิบตัิตาม รวมถงึข้อก�าหนดการปะทะสากล 
และกฎสากลวา่ด้วยการเดนิเรือฉบบัอ่ืน ๆ
เพ่ือฟืน้ฟโูครงการการปฏิบตักิาร สหรัฐฯ จะต้องยบัยัง้

และลงโทษการใช้งานหนว่ยทหารกองหนนุทางทะเล
ของกองทพัประชาชนของจีนในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นธรรม

ตอ่ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เพ่ือท�าลายข้อได้เปรียบท่ีไม่
สมดลุของจีนผา่นการเตบิโตท่ีปรับเปลี่ยนตามท่ีจ�าเป็น 
• ประการแรก สหรัฐฯ ต้องยอมรับความขดัแย้งบาง

ประการและบีบบงัคบัให้รัฐบาลจีนเลือกระหวา่งการ
ลดการเตบิโตขึน้ ซึง่เป็นผลลพัธ์ท่ีสหรัฐฯ ต้องการ 
หรือจะล�า้เส้นของสหรัฐฯ ซึง่จีนต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยง
มากกวา่ 

• ประการท่ีสอง รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องสนบัสนนุพนัธมิตร 
และหุ้นสว่นในแนวหน้าของการรักษาความสงบทาง
ทะเลของเอเชียตะวนัออกและเปิดกว้างให้ทกุฝ่าย 
เพ่ือชว่ยให้ประเทศเหลา่นัน้ชว่ยเหลือตนเองและ
ภมิูภาค 

• ประการท่ีสาม รัฐบาลสหรัฐฯ ควรพิจารณากฎการ
ปะทะท่ีผา่นการปรับปรุงและสง่สญัญาณไปยงั
รัฐบาลจีนอยา่งสอดคล้องกนั สหรัฐฯ ไมค่วรเพิกเฉย
ตอ่ความพยายามท่ีจะขดัขวางหรือบัน่ทอนตอ่ความ
ปลอดภยั ความส�าเร็จของการปฏิบตัิการหรือภารกิจท่ี
เก่ียวกบัเรือของรัฐบาลสหรัฐฯ

• ประการท่ีสี่ ในการสนบัสนนุสิง่ท่ีกลา่วไปข้างต้น 
รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องพฒันาบทลงโทษท่ีนา่เช่ือถือ
อยา่งกว้างขวาง รวมถงึตวัเลือกของบทลงโทษด้วย
วิธีท่ีรวดเร็วและสร้างสรรค์ท่ีเป็นผลให้จีนต้องเสียเงิน
เป็นจ�านวนสงูเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีจีนได้รับมาโดย
มิชอบ  

บุคลากรกองทพัเรือ
ของกองทพัเรือกองทพั
ปลดปล่อยประชาชน
จนี เข้าร่วมการแสดง
แสนยานุภาพใน
ทะเลจนีใต้เมือ่เดอืน
เมษายน พ.ศ. 2561 
ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ีจ่นีเพิม่
กจิกรรมเชิงคุกคาม
อย่างต่อเน่ือง รวมถงึ
การสร้างฐานทพับน 
"เกาะ" เทยีมทีส่ร้างขึน้
ในพืน้ทีพ่พิาทเมือ่ไม่
นานนี ้ 
รอยเตอร์



สหรัฐฯ รวมทัง้
ประเทศพนัธมิตรและ
หุ้นสว่นควรตอบโต้
อยา่งไร
นางลซิา โทบนิ

จนีกับ
ยทุธศาสตร์ 

ทางทะเล
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ากรัฐบาลจีนต้องการประสบความส�าเร็จใน "การฟืน้ฟคูรัง้ย่ิง
ใหญ่ของชาติจีน" ให้ได้ภายในชว่งกลางศตวรรษท่ี 21 จีนต้อง

กลายเป็น "มหาอ�านาจทางทะเล" นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีแหง่
สาธารณรัฐประชาชนจีนกลา่ว เป้าหมายนีมี้ความหมายอยา่งไรตอ่
ผู้น�าจีน และสิง่ใดคือนยัส�าคญัของการปฏิรูปทางสถาบนัครัง้ลา่สดุ
ของรัฐบาลจีนเพ่ือให้เป้าหมายดงักลา่วเป็นจริง? พรรคคอมมิวนิสต์
จีนมียทุธศาสตร์ท่ีครอบคลมุทกุด้านเพ่ือเพ่ิมอ�านาจทางทะเล 
ยทุธศาสตร์นีป้ระกอบไปด้วยแงม่มุส�าคญัตา่ง ๆ ได้แก่ การพฒันา 
"เศรษฐกิจสีน�า้เงิน" การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทางทะเล การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเล และการปกป้อง "สทิธิและผลประโยชน์" ของ
จีนในนา่นน�า้ใกล้เคียงและนา่นน�า้ท่ีอยูห่า่งไกล

เป้าหมายในการสร้างให้จีนเป็นมหาอ�านาจทางทะเลไมใ่ชเ่ร่ือง
ใหม ่ดงัปรากฏในเอกสารของพรรคเผดจ็การตัง้แต ่พ.ศ. 2555 แม้วา่
บทบาทของหนว่ยงานทางทะเลตา่ง ๆ ของจีนจะคอ่นข้างคลมุเครือ 
ตามท่ีนกัวิชาการทางทะเลซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัรัฐบาลจีนได้กลา่วไว้
ใน พ.ศ. 2559 วา่หนว่ยงานทางทะเลของจีน "ตา่งปฏิบตัหิน้าท่ีตาม
แนวทางของตนเอง" ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่ความร่วมมือ ความพยายาม
ครัง้ลา่สดุของรัฐบาลจีนเพ่ือแก้ไขปัญหานีแ้สดงให้เหน็ถงึแผนการ
เดนิหน้าปฏิรูปจีนให้เป็นมหาอ�านาจทางทะเลท่ีครอบคลมุและมี
บทบาทท่ีส�าคญัย่ิงขึน้ในสถานการณ์โลก

เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 รัฐบาลจีนประกาศความเปลีย่นแปลง
ครัง้ส�าคญัสามประการเก่ียวกบัสถาบนัทางทะเล ซึง่เป็นสว่นหนึง่ใน
การปฏิรูปครัง้ใหญ่ของพรรคและสถาบนัภาครัฐ ส�านกัขา่วซนิหวัซึง่
เป็นส�านกัขา่วทางการของจีนระบวุา่การปฏิรูปดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือ "ปรับปรุงโครงสร้างรัฐบาลให้ดีขึน้ มีประสทิธิภาพมากขึน้ และ
เน้นการบริการย่ิงขึน้" นอกจากนีส้�านกัขา่วซนิหวัยงัระบอีุกวา่ การ
เปลีย่นแปลงครัง้นีแ้สดงให้เหน็ถงึการท่ีจีนมี "บทบาทโดด
เดน่ย่ิงขึน้บนเวทีโลก" ค�ากลา่วนีท้�าให้นกึย้อนไปถงึค�า
ประกาศของนายสใีนการประชมุใหญ่ครัง้ท่ี 19 ของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 วา่จีน "ก�าลงัเข้าใกล้
การเป็นจดุศนูย์กลาง" รัฐบาลจีนประกาศทา่ทีอยา่งเปิดเผยวา่ต้องการ
ร่วมเป็นหนึง่ในชาตท่ีิมีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดธรรมาภิบาลโลก 
และพืน้ท่ีในมหาสมทุรแสดงให้เหน็ถงึความพยายามของจีนอยา่ง
ชดัเจน เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษท่ี 21 ของจีน ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางคือกญุแจส�าคญั โดยมีเป้าหมายใน
การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง

ห

เรือของกองก�าลงัรักษา
ชายฝ่ังจนีแล่นตรวจตรา
ใกล้กบัเรือประมงฟิลปิปินส์
บริเวณหมู่เกาะปะการังสกา
ร์โบโรห์ทีเ่ป็นกรณพีพิาท  
รอยเตอร์

นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดสีาธารณรัฐประชาชนจนีเข้าร่วมพธีิปิดการ
ประชุมสภาประชาชนแห่งชาตทิีศ่าลาประชาคมในกรุงปักกิง่เมือ่วนัที ่20 
มนีาคม พ.ศ. 2561  รอยเตอร์



38 IPD FORUM

จีนและประเทศอ่ืน ๆ ในแงข่องเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่คง
ตามความต้องการของจีนในด้านธรรมาภิบาลโลก วิสยัทศัน์เพ่ือความ
ร่วมมือทางทะเล พ.ศ. 2560 ของรัฐบาลจีนภายใต้โครงการหนึง่แถบ
หนึง่เส้นทางเป็นสิง่ท่ีอธิบายเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจน

รัฐบาลจีนเคยท�าการรวมระบบราชการทางทะเลมาก่อนในอดีต 
ใน พ.ศ. 2556 จีนรวมหนว่ยงานรักษากฎหมายทางทะเลหลายหนว่ย
งานเข้าด้วยกนัภายใต้ส�านกังานส�านกังานบริหารกิจการทางทะเล
แหง่รัฐ และก่อตัง้กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจีนภายใต้บทกฎหมายของ
ตน ดร.ไรอนั มาร์ตนิสนั รองศาสตราจารย์ท่ีสถาบนัศกึษากิจกรรม
ทางทะเลของประเทศจีนแหง่วิทยาลยัยทุธนาวีสหรัฐฯ ชีใ้ห้เหน็วา่การ
ปฏิรูปเหลา่นีไ้ด้พฒันาการประสานงานและเพ่ิมความคลอ่งตวัให้
กบัการบญัชาการและควบคมุกองก�าลงัรักษากฎหมายทางทะเล แต่
ดร.มาร์ตนิสนัระบวุา่กระบวนการดงักลา่วยงัไมค่รบถ้วนสมบรูณ์

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีการเปิดเผยแผนการปฏิรูปครัง้นี ้
ในแผนท่ีช่ือวา่ "การปฏิรูปเชิงลกึของพรรคและสถาบนัภาครัฐ" ซึง่
ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงสามประการในระบบราชการทาง
ทะเล ประการท่ีหนึง่ การปฏิบตังิานปกป้องสทิธิและผลประโยชน์
ทางทะเล ซึง่เป็นประเดน็หลกัท่ียทุธศาสตร์ทางทะเลของจีนมุง่เน้น 
จะถกูผนวกเข้าอยา่งครอบคลมุในแนวทางนโยบายการตา่งประเทศ
โดยรวมของจีนมากขึน้ ประการท่ีสอง กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังของจีน
จะไมข่ึน้ตรงตอ่ส�านกังานส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐ
ซึง่เป็นฝ่ายพลเรือน แตจ่ะขึน้ตรงตอ่กองก�าลงัต�ารวจตดิอาวธุแหง่
ประชาชน โดยเม่ือไมน่านนีก้องก�าลงัต�ารวจตดิอาวธุแหง่ประชาชน
เร่ิมขึน้ตรงตอ่คณะกรรมาธิการทหารสว่นกลางแตผู่้ เดียว ประการท่ี
สาม ส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐถกูก�าหนดให้ล้มเลกิ
การปฏิบตังิาน โดยความรับผิดชอบท่ีเหลืออยูจ่ะแบง่ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละกระทรวงนิเวศวิทยาและสิง่แวดล้อมท่ีก่อตัง้
ขึน้ใหม ่(แผนการนีร้ะบวุา่ส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐจะ
ยงัคงอยูใ่นรายช่ือผงัองค์กรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิแตไ่มมี่
การอธิบายถงึเหตผุล)

การทตูทางทะเลที่เข้มข้นยิ่งขึน้
การเปลี่ยนแปลงประการแรกสะท้อนให้เหน็ถงึการปรับตวัของคณะ
ร่างนโยบายของจีนเพ่ือให้สอดคล้องกบัความส�าคญัท่ีเพ่ิมขึน้ของ
ยทุธศาสตร์ทางทะเลในนโยบายการตา่งประเทศของจีน แผนการ
ระบวุา่กลุม่ยอ่ยแกนน�าสว่นกลางเพ่ือการปกป้องสทิธิและผล
ประโยชน์ทางทะเล (ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่กลุม่แกนน�าทางทะเล) จะถกู
ยบุ และภาระหน้าท่ีจะถ่ายโอนไปยงัคณะกรรมาธิการกิจการตา่ง
ประเทศสว่นกลาง โดยตามแผนการนี ้จดุประสงค์ของการยบุรวมสอง
หนว่ยงานดงักลา่วคือเพ่ือพฒันาความร่วมมือในด้าน "ทรัพยากรและ
บคุลากรของหนว่ยงานทางการทตูและทางทะเล" ในแงข่องสทิธิและ
ผลประโยชน์ทางทะเล คณะกรรมาธิการจะรับผิดชอบในการชีแ้นะ
แนวทางการปฏิบตัติามการตดัสนิใจของพรรค จดัระเบียบการรวบรวม
และวิเคราะห์ขา่วกรอง ประสานงานการตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉิน และ
ก�ากบัดแูลการวิจยัในประเดน็ส�าคญั

ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกประเทศจีนใน พ.ศ. 
2554 เม่ือมีการก่อตัง้กลุ่มแกนน�าทางทะเลในสมยัท่ีนายสี จิน้ผิง 

ด�ารงต�าแหน่งรองประธานาธิบดี ช่วยให้เหตผุลของการปฏิรูปมี
ความชดัเจนย่ิงขึน้ ใน พ.ศ. 2554 เกิดความตงึเครียดในทะเลจีนใต้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในประเด็นเก่ียวกบั
การควบคมุหมู่เกาะปะการังสการ์โบโรห์ เง่ือนไขเหล่านีช้่วยให้
รัฐบาลจีนยกประเด็นความเร่งด่วนในการประสานหน่วยงานรักษา
กฎหมายทางทะเลท่ีไม่เป็นระบบระเบียบเพ่ือคุ้มครองสิ่งท่ีจีนเช่ือ
ว่าเป็นสิทธิและผลประโยชน์ของตน ทัง้การก่อตัง้กลุ่มแกนน�าทาง
ทะเลและการรวบรวมหน่วยงานหลายหน่วยเข้าไว้ด้วยกนัภายใต้
ส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแห่งรัฐใน พ.ศ. 2556 เป็นสิ่งท่ี
ตอบสนองความต้องการดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีมีการประสานงาน
ภายในดีขึน้
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หกปีตอ่มา จีนแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าครัง้ส�าคญัใน
ทะเลจีนใต้ โดยรัฐบาลจีนด�าเนินการเสริมก�าลงัโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางทหาร ก�าลงัพล และยทุโธปกรณ์ครัง้ใหญ่เพ่ือปกป้องพืน้ท่ีท่ีตน
อ้างสิทธิ ซึง่เป็นความเคลื่อนไหวท่ีทางการจีนให้การปกป้องอย่าง
เปิดเผยซึง่ขดัแย้งกบัท่าทีน่ิงเฉยก่อนหน้า ในด้านการทตู รัฐบาล
จีนแสดงท่าทีพงึพอใจอยู่บอ่ยครัง้ตอ่สิ่งท่ีจีนเรียกวา่ "การอ้างสิทธิ
ท่ีเหนือกวา่" ในทะเลจีนใต้ (แม้จีนจะยงัคงคดัค้าน "การสร้างความ
สัน่คลอน" ท่ีเกิดจากปฏิบตัิการทางทหารของสหรัฐฯ ในพืน้ท่ีดงั
กลา่ว) ตามรายงานของส�านกัข่าวซินหวั จีน "ประสบความส�าเร็จใน
การควบคมุบริหารสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และรักษาเสถียรภาพ
โดยรวมในพืน้ท่ีทางทะเลโดยรอบ" ส�านกัข่าวซินหวัยงัระบวุา่การ

ทตูของจีนตอ่ฟิลิปปินส์และสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ได้ช่วย "ลดผลกระทบ
แง่ลบของกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้
ลงทีละน้อย" (โดยหมายถึงคดีพิพาท
ใน พ.ศ. 2559 ท่ีฟิลิปปินส์ฟ้องร้อง
การอ้างสิทธิของจีนตอ่ศาลกฎหมายทะเลระหวา่งประเทศ ซึง่
มีการตดัสินให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนะคดี) แม้จะมีท่ีมาท่ีไปของ
สถานการณ์เหลา่นี ้แตรั่ฐบาลจีนก็มีความมุ่งมัน่ในการรวบรวม
งานทางทะเลให้ทัว่ถึงมากย่ิงขึน้ตามการผลกัดนัของจีนในการเพ่ิม
บทบาทในระดบัสากล

นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐประชาชนจนี กล่าว
สุนทรพจน์ปิดท้ายการประชุม
ของสภาประชาชนแห่งชาตใิน
ปักกิง่  รอยเตอร์
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ในอนาคต รัฐบาลสหรัฐฯ และพนัธมิตรควรจบัตามองอยา่งใกล้
ชิดถงึการปรับตวัของจีนจากสิง่ท่ีได้เรียนรู้ในทะเลจีนใต้ จีนจะน�า
ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการทตู การทหาร เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นพลงัอ�านาจของประเทศมาใช้อยา่งไร? จีน
จะน�าบทเรียนเหลา่นีไ้ปปรับใช้กบัพืน้ท่ีหา่งไกลซึง่จีนอ้างวา่เป็นสทิธิ
และผลประโยชน์ของจีนอยา่งไร? ตามหลกัภมิูศาสตร์ พืน้ท่ีเหลา่นี ้
ครอบคลมุถงึมหาสมทุรอินเดียและแปซฟัิกฝ่ังตะวนัตก ทัง้ยงัรวมถงึ
สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน ซึง่
แตแ่รกเร่ิมมุง่เน้นท่ียเูรเซียและแอฟริกา แตต่อ่มาได้มีการขยายไปถงึ
ละตนิอเมริกาและอาร์กตกิ ตามหน้าท่ีแล้ว พืน้ท่ีเหลา่นีค้รอบคลมุ
ถงึสิง่ท่ีแหลง่ขา่วของจีนระบวุา่เป็นพืน้ท่ี "ใหม"่ หรือพืน้ท่ีท่ีไมใ่ชพื่น้ท่ี
ทัว่ไป ซึง่ได้แก่ ทะเลลกึ เขตขัว้โลก อวกาศสว่นนอก และพืน้ท่ีไซเบอร์ 
(ทัง้สองประการแรกเก่ียวข้องกบัประเดน็ทางทะเลโดยตรง) เป็นท่ี
แนช่ดัวา่รัฐบาลจีนมีเจตนาท่ีจะก้าวเข้ามามีบทบาทท่ีส�าคญัย่ิงขึน้ใน
การก�าหนดธรรมาภิบาลโลกในพืน้ท่ีเหลา่นีท้ัง้หมด

การรวมศูนย์การควบคุมทางทหาร 
ของกองก�าลังรักษาชายฝ่ัง
การเปลี่ยนแปลงประการท่ีสองแสดงให้เหน็ถงึความพยายามในการ
เสริมความแข็งแกร่งของการบญัชาการทางทหารและการควบคมุ
กองก�าลงัรักษากฎหมายทางทะเลของจีน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของความ
พยายามท่ีเพ่ืมขึน้ในการเสริมความแข็งแกร่งของอ�านาจควบคมุของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีสร้างอิทธิพลระดบัชาตใินทกุ ๆ ด้าน ตาม
แผนการปฏิรูป กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังจะถกูถอดออกจากการควบคมุ
ของฝ่ายพลเรือนภายใต้ส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐ และ
รวมเข้าสูก่องก�าลงัต�ารวจตดิอาวธุแหง่ประชาชน ซึง่ขึน้ตรงตอ่คณะ
กรรมาธิการทหารสว่นกลางเทา่นัน้ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
ก่อนหน้านี ้ส�านกังานนีมี้สายการบงัคบับญัชาท่ีขึน้ตอ่ทัง้ฝ่ายทหาร
และฝ่ายพลเรือน ซึง่ขึน้ตรงตอ่ทัง้คณะกรรมาธิการทหารและคณะ
รัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมของจีนกลา่ววา่การเปลี่ยนแปลงนีมี้จดุ
ประสงค์เพ่ือ "เสริมสร้างความเป็นผู้น�าอยา่งเบด็เสร็จของพรรค" เหนือ

