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ทะเลเชิ งยุทธศาสตร์

การหาสมดุลระหว่าง การยกระดับกองก�ำลังทางทะเล
การคุกคามจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
และภัยคุกคามต่ออ�ำนาจอธิปไตย

IPDF

สารบัญ

ชุดที่ 43 ฉบับที่ 4

เรื่ องเด่ น

10 โอกาสใหม่ ๆ ส�ำหรับ
การปรับปรุงกองทัพเรือให้ ทนั สมัย
เกาหลีใต้ และออสเตรเลียเสนอทางเลือก
ในการเพิม่ ขีดความสามารถทางทะเล
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

16 การหลีกเลี่ยงมาตรการคว�่ำบาตร

ด้ วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่ าย
เกาหลีเหนือหลีกเลีย่ งข้ อจ�ำกัดของสหประชาชาติ

22 คอบร้ าโกลด์ พ.ศ. 2561

การฝึ กระดับนานาชาติประกอบด้ วยการฝึ กด้ วย
กระสุนจริง การช่วยเหลือพลเมือง
และการบรรเทาภัยพิบตั ิ

30 การสะสมก�ำลังทางทะเล

การท�ำความเข้ าใจและตอบสนองต่อ
กองก�ำลังทางทะเลทังสามเหล่
้
าของจีน

36 จีนกับยุทธศาสตร์ ทางทะเล
สหรัฐฯ รวมทังประเทศพั
้
นธมิตร
และหุ้นส่วนควรตอบโต้ อย่างไร

44 ปั ญหาการขุดคลองที่คดิ ไม่ ตก
ไทยอาจต้ องเสียอ�ำนาจอธิปไตย
เพือ่ แลกกับผลประโยชน์ทนี่ า่ กังขา
จากคลองทีส่ ร้ างโดยจีน

52 พลังแห่ งความสามัคคี

ทีมงานจากนานาประเทศรวมตัวกัน
เพือ่ ช่วยนักฟุตบอลเยาวชนทีต่ ดิ อยูใ่ นถ� ้ำ
ทีถ่ กู น� ้ำท่วมในประเทศไทย

22

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
สหรัฐฯ เพิ่มกลุม่ ที่เชื่อมโยงกับการโจมตีใน
อินเดียลงในบัญชีผ้ กู ่อการร้ าย

60 กระบอกเสียง

ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
สรุปวิธีที่องค์กรต่อสู้กบั ภัยคุกคามการทุจริ ต

62 ข่ าวรอบโลก

ผู้ฉลาดเฉลียวในอนาคตของแอฟริ กา
การทดสอบดีเอ็นเอฟรี ของเอสโตเนีย
และพืชผักสุดเก๋ของแอนตาร์ กติกา

64 สื่อและวิทยาการ

การรี ไซเคิลเหล็กหายากในเกาหลีใต้
และการส่งเสริ มนักลงทุนในเวียดนาม

65 ประเทืองปั ญญา

เมืองต่าง ๆ ในเอเชียได้ รับการส่งเสริ มให้ สร้ างความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาและความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้ อม

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

ทหารสาธารณรัฐเกาหลีเข้ าร่วม
การฝึ กคอบร้ าโกลด์ พ.ศ. 2561 ที่หาดยาว
ในจังหวัดชลบุรี ทางภาคตะวันออกของไทย

เรื่ องจากปก:

64

เรื อของกองทัพเรื อรวมตัวเป็ น
กองเรื อนานาชาติส�ำหรับการถ่าย
ภาพนอกชายฝั่ งฮาวายระหว่าง
การฝึ กริ ม ออฟ แปซิฟิก พ.ศ.
2561 ซึง่ มีประเทศเข้ าร่วม 26
ประเทศ
จ.ท. ดีแลน เอ็ม. ไคนี/กองทัพเรื อสหรัฐฯ

นานาทัศนะ

IPDF

ผู้อา่ นที่เคารพ

ยิ

นดีต้อนรับสูน่ ิตยสาร อิ นโด
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับ
ไตรมาสที่สี่ของ พ.ศ. 2561 ว่า
ด้ วยการปรับปรุงกองทัพเรื อให้

ทันสมัย
ปั จจุบนั นี ้ ประเทศต่าง ๆ ในอินโด
แปซิฟิก ต้ องเผชิญกับความท้ าทายทาง
ทะเลที่ซบั ซ้ อนและบัน่ ทอนความมัน่ คง
ของภูมิภาค รวมถึงภัยคุกคามจากการ
บุกรุกของประเทศเพื่อนบ้ านที่มีทา่ ที
ก้ าวร้ าว อาชญากรรมอย่างเช่นการค้ า
มนุษย์ การปล้ นสะดมทางทะเล และการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย อีกทังข้
้ อพิพาท
ทางทะเล และทางอาณาเขตในบริ เวณทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออก เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ สันติภาพ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วน ก�ำลังร่วมมือกันในการเพิ่มขีดความสามารถทาง
้
ดแย้ งและการบีบบังคับ และส่ง
ทะเลของกองทัพเพื่อด�ำรงไว้ ซงึ่ เสรี ภาพในท้ องทะเล ยับยังความขั
เสริ มการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎหมาย และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
ในการตอบโต้ การแสดงอ�ำนาจและแสนยานุภาพทางทะเลเพิ่มขึ ้นในภูมิภาคโดยเฉพาะจากจีน
ประเทศต่าง ๆ ก�ำลังเพิ่มการใช้ จา่ ยด้ านกลาโหมเพื่อปรับปรุงกองทัพเรื อโดยการซื ้อเรื อด�ำน� ้ำ เรื อรบ
เรื อลาดตระเวน และอากาศยานตรวจตรา
ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ มีนกั เขียนรับเชิญสามท่านมาร่วมวิเคราะห์ความทะเยอทะยานของจีนในการ
เป็ นมหาอ�ำนาจทางทะเล ท่านแรกคือ ดร.แอนดรูว์ เอส. เอริ คสัน ศาสตราจารย์ที่สถาบันการศึกษา
ทางทะเลจีนแห่งวิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ ซึง่ จะอธิบายถึงความส�ำคัญของการขยายกองก�ำลังทาง
ทะเลทังสามหน่
้
วยของจีน นางลิซา โทบิน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับจีนและท�ำงานอยูท่ ี่กองบัญชาการ
สหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก เขียนถึงภาพรวมที่นา่ ครุ่นคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปเชิงสถาบันที่อยูเ่ บื ้อง
หลังยุทธศาสตร์ ทางทะเลของจีน ร.อ. ซุกจุน ยูน (เกษี ยณอายุ) แห่งกองทัพเรื อสาธารณรัฐเกาหลี
จะเสนอโอกาสส�ำหรับประเทศต่าง ๆ อย่างเช่นออสเตรเลียและเกาหลีใต้ เพื่อช่วยขยายขีดความ
สามารถทางกองทัพเรื อของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฟอรัม จะปิ ดฉบับนี ้ด้ วยบทความจากนักเขียนของเราเอง ซึง่ มุง่ เน้ นบทบาทส�ำคัญที่การคว�่ำ
บาตรระหว่างประเทศจะมีตอ่ เกาหลีเหนือจนกว่ากระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ จะส�ำเร็ จ แม้ วา่
จะมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการดังกล่าว แต่การคว�่ำบาตรที่ได้ รับความร่วมมือจาก
หลายประเทศได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่ามีผลอย่างมากในการกดดันเกาหลีเหนือให้ มาพบกับนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่สงิ คโปร์ เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 การรับรองว่าการ
ปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดจะเกิดขึ ้นไม่เพียงแต่อาศัยความร่วมมือทางทะเลจากหลายประเทศในอินโด
แปซิฟิกเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมีความตระหนักรู้ทวั่ โลกถึงหน้ าที่ร่วมกันในการบังคับใช้ มาตรการคว�่ำ
บาตรต่อไปจนกว่าผลสุดท้ ายที่ต้องการจะส�ำเร็ จลุลว่ ง
ผมหวังว่าเนื ้อหาฉบับนี ้จะกระตุ้นการพูดคุยในระดับภูมิภาคถึงความท้ าทายทางทะเลที่สำ� คัญ
เหล่านี ้ และผมยินดีรับฟั งความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม ได้ ที่
ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปั นมุมมองของท่าน
ขอแสดงความนับถือ
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ผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก
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ผู้เขียนบทความ
ร.อ. ซุกจุน ยูน เป็ นเจ้ าหน้ าที่เกษียณ

อายุแห่งกองทัพเรื อสาธารณรัฐเกาหลีและนัก
วิจยั แห่งสถาบันเกาหลีเพื่อกิจการทางทหาร
ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ ร.อ. ยูนเขียนถึงโอกาสที่ได้ รับ
จากออสเตรเลียและเกาหลีใต้ ในการเสริ มสร้ าง
ขีดความสามารถทางกองทัพเรื อของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 10

ดร.แอนดรู ว์ เอส. เอริคสัน เป็ น

ศาสตราจารย์ด้านยุทธศาสตร์ ที่สถาบันการ
ศึกษาทางทะเลจีนแห่งวิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ
และเป็ นนักวิจยั แห่งศูนย์จอห์น คิง แฟร์ แบงค์
ด้ านจีนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ดร.
เอริ คสันเป็ นสมาชิกชัว่ คราวของสภาความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ และได้ สอนหลาย
หลักสูตรที่วิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ และ
มหาวิทยาลัยยอนเซ ดร.เอริ คสันเป็ นผู้ได้
รับรางวัลความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั ภาคพลเรื อนคนแรกของวิทยาลัย
ยุทธนาวีสหรัฐฯ พ.ศ. 2560 และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ดร.เอริ คสัน
เป็ นนักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์อย่างกว้ างขวาง และเขียนบล็อกที่ www.
andrewserickson.com อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 30

นางลิซา โทบิน เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ าน

ประเทศจีนและท�ำงานอยูท่ ี่กองบัญชาการ
สหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก นางโทบินได้ ตี
พิมพ์บทความเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทาง
ทะเลของจีนใน เนวัล วอร์ คอลเลจ รี วิว และ
บทความเกี่ยวกับหัวข้ อเดียวกันในเว็บไซต์ที่
ชื่อ วอร์ ออน เดอะ ร็ อกซ์ ซึง่ ฟอรัม ได้ ตีพิมพ์
ใหม่อีกครัง้ ส�ำหรับฉบับนี ้ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 36

น.ท. ภิญโญ รุ่ งเรื อง

การประชุมและนิทรรศการ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เชิงปฏิบตั กิ ารแปซิฟิก
พ.ศ. 2561

การส่งเสริ มอินโดแปซิฟิกทีเ่ สรีและเปิ ดกว้ าง
ผ่านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิกกับเทคคอนเน็กต์
จะเป็ นเจ้ าภาพร่วมในการประชุมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงปฏิบตั กิ าร
แปซิฟิกที่โรงแรมเชอราตัน ไวกีกี ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย และยุทธบริ เวณ
อ่าวคาเนโอเฮที่ฐานทัพนาวิกโยธินในรัฐฮาวาย
กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิกจะน�ำผู้น�ำระดับสูงของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จากเหล่าทัพทุกเหล่าและหน่วยงานที่หลากหลาย
ตลอดจนผู้น�ำระดับสูงจากวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนานาชาติ
ผู้บริ หารในอุตสาหกรรมและวิศวกร อีกทังตั
้ วแทนมหาวิทยาลัยและนัก
วิทยาศาสตร์ มารวมตัวกันเพื่อหารื อว่าเราจะสามารถส่งเสริ มอินโดแปซิฟิก
ที่เสรี และเปิ ดกว้ างผ่านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ อย่างไร การประชุม
ครัง้ นี ้จะมุง่ เน้ นการใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
กลาโหมแห่งชาติ การปรับปรุงขีดความสามารถที่สำ� คัญให้ ทนั สมัย และการ
เพิ่มความแข็งแกร่งให้ แก่ประเทศหุ้นส่วนและพันธมิตร
ระหว่างการประชุมเฉพาะกลุม่ ผู้ที่ได้ รับเชิญ เราจะน�ำแฟ้มผลงานด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก
มาทบทวนและหารื อเกี่ยวกับโครงการด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะ
ท�ำร่วมกันในอนาคต นอกจากนี ้ ท่านจะสามารถใช้ ประโยชน์ของประมวล
กฎจากหน่วยบัญชาการพลรบสองหน่วยและหน่วยบัญชาการย่อยใน
ภูมิภาคเพื่อหล่อหลอมผลงานด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในทางที่
สนับสนุนผู้ส้ รู บในสงคราม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่สำ� คัญต่อการพัฒนา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเชิงปฏิบตั ิการในแง่ของความรับผิดชอบ
ที่กว้ างขวาง หลากหลาย และซับซ้ อน ขอเชิญเข้ าร่วมกับกลุม่ ผู้น�ำด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถและเสริ มสร้ าง
พันธมิตรและหุ้นส่วนเพื่อสนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่ คง
ในอินโดแปซิฟิก
ส�ำหรับข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดดูที่ https://events.techconnect.org/POST/

ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ บู ญ
ั ชาการหน่วยซีลที่ 2 หน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรื อที่ 1 กองเรื อ
ยุทธการแห่งราชนาวีไทย ในช่วง 13 ปี ที่ผา่ น
มา น.ท. ภิญโญได้ ชว่ ยหัวหน้ าปฏิบตั กิ าร
ของหน่วยซีลราชนาวีไทยโดยการท�ำงานเชิง
ปฏิบตั กิ ารภายในหน่วย น.ท. ภิญโญจบการ
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
จากโรงเรี ยนนายเรื อ น.ท. ภิญโญได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารที่ศนู ย์อ�ำนวยการร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หายใน
ภารกิจเข้ าช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน 12 คนและโค้ ชจากถ� ้ำที่น� ้ำท่วม
ในไทย ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ น.ท. ภิญโญได้ แบ่งปั นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยว
กับภารกิจกู้ภยั ดังกล่าว อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 52
จ.ท. เออร์ วิน มีเชียโน/กองทัพเรื อสหรัฐฯ
IPD FORUM
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มองภู มิภาค

บริษัทพลังงาน

ขยายกิ
จ
การ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บ

ไทย

ริ ษัทพลังงานไทยก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทังบริ
้ ษัทชันน�
้ ำด้ านน� ้ำมัน
และก๊ าซ บริ ษัทเหมืองถ่านหินและสาธารณูปโภคด้ านพลังงาน บริ ษัท
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ล้ วนก�ำลังขยายกิจการทัว่ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยปรับใช้ แนวปฏิบตั แิ ละเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ ้นจากภายใน
ประเทศ ไทยก�ำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากนโยบายพลังงานร่วมสองทศวรรษของ
รัฐบาลที่ได้ ให้ การสนับสนุนภาคส่วนนี ้ นอกจากนี ้บริ ษัทต่าง ๆ ก�ำลังได้ รับผลก�ำไร
จากราคาน� ้ำมันและก๊ าซที่ก�ำลังฟื น้ ตัวจากช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวมาสามปี ความ
ต้ องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ ้นนัน้ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เริ่ มแข่งขันกับเชื ้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์
นอกจากนี ้ แม้ วา่ รัฐบาลทหารที่ปกครองไทยมาตังแต่
้ กลางปี พ.ศ. 2557 จะไม่
ได้ เข้ าไปมีบทบาทในภาคพลังงาน แต่ได้ มีการมุง่ เป้าไปที่การใช้ จา่ ยด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและได้ ให้ ความส�ำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง นโยบายการปฏิรูปที่มีมานานได้ เปลี่ยนให้ บริ ษัทปตท. ซึง่ เป็ น
รัฐวิสาหกิจด้ านพลังงานของไทย ได้ กลายเป็ นผู้ผลิตน� ้ำมันและก๊ าซในระดับ
นานาชาติที่ประสบความส�ำเร็จ กระตุ้นการพัฒนาของบริ ษัทผลิตไฟฟ้าอย่างบริ ษัท
ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด และสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ด้านพลังงานทดแทนอย่างบริ ษัท
พลังงานบริ สทุ ธิ์ จ�ำกัด
“ธุรกิจพลังงานในไทยได้ พฒ
ั นาความเชี่ยวชาญในภาคส่วนนี ้ และอยูใ่ น
สถานภาพที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทัว่ ภูมิภาค” นายโรเบิร์ต แกรนท์
หัวหน้ าฝ่ ายเอเชียแปซิฟิกแห่งบริ ษัทเอสเอ็นซี-ลาวาลินของแคนาดา ซึง่ เป็ นบริ ษัท
วิศวกรรมและการก่อสร้ างที่มงุ่ เน้ นเรื่ องพลังงาน โครงสร้ างพื ้นฐาน และการท�ำ
เหมือง
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) มีประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้ านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเกือบ 3 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 98 ล้ านล้ านบาท) ตามข้ อมูล
6
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จากบริ ษัทวิจยั สตาทิสตา
การใช้ พลังงานของอาเซียนพุง่ สูงขึ ้นร้ อยละ 60 ในช่วง 15 ปี ที่ผา่ นมา ตามข้ อมูล
จากองค์การพลังงานระหว่างประเทศ ซึง่ ยังระบุอีกว่า ความต้ องการพลังงานของ
ภูมิภาคอาจเติบโตขึ ้นไปอีกสองในสามส่วนภายใน พ.ศ. 2583 บริ ษัทที่มงุ่ ที่จะมีสว่ น
ร่วมในการเติบโตในอาเซียนและที่อื่น ๆ มีทงบริ
ั ้ ษัทบี. กริ มม์ เพาเวอร์ ซึง่ เป็ นบริ ษัท
พัฒนาพลังงานของไทยที่มีสนิ ทรัพย์ในเวียดนามและลาว และบริ ษัทบ้ านปู เพาเวอร์
ซึง่ ก�ำลังสร้ างโรงงานพลังงานถ่านหินในจีน
“คุณสามารถเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ ้นของนักลงทุนชาวไทยในภูมิภาคอาเซียนแล้ ว”
นายแกรนท์กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์ในไทยสะท้ อนให้ เห็นถึงการขยายตัวนี ้อย่างชัดเจน โดยหุ้น
ของบริ ษัทพลังงานต่าง ๆ ได้ พงุ่ สูงขึ ้นเกือบร้ อยละ 75 ตังแต่
้ ต้น พ.ศ. 2559 ในขณะ
ที่ตลาดโดยรวมมีการเติบโตน้ อยกว่าครึ่งหนึง่ ของบริ ษัทพลังงาน นอกจากนี ้ยังได้
กระตุ้นให้ เกิดการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นจ�ำนวนมาก โดยบริ ษัท
พลังงานของไทยสามารถรวบรวมเงินกว่า 2 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 6.55
หมื่นล้ านบาท) จากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกใน พ.ศ.
2559 และ พ.ศ. 2560
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ซึง่ เป็ นบริ ษัทผลิตพลังงาน
ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของไทย ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเงิน
ทุนจ�ำนวนสูงสุดเท่าที่ไทยเคยมีมาในทศวรรษนี ้ โดยมีมลู ค่ากว่า 700 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 2.29 หมื่นล้ านบาท) บรัษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ระบุวา่ บริ ษัทคาดว่า
จะเพิ่มรายได้ เป็ นจ�ำนวนร้ อยละ 18 ใน พ.ศ. 2561 โดยผลส่วนหนึง่ มาจากการลงทุน
จ�ำนวนมากด้ านพลังงานไฟฟ้าในเวียดนาม เงินทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกจะน�ำมาใช้ ในการช�ำระหนี ้และสร้ างโรงงานไฟฟ้าใน
ภูมิภาคแห่งใหม่ บริ ษัทกัลฟ์ระบุ รอยเตอร์

อินโดนีเซีย

บ ริ ษั ท มู ดี ส์ เ พิ่ ม อั น ดับ ความน่า เช ื่ อ ถื อ
บริ ษัทมูดีส์ได้ เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซียเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.
2561 เนื่องจากมีความมัน่ ใจในรัฐบาลเพิ่มมากขึ ้นว่าจะสามารถรักษาไว้ ซงึ่
ประวัตกิ ารบริ หารงบประมาณของประเทศและอัตราดอกเบี ้ยอย่างมีความรับ
ผิดชอบในระยะหลังมานี ้
เพื่อสนับสนุนแผนการยิ่งใหญ่ของนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ในการประดับอินโดนีเซียด้ วยถนน ท่าเรื อ ทางรถไฟ และท่า

อากาศยานที่ทนั สมัย มูดีส์อินเวสเตอร์ สเซอร์ วิสระบุวา่ การที่รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
มีหนี ้สินเพิ่มมากขึ ้นจากการลงทุนในโครงการเหล่านี ้ไม่นบั ว่ามี "ความเสี่ยงสูง"
การยกระดับในครัง้ นี ้ได้ เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซียจากระดับ
การลงทุนต�่ำสุดขึ ้นไปเป็ นระดับ Baa2
จากการอ้ างอิงการบริ หารที่ดีขึ ้นในด้ านเศรษฐกิจและความมุง่ มัน่ ของ
ธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟ้อ บริ ษัทมูดีส์ระบุวา่ "นโยบายและแหล่งการ
เงินขนาดใหญ่เหล่านี ้ก�ำลังสร้ างเสริ มขีด
ความสามารถของอินโดนีเซียในการรับมือ
กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด"
การมีคะแนนเครดิตที่สงู ขึ ้นอาจลด
ค่าใช้ จา่ ยในการกู้ยืมจากต่างประเทศและ
กระตุ้นการลงทุนของต่างชาติ
อินโดนีเซีย ซึง่ มีประชากรกว่า 260
ล้ านคน เป็ นระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยงั ต้ อง
เผชิญกับความท้ าทายในการพัฒนาด้ าน
สุขภาพและการศึกษาของประชากรและ
ความโปร่งใสของรัฐบาล
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

อินโดนีเซีย

การเพ มิ่
ความเช อื่ มต่อ
ทางรถไฟและทางน้�ำ
อินเดียตกลงเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ว่าจะสร้ าง
ทางรถไฟเชื่อมไปยังกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของ
เนปาล และเปิ ดเส้ นทางทางน� ้ำภายในเนปาล ซึง่ เป็ น
ประเทศกลางเทือกเขาหิมาลัยที่ไม่มีทางออกทะเล
และยังได้ รับข้ อเสนอจากจีนในการท�ำข้ อตกลงด้ าน
การคมนาคม
ข้ อตกลงนี ้ได้ มีการหยิบยกขึ ้นมาในช่วงสุดท้ าย
ของการประชุมที่กรุงนิวเดลีระหว่างนายนเรนทระ
โมที นายกรัฐมนตรี อินเดีย และนายเค.พี. ชาร์ มา โอลี
นายกรัฐมนตรี เนปาล ซึง่ เดินทางไปเยือนอินเดียเป็ น
ครัง้ แรกตังแต่
้ คืนสูต่ �ำแหน่งเมื่อต้ นปี พ.ศ. 2561
ในช่วงการด�ำรงต�ำแหน่งครัง้ ก่อน นายโอลีได้ ท�ำ
ข้ อตกลงกับรัฐบาลจีนใน พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ ถนนและ
ท่าเรื อจีน โดยมุง่ ที่จะลดการพึง่ พิงอินเดียของเนปาล
ในด้ านการค้ าและการขนส่ง
เส้ นทางรถไฟที่มีแผนการจะสร้ างจากเมือง
ชายแดนที่ชื่อรักซอลไปยังกรุงกาฐมาณฑุจะเป็ น
โครงการทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของเนปาล ซึง่ มี
ภูมิประเทศเป็ นภูเขา ในปั จจุบนั เนปาลมีทางรถไฟใน

นายเค.พี. ชาร์ มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล (คนทีส่ องจากซ้ าย) ต้ อนรับนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี
อินเดีย เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นางราธิกา ชัคยา โอลี ภรรยาของนายโอลี (ซ้ าย) ท�ำท่ าทางระหว่ างพิธี
ต้ อนรับทีร่ าชปติภาวัน ซึ่งเป็ นทีพ่ ำ� นักของประธานาธิบดีอนิ เดียในกรุงนิวเดลี
บริ เวณที่ราบทางตอนใต้ ของประเทศเท่านัน้
"ในขันแรก
้
อินเดียจะต้ องท�ำการส�ำรวจเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมให้ เสร็ จสิ ้นภายในหนึง่ ปี " ตาม
ข้ อมูลจากแถลงการณ์ร่วมที่ออกมาหลังจากการ
ประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดของทางรถไฟ
เจ้ าหน้ าที่เนปาลระบุวา่ เนปาลได้ เริ่ มการเจรจา
กับจีนแล้ วเรื่ องการขยายเครื อข่ายทางรถไฟจีนที่
จะเข้ ามายังเนปาลจากทิเบต โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของ
โครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีนที่เนปาลเข้ าร่วม

เมื่อ พ.ศ. 2560
นักวิเคราะห์ระบุวา่ ความเคลื่อนไหวล่าสุด
ของอินเดียนี ้ได้ รับการกระตุ้นจากการขยายตัวของ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของจีนในเนปาลในช่วงที่
อินเดียและจีนต่างแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอิทธิพล
แผนการที่จะพัฒนาเส้ นทางทางน� ้ำในประเทศ
จะท�ำให้ สนิ ค้ าของเนปาลสามารถเข้ าถึงเส้ นทางทาง
ทะเลมากขึ ้นและกระตุ้นการค้ าของเนปาล เจ้ าหน้ าที่
ระบุ รอยเตอร์
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ซ้ าย: นักรณรงค์ ทก
ี่ รุงนิวเดลีในอินเดียเผาแผ่ นป้ ายรู ปนายฮาฟิ ซ ซาอีด เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เพือ่ ระลึกถึงวันครบรอบการโจมตีในเมืองมุมไบเมือ่ พ.ศ. 2551 โดยแผ่ นป้ ายเหล่ านีเ้ ขียนว่ า "ผู้ก่อการ
ร้ ายฮาฟิ ซ ซาอีด จงพินาศ" และ "น�ำตัวผู้ต้องหาการโจมตี 26/11 กลับมายังอินเดีย"

ส
รอยเตอร์

นายไซฟูลเลาะห์ คาลิด ประธานสหพันธ์ มลิ ลิมุสลิม ปราศรัยกับผู้สื่อข่ าวทีก่ รุงอิสลามาบาดใน
ปากีสถาน โดยสหพันธ์ มลิ ลิมุสลิมได้ ถูกบันทึกเป็ นองค์ กรก่ อการร้ ายโดยสหรัฐอเมริกา ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หรัฐอเมริ กาได้ เพิ่มชื่อกลุม่ ทางการเมืองในปากีสถานที่มีชื่อ
ว่า สหพันธ์มิลลิมสุ ลิม ลงในบัญชีรายชื่อองค์กรก่อการร้ ายต่าง
ประเทศเมื่อต้ นเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยระบุวา่ เป็ นเพียง
นามแฝงของกลุม่ ติดอาวุธที่ถกู กล่าวโทษในเหตุโจมตีนองเลือด
เมื่อ พ.ศ. 2551 ในอินเดีย
สหพันธ์มิลลิมสุ ลิมอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของนายฮาฟี ซ ซาอีด ผู้น�ำ
อิสลามที่มีคา่ หัว 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 327 ล้ านบาท) กลุม่
นี ้โดดเด่นขึ ้นมาหลังจากที่ได้ สง่ ผู้ลงสมัครเลือกตังเมื
้ ่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2560 เพื่อชิงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตอ่ จากนายนาวาซ ชาริ ฟ นายก
รัฐมนตรี คนก่อนที่ถกู ปลดจากต�ำแหน่งไป
นายซาอีดเป็ นผู้ก่อตังกองทั
้
พแห่งความชอบธรรม ซึง่ อยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
ผู้ก่อการร้ ายของสหรัฐฯ เช่นกัน อีกทังถู
้ กกล่าวโทษโดยสหรัฐฯ และอินเดีย
ว่าเป็ นผู้ที่ก่อเหตุโจมตีเป็ นเวลาสี่วนั ที่เมืองมุมไบในอินเดียเมื่อ พ.ศ. 2551
ซึง่ ในเหตุการณ์นนมี
ั ้ ผ้ เู สียชีวติ 166 ราย นายซาอีดได้ ออกมาปฏิเสธหลาย
ครัง้ ว่าไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการโจมตี
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุวา่ นามแฝงสหพันธ์มิลลิมสุ ลิม
ได้ ถกู เพิ่มลงในบัญชีรายชื่อของกองทัพแห่งความชอบธรรมว่าเป็ นองค์กร
ก่อการร้ าย
"การจัดประเภทนี ้ มีจดุ ประสงค์เพื่อกีดกันไม่ให้ กองทัพแห่งความชอบ
ธรรมได้ รับทรัพยากรที่จ�ำเป็ นต่อการวางแผนและปฏิบตั กิ ารก่อการร้ าย
ในอนาคตต่อไป" กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ที่
เตรี ยมไว้ "เราต้ องไม่หลงเชื่อ ไม่วา่ กองทัพแห่งความชอบธรรมเลือกที่จะ
เรี ยกกลุม่ ของตนว่าอย่างไร ก็ยงั เป็ นกลุม่ ก่อการร้ ายที่มีการใช้ ความรุนแรง
อยูด่ ี สหรัฐฯ สนับสนุนทุกความพยายามที่จะรับรองว่ากองทัพแห่งความ
ชอบธรรมจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจนกว่าจะยุตกิ ารใช้

ความรุนแรงเป็ นเครื่ องมือสร้ างอิทธิพล"
กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานไม่ได้ ให้ ข้อคิดเห็นในทันที ทังนี
้ ้
นายซาอีดถูกกักบริ เวณภายในบ้ านเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 หลังจาก
ที่อาศัยอยูใ่ นปากีสถานอย่างเป็ นอิสระมาเป็ นเวลาหลายปี แต่มีค�ำสัง่ ศาล
ให้ ปล่อยตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อินเดียยินดีรับการตัดสินใจของสหรัฐฯ โดยระบุวา่ ปากีสถาน ล้ มเหลว
ในการปราบปรามกลุม่ ติดอาวุธ
"ผู้ก่อการร้ ายที่เป็ นบุคคลและองค์กรสามารถเปลี่ยนชื่อและปฏิบตั กิ าร
อย่างเป็ นอิสระจากอาณาเขตภายใต้ อ�ำนาจควบคุมของปากีสถานต่อไป"
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียกล่าวในกรุงนิวเดลี "การจัดประเภท
นี ้เน้ นย� ้ำถึงความล้ มเหลวของปากีสถานในการปฏิบตั ิตามข้ อผูกมัดระหว่าง
ประเทศที่จะก�ำจัดพื ้นที่หลบภัยของผู้ก่อการร้ ายและขัดขวางการจัดหาเงิน
ให้ กบั ผู้ก่อการร้ าย"
ก่อนหน้ านี ้ปากีสถานได้ ปฏิเสธการมีสว่ นร่วมทุกรูปแบบในเหตุโจมตี
ในเมืองมุมไบหรื อความเชื่อมโยงกับกองทัพแห่งความชอบธรรมและกลุม่
ติดอาวุธอื่น ๆ ปากีสถานได้ เพิ่มชื่อกองทัพแห่งความชอบธรรมลงในราย
ชื่อองค์กรต้ องห้ ามเมื่อ พ.ศ. 2545 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะ
กรรมการเลือกตังได้
้ กีดกันสหพันธ์มิลลิมสุ ลิมจากการลงเลือกตัง้ โดยระบุวา่
กลุม่ ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับกลุม่ ติดอาวุธและไม่สามารถขึ ้นทะเบียนได้
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลสูงสุดอิสลามาบาดสัง่ ให้ คณะ
กรรมการเลือกตังขึ
้ ้นทะเบียนพรรคดังกล่าว ภายใต้ แรงกดดันจากสหรัฐฯ
องค์การสหประชาชาติ และสถาบันระหว่างประเทศต่าง ๆ ให้ มีการปราบ
ปรามการจัดหาเงินให้ กบั ผู้ก่อการร้ าย ปากีสถานได้ จดั ท�ำแผนลับเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเข้ ายึดองค์กรการกุศลที่มีความเชื่อมโยงกับนาย
ซาอีด ซึง่ นายซาอีดได้ ท�ำการฟ้องร้ องการตัดสินใจของรัฐบาลนับจากนัน้
IPD FORUM
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โอกาสใหม่ ๆ ส�ำหรับ

การปรับปรุงกองทัพเรือ

ให้ทนั สมัย
ร.อ. (เกษียณอายุราชการ) ซุกจุน ยูน สถาบันเกาหลีเพื่อกิจการทางทหาร

ไอสต็อก

เกาหลีใต้และออสเตรเลียเสนอ
ทางเลือกเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของกองทัพเรือในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ก�ำลังพัฒนายุทธศาสตร์ ทางทะเลและปรับปรุง
กองทัพเรื อให้ ทนั สมัย ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เกาหลีใต้ และ
ออสเตรเลียได้ สร้ างความสัมพันธ์พิเศษที่สง่ เสริ มซึง่ กันและ
กันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะที่มงุ่ เพิ่มขีดความ
สามารถด้ านอุตสาหกรรมกลาโหม
แต่ก่อนอื่น มีค�ำถามที่เกี่ยวข้ องหลายข้ อที่ต้องท�ำความ
เข้ าใจ เพราะเหตุใดอาเซียนจึงต้ องมีการปรับปรุงกองทัพเรื อ
ให้ ทนั สมัย เพราะเหตุใดอาเซียนจึงต้ องอาศัยความสัมพันธ์
พิเศษที่สง่ เสริ มซึง่ กันและกันระหว่างประเทศหุ้นส่วนใน
เอเชียมากกว่าสหรัฐอเมริ กาหรื อสหภาพยุโรป เพราะเหตุใด
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรขอความช่วยเหลือ
จากเกาหลีใต้ และออสเตรเลียมากกว่าจีน เกาหลีใต้ และ
ออสเตรเลียควรมีข้อเสนออย่างไรเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการ
ของกระบวนการปรับปรุงกองทัพเรื อของประเทศต่าง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
จะได้ รับผลประโยชน์ใดบ้ างจากการรักษาไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์
อันใกล้ ชิดของกองทัพเรื อ
มีการคาดการณ์วา่ ขีดความสามารถด้ านอุตสาหกรรม
กลาโหมของอาเซียนจะเพิ่มขึ ้นจากกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ทางทหารแบบรวมศูนย์ และการขยายความร่วมมือในการ
พัฒนายุทโธปกรณ์และระบบใหม่ ๆ ที่มีราคาย่อมเยาส�ำหรับ
กองทัพเรื อ โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการปรับปรุงกองทัพเรื อ
ให้ ทนั สมัย การขยายตัวที่เห็นได้ ชดั เมื่อไม่นานนี ้ของกองทัพ
เรื อกองทัพปลดปล่อยประชาชนในบริ เวณทะเลที่ออ่ นไหวใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ ได้ กระตุ้นให้ เกิดการปฏิรูป
โดยทัว่ ไปของอุตสาหกรรมกลาโหมของประเทศต่าง ๆ โดยมี
การมุง่ เน้ นการผนวกและการรวมศูนย์อตุ สาหกรรมกลาโหมที่
กระจัดกระจาย การได้ มาซึง่ ขีดความสามารถด้ านอุตสาหกรรม
ภายในประเทศที่พงึ่ พาตนเองได้ การมีความหลากหลายในการ
ลงทุนด้ านการวิจยั และการพัฒนา การท�ำข้ อตกลงความร่วม
มือด้ านกลาโหม และการพัฒนาหรื อซื ้อยุทโธปกรณ์ยคุ ใหม่ร่วม

กัน การบรรลุเป้าหมายเหล่านี ้ต้ องอาศัยการประสานนโยบาย
กลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือกับ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึง่ นับเป็ นความท้ าทายอย่างยิ่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างทางกลาโหม ประเทศหุ้นส่วนบาง
ประเทศในอินโดแปซิฟิกและประเทศอืน่ ๆ ต้ องการมองไป
ภายนอกภูมภิ าค เมือ่ ต้ องเผชิญกับความจ�ำเป็ นอย่างเร่งด่วน
ทีจ่ ะจัดการกับสิง่ ทีม่ องว่าเป็ นภัยคุกคามทางทะเลจากจีน
การเลือกประเทศหุ้นส่วนเพือ่ ส่งเสริมขีดความสามารถทาง
อุตสาหกรรมกลาโหมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สง่ ผลต่อ
ทังอ�
้ ำนาจอธิปไตยของประเทศและความมัน่ คงของประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศต้ องการแสดงเสรีภาพ
และอิสรภาพในการร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนใดก็ได้ แต่บาง

