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เพื่อความไดเ้ปรยีบ 
ในภูมภิาค

การแข่งขัน
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เร่ืองเด่น
10 การค้ามนุษย์
 ประเทศในภมิูภาคเร่ิมใช้กฎหมายและ

 โครงการตา่ง ๆ เพ่ือจดัการกบัการค้ามนษุย์ท่ีผิดกฎหมาย

14 การท�าความเข้าใจเกาหลีเหนือ
 ความท้าทายท่ีมีร่วมกนัมาอยา่งยาวนานอีกประการหนึง่

 ของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก

20	 ความทะเยอทะยานของรัสเซีย 

 รัฐบาลรัสเซียใช้ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงของกลุม่

 พนัธมิตรอินโดแปซฟิิก เพ่ือฉกฉวยอ�านาจ

24	 อนิเดยีและจนีเผชญิหน้า
 การแขง่ขนัเพ่ือแยง่ชิงความเป็นใหญ่ ด้านกองทพัเรือ 

  ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย

28 เส้นทางการส่ือสาร
 บทเรียนจากภยัพิบตั:ิ การสือ่สารระหวา่งทหารและ

 พลเรือนชว่ยชีวิตผู้คน

34 ประเทศไทยส่งก�าลังพลเข้าร่วม 
	 กองก�าลังรักษาสันตภิาพ
 ถามและตอบ กบั เจ้าหน้าท่ีกองทพัไทย 

 พล.ร.ต. ณฐัพงศ์ เกตสุมบรูณ์

42 ความคืบหน้าในการลดความเส่ียงจากภยัพบิตัิ
 แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบพหภุาคีของเนปาล 

 หลงัจากเกิดแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ซ�า้สอง

46 บทบาทที่เพิ่มขึน้ของเรือเลก็
 ประสบการณ์ของกองทพัเรือศรีลงักา 

 ให้บทเรียนแก่ประเทศท่ีมีพืน้ท่ีตดิทะเลเก่ียวกบั 

 การเสริมยทุธศาสตร์การตอ่ต้านการก่อการร้าย

52 การเพิ่มขึน้ของอ�านาจที่แหลมคม
 ประเทศระบอบเผดจ็การจีนและ รัสเซีย ท�าการครอบง�า 

 กดข่ี และเบ่ียงเบนความสนใจ เพ่ือเดนิหน้า 

 วาระของตนในประเทศประชาธิปไตย
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สารบญัหลัก
4	 	นานาทศันะ

5	 ผู้เขียนบทความ		

6	 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดแปซฟิิก  

8	 ข่าวผู้ก่อการร้าย	
 อินโดนีเซียเพ่ิมความเข้มงวดตอ่กฎหมายการก่อการร้าย 
 หลงัเกิดเหตโุจมตีโดยใช้เดก็เป็นผู้ลงมือ

60 กระบอกเสียง
 การขยายแผนการเชิงยทุธศาสตร์ของอินเดีย 
 ในหมูเ่กาะแปซฟิิก

64		ข่าวรอบโลก
 บกุเบกิการท�าประมงท่ีปลอดภยักวา่ในมาดากสัการ์ 
 และเหลก็ท่ีไมต้่องใช้เชือ้เพลงิซากดกึด�าบรรพ์ในสวีเดน 

65	 ประเทอืงปัญญา		
 ฝ่ายนิตบิญัญตัิยโุรปต้องการให้ทัว่โลกสัง่ห้าม 
 การใช้หุน่ยนต์สงัหาร

66	 เร่ืองแปลกทั่วโลก	
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทิง

67	 ภาพส่งท้าย		
 สมาชิกกองทหารเกียรตยิศของกองก�าลงัป้องกนัตนเองญ่ีปุ่ น 
 เตรียมพร้อมส�าหรับพิธีต้อนรับผู้บญัชาการ กองบญัชาการ
 สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิกในโตเกียว

เร่ืองจากปก:
ภาพประกอบสื่อถงึการแขง่ขนั
ท่ีด�าเนินอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้าง
ความโดดเดน่ในกลุม่ประเทศทัว่
อินโดแปซฟิิก 
ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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เรียนทา่นผู้อา่นท่ีเคารพ

ยิ
นดีต้อนรับสูนิ่ตยสาร อินโด 
แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั ฉบบั
ไตรมาสท่ีหนึง่ของ พ.ศ. 2562 ซึง่
เน้นเร่ืองพลงัแหง่ความสามคัคีใน

กลุม่กองทพัตา่ง ๆ กองก�าลงัความมัน่คง 
รวมถงึองค์กรภาครัฐและฝ่ายพลเรือนท่ี
เก่ียวข้อง

ภารกิจท่ีซบัซ้อน และการท�าสงคราม
ในหลายมิต ิเชน่ ความพยายามในการตอ่สู้
กบัภยัคกุคามทางไซเบอร์ อาวธุท่ีมีอานภุาพ
ท�าลายล้างสงู และอาชญากรรมข้ามชาต ิยงั
คงเป็นประเดน็ส�าคญัทัว่อินโดแปซฟิิก การ
มีบทบาทของหลาย ๆ ประเทศและการฝึก
ส�าคญัตอ่การเอาชนะความท้าทายตา่ง ๆ 

ตัง้แตก่ารแบง่ปันข้อมลู ไปจนถงึการจดัการงานส�าคญัท่ีต้องท�าก่อน และความแตกตา่งในหลกัการและ
อปุกรณ์ รวมถงึความแตกตา่งด้านภาษาและศพัท์ทางการทหาร 

เน่ืองจากกองทพัไมไ่ด้มีบทบาทหลกัในการปฏิบตักิารเพ่ือเสถียรภาพและปฏิบตักิารฉกุเฉิน การ
สื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพจงึส�าคญัตอ่การได้มาซึง่พลงัแหง่ความสามคัคีและลดการท�างานซ�า้ซ้อน ฟอรมั 
ฉบบันีเ้จาะลกึเร่ืองความซบัซ้อนในการรักษาการเปิดสายการสื่อสารระหวา่งผู้ปฏิบตักิารฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร และเข้าใจถงึขีดความสามารถและข้อจ�ากดัของแตล่ะฝ่าย เชน่ หนว่ยงานด้านมนษุยธรรม 
ท่ีมกัตอบสนองก่อนในสถานการณ์การบรรเทาภยัพิบตัหิลาย ๆ สถานการณ์ การรู้ถงึขีดความสามารถ
ตา่ง ๆ ของกองทพั เป็นผลให้รักษาชีวิตได้มากและบรรเทาทกุข์ได้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้

หน้าปกแสดงบทความของ ดร.เดวิด บรูว์สเตอร์ จากมหาวิทยาลยัแหง่ชาติออสเตรเลีย ซึง่ส�ารวจการ
แขง่ขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ระหวา่งอินเดียและจีนเพ่ือแยง่ชิงความเป็นใหญ่ของกองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย

เกาหลีเหนือยงัเสนอโอกาสท่ีเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะตอ่ไป ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ 
กดดนัและท�างานร่วมกบันายคมิ จอง อนึ เพ่ือปลดอาวธุนิวเคลียร์ ส�าหรับ ฟอรมั ฉบบันี ้พล.ท. ชนุ อิน 
บอม นายทหารปลดเกษียณแล้วของกองทพัสาธารณรัฐเกาหลี กลา่วถงึความท้าทายทางวฒันธรรมบาง
ประการในการเจรจาวา่ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และประเทศอ่ืน ๆ สนใจในการสร้างคาบสมทุรเกาหลีท่ี
สงบสขุ ซึง่ก�าลงัด�าเนินการร่วมกนักบัเกาหลีเหนือ 

ฉบบันีใ้ห้ความกระจา่งเก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ผา่นการถามตอบเร่ืองเดน่กบั พล.ร.ต. ณฐั
พงศ์ เกตสุมบรูณ์ ผู้อ�านวยการศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพของกองทพัไทย ซึง่ได้พดูคยุกบั ฟอรมั เก่ียว
กบัการมีสว่นร่วมของประเทศไทยในการรักษาสนัตภิาพระดบันานาชาต ิตามด้วยการฝึกทางทหารกบั
หลายประเทศภายใต้รหสั คอบร้าโกลด์ 2018 ซึง่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกนั 

ในท่ีอ่ืน ๆ การเข้ามามีบทบาทของรัสเซียเพ่ิมเชือ้ไฟในการแขง่ขนัอนัดเุดือดเพ่ือแยง่ชิงอ�านาจและ
การโน้มน้าวในอินโดแปซฟิิก ผลกระทบของรัสเซียรู้สกึได้จากท่ีนายวลาดเิมียร์ ปตูิน ประธานาธิบดี
รัสเซีย ขยบัขยายรอยประทบัในภมิูภาค ฉบบันีย้งัส�ารวจการแสวงหาประโยชน์ของรัสเซียเพ่ือคว้าอ�านาจ 
และเน้นถงึความพยาพยามท่ีได้ด�าเนินการแล้วของสหรัฐอเมริกา ซึง่อาจลดความทะเยอทะยานของ
รัสเซียท่ีมีตอ่ภมิูภาค 

ผมหวงัวา่นิตยสารฉบบันีจ้ะชว่ยเพ่ิมการสนทนาอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัพลงัแหง่ความสามคัคีและ
การกระตุ้นแนวคิดใหม ่ๆ เชน่เคย ผมยินดีรับฟังความคดิเหน็ของทา่น และขอเชิญตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 
ได้ท่ี ipdf@ipdefenseforum.com เพ่ือแบง่ปันมมุมองของทา่น
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นิตยสารอนิโดแปซกิ ดเีฟนส์ ฟอรัม 
เป็นนิตยสารทางการทหารรายไตรมาสท่ี
จดัท�าขึน้โดยผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับบคุลากรทางการทหาร
ของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีมิ้ได้แสดงถงึหรือ
เก่ียวข้องกบันโยบายหรือมมุมองของกอง
บญัชาการหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาล
สหรัฐฯ แตอ่ยา่งใด บทความทัง้หมดเขียน
ขึน้โดยคณะผู้จดัท�านิตยสาร อินโดแปซฟิิก 
ดีเฟนส์ ฟอรมั รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้ง
ช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดให้ตีพิมพ์นิตยสารนี ้
เพ่ือกิจการของรัฐตามความประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม 

ขอแสดงความนบัถือ

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก



ผู้เขียนบทความ
IPDF

พล.	ท.	ชุน	อนิ	บอม เกษียณอายรุาชการจาก
กองทพัสาธารณรัฐเกาหลีเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เคยปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้บญัชาการของกองพลทหารราบท่ี 27 
และหนว่ยบญัชาการสงครามพิเศษของกองทพัสาธารณรัฐ
เกาหลี นอกจากนีย้งัเคยปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นรองเสนาธิการ
หนว่ยบญัชาการกองก�าลงัผสมกองทพัสาธารณรัฐเกาหลีและ
สหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกระดบัอาวโุสของคณะกรรมการ
สงบศกึทางทหารขององค์การสหประชาชาต ิอีกทัง้เป็นนกัวิจยั

อาคนัตกุะด้านนโยบายการตา่งประเทศ ท่ีศนูย์เพ่ือการศกึษานโยบายเอเชียตะวนั
ออก ณ สถาบนับรูกกิงส์ พล.ท. ชนุได้รับเหรียญการสู้รบชัน้ฮวารังและเหรียญกล้า
หาญชัน้บรอนซ์สตาร์ของสหรัฐอเมริกา ส�าหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีในอิรักเม่ือ พ.ศ. 
2548 นอกเนือจากรางวลัอ่ืน ๆ งานวิจยัของเขามุง่เน้นเร่ืองความมัน่คงแหง่ชาต ิคาม
สมทุรเกาหลี การก่อการร้าย และเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 14

ดร.	เดวดิ	บรูว์สเตอร์	เป็นนกัวิจยัอาวโุสท่ีท�างาน
กบัวิทยาลยัความมัน่คงแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัแหง่ชาติ
ออสเตรเลีย โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงทาง
ทะเลในมหาสมทุรอินเดียและอินโดแปซฟิิก และยงัมี
ต�าแหนง่เป็นนกัวิจยัท่ีท�างานให้กบัศนูย์อ�านาจทางทะเล 
กองทพัออสเตรเลีย และเป็นนกัวิจยัดีเดน่ท่ีท�างานให้
กบัสถาบนัออสเตรเลียอินเดีย มหาวิทยาลยัเมลเบร์ิน 
หนงัสือเลม่ลา่สดุของเขาท่ีช่ือ อินเดียและจีน ณ น่าน

ทะเล: การแข่งขนัเพือ่แย่งชิงความเป็นใหญ่ทางทะเลในมหาสมทุรอินเดีย บอก
เลา่มมุมองของจีนและอินเดียเก่ียวกบับทบาทของตนในมหาสมทุรอินเดีย รวมถงึ
ยทุธศาสตร์ทางทะเลท่ีคอ่ย ๆ พฒันาเข้าหากนัและกนั   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 24

พล.อ.	เพอร์มา	ชานดรา	ธาพา	ผู้บญัชาการ
ทหารบกของกองทพัเนปาล ระหวา่งการรับราชการทหาร
มา 36 ปี พล.อ. ธาพาด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการมากมาย
และได้รับการแตง่ตัง้เป็นเสนาธิการหลายต�าแหนง่ รวม
ถงึเจ้ากรมสรรพาวธุท่ีกองบญัชาการกองทพับกและผู้
บญัชาการเขตหบุเขา นอกจากนีย้งัท�างานให้กบัองค์การ
สหประชาชาตใินต�าแหนง่ตา่ง ๆ ตัง้แตผู่้บญัชาการหมวด
ของกองทหารเนปาลในเลบานอน เม่ือ พ.ศ. 2529 ไปจนถงึ

หวัหน้าภารกิจและผู้บญัชาการกองก�าลงัผู้สงัเกตการณ์อิสระแหง่สหประชาชาตใิน
ท่ีราบสงูโกลาน ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถงึเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
เจ้าหน้าท่ีทหารยศพลเอกท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มากมาย
นายนี ้จบการศกึษาเอกมนษุยศาตร์และสงัคมศาสตร์จากมหาวิทยาลยัตรีภู
วนั นอกจากนีย้งัได้รับวฒิุการศกึษาอนปุริญญาเอกด้านการศกึษากลาโหมและ
ยทุธศาสตร์จากมหาวิทยาลยัมดัราสในอินเดีย   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 42

พ.	ท.	อเล็กซ์	คาร์เตอร์	เจ้าหน้าท่ีประจ�า
กองทพับกสหรัฐฯ และนกัวิจยัอาคนัตกุะแหง่ศนูย์เอเชีย
แปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ือการศกึษาด้าน
ความมัน่คงในโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย

น.อ.	เดเมียน	เฟอร์นันโด เจ้าหน้าท่ีประจ�า
กองทพัเรือศรีลงักา ผู้ มีประสบการณ์ตอ่สู้กบักองทพั
พยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมในทะเล นกัเขียนทัง้สอง
ส�าเร็จการศกึษาหลกัสตูรการรับมือด้านความมัน่คง
แบบครอบคลมุตอ่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 จากศนูย์
เอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ือการศกึษา
ด้านความมัน่คง ในฉบบันี ้นกัเขียนทัง้สองจะแบง่ปัน
กลยทุธ์และยทุธวิธีในการตอ่ต้านการก่อการร้ายจาก
สงครามกลางเมืองศรีลงักา อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 46

อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เสนอเนือ้หาท่ี
ครอบคลมุทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม ่ๆ ท่ี
โพสต์ทกุวนั ตดิตามได้ท่ี  
www.ipdefenseforum.com

			ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n			เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง	ๆ	ออนไลน์

   n			ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n			ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n			ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n			ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ
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อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสารท่ีจดัท�า
ขึน้ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและบคุลากรด้าน
ความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ซึง่จดัท�าขึน้โดย
กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก โดยเป็น
นิตยสารรายไตรมาสท่ีให้เนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพใน
หวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงในภมิูภาค 
ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย ความร่วม
มือระหวา่งประเทศและภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายท่ีลกึซึง้ และ
สง่เสริมการแลกเปลี่ยนแนวคดิท่ีสร้างสรรค์ 
ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้ออภิปราย 
หรือข้อคดิเหน็อ่ืน ๆ มาให้เราทางออนไลน์ หรือ
สง่มาท่ี:
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ACROSS THE REGIONIPDF
มองภูมิภาค

IPDF

เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ิมเมจ

ฐบาลผู้น�าพรรคแรงงานของนิวซีแลนด์กลา่วเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2561 ถงึแผนการจดัเก็บภาษีจากนกัทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศสว่น
ใหญ่ เพ่ือระดมทนุให้กบัโครงสร้างพืน้ฐานและลดความตงึเครียดใน

ภาคการทอ่งเท่ียวท่ีก�าลงัเตบิโตในประเทศทางแปซฟิิกตอนใต้แหง่นี ้
ภาษีใหมมี่มลูคา่สงูถงึ 24.40 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 763 บาท) ตอ่

คน จะเร่ิมเก็บในชว่งกลาง พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นระยะกลางของปีแหง่การทอ่ง
เท่ียวระหวา่งจีนและนิวซีแลนด์อยา่งเป็นทางการ และคาดวา่จะมีเงินเพ่ิมขึน้ 
39.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 พนัล้านบาท) ถงึ 55.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 1.7 พนัล้านบาท) ตอ่ปีเพ่ือเป็นทนุส�าหรับการอนรัุกษ์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน

“น่ีเป็นสิง่ท่ียตุธิรรมแล้วท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะให้ความชว่ยเหลอืเลก็ ๆ น้อย ๆ 
เพ่ือให้นิวซีแลนด์สามารถจดัหาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีนกัทอ่งเท่ียวต้องการ และ
ปกป้องสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตท่ีินกัทอ่งเท่ียวช่ืนชอบได้ดีขึน้” นายเคล
วิน เดวิส รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวกลา่วในแถลงการณ์ทางอีเมล

ประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งออสเตรเลียซึง่เป็นแหลง่ท่ีมาของนกัทอ่งเท่ียว
จ�านวนมากท่ีสดุของนิวซีแลนด์อาจได้รับการยกเว้นภาษีดงักลา่ว แตภ่าษีจะ
ครอบคลมุแหลง่ท่ีมาของนกัทอ่งเท่ียวหลกัสว่นใหญ่จากประเทศอ่ืน ๆ รวม
ทัง้จีน สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร

ภาษีนีจ้ะมีการเก็บพร้อมกบัการย่ืนขอวีซา่ และผา่นหนว่ยงานอนมุตักิาร
เดนิทางด้วยอิเลก็ทรอนิกส์แบบใหม ่ซึง่ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัติรงตามเกณฑ์การได้
รับวีซา่ขาเข้าจะต้องเข้าไปกรอกข้อมลูและจา่ยคา่ธรรมเนียม

การทอ่งเท่ียวท่ีเพ่ิมสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ในชว่งสี่ปีท่ีผา่นมาสร้างการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีนา่ประทบัใจแก่นิวซีแลนด์ แตทิ่ง้ให้โครงสร้างพืน้ฐาน
ต้องตงึเครียด พร้อมกบัเสียงร้องเรียนจากคนในท้องถ่ินเก่ียวกบัธรรมชาตท่ีิ
ครัง้หนึง่เคยเงียบสงบ แตก่ลบัคลาคล�่าไปด้วยผู้คนและขยะ

ประเทศเลก็ ๆ ท่ีมีประชากรประมาณ 4.5 ล้านคนแหง่นี ้มีจ�านวนผู้มา
เยือนพุง่ขึน้เกือบร้อยละ 30 นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2558 มากถงึ 3.8 ล้านคนนบั
ตัง้แตปี่ดงักลา่วจนถงึเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ตามข้อมลูจากกระทรวง
ธรุกิจ นวตักรรม และการจ้างงาน  รอยเตอร์

รั
ภาษีนักท่องเที่ยว

ปุ่ นลงนามในสญัญาให้เงินชว่ยเหลือและเงินกู้ ยืมแก่
กมัพชูา ซึง่มีมลูคา่รวมกวา่ 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(ประมาณ 2.8 พนัล้านบาท) แม้จะมีความกงัวลจากประชาคม
นานาชาติเก่ียวกบัการปราบปรามผู้วิจารณ์รัฐบาลของนายฮนุ 
เซน นายกรัฐมนตรีกมัพชูา

นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
ญ่ีปุ่ น และนายปรัก สคุน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่ง
ประเทศกมัพชูา ลงนามให้เงินชว่ยเหลือมลูคา่ 4.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 143 ล้านบาท) และเงินกู้ ยืมมลูคา่ 86 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2.7 พนัล้านบาท) ส�าหรับโครงการ
ด้านเศรษฐกิจและการสง่ก�าลงัไฟฟ้าในกรุงพนมเปญ เมือง
หลวงของกมัพชูา เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

พรรคสงเคราะห์ชาตแิหง่กมัพชูาซึง่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลกั 
ได้รับค�าสัง่ให้ยบุพรรคในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตาม
ค�าขอของรัฐบาล ท�าให้ประเทศตะวนัตกบางประเทศประณาม
การปราบปรามดงักลา่ว ตดัความชว่ยเหลือ และก�าหนดห้าม
ออกวีซา่ให้กบัสมาชิกพรรครัฐบาลบางคน

กลุม่ปกป้องสทิธิและสมาชิกของฝ่ายค้านกระตุ้นให้รัฐบาล
ญ่ีปุ่ นยืนหยดัตอ่ต้านนายฮนุ เซน อยา่งแข็งขนักวา่นี ้แต่
ญ่ีปุ่ นกลา่ววา่จะให้การสนบัสนนุการเลือกตัง้ตอ่ไป และจะไม่
แทรกแซงเร่ืองท่ีกลา่ววา่เป็นปัญหาภายในของกมัพชูา

นายฮนุ เซน ยกยอ่งญ่ีปุ่ นท่ีให้ความชว่ยเหลือด้านการเงิน 
แตต่อ่วา่ผู้วิจารณ์อยา่งหนกั

“ในขณะท่ีญ่ีปุ่ นซึง่เป็นสหายให้ความชว่ยเหลือแก่กมัพชูา 
คนไมดี่บางคนกลบัใสส่ีตีขา่วให้เลวได้อยา่งท่ีสดุ” นายฮนุ เซน 
กลา่วในหน้าเฟซบุ๊กของตน

ระหวา่งการประชมุกบันายฮนุ เซน นายโคโนะกลา่ววา่ญ่ีปุ่ น
จะชว่ยให้กมัพชูากลายเป็นประเทศผู้มีรายได้ปานกลางระดบัสงู
ภายใน พ.ศ. 2573 นายเอียง โสพลัเลธ โฆษกของนายฮนุ เซนกลา่ว

จากแถลงการณ์ครัง้ลา่สดุ นายเคนทาโร่ โซโนะอรุะ ท่ี
ปรึกษาของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น กระตุ้นให้คู่
แขง่ทางการเมืองของกมัพชูาจดัการเจรจาเพ่ือยตุวิิกฤตทางการ
เมืองดงักลา่ว  รอยเตอร์

ญี่

เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ิมเมจ

ขอ้ตกลงความ
ชว่ยเหลอื

ญ่ีปุ่น/กัมพชูา

นิวซีแลนด์
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ฐบาลอินโดนีเซียเสนอร่างกฎหมายตอ่รัฐสภาในการจ�ากดัธรุกรรม

เงินสดเพ่ือปราบปรามการติดสนิบนและการฟอกเงินในเศรษฐกิจท่ี

ใหญ่ท่ีสดุของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หวัหน้าฝ่ายเฝ้าระวงัเพ่ือตอ่ต้านการ

ฟอกเงินของอินโดนีเซียกลา่ว

ร่างกฎหมายซึง่จ�ากดัการช�าระเงินสดสงูสดุ 100 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 

2.2 แสนบาท) ถือเป็นความส�าคญัล�าดบัแรกทางนิตบิญัญตัปิระจ�า พ.ศ. 

2561 นายคี อากสุ บาดารูดนิ ผู้อ�านวยการศนูย์รายงานและวิเคราะห์ธรุกรรม

ทางการเงินกลา่ว

“ข้อสนันิษฐานโดยพืน้ฐานคือ ข้อจ�ากดันีจ้ะลดพืน้ท่ีซึง่บคุคลหนึง่

สามารถกระท�าผิดด้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย” นายบาดารูดนิกลา่ว

แตไ่มมี่รายละเอียดท่ีระบถุงึวิธีบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่ว

ธรุกรรมประมาณร้อยละ 85 ในอินโดนีเซียเป็นธรุกรรมเงินสด และ

แกะรอยได้ยากกวา่ธรุกรรมท่ีท�าผา่นธนาคารหรือชอ่งทางอิเลก็ทรอนิกส์  

อ่ืน ๆ จงึเป็นอปุสรรคตอ่รัฐบาลในการตอ่สู้กบัการฟอกเงิน การทจุริต และการ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ศนูย์รายงานและวิเคราะห์ธรุกรรมทางการเงินตรวจพบวา่ มีการตดิสนิบน

เพ่ิมขึน้จากการท�าธรุกรรมเงินสดมากท่ีสดุ  นายบาดารูดนิกลา่วกบันกัขา่ว

ศนูย์รายงานและวิเคราะห์ธรุกรรมทางการเงินพบธรุกรรมเงินสดต้อง

สงสยัมากกวา่หนึง่พนัรายการ ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัการเลือกตัง้ระดบัภมิูภาค

ท่ีก�าลงัจะมีขึน้ในอินโดนีเซีย เทียบกบัธรุกรรมต้องสงสยั 53 รายการท่ีท�าผา่น

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากรายงานของ Tempo.co

อินโดนีเซียอยูใ่นอนัดบั 96 จาก 180 ในดชันีด้านภาพลกัษณ์การ

ทจุริตประจ�า พ.ศ. 2560 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต ิเทียบเทา่

โคลอมเบียและไทย

ธนาคารกลางของอินโดนีเซีย ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในการยกร่างกฎหมาย 

คดิวา่ข้อจ�ากดัท่ีเสนอปรับปรุงการบงัคบัใช้กฎหมายได้ นายอากสุ มาร์โตวาร์

โดโย ผู้วา่การธนาคารอินโดนีเซียในขณะนัน้กลา่ว

ส�าหรับบคุคลท่ีรับผิดชอบระบบช�าระเงินนัน้ “ธรุกรรมเงินสดก็ดี แตก่าร

ไมใ่ช้เงินสดจะมีประสทิธิภาพกวา่” นายมาร์โตวาร์โดโยกลา่ว พร้อมเสริมวา่

แผนการดงักลา่วยงัสนบัสนนุโครงการของธนาคารเก่ียวกบัการท�าให้ผู้คนหนั

มาท�าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้อีกต้าย  รอยเตอร์

รั

 ต่อสู้กับ

การติดสินบน

นเดียต้องการกระตุ้นให้ผู้ผลติเคร่ืองบนิเข้ามาท�าการผลติใน
ประเทศ เร่ิมจากชิน้สว่นแล้วขยบัขยายจนเป็นเคร่ืองบนิเตม็
ล�าในท่ีสดุ นายสเุรช พาบ ูรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการบนิ 

กลา่วเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561
นายพาบเูชือ้เชิญบริษัทแอร์บสัและโบอิงผา่นทางกลุม่ข้อความ

บนทวิตเตอร์ให้เข้าร่วมการผลกัดนัในฐานะสว่นหนึง่ของ “เมค อิน 
อินเดีย” ซึง่เป็นโครงการหลกัของรัฐบาลท่ีเน้นถงึแนวโน้มในการ
เตบิโตของตลาดท่ีก�าลงัเฟ่ืองฟ ูซึง่ได้เพ่ิมผู้ โดยสารแตล่ดคา่โดยสาร

นายพาบรูะบใุนโพสต์ทวิตเตอร์วา่ ตลาดการบนิและเศรษฐกิจ

ท่ีก�าลงัเฟ่ืองฟขูองอินเดียต้องมีเคร่ืองบนิโดยสารมากกวา่ 1,000 ล�า 
และมีเคร่ืองบนิขนสง่ “เพ่ิมขึน้อีกมากมาย”

แอร์บสัคาดวา่เรือบรรทกุเคร่ืองบนิอินเดียจะน�าไปสูก่ารสัง่ซือ้
เคร่ืองบนิ 1,750 ล�าในชว่ง 20 ปี โบอิงคาดการณ์วา่จะมีการขาย
เคร่ืองบนิสงูสดุ 2,100 ล�าในชว่งเวลาเดียวกนั  รอยเตอร์

อิ

การบิน 
ในประเทศ

อนิโดนีเซีย

อนิเดยี
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ข่าวผู้ก่อการร้าย
IPDF

อนิโดนเีซยี 
เพิม่ความเขม้งวดกบั
กฎหมายการกอ่การรา้ย 
หลังเกดิเหตโุจมตโีดยใช เ้ดก็เป น็ผูล้งมอื
เร่ืองและภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ฐสภาอินโดนีเซียอนมุตัเิป็นเอกฉนัท์เก่ียวกบักฎหมายตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 วา่ด้วยการ
ยืดเวลาการกกัขงั และการให้ทหารเข้ามามีสว่นร่วมในปฏิบตักิาร

ตอ่ต้านการก่อการร้าย สิง่ท่ีกระตุ้นให้สมาชิกสภานิติบญัญตัดิ�าเนินการดงั
กลา่ว คือการวางระเบดิท่ีมีเดก็เข้ามาเก่ียวข้องในฐานะผู้กระท�าผิด

กลุม่ปกป้องสทิธิโจมตีการแก้ไขข้อกฎหมายบางข้อวา่ กว้างหรือ
คลมุเครือเกินไป และเตือนวา่ไมค่วรรีบประกาศใช้กฎหมายดงักลา่ว 
ขอบขา่ยส�าหรับการให้กองทพัเข้ามามีสว่นเก่ียวข้องในปฏิบตักิารตอ่ต้าน
การก่อการร้ายนัน้ยงัเป็นท่ีถกเถียง เน่ืองจากเป็นการเปลี่ยนทา่ทีจากท่ีเคย
กนัทหารออกจากพืน้ท่ีภายใต้อ�านาจพลเรือนเป็นเวลาถงึสองทศวรรษ

นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดี ขูว่า่จะก�าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง
ตามกฤษฎีกาพิเศษ หากรัฐสภาไมรี่บอนมุตั ิมีการย่ืนเสนอการ
เปลี่ยนแปลงครัง้แรกหลงัการวางระเบดิพลีชีพและการใช้อาวธุปืนโจมตีใน
กรุงจาการ์ตา เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 แตไ่มไ่ด้รับความสนใจจาก
สภานิตบิญัญตัิ

ในชว่งปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต�ารวจวิสามญัผู้ ก่อการร้าย
อิสลามท่ีต้องสงสยั 14 รายและจบักมุได้ 60 ราย หลงัจากการวางระเบดิ
พลีชีพท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านัน้ในเดือนดงักลา่วท่ีซรูาบายา เมืองใหญ่อนัดบั
สองของอินโดนีเซีย ครอบครัวหวัรุนแรงพร้อมด้วยเดก็ ๆ ซึง่คนท่ีมีอายนุ้อย
ท่ีสดุมีอายเุพียง 7 ปี ด�าเนินการโจมตีดงักลา่ว

การวางระเบดิพลีชีพสร้างความหวาดกลวัแก่อินโดนีเซียซึง่สว่นใหญ่
เป็นชาวมสุลมิ ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 26 ราย รวมถงึสมาชิกครอบครัว 13 คน
ท่ีเป็นผู้ลงมือ ผู้กระท�าผิดรายส�าคญัเป็นผู้น�าหนว่ยซรูาบายาของเครือขา่ย
การก่อการร้ายอินโดนีเซีย ซึง่ภกัดีตอ่รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย (ไอซสิ)

กฎหมายใหมเ่พ่ิมระยะเวลากกักนัสงูสดุสามเทา่เป็นเวลา 21 วนัโดย
ไมต่ัง้ข้อหากบักลุม่ตดิอาวธุต้องสงสยั และเพ่ิมระยะเวลากกักนัท่ีอนญุาต
ทัง้หมดประมาณสองเทา่ ตัง้แตก่ารจบักมุไปจนถงึการพิจารณาคดีในศาล
เป็นวลามากกวา่สองปี

บทความจ�านวนมากกลา่วถงึชอ่งโหวใ่นกฎหมายเดมิตัง้แต ่พ.ศ. 2546 

ซึง่ให้มลูเหตทุางกฎหมายมากขึน้ในการด�าเนินคดีกบับคุคล เชน่ นกับวช
หวัรุนแรงท่ีกระตุ้นให้เกิดการโจมตี หรือชาวอินโดนีเซียท่ีเดนิทางไปตา่ง
ประเทศเพ่ือเข้าร่วมไอซสิ

ค�าจ�ากดัความของการกระท�าอนัเป็นการก่อการร้ายและภยัคกุคาม
ถกูขยายเพ่ิมออกไปเพ่ือรวมถงึแรงจงูใจทางอดุมการณ์ การเมือง และการ
สร้างความวุน่วายตอ่ความมัน่คง ผู้บญัญตักิฎหมายบางรายกลา่ววา่ การ
ท�าเชน่นีจ้ะป้องกนัไมใ่ห้มีการใช้กฎหมายในทางท่ีผิด

จะมีการก�าหนดนิยามของการมีสว่นร่วมของกองทพัในปฏิบตักิารตอ่
ต้านการก่อการร้ายในภายหลงัโดยระเบียบของประธานาธิบดี

นายมฮูมัมดั ซยาฟี ประธานคณะกรรมการรัฐสภาผู้ตรวจสอบ
กฎหมายใหมก่ลา่ววา่ การรวมกองทพัเข้าไว้ด้วยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงความสามารถของต�ารวจในการปราบปรามกลุม่หวัรุนแรงและ
เครือขา่ยหวัรุนแรงในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยหลงัจากขบัไลจ่อมเผดจ็การซฮูาร์
โตใน พ.ศ. 2541 และบทบาทของกองทพัซึง่ส�าราญกบัการยดึอ�านาจ ลด
ทอนเหลือเพียงท�าหน้าท่ีในการป้องกนัประเทศ

ปัจจบุนั ปฏิบตัิการตอ่ต้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซียน�าโดยหนว่ย
ต�ารวจชัน้ยอด เดนซสุ 88 จดัตัง้ขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์ระเบดิท่ีไนท์คลบั
ในบาหลีเม่ือ พ.ศ. 2545 ซึง่ท�าให้มีผู้ เสียชีวิตกวา่ 202 ราย โดยสว่นใหญ่
เป็นชาวตา่งชาต ิในชว่งสองปีท่ีผา่นมา หนว่ยต�ารวจดงักลา่วระบวุา่ได้สกดั
กัน้แผนการก่อการร้ายได้มากถงึ 23 ครัง้ และจบักมุกลุม่ผู้ ก่อการร้ายต้อง
สงสยัได้กวา่ 360 คน

รั

ซ้าย: เจ้าหน้าทีข่องหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายต�ารวจแห่ง
ชาตอินิโดนีเซีย หน่วยพเิศษ 88 หรือทีรู้่จกัในนาม เดนซุส 88 
เข้ายดึทีซ่่อนของผู้ต้องสงสัยแห่งหน่ึง หลงัจากการบุกตรวจ
ค้นทีซู่ราบายาในชวาตะวนัออก

หน่วยต�ารวจระเบิดตรวจสอบซากรถจกัรยานยนต์ในสถานที่
เกดิเหตุระเบิดภายนอกโบสถ์ในซูราบายา
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สถิตกิารค้ามนษุย์ในอินโดแปซฟิิกมีทัง้ขึน้และลง แม้วา่จะ
เป็นแหลง่ของผู้กระท�าความผิดท่ีเลวร้ายท่ีสดุ รวมไปถงึ
เกาหลีเหนือและพมา่ แตภ่มิูภาคนีก็้ยงัมีเร่ืองราวความส�าเร็จ 

ด้วยมีหลาย ๆ ประเทศท่ีใช้กฎหมายและแผนงานลา่สดุเพ่ือตอ่สู้กบั
อาชญากรรมท่ีนา่กลวัเหลา่นี ้

“การค้ามนษุย์เป็นปรากฏการณ์ระดบัโลกซึง่ไมมี่ประเทศใด
ป้องกนัได้” ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ของกระทรวงการ
ตา่งประเทศสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2561 เหย่ือของการค้าทาสยคุใหมถ่กูเอา
เปรียบในทกุภมิูภาคของโลก ถกูบงัคบัให้ใช้แรงงานหรือค้าประเวณีทัง้
ในโลกอตุสาหกรรมจริงและในหน้าอินเทอร์เน็ต ปัญหาอนัใหญ่หลวงนี ้
จ�าเป็นต้องมีการพฒันาการตอบสนองท่ีเป็นหนึง่เดียวและครอบคลมุ
จากผู้น�าของโลก เพ่ือรวมกลุม่แก้ปัญหาอาชญากรรมท่ีท้าทายอ�านาจ
ทกุพรมแดน” 