สหรัฐฯ และพนัธมติรควรเฝ้าระวงั

วธีิการผนวกบทเรียนทีจ่นีได้รับใน

ทะเลจนีใต้
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กองทพั ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เซาท์ไชน่ามอร์น่ิงโพสต์ รัฐบาล
จีนมีเป้าหมายท่ีจะจ�ากดัความสามารถของหนว่ยงานท้องถ่ินในการ
สง่ก�าลงัต�ารวจเข้าจดัการกบัเหตภุยัพิบตัิหรือวิกฤตการณ์ในพืน้ท่ีและ
ความท้าทายท่ีอาจเกิดขึน้กบัหนว่ยงานสว่นกลาง

เน่ืองจากการปฏิรูปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปัจจบุนักองก�าลงั
รักษาชายฝ่ังมีสายการบงัคบับญัชาท่ีขึน้ตอ่ฝ่ายทหารเทา่นัน้ และไมมี่
สว่นเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานรักษากฎหมายฝ่ายพลเรือน นายมาร์ตนิสนั
ชีใ้ห้เหน็วา่กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังใช้ระบบการด�าเนินการแบบทหารอยู่
ก่อนแล้ว การปฏิรูปมีจดุประสงค์หลกัคือยกระดบัสถานะทางสถาบนั
ของหนว่ยงานนีใ้ห้สอดคล้องกบัหลกัความเป็นจริง

ในชว่งต้น ๆ นี ้ทา่ทีของรัฐบาลและกองทพัตา่งชาตยิงัไมแ่นช่ดั 
เพราะรายละเอียดตา่ง ๆ หลายประการเก่ียวกบัโครงสร้างการสัง่การ
และควบคมุของกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังอาจยงัไมมี่ได้รับการแก้ไข ใน
แงม่มุหนึง่ก็มีโอกาสท่ีเป็นไปได้ส�าหรับสหรัฐอเมริกา การก�าจดัฉาก
หน้าฝ่ายพลเรือนของกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังอาจชว่ยสร้างความ

ชดัเจนในการสื่อสารระหวา่งกองทพั
สหรัฐฯ และจีน (กองก�าลงัรักษา
ชายฝ่ังและกองทพัเรือ) เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรม
ทางทะเลร่วมกนัท่ีปลอดภยัมาก
ขึน้ ผลลพัธ์ขึน้อยูก่บัความสามารถ
ของกองทพัสหรัฐฯ ในการแลก
เปลี่ยนข้อมลูกบักองทพัจีนเก่ียวกบั
การปฏิรูปครัง้นีโ้ดยละเอียด ซึง่เกิด
ขึน้ได้ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมลูแบบ
ทวิภาคีในระดบัการร่วมงานท่ีมีอยู่
แล้ว ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภยัและความเป็นมืออาชีพ
ในการเดนิเรือและการบนิ รวมถงึ
ข้อตกลงการปรึกษาทางทะเลใน
แงก่ารทหาร สหรัฐฯ ควรพยายาม
หยิบยกประเดน็เก่ียวกบักองก�าลงั
รักษาชายฝ่ังของจีนในการเจรจา
ดงักลา่วเพ่ือขอความชดัเจนเก่ียว
กบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บญัชาการและควบคมุของกอง
ก�าลงัรักษาชายฝ่ัง รวมถงึบทบาท
ในยามสงบและยามศกึ ในท�านอง
เดียวกนั สหรัฐอเมริกาควรสนบัสนนุ
การเจรจาแบบทวิภาคีท่ีเก่ียวกบักอง
ก�าลงัทางทะเลของจีน ซึง่เป็นกอง
ก�าลงัส�ารองท่ีจีนใช้เพ่ือยืนยนัและ
ปกป้องสทิธิทางทะเลท่ีจีนอ้างสทิธิ 
จีนอาจไมเ่ตม็ใจท่ีจะเจรจาเก่ียวกบั
ประเดน็เหลา่นีเ้น่ืองจากอปุสรรค
ทางองค์กรภายในและการปฏิรูปท่ี
ยงัไมล่งตวั อยา่งไรก็ตาม ทางการ

สหรัฐฯ อาจย�า้เตือนตวัแทนเจรจาของจีนเก่ียวกบัค�าแถลงการณ์ลา่สดุ
ของนายสี จิน้ผิงท่ีการประชมุโปลติบโูร วา่จีนควรท�าการรวบรวมกอง
ก�าลงัทางทะเลของตนให้มากขึน้ นายสีกลา่ววา่กองก�าลงั "ผสมห้า
ฝ่ายระหวา่งพรรค รัฐบาล กองทพั ต�ารวจ พลเรือน" ชว่ยให้จีนมี "ข้อได้
เปรียบเฉพาะ" ในการป้องชายแดนและชายฝ่ัง สหรัฐฯ ควรเรียกร้องวา่
ต้องการท�าความเข้าใจมากขึน้เก่ียวกบักองก�าลงั "ผสมห้าฝ่าย" เหลา่นี ้
และความเหมาะสมเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมทาง
ทะเลร่วมกนัท่ีปลอดภยั

การปฏิรูปครัง้นีมี้ทา่ทีท่ีนา่เป็นกงัวลส�าหรับสหรัฐอเมริกา นาย
ไลล์ มอร์ริส นกัวิเคราะห์นโยบายอาวโุสของแรนด์ คอร์ปอเรชัน่ กลา่ว
โต้แย้งเม่ือไมน่านนีว้า่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจเป็นการเปิดทาง
ให้กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังด�าเนินปฏิบตัิการทางทหารเพ่ิมเตมิ และเพ่ิม
ความยืดหยุน่ให้กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังสามารถด�าเนินการได้อยา่ง
เดด็ขาดมากขึน้ในนา่นน�า้ท่ีเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนตะวนัออกและ
ทะเลจีนใต้ ความเป็นไปได้นีเ้ป็นการเน้นย�า้ถงึความส�าคญัของการ
ร้องขอความชดัเจนย่ิงขึน้เก่ียวกบัการปฏิรูปครัง้นีจ้ากรัฐบาลจีน และ
การเสริมประสทิธิภาพให้กบักลไกเดมิท่ีมีอยูเ่พ่ือจดัการกบัการเผชิญ
หน้าทางทะเลโดยไมค่าดคดิได้อยา่งปลอดภยั

การตอกย�า้ถงึข้อกังวลเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
การเปลี่ยนแปลงประการท่ีสาม เป็นความพยายามในการเพ่ิม
ประสทิธิภาพการด�าเนินการของสององค์ประกอบหลกัในยทุธศาสตร์
ทางทะเลของจีน ซึง่ได้แก่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทางทะเลและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในมหาสมทุร (พลงังาน สตัว์น�า้ และ
แร่ธาต)ุ ตามแผนการปฏิรูป องค์ประกอบท่ีเหลืออยูข่องงานใน
ส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐ จะแบง่ให้กบักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละกระทรวงนิเวศวิทยาและสิง่แวดล้อมท่ี
ก่อตัง้ขึน้ใหม ่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะเข้ามาแทนท่ีอดีต
องค์กรแมข่องส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐ ซึง่ก็คือ
กระทรวงท่ีดินและทรัพยากร โดยงานจะขยายตวัเพ่ือครอบคลมุถงึ
งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีก่อนหน้านีเ้ป็นหน้าท่ี
ของกระทรวงเศรษฐกิจสงูสดุของจีน ได้แก่ คณะกรรมาธิการการ
พฒันาและปฏิรูปแหง่ชาต ิเชน่เดียวกบังานของส�านกังานการรังวดั
และแผนท่ีท่ีถกูยบุไปแล้ว นายหวงั หยง สมาชิกรัฐสภากลา่ววา่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะ "ท�าหน้าท่ีบริหารภเูขา น�า้ ป่าไม้ ไร่
นา ทะเลสาบ และทุง่หญ้าอยา่งครอบคลมุ " ในสว่นนี ้กระทรวง
นิเวศวิทยาและสิง่แวดล้อมจะท�างานแทนท่ีกระทรวงสิง่แวดล้อม และ
จะ "รวมหน้าท่ีรับผิดชอบของการปกป้องระบบนิเวศและสิง่แวดล้อมท่ี
กระจดักระจาย" ซึง่ก่อนหน้านีมี้การกระจายอยูใ่นหลายหนว่ยงาน ซึง่
จะรวมถงึการท�าหน้าท่ีเก่ียวกบัการปกป้องสิง่แวดล้อมท่ีก่อนหน้านีอ้ยู่
ในความรับผิดชอบของส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐ

ทัง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละกระทรวงสิง่แวดล้อมมีแนว
โน้มท่ีจะรับหน้าท่ีการรักษากฎหมายพลเรือนบางสว่น ซึง่ชีใ้ห้เหน็
วา่การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีท่ี้แม้จะฟังดเูป็นเร่ืองซ�า้ซากส�าหรับคนนอก 
แตเ่ป็นสิง่ท่ีควรตดิตามส�าหรับนกัวิเคราะห์ท่ีตรวจสอบพฤตกิรรม
ของจีนในทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต้ นกัเขียนชาวจีนคน
หนึง่ประเมินวา่กระทรวงสิง่แวดล้อมอาจต้องท�าหน้าท่ีบริหารการ

เรือบรรทุกอากาศยาน
ล�าแรกของจนีทีผ่ลติใน
ประเทศ ซ่ึงรู้จกักนัในช่ือ 
ไทป์ 001เอ เป็นเรือบรรทุก
อากาศยานล�าทีส่องของ
ประเทศถดัจากเหลยีวหนิง 
เดนิทางออกจากท่าเรือใน
เมอืงทางตะวนัออกเฉียง
เหนือของเมอืงต้าเหลยีน
เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2561
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รักษากฎหมายในประเดน็เก่ียวกบั
การปกป้องสิง่แวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตอิาจบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ
ทรัพยากรและการใช้พืน้ท่ี และกอง
ก�าลงัรักษาชายฝ่ังอาจรับหน้าท่ีจดัการ
กบัประเดน็ตา่ง ๆ เชน่ ความมัน่คง
ทางทะเล การตอ่ต้านการลกัลอบน�า
เข้า และ "หน้าท่ีเฉพาะหน้าภายนอก" 
ท่ีไมร่ะบแุนช่ดั และจ�าเป็นต้องมีการ
ขยายความเพ่ิมเตมิ อยา่งไรก็ตาม สิง่
ท่ีแนช่ดัคือกระทรวงเหลา่นีจ้ะเป็นกระ
ทรวงเดมิแตมี่ขนาดใหญ่ขึน้และอาจ
ทรงอิทธิพลย่ิงขึน้ ในฐานะกระทรวง เป็นไปได้วา่หนว่ยงานเหลา่นีจ้ะ
มีอ�านาจมากกวา่ท่ีส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐเคยมี (ใน
ฐานะองค์กรทบวง) ซึง่อาจชว่ยในการพฒันาและสร้างความสอดคล้อง
ให้กบัปัจจยัสองประการท่ีส�าคญัแตม่กัจะไมล่งรอยกนั ได้แก่ การ
พฒันาเศรษฐกิจ (ซึง่ขึน้อยูก่บัการใช้ทรัพยากร รวมถงึทรัพยากรจาก
มหาสมทุร) และการปกป้องสิง่แวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีเ้กิดจากข้อก�าหนดท่ีใหญ่กวา่ใน
ยทุธศาสตร์ชาตจีิน การรายงานของนายสีในการประชมุใหญ่ครัง้ท่ี 
19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบถุงึเป้าหมายท่ีจะสร้าง "ประเทศจีนท่ี
สวยงาม" ภายใน พ.ศ. 2578 "อนัมีท้องฟ้าสีคราม แผน่ดนิสีเขียว และ
ผืนน�า้ใส" ตามท่ีหนงัสือพิมพ์รายวนัพีเพิลส์เดลีระบไุว้วา่ ท้องทะเลอนั
สวยงามคือหนึง่ในสว่นส�าคญัของ "ประเทศจีนท่ีสวยงาม" จากรายงาน
การประชมุใหญ่ครัง้ท่ี 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายสียงัเรียกร้อง
ให้มีการจดัตัง้หนว่ยงานก�ากบัดแูลเพ่ือรับหน้าท่ีในการสร้าง "ประเทศ
จีนท่ีสวยงาม" บริหารทรัพยากรธรรมชาตขิองรัฐ ตรวจสอบระบบนิเวศ
ธรรมชาต ิและพฒันาระบบการอนรัุกษ์ธรรมชาตท่ีิประกอบไปด้วย
อทุยานแหง่ชาตเิป็นสว่นใหญ่ จีนประสบกบัความล้มเหลวอยา่งรุนแรง
หลายครัง้ในการปกป้องสิง่แวดล้อมของประเทศอยา่งทนัทว่งทีจนถงึ
ปัจจบุนั ซึง่บัน่ทอนสิง่แวดล้อมธรรมชาตเิพ่ือแลกกบัการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด อยา่งน้อยตอนนีก็้กลา่วได้วา่ รัฐบาลจีนทุม่
สดุตวัในการให้ความส�าคญักบัการปกป้องสิง่แวดล้อม

ขณะนีย้งัเร็วเกินไปท่ีจะให้ค�าตอบได้วา่การเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรครัง้ลา่สดุนีจ้ะประสบความ
ส�าเร็จหรือไม ่เพราะความพยายามก่อนหน้านีใ้นการใช้วิธีท่ีมีความ
ยัง่ยืนมากขึน้ประสบกบัล้มเหลว สิง่ท่ีส�าคญัคือการเพ่ิมความตระหนกั
ถงึความส�าคญัของมหาสมทุรและทรัพยากรในมหาสมทุรในแนวทาง

เพ่ือผลประโยชน์ด้านการพฒันาและความมัน่คงโดยรวมของจีน นกั
วิจยัของส�านกังานบริหารกิจการทางทะเลแหง่รัฐระบวุา่ ในอนาคต
จีนจะพึง่พา "การส�ารวจ การพฒันา และการใช้มหาสมทุรในระดบั
ความสงูและความลกึใหม"่ นกัเขียนชาวจีนอีกรายหนึง่ระบวุา่ การ
แสวงหาเหลา่นีไ้มไ่ด้จ�ากดัเฉพาะทะเลในเขตอ�านาจของจีน แตย่งั
รวมไปถงึพืน้ท่ีทางทะเล "แหง่ใหม"่ (ทะเลลกึและเขตขัว้โลก) และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลท่ีอยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของตา่ง
ประเทศ

ท่าทขีองสหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกาควรตอบโต้อยา่งไร? การร้องขอความชดัเจนเพ่ิมเตมิ
จากจีนในสว่นของกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังและกองก�าลงัทางทะเลเป็น
เพียงสว่นหนึง่ของค�าตอบ ยทุธศาสตร์ทางทะเลของจีนประกอบไป
ด้วยวตัถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม การทตูและการทหาร 
สหรัฐอเมริกาควรสร้างแนวทางเพ่ือให้ทดัเทียม วตัถปุระสงค์ทางทะเล
ระยะยาวของจีนบางเร่ืองตรงกบัผลประโยชน์ระดบัชาตขิองสหรัฐฯ 
เชน่ การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทางทะเล แตว่ตัถปุระสงค์อ่ืน ๆ เป็นสิง่ท่ี
มีความขดัแย้ง ซึง่รวมถงึความพยายามของจีนเพ่ือรักษาสทิธิและผล
ประโยชน์ทางทะเลในทะเลใกล้เคียงและทัว่โลก การจดัการแงม่มุท่ี
แตกตา่งตกเป็นภาระอนัหนกัอึง้ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แม้จะ
ไมใ่ชท่ัง้หมด แตก่ารด�าเนินการจะมีประสทิธิภาพน้อยหากปราศจาก
ความร่วมมือจากภาคสว่นอ่ืนของรัฐบาล ในการแลกเปลี่ยนซึง่กนัและ
กนั ความทะเยอทะยานทางทะเลของจีนควรได้รับการจดัการในระดบั
ประเทศตอ่ประเทศ นอกเหนือจากชอ่งทางแบบทหารตอ่ทหาร

จากความท้าทายตา่ง ๆ ท่ีเป็นผลจากยทุธศาสตร์ทางทะเลของ
จีน ความพยายามของจีนในแงข่องกฎหมายเป็นสิง่ท่ีกระตุ้นให้ทาง

ภาพจากมุมสูงแสดงให้เห็นแนวปะกา
รังซูบี ซ่ึงจนีเร่ิมเข้าครอบครองใน พ.ศ. 
2531 ทีน่ี่เป็นหน่ึงในเจด็ด่านหน้าในหมู่
เกาะสแปรตลซ่ึีงจนีจดัก�าลงัทหารเข้าไป
ประจ�าการ 
ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์และกิจการระหวา่งประเทศ/
โครงการเพ่ือความโปร่งใสทางทะเลในเอเชีย
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สหรัฐฯ หนัมาสนใจอยา่งเร่งดว่นมากท่ีสดุ รัฐบาลจีนหาลูท่างก�าหนด
ความต้องการส�าหรับธรรมาภิบาลโลกในแงม่มุของกฎหมายทะเล
นานาชาติ รัฐบาลสหรัฐฯ และพนัธมิตรต้องด�าเนินการอยา่งเฉียบพลนั
หากรัฐบาลจีนท�าได้ส�าเร็จ รัฐบาลจีนต้องการบัน่ทอนประสทิธิภาพ
ของพนัธมิตรทางทหารของสหรัฐฯ และการแสดงตนและการปฏิบตัิ
การทางทหารของสหรัฐฯ ใกล้กบัจีน สง่ผลให้เป็นการบอ่นท�าลาย
ความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการสง่ก�าลงัและสร้างความมัน่คงใน
ภมิูภาคดงักลา่ว จีนยงัแสวงหาบทบาทท่ีแข็งแกร่งย่ิงขึน้ของตนเองใน
ฐานะ "มหาอ�านาจ" ในเขตขัว้โลกและทะเลลกึ ซึง่เป็นการกรุยทางให้
กบัอนาคตท่ีผลประโยชน์และคา่นิยมของจีนเป็นใหญ่ในพืน้ท่ีสว่นกลาง
เหลา่นีท้ัว่โลก นอกจากนี ้จีนพยายามสร้างอ�านาจข้ามประเทศของศาล
ทางทะเลภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมความสามารถของ
ตนเองในการเรียกร้องสทิธิอ�านาจอธิปไตยกบัประเทศอ่ืน ๆ