เรือรบ เคดี เลคีร์ ของกองทัพเรือมาเลเซีย (ซ้ าย) และเรือฟริเกต เอชที
เอ็มเอส นเรศวร ของกองทัพเรือไทยเข้ าร่ วมการฝึ กทางทะเลในบริเวณ
ช่ องแคบใกล้ กบั ฐานทัพเรือชางอีในสิ งคโปร์ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ประเทศเกรงว่าการเสาะหาความหลากหลายอาจบัน่ ทอนความ
เป็ นหุ้นส่วนด้ านความมัน่ คงทีม่ มี านานกับสหรัฐฯ และยุโรป ใน
การรวมโครงการอุตสาหกรรมด้ านกลาโหมเข้ ากับล�ำดับความ
ส�ำคัญด้ านความมัน่ คงของประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะ
ต้ องหาสมดุลระหว่างปั จจัยทางภูมศิ าสตร์ การเมืองกับความ
ต้ องการขีดความสามารถด้ านกลาโหมทีม่ รี าคาย่อมเยา
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หากประเทศสมาชิ กอาเซี ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีคิด โดย
การปรับเปลี่ยนความร่วมมือด้านอุ ตสาหกรรมกลาโหมจาก
สหรัฐฯ และยุ โรป ไปเป็นประเทศอ�ำนาจปานกลางในภูมิภาค
ประเทศหุ้นส่วนที่ดีท่สี ุดส�ำหรับการปรับปรุ งกองทัพเรือให้ทัน
สมัยก็คือเกาหลีใต้และออสเตรเลีย

ดังนัน้ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องตัดสิน
ใจว่า การรักษาไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์ที่มีมานานกับผู้ขายสินค้ า
ด้ านกลาโหมในประเทศตะวันตกเพื่อแสดงความสอดคล้ อง
ทางภูมิศาสตร์ การเมืองในภาพรวมกับประเทศตะวันตกมี
ความส�ำคัญมากกว่า หรื อว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรเสาะ
หาความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกลาโหมกับประเทศอ�ำนาจ
ปานกลางในภูมิภาค ตัวเลือกที่สองจะเอื ้อให้ มีการมุง่ เน้ นความ
ร่วมมือด้ านอุตสาหกรรมกลาโหมที่อิงขีดความสามารถ และมา
พร้ อมกับข้ อได้ เปรี ยบทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญจากการมี นโยบาย
ด้ านความมัน่ คงและ
กลาโหมร่วมกันในระดับ
นาวิกโยธินและบุคลากรกองทัพเรือ
ประเทศและระดับภูมิภาค
สาธารณรัฐเกาหลีดำ� เนินการปราบปราม
ซึง่ ประกอบด้ วยงานด้ าน
การประมงทีผ่ ดิ กฎหมายของจีนในเขต
เป็ นกลางชะวากทะเลแม่ น�ำ้ ฮันทีอ่ ยู่นอก
เทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพ
เกาะคังฮวาในสาธารณรัฐเกาหลี พืน้ ที่
สูงและอาจมีผลพลอยได้
นีเ้ ป็ นเขตเป็ นกลางตั้งแต่ สิ้นสงคราม
จากการลงทุนทางทหาร
เกาหลีและเรือของพลเรือนไม่ สามารถ
นอกจากนี ้ยังมีประเด็นด้ าน
เข้ าถึงได้ เก็ตตี ้อิมเมจ
อ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ
แฝงอยูใ่ นความปรารถนา
ที่จะตามหา “วิถีเอเชีย” ที่แตกต่าง โดยบางประเทศต้ องการที่
จะสร้ าง “สหภาพที่ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น” อย่างยุโรปในแบบฉบับ
ของเอเชีย หลายประเทศส่วนใหญ่เห็นพ้ องต้ องกันว่ามีความ
จ�ำเป็ นในการป้องปรามภัยคุกคามจากจีน แต่ประเทศสมาชิก
อาเซียนยังคงมีความเห็นแตกต่างกันว่าประเทศหุ้นส่วนใดจะ

นักด�ำน�ำ้ จากกองทัพเรือสิ งคโปร์ บุกเข้ าไปในสถานทีจ่ ดั แสดงระหว่ างการ
แสดงทางทหารในงานเฉลิมฉลองวันชาติครั้งที่ 52 ทีอ่ ่ าวมารีนา รอยเตอร์

สามารถบรรลุเป้าหมายนี ้ได้ ดีที่สดุ
หากประเทศสมาชิกอาเซียนพร้ อมที่จะเปลี่ยนวิธีคดิ โดย
การปรับเปลี่ยนความร่วมมือด้ านอุตสาหกรรมกลาโหมจาก
สหรัฐฯ และยุโรป ไปเป็ นประเทศอ�ำนาจปานกลางในภูมิภาค
ประเทศหุ้นส่วนที่ดีที่สดุ ส�ำหรับการปรับปรุงกองทัพเรื อให้ ทนั
สมัยก็คือเกาหลีใต้ และออสเตรเลีย โดยทังสองประเทศนี
้
้มีขีด
ความสามารถด้ านการวิจยั และการพัฒนาสูง นโยบายต่าง
ประเทศและนโยบายกองทัพเรื อที่แข็งแกร่งและพร้ อมสนับสนุน
อีกทังยั
้ งมีขีดความสามารถในโครงการการผลิตทางกองทัพ
เรื อขนาดใหญ่ ความร่วมมือกับเกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
มีข้อได้ เปรี ยบหลายข้ อ ได้ แก่ ปฏิสมั พันธ์เชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลายกับประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงความซาบซึ ้ง
ใน “คุณค่าของเอเชีย” การทดแทนยุทโธปกรณ์เก่า ๆ ของกอง
ทัพเรื ออย่างรวดเร็ ว ราคาที่เหมาะสม กระบวนการจัดซื ้อจัด
จ้ างด้ านกองทัพเรื อที่ไว้ ใจได้ และโปร่งใส โอกาสในการพัฒนา
ด้ านอุตสาหกรรมกลาโหม และการได้ รับผลพลอยได้ จากการ
ปรับปรุงกองทัพเรื อให้ ทนั สมัย

ประเทศอ�ำนาจปานกลางที่แข็งแกร่ง

กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีและกองทัพเรือออสเตรเลียได้
รับการยอมรับว่าเป็ นกองทัพเรือทีม่ คี วามคล่องตัวสูงและมี
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ประสิทธิภาพมาเป็ นเวลานาน โดยมีประสบการณ์ในระดับหนึง่
เกี่ยวกับความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางทะเลร่วมกับประเทศ
หุ้นส่วนอืน่ ๆ รวมถึงกองทัพเรือสหรัฐฯ และกองก�ำลังป้องกัน
ตนเองทางทะเลญี่ปนุ่ โดยมีความร่วมมือด้ านกองทัพเรื อ
นานาชาติผา่ นการฝึ กด้ านความมัน่ คงทางทะเลและการตอบโต้
ต่อเหตุฉกุ เฉินทางทะเลในภูมภิ าคทีต่ ้ องอาศัยการค้ นหาและ
กู้ภยั ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม และปฏิบตั กิ ารบรรเทาภัย
พิบตั ิ ซึง่ ได้ มกี ารประสานงานกับกองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนบ่อยครัง้ ในปั จจุบนั นี ้ เกาหลีใต้ และออสเตรเลียก�ำลัง
มุง่ ทีจ่ ะพัฒนาบทบาทในฐานะประเทศอ�ำนาจปานกลางใน
ภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก ทังสองประเทศได้
้
รับการชื่นชมในด้ าน
แนวปฏิบตั เิ ชิงยุทธศาสตร์ ทอี่ าศัยความร่วมมือ อีกทังเกาหลี
้
ใต้
และออสเตรเลียได้ ใช้ ความพยายาม
อย่างมากทีจ่ ะด�ำรงไว้ ซงึ่ ความเป็ นมิตร
ร.อ. รอย วินเซนต์ ทรินิดาด
ต่อทังสหรั
้ ฐฯ และจีน ในแง่นี ้ เกาหลีใต้
แห่ งกองทัพเรือฟิ ลิปปิ นส์
และออสเตรเลียเป็ นแบบอย่างให้ กบั
(ขวา) พูดคุยกับเจ้ าหน้ าที่
กองทัพเรือออสเตรเลียใน
ประเทศอืน่ ๆ หลายประเทศในภูมภิ าค
ระหว่ างทีเ่ รือเอชเอ็มเอ
ซึง่ ต่างต้ องการหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่
เอส อาเดเลด ของกองทัพ
ต้ องเลือกระหว่างทังสองประเทศ
้
เรือออสเตรเลียไปเยือน
เป็
น
เรื
่
อ
งธรรมดาที
่กองทัพเรื อ
ฟิ ลิปปิ นส์ เพือ่ กระตุ้นความ
สาธารณรัฐเกาหลีและกองทัพเรื อ
สั มพันธ์ ทวิภาคี ดิแอสโซซิเอ
ทเต็ด เพรส
ออสเตรเลียจะต้ องรักษาความร่วมมือ

ด้ านการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับกองทัพเรื อของประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย
สิงคโปร์ และฟิ ลปิ ปิ นส์ บางประเทศได้ เข้ าร่วมกับกองก�ำลัง
ของสหประชาชาติในสงครามเกาหลีเพื่อสู้รบกับเกาหลีเหนือ
และจีน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ รับผลประโยชน์จากเรื อลาด
ตระเวนชายฝั่ งของกองทัพเรื อสาธารณรัฐเกาหลีและกองทัพ
เรื อออสเตรเลียเพื่อส่งเสริ มขีดความสามารถในการต่อต้ าน
การคุกคามทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้ นอกจากนี ้ยังมีข้อ
ได้ เปรี ยบโดยรวมที่กว้ างกว่าที่มาจากการพัฒนาความสัมพันธ์
ที่สง่ เสริ มซึง่ กันและกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
กองทัพเรื อสาธารณรัฐเกาหลีและกองทัพเรื อออสเตรเลีย การ
ปรับปรุงกองทัพเรื อให้ ทนั สมัยเป็ นขันตอนที
้
่ส�ำคัญต่อการได้ มา
ซึง่ ผลประโยชน์ร่วมที่หลากหลายมากขึ ้น
เกาหลีใต้ และออสเตรเลียมีโอกาสที่จะสร้ างระบบความร่วม
มือด้ านอุตสาหกรรมกลาโหมในระดับภูมิภาคที่อาจยืนยาว
เป็ นเวลาหลายสิบปี พัฒนาแรงงานมีฝีมือ ฐานการผลิตขันสู
้ ง
และขีดความสามารถด้ านเทคโนโลยีการทหาร ปั จจัยทังหมด
้
เหล่านี ้จะอ�ำนวยความสะดวกในการเข้ าถึงห่วงโซ่อปุ ทานใน
อุตสาหกรรมกลาโหมทัว่ โลก และทังกองทั
้
พเรื อสาธารณรัฐ
เกาหลีและกองทัพเรื อออสเตรเลียจะท�ำงานร่วมกับอาเซียน
เพื่อความมัน่ คงร่วมกันในภูมิภาคไปพร้ อม ๆ กัน อันที่จริ ง
ความร่วมมือด้ านอุตสาหกรรมกลาโหมและกองทัพเรื อได้ เริ่ ม
ขยายตัวแล้ ว ยกตัวอย่างเช่น บริ ษัทแดวู ชิปบิลดิง แอนด์ มา
รี น เอ็นจีเนียริ ง และ บริ ษัทฮันจินเฮฟวีอินดัสตรี ส์ ก�ำลังท�ำงาน
ร่วมกับอูต่ อ่ เรื อภายในประเทศเพื่อสร้ างเรื ออูย่ กพลขึ ้นบก
บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ และเรื อด�ำน� ้ำ

ความท้าทายยังคงมีอยู ่

แม้ วา่ เกาหลีใต้ และออสเตรเลียอาจมอบยุทโธปกรณ์ทาง
กองทัพเรื อและกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งที่มีราคาถูกกว่าและ
ตรงตามความต้ องการของอาเซียนมากกว่า แต่ปัจจัยนี ้ไม่นา่
จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความขัดแข้ งทางทะเลระหว่าง
จีนและอาเซียนมากนัก และไม่ได้ เป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมความมัน่ คงทางทะเลของ
ภูมิภาค
จีนยังคงด�ำเนินการบัน่ ทอน
เสถียรภาพของระเบียบทางทะเล
ของภูมิภาค ตัวเลือกที่ดีที่สดุ ส�ำหรับ
การปรับปรุงความมัน่ คงทางทะเล
คือการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ
ทางทะเลให้ ครอบคลุมขึ ้นระหว่าง
ประเทศอ�ำนาจปานกลางของภูมิภาค
ด้ วยกัน และระหว่างประเทศเหล่านี ้
กับประเทศที่มีอ�ำนาจน้ อยกว่า ข้ อ
เสนอที่เป็ นรูปธรรมที่จะดึงเกาหลีใต้
และออสเตรเลียให้ เข้ ามาใกล้ มาก
ขึ ้น ได้ แก่

ออสเตรเลีย และระหว่างประเทศทังสองนี
้
้กับประเทศสมาชิก
อาเซียน แต่ความท้ าทายที่สำ� คัญยังคงมีอยู่ วิธีที่ดีที่สดุ ส�ำหรับ
เกาหลีใต้ และออสเตรเลียในการเผชิญกับความท้ าทายเหล่านี ้
คือการมุง่ เน้ นความร่วมมือด้ านกลาโหมในการแลกเปลี่ยนขีด
ความสามารถมากกว่าการแข่งขัน เนื่องจากทังสองประเทศมี
้
ความจ�ำเป็ นภายในประเทศที่สำ� คัญเพื่อให้ ได้ มาซึง่ อาวุธและ
ระบบใหม่ ๆ ส�ำหรับการท�ำงานร่วมกันกับกองทัพสหรัฐฯ จึง

• การพัฒนาเป้าหมายร่วม

กันส�ำหรับความร่วมมือด้ าน
อุตสาหกรรมกลาโหมทังใน
้
ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ
การผ่าน “การประชุมสองบวก
สอง” ระหว่างรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศกับ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
• “การประชุมเจ้ าหน้ าที่ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ”
ระหว่างกองทัพเรื อสาธารณรัฐเกาหลีและกองทัพเรื อ
ออสเตรเลีย
• การจัดการแข่งขัน และการประชุมระหว่างฝ่ ายการเมือง
และฝ่ ายทหาร
• การรักษาไว้ ซงึ่ การท�ำงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือของ
ทังสองประเทศ
้
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้ านความร่วม
มือทางกองทัพเรื อร่วม
• การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานด้ านกลาโหมพลเรื อนและทหาร
• ด�ำเนินการประสานงานกลาโหมระหว่างบริษัทด้ าน
กลาโหมที่ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและบริ ษัทที่
พลเรื อนเป็ นเจ้ าของให้ ส�ำเร็จลุลว่ ง
แน่นอนว่าเกาหลีใต้ และออสเตรเลียควรมุง่ กระชับความ
สัมพันธ์กบั อาเซียนไปพร้ อมกัน
ถึงกระนัน้ แม้ วา่ จะมีความร่วมมือด้ านอุตสาหกรรม
กองทัพเรื อที่ใกล้ ชิดขึ ้นในระดับทวิภาคีระหว่างเกาหลีใต้ และ

บุคลากรของกองทัพเรือมาเลเซียด�ำเนินการภารกิจการค้ นหาและกู้ภยั
ส� ำหรับชาวเรือใกล้ บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เป็ นอีกเหตุผลหนึง่ ที่ทงสองจะต้
ั้
องร่วมมือกัน การมีมาตรฐาน
ร่วมของการท�ำงานร่วมกันอาจกลายเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ นอก
เหนือจากราคาที่ยอ่ มเยาและการส่งมอบที่รวดเร็ว เพื่อช่วย
เกาหลีใต้ และออสเตรเลียในการโน้ มน้ าวฝ่ ายการเมืองต่าง ๆ
ภายในอาเซียนที่ยงั ลังเลที่จะออกห่างจากผู้ขายสินค้ าใน
สหรัฐฯ และยุโรปที่เป็ นที่ยอมรับแล้ ว เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
ควรร่วมมือกันเพื่อก�ำหนดกรอบการท�ำงานร่วมทางกลาโหม
และกองทัพเรื อส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการถ่าย
โอนเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรม
กลาโหมและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้ านอุตสาหกรรม
กลาโหมในประเทศ ความร่วมมือด้ านกลาโหมและกองทัพเรื อ
ระหว่างเกาหลีใต้ และออสเตรเลียที่สง่ เสริ มกันดังกล่าวอาจเป็ น
เสาหลักของความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและความมัน่ คงระดับ
ภูมิภาคที่ใกล้ ชิดกันมากขึ ้นในอนาคตอันใกล้ o

นิตยสารออนไลน์ เดอะดิโพลแมต ตีพิมพ์บทความนี ้เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.
2560 บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
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การหลีกเลี่ยง

มาตรการคว�ำ่ บาตร
ด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เกาหลีเหนือ
หลีกเลี่ยงข้อจ�ำกัดของสหประชาชาติ

ใ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

นหลายเดือนก่อนหน้ าที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่าง
สหรัฐอเมริ กาและเกาหลีเหนือ มาตรการคว�่ำบาตรที่พงุ่
เป้าไปที่ทกุ อย่าง ตังแต่
้ อาหารทะเลและการส่งออกแรง
งานของเกาหลีเหนือไปจนถึงการลงโทษธนาคารที่ไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการที่ก�ำหนด ล้ วนออกแบบมาเพื่อระงับโครงการอาวุธ
นิวเคลียร์ และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 รายงานขององค์การสหประชาชาติได้ เปิ ด
เผยว่าเกาหลีเหนือได้ ละเมิดมาตรการคว�่ำบาตรขององค์การ
สหประชาชาติใน พ.ศ. 2560 โดยการส่งออกถ่านหินและสินค้ า
ต้ องห้ ามอื่น ๆ รวมมูลค่าอย่างน้ อย 200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(ประมาณ 6.56 พันล้ านบาท)
เกาหลีเหนือได้ ทำ� แม้ กระทัง่
คนงานท�ำผ้ าไหมทีโ่ รงงานคิม
การขนส่งสินค้ าทางเรือ เช่น
จ็อง ซุก ทีก่ รุงเปี ยงยางใน
กระเบื ้องกันกรด วาล์ว และ
เกาหลีเหนือ มาตรการคว�ำ่ บาตร
เครื่องวัดอุณหภูมหิ ลายสิบครัง้
ขององค์ การสหประชาชาติห้ามไม่
ไปยังซีเรียในช่วงเวลากว่าหนึง่
ให้ เกาหลีเหนือส่ งออกผ้ า เช่ น ผ้ าที่
ทศวรรษ เพือ่ สนับสนุนโครงการ
ผลิตทีโ่ รงงาน
อาวุธเคมีของซีเรี ย รายงาน
ระบุ ส�ำหรับประเทศพันธมิตร
ทีต่ ้ องการให้ เกาหลีเหนือ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม นายสเตฟาน ดูจาร์ ริก โฆษกองค์การ
สหประชาชาติได้ เสนอสิง่ ทีท่ ้ าทายดังต่อไปนี ้ “ผมคิดว่าสารทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ คือประเทศสมาชิกทุกประเทศมีหน้ าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการคว�ำ่ บาตรทีบ่ งั คับใช้ อยู”่ หนังสือพิมพ์ เดอะนิ วยอร์ ก
ไทมส์ รายงาน

การรณรงค์กดดัน

แม้ วา่ จะมีความพยายามจากเกาหลีเหนือที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการ
คว�่ำบาตร แต่มาตรการดังกล่าวยังมีผลในระดับหนึง่ เมื่อนายคิม
จองอึน ผู้น�ำเผด็จการเกาหลีเหนือกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2561 ว่าตนจะไม่ทดสอบขีปนาวุธหรื ออาวุธนิวเคลียร์ อีกจนกว่าจะ
พบกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ้ าหน้ าที่สหรัฐฯ
ได้ สรรเสริ ญความส�ำเร็ จนี ้ว่าเป็ นผลจากการรณรงค์กดดันรัฐบาล
เกาหลีเหนือ
“การรณรงค์กดดันได้ น�ำพาเรามาถึงจุดทีเ่ ราสามารถเจรจา
หาข้ อตกลงทางการทูตเพือ่ การปลดอาวุธนิวเคลียร์ ในคาบสมุทร
เกาหลี” พล.ท. เอช.อาร์ . แม็กแมสเตอร์ ทีป่ รึกษาด้ านความมัน่ คง
แห่งชาติของนายทรัมป์ในเวลานันกล่
้ าว ตามรายงานของนิตยสาร
ไทม์ “ดังน้ นเราจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการตามวิธีนี ้ต่อไป”
มาตรการดังกล่าวได้ ชว่ ยโน้ มน้ าวให้ นายคิมเข้ าร่วมการเจรจา
การประชุมระหว่างนายคิมและนายทรัมป์เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2561 เป็ นเหตุการณ์ที่ได้ รับความสนใจจากทัว่ โลก อีกทัง้
น�ำไปสูแ่ ถลงการณ์ร่วมที่นายคิมตกลงที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์
เพื่อแลกกับการรับรองความมัน่ คงจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นาย
ทรัมป์กล่าวว่า จะยังคงด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ต่อไปจนกว่าจะ
เห็นว่าเกาหลีเหนือรักษาค�ำพูดในการยุตโิ ครงการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์
เกาหลีเหนือซึง่ ประสบกับภาวะยากจนได้ สงั่ สมความกดดัน
นี ้มาเป็ นระยะเวลาหนึง่ ใน พ.ศ. 2560 องค์การสหประชาชาติ
ได้ อนุมตั มิ าตรการคว�่ำบาตรที่เคร่งครัดที่สดุ เท่าที่เคยมีมาต่อ
เกาหลีเหนือ เป็ นผลให้ การส่งออกของเกาหลีเหนือร้ อยละ
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นางนิกกี เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ�ำองค์ การสหประชาชาติ
ลงคะแนนเสี ยงร่ วมกับสมาชิกคณะมนตรีความมัน่ คงแห่ ง
สหประชาชาติเพือ่ บังคับใช้ มาตรการคว�ำ่ บาตรชุดใหม่ ต่อเกาหลีเหนือ
เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เก็ตตี ้อิมเมจ

90 กลายเป็ นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ตาม
ข้ อมูลจากนางนิกกี เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ�ำองค์การ
สหประชาชาติ
“วันนี ้ เราก�ำลังพยายามน�ำอนาคตของโครงการนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือออกจากเงื ้อมมือของระบอบที่อยูน่ อกกฎหมาย
นี ้” นางเฮลีย์กล่าวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตามบทความใน
หนังสือพิมพ์ เดอะวอชิ งตันโพสต์ “วันนี ้เราก�ำลังส่งสารที่วา่ โลกจะ
ไม่ยอมรับเกาหลีเหนือที่มีอาวุธนิวเคลียร์ ”

ขีปนาวุธพิสยั ไกลต่อไป แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญระหว่างประเทศบางราย
กล่าวว่านโยบายเหล่านี ้มีบทบาทในการตัดสินใจของเกาหลีเหนือ
ในการยุตกิ ารทดสอบ
การส่งออกของเกาหลีเหนือลดลงร้ อยละ 30 ใน พ.ศ. 2560
ตามรายงานของบีบีซีนิวส์ การส่งออกไปยังจีน ซึง่ เป็ นหุ้นส่วน
ทางการค้ าขนาดใหญ่ที่สดุ ของเกาหลีเหนือ ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อ
รัฐบาลจีนเริ่ มเข้ าร่วมนโยบายคว�่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติ
อย่างเต็มตัวมากขึ ้น เมื่อถึงปลาย พ.ศ. 2560 จีนไม่มีการรายงานถึง
การน�ำเข้ าอลูมิเนียม ถ่านหิน ทองแดง เหล็ก ตะกัว่ หรื อสังกะสีจาก
เกาหลีเหนือ แต่จีนยังมีการส่งออกเชื ้อเพลิง ข้ าวโพด ฝ้าย น� ้ำมัน
ปาล์ม ข้ าว ยางพาราและเหล็กกล้ าไร้ สนิมไปยังเกาหลีเหนือในขณะ
ที่น�ำเข้ าปุ๋ย ไม้ และเหล็กกล้ า ตามรายงานของ Bloomberg.com
แม้ วา่ อาจต้ องใช้ เวลาเพิ่มเติมกว่าจะได้ เห็นผลของมาตรการ
คว�่ำบาตรที่รัดกุมมากขึ ้น มีความเป็ นไปได้ สงู ว่ารัฐบาลของนาย
คิมตกลงที่จะเข้ าร่ วมการประชุมสุดยอดเพราะเกรงกลัวสิ่งที่ก�ำลัง
จะตามมา “มาตรการที่รัดกุมมากขึ ้นหลายมาตรการจะต้ องอาศัย
เวลาเพิ่มเติมและการน�ำไปใช้ อย่างกว้ างขวางและจริ งจังเพื่อที่
จะเกิดประสิทธิผล” นายวิลเลียม นิวโคมบ์ อดีตสมาชิกคณะ
กรรมการผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสหประชาชาติกล่าวต่อบีบีซีนิวส์
“ดูเหมือนว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเริ่ มประจักษ์ ถึงแนวโน้ มที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคต”

มีงานอีกมากรออยูข่ า้ งหน้า

เกาหลีเหนือได้ อาศัยความช่วยเหลือในการได้ มาซึง่ เงินจ�ำนวน 200
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 6.56 พันล้ านบาท) จากการขาย
สินค้ าต้ องห้ าม โดยได้ ขนส่งถ่านหินไปยังท่าเรื อในหลายประเทศ

แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมกว่าจะได้เห็นผลของ มาตรการคว่�ำ
บาตรที่รัดกุมมากขึ้น มีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลของนายคิมตกลง
ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพราะเกรงกลัวสิ่งที่กำ� ลังจะตามมา
มาตรการคว�่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติได้ กีดกันการส่ง
ออกผ้ าและจ�ำกัดการน�ำเข้ าน� ้ำมันของเกาหลีเหนือ มาตรการคว�่ำ
บาตรเหล่านี ้เป็ นมาตรการที่เพิ่มเข้ ามาจากชุดมาตรการก่อนหน้ า
นี ้ที่จ�ำกัดความสามารถของเกาหลีเหนือในการส่งออกถ่านหิน แร่
เหล็กและอาหารทะเล ในช่วงเวลาหลายปี องค์การสหประชาชาติ
ได้ ขยายนโยบายคว�่ำบาตรให้ รวมถึงการระงับสินทรัพย์ของผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ อีกทังกี
้ ดกันการส่ง
ออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แร่ธาตุ อาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร
และแรงงาน แม้ วา่ จะมีการถกเถียงถึงประสิทธิภาพของความ
พยายามเหล่านี ้มาเป็ นเวลาหลายปี ในระหว่างที่รัฐบาลเกาหลีเหนือ
ยังคงด�ำเนินการโครงการและการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ และ
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รวมถึงจีนและรัสเซีย โดยมักใช้ เอกสารปลอมที่แสดงว่าถ่านหินนัน้
มาจากประเทศต้ นทางอื่นที่ไม่ใช่เกาหลีเหนือ ซึง่ เกาหลีเหนือ “ก�ำลัง
เยาะเย้ ยมติลา่ สุดโดยการใช้ ประโยชน์จากห่วงโซ่อปุ ทานของน� ้ำมัน
ทัว่ โลก ชาวต่างประเทศที่สมรู้ร่วมคิด ทะเบียนบริ ษัทนอกชายฝั่ ง
และระบบการธนาคารระหว่างประเทศ” ผู้เฝ้าสังเกตการณ์องค์การ
สหประชาขาติเขียนในรายงานขนาด 213 หน้ าใน พ.ศ. 2561
รายงานฉบับนี ้ได้ วิพากษ์ วิจารณ์รัสเซียและจีนที่ล้มเหลวในการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการคว�่ำบาตรส�ำหรับสินค้ าต่าง ๆ รวมถึงถ่านหิน
สินค้ าฟุ่ มเฟื อยและน� ้ำมัน รายงานดังกล่าวระบุวา่ มาตรการคว�่ำ
บาตรเหล่านี ้ยังไม่ได้ รับการตอบรับจาก “ความมุง่ มัน่ ทางการเมือง
ที่จ�ำเป็ น ความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้ ล�ำดับความส�ำคัญ

กองทัพเกาหลีเหนือได้ จดั แสดงอาวุธอย่ างเปิ ดเผยระหว่ างการเดินสวนสนาม
เพือ่ ระลึกถึงวันครบรอบ 105 ปี ของวันคล้ ายวันเกิดของนายคิม อิลซ็อง อดีต
ผู้น�ำเกาหลีเหนือทีเ่ สี ยชีวติ แล้ ว เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จับมือกับนายคิม จองอึน ผู้น�ำ
เกาหลีเหนือ ทีก่ ารประชุมสุ ดยอดในสิ งคโปร์ หลังจากเกาหลีเหนือหลบเลีย่ ง
มาตรการคว�ำ่ บาตรทางเศรษฐกิจมาเป็ นเวลาหลายเดือน รอยเตอร์

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศกล่าวต่อ ฟอรัม “ต้ องมีการรั่วไหลของ
ประเทศเล็กน้ อยอยูแ่ ล้ ว แต่ค�ำถามที่ส�ำคัญที่สดุ คือ จีนจะให้ ความ
ร่วมมือมากน้ อยเพียงใด ที่เหลือเป็ นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ซึง่
ไม่ถงึ กับไม่สำ� คัญเลยทีเดียว แต่เป็ นที่คาดการณ์ได้ เกาหลีเหนือไม่
สามารถอยูไ่ ด้ จากเพียงการค้ าขายเล็ก ๆ น้ อย ๆ กับมาเลเซียหรื อ
และการจัดสรรทรัพยากรที่จ�ำเป็ นต่อการน�ำมาตรการไปบังคับใช้
นามิเบีย”
อย่างมีประสิทธิภาพ” จีนซึง่ เป็ นแหล่งการค้ าถึงร้ อยละ 90 ของ
นอกจากนี ้ยังมีประเทศสมาชิกของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ง
เกาหลีเหนือ เป็ นผู้น�ำการอ�ำนวยความสะดวกในตลาดมืดของ
สหประชาชาติอีกประเทศหนึง่ ที่มีบทบาทส�ำคัญ ตามรายงานของ
เกาหลีเหนือตามข้ อมูลจากองค์การสหประชาชาติ โดยตลอด พ.ศ. องค์การสหประชาชาติและสื่อหลายแห่ง รัสเซียยังคงมีการค้ าขาย
2561 จีนและรัสเซียยังคงเอื ้อให้ เกิดการละเมิดมาตรการคว�่ำบาตร สินค้ าต้ องห้ ามกับเกาหลีเหนือ รอยเตอร์ รายงานเมื่อเดือนธันวาคม
ขององค์การสหประชาชาติโดยการน�ำเข้ าถ่านหิน ทองแดง แร่เหล็ก พ.ศ. 2560 ว่ามีอย่างน้ อยสามครัง้ ที่เรื อบรรทุกน� ้ำมันของรัสเซียได้
และเหล็กกล้ าจากเกาหลีเหนือ
ส่งเชื ้อเพลิงให้ เกาหลีเหนือโดยการถ่ายโอนสินค้ ากลางทะเล
การมีสว่ นร่วมของจีนในนโยบายคว�่ำบาตรอาจเป็ นปั จจัยส�ำคัญ
รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุวา่ “ความพยายามร่วม
ในการก�ำหนดว่ามาตรการเหล่านี ้จะประสบความส�ำเร็จหรื อไม่
ของประเทศสมาชิกมีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งในการยับยังกิ
้ จกรรมผิด
“อย่าลืมว่าการกระท�ำของจีนนันนั
้ บเป็ นร้ อยละ 90 ของการค้ าของ กฎหมายที่ก�ำลังแพร่สะพัดเหล่านี ้” รายงานระบุวา่ มาตรการคว�่ำ
เกาหลีเหนือ มีรายได้ จากบริ การอื่น ๆ ที่กระจัดกระจายและยาก
บาตรที่รัดกุมขึ ้นได้ สร้ างตลาดที่มีก�ำไรสูงส�ำหรับพ่อค้ าที่ได้ รับการ
ที่จะติดตาม แม้ วา่ ที่ผา่ นมาได้ มีแรงกดดันต่อประเทศต่าง ๆ ให้
สนับสนุนจากเกาหลีเหนือซึง่ “มุง่ จัดหาปิ โตรเลียมในเวลาเดียว
นักการทูตที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจต้ องพ้ นจากต�ำแหน่งไป” นาย
กับที่สง่ ออกทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เมื่อส่วนต่างก�ำไรที่
สเตฟาน แฮกการ์ ด นักวิจยั อาคันตุกะแห่งสถาบันปี เตอร์ สนั ว่าด้ วย เกี่ยวข้ องควบคูก่ บั น� ้ำมันที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ที่อยูน่ อกชายฝั่ งและ
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ภาคส่วนทางทะเลและทางการเงิน จึงมีความจ�ำเป็ นที่ต้องมีความ
รับผิดชอบมากขึ ้นจากภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนข้ อมูล และการ
ตรวจสอบตนเอง”

การค้าอาวุธเป็นแหล่งเงินทุนของเกาหลีเหนือ

แม้ จะมีกระแสวิพากษ์ วิจารณ์จากทัว่ โลกถึงการทดสอบนิวเคลียร์
และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ แต่ก็มีหลายประเทศที่ยงั คงด�ำเนิน
การค้ าอาวุธต้ องห้ ามกับเกาหลีเหนือต่อไป ตังแต่
้ แอฟริ กาไปจนถึง
อินโดแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ “ได้ ท�ำการตรวจสอบโครงการ
ความร่วมมือทางทหารที่เป็ นข้ อห้ ามจ�ำนวนมาก” รายงานระบุ
“รวมถึงความร่วมมือด้ านขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยังคงด�ำเนินอยูก่ บั
สาธารณรัฐอาหรับซีเรี ยและเมียนมาร์ (พม่า) การค้ าอาวุธตามแบบ
อย่างแพร่หลาย และปฏิบตั กิ ารทางไซเบอร์ เพื่อโจรกรรมความลับ
ทางทหาร”
องค์การสหประชาชาติค้นพบว่าคณะทูตชาวเกาหลีเหนือยังคง
มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนโครงการต้ องห้ ามของเกาหลีเหนือ
โดยกระท�ำ “การสนับสนุนด้ านการอ�ำนวยความสะดวกในการขน
ถ่ายอาวุธ เจ้ าหน้ าที่เทคนิคทางทหารและปฏิบตั กิ ารเชิงข่าวกรอง
เป็ นบุคคลบังหน้ าส�ำหรับบริ ษัทและบุคคลที่ตดิ รายชื่อในมาตรการ
คว�่ำบาตร และกระท�ำกิจกรรมการพาณิชย์ที่ละเมิดมติและ
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้ วยความสัมพันธ์ทางการทูต”
คณะผู้ตรวจสอบขององค์การสหประชาชาติรายงานเมื่อ พ.ศ.
2560 ว่า มีครัง้ หนึง่ ที่การขนส่งทางอากาศจากจีนซึง่ บรรจุอปุ กรณ์
การสื่อสารทางทหารของเกาหลีเหนือถูกสกัดในประเทศที่ไม่ได้ เอ่ย
นามระหว่างเดินทางไปยังประเทศเอริ เทรี ยในแอฟริ กา นอกจาก
นี ้ คณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติยงั ได้ ตรวจสอบการ
ยึดเรื อเจียชุนของเกาหลีเหนือโดยอียิปต์เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2559 โดยเรื อดังกล่าวก�ำลังบรรทุก
แร่เหล็กจ�ำนวน 2.3 เมตริ กตันและ
ลูกระเบิดที่ขบั เคลื่อนด้ วยจรวด
จ�ำนวน 30,000 ลูก โดยรายงาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่ได้
ระบุประเทศปลายทาง