ข้อมลูดงักลา่วมีความผนัผวนทกุปีเน่ืองจากลกัษณะท่ีซอ่นอยูข่อง
อาชญากรรมการค้ามนษุย์ การเปลี่ยนแปลงในความพยายามของ
รัฐบาล และการขาดความสม�่าเสมอในโครงสร้างการรายงาน อยา่งไร
ก็ตาม ตวัเลขสว่นใหญ่ชีใ้ห้เหน็วา่ผู้คนกวา่ 36 ล้านคนทัว่โลกตกเป็น
เหย่ือของการค้ามนษุย์ เกือบสองในสามของคนท่ีตกเป็นเหย่ือมีความ
เช่ือมโยงกบัภมิูภาคอินโดแปซฟิิก 

“การค้ามนษุย์คือหนึง่ในปัญหาด้านสทิธิมนษุยชนท่ีนา่สลดใจมาก
ท่ีสดุในเวลานี”้ นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศสหรัฐฯ ณ ตอนนัน้กลา่วในจดหมายท่ีระบถุงึการเปิดเผย
รายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ใน พ.ศ. 2560 “ซึง่ท�าให้ครอบครัว
แตกแยก บดิเบือนตลาดโลก บอ่นท�าลายกฎหมาย และกระตุ้นกิจกรรม
อาชญากรรมข้ามชาตอ่ืิน ๆ ทัง้ยงัคกุคามความปลอดภยัสาธารณะ
และความมัน่คงของชาต ิแตท่ี่เลวร้ายท่ีสดุคือ อาชญากรรมนีท้�าให้
มนษุย์สญูเสียเสรีภาพและศกัดิ์ศรีของตนเอง จงึเป็นสาเหตท่ีุเราต้องยตุิ
หายนะจากการค้ามนษุย์”

องค์กรพหภุาคีและองค์กรภมิูภาคตา่งท�างานเพ่ือสง่เสริมฉนัทามติ
ในการสร้างเป้าหมาย ความมุง่มัน่ และบรรทดัฐานร่วมกนัเพ่ือตอ่สู้กบั
การค้ามนษุย์ ตวัอยา่งหนึง่คือ สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้ร่วมมือกนัสร้างงานวิจยัและวิธีการเก็บข้อมลูท่ี
เป็นมาตรฐานในระดบัภมิูภาคและอนภุมิูภาค โดยมีอนสุญัญาอาเซียน
วา่ด้วยการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะสตรีและเดก็ ซึง่เร่ิมบงัคบัใช้
ตามกฎหมายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

การประชมุอาเซียนซึง่จดัให้มีการด�าเนินการเฉพาะภายในกฎหมาย
และนโยบายภายในประเทศของแตล่ะประเทศสมาชิก รวมถงึพนัธกรณี
ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัการกบัความท้าทายระดบัภมิูภาคใน
การป้องกนัการค้ามนษุย์ การคุ้มครองผู้ เสียหาย การบงัคบัใช้กฎหมาย

และการด�าเนินคดีอาชญากรรมการค้ามนษุย์ และความร่วมมือและการ
ประสานงานระดบัภมิูภาคและระหวา่งประเทศ

แผนดงักลา่วเจาะจงเรียกร้องให้มีการรณรงค์สร้างความตระหนกัรู้
เพ่ือให้ความรู้แก่สงัคมทกุระดบัเก่ียวกบัการค้ามนษุย์ การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืน ๆ ท่ีจ�าเป็นเพ่ือป้องกนัการค้ามนษุย์ รวมถงึปรับปรุงความร่วมมือ
ข้ามพรมแดน และการแบง่ปันความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมลูเพ่ือขดั
ขวางการด�าเนินการค้ามนษุย์ เป็นต้น

“ในขณะท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศถือวา่เป็นประเทศ
ปลายทาง ประเทศอ่ืน ๆ ได้รับการพิจารณาวา่เป็นประเทศต้นทางและ
ทางผา่น” ตามแผนปฏิบตักิารอาเซียนวา่ด้วยการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเดก็ “ความท้าทาย ล�าดบัความส�าคญัระดบัชาต ิและ
กลยทุธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัวา่เป็นประเทศ
ต้นทาง ทางผา่น หรือปลายทาง ไมว่า่จะเป็นแบบใด ก็ล้วนมีความสนใจ
และความมุง่มัน่ร่วมกนัในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์”

บี มาย โพรเทคเทอร์
องค์กรนอกภาครัฐสองแหง่ของมาเลเซียเปิดตวัแอปพลเิคชนัมือถือใน
รูปแบบนีเ้ป็นครัง้แรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ซึง่ออกแบบมาเพ่ือ
รายงานกรณีท่ีสงสยัวา่อาจเป็นการค้ามนษุย์

แอปพลเิคชนันีช่ื้อวา่ “บี มาย โพรเทคเทอร์” อนญุาตให้ผู้ ท่ีตก
เป็นเหย่ือหรือบคุคลใด ๆ ท่ีระบวุา่มีแนวโน้มเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์
ท�าการอปัโหลดภาพ อธิบายสถานการณ์ และระบคุวามรุนแรง เทนา
กานิตา และ เชนจ์ ยวัร์ เวิลด์ เป็นองค์กรนอกภาครัฐสองแหง่ท่ีอยูเ่บือ้ง
หลงัแอปพลเิคชนัดงักลา่ว จะด�าเนินการสอบสวนเบือ้งต้นแล้วจงึสง่
รายละเอียดให้ต�ารวจและหนว่ยงานอ่ืนตามความจ�าเป็นตอ่ไป การ
สอบสวนขององค์กรนอกภาครัฐจะเร่ิมภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากได้
รับการร้องเรียน นกัพฒันาแอปพลเิคชนัคาดวา่จะมีการดาวน์โหลด 
100,000 ครัง้ภายในสิน้ พ.ศ. 2561 และมีการดาวน์โหลด 1 ล้านครัง้
ภายใน พ.ศ. 2566

ในขณะเดียวกนั เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลมาเลเซียได้เพ่ิมการด�าเนินคดีผู้
ต้องสงสยัวา่ท�าการมนษุย์ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ใน พ.ศ. 2560 ทางการ
ด�าเนินคดีกบัผู้ ค้ามนษุย์ 282 ราย เม่ือเปรียบเทียบกบั 131 รายใน พ.ศ. 
2559 และ 26 รายใน พ.ศ. 2558 ตามรายงานของเบนาร์นิวส์ 

ใน พ.ศ. 2560 มาเลเซียได้รับเลื่อนระดบัเป็นระดบั 2 เน่ืองจาก
รัฐบาลมาเลเซียแสดงให้เหน็ถงึความพยายามท่ีเพ่ิมขึน้ในการปราบ
ปรามการค้ามนษุย์ เม่ือเทียบกบัรายงานในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ี
ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ในรายงาน พ.ศ. 2561 มาเลเซียถกูปรับลดระดบั
เลก็น้อยเป็นรายการเฝ้าระวงัระดบั 2 รายงานทัง้สองฉบบัเรียกร้องให้
ทางการด�าเนินการมากขึน้เพ่ือระบตุวัและปกป้องเหย่ือการค้ามนษุย์ 

“น่ีเป็นปัญหาใหญ่เพราะเรามีแรงงานอพยพจ�านวนมากท่ีน่ี และ
มาเลเซียจะวดัระดบัแบบสากลตามวิธีท่ีเราปฏิบตัติอ่ผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือ
ของการค้ามนษุย์” นางฮนันา เยโอ อดีตประธานสภานิตบิญัญตัรัิฐเซอ
ลาโงร์ เบนาร์นิวส์รายงาน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ความสนใจนัน้ในการพยายามอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือ
ให้ดีขึน้ ทางการมาเลเซียคาดหวงัวา่จะปฏิบตัติามมาตรฐานการค้า
มนษุย์ขัน้ต�่าของสหรัฐอเมริกาโดยสมบรูณ์ภายใน พ.ศ. 2563

ประเทศในภูมภิาค เร่ิมใช้กฎหมาย

และโครงการต่าง ๆ เพือ่จดัการกบัการ

ค้ามนุษย์ทีผ่ดิกฎหมาย
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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ต่อต้านการท่องเทีย่วสถานเลีย้งเดก็
ก�าพร้า
เดก็ ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มกัถกูพราก
จากบ้านและน�าไปไว้ในสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้า 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอบุายการขอรับเงินบริจาค 
การหลอกลวงดงักลา่วเรียกวา่ “การทอ่งเท่ียว
สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้า” และประเทศตา่ง ๆ 
อยา่งออสเตรเลียก็กลา่ววา่หมดความอดทน
กบัเร่ืองนีแ้ล้ว

“เราได้สร้างปัญหาให้กบัภมิูภาค ตอนนีเ้รา
จงึต้องท�างานร่วมกบัประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหานี”้ นางลนิดา เรย์โนลด์ส วฒิุสมาชิก
ออสเตรเลยีกลา่ว “เราต้องเป็นสว่นหนึง่ของการ
แก้ปัญหา และเราไมรี่รอท่ีจะลงมือท�า”

เดก็ท่ีตกเป็นเหย่ือเหลา่นีม้กัถกูทอดทิง้
จากครอบครัว และกลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว

ส�าหรับสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าท่ีใช้เดก็ ๆ ในการ
หลอกลวงเพ่ือขอเงินและการสนบัสนนุแบบอ่ืน 
ชาวออสเตรเลียเคยเป็นหนึง่ในผู้บริจาคอนัดบั
ต้น ๆ ส�าหรับสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าในภมิูภาค
นี ้ตามรายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์

“อาสาสมคัรของเรา ซึง่เป็นคนหนุม่สาว
และนกัเรียนจ�านวนมาก ได้มีสว่นร่วมในการ
ค้ามนษุย์โดยไมรู้่ตวั โดยจา่ยเงินสงูถงึ 2,000 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 44,000 บาท) 
เพ่ือบริจาค” นางจลูี่ บชิอป รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศออสเตรเลียกลา่ว 
“เราไมต้่องการเพ่ิมความทกุข์ยากให้กบัเดก็ ๆ 
ในภมิูภาค เราต้องจดัการกบัหายนะนี”้

ออสเตรเลียเปิดตวัโครงการ “อาสาสมคัร
อจัฉริยะ” เพ่ือขดัขวางประชาชนจากการเข้า
ร่วมโครงการอาสาสมคัรระยะสัน้ท่ีไร้ทกัษะใน

สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าในตา่งประเทศ 
รอยเตอร์รายงานวา่กมัพชูาก�าลงัมีจ�านวน

สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าเพ่ิมขึน้ จ�านวนท่ีเพ่ิมขึน้
นัน้กระตุ้นความสนใจจากชาวออสเตรเลียและ
คนอ่ืน ๆ ท่ีคดิวา่ตนก�าลงัท�าความดี แตแ่ท้จริง
แล้วก�าลงัถกูหลอกลวง 

ประมาณสามในสี่ของเดก็ในสถานเลีย้ง
เดก็ก�าพร้าในกมัพชูามีพอ่แมอ่ยา่งน้อยหนึง่
คน ตามข้อมลูขององค์การสหประชาชาติ

“สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าท่ีเลวร้ายท่ีสดุ
หนว่งเหน่ียวและใช้ประโยชน์จากเดก็โดยมีจดุ
ประสงค์ในการหาเงิน สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้า
ควรเป็นทางเลือกสดุท้ายส�าหรับเดก็ ๆ” นาง
บชิอปกลา่ว ตามรายงานของรอยเตอร์

พลเมืองออสเตรเลียก็ประสบกบัปัญหา
ดงักลา่วเชน่กนั กระทรวงมหาดไทยประมาณ

จนี

ออสเตรเลยี

อนิเดยี 
มหาสมุทร

มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ

อนิเดีย

มองโกเลีย

เนปาล

ภูฏาน

เวียดนาม 

ฟิลปิปินส์

ไต้หวนั

ญี่ปุ่น

เกาหลีเหนือ

เกาหลใีต้

ปาปัวนิวกนีิ

นิวซีแลนด์

มาเลเซีย 

บรูไน 

อนิโดนีเซีย

สิงคโปร์
ปาเลา

ตองงา

หมู่เกาะมาร์แชลล์สหพนัธรัฐไมโครนีเซีย

หมู่เกาะโซโลมอน 

ติมอร์-เลสเต

ฟิจิ

กมัพูชา

ไทย

ศรีลงักา

พม่า
ลาว 

บังกลาเทศ

มัลดีฟส์

การค้ามนุษย์ 
ใน

ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
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การวา่มีชาวออสเตรเลียกวา่ 4,000 คนท่ีตก
เป็นเหย่ือของการค้าทาสยคุใหมท่ัว่โลก โดย
ท�างานในเหมือง โรงงาน ซอ่งโสเภณี สถานท่ี
ก่อสร้าง และฟาร์ม

“การแสวงหาผลประโยชน์ของพวกนี ้
ประกอบด้วยอาชญากรรมท่ีร้ายแรงและการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรง รวมถงึ
ท�าให้สนิค้าและบริการท่ีเราใช้อยู ่ทกุ ๆ วนั
มีมลทิน” นายอเลก็ซ์ ฮอว์ค ผู้ชว่ยรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการมหาดไทยกลา่ว ตาม
รายงานของ 9 นิวส์ ส�านกัขา่วออสเตรเลีย

ร่างกฎหมายการค้าทาส พ.ศ. 2561 ได้รับ
การเสนอตอ่รัฐสภาออสเตรเลียเม่ือวนัท่ี 28 
มิถนุายน พ.ศ. 2561 หากผา่น ร่างกฎหมาย
จะเพ่ิมการรายงานเก่ียวกบัการด�าเนินการ
ค้าทาสยคุใหมใ่นทางอาญาภายใต้กฎหมาย

เครือจกัรภพ แตไ่มไ่ด้จดัให้มีการลงโทษ
ทางการเงินส�าหรับการไมร่ายงาน

ท�างานร่วมกนัเพือ่กวาดล้าง
ทางการคาดวา่เมืองแอนเจลสิของฟิลปิปินส์
เป็นแหลง่ค้ามนษุย์ท่ีชกุชมุในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ต�ารวจ อยัการ หนว่ยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  
รวมถงึองค์กรนอกภาครัฐ ได้ร่วมมือกนัให้
ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ตกเป็น
เหย่ือการค้ามนษุย์และเพ่ือชว่ยระบผุู้ ท่ีต้อง
สงสยัวา่จะเป็นเหย่ือ

“เราจ�าเป็นต้องด�าเนินการเชิงรุก และให้
ความส�าคญัท่ีการป้องกนัเพ่ือหยดุวงจรการค้า
มนษุย์” นางเซซเิลยี ฟลอเรส-โอเบแบนดา ผู้ ก่อ
ตัง้และหวัหน้ามลูนิธิการตอ่ต้านการค้ามนษุย์  
วิสายญัฟอรัมฟาวน์เดชนั ท่ีตัง้อยูใ่นกรุงมะนิลา 
ตามการรายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ “เรา
เหน็การบกุตรวจค้นและการชว่ยเหลอืมากมาย 
แตว่ฒันธรรมดงักลา่วยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง 
และผู้คนต้องระวงัอาชญากรรมนี”้

ฟิลปิปินส์เป็นประเทศเดียวในอินโด
แปซฟิิกท่ีรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์
ของรัฐบาลสหรัฐฯ จดัให้อยูใ่นอนัดบัสงูสดุเป็น
เวลาสองปีตดิตอ่กนั ส�าหรับความพยายามใน
การตอ่ต้านการค้ามนษุย์ แตป่ระชากรเกือบ 
400,000 คนหรือ 1 ใน 250 ของประชากร
ทัง้หมด ตกเป็นเหย่ือของการค้าทาสยคุใหม ่
ตามการรายงานดชันีการค้าทาสทัว่โลกประจ�า 
พ.ศ. 2559 โดยมลูนิธิวอล์คฟรี ฟาวน์เดชนั

สว่นหนึง่ของการสนทนาเร่ืองการค้า
มนษุย์ท่ีเสนอให้ความชว่ยเหลือคือผู้ ท่ีตกเป็น
เหย่ือเอง

ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนษุย์บางคนท่ีได้
ท�างานกบัการรณรงค์ตอ่ต้านการค้ามนษุย์
ของหนว่ยบรรเทาทกุข์กลา่ววา่ การได้รับการ
ศกึษา การฝึกอบรม และงานสามารถชว่ยให้
พวกเขาสร้างชีวิตขึน้มาใหมแ่ละเป็นแบบอยา่ง
ให้ผู้ อ่ืนได้

“ผู้น�ากลุม่ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนษุย์ 
สามารถให้ความหวงัแก่ผู้ ท่ีเร่ิมต้นการเดนิทาง
สูอิ่สรภาพ โดยน�าเสนอตวัอยา่งของสิง่ท่ีเป็น
ไปได้ในอนาคต” นางแดง ผู้รอดชีวิตจากการ
ค้ามนษุย์ท่ีผนัตวัมาเป็นนกักิจกรรมซึง่เคยถกู
ขายเพ่ือให้บริการทางเพศในวยัเดก็ กลา่วกบั
ส�านกัขา่วรอยเตอร์

อินเดียจดัหางานการผลติเสือ้ผ้าและ
เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนษุย์ 

ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาเสนองานบริการจดัท�า
อาหารและงานเขียนโปรแกรม ประเทศตา่ง ๆ  
ทัว่โลกแสวงหาวิธีเพ่ิมมากขึน้ท่ีจะชว่ยให้ผู้
รอดชีวิตจากการค้าทาสมีงานท�าเม่ือพวกเขา
เร่ิมต้นชีวิตใหม่

การเช่ือมโยงระหวา่งผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือ รัฐบาล 
องค์กรนอกภาครัฐ และชมุชนเอง ต้องได้รับการ
สง่เสริมอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือท�าลายวงจรดงักลา่ว

“ในยคุของตลาดท่ีเช่ือมตอ่ถงึกนัในระดบั
สากล แรงงานเคลือ่นท่ี และการสือ่สารแบบ
ดจิิทลั ผู้ ค้ามนษุย์ก�าลงัพฒันาวิธีการใหม ่ๆ 
และซบัซ้อนมากขึน้ในการใช้ประโยชน์จาก
เหย่ือ ผู้ค้ามนษุย์มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ
ในการระบแุละบม่เพาะความออ่นไหวในผู้
ท่ีตนแสวงหาผลประโยชน์ ฉวยโอกาสจาก
สถานการณ์ท่ียากล�าบากและไมม่ัน่คง รวมถงึ
การใช้ประโยชน์จากนโยบายและกิจกรรมของ
รัฐบาลในรูปแบบท่ีไมค่าดคดิ” จากการสรุปของ
รายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ พ.ศ. 2561 
“ไมว่า่นโยบายระดบัชาตจิะมีประสทิธิภาพ
เพียงใดในการบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ รัฐบาล
ควรตรวจสอบและทดสอบนโยบายอยา่งตอ่
เน่ือง เพ่ือให้แนใ่จวา่ไมมี่ชอ่งโหวท่ี่เอือ้ตอ่ผู้ค้า
มนษุย์ หรือน�าไปสูก่ารค้ามนษุย์ในวิธีอ่ืน” 

รายงานระบวุา่หากปราศจากมาตรการ
ดงักลา่ว การค้ามนษุย์จะยงัคงรุ่งเรืองตอ่ไป 
“การแสวงหาความมัน่คงและเสถียรภาพใน
ระดบัภมิูภาคของรัฐบาลบางประเทศ อาจ
ท�าให้เกิดการค้ามนษุย์โดยอ้อม บางครัง้การ
สนบัสนนุจากรัฐบาลและการประสานงานด้าน
ปฏิบตักิารกบัทหารและกลุม่ตา่ง ๆ เป็นการ
ให้ขีดความสามารถแก่ผู้ ค้ามนษุย์โดยไม่
เจตนาในการใช้ประโยชน์จากคนผา่นการ
สรรหาบคุลากรแบบบีบบงัคบัให้เข้ากลุม่ตดิ
อาวธุ การสรรหาบคุลากรและการใช้เดก็ หรือ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ตามท่ีระบใุน
รายงานของกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ 

“รัฐบาลท่ีสนบัสนนุกองทพัและกลุม่
ตดิอาวธุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่เข้าใจ
ขอบเขตทัง้หมดของกิจกรรมขององค์กรดงั
กลา่ว และวิธีท่ีกลุม่เหลา่นีน้�าทรัพยากรของ
รัฐไปใช้ในการปฏิบตังิาน รัฐบาลควรสง่เสริม
ให้ประชาชนรายงานการลว่งละเมิด สร้าง
กระบวนการท่ีโปร่งใสเพ่ือทบทวนข้อกลา่วหา
และด�าเนินการอยา่งเหมาะสม รวมถงึให้ผู้
กระท�าผิดรับผิดชอบ และยตุกิารสนบัสนนุและ
ประสานงานกบักลุม่ดงักลา่วในท่ีสดุ”  o

ระดบั 1 
ประเทศท่ีรัฐบาลปฏิบติัตามมาตรฐาน

ขั้นต�า่ของกฎหมายคุม้ครองเหยือ่การ

คา้มนุษยโ์ดยสมบูรณ์

ระดบั 2 
ประเทศท่ีรัฐบาลไม่ไดป้ฏิบติัตาม

มาตรฐานขั้นต�า่โดยสมบูรณ์ แต่ก�าลงั

ใชค้วามพยายามอยา่งยิง่เพ่ือปฏิบติั

ตามมาตรฐานเหล่านั้นใหไ้ด้

รายการเฝ้าระวงัระดบั 2  

รัฐบาลไม่ไดป้ฏิบติัตามการคุม้ครอง

ขั้นต�า่โดยสมบูรณ์ ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่

ของการทารุณกรรมอยา่งรุนแรงมี

จ�านวนมากหรือเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก

ระดบั 3 
รัฐบาลไม่ปฏิบติัตามการคุม้ครองขั้น

ต�า่และไม่ใชค้วามพยายามอยา่งมีนยั

ส�าคญัในการปฏิบติัตาม ประเทศท่ีอยู่

ในรายการเฝ้าระวงัระดบั 2 เป็นเวลา

สองปี จะถกูลดระดบัเป็นระดบั 3 โดย

อตัโนมติั

ท่ีมา: รายงานการค้ามนษุย์ กระทรวงการ
ตา่งประเทศสหรัฐฯ ฉบบัเดือนมิถนุายน 
พ.ศ. 2561

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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การท�าความเข้าใจ
เกาหลีเหนือ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ความท้าทายที่มีร่วมกัน 

มาอย่างยาวนานอีกประการหน่ึง 

ของภมูภิาคอนิโดแปซฟิิก
พล.ท.	(เกษียณอายุราชการ)	ชุน	อนิ	บอม/กองทพัสาธารณรัฐเกาหลี

สหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือก�าลงัจะเผชิญกบักระบวนการเจรจา
ตอ่รองท่ียาวนานและท้าทาย โดยมุง่เน้นไปท่ีความสามารถในการใช้
อาวธุนิวเคลียร์ต้องห้ามของเกาหลีเหนือ รวมถงึอาวธุอ่ืน ๆ ท่ีมีอ�านาจ
ท�าลายล้างสงูและวิธีการเจาะเข้าสูเ่ป้าหมาย เพ่ือให้เข้าใจระดบัความ
ท้าทายอยา่งเตม็ท่ี ซึง่ประเทศใดก็ตามต้องเผชิญเม่ือต้องท�างานกบั
เกาหลีเหนือ ประเทศดงักลา่วต้องเข้าใจเกาหลีเหนือและความสามารถ
ทางทหารของเกาหลีเหนือ 

แม้วา่กองก�าลงัแบบปกติของเกาหลีเหนือจะใช้รถถงัและเคร่ือง
บนิท่ีล้าสมยัซึง่มีประสทิธิภาพจ�ากดั แตก่องทพัประชาชนเกาหลียงั
คงลงทนุในขอบเขตท่ีท�าให้กองทพัเป็นท่ีนา่นบัถือ ประการแรก นอก
เหนือจากการรักษาประเทศท่ีมีกองทหารรักษาการณ์และกองทพั
ประจ�าการซึง่มีทหารมากกวา่ 1 ล้านนายแล้ว เกาหลีเหนือยงัมีกอง
ก�าลงัทางบกท่ีแข็งแกร่งกวา่และมีอาวธุครบครันกวา่ ซึง่เกาหลีเหนือ
มองวา่เป็นกองก�าลงัพิเศษ กองก�าลงัพิเศษของเกาหลีเหนือนัน้ด้อย
กวา่ในด้านยทุโธปกรณ์และการฝึกเม่ือเทียบกบักองทพัท่ีทนัสมยัท่ีสดุ
หลาย ๆ ประเทศ แตก่องก�าลงัดงักลา่วมีแรงจงูใจและมีร่างกายท่ีแข็ง
แรง นอกจากนี ้ชาวเกาหลีเหนือยงัมีระบบเคร่ืองยิงตอ่สู้อากาศยาน
ประทบับา่ หรือ แมนแพดส์ มากกวา่ 10,000 เคร่ือง ซึง่เป็นอาวธุปลอ่ย
ขีปนาวธุน�าวิถีจากพืน้สูอ่ากาศแบบประทบับา่ยิง โดยทัว่ไปเป็นอาวธุน�า
วิถีซึง่เป็นอนัตรายตอ่เคร่ืองบนิท่ีบนิต�่า โดยเฉพาะเฮลคิอปเตอร์ แมน
แพดส์จ�านวนมากตดิตัง้ไว้กบัรถล�าเลียงพลหุ้มเกราะ รถถงั และปืน

ใหญ่อตัตาจร ยานพาหนะท่ีตดิตัง้แมนแพดส์จ�านวนมาก เม่ือรวมกบั
ปืนตอ่สู้อากาศยานแบบปกตท่ีิหลากหลายของเกาหลีเหนือ อาจท�าให้
เกิดอปุสรรคเเละอนัตรายตอ่การปฏิบตักิารของเคร่ืองบนิขนาดเลก็ โดย
เฉพาะชว่งกลางวนั

ประการท่ีสอง เกาหลีเหนือได้ลงทนุในความสามารถด้านการ
รบกวนสญัญาณจีพีเอส และการใช้โดรนแบบใช้แล้วทิง้ราคาถกู ผลท่ี
คาดวา่จะเกิดขึน้อาจขดัขวางความแมน่ย�าของอาวธุยทุโธปกรณ์ทาง
อากาศ ทะเล และพืน้ดนิ รวมทัง้แนวโน้มของภยัคกุคามจากการลาด
ตระเวนด้วยโดรน การรบกวนสญัญาณ และการใช้อาวธุซึง่รวมถงึอาวธุ
ชีวภาพและอาวธุเคมี จนถงึขณะนีเ้กาหลีใต้มีปัญหาในการตรวจจบั
โดรนเหลา่นี ้แม้การยิงโดรนให้ตกยงัท�าไมไ่ด้ น่ีจะเป็นศกัยภาพอีกรูป
แบบหนึง่ของเกาหลีเหนือท่ียากตอ่การตอบโต้ ไมเ่พียงเพราะขาดความ
สามารถในการโต้กลบั แตย่งัเป็นเพราะแนวโน้มตอ่การเข้าใจผิดและ
การเพ่ิมระดบัความรุนแรง

ประการท่ีสาม ภยัคกุคามท่ีต้องจบัตาคือความสามารถทางด้าน
ไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือเป็นมหาอ�านาจทางไซเบอร์ 
ศกัยภาพทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือเกิดจากความสามารถในการ
เกณฑ์บคุลากรจากประชากรทัง้หมดในประเทศ ผู้ ท่ีมีความสามารถ
และมีพรสวรรค์อาจได้รับค�าสัง่ให้ท�างานเป็นนกัรบไซเบอร์ได้โดยไม่
ต้องค�านงึถงึความสมคัรใจสว่นตวั เน่ืองจากรัฐบาลเกาหลีเหนือด�าเนิน
งานโดยไมมี่การไตร่ตรองทางศีลธรรมหรือทางกฎหมาย จงึสามารถ
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ทดลองและด�าเนินการปฏิบตักิารท่ีท�าให้ผู้ปฏิบตักิารด้านไซเบอร์มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญมากย่ิงขึน้ โครงการจดัหาและฝึก
อบรมบคุลากรทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือด�าเนินมาเป็นเวลาอยา่ง
น้อย 20 ปีแล้ว นกัวิเคราะห์ความมัน่คงยืนยนัวา่เกาหลีเหนือมีสว่น
เก่ียวข้องกบักิจกรรมการโจรกรรมทางไซเบอร์ระหวา่งประเทศ และ
สามารถขม่ขวญัทางไซเบอร์ ก่อวินาศกรรม และโจมตีโครงสร้างพืน้ฐาน
โดยตรง

การกดข่ีตัง้แต่ก�าเนิด
ในท้ายท่ีสดุ มีประเดน็ท่ีนา่กงัวลเก่ียวกบัเกาหลีเหนือ นัน่คือ สิง่ท่ีหยัง่
ลกึอยูใ่นวฒันธรรมของเกาหลีเหนือก็คือการเลือกปฏิบตัติอ่ผู้คนตาม
พืน้ฐานชาตกิ�าเนิด ซึง่เป็นย่ิงกวา่ปัญหาทางสงัคม สงัคมเกาหลีเหนือ
ใช้ระบบวรรณะซองบนุเพ่ือรักษาอ�านาจควบคมุประชาชน ระบบท่ี
กดข่ีนีพิ้สจูน์แล้ววา่มีประสทิธิภาพส�าหรับระบอบการปกครองของ
เกาหลีเหนือ แม้จะเกิดภาวะอดอยากในชว่งทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 
2533-2542)

ผู้น�าเกาหลีเหนือแบง่ประชากรโดยพืน้ฐานตัง้แตแ่รกเกิดเป็นสาม

ชนชัน้กว้าง ๆ และขณะนีมี้ประชากรอยู ่45 ชนชัน้ยอ่ย ชนชัน้สงูสดุคือ 
"ชนชัน้ภกัดี" ของสงัคมเกาหลีเหนือ ชนชัน้กลุม่นีป้ระกอบด้วย ทายาท
ของนกัปฏิวตั ิทายาทของนกัรบในสงครามตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นและอเมริกา 
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ชนชัน้สงูในกองทพั และอ่ืน ๆ การเป็นสมาชิก
ในชนชัน้ภกัดีถือเป็นสทิธิท่ีได้รับตัง้แตก่�าเนิด ไมใ่ชส่ิง่ท่ีใครจะได้รับผา่น
การท�างานและความพยายาม ประชากรเกาหลีเหนือประมาณร้อยละ 
28 หรือประมาณ 6 ล้านถงึ 7 ล้านคน จดัอยูใ่นชนชัน้นี ้คนเกือบคร่ึง
หนึง่ในจ�านวนนีมี้สทิธิพิเศษท่ีจะอาศยัอยูใ่นเปียงยาง ซึง่เป็นเมืองหลวง
ของเกาหลีเหนือ

ชนชัน้ท่ีสองคือ "ชนชัน้ฐานราก" หรือ "ชนชัน้ท่ีโอนเอน" คนเหลา่
นีส้ว่นใหญ่เป็นลกูหลานของพอ่ค้า คนขายของ ลกูคร่ึงจีนเกาหลีเเละ
ลกูคร่ึงญ่ีปุ่ นเกาหลี ผู้หนีทหาร และผู้ท�าพิธีไสยศาสตร์ ประชากร
เกาหลีเหนือประมาณร้อยละ 45 จดัอยูใ่นชนชัน้นี ้ซึง่กลุม่ดงักลา่ว

เจ้าหน้าทีท่หารเกาหลเีหนือปรบมอื
เฉลมิฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี
วนัคล้ายวนัเกดิของนายคมิ อลิ ซุง 
ผู้น�าผู้ก่อตั้งเกาหลเีหนือ เมือ่วนัที ่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ด้านล่างเป็น
ภาพเหมอืนของนายคมิ (ซ้าย) และ
นายคมิ จอง อนึ ผู้สืบทอดอ�านาจที่
จตุัรัสคมิ อลิ ซุง ในกรุงเปียงยาง  
ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส

ทารกชาวเกาหลเีหนือทีทุ่กข์ทรมานจากการขาดสารอาหารนอนรักษาตวัในโรง
พยาบาลเฮจู ทางตอนใต้ของจงัหวดัฮวงัแก ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2554 ระบบ
การแจกจ่ายอาหารในเกาหลเีหนือซ่ึงเช่ือมโยงกบัระบบชนช้ัน มกัมส่ีวนท�าให้
เกดิการขาดแคลนอาหารบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในกลุ่มชนช้ันล่าง   รอยเตอร์



ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ดุลทางการทหารในคาบสมุทรเกาหลี
การเปรียบเทียบยทุโธปกรณ์ท่ีส�าคญั

ความสามารถด้านอาวธุนิวเคลียร์

ด�าเนินการทดสอบนิวเคลียร์ 6 ครัง้ ลา่สดุ

เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560

อาวธุเคมี

2,500-5,000 ตนัในคลงัอาวธุ

เรือด�าน�า้

เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

เคร่ืองบนิขับไล่ 

 เอฟ-22

โซล

เปียงยาง เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ

ล่องหน	บ-ี2

(ทิง้ระเบดินิวเคลียร์ได้)

เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ	บ-ี52

(ทิง้ระเบดินิวเคลียร์ได้)

การสนับสนุนของ

สหรัฐอเมริกาต่อเกาหลีใต้

ยุทโธปกรณ์

บุคลากร

ฮวาซอง 15

ทดสอบขีปนาวธุข้ามทวีป เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ระบบป้องกนัขีปนาวธุ 

ในบริเวณพิกดัต�าแหนง่สงู 

ระบบตอ่ต้านขีปนาวธุท่ีตดิตัง้ใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ยานเกราะล�าเลียงพล

2,500

4,000 22,100 1.2 ล้าน

545

286
3

383

2,672

70

3,600

2,418 11,368 .5 ล้าน

556

602 23

116

212

23

รถถงั ปืนใหญ่และปืนป้องกันภยั

ทางอากาศ

ก�าลังพลพร้อมรบ เคร่ืองบนิรบ

เฮลิคอปเตอร์ เรือรบขนาดใหญ่ เรือลาดตระเวน

ใกล้ฝ่ัง

เรือยกพลขึน้บก	ยานเบาะ

อากาศ

ทหาร 28,500 นาย

ประจ�าการในเกาหลีใต้

เ ก
า ห

ลี
ใ ต้

ท่ีมา: ดลุทางการทหาร พ.ศ. 2560, สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการศกึษายทุธศาสตร์ 
สถาบนัวิจยัสนัตภิาพนานาชาติสตอ็กโฮล์ม, ดลุทางการทหารทีเ่ปลีย่นแปลงในเกาหลีและ
เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ, ศนูย์เพ่ือความมัน่คงและนานาชาตศิกึษา, เอเจนซ์ฟรานซ์-เพรส



2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
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ทวิทศัน์ของเปียงยางเมอืงหลวง
ของเกาหลเีหนือ ซ่ึงเกอืบคร่ึง
หน่ึงของ "ชนช้ันภกัด"ี หรือ
ชนช้ันทีม่สิีทธิพเิศษอาศัยอยู่
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

หน่ึงทศวรรษแห่งอาชญากรรมทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
ต�ารวจสืบสวนอาชญากรรมเช่ือมโยงการโจมตีทางไซเบอร์ทัว่โลกกบัแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล
เกาหลีเหนือ บางครัง้แฮกเกอร์ขโมยเงินและข้อมลู และบางครัง้โจมตีโดยมุง่เป้าไปท่ีการปิดการใช้งานโครงสร้างพืน้ฐาน เชน่ 
ระบบสาธารณปูโภค ยงัมีกลุม่เป้าหมายอ่ืนท่ีรับรู้ถงึผู้กระท�าความผิดของนายคมิ จอง อนึ

ท่ีมา: รายงานเร่ือง "ดลุทางการทหารตามแบบแผนในคาบสมทุรเกาหลี" เม่ือ พ.ศ. 2561 ของซีดีเน็ต สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการศกึษายทุธศาสตร์

2552
เวบ็ไซต์เก่ียวกบัประธานาธิบดี ฝ่าย

กลาโหม และธนาคารในเกาหลีใต้ถกู

เจาะระบบ นอกจากนีย้งัมีการเจาะ

ระบบเวบ็ไซต์กระทรวงกลาโหมและ

ท�าเนียบขาวของสหรัฐฯ ด้วย

2553-2557
การโจมตีทางไซเบอร์ 75,472 

ครัง้ เกิดขึน้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ 

ในรัฐบาลเกาหลีใต้

2554
สหกรณ์ฟาร์มเกาหลีใต้นงฮบัตกเป็นเป้า

หมาย ธนาคารใช้การไมไ่ด้ และปฏิเสธ

การเข้าถงึกองทนุของลกูค้าเป็นเวลา

มากกวา่หนึง่สปัดาห์

2556
ธนาคารและส�านกัขา่วรายใหญ่ของ

เกาหลีใต้หยดุท�าการเน่ืองจาก เคเอน็

ซีเอ ส�านกัขา่วของเกาหลีเหนือ ถ่ายทอด

ข้อความจากเกาหลีเหนือท่ีสาบานวา่จะ

ท�าลายรัฐบาลของเกาหลีใต้

2557
แทรกซมึเครือขา่ยของบริษัทโซน่ี พิคเจอร์ส เอน็  

เตอร์เทนเมนต์ ท�าให้ข้อมลูร่ัวไหลทางออนไลน์ เพ่ือ

ตอบโต้การฉายภาพยนตร์เร่ือง "ด ิอินเทอร์วิว” ซึง่

เป็นภาพยนตร์แนวเสียดสีเก่ียวกบันกัขา่วท่ีฆา่

คมิ จอง อนึ

2559
• ข้อมลูลบัท่ีถกูขโมยมาจากกอง

บญัชาการทหารของเกาหลีใต้

โดยใช้เซร์ิฟเวอร์อินทราเน็ตท่ีปน

เปือ้นมลัแวร์

• เงินจ�านวน 81 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ (ประมาณ 2.5 พนั

ล้านบาท) ถกูขโมยไปจากบญัชี

ธนาคารกลางของบงักลาเทศ

ผา่นมลัแวร์ นอกจากนีย้งัโจมตี

ธนาคารในฟิลปิปินส์ และ

เวียดนามด้วย

2560
• เจ้าหน้าท่ีของเกาหลีเหนือปลอ่ยมลัแวร์เรียกคา่

ไถ่ วอนนาคราย รวมถงึ อีเทอร์นอลบล ูโดยกลุม่

แฮกเกอร์ช่ือวา่ แชโดว์โบรกเกอร์ส ท่ีท�าให้การ

ท�างานของบริษัทตา่ง ๆ ทัว่โลกหยดุชะงกั

• บริษัทไฟร์อายรายงาน

วา่บริษัทผลติกระแส

ไฟฟ้าหลายแหง่ของ

สหรัฐฯ ถกูโจมตี

• กลุม่แฮกเกอร์โคเวลไลท์ ซึง่เช่ือมโยง

กบัเกาหลีเหนือ โจมตีองค์กรพลงังาน

ส�าหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยโุรป และ

เอเชียตะวนัออก

2560-2561
เงินหลายล้านดอลลาร์

ถกูขโมยจากการแลก

เปลี่ยนสกลุเงินดจิิทลั

2561
• มีการปลอ่ยมลัแวร์ปล้นเงินดจิิทลัให้แพร่

กระจายเพ่ือขดุเหมืองสกลุเงินดจิิทลัทัว่โลก 

รายได้ท่ีผิดกฎหมายถกูสง่ไปยงัมหาวิทยา

ลยัคมิอิลซงุ

• แอปพลเิคชนัแอนดรอยด์ท่ีมีมลัแวร์แทรก

อยูใ่นกเูกิลเพลย์ มุง่เป้าไปท่ีผู้แปรพกัตร์ชาว

เกาหลีเหนือและนกัขา่วท่ีท�าขา่วเก่ียวกบั

ระบอบเผดจ็การ

• การพยายามขดัขวางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเมโทรลงิก์ รัฐออนแทรีโอ ซึง่

เป็นบริษัทขนสง่ของแคนาดา
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ประกอบด้วยชาวเกาหลีเหนือประมาณ 14 ล้านถงึ 15 ล้านคน คน
กลุม่นีเ้ป็นกรรมกรและแรงงานท่ีรักษาระบบให้ชนชัน้ภกัดีสามารถ
ด�ารงอยูแ่ละท�างานตอ่ไป 

ชนชัน้ท่ีสามคือ "ชนชัน้ซบัซ้อน" หรือ "ชนชัน้ปรปักษ์" คนเหลา่นี ้
เป็นลกูหลานของเจ้าของท่ีดนิ นกับวช กองก�าลงัตอ่ต้านพรรคแรงงาน 
สมาชิกในครอบครัวผู้แปรพกัตร์ และอ่ืน ๆ มีประชากรจดัอยูใ่นชนชัน้
นีป้ระมาณร้อยละ 27 หรือประมาณ 6 ล้านคน กลุม่นีเ้ป็นคนท่ีสงัคม
ไมย่อมรับ ซึง่ถกูบงัคบัให้ท�างานในเหมืองโบราณ รวมทัง้พืน้ท่ีท�างาน
หนกัและอนัตรายอ่ืน ๆ นกัวิเคราะห์ประมาณการวา่มีคนจากชนชัน้นี ้
ประมาณ 150,000 ถงึ 200,000 คนอาศยัอยูใ่นคา่ยกกักนั

ระบบของรัฐบาลจ�าแนกประเภทผู้อาศยัโดยพืน้ฐานจากสาย
ตระกลู เพ่ือพิจารณาวา่บคุคลมีความเสี่ยงทางการเมืองอยา่งไร เกือบ
ทกุแงม่มุในชีวิตของชาวเกาหลีเหนือตัง้แตอ่าชีพและการศกึษาไป
จนถงึจ�านวนอาหารท่ีได้รับ พิจารณาจากการแบง่ชนชัน้ เชน่ ระหวา่ง
เกิดภาวะขาดแคลนอาหารในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) และ
ปัญหาการขาดแคลนอาหารเรือ้รังอ่ืน ๆ รัฐบาลงดการแจกจา่ยอาหาร
ให้กบัประชากรท่ีไมพ่งึประสงค์ทางการเมือง เชน่ ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ ตามท่ีนกัวิเคราะห์ระบวุา่ มีประชาชนราวร้อยละ 30 ในจงั
หวดัฮมักียองตอนบน เสียชีวิตระหวา่งภาวะขาดเเคลนอาหารท่ีเลวร้าย
ท่ีสดุในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือ
สว่นใหญ่หรือประมาณร้อยละ 60 มาจากจงัหวดันี ้

ระบบสงัคมดงักลา่วได้รับการสง่เสริมด้วยการปลกูฝังอยา่งหนกั 
สิง่แรกท่ีเดก็ ๆ ชาวเกาหลีเหนือวยัเข้าเรียนอนบุาลเรียนรู้คือ นายคมิ 
อิล ซงุ ผู้น�าท่ี "ย่ิงใหญ่" ซึง่บกุเด่ียวเอาชนะญ่ีปุ่ นและน�าพาชาวเกาหลี
ไปสูอิ่สรภาพ อีกเร่ืองท่ีได้รับความนิยมคือ ปัญหาทัง้หมดเกิดขึน้จาก
สหรัฐอเมริกาและหุน่เชิดของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ นอกจากนี ้จูเช หรือ
ปรัชญาการพึง่พาตวัเอง เป็นหนทางหนึง่เดียวท่ีชาวเกาหลีควรปฏิบตัิ
ตามภายใต้การน�าของตระกลูคมิ

วิธีการเหลา่นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากระบบเฝ้าระวงัและเครือขา่ย
สายลบัและผู้ให้ข้อมลู ซึง่ท�าให้ไมมี่ใครสามารถแสดงออกซึง่ความ
เคลือบแคลงใด ๆ ตอ่ระบบการเมืองของเกาหลีเหนือ การประหารชีวิต
ในสาธารณะโดยการยิงหมู ่แขวนคอ หรือแม้แตก่ารเผาโดยมดักบัเสา
ถือเป็นเร่ืองปกติ

จุดอ่อนทางสังคม
เกาหลีเหนือนัน้ยากท่ีจะจดัการ แตข้่อจ�ากดัทางสงัคมท่ีเข้มงวดใน
เกาหลีเหนือน่ีเองท่ีอาจจะเป็นจดุออ่นมากท่ีสดุและโจมตีได้มากท่ีสดุ 
ผู้น�าเกาหลีเหนืออาจมีความกงัวลเก่ียวกบัภยัคกุคามในรูปปฏิบตักิาร
ด้านข้อมลูขา่วสารท่ีตดิอาวธุด้วยความเป็นจริงเก่ียวกบัเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย มากกวา่ระเบดิเป็นกิโลตนัหรือแม้กระทัง่ภยัคกุคามจาก
การโจมตีด้วยนิวเคลียร์

ในการเจรจาตอ่รองกบัเกาหลีเหนือ การพิจารณาถงึแงม่มุบางข้อ
ของภมิูปัญญาดัง้เดมิท่ีแพร่หลายอาจเป็นประโยชน์ สงครามหลายร้อย
ปีในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือให้บทเรียนเเก่มนษุย์วา่ไมมี่ศีลธรรมหรือ
เกียรตยิศในสงคราม การหกัหลงั โกหก ต้มตุน๋ และหลอกลวงศตัรูเป็น
เพียงเคร่ืองมืออีกอยา่งหนึง่

เม่ือโทะกงุะวะ อิเอะยะซ ุ(พ.ศ. 2086-2159) ก�าลงัตอ่สู้ เพ่ืออ�านาจ
ควบคมุญ่ีปุ่ น โทโยโทมิ ฮิเดโยริ บตุรชายของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ บคุคล
แรกผู้รวมประเทศญ่ีปุ่ น ได้ยดึเอาปราสาทโอซาก้าซึง่เคยถกูมองวา่เป็น
ป้อมปราการท่ีแข็งแกร่ง อิเอะยะซสุง่ทตูไปเจรจากบัฮิเดโยริเพ่ือเสนอ
สนัตภิาพ ฮิเดโยริผู้ เหน็ดเหน่ือยจากสงครามจงึยอมรับข้อเสนอ และคน
ของอิเอะยะซไุด้รับอนญุาตให้ผา่นคเูมืองได้ จากนัน้คนของอิเอะยะซ ุ
บกุโจมตี ท�าให้ฮิเดโยริกบัแมข่องเขาฆา่ตวัตาย

ตอ่มาอิเอะยะซตุอบโต้ค�าวิจารณ์เก่ียวกบัการทรยศค�าสาบาน
ของเขา อิเอะยะซกุลา่ววา่ "ใครก็ตามท่ีโงพ่อจะเช่ือในค�าพดูของศตัรู 
สมควรได้รับความตาย" อิเอะยะซเุป็นโชกนุคนแรกของญ่ีปุ่ น และ
ตระกลูของเขาปกครองญ่ีปุ่ นนานถงึ 260 ปี  o

นายปาร์ค ซัง ฮัค ชาวเกาหลเีหนือผู้แปรพกัตร์และผู้น�าของกลุ่มพลเมอืงต่อต้าน
เกาหลเีหนือ ก�าลงัพูดขณะเตรียมปล่อยบอลลูนทีม่แีผ่นพบัประนามนายคมิ จอง 
อนึ ผู้น�าเกาหลเีหนือ ใกล้กบัเขตปลอดทหารในพาจู ประเทศเกาหลใีต้ เมือ่เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561   รอยเตอร์

ผู้น�าเกาหลีเหนืออาจมีความกังวลเก่ียว

กับภยัคุกคามในรูปปฏบิตักิารทางด้าน

ข้อมูลข่าวสาร	ที่ตดิอาวุธด้วยความเป็น

จริงเก่ียวกับเสรีภาพและประชาธิปไตย	

มากกว่าระเบดิเป็นกโิลตนัหรือแม้กระทั่ง

ภยัคุกคามจากการโจมตด้ีวยนิวเคลียร์
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วามผนัผวนในความสมัพนัธ์ทางภมิูรัฐศาสตร์และการเป็น
หุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์ไมใ่ชเ่ร่ืองใหมส่�าหรับอินโดแปซฟิิก 
และใน พ.ศ. 2561 รัสเซียใช้กลยทุธ์ในการหาประโยชน์

จากพนัธมิตรท่ีลงัเลใจเพ่ือใช้อิทธิพลในภมิูภาค
ในขณะท่ีบางประเทศต้อนรับความกระหายในอ�านาจท่ีมาก

ขึน้ของรัสเซีย ประเทศอ่ืน ๆ เตือนวา่การแขง่ขนัท่ีเพ่ิมเข้ามา อาจ
ท�าลายความมัน่คงทางการทหารและเศรษฐกิจ

“การแขง่ขนัระหวา่งมหาอ�านาจท่ีไมใ่ชก่ารก่อการร้าย ขณะนี ้
เป็นจดุสนใจหลกัของยทุธศาสตร์ระดบัชาตขิองสหรัฐฯ” นายจิม 
แมตทิส รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนัน้ กลา่ว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ค�ากลา่วของนายแมตทิสมุง่เป้าไปท่ี
ความก้าวร้าวของรัสเซียท่ีเพ่ิมขึน้ในอินโดแปซฟิิก ดแิอสโซซเิอทเตด็ 
เพรส รายงาน

กลยทุธ์ “อินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง” ซึง่ริเร่ิมโดยสหรัฐฯ 
อาจท�าให้ความพยายามของรัสเซียในการมีอิทธิพลตอ่ภมิูภาคยุง่
ยากขึน้ โดยการท�าให้แนใ่จวา่ต้องปฏิบตัติามบรรทดัฐานระหวา่ง

ประเทศและความสงบเรียบร้อยท่ี
เป็นไปตามกฎเกณฑ์

พนัธมิตรและหุ้นสว่นท่ีแข็งแกร่ง
สร้างรากฐานกลยทุธ์ความมัน่คง
ของสหรัฐอเมริกา พนัธมิตรหนนุ
เสถียรภาพในภมิูภาคท่ีท�าให้ภมิูภาค
อินโดแปซฟิิกมีความเจริญรุ่งเรือง

ทางเศรษฐกิจและการเมือง สหรัฐฯ สนใจในการสง่เสริมความ
สมัพนัธ์ท่ีรักษาสนัตภิาพและขบัเคลื่อนการเติบโต ในสว่นของตวั
เอง สหรัฐฯ ยงัคงสร้างเครือขา่ยหุ้นสว่น รวมถงึกลไกไตรภาคีและ

จตรุภาคีเก่ียวกบัผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือผลกัดนัความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ ความมัน่คง และเป้าหมายการปกครองท่ีมีร่วมกนั
ในภมิูภาค อยา่งไรก็ตาม สิง่เหลา่นีเ้ป็นคา่นิยมประเภทท่ีมกัไม่
สอดคล้องกบัวิธีการท�างานของรัฐบาลรัสเซีย และรัฐบาลจีน 

“จีนและรัสเซียท้าทายอ�านาจ อิทธิพล และผลประโยชน์ของ
สหรัฐฯ ทัง้ยงัพยายามท�าลายความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง
ของอเมริกา” ตามท่ีระบใุนยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาตขิอง
สหรัฐฯ “ทัง้สองประเทศมุง่ท�าให้เศรษฐกิจมีความเป็นเสรีน้อยลงและ
ยตุธิรรมน้อยลง เพ่ือเพ่ิมจ�านวนทหาร รวมทัง้ควบคมุขา่วสารและ
ข้อมลูเพ่ือขม่สงัคมและขยายอิทธิพลของตนเอง 

การฉกฉวยโอกาส
นายโรดรีโก ดแูตร์เต ประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ เดนิหน้าขยบัขยาย
ความสมัพนัธ์ของฟิลปิปินส์กบัประเทศอ่ืน ๆ ในระหวา่งนัน้ นาย  
ดแูตร์เตสานสมัพนัธ์กบัรัสเซีย โดยเชิญให้เป็นพนัธมิตรและผู้ปกป้อง
ใหมข่องฟิลปิปินส์ นายอิกอร์ อนาโทลเยวิช โชวาเอฟ เอกอคัรราชทตู
รัสเซียประจ�าฟิลปิปินส์ กลา่วเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 วา่
รัฐบาลรัสเซียพร้อมสง่มอบอาวธุท่ีทนัสมยัให้กบัฟิลปิปินส์ ขณะท่ีทัง้
สองประเทศมุง่มัน่สานสมัพนัธ์เพ่ือเป็นพนัธมิตรท่ีใกล้ชิด

“เรายินดีต้อนรับสหายชาวรัสเซียของเรา เม่ือใดท่ีคณุต้องการ
เทียบทา่ท่ีน่ีด้วยเหตผุลใดก็ตาม ไมว่า่จะเพ่ือเลน่ เตมิเสบียง หรือ
อาจในฐานะพนัธมิตรของเราเพ่ือปกป้องเรา” นายดแูตร์เต กลา่ว
กบั พล.ร.ต. เอด็วาร์ด มิไคลอฟ ผู้บญัชาการกองเรือเลก็ประจ�าภาค
พืน้แปซฟิิกของกองทพัเรือรัสเซีย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จาก
รายงานของเวบ็ไซต์ฟิลปิปินส์ ไลฟ์สไตล์ นิวส์

นอกเหนือจากฟิลิปปินส์แล้ว รัสเซียเองก็ยงัจ�าหน่าย

ทหารราบกองทพัเรือรัสเซียหรือ 
มอร์สคอย พโิคท ีแสดงทกัษะการ
ต่อสู้ของแต่ละคนในระหว่างการ
สาธิตแก่สาธารณชนทีอุ่ทยานแห่ง
ชาตลูิเนทา ในกรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลปิปินส์  รอยเตอร์

ค
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

รฐับาลรสัเซยีใช้ประโยชนจ์ากการเปลี่ยนแปลงของกลุม่
พนัธมิตรอนิโดแปซฟิกิเพื่อฉกฉวยอ�านาจ

ของรสัเซยี
ความทะเยอทะยาน
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ยทุโธปกรณ์ให้กบัประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น 
อินโดนีเซียและพม่า จากรายงานของหนงัสือพิมพ์ ดาห์กาทริบูน ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

นายวลาดิเมียร์ ปตูนิ ชนะการเลือกตัง้อีกครัง้อยา่งไมน่า่แปลกใจ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ท�าให้เขาเป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมยัท่ีสี่
และจะด�ารงต�าแหนง่จนถงึ พ.ศ 2567 การยืนยนัถงึการครองต�าแหนง่
ผู้น�าตอ่เน่ืองของนายปตูนิ อาจเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้รัสเซียรุกรานเข้า
มาในอินโดแปซฟิิกมากย่ิงขึน้

“การกระท�าเม่ือไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาของนายวลาดเิมียร์ ปตูนิ 
ประธานาธิบดีรัสเซีย แสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนวา่เขาไมเ่พียงกระหาย
อ�านาจนอกเหนือจากเขตแดนของรัสเซียเพ่ิมขึน้ แตย่งัรู้สกึวา่รัสเซีย
สามารถเตมิเตม็ชอ่งวา่งในสว่นตา่ง ๆ ของโลกท่ีสหรัฐฯ เคยมีอิทธิพล
ขัว้เดียวด้วย” อ้างอิงจากหนงัสือพิมพ์ ดาห์กาทริบูน

อีกหนึง่ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีต้องการให้รัสเซียมี
บทบาทมากขึน้คือเวียดนาม แตย่งัคงรักษาความสมัพนัธ์กบัสหรัฐฯ 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

“พรรคการเมือง รัฐ สมชัชาแหง่ชาติ รัฐบาล และประชาชนของ
เวียดนาม ให้ความส�าคญัอยา่งย่ิงกบัมิตรภาพแบบดัง้เดมิและความ
ร่วมมือท่ีมีประสทิธิภาพกบัรัสเซีย ทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการพฒันา
ความร่วมมือทางยทุธศาสตร์ท่ีครอบคลมุกบัรัสเซีย โดยถือเป็นหนึง่ใน
นโยบายตา่งประเทศท่ีส�าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ ของเวียดนาม” นาย  
เหงียน ฟู้  จอ่ง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม กลา่วใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของส�านกัขา่วเวียดนามนิวส์

ความร่วมมือด้านกลาโหม
ระหวา่งรัสเซียและเวียดนามมีมา
ตัง้แตช่ว่งเร่ิมต้นของสงครามเย็น
ก่อนเกิดสงครามเวียดนาม ข้อ
ตกลงด้านกลาโหมท่ีปรับปรุงเม่ือ
เร็ว ๆ นีร้ะหวา่งทัง้สองประเทศ 
วางแผนการคร่าว ๆ ของกิจกรรม
ตา่ง ๆ จนถงึ พ.ศ. 2563 ซึง่
ประกอบไปด้วยความพยายามใน
การร่วมมือ การประชมุ และการ
ฝึกซ้อม (แม้จะมีการเปิดเผยราย
ละเอียดแก่สาธารณะน้อยมาก) 
กองบญัชาการกองทพัเรือรัสเซีย
ได้แนะน�าให้เปิดใช้งานฐานการ
ขนสง่ทางทะเลอีกครัง้ส�าหรับเรือรบ
รัสเซีย โดยกลา่ววา่วตัถปุระสงค์
หลกัของฐานนีคื้อ ให้การสนบัสนนุ
เรือรัสเซียท่ีตอ่สู้กบัโจรสลดัใน
มหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุร
แปซฟิิก

“รัสเซียและเวียดนามมีความ
เหน็ตรงกนัเก่ียวกบัปัญหาของ
ระเบียบโลก และเรียกร้องให้เคารพ
กฎหมายระหวา่งประเทศ บทบาท

ส�าคญัของสหประชาชาต ิแนวทางร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาใด ๆ และ
วิธีการยตุข้ิอพิพาทโดยใช้สนัตเิพียงอยา่งเดียว” นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศรัสเซียกลา่วในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561 หลงัจากการเจรจากบันายฝ่าม บนิห์ มินห์ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศเวียดนาม ตามรายงานของรัสเซียนนิวส์เอเจนซี

รัสเซียและเวียดนามพยายามจดัตัง้ “สถาปัตยกรรมแหง่ความร่วม
มือดงักลา่ว ซึง่จะรับรองถงึการพฒันาท่ียัง่ยืนและตอบสนองตอ่ผล
ประโยชน์ด้านความมัน่คง” ของทกุประเทศในแถบอินโดแปซฟิิก  
นายลาฟรอฟกลา่ว “ความร่วมมือด้านการทหารและเทคนิคการ
ทหารระหวา่งรัสเซียและเวียดนามเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เหลา่นีอ้ยา่ง
สมบรูณ์” 

ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
อยา่งไรก็ตาม ข้อพิพาทท่ีด�าเนินตอ่ไปและกิจกรรมเชิงรุกของรัสเซีย 
อาจขดัขวางความทะเยอทะยานของรัฐบาลรัสเซียในการย�า้เตือน
อิทธิพลในภมิูภาคท่ีกว้างขึน้

ตวัอยา่งหนึง่คือ รัสเซียและญ่ีปุ่ นยงัคงขดัแย้งกนัเร่ืองหมูเ่กาะ
ภเูขาไฟท่ีทอดยาวเป็นระยะ 1,300 กิโลเมตรจากฮอกไกโดของญ่ีปุ่ นไป
จนถงึคมัชตัคาของรัสเซีย ทัง้สองประเทศอ้างสทิธ์ิในท่ีดนิขนาดใหญ่ใน
หมูเ่กาะคริูล ซึง่รัสเซียต้องการควบคมุสนามบนิขนาดเลก็บนเกาะอีตรุูป 
หรือท่ีญ่ีปุ่ นเรียกวา่เอโทโรฟุ

ทหารรัสเซียกวา่ 2,500 นายอ้างสทิธ์ิเข้าปกครองในระหวา่งการฝึก
ซ้อมในหมูเ่กาะคริูล เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ท�าให้ญ่ีปุ่ นต้องย่ืน

พล.ร.ต. เอด็วาร์ด มไิคลอฟ (ขวา) น�าทางนายโรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดฟิีลปิปินส์ (ทีส่องจากซ้าย) ขึน้ไปบน
เรือต่อต้านเรือด�าน�า้ของรัสเซีย แอดมรัิลทริบุตส์ ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2560  
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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เร่ืองร้องเรียนทางการทตูอยา่งเป็นทางการ
“การเพ่ิมก�าลงัทหารบนเกาะทัง้สี่นัน้ขดัแย้งกบัต�าแหนง่ของญ่ีปุ่ น” 

นายโยชิฮิเดะ ซกูะ โฆษกรัฐบาลญ่ีปุ่ นกลา่ว ตามรายงานของเวบ็ไซต์ 
news.com.au

ทหารโซเวียตยดึภมิูภาคท่ีเป็นเกาะนีใ้น พ.ศ. 2488 หลงัจากญ่ีปุ่ น
ตกลงปฏิบตัติามปฏิญญาพอ็ทซ์ดมั ซึง่บงัคบัให้ญ่ีปุ่ นยอมแพ้ใน
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ข้อพิพาทด้านอาณาเขตท�าให้ญ่ีปุ่ นและรัสเซียไม่
สามารถท�าสนธิสญัญาสนัตภิาพหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองได้

รถถงั หนว่ยปืนใหญ่ และเรือจากกองเรือประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกของ
รัสเซียเข้าร่วมในการซ้อมรบ ซึง่มีการฝึกโดยใช้กระสนุจริง จากรายงาน
ขา่วของสถานีโทรทศัน์เอน็เอชเคเวิลด์ของญ่ีปุ่ น

เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รัสเซียประกาศวา่วางแผนจะสง่
อากาศยานทางการทหารเข้าประจ�าการในหมูเ่กาะคริูล การประกาศ
นัน้เกิดขึน้ทา่มกลางการเจรจาทางการทตูกบัญ่ีปุ่ นเพ่ือให้สตัยาบนัสนธิ
สญัญาสนัติภาพอยา่งเป็นทางการระบกุารสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นกลา่วหารัสเซียวา่เจรจาโดยไม่
สจุริต และขูจ่ะถอนตวัออกจากการเจรจา

“การสร้างความสมัพนัธ์ของการไว้วางใจซึง่กนัและกนั รวมถงึความ
เข้าใจระหวา่งประชาชนของทัง้สองประเทศ เป็นขัน้ตอนส�าคญัสูก่าร
สรุปสนธิสญัญาสนัตภิาพ” นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การตา่งประเทศญ่ีปุ่ นกลา่วในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 หลงัจากการ
ประชมุกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศรัสเซีย ตามการ
รายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะเจแปนไทมส์

ลกึลงไปในมหาสมทุรแปซฟิิก รัสเซียกระตกุหนวดออสเตรเลียโดย
สง่เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิทางยทุธศาสตร์ เข้าท�าการฝึกซ้อมในนา่นน�า้ท่ี
เป็นกลาง นอกประเทศอินโดนีเซีย

“การท�าเชน่นีเ้ป็นการเตือนวา่ รัสเซียอยูท่ี่น่ีและต้องการจะมีบทบาท
ในด้านความมัน่คงของแปซฟิิก รวมทัง้จะใช้ก�าลงัทหารเพ่ือแสดงให้
เหน็” นายปีเตอร์ เจนนิงส์ จากสถาบนันโยบายเชิงยทุธศาสตร์แหง่
ออสเตรเลียกลา่ว ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะการ์เดียน

กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบวุา่ “มีชว่งเวลาสัน้ ๆ ในการมี

ความพร้อมเพ่ิมขึน้” ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 เม่ือเคร่ืองบนิทิง้
ระเบดิของรัสเซียลาดตระเวนหลงัจากออกจากสนามบนิเบียคของ
อินโดนีเซีย หนงัสือพิมพ์ เดอะการ์เดียน รายงาน

นายเจนนิงส์กลา่ววา่กองทพัออสเตรเลียอาจมีความกงัวลเก่ียวกบั
การด�าเนินปฏิบตัิการรวบรวมขา่วกรองของรัสเซีย” เพราะรัสเซียจะไม่
มาทางใต้ไกลขนาดนี ้หากไมต้่องการดพูนัธมิตรส�าคญัท่ีอยูใ่นสว่นนี ้
ของโลก” นายเจนนิงส์กลา่ว ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะการ์
เดียน

หนงัสือพิมพ์ดงักลา่วยงัได้ระบชุดุการสาธิตโดยรัสเซียเพ่ือสง่เสริม
อิทธิพลในภมิูภาค ใน พ.ศ. 2559 รัสเซียสง่ตู้บรรทกุสนิค้าลบั ซึง่บรรจุ
อาวธุและยทุโธปกรณ์ทางการทหารจ�านวน 20 ตู้ไปยงัฟิจิ ตามด้วย
บคุลากรรัสเซียเพ่ือชว่ยฝึกการใช้อาวธุ สว่นใน พ.ศ. 2557 รัสเซียปลกุ
ป่ันความไมส่งบโดยการเคลื่อนย้ายกองทพัเรือไปทางตอนเหนือของ
ออสเตรเลียก่อนการประชมุจี 20 ในบริสเบน ขณะท่ีความตงึเครียด
ระหวา่งรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลออสเตรเลียเพ่ิมสงูขึน้ ตามรายงาน

ของหนงัสือพิมพ์ เดอะการ์เดียน
ความตงึเครียดระหวา่งรัสเซีย

และออสเตรเลียกระตุ้นให้รัฐบาล
ออสเตรเลียออกเตือนประชาชนใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถงึความ
รู้สกึตอ่ต้านชาตติะวนัตกและการ
คกุคามท่ีอาจเผชิญหากเดนิทางไป
ยงัรัสเซีย

“ในขณะท่ีรัฐบาลออสเตรเลีย
ไมไ่ด้ตระหนกัถงึความยุง่ยากท่ี
เพ่ิมขึน้ส�าหรับชาวออสเตรเลีย
ท่ีเดินทางไปรัสเซียในชว่งเวลา
นี ้คณุควรตดิตามสถานการณ์
ด้านความมัน่คงและการเมือง
อยา่งใกล้ชิด รวมถงึตดิตามข้อมลู
ลา่สดุของค�าแนะน�าการเดนิทาง

นีอ้ยา่งตอ่เน่ือง” กระทรวงการตา่งประเทศและการค้าออสเตรเลียระบุ
ในแถลงการณ์ “ระมดัระวงัอยูเ่สมอ หลีกเลี่ยงการประท้วงหรือการเดนิ
ขบวนใด ๆ และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเหน็ในท่ีสาธารณะเก่ียวกบั
สิง่ท่ีเกิดขึน้ทางการเมือง”

ตอ่มาในเดือนเมษายน ธรุกิจของออสเตรเลียถงึ 400 แหง่ตกเป็น
เหย่ือของการโจมตีทางไซเบอร์ ออสเตรเลีย องักฤษ และสหรัฐฯ กลา่ว
หาแฮกเกอร์ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลรัสเซียวา่ท�าการตดิตัง้
ไวรัสในเราเตอร์คอมพิวเตอร์ทัว่โลก ในปฏิบตักิารจารกรรมทางไซเบอร์
โดยมีเป้าหมายท่ีหนว่ยงานราชการ ธรุกิจ และผู้ด�าเนินงานโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีส�าคญั

“เราทราบวา่รัสเซียอยูเ่บือ้งหลงัการโจมตีเหลา่นี ้ซึง่เป็นการยก
ระดบัความขดัแย้งท่ีส�าคญัมาก” นายแองกสั เทย์เลอร์ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงความมัน่คงทางไซเบอร์ของออสเตรเลียกลา่วกบั ออสเตรเลียน  
บรอดแคสตงิ คอร์ปอเรชนั “สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุในตอนนีคื้อการพิจารณา 
เราก�าลงัท�างานร่วมกบัพนัธมิตรของเรา เพ่ือให้กลา่วได้วา่เราทราบ
วา่การโจมตีนีม้าจากท่ีใด และน่ีเป็นพฤตกิรรมท่ียอมรับไมไ่ด้”  o

เรือจากกองก�าลงัรักษา
ชายฝ่ังของญีปุ่่น พเีอส 
08 คาริบะ แล่นออกจาก
แหลม โนซัปปุ เกาะ
ฮอกไกโด จุดตะวนัออก
สุดของญีปุ่่น ฉากหลงัคอื
เกาะซ่ึงก�าลงัมข้ีอพพิาท
เร่ืองกรรมสิทธ์ิ โดยญีปุ่่น
อ้างว่าพืน้ทีบ่างส่วนเป็น
อาณาเขตทางตอนเหนือ
ของตน ส่วนรัสเซียอ้าง
ว่าพืน้ทีบ่างส่วนเป็นส่วน
หน่ึงของหมู่เกาะคูริล  
รอยเตอร์
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เผชิญหน้า
อนิเดยีและจนี 



25IPD FORUM

ดร.เดวดิ	บรูว์สเตอร์/มหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลีย

การแข่งขนัเพือ่แย่งชิงความเป็นใหญ่ด้านกองทพัเรือ 
ในภูมิภาคมหาสมทุรอินเดยี

จี
นและอินเดียกลายเป็นมหาอ�านาจแถบคาบสมทุรอินโด
แปซฟิิกอยา่งรวดเร็ว ด้วยความมัง่คัง่ อ�านาจ และผล
ประโยชน์ท่ีแผข่ยายออกไป ท�าให้ทัง้สองประเทศเผชิญหน้า
กนัมากขึน้ซึง่รวมถงึในมิตทิางทะเล วิธีท่ีสองประเทศนีร่้วม
มือกนั อาจเป็นหนึง่ในความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญั

ของอินโดแปซฟิิกในศตวรรษท่ี 21
ความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คงระหวา่งอินเดียและจีนนัน้มีความ

ซบัซ้อน มีหลายปัญหาท่ียงัไมไ่ด้แก้ไขระหวา่งทัง้สองประเทศ ลา่สดุ
จีนก�าลงัเร่ิมมีบทบาทในแถบเอเชียใต้และประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดีย ในสว่นของรัฐบาลอินเดียเองนัน้รับรู้วา่จีนก�าลงัสร้าง
สภาพแวดล้อมในเชิงยทุธศาสตร์ และสร้างแนวทางท่ีสามารถใช้ตอ่กรกบั
รัฐบาลอินเดีย สิง่นีแ้สดงให้เหน็ถงึข้อแตกตา่งส�าคญับางประการเก่ียวกบั
ความเข้าใจด้านสถานภาพและบทบาทของอินเดียและจีนในภมิูภาคนี ้

ความจ�าเป็นทางยุทธศาสตร์ของจนี	
ผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ของจีนในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียมีแนว
โน้มท่ีจะขบัเคลื่อนบทบาททางทหารให้ย่ิงใหญ่ขึน้ไปในอีกหลายปีข้าง
หน้า ผลประโยชน์ท่ีส�าคญัท่ีสดุของจีนคือการป้องกนัเส้นทางการซือ้
ขายพลงังานจากตะวนัออกกลางและแอฟริกา รัฐบาลจีนตระหนกัอยา่ง
ย่ิงวา่เส้นทางทางทะเลเหลา่นีเ้สี่ยงตอ่ภยัคกุคามจากศตัรูท่ีเป็นรัฐและ
ไมใ่ชรั่ฐ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบริเวณจดุแออดัของชอ่งแคบเฮอร์มซูและ
ชอ่งแคบมะละกา   

อยา่งไรก็ตาม จีนมีผลประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมายในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดีย ซึง่อาจกลายเป็นสิง่ผลกัดนัท่ีส�าคญัขึน้ไปอีกส�าหรับ
การเพ่ิมการจดัก�าลงัทางทหารของจีน รวมถงึความจ�าเป็นท่ีจะต้อง
รักษาความมัน่คงส�าหรับประชาชนจีนและการลงทนุในประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีขาดเสถียรภาพ รวมทัง้ความสามารถในการอพยพชาวจีนเพ่ือตอบ
สนองตอ่วิกฤตตา่ง ๆ ในท้องถ่ิน ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของจีนนัน้หมาย
รวมถงึความจ�าเป็นท่ีต้องสนบัสนนุปฏิบตักิารรักษาสนัตภิาพของ
องค์การสหประชาชาต ิการด�าเนินการชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม การ
บรรเทาภยัพิบตัิ ปฏิบตักิารค้นหาและกู้ภยั อีกทัง้อาจรวมถงึความ
ปรารถนาท่ีจะด�าเนินการแทรกแซงเพ่ือตอ่ต้านกลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่หรือ
สนบัสนนุพนัธมิตรในท้องถ่ิน ย่ิงไปกวา่นัน้ รัฐบาลจีนยงัอยูภ่ายใต้แรง
กดดนัทางการเมืองในประเทศเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่อาจบีบให้จีนตอบสนองตอ่
เหตกุารณ์ท่ีรัฐบาลจีนไมส่ามารถจดัการได้