ชอ่งโหวท่ี่ส�าคญัท่ีขดัขวางความพยายามทางกฎหมายของจีนคือ
การขาด "กฎหมายพืน้ฐานทางทะเล" ภายในประเทศจีน นกัวิชาการ
ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัรัฐบาลจีนระบวุา่ แม้กฎหมายตา่ง ๆ ของจีนจะ
สามารถแก้ไขปัญหาทางทะเลท่ีชดัเจน แตย่งัต้องมีกฎหมายทางทะเล
ท่ีเป็นเอกภาพเพ่ือท�าให้ยทุธศาสตร์ทางทะเลของจีนมีรากฐานทาง
กฎหมายท่ีมัน่คงย่ิงขึน้และท�าให้เป้าหมายของรัฐบาลจีนชดัเจนย่ิง
ขึน้ กฎหมายดงักลา่วอาจแก้ไขความสมดลุระหวา่งข้อกงัวลด้านความ
มัน่คงแหง่ชาตแิละการพฒันาเศรษฐกิจในยทุธศาสตร์ทางทะเล ใน
ท�านองเดียวกนั กฎหมายนีจ้ะชว่ยสร้างแนวทางการสร้างสมดลุของ
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประเทศเพ่ือนบ้านในแงห่นึง่ และในอีกแงห่นึง่
คือการยืนยนัสทิธิอ�านาจอธิปไตยทางทะเลของจีน ในท�านองเดียวกนั 
กฎหมายนีจ้ะชว่ยสร้างความสมดลุระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจและ
การปกป้องสิง่แวดล้อม ทะเลจีนใต้ซึง่เหลา่ผู้ อ้างสทิธิตา่งแขง่ขนักนัใน
ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การทหารและสิง่แวดล้อม เป็นตวัอยา่ง
ของเป้าหมายทางการแขง่ขนัเหลา่นี ้

การตอบสนองแบบองค์รวมของสหรัฐฯ นา่จะใช้ประโยชน์จากชอ่ง
โหวใ่นยทุธศาสตร์ของจีนและเช่ือมรอยตอ่ในแนวทางของสหรัฐฯ มี
ค�าแนะน�าด้านนโยบายส�าหรับสหรัฐฯ อยา่งน้อยสามประการท่ีโดด
เดน่ในเร่ืองนี ้ประการท่ีหนึง่ สหรัฐอเมริกาควรให้สตัยาบนัอนสุญัญา
สหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล ความเคล่ือนไหวดงักลา่วจะเป็น
สญัญาณส�าคญัของความทุม่เทท่ีมีมาตลอดของรัฐบาลสหรัฐฯ ตอ่
ความสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบในระดบันานาชาต ิประการท่ีสอง 
ยทุธศาสตร์อินโดแปซฟิิกท่ีมีเสรีและเปิดกว้างของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึง่น�า
มาปรับใช้ใน พ.ศ. 2560 และยงัคงอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง ควรแสดง
จดุตา่งในเชิงบวกตอ่วิสยัทศัน์ของรัฐบาลจีนส�าหรับธรรมาภิบาลโลกใน
พืน้ท่ีทางทะเล ซึง่ควรสง่เสริมแนวคดิด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม การ
ทตู กฎหมาย และความมัน่คงท่ีอยูคู่ก่บัผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ของ
ภมิูภาค ของโลก และของจีนมานานหลายทศวรรษ และควรดงึความ
สนใจมาท่ีความพยายามของจีนในการปรับเปลี่ยนแนวคดินีต้ามความ
ต้องการและคา่นิยมของจีนเอง ความพยายามท่ีเน้นการเจรจาเป็น
สว่นใหญ่เหลา่นีค้วรสอดคล้องกบัการแสดงตนทางทหารของสหรัฐฯ 
ความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเล และการมีสว่นร่วมทางการ
ทตูกบัพนัธมิตรและหุ้นสว่น ไมใ่ชเ่ฉพาะในอินโดแปซฟิิกเทา่นัน้ แต่
ยงัต้องครอบคลมุในระดบัโลกในขณะท่ียทุธศาสตร์ทางทะเลของจีน

มีการขยายขอบเขต ประการท่ีสาม สหรัฐฯ ควรเสนอยทุธศาสตร์และ
กฎหมายทางทะเลให้เป็นหวัข้อส�าหรับการเจรจาในระดบัสงูของสหรัฐฯ 
และจีนในอนาคต  
การเจรจาด้านการบงัคบัใช้กฎหมายและความมัน่คงทางไซเบอร์ของ
สหรัฐฯ และจีนอาจเป็นเวทีท่ีเป็นไปได้ รัฐบาลสหรัฐฯ ควรใช้การแลก
เปลี่ยนเหลา่นีเ้พ่ือท�าความเข้าใจในแนวคดิกฎหมายทางทะเลท่ีรัฐบาล
จีนสนบัสนนุ และเพ่ือคดัค้านเม่ือแนวคดิเหลา่นีมี้ความขดัแย้งกบักฎ
และบรรทดัฐานสากลท่ีมีมานาน เป้าหมายของสหรัฐฯ ควรเป็นการปรับ
เปลี่ยนแนวคดิทางกฎหมายใหม ่ๆ ของจีนก่อนท่ีแนวคิดเหลา่นีจ้ะถกู
น�าไปปรับใช้ในกฎหมายทางทะเลพืน้ฐานของจีน

น�า้ใส ไหลลึก
การเปลี่ยนแปลงทาง
สถาบนัทัง้สามประการ
ล้วนให้ความส�าคญัใน
ด้านท่ีรัฐบาลจีนมอง
เหน็ความจ�าเป็นในการ
ปรับปรุงการด�าเนินการ
ยทุธศาสตร์ทางทะเล 
เพ่ือสวมบทบาทท่ีใหญ่
ขึน้บนเวทีโลก หาก
การปฏิรูปเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาล
จีน ผู้สงัเกตการณ์
ควรคาดเดาไว้วา่
ยทุธศาสตร์ทางทะเล
ของจีนจะกลายเป็น
องค์ประกอบท่ีชดัเจน
ย่ิงขึน้ในนโยบายการ
ตา่งประเทศของจีน 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการ
สนบัสนนุของนายสี
ในเร่ืองของ "สงัคมท่ีมนษุยชาตมีิอนาคตร่วมกนั" ส�าหรับนายสี การ
สร้างสงัคมนีห้มายความวา่ผลประโยชน์และคา่นิยมของพรรคจะมี
อิทธิพลมากขึน้ในธรรมาภิบาลโลก ประการท่ีสอง ผู้สงัเกตการณ์ควร
ท�าความเข้าใจมากขึน้เก่ียวกบัการบญัชาการและควบคมุของกอง
ก�าลงับงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลของจีนภายใต้คณะกรรมาธิการ
ทหารสว่นกลาง ในเร่ืองการปฏิบตัติามเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ของ
พรรคในการฟืน้ฟปูระเทศจีน ประการสดุท้าย ผู้สงัเกตการณ์ควรมอง
หาความสมดลุท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ในเร่ืองความต้องการของ
พรรคในการใช้มหาสมทุรเพ่ือท�าให้ประเทศจีนร�่ารวยและสวยงาม 
ความส�าเร็จของรัฐบาลจีนในความพยายามเหลา่นีย้งัไมแ่นช่ดั แตท่ี่
แนช่ดัคือจดุประสงค์ สหรัฐฯ รวมถงึพนัธมิตรและหุ้นสว่นจ�าเป็นต้องมี
วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนเทา่เทียมกนั  o

นางลซิา โทบนิ เผยแพร่บทความข้างต้นเป็นครัง้แรกในเวบ็ไซต์ วอร์ ออน เดอะร็อกส์ ซึง่เป็น
แพลตฟอร์มส�าหรับประเดน็ด้านนโยบายตา่งประเทศและความมัน่คงแหง่ชาต ิบทความนีมี้การเรียบ
เรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั

การตอบสนองของ

สหรัฐฯ ในแบบองค์

รวม คาดว่าจะฉวย

ประโยชน์จากช่อง

โหว่ในยุทธศาสตร์

ของจนีและประสาน

รอยต่อในแนวทาง

ของสหรัฐฯ
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ปัญหาการขุดคลอง 
ทีค่ดิไม่ตก

ไทยอาจต้องเสียอ�านาจอธิปไตย เพือ่แลกกบัผล
ประโยชน์ทีน่่ากงัขาจากคลองทีส่ร้างโดยจนี

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

เรือหลายล�าทอดสมอใกล้กบัโรงกลัน่บนเกาะบูคอมของ
สิงคโปร์ การค้าทัว่โลกมากกว่าร้อยละ 30 เดนิทางผ่าน
ช่องแคบมะละกาทุกปี รวมถงึน�า้มนัของจนีราวร้อยละ 80 
ทีม่าจากตะวนัออกกลางและแอฟริกา  รอยเตอร์
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นผลกัดนัการก่อสร้างคลองฝีมือมนษุย์ท่ีตดั
ผา่นประเทศไทยเพ่ือเช่ือมระหวา่งทะเลจีนใต้
กบัทะเลอนัดามนั เช่ือมตอ่มหาสมทุรอินเดีย

และมหาสมทุรแปซฟิิก และลดเวลาเดนิทางระหวา่ง
มหาสมทุรทัง้สองแหง่ได้สองถงึสามวนั โดยย่ืนข้อเสนอ
เก่ียวกบัคลองกระ หรือคลองไทยท่ีรัฐบาลไทยเปลี่ยน
ช่ืออยา่งเป็นทางการ ซึง่จะมีความยาวมากกวา่ 100 
กิโลเมตรข้ามคอคอดกระ และแทนท่ีเส้นทางการค้าผา่น
ชอ่งแคบมะละกาและสงิคโปร์ ผู้ เสนอระบวุา่สามารถ
สร้างคลองดงักลา่วได้ภายใน 5 ถงึ 10 ปีเม่ือแผนงาน
ผา่นการอนมุตัิ

แนวคดิการสร้างเส้นทางน�า้ดงักลา่วเร่ิมมีในศตวรรษ
ท่ี 17 แตข่ณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการหารือโดยเป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน ซึง่สร้างความกงัวล
ให้กบัเพ่ือนบ้านของไทยหลายประเทศ โดยมีแนวโน้มวา่
จีนจะสนบัสนนุเงินทนุและท้ายท่ีสดุเข้าควบคมุคลองซึง่

คาดวา่จะต้องใช้เงินสร้างมากกวา่ 3 หม่ืนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 9.9 แสนล้านบาท) 

ความหวาดกลวัแผก่ระจายไปทัว่ภมิูภาคอินโด
แปซฟิิกวา่ คลองนีจ้ะเป็นอีกสิง่หนึง่ท่ีแสดงถงึตวัตอ่อีก
ชิน้ในแผนแมบ่ทของจีนท่ีหวงัเข้าครอบครองภมิูภาค 
แม้ทางการจีนและไทยจะปฏิเสธวา่ไมมี่การพิจารณา
โครงการดงักลา่วอยา่งจริงจงั นกัวิเคราะห์โต้แย้งวา่คลอง
ดงักลา่วจะสร้างความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ทหารให้
กบัจีนมากย่ิงกวา่การเพ่ิมความสามารถในการสง่กอง

ก�าลงัทางเรือไปในทะเลอนัดามนัและมหาสมทุรอินเดีย
ฝ่ังตะวนัออก

“ตามทฤษฎีแล้ว คลองกระ จะเป็นประโยชน์กบั
อินเดียและภมิูภาคนี ้โดยแบง่เบาภาระจากชอ่งแคบ
มะละกาท่ีแออดัมากเกินไป” ผู้บญัชาการระดบัสงู
ของกองทพัเรืออินเดียกลา่วกบั บิสซิเนส สแตนดาร์ด 
หนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาองักฤษของอินเดียเม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 “ในทางปฏิบตั ิมีเหตท่ีุต้องกงัวล
วา่การท่ีจีนมีสว่นเก่ียวข้องในโครงการนีจ้ะมีผลอะไรตอ่
การถ่วงดลุอ�านาจในมหาสมทุรอินเดีย” 

ราวร้อยละ 33 ของการค้าโลก หรือเรือเกือบ 
84,000 ล�าเดนิทางผา่นชอ่งแคบมะละกาเป็นประจ�าทกุ
ปี เชน่เดียวกบัน�า้มนัของจีนราวร้อยละ 80 ซึง่มาจาก
ตะวนัออกกลางและแอฟริกา ตามท่ีระบใุนเวบ็ไซต์ซี
เทรด มาริไทม์ นิวส์ เส้นทางเดนิเรือใหมซ่ึง่จะกว้าง 450 
เมตรและลกึ 25 เมตร จะยน่ระยะเส้นทางขนสง่ระหวา่ง

มหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแปซฟิิก
ลงได้ 1,200 กิโลเมตร และอ�านวยความ
สะดวกให้กบัเรือขนสง่น�า้มนัท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก ธนาคารโลกคาดการณ์วา่การจราจรใน
ชอ่งแคบมะละกาจะเกินอตัราการรองรับตอ่ปี
สงูสดุท่ี 122,000 ล�าใน พ.ศ. 2563  

คลองกระ จะเป็นทางออกทางการ
ทหารของจีนตามท่ีนายห ูจ่ินเทา อดีต
ประธานาธิบดีจีนเรียกวา่ “สถานการณ์ล�าบาก
เก่ียวกบัชอ่งแคบมะละกา” ดงันัน้ เส้นทาง
ใหมนี่จ้ะเป็นอีกทางเลือกหนึง่นอกจากเส้น
ทางชอ่งแคบมะละกา ซึง่ประเทศอ�านาจใน
ภมิูภาคอาจอ่ืน ๆ อาจไมใ่ห้จีนเข้าถงึหากมี
ความขดัแย้งเกิดขึน้ในอินโดแปซฟิิก

นอกจากนี ้ผู้บญัชาการระดบัสงู
ของกองทพัเรืออินเดียยงักลา่วกบั บิสซิเนส 
สแตนดาร์ด วา่ คาดการณ์ได้วา่จีนจะสง่

ก�าลงัทหารเข้าไปประจ�าการท่ีคลองดงักลา่ว ซึง่จีนได้
จดัให้มีก�าลงัทหารในการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ในอินโดแปซฟิิกหลาย ๆ แหง่ แม้จะปฏิเสธอยูเ่นือง ๆ 
ถงึเจตนาและกิจกรรมท่ีด�าเนินอยูเ่พ่ือสร้างคา่ยทหาร
และตดิตัง้ยทุโธปกรณ์ทางการทหารในสถานท่ีดงักลา่ว 
ตวัอยา่งท่ีส�าคญั ๆ รวมถงึโครงสร้างประดษิฐ์ท่ีจีนสร้าง
ในทะเลจีนใต้ชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ซึง่ได้แก่ฐานทพัเรือและ
ฐานทพัอากาศจ�านวนมาก และโครงการทา่เรือใช้ได้สอง
ทางหลายแหง่ตัง้แตก่วาดาร์ในปากีสถานไปจนถงึจิบตีู

จี

เรือขนสินค้าเดนิทาง
ถงึท่าเรือสิงคโปร์ใน
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 
2560  

รอยเตอร์
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ในแอฟริกา ซึง่จีนใช้กบัดกัหนีรั้ฐบาลเพ่ือคอ่ย ๆ 
ชว่งชิงการควบคมุ นกัวิเคราะห์การทหารกลา่ววา่ 
โครงการขดุคลองท่ีเสนอยงัเป็นประโยชน์ตอ่การ
ทหารของประเทศไทยเชน่เดียวกบัจีน โดยชว่ยให้
กองทพัเรือเดินทางผา่นชายฝ่ังด้านตะวนัออกและ
ตะวนัตกของประเทศไทยได้ 

การสนับสนุนทีค่ลุมเครือ
รัฐบาลไทยยงัคงกลา่ววา่ ไมมี่แผนท่ีจะสนบัสนนุ
โครงการนี ้“ในพืน้ท่ีนัน้ยงัคงมีปัญหาอ่ืน ๆ ซึง่จะ
ต้องจดัการก่อน” พล.ท. สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษก
รัฐบาลไทยกลา่วเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
และยงัเสริมวา่ พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ยืนยนัวา่รัฐบาลไมมี่นโยบายเก่ียวกบั
โครงการดงักลา่ว ตามรายงานของ เดอะสเตรตส์  
ไทมส์ หนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาองักฤษของสงิคโปร์

อยา่งไรก็ตาม หนว่ยงานจีนและไทยได้ลงนาม
ในบนัทกึความเข้าใจเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2558 ให้ด�าเนินการโครงการตอ่ไป ตามข้อมลูใน
นิตยสารออนไลน์ เดอะดโิพลแมต แม้จะปฏิเสธ
การมีสว่นเก่ียวข้องอยา่งเป็นทางการของรัฐบาลใน
ขณะนัน้ จีนขึน้ช่ือเร่ืองการใช้บริษัทเอกชนเป็นข้อ
อ้างเพ่ือด�าเนินโครงการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้รับ
สนบัสนนุเงินทนุจากรัฐบาล บริษัทการลงทนุและ
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานคลองกระ ไทย-จีนท่ีตัง้
อยูใ่นกวา่งโจว ประเทศจีน และเอเชียยเูนียนกรุ๊ป ท่ี
น�าโดยพล.อ. ชวลติ ยงใจยทุธ อดีตนายกรัฐมนตรี 
ลงนามในข้อตกลงดงักลา่ว นอกจากนี ้ได้มีการจดั
ท�าการศกึษาเก่ียวกบัความเป็นไปได้ใน พ.ศ. 2559 
และหนว่ยงานของจีนได้ท�าการส�ารวจเส้นทางท่ี
เสนอ ตามการรายงานของสื่อตา่ง ๆ  

สมาคมคลองไทยเพ่ือการศกึษาและพฒันา 
เป็นองค์กรซึง่ก่อตัง้ขึน้โดยกลุม่นายพลท่ีเกษียณ
อายรุาชการแล้ว และมีพล.อ. พงษ์เทพ เทศประทีป 
อดีตเสนาธิการทหารบกเป็นประธาน เป็นกลุม่
ท่ีน�าการผลกัดนัโครงการนีใ้นประเทศไทย ตาม
รายงานเม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560 ในเวบ็ไซต์
นิกเคอิเอเชียนรีวิว  ในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561 กลุม่ดงักลา่วเรียกร้องให้คณะกรรมการแหง่
ชาตศิกึษาโครงการดงักลา่วท่ีมีมลูคา่ 3 หม่ืนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 9.9 แสนล้านบาท) 
ซึง่หลกั ๆ แล้วจะได้รับเงินทนุผา่นโครงการหนึง่
แถบหนึง่เส้นทางของจีน การจดัการประชมุตอ่เน่ือง
ในกรุงเทพฯ โดยสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย-จีนซึง่ผกูพนัใกล้ชิดกบัรัฐบาลจีน รวมถงึการ
ประชมุท่ีจดัโดยสมาคมการค้ายโูรเปียนเพ่ือธรุกิจ
และการพาณิชย์เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 

และเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ชว่ยกระตุ้นความ
สนใจในคลองดงักลา่ว 

มีความกงัวลในวงกว้างวา่การท่ีจีนเป็นผู้
ควบคมุโครงการนีอ้าจกดักร่อนอ�านาจอธิปไตยของ
ไทย แม้วิศวกรจะพิจารณาแล้ววา่โครงการดงักลา่ว
มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค 

“หากมองข้ามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีนา่
กงัขาแล้ว ประวตัศิาสตร์ของคลองปานามาและ
คลองสเุอซแสดงให้เหน็แล้ววา่การท่ีประเทศหนึง่
สนบัสนนุเงินทนุการก่อสร้างในอีกประเทศหนึง่ มกั
น�าไปสูก่ารแผข่ยายอิทธิพลท่ีเหน็ได้ชดัจากประเทศ
ซึง่สนบัสนนุเงินทนุ” พล.อ. อิวิกา คนิเดอร์ ผู้อ�านวย
การหนว่ยงานความมัน่คงและขา่วกรองทางการ
ทหารของโครเอเชียกลา่วกบั บิสซิเนส สแตนดาร์ด 