ธนาคารอนุมตั กิ ารเข้า
ถึง

นอกจากนี ้ มาตรการคว�่ำบาตร
ยังมีจดุ ประสงค์ในการกันไม่ให้
เกาหลีเหนือเข้ าถึงระบบการ
ธนาคารทัว่ โลก แต่เกาหลีเหนือ
ยังคงเข้ าถึงธนาคารระหว่าง
ประเทศ “ผ่านกระบวนการที่
หลอกลวงประกอบกับความขาด
ตกบกพร่องที่สง่ ผลกระทบมาก
ในการปฏิบตั ติ ามมาตรการคว�่ำ
บาตรทางการเงิน” รายงานของ
องค์สหประชาชาติระบุ สถาบันการ
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เงินของเกาหลีเหนือมีตวั แทนต่างประเทศกว่า 30 ราย “ที่อาศัยและ
เคลื่อนตัวอย่างเป็ นอิสระข้ ามเขตชายแดนในตะวันออกกลางและ
เอเชีย ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ตวั แทนเหล่านี ้มีบญ
ั ชีธนาคาร ท�ำธุรกรรม และ
ท�ำข้ อตกลงด้ วยเงินสดจ�ำนวนมาก” ผู้ให้ บริ การแก่บริ ษัทต่าง ๆ
เป็ น “จุดอ่อนที่ส�ำคัญในการใช้ มาตรการคว�่ำบาตรทางการเงิน”
ท�ำให้ เกาหลีเหนือสามารถจัดตังบริ
้ ษัทบังหน้ านอกชายฝั่ งและใน
ศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียเพื่อโยกย้ ายเงินไปทัว่ โลก
สหรัฐฯ ได้ คว�่ำบาตรธนาคารจีนที่อ�ำนวยความสะดวกในการ
เข้ าถึงตลาดการเงินเหล่านี ้ เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 กระทรวง
การคลังสหรัฐฯ ได้ ลงโทษธนาคารตานตงโดยการตัดการเข้ าถึง
สถาบันการเงินต่าง ๆ ของสหรัฐฯ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ เรี ยก
ธนาคารดังกล่าวว่าเป็ น “สถาบันการเงินต่างชาติที่เป็ นที่นา่ กังวล
อย่างยิ่งในเรื่ องการฟอกเงิน” นอกจากนี ้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ
ยังได้ คว�่ำบาตรบุคคลสองคนจากจีนรวมทังบริ
้ ษัทจีนคือ บริ ษัทต้ า
เหลียน โกลบอล ยูนิตี ชิปปิ ง จ�ำกัด
“ธนาคารดังกล่าวเป็ นประตูให้ เกาหลีเหนือเข้ าถึงสหรัฐฯ และ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ อ�ำนวยความสะดวกให้ กบั บริ ษัท
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับโครงการนิวเคลียร์ และขีปนาวุธของ
เกาหลีเหนือให้ สามารถท�ำธุรกรรมมูลค่าจ�ำนวนหลายล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ” นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
กล่าว “สหรัฐฯ จะไม่ยอมรับการกระท�ำเช่นนี ้”

เกมลวงตากลางทะเล

เกาหลีเหนือพยายามอย่างหนักที่จะปิ ดบังการขนส่งสินค้ าผิด
กฎหมาย “เพื่อด�ำเนินการส่งออกถ่านหินที่ผิดกฎหมายต่อไป
เกาหลีเหนือได้ ใช้ วิธีการเดินเรื อแบบลวงตา การปรับสัญญาณ การ
ถ่ายโอนสินค้ ากลางทะเล และการปลอมแปลงเอกสารเพื่อปิ ดบัง

ต้ นทางของถ่านหิน” รายงานขององค์การสหประชาชาติฉบับเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 ระบุ
อย่างไรก็ตาม วิธีการหลอกลวงก็ไม่ได้ ซบั ซ้ อนเสมอไป โดยใน
บางกรณีอาจเป็ นเพียงการเปลี่ยนชื่อ เรื อจินเถง ซึง่ ถูกคว�่ำบาตร
โดยสหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นเรื อ
เฉินต้ า 8 แล้ วต่อมาเป็ นเรื อหางอยู่ 1 ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
นิวส์ เรื อจินไท่ 7 ซึง่ ถูกสหรัฐฯ คว�่ำบาตรเช่นกัน ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น
เรื อเฉิงต้ า 6 แล้ วต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นเรื อโบธวิน 7 เรื อทังสองล�
้
ำ
ยังอยูใ่ นรายชื่อเรื อที่สหรัฐฯ คว�่ำบาตร โดยเรื อโบธวิน 7 เข้ าเทียบ
ท่าเรื อเหลียนหยุนกังในจีนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็ น
เดือนเดียวกับที่เรื อหางอยู่ 1 หยุดแวะที่ทา่ เรื อหนิงโป-โจวชานใน
จีน เรื อทังสองล�
้
ำประจ�ำอยูท่ ี่กรุงเปี ยงยางและถูกคว�่ำบาตรโดย
องค์การสหประชาชาติ
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติรับรู้ถงึ วิถีปฏิบตั นิ ี ้และ
ก�ำลังปรับความพยายามเพื่อตอบโต้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ ประกาศมาตรการคว�่ำบาตร
ชุดใหม่ตอ่ บริ ษัท 27 แห่งและเรื อ 28 ล�ำในการเคลื่อนไหวที่มงุ่
เน้ นที่จะ “ลดทอนความสามารถของเกาหลีเหนือในการด�ำเนิน
กิจกรรมทางทะเลอันบิดพลิ ้วที่อ�ำนวยความสะดวกให้ กบั การ
ขนส่งถ่านหินและเชื ้อเพลิงผิดกฎหมาย อีกทังจ�
้ ำกัดความสามารถ
ของเกาหลีเหนือในการขนส่งสินค้ าผ่านน่านน� ้ำระหว่างประเทศ”
คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติระบุเพิ่มเติมว่า การที่
เกาหลีเหนือสามารถด�ำเนินการลักลอบน�ำเข้ าสินค้ าต่อไปมีสว่ น
หนึง่ มาจากการใช้ ทะเบียนธงของต่างชาติ ประมาณครึ่งหนึง่ ของ
เรื อที่ถกู กีดกันได้ ตดิ ธงที่มองโกเลีย แต่ถกู ตัดรายชื่อออกหลัง
จากที่มีการบังคับใช้ มาตรการคว�่ำบาตร เรื อหลายล�ำได้ เปลี่ยน
เป็ นการใช้ ธงของแทนซาเนียในเวลาต่อมา รายงานขององค์การ
สหประชาชาติระบุ

ความพยายามอย่างพร้อมเพรียงกัน

กุญแจส�ำคัญในการเข้ าถึงเป้าหมายคือการปลดอาวุธนิวเคลียร์ ใน
คาบสมุทรเกาหลี อาจขึ ้นอยูก่ บั การมีสว่ นร่วมของประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ แม้ จะมีการเข้ าร่วมอย่างประปราย นาย
แฮกการ์ ดแห่งสถาบันปี เตอร์ สนั
กล่าวว่าโครงการนี ้มีแนวโน้ มที่
เกาหลีเหนือปล่ อยขีปนาวุธข้ าม
จะได้ ผลบ้ าง มาตรการคว�ำ่ บาตร
ทวีปทีม่ ชี ื่อว่ า ฮวาซอง-15 เมือ่
“น่าจะเป็ นสาเหตุหนึง่ ทีน่ ำ� ไปสู่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การหาสิง่ ทดแทนการน�ำเข้ าบาง
ซึ่งเป็ นการละเมิดมาตรการ
ส่วน นัน่ คือบริษทั ภายในประเทศ
คว�ำ่ บาตรขององค์ การ
สหประชาชาติ รอยเตอร์
ทังของรั
้
ฐและเอกชนพยายาม
ทีจ่ ะหาทางผลิตสิง่ ทีเ่ คยน�ำเข้ า
หรือด�ำเนินการต่อโดยไม่ใช้ สงิ่
นันอี
้ กต่อไป” นายแฮกการ์ ดกล่าว “แต่ผลกระทบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ คือราย
ได้ ทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกเป็ นทีข่ าดแคลน หาก
รัฐบาลไม่สามารถได้ มาซึง่ สินเชือ่ หรือปล่อยเงินตราต่างประเทศทีอ่ ยู่
ในครอบครองจากบัญชีของรัฐบาลเอง นัน่ หมายความว่าจะต้ องเกิด
ความขาดแคลนในหลายเดือนทีก่ ำ� ลังจะมาถึงนี ้”

เรือสิ นค้ าจินเถงของเกาหลีเหนือทีใ่ นภาพก�ำลังส่ งมอบน�ำ้ มันจากเมล็ดปาล์ ม
ไปยังท่ าเรือในฟิ ลิปปิ นส์ ถูกคว�ำ่ บาตรโดยองค์ การสหประชาชาติและสหรัฐฯ
เนื่องจากละเมิดมาตรการคว�ำ่ บาตร เกาหลีเหนือได้ เปลีย่ นชื่อเรือล�ำนีม้ าสองครั้ง
เพือ่ หลีกเลีย่ งการตรวจจับ โดยได้ เปลีย่ นชื่อเป็ นเรือเฉินต้ า 8 และเรือหางอยู่ 1 เอ
เอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

การตัดสินใจของจีนที่จะปฏิบตั ติ ามมาตรการคว�่ำบาตรอย่าง
เคร่งครัดจะเป็ นปั จจัยส�ำคัญยิ่ง รัฐบาลจีนเป็ นประเทศท้ าย ๆ ของ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติที่เริ่ มเพิ่มความเข้ มงวดของมาตรการ
คว�่ำบาตร ตามข้ อมูลจากคณะมนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จีนเป็ นแหล่งอาหารและพลังงานหลักของเกาหลีเหนือ ที่ผา่ นมาจีน
ได้ ตอ่ ต้ านมาตรการคว�่ำบาตรที่รุนแรง โดยส่วนหนึง่ เป็ นเพราะจีน
กลัวการล้ มเหลวของรัฐบาลของนายคิมและการหลัง่ ไหลของผู้ลี ้ภัย
เข้ ามาในจีน
อย่างไรก็ตาม การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ และขีปนาวุธของ
เกาหลีเหนือได้ กระตุ้นให้ จีนเพิ่มความเข้ มงวดกับเกาหลีเหนือ
ซึง่ เป็ นพันธมิตรกับจีนมายาวนาน หลังจากที่เกาหลีเหนือปล่อย
ขีปนาวุธเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จีนได้ แสดง “ความกังวล
และการต่อต้ านอย่างสูง” โดยได้ สนับสนุนมาตรการคว�่ำบาตรของ
องค์การสหประชาชาติหลังจากที่บางมาตรการในฉบับร่างจะถูก
ยกเลิกไป ซึง่ รวมถึงมาตรการห้ ามค้ าน� ้ำมันและการอนุมตั กิ ารใช้
ก�ำลังเมื่อเรื อไม่ปฏิบตั ิตามการตรวจสอบที่ได้ รับการสัง่ การมา
ทังนี
้ ้ เกาหลีเหนือได้ ตกลงที่จะเจรจาเพื่อคลายความขัดแย้ ง
เรื่ องโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือ ซึง่ ท�ำให้ เกิดกระแสความหวัง
ขึ ้นมาในระดับหนึง่ “เมื่อใดก็ตามที่มีมาตรการคว�่ำบาตร ย่อมต้ อง
เกิดการรั่วไหล หรื อผู้ที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรการเหล่านัน้ เพราะ
เป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ พ่อค้ าคนกลางและผู้ลกั ลอบค้ ามักเกิด
ขึ ้นมาเพื่อด�ำเนินธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี ้” นายแฮกการ์ ดกล่าว
“แต่เราต้ องมองภาพรวมว่าความกดดันก�ำลังมุ่งไปยังหมวดหมู่
สินค้ าที่ส�ำคัญ โดยบริ ษัทที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถจัดการ
การขนส่งสินค้ าจ�ำนวนมากอย่างเช่นถ่านหินและแร่ เหล็กหรื ออาจ
จะเป็ นผ้ าและผลิตภัณฑ์ทางทะเล มักถูกห้ ามไม่ให้ ท�ำ ผมคิดว่า
มาตรการคว�่ำบาตรได้ ผล และนัน่ คือสาเหตุที่เกาหลีเหนือก�ำลัง
ยอมกลับสูก่ ารเจรจา” o
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คอบร้า
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

การฝึ กระดับนานาชาติประกอบด้ วย
การฝึ กด้ วยกระสุนจริง การช่ วยเหลือ
พลเมือง และการบรรเทาภัยพิบตั ิ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ท

ทหารไทยติดธงทีพ่ ธิ ีเปิ ดขอ
งการฝึ กคอบร้ าโกลด์ พ.ศ. 2561 ณ
ท่ าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
ประเทศไทย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หารเข้ าร่วมการฝึ กด้ วยกระสุนจริ ง โดยเข้ าบุกหาดระหว่างที่มี
อากาศยานโจมตีคอยคุ้มกัน อีกทังยั
้ งได้ ทดสอบทักษะการเอาชีวิต
รอดในป่ าดิบชื ้นของไทยโดยการดื่มเลือดงู
แม้ วา่ แบบฝึ กหัดจะมีความหลากหลายมากพอ ๆ กับกลุม่
ประเทศที่เข้ าร่วม แต่สงิ่ ที่ได้ รับจากการฝึ กคอบร้ าโกลด์ พ.ศ.
2561 ที่ยืนยาวที่สดุ ไม่ใช่การโจมตีสะเทินน� ้ำสะเทินบกที่ไร้ ที่ติ การ
ยิงปื นครกอย่างแม่นย�ำ หรื อแม้ แต่การสร้ างอาคารโรงเรี ยนให้ กบั
ชุมชนของไทย สิง่ ที่สำ� คัญที่สดุ จากการฝึ กคอบร้ าโกลด์ทกุ ครัง้ คือ
มิตรภาพอันยืนยาวระหว่างกองทัพของประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ
"ความท้ าทายด้ านความมัน่ คงทัว่ โลกต้ องอาศัยวิธีการรับมือ
จากทัว่ โลกเช่นกัน" พล.ร.อ. แฮรี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์ ผู้บญ
ั ชาการ
กองบัญชาการสหรัฐอเมริ กาภาคพื ้นอินโดแปซิฟิกในขณะนัน้
กล่าวระหว่างพิธีปิดการฝึ กคอบร้ าโกลด์ พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็ นการ
ฝึ กทางทหารระดับนานาประเทศที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคอินโด
แปซิฟิก "ผมได้ รับแรงบันดาลใจจากความเป็ นพันธมิตรที่ใกล้ ชิด
กับประเทศไทย และมุง่ มัน่ ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศที่มี
แนวคิดในทางเดียวกัน โดยเราจะท�ำงานร่วมกันเพื่อรักษาความ
มัน่ คงของภูมิภาคแห่งนี ้ และเพื่อให้ ภมู ิภาคนี ้มีความเจริ ญรุ่งเรื อง
และความสงบสุขต่อไป"
การฝึ กคอบร้ าโกลด์ พ.ศ. 2561 ซึง่ ไทยและสหรัฐฯ ร่วมเป็ น
เจ้ าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีประเทศเข้ าร่วม 29
ประเทศ โดยเจ็ดประเทศที่เข้ าร่วมการฝึ กอย่างเต็มรูปแบบโดย
การจัดหาบุคลากรและยุทโธปกรณ์ให้ กบั การฝึ กครัง้ นี ้ ได้ แก่
อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทยและสหรัฐฯ
ทหารไทยนายหนึง่ ที่เคยผ่านการฝึ กคอบร้ าโกลด์มาแล้ วเห็นด้ วย
กับพล.ร.อ. แฮริ ส ว่าการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์เป็ นข้ อบ่งชี ้ของ
ความส�ำเร็ จที่ส�ำคัญที่สดุ

"การฝึ กนี ้ช่วยพัฒนาและเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
ระหว่างประเทศที่เข้ าร่วมทังเจ็
้ ดประเทศ" พ.อ. ขจรศักดิ์ พูล
โพธิ์ทอง หรื อ "จร" ผู้บญ
ั ชาการกองควบคุมการฝึ กของกองทัพไทย
กล่าว "คอบร้ าโกลด์พฒ
ั นาขึ ้นทุกปี "
พ.ท. จรกล่าวต่อ ฟอรัม ว่าความสัมพันธ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นระหว่าง
การฝึ กคอบร้ าโกลด์ครัง้ ก่อน ๆ ได้ เป็ นประโยชน์เมื่อเกิดเหตุแผ่น
ดินไหวในเนปาลเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ซึง่ มีผ้ เู สียชีวิต
9,000 คนและผู้บาดเจ็บ 22,000 คน เนื่องจากกองทัพไทยเคย
ท�ำงานร่วมกับมาเลเซียกับสิงคโปร์ ระหว่างการฝึ กคอบร้ าโกลด์ครัง้
ผ่าน ๆ มา ทังสามประเทศจึ
้
งสามารถจัดตังหน่
้ วยบรรเทาทุกข์ขึ ้น
อย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงเนปาล "เราไม่ต้องเริ่ มต้ นจากศูนย์" พ.ท.จร
กล่าว "เราเชื่อใจซึง่ กันและกัน"
นอกจากนี ้ ความร่ วมมือระหว่างประเทศเจ้ าภาพยังส่งเสริ ม
ความมัน่ คงระดับภูมิภาค "กองทัพบกไทยและสหรัฐฯ มีความ
สัมพันธ์มาเป็ นเวลานาน ซึง่ ส่งเสริ มความมัน่ คงและเสถียรภาพ
ภายในภูมิภาค" พ.อ. แอนโธนี ลูโก ผู้บญ
ั ชาการคณะท�ำงาน
กองพลน้ อยทหารราบที่ 2 หน่วยทหารราบที่ 25 กล่าว "การฝึ ก
ร่ วมที่จดั ขึ ้นในวันนี ้จะรับรองว่ากองทัพของเราทังสองมี
้
ความ
พร้ อมในการเคลื่อนก�ำลังพลอย่างรวดเร็ วเพื่อตอบโต้ วิกฤตใน
ภูมิภาคในวันพรุ่ งนี ้"
การบุกหาด
ด้ วยความลงตัวของกองเรื อ เรื อยกพลขึ ้นบก และอากาศยาน
โจมตี นาวิกโยธินจากเกาหลีใต้ ไทย และสหรัฐอเมริ กาด�ำเนินการ
ฝึ กโจมตีสะเทินน� ้ำสะเทินบกที่หาดยาวในไทยเป็ นปฏิบตั กิ ารแรก
ของการฝึ กคอบร้ าโกลด์ พ.ศ. 2561 การจ�ำลองการโจมตีเริ่ มจาก
บริ เวณที่หา่ งจากชายฝั่ ง 3.2 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นบริ เวณที่เรื อสะเทิน
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ยานพาหนะโจมตีสะเทินน�ำ้ สะเทินบก
ของสาธารณรัฐเกาหลีสร้ างควันเมือ่
เคลือ่ นเข้ ามายังหาดยาวระหว่ างการฝึ ก
คอบร้ าโกลด์ พ.ศ. 2561
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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น� ้ำสะเทินบกปล่อยเรื อยกพลขึ ้นบกพร้ อมกับ
ปฏิบตั กิ ารบิน ซึง่ การท�ำงานร่วมกันที่ราบรื่ นนี ้
ไม่ใช่ความบังเอิญ
"การโจมตีสะเทินน� ้ำสะเทินบกเป็ นผลลัพธ์
จากการวางแผนมาเป็ นเวลานานหลายเดือน
ผมภูมิใจในการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยและ
รอยเตอร์
ดีเด่นจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง" พล.ร.ต. แบรด
คูเปอร์ ผู้บญ
ั ชาการกองเรื อสะเทินน� ้ำสะเทินบกที่ 7 ของกองทัพเรื อ
สหรัฐฯ และรองผู้บญ
ั ชาการหน่วยเฉพาะกิจสะเทินน� ้ำสะเทินบกคอบร้ า
โกลด์กล่าว "จากมุมมองจากกองทัพเรื อไปสูก่ องทัพเรื อ ความสัมพันธ์
ของเรากับไทยแข็งแกร่งมาตลอด และการฝึ กในครัง้ นี ้เป็ นการเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์และความสามารถของเราในการปฏิบตั กิ ารร่วมกันในรูป
แบบกองก�ำลังผสม"
บุคลากรที่อยูบ่ นเรื อ เรื อยกพลขึ ้นบกและอากาศยานใช้ เวลาหลาย
วันในการฝึ กซ้ อมการโจมตีเพื่อรับรองว่าจังหวะของแต่ละกลุม่ เป็ นไป
ตามเป้าหมาย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ประสานงานประจ�ำอยูบ่ นเรื อแต่ละล�ำ
้
ละประเทศ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความเข้ าใจอันดีในความตังใจของแต่
"การท�ำงานร่วมกันเช่นนี ้เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นพันธมิตร
ที่เรามีร่วมกัน" พ.ท. ยังวอน คิม เจ้ าหน้ าที่กองทัพเรื อสาธารณรัฐเกาหลี
ซึง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่บนเรื อโจมตีสะเทินน� ้ำสะเทินบก ยูเอสเอส บอนฮอมม์ ริ
ชาร์ ดกล่าว ตามบทความที่ได้ รับการตีพิมพ์โดยนาวิกโยธินสหรัฐฯ

นาวิกโยธิน
สาธารณรัฐเกาหลี
เข้ าร่ วมการฝึ กโจมตี
สะเทินน�ำ้ สะเทินบก
ทีจ่ งั หวัดชลบุรีใน
ประเทศไทย

การรั กษาไว้ ซ่ งึ สันติภาพ
มีปัญหาเกิดขึ ้นอยูเ่ สมอในทวีปสมมติแปซิฟิกา ในแผนที่ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายกับทางตะวันตกของสหรัฐฯ ประเทศสมมติอย่างโซโนราและโมฮา
วีก�ำลังเผชิญกับความขัดแย้ งอีกครัง้ หลังจากที่โซโนราเข้ าบุกรุกโมฮาวี
ผู้น�ำการฝึ กปั ญหาที่บงั คับการของคอบร้ าโกลด์ได้ จดั เตรี ยมเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดหลายเหตุการณ์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กได้ มีโอกาสประเมินว่า
จะจัดการกับก�ำลังบ�ำรุงอย่างไรไม่ให้ ขาดตก ตลอดจนการรวบรวมข่าว
กรอง กักตัวพลรบของข้ าศึก และรักษาสันติภาพ
เหตุการณ์สมมตินี ้ได้ แบบอย่างมาจากการบุกรุ กคูเวตของอิรัก
เมื่อ พ.ศ. 2533 นอกเหนือจากการดูแลจัดการปฏิบตั ิการรักษา
สันติภาพขององค์การสหประชาชาติแล้ ว บุคลากรทางทหารยังได้
ดูแลการอพยพพลเมือง เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลัง่ ไหลเข้ ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่พยายามรักษาความสงบ ผู้เข้ าร่ วมต้ องเผชิญกับ
การระเบิดจ�ำลองที่โรงพยาบาลโมฮาวีซงึ่ ส่งผลให้ มีผ้ บู าดเจ็บหลาย
ราย ในระหว่างนี ้ โซโนราได้ กล่าวโทษหน่วยเฉพาะกิจผสมนานาชาติ
ว่าเป็ นต้ นเหตุของระเบิด ในขณะที่หน่วยเฉพาะกิจต้ องระบุแหล่งที่มา
ของการระเบิด
นอกจากนี ้ การฝึ กยังได้ ท้าทายผู้บญ
ั ชาการให้ แก้ ปัญหาด้ าน
มนุษยธรรมที่ซบั ซ้ อน ดังนันผู
้ ้ เข้ าร่วมการฝึ กจึงได้ รับการชี ้แนะจาก
ตัวแทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้
ภัยแห่งสหประชาชาติ
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“ประโยชน์ของการท�ำงานร่ วมกับ
กองก�ำลังหลายประเทศเหล่านี้คือการ
ท�ำความเข้าใจสิ่ งที่กองก�ำลังเหล่านี้
สามารถท�ำได้ในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบตั ิ”
~ พ.ต. โรเบิร์ต แอล แวนเดอทูน แห่ งกองทัพบกสหรั ฐฯ หั วหน้ าหน่ วยปฏิบัติการร่ วมพลเรื อน-ทหาร
ของคอบบร้ าโกลด์

"การจัดสถานการณ์ให้ สมจริ งท�ำให้ เกิดการสนทนาและเกิดความ
เข้ าใจอันดียิ่งขึ ้นระหว่างองค์กรต่าง ๆ" นายพอล เบเกอร์ ตัวแทนจาก
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเพื่อทหารและกลุม่ ติดอาวุธใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว "การที่กองก�ำลังต่าง ๆ เข้ าใจบทบาท
ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในสถานการณ์ความขัด
แย้ งเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง และเป็ นเรื่ องที่นา่ ยินดีอย่างยิ่งที่ผ้ จู ดั ได้
มอบโอกาสให้ เรามีบทบาทในการฝึ กครัง้ นี ้ด้ วย"
พ.ท. (หญิง) นอร์ ฮายาติ ฮาสซัน แห่งศูนย์บญ
ั ชาการกอง
ก�ำลังร่ วมมาเลเซียกล่าวว่า การฝึ กปั ญหาที่บงั คับการได้ มอบ
ประสบการณ์ใหม่ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่มาเลเซียที่ยงั ไม่เคยเข้ าร่ วมปฏิบตั ิ
การระดับพหุชาติ
"ในห้ องบัญชาการสงครามร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ เราจะได้ รับการ
สนับสนุนซึง่ กันและกันในการแบ่งปั นขีดความสามารถและศักยภาพ"
พ.ท. ฮาสซันกล่าวและเสริ มว่า การฝึ กคอบร้ าโกลด์ได้ เปิ ดมุมมองของ
ทหารในกองทัพมาเลเซีย "ทหารเหล่านี ้ไม่ค้ นุ เคยกับการฝึ กร่วม" พ.ท.
ฮาสซันกล่าว "และนี่คือกองก�ำลังผสม"
การเตรี ยมความพร้ อมส�ำหรั บ
ภัยพิบตั ิ
ในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภัยพิบตั ิสงู สุดในโลก ความ
ช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบตั ิเป็ นประเด็นที่
ส�ำคัญยิ่ง หลายประเทศที่ต้องต่อสู้
กับแผ่นดินไหว พายุไต้ ฝนุ่ ดินถล่ม
และน� ้ำท่วม ได้ ท�ำงานร่ วมกันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบด้ วย
การกู้ภยั การอพยพ และการรักษา
ทางการแพทย์ฉกุ เฉิน
ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย
ขนาด 123.97ไร่ (123.97 ไร่) ที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยปฏิบตั กิ าร
บรรเทาภัยพิบตั ิโรยตัวลงมาจาก
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อเข้ าไปยังพื ้นที่ภยั
พิบตั จิ �ำลอง เจ้ าหน้ าที่ก้ ภู ยั เข้ าตรวจ
ค้ นซากปรักหักพังของตึกที่ถล่มลง
26
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ทหารของกองทัพบก
สหรัฐฯ และกองทัพบก
ไทยด�ำเนินการฝึ กทหาร
ช่ างระหว่ างการฝึ กซ้ อม
ด้ วยกระสุ นจริง
จ.ส.ต. เดวิด เอ็น. เบ็คสตอร์ ม/
กองทัพบกสหรัฐฯ

รถถัง เอ็ม60เอ1 ของกอง
ทัพไทยเคลือ่ นทีเ่ ข้ าหา
เป้ าหมายในระหว่ างการ
ฝึ กซ้ อมรบด้ วยกระสุ น
จริง
ส.อ. รี เบคก้ า แอล ฟลอร์ โต/
นาวิกโยธินสหรัฐฯ
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มาเพื่อค้ นหาเหยื่อของภัยพิบตั แิ ละน�ำตัวไปยังโรงพยาบาลในพื ้นที่เพื่อ
รับการประเมิน
"แพทย์จากนานาประเทศท�ำงานร่วมกันในโรงพยาบาลในพื ้นที่ โดย
มีการคัดแยกและประเมินผู้ป่วยที่ได้ รับการบาดเจ็บจากเหตุตกึ ถล่ม"
พ.ต. โรเบิร์ต แอล. แวนเดอร์ ทนู แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นหัวหน้ า
หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจร่วมระหว่างพลเรื อน-ทหารในการฝึ กคอบร้ า
โกลด์อธิบาย
หนึง่ ในประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ คือโอกาสในการประเมินขีด
ความสามารถของประเทศหุ้นส่วนเพื่อที่จะสามารถใช้ ประโยชน์อย่าง
เต็มที่เมื่อมีภยั พิบตั เิ กิดขึ ้นจริ ง พ.ต. แวนเดอร์ ทนู กล่าว
"ข้ อดีของการท�ำงานร่วมกับกองก�ำลังนานาชาติเหล่านี ้คือการ
ท�ำความเข้ าใจว่าแต่ละประเทศสามารถช่วยอะไรได้ บ้างเมื่อเกิดเหตุภยั
พิบตั "ิ พ.ต. แวนเดอร์ ทนู กล่าว
พ.อ. เธียรทรรศน์ ภาม่วงเลี่ยม รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทา
สาธารณภัยของไทยกล่าวว่า ศูนย์ฝึกแห่งนี ้ มีอายุสองปี และสามารถ
จ�ำลองทุกสถานการณ์ตงแต่
ั ้ การกู้ภยั บนภูเขาไปจนถึงน� ้ำท่วมฉับพลัน
และตึกถล่ม
"นี่คือสถานที่ที่เราได้ เรี ยนรู้ และเราแบ่งปั นทุกสิง่ ที่เราได้ เรี ยนรู้"
พ.อ. เธียรทรรศน์กล่าว
นอกเหนือจากการจ�ำลองการกู้ภยั แล้ ว การฝึ กคอบร้ าโกลด์ยงั มี
ปฏิบตั กิ ารอพยพพลเรื อน ซึง่ จะเป็ นค�ำสัง่ จากรัฐบาลเมื่อพลเมืองของ
ตนตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในต่างแดน ปฏิบตั กิ ารเหล่านี ้
มักเป็ นผลสืบเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรื อสถานการณ์ความมัน่ คงที่
ุ่ ่อยูร่ ะหว่างการ
ถดถอยลง กลุม่ ผู้ฝึกได้ จ�ำลองการลงทะเบียนชาวญี่ปนที
อพยพจากต่างประเทศ ชาวญี่ปนที
ุ่ ่เข้ าร่วมการฝึ กครัง้ นี ้บางคนต้ องท�ำ

พลเอกพรพิพฒ
ั น์ เบญจศรี ผู้
บัญชาการทหารสู งสุ ดแห่ งกองทัพ
ไทย อธิบายว่ าธรรมเนียมการสร้ าง
อาคารอเนกประสงค์ ของคอบร้ าโกลด์
ทีโ่ รงเรียนในท้ องถิน่ ช่ วยสร้ างความ
สามัคคีระหว่ างประชาชนและกองทัพ
ไทยได้ อย่ างไร
ส.ท. จัสติน ฮัฟตี ้/นาวิกโยธินสหรัฐฯ
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เป็ นลืมเอกสารส�ำคัญไว้ ส่วนอีกกลุม่ ได้ รับมอบหมายให้ แสดงอาการ
ทางการแพทย์ที่ต้องได้ รับการประเมิน
หลังจากตรวจหนังสือเดินทางแล้ ว ผู้อพยพต้ องผ่านการตรวจ
ค้ นร่ างกายก่อนที่จะเคลื่อนย้ ายไปสู่พื ้นที่รับรอง ในส่วนของพื ้นที่
รับรองนัน้ ผู้อพยพจะได้ รับการจ�ำแนกตามสัญชาติและขอให้ แสดง
เอกสารที่เหมาะสม และจะได้ รับการเคลื่อนย้ ายไปยังอากาศยาน
ซี-130 ในที่สดุ เพื่อบินออกไปเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ก่อนลงจอดที่ท่า
อากาศยานเดิม
ของที่ระลึก
ผลกระทบที่การฝึ กคอบร้ าโกลด์มีตอ่ ไทยขยายไปไกลเกินกว่าความ
ตื่นเต้ นในการมีกองทัพจากหลายประเทศมารวมตัวกันภายในประเทศ
การช่วยเหลือพลเมืองเป็ นหนึง่ ในปฏิบตั ิการหลักของการฝึ กคอบร้ า
โกลด์มาเสมอ และการฝึ กที่จดั ขึ ้นใน พ.ศ. 2561 ครัง้ นี ้ก็เช่นกัน เหล่า
ทหารช่างได้ สร้ างโครงการพัฒนาโรงเรี ยนหกแห่งทัว่ ประเทศ เมื่อถึง
เวลาที่การฝึ กคอบร้ าโกลด์สิ ้นสุดลง กองทัพต่าง ๆ ได้ ตอกเสาหลักกว่า
124 เสาและวางอิฐคอนกรี ตกว่า 15,000 ก้ อน ที่ตกึ ของโรงเรี ยนแห่ง
หนึง่ ที่บ้านทุ่งส่อหงษาในไทย ทหารจากอินโดนีเซีย ไทยและสหรัฐฯ ได้
รวมตัวกันเพื่อเข้ าร่ วมพิธียกเสาเอก โดยเสาเอกดังกล่าวได้ รับการพรม
น� ้ำมนต์จากพระสงฆ์
"ผมรู้สกึ เป็ นเกียรติและยินดีที่มีการสร้ างอาคารนี ้ ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ นักเรี ยนไทย" นายวันชิง กูลหกูล ผู้อ�ำนวยการโรงเรี ยนบ้ าน
ทุง่ ส่อหงษากล่าว "อาคารนี ้จะเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ใน
ระดับอนุบาล และจะสามารถรองรับนักเรี ยนได้ กว่า 40 คน"
หลังจากการมอบอาคารโรงเรี ยนอีกแห่งหนึง่ เจ้ าหน้ าที่กองทัพบก

นาวิกโยธินสหรัฐฯ ดืม่
เลือดงูเห่ าในระหว่ าง
การฝึ กเอาชีวติ รอดใน
ป่ า รอยเตอร์

ไทยระดับสูงนายหนึง่ กล่าวต่อ ฟอรัม ว่าโครงการด้ านวิศวกรรมต่าง ๆ
ได้ สร้ างแรงสนับสนุนจากสาธารณชนให้ แก่กองทัพ
"เราต้ องใช้ สนามเพื่อการฝึ กทางทหาร และแต่ก่อนนี ้เราอาจท�ำลาย
พืชผลในบางครัง้ " พล.อ. พรพิพฒ
ั น์ เบญญศรี ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
กล่าว "เมื่อกองทัพบกด�ำเนินการฝึ ก เราจะมีสงิ่ ตอบแทนเพื่อชดเชยสิง่ ที่
เราอาจท�ำลายไป"
ขณะนี ้เป้าหมายนันได้
้ ขยายออกไปนอกเหนือการทดแทนทรัพย์
สมบัติที่เสียหาย โดยเป็ นเรื่ องของการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ที่

“การเอาชีวติ รอดเป็ นทักษะที่
ส�ำคัญส�ำหรับทหารทุกคนที่ตอ้ ง
เรี ยนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทหารที่
อาจมีเพียงประสบการณ์การรบใน
เมือง แต่ขาดประสบการณ์การเอา
ชีวติ รอดในป่ า”
~ จ.ส.อ. ไพโรจน์ ประสานสาย แห่ งหน่ วยบัญชาการนาวิกโยธิ นไทย

แข็งแกร่งระหว่างพลเรื อนและทหาร "ปั จจุบนั
เราได้ เปลี่ยนแปลงหลักการของเราแล้ ว"
พล.อ. พรพิพฒ
ั น์กล่าว "กองทัพบกไทยต้ องมี
พลเรื อนอยูเ่ คียงข้ าง"