ปัจจยัทัง้หมดเหลา่นีส้ง่ผลให้จีนพฒันาบทบาททางทหารในแถบ
ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย ใน พ.ศ. 2551 เร่ิมมีการปรากฏของกองทพั
เรือกึง่ถาวรในทะเลอาหรับ จนกระทัง่ลา่สดุมีการก่อตัง้ฐานทพัเรือตา่ง
ประเทศของจีนเป็นครัง้แรกในจิบตีู แนน่อนวา่ขีดความสามารถของจีน
ในภมิูภาคนีมุ้ง่เน้นหลกั ๆ ท่ีปฏิบตักิารทางทหารในชว่งเวลาสนัต ิแตเ่ม่ือ
เวลาผา่นไปจีนมีแนวโน้มท่ีจะเปลีย่นไปให้ความส�าคญักบัการปฏิเสธการ
เข้าถงึทางทะเล และแม้กระทัง่การควบคมุอาณาเขตทางทะเล   

สาธารณะชนสว่นใหญ่พุง่ความสนใจไปยงักองทพัเรือจีนท่ีก�าลงั
เคลื่อนตวัไปสูย่ทุธศาสตร์สองมหาสมทุร ซึง่รวมมหาสมทุรอินเดีย
เข้าเป็นสว่นหนึง่ของปฏิบตัิการทางทหารของจีน นอกจากนี ้บทบาท
ของกองก�าลงัทางบกของจีนในภมิูภาคนีย้งัมีแนวโน้มท่ีจะเตบิโต รวม
ไปถงึนาวิกโยธินแหง่กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนท่ีตอนนีข้ยายตวัเพ่ิม
ขึน้เป็น 100,000 นาย เช่นเดียวกบัท่ีจีนด�าเนินการในแอฟริกา รัฐบาล
จีนอาจยงัต้องพึง่พาผู้ รับเหมาด้านการรักษาความปลอดภยัภาคเอกชน
ของจีนอยา่งมากส�าหรับงานการรักษาความปลอดภยัท้องถ่ิน

บทบาทการทหารของจีนท่ีเตบิโตขึน้นีจ้ะท�าให้ต้องขยายฐานทพัใน
ภมิูภาค ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะรวมถงึฐานทพัเรือและอากาศในปากีสถาน 
และท่ีอ่ืน ๆ ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย เชน่ แอฟริกาตะวนัออกและ
มหาสมทุรอินเดียตะวนัออก   

ลกัษณะความสมัพนัธ์หลาย ๆ ด้านของจีนในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดียก�าลงัเปลี่ยนแปลง รวมถงึพนัธมิตรกึง่ทหารท่ีก�าลงัพฒันา การ
สร้างทา่เรือส�าหรับใช้งานสองทางท่ีกองทพัเรือจีนอาจเข้าไปใช้งาน และ
การเพ่ิมการถ่ายโอนอาวธุของจีนเข้าสูภ่มิูภาคนี ้ 

การตอบสนองของอนิเดยีต่อจนี
การมีบทบาทเพ่ิมขึน้ของจีนในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียสง่ผลให้อินเดีย
มีปฏิกิริยาตอบโต้อยา่งหนุหนั อินเดียมีความทะเยอทะยานแตเ่น่ินนาน
แล้วท่ีจะได้รับการยอมรับเป็นประเทศมหาอ�านาจ พร้อมความรับผิด
ชอบด้านความมัน่คงเป็นพิเศษในภมิูภาคนี ้หลายฝ่ายในรัฐบาลอินเดีย
ถือวา่อินเดียเป็นผู้น�าโดยธรรมชาติในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย อยา่ง
น้อยก็ในระยะยาว  

ประวตัศิาสตร์การลา่อาณานิคมในอินเดียได้สร้างพลงัตอ่ต้าน
ท่ีแข็งแกร่งตอ่การเข้ามามีบทบาทของมหาอ�านาจอ่ืน ๆ ในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดีย ในทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) และทศวรรษ 
1980 (พ.ศ. 2523-2532) อินเดียเคยมีความกงัวลเหลา่นีต้อ่กองทพัเรือ
สหรัฐฯ แตปั่จจบุนัอินเดียมีความกงัวลอยา่งมากตอ่ประเทศจีน  

ความมุง่มัน่ของอินเดียในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียไมใ่ชแ่คด้่าน
กลาโหม แตอิ่นเดียยงัแสดงถงึความปรารถนาท่ีกว้างไกลกวา่นัน้ ในการ

หน่วยรบเฉพาะกจิกองทพัเรืออนิเดยีเข้าร่วมในปฏิบัตกิารจ�าลองเพือ่ช่วยเหลอืตวั
ประกนัในช่วงเทศกาลเฉลมิฉลองวนักองทพัเรือทีมุ่มไบใน พ.ศ. 2560   
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 
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ได้รับการยอมรับวา่เป็นมหาอ�านาจส�าคญัของภมิูภาค จนอาจกลาย
เป็นมหาอ�านาจส�าคญัท่ีร่วมตดัสนิบนเวทีระดบัโลก 

ความเคลื่อนไหวของจีนและอินเดียในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียเป็น
เพียงสว่นหนึง่ของความสมัพนัธ์ท่ีมีแงม่มุหลากหลายด้าน ซึง่ผสานองค์
ประกอบของความร่วมมือ การด�ารงอยูร่่วมกนั และการแขง่ขนัเข้าไว้
ด้วยกนั การเข้ามามีบทบาทของจีนในเอเชียใต้และภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดียในวงกว้าง ถกูมองวา่นา่สงสยัและนา่วิตก โดยทัว่ไป รัฐบาล
อินเดียไมไ่ด้มองวา่การสร้างความสมัพนัธ์ของจีนกบัประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภมิูภาคเป็นภาพสะท้อนผลประโยชน์ของจีนท่ีถกูต้องตามท�านองคลอง
ธรรม แตคื่อการมุง่ตอ่กรกบัอินเดียเพ่ือท่ีจะตีวงล้อมหรือท�าให้อินเดีย
เสียสมดลุ 

การอ้างบทบาทของอินเดียด้านการรักษาความมัน่คงพิเศษใน
ภมิูภาค และมมุมองตอ่ความถกูต้องตามท�านองคลองธรรมในการเข้ามา
มีบทบาทของจีน เป็นปัจจยัสง่เสริมให้เกิดการแขง่ขนัระหวา่งสองประเทศ 
และย่ิงทรุดหนกัเม่ือมีอีกปัจจยัหนึง่เข้ามาเก่ียวข้อง นัน่คือ อินเดียหวงัท่ี
จะคงความสุม่เสีย่งทางยทุธศาสตร์ของจีนในมหาสมทุรอินเดีย  

ในมิตสิว่นใหญ่ของความสมัพนัธ์เชิงยทุธศาสตร์ระหวา่งสอง
ประเทศ ซึง่รวมถงึอาวธุนิวเคลียร์ ความสมดลุทางทหารตามแบบใน
ภมิูภาคหิมาลยั หรืออ�านาจทางเศรษฐกิจ นบัวา่อินเดียอยูใ่นจดุท่ีเสีย
เปรียบ อยา่งไรก็ตาม ภมิูศาสตร์ของมหาสมทุรอินเดียเป็นหนึง่ในพืน้ท่ี
ซึง่อินเดียมีข้อได้เปรียบทางการทหารท่ีชดัเจนเหนือกวา่ประเทศจีน

ยทุธศาสตร์ของอินเดียในการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง

อนิเดยี

ศรีลงักา

มุมไบ
วศิาขาปัตตนัม

โกชิ

รัฐกวั

อ่าวเอเดน

กวาดาร์

ชาบาฮาร์

หมู่เกาะเซเชลส์

มอริเชียส

มาดากสัการ์

มลัดฟีส์

พอร์ตแบลร์

โคลมัโบ

แข่งขนักนัเพือ่เข้าควบคุมภูมภิาคมหาสมุทรอนิเดยีอนิเดยีและจนี

เจาะพยู

จีนก�าลงัเจรจาเพื่อลงทุนหลายพนัลา้นใน

โครงการโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือในเมือง

แห่งน้ีของพม่าใหเ้ป็นสถานีส�าหรับท่อน�า

ส่งก๊าซและน�้ามนั ท�าใหเ้กิดความกงัวลวา่

จีนวางแผนจะจดัก�าลงัทางทหาร

ท่าเรือน้ีเป็นองค์

ประกอบส�าคญัใน

โครงการระเบียง

เศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน

อินเดียและหมู่เกาะเซเชลส์ร่วม

ตกลงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2561 เพื่อสร้างฐานทพัเรือท่ีเกาะ

อสัซมัชนั ในขณะเดียวกนั จีน

ใชส่ิ้งก่อสร้างบนเกาะน้ีส�าหรับ

ปฏิบติัการต่อตา้นโจรสลดัใน

มหาสมุทรอินเดีย พร้อมทั้งการ

แสดงแสนยานุภาพ

ฐานทพัเรือ/การแสดงตนของอนิเดยี

ฐานทพัเรือ/ท่าเรือทีจ่นีควบคุม

การแสดงตนของอนิเดยี/จนี  

(ทั้งคู่ก�าลงัแข่งขนัเพือ่เข้าควบคุม)

วสัิยทศัน์ของจนีเร่ืองเส้นทางการเดนิเรือ

ส�าหรับนโยบายหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง

จีนลงทุนท่ีน่ีโดยใหเ้งินกู้

ส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้น

ฐานภายใตน้โยบายหน่ึงแถบ

หน่ึงเสน้ทาง และผลกัดนัใหมี้

ขอ้ตกลงทางการคา้ใหม่ อินเดีย

และมลัดีฟส์มีสายสมัพนัธ์ท่ี

ยาวนาน อินเดียท�าหนา้ท่ีเป็นผู ้

ปกป้องมลัดีฟส์

ท่ีมา: โครงการความโปร่งใสทางทะเลเอเชีย, เดอะ ฮินด,ู รีเสร์ิชเกต, ไฟแนนเชียลไทมส์

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

แรมบิลี

อหิร่าน

ปากสีถาน
บังกลาเทศ

พม่า

จติตะกอง

จนี

แฮมบันโตตา

จบูิตี

จบูิตี
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กองทพัเรือบริเวณจดุแออดัตา่ง ๆ ในมหาสมทุรอินเดีย คือการขม่ขู่
อยา่งชดัเจนวา่จะปิดกัน้เส้นทางการซือ้ขายของจีน รัฐบาลจีนกงัวลวา่
ในกรณีท่ีเกิดความขดัแย้งระหวา่งสองรัฐในเขตชายแดนท่ีตดิตอ่กนั 
อินเดียอาจโยงไปถงึความขดัแย้งในมหาสมทุรอินเดีย 

เน่ืองด้วยเหตผุลเหลา่นี ้การด�าเนินการเพ่ือขยายอ�านาจกองทพั
เรือของจีนในมหาสมทุรอินเดียได้กลายเป็นแหลง่ความกงัวลหลกัใน
ระยะยาวของกองทพัเรืออินเดีย และปัจจบุนัเป็นแรงผลกัดนัส�าคญัท่ี
ท�าให้อินเดียสร้างความสมัพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิม
ขึน้ อินเดียเลง็เหน็ความจ�าเป็นในการร่วมงานกบัรัฐบาลสหรัฐฯ และ
ประเทศอ่ืน ๆ เชน่ ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย และฝร่ังเศส เพ่ือคงสมดลุหรือ
ชะลอการเตบิโตของจีนในมหาสมทุรอินเดีย อินเดียก�าลงัมุง่มัน่สร้าง
เครือขา่ยความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คงในระดบัภมิูภาค และมีฐานทพั
ทัว่แถบคาบมหาสมทุรอินเดีย รวมถงึฐานทพัท่ีใช้ร่วมกบักบัพนัธมิตร 
เชน่ โอมานและอินโดนีเซีย

มุมมองของจนี	ต่อบทบาทของอนิเดยี
รัฐบาลจีนมีมมุมองท่ีคอ่นข้างแตกตา่งออก
ไปจากรัฐบาลอินเดียในเร่ืองความชอบธรรม
ท่ีจีนเข้ามามีบทบาทในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย ก่อนอ่ืน นกัยทุธศาสตร์ชาวจีนหลาย
คนเช่ือวา่อินเดียขาดอ�านาจเบด็เสร็จในระดบั
ชาต ิและวางอินเดียไว้ใต้มหาอ�านาจอ่ืน ๆ 
เชน่ รัสเซียและญ่ีปุ่ น ซึง่ในบางครัง้นัน่อาจ
ท�าให้จีนมีความย�าเกรงตอ่อินเดียน้อยลงเม่ือ
เทียบประเทศมหาอ�านาจอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ยงั
มีความเหลื่อมล�า้ท่ีชดัเจนในเร่ืองมมุมองตอ่
ภยัคกุคาม กลา่วคือ อินเดียมกัมองวา่จีนเป็น
ภยัคกุคามส�าคญั ในขณะท่ีจีนมุง่ความสนใจ
ไปท่ีสหรัฐอเมริกามากกวา่  

นอกจากนี ้รัฐบาลจีนยงัตอ่ต้านอยา่งหนกัแนน่เก่ียวกบัข้อเสนอตา่ง ๆ 
ท่ีวา่อินเดียมีสทิธ์ิในการจ�ากดัความสมัพนัธ์ของจีนในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย หรือข้อเสนอท่ีวา่ควรยอมรับอินเดียในฐานะผู้มีบทบาทส�าคญัใน
ภมิูภาคนี ้จีนมองวา่ตนมีอิสระในการเลอืกท่ีจะสานสมัพนัธ์กบัประเทศท่ี
เป็นเพ่ือนบ้านกบัอินเดีย เชน่ ปากีสถาน ศรีลงักา และเนปาล

ในมมุมองท่ีตา่งกนันัน้สง่ผลให้รัฐบาลจีนไมค่อ่ยใสใ่จตอ่ความกงัวล
ของอินเดียท่ีจีนเข้ามาสร้างความสมัพนัธ์ในภมิูภาคนี ้ตวัอยา่งหนึง่
คือ การเตบิโตทางทหารและการตดิตอ่สมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกบั
ปากีสถาน ถกูมองวา่ไมส่�าคญัเน่ืองจาก “ไมไ่ด้มุง่เป้าไปท่ีอินเดีย” สิง่
ตา่ง ๆ เหลา่นีส้ร้างความไมม่ัน่ใจให้แก่อินเดีย

บางคนโต้แย้งวา่จีนได้รับผลกระทบจาก “จดุบอด” เชิงยทุธศาสตร์
ในการท�าความเข้าใจมมุมองของประเทศเพ่ือนบ้านตา่ง ๆ ของจีน 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัอินเดีย ความเช่ือมัน่อนัหนกัแนน่ของจีนใน
ประวตัศิาสตร์ชาตขิองอาจท�าให้จีนยากท่ีจะเข้าใจประเทศเพ่ือนบ้าน
และสร้างความน่ิงนอนใจเก่ียวกบัการขยายอ�านาจของจีน ความเช่ือ
เหลา่นีย้งัมีแนวโน้มท�าให้จีนไมแ่ยแสตอ่ความกงัวลของอินเดีย    

ปัจจยัเชิงลบทวีความรุนแรงขึน้สืบเน่ืองจากแนวทางปฏิบตัขิอง
จีนตามนโยบายหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง ซึง่จีนก�าลงัสร้างโครงสร้างพืน้

ฐานทัว่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย โดยหลาย ๆ พืน้ท่ีคือเขตประเทศ
เพ่ือนบ้านของอินเดีย รัฐบาลจีนอ้างวา่โครงการเหลา่นีเ้ป็นการพฒันา
เศรษฐกิจเพียงเทา่นัน้ และยืนยนัวา่จีนไมจ่�าเป็นต้องพึง่พาอินเดีย
ในฐานะพนัธมิตรในภมิูภาคนี ้รัฐบาลจีนเช่ือวา่ไมมี่ความจ�าเป็นต้อง
อธิบายโครงการตา่ง ๆ ในภมิูภาค หรือขอความร่วมมือใด ๆ จากอินเดีย  

แนวทางปฏิบตันีิย่ิ้งเตมิเชือ้ไฟความคลางแคลงใจของอินเดียเก่ียว
กบัโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง ปัจจบุนัแทบจะไมมี่ข้อบง่ชีว้า่อินเดีย
สนใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางอยา่งจริงจงั ในภาพ
รวม ดเูหมือนวา่อินเดียจะมีโอกาสเพียงเลก็น้อยท่ีจะเป็นพนัธมิตรอยา่ง
เตม็ใจกบัจีนในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย แตมี่แนวโน้มท่ีอินเดียจะตอ่
ต้านโครงการตา่ง ๆ ของจีนมากกวา่ 

มีความหมายอย่างไร	ต่อภมูภิาคนี?้
การแขง่ขนัระหวา่งอินเดียและจีนกลายเป็นปัจจยัท่ีมีความส�าคญัมาก
ขึน้เร่ือย ๆ ด้านการเมืองระดบัภมิูภาคแถบประเทศในเอเชียใต้ เชน่ 
ปากีสถาน ศรีลงักา และบงักลาเทศ เชน่เดียวกบัหลาย ๆ ประเทศท่ีเป็น

เกาะในมหาสมทุรอินเดียอยา่งมลัดีฟส์  
บางประเทศพยายามดงึข้อได้เปรียบจาก

การแขง่ขนัในแงผ่ลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และการทหารจากหนึง่หรือทัง้สอง
ด้าน โดยการคานอ�านาจกนัและกนัของทัง้สอง
ประเทศเพ่ือดงึดดูให้มีการลงทนุมากขึน้ใน
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญั ทัง้นี ้ส�าหรับ
ประเทศเลก็ ๆ การได้มาซึง่ผลประโยชน์เหลา่นีก็้
เป็นเกมท่ีมีอนัตรายแฝงอยูด้่วยเชน่กนั

การแขง่ขนัระหวา่งจีนและอินเดียอาจน�าไป
สูค่วามไมม่ัน่คงทางการเมือง ในชว่งสองสามปี
ท่ีผา่นมา การโต้แย้งเก่ียวกบัโครงการโครงสร้าง

พืน้ฐานส�าคญัของจีนมีสว่นผลกัดนัท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รัฐบาลในพมา่และศรีลงักา และมีแนวโน้มวา่จะเกิดการแยง่ชิง
อิทธิพลมากขึน้ทัว่ทัง้ภมิูภาคในอีกหลายปีข้างหน้า วิกฤตทางการ
เมืองซึง่เกิดขึน้ท่ีมลัดีฟส์ในชว่งต้น พ.ศ. 2561 เม่ือนายอบัดลุลา ยา
มีน ประธานาธิบดีมลัดีฟส์ ได้ท้าทายอ�านาจการปกครองของศาลสงู
สดุซึง่สัง่ให้คืนต�าแหนง่แก่สารวตัรทหารฝ่ายค้านและปลอ่ยตวันกัโทษ
ทางการเมือง วิกฤตนีท้วีความรุนแรงมากขึน้เน่ืองด้วยการแขง่ขนั
ระหวา่งจีนและอินเดีย ซึง่ยงัคงด�าเนินตอ่มา

โดยภาพรวมแล้ว ดเูหมือนว่าการแข่งขนัเชิงยทุธศาสตร์นีจ้ะน�า
ไปสู่  ปฏิบตัิการทางทหารเพ่ิมมากขึน้ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย 
เพราะอินเดียรู้สกึถึงความจ�าเป็นท่ีต้องตอบโต้การเคลื่อนไหวของจีน 
สหรัฐอเมริกาซึง่เป็นมหาอ�านาจในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียอย่าง
ไม่มีข้อกงัขาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ขณะนีส้ถานการณ์นีก้�าลงัก้าว
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เราก�าลงัจบัตามองมหาอ�านาจอย่างอินเดีย
และจีนท่ีผงาดขึน้ เช่นเดียวกบัประเทศท่ีมีอ�านาจขนาดกลาง ๆ เกิด
ขึน้ใหม่หลายประเทศ สิ่งเหล่านีจ้ะท�าให้ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียมี
ขัว้อ�านาจท่ีหลากหลาย และมีความซบัซ้อนทางสถาพแวดล้อมเชิง
ยทุธศาสตร์มากย่ิงขึน้ ซึง่นัน่จะก�าหนดให้สหรัฐอเมริการ่วมงานกบั
พนัธมิตรใหม่ ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  o

บางคนโต้แย้งว่าจนีได้รับผล 
กระทบจาก "จดุบอด" เชิง
ยทุธศาสตร์ในการท�าความ
เข้าใจมุมมองของประเทศ

เพือ่นบ้านของจนี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัอินเดีย
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นอินโดแปซฟิิก ซึง่เป็นภมิูภาคท่ีเสี่ยงตอ่ภยัพิบตัมิากท่ีสดุใน
โลก การสื่อสารท่ีชดัเจนระหวา่งกองทพั รัฐบาลพลเรือน และ
หนว่ยงานด้านมนษุยธรรมสามารถชว่ยชีวิตผู้คนนบัหม่ืนนบั

พนั มีการสร้างถนนหนทางใหม ่สิง่ของบรรเทาทกุข์ถกูสง่มอบถงึจดุ
หมาย และผู้ประสบภยัพิบตัท่ีิสญูเสียท่ีพกัอาศยัได้รับการจดัหาท่ีพกั 
เม่ือยทุโธปกรณ์ของกองทพัเข้ามาเสริมการท�างานของหนว่ยงาน
มนษุยธรรมและรัฐบาล

ความมุง่มัน่ในการสื่อสารของทหารกบัพลเรือน "กลายเป็นวาระ
ส�าคญัมากขึน้เร่ือย ๆ" นายเคน ฮมู ผู้ประสานงานการทหารพลเรือน
ของสภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงระหวา่งประเทศ กลา่ว
หลงัจากการพดูคยุในการฝึกซ้อมทางทหาร คอบร้าโกลด์ 2018 ใน
ประเทศไทย "มนัเป็นสิง่ส�าคญักบัพวกเรามากจริง ๆ เราก�าลงัเพ่ิม
ทรัพยากรให้กบัการสื่อสารมากขึน้"

การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในประเดน็นีมี้ความส�าคญัอยา่งย่ิงใน
อินโดแปซฟิิก ซึง่ประสบภยัแผน่ดนิไหว สนึามิ พายเุขตร้อน น�า้ทว่ม ดนิ
ถลม่ และการปะทขุองภเูขาไฟท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผู้คนนบัล้านในแตล่ะ
ปี ตามรายงานของส�านกังานเพ่ือการประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่
สหประชาชาติ

ประชาชนกวา่ 2 ล้านคนหรือโดยเฉลี่ย 43,000 คนตอ่ปี เสียชีวิต
จากภยัพิบตัทิางธรรมชาตใินอินโดแปซฟิิกนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2513 ถงึ 
พ.ศ. 2559 ตามข้อมลูขององค์การสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2559 เพียง
ปีเดียว ภยัพิบตัทิ�าให้มีผู้ เสียชีวิต 5,000 รายและเกิดความสญูเสียทาง
เศรษฐกิจในภมิูภาคมลูคา่กวา่ 7.7 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 
2.3 ล้านล้านบาท) ยอดผู้ เสียชีวิตจากภยัธรรมชาตใินอินโดแปซฟิิกคดิ
เป็นร้อยละ 57 ในระหวา่ง พ.ศ. 2513 ถงึ พ.ศ. 2559 และผู้อยูอ่าศยั
ในภมิูภาคนีมี้แนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัทิางธรรมชาติ
มากกวา่ผู้ ท่ีอยูท่ี่อ่ืนในโลกถงึห้าเทา่

เพ่ือลดการเสียชีวิตเหลา่นีแ้ละตอบสนองกบัภยัพิบตัไิด้ดีขึน้ 
หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานด้านมนษุยธรรม และกองทพัได้ร่วมกนั
พฒันาการประสานงานผา่นโครงสร้างพืน้ฐานในปีท่ีผา่นมา กลุม่

ท่ีปรึกษาระดบัภมิูภาคเก่ียวกบัการประสานงานระหวา่งทหารและ
พลเรือนเพ่ือมนษุยธรรมในเอเชียและแปซฟิิกก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2557 
เป็นเวทีระดบัภมิูภาคท่ีรวบรวมองค์ประกอบท่ีหลากหลายเหลา่นีเ้ข้า
ไว้ด้วยกนั นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยงานด้านมนษุยธรรมยงัมี
บทบาทมากขึน้ในการฝึกทางทหาร

คอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกประจ�าปีแบบพหชุาตแิละหลายเหลา่ทพั 
โดยมีสนบัสนนุร่วมกนัคือกองทพัไทยและกองบญัชาการอินโดแปซฟิิก
สหรัฐฯ คอบร้าโกลด์ 2018 ประกอบไปด้วยการฝึกซ้อมความชว่ยเหลือ
ด้านมนษุยธรรมและตอบสนองภยัพิบตั ิซึง่รวมถงึการฝึกซ้อมแผนบน
โต๊ะการเพ่ือชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและตอบสนองภยัพิบตั ิและการ
สมัมนาของผู้น�าระดบัสงู

กลุม่ท่ีปรึกษาระดบัภมิูภาคในอินโดแปซฟิิกมุง่เน้นการวางแผน
เชิงปฏิบตักิารจ�านวนมากในห้าประเทศท่ีมีความเสี่ยงสงูสดุ ซึง่รู้จกั
กนัในช่ือวา่ประเทศท่ีมีความส�าคญัล�าดบัต้นของส�านกังานเพ่ือการ
ประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่สหประชาชาต ินัน่คือ บงักลาเทศ 
พมา่ อินโดนีเซีย เนปาล และฟิลปิปินส์ ค�าแนะน�าแรก ๆ อยา่งหนึง่คือ
การพฒันาความเข้าใจร่วมกนัของการปฏิบตัติอบสนองเพ่ือ "เพ่ิมความ
สามารถในการคาดการณ์ของกลไกการประสานงานระหวา่งทหารและ
พลเรือน และการท�างานท่ีเก่ียวข้องในระหวา่งการตอบสนองเหตกุารณ์"

ความเข้าใจร่วมกนันีเ้พ่ิมความรวดเร็วด้านเวลาการตอบสนอง
เหตกุารณ์ หลีกเลี่ยงความพยายามซ�า้ซ้อน และชว่ยชีวิตผู้คนได้ 
"ส�าหรับการบรรเทาภยัพิบตัใินชว่งเวลาสงบสขุ การเตรียมพร้อมคือ
กญุแจส�าคญั" นายฮมูกลา่ว การสนทนาสื่อสารผา่นการประชมุดงัเชน่
การฝึกคอบร้าโกลด์ จะชว่ยสร้างความรู้ร่วมกนั ดงันัน้เม่ือเกิดภาวะน�า้
ทว่มหรือแผน่ดนิไหว "เรารู้วา่ใครมีหน้าท่ีอะไรบ้าง และเราเข้าใจวิธีการ
ของกนัและกนั และนัน่จะท�าให้ส�าเร็จผล"

นอกเหนือจากการรู้จกัความสามารถของผู้ให้ความชว่ยเหลือฉกุเฉิน
แล้ว ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่การจดัท�าข้อตกลงความร่วมมือระดบัภมิูภาค
และระดบันานาชาตก่ิอนเกิดภยัพิบตัเิป็นเร่ืองส�าคญัเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความลา่ช้าของระบบราชการ ปัญหาตา่ง ๆ เชน่ การขอวีซา่ พิธีการ

บทเรียนจากภยัพิบตัิ : การสือ่สารระหวา่งทหารและพลเรือนชว่ยชีวติผู้คน
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

การส่ือสาร
เสน้ทาง 

ใ
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การส่ือสาร

ผู้ประสบภยัจากพายุ
ไซโคลนสิทราในกาบ
ทาลา ประเทศบังกลาเทศ 
รับเสบียงฉุกเฉิน
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ศลุกากร และการบนิเหนือนา่นฟ้าของประเทศหนึง่ ๆ สามารถขดัขวาง
โอกาสท่ีกองทพัตา่งชาติจะน�าอปุกรณ์เข้ามาชว่ยชีวิต ซึง่บางครัง้ก็ผา่น
เข้ามาไมไ่ด้เลย

ในห้าประเทศท่ีมีความเสี่ยง แตล่ะประเทศได้พฒันาแผนของตวั
เองส�าหรับการสนทนาสื่อสารระหวา่งทหารและพลเรือนในชว่งภยัพิบตั ิ
นางวิเวียนนา เดอ แอนนนัทิส จากส�านกังานภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก 
ส�านกังานเพ่ือการประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่สหประชาชาต ิ
เขียนในรายงานประจ�า พ.ศ 2561 แผนดงักลา่วมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม 
"ความรวดเร็ว ปริมาณ และคณุภาพของการชว่ยชีวิตท่ีมอบให้ในระยะ
แรกของการตอบสนอง และโดยการเพ่ิมความพยายามซึง่น�าโดยรัฐท่ีได้
รับผลกระทบ"

เม่ือดปูระวตักิารเกิดภยัพิบตัขิองห้าประเทศแล้ว จะให้เหน็ถงึความ
จ�าเป็นในการประสานการตอบสนองเหตกุารณ์

พายุไซโคลนในบงักลาเทศ
บงักลาเทศได้เตรียมพร้อมรับมือกบัสิง่ท่ีเลวร้ายท่ีสดุในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เม่ือพายไุซโคลนเขตร้อนสทิราเข้าถลม่ประเทศ 
คร่าชีวิตผู้คน 4,200 คน และบีบให้ประชากร 600,000 คนต้องอพยพ
ออกจากพืน้ท่ี แม้มียอดผู้ เสียชีวิตสงูอยา่งนา่เศร้า แตก็่แสดงให้เหน็
ถงึ "ยอดการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตใุนบงักลาเทศท่ีลดลงอยา่งมาก
ในชว่งเวลาประมาณสี่ทศวรรษของพายโุซนร้อนท่ีรุนแรง" ตามรายงาน
กรณีศกึษา พ.ศ. 2560 ของกลุม่ท่ีปรึกษาระดบัภมิูภาคซึง่ได้รับทนุ
สนบัสนนุจากศนูย์การทหารและพลเรือนของออสเตรเลีย

เม่ือพายหุมนุเขตร้อนสทิราพดัเข้าถลม่บงักลาเทศในวนัท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ด้วยความเร็วลม 260 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 

ท�าให้กระทอ่ม บ้านเรือนและโรงเรียน รวมทัง้ต้นไม้ตา่ง ๆ ราบเป็นหน้า
กลองไปทัว่ประเทศ แม้วา่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินจะอธิบายวา่ความเสียหาย
ครัง้นีเ้ลวร้ายย่ิงกวา่ท่ีเกิดจากพายไุซโคลนกอร์คีใน พ.ศ. 2534 แต่
ยอดผู้ เสียชีวิตกลบัน้อยกวา่มาก พายไุซโคลนกอร์คีคร่าชีวิตผู้คนกวา่ 
140,000 คนใกล้กบัเมืองจิตตะกอง และพายไุซโคลนโบลาเม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ท�าให้มียอดผู้ เสียชีวิตกวา่ 500,000 คน ดิแอส
โซซเิอทเตด็ เพรส รายงาน

พายไุซโคลนสทิรามีเส้นทางเชน่เดียวกนักบัพายลุกูก่อนหน้า แต่
มีการเตรียมความพร้อมรับมือท่ีดีขึน้ ผู้อพยพได้รับการจดัหาท่ีพกัให้ 
1,800 แหง่ใน พ.ศ. 2550 และได้รับชดุอปุกรณ์บรรเทาภยัพิบตัฉิกุเฉิน
ท่ีประกอบด้วยเสือ้ผ้า ผ้าหม่ และอาหาร ทหารจดัตัง้คา่ยทางการแพทย์
เพ่ือเสริมการดแูลสขุภาพของพลเรือน เพ่ือสนบัสนนุความพยายามด้าน
มนษุยธรรม กองทพัอากาศบงักลาเทศระดมก�าลงัเฮลคิอปเตอร์ 18 ล�า
เพ่ือขนสง่สิง่ของบรรเทาทกุข์ นอกจากนี ้ทหารยงัท�าการกวาดล้างถนน
และฟืน้ฟกูารสื่อสารกลบัคืนมา

นายฮมูกลา่ววา่ในการตอบสนองระหวา่งทหารกบัพลเรือนท่ีมีการ
ประสานงานอยา่งดีนัน้ ทหารจะเข้ามาเพ่ือชว่ยเหลือด้านการซอ่มแซม
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญั และจากนัน้จะปรับขนาดการตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว เม่ือหนว่ยงานด้านมนษุยธรรมและรัฐบาลด�าเนินการ
รับมือกบัการดแูลทางการแพทย์ อาหาร และการสร้างเมืองใหมต่อ่ไป 
"ทหารสามารถให้การสนบัสนนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เปิดถนน สร้าง
สะพาน การขนสง่" นายฮมูกลา่ว "กองทพัสามารถเป็นก�าลงัส�าคญัได้"

หลงัจากพายไุซโคลนสทิราผา่นไป บงักลาเทศท�างานร่วมกบัสหรัฐฯ 
เพ่ือสร้างโรงเรียนใหม ่88 แหง่ ซึง่สามารถใช้เป็นท่ีพกัพิงในยามฉกุเฉิน
ได้ด้วย โรงเรียนเหลา่นีมี้นกัเรียน 200 คนทกุวนั และเป็นท่ีพกัรองรับผู้

ทหารเนปาลท�าการขนถ่ายส่ิงของบรรเทา
ทุกข์ฉุกเฉินหลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวในเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
รอยเตอร์
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ประสบภยั 1,800 คนในยามฉกุเฉิน ซึง่ได้ทนุสนบัสนนุจากสหรัฐฯ และ
บริหารโดยกองทพัทหารชา่งสหรัฐฯ

นอกจากนี ้สหรัฐฯ ยงัสนบัสนนุทนุเพ่ือการก่อสร้างศนูย์บริหาร
วิกฤตชายฝ่ังหลายแหง่ทัว่บงักลาเทศ มีการออกแบบอาคารตา่ง ๆ 
ให้ทนตอ่แผน่ดนิไหวขนาด 8.0 ริกเตอร์และความเร็วลมสงูถงึ 260 
กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง

อนิโดนีเซีย	:	สถานการณ์ภเูขาไฟ
อินโดนีเซียตัง้อยูบ่นรอยตอ่เปลือกโลกสามแผน่ เป็นประเทศท่ีมีภเูขาไฟ
อยูม่ากท่ีสดุถงึ 500 แหง่ โดยเป็นภเูขาไฟท่ียงัมีการปะทอุยู ่128 แหง่ 
รายงานจากกลุม่ท่ีปรึกษาระดบัภมิูภาคระบ ุพายไุต้ฝุ่ น คลื่นพายซุดัฝ่ัง 
ดนิถลม่ น�า้ทว่ม และภยัแล้งยงัท�าให้เกิดภยัพิบตัใินประเทศนี ้เน่ืองจาก
มีท่ีตัง้อยูใ่นแนวพายไุต้ฝุ่ นแปซฟิิก

อินโดนีเซียเกิดแผน่ดนิไหวขนาดเลก็โดยเฉลี่ย 20 ครัง้ตอ่วนั และ
ประสบกบัไฟป่ารุนแรงหลายครัง้ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา ใน
ระหวา่ง พ.ศ. 2518 และ 2558 ภยัพิบตัทิ�าให้เกิดความสญูเสียทาง
เศรษฐกิจและความเสียหายประมาณ 1.83 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 5.7 แสนล้านบาท) ใน พ.ศ. 2559 เพียงปีเดียว ภยัพิบตัไิด้
คร่าชีวิตประชาชน 522 รายและท�าให้มีผู้พลดัถ่ินกวา่ 3 ล้านคน ใน 
พ.ศ. 2549 แผน่ดนิไหวยอกยาการ์ตาท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 5,778 รายและ
ท�าให้เกิดการสญูเสียทางการเงิน 3.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 
9.6 หม่ืนล้านบาท)

สนึามิท่ีเช่ือวา่อนัตรายท่ีสดุในประวตัศิาสตร์เร่ิมต้นท่ีนอกชายฝ่ัง
ของอินโดนีเซีย สนึามิท่ีเรียกกนัวา่บอกซิง่เดย์ ซึง่ตัง้ช่ือตามวนัหยดุ
เทศกาลในบางประเทศท่ีมีขึน้หลงัวนัคริสต์มาสนัน้ เกิดขึน้จากแผน่ดนิ

ไหวครัง้ใหญ่เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ทางเหนือสดุของเกาะ
สมุาตรา คลื่นสนึามิคร่าชีวิตผู้คนกวา่ 230,000 คนทัว่ทัง้ 14 ประเทศ 
อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุด้วยยอดผู้ เสียชีวิต
มากกวา่ 130,000 คน ตามด้วยศรีลงักา อินเดีย และไทย