นอกจากนี ้มีการพิสจูน์ให้เหน็จากในอดีตแล้ว
วา่การบริหารจดัการโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของ
จีนนัน้ต�่ากวา่มาตรฐานเม่ือเทียบกบัสหรัฐฯ ฝร่ังเศส 
และประเทศประชาธิปไตยอ่ืน ๆ

ประวตัผิลงานทีน่่ากงัขา
จีนพยายามท�าโครงการประเภทเดียวกนันีอี้ก
มากมายทัว่โลก ซึง่สร้างผลในเชิงลบแก่ชาตท่ีิ
เข้าร่วม โครงการคลองมลูคา่ 4 หม่ืนล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท) ท่ี
วางแผนไว้ในนิการากวัซึง่คาดวา่จะเป็นคูแ่ขง่กบั

ชาวบ้านศรีลงัการวมตวัประท้วงหน้าพธีิเข้ารับต�าแหน่ง
ทีเ่ขตอุตสาหกรรมในหมู่บ้านมริิยาวลิล่าในอมับาลนัโตตา 
ประเทศศรีลงักา เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2560 ชาวบ้าน
วางแผนบุกยดึพืน้ทีส่่วนบุคคลส�าหรับเขตอุตสาหกรรม
ทีจ่นีจะสร้างโรงงานและท�าการลงทุนคร้ังใหญ่  ดแิอสโซซเิอ
ทเตด็ เพรส
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"เส้นทางคลองทีเ่สนอ จะตัดผ่านพืน้ทีท่่องเทีย่ว
ในทะเลอันดามันทีส่ร้างรายได้ร้อยละ 40 ของ
รายได้โดยรวมจากอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว" 
– นายธรณ์ ธ�ารงนาวาสวสัดิ์ ผู้เช่ียวชาญทางทะเลจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กล่าว

เรือแล่นไปตามชายฝ่ังสิงคโปร์เมือ่เดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ในแต่ละปีมเีรือมากกว่า 84,000 ล�าแล่น
ผ่านช่องแคบมะละกา เรือส่วนใหญ่จะผ่านท่าเรือ
สิงคโปร์  รอยเตอร์
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ทะเลจนีใต้

ไทย

มาเลเซีย

มาเลเซีย

คลองกระ

กรุงเทพฯ

ปีนงั

กวัลาลมัเปอร์

สิงคโปร์

สงขลา

สตูล

ทะเล
อันดามัน

ช่องแคบ
มะละกา

อ่าวไทย

มหาสมุทร
อินเดยี

มหาสมุทร
แปซิฟิก

กมัพูชา
เวยีดนาม

เส้นทางทีน่�า
เสนอส�าหรับ
คลองไทย

เสน้ทางคลองใหม่จะ
ยน่ระยะการเดินทาง
ระหวา่งมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟิกได ้ 
1,200 กโิลเมตร

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

คลองปานามาเป็นตวัอยา่งท่ีส�าคญั นิการากวัให้สทิธ์ินายหวงั จิง นกั
ธรุกิจชาวจีนและบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียวเพ่ือสร้างคลองเช่ือมมหาสมทุร
และโครงการสนบัสนนุอ่ืน ๆ เม่ือ พ.ศ. 2556 ซึง่จากรายงานของสื่อพบ
วา่ไมมี่สิง่ใดเป็นรูปเป็นร่าง ในข้อตกลงซึง่ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย
หลาย ๆ คนกลา่ววา่ละเมิดอ�านาจอธิปไตยชาติของประเทศ นายแด
เนียล ออร์เตกา ประธานาธิบดีนิการากวั สัง่สมาชิกสภาผู้ภกัดีให้อนมุตัิ
กฎหมายโดยอตัโนมตั ิซึง่คือการสง่มอบสทิธิเหนือคลองดงักลา่วให้นาย
หวงัเป็นเวลา 50 ปี แตไ่มมี่การเร่ิมการก่อสร้างแตอ่ยา่งใด ตามรายงาน
เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในหนงัสือพิมพ์ เดอะไมอามีเฮรลัด์

ในทางกลบักนั ผู้สงัเกตการณ์ตา่งวิตกวา่นิการากวักลายเป็นเหย่ือ
ของแผนการทจุริตครัง้ใหญ่ “มีความกลวัวา่ในตอนนีน้ายหวงัอาจใช้
สมัปทานระยะเวลา 50 ปีนี ้เพ่ือขายสทิธ์ิให้กบัทา่เรือ สนามบนิ และ
แหลง่ทอ่งเท่ียว โดยท่ีชาวนิการากวัไมไ่ด้รับผลประโยชน์ใดเลยแม้แต่
น้อย ซึง่จะเป็นตวัอยา่งได้เป็นอยา่งดีวา่ระบอบอ�านาจนิยมกลายเป็น
ระบอบท่ีไร้ความสามารถและทจุริตมากท่ีสดุได้อยา่งไร” นายแอนเดรส 
ออปเพนไฮเมอร์ นกัขา่ว รายงานใน เดอะไมอามีเฮรลัด์ 

นานาประเทศเพ่ิมความระมดัระวงัวา่วิธีจดัหาเงินทนุแบบเอารัด
เอาเปรียบของจีนในโครงการโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ จะมีผลอยา่งไร
ตอ่ชาตท่ีิเป็นผู้ รับ แม้โครงการนัน้จะได้รับการก่อสร้างก็ตาม ประเทศ

แล้วประเทศเลา่ท่ีจีนให้กู้ ยืมเงินส�าหรับโครงการดงักลา่ว ซึง่ท้ายท่ีสดุ
แล้วจีนกลายเป็นผู้ควบคมุสนิทรัพย์ทางธรรมชาตแิละอ�านาจอธิปไตย
สว่นใหญ่ของประเทศนัน้ ตวัอยา่งเชน่ จีนให้จิบตีูกู้ ยืมเงินหลายพนัล้าน
เหรียญ แล้วใช้เง่ือนไขนีม้าตอ่รองเพ่ือเชา่ท่ีดนิส�าหรับสร้างฐานทพัท่ี
นัน่ ในท�านองเดียวกนั การท่ีจีนหนนุหลงัทา่เรือฮมับนัโตตาของศรีลงักา 
กลายเป็นท่ีไมพ่งึพอใจส�าหรับชาติ “พนัธมิตร” ศรีลงักาถกูบีบให้มอบ
อ�านาจการควบคมุทา่เรือดงักลา่วให้กบัจีนในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
แผนการสร้างยา่นธรุกิจใหมท่ี่ควบคมุโดยคนจีนเพ่ือให้บริการแก่ทา่เรือ
โคลมัโบของศรีลงักาท่ีอยูใ่กล้เคียง ยงัพิสจูน์แล้วด้วยวา่เป็นประโยชน์
ตอ่จีน โดยท่ีดเูหมือนวา่พลเมืองศรีลงักาจะเป็นฝ่ายแบกรับภาระ

หากประสบความส�าเร็จ โครงการท่ีมีขนาดใหญ่เชน่นีอ้าจเพ่ิม
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของไทยขึน้อีกร้อยละ 1 ถงึ 2 แต่
อยา่งไรก็ตามจีนจะยงัเป็นผู้จดัหาแรงงานสว่นใหญ่ นกัวิเคราะห์กลา่ว
วา่ ด้วยเหตนีุร้วมกบัการท่ียงัไมมี่ความชดัเจนวา่จะมีการจดัหาวสัดุ
ของโครงการจากภายในประเทศมากน้อยเพียงใด สร้างความเคลือบ
แคลงใจในจ�านวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่ประเทศไทยโดยตรง 

ข้อตกลงดงักลา่วมกัเร่ิมจากการจดัหาเงินทนุท่ีท�าให้ชาตท่ีิกู้ ยืมเงิน
ไมส่ามารถช�าระคืนได้โดยการสร้างโครงการหนีท่ี้ไมส่ามารถจดัการได้

อินโดนีเซีย
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และสร้างผลก�าไรเพียงน้อยนิดให้กบัพลเมือง เชน่ ลาภ
ผลจากการสร้างงานและเศรษฐกิจตามจีนให้ค�ามัน่ไว้ 
โดยรัฐบาลจีนจะ “กระตุ้นให้มีการพึง่พาโดยใช้สญัญา
ท่ีคลมุเครือ วิธีให้กู้แบบเอารัดเอาเปรียบ และข้อตกลง
ท่ีเป็นไปในทางทจุริตซึง่สร้างหนีแ้ละลดอ�านาจอ�านาจ
อธิปไตยของชาตโิดยไมย่อมให้ชาตนิัน้ ๆ เตบิโตด้วย
ตวัเองอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว” นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สนั 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ในขณะ
นัน้อธิบายเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 

“ประสบการณ์เหลา่นีค้วรเป็นสญัญาณเตือนวา่
โครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางโดยพืน้ฐานแล้วเป็น
โครงการจกัรวรรดนิิยม โดยมีเป้าหมายเพ่ือน�าพา
อาณาจกัรกลางในต�านานไปสูก่ารบรรลผุล ประเทศ
ท่ีตกเป็นทาสหนีข้องจีนมีความเสี่ยงตอ่การสญูเสีย
ทัง้สนิทรัพย์ทางธรรมชาตท่ีิมีคา่และอ�านาจอธิปไตย
ของประเทศ” นายพราหมณ์ เชลลานีย์ ศาสตราจารย์
ท่ีศนูย์วิจยันโยบายในนิวเดลี เขียนไว้ในบทความบน

เวบ็ไซต์โปรเจ็กซนิดเิคตเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
การเอารัดเอาเปรียบของจีนในศรีลงักาจะย่ิงน่า

สนใจหากโครงการคลองไทยเดินหน้าต่อไป ท่าเรือศรี
ลงักาท่ีควบคมุโดยคนจีนจะได้รับประโยชน์จากการ
ก่อสร้างคลองดงักล่าว ตามท่ีนายเดวิด บรูว์สเตอร์ 
เขียนไว้ในบทความในเว็บไซต์ของสถาบนัโลวีเม่ือวนั
ท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากศรีลงักา “อยู่คร่อม
เส้นทางเดินเรือท่ีวุ่นวายของมหาสมทุรอินเดียตอนเหนือ 
จึงกลายเป็นทางเลือกส�าหรับศนูย์กลางการขนส่งแห่ง
ใหม่อย่างเห็นได้ชดั”

นิกเคอิเอเชียนรีวิว รายงานวา่แผนการสร้างคลองดงั
กลา่วยงัประกอบด้วยการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษมลูคา่ 
2.2 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 7.3 แสนล้าน
บาท) ท่ีรวมถงึการสร้างเมืองและเกาะเทียมเพ่ือเกือ้หนนุ
โครงสร้างพืน้ฐานของไทยในภมิูภาค จากนัน้ไทยจะต้อง
รับผิดชอบภาระหนีท่ี้เพ่ิมขึน้จากของเดมิเป็นเทา่ตวัเพ่ือ
ท�าให้โครงการบรรลผุล 

ผู้ประท้วงชาวศรีลงักา
ปิดกั้นเส้นทางจราจรและ
ตะโกนถ้อยค�าประท้วง
ระหว่างการชุมนุมต่อ
ต้านโครงการเมอืงท่าใน
โคลมัโบ ประเทศศรีลงักา 
เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2558 ผู้ประท้วงกล่าวว่า
โครงการดงักล่าวบั่นทอน
อธิปไตยของประเทศด้วย
การเปิดโอกาสให้รัฐบาล
จนีควบคุมพืน้ทีข่นาด
ใหญ่ใกล้ท่าเรือ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ความเส่ียงเพิม่เตมิและอุปสรรค
ประวตัผิลงานของจีนด้านการสง่มอบโครงการโครงสร้างพืน้ฐานขนาด
ใหญ่ไมเ่ป็นท่ีนา่ไว้ใจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กวา่คร่ึงหนึง่ของ
โครงการในลกัษณะเดียวกนัท่ีจีนเป็นผู้ด�าเนินการมีการบริหารจดัการท่ี
ย�่าแย ่ตามท่ีระบใุนงานวิจยัเม่ือ พ.ศ. 2559 โดยสถาบนับริหารธรุกิจซา
อิดของมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด โครงการตา่ง ๆ น�ามาซึง่ภาวะต้นทนุ
บานปลาย การขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตอ่ชมุชม นกัลงทนุได้
ผลก�าไรน้อย และโดยทัว่ไปแล้วผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพต�่า จากงาน
วิจยัซึง่ศกึษาโครงการก่อสร้างถนนและรางรถไฟขนาดใหญ่ของจีน 
95 โครงการ และเปรียบเทียบกบัโครงการโครงสร้างพืน้ฐานนบัร้อยท่ี
ด�าเนินการโดยประเทศประชาธิปไตย

“จากตวัอยา่งของเรา มีหลกัฐานชีว้า่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน
ในจีนกวา่คร่ึงท่ีท�าในชว่งสามทศวรรษท่ีผา่นมามีคา่ใช้จา่ยมากกวา่ผล
ก�าไร ซึง่หมายความวา่โครงการเหลา่นีไ้มไ่ด้สร้างแตท่�าลายมลูคา่ทาง
เศรษฐกิจ” ดร.อาทิฟ อนัซาร์ หวัหน้ากลุม่ผู้ เขียนรายงานช่ือ “การลงทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานน�าไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจ หลกัฐานจากจีน” ท่ีเผยแพร่ใน บทวิจารณ์ของออกซ์  

ฟอร์ดในเร่ืองนโยบายเศรษฐกิจ กลา่ว 
จีนมกัผลกัดนัข้อตกลงทางการเมืองท่ีขาดความโปร่งใสใ่นขัน้ตอน

การท�าสญัญา และให้สทิธิการประมลูพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจของตนเอง 
ซึง่น�าไปสูก่ารจดัการท่ีไมดี่ ในเคนยา บริษัทจีนสง่มอบรางรถไฟขนาด
มาตรฐานท่ีเป็นเป้าสายตาของสาธารณะชนเพ่ือเช่ือมเมืองมอมบา
ซาซึง่เป็นเมืองทา่ใหญ่ท่ีสดุของเคนยากบัไนโรบีท่ีเป็นเมืองหลวง ด้วย
ต้นทนุ 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 185 ล้านบาท) ตอ่
กิโลเมตร ซึง่คิดเป็นราว ๆ สามเทา่ของมาตรฐานสากลและสี่เทา่ของ
การคาดการณ์เดมิ ตามรายงานของหนว่ยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ 

โดยปกติแล้ว จีนจะมุง่ความสนใจไปท่ีมลูคา่ทาง
ภมิูศาสตร์การเมืองของโครงการในตา่งประเทศมากกวา่มลูคา่ทาง
เศรษฐกิจ จากรายงานของนิตยสารออนไลน์ เดอะดโิพลแมต เม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยนายสเปนเซอร์ ชีฮาน นกัขา่วท่ีประจ�าอยูใ่น
ฮอ่งกง 

“การผลกัดนัของจีนเพ่ือสร้างอิทธิพลทางการเมืองในแอฟริกาและ
เอเชียผา่นโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นผลให้มีโรงงานไฟฟ้าท่ีบกพร่องในบอต
สวานาและโครงการรางรถไฟท่ีไมส่ร้างผลก�าไรในลาว” นายชีฮานเขียน 
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การเลือกและการด�าเนินการโครงการท่ีไมดี่ยงัเพ่ิม
โอกาสท่ีประเทศลกูหนีจ้ะไมช่�าระเงินท่ีกู้ ยืมจากจีน และ
ยอมยกอ�านาจการควบคมุสนิทรัพย์ให้กบัจีน นายชีฮาน 
อธิบาย 

งานวิจยัของมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดยงัพบอีกวา่การ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพขนาดใหญ่ อาจ
ไมใ่ชย่ทุธศาสตร์การพฒันาท่ีใช้การได้กบัประเทศก�าลงั
พฒันาตัง้แตแ่รก “เป็นเพียงความเช่ือท่ีวา่โดยสว่นใหญ่
จีนเตบิโตได้จากการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้วยเงิน
จ�านวนมาก” นายอนัซาร์และเพ่ือนร่วมงานสรุป

ย่ิงไปกวา่นัน้ โดยสว่นใหญ่มกัมีเพียงบริษัทจีนท่ี
เข้าร่วมท่ีได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการ
โครงสร้างพืน้ฐานในตา่งประเทศ ในกรณีของคลองไทย 
บริษัทจีนหลายแหง่ก�าลงัวิ่งเต้นให้รัฐบาลไทยสร้างคลอง 
ผู้น�าเสนอแถวหน้าคือ หลงเฮา่ บริษัทท่ีสร้างเกาะเทียม
ในทะเลจีนใต้ ตามข้อมลูจาก บิสซิ
เนส สแตนดาร์ด โดยหลงเฮา่คาด
วา่จะน�าคนงานจีน 30,000 คนเข้า
มาในประเทศไทยเพ่ือจดัการงาน
ก่อสร้าง 

โครงการจีนทัว่โลกขึน้ช่ือ
เร่ืองการค�านงึถงึสิง่แวดล้อมเป็น
ท่ีสองรองจากจดุมุง่หมายทาง
ภมิูศาสตร์การเมืองของรัฐบาล
จีน นกัวิจารณ์บางรายกลา่ววา่ 
โครงการคลองไทยอาจสง่ผลเสยี
ตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของ
ไทยและท�าลายการประมง “เส้น
ทางคลองท่ีเสนอจะตดัผา่นพืน้ท่ี
ทอ่งเท่ียวในทะเลอนัดามนัซึง่สร้างรายได้ร้อยละ 40 ของ
รายได้โดยรวมจากอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว” นายธรณ์ 
ธ�ารงนาวาสวสัดิ ์ผู้ เช่ียวชาญทางทะเลจากมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์กลา่ว บิสซิเนส สแตนดาร์ด รายงาน โดย
เส้นทางดงักลา่วจะพาดผา่นเกาะภเูก็ตและกระบ่ีอนัเป็น
จดุหมายปลายทางการทอ่งเท่ียวยอดนิยม จากรายงาน
ของเดอะเนชัน่ ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ขา่วภาษาองักฤษใน
ประเทศไทย

 ผู้ เช่ียวชาญทางการทหารอ่ืน ๆ กงัวลเชน่กนัวา่การ
สร้างคลองอาจแบง่ประเทศออกเป็นสองสว่นเน่ืองจาก
ต�าแหนง่ของคลอง ซึง่จะเป็นการเพ่ิมความตงึเครียดใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ทัง้นี ้คลองดงักลา่วอาจท�าให้เกิด
การแบง่แยกทางภมิูศาสตร์ระหวา่งภมิูภาคพทุธศาสนา
และจงัหวดัท่ีเป็นมสุลมิสว่นใหญ่ในภาคใต้ “การก่อสร้าง
คลองกระ จะท�าให้สถานการณ์ในภมิูภาคท่ีมีการปะทไุด้
งา่ย เลวร้ายลงและสร้างความแบง่แยกมากขึน้ภายใน
ประเทศ” นางเรีย เมนอน นกัวิจยัท่ีคาร์เนกีอินเดียเขียนไว้
ในเดอะดโิพลแมต ฉบบัวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2561 