การฝึ กในพืน้ ที่ป่า
ส่วนแบ่งอาหารและน� ้ำได้ รับการบริ โภคไปแล้ ว และยังเหลือเวลาอีก
หลายวันกว่าก�ำลังบ�ำรุงจะมาถึง พระอาทิตย์ยงั คงสาดส่องลงมา
ที่ป่าดิบชื ้นของไทย ซึง่ เป็ นบริ เวณที่นาวิกโยธินของเกาหลีใต้ และ
สหรัฐอเมริ กาก�ำลังได้ รับการฝึ กจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยเกี่ยวกับทักษะ
การเอาชีวิตรอดในป่ า
"การเอาชีวิตรอดเป็ นทักษะที่ส�ำคัญส�ำหรับทหารทุกคนที่ต้องเรี ยน
รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่อาจมีเพียงประสบการณ์การรบในเมือง
เท่านัน้ แต่ไม่มีประสบการณ์การเอาชีวิตรอดในป่ า" จ.ส.อ. ไพโรจน์
ประสานสาย นาวิกโยธินไทยและผู้ฝึกสอนด้ านการเอาชีวิตรอดในป่ า
กล่าว
การฝึ กนี ้สอนให้ นาวิกโยธินได้ เรี ยนรู้วิธีการหาแหล่งน� ้ำ ก่อไฟ
แยกแยะระหว่างพืชที่รับประทานได้ กบั พืชที่เป็ นอันตราย และแม้ กระทัง่
เรี ยนรู้วา่ แมลงชนิดใดสามารถรับประทานได้ แต่มีกิจกรรมหนึง่ ที่ท�ำให้
การฝึ กนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั มากที่สดุ
"ในป่ าเราสามารถดื่มเลือดงูเพื่อป้องกันภาวะขาดน� ้ำ" จ.ส.อ.
ไพโรจน์กล่าวต่อกลุม่ นาวิกโยธินพร้ อมกับหยิบงูเห่าขึ ้นมา "งูสามารถ
เป็ นทังแหล่
้ งอาหารและแหล่งน� ้ำที่จ�ำเป็ นต่อการเอาชีวิตรอด"
หลังจากที่เตรี ยมงูแล้ ว นักเรี ยนก็ได้ รับโอกาสในการดื่มเลือดงูเห่า
"รสชาติเหมือนเลือดที่มีกลิน่ คาวของปลาเล็กน้ อย" ส.อ. คริ สโต
เฟอร์ ไฟฟ์ฟี นาวิกโยธินสหรัฐฯ กล่าว ตามรายงานที่ได้ รับการเปิ ดเผย
โดยนาวิกโยธินสหรัฐฯ นักเรี ยนหลายคนกล่าวว่าตนได้ รับความรู้ที่มีคา่
จากการฝึ กในครัง้ นี ้
"ผมไม่เคยท�ำอะไรอย่างนี ้มาก่อน และผมไม่เคยทราบมาก่อนว่าเรา
สามารถรับประทานพืชเหล่านันได้
้ " ส.อ. วิลเลียม ซิงเกิลตัน นาวิกโยธิน
สหรัฐฯ กล่าว "การได้ เห็นสัตว์ตา่ ง ๆ ที่เราสามารถรับประทานได้ เป็ น
สิง่ ที่แปลกใหม่อย่างยิ่ง การฝึ กครัง้ นี ้จะช่วยให้ เราหาแหล่งอาหารที่รับ
ประทานได้ งา่ ยขึ ้นเมื่ออยูใ่ นป่ า"
ผลประโยชน์ ระยะยาว
"ปี นี ้เป็ นครัง้ ที่ 37 ของการฝึ กคอบร้ าโกลด์ ซึง่ เป็ นการฝึ กเชิงปฏิบตั กิ าร
ด้ านความมัน่ คงในยุทธบริ เวณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย โดยมีเกือบ
30 ประเทศเข้ าร่วมในกิจกรรมการฝึ กที่หลากหลาย การเข้ าร่วมทาง
ทหารในระดับนี ้" พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว "แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในการท�ำงานหนักและเพิ่มการท�ำงานร่วมกับระหว่าง
กองทัพของแต่ละประเทศในขณะนี ้ เพื่อที่เราจะได้ ร้ ูวา่ ต้ องท�ำอย่างไร
เมื่อเกิดวิกฤตขึ ้น"
การย� ้ำการฝึ กหลาย ๆ ครัง้ และการต่อยอดประสบการณ์เหล่านันจะ
้
มีประโยชน์เมือ่ ประเทศหุ้นส่วนต้ องเผชิญกับวิกฤตหรือความขัดแย้ งทาง
ทหารร่วมกัน "ความรู้จากโบราณกาลเป็ นพื ้นฐานของสิง่ ทีป่ ระสบการณ์
ในปั จจุบนั ยืนยัน" พล.ร.อ. แฮร์ ริสกล่าว "เราไม่ได้ ทะยานขึ ้นสูร่ ะดับการ
คาดหวังของเรา แต่เราตกไปสูร่ ะดับของการฝึ กของเรา" o
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การท�ำความเข้าใจและตอบสนองต่อกองก�ำลังทางทะเลทั้งสามเหล่าของจีน
ดร.แอนดรู ว์ เอส. เอริคสัน/วิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ

ด้

วยการเป็ นประเทศอุตสาหกรรมการต่อเรื อที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ตลอดจนมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็ นที่สองของโลก และมี
งบประมาณด้ านการป้องกันประเทศภายใต้ ความเป็ นผู้น�ำที่
ทะเยอทะยานของนายสี จิ ้นผิง ประเทศจีนได้ กลายเป็ นมหาอ�ำนาจทาง
ทะเลในแบบฉบับของตัวเอง
กองทัพจีนประกอบด้ วยสามเหล่าทัพ แต่ละเหล่าทัพมีหน่วยย่อย
ทางทะเลซึง่ เป็ นกองก�ำลังทางทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกโดยนับตาม
จ�ำนวนเรื อ กองทัพปลดปล่อยประชาชนประกอบไปด้ วยกองทัพเรื อ
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชน กองก�ำลังต�ำรวจติดอาวุธได้ รับมอบ
หมายให้ รับผิดชอบกองก�ำลังบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลส่วนใหญ่ใน
กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจีนอย่างเป็ นทางการ และกองก�ำลังทหารกอง
หนุนประชาชนประกอบไปด้ วยส่วนหนึง่ ของหน่วยเคลื่อนพลทางทะเลที่
ก�ำลังมีขนาดใหญ่ขึ ้น ซึง่ ก็คือหน่วยทหารกองหนุนทางทะเลของกองทัพ
ประชาชน
รัฐบาลจีนไม่ได้ แสวงหาสงคราม แต่มีความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยน
สถานการณ์ที่เป็ นอยูด่ ้ วยการบังคับขูเ่ ข็ญ รัฐบาลจีนส่งก�ำลังกองก�ำลัง
ทางทะเลหน่วยที่สองและสามที่มีขนาดมหึมาเข้ าสูก่ ารด�ำเนินการ
ที่เรี ยกว่าปฏิบตั ิการพื ้นที่สีเทาทางทะเล เพื่อสนับสนุนการอ้ างสิทธิ
อธิปไตยอันเป็ นกรณีพิพาทในทะเลใกล้ เคียง (ทะเลเหลือง ทะเลตะวัน
ออกและทะเลจีนใต้ ) โดยทัว่ ไปแล้ วกองก�ำลังทางทะเลหน่วยที่หนึง่ จะ
ท�ำหน้ าที่ประสานงานและป้องปรามจากพื ้นที่หา่ งไกล

กองก�ำลังทางทะเลสามหน่ วย

กองก�ำลังทางทะเลหน่วยที่หนึง่ คือกองทัพเรื อของกองทัพปลดปล่อย
ประชาชน ปั จจุบนั มีเรื อมากที่สดุ ในบรรดากองทัพเรื อทังหมด
้
"กองทัพ
เรื อของกองทัพปลดปล่อยประชาชนเป็ นกองทัพเรื อที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
มีเรื อเหนือผิวน� ้ำ เรื อด�ำน� ้ำ เรื อสะเทินน� ้ำสะเทินบก และเรื อลาดตระเวน
มากกว่า 300 ล�ำ" ตามรายงานศักยภาพกองทัพจีนใน พ.ศ. 2560
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ส�ำนักงานข่าวกรองกองทัพเรื อสหรัฐฯ
คาดการณ์วา่ ภายใน พ.ศ. 2563 กองทัพเรื อของกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจะมี เรื อรบ 313-342 ล�ำ ขณะเดียวกัน ณ วันที่ 13 เมษายน
พ.ศ. 2561 กองทัพเรื อสหรัฐฯ มี "เรื อรบที่พร้ อมออกปฏิบตั ิการ" 285 ล�ำ
ตามที่ระบุในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของกองทัพเรื อสหรัฐฯ
กองก�ำลังทางทะเลหน่วยที่สองของจีนคือกองก�ำลังรักษาชายฝั่ ง
ก็มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกเช่นกัน ด้ วยจ�ำนวนเรื อที่มากกว่าจ�ำนวน
เรื อของประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภาคเดียวกันทังหมดรวมกั
้
น เรื อ 225
ล�ำ ซึง่ มีน� ้ำหนักรวมกว่า 500 ตันสามารถปฏิบตั กิ ารนอกชายฝั่ ง และ
อีกมากกว่า 1,050 ล�ำที่ปฏิบตั กิ ารใกล้ ชายฝั่ ง เป็ นจ�ำนวนรวมทังหมด
้
1,275 ล�ำ ใน พ.ศ. 2563 คาดว่ากองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจีนจะมีเรื อ
ทังหมดมากกว่
้
า 1,300 ล�ำ ได้ แก่ เรื อขนาดใหญ่ 260 ล�ำที่พร้ อมปฏิบตั ิ
การนอกชายฝั่ ง ซึง่ หลายล�ำในจ�ำนวนนันพร้
้ อมปฏิบตั กิ ารได้ ทวั่ โลก

และเรื อขนาดเล็กอีกมากกว่า 1,500 ล�ำที่ปฏิบตั กิ ารใกล้ ชายฝั่ ง
นับจาก พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2563 แสดงให้ เห็นว่าในเวลา 15 ปี
เรื อของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นสุทธิ 400 ล�ำ ซึง่ รวมถึง
เรื ออีก 202 ล�ำที่สามารถปฏิบตั กิ ารนอกชายฝั่ ง ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการ
เติบโตกว่าร้ อยละ 350 ในประเภทหลัง
ในแง่ของการปรับปรุงเชิงคุณภาพ ตอนนี ้จีนได้ เปลี่ยนทดแทนเรื อ
ลาดตระเวนรุ่นเก่าที่มีขนาดเทอะทะและมีประสิทธิภาพน้ อยกว่า จีน
ปรับใช้ บทเรี ยนที่ได้ จากการพินิจพิเคราะห์ "มาตรฐานสูงสุด" ของกอง
ก�ำลังรักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ และญี่ปนุ่ เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่เพิ่ม
ขึ ้นของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจีนในปฏิบตั กิ ารไกลจากชายฝั่ งเป็ น
ระยะเวลานานขึ ้น คุณสมบัตใิ หม่ที่ตามมาของเรื อประกอบไปด้ วย
เฮลิคอปเตอร์ เรื อสกัดกัน้ ป้อมปื นดาดฟ้า ปื นฉีดน� ้ำความจุสงู และ
ความทนทานต่อทะเลที่เพิ่มขึ ้น ด้ วยความยาว 165 เมตร คานรับน� ้ำ
หนักที่ยาวมากกว่า 20 เมตร และน� ้ำหนักบรรทุกเต็มมากกว่า 10,000
ำของจีนจึงเป็ นเรื อของกองก�ำลังรักษา
ตัน เรื อชันจ้
้ าวโตวทังสองล�
้
ชายฝั่ งที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และใหญ่กว่าเรื อพิฆาตยุคใหม่สว่ นใหญ่ เรื อ
ที่สร้ างขึ ้นมาใหม่ของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจีนส่วนใหญ่มีลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ บางล�ำมีโรงเก็บอากาศยาน เรื อรุ่นใหม่ของกองก�ำลัง

กองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชน
เป็ นกองทัพเรือทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในเอเชีย มีเรือเหนือ
ผิวน�ำ้ เรือด�ำน�ำ้ เรือสะเทินน�ำ้ สะเทินบก และเรือ
ลาดตระเวนรวมมากกว่า 300 ล�ำ
- รายงานศักยภาพกองทัพจีนใน พ.ศ. 2560 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

รักษาชายฝั่ งจีนหลายล�ำมีทางลาดปล่อยเรื อเร็วอยูท่ ี่ด้านท้ ายใบพัดเรื อ
ท�ำให้ สามารถใช้ ปล่อยเรื อสกัดกันได้
้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ รวมถึงเรื อสกัดกัน้
เร็วที่มีความยาวประมาณ 10 เมตร และมีเครื่ องยนต์ด้านนอกแบบคู่
ซึง่ ช่วยให้ สามารถหน่วยบังคับใช้ กฎหมายสามารถท�ำการสกัด เทียบ
ท่า ค้ นหาและจับกุมเรื อประมงหรื อเรื ออื่น ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว เรื อรุ่นใหม่
หลายล�ำติดตังปื
้ นขนาด 30 มม. ส่วนเรื อล�ำใหญ่กว่าบางล�ำบรรทุกปื น
หลักขนาด 76 มม. เรื อของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจีนที่พงึ่ สร้ างขึ ้นใหม่
ในปั จจุบนั ส่วนมากมีปืนฉีดน� ้ำแรงดันสูงติดตังอยู
้ บ่ นดาดฟ้าเรื อ
กองก�ำลังทางทะเลหน่วยที่สามของจีน ได้ แก่ หน่วยทหารกอง
หนุนทางทะเลของกองทัพประชาชน ซึง่ เป็ นกองก�ำลังที่จดั ตัง้ พัฒนา
และควบคุมโดยรัฐ และปฏิบตั กิ ารภายใต้ สายการบังคับบัญชาทาง
ทหารโดยตรงเพื่อด�ำเนินภารกิจระดับชาติของจีน กองก�ำลังนี ้ได้ รับการ
สนับสนุนจากท้ องถิ่น แต่ขึ ้นตรงต่อระบบราชการส่วนกลางสูงสุดของ

เฮลิคอปเตอร์ กองทัพเรือไต้ หวันบินข้ ามเรือกวาดทุ่นระเบิดของกองทัพเรือไต้ หวันในระหว่ างการซ้ อมรบทางทหารนอกเมืองเกาสงในเดือนมกราคม พ.ศ.
2561 ไต้ หวันด�ำเนินปฏิบัตซิ ้ อมรบร่ วมสองวันเพือ่ แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะป้ องกันตนเองจากภัยคุกคามของจีน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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จีน ซึง่ ก็คือผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด นายสี จิ ้นผิง นัน่ เอง หน่วยพิเศษ
เฉพาะกิจนี ้มีสว่ นร่วมในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ประกอบไปด้ วยแรงงาน
อุตสาหกรรมทางทะเล (เช่น ชาวประมง) ที่เกณฑ์เข้ าสูก่ องทัพจีน
โดยตรง ในระหว่างที่ท�ำงานประจ�ำ แรงงานเหล่านี ้ได้ รับการจัดตังและ
้
ฝึ กอบรมในหน่วยทหารกองหนุนทางทะเลของกองทัพประชาชน ส่วน
ใหญ่ด�ำเนินการโดยกองทัพเรื อจีน และเข้ าประจ�ำการตามค�ำสัง่
นับตังแต่
้ พ.ศ. 2558 เริ่ มจากเมืองซานชาในหมูเ่ กาะพาราเซล จีน
พัฒนากองก�ำลังทหารกองหนุนเต็มเวลาซึง่ เป็ นหน่วยที่มีความเป็ น
มืออาชีพมากกว่า มีการจัดก�ำลังมากกว่า มีเบี ้ยเลี ้ยงมากกว่า รวมไป
ถึงการรับสมัครทหารใหม่เพื่อเป็ นลูกเรื อ 84 ล�ำที่มีปืนฉีดน� ้ำ และราง
ภายนอกส�ำหรับการฉีดพ่นน� ้ำและการพุง่ ชน
ด้ วยความที่ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่ องการประมง บุคลากรจะได้ รับการ
ฝึ กเป็ นทวีคณ
ู ส�ำหรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินทังในยามสงบและยามสงคราม
้

รวมถึงการฝึ กด้ วยอาวุธเบา และออกปฏิบตั งิ านอย่างสม�่ำเสมอในเขต
ทะเลจีนใต้ ที่เป็ นกรณีพิพาทแม้ อยูใ่ นช่วงพักของการประมงก็ตาม

การปฏิบตั กิ ารในทะเลไกล
เทียบกับทะเลใกล้

รัสเ
ซยี

กองก�ำลังทางทะเลหน่วยที่สองและสามของจีน ก�ำลังส่งเสริ มการใช้
ยุทธศาสตร์ ทางทะเลที่มีวิวฒ
ั นาการมาจาก "การป้องกันใกล้ ชายฝั่ ง" ไป
เป็ นการผสมผสานของ "การป้องกันทะเลใกล้ " และ "การป้องกันทะเล
ไกล" ท่าทีของกองก�ำลังทางทะเลของรัฐบาลจีนก�ำลังเปลี่ยนไปจาก
กองก�ำลังทางทะเลสามหน่วยที่ประสานงานกันและมุง่ เน้ นน่านน� ้ำใน
ภูมิภาค ไปเป็ นการสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารดังกล่าวที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่
ด้ วยหน่วยทหารแรงงานเพิ่มเติม ซึง่ หน้ าที่และภารกิจของหน่วยทหาร
กองหนุนทางทะเลของกองทัพประชาชนและกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจีน
ได้ ขยายออกไปเพื่อเติมเต็มเบื ้องหลังให้ กบั
ยุทธศาสตร์ ทางทะเลของจีนในปั จจุบนั ประกอบไปด้ วย
กองทัพเรื อของกองทัพปลดปล่อยประชาชน
ในขณะที่กองทัพเรื อของกองทัพปลดปล่อย
"การป้องกันทะเลใกล้" และ "การปกป้องทะเลไกล"
ประชาชนมีการเพิ่มภารกิจและการแสดงตน
ในต่างประเทศ
มองโกเลีย
พล.ร.อ. แฮรี บี แฮริ ส จูเนียร์ ผู้
บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาค
พื ้นอินโดแปซิฟิกในขณะนัน้ กล่าวยืนยัน
มิซาวะ
ปั กกิ่ง
ทะเลญี่ปุ่น
เกาหลีเหนือ
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อหน้ า
(ทะเลตะวันออก)
เปี ยงยาง
คณะกรรมาธิการกิจการทหารของรัฐสภา
โอซาน
โยโกตะ
โซล
สหรัฐฯ ว่า "ตลอดแนวทะเลจีนใต้ กองทัพ
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ญี่ปนุ่
คุนซาน
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ประกันได้ วา่ กองทัพจีนแสดงตนอยูร่ อบ ๆ
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เกาะ
ไต้ หวัน
ฮานอย
กองทัพจีน รวมไปถึงประเทศผู้อ้างสิทธิตา่ ง ๆ
ชัน้ นอก
หมู่
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ในทะเลใกล้ ประเทศจีนส่งกองก�ำลัง
รักษาชายฝั่ งจีนและหน่วยทหารกองหนุนทาง
ฟิ ลปิ ปิ นส์
ทะเลของกองทัพประชาชนเข้ าปฏิบตั กิ าร
ปาเลา
ในพื ้นที่สีเทาเพื่อปะทะกับเรื อจากประเทศ
บรู
ไ
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กัวลา
ลัมเปอร์
เพื่อนบ้ านทางทะเลและสหรัฐฯ ในระดับ
มาเลเซีย
ฐานทัพอากาศ
ที่ออกแบบมาเพื่อต่อกรกับการตอบโต้ ที่มี
ที่ส�ำคัญของ
สิงคโปร์
สหรั ฐฯ
ประสิทธิภาพโดยฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
จีนใช้ กองก�ำลังเหล่านี ้ในการยกระดับ
อินโดนีเซีย
การอ้
างสิทธิอธิปไตยที่มีข้อพิพาทใน
ปาปั ว
จาการ์ ตา
นิว
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในน่านน� ้ำสากล
กินี
ทัว่ ทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออก ซึง่
ม
ดนา
เวยี

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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เหลียวหนิง เรือบรรทุกอากาศยาน
ล�ำแรกของจีน แล่ นเข้ าสู่ ฮ่องกงเพือ่
จอดแวะพัก ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เป็ นการท�ำลายผลประโยชน์ที่ส�ำคัญต่อสหรัฐฯ ในการรักษาสถานะ
ที่เป็ นอยูใ่ นภูมิภาค รวมไปถึงกฎและบรรทัดฐานซึง่ เป็ นหลักของ
สันติภาพและความเจริ ญรุ่งเรื อง
ปั จจุบนั กองก�ำลังทางทะเลของจีนก�ำลังปิ ดล้ อมสันดอนแซนดี ้เคย์
(ใกล้ เกาะทิต)ู ที่ฟิลปิ ปิ นส์อ้างสิทธิ ซึง่ จีนได้ แสดงตนโดยใช้ เรื อของ
หน่วยทหารกองหนุนทางทะเลของกองทัพประชาชนอย่างน้ อยสองล�ำ
ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจีนท้ าทายการ
บริ หารหมูเ่ กาะเซ็งกะกุของญี่ปนอยู
ุ่ เ่ นือง ๆ หน่วยงานรักษากฎหมาย
ทางทะเลของจีน รวมทังเรื
้ อและบุคลากรของหน่วยทหารกองหนุนทาง
ทะเลของกองทัพประชาชนได้ ปฏิบตั กิ ารร่วมกันใน พ.ศ. 2557 ในการ
ขับไล่เรื อเวียดนามออกจากน่านน� ้ำที่เป็ นกรณีพิพาทซึง่ อยูใ่ กล้ กบั แท่น
ขุดเจาะน� ้ำมัน ไห่หยางฉือโหยว 981 ของบริ ษัทไชน่าเนชันนัล ออฟชอร์
ออยล์ คอร์ ปอเรชัน การเข้ ายึดสันดอนสกาโบโรห์จากฟิ ลปิ ปิ นส์ใน พ.ศ.
2555 และการคุกคามเรื อยูเอสเอ็นเอส อิมเพคเคเบิล ใน พ.ศ. 2552

ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา หน่วยทหารกองหนุนทางทะเลของกอง
ทัพประชาชนได้ เข้ าร่วมในปฏิบตั กิ ารของจีนซึง่ ได้ แก่การปิ ดล้ อมเรื อยู
เอสเอส ลาสเซน ใน พ.ศ. 2558 การคุกคามเรื อยูเอสเอ็นเอส ฮาเวิร์ด โอ
ลอเรนเซน ใน พ.ศ. 2557 การปิ ดกันสั
้ นดอนเซคันด์โธมัสใน พ.ศ. 2557
การคุกคามเรื อของรัฐบาลงเวียดนามและเรื อส�ำรวจของเวียดนามหลาย
ครัง้ และการเข้ ายึดครองและพัฒนาแนวประการังมิสชีฟ ส่งผลให้ เกิด
ประเด็นกับกับฟิ ลปิ ปิ นส์ใน พ.ศ. 2538

ค�ำแนะน�ำ

ดังที่ระบุในยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติสหรัฐฯ พ.ศ. 2560 ว่า จีน
มีสว่ นร่วมในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องกับอเมริ กา ซึง่ มองว่าไม่ใช่ทงั ้
สันติภาพหรื อสงครามอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และรักษาความเป็ นเสรี และเปิ ดกว้ างของอินโด
แปซิฟิก กองทัพเรื อสหรัฐฯ ต้ องเติบโตด้ านจ�ำนวนอย่างต่อเนื่อง รักษา
IPD FORUM
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เรือลาดตระเวน
ชายฝั่งของจีน (ขวา)
แล่ นผ่ านแท่ นขุด
เจาะน�ำ้ มันของจีนที่
ชื่อ ไห่ หยางฉือโหยว
981 ในทะเลจีนใต้
เมือ่ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2557 เวียดนาม
อ้ างสิ ทธิเหนือทีต่ ้งั
ของแท่ นขุดเจาะ โดย
กล่ าวว่ าพืน้ ทีด่ งั กล่ าว
อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะระยะ 200
ไมล์ ของเวียดนาม
อีกหลายสั ปดาห์ ต่อ
มา จีนย้ ายแท่ นขุด
เจาะเข้ าใกล้ มณฑลไห่
หนาน
รอยเตอร์
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ท่าที่อนั เข้ มแข็ง และร่วมมือกับพันธมิตรและหุ้นส่วนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศในการป้องปรามแม้ กระทัง่
ท่าทีที่แข็งกร้ าวมากที่สดุ ด้ วยระบบการโจมตีระยะไกลที่
มีจ�ำนวนมากพอ
ตัวเลขมีความหมายอย่างยิ่งในเรื่ องการคงไว้ ซงึ่
การแสดงตนและอิทธิพลในทะเลที่สำ� คัญ แม้ แต่เรื อที่
ทันสมัยที่สดุ ก็ไม่อาจปรากฏตัวในสถานที่หลายแห่ง
ได้ พร้ อม ๆ กัน ประเด็นส�ำคัญคือการแข่งขันเชิงกล
ยุทธ์ของสหรัฐฯ และจีนที่ก�ำลังเข้ มข้ นยิ่งขึ ้น ซึง่ รัฐบาล
สหรัฐฯ ก�ำลังเดินเกมจากระยะไกล เรื อของกองก�ำลัง
รักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ เน้ นปฏิบตั กิ ารในน่านน� ้ำใกล้ กบั
อเมริ กา ซึง่ ไกลจากเขตข้ อพิพาทระหว่างประเทศใด ๆ
ในขณะที่กองทัพเรื อสหรัฐฯ กระจายตัวอยูท่ วั่ โลก โดย
เรื อหลายล�ำแยกออกจากน่านน� ้ำเอเชียตะวันออก
โดยแบ่งตามความรับผิดชอบ ภูมิศาสตร์ และเวลา ใน
ทางตรงกันข้ าม กองก�ำลังทางทะเลทังสามหน่
้
วยของ
จีนให้ ความส�ำคัญกับทะเลใกล้ และบริ เวณใกล้ เคียง
บริ เวณที่ใกล้ แผ่นดินใหญ่ของจีน ขีปนาวุธภาคพื ้นดิน
ที่ครอบคลุมทางอากาศ และเส้ นทางล�ำเลียงสินค้ าเป็ น
อันดับแรก
ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ รวมทังพั
้ นธมิตรและหุ้นส่วน
ต้ องเพิ่มความพยายามในการต่อต้ านการด�ำเนินการใน
เขตสีเทาที่สร้ างความกัดกร่อนของจีน ซึง่ ในปั จจุบนั มุง่
เน้ นไปที่ความพยายามบังคับใช้ กฎหมายแห่งชาติจีน

และการอ้ างสิทธิอ�ำนาจอธิปไตยที่เป็ นข้ อพิพาทเหนือ
ภูมิประเทศและพื ้นที่ทางทะเลที่ประเทศเพื่อนบ้ านและ
ประชาคมนานาชาติมีสทิ ธิอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
เพื่อช่วยตอบโต้ กบั การบีบบังคับทางทะเลของจีน
ตามที่อดีต พล.ร.อ. แฮร์ ริสเน้ นย� ้ำไว้ อย่างถูกต้ องนัน้
สหรัฐฯ ควรแสดงความเป็ นผู้น�ำเชิงรุกให้ มากขึ ้นใน
ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้ วยการแบ่งปั นข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกองก�ำลังทางทะเลทังสามหน่
้
วยของจีน ให้
ความส�ำคัญกับลักษณะความร่วมมือของความมัน่ คง
โดยรวม และส่งเสริ มให้ พนั ธมิตรและหุ้นส่วนลงทุนในขีด
ความสามารถต่าง ๆ เพื่อให้ ทดั เทียมกับสหรัฐฯ ส�ำหรับ
เรื่ องที่มีทา่ ทีสดใสจากการใช้ ประโยชน์จากผู้ถือผล
ประโยชน์ร่วมที่มีความคิดเหมือนกันคือ การด�ำเนินตาม
แนวทางการท�ำงานร่วมกันต่อไปเพื่อสร้ างความตระหนัก
เกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลที่ชว่ ยในการตรวจสอบน่าน
น� ้ำและน่านฟ้าระยะใกล้ และแบ่งปั นข้ อมูลที่ได้ รับมา
การช่วยเหลือหุ้นส่วนที่มีความสามารถน้ อยกว่าด้ วย
เครื่ องมือและการฝึ กอบรมจะช่วยให้ ประเทศเหล่านี ้ไม่
เพียงแต่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ดีขึ ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในด้ านการสนับสนุนการแสดงตนในสถานการณ์ที่เป็ น
อยู่ แต่ยงั เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทัว่ ไป
นอกจากนี ้ สหรัฐฯ สามารถใช้ ประโยชน์จากจุดอ่อน
และข้ อจ�ำกัดของจีนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นเพื่อจ�ำกัด
พฤติกรรมเชิงลบ ในระดับยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ สามารถ

ยับยังก�
้ ำลังรบของจีนในพื ้นที่สีเทาเพื่อปฏิบตั กิ ารโดยไม่มี ต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เพื่อท�ำลายข้ อได้ เปรี ยบที่ไม่
การตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและด้ วยเหตุผลที่ฟังขึ ้นไม่วา่ จะ สมดุลของจีนผ่านการเติบโตที่ปรับเปลี่ยนตามที่จ�ำเป็ น
เหลือเชื่อแค่ไหนก็ตาม ด้ วยการเผยอุปนิสยั ที่แท้ จริ งของ
• ประการแรก สหรัฐฯ ต้ องยอมรับความขัดแย้ งบาง
จีนต่อสาธารณะและแสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการ
ประการและบีบบังคับให้ รัฐบาลจีนเลือกระหว่างการ
ก�ำหนดโทษให้ กบั การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
ลดการเติบโตขึ ้น ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ที่สหรัฐฯ ต้ องการ
• ประการแรก สหรัฐฯ ควรแสดงให้ เห็นถึงความ
หรื อจะล� ้ำเส้ นของสหรัฐฯ ซึง่ จีนต้ องการที่จะหลีกเลี่ยง
ตระหนักรู้ที่มากขึ ้นเกี่ยวกับการกระท�ำของจีนเพื่อ
มากกว่า
เปลี่ยนพฤติกรรมของจีน
• ประการที่สอง รัฐบาลสหรัฐฯ ต้ องสนับสนุนพันธมิตร
• ประการที่สอง สหรัฐฯ ควรสื่อสารถึงผลเสียของ
และหุ้นส่วนในแนวหน้ าของการรักษาความสงบทาง
พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้
ทะเลของเอเชียตะวันออกและเปิ ดกว้ างให้ ทกุ ฝ่ าย
• ประการที่สาม สหรัฐฯ ควรใช้ ประโยชน์จากแหล่งที่
เพื่อช่วยให้ ประเทศเหล่านันช่
้ วยเหลือตนเองและ
เกี่ยวข้ องทังหมดเพื
้
่อการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์
ภูมิภาค
• ประการที่สี่ สหรัฐฯ ควรจัดการกับกองก�ำลังทางทะเล • ประการที่สาม รัฐบาลสหรัฐฯ ควรพิจารณากฎการ
ของจีนอย่างเป็ นองค์รวม รัฐบาลสหรัฐฯ ควรแถลง
ปะทะที่ผา่ นการปรับปรุงและส่งสัญญาณไปยัง
อย่างชัดเจนว่าคาดหวังให้ กองก�ำลังทังสาม
้
รวมถึง
รัฐบาลจีนอย่างสอดคล้ องกัน สหรัฐฯ ไม่ควรเพิกเฉย
หน่วยทหารกองหนุนทางทะเลของกองทัพประชาชน
ต่อความพยายามที่จะขัดขวางหรื อบัน่ ทอนต่อความ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานกฎหมาย หลักปฏิบตั ทิ างเรื อ
ปลอดภัย ความส�ำเร็จของการปฏิบตั ิการหรื อภารกิจที่
และการสื่อสารที่ได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับเรื อของรัฐบาลสหรัฐฯ
ในรูปแบบเดียวกับที่กองก�ำลังทางทะเลของสหรัฐฯ
• ประการที่สี่ ในการสนับสนุนสิง่ ที่กล่าวไปข้ างต้ น
ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตาม รวมถึงข้ อก�ำหนดการปะทะสากล
รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้ องพัฒนาบทลงโทษที่นา่ เชื่อถือ
และกฎสากลว่าด้ วยการเดินเรื อฉบับอื่น ๆ
อย่างกว้ างขวาง รวมถึงตัวเลือกของบทลงโทษด้ วย
เพื่อฟื น้ ฟูโครงการการปฏิบตั กิ าร สหรัฐฯ จะต้ องยับยัง้
วิธีที่รวดเร็วและสร้ างสรรค์ที่เป็ นผลให้ จีนต้ องเสียเงิน
และลงโทษการใช้ งานหน่วยทหารกองหนุนทางทะเล
เป็ นจ�ำนวนสูงเกินกว่าผลประโยชน์ที่จีนได้ รับมาโดย
ของกองทัพประชาชนของจีนในลักษณะที่ไม่เป็ นธรรม
มิชอบ

บุคลากรกองทัพเรือ
ของกองทัพเรือกองทัพ
ปลดปล่ อยประชาชน
จีน เข้ าร่ วมการแสดง
แสนยานุภาพใน
ทะเลจีนใต้ เมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2561
ซึ่งเป็ นพืน้ ทีท่ จี่ นี เพิม่
กิจกรรมเชิงคุกคาม
อย่ างต่ อเนื่อง รวมถึง
การสร้ างฐานทัพบน
"เกาะ" เทียมทีส่ ร้ างขึน้
ในพืน้ ทีพ่ พิ าทเมือ่ ไม่
นานนี้
รอยเตอร์
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จีนกับ

ยุทธศาสตร์
ทางทะเล

สหรัฐฯ รวมทัง้
ประเทศพันธมิตรและ
หุ้นส่วนควรตอบโต้
อย่างไร
นางลิซา โทบิน

ห

ากรัฐบาลจีนต้ องการประสบความส�ำเร็ จใน "การฟื น้ ฟูครัง้ ยิ่ง
ใหญ่ของชาติจีน" ให้ ได้ ภายในช่วงกลางศตวรรษที่ 21 จีนต้ อง
กลายเป็ น "มหาอ�ำนาจทางทะเล" นายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าว เป้าหมายนี ้มีความหมายอย่างไรต่อ
ผู้น�ำจีน และสิง่ ใดคือนัยส�ำคัญของการปฏิรูปทางสถาบันครัง้ ล่าสุด
ของรัฐบาลจีนเพื่อให้ เป้าหมายดังกล่าวเป็ นจริ ง? พรรคคอมมิวนิสต์
จีนมียทุ ธศาสตร์ ที่ครอบคลุมทุกด้ านเพื่อเพิ่มอ�ำนาจทางทะเล
ยุทธศาสตร์ นี ้ประกอบไปด้ วยแง่มมุ ส�ำคัญต่าง ๆ ได้ แก่ การพัฒนา
"เศรษฐกิจสีน� ้ำเงิน" การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางทะเล การใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเล และการปกป้อง "สิทธิและผลประโยชน์" ของ
จีนในน่านน� ้ำใกล้ เคียงและน่านน� ้ำที่อยูห่ า่ งไกล
เป้าหมายในการสร้ างให้ จีนเป็ นมหาอ�ำนาจทางทะเลไม่ใช่เรื่ อง
ใหม่ ดังปรากฏในเอกสารของพรรคเผด็จการตังแต่
้ พ.ศ. 2555 แม้ วา่
บทบาทของหน่วยงานทางทะเลต่าง ๆ ของจีนจะค่อนข้ างคลุมเครื อ
ตามที่นกั วิชาการทางทะเลซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับรัฐบาลจีนได้ กล่าวไว้
ใน พ.ศ. 2559 ว่าหน่วยงานทางทะเลของจีน "ต่างปฏิบตั หิ น้ าที่ตาม
แนวทางของตนเอง" ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อความร่วมมือ ความพยายาม
ครัง้ ล่าสุดของรัฐบาลจีนเพื่อแก้ ไขปั ญหานี ้แสดงให้ เห็นถึงแผนการ
เดินหน้ าปฏิรูปจีนให้ เป็ นมหาอ�ำนาจทางทะเลที่ครอบคลุมและมี
บทบาทที่ส�ำคัญยิ่งขึ ้นในสถานการณ์โลก
เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 รัฐบาลจีนประกาศความเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ส�ำคัญสามประการเกีย่ วกับสถาบันทางทะเล ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ใน
การปฏิรูปครัง้ ใหญ่ของพรรคและสถาบันภาครัฐ ส�ำนักข่าวซินหัวซึง่
เป็ นส�ำนักข่าวทางการของจีนระบุวา่ การปฏิรูปดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ "ปรับปรุงโครงสร้ างรัฐบาลให้ ดขี ึ ้น มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และ
เน้ นการบริการยิง่ ขึ ้น" นอกจากนี ้ส�ำนักข่าวซินหัวยังระบุอกี ว่า การ
เปลีย่ นแปลงครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นถึงการทีจ่ นี มี "บทบาทโดด
เด่นยิง่ ขึ ้นบนเวทีโลก" ค�ำกล่าวนี ้ท�ำให้ นกึ ย้ อนไปถึงค�ำ
ประกาศของนายสีในการประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 19 ของ

นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ าร่ วมพิธีปิดการ
ประชุ มสภาประชาชนแห่ งชาติทศี่ าลาประชาคมในกรุงปักกิง่ เมือ่ วันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

พรรคคอมมิวนิสต์จนี เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ว่าจีน "ก�ำลังเข้ าใกล้
การเป็ นจุดศูนย์กลาง" รัฐบาลจีนประกาศท่าทีอย่างเปิ ดเผยว่าต้ องการ
ร่วมเป็ นหนึง่ ในชาติทม่ี บี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดธรรมาภิบาลโลก
และพื ้นทีใ่ นมหาสมุทรแสดงให้ เห็นถึงความพยายามของจีนอย่าง
ชัดเจน เส้ นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ของจีน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ของโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางคือกุญแจส�ำคัญ โดยมีเป้าหมายใน
การสร้ างความเชือ่ มโยงระหว่าง

เรือของกองก�ำลังรักษา
ชายฝั่งจีนแล่ นตรวจตรา
ใกล้ กบั เรือประมงฟิ ลิปปิ นส์
บริเวณหมู่เกาะปะการังสกา
ร์ โบโรห์ ทเี่ ป็ นกรณีพพิ าท
รอยเตอร์
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จีนและประเทศอืน่ ๆ ในแง่ของเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่ คง
ตามความต้ องการของจีนในด้ านธรรมาภิบาลโลก วิสยั ทัศน์เพือ่ ความ
ร่วมมือทางทะเล พ.ศ. 2560 ของรัฐบาลจีนภายใต้ โครงการหนึง่ แถบ
หนึง่ เส้ นทางเป็ นสิง่ ทีอ่ ธิบายเรื่องนี ้อย่างชัดเจน
รัฐบาลจีนเคยท�ำการรวมระบบราชการทางทะเลมาก่อนในอดีต
ใน พ.ศ. 2556 จีนรวมหน่วยงานรักษากฎหมายทางทะเลหลายหน่วย
งานเข้ าด้ วยกันภายใต้ สำ� นักงานส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเล
แห่งรัฐ และก่อตังกองก�
้
ำลังรักษาชายฝั่ งจีนภายใต้ บทกฎหมายของ
ตน ดร.ไรอัน มาร์ ตนิ สัน รองศาสตราจารย์ที่สถาบันศึกษากิจกรรม
ทางทะเลของประเทศจีนแห่งวิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ ชี ้ให้ เห็นว่าการ
ปฏิรูปเหล่านี ้ได้ พฒ
ั นาการประสานงานและเพิ่มความคล่องตัวให้
กับการบัญชาการและควบคุมกองก�ำลังรักษากฎหมายทางทะเล แต่
ดร.มาร์ ตนิ สันระบุวา่ กระบวนการดังกล่าวยังไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีการเปิ ดเผยแผนการปฏิรูปครัง้ นี ้
ในแผนที่ชื่อว่า "การปฏิรูปเชิงลึกของพรรคและสถาบันภาครัฐ" ซึง่
ประกอบไปด้ วยการเปลี่ยนแปลงสามประการในระบบราชการทาง
ทะเล ประการที่หนึง่ การปฏิบตั งิ านปกป้องสิทธิและผลประโยชน์
ทางทะเล ซึง่ เป็ นประเด็นหลักที่ยทุ ธศาสตร์ ทางทะเลของจีนมุง่ เน้ น
จะถูกผนวกเข้ าอย่างครอบคลุมในแนวทางนโยบายการต่างประเทศ
โดยรวมของจีนมากขึ ้น ประการที่สอง กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งของจีน
จะไม่ขึ ้นตรงต่อส�ำนักงานส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐ
ซึง่ เป็ นฝ่ ายพลเรื อน แต่จะขึ ้นตรงต่อกองก�ำลังต�ำรวจติดอาวุธแห่ง
ประชาชน โดยเมื่อไม่นานนี ้กองก�ำลังต�ำรวจติดอาวุธแห่งประชาชน
เริ่ มขึ ้นตรงต่อคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางแต่ผ้ เู ดียว ประการที่
สาม ส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐถูกก�ำหนดให้ ล้มเลิก
การปฏิบตั งิ าน โดยความรับผิดชอบที่เหลืออยูจ่ ะแบ่งให้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงนิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้ อมที่ก่อตัง้
ขึ ้นใหม่ (แผนการนี ้ระบุวา่ ส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐจะ
ยังคงอยูใ่ นรายชื่อผังองค์กรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไม่มี
การอธิบายถึงเหตุผล)
การทูตทางทะเลที่เข้ มข้ นยิ่งขึน้
การเปลี่ยนแปลงประการแรกสะท้ อนให้ เห็นถึงการปรับตัวของคณะ
ร่างนโยบายของจีนเพื่อให้ สอดคล้ องกับความส�ำคัญที่เพิ่มขึ ้นของ
ยุทธศาสตร์ ทางทะเลในนโยบายการต่างประเทศของจีน แผนการ
ระบุวา่ กลุม่ ย่อยแกนน�ำส่วนกลางเพื่อการปกป้องสิทธิและผล
ประโยชน์ทางทะเล (ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ากลุม่ แกนน�ำทางทะเล) จะถูก
ยุบ และภาระหน้ าที่จะถ่ายโอนไปยังคณะกรรมาธิการกิจการต่าง
ประเทศส่วนกลาง โดยตามแผนการนี ้ จุดประสงค์ของการยุบรวมสอง
หน่วยงานดังกล่าวคือเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้ าน "ทรัพยากรและ
บุคลากรของหน่วยงานทางการทูตและทางทะเล" ในแง่ของสิทธิและ
ผลประโยชน์ทางทะเล คณะกรรมาธิการจะรับผิดชอบในการชี ้แนะ
แนวทางการปฏิบตั ติ ามการตัดสินใจของพรรค จัดระเบียบการรวบรวม
และวิเคราะห์ขา่ วกรอง ประสานงานการตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน และ
ก�ำกับดูแลการวิจยั ในประเด็นส�ำคัญ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกประเทศจีนใน พ.ศ.
2554 เมื่อมีการก่อตังกลุ
้ ่มแกนน�ำทางทะเลในสมัยที่นายสี จิ ้นผิง
38
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ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานาธิบดี ช่วยให้ เหตุผลของการปฏิรูปมี
ความชัดเจนยิ่งขึ ้น ใน พ.ศ. 2554 เกิดความตึงเครี ยดในทะเลจีนใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างจีนและฟิ ลิปปิ นส์ในประเด็นเกี่ยวกับ
การควบคุมหมู่เกาะปะการังสการ์ โบโรห์ เงื่อนไขเหล่านี ้ช่วยให้
รัฐบาลจีนยกประเด็นความเร่ งด่วนในการประสานหน่วยงานรักษา
กฎหมายทางทะเลที่ไม่เป็ นระบบระเบียบเพื่อคุ้มครองสิ่งที่จีนเชื่อ
ว่าเป็ นสิทธิและผลประโยชน์ของตน ทังการก่
้
อตังกลุ
้ ่มแกนน�ำทาง
ทะเลและการรวบรวมหน่วยงานหลายหน่วยเข้ าไว้ ด้วยกันภายใต้
ส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐใน พ.ศ. 2556 เป็ นสิ่งที่
ตอบสนองความต้ องการดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีการประสานงาน
ภายในดีขึ ้น

หกปี ต่อมา จีนแสดงให้ เห็นถึงความคืบหน้ าครัง้ ส�ำคัญใน
ทะเลจีนใต้ โดยรัฐบาลจีนด�ำเนินการเสริ มก�ำลังโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางทหาร ก�ำลังพล และยุทโธปกรณ์ครัง้ ใหญ่เพื่อปกป้องพื ้นที่ที่ตน
อ้ างสิทธิ ซึง่ เป็ นความเคลื่อนไหวที่ทางการจีนให้ การปกป้องอย่าง
เปิ ดเผยซึง่ ขัดแย้ งกับท่าทีนิ่งเฉยก่อนหน้ า ในด้ านการทูต รัฐบาล
จีนแสดงท่าทีพงึ พอใจอยู่บอ่ ยครัง้ ต่อสิ่งที่จีนเรี ยกว่า "การอ้ างสิทธิ
ที่เหนือกว่า" ในทะเลจีนใต้ (แม้ จีนจะยังคงคัดค้ าน "การสร้ างความ
สัน่ คลอน" ที่เกิดจากปฏิบตั ิการทางทหารของสหรัฐฯ ในพื ้นที่ดงั
กล่าว) ตามรายงานของส�ำนักข่าวซินหัว จีน "ประสบความส�ำเร็ จใน
การควบคุมบริ หารสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และรักษาเสถียรภาพ
โดยรวมในพื ้นที่ทางทะเลโดยรอบ" ส�ำนักข่าวซินหัวยังระบุวา่ การ

ทูตของจีนต่อฟิ ลิปปิ นส์และสมาคม
นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่ าว
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
สุ นทรพจน์ ปิดท้ ายการประชุ ม
ใต้ (อาเซียน) ได้ ช่วย "ลดผลกระทบ
ของสภาประชาชนแห่ งชาติใน
แง่ลบของกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้
ปักกิง่
ลงทีละน้ อย" (โดยหมายถึงคดีพิพาท
ใน พ.ศ. 2559 ที่ฟิลิปปิ นส์ฟ้องร้ อง
การอ้ างสิทธิของจีนต่อศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ซึง่
มีการตัดสินให้ ฟิลิปปิ นส์เป็ นฝ่ ายชนะคดี) แม้ จะมีที่มาที่ไปของ
สถานการณ์เหล่านี ้ แต่รัฐบาลจีนก็มีความมุ่งมัน่ ในการรวบรวม
งานทางทะเลให้ ทวั่ ถึงมากยิ่งขึ ้นตามการผลักดันของจีนในการเพิ่ม
บทบาทในระดับสากล
รอยเตอร์
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ในอนาคต รัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตรควรจับตามองอย่างใกล้
ชิดถึงการปรับตัวของจีนจากสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ในทะเลจีนใต้ จีนจะน�ำ
ประสบการณ์ที่ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการทูต การทหาร เศรษฐกิจ กฎหมาย
และเครื่ องมืออื่น ๆ ที่เป็ นพลังอ�ำนาจของประเทศมาใช้ อย่างไร? จีน
จะน�ำบทเรี ยนเหล่านี ้ไปปรับใช้ กบั พื ้นที่หา่ งไกลซึง่ จีนอ้ างว่าเป็ นสิทธิ
และผลประโยชน์ของจีนอย่างไร? ตามหลักภูมิศาสตร์ พื ้นที่เหล่านี ้
ครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟักฝั่ งตะวันตก ทังยั
้ งรวมถึง
สถานที่อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน ซึง่
แต่แรกเริ่ มมุง่ เน้ นที่ยเู รเซียและแอฟริ กา แต่ตอ่ มาได้ มีการขยายไปถึง
ละตินอเมริ กาและอาร์ กติก ตามหน้ าที่แล้ ว พื ้นที่เหล่านี ้ครอบคลุม
ถึงสิง่ ที่แหล่งข่าวของจีนระบุวา่ เป็ นพื ้นที่ "ใหม่" หรื อพื ้นที่ที่ไม่ใช่พื ้นที่
ทัว่ ไป ซึง่ ได้ แก่ ทะเลลึก เขตขัวโลก
้ อวกาศส่วนนอก และพื ้นที่ไซเบอร์
(ทังสองประการแรกเกี
้
่ยวข้ องกับประเด็นทางทะเลโดยตรง) เป็ นที่
แน่ชดั ว่ารัฐบาลจีนมีเจตนาที่จะก้ าวเข้ ามามีบทบาทที่สำ� คัญยิ่งขึ ้นใน
การก�ำหนดธรรมาภิบาลโลกในพื ้นที่เหล่านี ้ทังหมด
้

การรวมศูนย์ การควบคุมทางทหาร
ของกองก�ำลังรั กษาชายฝั่ ง
การเปลี่ยนแปลงประการที่สองแสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการ
เสริ มความแข็งแกร่งของการบัญชาการทางทหารและการควบคุม
กองก�ำลังรักษากฎหมายทางทะเลของจีน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของความ
พยายามที่เพื่มขึ ้นในการเสริ มความแข็งแกร่งของอ�ำนาจควบคุมของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่สร้ างอิทธิพลระดับชาติในทุก ๆ ด้ าน ตาม
แผนการปฏิรูป กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งจะถูกถอดออกจากการควบคุม
ของฝ่ ายพลเรื อนภายใต้ สำ� นักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐ และ
รวมเข้ าสูก่ องก�ำลังต�ำรวจติดอาวุธแห่งประชาชน ซึง่ ขึ ้นตรงต่อคณะ
กรรมาธิการทหารส่วนกลางเท่านันตั
้ งแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้ านี ้ ส�ำนักงานนี ้มีสายการบังคับบัญชาที่ขึ ้นต่อทังฝ่้ ายทหาร
และฝ่ ายพลเรื อน ซึง่ ขึ ้นตรงต่อทังคณะกรรมาธิ
้
การทหารและคณะ
รัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี ้มีจดุ
ประสงค์เพื่อ "เสริ มสร้ างความเป็ นผู้น�ำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรค" เหนือ

สหรัฐฯ และพันธมิตรควรเฝ้ าระวัง
วิธีการผนวกบทเรียนทีจ่ นี ได้ รับใน
ทะเลจีนใต้
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กองทัพ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เซาท์ไชน่ามอร์ นิ่งโพสต์ รัฐบาล
จีนมีเป้าหมายที่จะจ�ำกัดความสามารถของหน่วยงานท้ องถิ่นในการ
ส่งก�ำลังต�ำรวจเข้ าจัดการกับเหตุภยั พิบตั ิหรื อวิกฤตการณ์ในพื ้นที่และ
ความท้ าทายที่อาจเกิดขึ ้นกับหน่วยงานส่วนกลาง
เนื่องจากการปฏิรูปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปั จจุบนั กองก�ำลัง
รักษาชายฝั่ งมีสายการบังคับบัญชาที่ขึ ้นต่อฝ่ ายทหารเท่านัน้ และไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับหน่วยงานรักษากฎหมายฝ่ ายพลเรื อน นายมาร์ ตนิ สัน
ชี ้ให้ เห็นว่ากองก�ำลังรักษาชายฝั่ งใช้ ระบบการด�ำเนินการแบบทหารอยู่
ก่อนแล้ ว การปฏิรูปมีจดุ ประสงค์หลักคือยกระดับสถานะทางสถาบัน
ของหน่วยงานนี ้ให้ สอดคล้ องกับหลักความเป็ นจริ ง
ในช่วงต้ น ๆ นี ้ ท่าทีของรัฐบาลและกองทัพต่างชาติยงั ไม่แน่ชดั
เพราะรายละเอียดต่าง ๆ หลายประการเกี่ยวกับโครงสร้ างการสัง่ การ
และควบคุมของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งอาจยังไม่มีได้ รับการแก้ ไข ใน
แง่มมุ หนึง่ ก็มีโอกาสที่เป็ นไปได้ ส�ำหรับสหรัฐอเมริ กา การก�ำจัดฉาก
หน้ าฝ่ ายพลเรื อนของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งอาจช่วยสร้ างความ
ชัดเจนในการสื่อสารระหว่างกองทัพ
สหรัฐฯ และจีน (กองก�ำลังรักษา
ชายฝั่ งและกองทัพเรื อ) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรม
เรือบรรทุกอากาศยาน
ล�ำแรกของจีนทีผ่ ลิตใน
ทางทะเลร่วมกันที่ปลอดภัยมาก
ประเทศ ซึ่งรู้ จกั กันในชื่อ
ขึ ้น ผลลัพธ์ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ไทป์ 001เอ เป็ นเรือบรรทุก
ของกองทัพสหรัฐฯ ในการแลก
อากาศยานล�ำทีส่ องของ
เปลี่ยนข้ อมูลกับกองทัพจีนเกี่ยวกับ
ประเทศถัดจากเหลียวหนิง
การปฏิรูปครัง้ นี ้โดยละเอียด ซึง่ เกิด
เดินทางออกจากท่ าเรือใน
เมืองทางตะวันออกเฉียง
ขึ ้นได้ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้ อมูลแบบ
เหนือของเมืองต้ าเหลียน
ทวิภาคีในระดับการร่วมงานที่มีอยู่
เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
แล้ ว ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความ
2561
ปลอดภัยและความเป็ นมืออาชีพ
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
ในการเดินเรื อและการบิน รวมถึง
ข้ อตกลงการปรึกษาทางทะเลใน
แง่การทหาร สหรัฐฯ ควรพยายาม
หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับกองก�ำลัง
รักษาชายฝั่ งของจีนในการเจรจา
ดังกล่าวเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการ
บัญชาการและควบคุมของกอง
ก�ำลังรักษาชายฝั่ ง รวมถึงบทบาท
ในยามสงบและยามศึก ในท�ำนอง
เดียวกัน สหรัฐอเมริ กาควรสนับสนุน
การเจรจาแบบทวิภาคีที่เกี่ยวกับกอง
ก�ำลังทางทะเลของจีน ซึง่ เป็ นกอง
ก�ำลังส�ำรองที่จีนใช้ เพื่อยืนยันและ
ปกป้องสิทธิทางทะเลที่จีนอ้ างสิทธิ
จีนอาจไม่เต็มใจที่จะเจรจาเกี่ยวกับ
ประเด็นเหล่านี ้เนื่องจากอุปสรรค
ทางองค์กรภายในและการปฏิรูปที่
ยังไม่ลงตัว อย่างไรก็ตาม ทางการ

สหรัฐฯ อาจย� ้ำเตือนตัวแทนเจรจาของจีนเกี่ยวกับค�ำแถลงการณ์ลา่ สุด
ของนายสี จิ ้นผิงที่การประชุมโปลิตบูโร ว่าจีนควรท�ำการรวบรวมกอง
ก�ำลังทางทะเลของตนให้ มากขึ ้น นายสีกล่าวว่ากองก�ำลัง "ผสมห้ า
ฝ่ ายระหว่างพรรค รัฐบาล กองทัพ ต�ำรวจ พลเรื อน" ช่วยให้ จีนมี "ข้ อได้
เปรี ยบเฉพาะ" ในการป้องชายแดนและชายฝั่ ง สหรัฐฯ ควรเรี ยกร้ องว่า
ต้ องการท�ำความเข้ าใจมากขึ ้นเกี่ยวกับกองก�ำลัง "ผสมห้ าฝ่ าย" เหล่านี ้
และความเหมาะสมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรมทาง
ทะเลร่วมกันที่ปลอดภัย
การปฏิรูปครัง้ นี ้มีทา่ ทีที่นา่ เป็ นกังวลส�ำหรับสหรัฐอเมริ กา นาย
ไลล์ มอร์ ริส นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสของแรนด์ คอร์ ปอเรชัน่ กล่าว
โต้ แย้ งเมื่อไม่นานนี ้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็ นการเปิ ดทาง
ให้ กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งด�ำเนินปฏิบตั ิการทางทหารเพิ่มเติม และเพิ่ม
ความยืดหยุน่ ให้ กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งสามารถด�ำเนินการได้ อย่าง
เด็ดขาดมากขึ ้นในน่านน� ้ำที่เป็ นกรณีพิพาทในทะเลจีนตะวันออกและ
ทะเลจีนใต้ ความเป็ นไปได้ นี ้เป็ นการเน้ นย� ้ำถึงความส�ำคัญของการ
ร้ องขอความชัดเจนยิ่งขึ ้นเกี่ยวกับการปฏิรูปครัง้ นี ้จากรัฐบาลจีน และ
การเสริ มประสิทธิภาพให้ กบั กลไกเดิมที่มีอยูเ่ พื่อจัดการกับการเผชิญ
หน้ าทางทะเลโดยไม่คาดคิดได้ อย่างปลอดภัย
การตอกย�ำ้ ถึงข้ อกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากร
การเปลี่ยนแปลงประการที่สาม เป็ นความพยายามในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินการของสององค์ประกอบหลักในยุทธศาสตร์
ทางทะเลของจีน ซึง่ ได้ แก่การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางทะเลและการ
ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในมหาสมุทร (พลังงาน สัตว์น� ้ำ และ
แร่ธาตุ) ตามแผนการปฏิรูป องค์ประกอบที่เหลืออยูข่ องงานใน
ส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐ จะแบ่งให้ กบั กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงนิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้ อมที่
ก่อตังขึ
้ ้นใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะเข้ ามาแทนที่อดีต
องค์กรแม่ของส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐ ซึง่ ก็คือ
กระทรวงที่ดินและทรัพยากร โดยงานจะขยายตัวเพื่อครอบคลุมถึง
งานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อนหน้ านี ้เป็ นหน้ าที่
ของกระทรวงเศรษฐกิจสูงสุดของจีน ได้ แก่ คณะกรรมาธิการการ
พัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ เช่นเดียวกับงานของส�ำนักงานการรังวัด
และแผนที่ที่ถกู ยุบไปแล้ ว นายหวัง หยง สมาชิกรัฐสภากล่าวว่า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะ "ท�ำหน้ าที่บริ หารภูเขา น� ้ำ ป่ าไม้ ไร่
นา ทะเลสาบ และทุง่ หญ้ าอย่างครอบคลุม " ในส่วนนี ้ กระทรวง
นิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้ อมจะท�ำงานแทนที่กระทรวงสิง่ แวดล้ อม และ
จะ "รวมหน้ าที่รับผิดชอบของการปกป้องระบบนิเวศและสิง่ แวดล้ อมที่
กระจัดกระจาย" ซึง่ ก่อนหน้ านี ้มีการกระจายอยูใ่ นหลายหน่วยงาน ซึง่
จะรวมถึงการท�ำหน้ าที่เกี่ยวกับการปกป้องสิง่ แวดล้ อมที่ก่อนหน้ านี ้อยู่
ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐ
ทังกระทรวงทรั
้
พยากรธรรมชาติและกระทรวงสิง่ แวดล้ อมมีแนว
โน้ มที่จะรับหน้ าที่การรักษากฎหมายพลเรื อนบางส่วน ซึง่ ชี ้ให้ เห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ที่แม้ จะฟั งดูเป็ นเรื่ องซ� ้ำซากส�ำหรับคนนอก
แต่เป็ นสิง่ ที่ควรติดตามส�ำหรับนักวิเคราะห์ที่ตรวจสอบพฤติกรรม
ของจีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ นักเขียนชาวจีนคน
หนึง่ ประเมินว่ากระทรวงสิง่ แวดล้ อมอาจต้ องท�ำหน้ าที่บริ หารการ
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ภาพจากมุมสู งแสดงให้ เห็นแนวปะกา
รังซู บี ซึ่งจีนเริ่มเข้ าครอบครองใน พ.ศ.
2531 ทีน่ ี่เป็ นหนึ่งในเจ็ดด่ านหน้ าในหมู่
เกาะสแปรตลีซึ่งจีนจัดก�ำลังทหารเข้ าไป
ประจ�ำการ
ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ และกิจการระหว่างประเทศ/
โครงการเพื่อความโปร่งใสทางทะเลในเอเชีย

รักษากฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับ
การปกป้องสิง่ แวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติอาจบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
ทรัพยากรและการใช้ พื ้นที่ และกอง
ก�ำลังรักษาชายฝั่ งอาจรับหน้ าที่จดั การ
กับประเด็นต่าง ๆ เช่น ความมัน่ คง
ทางทะเล การต่อต้ านการลักลอบน�ำ
เข้ า และ "หน้ าที่เฉพาะหน้ าภายนอก"
ที่ไม่ระบุแน่ชดั และจ�ำเป็ นต้ องมีการ
ขยายความเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สิง่
ที่แน่ชดั คือกระทรวงเหล่านี ้จะเป็ นกระ
ทรวงเดิมแต่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและอาจ
ทรงอิทธิพลยิ่งขึ ้น ในฐานะกระทรวง เป็ นไปได้ วา่ หน่วยงานเหล่านี ้จะ
มีอ�ำนาจมากกว่าที่สำ� นักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐเคยมี (ใน
ฐานะองค์กรทบวง) ซึง่ อาจช่วยในการพัฒนาและสร้ างความสอดคล้ อง
ให้ กบั ปั จจัยสองประการที่ส�ำคัญแต่มกั จะไม่ลงรอยกัน ได้ แก่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ (ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การใช้ ทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรจาก
มหาสมุทร) และการปกป้องสิง่ แวดล้ อม
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้เกิดจากข้ อก�ำหนดที่ใหญ่กว่าใน
ยุทธศาสตร์ ชาติจีน การรายงานของนายสีในการประชุมใหญ่ครัง้ ที่
19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุถงึ เป้าหมายที่จะสร้ าง "ประเทศจีนที่
สวยงาม" ภายใน พ.ศ. 2578 "อันมีท้องฟ้าสีคราม แผ่นดินสีเขียว และ
ผืนน� ้ำใส" ตามที่หนังสือพิมพ์รายวันพีเพิลส์เดลีระบุไว้ วา่ ท้ องทะเลอัน
สวยงามคือหนึง่ ในส่วนส�ำคัญของ "ประเทศจีนที่สวยงาม" จากรายงาน
การประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายสียงั เรี ยกร้ อง
ให้ มีการจัดตังหน่
้ วยงานก�ำกับดูแลเพื่อรับหน้ าที่ในการสร้ าง "ประเทศ
จีนที่สวยงาม" บริ หารทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ ตรวจสอบระบบนิเวศ
ธรรมชาติ และพัฒนาระบบการอนุรักษ์ ธรรมชาติที่ประกอบไปด้ วย
อุทยานแห่งชาติเป็ นส่วนใหญ่ จีนประสบกับความล้ มเหลวอย่างรุนแรง
หลายครัง้ ในการปกป้องสิง่ แวดล้ อมของประเทศอย่างทันท่วงทีจนถึง
ปั จจุบนั ซึง่ บัน่ ทอนสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติเพื่อแลกกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบก้ าวกระโดด อย่างน้ อยตอนนี ้ก็กล่าวได้ วา่ รัฐบาลจีนทุม่
สุดตัวในการให้ ความส�ำคัญกับการปกป้องสิง่ แวดล้ อม
ขณะนี ้ยังเร็ วเกินไปที่จะให้ ค�ำตอบได้ วา่ การเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการด้ านสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรครัง้ ล่าสุดนี ้จะประสบความ
ส�ำเร็ จหรื อไม่ เพราะความพยายามก่อนหน้ านี ้ในการใช้ วิธีที่มีความ
ยัง่ ยืนมากขึ ้นประสบกับล้ มเหลว สิง่ ที่ส�ำคัญคือการเพิ่มความตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของมหาสมุทรและทรัพยากรในมหาสมุทรในแนวทาง
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เพื่อผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและความมัน่ คงโดยรวมของจีน นัก
วิจยั ของส�ำนักงานบริ หารกิจการทางทะเลแห่งรัฐระบุวา่ ในอนาคต
จีนจะพึง่ พา "การส�ำรวจ การพัฒนา และการใช้ มหาสมุทรในระดับ
ความสูงและความลึกใหม่" นักเขียนชาวจีนอีกรายหนึง่ ระบุวา่ การ
แสวงหาเหล่านี ้ไม่ได้ จ�ำกัดเฉพาะทะเลในเขตอ�ำนาจของจีน แต่ยงั
รวมไปถึงพื ้นที่ทางทะเล "แห่งใหม่" (ทะเลลึกและเขตขัวโลก)
้
และการ
ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลที่อยูภ่ ายใต้ เขตอ�ำนาจของต่าง
ประเทศ
ท่ าทีของสหรั ฐฯ
สหรัฐอเมริ กาควรตอบโต้ อย่างไร? การร้ องขอความชัดเจนเพิ่มเติม
จากจีนในส่วนของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งและกองก�ำลังทางทะเลเป็ น
เพียงส่วนหนึง่ ของค�ำตอบ ยุทธศาสตร์ ทางทะเลของจีนประกอบไป
ด้ วยวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม การทูตและการทหาร
สหรัฐอเมริ กาควรสร้ างแนวทางเพื่อให้ ทดั เทียม วัตถุประสงค์ทางทะเล
ระยะยาวของจีนบางเรื่ องตรงกับผลประโยชน์ระดับชาติของสหรัฐฯ
เช่น การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางทะเล แต่วตั ถุประสงค์อื่น ๆ เป็ นสิง่ ที่
มีความขัดแย้ ง ซึง่ รวมถึงความพยายามของจีนเพื่อรักษาสิทธิและผล
ประโยชน์ทางทะเลในทะเลใกล้ เคียงและทัว่ โลก การจัดการแง่มมุ ที่
แตกต่างตกเป็ นภาระอันหนักอึ ้งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แม้ จะ
ไม่ใช่ทงหมด
ั้
แต่การด�ำเนินการจะมีประสิทธิภาพน้ อยหากปราศจาก
ความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นของรัฐบาล ในการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและ
กัน ความทะเยอทะยานทางทะเลของจีนควรได้ รับการจัดการในระดับ
ประเทศต่อประเทศ นอกเหนือจากช่องทางแบบทหารต่อทหาร
จากความท้ าทายต่าง ๆ ที่เป็ นผลจากยุทธศาสตร์ ทางทะเลของ
จีน ความพยายามของจีนในแง่ของกฎหมายเป็ นสิง่ ที่กระตุ้นให้ ทาง

สหรัฐฯ หันมาสนใจอย่างเร่งด่วนมากที่สดุ รัฐบาลจีนหาลูท่ างก�ำหนด
ความต้ องการส�ำหรับธรรมาภิบาลโลกในแง่มมุ ของกฎหมายทะเล
นานาชาติ รัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตรต้ องด�ำเนินการอย่างเฉียบพลัน
หากรัฐบาลจีนท�ำได้ ส�ำเร็จ รัฐบาลจีนต้ องการบัน่ ทอนประสิทธิภาพ
ของพันธมิตรทางทหารของสหรัฐฯ และการแสดงตนและการปฏิบตั ิ
การทางทหารของสหรัฐฯ ใกล้ กบั จีน ส่งผลให้ เป็ นการบ่อนท�ำลาย
ความสามารถของสหรัฐอเมริ กาในการส่งก�ำลังและสร้ างความมัน่ คงใน
ภูมิภาคดังกล่าว จีนยังแสวงหาบทบาทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ ้นของตนเองใน
ฐานะ "มหาอ�ำนาจ" ในเขตขัวโลกและทะเลลึ
้
ก ซึง่ เป็ นการกรุยทางให้
กับอนาคตที่ผลประโยชน์และค่านิยมของจีนเป็ นใหญ่ในพื ้นที่สว่ นกลาง
เหล่านี ้ทัว่ โลก นอกจากนี ้ จีนพยายามสร้ างอ�ำนาจข้ ามประเทศของศาล
ทางทะเลภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริ มความสามารถของ
ตนเองในการเรี ยกร้ องสิทธิอ�ำนาจอธิปไตยกับประเทศอื่น ๆ
ช่องโหว่ที่ส�ำคัญที่ขดั ขวางความพยายามทางกฎหมายของจีนคือ
การขาด "กฎหมายพื ้นฐานทางทะเล" ภายในประเทศจีน นักวิชาการ
ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับรัฐบาลจีนระบุวา่ แม้ กฎหมายต่าง ๆ ของจีนจะ
สามารถแก้ ไขปั ญหาทางทะเลที่ชดั เจน แต่ยงั ต้ องมีกฎหมายทางทะเล
ที่เป็ นเอกภาพเพื่อท�ำให้ ยทุ ธศาสตร์ ทางทะเลของจีนมีรากฐานทาง
กฎหมายที่มนั่ คงยิ่งขึ ้นและท�ำให้ เป้าหมายของรัฐบาลจีนชัดเจนยิ่ง
ขึ ้น กฎหมายดังกล่าวอาจแก้ ไขความสมดุลระหว่างข้ อกังวลด้ านความ
มัน่ คงแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจในยุทธศาสตร์ ทางทะเล ใน
ท�ำนองเดียวกัน กฎหมายนี ้จะช่วยสร้ างแนวทางการสร้ างสมดุลของ
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประเทศเพื่อนบ้ านในแง่หนึง่ และในอีกแง่หนึง่
คือการยืนยันสิทธิอ�ำนาจอธิปไตยทางทะเลของจีน ในท�ำนองเดียวกัน
กฎหมายนี ้จะช่วยสร้ างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การปกป้องสิง่ แวดล้ อม ทะเลจีนใต้ ซงึ่ เหล่าผู้อ้างสิทธิตา่ งแข่งขันกันใน
ด้ านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การทหารและสิง่ แวดล้ อม เป็ นตัวอย่าง
ของเป้าหมายทางการแข่งขันเหล่านี ้
การตอบสนองแบบองค์รวมของสหรัฐฯ น่าจะใช้ ประโยชน์จากช่อง
โหว่ในยุทธศาสตร์ ของจีนและเชื่อมรอยต่อในแนวทางของสหรัฐฯ มี
ค�ำแนะน�ำด้ านนโยบายส�ำหรับสหรัฐฯ อย่างน้ อยสามประการที่โดด
เด่นในเรื่ องนี ้ ประการที่หนึง่ สหรัฐอเมริ กาควรให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็ น
สัญญาณส�ำคัญของความทุม่ เทที่มีมาตลอดของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อยตามกฎระเบียบในระดับนานาชาติ ประการที่สอง
ยุทธศาสตร์ อินโดแปซิฟิกที่มีเสรี และเปิ ดกว้ างของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึง่ น�ำ
มาปรับใช้ ใน พ.ศ. 2560 และยังคงอยูร่ ะหว่างการปรับปรุง ควรแสดง
จุดต่างในเชิงบวกต่อวิสยั ทัศน์ของรัฐบาลจีนส�ำหรับธรรมาภิบาลโลกใน
พื ้นที่ทางทะเล ซึง่ ควรส่งเสริ มแนวคิดด้ านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม การ
ทูต กฎหมาย และความมัน่ คงที่อยูค่ กู่ บั ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ของ
ภูมิภาค ของโลก และของจีนมานานหลายทศวรรษ และควรดึงความ
สนใจมาที่ความพยายามของจีนในการปรับเปลี่ยนแนวคิดนี ้ตามความ
ต้ องการและค่านิยมของจีนเอง ความพยายามที่เน้ นการเจรจาเป็ น
ส่วนใหญ่เหล่านี ้ควรสอดคล้ องกับการแสดงตนทางทหารของสหรัฐฯ
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางทะเล และการมีสว่ นร่วมทางการ
ทูตกับพันธมิตรและหุ้นส่วน ไม่ใช่เฉพาะในอินโดแปซิฟิกเท่านัน้ แต่
ยังต้ องครอบคลุมในระดับโลกในขณะที่ยทุ ธศาสตร์ ทางทะเลของจีน