เน่ืองจากเหตกุารณ์ภยัพิบตัจิ�านวนมาก อินโดนีเซียจงึได้ท�างาน
อยา่งหนกัเพ่ือพฒันากลไกส�าหรับการสนทนาสื่อสารระหวา่งทหาร
และพลเรือน และการใช้กลไก "โดยเฉพาะส�าหรับก�าลงัทางทหารจาก
ตา่งประเทศท่ีเข้ามาในเหตกุารณ์ภยัพิบตัขินาดใหญ่" รายงานของกลุม่
ท่ีปรึกษาระดบัภมิูภาคระบ ุในขณะท่ีกองทพัตา่ง ๆ มกัจะมีบทบาท
สนบัสนนุในยามเกิดภยัพิบตั ิทวา่กองทพัอินโดนีเซียท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้
ความชว่ยเหลือฉกุเฉินหลกั ความถ่ีและขนาดของภยัพิบตัมีิบทบาทตอ่
การตดัสนิใจครัง้นี ้เชน่เดียวกบัความสามารถของทหารในการปรับใช้
ทรัพยากรอยา่งรวดเร็ว

ใน พ.ศ. 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียเสร็จสิน้การท�ากรอบการตอบ
สนองภยัพิบตัแิหง่ชาต ิซึง่เป็นเอกสารแนวทางเบือ้งต้นของประเทศ
ส�าหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมดในการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัิ

พม่ายนิดรัีบความช่วยเหลือ
พมา่มีความเสี่ยงตอ่น�า้ทว่ม ภยัแล้ง แผน่ดนิไหว และพายไุซโคลนอยา่ง
สงู ภยัพิบตัท่ีิเลวร้ายท่ีสดุท่ีมีการบนัทกึไว้เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2551 เม่ือพายไุซโคลนนาร์กิสท�าให้มีผู้ ชีวิตอยา่งน้อย 138,000 
ราย และก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิ 4 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท)

แม้วา่พมา่จะถกูมองวา่เป็นประเทศท่ีมีประวตัศิาสตร์ของการ
ปกครองโดยทหาร และจ�ากดัการมีสว่นร่วมของตา่งประเทศในชว่ง

ชายคนหน่ึงซ่ึงอาศัยอยู่ในพืน้ทีช่ายฝ่ังของเมอืงตกัโล
บัน ประเทศฟิลปิปินส์ ซ่อมแซมประตูไม้ท่ามกลางกอง
ซากปรักหักพงัทีพ่ายุไต้ฝุ่นไห่เยีย่นทิง้ไว้ 
 เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ทศวรรษท่ีผา่นมา แตก็่มี "การเปลี่ยนแปลงท่ีโดดเดน่
ในการร่วมมือกนัระหวา่งทหารและพลเรือน" และ
ได้ด�าเนินการขัน้ตอนส�าคญัเพ่ือเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการจดัการกบัภยัพิบตั ิรายงานของกลุม่ท่ี
ปรึกษาระดบัภมิูภาคระบุ

ขณะนีพ้มา่เข้าร่วมการฝึกซ้อมความชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัริะดบัภมิูภาค รวม
ทัง้จดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ี
ส�าคญัเพ่ือพฒันาการสื่อสารระหวา่งทหารและพลเรือน

ในอดีต พมา่จ�ากดัการอนญุาตจ�านวนยทุโธปกรณ์
ของกองทพัตา่งชาตใิห้น�ามาใช้ในระหวา่งเกิดภยัพิบตั ิ
รายงานของกลุม่ท่ีปรึกษาระดบัภมิูภาคระบ ุอยา่งไร
ก็ตาม พมา่ได้มีการเตรียมการเพ่ือรับความชว่ยเหลือ
จากข้อตกลงทวิภาคีกบัประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ
สมาชิกอ่ืน ๆ ของสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้

ความท้าทายของเนปาล
เนปาลมีฤดฝูนประจ�าปีและภมิูประเทศท่ีเป็นภเูขา จงึ
ประสบกบัแผน่ดนิถลม่และน�า้ทว่มบอ่ยครัง้ แตภ่ยั
อนัตรายท่ีใหญ่ท่ีสดุนัน้มาจากต�าแหนง่ท่ีตัง้บนขอบ
ของแผน่เปลือกโลกยเูรเชียและอินเดีย ซึง่เป็นแหลง่
ของการเกิดแผน่ดนิไหวบอ่ยครัง้

บทเรียนท่ีได้รับจากการตอบสนองตอ่แผน่ดนิไหว 
กอร์ขา่เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2558 คือแผนการ
ตอบสนองภยัพิบตัท่ีิมีการสื่อสารข้อมลูอยา่งดีทัว่ทัง้
ภมิูภาค แผน่ดินไหวดงักลา่วท�าให้มีผู้ ชีวิตเกือบ 9,000 
ราย และท�าให้มีผู้บาดเจ็บประมาณ 22,000 ราย โดย

ก่อให้เกิดแผน่ดนิถลม่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ซึง่ท�าให้มี
ผู้ เสียชีวิต 21 ราย ท�าให้เป็นวนัท่ีมีผู้ เสียชีวิตมากท่ีสดุ
ในประวตัศิาสตร์ของภเูขาแหง่นี ้

แผน่ดนิไหวดงึดดูความชว่ยเหลือจากนานาชาติ
อยา่งมหาศาล รวมถงึยทุโธปกรณ์จากกองทพัตา่งชาติ 
18 แหง่และเจ้าหน้าท่ีด้านมนษุยธรรมหลายพนัคน 
เพียงแคส่ภากาชาดและเสีย้ววงเดือนแดงเพียงอยา่ง
เดียวก็มีผู้ให้ความชว่ยเหลือฉกุเฉินทางภาคพืน้ดนิกวา่ 
8,000 คน นายฮมูกลา่ว

ในการทบทวนความชว่ยเหลือดงักลา่ว ผู้แทน
กองทพัเนปาลและกองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโด
แปซฟิิก ซึง่ได้สง่บคุลากรและอปุกรณ์ไปยงัเนปาล ได้
พดูคยุถงึความส�าเร็จของศนูย์ประสานงานปฏิบตักิาร
ด้านมนษุยธรรมและทหาร อนัเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์
การประสานงานใหมโ่ดยองค์การสหประชาชาติ

"ศนูย์ประสานงานปฏิบตักิารด้านมนษุยธรรมและ
ทหารคือการปฏิบตัท่ีิเกิดขึน้ในการร่วมมือกนัระหวา่ง
ทหารและพลเรือนทัว่โลกขององค์การสหประชาชาต ิ
รวมถงึในเอเชียและแปซฟิิก" รายงานของกลุม่ท่ี
ปรึกษาระดบัภมิูภาคระบ ุ"ศนูย์ดงักลา่วชว่ยอ�านวย
ความสะดวกในการแบง่ปันข้อมลู การแบง่งาน และ
การประสานงานด้านการวางแผนปฏิบตักิารระหวา่งผู้
ด�าเนินการด้านมนษุยธรรมและด้านทหาร ในการตอบ
สนองตอ่ภยัพิบตัทิางธรรมชาต"ิ

ศนูย์ปฏิบตักิารท่ีน�าโดยพลเรือนแหง่นีไ้ด้จดัท�าการ
ประเมินส�าหรับการวางแผนปฏิบตัิการ ซึง่รวมถงึการ
ใช้กองทพัตา่งชาต ิให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัระดบัการ
สนบัสนนุทางการทหารตา่งชาติอยา่งเหมาะสม และ

ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้
ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ
จดัหาทีพ่กัช่ัวคราว
ส�าหรับผู้สูญเสียทีอ่ยู่
อาศัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่
เยีย่น และจดัหาเมลด็
พนัธ์ุฉุกเฉินแก่เกษตรกร
หลงัจากพายุไต้ฝุ่นได้
ท�าลายพชืผล
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

รัฐบาลบังกลาเทศและ
สหรัฐฯ ท�างานร่วม
กนัสร้างทีพ่กัพงิพายุ
ไซโคลนอเนกประสงค์ 
เพือ่ปกป้องพลเรือนจาก
พายุท�าลายล้าง  
กรมการพฒันาระหวา่งประเทศสห
ราชอาณาจกัร
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สถานท่ีท่ีควรจะสง่ก�าลงัพล นอกจากนีย้งัระบเุกณฑ์
เปรียบเทียบส�าหรับเวลาท่ีจะเปลี่ยนจากยทุโธปกรณ์ทหาร
เป็นทรัพย์สนิพลเรือน และเม่ือใดท่ีจะถอนก�าลงัและโยก
ย้ายก�าลงัทหาร

ฟิลิปปินส์ท่ามกลางตาพายุ
ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน (หรือ
ท่ีเรียกวา่โยลนัดาในฟิลปิปินส์) เป็นพายไุต้ฝุ่ นระดบั 5 
และเป็นพายไุซโคลนเขตร้อนท่ีรุนแรงท่ีสดุท่ีเคยพดัขึน้ฝ่ัง 
เคลื่อนท่ีท�าลายล้างผา่นภาคกลางของฟิลปิปินส์ พายดุงั
กลา่วท�าให้มีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ 7,300 ราย สง่ผลกระทบ
ตอ่ประชาชน 12.9 ล้านคน และสร้างความเสียหายมลูคา่ 
1 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.1 แสนล้านบาท) 
มีการบรรเทาภยัพิบตัโิดย 57 ประเทศ โดยมี 22 ประเทศท่ี
สง่เจ้าหน้าท่ีทหารเข้ามา

แม้ตัง้อยูบ่นจดุได้เปรียบในแปซฟิิกตะวนัตก แต่
ฟิลปิปินส์เสี่ยงกบัภยัพิบตัทิางธรรมชาตหิลายประเภท 
ตัง้แตพ่ายไุต้ฝุ่ นจนถงึแผน่ดนิถลม่และมรสมุ โดยมีพายุ
หมนุเขตร้อนโดยเฉลี่ย 9 ครัง้ตอ่ปี

ในรายงานท่ีจดัท�าโดยศนูย์เพ่ือความเป็นเลศิด้านการ
จดัการภยัพิบตัแิละการชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมท่ีตัง้อยู่
ในฮาวาย ผู้ เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบการตอบสนองตอ่ภยั
พิบตัพิายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียนได้พฒันาแนวทางปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ
สามประการเพ่ือชว่ยชีวิตผู้คน ได้แก่

1. ระบบเตือนภยั "แบบครบวงจร" ท่ีเป็นท่ีเข้าใจโดย
ทัว่ไปจะเตรียมประเทศให้พร้อมส�าหรับวิกฤต 
ระบบแบบครบวงจรประกอบไปด้วย การสร้าง
แบบจ�าลองทางวิทยาศาสตร์ ข้อมลู เทคโนโลยี 

และความเช่ียวชาญของผู้พยากรณ์
2. ข้อผกูพนัทวิภาคีท่ีด�าเนินการผา่นศนูย์การ

ประสานงานแบบพหชุาตสิง่เสริมการใช้
ยทุโธปกรณ์ของกองทพัตา่งชาตโิดยพลเรือนด้วย
วิธีท่ีดีท่ีสดุ

3. เม่ือประสานงานกบัรัฐบาลอยา่งใกล้ชิด ภาค
เอกชนจะเพ่ิมขีดความสามารถในการเพ่ิมจ�านวน
การจดัระบบก�าลงัพลส�ารองของประเทศเพ่ือตอบ
สนองความต้องการการชว่ยชีวิตของประชากร

รายงานท่ีตามมาโดยศนูย์เพ่ือความเป็นเลศิด้าน
การจดัการภยัพิบตัแิละการชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม 
พิจารณาวิธีการน�าบทเรียนเหลา่นีท่ี้เรียนรู้จากพายไุต้ฝุ่ น
ไหเ่ย่ียน มาใช้ในอีกหนึง่ปีตอ่มากบัพายไุต้ฝุ่ นฮากปิุต การ
วิจยัเร่ือง "ความก้าวหน้าของการร่วมมือกนัระหวา่งทหาร
และพลเรือนเม่ือเกิดภยัพิบตั ิ: วิธีท่ีฟิลปิปินส์เปลี่ยนบท
เรียนท่ีเรียนรู้จากพายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน (โยลนัดา) ให้เป็น
แนวทางปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุส�าหรับการเตรียมความพร้อมและ
การตอบสนองตอ่ภยัพิบตัิ (พ.ศ. 2558)" มีอยูท่ี่ https://
www.cfe-dmha.org/

นายพอล เบเกอร์ ตวัแทนจากคณะกรรมการกาชาด
ระหวา่งประเทศเพ่ือทหารและกองทพัในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้กลา่ววา่ ความร่วมมือระหวา่งทหารและพลเรือนใน
การจ�าลองการฝึก เชน่ คอบร้าโกลด์ เป็นสิง่ส�าคญั เพราะ
เป็นโอกาสท่ีจะได้พฒันาความรู้ร่วมกนัในยามท่ียงัไมเ่กิด
การสู้รบในพืน้ท่ีขดัแย้ง การฝึกจะน�าชมุชนท่ีรับมือกบัภยั
พิบตัมิารวมกนัเพ่ือ "ปรับจิตใจของผู้คนเพ่ือชว่ยให้ผู้คน
เข้าใจวา่เราจะท�างานอยา่งไรเม่ือทกุอยา่งผิดพลาด" นาย
เบเกอร์กลา่ว  o

สภากาชาดเยอรมนี
เตรียมการขนส่ง
สินค้าเพือ่ส่งมอบ
ให้เนปาลโดยเป็น
ส่วนหน่ึงของพสัดุ
ทั้งหมด 60 ตนัหลงั
จากเกดิแผ่นดนิไหว
ในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2558 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ส่งก�ำลังพลเพ่ือด�ำเนิน
ปฏิบัติกำรสันติภำพ

ไทย
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ประเทศไทยส่งทหารเข้าร่วมในความพยายามรักษา
สันตภิาพขององค์การสหประชาชาตใินสถานทีต่่าง ๆ เช่น 
ดาร์ฟูร์ เฮต ิและตมิอร์เลสเต กรุณาอธิบายบทบาทหน้าที่
ของศูนย์ปฏบัิตกิารเพื่อสันตภิาพในการเตรียมความพร้อม
ให้กับทหารเพื่อเข้าร่วม 

ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพก่อตัง้ขึน้เป็นพิเศษ โดยเป็นองค์กรเพียง
แหง่เดียวภายในกองทพัไทยท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการ
ตดิตามปฏิบตักิารด้านสนัตภิาพในลกัษณะองค์รวมอยา่งเตม็รูปแบบ 
โดยมีบทบาทครอบคลมุระดบัการท�างานตา่ง ๆ เร่ิมตัง้แตก่ารเป็น
ตวัแทนของกองทพัในกระบวนการตดัสนิใจของคณะรัฐมนตรีส�าหรับ
การมีสว่นร่วมของประเทศไทยในกองก�าลงัรักษาสนัตภิาพในระดบั
ระหวา่งกระทรวง ไปจนถงึการก�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายการ
รักษาสนัตภิาพในระดบักระทรวงกลาโหม โดยศนูย์จะจดัเตรียมแผน
สร้างความสามารถในการรักษาสนัตภิาพ ประสานงาน และจดัการการ
สง่ก�าลงัพลของไทยเข้าร่วมกองก�าลงัทหารเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ รวม
ทัง้พฒันาและด�าเนินการตามหลกัสตูรการฝึกอบรมก่อนการสง่ก�าลงัพล

เม่ือเตรียมความพร้อมให้กบัทหารท่ีจะสง่ก�าลงัเข้าร่วม ทางศนูย์จะ
ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ ทหารท่ีสง่ก�าลงัเข้าร่วมปฏิบตักิารเพ่ือการรักษา
สนัตภิาพของสหประชาชาตไิด้รับเลือก เพ่ิมก�าลงั ได้รับอาวธุ และการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 

ส�าหรับการสง่ก�าลงัพลเป็นรายบคุคล ทางศนูย์มีบทบาทหน้าท่ีจดั
เตรียมระบบการเตรียมความพร้อมท่ีช่ือวา่ “บญัชีรายช่ือพร้อมเรียก
ปฏิบตังิาน” โดยกระบวนการดงักลา่วได้รับการออกแบบมาให้จดัการ
คดัเลือกและเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าท่ีกองทพัไทย เพ่ือกลายเป็น
เจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพท่ีเช่ียวชาญ และเข้าร่วมปฏิบตักิารเพ่ือการ

รักษาสนัตภิาพของสหประชาชาตติามสาขาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ 
ส�าหรับการสง่ก�าลงัพลแบบรวมหรือแบบหนว่ยทหาร ทางศนูย์จะ

ปฏิบตัติามระบบความพร้อมด้านความสามารถเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ
ของสหประชาชาติ ตามความมุง่มัน่ของประเทศไทยท่ี พล.อ. ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก�าหนดขึน้ในการประชมุเพ่ือการรักษา
สนัตภิาพของสหประชาชาต ิพ.ศ. 2558 ขณะนีมี้ทหารจากกองทพัไทย
สามหนว่ย ได้แก่ กองร้อยทหารชา่งก่อสร้าง หนว่ยโรงพยาบาลระดบั
สอง และหนว่ยการขดุเจาะบอ่บาดาล ได้ลงทะเบียนในระบบความ
พร้อมด้านความสามารถเพ่ือการรักษาสนัตภิาพระดบัสอง โดยมีเป้า
หมายเพ่ือบรรลกุารสง่ก�าลงัพลเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติ

ศนูย์แหง่นีมี้บทบาทส�าคญัในสองระยะ ภายใต้ระบบความพร้อม
ด้านความสามารถเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ ในระยะก่อนการอนญุาตซึง่
เป็นระยะท่ีการสง่ก�าลงัพลหนว่ยทหารยงัไมไ่ด้รับการยืนยนั ศนูย์นีจ้ะ
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีการลงทะเบียนหนว่ยตา่ง ๆ ในระบบความพร้อม
ด้านความสามารถเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ และคงไว้ซึง่ความพร้อมใน
การปฏิบตักิารและการสง่ก�าลงัพลเข้าร่วมได้ทนัเวลา ส�าหรับการปฏิบตัิ
การในตา่งประเทศ ศนูย์แหง่นีไ้ด้รับอนญุาตร่วมกบักองบญัชาการ
ทหารเพ่ือขอความร่วมมือจากกองทพับก กองทพัเรือ และกองทพั
อากาศ ในการจดัหาบคุลากรให้กบัการสร้างกองก�าลงัรักษาสนัตภิาพ 
การคงไว้ซึง่ความพร้อมของหนว่ยดงักลา่วนีป้ระกอบด้วยชว่งก่อนการ
สง่ก�าลงัพลและการฝึกซ้อมเป็นระยะ ๆ ซึง่ขณะนีมี้อยูส่องหนว่ยท่ีก�าลงั
เตรียมความพร้อม คือหนว่ยโรงพยาบาลระดบัสองและหนว่ยการขดุ
เจาะบอ่บาดาล

ในระยะการสง่ก�าลงัพลเข้าร่วม ทางศนูย์จะรับผิดชอบร่วมกบั
องค์การสหประชาชาตแิละองค์กรอ่ืน ๆ ในการจดัการตา่ง ๆ ซึง่
ประกอบด้วยการน�าทีมลาดตระเวนไทยไปยงัพืน้ท่ีปฏิบตัภิารกิจ การ

ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีผู้อ�านวยการศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพ กองทพัไทย ได้พดูคยุ
กบั ฟอรมั เก่ียวกบัความมุง่มัน่ของไทยในการรักษาสนัติภาพระดบันานาชาต ิ
ภายหลงัการฝึกทางทหารระดบันานาประเทศ คอบร้าโกลด์ 2018 ซึง่ไทยและ
สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกนั

ถามและตอบ 
กับเจ้าหน้าที่กองทพัไทย	พล.ร.ต.	ณัฐพงศ์	เกตุสมบรูณ์
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ผลติและสง่รายช่ือบรรทกุสนิค้าและผู้ โดยสาร 
บญัชีช�าระสนิค้า ตลอดจนการจดัการด้านการ
ขนสง่ การประสานงานด้านยทุธศาสตร์การ
เคลื่อนย้ายทางอากาศและทางทะเล รวมทัง้
การสร้างสายการสนบัสนนุด้านการสง่ก�าลงั
บ�ารุงระดบัชาตเิพ่ือการสง่สิง่ของไปยงัหนว่ยท่ี
ปฏิบตังิานในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
กรุณาอธิบายความรับผิดชอบของคุณ
ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์ปฏบัิตกิาร
เพื่อสันตภิาพแห่งกองทพัไทย 

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบับญัชา
หรือผู้อ�านวยการสว่นใหญ่จะก�าหนดโดยค�า
สัง่ของหนว่ยท่ีผู้นัน้บงัคบับญัชาอยู ่ในท�านอง
เดียวกนั การท�าความเข้าใจภารกิจหรือค�าสัง่
ของศนูย์ก่อนเป็นสิง่ส�าคญั ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือ
สนัตภิาพแหง่กองทพัไทยได้รับค�าสัง่ให้ด�าเนิน
การตามบทบาทหน้าท่ีพิเศษสี่ข้อ ดงันี ้

• ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของเจ้าหน้าท่ี
รักษาสนัตภิาพ ทางศนูย์จะเป็นผู้ก�าหนด
ยทุธศาสตร์และค�าสัง่ส�าหรับการรักษา
สนัตภิาพ อีกทัง้ให้ค�าแนะน�าส�าหรับ
การมีสว่นร่วมอยา่งเหมาะสมของกอง
ก�าลงัรักษาสนัตภิาพไทยในภารกิจ
ของสหประชาชาติ ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือ
สนัตภิาพจะวางแผน จดัการ ก�าหนด
ทิศทาง และควบคมุกิจกรรมทัง้หมดท่ี
เก่ียวข้องกบัการวา่จ้างกองก�าลงัรักษา
สนัตภิาพในแงข่องการจดัตัง้หนว่ยเฉพาะ
กิจ การจดัหาอาวธุแก่หนว่ยท่ีสง่ก�าลงั
พล การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้รับการฝึก
อบรมตามมาตรฐานของสหประชาชาต ิ
การด�าเนินการลาดตระเวนก่อนการสง่
ก�าลงัพล การด�าเนินการตรวจสอบก่อน
การสง่ก�าลงัพล และประสานงานด้านการ
จดัการการยกระดบัทางยทุธศาสตร์จาก
สหประชาชาต ินอกจากนี ้ศนูย์ปฏิบตักิาร
เพ่ือสนัตภิาพยงัวางแผนและด�าเนินปฏิบตัิ
การสนบัสนนุด้านการสง่ก�าลงับ�ารุงระดบั
ประเทศ รวมทัง้คงไว้ซึง่ความพร้อมในการ
ปฏิบตักิารของเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพ
แบบรายบคุคลและแบบหนว่ยทหารท่ีลง
ทะเบียนในระบบความพร้อมด้านความ
สามารถเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ

• ในฐานะศนูย์การฝึกอบรมเพ่ือการรักษา

การฝ กึอบรมเพ่ือรกัษาสันติภาพ 
โดยสังเขป

ในการปฏบิตักิารฝ กึอบรมกอ่นการส่งก�าลงัพลใหก้ับหนว่ย
ทหาร โดยปกติจะประกอบดว้ย

• ระยะที่ 1 เร่ิมต้นด้วยการฝึกอบรมเพื่อรักษาสันตภิาพของสหประชาชาต ิ
หลกัสตูรนีมี้ไว้ส�ำหรับหนว่ยทหำร ประกอบด้วยเนือ้หำกำรฝึกอบรมก่อนกำรสง่ก�ำลงัพล
เบือ้งต้น เนือ้หำกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง และหลกัสตูรฝึกอบรมกำรเสริมก�ำลงั เนือ้หำกำร
ฝึกอบรมก่อนกำรสง่ก�ำลงัพลเบือ้งต้นเป็นหลกัสตูรขัน้พืน้ฐำนส�ำหรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ี
รักษำสนัตภิำพทัง้หมด ในขณะท่ีเนือ้หำกำรฝึกอบรมเฉพำะทำงจะมีควำมเฉพำะเจำะจงกบั
บทบำทของทหำรแตล่ะหนว่ย ตวัอยำ่งหนึง่คือ ทหำรรำบจ�ำเป็นต้องมีกำรฝึกอบรมพิเศษ
เพ่ือปกป้องพลเรือนและรับมือกบัควำมรุนแรงทำงเพศท่ีเก่ียวข้องกบัควำมขดัแย้ง สว่นกำร
ฝึกอบรมกำรเสริมก�ำลงัเน้นไปท่ีบำงแงม่มุซึง่มีควำมส�ำคญัตอ่ควำมส�ำเร็จ

• ระยะที่ 2 การฝึกอบรมที่ประกอบด้วยการฝึกอบรมทางเทคนิคและความ
เช่ียวชาญ กำรฝึกอบรมนีเ้ก่ียวข้องกบังำนเฉพำะเจำะจงท่ีคำดหวงัส�ำหรับหนว่ยทหำร 
ส�ำหรับหนว่ยทหำรรำบ อำจเป็นกำรลำดตระเวนหรือกำรคุ้มกนัยำนพำหนะ หรือกำร
ก่อสร้ำงถนนส�ำหรับหนว่ยทหำรชำ่งก่อสร้ำง

• ระยะที่ 3 การฝึกอบรมเฉพาะภารกจิเป้าหมาย โดยปกตแิล้วจะเร่ิมเม่ือหนว่ยทหำร
รับทรำบถงึภำรกิจและสว่นท่ีนำ่จะสง่ก�ำลงัไป กำรฝึกอบรมขึน้อยูก่บักำรประเมินสภำพ
แวดล้อมทำงกำรปฏิบตักิำรจำกกำรลำดตระเวน กำรฝึกอบรมอำจครอบคลมุกำรศกึษำเก่ียว
กบัประเทศนัน้ ๆ ภมิูหลงัของภำรกิจ ควำมเป็นผู้น�ำในภำรกิจ และค�ำสัง่ของภำรกิจ

• ระยะที่ 4 เป็นการฝึกอบรมแบบรวมและบรูณาการ ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนส�ำคญั
ของกำรฝึกอบรมทกุประเภทท่ีด�ำเนินกำรมำก่อน และประกอบด้วยกำรผสมผสำนของกำร
ฝึกออกค�ำสัง่บงัคบับญัชำและกำรฝึกภำคสนำมส�ำหรับบคุลำกรทกุคนภำยใต้กำรสง่ก�ำลงั
พล กำรฝึกอบรมนีจ้ะจ�ำลองหนว่ยท่ีปฏิบตักิำรภำยในสถำนท่ีท่ีมีกำรสง่ก�ำลงัพล

• ระยะที่ 5 อาจเป็นการฝึกอบรมรูปแบบใดกไ็ด้ที่เพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยทหารที่มีการส่งก�าลังพล อำจเป็นกำรฝึกอบรมซ�ำ้เพ่ือรักษำควำมพร้อมปฏิบตัิ
งำนของหนว่ย หำกกำรสง่ก�ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรหรือเลื่อนออกไป

• ระยะที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะรายบุคคล ระยะนีป้ระกอบด้วยการ
ชว่ยเหลือขัน้พืน้ฐาน การสื่อสารด้วยภาษาของภารกิจ ทกัษะการใช้อาวธุ การเจรจาตอ่รอง 
การอา่นแผนท่ีและการน�าทาง

• ระยะที่ 2 การฝึกอบรมเพื่อรักษาสันตภิาพของสหประชาชาต ิระยะนีเ้ก่ียวข้อง
กบับทเรียนค�าสอนท่ีประยกุต์มาจากเนือ้หาการฝึกอบรมก่อนการสง่ก�าลงัพลเบือ้งต้นของ
สหประชาชาต ิซึง่ครอบคลมุพืน้ฐานและหลกัการปฏิบตักิารด้านการรักษาสนัตภิาพของ
สหประชาชาต ิรวมทัง้คา่นิยม พฤตกิรรม และการปฏิบตัิท่ีจ�าเป็นเพ่ือบรรลภุารกิจ

• ระยะที่ 3 การฝึกอบรมทกัษะทางเทคนิคและฝึกปฏบิตัภิาคสนาม ระยะนีไ้ด้
รับการปรับแตง่ให้เหมาะกบัผู้ ฝึกงานท่ีมีทกัษะในการปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะของตน ส�าหรับเจ้า
หน้าท่ีฝ่ายอ�านวยการ การฝึกอบรมจะครอบคลมุการท�างานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง ๆ ภายใน
ส�านกังานใหญ่ภาคสนามขององค์การสหประชาชาต ิการฝึกวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตักิาร ตลอดจนการฝึกการตดัสนิใจทางทหารและการวางแผนสว่นประกอบ รวมกบัการ
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ โดยมุง่เน้นท่ีการตอบสนองของเจ้าหน้าท่ีตอ่ปัญหา
ตา่ง ๆ เชน่ การปกป้องพลเรือน ส�าหรับผู้ เช่ียวชาญทางการทหารในภารกิจ การฝึกอบรมจะ
ครอบคลมุทกัษะตา่ง ๆ เชน่ การลาดตระเวน การตรวจสอบและการก�ากบัดแูลข้อตกลง การ
เจรจาตอ่รองและการเข้าประจ�าต�าแหนง่ท่ีหอสงัเกตการณ์
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สนัตภิาพระดบัชาต ิศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพจะเป็นผู้ก�าหนด
ค�าสัง่การฝึกอบรมเพ่ือการรักษาสนัตภิาพให้กบักิจกรรมการฝึก
อบรมก่อนการสง่ก�าลงัพลของหนว่ยตา่ง ๆ และเจ้าหน้าท่ีรักษา
สนัตภิาพรายบคุคล อีกทัง้พฒันาและสง่มอบหลกัสตูรการฝึกอบรม
ก่อนการสง่ก�าลงัพลด้วย นอกจากนี ้ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพ
ยงัจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมส�าหรับการสง่ก�าลงัพลเป็นรายบคุคล 
และจดัการประชมุสมัมนาเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ

• ในฐานะหนว่ยบงัคบับญัชาระดบัชาต ิศนูย์จะเฝ้าตดิตามกองก�าลงั
ทหารเพ่ือการรักษาสนัตภิาพของไทยท่ีปฏิบตักิารในพืน้ท่ีภารกิจ 
นอกจากนีย้งัท�าหน้าท่ีบงัคบับญัชาและควบคมุกองก�าลงัทหารท่ี

ปฏิบตังิานภาคพืน้ดนิ
• ในฐานะศนูย์แหง่ความเป็นเลศิ ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพมี

สว่นร่วมกบัชมุชนเพ่ือการรักษาสนัตภิาพระดบัภมิูภาคและระดบั
โลกเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ ศนูย์แหง่นี ้
พฒันาและเผยแพร่หลกัการด้านการรักษาสนัตภิาพและข้อมลูการ
ฝึกอบรม รวมทัง้ยงัท�าการวิจยัเชิงวิชาการอีกด้วย

ดงันัน้ ความรับผิดชอบของผมสว่นใหญ่จงึเป็นการก�ากบัการปฏิบตัิ
งานของศนูย์ให้เป็นไปตามหน้าท่ีเหลา่นี ้และตรวจสอบให้แนใ่จวา่ใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ

สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ ผมต้องใช้อ�านาจทางวินยัและการบงัคบั
บญัชาผา่นรองผู้อ�านวยการสองคนในสี่หนว่ยยอ่ย ได้แก่ ฝ่ายแผนและ
นโยบาย ฝ่ายปฏิบตักิาร ฝ่ายการฝึกอบรมและการศกึษา และสว่นการ
บริหารและฝ่ายสนบัสนนุ 
 
กรุณาให้ภาพรวมกว้าง ๆ ว่าการฝึกอบรมส�าหรับปฏบัิตกิาร
เพื่อการรักษาสันตภิาพของสหประชาชาตเิก่ียวข้องกับเร่ือง
ใดบ้าง 

ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพแหง่กองทพัไทยตระหนกัวา่ ก่อนการมี

กองก�าลงัรักษาสันตภิาพจากไทยแจกจ่ายวติามนิซีแบบเมด็ให้กบัเดก็ ๆ ในดาร์ฟูร์
ตะวนัตก ระหว่างภารกจิของสหประชาชาต ิ เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ร.ท.นพ. วทิยา จริะอนันต์กลุ แห่งกองทพัไทย ตรวจเดก็ทีป่่วยในดาร์ฟูตะวนัตก
ระหว่างภารกจิรักษาสันตภิาพของสหประชาชาต ิ เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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สว่นร่วมในปฏิบตักิารเพ่ือการรักษาสนัติภาพ ทหารและหนว่ยตา่ง ๆ 
ต้องผา่นการเตรียมความพร้อมอยา่งเหมาะสมส�าหรับภารกิจการรักษา
สนัตภิาพยคุใหม ่ดงันัน้ การฝึกอบรมก่อนการสง่ก�าลงัพลจงึมีบทบาท
ส�าคญัท่ีท�าให้มัน่ใจวา่ทหารตลอดจนหนว่ยทหารได้รับความรู้ ทกัษะ 
และทศันคตท่ีิเป็นไปตามความท้าทายท่ีเพ่ิมขึน้ของปฏิบตักิารเพ่ือการ
รักษาสนัตภิาพ และเพ่ือให้ด�าเนินการตามความเช่ียวชาญของตนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพแหง่กองทพัไทยซึง่
ท�าหน้าท่ีเป็นสถาบนัเพ่ือการรักษาสนัตภิาพระดบัชาต ิมีความรับผิด
ชอบหลกัในการเลือกใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมก่อนการสง่ก�าลงัพลเพ่ือ
การรักษาสนัตภิาพระดบัชาต ิและสง่มอบให้กบัทหารท่ีมุง่มัน่เข้าร่วม
ภารกิจเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ

การฝึกอบรมด้านการรักษาสนัตภิาพของกองทพัไทยออกแบบมา
ให้เข้ากบัการสง่ก�าลงัพลและหนว่ยทหารบางประเภท โดยหลกัสตูรดงั
กลา่วได้รับการพฒันาตามมาตรฐานการฝึกอบรมของสหประชาชาต ิ
พร้อมกบัยดึมัน่ในหลกัการระดบัชาตแิละแนวปฏิบตัทิางทหาร (ดู
แผนภมิูรายละเอียดการฝึกอบรมในหน้า 41)

ใครรับการฝึกอบรมทีศู่นย์ได้บ้าง ทหารต่างชาตเิข้าร่วม
หลักสูตรน้ีได้เช่นเดยีวกับกองก�าลังของไทยหรือไม่
 
การฝึกอบรมเพ่ือการรักษาสนัตภิาพซึง่ด�าเนินการโดยศนูย์ปฏิบตักิาร
เพ่ือสนัตภิาพแหง่กองทพัไทยมุง่เป้าไปยงักลุม่ประชากรท่ีตา่งกนั ผม

แบง่ทหารออกเป็นสี่กลุม่ใหญ่ คือ 

• เจ้าหน้าที่รักษาสันตภิาพที่ถูกเคล่ือนพลเป็นรายบุคคล	ศนูย์
จะด�าเนินหลกัสตูรการฝึกอบรมสองหลกัสตูร คือการฝึกอบรมฝ่าย
อ�านวยการของสหประชาชาต ิและผู้ เช่ียวชาญทางการทหารใน
ภารกิจของสหประชาชาตเิป็นประจ�าทกุปี หลกัสตูรดงักลา่วมีกลุม่
เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าท่ีจ�านวน 40 ถงึ 45 นาย ตัง้แตย่ศร้อยเอกไป
จนถงึพนัโทท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม และได้รับเลือกให้อยูใ่นรายช่ือ
ลว่งหน้าส�าหรับการสง่ก�าลงัพลภายในหนึง่ปี

• หน่วยทหาร	ศนูย์จะด�าเนินการฝึกอบรมหลกัสตูรประจ�าปีก่อนการ
สง่ก�าลงัพลเพ่ือการรักษาสนัตภิาพส�าหรับหนว่ยทหาร ซึง่หลกัสตูร
ดงักลา่วจะมีเจ้าหน้าท่ีส�าคญั 40 นายเข้าร่วม และศนูย์จะผลติผู้ ฝึก
อบรมเพ่ือกระจายข้อมลูหลกัสตูรไปยงัหนว่ยทัง้สามของกองทพัไทย

• ครูฝึกระดบัชาต	ิศนูย์จะผลติครูฝึกทหารจ�านวน 40 นายเพ่ือสอน
หลกัสตูรก่อนการสง่ก�าลงัพลเพ่ือการรักษาสนัตภิาพให้กบักอง
ทหารกลุม่เป้าหมายทัง้หมด ครูฝึกจะได้รับการเสนอช่ือจากกองทพั
บก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ หนว่ยตา่ง ๆ ในกองทพัไทย และครู
ฝึกของศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพ

เจ้าหน้าทีรั่กษาสันตภิาพไทยเดนิผ่านตลาดในบูรู ดาร์ฟูร์ ทีซ่ึ่งสหประชาชาติ
ด�าเนินการคลนิิกรักษาสุขภาพ  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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• ผู้ฝึกงานระหว่างประเทศ	กองทพัไทยเป็นผู้สนบัสนนุเจ้าหน้าท่ี 
9 นายจากชาตสิมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ฝ่ายอ�านวยการของสหประชาชาตใินแตล่ะปี โดยร่วมมือกบัศนูย์
การฝึกอบรมเพ่ือการรักษาสนัตภิาพ ในฐานะสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ศนูย์ก�าลงั
พิจารณาการเสนอหลกัสตูรให้องค์การสหประชาชาตรัิบรองภายใน 
พ.ศ. 2563 ซึง่หากบรรลผุลแล้ว หลกัสตูรดงักลา่วจะเปิดให้กบั
ประเทศตา่ง ๆ นอกเหนือจากอาเซียน นอกจากการฝึกอบรมฝ่าย
อ�านวยการของสหประชาชาตแิล้ว ทางศนูย์ยงัเป็นเจ้าภาพร่วมกบั
ศนูย์การฝึกอบรมเพ่ือการรักษาสนัตภิาพของกองทพัออสเตรเลียใน
การฝึกซ้อมด้านการรักษาสนัตภิาพระดบัภมิูภาค พิราบ-จาบรูิ ทกุ ๆ  
สองปีอีกด้วย ซึง่การฝึกดงักลา่วเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีชาวตา่ง
ชาตสิงูสดุถงึ 50 นายจากกวา่ 22 ประเทศในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก
เข้าร่วม 

กรุณาอธิบายความส�าคัญของการฝึกอบรมด้านวัฒนธรรม ที่
สอนทหารให้เคารพประเพณีและค่านิยมของวัฒนธรรมท้อง
ถิน่ในปฏบัิตกิารเพ่ือการรักษาสันตภิาพ 

ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพแหง่กองทพัไทยให้ความส�าคญัอยา่งย่ิง
ตอ่การเคารพความหลากหลาย โดยตระหนกัดีวา่ปฏิบตักิารเพ่ือการ
รักษาสนัตภิาพท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพซึง่มีภมิูหลงัตา่งกนั ท�างาน
ในระบบแบบผสมผสานทัง้ในเชิงวฒันธรรมและเชิงระบบ ความส�าเร็จ
จะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัความเคารพตอ่ประชากรท้องถ่ินซึง่มีบรรทดัฐาน
ทางวฒันธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง ความส�าเร็จของภารกิจจะ
ขึน้อยูก่บัความสามารถในการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีให้เกียรตกินัของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพแตล่ะนาย ซึง่จะสร้างความเช่ือใจและความ
มัน่ใจในภารกิจการรักษาสนัตภิาพ ทัง้ยงัชว่ยให้เกิดความปลอดภยั
และเสถียรภาพภายในพืน้ท่ีของการปฏิบตักิาร บคุลากรเจ้าหน้าท่ีรักษา
สนัตภิาพทกุนายท่ีถกูสง่ก�าลงัพลจากศนูย์แหง่นีไ้ด้รับการปลกูฝังให้
เคารพความหลากหลายและวฒันธรรมท้องถ่ิน การเคารพความหลาก
หลายเป็นหนึง่ในคา่นิยมพืน้ฐานสามประการของสหประชาชาต ิอีกสอง
ประการคือบรูณภาพและความเป็นมืออาชีพ การไมรั่กษาคา่นิยมเหลา่
นีจ้ะเป็นภยัตอ่ภารกิจ ผมภมิูใจมากท่ีจะกลา่ววา่ ตลอด 60 ปีของการ
มีสว่นร่วมในกองก�าลงัรักษาสนัติภาพของสหประชาชาต ิไมมี่การร้อง
เรียนจากประชาชนท้องถ่ินแม้แตก่รณีเดียววา่เจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพ
จากไทยประพฤตมิิชอบหรือกระท�าความผิด ผมเช่ือวา่การฝึกอบรม
เร่ืองความหลากหลาย มีบทบาทส�าคญัในการคงไว้ซึง่บรูณภาพของเจ้า
หน้าท่ีรักษาสนัตภิาพชาวไทย หลกัฐานความส�าเร็จบางสว่นเหน็ได้จาก
การแสดงความช่ืนชมของนายบนั คีมนุ อดีตเลขาธิการสหประชาชาต ิ
ซึง่กลา่วในหนงัสือราชการท่ีสง่ถงึประเทศไทยใน พ.ศ. 2555 วา่ 
“กองทพัไทยปฏิบตัิงานได้อยา่งนา่ช่ืนชมและสร้างผลกระทบเชิงบวก
อยา่งย่ิงในดาร์ฟร์ูตะวนัตก นอกเหนือจากการปฏิบตังิานทางทหาร
อยา่งแข็งขนัแล้ว บรุุษและสตรีแหง่กองทพัไทยยงัทุม่เทท�างานเพ่ือเสริม
สร้างความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประชาชนในดาร์ฟร์ู โครงการของกองทพั
เพ่ือสนบัสนนุชมุชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะโครงการด้านการเกษตร ยงัได้รับ
การยกยอ่งอยา่งสงูจากประชาชนอีกด้วย”

ย่ิงไปกวา่นัน้ การเคารพวฒันธรรมท้องถ่ินยงัเป็นสิ่งส�าคญั
ส�าหรับกองก�าลงัทหารของไทยท่ีปฏิบตัิงานในภมิูภาคอินโดแปซิฟิก 
ประเทศไทยเช่ือวา่สนัติภาพ ความมัน่คง และการพฒันามีความ
สมัพนัธ์ท่ีเก่ียวพนักนั สนัติภาพไม่สามารถส�าเร็จได้โดยปราศจาก
ความมัน่คง นอกจากนี ้ความมัน่คงและเสถียรภาพจะไม่สามารถ
เกิดขึน้ได้หากชมุชนยงัคงพฒันาได้ไม่ดี สนัติภาพ ความมัน่คง และ
การพฒันาจงึต้องกลา่วถึงซึง่กนัและกนัเพ่ือให้ครบสมบรูณ์ ดงั
นัน้ เม่ือประเทศไทยสง่กองก�าลงัเข้าร่วมกองก�าลงัรักษาสนัติภาพ
ของสหประชาชาติ ก็มกัน�าเอาโครงการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาช่วยปรับปรุงคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ินและช่วยให้ชมุชนพึง่พาตนเองได้ ความส�าเร็จของกองก�าลงั
ทหารของไทยเห็นได้ชดัในภารกิจเพ่ือการรักษาสนัติภาพมากมาย เช่น 
โครงการด้านการเกษตรท่ีกองก�าลงัทหารของไทยแนะน�าให้กบัชมุชน
ตา่ง ๆ ท่ีติมอร์-เลสเตและดาร์ฟร์ู ซึง่ได้วางรากฐานให้ประชาชนท้อง
ถ่ินมีความสามารถหาเลีย้งตนเอง พฒันาเศรษฐกิจ และพึง่ตนเอง
ได้ ความส�าเร็จเหลา่นีจ้ะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการฝึกอบรมด้าน
วฒันธรรม

หากกล่าวในเชิงวัฒนธรรม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชายและ
หญิงส�าหรับการปฏิบัตกิารเพ่ือการรักษาสันตภิาพมีความ
ส�าคัญอย่างไร

 
หากวา่กนัตามตรง ประเทศไทยมีวฒันธรรมแบบสงัคมชายเป็นใหญ่มา
อยา่งยาวนาน นบัแตโ่บราณมาจนถงึปัจจบุนั เพศชายมีบทบาทเป็น
ผู้น�าในแทบทกุสงัคม ในชมุชนของเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพก็ไมต่า่ง
กนั กลุม่ประชากรหลกัของเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพจากทัว่โลกก็เป็น
ผู้ชาย แตป่ระเทศไทยตระหนกัวา่ความขดัแย้งสง่ผลกระทบตอ่ผู้หญิง
ตา่งไปจากผู้ชาย ผู้หญิงมกัจะมีทรัพยากรในการปกป้องตนเองน้อย
กวา่ และมกัจะเป็นประชากรผู้พลดัถ่ินและผู้อพยพกลุม่หลกั รวมถงึ
เดก็ ๆ ด้วย ยทุธวิธีของสงคราม เชน่ ความรุนแรงทางเพศ มีเป้าหมาย
ท่ีคนกลุม่นีโ้ดยเฉพาะ ผู้หญิงและเดก็ผู้หญิงมกัจะถกูลอ่ลวงและขม่ขืน 

“การเคารพความหลากหลาย
เป็นหน่ึงในค่านิยมพ้ืนฐานสาม
ประการของสหประชาชาต ิอีก
สองประการคือบรูณภาพและ
ความเป็นมืออาชีพ การไม่
รักษาค่านิยมเหล่าน้ีจะเป็นภัย
ต่อภารกจิ" 



นอกจากนี ้กองทพับกยงัมีสว่นร่วมอยา่งแขง็ขนักบัประชาคมนานาชาติ
ในการออกเสยีงสนบัสนนุส�าหรับความพยายามทัว่โลกในวาระนี ้ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุแหง่กองทพั
ไทยในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม น�าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชมุเพ่ือการรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาตท่ีิเมือง
แวนคเูวอร์ รัฐบริตชิโคลมัเบีย โดยได้พดูคยุถงึวาระของกองทพัในการ
เพ่ิมการมีสว่นร่วมของเจ้าหน้าท่ีหญิงไทยในกองก�าลงัรักษาสนัตภิาพ
ของสหประชาชาต ิในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รองผู้บญัชาการทหาร
สงูสดุได้พดูคยุกบันางแมร่ีล ูแมค็ฟีแดรน สมาชิกวฒิุสภาชาวแคนาดา
ท่ีกรุงเทพฯ โดยกลา่วย�า้ถงึกลยทุธ์ของกองทพัไทยในการเพ่ิมขีดความ
สามารถให้กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพหญิง นอกเหนือจากการเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กบัเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพหญิงแล้ว ศนูย์ปฏิบตักิาร
เพ่ือสนัตภิาพยงัมุง่มัน่สร้างความมัน่ใจวา่การฝึกอบรมก่อนการสง่ก�าลงั
พลให้กบัทัง้ทหารชายและหญิง มีการกลา่วถงึมมุมองทางเพศและความ

รวมถงึถกูใช้เป็นทาสบ�าบดัความใคร่ ผู้หญิงและเดก็ท่ีถกูลอ่ลวง อาจ
ถกูครอบครัวปฏิเสธและอาจหาคูค่รองได้ยากหลงัความขดัแย้งดงักลา่ว
จบลง ในสถานการณ์เหลา่นี ้ความจ�าเป็นในการสร้างความสมัพนัธ์กบั
ประชาชนในท้องถ่ินเป็นสิง่ส�าคญั เพราะไมเ่พียงเป็นการรวบรวมขา่ว
กรอง แตย่งัเป็นการตระเตรียมระบบเตือนภยัลว่งหน้า ด�าเนินการเสริม
สร้างศกัยภาพ และสร้างความเช่ือมัน่อีกด้วย แตเ่น่ืองจากผู้หญิงและ
เดก็เป็นเหย่ือสว่นใหญ่ของความรุนแรงในความขดัแย้งตา่ง ๆ ท่ีกลา่ว
มา โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ ท�าให้ทหารชายมกัจะข้ามพรมแดน
ทางสงัคมและวฒันธรรมเพ่ือสร้างความเช่ือใจนีไ้ด้ยาก ซึง่เจ้าหน้าท่ี
รักษาสนัตภิาพหญิงสามารถเตมิเตม็ชอ่งวา่งนีไ้ด้โดยมอบความรู้สกึ
มัน่คงปลอดภยัแก่ผู้หญิงและเดก็ และสามารถสง่เสริมความเช่ือใจและ
รวบรวมข้อมลูขา่วสารท่ีมีคา่ตอ่ภารกิจ ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การมีสว่นร่วมในกองก�าลงัรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาต ิศนูย์
ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพแหง่กองทพัไทยตระหนกัถงึบทบาทส�าคญัของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพหญิง และได้รวมเอามมุมองทางเพศเข้าไว้ใน
ความพยายามทกุภาคสว่น ในการสนบัสนนุมตคิณะความมัน่คงแหง่
สหประชาชาต ิ1325 (พ.ศ. 2543) กองทพัไทยเน้นการให้ความส�าคญั
กบัการมีสว่นร่วมของเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพหญิง ซึง่มีการสง่ก�าลงั
พลเป็นรายบคุคลเพ่ิมขึน้ให้ถงึร้อยละ 15 ของกองก�าลงัรักษาสนัตภิาพ 

พล.ต. ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้บัญชาการกองก�าลงันานาชาตติมิอร์ตะวนัออก (ขวา) 
ท�าความเคารพทหารไทยเมือ่มาถงึเมอืงเบาเกา ในภารกจิรักษาสันตภิาพของ
สหประชาชาตเิมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2543  รอยเตอร์
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รุนแรงทางเพศท่ีเก่ียวข้องกบัความขดัแย้ง การแสวงหาผลประโยชน์
และการลว่งละเมิดทางเพศ การฝึกอบรมดงักลา่วระบเุพ่ิมเตมิถงึหน้าท่ี
พิเศษของเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพหญิงตามท่ีได้กลา่วไปก่อนหน้านี ้

 
การมีส่วนร่วมในปฏบัิตกิารเพ่ือรักษาสันตภิาพส่งผลต่อ
ความสามารถทางทหารโดยรวมและประสิทธิภาพการปฏบัิติ
งานของประเทศไทยอย่างไร
 
การตอบค�าถามข้อนี ้ผมอยากชีแ้จงในเบือ้งต้นวา่ประเทศไทยเป็น
ประเทศขนาดกลางท่ีรักสนัต ิวาระท่ีสงูท่ีสดุของกองทพัคือการป้องกนั
ประเทศและปกป้องอ�านาจอธิปไตย อาณาเขต บรูณภาพ และผล
ประโยชน์ของบ้านเมืองจากภยัคกุคามทัง้ภายนอกและภายใน ดงันัน้ 
การเตรียมพร้อมและคงไว้ซึง่กองก�าลงัทหารท่ีนา่เช่ือถือในการตอ่สู้
จงึเป็นสิง่จ�าเป็น แตเ่ม่ือเป็นเร่ืองของปัญหาความขดัแย้ง เราเช่ือใน
การระงบัข้อพิพาทอยา่งสนัต ิซึง่ข้อยตุทิางการเมืองต้องน�าหน้าความ
พยายามดงักลา่ว สว่นการแก้ปัญหาด้วยการทหารควรเป็นทางเลือก
สดุท้าย ในบริบทของสนัตภิาพโลก กองทพัเช่ือในแนวทางร่วมส�าหรับ
การป้องกนัและก�าจดัภยัคกุคามเพ่ือน�ามาซึง่สนัตโิดยสนัติวิธี รวมทัง้
สอดคล้องกบัหลกัการของความยตุธิรรมและกฎหมายระหวา่งประเทศ 
การปรับเปลี่ยนหรือการระงบัข้อพิพาทระหวา่งประเทศ แนวทางดงั
กลา่วจะต้องด�าเนินการโดยองค์กรซึง่มีอ�านาจเป็นท่ีเคารพกนัทัว่ไป 
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยตระหนกัวา่ความขดัแย้ง
ท่ีเกิดขึน้ในภมิูภาคหนึง่ไมไ่ด้จ�ากดัอยูแ่ตเ่พียงในภมิูภาคนัน้อีกตอ่ไป 
ผลกระทบท่ีไมพ่งึประสงค์จะกระจายไปทัว่ภมิูภาคหรือทวีปอ่ืนอยา่ง
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ความขดัแย้งในซีเรียและลเิบียเป็นตวัอยา่งท่ีดี ไทยมี
ความเช่ือเพ่ิมเตมิวา่การท�าให้โลกสงบสขุเป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุในการ
ปกป้องราชอาณาจกัร

นอกจากนี ้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาต ิ
ได้รับการพิจารณาให้สนบัสนนุองค์การสหประชาชาตใินการธ�ารงรักษา
สนัตภิาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ

ฉะนัน้ กองทพัไทยจงึพิจารณาให้การมีสว่นร่วมรับใช้ทางการทหาร
แก่กองก�าลงัรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาตเิป็นวาระส�าคญัของ
ยทุธศาสตร์ทางการทหารในการยบัยัง้ภยัคกุคามตอ่ราชอาณาจกัร 
กองทพัจงึสร้าง ฝึกซ้อม และคงไว้ซึง่ขีดความสามารถในการรักษา
สนัตภิาพตามยทุธศาสตร์ทางการทหาร ซึง่การมีสว่นร่วมดงักลา่วท�าให้
สอดคล้องกบัขีดความสามารถของกองทพั ซึง่หมายความวา่การท่ีไทย
เข้าร่วมกองก�าลงัรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาต ิจะไมมี่ผลกระทบท่ี
ไมพ่งึประสงค์ตอ่ความสามารถทางทหารในภาพรวม นอกจากนี ้ในกรณี
วิกฤตท่ีจ�าเป็นต้องมีกองก�าลงัในระดบัสงูกวา่ กองทพัไทยยงัมีระบบท่ีมี
ประสทิธิภาพเพ่ือเคลือ่นย้ายและฝึกซ้อมกองก�าลงัทหารส�ารองอีกด้วย

กองทพัไทยยงัคงมุง่มัน่อยา่งแข็งขนัเพ่ือสนบัสนนุสหประชาชาติ
ในการธ�ารงรักษาสนัติภาพระหวา่งประเทศ นบัแตอ่ดีตถงึปัจจบุนั 
กองทพัไทยรับใช้ด้านสนัตภิาพโดยสง่กองก�าลงัทางทหาร ทรัพยากร 
และการบริการให้กบัภารกิจรักษาสนัตภิาพมากกวา่ 20 ภารกิจทัว่
โลก โดย 4 ภารกิจในจ�านวนนัน้ท่ียงัคงด�าเนินการอยู ่นัน่คือ ภารกิจ
รักษาสนัตภิาพผสมระหวา่งสหภาพแอฟริกากบัสหประชาชาตใินดาร์
ฟร์ู ภารกิจสหประชาชาตใินเซาท์ซดูาน และคณะผู้สงัเกตการณ์ทาง
ทหารของสหประชาชาตใินอินเดียและปากีสถาน นอกจากนี ้กองทพั
บกยงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการสง่กองร้อยทหารชา่งก่อสร้างท่ีมีก�าลงัพล
จ�านวน 273 นายไปยงัเซาท์ซดูาน โดยมีก�าหนดการสง่ก�าลงัพลในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กองทพัไทยมุง่มัน่เพ่ิมความพยายามในการสนบัสนนุองค์การ
สหประชาชาติ เพ่ือธ�ารงรักษาสนัติภาพระหวา่งประเทศให้มากย่ิงขึน้ 
เพ่ือให้โลกมีความปลอดภยัและสงบสขุมากขึน้  o

ท่ีมา: www.providingforpeacekeeping.org
*ไทยยงัคงมีสว่นร่วมเลก็ ๆ น้อย ๆ ในภารกิจอ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ

เจ้าหน้าทีรั่กษาสันตภิาพไทยได้เข้าร่วมภารกจิของสหประชาชาตใิน
บุรุนด ีเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2548 ขณะเตรียมระเบิดกระสุนทีช่านเมอืง 

บูจุมบูรา  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

พ.ศ. 2534 
เขตปลอดทหารคูเวต/อรัิก: เจ้าหน้าท่ี 7 นาย
อรัิก:	ทหาร 50 นาย

พ.ศ. 2535 
กัมพชูา:	ทหารชา่ง 705 นาย

พ.ศ. 2541 
เซียร์ราลีโอน:	ทหาร 5 นาย

พ.ศ. 2542 / พ.ศ. 2543-2545 
ตมิอร์-เลสเต:	ทหาร 1,581 นาย (พ.ศ. 2542)
ตมิอร์-เลสเต:	ทหาร 925 นาย (พ.ศ. 2543-2545)

พ.ศ. 2553 
ดาร์ฟูร์	ซูดาน:	ทหาร 800 นาย

การสนับสนุนดา้นการรกัษาสันติภาพของไทย*
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แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบพหุภาคีของเนปาลหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซ�้ าสอง

พล.อ. พรูนา จนัทรา ธาปา /กองทพับกเนปาล
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ด้วยนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศในโลกปัจจบุนั ท�าให้
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญัและโครงสร้างทางสงัคมถกู
คกุคามมากขึน้จากภยัพิบตัทิางธรรมชาตแิละภยัพิบตัิ
ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ภยัพิบตัถืิอเป็นสว่นหนึง่ในการด�ารง
อยูข่องมนษุย์เร่ือยมา โลกก�าลงัเผชิญกบัภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาตมิากขึน้กวา่เดมิในด้านความถ่ีและความ
รุนแรง ประชากรของภมิูภาคอินโดแปซฟิิกมีแนวโน้มท่ี
จะได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัทิางธรรมชาตมิากกวา่
ผู้ ท่ีอยูใ่นภมิูภาคอ่ืนถงึห้าเทา่ อินโดแปซฟิิกเป็นท่ีอยู่
อาศยัของประชากรมากกวา่ร้อยละ 61 ของประชากร
โลก คดิเป็นร้อยละ 57 ของการเสยีชีวิตจากภยัพิบตัิ
ธรรมชาตทิัว่โลกตัง้แต ่พ.ศ. 2513 

อยา่งไรก็ตาม ไมมี่หนว่ยงาน ภาคสว่น หรือกอง
ก�าลงัใดท่ีมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาใหญ่
ท่ีสามารถสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตมนษุย์และสร้างความ
หายนะอยา่งรุนแรงขนาดนัน้ได้เพียงล�าพงั การชว่ย
เหลือและความร่วมมือระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ตา่ง ๆ ท่ีมีโครงสร้างเก่ียวเน่ืองกนัในหลายด้าน เป็น
ตวัเลือกแรกส�าหรับการลดความเสี่ยงในเหตกุารณ์
ภยัพิบตัท่ีิซบัซ้อน

ความเสี่ยงของเนปาล
เนปาลเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดภยั
พิบตัมิากท่ีสดุอนัดบัท่ี 20 ของโลก และเม่ือกลา่วถงึ
ความเสี่ยงตอ่การเกิดแผน่ดนิไหวถือวา่เป็นประเทศ
ท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสดุอนัดบัท่ี 11 ของโลก เม่ือไม่
ก่ีปีท่ีผา่นมา เนปาลประสบภยัพิบตัอิยา่งน้อยสาม
ประเภท ได้แก่ แผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ในกอร์ขา่เม่ือ 
พ.ศ. 2558 น�า้ทว่มพืน้ท่ีราบทางตอนใต้เม่ือ พ.ศ. 
2560 และเคร่ืองบนิสายการบนิยเูอส-บงักลาตกเม่ือ 
พ.ศ. 2561 หลงัเกิดแผน่ดนิไหวขนาด 7.8 และ 7.5 ท่ี
ภมิูภาคกอร์ขา่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 

2558 แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบพหภุาคีและการ
มีสว่นร่วมกบัพนัธมิตรนานาประเทศคือปัจจยัส�าคญั
ในการฟืน้ฟสููส่ภาพปกต ิภยัพิบตัสิองประเภทหลงันัน้ 
พลเมืองเนปาลและกองก�าลงัของรัฐบาล โดยเฉพาะ
กองทพับกเนปาล เป็นผู้ รับมือส�าคญัเพ่ือเอาชนะ
วิกฤตหลงัจากเหตกุารณ์น�า้ทว่มท่ีท�าให้มีผู้ เสียชีวิต
กวา่ 140 คนและท�าให้มีผู้พลดัถ่ินกวา่ 460,000 คน 
รวมถงึเหตกุารณ์เคร่ืองบนิตกท่ีสนามบนิกาฐมาณฑุ
ซึง่มีผู้ โดยสารเสียชีวิตถงึ 51 คน 

แตก่ารแก้ไขปัญหาภยัพิบตัขินาดใหญ่จาก
ฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวอาจไมเ่พียงพอ ในทางกลบั
กนั สถานการณ์ดงักลา่วอาจรับประกนัวา่ประเทศ
จะเลือกใช้กรอบการด�าเนินงานแบบพหภุาคีเพ่ือ
การชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยั
พิบตั ิเชน่เดียวกบัท่ีเนปาลด�าเนินการหลงัจากเกิด
เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวขนาดใหญ่ท่ีกอร์ขา่ ซึง่ท�าให้มี
ผู้ เสียชีวิตเกือบ 9,000 คน ได้รับบาดเจ็บอีกมากกวา่ 
20,000 คน และท�าลายท่ีอยูอ่าศยักวา่ 600,000 
หลงัคาเรือน ท�าให้ 650,000 ครัวเรือนต้องพลดัถ่ิน

เนปาลเป็นประเทศท่ีมีกรอบการด�าเนินงานแบบ
พหภุาคีหลายด้าน เชน่ กรอบการด�าเนินงานเซนได
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตั ิ(พ.ศ. 2558-
2573) และกรอบการด�าเนินงานเฮียวโงะก่อนหน้า
นี ้(พ.ศ. 2548-2558) สมาคมการลดความเส่ียง
แหง่ชาตแิละโครงการหลกัห้าโครงการ เป็นแผน
งานการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัแิม้จะไมใ่ชก่าร
แก้ปัญหาแบบพหภุาคี ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียนานาชาต ิเชน่ ธนาคารพฒันาเอเชีย 
ธนาคารโลก และหนว่ยงานการกศุล รัฐบญัญตักิาร
ลดและจดัการความเสี่ยงจากภยัพิบตัท่ีิประกาศใช้
ใหม ่รวมถงึกรอบการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัแิหง่ชาติ 
ได้เสนอวิธีการขอความชว่ยเหลือจากตา่งประเทศ
เม่ือประเทศเผชิญกบัภยัพิบตั ิโดยกรอบการด�าเนิน

ความคบืหนา้ในการ
ลดความเสี่ยงจากภยัพบิตัิ

แผ่นดนิไหวใหญ่สองคร้ังในเนปาล
ท�าลายบ้านเรือนมากกว่า 600,000 หลงั
ในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 
2558 รวมถงึบ้านเรือนเหล่านีใ้นหมู่บ้าน
เกราอูจาอนัห่างไกลในเขตกอร์ข่า
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งานดงักลา่วจดัเตรียมไว้ส�าหรับศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่ง
ประเทศให้เป็นแผนงานการประสานงานภายในกองทพับกเนปาล ท่ี
ทรัพยากรด้านการป้องกนัทางทหารและพลเรือนตา่งชาตสิามารถ
รายงานเข้าไปเพ่ือให้ความชว่ยเหลือได้ 

เนปาลยงัเป็นประเทศสมาชิกโครงการชดุชว่ยการวางแผนผสมหลาย
ชาต ิซึง่เป็นความพยายามร่วมมือระหวา่ง 31 ประเทศท่ีมีผลประโยชน์ใน
อินโดแปซฟิิก โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือเพ่ิมการตอบสนองทางทหารระดบั
นานาชาตใินระหวา่งวิกฤตการณ์ กองทพับกเนปาลได้จดัการฝึกหลาย
อยา่งร่วมกบักองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก โดยใช้
แผนงานนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการเตรียมพร้อมด้านภยัพิบตั ิคณุลกัษณะท่ี
ส�าคญัคือการท�างานร่วมกนัและประสานงานกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ซึง่
กลายเป็นประโยชน์ในชว่งท่ีเกิดภยัพิบตัจิริง สิง่นีไ้ด้รับการพิสจูน์อยา่ง
เพียงพอในชว่งท่ีเกิดแผน่ดนิไหวใหญ่ เม่ือความร่วมมือระดบัสงูในกลุม่
หนว่ยงานหลายประเทศ และการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานทางการทหาร
ระหวา่งประเทศเป็นการเร่งดว่นได้รับการรับรอง เน่ืองจากนโยบายท่ีมี
ประสทิธิภาพและการสมัมนาตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้ในอดีต

เรื่องราวความส�าเร็จแบบพหุภาคี
ศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศเป็นหนึง่ในแผนงานท่ีโดด
เดน่ ซึง่ชว่ยรวบรวมความชว่ยเหลอืแบบพหภุาคี ภายไมก่ี่ชว่ยโมงหลงั
จากเกิดภยัพิบตัแิละรัฐบาลขอความชว่ยเหลอืจากตา่งชาต ิกองทพับก

เนปาลได้จดัตัง้ศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศขึน้ โดย
รวมแล้ว 34 ประเทศท่ีด�าเนินการผา่นหนว่ยงานทหาร 18 แหง่และหนว่ย
งานท่ีไมใ่ชท่หาร 16 แหง่ เข้ามามีสว่นร่วมในศนูย์ประสานงานทางการ
ทหารระหวา่งประเทศหลงัจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ในกอร์ขา่เม่ือ พ.ศ. 
2558 แม้น่ีจะเป็นครัง้แรกท่ีกองทพับกเนปาลได้รวบรวมการสนบัสนนุ
แบบพหภุาคี แตป่ระสบการณ์ก่อนหน้าจากการฝึกจ�าลองในโครงการชดุ
ชว่ยการวางแผนผสมหลายชาต ิชว่ยให้ก่อตัง้ศนูย์ประสานงานทางการ
ทหารระหวา่งประเทศได้อยา่งรวดเร็ว รวมถงึระดมก�าลงัและประสาน
งานอยา่งเป็นระบบกบัทรัพยากรทางการทหารและการป้องกนัพลเรือน
ตา่งชาตท่ีิมาถงึเนปาล ต้นแบบศนูย์ประสานงานแบบพหชุาตขิอง
กระบวนการปฏิบตังิานของกองก�าลงัแบบพหชุาต ิได้น�ามาใช้เพ่ืออ้างอิง
ส�าหรับสร้างศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศ 

การจดัการสนามบนิและเท่ียวบนิขาเข้าเป็นงานท่ียากล�าบาก 
เน่ืองจากข้อจ�ากดัของสถานท่ีและความชว่ยเหลือมหาศาลท่ีหลัง่ไหล
เข้ามา พร้อมกบัสิง่ของบรรเทาทกุข์จากพนัธมิตรนานาประเทศของ
เนปาล เพ่ือการจดัการอยา่งเพียงพอของสนามบนิและการล�าเลียง
สิง่ของบรรเทาทกุข์อยา่งราบร่ืน จงึได้มีการจดัตัง้ทีมจดัการสนามบนิ
โดยเฉพาะท่ีแยกจากศนูย์ต้อนรับและการเดินทางขาออก เพ่ือเป็นสว่น
หนึง่ของศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศท่ีสนามบนิ 

แตล่ะทีมท่ีรายงานตอ่ศนูย์จะมีฐานท่ีมัน่ชัว่คราวและเช่ือมโยงกบั
ศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศ ซึง่ทีมงานจะระดม

เจ้าหน้าทีท่หารอนิเดยี เนปาล และชาว
บ้าน ท�าการขนถ่ายส่ิงของบรรเทาทุกข์จาก
เฮลคิอปเตอร์ของกองทพัอากาศอนิเดยี ที่
หมู่บ้านบาร์พกัในภาคกลางตอนเหนือของ
เนปาล เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 เก้าวนั
หลงัจากเกดิเหตุแผ่นดนิไหวใหญ่คร้ังแรก
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ก�าลงัตามความสามารถและความเช่ียวชาญ ทรัพยากรท่ีมี บคุลากร 
และความเรียกร้องของสถานการณ์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานเนปาลจะ
ประจ�าการอยูก่บัทีมตา่งชาตแิตล่ะทีม และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
จากทีมตา่งชาตแิตล่ะทีมจะเป็นตวัแทนในศนูย์ประสานงานทางการ
ทหารระหวา่งประเทศเพ่ือการวางแผนร่วมกนัและการแบง่ปันข้อมลู 
การประสานสอดคล้องและการท�างานร่วมกนัเป็นความท้าทายท่ี
ส�าคญั เพ่ือหลีกเลี่ยงความพยายามซ�า้ซ้อนและเพ่ิมประสทิธิภาพของ
มาตรการบรรเทาทกุข์  

ศนูย์ปฏิบตักิารทางการบนิร่วมท่ีทา่อากาศยานนานาชาตติริภวูนั
และศนูย์บญัชาการทางการแพทย์ตัง้อยูร่่วมกนั และเช่ือมโยงกบัศนูย์
ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศผา่นหนว่ยประสานงานทาง
อากาศและหนว่ยปฏิบตักิารทางการแพทย์ตามล�าดบั การประสาน
งานระหวา่งทหารและพลเรือน ตลอดจนการร่วมมือกบัภาคสว่นด้าน
มนษุยธรรมและหนว่ยงานฝ่ายพลเรือน เป็นอีกประเดน็ท่ีส�าคญัของ
ศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศในการชว่ยปรับปรุงการ
สนบัสนนุแบบพหภุาคี ศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศ
รวมกนัแล้วรับภาระหนกัด้านการตอบสนองเหตกุารณ์ การค้นหาและ
ชว่ยเหลือ การสนบัสนนุทางการแพทย์ การขนสง่ทางอากาศ การ
ก�าจดัซากปรักหกัพงั และการควบคมุการแพร่ระบาดของโรค เป็นเร่ือง
ส�าคญัท่ีเจ้าหน้าท่ีจากหลายประเทศให้การชว่ยเหลือ ความชว่ยเหลือ
จากทรัพยากรทางการทหารและการป้องกนัพลเรือนตา่งชาตหิยดุลง 
เน่ืองจากความต้องการส�าหรับการชว่ยเหลือและการบรรเทาทกุข์อยูใ่น
ขอบเขตท่ีทรัพยากรของเนปาลรับผิดชอบได้ 

โดยรวมแล้ว กรอบการด�าเนินงานแบบพหภุาคีส�าหรับแผน่ดนิไหว 
กอร์ขา่เป็นปัจจยัส�าคญัในการรับมือกบัภยัพิบตั ิแม้วา่พลเมืองเนปาล
และหนว่ยงานรักษาความปลอดภยัจะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ รับมือดา่นแรก 
แตค่วามพยายามจากฝ่ายเดียวไมเ่พียงพอรับมือตอ่ระดบัการท�าลาย
ล้างซึง่ต้องใช้ทรัพยากรและสิง่ของบรรเทาทกุข์ในจ�านวนมาก การจดั
ตัง้ศนูย์ประสานงานทางการทหารระหวา่งประเทศ เป็นแงม่มุท่ีส�าคญั
ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาแบบพหภุาคีในชว่งแผน่ดนิไหวท่ีกอร์ขา่
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2558

การเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต
อยา่งไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมระดบัสงู โครงการเพ่ือการ
ตระหนกัรู้ และการวางแผนเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับภยัพิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้
ในอนาคต

ในทกุวิกฤตหรือภยัพิบตั ิผู้ รับมือดา่นแรกคือประชาชน ดงันัน้ 
โครงการเพ่ือการตระหนกัรู้ของพลเมืองควรเป็นสว่นหนึง่ของโครงการ
เตรียมความพร้อมตา่ง ๆ ซึง่ยงัชว่ยเสริมสร้างความสามารถของ
ชาตด้ิวย ในชว่งเหตกุารณ์น�า้ทว่มพืน้ท่ีราบทางตอนใต้ของเนปาล 
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินรับมือและระดมก�าลงัเพ่ือชว่ยเหลือ
และบรรเทาทกุข์ หลงัจากเหตกุารณ์เคร่ืองบนิสายการบนิยเูอส-บงักลา
ตกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีทา่อากาศยานนานาชาตติริภวูนั กอง
ก�าลงัเตรียมพร้อมของหนว่ยงานรัฐบาลได้รับมือโดยทนัทีเพ่ือลดความ
เสียหาย การฝึกร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งรัฐบาลและหนว่ยงาน
รักษาความปลอดภยัเป็นสิง่จ�าเป็นในการรับมือกบัเหตกุารณ์ในท�านอง
ดงักลา่ว และควรเสริมการฝึกตา่ง ๆ เพ่ือให้แนใ่จถงึการท�างานร่วมกนั

ได้อยา่งราบร่ืน ดงันัน้ ต้องมีการพฒันากลไกการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในระดบัชาตแิละลดการพึง่พาความสามารถ
ของตา่งชาติ

ในการประสานงานกบัตา่งประเทศท่ีเป็นมิตร รวมทัง้ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียในประเทศและระหวา่งประเทศ จงึต้องมีการจดัการฝึกจ�าลอง
สถานการณ์ตา่ง ๆ ตวัอยา่งบางสว่น เชน่ การฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยน
การรับมือภยัพิบตั ิและโครงการชดุชว่ยการวางแผนผสมหลายชาติ
เทม็เพสเอก็ซ์เพรส และการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ การมีสว่นร่วมเหลา่
นีช้ว่ยทดสอบหลกัการประสานงานระหวา่งทหารและพลเรือน สร้าง
การประสานก�าลงักนั เข้าใจแบบแผน และประสานความพยายามใน
การสนบัสนนุการจดัการภยัพิบตัิ และแผนรับมือเหตฉุกุเฉิน ผลลพัธ์
ก�าหนดได้ในรูปแบบของระเบียบปฏิบตัปิระจ�าหรือแนวทางปฏิบตัิ
ส�าหรับการประสานงานและการสื่อสาร