ต้นทุนของโอกาส
หากต้องการรับรองเสถียรภาพในภมิูภาคในอินโด
แปซฟิิก ไทยต้องชัง่น�า้หนกัระหวา่งข้อดีและข้อเสีย
ของโครงการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วอยา่งรอบคอบ 
นอกจากนี ้นกัวิเคราะห์บางรายยงัโต้แย้งวา่ ผู้ เสนอ
โครงการกลา่วเกินจริงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของคลองดงักลา่ว ผู้ เช่ียวชาญทางการทหาร
ในภมิูภาคออกมาเตือนวา่ ต้องพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วน
มากกวา่นีถ้งึปัญหาท่ีเก่ียวข้องจากโครงการคลองใน
ภาพรวมด้านความมัน่คงท่ีกว้างขึน้

จากมมุมองทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว โครงการ
ดงักลา่วอาจเพียงชว่ยกระจายรายได้และการจราจรใน
ภมิูภาค แตไ่มไ่ด้เพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจโดยรวม นกั
วิเคราะห์ทางการเงินชัน้น�าแย้ง โดยมีข้อเสนอแนะวา่ควร
จะท�าการประเมินอยา่งถ่ีถ้วนเชน่เดียวกนัถงึทางเลือก

อ่ืนท่ีประหยดัคา่ใช้จา่ยมากกวา่ เชน่ 
สะพานทางรถไฟท่ีพาดผา่นคอคอด
กระของประเทศไทย

 นอกจากนี ้การก่อสร้างคลอง
อาจสร้างความเสียหายต่อความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ รวมถึงอินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
และมาเลเซีย ท่ีจะเสียธุรกิจขนส่ง
ให้กบัประเทศไทย ซึง่แม้อาจต้อง
ใช้เวลาถึงสิบปีเพ่ือสร้างส่วนท่ี
เป็นฐานรองรับ แต่ท้ายท่ีสดุ ยก
ตวัอย่างเช่นสิงคโปร์ อาจสญูเสีย

ธุรกิจขนส่งระหว่างร้อยละ 30 ถึง 50 ตามการคาด
การณ์จ�านวนหนึ่ง

“ความคิดท่ีว่าจะสญูเสียธุรกิจให้กบัคลองกระ 
สร้างความกงัวลใจให้กบัประเทศตามแนวช่องแคบ
มะละกา ซึง่คือมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 
ความสมัพนัธ์ของไทยกบัประเทศเหล่านีจ้ะเป็นส่วน
ส�าคญัอย่างเห็นได้ชดัต่อการตดัสินใจว่าจะด�าเนินการ
ตามโครงการหรือไม่” จากการวิเคราะห์โดย  
สแตรตฟอร์ ฉบบัเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึง่เป็น
สิ่งตีพิมพ์ดิจิทลัท่ีให้บริการแพลตฟอร์มการข่าวด้าน
ภมิูศาสตร์การเมือง

ผู้สงัเกตการณ์และนกัวิเคราะห์เหน็ตรงกนัวา่จีนจะ
ได้รับประโยชน์มากท่ีสดุจากคลองดงักลา่วเพราะเป็นทัง้
ผู้สร้างและผู้ควบคมุ โดยสแตรตฟอร์ระบวุา่แม้จีนจะเป็น
นกัลงทนุรายเดียวท่ีจะท�าโครงการนีใ้ห้เป็นจริงได้ “แต่
จีนได้เก็บง�าความสนใจเก่ียวกบัคลองใหมแ่หง่นีอ้ยา่ง
มิดชิดท่ีสดุ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความสมัพนัธ์
กบัประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาค”  o

พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวสุนทรพจน์

ระหว่างการประชุมอนุภูมภิาคลุ่มแม่น�า้
โขงในกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

 เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 
 รอยเตอร์

ผู้ประท้วงชูป้ายที่
เขยีนว่า "ไม่เอาคลอง" 
ระหว่างการเดนิขบวน
เมือ่เดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ทีเ่กาะออม
เตเป เพือ่คดัค้านการ
ก่อสร้างคลองเช่ือม
มหาสมุทรในนิการากวั
รอยเตอร์  
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ความสามัคคีพลัง
แห่ง
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เม่ือหน่วยซีลเดนิทางมาถงึถ�า้หลวงขุนน�า้นางนอน
ในวันที่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2561 กไ็ด้เผชญิกับความ
ท้าทายต่าง ๆ นานาในการหาทางช่วยเดก็ 12 คนที่
มีอายุระหว่าง 11 ถงึ 17 ปี และโค้ชทมีฟุตบอลของ  
เดก็ ๆ เหล่านี ้

ฝนเทลงมาไม่ขาดสายท�าให้ระดบัน�า้สูงขึน้ ในถ�า้
มืดเตม็ไปด้วยกระแสน�า้เยน็เฉียบที่ไหลเช่ียวกราก 
หน่วยซีลต้องผจญกับแนวหนิงอกหนิย้อยที่อันตราย 
สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ พืน้ผิวขรุขระ และทาง
เดนิคดเคีย้วภายในถ�า้ที่คับแคบและต่างระดบักัน ไม่มี
แผนที่เส้นทางภายในถ�า้ และการปรับตวัเข้ากับสภาพ
แวดล้อมเหล่านีท้�าให้เสียเวลาอันมีค่าไปไม่น้อย

53IPD FORUM

ทมีงานจากนานาประเทศรวมตวักันเพื่อ ช่วยนักฟุตบอล
เยาวชนที่ตดิอยู่ในถ�า้ที่ถกูน�า้ท่วมในประเทศไทย

น.ท. ภิญโญ รุ่งเรือง
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หนว่ยซีลไมน่า่จะถกูเรียกเข้าสูพื่น้ท่ีได้อยา่งรวดเร็วดงั
ท่ีเป็นอยูห่ากไมใ่ชเ่พราะโชคชะตา 

ผู้บญัชาการหนว่ยซีลมอบหมายให้ผมไปประจ�าการ
ท่ีสว่นควบคมุปฏิบตักิารท่ีมีหน้าท่ีสง่ตวัหนว่ยซีล 14 นาย 
ซึง่เป็นสมาชิกของกรมรบพิเศษท่ี 1 ไปยงัจงัหวดัเชียงราย
โดยใช้เคร่ืองบนิของกองทพัเรือ ผมอยูเ่บือ้งหลงัเพ่ือคอย
ประสานงานการปฏิบตักิารและสนบัสนนุการขนสง่วสัดุ
จากสนามบนิกองทพัเรืออูต่ะเภาไปยงัทา่อากาศยาน
เชียงราย ปฏิบตักิารดงักลา่วยงัคงสนบัสนนุก�าลงัพลและ
อปุกรณ์อยา่งตอ่เน่ืองหลงัจากมีทีทา่วา่ภารกิจอาจไม่
ส�าเร็จ หนว่ยงานตา่ง ๆ และหนว่ยซีลอีก 127 นายได้รับ
วสัดอุปุกรณ์ท่ีสง่กนัมา 7 ทอด

การประเมนิสถานการณ์
หนว่ยกู้ภยัและหนว่ยงานชว่ยเหลือยงัจบัต้นชนปลายใน
สถานการณ์ในพืน้ท่ีปฏิบตักิารไมไ่ด้ในทนัที ในตอนแรก
กองบญัชาการกลางกองทพัเรือไทยสง่ทีมหนว่ยปฏิบตัิ
การพิเศษ 5 นาย เราวางแผนขอความชว่ยเหลือเพ่ิม
เตมิจากหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษลุม่แมน่�า้โขง แตท่างนัน้
ไมพ่ร้อม เม่ือเป็นเชน่นี ้หนว่ยซีล 14 นายจงึถกูสง่ไปท่ีถ�า้ 
และหนว่ยซีลเป็นผู้ระบวุา่ต้องการบคุลากรและอปุกรณ์
เพ่ิม 

ตอนแรก ทีมงานขออปุกรณ์ป้องกนัและอปุกรณ์ยงัชีพ 
เราปรับเปลีย่นวิธีการด�าเนินการหลายรูปแบบในเวลาตอ่
มา ก่อนมอบหมายหน้าท่ี เราต้องประเมินความสามารถ
ของนกัประดาน�า้หลายกลุม่ท่ีอาสาเข้ามาท�าหน้าท่ี ภาย
ใต้การก�ากบัดแูลของหนว่ยซีล ณ จดุหนึง่ เราใช้นกัประดา
น�า้ขนถงัอากาศภายในถ�า้ไปยงัโถงสาม ซึง่เป็นพืน้ท่ีแห้ง

24 มถุินายน

25 มถุินายน

ท่ีหา่งจากปากทางเข้าประมาณคร่ึงกิโลเมตร นกัประดาน�า้
รับหน้าท่ีดงักลา่ว และเรารู้วา่นกัประดาน�า้กลุม่นัน้มีทกัษะ
ท่ีเพียงพอตอ่การจดัสง่ถงัอากาศไปยงัทางลาดท่ีเรียกวา่เนิน
นมสาว ซึง่อยูล่กึเข้าไปในถ�า้ 1.6 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
แยกออกไปสามทิศทาง

การระบุต�าแหน่งของเดก็ ๆ
หนว่ยกู้ภยัพยายามท�าการค้นหาด้วยการสนบัสนนุจากทีม
นกัประดาน�า้ตา่งชาตท่ีิรับหน้าท่ีโยงสายเชือก 200 เมตร
ตอ่ทีมตามแผนของหนว่ยซีล มี 3 ทีมหลกัท่ีออกปฏิบตัิ
การ ได้แก่ หนว่ยซีล นกัประดาน�า้ชาวองักฤษ และกลุม่นกั
ด�าน�า้อิสระจากยโุรป ในท่ีสดุ หลงัจากท่ีการค้นหาคว้าน�า้
เหลวมา 7 วนั ทีมโยงสายเชือกชดุสดุท้ายชาวองักฤษก็ได้
พบเดก็ ๆ ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

จากนัน้ ความสนใจก็มุง่ไปท่ีการหาทางน�าเดก็ ๆ ออก
มาโดยอาศยัความชว่ยเหลือจากนกัประดาน�า้ภายใน
ประเทศและตา่งประเทศ จากข้อมลูของถ�า้ท่ีหนว่ยซีลสง่
ไปให้ศนูย์อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สญูหาย เราเร่ิมพิจารณา
วิธีการอ่ืน ๆ ในการน�าเดก็ ๆ ออกมา เน่ืองจากการชว่ย
ออกมาด้วยวิธีด�าน�า้ในถ�า้อาจเป็นเร่ืองท่ียากล�าบากและ
อนัตรายเป็นอยา่งมาก และวนันัน้ก็มาถงึ ปัจจยัท่ีสร้าง
ความกดดนัตา่ง ๆ บีบให้เราตดัสนิใจด�าเนินการอยา่ง
รวดเร็วและพาทกุคนออกมา 

ระดบัออกซเิจนภายในถ�า้ลดลงอยา่งมาก ฝนท่ีตกหนกั
ท�าให้ระดบัน�า้ในถ�า้เพ่ิมสงูขึน้ภายในสามถงึสี่วนัถดัมา

เราวางแผนตามขีดจ�ากดัและความสามารถของ
บคุลากรหนว่ยซีลและอปุกรณ์ท่ีมีในขณะนัน้ แตเ่ม่ือ
ประเมินแล้วพบวา่มีความเสี่ยงสงู เราจงึใช้วิธีการอ่ืนเพ่ือ
ยือ้เวลา เชน่ ตอ่สายออกซเิจนเข้าไปในถ�า้เพ่ือเพ่ิมระดบั
ออกซเิจน นกัประดาน�า้ตา่งชาตมิองวา่เป็นความพยายาม
ท่ีสญูเปลา่ แตเ่ราก็จ�าเป็นต้องท�า ซึง่เป็นสิง่ท่ีเราท�าได้ใน
เวลานัน้ และเราคดิวา่ยงัดีกวา่ไมท่�าอะไรเลย และเรายงัคง

เม่ือไดรั้บมอบหมายภารกิจแลว้ หน่วยซีลประจ�ากองทพัเรือไทย 14 นาย

ไดเ้ขา้มาในพ้ืนท่ีและเร่ิมปฏิบติังานทนัทีหลงัจากการสรุปงาน

หน่วยกูภ้ยัด�าเนินการคน้หา ขดุเจาะเสน้ทางภายในถ�้าท่ีถกูปิดกั้นไวก่้อน

หนา้น้ี และนกัด�าน�้าท่ีด�าเขา้ไป 400 เมตรพบลายน้ิวมือและรอยเทา้ 

ล�าดบัเหตุการณ์ พ.ศ. 2561
ออกจากถ �าการชว่ยเหลือ

เจ้าหน้าทีท่หารไทยเตรียมตวัออกจากจุดท�าการในถ�า้ หลงัจาก
ทีห่น่วยกู้ภยัได้ช่วยเหลอืนักฟุลบอลทั้ง 12 คนและโค้ชในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561  รอยเตอร์
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มองหาวิธีการอ่ืนตอ่ไป รวมถงึหาชอ่งบนภเูขาเพ่ือเจาะทางเข้าไป
หาตวัเดก็ ๆ เพ่ือพาออกมาจากทางนัน้

ความเส่ียงที่เพิ่มขึน้ของการช่วยเหลือจากใต้น�า้
เน่ืองจากมีความเสี่ยงสงู หนว่ยงานระดบัสงูจงึสัง่การให้ศนูย์
ประสานงานกู้ภยัค้นหาวิธีการท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ชีวิตเดก็ ๆ 
พวกเราในหนว่ยซีลราชนาวีไทยตา่งเหน็พ้องวา่วิธีแบบนัน้ไมมี่
อยูจ่ริง พวกเราทกุคนท่ีศนูย์อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สญูหายตา่ง
รับแรงกดดนัอยา่งหนกัเน่ืองจากความคาดหวงัในระดบัสงูของ
ประชาชน ทีมนกัประดาน�า้ตา่งชาตยิงัเรียกร้องให้น�าตวัเดก็ ๆ 

ออกมาโดยเร็วท่ีสดุ แม้จะมีความเป็นไปได้สงูวา่บางคนอาจไม่
รอดชีวิต

ในมมุมองของการบริหารความเสี่ยง น่ีคือหนทางเดียว แตใ่น
มมุมองด้านจิตวิทยา เราต้องใช้เวลาท่ีมีเพ่ือหาวิธีท่ีเป็นไปได้มาก
ท่ีสดุในการด�าเนินการและการลดความเสี่ยง  

รัฐบาลไทย นกัประดาน�า้องักฤษ นกัประดาน�า้จากกอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก รวมถงึนกัประดา
น�า้กรมต�ารวจออสเตรเลียร่วมมือกนัและให้ข้อมลูแก่นกัประดา
น�า้ถ�า้ผู้ เช่ียวชาญเพ่ิมเติมท่ีเกณฑ์มา รวมถงึ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส ท่ี
เดนิทางมาจากออสเตรเลียเพ่ือร่วมภารกิจ ซึง่ชว่ยให้งานของเรา

2 กรกฎาคม

3 กรกฎาคม
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ทีมด�าน�้าของหน่วยซีลประจ�ากองทพัเรือไทย ทีมนกัด�าน�้าอิสระชาวยโุรป และทีมนกัด�าน�้าชาวองักฤษ สบัเปล่ียนกนั

เขา้ไปวางเชือกน�าทางจากสามแยก แต่ละทีมวางเชือกเป็นระยะทาง 200 เมตร และเม่ือนกัด�าน�้าชาวองักฤษวางเชือก

ในระยะ 200 เมตรสุดทา้ย กต็อ้งใชเ้ชือกเพิ่มเติมเพื่อยดืระยะน�าทางใหลึ้กเขา้ไปในถ�้า ท่ีซ่ึงนกัด�าน�้าพบกบั 13 คนท่ีติด

อยูภ่ายใน

มีการใหค้วามช่วยเหลือทางการแพทย ์อาหาร น�้าด่ืม และการช่วยเหลือดา้นสุขภาพจิต การด�าเนินการน้ีแบ่งเป็นสอง

ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1: นกัด�าน�้าส่ีคนพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติและไฟฉายเขา้ไปในถ�้าไเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและคอย

อยูเ่ป็นเพื่อน พร้อมกบัประเมินโครงสร้างภายในถ�้าเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีความปลอดภยั ขั้นตอนท่ี 2: นกัด�าน�้า 3 คนและ

แพทย ์1 คนเขา้ท�าการช่วยเหลือโดยใหก้ารรักษาทางการแพทย ์มอบอาหารและน�้า รวมทั้งช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดย

การฟ้ืนฟรู่างกายและจิตใจ

การจดัส่งถงัอากาศมาถงึหน่วยบัญชาการกู้ภยัในถ�า้ของหน่วยซีลราชนาวไีทย  เก็ตตีอิ้มเมจ
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งา่ยขึน้มากและลดความเสี่ยงได้อยา่งส�าคญั เพราะตอนนี ้
เรามีนกัประดาน�า้ถ�า้ 13 คนท่ีมีทกัษะพร้อมประสบการณ์
ขัน้สงู

หนว่ยตา่ง ๆ ร่วมกนัวางแผนและน�าเสนอแก่ศนูย์อ�านวย
การร่วมค้นหาผู้สญูหาย โดยได้รับค�าอนมุตัขิัน้สดุท้ายจาก
กระทรวงมหาดไทย เราร่วมกนัซกัซ้อมแผนการ ซึง่ยงัรวมถงึ
การทดสอบอปุกรณ์ด�าน�า้ส�าหรับเดก็ ๆ 

เราเข้าใจความส�าคญัของการด�าเนินการภารกิจนีอ้ยา่ง
รัดกมุ หากเราเร่งรีบในตอนแรกเพ่ือชว่ยเดก็ ๆ ออกมา 
ภารกิจอาจจบไมส่วยหรือจบดัง่ปาฏิหารย์ดงัท่ีเป็นอยู่

ปฏบิตักิารที่ไม่ส�าเร็จ
ปฏิบตักิารในสภาพการณ์นีแ้สดงให้เหน็ความท้าทายท่ีไม่
ธรรมดามากมาย โถงตา่ง ๆ เช่ือมตอ่กนัด้วยโพรงอนัคด
เคีย้วระหวา่งปากทางเขาถ�า้และบริเวณท่ีเดก็ ๆ อยู ่ท�าให้มี
ความซบัซ้อนมากขึน้  

• แผนขัน้ต้นคือวางสายโทรศพัท์จากโถงสามซึง่หนว่ย
กู้ภยัได้จดัตัง้กองบญัชาการสว่นหน้าจากทางสาม
แยกท่ีเนินนมสาว ซึง่อยูล่กึเข้าไปในถ�า้ 1.6 กิโลเมตร
จากจดุหมาย และประมาณ 2.5 กิโลเมตรจากปาก
ถ�า้ แตไ่มส่ามารถด�าเนินการได้เน่ืองจากทีมไมมี่ชดุ

56 IPD FORUM

หน่วยบญัชาการและควบคุมกองทพัเรือไทยและนกัด�าน�้าของสหรัฐอเมริกาท�างานร่วมกนัเพื่อพฒันาแผนการ ทีม

ช่วยเหลือไดป้ระกาศแผนการใหก้บัหน่วยต่าง ๆ และเร่ิมซอ้มปฏิบติัการ หน่วยกูภ้ยัเตรียมหนา้กากแบบเตม็หนา้ 

และส่งมอบอาหารและส่ิงของท่ีจ�าเป็นใหก้บัเดก็ ๆ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัด�าน�้าชาวต่างชาติ ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยทีมด�าน�้าจากสหราชอาณาจกัร ยโุรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและจีน

ตามแผนการช่วยเหลือ นกัด�าน�้าน�าเดก็ 4 คนออกมาไดใ้นความพยายามคร้ังแรก ตามแผนการคือการช่วยเหลือ