มีการขยายขอบเขต ประการที่สาม สหรัฐฯ ควรเสนอยุทธศาสตร์ และ
กฎหมายทางทะเลให้ เป็ นหัวข้ อส�ำหรับการเจรจาในระดับสูงของสหรัฐฯ
และจีนในอนาคต
การเจรจาด้ านการบังคับใช้ กฎหมายและความมัน่ คงทางไซเบอร์ ของ
สหรัฐฯ และจีนอาจเป็ นเวทีที่เป็ นไปได้ รัฐบาลสหรัฐฯ ควรใช้ การแลก
เปลี่ยนเหล่านี ้เพื่อท�ำความเข้ าใจในแนวคิดกฎหมายทางทะเลที่รัฐบาล
จีนสนับสนุน และเพื่อคัดค้ านเมื่อแนวคิดเหล่านี ้มีความขัดแย้ งกับกฎ
และบรรทัดฐานสากลที่มีมานาน เป้าหมายของสหรัฐฯ ควรเป็ นการปรับ
เปลี่ยนแนวคิดทางกฎหมายใหม่ ๆ ของจีนก่อนที่แนวคิดเหล่านี ้จะถูก
น�ำไปปรับใช้ ในกฎหมายทางทะเลพื ้นฐานของจีน
น�ำ้ ใส ไหลลึก
การเปลี่ยนแปลงทาง
สถาบันทังสามประการ
้
ล้ วนให้ ความส�ำคัญใน
ด้ านที่รัฐบาลจีนมอง
เห็นความจ�ำเป็ นในการ
ปรับปรุงการด�ำเนินการ
ยุทธศาสตร์ ทางทะเล
เพื่อสวมบทบาทที่ใหญ่
ขึ ้นบนเวทีโลก หาก
การปฏิรูปเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาล
จีน ผู้สงั เกตการณ์
ควรคาดเดาไว้ วา่
ยุทธศาสตร์ ทางทะเล
ของจีนจะกลายเป็ น
องค์ประกอบที่ชดั เจน
ยิ่งขึ ้นในนโยบายการ
ต่างประเทศของจีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนับสนุนของนายสี
ในเรื่ องของ "สังคมที่มนุษยชาติมีอนาคตร่วมกัน" ส�ำหรับนายสี การ
สร้ างสังคมนี ้หมายความว่าผลประโยชน์และค่านิยมของพรรคจะมี
อิทธิพลมากขึ ้นในธรรมาภิบาลโลก ประการที่สอง ผู้สงั เกตการณ์ควร
ท�ำความเข้ าใจมากขึ ้นเกี่ยวกับการบัญชาการและควบคุมของกอง
ก�ำลังบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลของจีนภายใต้ คณะกรรมาธิการ
ทหารส่วนกลาง ในเรื่ องการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ของ
พรรคในการฟื น้ ฟูประเทศจีน ประการสุดท้ าย ผู้สงั เกตการณ์ควรมอง
หาความสมดุลที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในเรื่ องความต้ องการของ
พรรคในการใช้ มหาสมุทรเพื่อท�ำให้ ประเทศจีนร�่ ำรวยและสวยงาม
ความส�ำเร็จของรัฐบาลจีนในความพยายามเหล่านี ้ยังไม่แน่ชดั แต่ที่
แน่ชดั คือจุดประสงค์ สหรัฐฯ รวมถึงพันธมิตรและหุ้นส่วนจ�ำเป็ นต้ องมี
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนเท่าเทียมกัน o

การตอบสนองของ
สหรัฐฯ ในแบบองค์
รวม คาดว่าจะฉวย
ประโยชน์ จากช่ อง
โหว่ในยุทธศาสตร์
ของจีนและประสาน
รอยต่ อในแนวทาง
ของสหรัฐฯ

นางลิซา โทบิน เผยแพร่บทความข้ างต้ นเป็ นครัง้ แรกในเว็บไซต์ วอร์ ออน เดอะร็อกส์ ซึง่ เป็ น
แพลตฟอร์ มส�ำหรับประเด็นด้ านนโยบายต่างประเทศและความมัน่ คงแห่งชาติ บทความนี ้มีการเรี ยบ
เรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
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ปัญหาการขดุ คลอง
ทีค่ ดิ ไม่ ตก

ไทยอาจต้ องเสียอ�ำนาจอธิปไตย เพือ่ แลกกับผล
ประโยชน์ ทนี่ ่ ากังขาจากคลองทีส่ ร้ างโดยจีน
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

เรือหลายล�ำทอดสมอใกล้ กบั โรงกลัน่ บนเกาะบูคอมของ
สิ งคโปร์ การค้ าทัว่ โลกมากกว่ าร้ อยละ 30 เดินทางผ่ าน
ช่ องแคบมะละกาทุกปี รวมถึงน�ำ้ มันของจีนราวร้ อยละ 80
ทีม่ าจากตะวันออกกลางและแอฟริกา รอยเตอร์
44
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นผลักดันการก่อสร้ างคลองฝี มือมนุษย์ที่ตดั
ผ่านประเทศไทยเพื่อเชื่อมระหว่างทะเลจีนใต้
กับทะเลอันดามัน เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก และลดเวลาเดินทางระหว่าง
มหาสมุทรทังสองแห่
้
งได้ สองถึงสามวัน โดยยื่นข้ อเสนอ
เกี่ยวกับคลองกระ หรื อคลองไทยที่รัฐบาลไทยเปลี่ยน
ชื่ออย่างเป็ นทางการ ซึง่ จะมีความยาวมากกว่า 100
กิโลเมตรข้ ามคอคอดกระ และแทนที่เส้ นทางการค้ าผ่าน
ช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ ผู้เสนอระบุวา่ สามารถ
สร้ างคลองดังกล่าวได้ ภายใน 5 ถึง 10 ปี เมื่อแผนงาน
ผ่านการอนุมตั ิ
แนวคิดการสร้ างเส้ นทางน� ้ำดังกล่าวเริ่ มมีในศตวรรษ
ที่ 17 แต่ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการหารื อโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของ
โครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน ซึง่ สร้ างความกังวล
ให้ กบั เพื่อนบ้ านของไทยหลายประเทศ โดยมีแนวโน้ มว่า
จีนจะสนับสนุนเงินทุนและท้ ายที่สดุ เข้ าควบคุมคลองซึง่

เรือขนสิ นค้ าเดินทาง
ถึงท่ าเรือสิ งคโปร์ ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2560

คาดว่าจะต้ องใช้ เงินสร้ างมากกว่า 3 หมื่นล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 9.9 แสนล้ านบาท)
ความหวาดกลัวแผ่กระจายไปทัว่ ภูมิภาคอินโด
แปซิฟิกว่า คลองนี ้จะเป็ นอีกสิง่ หนึง่ ที่แสดงถึงตัวต่ออีก
ชิ ้นในแผนแม่บทของจีนที่หวังเข้ าครอบครองภูมิภาค
แม้ ทางการจีนและไทยจะปฏิเสธว่าไม่มีการพิจารณา
โครงการดังกล่าวอย่างจริ งจัง นักวิเคราะห์โต้ แย้ งว่าคลอง
ดังกล่าวจะสร้ างความได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ ทหารให้
กับจีนมากยิ่งกว่าการเพิ่มความสามารถในการส่งกอง

ก�ำลังทางเรื อไปในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
ฝั่ งตะวันออก
“ตามทฤษฎีแล้ ว คลองกระ จะเป็ นประโยชน์กบั
อินเดียและภูมิภาคนี ้ โดยแบ่งเบาภาระจากช่องแคบ
มะละกาที่แออัดมากเกินไป” ผู้บญ
ั ชาการระดับสูง
ของกองทัพเรื ออินเดียกล่าวกับ บิ สซิ เนส สแตนดาร์ ด
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษของอินเดียเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 “ในทางปฏิบตั ิ มีเหตุที่ต้องกังวล
ว่าการที่จีนมีสว่ นเกี่ยวข้ องในโครงการนี ้จะมีผลอะไรต่อ
การถ่วงดุลอ�ำนาจในมหาสมุทรอินเดีย”
ราวร้ อยละ 33 ของการค้ าโลก หรื อเรื อเกือบ
84,000 ล�ำเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาเป็ นประจ�ำทุก
ปี เช่นเดียวกับน� ้ำมันของจีนราวร้ อยละ 80 ซึง่ มาจาก
ตะวันออกกลางและแอฟริ กา ตามที่ระบุในเว็บไซต์ซี
เทรด มาริ ไทม์ นิวส์ เส้ นทางเดินเรื อใหม่ซงึ่ จะกว้ าง 450
เมตรและลึก 25 เมตร จะย่นระยะเส้ นทางขนส่งระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
ลงได้ 1,200 กิโลเมตร และอ�ำนวยความ
สะดวกให้ กบั เรื อขนส่งน� ้ำมันที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลก ธนาคารโลกคาดการณ์วา่ การจราจรใน
ช่องแคบมะละกาจะเกินอัตราการรองรับต่อปี
สูงสุดที่ 122,000 ล�ำใน พ.ศ. 2563
คลองกระ จะเป็ นทางออกทางการ
ทหารของจีนตามที่นายหู จิ่นเทา อดีต
ประธานาธิบดีจีนเรี ยกว่า “สถานการณ์ล�ำบาก
เกี่ยวกับช่องแคบมะละกา” ดังนัน้ เส้ นทาง
ใหม่นี ้จะเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ นอกจากเส้ น
ทางช่องแคบมะละกา ซึง่ ประเทศอ�ำนาจใน
ภูมิภาคอาจอื่น ๆ อาจไม่ให้ จีนเข้ าถึงหากมี
ความขัดแย้ งเกิดขึ ้นในอินโดแปซิฟิก
นอกจากนี ้ ผู้บญ
ั ชาการระดับสูง
ของกองทั
พ
เรื
อ
อิ
น
เดี
ยยังกล่าวกับ บิ สซิ เนส
รอยเตอร์
สแตนดาร์ ด ว่า คาดการณ์ได้ วา่ จีนจะส่ง
ก�ำลังทหารเข้ าไปประจ�ำการที่คลองดังกล่าว ซึง่ จีนได้
จัดให้ มีก�ำลังทหารในการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
ในอินโดแปซิฟิกหลาย ๆ แห่ง แม้ จะปฏิเสธอยูเ่ นือง ๆ
ถึงเจตนาและกิจกรรมที่ด�ำเนินอยูเ่ พื่อสร้ างค่ายทหาร
และติดตังยุ
้ ทโธปกรณ์ทางการทหารในสถานที่ดงั กล่าว
ตัวอย่างที่ส�ำคัญ ๆ รวมถึงโครงสร้ างประดิษฐ์ ที่จีนสร้ าง
ในทะเลจีนใต้ ชว่ งไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ซึง่ ได้ แก่ฐานทัพเรื อและ
ฐานทัพอากาศจ�ำนวนมาก และโครงการท่าเรื อใช้ ได้ สอง
ทางหลายแห่งตังแต่
้ กวาดาร์ ในปากีสถานไปจนถึงจิบตู ี
IPD FORUM

45

ในแอฟริ กา ซึง่ จีนใช้ กบั ดักหนี ้รัฐบาลเพื่อค่อย ๆ
ช่วงชิงการควบคุม นักวิเคราะห์การทหารกล่าวว่า
โครงการขุดคลองที่เสนอยังเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ทหารของประเทศไทยเช่นเดียวกับจีน โดยช่วยให้
กองทัพเรื อเดินทางผ่านชายฝั่ งด้ านตะวันออกและ
ตะวันตกของประเทศไทยได้

การสนับสนุนทีค่ ลุมเครือ

รัฐบาลไทยยังคงกล่าวว่า ไม่มแี ผนทีจ่ ะสนับสนุน
โครงการนี ้ “ในพื ้นทีน่ นยั
ั ้ งคงมีปัญหาอืน่ ๆ ซึง่ จะ
ต้ องจัดการก่อน” พล.ท. สรรเสริญ แก้ วก�ำเนิด โฆษก
รัฐบาลไทยกล่าวเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
และยังเสริมว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มนี โยบายเกีย่ วกับ
โครงการดังกล่าว ตามรายงานของ เดอะสเตรตส์
ไทมส์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษของสิงคโปร์
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจีนและไทยได้ ลงนาม
ในบันทึกความเข้ าใจเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558 ให้ ด�ำเนินการโครงการต่อไป ตามข้ อมูลใน
นิตยสารออนไลน์ เดอะดิโพลแมต แม้ จะปฏิเสธ
การมีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเป็ นทางการของรัฐบาลใน
ขณะนัน้ จีนขึ ้นชื่อเรื่ องการใช้ บริ ษัทเอกชนเป็ นข้ อ
อ้ างเพื่อด�ำเนินโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับ
สนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล บริ ษัทการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานคลองกระ ไทย-จีนที่ตงั ้
อยูใ่ นกว่างโจว ประเทศจีน และเอเชียยูเนียนกรุ๊ป ที่
น�ำโดยพล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี
ลงนามในข้ อตกลงดังกล่าว นอกจากนี ้ ได้ มีการจัด
ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ใน พ.ศ. 2559
และหน่วยงานของจีนได้ ท�ำการส�ำรวจเส้ นทางที่
เสนอ ตามการรายงานของสื่อต่าง ๆ
สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา
เป็ นองค์กรซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นโดยกลุม่ นายพลที่เกษี ยณ
อายุราชการแล้ ว และมีพล.อ. พงษ์ เทพ เทศประทีป
อดีตเสนาธิการทหารบกเป็ นประธาน เป็ นกลุม่
ที่น�ำการผลักดันโครงการนี ้ในประเทศไทย ตาม
รายงานเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ในเว็บไซต์
นิกเคอิเอเชียนรี วิว ในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.
2561 กลุม่ ดังกล่าวเรี ยกร้ องให้ คณะกรรมการแห่ง
ชาติศกึ ษาโครงการดังกล่าวที่มีมลู ค่า 3 หมื่นล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 9.9 แสนล้ านบาท)
ซึง่ หลัก ๆ แล้ วจะได้ รับเงินทุนผ่านโครงการหนึง่
แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน การจัดการประชุมต่อเนื่อง
ในกรุงเทพฯ โดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย-จีนซึง่ ผูกพันใกล้ ชิดกับรัฐบาลจีน รวมถึงการ
ประชุมที่จดั โดยสมาคมการค้ ายูโรเปี ยนเพื่อธุรกิจ
และการพาณิชย์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
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และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ช่วยกระตุ้นความ
สนใจในคลองดังกล่าว
มีความกังวลในวงกว้ างว่าการที่จีนเป็ นผู้
ควบคุมโครงการนี ้อาจกัดกร่อนอ�ำนาจอธิปไตยของ
ไทย แม้ วิศวกรจะพิจารณาแล้ วว่าโครงการดังกล่าว
มีความเป็ นไปได้ ในทางเทคนิค
“หากมองข้ ามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่นา่
กังขาแล้ ว ประวัตศิ าสตร์ ของคลองปานามาและ
คลองสุเอซแสดงให้ เห็นแล้ วว่าการที่ประเทศหนึง่
สนับสนุนเงินทุนการก่อสร้ างในอีกประเทศหนึง่ มัก
น�ำไปสูก่ ารแผ่ขยายอิทธิพลที่เห็นได้ ชดั จากประเทศ
ซึง่ สนับสนุนเงินทุน” พล.อ. อิวิกา คินเดอร์ ผู้อ�ำนวย
การหน่วยงานความมัน่ คงและข่าวกรองทางการ
ทหารของโครเอเชียกล่าวกับ บิ สซิ เนส สแตนดาร์ ด
นอกจากนี ้ มีการพิสจู น์ให้ เห็นจากในอดีตแล้ ว
ว่าการบริ หารจัดการโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
จีนนันต�
้ ่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ฝรั่งเศส
และประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ

ชาวบ้ านศรีลงั การวมตัวประท้ วงหน้ าพิธีเข้ ารับต�ำแหน่ ง
ทีเ่ ขตอุตสาหกรรมในหมู่บ้านมิริยาวิลล่ าในอัมบาลันโตตา
ประเทศศรีลงั กา เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ชาวบ้ าน
วางแผนบุกยึดพืน้ ทีส่ ่ วนบุคคลส� ำหรับเขตอุตสาหกรรม
ทีจ่ นี จะสร้ างโรงงานและท�ำการลงทุนครั้งใหญ่ ดิแอสโซซิเอ

ทเต็ด เพรส

ประวัตผิ ลงานทีน่ ่ ากังขา

จีนพยายามท�ำโครงการประเภทเดียวกันนี ้อีก
มากมายทัว่ โลก ซึง่ สร้ างผลในเชิงลบแก่ชาติที่
เข้ าร่วม โครงการคลองมูลค่า 4 หมื่นล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.3 ล้ านล้ านบาท) ที่
วางแผนไว้ ในนิการากัวซึง่ คาดว่าจะเป็ นคูแ่ ข่งกับ

"เส้ นทางคลองทีเ่ สนอ จะตัดผ่ านพืน้ ทีท่ ่ องเทีย่ ว
ในทะเลอันดามันทีส่ ร้ างรายได้ ร้อยละ 40 ของ
รายได้ โดยรวมจากอตุ สาหกรรมการท่ องเทีย่ ว"
– นายธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่ าว

เรือแล่ นไปตามชายฝั่งสิ งคโปร์ เมือ่ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ในแต่ ละปี มีเรือมากกว่ า 84,000 ล�ำแล่ น
ผ่ านช่ องแคบมะละกา เรือส่ วนใหญ่ จะผ่ านท่ าเรือ
สิ งคโปร์ รอยเตอร์
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เส้ นทางทีน่ �ำ
เสนอส� ำหรับ
คลองไทย

ไทย
กรุ งเทพฯ

ทะเลจีนใต้
อ่ าวไทย

ทะเล
อันดามัน

สตูล

เส้นทางคลองใหม่จะ
ย่นระยะการเดินทาง
ระหว่างมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟิกได้
1,200 กิโลเมตร

เวียดนาม

คลองกระ
ช่ องแคบ
มะละกา

มหาสมุทร
อินเดีย

กัมพูชา

มหาสมุทร
แปซิฟิก

สงขลา
ปี นัง

มาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
สิ งคโปร์

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

คลองปานามาเป็ นตัวอย่างที่ส�ำคัญ นิการากัวให้ สทิ ธิ์นายหวัง จิง นัก
ธุรกิจชาวจีนและบริ ษัทแต่เพียงผู้เดียวเพื่อสร้ างคลองเชื่อมมหาสมุทร
และโครงการสนับสนุนอื่น ๆ เมื่อ พ.ศ. 2556 ซึง่ จากรายงานของสื่อพบ
ว่าไม่มีสงิ่ ใดเป็ นรูปเป็ นร่าง ในข้ อตกลงซึง่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย
หลาย ๆ คนกล่าวว่าละเมิดอ�ำนาจอธิปไตยชาติของประเทศ นายแด
เนียล ออร์ เตกา ประธานาธิบดีนิการากัว สัง่ สมาชิกสภาผู้ภกั ดีให้ อนุมตั ิ
กฎหมายโดยอัตโนมัติ ซึง่ คือการส่งมอบสิทธิเหนือคลองดังกล่าวให้ นาย
หวังเป็ นเวลา 50 ปี แต่ไม่มีการเริ่ มการก่อสร้ างแต่อย่างใด ตามรายงาน
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในหนังสือพิมพ์ เดอะไมอามี เฮรัลด์
ในทางกลับกัน ผู้สงั เกตการณ์ตา่ งวิตกว่านิการากัวกลายเป็ นเหยื่อ
ของแผนการทุจริ ตครัง้ ใหญ่ “มีความกลัวว่าในตอนนี ้นายหวังอาจใช้
สัมปทานระยะเวลา 50 ปี นี ้ เพื่อขายสิทธิ์ให้ กบั ท่าเรื อ สนามบิน และ
แหล่งท่องเที่ยว โดยที่ชาวนิการากัวไม่ได้ รับผลประโยชน์ใดเลยแม้ แต่
น้ อย ซึง่ จะเป็ นตัวอย่างได้ เป็ นอย่างดีวา่ ระบอบอ�ำนาจนิยมกลายเป็ น
ระบอบที่ไร้ ความสามารถและทุจริ ตมากที่สดุ ได้ อย่างไร” นายแอนเดรส
ออปเพนไฮเมอร์ นักข่าว รายงานใน เดอะไมอามี เฮรัลด์
นานาประเทศเพิ่มความระมัดระวังว่าวิธีจดั หาเงินทุนแบบเอารัด
เอาเปรี ยบของจีนในโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ จะมีผลอย่างไร
ต่อชาติที่เป็ นผู้รับ แม้ โครงการนันจะได้
้
รับการก่อสร้ างก็ตาม ประเทศ
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แล้ วประเทศเล่าที่จีนให้ ก้ ยู ืมเงินส�ำหรับโครงการดังกล่าว ซึง่ ท้ ายที่สดุ
แล้ วจีนกลายเป็ นผู้ควบคุมสินทรัพย์ทางธรรมชาติและอ�ำนาจอธิปไตย
ส่วนใหญ่ของประเทศนัน้ ตัวอย่างเช่น จีนให้ จิบตู ีก้ ยู ืมเงินหลายพันล้ าน
เหรี ยญ แล้ วใช้ เงื่อนไขนี ้มาต่อรองเพื่อเช่าที่ดนิ ส�ำหรับสร้ างฐานทัพที่
นัน่ ในท�ำนองเดียวกัน การที่จีนหนุนหลังท่าเรื อฮัมบันโตตาของศรี ลงั กา
กลายเป็ นที่ไม่พงึ พอใจส�ำหรับชาติ “พันธมิตร” ศรี ลงั กาถูกบีบให้ มอบ
อ�ำนาจการควบคุมท่าเรื อดังกล่าวให้ กบั จีนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
แผนการสร้ างย่านธุรกิจใหม่ที่ควบคุมโดยคนจีนเพื่อให้ บริ การแก่ทา่ เรื อ
โคลัมโบของศรี ลงั กาที่อยูใ่ กล้ เคียง ยังพิสจู น์แล้ วด้ วยว่าเป็ นประโยชน์
ต่อจีน โดยที่ดเู หมือนว่าพลเมืองศรี ลงั กาจะเป็ นฝ่ ายแบกรับภาระ
หากประสบความส�ำเร็จ โครงการที่มีขนาดใหญ่เช่นนี ้อาจเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยขึ ้นอีกร้ อยละ 1 ถึง 2 แต่
อย่างไรก็ตามจีนจะยังเป็ นผู้จดั หาแรงงานส่วนใหญ่ นักวิเคราะห์กล่าว
ว่า ด้ วยเหตุนี ้รวมกับการที่ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการจัดหาวัสดุ
ของโครงการจากภายในประเทศมากน้ อยเพียงใด สร้ างความเคลือบ
แคลงใจในจ�ำนวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็ นผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อประเทศไทยโดยตรง
ข้ อตกลงดังกล่าวมักเริ่ มจากการจัดหาเงินทุนที่ท�ำให้ ชาติที่ก้ ยู ืมเงิน
ไม่สามารถช�ำระคืนได้ โดยการสร้ างโครงการหนี ้ที่ไม่สามารถจัดการได้

และสร้ างผลก�ำไรเพียงน้ อยนิดให้ กบั พลเมือง เช่น ลาภ
ผลจากการสร้ างงานและเศรษฐกิจตามจีนให้ ค�ำมัน่ ไว้
โดยรัฐบาลจีนจะ “กระตุ้นให้ มีการพึง่ พาโดยใช้ สญ
ั ญา
ที่คลุมเครื อ วิธีให้ ก้ แู บบเอารัดเอาเปรี ยบ และข้ อตกลง
ที่เป็ นไปในทางทุจริ ตซึง่ สร้ างหนี ้และลดอ�ำนาจอ�ำนาจ
อธิปไตยของชาติโดยไม่ยอมให้ ชาตินนั ้ ๆ เติบโตด้ วย
ตัวเองอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว” นายเร็ กซ์ ทิลเลอร์ สนั
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในขณะ
นันอธิ
้ บายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
“ประสบการณ์เหล่านี ้ควรเป็ นสัญญาณเตือนว่า
โครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางโดยพื ้นฐานแล้ วเป็ น
โครงการจักรวรรดินิยม โดยมีเป้าหมายเพื่อน�ำพา
อาณาจักรกลางในต�ำนานไปสูก่ ารบรรลุผล ประเทศ
ที่ตกเป็ นทาสหนี ้ของจีนมีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ทังสิ
้ นทรัพย์ทางธรรมชาติที่มีคา่ และอ�ำนาจอธิปไตย
ของประเทศ” นายพราหมณ์ เชลลานีย์ ศาสตราจารย์
ที่ศนู ย์วิจยั นโยบายในนิวเดลี เขียนไว้ ในบทความบน

เว็บไซต์โปรเจ็กซินดิเคตเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
การเอารัดเอาเปรี ยบของจีนในศรี ลงั กาจะยิ่งน่า
สนใจหากโครงการคลองไทยเดินหน้ าต่อไป ท่าเรื อศรี
ลังกาที่ควบคุมโดยคนจีนจะได้ รับประโยชน์จากการ
ก่อสร้ างคลองดังกล่าว ตามที่นายเดวิด บรู ว์สเตอร์
เขียนไว้ ในบทความในเว็บไซต์ของสถาบันโลวีเมื่อวัน
ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากศรี ลงั กา “อยู่คร่ อม
เส้ นทางเดินเรื อที่ว่นุ วายของมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ
จึงกลายเป็ นทางเลือกส�ำหรับศูนย์กลางการขนส่งแห่ง
ใหม่อย่างเห็นได้ ชดั ”
นิกเคอิเอเชียนรี วิว รายงานว่าแผนการสร้ างคลองดัง
กล่าวยังประกอบด้ วยการสร้ างเขตเศรษฐกิจพิเศษมูลค่า
2.2 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 7.3 แสนล้ าน
บาท) ที่รวมถึงการสร้ างเมืองและเกาะเทียมเพื่อเกื ้อหนุน
โครงสร้ างพื ้นฐานของไทยในภูมิภาค จากนันไทยจะต้
้
อง
รับผิดชอบภาระหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นจากของเดิมเป็ นเท่าตัวเพื่อ
ท�ำให้ โครงการบรรลุผล

ผู้ประท้ วงชาวศรีลงั กา
ปิ ดกั้นเส้ นทางจราจรและ
ตะโกนถ้ อยค�ำประท้ วง
ระหว่ างการชุ มนุมต่ อ
ต้ านโครงการเมืองท่ าใน
โคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา
เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 ผู้ประท้ วงกล่ าวว่ า
โครงการดังกล่ าวบั่นทอน
อธิปไตยของประเทศด้ วย
การเปิ ดโอกาสให้ รัฐบาล
จีนควบคุมพืน้ ทีข่ นาด
ใหญ่ ใกล้ ท่าเรือ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ความเสี่ ยงเพิม่ เติมและอุปสรรค

ประวัตผิ ลงานของจีนด้ านการส่งมอบโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานขนาด
ใหญ่ไม่เป็ นที่นา่ ไว้ ใจทังในประเทศและต่
้
างประเทศ กว่าครึ่งหนึง่ ของ
โครงการในลักษณะเดียวกันที่จีนเป็ นผู้ด�ำเนินการมีการบริ หารจัดการที่
ย�่ำแย่ ตามที่ระบุในงานวิจยั เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยสถาบันบริ หารธุรกิจซา
อิดของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ ด โครงการต่าง ๆ น�ำมาซึง่ ภาวะต้ นทุน
บานปลาย การขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชม นักลงทุนได้
ผลก�ำไรน้ อย และโดยทัว่ ไปแล้ วผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพต�่ำ จากงาน
วิจยั ซึง่ ศึกษาโครงการก่อสร้ างถนนและรางรถไฟขนาดใหญ่ของจีน
95 โครงการ และเปรี ยบเทียบกับโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานนับร้ อยที่
ด�ำเนินการโดยประเทศประชาธิปไตย
“จากตัวอย่างของเรา มีหลักฐานชี ้ว่าการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ในจีนกว่าครึ่งที่ท�ำในช่วงสามทศวรรษที่ผา่ นมามีคา่ ใช้ จา่ ยมากกว่าผล
ก�ำไร ซึง่ หมายความว่าโครงการเหล่านี ้ไม่ได้ สร้ างแต่ท�ำลายมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ” ดร.อาทิฟ อันซาร์ หัวหน้ ากลุม่ ผู้เขียนรายงานชื่อ “การลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานน�ำไปสูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจหรื อความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจ หลักฐานจากจีน” ที่เผยแพร่ใน บทวิจารณ์ของออกซ์
50
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ฟอร์ ดในเรื ่องนโยบายเศรษฐกิ จ กล่าว
จีนมักผลักดันข้ อตกลงทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส่ในขันตอน
้
การท�ำสัญญา และให้ สทิ ธิการประมูลพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจของตนเอง
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารจัดการที่ไม่ดี ในเคนยา บริ ษัทจีนส่งมอบรางรถไฟขนาด
มาตรฐานที่เป็ นเป้าสายตาของสาธารณะชนเพื่อเชื่อมเมืองมอมบา
ซาซึง่ เป็ นเมืองท่าใหญ่ที่สดุ ของเคนยากับไนโรบีที่เป็ นเมืองหลวง ด้ วย
ต้ นทุน 5.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 185 ล้ านบาท) ต่อ
กิโลเมตร ซึง่ คิดเป็ นราว ๆ สามเท่าของมาตรฐานสากลและสี่เท่าของ
การคาดการณ์เดิม ตามรายงานของหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ
โดยปกติแล้ ว จีนจะมุง่ ความสนใจไปที่มลู ค่าทาง
ภูมิศาสตร์ การเมืองของโครงการในต่างประเทศมากกว่ามูลค่าทาง
เศรษฐกิจ จากรายงานของนิตยสารออนไลน์ เดอะดิโพลแมต เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยนายสเปนเซอร์ ชีฮาน นักข่าวที่ประจ�ำอยูใ่ น
ฮ่องกง
“การผลักดันของจีนเพื่อสร้ างอิทธิพลทางการเมืองในแอฟริ กาและ
เอเชียผ่านโครงสร้ างพื ้นฐาน เป็ นผลให้ มีโรงงานไฟฟ้าที่บกพร่องในบอต
สวานาและโครงการรางรถไฟที่ไม่สร้ างผลก�ำไรในลาว” นายชีฮานเขียน

ผู้ประท้ วงชู ป้ายที่
เขียนว่ า "ไม่ เอาคลอง"
ระหว่ างการเดินขบวน
เมือ่ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ทีเ่ กาะออม
เตเป เพือ่ คัดค้ านการ
ก่ อสร้ างคลองเชื่อม
มหาสมุทรในนิการากัว
รอยเตอร์

การเลือกและการด�ำเนินการโครงการที่ไม่ดียงั เพิ่ม
ต้ นทุนของโอกาส
โอกาสที่ประเทศลูกหนี ้จะไม่ช�ำระเงินที่ก้ ยู ืมจากจีน และ หากต้ องการรับรองเสถียรภาพในภูมิภาคในอินโด
ยอมยกอ�ำนาจการควบคุมสินทรัพย์ให้ กบั จีน นายชีฮาน แปซิฟิก ไทยต้ องชัง่ น� ้ำหนักระหว่างข้ อดีและข้ อเสีย
ของโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวอย่างรอบคอบ
อธิบาย
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ ดยังพบอีกว่าการ นอกจากนี ้ นักวิเคราะห์บางรายยังโต้ แย้ งว่า ผู้เสนอ
โครงการกล่าวเกินจริ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทาง
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพขนาดใหญ่ อาจ
เศรษฐกิจของคลองดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญทางการทหาร
ไม่ใช่ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาทีใ่ ช้ การได้ กบั ประเทศก�ำลัง
ในภูมิภาคออกมาเตือนว่า ต้ องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
พัฒนาตังแต่
้ แรก “เป็ นเพียงความเชือ่ ทีว่ า่ โดยส่วนใหญ่
มากกว่านี ้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้ องจากโครงการคลองใน
จีนเติบโตได้ จากการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานด้ วยเงิน
ภาพรวมด้ านความมัน่ คงที่กว้ างขึ ้น
จ�ำนวนมาก” นายอันซาร์ และเพือ่ นร่วมงานสรุป
จากมุมมองทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โครงการ
ยิ่งไปกว่านัน้ โดยส่วนใหญ่มกั มีเพียงบริ ษัทจีนที่
ดังกล่าวอาจเพียงช่วยกระจายรายได้ และการจราจรใน
เข้ าร่วมที่ได้ รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐานในต่างประเทศ ในกรณีของคลองไทย ภูมิภาค แต่ไม่ได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม นัก
้ ำแย้ ง โดยมีข้อเสนอแนะว่าควร
บริ ษัทจีนหลายแห่งก�ำลังวิ่งเต้ นให้ รัฐบาลไทยสร้ างคลอง วิเคราะห์ทางการเงินชันน�
ผู้น�ำเสนอแถวหน้ าคือ หลงเฮ่า บริ ษัทที่สร้ างเกาะเทียม จะท�ำการประเมินอย่างถี่ถ้วนเช่นเดียวกันถึงทางเลือก
อื่นที่ประหยัดค่าใช้ จา่ ยมากกว่า เช่น
ในทะเลจีนใต้ ตามข้ อมูลจาก บิ สซิ
สะพานทางรถไฟที่พาดผ่านคอคอด
เนส สแตนดาร์ ด โดยหลงเฮ่าคาด
กระของประเทศไทย
ว่าจะน�ำคนงานจีน 30,000 คนเข้ า
นอกจากนี ้ การก่อสร้ างคลอง
มาในประเทศไทยเพื่อจัดการงาน
อาจสร้ างความเสียหายต่อความ
ก่อสร้ าง
สัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับ
โครงการจีนทัว่ โลกขึ ้นชือ่
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของสมาคม
เรื่องการค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้ อมเป็ น
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ทีส่ องรองจากจุดมุง่ หมายทาง
พล.อ.
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เฉียงใต้ รวมถึงอินโดนีเซีย สิงคโปร์
ภูมศิ าสตร์ การเมืองของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีไทยกล่ าวสุ นทรพจน์
และมาเลเซีย ที่จะเสียธุรกิจขนส่ง
จีน นักวิจารณ์บางรายกล่าวว่า
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ให้ กบั ประเทศไทย ซึง่ แม้ อาจต้ อง
โครงการคลองไทยอาจส่งผลเสีย
โขงในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ใช้ เวลาถึงสิบปี เพื่อสร้ างส่วนที่
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของ
เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รอยเตอร์
เป็ นฐานรองรับ แต่ท้ายที่สดุ ยก
ไทยและท�ำลายการประมง “เส้ น
ตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ อาจสูญเสีย
ทางคลองทีเ่ สนอจะตัดผ่านพื ้นที่
ท่องเทีย่ วในทะเลอันดามันซึง่ สร้ างรายได้ ร้อยละ 40 ของ ธุรกิจขนส่งระหว่างร้ อยละ 30 ถึง 50 ตามการคาด
รายได้ โดยรวมจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว” นายธรณ์ การณ์จ�ำนวนหนึ่ง
“ความคิดที่ว่าจะสูญเสียธุรกิจให้ กบั คลองกระ
ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชีย่ วชาญทางทะเลจากมหาวิทยาลัย
สร้ างความกังวลใจให้ กบั ประเทศตามแนวช่องแคบ
เกษตรศาสตร์ กล่าว บิ สซิ เนส สแตนดาร์ ด รายงาน โดย
เส้ นทางดังกล่าวจะพาดผ่านเกาะภูเก็ตและกระบีอ่ นั เป็ น มะละกา ซึง่ คือมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
ความสัมพันธ์ ของไทยกับประเทศเหล่านี ้จะเป็ นส่วน
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วยอดนิยม จากรายงาน
ส�ำคัญอย่างเห็นได้ ชดั ต่อการตัดสินใจว่าจะด�ำเนินการ
ของเดอะเนชัน่ ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ขา่ วภาษาอังกฤษใน
ตามโครงการหรื อไม่” จากการวิเคราะห์โดย
ประเทศไทย
สแตรตฟอร์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็ น
ผู้เชีย่ วชาญทางการทหารอืน่ ๆ กังวลเช่นกันว่าการ
สิ่งตีพิมพ์ดิจิทลั ที่ให้ บริ การแพลตฟอร์ มการข่าวด้ าน
สร้ างคลองอาจแบ่งประเทศออกเป็ นสองส่วนเนือ่ งจาก
ภูมิศาสตร์ การเมือง
ต�ำแหน่งของคลอง ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ ความตึงเครียดใน
ผู้สงั เกตการณ์และนักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่าจีนจะ
ภาคใต้ ของประเทศไทย ทังนี
้ ้ คลองดังกล่าวอาจท�ำให้ เกิด
ได้ รับประโยชน์มากที่สดุ จากคลองดังกล่าวเพราะเป็ นทัง้
การแบ่งแยกทางภูมศิ าสตร์ ระหว่างภูมภิ าคพุทธศาสนา
และจังหวัดทีเ่ ป็ นมุสลิมส่วนใหญ่ในภาคใต้ “การก่อสร้ าง ผู้สร้ างและผู้ควบคุม โดยสแตรตฟอร์ ระบุวา่ แม้ จีนจะเป็ น
คลองกระ จะท�ำให้ สถานการณ์ในภูมภิ าคทีม่ กี ารปะทุได้ นักลงทุนรายเดียวที่จะท�ำโครงการนี ้ให้ เป็ นจริ งได้ “แต่
จีนได้ เก็บง�ำความสนใจเกี่ยวกับคลองใหม่แห่งนี ้อย่าง
ง่าย เลวร้ ายลงและสร้ างความแบ่งแยกมากขึ ้นภายใน
ประเทศ” นางเรีย เมนอน นักวิจยั ทีค่ าร์ เนกีอนิ เดียเขียนไว้ มิดชิดที่สดุ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้ านความสัมพันธ์
กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค” o
ในเดอะดิโพลแมต ฉบับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
IPD FORUM
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ทีมงานจากนานาประเทศรวมตัวกันเพื่อ ช่ วยนักฟุตบอล
เยาวชนที่ตดิ อยู่ในถ�ำ้ ที่ถกู น�ำ้ ท่ วมในประเทศไทย
น.ท. ภิญโญ รุ่งเรื อง