แนวทางปฏิบตัขิองออสโลซึง่คอ่ย ๆ พฒันามาตัง้แต ่พ.ศ. 2535 
ระบถุงึการใช้ทรัพยากรทางการทหารและการป้องกนัพลเรือนตา่ง
ชาตหิลงัจากเหตกุารณ์ฉกุเฉินทางธรรมชาต ิทางเทคโนโลยี หรือทาง
สิง่แวดล้อมในชว่งเวลาสงบสขุ แนวทางปฏิบตันีิใ้ห้กรอบความคดิท่ี
สามารถน�ามาใช้เพ่ือพฒันาประสทิธิภาพของหนว่ยงานข้ามชาตแิละ
ทรัพยากรทางการทหาร และการป้องกนัพลเรือนตา่งชาติในปฏิบตัิ
การบรรเทาภยัพิบตัขินาดใหญ่ การปฏิบตัติามแนวทางเหลา่นี ้ยงัชว่ย
ลดขัน้ตอนการรวบรวมการสนบัสนนุแบบพหภุาคี นอกจากนี ้จ�าเป็น
ต้องมีกลยทุธ์ท่ีกว้างขึน้ส�าหรับผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและหนว่ยงานภาค
รัฐ ในการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานปฏิบตักิารทางทหารเพ่ือมนษุยธรรม
หรือศนูย์ประสานงานร่วม และเพ่ือจดัระเบียบและด�าเนินการตามขัน้
ตอนส�าหรับการระดมก�าลงัผู้ เช่ียวชาญ ก�าลงัคนท่ีมีทกัษะ และสิง่ของ
บรรเทาทกุข์ ควรมีการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภยัคกุคาม 

ประเทศนัน้ ๆ ต้องก�าหนดโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือจดัเก็บสิง่ของ
บรรเทาทกุข์ก่อนหรือระหวา่งเกิดเหตฉุกุเฉิน การจดัเก็บทรัพยากร
ท่ีจ�าเป็นสามารถลดแรงกดดนัจากผลท่ีตามมาในทนัทีของภยัพิบตั ิ
ส�าหรับการไหลเวียนอยา่งราบร่ืนของเสบียงบรรเทาทกุข์จากหนว่ย
งานข้ามชาต ิการฝึกร่วมสามารถเตรียมก�าลงัคนท่ีมีทกัษะส�าหรับการ
สื่อสารและการควบคมุการจราจรทางอากาศและภาคพืน้ดิน 

ภยัพิบตัใินระดบัท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน และความเสี่ยงตอ่ภยั
พิบตัขิองภมิูภาคท�าให้ประเทศอยา่งเนปาลต้องต่ืนตวัและเตรียม
พร้อมรับเหตกุารณ์ฉกุเฉิน แนวทางแบบพหภุาคีเพ่ือแก้ไขเหตฉุกุเฉิน
ดงักลา่ว เป็นสิง่ท่ีรับรองให้แนใ่จวา่มีการแบง่สรรความพยายาม การ
เพ่ิมก�าลงัคนท่ีมีทกัษะ เพ่ิมการประสาน รวมถงึให้ความชว่ยเหลือและ
ด�าเนินการบรรเทาทกุข์ทนัทีในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ แนวทางแบบ
พหภุาคีเพ่ิมประสทิธิภาพทรัพยากร ป้องกนัการท�างานซ�า้ซ้อน เสริม
สร้างความสมัพนัธ์ และสง่เสริมการประสานงาน ต้องมีการด�าเนิน
การอภิปรายนานาชาต ิการฝึกซ้อม และการสมัมนา เพ่ือจดัเตรียม
แนวทางแบบพหภุาคีท่ีมีประสทิธิภาพ 

การตอบสนองจากนานาชาตติอ่เหตแุผน่ดนิไหวในกอร์ขา่ เป็นหลกั
ฐานยืนยนัถงึประสทิธิภาพของวิธีการแบบพหภุาคี มีบทเรียนมากมาย
ท่ีได้เรียนรู้จากภยัพิบตัคิรัง้นัน้ แตส่ิง่ท่ีเหน็ได้ชดัก็คือผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียทกุคนต้องจดัการกบัความท้าทายดงักลา่วแบบพหภุาคี เพ่ือเตรียม
พร้อมส�าหรับเหตฉุกุเฉินในอนาคต  o
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ประสบการณ์ของกองทพัเรือศรีลังกา	มอบ	 

บทเรียนแก่ประเทศที่มีพืน้ที่ตดิทะเล	เก่ียวกับการ

เสริมกลยุทธ์การต่อต้านการก่อการร้าย

พ.ท.	อเล็กซ์	คาร์เตอร์/กองทพับกสหรัฐอเมริกา
และ น.อ. เดเมียน เฟอร์นนัโด/กองทพัเรือศรีลงักา

ของ

บทบาทที่

เรือเล็ก
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ระเทศใดท่ีมีพรมแดนตดิทะเลต้องมีแผนตอบโต้ภยัคกุคามของ
ผู้ ก่อการร้ายทางและจากทะเล โดยก�าหนดให้เป็นสว่นหนึง่ของ

กลยทุธ์ตอ่ต้านการก่อการร้ายระดบัประเทศ กลยทุธ์ใดก็ตามท่ีขาด
แผนดงักลา่วเพ่ือป้องกนัชายแดนทางทะเล เป็นกลยทุธ์ท่ีมีชอ่งโหวโ่ดย
ธรรมชาตแิละอนัตรายอยา่งย่ิง

กลยทุธ์ตอ่ต้านการก่อการร้ายมากมายหลายขนานท่ีเพิกเฉยตอ่
สภาวะและการคกุคามของอาณาเขตทางทะเล แตก่ลบัไปเน้นท่ีการ
ปกป้องอาณาเขตทางบกซึง่งา่ยและก�าหนดได้ชดัเจนกวา่ เพียงเพราะ
ความสะดวก ความไมรู้่ หรือทัง้สองอยา่ง

ผู้ ก่อการร้ายวางแผนและโจมตีเป้าหมายทางทะเลซึง่มกัมีผลกระ
ทบร้ายแรง ประสบการณ์ของกองทพัเรือศรีลงักาในการตอ่สู้กบัผู้ ก่อการ
ร้ายทางทะเล สามารถน�ามาใช้เป็นข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัวิธีท่ีกองทพัเรือ
ทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเลก็สามารถปรับปรุงประสทิธิภาพกลยทุธ์ใน
ด้านนี ้โดยใช้เรือเลก็เพ่ือตอ่สู้กบัภยัคกุคามจากผู้ ก่อการร้ายทางน�า้

การใช้กลยุทธ์ทะเลและกลยุทธ์การเข้าห้อมล้อม 
แรงจงูใจและความเป็นไปได้ในการด�าเนินการก่อการร้ายทางทะเลวดั
ได้จากหลายปัจจยั ได้แก่ ระดบัการสนบัสนนุของรัฐท่ีอาจมีตอ่องค์กร
ก่อการร้าย องค์กรดงักลา่วกบักลุม่ก่อการร้ายอ่ืน ๆ มีเครือขา่ยตอ่กนั
ดีเพียงใด ระดบัการมีสว่นร่วมในการค้ายาเสพตดิ และองค์กรก่อการ
ร้ายดงักลา่วสามารถจดัตัง้ฐานปฏิบตักิารในสถานท่ีปลอดอนัตรายหรือ
ไม ่ตามท่ีนายวิกเตอร์ อาซาล และนายจสัตนิ แฮสตงิส์ อธิบายไว้ใน
วารสาร การก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง ฉบบั พ.ศ. 2558 
ปัจจยัเหลา่นีอ้ยา่งน้อยหนึง่อยา่งสามารถกระตุ้นให้องค์กรก่อการร้าย
เร่ิมต้นหรือด�าเนินยทุธศาสตร์ทางทะเลเพ่ือบรรลเุป้าหมายทางการเมือง
โดยใช้ความรุนแรง

การโจมตีของผู้ ก่อการร้ายทางทะเลเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ 
หนว่ยภาคพืน้ดนิสามารถใช้นกัด�าน�า้ท่ีผา่นการฝึกมาเพ่ือวางระเบดิ
แสวงเคร่ืองบนเรือ เรือโจมตี เรือพลีชีพ และแม้แตทุ่น่ระเบดิในทะเล 
เทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุมีตัง้แตเ่รือยนต์ความเร็วสงู สคบูา สกู๊ตเตอร์ด�า
น�า้ โดยปกตทิัง้หมดมีระบบจีพีเอสชว่ยน�าทาง ตามรายงา ในนิตยสาร
ออนไลน์ ระฟสรแ ฉบบั พ.ศ. 2544  โดยนายโรฮาน กนูารัทนา นกั

วิเคราะห์ด้านความมัน่คง ในงานวิจยัหนึง่ 
กลุม่ผู้ ก่อการร้าย 15 กลุม่ รวมถงึกลุม่ฮะ
มาส อลักออิดะฮ์ อะบซูยัยาฟ และกองทพั
พยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลม ได้โจมตีทาง
ทะเลอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ระหวา่ง พ.ศ. 2541 
และ พ.ศ. 2548 นายอาซาลและนายแฮสติ
งส์เขียน

ทะเลเป็นสถานท่ีท่ีนา่สนใจในการด�าเนินภารกิจและปฏิบตักิารท่ี
สนบัสนนุวตัถปุระสงค์ของผู้ ก่อการร้ายหลายคน ทะเลสามารถเป็น
ยทุธบริเวณส�าหรับการโจมตีเป้าหมายทางทะเลมลูคา่สงู เชน่ เรือรบ 
แทน่ขดุเจาะน�า้มนั หรือทา่เรือ ตามงานวิจยัของ ดร.นอร์แมน ซกิาร์ 
ซึง่ปัจจบุนัเป็นนกัวิจยัท่ีมหาวิทยาลยันาวิกโยธิน เมืองควอนตโิก รัฐ
เวอร์จิเนีย ทะเลยงัสามารถเป็นเส้นทางการเคลื่อนท่ี สายการสื่อสาร 
และสนิทรัพย์ทางเศรษฐกิจ ตามท่ีนายซกิาร์อธิบายไว้ในบทความเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีมีช่ือวา่ ยทุธศาสตร์ทางทะเลญิฮาด : ขบัเคีย่ว
สงครามกองโจรในทะเล

ผู้ ก่อการร้ายสามารถใช้ทะเลเพ่ือเคลื่อนย้ายยทุโธปกรณ์และ
บคุลากรจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึง่เป็นประจ�า ทะเลยงัใช้เป็นเส้นทางหลบ
หนี ซึง่เป็นวิธีการให้ผู้ ก่อการร้ายออกจากพืน้ท่ีได้อยา่งรวดเร็วเม่ือ
ปฏิบตักิารบนบกแล้ว ในทางเศรษฐกิจ ทะเลถกูมองวา่เป็นสนิทรัพย์
โดยผู้ ก่อการร้ายท่ีสามารถควบคมุและท�าก�าไรจากกิจกรรมท่ีผิด
กฎหมาย เชน่ ปฏิบตักิารลกัลอบน�าเข้าหรือสง่ออกทางทะเล การค้า
มนษุย์ การจดัสง่น�า้มนัท่ีผิดกฎหมาย และการค้าท่ีเก่ียวข้องกบัน�า้มนั
อ่ืน ๆ นายซกิาร์อธิบาย

สืบเน่ืองจากเหตผุลและแรงจงูใจดงักลา่วร่วมกนั องค์กรผู้ ก่อการ
ร้ายได้โจมตีเป้าหมายทางทะเลมลูคา่สงูส�าเร็จหลายครัง้ตลอดชว่ง
เวลาหลายปี ครัง้ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือการโจมตีของอลักออิดะฮ์ตอ่เรือรบ
ยเูอสเอส โคล ใน พ.ศ. 2543 ซึง่ท�าให้ลกูเรือสหรัฐฯ 17 นายเสียชีวิต 
อีกครัง้หนึง่คือใน พ.ศ. 2545 เม่ืออลักออิดะฮ์โจมตีเรือพาณิชย์บรรทกุ
น�า้มนัขนาดใหญ่ของฝร่ังเศสท่ีช่ือ ลมิบร์ูก ได้ส�าเร็จเป็นครัง้แรกโดย
ใช้เรือเลก็ท่ีบรรทกุวตัถรุะเบดิ การโจมตีเร่ิมขึน้เม่ือเรือลมิบร์ูกอยูห่า่ง
ชายฝ่ังเยเมน 12 ไมล์ทะเล โดยมีลกูเรือเสียชีวิตหนึง่ราย บาดเจ็บ 12 

สมาชิกทมีกู้ภยัของกอง
ทพัเรือศรีลงักาค้นหาผู้
ประสบภยับนถนนทีถู่ก
น�า้ท่วมในหมู่บ้านของ
เมอืงคาลูทารา ในเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รอยเตอร์

ป
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ราย และน�า้มนัดบิ 90,000 บาร์เรลร่ัวไหลตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะ
มากกวา่ 72 กิโลเมตร ผู้ ก่อการร้ายโจมตีกองเรือปากีสถานใน พ.ศ. 
2552 และ พ.ศ. 2554 เช่นกนั องค์กรท่ีเช่ือมโยงกบัอลักออิดะฮ์ หรือรัฐ
อิสลามของอิรักและซีเรีย (ไอซสิ) ได้โจมตีเรือของกองทพัเรืออียิปต์ใน 
พ.ศ. 2558

อยา่งไรก็ตาม การตอ่สู้ของรัฐบาลศรีลงักากบักองทพัพยคัฆ์ปลด
ปลอ่ยทมิฬอีแลม เป็นแหลง่ข้อมลูและการบนัทกึท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุเก่ียว
กบัการโจมตีทางทะเลของผู้ ก่อการร้าย ประสทิธิภาพระดบัสงูทางทหาร
ของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมได้ท�าลายยานลาดตระเวน
ชายฝ่ัง เรือลาดตระเวนทางทะเล เรือจูโ่จมเร็ว และเรือปืนของกองทพั
เรือศรีลงัการาวหนึง่ในสาม เจนส์ เนวี อินเตอร์เนชนัแนล รายงาน

จากการโจมตีตา่ง ๆ กองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมมีแนว
โน้มวา่ต้องด�าเนินการก่อการร้ายทางทะเลเพราะ "ต้องการการสื่อสาร
ทางทะเลท่ีปลอดภยัเพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางสงครามสมยัใหมใ่ห้กอง
ก�าลงัของตนเอง และใช้พืน้ท่ีการเคลื่อนท่ีในทะเลท่ีเปิดกว้างเพ่ือโจมตี
กองทพั รัฐบาลและเศรษฐกิจของศรีลงักา" นายพอล พอฟลอ็ก เขียน
ในวารสารท่ีช่ือ สมอลวอร์สเจอร์นลั เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 
การปฏิบตักิารก่อการร้ายทางทะเลครัง้แรกในนา่นน�า้ศรีลงักาเกิดขึน้
ใน พ.ศ. 2533 เม่ือกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมได้เร่ิมภารกิจ
พลีชีพครัง้แรกกบัเรือบงัคบัการการเฝ้าระวงัของกองทพัศรีลงักาท่ีช่ือ
วา่ อบีทาและเอดทิาเรียน ใน พ.ศ. 2537 มีการเร่ิมการโจมตีแบบพลี
ชีพกบัเรือลาดตระเวนของกองทพัเรือศรีลงักาล�าหนึง่ เจนส์ เนวี อิน
เตอร์เนชนัแนล รายงานใน พ.ศ. 2549 เรือดงักลา่วช่ือ สกัการวะดนิา 
เป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสดุของศรีลงักาในชัน้เรือลา่เรือด�าน�า้ ใน พ.ศ. 2541 
กองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมท�าลายเรือของกองทพัศรีลงักาสอง
ล�า ท�าให้มีทหารศรีลงักาเสียชีวิตกวา่ 50 นาย ใน พ.ศ. 2543 เรือจูโ่จม
แบบพลีชีพของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมท�าการโจมตีเรือ
ของกองทพัเรือศรีลงักาเจ็ดครัง้ ท�าลายเรือจูโ่จมเร็วสี่ล�า และท�าให้ลกู
เรือ 13 นายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ใน พ.ศ. 2549 เรือจูโ่จมแบบพลี
ชีพของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมท�าการโจมตีเก้าครัง้ ท�าลาย
เรือลาดตระเวนในชายฝ่ังและนอกชายฝ่ังหกล�า และท�าให้ลกูเรือ 58 
นายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามการรายงานของกระทรวงกลาโหม
ศรีลงักา ยทุธวิธีในสนามรบท่ีส�าคญัในกรณีเหลา่นีคื้อการใช้การสู้รบ
แบบอสมมาตรแบบ "ห้อมล้อม" ท่ีออกแบบมาเพ่ือเอาชนะเป้าหมาย 
นายจสัตนิ สมิธ เขียนในวารสาร สมอลวอร์ส แอนด์ อินเซอร์เจนซี ฉบบั 
พ.ศ. 2554 วา่เรือจูโ่จมแบบพลีชีพของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอี
แลม "ท่ีมกัแยกไมอ่อกและซอ่นอยูใ่นหมูเ่รือจูโ่จม ได้ถกูน�ามาใช้ในการ
โจมตีแบบห้อมล้อมและพลีชีพทางเรือ" ความเข้าใจเก่ียวกบัยทุธวิธีแบบ
ห้อมล้อมเก่ียวข้องโดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบักองทพัเรืออ่ืน ๆ ท่ีดิน้รนใน
การรับมือกบัภยัคกุคามของผู้ ก่อการร้ายในทะเล

ตามข้อมลูจากแรนด์ คอร์ปอเรชนั พ.ศ. 2543 ในการวิจยัช่ือ "การ
ห้อมล้อมและอนาคตของความขดัแย้ง" การห้อมล้อมเป็นรูปแบบการ
ตอ่สู้ ท่ีใช้ในสมยัโบราณ แตไ่ด้รับความนิยมเพ่ิมขึน้ในยคุปัจจบุนั โดย
ทัว่ไปองค์ประกอบของการห้อมล้อมแสดงถงึพฤติกรรมแบบอิสระหรือ
กึง่อิสระ เป็นวิธีการประสานการจูโ่จมจากทกุทิศทางด้วยการใช้ก�าลงั
หรือการยิงรัวเป็นเวลานาน การใช้ขีดความสามารถในการเผชิญหน้า

และการเข้าประชิดตวั และความสามารถในการขดัขวางการท�างานร่วม
กนัของฝ่ายตรงข้าม การวิจยัระบ ุตามข้อมลูจากการวิจยั การห้อมล้อม
ทางทหารสามารถโจมตีเป้าหมายจากทิศทางท่ีแตกตา่งกนั โดยมีหนว่ย
ยอ่ม ๆ จ�านวนมากท่ีเช่ือมตอ่กนัอยา่งดีในแงข่องการสื่อสารหรือเครือ
ขา่ย รวมทัง้ในแงข่องภมิูศาสตร์หรือทางกายภาพ กลุม่ผู้ ก่อการร้าย
สามารถรวมตวักนัห้อมล้อมนา่นน�า้เปิดและทะเลหลวงในชว่งเวลาและ
สถานท่ีท่ีเจาะจง เพ่ือสร้างความเสียหายและกระจายตวัอยา่งรวดเร็ว 
เชน่เดียวกบัฝงูหมาป่าในอาณาจกัรสตัว์ เรืออขูองเยอรมนั และนกับนิ
คามิกาเซะญ่ีปุ่ นในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การวิจยัระบุ

ความหมายคือ "กองทพัอาจต้องตรวจสอบซ�า้ถึงความสามารถ
และหลกัการในการตอ่สู้ระยะประชิด" การวิจยัของแรนด์ระบ ุตวัอย่าง
เช่น กลุม่ผู้ ก่อการร้ายอย่างฮิซบลุลอฮ์ใช้การห้อมล้อมเพ่ือเผชิญหน้า
กบัการจู่โจมของหน่วยคอมมานโดอิสราเอลในเลบานอนตอนใต้ ซึง่
อาจอธิบายถึงการถอนตวัทางยทุธวิธีของอิสราเอลจากเลบานอนตอน
ใต้ ซึง่เป็นการขาดความสามารถท่ีจะปรับตวัเข้ากบัการปฏิบตัิการ
ห้อมล้อมของศตัรู

การห้อมล้อมเป็นยทุธวิธีนอกแบบส�าหรับกองทพัตามแบบ โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงกบัความท้าทายท่ีกองทพัเรือทัว่โลกเผชิญในการตอ่สู้
กบัภยัก่อการร้ายจากทะเล ในกรณีของกองทพัเรือศรีลงักาท่ีเผชิญหน้า
กบัการโจมตีของผู้ ก่อการร้ายหลายครัง้จากกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ย
ทมิฬอีแลมทางทะเล กองทพัเรือดิน้รนหาวิธีการพฒันาหลกัการและ
ยทุธวิธีเพ่ือตอ่ต้านยทุธวิธีของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลม 
ประสบการณ์ของกองทพัเรือศรีลงักากบัเรือเลก็ของกองทพัพยคัฆ์ปลด
ปลอ่ยทมิฬอีแลมสามารถเป็นข้อมลูแก่กองทพัเรืออ่ืนท่ีต้องดิน้รนตอ่สู้
กบัสงครามประเภทนี ้

ประสบการณ์ของศรีลังกา 
อปุสรรคทางทะเลของศรีลงักานัน้ใหญ่หลวง ภมิูภาคเอเชียใต้ "ตัง้อยู่
เหนือแนวการสื่อสารทางทะเลท่ีส�าคญัซึง่มีการค้าขายจ�านวนมาก 
รวมถงึพลงังาน การเดนิทางจากเอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ผา่นชอ่งแคบ
มะละกาไปยงัเอเชียท่ีเป็นดินแดนของอตุสาหกรรมตา่ง ๆ" ดร.คริส
โตเฟอร์ สเน็ดเดน็ ศาสตราจารย์แหง่ศนูย์การศกึษาด้านความมัน่คง
ในเอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ เขียนใน พ.ศ. 2559 ดงันัน้ 
ต�าแหนง่เชิงยทุธศาสตร์ของศรีลงักาในมหาสมทุรอินเดียจงึไมเ่พียง
ส�าคญัตอ่ภมิูภาค แตย่งัส�าคญัตอ่ธรุกิจการค้าระดบัโลก ซึง่สว่นใหญ่
แลน่ผา่นทางเส้นทางขนสง่ทางใต้ของศรีลงักา กองทพัเรือท่ีแข็งแกร่งจงึ
เป็นสิง่ส�าคญัอยา่งย่ิงในการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากมมุมองทางทะเล สงครามฟอล์กแลนด์ใน พ.ศ. 2525 ระหวา่ง
สหราชอาณาจกัรและอาร์เจนตนิาเป็นความขดัแย้งทางทะเลตามแบบ
ครัง้สดุท้าย ซึง่กองทพัเรือทัง้สองฝ่ังปะทะกบักองก�าลงัอีกฝ่ายในนา่น
น�า้ทะเล ในยคุสมยัใหม ่ทหารเรือสว่นใหญ่มีประสบการณ์การตอ่สู้ตาม
แบบท่ีจ�ากดัในการขบัไลแ่ละท�าลายผู้บกุรุกทางทะเล อยา่งไรก็ตาม 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2525 กองทพัเรือศรีลงักาเป็นหนว่ยรบเดียวในโลกท่ีมีสว่น
ร่วมในการปฏิบตักิารตอ่สู้ของกองทพัเรือท่ีมีความส�าคญัในทกุระดบัใน
ภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ปฏิบตักิารเหลา่นีต้อ่ต้านภยัคกุคามท่ีนา่เช่ือถือ 
นัน่คือ กองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลม ในชว่งสงครามกลางเมือง
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นาวกิโยธินศรีลงักาเฝ้าดูเรือรบสมุดุ
ราเข้าสู่ฐานทพัเรือทริมโคมาล ีใน
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2550 ขณะที่
สงครามกลางเมอืงก�าลงัด�าเนินอยู่
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ของศรีลงักาซึง่เร่ิมต้นใน พ.ศ 2526 
กองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลม
ตอ่สู้ เพ่ือสร้างรัฐทมิฬอิสระท่ีเรียกวา่
ทมิฬอีแลมทางเหนือและทางตะวนั
ออกของเกาะ มีการตอ่สู้ เกิดขึน้ทัง้
บนบกและทางทะเลด้วยวิธีการตาม

แบบและนอกแบบโดยครอบคลมุชว่งระยะกวา่ 26 ปี ในท่ีสดุใน พ.ศ. 
2552 รัฐบาลศรีลงักาได้เอาชนะกลุม่พยคัฆ์ทมิฬได้

ในชว่งท่ีสงครามดเุดือด กองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมได้
สง่หนว่ยรบทางทะเลขนาดใหญ่พอสมควรเพ่ือตอ่สู้กบักองทพัเรือ
และรัฐบาลศรีลงักา กองเรือของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลม
ประกอบด้วยบคุลากรกวา่ 4,000 นายท่ีท�างานในฝ่ายปฏิบตักิาร การ
สง่ก�าลงับ�ารุง การสื่อสาร ขา่วกรองและสว่นอ่ืน ๆ กองเรือดงักลา่วสร้าง
ขึน้ในศรีลงักา ประกอบด้วยเรือฉนวนใยแก้วจูโ่จมเร็ว เชน่ เรือสี่ท่ีนัง่ชัน้
ธริคคา เรือหกท่ีนัง่ชัน้สดุดาย เรือชัน้มรูาจ และเรือเลก็สองท่ีนัง่ชัน้ไอ
ดายนัท่ีใช้ในการการโจมตีแบบพลีชีพกบัเป้าหมายทางทะเล นายพอ
ฟลอ็กอธิบายในวารสาร สมอลวอร์สเจอร์นลั เรือทัง้หมดยกเว้นเรือเลก็
ชัน้ไอดายนั ตดิตัง้ปืนกลหนกัอยา่งน้อยหนึง่กระบอก เรือเลก็ชัน้ไอดา
ยนับรรทกุระเบดิท่ีออกแบบมาเพ่ือปะทรุะเบดิเม่ือกระทบกบัเป้าหมาย 
โดยมีการใช้เรือเลก็เพ่ือเหตผุลท่ีดีและทางยทุธวิธีหลายประการ

เซน็เซอร์สว่นใหญ่ตรวจจบัเรือเลก็ได้ยาก โดยเรือจะซุม่อยูใ่นน�า้และ
อาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัไป นอกจากนี ้ความงา่ยในการเคลื่อนย้าย

เรือเลก็หรือเรือธรรมดาท�าให้เกิดความยืดหยุน่ในการเลือกเวลา สถาน
ท่ี และวิธีการโจมตีกองทพัเรือหรือเรือพาณิชย์ นอกจากนัน้ เรือประมง
ท่ีดไูมมี่พิษภยั เรือสว่นตวั เรือทอ่งเท่ียว หรือเรือเร็วเลก็ท่ีออกแบบเป็น
พิเศษอ่ืน ๆ สามารถแปลงเป็นเรือสงัหารพลีชีพท่ีสามารถบรรทกุวตัถุ
ระเบดิเพ่ือก่อความเสียหายอยา่งหนกัได้ เรือเลก็มีข้อได้เปรียบด้านการ
เคลื่อนท่ีในสถานท่ีเลก็ ๆ ด้วยความเร็วต�่า เชน่ ผา่นชอ่งทางการขนสง่
หรือในพืน้ท่ีมีเรือจ�านวนมากนบัแตอ่ดีตเร่ือยมา เรือเลก็ตดิอาวธุท่ีมีน�า้
หนกับรรทกุสงูสามารถสร้างความเสียหายและการท�าลายได้อยา่งกว้าง
ขวาง ในสถานท่ีท่ีลอ่แหลมท่ีสดุและในเวลาอนัไมพ่งึปรารถนาย่ิง

เรือเลก็เป็นเคร่ืองมือท่ีสมบรูณ์แบบและเป็นอนัตรายอยา่งมากใน
การเลือกส�าหรับใช้กลวิธีการห้อมล้อมเพ่ือผลลพัธ์ท่ีรุนแรงในทะเล เรือ
เลก็ท่ีปลอมตวัเป็นเรือประมงในพืน้ท่ีหนาแนน่จะสามารถพุง่เป้าไปท่ีเรือ
พาณิชย์ได้อยา่งงา่ยดาย ธรุกิจการค้าระดบัสากลสว่นใหญ่ด�าเนินการ
ในมหาสมทุร และการโจมตีแม้เพียงครัง้เดียวตอ่เรือบรรทกุน�า้มนัหรือ
สารเคมี หรือแม้แตเ่รือโดยสารหรือเรือส�าราญก็อาจมีผลกระทบส�าคญั
ทัง้ทางการเมืองและเศรษฐกิจ องค์กรก่อการร้ายอาจใช้เรือเลก็เพ่ือ
ท�าลายการค้าทางทะเลระหวา่งประเทศของศรีลงักาได้อยา่งงา่ยดาย 
โดยสร้างความเสียหายหรือจมเรือบรรทกุสนิค้าขนาดใหญ่ เชน่ เรือชัน้
เมอส์ทริปเปิลอี ในโคลมัโบซึง่เป็นเมืองหลวงและเมืองทา่หลกัของศรี
ลงักา กองทพัเรือสามารถตกเป็นเป้าของเรือเลก็ ๆ ในพืน้แคบ เชน่ ทาง
เข้าสูท่ี่จอดเรือ ความลา่ช้าเพียงไมก่ี่สปัดาห์หรือแม้เพียงไมก่ี่วนัในการ
ปฏิบตักิารในท่ีจอดเรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก

ลูกเรือชาวศรีลงักาฝึกซ้อมต่อต้าน
การก่อการร้ายตามแนวคดิเรือเลก็
ของกองทพัเรือ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของยุทธศาสตร์การรับมอืกบัภยั
คุกคามจากการก่อการร้าย
กองทพัเรือศรีลงักา
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ทหารเรือศรีลงักาลาดตระเวน
ชายหาดเดฮิวาลาทีอ่ยู่ไม่ไกลจาก
กรุงโคลมัโบ ในเดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2552 สองเดอืนก่อนที่
สงครามกลางเมอืงจะส้ินสุดลง 
รอยเตอร์
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ผลกระทบความเสียหายจากเรือเลก็พลีชีพทางทะเลของกองทพั
พยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมท่ีมีตอ่กองทพัเรือศรีลงักา ท�าให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านยทุธศาสตร์และหลกัการ พล.ร.ท. วสนัธะ กรัณโกด 
แหง่กองทพัเรือศรีลงักา ได้พฒันาวิธีการสร้างสรรค์ท่ีเรียกวา่ "แนวคดิ
เรือเลก็" ตามอปุกรณ์ใหมแ่ละยทุธศาสตร์ใหม ่ๆ ตามท่ีนายสมิธเขียน
รายงานใน สมอลวอร์ส แอนด์ อินเซอร์เจนซี ยทุธวิธีใหมนี่คื้อ "เป็น 
กองโจรให้เหนือกวา่กองโจร" นายพอฟลอ็กอธิบาย โดยยทุธวิธีใหม ่ๆ 
เป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งย่ิงเพ่ือตอ่กรกบัยทุธวิธีห้อมล้อมของกองทพัพยคัฆ์
ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมโดยใช้เรือเลก็ ซึง่บางสว่นเป็นเรือพลีชีพไอดา
ยนั หลกัการของกองทพัเรือศรีลงักาพฒันาขึน้เพ่ือตอ่สู้กบัเรือโจมตี
ขนาดเลก็ของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลมด้วยเรือเลก็ประเภท
เดียวกนัของกองทพัแตใ่นจ�านวนสงูกวา่มาก เป็นการห้อมล้อมปะทะ
กบัการห้อมล้อม แนวคดิการใช้เรือเลก็มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบโต้
ยทุธวิธีห้อมล้อมและการพลีชีพของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอี
แลม ด้วยเรือลาดตระเวนชายฝ่ังความเร็วสงูท่ีตดิตัง้อาวธุจ�านวนมาก 
นายสมิธเขียน

ผู้ เขียนคนหนึง่ท่ีเข้าร่วมปฏิบตักิารตอ่สู้กบักองทพัพยคัฆ์ปลด
ปลอ่ยทมิฬอีแลมระบวุา่ ยทุธศาสตร์ของกองทพัเรือศรีลงักาและความ
คดิเบือ้งหลงัแนวคดิเร่ืองเรือเลก็นัน้ ได้รับอิทธิพลอยา่งมากจากทฤษฎี
ท่ีพฒันาโดยวิศวกรองักฤษในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 1 กฎสี่เหลี่ยมของ
แลงคาสเตอร์ระบวุา่อตัราสว่นของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแปรผกผนักบั
อตัราสว่นกองก�าลงั นัน่คือกองก�าลงัท่ีมีจ�านวนมากกวา่ข้าศกึสามารถ
คาดหวงัวา่จะท�าให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตน้อยกวา่ข้าศกึท่ีออ่นแอ แลง
คาสเตอร์ยงัแสดงให้เหน็ความสามารถของอาวธุสมยัใหมท่ี่ใช้งาน
ในระยะไกลซึง่เปลี่ยนแปลงลกัษณะของการสู้รบไปอยา่งมาก ด้วย
กองก�าลงัสมยัใหมท่ี่แข็งแกร่งกวา่และทรงพลงัเป็นทวีคณู ทฤษฎีและ
ชดุหลกัการนีส้นบัสนนุการเร่ิมต้นและการลงพืน้ท่ีของหนว่ยเรือเลก็
ของกองทพัเรือศรีลงักาอยา่งเตม็ท่ี

เร่ิมต้นใน พ.ศ. 2549 กองทพัเรือคดัเลือกนายทหารและลกูเรือ
เพ่ือปฏิบตัิงานตามแนวคดิเรือเลก็ มีการสร้างหนว่ยปฏิบตักิารสอง
ประเภท โดยหนว่ยแรกคือกองเรือพิเศษ และหนว่ยท่ีสองคือกองเรือ
ปฏิบตักิารเร็ว ทหารใหมข่องกองเรือพิเศษผา่นการฝึกอยา่งครอบคลมุ 
รวมถงึการฝึกอบรมขัน้สงูบางอยา่งจากหนว่ยซีลของกองทพัเรือสหรัฐฯ 
หนว่ยกรีนเบเรต์สหรัฐฯ และหนว่ยคอมมานโดอินเดีย นายพอฟลอ็ก
เขียน ภารกิจของหนว่ยนีคื้อการใช้เรือเลก็ลาดตระเวนและเฝ้าระวงัใน
อาณาเขตของกองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลม ทหารใหมข่องกอง
เรือปฏิบตักิารเร็วได้รับการฝึกให้ใช้งานเรือเลก็โดยใช้ยทุธวิธีห้อมล้อม 
ด้วยเรือมากถงึ 30 ล�าระหวา่งการสู้รบกบักลุม่ซีไทเกอร์ของกองทพั
พยคัฆ์ปลดปลอ่ยทมิฬอีแลม ผลท่ีได้ท�าให้กองทพัพยคัฆ์ปลดปลอ่ย
ทมิฬอีแลมหมดอ�านาจ การโจมตีกองทพัเรือศรีลงักาลดลงอยา่งตอ่
เน่ือง และหยดุลงโดยฉบัพลนัจาก พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 2551 กลยทุธ์
เรือเลก็ใหม ่"สลายกลุม่ซีไทเกอร์" ตามข้อมลูจากนายพอฟลอ็ก  ความ
จริงแล้ว "องค์ประกอบส�าคญัในชยัชนะของรัฐบาลคือวิวฒันาการของ
ยทุธศาสตร์การสกดัก�าลงัทางทะเลท่ีประสบความส�าเร็จโดยกองทพั
เรือศรีลงักา" นายสมิธเขียน

ทหารเรือยนืเฝ้าระวงัทีท่่าเรือ
โคลมัโบหลกัในศรีลงักา เมือ่
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2561  
รอยเตอร์
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มุ่งไปข้างหน้า
กองทพัเรือศรีลงักายงัด�าเนินการประเมินและวางแผนปรับปรุงในระยะ
สัน้และระยะยาวตอ่ไป หนทางของศรีลงักาอาจเป็นประโยชน์ โดย
เฉพาะกบัประเทศท่ีมีกองทพัเรือท่ีก�าลงัพฒันาท่ีเผชิญกบัภยัคกุคาม
ทางทะเลแบบเก่าและแบบใหม่