ทั้งหมดจะด�าเนินการในช่วงระยะเวลาส่ีวนั โดยแบ่งออกเป็นสามรอบ แต่ละรอบประกอบไปดว้ยสองขั้นตอนคือ 

12 ชัว่โมงส�าหรับการเตรียมความพร้อมและ 12 ชัว่โมงส�าหรับการช่วยเหลือจริง

เจ้าหน้าทีท่หารไทยพยายามต่อท่อเพือ่ป้องกนัน�า้ไม่ให้ไหลเข้าไปในถ�า้ทีม่เีดก็ 12 คน และโค้ช
ฟุตบอลตดิอยู่   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

7 กรกฎาคม

8 กรกฎาคม
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ประดาน�า้ท่ีมีความหนา 5 มิลลเิมตร และอาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะมีอาการสญูเสียความร้อน

• การติดตัง้ทอ่ออกซเิจนขนาด 3/8 นิว้เพ่ือเพ่ิมระดบั
ออกซเิจนภายในบริเวณถ�า้ท่ีเหย่ือ 13 คนตดิอยูท่�าได้
ไกลท่ีสดุแคโ่ถงสาม ซึง่อยูห่า่งจากเดก็ ๆ ประมาณ 
1.1 กิโลเมตร นกัประดาน�า้ไมส่ามารถลากทอ่
ออกซเิจนผา่นอปุสรรคภายในถ�า้ภายใต้เวลาท่ีจ�ากดั 
แตอ่ยา่งน้อยทอ่ก็ท�าให้เหน็วา่มีประโยชน์ในการเพ่ิม
ระดบัออกซเิจนในโถงสามอนัเป็นสถานท่ีด�าเนิน
ภารกิจกู้ภยั บคุลากรท่ีอยูภ่ายในจ�านวนมากท�าให้
อตัราการใช้ออกซเิจนเพ่ิมขึน้

• อปุกรณ์และเคร่ืองมือบางสว่นท่ีน�าเข้าไปยงัโถง
สามและจดุท่ีเหย่ือตดิถ�า้ 13 คนอยูเ่กิดความเสีย
หายเน่ืองจากบรรจภุณัฑ์ไมท่นตอ่แรงดนัน�า้ระหวา่ง
การน�าทางใต้น�า้ นอกจากนีย้งัเกิดความสบัสนภายใน
ทีมสนบัสนนุท่ีท�าหน้าท่ีวางอปุกรณ์ในบางต�าแหนง่

• การเสียชีวิตของอดีตนาวาตรี สมาน กนุนั ท�าให้ทีม
ต้องหยดุปฏิบตักิารและทบทวนวิธีการและความ
ปลอดภยัในการด�าเนินการใหม ่การสญูเสียครัง้นีเ้ป็น
แรงบนัดาลใจให้เราปฏิบตังิานตอ่ด้วยจิตใจแนว่แน ่ผู้
บญัชาการหนว่ยและนายทหารระดบัสงูของกองทพั
เรือให้ก�าลงัใจและแรงบนัดาลใจแก่เราด้วยการแสดง
ความเป็นผู้น�าท่ีเข้มแข็ง บคุลากรของเราสว่นใหญ่ไม่
เสียแรงใจและไมเ่สียขวญัจากภารกิจ

อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ
ระหวา่งการด�าเนินการกู้ภยั หนว่ยงานบางหนว่ยเข้าสู้ พืน้ท่ี
ปฏิบตักิารโดยไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบัแผนการและไมไ่ด้มี
อ�านาจหน้าท่ี ซึง่ท�าให้เกิดความสบัสนเพ่ิมขึน้และก่อให้เกิด
อนัตรายกบัผู้ประสบภยั ศนูย์การค้นหาและชว่ยเหลือได้
สัง่การให้หนว่ยซีลควบคมุดแูลการปฏิบตัิการ และตัง้ศนูย์
อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สญูหายส�าหรับการกู้ภยัด้วยความ
สนบัสนนุจากนกัประดาน�า้นานาประเทศ เราด�าเนินการ

บรรยายสรุปปฏิบตักิารเก่ียวกบั “การเจาะหิน” เพ่ือแจ้ง
ขา่วให้หนว่ยตา่ง ๆ ทราบ อยา่งไรก็ตาม หนว่ยงานบาง
หนว่ยไมไ่ด้เข้าร่วมฟังบรรยาย จงึเกิดปัญหาในการด�าเนิน
การบางสว่นของปฏิบตักิาร

ค�าร้องขออปุกรณ์จากบคุคลภายนอกไมไ่ด้สง่ผา่นศนูย์
อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สญูหายของหนว่ยซีล ท�าให้มีวสัดุ
และเคร่ืองมือสว่นเกินและมีพืน้ท่ีจดัเก็บไมพ่อ

หนว่ยงานบางหนว่ยและบคุคลบางกลุม่เข้าร่วมปฏิบตัิ
การของหนว่ยซีล และมีผู้คนท่ีเดนิทางมาเพ่ือให้ให้การ
สนบัสนนุท่ีขดัตอ่มาตรการความปลอดภยัของการปฏิบตัิ
การ ท�าให้เกิดผลกระทบเชิงลบตอ่ปฏิบตักิารและท�าให้ขา่ว
ร่ัวไหล

มีความสบัสนเกิดขึน้กบัข้อมลูขององค์กรสื่อท่ีเป็นคู่
แขง่กนัท่ีต้องการขา่วท่ีรวดเร็วแทนท่ีจะเป็นขา่วท่ีแมน่ย�า 
ปัจจยันีท้�าให้เกิดความสบัสนในการปฏิบตักิาร ซึง่อาจ
แก้ไขได้ด้วยการจดัตัง้ศนูย์ขา่วท่ีศนูย์อ�านวยการร่วมค้นหา
ผู้สญูหายตัง้แตเ่ร่ิมปฏิบตักิารไปจนถงึตอนจบภารกิจ

บทเรียนที่ได้รับ
หนว่ยตา่ง ๆ ของเราขาดประสบการณ์ การฝึกอบรม หรือ
ใบรับรองในการด�าน�า้ในถ�า้ เราต้องพิจารณาการจดั
หลกัสตูรด�าน�า้ในถ�า้เพ่ือเตรียมตวัส�าหรับเหตกุารณ์ท�านอง
นีใ้นอนาคต ทัง้ในประเทศและด้วยการสนบัสนนุจากชาติ
พนัธมิตร

อปุกรณ์ด�าน�า้ขัน้พืน้ฐานของหนว่ยประดาน�า้ยงัไม่
เพียงพอและไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน นอกจากนี ้ก่อน
หน้านีเ้รายงัไมมี่อปุกรณ์ด�าน�า้ ดงันัน้เราจงึต้องพิจารณาท่ี
จะเสนอการจดัซือ้อปุกรณ์เหลา่นี ้

ในรอบท่ีสองของแผนการช่วยเหลือ 

นกัด�าน�้าน�าเดก็ออกมาเพิ่มไดอี้กส่ีคน

ในรอบท่ีสาม เดก็ส่ีคนและโคช้ไดรั้บ

การช่วยเหลือออกมา เม่ือสมาชิกส่ีคน

ของทีมด�าน�้าหน่วยซีลประจ�ากองทพั

เรือไทยออกมาแลว้ ภารกิจกูภ้ยักเ็สร็จ

สมบูรณ์

9 กรกฎาคม

10 กรกฎาคม
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หนว่ยงานหลกัท่ีรับผิดชอบการจดัตัง้ศนูย์การบญัชาการ 
การควบคมุ และการสื่อสารบริเวณปากทางเข้าถ�า้โดยใช้
จดุตรวจสอบ บคุลากร และอปุกรณ์เพ่ือลดความสบัสนจาก
หนว่ยภายนอกและจากข้อมลูท่ีผิดพลาด (ซึง่เรียกวา่ความ
สบัสนกลางสมรภมิู) นอกจากนี ้ปัจจยัหนึง่ท่ีสร้างความส�าเร็จ
ให้กบัภารกิจคือการใช้ระบบท่ีเพ่ิมความสะดวกให้กบัการ
ใช้อปุกรณ์และรักษาการรับรู้สถานการณ์ไว้ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
(เชน่ หลกัการโอโอดีเอ ซึง่ได้แก่ สงัเกต ปรับตวั ตดัสนิใจ และ
ด�าเนินการ) เพ่ือให้แก้ปัญหาได้ทนัทว่งที

ไทยซึง่เป็นประเทศเจ้าบ้าน เป็นผู้น�าในการบริหาร
จดัการและการวางแผนปฏิบตักิาร บางประเทศพยายามสวม
บทบาทผู้น�า แตห่นว่ยซีลรักษาบทบาทความเป็นผู้น�าอยา่ง
ตอ่เน่ืองในการวางแผน การบญัชาการ และการควบคมุตลอด
ทัง้ปฏิบตัิการกู้ภยัจนกระทัง่ภารกิจส�าเร็จลลุว่ง

การสนับสนุนจากสหรัฐฯ
นอกจากนี ้ทางสหรัฐอเมริกายงัสง่บคุลากรท่ีมีความสามารถ
สงูเพ่ือชว่ยเหลือในการกู้ภยั และยงัทุม่เทอยา่งเตม็ท่ี ซึง่สร้าง
ความประทบัใจให้กบัหนว่ยซีลราชนาวีไทยเป็นอยา่งมาก ทัง้
ในการมีสว่นร่วมในขัน้การวางแผนและการให้ค�าแนะน�าใน
ขัน้ตอนการประสานงาน ซึง่สง่ผลให้ภารกิจส�าเร็จลลุว่ง เรา
เหน็เร่ืองนีไ้ด้ตลอดการปฏิบตัิภารกิจประจ�าวนั มีเจ้าหน้าท่ี
ของทางสหรัฐฯ ทา่นหนึง่ปฏิบตังิานตลอด 24 ชัว่โมงท่ีหนว่ย
ควบคมุปฏิบตักิาร เสนอตวัปฏิบตักิารภายในถ�า้โดยไมล่งัเล

เม่ือมีเหตจุ�าเป็นตามแผนของศนูย์อ�านวยการร่วมค้นหาผู้
สญูหาย ซึง่สร้างความประทบัใจให้กบัหนว่ยซีลราชนาวีไทย
และทีมปฏิบตักิารทีมอ่ืน ๆ อยา่งมาก

นอกจากนี ้ในชว่งเวลาแหง่วิกฤตกิารณ์ท่ีจ�าเป็นต้องมีการ
ตดัสนิใจอยา่งเดด็ขาด เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของสหรัฐฯ ผู้ ไม่
ประสงค์ออกนามเข้ามาเสนอความคดิเหน็และค�าแนะน�า เจ้า
หน้าท่ีทา่นนีอ้ยูก่บัเราตลอดเวลาโดยไมอ่อกไปพบสื่อหรือให้
สมัภาษณ์เก่ียวกบัการปฏิบตังิานในถ�า้ ผมประทบัใจในเร่ือง
นีม้าก

จากประสบการณ์ครัง้นีท้�าให้หนว่ยซีลราชนาวีไทยอยา่ง
ผมได้พบเพ่ือนแท้ ในอนาคตหากเพ่ือนคนนีต้้องการความ
ชว่ยเหลือใด ๆ จากผม ผมยินดีชว่ยเหลือทนัที

นายเอกพล จนัทะวงษ์ โค้ชฟุตบอลชาวไทยทีไ่ด้รับการช่วยเหลอื (ซ้าย) และสมาชิกทมี
ฟุตบอลทั้ง 12 คนร่วมแสดงความอาลยัระหว่างงานแถลงข่าวเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 
2561 ในจงัหวดัเชียงราย แด่อาสาสมคัรและนาวาตรี สมาน กนัุน อดตีนักด�าน�า้หน่วยซีลซ่ึง
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บรรยากาศแห่งความเช่ือใจ
ประสบการณ์ครัง้นีท้�าให้หลาย ๆ ทีมมารวมตวักนั 
ทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ืออาสาเข้า
มาปฏิบตัหิน้าท่ีและรับผิดชอบด้วยเหตผุลท่ีตา่งกนั 
ส�าหรับหลายคน “การลงทนุหลกั” คือความรู้และ
ความสามารถซึง่มีมากมายและแตกตา่งกนัออกไป ผู้
ท่ีมีสว่นร่วมรวมไปถงึกลุม่อากาศอดั กลุม่สบูน�า้ กลุม่
ขนสง่ถงัออกซเิจน กลุม่จดัถงัอากาศส�ารองเข้าท่ี รวม
ทัง้หนว่ยชว่ยเหลือและรักษาพยาบาล เดก็ ๆ  
ในถ�า้ ความพยายามเหลา่นีย้งัรวมไปถงึกลุม่ท่ีพา
เดก็ ๆ ออกจากถ�า้และกลุม่ท่ีคอยดแูลเดก็ ๆ เม่ือ
ออกมาได้ ผมเช่ือวา่บคุลากรในกลุม่เหลา่นีใ้ช้ความรู้

และความสามารถของตนอยา่งเตม็ท่ี จงึยากท่ีจะยก
ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษให้กบับคุคล กลุม่ 
หรือหนว่ยงานใด ๆ ผมเช่ือวา่ไมมี่ใครเป็นฮีโร่ มีเพียง
ความร่วมมือครัง้ย่ิงใหญ่ของทกุคนในโลกท่ีหวงัให้
เดก็ ๆ ปลอดภยั ผู้ ท่ีไมย่อมให้มีสิง่ใดมาขวางทาง ไม่
วา่จะชนชาต ิศาสนา หรือความเช่ือใด ๆ เพราะความ
สขุของพวกเขาและของพวกเราคือการท�าให้ผู้ อ่ืนมี
ความสขุ  o

น.ท. ภิญโญ รุ่งเรือง ปฏิบตัหิน้าท่ีผู้บญัชาการหนว่ยซีลท่ี 2 หนว่ยสงคราม
พิเศษทางเรือท่ี 1 กองบญัชาการสงครามพิเศษราชนาวีไทย ในฐานะเจ้า
หน้าท่ีปฏิบตักิารของภารกิจกู้ภยั น.ท. ภิญโญให้ข้อมลูกบั ฟอรมั จาก
ประสบการณ์ตรง

เดก็ ๆ ทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลอืและ
โค้ช เดนิทางมา
ถงึงานแถลงข่าว
ทีจ่งัหวดัเชียงราย 
เมือ่วนัที ่18 
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กระบอกเสียง
IPDF

ธนาคารพฒันาเอเชียยงัคงเป็นผู้น�าในเอเชียและแปซฟิิกในการ
สนบัสนนุความพยายามระดบัโลกในการแก้ไขปัญหาการทจุริต การ
ฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีการประมาณการวา่มีการสญู
เสียเงินกวา่ 8 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 24 ล้านล้านบาท) 
ถงึ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 66 ล้านล้านบาท) ทัว่โลก
ทกุปีเน่ืองจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหลา่นี ้ซึง่เงินจ�านวนนีส้ามารถน�า
ไปให้กบัประเทศท่ีก�าลงัพฒันาให้ใช้เพ่ือบรรลเุป้าหมายการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนได้

การทจุริต การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีสร้างความเสียหาย
ตอ่การพฒันาทางเศรษฐกิจตลอดจนความเป็นธรรมในหมูป่ระชาชน 
นอกจากนี ้ยงัมีความเหน็พ้องกนัวา่การกระท�าเหลา่นีเ้ป็นภยัคกุคาม
ตอ่โครงสร้างพืน้ฐานของสงัคม รวมถงึความปลอดภยั ความมัน่คง
และเสถียรภาพทางการเมือง ซึง่ความปลอดภยั ความมัน่คงและ
เสถียรภาพทางการเมืองเป็นเง่ือนไขท่ีจ�าเป็นส�าหรับธนาคารพฒันา
เอเชียและพนัธมิตรอ่ืน ๆ เพ่ือด�าเนินการโครงการและแผนงาน
ส�าหรับการพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ

การทจุริตคือภยัคุกคามต่อความปลอดภยัและความม่ันคง
องค์กรเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ และองค์การ
ต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศหรืออินเตอร์โพล ระบวุา่การ
ทจุริตเป็นสิง่บม่เพาะองค์กรอาชญากรรมและการก่อการร้าย บคุคล
ท่ีทจุริตและผู้ ก่อการร้ายใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีสีเทาและชอ่งโหวใ่น
ระบบกฎหมายและการเงิน พืน้ท่ีสีเทาและชอ่งโหวเ่หลา่นีเ้ปิดชอ่ง
ทางส�าหรับการฟอกเงิน การหนีภาษี และการเคลื่อนย้ายเงินอยา่ง
ผิดกฎหมาย ท�าให้อาชญากรและองค์กรก่อการร้ายมีชอ่งทางด�าเนิน
การได้

คณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติมีมตหิลายข้อท่ีระบุ
วา่กลุม่ผู้ ก่อการร้ายปฏิบตัิงานเชน่เดียวกบักลุม่อาชญากรระหวา่ง
ประเทศในแงข่องการสร้างเงินทนุและการใช้การฟอกเงิน การทจุริต 
การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษีเกิดขึน้ข้ามพรมแดนและสง่ผล 
กระทบแม้กระทัง่กบัประเทศท่ีพฒันามากท่ีสดุ อยา่งไรก็ตาม สิง่
เหลา่นีเ้ป็นภยัอนัตรายมากท่ีสดุตอ่ประเทศท่ีก�าลงัพฒันา และมี
ความเสียหายอยา่งย่ิงตอ่ประเทศท่ีถือวา่เปราะบางและได้รับผลกระ

ประธานธนาคารพฒันาเอเชีย 
สรุปวธีิท่ีองคก์รต่อสูก้บัภยัคุกคามการทุจริต

ทาเคฮิโกะ นากาโอะ

การฟอกเงนิ การทุจริต 

 และการหลกีเลีย่งภาษี

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เทยีบท่าทีท่่าเรือหยางซานในกรุงเซ่ียงไฮ้ ธนาคารพฒันาเอเชียได้ด�าเนินการโครงการต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการฟอก
เงนิ ควบคู่ไปกบัการป้องปรามการหลกีเลีย่งภาษ ีเพือ่รับประกนัเศรษฐกจิอนิโดแปซิฟิกทีเ่จริญก้าวหน้า   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ทบจากความขดัแย้ง ซึง่หลายแหง่อยูใ่นเอเชียและแปซฟิิก
หากการทจุริต การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษีถกูปลอ่ยให้ฝัง

รากลกึ แนน่อนวา่เราจะอยูใ่นโลกท่ีปลอดภยัและมัน่คงน้อยลง

ความมุ่งม่ันและบทบาทของธนาคารพฒันาเอเชีย
ธนาคารพฒันาเอเชียสนบัสนนุประเทศสมาชิกท่ีก�าลงัพฒันาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาภยัคกุคามของการทจุริต การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี
อยา่งไร