เมื่อหน่ วยซีลเดินทางมาถึงถ�ำ้ หลวงขุนน�ำ้ นางนอน
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ก็ได้ เผชิญกับความ
ท้ าทายต่ าง ๆ นานาในการหาทางช่ วยเด็ก 12 คนที่
มีอายุระหว่ าง 11 ถึง 17 ปี และโค้ ชทีมฟุตบอลของ
เด็ก ๆ เหล่ านี ้
ฝนเทลงมาไม่ ขาดสายท�ำให้ ระดับน�ำ้ สูงขึน้ ในถ�ำ้
มืดเต็มไปด้ วยกระแสน�ำ้ เย็นเฉียบที่ไหลเชี่ยวกราก
หน่ วยซีลต้ องผจญกับแนวหินงอกหินย้ อยที่อันตราย
สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ พืน้ ผิวขรุ ขระ และทาง
เดินคดเคีย้ วภายในถ�ำ้ ที่คับแคบและต่ างระดับกัน ไม่ มี
แผนที่เส้ นทางภายในถ�ำ้ และการปรั บตัวเข้ ากับสภาพ
แวดล้ อมเหล่ านีท้ ำ� ให้ เสียเวลาอันมีค่าไปไม่ น้อย
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หน่วยซีลไม่นา่ จะถูกเรี ยกเข้ าสูพ่ ื ้นที่ได้ อย่างรวดเร็วดัง
ที่เป็ นอยูห่ ากไม่ใช่เพราะโชคชะตา
ผู้บญ
ั ชาการหน่วยซีลมอบหมายให้ ผมไปประจ�ำการ
ที่สว่ นควบคุมปฏิบตั กิ ารที่มีหน้ าที่สง่ ตัวหน่วยซีล 14 นาย
ซึง่ เป็ นสมาชิกของกรมรบพิเศษที่ 1 ไปยังจังหวัดเชียงราย
โดยใช้ เครื่ องบินของกองทัพเรื อ ผมอยูเ่ บื ้องหลังเพื่อคอย
ประสานงานการปฏิบตั กิ ารและสนับสนุนการขนส่งวัสดุ
จากสนามบินกองทัพเรื ออูต่ ะเภาไปยังท่าอากาศยาน
เชียงราย ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวยังคงสนับสนุนก�ำลังพลและ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่องหลังจากมีทีทา่ ว่าภารกิจอาจไม่
ส�ำเร็ จ หน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยซีลอีก 127 นายได้ รับ
วัสดุอปุ กรณ์ที่สง่ กันมา 7 ทอด
การประเมินสถานการณ์
หน่วยกู้ภยั และหน่วยงานช่วยเหลือยังจับต้ นชนปลายใน
สถานการณ์ในพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารไม่ได้ ในทันที ในตอนแรก
กองบัญชาการกลางกองทัพเรื อไทยส่งทีมหน่วยปฏิบตั ิ
การพิเศษ 5 นาย เราวางแผนขอความช่วยเหลือเพิ่ม
เติมจากหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษลุม่ แม่น� ้ำโขง แต่ทางนัน้
ไม่พร้ อม เมื่อเป็ นเช่นนี ้ หน่วยซีล 14 นายจึงถูกส่งไปที่ถ� ้ำ
และหน่วยซีลเป็ นผู้ระบุวา่ ต้ องการบุคลากรและอุปกรณ์
เพิ่ม
ตอนแรก ทีมงานขออุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ยงั ชีพ
เราปรับเปลีย่ นวิธีการด�ำเนินการหลายรูปแบบในเวลาต่อ
มา ก่อนมอบหมายหน้ าที่ เราต้ องประเมินความสามารถ
ของนักประดาน� ้ำหลายกลุม่ ทีอ่ าสาเข้ ามาท�ำหน้ าที่ ภาย
ใต้ การก�ำกับดูแลของหน่วยซีล ณ จุดหนึง่ เราใช้ นกั ประดา
น� ้ำขนถังอากาศภายในถ� ้ำไปยังโถงสาม ซึง่ เป็ นพื ้นทีแ่ ห้ ง
เจ้ าหน้ าทีท่ หารไทยเตรียมตัวออกจากจุดท�ำการในถ�ำ้ หลังจาก
ทีห่ น่ วยกู้ภยั ได้ ช่วยเหลือนักฟุลบอลทั้ง 12 คนและโค้ ชในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

ทีห่ า่ งจากปากทางเข้ าประมาณครึ่งกิโลเมตร นักประดาน� ้ำ
รับหน้ าทีด่ งั กล่าว และเรารู้วา่ นักประดาน� ้ำกลุม่ นันมี
้ ทกั ษะ
ทีเ่ พียงพอต่อการจัดส่งถังอากาศไปยังทางลาดทีเ่ รียกว่าเนิน
นมสาว ซึง่ อยูล่ กึ เข้ าไปในถ� ้ำ 1.6 กิโลเมตร และมีเส้ นทาง
แยกออกไปสามทิศทาง
การระบุตำ� แหน่ งของเด็ก ๆ
หน่วยกู้ภยั พยายามท�ำการค้ นหาด้ วยการสนับสนุนจากทีม
นักประดาน� ้ำต่างชาติที่รับหน้ าที่โยงสายเชือก 200 เมตร
ต่อทีมตามแผนของหน่วยซีล มี 3 ทีมหลักที่ออกปฏิบตั ิ
การ ได้ แก่ หน่วยซีล นักประดาน� ้ำชาวอังกฤษ และกลุม่ นัก
ด�ำน� ้ำอิสระจากยุโรป ในที่สดุ หลังจากที่การค้ นหาคว้ าน� ้ำ
เหลวมา 7 วัน ทีมโยงสายเชือกชุดสุดท้ ายชาวอังกฤษก็ได้
พบเด็ก ๆ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จากนัน้ ความสนใจก็มงุ่ ไปที่การหาทางน�ำเด็ก ๆ ออก
มาโดยอาศัยความช่วยเหลือจากนักประดาน� ้ำภายใน
ประเทศและต่างประเทศ จากข้ อมูลของถ� ้ำที่หน่วยซีลส่ง
ไปให้ ศนู ย์อ�ำนวยการร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หาย เราเริ่ มพิจารณา
วิธีการอื่น ๆ ในการน�ำเด็ก ๆ ออกมา เนื่องจากการช่วย
ออกมาด้ วยวิธีด�ำน� ้ำในถ� ้ำอาจเป็ นเรื่ องที่ยากล�ำบากและ
อันตรายเป็ นอย่างมาก และวันนันก็
้ มาถึง ปั จจัยที่สร้ าง
ความกดดันต่าง ๆ บีบให้ เราตัดสินใจด�ำเนินการอย่าง
รวดเร็ วและพาทุกคนออกมา
ระดับออกซิเจนภายในถ� ้ำลดลงอย่างมาก ฝนที่ตกหนัก
ท�ำให้ ระดับน� ้ำในถ� ้ำเพิ่มสูงขึ ้นภายในสามถึงสี่วนั ถัดมา
เราวางแผนตามขีดจ�ำกัดและความสามารถของ
บุคลากรหน่วยซีลและอุปกรณ์ที่มีในขณะนัน้ แต่เมื่อ
ประเมินแล้ วพบว่ามีความเสี่ยงสูง เราจึงใช้ วิธีการอื่นเพื่อ
ยื ้อเวลา เช่น ต่อสายออกซิเจนเข้ าไปในถ� ้ำเพื่อเพิ่มระดับ
ออกซิเจน นักประดาน� ้ำต่างชาติมองว่าเป็ นความพยายาม
ที่สญ
ู เปล่า แต่เราก็จ�ำเป็ นต้ องท�ำ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เราท�ำได้ ใน
เวลานัน้ และเราคิดว่ายังดีกว่าไม่ท�ำอะไรเลย และเรายังคง

การช่วยเหลือ
ออกจากถ้�ำ ล�ำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2561
24 มิถนุ ายน เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว หน่วยซีลประจ�ำกองทัพเรื อไทย 14 นาย
ได้เข้ามาในพื้นที่และเริ่ มปฏิบตั ิงานทันทีหลังจากการสรุ ปงาน

25 มิถนุ ายน หน่วยกูภ้ ยั ด�ำเนินการค้นหา ขุดเจาะเส้นทางภายในถ�้ำที่ถกู ปิ ดกั้นไว้ก่อน
หน้านี้ และนักด�ำน�้ำที่ดำ� เข้าไป 400 เมตรพบลายนิ้วมือและรอยเท้า
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การจัดส่ งถังอากาศมาถึงหน่ วยบัญชาการกู้ภยั ในถ�ำ้ ของหน่ วยซีลราชนาวีไทย

เก็ตตี ้อิมเมจ

มองหาวิธีการอื่นต่อไป รวมถึงหาช่องบนภูเขาเพื่อเจาะทางเข้ าไป ออกมาโดยเร็วที่สดุ แม้ จะมีความเป็ นไปได้ สงู ว่าบางคนอาจไม่
หาตัวเด็ก ๆ เพื่อพาออกมาจากทางนัน้
รอดชีวิต
ในมุมมองของการบริ หารความเสี่ยง นี่คือหนทางเดียว แต่ใน
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ ของการช่ วยเหลือจากใต้ น�ำ้
มุมมองด้ านจิตวิทยา เราต้ องใช้ เวลาที่มีเพื่อหาวิธีที่เป็ นไปได้ มาก
เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง หน่วยงานระดับสูงจึงสัง่ การให้ ศนู ย์
ที่สดุ ในการด�ำเนินการและการลดความเสี่ยง
ประสานงานกู้ภยั ค้ นหาวิธีการที่ไม่เป็ นอันตรายต่อชีวิตเด็ก ๆ
รัฐบาลไทย นักประดาน� ้ำอังกฤษ นักประดาน� ้ำจากกอง
พวกเราในหน่วยซีลราชนาวีไทยต่างเห็นพ้ องว่าวิธีแบบนันไม่
้ มี
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก รวมถึงนักประดา
ู หายต่าง น� ้ำกรมต�ำรวจออสเตรเลียร่วมมือกันและให้ ข้อมูลแก่นกั ประดา
อยูจ่ ริ ง พวกเราทุกคนที่ศนู ย์อ�ำนวยการร่วมค้ นหาผู้สญ
รับแรงกดดันอย่างหนักเนื่องจากความคาดหวังในระดับสูงของ
น� ้ำถ� ้ำผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมที่เกณฑ์มา รวมถึง ดร.ริ ชาร์ ด แฮร์ ริส ที่
ประชาชน ทีมนักประดาน� ้ำต่างชาติยงั เรี ยกร้ องให้ น�ำตัวเด็ก ๆ
เดินทางมาจากออสเตรเลียเพื่อร่วมภารกิจ ซึง่ ช่วยให้ งานของเรา

2 กรกฎาคม ทีมด�ำน�้ำของหน่วยซีลประจ�ำกองทัพเรื อไทย ทีมนักด�ำน�้ำอิสระชาวยุโรป และทีมนักด�ำน�้ำชาวอังกฤษ สับเปลี่ยนกัน

เข้าไปวางเชือกน�ำทางจากสามแยก แต่ละทีมวางเชือกเป็ นระยะทาง 200 เมตร และเมื่อนักด�ำน�้ำชาวอังกฤษวางเชือก
ในระยะ 200 เมตรสุ ดท้าย ก็ตอ้ งใช้เชือกเพิ่มเติมเพื่อยืดระยะน�ำทางให้ลึกเข้าไปในถ�้ำ ที่ซ่ ึงนักด�ำน�้ำพบกับ 13 คนที่ติด
อยูภ่ ายใน

3 กรกฎาคม มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ อาหาร น�้ำดื่ม และการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต การด�ำเนินการนี้แบ่งเป็ นสอง

ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1: นักด�ำน�้ำสี่ คนพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ และไฟฉายเข้าไปในถ�้ำไเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและคอย
อยูเ่ ป็ นเพื่อน พร้อมกับประเมินโครงสร้างภายในถ�้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย ขั้นตอนที่ 2: นักด�ำน�้ำ 3 คนและ
แพทย์ 1 คนเข้าท�ำการช่วยเหลือโดยให้การรักษาทางการแพทย์ มอบอาหารและน�้ำ รวมทั้งช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโดย
การฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจ
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ง่ายขึ ้นมากและลดความเสี่ยงได้ อย่างส�ำคัญ เพราะตอนนี ้
เรามีนกั ประดาน� ้ำถ� ้ำ 13 คนที่มีทกั ษะพร้ อมประสบการณ์
ขันสู
้ ง
หน่วยต่าง ๆ ร่วมกันวางแผนและน�ำเสนอแก่ศนู ย์อ�ำนวย
การร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หาย โดยได้ รับค�ำอนุมตั ขิ นสุ
ั ้ ดท้ ายจาก
กระทรวงมหาดไทย เราร่วมกันซักซ้ อมแผนการ ซึง่ ยังรวมถึง
การทดสอบอุปกรณ์ด�ำน� ้ำส�ำหรับเด็ก ๆ
เราเข้ าใจความส�ำคัญของการด�ำเนินการภารกิจนี ้อย่าง
รัดกุม หากเราเร่งรี บในตอนแรกเพื่อช่วยเด็ก ๆ ออกมา
ภารกิจอาจจบไม่สวยหรื อจบดัง่ ปาฏิหารย์ดงั ที่เป็ นอยู่

ปฏิบตั กิ ารที่ไม่ สำ� เร็จ
ปฏิบตั กิ ารในสภาพการณ์นี ้แสดงให้ เห็นความท้ าทายที่ไม่
ธรรมดามากมาย โถงต่าง ๆ เชื่อมต่อกันด้ วยโพรงอันคด
เคี ้ยวระหว่างปากทางเขาถ� ้ำและบริ เวณที่เด็ก ๆ อยู่ ท�ำให้ มี
ความซับซ้ อนมากขึ ้น
• แผนขันต้
้ นคือวางสายโทรศัพท์จากโถงสามซึง่ หน่วย
กู้ภยั ได้ จดั ตังกองบั
้
ญชาการส่วนหน้ าจากทางสาม
แยกที่เนินนมสาว ซึง่ อยูล่ กึ เข้ าไปในถ� ้ำ 1.6 กิโลเมตร
จากจุดหมาย และประมาณ 2.5 กิโลเมตรจากปาก
ถ� ้ำ แต่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากทีมไม่มีชดุ

เจ้ าหน้ าทีท่ หารไทยพยายามต่ อท่ อเพือ่ ป้ องกันน�ำ้ ไม่ ให้ ไหลเข้ าไปในถ�ำ้ ทีม่ เี ด็ก 12 คน และโค้ ช
ฟุตบอลติดอยู่ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

7 กรกฎาคม หน่วยบัญชาการและควบคุมกองทัพเรื อไทยและนักด�ำน�้ำของสหรัฐอเมริ กาท�ำงานร่ วมกันเพื่อพัฒนาแผนการ ทีม

ช่วยเหลือได้ประกาศแผนการให้กบั หน่วยต่าง ๆ และเริ่ มซ้อมปฏิบตั ิการ หน่วยกูภ้ ยั เตรี ยมหน้ากากแบบเต็มหน้า
และส่ งมอบอาหารและสิ่ งของที่จำ� เป็ นให้กบั เด็ก ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากนักด�ำน�้ำชาวต่างชาติ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยทีมด�ำน�้ำจากสหราชอาณาจักร ยุโรป สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลียและจีน

8 กรกฎาคม ตามแผนการช่วยเหลือ นักด�ำน�้ำน�ำเด็ก 4 คนออกมาได้ในความพยายามครั้งแรก ตามแผนการคือการช่วยเหลือ

ทั้งหมดจะด�ำเนินการในช่วงระยะเวลาสี่ วนั โดยแบ่งออกเป็ นสามรอบ แต่ละรอบประกอบไปด้วยสองขั้นตอนคือ
12 ชัว่ โมงส�ำหรับการเตรี ยมความพร้อมและ 12 ชัว่ โมงส�ำหรับการช่วยเหลือจริ ง
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ประดาน� ้ำที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร และอาจมีความ
เสี่ยงที่จะมีอาการสูญเสียความร้ อน
• การติดตังท่
้ อออกซิเจนขนาด 3/8 นิ ้วเพื่อเพิ่มระดับ
ออกซิเจนภายในบริ เวณถ� ้ำที่เหยื่อ 13 คนติดอยูท่ �ำได้
ไกลที่สดุ แค่โถงสาม ซึง่ อยูห่ า่ งจากเด็ก ๆ ประมาณ
1.1 กิโลเมตร นักประดาน� ้ำไม่สามารถลากท่อ
ออกซิเจนผ่านอุปสรรคภายในถ� ้ำภายใต้ เวลาที่จ�ำกัด
แต่อย่างน้ อยท่อก็ท�ำให้ เห็นว่ามีประโยชน์ในการเพิ่ม
ระดับออกซิเจนในโถงสามอันเป็ นสถานที่ด�ำเนิน
ภารกิจกู้ภยั บุคลากรที่อยูภ่ ายในจ�ำนวนมากท�ำให้
อัตราการใช้ ออกซิเจนเพิ่มขึ ้น
• อุปกรณ์และเครื่ องมือบางส่วนที่น�ำเข้ าไปยังโถง
สามและจุดที่เหยื่อติดถ� ้ำ 13 คนอยูเ่ กิดความเสีย
หายเนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ทนต่อแรงดันน� ้ำระหว่าง
การน�ำทางใต้ น� ้ำ นอกจากนี ้ยังเกิดความสับสนภายใน
ทีมสนับสนุนที่ท�ำหน้ าที่วางอุปกรณ์ในบางต�ำแหน่ง
• การเสียชีวิตของอดีตนาวาตรี สมาน กุนนั ท�ำให้ ทีม
ต้ องหยุดปฏิบตั กิ ารและทบทวนวิธีการและความ
ปลอดภัยในการด�ำเนินการใหม่ การสูญเสียครัง้ นี ้เป็ น
แรงบันดาลใจให้ เราปฏิบตั งิ านต่อด้ วยจิตใจแน่วแน่ ผู้
บัญชาการหน่วยและนายทหารระดับสูงของกองทัพ
เรื อให้ ก�ำลังใจและแรงบันดาลใจแก่เราด้ วยการแสดง
ความเป็ นผู้น�ำที่เข้ มแข็ง บุคลากรของเราส่วนใหญ่ไม่
เสียแรงใจและไม่เสียขวัญจากภารกิจ
อุปสรรคและปั ญหาต่ าง ๆ
ระหว่างการด�ำเนินการกู้ภยั หน่วยงานบางหน่วยเข้ าสู้พื ้นที่
ปฏิบตั กิ ารโดยไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับแผนการและไม่ได้ มี
อ�ำนาจหน้ าที่ ซึง่ ท�ำให้ เกิดความสับสนเพิ่มขึ ้นและก่อให้ เกิด
อันตรายกับผู้ประสบภัย ศูนย์การค้ นหาและช่วยเหลือได้
สัง่ การให้ หน่วยซีลควบคุมดูแลการปฏิบตั ิการ และตังศู
้ นย์
อ�ำนวยการร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หายส�ำหรับการกู้ภยั ด้ วยความ
สนับสนุนจากนักประดาน� ้ำนานาประเทศ เราด�ำเนินการ

9 กรกฎาคม

บรรยายสรุปปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับ “การเจาะหิน” เพื่อแจ้ ง
ข่าวให้ หน่วยต่าง ๆ ทราบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบาง
หน่วยไม่ได้ เข้ าร่วมฟั งบรรยาย จึงเกิดปั ญหาในการด�ำเนิน
การบางส่วนของปฏิบตั กิ าร
ค�ำร้ องขออุปกรณ์จากบุคคลภายนอกไม่ได้ สง่ ผ่านศูนย์
อ�ำนวยการร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หายของหน่วยซีล ท�ำให้ มีวสั ดุ
และเครื่ องมือส่วนเกินและมีพื ้นที่จดั เก็บไม่พอ
หน่วยงานบางหน่วยและบุคคลบางกลุม่ เข้ าร่วมปฏิบตั ิ
การของหน่วยซีล และมีผ้ คู นที่เดินทางมาเพื่อให้ ให้ การ
สนับสนุนที่ขดั ต่อมาตรการความปลอดภัยของการปฏิบตั ิ
การ ท�ำให้ เกิดผลกระทบเชิงลบต่อปฏิบตั กิ ารและท�ำให้ ขา่ ว
รั่วไหล
มีความสับสนเกิดขึ ้นกับข้ อมูลขององค์กรสื่อที่เป็ นคู่
แข่งกันที่ต้องการข่าวที่รวดเร็วแทนที่จะเป็ นข่าวที่แม่นย�ำ
ปั จจัยนี ้ท�ำให้ เกิดความสับสนในการปฏิบตั กิ าร ซึง่ อาจ
แก้ ไขได้ ด้วยการจัดตังศู
้ นย์ขา่ วที่ศนู ย์อ�ำนวยการร่วมค้ นหา
ผู้สญ
ู หายตังแต่
้ เริ่ มปฏิบตั กิ ารไปจนถึงตอนจบภารกิจ
บทเรี ยนที่ได้ รับ
หน่วยต่าง ๆ ของเราขาดประสบการณ์ การฝึ กอบรม หรื อ
ใบรับรองในการด�ำน� ้ำในถ� ้ำ เราต้ องพิจารณาการจัด
หลักสูตรด�ำน� ้ำในถ� ้ำเพื่อเตรี ยมตัวส�ำหรับเหตุการณ์ท�ำนอง
นี ้ในอนาคต ทังในประเทศและด้
้
วยการสนับสนุนจากชาติ
พันธมิตร
อุปกรณ์ด�ำน� ้ำขันพื
้ ้นฐานของหน่วยประดาน� ้ำยังไม่
เพียงพอและไม่อยูใ่ นสภาพที่พร้ อมใช้ งาน นอกจากนี ้ ก่อน
้
งต้ องพิจารณาที่
หน้ านี ้เรายังไม่มีอปุ กรณ์ด�ำน� ้ำ ดังนันเราจึ
จะเสนอการจัดซื ้ออุปกรณ์เหล่านี ้

ในรอบที่สองของแผนการช่วยเหลือ
นักด�ำน�้ำน�ำเด็กออกมาเพิม่ ได้อีกสี่ คน

10 กรกฎาคม ในรอบที่สาม เด็กสี่คนและโค้ชได้รับ

การช่วยเหลือออกมา เมื่อสมาชิกสี่ คน
ของทีมด�ำน�้ำหน่วยซีลประจ�ำกองทัพ
เรื อไทยออกมาแล้ว ภารกิจกูภ้ ยั ก็เสร็ จ
สมบูรณ์
IPD FORUM
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นายเอกพล จันทะวงษ์ โค้ ชฟุตบอลชาวไทยทีไ่ ด้ รับการช่ วยเหลือ (ซ้ าย) และสมาชิกทีม
ฟุตบอลทั้ง 12 คนร่ วมแสดงความอาลัยระหว่ างงานแถลงข่ าวเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2561 ในจังหวัดเชียงราย แด่ อาสาสมัครและนาวาตรี สมาน กุนัน อดีตนักด�ำน�ำ้ หน่ วยซีลซึ่ง

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดตังศู
้ นย์การบัญชาการ
การควบคุม และการสื่อสารบริ เวณปากทางเข้ าถ� ้ำโดยใช้
จุดตรวจสอบ บุคลากร และอุปกรณ์เพื่อลดความสับสนจาก
หน่วยภายนอกและจากข้ อมูลที่ผิดพลาด (ซึง่ เรี ยกว่าความ
สับสนกลางสมรภูมิ) นอกจากนี ้ ปั จจัยหนึง่ ที่สร้ างความส�ำเร็ จ
ให้ กบั ภารกิจคือการใช้ ระบบที่เพิ่มความสะดวกให้ กบั การ
ใช้ อปุ กรณ์และรักษาการรับรู้สถานการณ์ไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง
(เช่น หลักการโอโอดีเอ ซึง่ ได้ แก่ สังเกต ปรับตัว ตัดสินใจ และ
ด�ำเนินการ) เพื่อให้ แก้ ปัญหาได้ ทนั ท่วงที
ไทยซึง่ เป็ นประเทศเจ้ าบ้ าน เป็ นผู้น�ำในการบริ หาร
จัดการและการวางแผนปฏิบตั กิ าร บางประเทศพยายามสวม
บทบาทผู้น�ำ แต่หน่วยซีลรักษาบทบาทความเป็ นผู้น�ำอย่าง
ต่อเนื่องในการวางแผน การบัญชาการ และการควบคุมตลอด
ทังปฏิ
้ บตั ิการกู้ภยั จนกระทัง่ ภารกิจส�ำเร็จลุลว่ ง
การสนับสนุนจากสหรั ฐฯ
นอกจากนี ้ ทางสหรัฐอเมริ กายังส่งบุคลากรที่มีความสามารถ
สูงเพื่อช่วยเหลือในการกู้ภยั และยังทุม่ เทอย่างเต็มที่ ซึง่ สร้ าง
ความประทับใจให้ กบั หน่วยซีลราชนาวีไทยเป็ นอย่างมาก ทัง้
ในการมีสว่ นร่วมในขันการวางแผนและการให้
้
ค�ำแนะน�ำใน
ขันตอนการประสานงาน
้
ซึง่ ส่งผลให้ ภารกิจส�ำเร็ จลุลว่ ง เรา
เห็นเรื่ องนี ้ได้ ตลอดการปฏิบตั ิภารกิจประจ�ำวัน มีเจ้ าหน้ าที่
ของทางสหรัฐฯ ท่านหนึง่ ปฏิบตั งิ านตลอด 24 ชัว่ โมงที่หน่วย
ควบคุมปฏิบตั กิ าร เสนอตัวปฏิบตั กิ ารภายในถ� ้ำโดยไม่ลงั เล
58
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เมื่อมีเหตุจ�ำเป็ นตามแผนของศูนย์อ�ำนวยการร่วมค้ นหาผู้
สูญหาย ซึง่ สร้ างความประทับใจให้ กบั หน่วยซีลราชนาวีไทย
และทีมปฏิบตั กิ ารทีมอื่น ๆ อย่างมาก
นอกจากนี ้ ในช่วงเวลาแห่งวิกฤติการณ์ที่จ�ำเป็ นต้ องมีการ
ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ผู้ไม่
ประสงค์ออกนามเข้ ามาเสนอความคิดเห็นและค�ำแนะน�ำ เจ้ า
หน้ าที่ทา่ นนี ้อยูก่ บั เราตลอดเวลาโดยไม่ออกไปพบสื่อหรื อให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านในถ� ้ำ ผมประทับใจในเรื่ อง
นี ้มาก
จากประสบการณ์ครัง้ นี ้ท�ำให้ หน่วยซีลราชนาวีไทยอย่าง
ผมได้ พบเพื่อนแท้ ในอนาคตหากเพื่อนคนนี ้ต้ องการความ
ช่วยเหลือใด ๆ จากผม ผมยินดีชว่ ยเหลือทันที

บรรยากาศแห่ งความเชื่อใจ
ประสบการณ์ครัง้ นี ้ท�ำให้ หลาย ๆ ทีมมารวมตัวกัน
ทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่ออาสาเข้ า
มาปฏิบตั หิ น้ าที่และรับผิดชอบด้ วยเหตุผลที่ตา่ งกัน
ส�ำหรับหลายคน “การลงทุนหลัก” คือความรู้และ
ความสามารถซึง่ มีมากมายและแตกต่างกันออกไป ผู้
ที่มีสว่ นร่วมรวมไปถึงกลุม่ อากาศอัด กลุม่ สูบน� ้ำ กลุม่
ขนส่งถังออกซิเจน กลุม่ จัดถังอากาศส�ำรองเข้ าที่ รวม
ทังหน่
้ วยช่วยเหลือและรักษาพยาบาล เด็ก ๆ
ในถ� ้ำ ความพยายามเหล่านี ้ยังรวมไปถึงกลุม่ ที่พา
เด็ก ๆ ออกจากถ� ้ำและกลุม่ ที่คอยดูแลเด็ก ๆ เมื่อ
ออกมาได้ ผมเชื่อว่าบุคลากรในกลุม่ เหล่านี ้ใช้ ความรู้

และความสามารถของตนอย่างเต็มที่ จึงยากที่จะยก
ความดีความชอบเป็ นกรณีพิเศษให้ กบั บุคคล กลุม่
หรื อหน่วยงานใด ๆ ผมเชื่อว่าไม่มีใครเป็ นฮีโร่ มีเพียง
ความร่วมมือครัง้ ยิ่งใหญ่ของทุกคนในโลกที่หวังให้
เด็ก ๆ ปลอดภัย ผู้ที่ไม่ยอมให้ มีสงิ่ ใดมาขวางทาง ไม่
ว่าจะชนชาติ ศาสนา หรื อความเชื่อใด ๆ เพราะความ
สุขของพวกเขาและของพวกเราคือการท�ำให้ ผ้ อู ื่นมี
ความสุข o

เด็ก ๆ ทีไ่ ด้ รับการ
ช่ วยเหลือและ
โค้ ช เดินทางมา
ถึงงานแถลงข่ าว
ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
เมือ่ วันที่ 18

น.ท. ภิญโญ รุ่งเรื อง ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ บู ญ
ั ชาการหน่วยซีลที่ 2 หน่วยสงคราม
พิเศษทางเรื อที่ 1 กองบัญชาการสงครามพิเศษราชนาวีไทย ในฐานะเจ้ า
หน้ าที่ปฏิบตั กิ ารของภารกิจกู้ภยั น.ท. ภิญโญให้ ข้อมูลกับ ฟอรัม จาก
ประสบการณ์ตรง
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กระบอกเสี ยง

IPDF

การฟอกเงิน การทุจริต
และการหลีกเลีย่ งภาษี
ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
สรุ ปวิธีที่องค์กรต่อสูก้ บั ภัยคุกคามการทุจริ ต
ทาเคฮิโกะ นากาโอะ

ธนาคารพัฒนาเอเชียยังคงเป็ นผู้น�ำในเอเชียและแปซิฟิกในการ
สนับสนุนความพยายามระดับโลกในการแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ต การ
ฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีการประมาณการว่ามีการสูญ
เสียเงินกว่า 8 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 24 ล้ านล้ านบาท)
ถึง 2 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 66 ล้ านล้ านบาท) ทัว่ โลก
ทุกปี เนื่องจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี ้ ซึง่ เงินจ�ำนวนนี ้สามารถน�ำ
ไปให้ กบั ประเทศที่ก�ำลังพัฒนาให้ ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนได้
การทุจริ ต การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี สร้ างความเสียหาย
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจตลอดจนความเป็ นธรรมในหมูป่ ระชาชน
นอกจากนี ้ ยังมีความเห็นพ้ องกันว่าการกระท�ำเหล่านี ้เป็ นภัยคุกคาม
ต่อโครงสร้ างพื ้นฐานของสังคม รวมถึงความปลอดภัย ความมัน่ คง
และเสถียรภาพทางการเมือง ซึง่ ความปลอดภัย ความมัน่ คงและ
เสถียรภาพทางการเมืองเป็ นเงื่อนไขที่จ�ำเป็ นส�ำหรับธนาคารพัฒนา
เอเชียและพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อด�ำเนินการโครงการและแผนงาน
ส�ำหรับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การทุจริตคือภัยคุกคามต่ อความปลอดภัยและความมั่นคง
องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และองค์การ
ต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรื ออินเตอร์ โพล ระบุวา่ การ
ทุจริ ตเป็ นสิง่ บ่มเพาะองค์กรอาชญากรรมและการก่อการร้ าย บุคคล
ที่ทจุ ริ ตและผู้ก่อการร้ ายใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่สีเทาและช่องโหว่ใน
ระบบกฎหมายและการเงิน พื ้นที่สีเทาและช่องโหว่เหล่านี ้เปิ ดช่อง
ทางส�ำหรับการฟอกเงิน การหนีภาษี และการเคลื่อนย้ ายเงินอย่าง
ผิดกฎหมาย ท�ำให้ อาชญากรและองค์กรก่อการร้ ายมีชอ่ งทางด�ำเนิน
การได้
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติมีมติหลายข้ อที่ระบุ
ว่ากลุม่ ผู้ก่อการร้ ายปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกับกลุม่ อาชญากรระหว่าง
ประเทศในแง่ของการสร้ างเงินทุนและการใช้ การฟอกเงิน การทุจริ ต
การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี เกิดขึ ้นข้ ามพรมแดนและส่งผล
กระทบแม้ กระทัง่ กับประเทศที่พฒ
ั นามากที่สดุ อย่างไรก็ตาม สิง่
เหล่านี ้เป็ นภัยอันตรายมากที่สดุ ต่อประเทศที่ก�ำลังพัฒนา และมี
ความเสียหายอย่างยิ่งต่อประเทศที่ถือว่าเปราะบางและได้ รับผลกระ

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เทียบท่ าทีท่ ่ าเรือหยางซานในกรุงเซี่ยงไฮ้ ธนาคารพัฒนาเอเชียได้ ดำ� เนินการโครงการต่ อต้ านการทุจริตและต่ อต้ านการฟอก
เงิน ควบคู่ไปกับการป้ องปรามการหลีกเลีย่ งภาษี เพือ่ รับประกันเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกทีเ่ จริญก้ าวหน้ า ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ทบจากความขัดแย้ ง ซึง่ หลายแห่งอยูใ่ นเอเชียและแปซิฟิก
หากการทุจริ ต การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี ถกู ปล่อยให้ ฝัง
รากลึก แน่นอนว่าเราจะอยูใ่ นโลกที่ปลอดภัยและมัน่ คงน้ อยลง

ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 66 ล้ านบาท) ซึง่ จะเพิ่มความสามารถ
ของประเทศสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลส�ำหรับ
ความโปร่งใสด้ านภาษี การตอบโต้ การหลีกเลี่ยงภาษี และการปกป้อง
ตนเองจากการวางแผนภาษี เชิงรุก โดยจะมีความร่วมมือกับองค์กร
ความมุ่งมั่นและบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชีย
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กองทุนการเงินระหว่าง
ธนาคารพัฒนาเอเชียสนับสนุนประเทศสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาเพื่อแก้ ไข ประเทศ และศูนย์ชว่ ยเหลือด้ านเทคนิคทางการเงินแปซิฟิก รวมถึงกลุม่
ปั ญหาภัยคุกคามของการทุจริ ต การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี
อื่น ๆ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือทางเทคนิคนี ้
อย่างไร
ประการที่สี่ เราเริ่ มต้ นโครงการใหม่เพื่อระดมทรัพยากรมากขึ ้น
ประการแรก ธนาคารพัฒนาเอเชียได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบาย การไม่
ส�ำหรับความพยายามในการเสริ มสร้ างขีดความสามารถโดยประเทศ
ทนต่อการทุจริ ตเพื่อป้องกันการกระท�ำทุจริ ตที่สง่ ผลกระทบเชิงลบต่อ
สมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาของเรา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคาร
การส่งมอบโครงการและแผนงานในประเทศสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาของ พัฒนาเอเชียได้ ก่อตังกองทุ
้
นระดมทรัพยากรภายในประเทศ ซึง่ จะ
เรา เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ใน พ.ศ. 2558 ในการปฏิบตั กิ าร
สนับสนุนธนาคารพัฒนาเอเชียด้ านการปิ ดช่อง
ในรัฐเอกราช เราได้ น�ำเสนอกฎใหม่ ๆ เพื่อให้
โหว่ทางภาษี ในภาคการเงิน เพิ่มการปฏิบตั ติ าม
แน่ใจว่าจะมีการด�ำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์
กฎระเบียบด้ านภาษี และพัฒนาการบริ หารภาษี
สถานะด้ านความซื่อสัตย์ในผู้เข้ าร่วมภาค
ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ กองทุนดังกล่าวได้
เอกชนทังหมด
้
เช่น ผู้รับเหมาและผู้ร่วมลงทุน
รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปนุ่ เราก�ำลังส่ง
เชิงพาณิชย์ ในการปฏิบตั กิ ารภายในปี เดียวใน
เสริ มให้ ห้ นุ ส่วนทังทวิ
้ ภาคีและพหุภาคีอื่น ๆ มี
รัฐที่ไม่เป็ นเอกราช เราได้ ท�ำการแก้ ไขกฎเพื่อ
ส่วนร่วมในกองทุนนี ้
กวดขันการควบคุมในการต่อสู้กบั การทุจริ ต
ประการที่ห้า ธนาคารพัฒนาเอเชียก�ำลัง
การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่
พิจารณากลยุทธ์ระยะยาวใหม่ประจ�ำ พ.ศ.
ผู้ก่อการร้ าย ผมขอให้ เจ้ าหน้ าที่ธนาคารพัฒนา
2573 ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างการสนับสนุนในด้ าน
เอเชียทุกคนด�ำเนินการต่ออย่างเคร่งครัดและใช้
การทุจริ ต การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี
กฎที่ส�ำคัญเหล่านี ้อย่างจริ งจัง
จุดมุง่ หมายของกลยุทธ์ใหม่นี ้คือการสนับสนุน
ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
นายทาเคฮิ
โ
กะ
นากาโอะ
ประการที่สอง การต่อสู้กบั การทุจริ ต การ
ประเทศสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาในการบรรลุเป้า
รอยเตอร์
ฟอกเงิน การหนีภาษี และการสนับสนุนทางการ
หมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อย่างที่คณ
ุ ทราบ
เงินแก่ผ้ กู ่อการร้ ายไม่สามารถท�ำโดยสถาบัน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นเรื่ องของ
เดียว ทุกประเทศต้ องให้ ความร่วมมือเพื่อปิ ดช่องโหว่และพื ้นที่สีเทา
การลดความยากจน สุขภาพ การศึกษา เพศ และสภาพแวดล้ อม เป้า
ที่กิจกรรมผิดกฎหมายสามารถเติบโตและขยายตัว ด้ วยความเข้ าใจ
หมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนยังครอบคลุมถึงการเสริ มสร้ างธรรมาภิ
นี ้ ธนาคารพัฒนาเอเชียท�ำงานอย่างใกล้ ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศ บาลด้ วย เป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเรี ยก
อื่น ๆ ในประเด็นเหล่านี ้ นอกเหนือจากการเป็ นผู้สงั เกตการณ์ของคณะ ร้ องให้ มีการส่งเสริ มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมทุกฝ่ าย ซึง่ เป็ นสิง่
ท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอก
จ�ำเป็ นส�ำหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป้าหมายที่ 17 คือการช่วยเหลือ
เงินแล้ ว ธนาคารพัฒนาเอเชียยังเป็ นผู้สงั เกตการณ์ของกลุม่ ต่อต้ าน
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนาเพื่อเสริ มสร้ างการระดมทรัพยากรภายในประเทศ
การฟอกเงินแห่งเอเชีย/แปซิฟิก และกลุม่ ต่อต้ านการฟอกเงินและการ
ธนาคารพัฒนาเอเชียจะเพิ่มการสนับสนุนในส่วนนี ้
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายแห่งยูเรเชีย ธนาคารพัฒนา
โดยสรุปแล้ ว เรามีพนั ธะทางวิชาชีพในการต่อสู้กบั การทุจริ ต การ
เอเชียงั กระตือรื อร้ นในการสนับสนุนการประชุมเวทีโลกด้ านความ
ฟอกเงิน และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ การต่อสู้ครัง้ นี ้จ�ำเป็ นต่อการ
โปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี และช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงเพื่อส่งเสริ มความยุตธิ รรม
ให้ ประเทศสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาของเราเข้ าร่วมการประชุมนี ้และได้ รับ ในสังคม นอกจากนี ้ยังมีสงิ่ ที่ส�ำคัญกับพวกเรายิ่งกว่าปั จจัยพื ้นฐาน นัน่
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้ อมูลภาษี อตั โนมัตริ ะหว่างประเทศ
คือ ความมัน่ คงและความปลอดภัย
ประการที่สาม คณะกรรมการของธนาคารพัฒนาเอเชียอนุมตั กิ าร
ผมขอให้ เจ้ าหน้ าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียทุกคนเป็ นผู้ชนะเลิศในการ
ปรับปรุงนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตใน พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือประเทศ ต่อสู้ครัง้ นี ้ ผมขอให้ รองประธาน ผู้อ�ำนวยการทัว่ ไป และผู้อ�ำนวยการ
สมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาของเราเพิ่มเติมในเรื่ องความโปร่งใสและความ
ระดับประเทศ มีสว่ นร่วมในเรื่ องนี ้อย่างแข็งขันและเต็มที่ การกระท�ำ
ซื่อสัตย์ด้านภาษี นโยบายนี ้ขยายอาณัตของธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อ ของพวกเราแต่ละคนและพวกเราทุกคนเพื่อต่อสู้กบั การทุจริ ต การฟอก
ให้ ครอบคลุมถึงการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ข้ามพรมแดน (นอกเหนือ เงิน และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ คือจุดยืนของการรณรงค์ตอ่ ต้ านการ
จากการต่อต้ านการทุจริ ตและการฟอกเงิน) จากนโยบายฉบับปรับปรุง ทุจริ ตของเรา
นี ้ เราก�ำลังเพิ่มความช่วยเหลือทางเทคนิคให้ กบั ประเทศสมาชิกที่ก�ำลัง
นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย ให้ ข้อคิดเห็นนี ้ในการเฉลิมฉลองวันต่อต้ าน
พัฒนาเพื่อความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ด้านภาษี ตัวอย่างคือ เรา
การทุจริ ตสากลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ส�ำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชียที่กรุงมะนิลา
อนุมตั เิ งินให้ เปล่าเพื่อช่วยเหลือทางเทคนิคระดับภูมิภาคเป็ นจ�ำนวน 2 ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ค�ำปราศรัยนี ้มีการเรียบเรียงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับรูปแบบของ ฟอรัม
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ข่ าวรอบโลก

IPDF

แอฟริกา

ไอน์ สไตน์ แห่ งอนาคต

น

างวิเน็ต โคเอ็ทซี นักพันธุศาสตร์ ชาวแอฟริ กาใต้ ถือเครื่ อง
สแกนเนอร์ ส�ำหรับวินิจฉัยโรคมาลาเรี ยที่เธอกล่าวว่าสามารถ
พัฒนาให้ ใช้ ในพื ้นที่ชนบทของแอฟริ กาโดยไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้
ตัวอย่างเลือดหรื อการทดสอบในห้ องปฏิบตั กิ าร
"เครื่ องนี ้สามารถตรวจได้ อย่างรวดเร็ ว ราคาถูก และเชื ้อโรคไม่
แพร่กระจาย“ นางโคเอ็ทซีกล่าว "ซึง่ สามารถลดความไม่เท่าเทียม
กันด้ านสุขภาพและท�ำให้ เราเข้ าใกล้ โลกที่ปราศจากมาลาเรี ยได้ อีก
หนึง่ ก้ าว“
ต้ นแบบนี ้เป็ นหนึง่ ในโครงการวิจยั ที่เป็ นจุดสนใจในการประชุม
แสดงความคิดเห็นเน็กซ์ไอน์สไตน์ที่ประเทศรวันดาในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริ มการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ทวั่ ทัง้
ทวีปแอฟริ กา โดยผู้จดั เรี ยกการประชุมนี ้ว่าเป็ นการรวมตัวของนัก
วิทยาศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในทวีปแอฟริ กา
"เราสามารถก้ าวจากกาฬทวีปไปสูท่ วีปที่เรื องรอง“ นายปี เตอร์
ยี ศาสตราจารย์เคมีชาวไนจีเรี ยกล่าว โดยนายยีเป็ นผู้อธิบาย
วิธีการที่ตนวางแผนที่จะใช้ นาโนเทคโนโลยีเพื่อเก็บพลังงานแสง
อาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพลงในแบตเตอรี่ ไฮโดรเจน
นายพอล คากาเม ประธานาธิบดีรวันดา (ภาพ) ซึง่ เป็ น
ประธานสหภาพแอฟริ กา เปิ ดการประชุมโดยเชื่อมโยงความ
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ก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เข้ ากับการพัฒนาของทวีปแอฟริ กาใน
ภาพรวม
"เศรษฐกิจความรู้เป็ นเศรษฐกิจที่เจริ ญรุ่งเรื อง“ นายคากาเม
กล่าว "ในปั จจุบนั ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ที่เพียงพอ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นมากกว่าที่ผา่ นมาส�ำหรับประเทศที่จะ
บรรลุสถานะรายได้ สงู และได้ รับประโยชน์ด้านสุขภาพและความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีไปพร้ อมกัน“

“เศรษฐกิจความรู้
เป็ นเศรษฐกิจทีเ่ จริญรุ่งเรือง"

~ นายพอล คากาเม ประธานาธิบดีรวันดา

นายคากาเมกล่าวเพิ่มเติมว่า "แอฟริ กาได้ ปล่อยให้ ตวั เองถูกทิ ้ง
ไว้ ข้างหลังมานานเกินไป“ ในขณะที่แอฟริ กาก�ำลังก้ าวไปข้ างหน้ า
ก็ไม่สามารถที่จะทิ ้งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงไว้ เบื ้องหลัง นายคากาเม
กล่าว โดยกระตุ้นให้ ชาวแอฟริ กนั ยอมรับว่าช่องว่างทางเพศทัว่ โลก
ด้ านวิทยาศาสตร์ เป็ นสิง่ ที่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เอสโตเนีย

การทดสอบดีเอ็นเอฟรี
ดีแอลอาร์

แอนตาร์ กติกา

พืชผัก
เมืองหนาว

นักวิทยาศาสตร์ ในทวีปแอนตาร์ กติกาได้
เก็บเกี่ยวพืชผักที่เติบโตโดยปราศจากดิน
แสงอาทิตย์ หรื อยาก�ำจัดศัตรู พชื เป็ นครั ง้
แรก โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการที่ได้
รั บการออกแบบเพื่อช่ วยให้ นักบินอวกาศ
เพาะปลูกอาหารสด
บนดาวเคราะห์ ดวงอื่น
นักวิจยั ที่สถานีนิวเมเยอร์ 3 ของ
เยอรมนีกล่ าวว่ าได้ เก็บเกี่ยวผักสลัด
3.6 กิโลกรั ม แตงกวา 18 ลูก และหัวผัก
กาด 70 หัวที่ปลูกภายในเรื อนกระจก
เทคโนโลยีสูงเมื่ออุณหภูมภิ ายนอกอาคาร
ลดลงต�่ำกว่ าลบ 20 องศาเซลเซียส
ศูนย์ อวกาศเยอรมันซึ่งเป็ นผู้ประสาน
งานโครงการกล่ าวว่ า นักวิทยาศาสตร์
หวังว่ าจะเก็บเกี่ยวผลไม้ และผัก 4 ถึง 5
กิโลกรั มต่ อสัปดาห์
ในขณะที่องค์ การบริหารการบินและ
อวกาศแห่ งชาติได้ ประสบความส�ำเร็จใน
การปลูกผักบนสถานีอวกาศนานาชาติ
นายแดเนียล ชูเบิร์ตแห่ งศูนย์ อวกาศ
เยอรมันกล่ าวว่ า โครงการในขัว้ โลกใต้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผักหลากชนิดซึ่งใน
วันหนึ่งอาจน�ำไปปลูกบนดาวอังคารหรื อ
บนดวงจันทร์ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เอสโตเนียก�ำลังเสนอการรวบรวมข้ อมูลทางพันธุกรรมแก่ประชาชน
ฟรี ในการทดลองทัว่ ประเทศที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
โรคทัว่ ไปและส่งเสริ มวิถีชีวิตที่มีสขุ ภาพดียิ่งขึ ้นผ่านรายงานข้ อมูล
แบบเป็ นส่วนตัว
นางลิลลี่ มิลานี นักวิจยั แห่งศูนย์จีโนมเอสโตเนียนที่มหาวิทยา
ลัยทาร์ ทกู ล่าวว่า โครงการนี ้ได้ เริ่ มต้ นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
และในขันต้
้ นจะครอบคลุมอาสาสมัคร 100,000 คนในรัฐบอลติก
ที่มีจ�ำนวนประชากรทังสิ
้ ้น 1.3 ล้ านคน ผู้เข้ าร่วมโครงการจะต้ อง
บริ จาคตัวอย่างดีเอ็นเอจากเลือดและยินยอมที่จะเก็บข้ อมูลของ
ตนในธนาคารชีวภาพเอสโตเนียนซึง่ ได้ รวบรวมบันทึกข้ อมูลด้ าน
สุขภาพและตัวอย่างชีวภาพของชาวเอสโตเนียตังแต่
้ พ.ศ. 2543
"โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นฆาตกรหมายเลข 1 ในเอสโตเนีย“
นางมิลานีกล่าวและเสริ มว่า เจ้ าหน้ าที่และนักวิทยาศาสตร์ หวังว่า
ข้ อมูลการตรวจคัดกรองพันธุกรรมจะสามารถตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ ชีวิตและอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ ้น
"รูปแบบการด�ำเนินชีวิตมีความส�ำคัญมากกว่ายีนเสมอ“ นางมิ
ลานีกล่าว
ตัวอย่างดีเอ็นเอจะถูกวิเคราะห์สำ� หรับการแปรผันทาง
พันธุกรรมมากกว่า 600,000 ชนิดที่เชื่อมโยงกับโรคทัว่ ไป เช่น โรค
หัวใจ โรคเบาหวานและมะเร็ง จากนัน้ แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
จะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการทราบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้ อย่างไร
ก็ตาม ผู้เข้ าร่วมโครงการสามารถเลือกล่วงหน้ าว่าต้ องการรับข้ อมูล
มากน้ อยเพียงใดเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลที่ไม่จ�ำเป็ น
รัฐบาลเอสโตเนียได้ จดั สรรเงิน 5 ล้ านยูโร (ประมาณ 204 ล้ าน
บาท) ส�ำหรับโครงการใน พ.ศ. 2561 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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สื่ อและวิทยาการ

'การท�ำเหมืองในเมือง‘
ในเกาหลีใต้ช่วยเก็บรักษา
วัสดุแบตเตอร หี่ ายาก
คนงานในโรงงานแถบชนบทของ
เกาหลีใต้ในเมืองกันซานก�ำลังยุ ่งอยู ่
กับการสกัดโลหะซึ่ งเป็นที่ต้องการ
มากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งซึ่ งใช้ใน
แบตเตอรี่ท่ใี ห้พลังงานแก่รถยนต์
ไฟฟ้า แต่คนงานเหล่านี้ไม่ได้ขุดลงใน
พื้นดินหรือท�ำแร่ให้บริสุทธิ์ แต่ก�ำลัง
ท�ำการคัดแยกจากกองแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนจากโทรศัพท์มือถือและ
แล็ปท็อปเก่า
ในขณะที่จีนท�ำการค้นหา
โคบอลต์และลิเทียมอย่างแข็งขันใน
ต่างประเทศส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ซึ่ งเป็นการผลักดันราคาโลหะดัง
กล่าวให้สูงขึ้นและเป็นสาเหตุให้โลหะ
ส�ำคัญดังกล่าวขาดแคลนไปทั่วโลก
เกาหลีใต้ก�ำลังเปลี่ยนไปสู่ “การท�ำ
เหมืองในเมือง” เพื่อกู้คืนโคบอลต์
ลิเทียม และโลหะหายากอื่น ๆ จาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ใน พ.ศ. 2559 ซึ่ งเป็นปี ล่าสุด
ซึ่ งมีข้อมู ล โลหะมู ลค่า 19.6 ล้าน
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ล้านวอน (ประมาณ 6 แสนล้าน
บาท) ได้รับการสกัดจากวัสดุรีไซเคิล
หรือประมาณร้อยละ 22 ของความ
ต้องการโลหะทัง้ หมดของประเทศ
จากรายงานของสถาบันเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรมเกาหลี
ความขาดแคลนดังกล่าวไม่มี
แนวโน้มว่าจะลดลงในเวลาอันใกล้
เนื่องจากจีนซึ่ งเป็นผู ้ใช้โลหะที่ใหญ่
ที่สุดในโลกซื้ อทรัพยากรแร่ธาตุใน
ประเทศต่าง ๆ เช่ น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกและชิ ลี นายปาร์ก
ไจ-คู ผู ้เชี่ ยวชาญการท�ำเหมืองใน
เมืองแห่งมหาวิทยาลัยฮันยางในกรุ ง
โซลกล่าวว่า การรีไซเคิลของเสีย
อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่ วยทุเลาราคา
ที่สูงและจ�ำกัดการพึ่งพาทรัพยากร
ภายนอกส�ำหรับโลหะหายาก
"เกาหลีใต้จำ� เป็นต้องหาทรัพยากร
แต่ส่วนใหญ่จะน�ำเข้าทัง้ หมด“ นาย
ปาร์กกล่าว "การท�ำเหมืองในเมืองมี
แนวโน้มที่จะเป็นทางออก“ รอยเตอร์

นักลงทุนในเวียดนาม

ก

เรียนรูท้ จี่ ะใช้ชวี ิตอยู่กับการปราบปรามการทุจริต
การปราบปรามการทุจริ ตอย่างเข้ มงวดในเวียดนามเมื่อ พ.ศ.
2560 ท�ำให้ นกั ลงทุนต่างชาติบางส่วนขวัญเสีย แต่ขณะนี ้นัก
ลงทุนเต็มไปด้ วยความหวังมากขึ ้น นักลงทุนบางส่วนถึงกับกล่าวว่า
บรรยากาศทางธุรกิจก�ำลังดีขึ ้นด้ วยเหตุนี ้ ในขณะที่การรณรงค์ของ
รัฐบาลของนายเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์
ได้ ชะลอการท�ำข้ อตกลงบางอย่างในประเทศซึง่ ได้ รับผลกระทบจาก
ระบบราชการในยุคโซเวียต แต่ก็ไม่ได้ ยบั ยังนั
้ กลงทุนต่างชาติจาก
การลงทุนในเวียดนาม
เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตร้ อยละ 6.8 ใน พ.ศ. 2560 ซึง่
เป็ นอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สดุ นับแต่ พ.ศ. 2553 ในขณะที่เงิน
ไหลเข้ าโดยตรงจากต่างประเทศสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์สองปี ติดต่อ
กันโดยสูงถึง 1.75 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 5.77 แสน
ล้ านบาท) ใน พ.ศ. 2560 การปราบปรามการทุจริ ตเป็ นสิง่ น่าจะเกิด
ขึ ้นมานานแล้ วส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติบางส่วน เกือบสองในสาม
ของประชากรเวียดนามต้ องจ่ายสินบนเพื่อเข้ าถึงบริ การสาธารณะ
องค์กรนานาชาติเพื่อความโปร่งใสระบุในรายงานฉบับ พ.ศ. 2560
โดยจาก 16 ประเทศในเอเชียที่ได้ รับการส�ำรวจ มีเพียงอินเดียที่เลว
ร้ ายอย่างมาก
การต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นสัญญาณที่ดีสำ� หรับนักลงทุนต่าง
ชาติจ�ำนวนมาก นางสมหทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทอมตะ
ที่ด�ำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมชันน�
้ ำของไทยกล่าว โดยประกาศ
การลงทุนครัง้ ใหญ่ในเวียดนามเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 "เรา
คิดว่ารัฐบาลจริ งจังเกี่ยวกับการแสดงให้ สาธารณชนเห็นว่าการ
ลงทุนในเวียดนามไม่ใช่เพียงการ “รู้จกั คน" อีกต่อไป แต่เกี่ยวกับการ
"รู้วิธี" มากกว่า" นางสมหทัยกล่าว
สิง่ นี ้ไม่ได้ หมายความว่าเงื่อนไขทางธุรกิจเป็ นเรื่ องง่ายส�ำหรับ
นักลงทุนต่างชาติ ผู้บริ หารระดับต้ นต้ องค้ นหาอุปสรรคของ
ความท้ าทายใหม่ ๆ นายอดัม ซิทคอฟฟ์ ผู้อ�ำนวยการบริ หารของ
หอการค้ าอเมริ กนั ในกรุงฮานอยกล่าว อย่างไรก็ตาม มันยังช่วยให้
เห็นถึงการติดสินบนที่หยัง่ รากลึก การจัดการที่ผิดพลาด และการ
เล่นพรรคเล่นพวกภายในรัฐวิสาหกิจในประเทศ ในขณะที่การผลัก
ดันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึง่ ล่าช้ ามานานก�ำลังเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
เวียดนามล้ มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในปี ที่ผา่ นมา แต่มีแผนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชน
มากกว่า 100 รายการ รวมทังการขายหุ
้
้ นบางส่วนในประมาณ 400
บริ ษัทภายใน พ.ศ. 2563 "ดูเหมือนว่าผู้จดั การรัฐวิสาหกิจ อย่าง
น้ อยผู้ที่ส�ำคัญที่สดุ มีความระมัดระวังในกิจกรรมของตนมากขึ ้น
ในขณะนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในบางส่วน การเลิกกิจการ และอื่น ๆ“ หอการค้ ายุโรป
กล่าวในแถลงการณ์ รอยเตอร์
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ประเทืองปั ญญา

เมืองต่าง ๆ ในเอเชีย ส่ง เสริ มให้ สร้างความสมดุ ลระหว่างการพั ฒนา

กั บ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เขาอาจไม่เคยเดินทางไปยังเมืองนิวคลาร์ก แต่นายเอ็ดการ์ด ลาบิแทก คนขับรถแท็กซี่
หวังว่ามหานครสี เขียว ยืดหยุน่ ต่อภัยพิบตั ิ และมีเทคโนโลยีสูงแห่งแรกของฟิ ลิปปิ นส์
จะช่วยลดความตึงเครี ยดในกรุ งมะนิลา ซึ่งหมายความว่าจะเสี ยเวลากับรถติดบนท้อง
ถนนน้อยลงและมีเวลาอยูก่ บั ลูก ๆ มากขึ้น ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ร้อนอบอ้าว นาย
ลาบิแทกในวัย 42 ปี ที่ขบั รถอยูโ่ อดครวญกับอีกกะหนึ่งของการท�ำงานที่หมดไปกับ
การค่อย ๆ ขยับไปข้างหน้าทีละนิดบนถนนที่มีชื่อเสี ยงด้านการจราจรที่คบั คัง่ ในเมือง
หลวงที่มีประชากร 13 ล้านคน "ความแออัด มลพิษ และการจราจร เป็ นสิ่ งที่ผคู ้ นพูด
เกี่ยวกับกรุ งมะนิลา" นายลาบิแทกกล่าวในขณะที่ช้ ีให้ดูการจราจรที่ติดขัด "แต่โชคดี
ที่รัฐบาลมีแผนการ และประธานาธิบดีดูเตอร์เตก็เป็ นคนที่จะแก้ไขปั ญหานี้ได้"
แผนการดังกล่าวคือเมืองนิวคลาร์กที่มีขนาด 9,450 เฮกตาร์ เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวว่า
เมื่อเสร็ จสมบูรณ์ในอีก 25-30 ปี ข้างหน้าจะมีขนาดทางกายภาพใหญ่กว่าเมืองแมนฮัต
ตันของรัฐนิวยอร์ก และคาดว่าจะมีจำ� นวนประชากรมากกว่า 1.2 ล้านคน เป้ าหมายคือ
การสร้างเมืองที่ติดตั้งอุปกรณ์ในการรับมือกับสภาพอากาศรุ นแรงในภูมิภาคที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุไซโคลนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเพื่อส่ งเสริ มการด�ำรงชีวติ
อย่างมีสุขภาพดี เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และยัง่ ยืนโดยการมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับ
ธรรมชาติในการพัฒนา ผูเ้ ชี่ยวชาญเขตเมืองกล่าว
เมืองนิวคลาร์กสะท้อนแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจากญี่ปุ่นและอินเดียไปจนถึง
สหรัฐอเมริ กา โดยพยายามที่จะท้าทายการวางผังเมืองตามแบบที่เป็ นที่รวมตัวของ
รัฐบาล นักพัฒนา ธุรกิจและสาธารณะ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองที่เป็ นมิตรต่อสิ่ ง
แวดล้อมและมีความยืดหยุน่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย "วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่
สร้างเมืองที่ยดื หยุน่ ต่อภัยพิบตั ิ แต่เป็ นเมืองที่ประสบความส�ำเร็ จ สร้างนวัตกรรมและ
มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และยังมีความยืดหยุน่ ต่อภัยพิบตั ิดว้ ย"
นายเบนจามิน เพรสตัน นักวิจยั ที่แรนด์ คอร์ปอเรชัน ซึ่งเป็ นคณะวิจยั ระดับโลกกล่าว
เมืองนิวคลาร์กยังคงอยูใ่ นขั้นเริ่ มต้น แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่านายดูเตอร์เตก�ำลังเร่ ง
ติดตามโครงการนี้ในฐานะที่ฟิลิปปิ นส์เป็ นเมืองที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็ ว
ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียใน พ.ศ. 2560 โดยได้พยายามที่จะกระตุน้ การใช้จ่ายในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างงานและดึงดูดบริ ษทั ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ รัฐบาลจะเร่ งสร้างเมืองนิวคลาร์กและจัดการกับจ�ำนวน
ประชากร ความหนาแน่น และความแออัดที่เพิ่มสูงขึ้นของกรุ งมะนิลา แต่รัฐบาลก็
ต้องวางผังเมืองใหม่ดว้ ยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีต องค์การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดำ� เนินการโดยรัฐบาลกล่าว
"เราต้องสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างรวดเร็ วซึ่งเพิ่มคุณค่าสูงสุ ดให้กบั
ภาคเอกชนและปกป้ องพื้นที่เปิ ด และท�ำให้เป็ นเมืองที่สามารถเดินเท้าได้ เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม และสามารถฟื้ นฟูได้เร็ ว“ นายวินซ์ ไดซัน ประธานองค์การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งดูแลโครงการนี้กล่าว
แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้มากมาย แต่หนึ่งในสามของพื้นที่เมือง

มูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4.62 แสนล้านบาท) เท่านั้นที่จะได้
รับการพัฒนา โดยที่ดินสองในสามจะสงวนไว้สำ� หรับเป็ นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่
การเกษตร รัฐบาลกล่าว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัสใน
สหรัฐฯ และสิ งคโปร์ที่อยูใ่ กล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการวางผังเมืองในลักษณะบูรณาการซึ่ง
การจัดการน�้ำและพื้นที่สีเขียวได้รับการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบเมือง นายแม
ทธิจิส บูว์ สถาปนิกชาวเนเธอร์แลนด์กล่าว
ตัวอย่างเช่นการมุ่งเน้นไปที่ธรรมชาติและจัดสรรพื้นที่เปิ ดโล่งมากมายตามแนว
แม่น้ ำ� จะท�ำให้เมืองนิวคลาร์กสามารถได้รับประโยชน์นอกเหนือจากการปกป้ อง
ตัวเองจากน�้ำท่วม นายบูวซ์ ่ ึงท�ำงานในเรื่ องการวางแผนแม่บทส�ำหรับเมืองร่ วมกับ
รัฐบาลกล่าว
"การก�ำหนดพื้นที่สีเขียวในก�ำหนดการไม่เพียงแต่ช่วยในด้านการเก็บรักษาน�้ำ
และการระบายน�้ำ แต่สร้างพื้นที่ชุมชนและแนวทางการออกแบบถนนในลักษณะ
ที่เป็ นประโยชน์กบั คนเดินเท้าและผูข้ ี่จกั รยาน ดังนั้น ความยืดหยุน่ ทางสังคมจึง
แข็งแกร่ งขึ้นด้วย" นายบูวก์ ล่าว
นักเศรษฐศาสตร์ที่แรนด์ คอร์ปอเรชัน ก�ำลังพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ทางสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจจากการสร้างความยืดหยุน่ และก�ำลัง
พัฒนากรณี ทางธุรกิจเพื่อพิสูจน์วา่ การวางผังเมืองที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมไม่ได้เป็ น
เพียงตัวเลือกส�ำหรับเศรษฐกิจที่มงั่ คัง่ เท่านั้น "เราก�ำลังมองเห็นประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ตระหนักว่า การวางแผนและการลงทุนในพื้นที่สีเขียวใน
เมืองเป็ นสิ่ งส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับการพัฒนาและประหยัดค่าใช้จ่าย“ นางโอเอชา ทักโคเออ
ดินแห่งธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งสนับสนุนโครงการเมืองนิวคลาร์กกล่าว
ผูเ้ ชี่ยวชาญเขตเมืองกล่าวว่า เมืองนิวคลาร์กไม่เพียงแต่เป็ นตัวอย่างที่สดใสส�ำหรับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของการปรับสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วด้วย
นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยงั อาจนับเป็ นจุดเปลีย่ นที่ใกล้ตวั มากขึ้น
เมืองนิวคลาร์ก “มีศกั ยภาพในการปลดปล่อยแรงกดดันออกจากกรุ งมะนิลา เพื่อ
ให้มะนิลายังสามารถลงทุนในการสร้างอนาคตที่ยดื หยุน่ มากขึ้น" นางลอเรน ซอร์คิน
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ 100 รี ซิลเลียนต์ซิต้ ีในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็ นเครื อข่ายที่ได้รับ
การสนับสนุนโดยมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์กล่าว
กรุ งมะนิลาเป็ นหนึ่งในเมืองที่แออัดที่สุดในโลก โดยมีประชากร 14,500 คน
ต่อตารางกิโลเมตรซึ่งคิดเป็ นจ�ำนวนเกือบสามเท่าของกรุ งลอนดอน ข้อมูลของ
องค์การสหประชาชาติระบุ โดยการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า การจราจรที่คบั คัง่
อาจท�ำให้กรุ งมะนิลาสูญเสี ยผลผลิตมูลค่า 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 5.1
พันล้านบาท) ต่อวันภายใน พ.ศ. 2573 รอยเตอร์
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เ
่
โอ้ กวางทีรัก!
เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

นื่องจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บ
จากกวางกัดคนเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ
สวนสาธารณะนาระในเมืองนาระ ประเทศญี่ป่ ุ น
ได้ออกค�ำแนะน�ำในการให้อาหารสัตว์หลายร้อย
ตัวที่ช่วยดึงดูดผู ้มาเยือนมากกว่า 13 ล้านคน
ต่อปี จากทั่วโลก สวนสาธารณะที่งดงามใน
เมืองโบราณแห่งนี้เป็นที่อยู ่อาศัยของกวางซี กา
1,200 ตัวซึ่ งได้รับการคุ้มครองในฐานะสมบัติ
ของชาติ นอกจากนี้ยังสามารถพบกวางเหล่านี้
เดินไปตามถนนเพื่อค้นหาขนมปั งกรอบรสชาติดี
ที่นักท่องเที่ยวป้อนให้
ท่าทางที่น่ารักและสงบของกวางเหล่านี้อาจ
เป็นสิ่งลวงตา และนักท่องเที่ยวที่มีขนมปั งกรอบ
สามารถพบว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยสัตว์ท่ี
ก้าวร้าว ป้ายติดตัง้ ที่ร้านค้าที่ขายขนมปั งกรอบ
แสดงค�ำแนะน�ำเป็นภาษาจีน อังกฤษ และญี่ป่ ุ น
ว่า "ค�ำขอร้องที่สุภาพจากกวางเมื่อให้อาหาร
กวาง“ เด็กเล็กควรมีผู้ใหญ่อยู ่ด้วยและควรใช้
“ภาษาใบ้สำ� หรับกวาง" ที่แสดงให้กวางเห็นมือ
ทัง้ สองข้างเมื่อหมดเวลาให้อาหาร
"เนื่องจากกวางเป็นสัตว์ป่า มันจะโกรธถ้า
คนล้อมันเล่น“ นายยู อิจิโร คิตาบาตะ เจ้าหน้าที่
สวนสาธารณะนาระกล่าว "เช่ น ถ้าคุณปล่อยให้
กวางรอเวลาให้อาหาร มันอาจกัดคุณได้ แต่นัก
ท่องเที่ยวอาจไม่รู้ว่ากวางดุร้าย และคิดว่ากวาง
เหล่านี้ถูกเลี้ยงในสวนสาธารณะ" นายคิตาบาตะ
กล่าวเพิ่มเติม
ด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ี
่
เพิมมากขึ้น จ�ำนวนของผู ้ท่ีได้รับบาดเจ็บจาก
กวางก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ท่ี 180 คนใน
ปี งบประมาณล่าสุดซึ่ งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 จาก 118 คนในปี ท่ีผ่านมา นายคิตา
บาตะกล่าว เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

ชายชาวญี่ปุ่นอายุมากที่สุดในโลก
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�ำเนินกิจการโรงแรมน้�ำพุร้อนที่บ้าน
เกิดในเมืองอะโชโระบนเกาะฮอกไกโดซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 900 กิโลเมตร
ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว โดยมีลูกชายสองคนและลูกสาวสามคน
นายโนนากะชอบแช่ตัวในบ่อน้�ำแร่และชอบรับประทานของหวาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสปันจ์เค้กสตรอเบอร์รี่ ญาติและเจ้าหน้าที่กินเนสส์เข้าร่วมในพิธี
มอบรางวัลของนายโนนากะ รอยเตอร์
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ภาพส่ งท้ าย

ความเป็นหุ้นส่วนที่น่าภาคภูมิใจ

ทหารของสาธารณรัฐเกาหลีเล็งปื นไรเฟิ ลบนหาดยาวในจังหวัดชลบุรซี ึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในระหว่างการฝึ กคอบร้ า
โกลด์ 18 การฝึ กทางทหารนานาชาติทใี่ หญ่ทสี่ ุดในอินโดแปซิฟิกครั้งที่ 37 นี้ มีประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็ นเจ้าภาพร่ วมกัน และมีเจ้า
หน้าทีจ่ าก 29 ประเทศมายังประเทศไทย เจ็ดประเทศทีเ่ ข้าร่ วมการฝึ กอย่างเต็มรูปแบบโดยการจัดหาบุคลากรและยุทโธปกรณ์ให้กบั การฝึ กครั้ง
นี้ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และสหรัฐฯ "เราเป็ นหุ้นส่ วนทีภ่ าคภูมใิ จของไทยมาเกือบ 40 ปี ในการฝึ กคอบร้ า
โกลด์ “ นายปี เตอร์ เอ็ม. เฮย์มอนด์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนของสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยกล่าว

ภาพโดย: นายศักดิ์ชัย ลาลิต | ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.ipdefenseforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

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

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