ประการแรก ธนาคารพฒันาเอเชียได้ปฏิบตัติามนโยบาย การไม่
ทนตอ่การทจุริตเพ่ือป้องกนัการกระท�าทจุริตท่ีสง่ผลกระทบเชิงลบตอ่
การสง่มอบโครงการและแผนงานในประเทศสมาชิกท่ีก�าลงัพฒันาของ
เรา เม่ือเร็ว ๆ นีใ้น พ.ศ. 2558 ในการปฏิบตักิาร
ในรัฐเอกราช เราได้น�าเสนอกฎใหม ่ๆ เพ่ือให้
แนใ่จวา่จะมีการด�าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะด้านความซ่ือสตัย์ในผู้ เข้าร่วมภาค
เอกชนทัง้หมด เชน่ ผู้ รับเหมาและผู้ ร่วมลงทนุ
เชิงพาณิชย์ ในการปฏิบตักิารภายในปีเดียวใน
รัฐท่ีไมเ่ป็นเอกราช เราได้ท�าการแก้ไขกฎเพ่ือ
กวดขนัการควบคมุในการตอ่สู้กบัการทจุริต 
การฟอกเงิน และการสนบัสนนุทางการเงินแก่
ผู้ ก่อการร้าย ผมขอให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารพฒันา
เอเชียทกุคนด�าเนินการตอ่อยา่งเคร่งครัดและใช้
กฎท่ีส�าคญัเหลา่นีอ้ยา่งจริงจงั

ประการท่ีสอง การตอ่สู้กบัการทจุริต การ
ฟอกเงิน การหนีภาษี และการสนบัสนนุทางการ
เงินแก่ผู้ ก่อการร้ายไมส่ามารถท�าโดยสถาบนั
เดียว ทกุประเทศต้องให้ความร่วมมือเพ่ือปิดชอ่งโหวแ่ละพืน้ท่ีสีเทา
ท่ีกิจกรรมผิดกฎหมายสามารถเตบิโตและขยายตวั ด้วยความเข้าใจ
นี ้ธนาคารพฒันาเอเชียท�างานอยา่งใกล้ชิดกบัองค์กรระหวา่งประเทศ
อ่ืน ๆ ในประเดน็เหลา่นี ้นอกเหนือจากการเป็นผู้สงัเกตการณ์ของคณะ
ท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอก
เงินแล้ว ธนาคารพฒันาเอเชียยงัเป็นผู้สงัเกตการณ์ของกลุม่ตอ่ต้าน
การฟอกเงินแหง่เอเชีย/แปซฟิิก และกลุม่ตอ่ต้านการฟอกเงินและการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายแหง่ยเูรเชีย ธนาคารพฒันา
เอเชียงักระตือรือร้นในการสนบัสนนุการประชมุเวทีโลกด้านความ
โปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมลูเพ่ือวตัถปุระสงค์ด้านภาษี และชว่ย
ให้ประเทศสมาชิกท่ีก�าลงัพฒันาของเราเข้าร่วมการประชมุนีแ้ละได้รับ
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมลูภาษีอตัโนมตัริะหวา่งประเทศ

ประการท่ีสาม คณะกรรมการของธนาคารพฒันาเอเชียอนมุตักิาร
ปรับปรุงนโยบายตอ่ต้านการทจุริตใน พ.ศ. 2559 เพ่ือชว่ยเหลือประเทศ
สมาชิกท่ีก�าลงัพฒันาของเราเพ่ิมเตมิในเร่ืองความโปร่งใสและความ
ซ่ือสตัย์ด้านภาษี นโยบายนีข้ยายอาณตัของธนาคารพฒันาเอเชียเพ่ือ
ให้ครอบคลมุถงึการป้องกนัการหลีกเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดน (นอกเหนือ
จากการตอ่ต้านการทจุริตและการฟอกเงิน) จากนโยบายฉบบัปรับปรุง
นี ้เราก�าลงัเพ่ิมความชว่ยเหลือทางเทคนิคให้กบัประเทศสมาชิกท่ีก�าลงั
พฒันาเพ่ือความโปร่งใสและความซ่ือสตัย์ด้านภาษี ตวัอยา่งคือ เรา
อนมุตัเิงินให้เปลา่เพ่ือชว่ยเหลือทางเทคนิคระดบัภมิูภาคเป็นจ�านวน 2 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 66 ล้านบาท)  ซึง่จะเพ่ิมความสามารถ
ของประเทศสมาชิกท่ีก�าลงัพฒันาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลส�าหรับ
ความโปร่งใสด้านภาษี การตอบโต้การหลีกเลี่ยงภาษี และการปกป้อง
ตนเองจากการวางแผนภาษีเชิงรุก โดยจะมีความร่วมมือกบัองค์กร
เพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ กองทนุการเงินระหวา่ง
ประเทศ และศนูย์ชว่ยเหลือด้านเทคนิคทางการเงินแปซฟิิก รวมถงึกลุม่
อ่ืน ๆ เพ่ือสง่มอบความชว่ยเหลือทางเทคนิคนี ้

ประการท่ีสี่ เราเร่ิมต้นโครงการใหมเ่พ่ือระดมทรัพยากรมากขึน้
ส�าหรับความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยประเทศ
สมาชิกท่ีก�าลงัพฒันาของเรา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคาร
พฒันาเอเชียได้ก่อตัง้กองทนุระดมทรัพยากรภายในประเทศ ซึง่จะ

สนบัสนนุธนาคารพฒันาเอเชียด้านการปิดชอ่ง
โหวท่างภาษีในภาคการเงิน เพ่ิมการปฏิบตัติาม
กฎระเบียบด้านภาษี และพฒันาการบริหารภาษี
ท่ีโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ กองทนุดงักลา่วได้
รับการสนบัสนนุโดยรัฐบาลญ่ีปุ่ น เราก�าลงัสง่
เสริมให้หุ้นสว่นทัง้ทวิภาคีและพหภุาคีอ่ืน ๆ มี
สว่นร่วมในกองทนุนี ้

ประการท่ีห้า ธนาคารพฒันาเอเชียก�าลงั
พิจารณากลยทุธ์ระยะยาวใหมป่ระจ�า พ.ศ. 
2573 ซึง่จะชว่ยเสริมสร้างการสนบัสนนุในด้าน
การทจุริต การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี 
จดุมุง่หมายของกลยทุธ์ใหมนี่คื้อการสนบัสนนุ
ประเทศสมาชิกท่ีก�าลงัพฒันาในการบรรลเุป้า
หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน อยา่งท่ีคณุทราบ 
เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นเร่ืองของ

การลดความยากจน สขุภาพ การศกึษา เพศ และสภาพแวดล้อม เป้า
หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนยงัครอบคลมุถงึการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลด้วย เป้าหมายท่ี 16 ของเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเรียก
ร้องให้มีการสง่เสริมสงัคมท่ีสงบสขุและครอบคลมุทกุฝ่าย ซึง่เป็นสิง่
จ�าเป็นส�าหรับการพฒันาอยา่งยัง่ยืน เป้าหมายท่ี 17 คือการชว่ยเหลือ
ประเทศท่ีก�าลงัพฒันาเพ่ือเสริมสร้างการระดมทรัพยากรภายในประเทศ 
ธนาคารพฒันาเอเชียจะเพ่ิมการสนบัสนนุในสว่นนี ้

โดยสรุปแล้ว เรามีพนัธะทางวิชาชีพในการตอ่สู้กบัการทจุริต การ
ฟอกเงิน และกิจกรรมผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ซึง่การตอ่สู้ครัง้นีจ้�าเป็นตอ่การ
พฒันาเศรษฐกิจในเอเชียและแปซฟิิก รวมถงึเพ่ือสง่เสริมความยตุธิรรม
ในสงัคม นอกจากนีย้งัมีสิง่ท่ีส�าคญักบัพวกเราย่ิงกวา่ปัจจยัพืน้ฐาน นัน่
คือ ความมัน่คงและความปลอดภยั

ผมขอให้เจ้าหน้าท่ีธนาคารพฒันาเอเชียทกุคนเป็นผู้ชนะเลศิในการ
ตอ่สู้ครัง้นี ้ผมขอให้รองประธาน ผู้อ�านวยการทัว่ไป และผู้อ�านวยการ
ระดบัประเทศ มีสว่นร่วมในเร่ืองนีอ้ยา่งแข็งขนัและเตม็ท่ี การกระท�า
ของพวกเราแตล่ะคนและพวกเราทกุคนเพ่ือตอ่สู้กบัการทจุริต การฟอก
เงิน และกิจกรรมผิดกฎหมายอ่ืน ๆ คือจดุยืนของการรณรงค์ตอ่ต้านการ
ทจุริตของเรา

นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพฒันาเอเชีย ให้ข้อคดิเหน็นีใ้นการเฉลมิฉลองวนัตอ่ต้าน
การทจุริตสากลเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีส�านกังานใหญ่ธนาคารพฒันาเอเชียท่ีกรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลปิปินส์ ค�าปราศรัยนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัรูปแบบของ ฟอรมั

ประธานธนาคารพฒันาเอเชีย 
นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ

รอยเตอร์
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างวิเน็ต โคเอท็ซี นกัพนัธศุาสตร์ชาวแอฟริกาใต้ถือเคร่ือง
สแกนเนอร์ส�าหรับวินิจฉยัโรคมาลาเรียท่ีเธอกลา่ววา่สามารถ

พฒันาให้ใช้ในพืน้ท่ีชนบทของแอฟริกาโดยไมจ่�าเป็นต้องใช้
ตวัอยา่งเลือดหรือการทดสอบในห้องปฏิบตักิาร

"เคร่ืองนีส้ามารถตรวจได้อยา่งรวดเร็ว ราคาถกู และเชือ้โรคไม่
แพร่กระจาย“ นางโคเอท็ซีกลา่ว "ซึง่สามารถลดความไมเ่ทา่เทียม
กนัด้านสขุภาพและท�าให้เราเข้าใกล้โลกท่ีปราศจากมาลาเรียได้อีก
หนึง่ก้าว“

ต้นแบบนีเ้ป็นหนึง่ในโครงการวิจยัท่ีเป็นจดุสนใจในการประชมุ
แสดงความคดิเหน็เน็กซ์ไอน์สไตน์ท่ีประเทศรวนัดาในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561 เพ่ือสง่เสริมการพฒันานกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหมท่ัว่ทัง้
ทวีปแอฟริกา โดยผู้จดัเรียกการประชมุนีว้า่เป็นการรวมตวัของนกั
วิทยาศาสตร์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในทวีปแอฟริกา

"เราสามารถก้าวจากกาฬทวีปไปสูท่วีปท่ีเรืองรอง“ นายปีเตอร์ 
ยี ศาสตราจารย์เคมีชาวไนจีเรียกลา่ว โดยนายยีเป็นผู้อธิบาย
วิธีการท่ีตนวางแผนท่ีจะใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือเก็บพลงังานแสง
อาทิตย์อยา่งมีประสทิธิภาพลงในแบตเตอร่ีไฮโดรเจน

นายพอล คากาเม ประธานาธิบดีรวนัดา (ภาพ) ซึง่เป็น
ประธานสหภาพแอฟริกา เปิดการประชมุโดยเช่ือมโยงความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้ากบัการพฒันาของทวีปแอฟริกาใน
ภาพรวม

"เศรษฐกิจความรู้เป็นเศรษฐกิจท่ีเจริญรุ่งเรือง“ นายคากาเม
กลา่ว "ในปัจจบุนั ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ท่ีเพียงพอ เป็นสิง่จ�าเป็นมากกวา่ท่ีผา่นมาส�าหรับประเทศท่ีจะ
บรรลสุถานะรายได้สงูและได้รับประโยชน์ด้านสขุภาพและความ
เป็นอยูท่ี่ดีไปพร้อมกนั“

นายคากาเมกลา่วเพ่ิมเติมวา่ "แอฟริกาได้ปลอ่ยให้ตวัเองถกูทิง้
ไว้ข้างหลงัมานานเกินไป“ ในขณะท่ีแอฟริกาก�าลงัก้าวไปข้างหน้า 
ก็ไมส่ามารถท่ีจะทิง้ผู้หญิงและเดก็ผู้หญิงไว้เบือ้งหลงั นายคากาเม
กลา่ว โดยกระตุ้นให้ชาวแอฟริกนัยอมรับวา่ชอ่งวา่งทางเพศทัว่โลก
ด้านวิทยาศาสตร์เป็นสิง่ท่ีอาจหลีกเลี่ยงได้   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

แอฟริกา

ไอน์สไตน์แห่งอนาคต

~ นายพอล คากาเม ประธานาธิบดีรวนัดา

“เศรษฐกจิความรู้ 

เป็นเศรษฐกจิทีเ่จริญรุ่งเรือง" 

ข่าวรอบโลก
IPDF

น
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นักวทิยาศาสตร์ในทวีปแอนตาร์กตกิาได้
เกบ็เก่ียวพชืผักที่เตบิโตโดยปราศจากดนิ 
แสงอาทติย์ หรือยาก�าจดัศัตรูพชืเป็นครัง้
แรก โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการที่ได้
รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักบนิอวกาศ
เพาะปลูกอาหารสด 
บนดาวเคราะห์ดวงอ่ืน

นักวจิยัที่สถานีนิวเมเยอร์ 3 ของ
เยอรมนีกล่าวว่าได้เกบ็เก่ียวผักสลัด 
3.6 กโิลกรัม แตงกวา 18 ลูก และหวัผัก
กาด 70 หวัที่ปลูกภายในเรือนกระจก
เทคโนโลยีสูงเม่ืออุณหภมูภิายนอกอาคาร
ลดลงต�่ากว่าลบ 20 องศาเซลเซียส

ศูนย์อวกาศเยอรมันซึ่งเป็นผู้ประสาน
งานโครงการกล่าวว่า นักวทิยาศาสตร์
หวังว่าจะเกบ็เก่ียวผลไม้และผัก 4 ถงึ 5 
กโิลกรัมต่อสัปดาห์

ในขณะที่องค์การบริหารการบนิและ
อวกาศแห่งชาตไิด้ประสบความส�าเร็จใน
การปลูกผักบนสถานีอวกาศนานาชาต ิ
นายแดเนียล ชูเบร์ิตแห่งศูนย์อวกาศ
เยอรมันกล่าวว่า โครงการในขัว้โลกใต้มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผักหลากชนิดซึ่งใน
วันหน่ึงอาจน�าไปปลูกบนดาวอังคารหรือ
บนดวงจนัทร์   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เอสโตเนียก�าลงัเสนอการรวบรวมข้อมลูทางพนัธกุรรมแก่ประชาชน

ฟรีในการทดลองทัว่ประเทศท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือลดความเสี่ยงตอ่

โรคทัว่ไปและสง่เสริมวิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพดีย่ิงขึน้ผา่นรายงานข้อมลู

แบบเป็นสว่นตวั

นางลลิลี่ มิลานี นกัวิจยัแหง่ศนูย์จีโนมเอสโตเนียนท่ีมหาวิทยา

ลยัทาร์ทกูลา่ววา่ โครงการนีไ้ด้เร่ิมต้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

และในขัน้ต้นจะครอบคลมุอาสาสมคัร 100,000 คนในรัฐบอลตกิ

ท่ีมีจ�านวนประชากรทัง้สิน้ 1.3 ล้านคน ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้อง

บริจาคตวัอยา่งดีเอน็เอจากเลือดและยินยอมท่ีจะเก็บข้อมลูของ

ตนในธนาคารชีวภาพเอสโตเนียนซึง่ได้รวบรวมบนัทกึข้อมลูด้าน

สขุภาพและตวัอยา่งชีวภาพของชาวเอสโตเนียตัง้แต ่พ.ศ. 2543

"โรคหวัใจและหลอดเลือดเป็นฆาตกรหมายเลข 1 ในเอสโตเนีย“ 

นางมิลานีกลา่วและเสริมวา่ เจ้าหน้าท่ีและนกัวิทยาศาสตร์หวงัวา่

ข้อมลูการตรวจคดักรองพนัธกุรรมจะสามารถตอบค�าถามเก่ียวกบั

พฤตกิรรมการใช้ชีวิตและอาหารเพ่ือการดแูลสขุภาพท่ีดีขึน้

"รูปแบบการด�าเนินชีวิตมีความส�าคญัมากกวา่ยีนเสมอ“ นางมิ

ลานีกลา่ว

ตวัอยา่งดีเอน็เอจะถกูวิเคราะห์ส�าหรับการแปรผนัทาง

พนัธกุรรมมากกวา่ 600,000 ชนิดท่ีเช่ือมโยงกบัโรคทัว่ไป เชน่ โรค

หวัใจ โรคเบาหวานและมะเร็ง จากนัน้ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

จะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมโครงการทราบเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีได้ อยา่งไร

ก็ตาม ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกลว่งหน้าวา่ต้องการรับข้อมลู

มากน้อยเพียงใดเพ่ือหลีกเลี่ยงความกงัวลท่ีไมจ่�าเป็น

รัฐบาลเอสโตเนียได้จดัสรรเงิน 5 ล้านยโูร (ประมาณ 204 ล้าน

บาท) ส�าหรับโครงการใน พ.ศ. 2561  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เอสโตเนีย

การทดสอบดเีอน็เอฟรี

แอนตาร์กตกิา
ดีแอลอาร์

พชืผกั 
เมอืงหนาว  



64 IPD FORUM64 IPD FORUM

ส่ือและวิทยาการ
IPDF

'การท�าเหมอืงในเมอืง‘
ในเกาหลใีตช้่วยเก็บรกัษา
วสัดแุบตเตอร ี่หายาก

นกัลงทุนในเวียดนาม 
เรยีนรูท้ ี่จะใชช้วีิตอยู่กับการปราบปรามการทุจรติ

คนงานในโรงงานแถบชนบทของ
เกาหลีใต้ในเมืองกันซานก�าลังยุ่งอยู่
กับการสกัดโลหะซ่ึงเปน็ที่ต้องการ
มากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งซ่ึงใช้ใน
แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานแก่รถยนต์
ไฟฟ้า แต่คนงานเหล่านี้ไม่ได้ขุดลงใน
พื้นดินหรือท�าแร่ให้บริสุทธิ์ แต่ก�าลัง
ท�าการคัดแยกจากกองแบตเตอรี่

ลิเทียมไอออนจากโทรศัพท์มือถือและ
แล็ปท็อปเก่า

ในขณะที่จีนท�าการค้นหา
โคบอลต์และลิเทียมอย่างแข็งขันใน
ต่างประเทศส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
ซ่ึงเปน็การผลักดันราคาโลหะดัง
กล่าวให้สูงขึ้นและเปน็สาเหตุให้โลหะ
ส�าคัญดังกล่าวขาดแคลนไปทั่วโลก 
เกาหลีใต้ก�าลังเปลี่ยนไปสู่ “การท�า
เหมืองในเมือง” เพื่อกู้คืนโคบอลต์ 
ลิเทียม และโลหะหายากอื่น ๆ จาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ใน พ.ศ. 2559 ซ่ึงเปน็ปีล่าสุด
ซ่ึงมีข้อมูล โลหะมูลค่า 19.6 ล้าน

ล้านวอน (ประมาณ 6 แสนล้าน
บาท) ได้รับการสกัดจากวัสดุรีไซเคิล 
หรือประมาณร้อยละ 22 ของความ
ต้องการโลหะทัง้หมดของประเทศ 
จากรายงานของสถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกาหลี

ความขาดแคลนดังกล่าวไม่มี
แนวโน้มว่าจะลดลงในเวลาอันใกล้ 
เนื่องจากจีนซ่ึงเปน็ผู้ใช้โลหะที่ใหญ่
ที่สุดในโลกซ้ือทรัพยากรแร่ธาตุใน
ประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยคองโกและชิลี นายปาร์ก  
ไจ-คู ผู้เช่ียวชาญการท�าเหมืองใน
เมืองแห่งมหาวิทยาลัยฮันยางในกรุง
โซลกล่าวว่า การรีไซเคิลของเสีย
อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยทุเลาราคา
ที่สูงและจ�ากัดการพึ่งพาทรัพยากร
ภายนอกส�าหรับโลหะหายาก 
"เกาหลีใต้จ�าเปน็ต้องหาทรัพยากร 
แต่ส่วนใหญ่จะน�าเข้าทัง้หมด“ นาย
ปาร์กกล่าว "การท�าเหมืองในเมืองมี
แนวโน้มที่จะเปน็ทางออก“  รอยเตอร์

การปราบปรามการทจุริตอยา่งเข้มงวดในเวียดนามเม่ือ พ.ศ. 
2560 ท�าให้นกัลงทนุตา่งชาตบิางสว่นขวญัเสีย แตข่ณะนีน้กั

ลงทนุเตม็ไปด้วยความหวงัมากขึน้ นกัลงทนุบางสว่นถงึกบักลา่ววา่
บรรยากาศทางธรุกิจก�าลงัดีขึน้ด้วยเหตนีุ ้ในขณะท่ีการรณรงค์ของ
รัฐบาลของนายเหงียน ฟู้  จอ่ง เลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ 
ได้ชะลอการท�าข้อตกลงบางอยา่งในประเทศซึง่ได้รับผลกระทบจาก
ระบบราชการในยคุโซเวียต แตก็่ไมไ่ด้ยบัยัง้นกัลงทนุตา่งชาตจิาก
การลงทนุในเวียดนาม

เศรษฐกิจของเวียดนามเตบิโตร้อยละ 6.8 ใน พ.ศ. 2560 ซึง่
เป็นอตัราการเตบิโตท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุนบัแต ่พ.ศ. 2553 ในขณะท่ีเงิน
ไหลเข้าโดยตรงจากตา่งประเทศสงูสดุเป็นประวตักิารณ์สองปีตดิตอ่
กนัโดยสงูถงึ 1.75 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 5.77 แสน
ล้านบาท) ใน พ.ศ. 2560 การปราบปรามการทจุริตเป็นสิง่นา่จะเกิด
ขึน้มานานแล้วส�าหรับนกัลงทนุตา่งชาติบางสว่น เกือบสองในสาม
ของประชากรเวียดนามต้องจา่ยสนิบนเพ่ือเข้าถงึบริการสาธารณะ 
องค์กรนานาชาตเิพ่ือความโปร่งใสระบใุนรายงานฉบบั พ.ศ. 2560 
โดยจาก 16 ประเทศในเอเชียท่ีได้รับการส�ารวจ มีเพียงอินเดียท่ีเลว
ร้ายอยา่งมาก

การตอ่ต้านการทจุริตเป็นสญัญาณท่ีดีส�าหรับนกัลงทนุตา่ง
ชาตจิ�านวนมาก นางสมหทยั พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท อมตะ วีเอน็ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบริษัทอมตะ
ท่ีด�าเนินธรุกิจนิคมอตุสาหกรรมชัน้น�าของไทยกลา่ว โดยประกาศ
การลงทนุครัง้ใหญ่ในเวียดนามเม่ือเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 "เรา
คดิวา่รัฐบาลจริงจงัเก่ียวกบัการแสดงให้สาธารณชนเหน็วา่การ
ลงทนุในเวียดนามไมใ่ชเ่พียงการ “รู้จกัคน" อีกตอ่ไป แตเ่ก่ียวกบัการ 
"รู้วิธี" มากกวา่" นางสมหทยักลา่ว

สิง่นีไ้มไ่ด้หมายความวา่เง่ือนไขทางธรุกิจเป็นเร่ืองงา่ยส�าหรับ
นกัลงทนุตา่งชาต ิผู้บริหารระดบัต้นต้องค้นหาอปุสรรคของ
ความท้าทายใหม ่ๆ นายอดมั ซทิคอฟฟ์ ผู้อ�านวยการบริหารของ
หอการค้าอเมริกนัในกรุงฮานอยกลา่ว อยา่งไรก็ตาม มนัยงัชว่ยให้
เหน็ถงึการติดสนิบนท่ีหยัง่รากลกึ การจดัการท่ีผิดพลาด และการ
เลน่พรรคเลน่พวกภายในรัฐวิสาหกิจในประเทศ ในขณะท่ีการผลกั
ดนัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึง่ลา่ช้ามานานก�าลงัเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว

เวียดนามล้มเหลวในการบรรลเุป้าหมายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในปีท่ีผา่นมา แตมี่แผนการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่ประชาชน
มากกวา่ 100 รายการ รวมทัง้การขายหุ้นบางสว่นในประมาณ 400 
บริษัทภายใน พ.ศ. 2563 "ดเูหมือนวา่ผู้จดัการรัฐวิสาหกิจ อยา่ง
น้อยผู้ ท่ีส�าคญัท่ีสดุมีความระมดัระวงัในกิจกรรมของตนมากขึน้
ในขณะนี ้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในบางสว่น การเลกิกิจการ และอ่ืน ๆ“ หอการค้ายโุรป
กลา่วในแถลงการณ์  รอยเตอร์
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เขาอาจไม่เคยเดินทางไปยงัเมืองนิวคลาร์ก แต่นายเอด็การ์ด ลาบิแทก คนขบัรถแทก็ซ่ี

หวงัวา่มหานครสีเขียว ยดืหยุน่ต่อภยัพิบติั และมีเทคโนโลยสูีงแห่งแรกของฟิลิปปินส์

จะช่วยลดความตึงเครียดในกรุงมะนิลา ซ่ึงหมายความวา่จะเสียเวลากบัรถติดบนทอ้ง

ถนนนอ้ยลงและมีเวลาอยูก่บัลกู ๆ มากข้ึน ในช่วงบ่ายวนัอาทิตยท่ี์ร้อนอบอา้ว นาย

ลาบิแทกในวยั 42 ปีท่ีขบัรถอยูโ่อดครวญกบัอีกกะหน่ึงของการท�างานท่ีหมดไปกบั

การค่อย ๆ ขยบัไปขา้งหนา้ทีละนิดบนถนนท่ีมีช่ือเสียงดา้นการจราจรท่ีคบัคัง่ในเมือง

หลวงท่ีมีประชากร 13 ลา้นคน "ความแออดั มลพิษ และการจราจร เป็นส่ิงท่ีผูค้นพดู

เก่ียวกบักรุงมะนิลา" นายลาบิแทกกล่าวในขณะท่ีช้ีใหดู้การจราจรท่ีติดขดั "แต่โชคดี

ท่ีรัฐบาลมีแผนการ และประธานาธิบดีดูเตอร์เตกเ็ป็นคนท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ีได"้

แผนการดงักล่าวคือเมืองนิวคลาร์กท่ีมีขนาด 9,450 เฮกตาร์ เจา้หนา้ท่ีรัฐกล่าววา่

เม่ือเสร็จสมบูรณ์ในอีก 25-30 ปีขา้งหนา้จะมีขนาดทางกายภาพใหญ่กวา่เมืองแมนฮตั

ตนัของรัฐนิวยอร์ก และคาดวา่จะมีจ�านวนประชากรมากกวา่ 1.2 ลา้นคน เป้าหมายคือ

การสร้างเมืองท่ีติดตั้งอุปกรณ์ในการรับมือกบัสภาพอากาศรุนแรงในภมิูภาคท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากพายไุซโคลนมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และเพื่อส่งเสริมการด�ารงชีวติ

อยา่งมีสุขภาพดี เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และยัง่ยนืโดยการมุ่งเนน้ใหค้วามส�าคญักบั

ธรรมชาติในการพฒันา ผูเ้ช่ียวชาญเขตเมืองกล่าว

เมืองนิวคลาร์กสะทอ้นแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากญ่ีปุ่นและอินเดียไปจนถึง

สหรัฐอเมริกา โดยพยายามท่ีจะทา้ทายการวางผงัเมืองตามแบบท่ีเป็นท่ีรวมตวัของ

รัฐบาล นกัพฒันา ธุรกิจและสาธารณะ เพ่ือพิสูจนใ์หเ้ห็นวา่เมืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิง

แวดลอ้มและมีความยดืหยุน่สามารถประหยดัค่าใชจ่้าย "วตัถุประสงคไ์ม่ใช่เพียงแค่

สร้างเมืองท่ียดืหยุน่ต่อภยัพิบติั แต่เป็นเมืองท่ีประสบความส�าเร็จ สร้างนวตักรรมและ

มีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ และยงัมีความยดืหยุน่ต่อภยัพิบติัดว้ย" 

นายเบนจามิน เพรสตนั นกัวจิยัท่ีแรนด ์คอร์ปอเรชนั ซ่ึงเป็นคณะวจิยัระดบัโลกกล่าว

เมืองนิวคลาร์กยงัคงอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ แต่เจา้หนา้ท่ีกล่าววา่นายดูเตอร์เตก�าลงัเร่ง

ติดตามโครงการน้ีในฐานะท่ีฟิลิปปินส์เป็นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็ว

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียใน พ.ศ. 2560 โดยไดพ้ยายามท่ีจะกระตุน้การใชจ่้ายในดา้น

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างงานและดึงดูดบริษทัต่างชาติเพิ่มมากข้ึน 

อยา่งไรกต็าม แมว้า่รัฐบาลจะเร่งสร้างเมืองนิวคลาร์กและจดัการกบัจ�านวน

ประชากร ความหนาแน่น และความแออดัท่ีเพิ่มสูงข้ึนของกรุงมะนิลา แต่รัฐบาลก็

ตอ้งวางผงัเมืองใหม่ดว้ยความระมดัระวงัและหลีกเล่ียงความผดิพลาดในอดีต องคก์าร

เปล่ียนแปลงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีด�าเนินการโดยรัฐบาลกล่าว 

"เราตอ้งสร้างสมดุลระหวา่งการพฒันาอยา่งรวดเร็วซ่ึงเพิ่มคุณค่าสูงสุดใหก้บั

ภาคเอกชนและปกป้องพื้นท่ีเปิด และท�าใหเ้ป็นเมืองท่ีสามารถเดินเทา้ได ้เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถฟ้ืนฟไูดเ้ร็ว“ นายวนิซ์ ไดซนั ประธานองคก์ารเปล่ียนแปลง

และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงดูแลโครงการน้ีกล่าว 

แมจ้ะมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีวางแผนไวม้ากมาย แต่หน่ึงในสามของพ้ืนท่ีเมือง

มูลค่า 1.4 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4.62 แสนลา้นบาท) เท่านั้นท่ีจะได้

รับการพฒันา โดยท่ีดินสองในสามจะสงวนไวส้�าหรับเป็นพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ี

การเกษตร รัฐบาลกล่าว โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเมืองฮิวสตนั รัฐเทก็ซสัใน

สหรัฐฯ และสิงคโปร์ท่ีอยูใ่กลเ้คียงเก่ียวกบัวธีิการวางผงัเมืองในลกัษณะบูรณาการซ่ึง

การจดัการน�้าและพื้นท่ีสีเขียวไดรั้บการเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัระบบเมือง นายแม

ทธิจิส บูว ์สถาปนิกชาวเนเธอร์แลนดก์ล่าว

ตวัอยา่งเช่นการมุ่งเนน้ไปท่ีธรรมชาติและจดัสรรพื้นท่ีเปิดโล่งมากมายตามแนว

แม่น�้า จะท�าใหเ้มืองนิวคลาร์กสามารถไดรั้บประโยชนน์อกเหนือจากการปกป้อง

ตวัเองจากน�้าท่วม นายบูวซ่ึ์งท�างานในเร่ืองการวางแผนแม่บทส�าหรับเมืองร่วมกบั

รัฐบาลกล่าว 

"การก�าหนดพื้นท่ีสีเขียวในก�าหนดการไม่เพียงแต่ช่วยในดา้นการเกบ็รักษาน�้า

และการระบายน�้า แต่สร้างพื้นท่ีชุมชนและแนวทางการออกแบบถนนในลกัษณะ

ท่ีเป็นประโยชนก์บัคนเดินเทา้และผูข่ี้จกัรยาน ดงันั้น ความยดืหยุน่ทางสงัคมจึง

แขง็แกร่งข้ึนดว้ย" นายบูวก์ล่าว

 นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีแรนด ์คอร์ปอเรชนั ก�าลงัพยายามท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึง

ประโยชนท์างสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจจากการสร้างความยดืหยุน่ และก�าลงั

พฒันากรณีทางธุรกิจเพื่อพิสูจนว์า่การวางผงัเมืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ไดเ้ป็น

เพียงตวัเลือกส�าหรับเศรษฐกิจท่ีมัง่คัง่เท่านั้น "เราก�าลงัมองเห็นประเทศท่ีมีรายไดป้าน

กลางจ�านวนเพิ่มมากข้ึนท่ีตระหนกัวา่ การวางแผนและการลงทุนในพื้นท่ีสีเขียวใน

เมืองเป็นส่ิงส�าคญัยิง่ส�าหรับการพฒันาและประหยดัค่าใชจ่้าย“ นางโอเอชา ทกัโคเออ

ดินแห่งธนาคารพฒันาเอเชียซ่ึงสนบัสนุนโครงการเมืองนิวคลาร์กกล่าว

ผูเ้ช่ียวชาญเขตเมืองกล่าววา่ เมืองนิวคลาร์กไม่เพียงแต่เป็นตวัอยา่งท่ีสดใสส�าหรับ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นแง่ของการปรับสมดุลการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วดว้ย

นโยบายสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัอาจนบัเป็นจุดเปล่ียนท่ีใกลต้วัมากข้ึน 

เมืองนิวคลาร์ก “มีศกัยภาพในการปลดปล่อยแรงกดดนัออกจากกรุงมะนิลา เพื่อ

ใหม้ะนิลายงัสามารถลงทุนในการสร้างอนาคตท่ียดืหยุน่มากข้ึน" นางลอเรน ซอร์คิน 

ผูอ้ �านวยการโครงการ 100 รีซิลเลียนตซิ์ต้ีในเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีไดรั้บ

การสนบัสนุนโดยมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์กล่าว

กรุงมะนิลาเป็นหน่ึงในเมืองท่ีแออดัท่ีสุดในโลก โดยมีประชากร 14,500 คน

ต่อตารางกิโลเมตรซ่ึงคิดเป็นจ�านวนเกือบสามเท่าของกรุงลอนดอน ขอ้มูลของ

องคก์ารสหประชาชาติระบุ โดยการศึกษาของรัฐบาลญ่ีปุ่นพบวา่ การจราจรท่ีคบัคัง่

อาจท�าใหก้รุงมะนิลาสูญเสียผลผลิตมูลค่า 155 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 5.1 

พนัลา้นบาท) ต่อวนัภายใน พ.ศ. 2573  รอยเตอร์

เมืองต่าง ๆ ในเอเชียส่งเสริมให้สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา 
กั บ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
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เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIPDF

นื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บ
จากกวางกัดคนเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ

สวนสาธารณะนาระในเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น 
ได้ออกค�าแนะน�าในการให้อาหารสัตว์หลายร้อย
ตัวที่ช่วยดึงดูดผู้มาเยือนมากกว่า 13 ล้านคน
ต่อปีจากทั่วโลก สวนสาธารณะที่งดงามใน
เมืองโบราณแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกวางซีกา 
1,200 ตัวซ่ึงได้รับการคุ้มครองในฐานะสมบัติ
ของชาติ นอกจากนี้ยังสามารถพบกวางเหล่านี้
เดินไปตามถนนเพื่อค้นหาขนมปังกรอบรสชาติดี
ที่นักท่องเที่ยวป้อนให้

ท่าทางที่น่ารักและสงบของกวางเหล่านี้อาจ
เป็นสิ่งลวงตา และนักท่องเที่ยวที่มีขนมปังกรอบ
สามารถพบว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยสัตว์ที่

ก้าวร้าว ป้ายติดตัง้ที่ร้านค้าที่ขายขนมปังกรอบ
แสดงค�าแนะน�าเป็นภาษาจีน อังกฤษ และญี่ปุ่น
ว่า "ค�าขอร้องที่สุภาพจากกวางเมื่อให้อาหาร
กวาง“ เด็กเล็กควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยและควรใช้ 
“ภาษาใบ้ส�าหรับกวาง" ที่แสดงให้กวางเห็นมือ
ทัง้สองข้างเมื่อหมดเวลาให้อาหาร

"เนื่องจากกวางเป็นสัตว์ป่า มันจะโกรธถ้า
คนล้อมันเล่น“ นายยูอิจิโร คิตาบาตะ เจ้าหน้าที่

สวนสาธารณะนาระกล่าว "เช่น ถ้าคุณปล่อยให้
กวางรอเวลาให้อาหาร มันอาจกัดคุณได้ แต่นัก
ท่องเที่ยวอาจไม่รู้ว่ากวางดุร้าย และคิดว่ากวาง
เหล่านี้ถูกเลี้ยงในสวนสาธารณะ" นายคิตาบาตะ
กล่าวเพิ่มเติม

ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

เพิ่มมากขึ้น จ�านวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
กวางก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 180 คนใน
ปีงบประมาณล่าสุดซ่ึงสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561 จาก 118 คนในปีที่ผ่านมา นายคิตา
บาตะกล่าว  เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

โอ้ กวางที่รกั!

ชายชาวญี่ปุ่นอายุ 112 ปี ซึ่งเกิดหลายเดือนก่อนที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์จะตี
พิมพ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ได้รับการยอมรับในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
ว่าเป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดในโลก 

นายมาซาโสะ โนนากะเกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดในโลกหลังจากนายนูเนซ โอลิเวรา 
ชาวสเปนเสียชีวิตเมื่ออายุ 113 ปี บันทึกสถิติโลกกินเนสส์ระบุ ในวัยหนุ่ม
นายโนนากะเป็นชาวไร่และช่างตัดไม้ ต่อมาด�าเนินกิจการโรงแรมน�าพุร้อนที่บ้าน
เกิดในเมืองอะโชโระบนเกาะฮอกไกโดซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 900 กิโลเมตร
ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว โดยมีลูกชายสองคนและลูกสาวสามคน 

นายโนนากะชอบแช่ตัวในบ่อน�าแร่และชอบรับประทานของหวาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสปันจ์เค้กสตรอเบอร์รี่ ญาติและเจ้าหน้าที่กินเนสส์เข้าร่วมในพิธี
มอบรางวัลของนายโนนากะ  รอยเตอร์

112ชายชาวญี่ปุ่นอายุมากที่สุดในโลก

เ
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ทหารของสาธารณรัฐเกาหลเีลง็ปืนไรเฟิลบนหาดยาวในจงัหวดัชลบุรีซ่ึงตั้งอยู่ทางทศิตะวนัออกของประเทศไทยในระหว่างการฝึกคอบร้า
โกลด์ 18 การฝึกทางทหารนานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในอนิโดแปซิฟิกคร้ังที ่37 นี ้มปีระเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกนั และมเีจ้า

หน้าทีจ่าก 29 ประเทศมายงัประเทศไทย เจด็ประเทศทีเ่ข้าร่วมการฝึกอย่างเตม็รูปแบบโดยการจดัหาบุคลากรและยุทโธปกรณ์ให้กบัการฝึกคร้ัง
นี ้ได้แก่ อนิโดนีเซีย ญีปุ่่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลใีต้ ไทย และสหรัฐฯ "เราเป็นหุ้นส่วนทีภ่าคภูมใิจของไทยมาเกอืบ 40 ปีในการฝึกคอบร้า

โกลด์“ นายปีเตอร์ เอม็. เฮย์มอนด์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนของสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยกล่าว

ภาพโดย: นายศักดิ์ชัย ลาลติ | ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส

ความเปน็หุ้นส่วนที่น่าภาคภูมิใจ
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