กองทพัเรือศรีลงักาเจตนาเลือกปรับสมดลุขนาดและขอบเขต
ของกองทพัเรือ โดยสร้างกองเรือเลก็และเพ่ิมขีดความสามารถให้กบั
กองทพัเรือของตนเอง เชน่ แนวคดิของการรวมเรือเลก็เข้ากบัเรือใหญ่
ท�าให้กองทพัเรือมีความสามารถในการป้องกนัเรือแบบดัง้เดมิอยา่งเรือ
ฟริเกตและเรือรบได้ดีขึน้ ขณะเดียวกนัก็มีความสามารถในการป้องกนั
ท่ีแข็งแกร่งโดยใช้เรือเลก็เพ่ือจดัการกบัการโจมตีจากการก่อการร้าย
ทางทะเลนอกแบบ

ชมุชนชาวประมงต้องตระหนกัเพ่ิมขึน้ถงึความส�าคญัของบทบาท
ของชาวประมงในทะเล โดยต้องต่ืนตวัในการระบแุละรายงานกิจกรรม
ท่ีนา่สงสยัหรือผิดกฎหมายมากขึน้ หากไมป่ฏิบตัติามควรน�าไปสูก่าร
ลงโทษอยา่งจริงจงัภายใต้กฎหมาย การตรวจค้นและรับรองชาวประมง
ท้องถ่ินและเรือประมงอยา่งถกูต้องชว่ยควบคมุกิจกรรมในตลาดมืดได้
มากมาย นอกจากนี ้การศกึษาและการประสานงานระหวา่งกองทพั
เรือพร้อมกบัรูปแบบของความตระหนกัและความร่วมมือท่ีคล้ายคลงึ
กนั ยงัท�าให้สามารถมีการปรับปรุงกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังและต�ารวจ 
เน่ืองจากแตล่ะฝ่ายตา่งเข้าใจความสามารถของกนัและกนั รวมทัง้อาจ
เข้าร่วมการฝึกร่วมเพ่ือทดสอบความสามารถในการท�างานร่วมกนัอยา่ง
สอดประสานในสถานการณ์ท่ีเป็นภยัคกุคาม

การสร้างโอกาสให้มีการพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัมากขึน้คือสิง่ส�าคญั
ส�าหรับความมัน่คงเชน่กนั ศรีลงักาได้จดัการประชมุสมัมนาทางทะเล
ระหวา่งประเทศประจ�าปีท่ีมีช่ือวา่ กอลล์ ไดอะลอ็ก ซึง่เป็นพืน้ท่ีส�าหรับ

การหารือเก่ียวกบัภยัคกุคามการก่อการร้ายทางทะเล จากมมุมอง
ของภมิูภาคเอเชียใต้ หวัข้อนีค้วรเป็นสว่นหนึง่ในวาระการประชมุของ
การประชมุภมิูภาคเอเชียใต้ เพ่ือให้มีโอกาสหารือท่ีจะน�าไปสูข้่อตกลง
ทวิภาคีหรือพหภุาคี และข้อตกลงการใช้ทรัพยากรร่วมกนั

เชน่เดียวกบัประเทศก�าลงัพฒันาอ่ืน ๆ ศรีลงักามีโอกาสเข้าร่วมกบั
ประเทศพนัธมิตร เชน่ อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ใน
การเข้าฝึกร่วม การศกึษา และการแบง่ปันองค์ความรู้ เพ่ือประสานงาน
ตอ่ต้านภยัคมุคามจากการก่อการร้ายทัว่โลก

ดงัท่ีซนุว ูนกัยทุธศาสตร์ทางทหารของจีนในยคุโบราณได้กลา่วไว้วา่ 
"พิชยัสงครามสอนเราวา่อยา่ชะลา่ใจวา่ข้าศกึจะมาไมถ่งึ แตใ่ห้เตรียม
พร้อมรับศกึจากข้าศกึ อยา่วางใจในโชคชะตาวา่ข้าศกึจะไมโ่จมตี แตใ่ห้
ยดึถือความจริงท่ีวา่เราเตรียมพร้อมอยา่งดีจนไมอ่าจถกูโจมตีได้"

ยทุธศาสตร์การตอ่ต้านการก่อการร้ายคอ่ย ๆ พฒันาขึน้ตามภยั
คกุคามท่ีรัฐบาลต้องพิจารณา แม้วา่เขตแดนบนผืนดินเป็นสถานท่ี
เกิดเหตกุารณ์ก่อการร้ายมากมายในอดีต แตอ่าจเป็นไปได้วา่เขตแดน
ทางทะเลจะได้รับความสนใจเพ่ิมขึน้จากผู้ ก่อการร้ายในอนาคต 
ประสบการณ์ของกองทพัเรือศรีลงักาท่ีตอ่สู้กบักองทพัพยคัฆ์ปลด
ปลอ่ยทมิฬอีแลมในทะเล ควรสง่เสริมความจริงท่ีวา่น่ีไม่ใช่เร่ืองท่ีอาจ
เป็นไปได้ แตคื่อค�าถามท่ีวา่ผู้ ก่อการร้ายจะโจมตีท่าเรือ อ่าว เส้นทาง
น�า้ และแม้แตใ่นมหาสมทุรท่ีเปิดกว้างเม่ือใด การใช้เรือเลก็ท่ีแม้ไม่มี
เทคโนโลยีทนัสมยัหรือน่าดงึดดูในการตอ่ต้านภยัคกุคามดงักลา่ว 
ควรสะท้อนให้เห็นในหมู่ประเทศก�าลงัพฒันาท่ีก�าลงัดิน้รนปรับขนาด 
ดดัแปลง และปรับสมดลุกองทพัเรือเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
ในกรณีท่ีแย่ท่ีสดุ  o

มมุมองและความเหน็ท่ีปรากฏในบทความนีเ้ป็นของผู้ เขียน และไมไ่ด้สะท้อนถงึนโยบายหรือจดุยืน
อยา่งเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมศรีลงักาหรือหนว่ยงานใด ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

พล.ร.ท. ทราวสิ ซิน
เนียห์ กล่าวกบัผู้ส่ือ
ข่าวในเดอืนสิงหาคม 
พ.ศ. 2560 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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การเพ ิ่มข ึ้นของ

ประเทศระบอบเผด็จการจีนและรัสเซียท�าการ
ครอบง�า กดข ี่ เ เละเบ ี่ยงความสนใจ เพ ื่อเดิน
หน้าวาระของตนในประเทศประชาธิปไตย

อ�ำนำจที่แหลมคม
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

54 IPD FORUM



55IPD FORUM

สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลรัสเซียก�าลงัขบัเค่ียวรูปแบบใหม่
ของสงครามข้อมลูท่ีพึง่พาเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ตอ่สิง่ท่ีก�าลงักลายเป็นท่ีรู้จกั
ในนาม "sharp power" (อ�านาจท่ีแหลมคม) ค�านีค้ดิขึน้โดยนกัวิจยัช่ือ 
นายคริสโตเฟอร์ วอล์คเกอร์ และนางเจสสก้ิา ลดุวิก ในรายงานฉบบั
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของกองทนุแหง่ชาติเพ่ือประชาธิปไตย 

ประเทศเผดจ็การทัง้สองใช้เงินหลายพนัล้านดอลลาร์ในชว่ง
ทศวรรษท่ีผา่นมา เพ่ือครอบง�าประชาธิปไตยในวิธีเกินล�า้แนวคดิแบบ
ดัง้เดมิของโครงการจงูใจหรือการโฆษณาชวนเช่ือ ขณะท่ีประเทศสว่น
ใหญ่ต้องการก�าหนดวิธีการท่ีโลกมองประเทศตน แตส่องประเทศนีใ้ช้
ยทุธวิธีการบีบบงัคบั ผู้ เขียนเปิดเผยในรายงานจ�านวน 156 หน้า ซึง่มี
หวัข้อวา่ "อ�านาจท่ีแหลมคม : อิทธิพลอ�านาจเผดจ็การท่ีเพ่ิมขึน้" ซึง่ตี

พิมพ์โดยมลูนิธิและสถาบนัวิจยัท่ีตัง้อยูใ่นกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
"สิง่ท่ีเราเข้าใจมาตลอดจนถงึปัจจบุนัวา่เป็นระบอบเผดจ็การ 

'อ�านาจออ่น' นัน้ ควรจดัอยูใ่นหมวดหมู ่'อ�านาจท่ีแหลมคม' มากกวา่ 
เพราะมนัเจาะ แทรกซมึ หรือทะลวงสภาพแวดล้อมทางการเมือง
และสารสนเทศในประเทศท่ีเป็นเป้าหมาย ในการแขง่ขนัใหมท่ี่เกิด
ขึน้ระหวา่งรัฐเผดจ็การและรัฐประชาธิปไตย เราควรพิจารณากลวิธี 
"อ�านาจท่ีแหลมคม" ของระบอบท่ีกดข่ีวา่เป็นปลายกริชหรือเป็นเหมือน
เข็มฉีดยา" นายวอล์คเกอร์และนางลดุวิกเขียน นายวอล์คเกอร์เป็นรอง
ประธานด้านการศกึษาและการวิเคราะห์ท่ีมลูนิธิ ขณะท่ีนางลดุวิกเป็น
เจ้าหน้าท่ีวิจยัและนกัการประชมุ

"อิทธิพลอ�านาจเผดจ็การนี ้โดยหลกัการแล้วไมไ่ด้เก่ียวกบัการดงึดดู
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หรือแม้แตก่ารโน้มน้าว ในทางกลบักนักลบัมุง่เน้นสิง่ท่ีท�าให้ไขว้เขวและ
การครอบง�า รัฐเผดจ็การท่ีมีความทะเยอทะยานซึง่ปราบปรามพหนิุยม
ทางการเมืองและการแสดงออกอยา่งเสรีในประเทศอยา่งเป็นระบบ 
ก�าลงัพยายามใช้หลกัการท่ีคล้ายกนัในระดบัสากลมากขึน้เพ่ือรักษาผล
ประโยชน์ของตนเอง" ผู้ เขียนระบุ

"อ�านาจท่ีแหลมคม ซึง่คือการใช้ข้อมลูในทางหลอกลวง เป็น
อ�านาจแข็งรูปแบบหนึง่" นายโจเซฟ ไนย์ อธิบายไว้ในการวิเคราะห์ของ
รายงานท่ีตีพิมพ์เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ใน ฟอรีนแอฟแฟร์ส 
นายไนย์เป็นนกัรัฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงชาวสหรัฐฯ แนะน�าให้โลกรู้จกัค�า
วา่ "อ�านาจออ่น" ในหนงัสือเม่ือ พ.ศ. 2533 แม้วา่จีนใช้วฒันธรรม วีซา่ 
เงินอดุหนนุ เเละการลงทนุตา่ง ๆ เพ่ือเอาชนะใจเเละความคิดของตา่ง
ชาตเิหมือนหลาย ๆ ประเทศ แตกิ่จกรรมของจีนย่ิงบอ่นท�าลายเเละแพร่
หลายมากขึน้

ในการให้สมัภาษณ์เม่ือ พ.ศ. 2560 กบันิตยสาร ดิอีโคโนมิสต์ นาง
แอน-มารี เบรดี แหง่มหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอรีในนิวซีแลนด์ ได้
อธิบายถงึการโฆษณาท่ีบดิเบือนข้อมลูเชิงรุกของสาธารณรัฐประชาชน
จีนวา่เป็น "การตอ่สู้ใหมร่ะดบัโลก" เพ่ือ "ชีน้�า ซือ้ หรือบีบบงัคบัอิทธิพล
ทางการเมือง"

นายวอล์คเกอร์และนางลดุวิกแย้งวา่รัฐบาลประชาธิปไตยและ
สงัคมต้องทบทวนวิธีตอบสนองตอ่ยทุธวิธีอ�านาจท่ีแหลมคมนี ้โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือพิจารณาจากจ�านวน ลกัษณะ และความเร็วของ

ข้อมลูท่ีเคลื่อนท่ีทางออนไลน์และผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ ระบอบ
ประชาธิปไตยไมค่วรเพียง "ป้องกนัตนเองจากอิทธิพลอ�านาจเผดจ็การท่ี
ชัว่ร้าย" แตย่งัต้อง "หนกัแนน่มากขึน้ในนามของหลกัการของตนเอง" ทัง้
สองให้เหตผุลในรายงาน

ในรายงานนีผู้้ เขียนทัง้สองได้วิเคราะห์กรณีศกึษาของกิจกรรมของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัสเซียท่ีอาร์เจนตินาเเละเปรูในอเมริกาใต้ 
รวมถงึท่ีโปแลนด์และสโลวาเกียในยโุรปกลาง นอกจากนี ้ผู้ เขียนยงั
ตรวจสอบหลกัฐานของวิธีท่ีมีเง่ือนง�า ซึง่ประเทศเผดจ็การก�าลงักรอก
หเูร่ืองราวทางการเมืองให้กบัประเทศระบอบประชาธิปไตยอ่ืน ๆ ตัง้แต่
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไปจนถงึยโุรปและแอฟริกา 

"เม่ือแยกเป็นสว่น ๆ ความพยายามของอิทธิพลอ�านาจเผดจ็การ
ในบางประเทศอาจดไูมค่อ่ยมีพิษสงหรือไมมี่ประสทิธิภาพ แตเ่ม่ือรวม
กิจกรรมท่ีดแูตกตา่งกนัของรัสเซียและจีนในทัว่โลกเข้าด้วยกนัแล้ว ก็จะ
เหน็ภาพท่ีนา่กงัวลมากขึน้" ทัง้สองสรุป

การใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุล
แม้วา่จีนและรัสเซียจะใช้วิธีการท่ีแตกตา่งกนั แตท่ัง้สองใช้ประโยชน์
จากการเปิดกว้างของประเทศประชาธิปไตย ในขณะท่ีปิดกัน้พรมแดน
ของตนทัง้ท่ีเป็นพรมแดนจริงและเสมือนจริงตอ่อิทธิพลจากภายนอก 
นายวอล์คเกอร์และนางลดุวิกอธิบาย 

โดยหลกั ๆ แล้ว จีนใช้อ�านาจท่ีแหลมคมเพ่ือขจดัอปุสรรคท่ีมีตอ่

ป้ายแสดงภาพศิลปินชาวดตัช์ วนิเซนต์ แวน โก๊ะ นอก
สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในเคยีฟ ประเทศยูเครน เมือ่เดอืน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 นักเคลือ่นไหวเรียกร้องให้ชาวดตัช์
เพกิเฉยต่อโฆษณาชวนเช่ือของรัสเซีย ก่อนทีจ่ะมข้ีอตกลง
สมาคมสหภาพดตัช์ ยูเครน และยุโรป ซ่ึงท้ายทีสุ่ดรัฐสภา
ดตัช์กย็อมรับข้อตกลงใน พ.ศ. 2560  รอยเตอร์
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วิธีการส�าคัญห้าขั้นตอนเพื่อต่อต้านความ
พยายามบีบบังคับระบอบประชาธิปไตย 
โดยระบอบการปกครองของจีนและรัสเซีย
ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับจีนและรัสเซีย ในสี่ประเทศ
ประชาธิปไตยที่ท�าการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเมืองของจีนและ
กลยุทธ์นโยบายต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะถูกจ�ากัดมาก มีนักข่าว บรรณาธิการ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเพียงไม่กี่คนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับจีนและสามารถ
แบ่งปันความรู้ของตนเองกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้ เช่นเดียวกับความรู้เกี่ยวกับ
รัสเซียในหลาย ๆ ที่ เช่น ละตินอเมริกา แต่ยุโรปกลางมีความรู้เกี่ยวกับรัสเซียใน
ปัจจุบันมากกว่า

เปิดโปงอิทธิพลอ�านาจเผด็จการ ความพยายามในการใช้อ�านาจที่แหลมคมของ
จีนและรัสเซียต้องพึ่งพาการลวงตาเป็นส่วนใหญ่ เช่น การอ�าพรางโครงการที่รัฐ
ควบคุมว่าเป็นงานของสื่อเชิงพาณิชย์หรือสมาคมระดับรากหญ้า หรือใช้ภาคส่วน
ท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการโฆษณาชวนเชื่อจากต่างประเทศและเป็นเครื่องมือครอบง�า
ต่างประเทศ ผู้สังเกตการณ์ในระบอบประชาธิปไตยควรมุ่งเป้าความสนใจและท�าการ
วิเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อต่อสู้กับความพยายามในการน�าทางผิด ๆ เหล่านี้

ป้องกันสังคมประชาธิปไตยจากอิทธิพลอ�านาจเผด็จการที่ชั่วร้าย เมื่อ
ธาตุแท้และเทคนิคของอิทธิพลอ�านาจเผด็จการถูกเปิดเผย ประเทศประชาธิปไตย
ควรสร้างการป้องกันภายในของตนเอง การริเริ่มด้านเผด็จการจะมุ่งเน้นไปที่การ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีต�าแหน่งสูงทางการเมือง ผู้น�าทางความคิด และผู้รักษา
ข้อมูลอื่น ๆ ของสังคมประชาธิปไตย รัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลจีนตั้งเป้าที่จะเจาะ
เข้าระบบประชาธิปไตยเพื่อชนะใจผู้สนับสนุนและลบล้างค�าวิจารณ์เกี่ยวกับระบอบ
เผด็จการของตน

ยืนยันการสนับสนุนค่านิยมและอุดมการณ์ประชาธิปไตยหากเป้าหมาย
อย่างหนึ่งของอ�านาจที่แหลมคมของเผด็จการคือการท�าให้รูปแบบการปกครองแบบ
เผด็จการถูกกฎหมาย เป้าหมายนั้นก็จะมีประสิทธิภาพเฉพาะในขอบเขตที่ประเทศ
ประชาธิปไตยและพลเมืองสูญเสียวิสัยทัศน์ของหลักการของตนเอง ผู้น�าระดับสูง
ในระบอบประชาธิปไตยต้องกล่าวอย่างชัดเจนและสม�าเสมอในนามของอุดมการณ์
ประชาธิปไตย และก�าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานที่ยอมรับได้ของ
พฤติกรรมประชาธิปไตย

สร้างแนวคิดใหม่ของ "อ�านาจอ่อน"สุดท้าย นักข่าว กลุ่มคณะนักวิเคราะห์ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอื่น ๆ ต้องตระหนักถึงอิทธิพลอ�านาจเผด็จการ
ในขอบเขตของแนวคิดในแบบของมัน นั่นคือ การเป็นเครื่องมือ "อ�านาจที่
แหลมคม" ที่สามารถกัดกร่อนและบ่อนท�าลาย ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างแท้จริง
ต่อสังคมประชาธิปไตยที่ตกเป็นเป้า ค�าศัพท์เชิงแนวคิดที่ใช้มาตั้งแต่สิ้นสุดสงคราม
เย็นนี้ ดูไม่เพียงพอที่จะอธิบายสถานการณ์ร่วมสมัย

ท่ีมา: นายคริสโตเฟอร์ วอล์คเกอร์ และนางเจสสก้ิา ลดุวิก "อ�านาจท่ีแหลมคม 
: อิทธิพลอ�านาจเผดจ็การท่ีเพ่ิมขึน้" กองทนุแหง่ชาตเิพ่ือประชาธิปไตย เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2560

การการน�าเสนอระบอบการปกครองของตนเอง โดยการครอบ
ง�าเเละตรวจพิจารณาการสง่ข้อความและพฤตกิรรมอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ผู้ เขียนระบ ุ"รัฐบาลจีนมกัตัง้เป้าหมายโดยการ
แสดงออกวา่ตนเป็นอิทธิพลตา่งประเทศท่ีมีเมตตา หรือเป็น
ตวัอยา่งท่ีประสบความส�าเร็จด้านการพฒันาเศรษฐกิจโดย
ปราศจากสถาบนัทางการเมืองแบบประชาธิปไตย" นอกจากนี ้
"สิง่ท่ีแอบแฝงมากบัการโฆษณาของจีนเพ่ือปกป้องและสง่เสริม
ระบบพรรคเดียวของประเทศนัน้ คือการวิจารณ์ประชาธิปไตย
โดยนยัวา่ไมมี่ประสทิธิภาพ ยุง่เหยิง และเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีไม่
ดีส�าหรับการพฒันาเศรษฐกิจ"

จีนใช้วิธีการแบบดัง้เดมิท่ีหลากหลายของสงัคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสง่มอบโครงการอ�านาจท่ีแหลมคมของตน 
และสร้างระบอบพรรคการเมืองเดียวให้ดเูป็นท่ีนา่พอใจย่ิงขึน้
ส�าหรับประเทศท่ีเพ่ิงเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ไมน่าน โดย
ใช้ศนูย์วิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐ ชอ่งทางสื่อตา่ง ๆ น�า
เสนอการฝึกอบรมภาษาผา่นสถาบนัขงจ๊ือ เเละการแลกเปลี่ยน
ระหวา่งบคุคลเพ่ือชกัน�าเหลา่นกัการเมือง ผู้สื่อขา่ว นกัวิชาการ
ประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยได้ไมน่านในละตนิอเมริกาและท่ี
อ่ืน ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนนโยบายและจงูใจผู้สนบัสนนุท่ีครอบคลมุ
ขึน้ ตวัอยา่งหนึง่คือในประเทศออสเตรเลีย หนว่ยงานของจีน
ได้บริจาคเงินให้กบัพรรคการเมือง ผู้สมคัรรายบคุคล และ
มหาวิทยาลยั ซือ้พืน้ท่ีในหนงัสือพิมพ์เพ่ือโฆษณามมุมองของ
รัฐ และระงบัการถกเถียงในวิทยาเขตของออสเตรเลียด้วยการ
ควบคมุนกัเรียนจีน ตามรายงานขา่วตา่ง ๆ

ในทางตรงกนัข้าม ภายในภาคประชาสงัคมของจีนและ
รัสเซียท่ีหลายฝ่ายในประเทศประชาธิปไตยท่ีใหมก่วา่ไมท่ราบ
นัน้ กลบัปิดกัน้ชอ่งทางดงักลา่วส�าหรับประชาชนของตนเอง 
"ความพยายามเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของเป้าหมายท่ีใหญ่กวา่
ของรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลจีน ในการเข้าไปภายในระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและลบล้างการ
วิจารณ์ระบอบเผดจ็การ" ผู้ เขียนอธิบาย ย่ิงไปกวา่นัน้ ผู้ เขียน
พบวา่จีนมกักดดนัพนัธมิตรท้องถ่ิน ซึง่โดยทัว่ไปจะรวมถงึ
ประชากรผู้อพยพชาวจีนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สอดแนม
มาโดยตลอด เพ่ือควบคมุและปิดปากความคดิเหน็และการกระ
ท�าท่ีเป็นปฏิปักษ์

อ�านาจท่ีแหลมคม "พยายามการแทรกเเซงและล้มล้าง
การเมือง สื่อ และสถาบนัการศกึษา ลกัลอบโฆษณาภาพลกัษณ์
ท่ีดีของประเทศ รวมถงึให้ข้อมลูผิด ๆ และบดิเบือนข้อมลูเพ่ือ
ปราบปรามการคดัค้านและการโต้แย้ง" นายไนย์อธิบายเพ่ิมเตมิ
ในการวิเคราะห์ใน ฟอรีนแอฟแฟร์ส "อ�านาจท่ีแหลมคมของจีน
มีลกัษณะเดน่สามประการคือ แพร่กระจายโดยทัว่ไป บม่เพาะ
การตรวจพิจารณาตวัเอง และยากท่ีจะพิสจูน์วา่เป็นการท�างาน
ของรัฐบาลจีน"

การมีสัมพันธ์ทางการเงิน
ในรายงานของกองทนุแหง่ชาตเิพ่ือประชาธิปไตย ผู้ เขียนยงั
พบวา่ประเทศเผดจ็การรวมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้า
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กบัอ�านาจท่ีแหลมคมเพ่ือสง่เสริมวาระทางการเมืองของตนเอง "จีนมี
ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในเร่ืองนี ้โดยการใช้แรงกดดนัท่ีมีความเข้ม
ข้นแตกตา่งกนัและผา่นชอ่งทางอ้อมท่ีอาจไมช่ดัเจนเสมอไป เว้นแตจ่ะ
ตรวจสอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางธรุกิจของจีนควบคูก่บัความพยายามสร้าง
อิทธิพลอ่ืน ๆ ของรัฐบาลจีน"

เงินเป็นเคร่ืองมือสร้างอ�านาจท่ีแหลมคมของจีนทัว่ละตนิอเมริกา 
ตามท่ีนายฮวน คาร์โลส คาร์ดแินล นกัวิจยัแหง่ศนูย์การเปิดและการ
พฒันาละตนิอเมริกา ผู้ เขียนบทรายงานเก่ียวกบัละตนิอเมริการะบ ุใน
ชว่งปลาย พ.ศ. 2559 นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชน
จีน ให้ค�ามัน่วา่จีนจะฝึกอบรมชาวละตนิอเมริกาจ�านวน 10,000 คน
ภายใน พ.ศ. 2563 นายคาร์ดแินลระบวุา่ การมีสว่นร่วมระหวา่ง
ประชาชนกบัประชาชน เชน่ การฝึกอบรมฟรี โครงการแลกเปลี่ยน และ
ทนุการศกึษาในประเทศจีน ได้พิสจูน์แล้ววา่มีประสทิธิภาพสงูในการ
ชนะใจภมิูภาคละตนิอเมริกา  

จีนใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัหลายประเภททัว่โลก จากข้อมลู
ของนายอีวาน ไฟเกนบอม นกัวิชาการอาวโุสท่ีการประชมุเอเชียฟอรัม
ของกองทนุคาร์เนกีเพ่ือสนัตภิาพระหวา่งประเทศ สาธารณรัฐประชาชน
จีนใช้การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศในการก�าหนดกฎเกณฑ์และ
บรรทดัฐานในประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือให้ยกยอ่งจีน ในแอฟริกา จีนบงัคบั
ให้ประเทศตา่ง ๆ แปลงหนีข้องตนเองเป็นหุ้นทนุในจีน ซือ้และจ้าง
แรงงานชาวจีน ปรับใช้มาตรฐานทางเทคนิคและวิศวกรรมของจีน รวม
ถงึกตกิาการจดัซือ้ นายไฟเกนบอมเขียนในบทความท่ีตีพิมพ์เม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บนเวบ็ไซต์ของมลูนิธิ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนยงัใช้แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ โดยการ
จ�ากดัการเข้าถงึตลาดภายในประเทศ เชน่ จีนปิดบริษัท ลอตเต้ กรุ๊ป 
ของเกาหลีใต้ ซึง่เป็นผู้ผลติหมากฝร่ังและผู้ ค้าปลีกยกัษ์ใหญ่ หลงัจาก

ให้ท่ีดนิแก่รัฐบาลเกาหลีใต้เพ่ือตดิตัง้ยทุธภณัฑ์ระบบป้องกนัขีปนาวธุ
ในบริเวณพิกดัต�าแหนง่สงู รอยเตอร์รายงานวา่ภายในเวลาไมก่ี่เดือน
หลงัจากการลงนามในสญัญาแลกเปลี่ยนท่ีดนิในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2560 หน่วยงานก�ากบัดแูลของจีนปิดร้านค้าลอตเต้ มาร์ท จ�านวน 112 
ร้านในประเทศจีนเน่ืองจากถกูกลา่วหาวา่ละเมิดประมวลกฎหมายอคัคี
ภยั 

จีนใช้แนวทางการลงโทษได้เชน่กนั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 มองโกเลียอนญุาตให้องค์ดาไลลามะมาเยือนเมืองหลวงอลูาน
บาตาร์ จีนจงึใช้การเก็บคา่ธรรมเนียมภาษีข้ามพรมแดนในการสง่ออก
สนิค้าของมองโกเลียเป็นการตอบโต้ นายไฟเกนบอมกลา่ว จากนัน้ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นายหวงั ย่ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่ง
ประเทศจีนกลา่ววา่ รัฐบาลจีนหวงัวา่มองโกเลียจะได้ "เรียนรู้บทเรียน" 
และจะไมเ่ชิญองค์ดาไลลามะกลบัมาอีก ตามรายงานของ เดอะยูบี
โพสต์ ส�านกัขา่วภาษาองักฤษของมองโกเลีย

กลยุทธ์ของรัสเซีย
ในขณะเดียวกนั วิธีการของรัสเซียในการใช้อ�านาจท่ีแหลมคมคือการมุง่
ตรงไปท่ีการบอ่นท�าลายความแข็งแรงและความนา่เช่ือถือของประเทศท่ี
เป็นประชาธิปไตย 

"ในขณะท่ีรัฐบาลจีนพยายามท�าตวัให้เป็นท่ีรู้จกัและขยายอ�านาจ
สว่นใหญ่ผา่นการลงทนุเชิงรุก การโน้มน้าว และเทคนิคการขายท่ีไม่
สจุริต รัฐบาลรัสเซียกลบัหวงัยกระดบัสนามแขง่ขนัโดยการลากคูต่อ่สู้ ท่ี
เป็นประชาธิปไตยลงมา ไมว่า่จะเป็นภาพลกัษณ์หรือในความเป็นจริง" 
ผู้ เขียนรายงานอธิบาย 

รัสเซียหาผลประโยชน์จากความคบัข้องใจและลทัธิความเกลียด
ชงัมนษุย์ท่ีมีอยูใ่นชมุชนท้องถ่ินเพ่ือปลกุป่ันให้เกิดความไมส่งบและ

ร้านลอตเต้มาร์ทในกรุงปักกิง่ซ่ึงมช้ัีนวางสินค้าว่างเปล่า หลงัจากวนัทีบ่ริษทัลอตเต้กรุ๊ปของเกาหลใีต้ตกลงให้
ทีด่นิทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาหลใีต้ เพือ่ตดิตั้งยุทธภณัฑ์ระบบป้องกนัขปีนาวุธในบริเวณพกิดัต�าแหน่งสูง 
การถูกโจมตทีางไซเบอร์โดยสาธารณรัฐประชาชนจนีทีล่อตเต้ดวิตีฟ้รีอ้างถงึ ท�าให้เวบ็ไซต์ซ้ือของของลอตเต้
ใช้งานไม่ได้นานกว่าหกช่ัวโมงไม่กีว่นัหลงัจากมกีารลงนามในข้อตกลง  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ฉ้อโกงนโยบายสาธารณะ ตามข้อมลูจากนายจาเซค คชูาร์ซกิ ประธาน
สถาบนักิจการสาธารณะ ซึง่เป็นสถาบนัวิจยัในประเทศโปแลนด์ นายคู
ชาร์ซกิเขียนบทความหนึง่ในรายงานกองทนุแหง่ชาตเิพ่ือประชาธิปไตย 
เร่ือง การแบง่แยกทางการเมืองเป็นสองขัว้อ�านาจในโปแลนด์

รัสเซียใช้กลยทุธ์แบบเดียวกนักบัท่ีจีนใช้เพ่ือบอ่นท�าลายศตัรูใน
ประชาคมนานาชาต ิรัฐบาลรัสเซียได้ท�างานเพ่ือท�าลายการสนบัสนนุ
ของโปแลนด์ในการชว่ยเหลือรัฐบาลประชาธิปไตยใหมข่องยเูครน โดย
การเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัความตงึเครียดทางประวตัศิาสตร์ระหวา่งสอง
ประเทศท่ียงัคงมีอยู ่นายคชูาร์ซกิระบ ุรัฐบาลรัสเซียยงัมุง่ท�าลายความ
รู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของทวีปยโุรปและประชาคมทรานส์แอตแลนตกิของ
โปเเลนด์และสโลวาเกีย รวมทัง้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
ทัง้สองประเทศ รายงานระบุ

"มีความเป็นอนัตรายหลายอยา่งท่ีสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวทางการเมือง
เฉพาะท่ีใช้โดยประชานิยมพืน้บ้านและโฆษณาชวนเช่ือของรัสเซีย รวม
ถงึความพยายามอยา่งรอบคอบของจีนในการสร้างภาพตนเองวา่เป็น
ประเทศล�า้สมยั ใช้อ�านาจเชิงเมตตาท่ีมีระบอบการเมืองแบบเผดจ็การ 
ซึง่สามารถฟมูฟักการเตบิโตทางเศรษฐกิจมากกวา่ประชาธิปไตย
เสรีนิยม" นายคชูาร์ซกิเขียน 

ย่ิงไปกวา่จีนคือรัสเซียได้ขยายสื่อของรัฐในระดบัสากลและเผย
แพร่ข้อมลูท่ีบดิเบือนไปสูป่ระเทศอ่ืน ๆ รวมถงึความพยายามในการ
แทรกแซงการเลือกตัง้ของตา่งประเทศ อยา่งเชน่ในโปแลนด์ เวบ็ไซต์
ของภายนอกมกัจะรายงานเร่ืองราวจากสื่อรัสเซีย ท�าให้มีความนา่เช่ือ
ถือมากขึน้ส�าหรับประชากรในท้องถ่ินซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเช่ือสื่อรัสเซีย

น้อยกวา่ นายคชูาร์ซกิอธิบาย ในขณะเดียวกนั รัฐเผดจ็การและโดย
เฉพาะอยา่งย่ิงจีนจ�ากดัการเข้าถงึอินเทอร์เน็ตและการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์ ทัง้ยงัตรวจพิจารณาขา่วและเนือ้หาออนไลน์ของประชาชน 
ด้วยวิธีนี ้ระบอบเผดจ็การจะใช้ประโยชน์จากความเป็นโลกาภิวตัน์ แต่
ปฏิเสธหลกัการแลกเปลี่ยนท่ีเสรี เปิดกว้าง และโปร่งใสภายในเขตแดน
ของตน

ย่ิงไปกวา่นัน้ การท่ีจีนและรัสเซียมุง่เป้าไปท่ีประเทศท่ีเพ่ิงเป็น
ประชาธิปไตยซึง่ออ่นไหวมากกวา่นัน้เป็นเร่ืองท่ีนา่เป็นหว่ง โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงเม่ือพิจารณาถงึคณุคา่เชิงยทุธศาสตร์ของประเทศเหลา่นีต้อ่
ระบอบประชาธิปไตย นายวอล์คเกอร์และนางลดุวิกสรุป 

สหรัฐอเมริการวมถงึพนัธมิตรและหุ้นสว่น ต้องใช้มาตรการและ
เคร่ืองมือใหมท่ี่สร้างขึน้โดยอิงจากคา่นิยมประชาธิปไตย เพ่ือตอ่ต้าน
จีนและรัสเซียในการโฆษณาระดบันานาชาตเิพ่ือควบคมุข้อมลูและ
ความคดิ ผู้ เขียนเตือนวา่หาก "ประเทศประชาธิปไตยทรงอ�านาจไม่
รับค�าท้านี ้เทา่กบัวา่ประเทศเหลา่นีส้ละบทบาทความเป็นผู้น�า ละทิง้
พนัธมิตร และไมส่นใจความมัน่คงในระยะยาวของตนเอง"

"หากประเทศเหลา่นีแ้ละระบอบเผดจ็การอ่ืน ๆ ท่ีมีความพร้อมยงั
คงรักษาแรงผลกัดนัปัจจบุนัในอนาคตท่ีคาดการณ์ได้ ความพยายาม
ของประเทศเหลา่นีส้ามารถสร้างความเสียหายอนัใหญ่หลวงตอ่
บรูณภาพของประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยได้ไมน่าน ซึง่จะเป็นการ
ท�าลายล้างความสงบเรียบร้อยระหวา่งประเทศท่ีอิงกฎเกณฑ์ ซึง่เป็น
สิง่ท่ีสร้างรากฐานความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองทัว่โลก" ผู้ เขียนทัง้
สองกลา่วเตือน  o

ผู้ประท้วงชาวเยอรมนัถอืป้ายนอกสถานกงสุลในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2559 ทีเ่ขยีนว่า "วนันีลู้กของฉัน พรุ่งนีลู้กของคุณ" หลงัจากส่ือรัสเซียเผยแพร่เร่ืองราวอนั
เป็นเทจ็เกีย่วกบัชายมุสลมิสามคนข่มขนืเดก็หญงิลูกคร่ึงรัสเซียเยอรมนัในกรุงเบอร์ลนิ เพือ่ปลุกป่ันความระส�่าระสายทางการเมอืง ซ่ึงต�ารวจเยอรมนัออกมาระบุ
อย่างรวดเร็วว่าเร่ืองดงักล่าวไม่เป็นความจริง ทั้งนี ้รัสเซียยงัเข้าไปยุ่งเกีย่วกบัการเมอืงและการเลอืกตั้งในสหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศสด้วยเช่นกนั  เอเอฟพี/เกต็ต้ีอิมเมจ
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ทิ
ศทางการเมืองและการทหารของอินเดียก�าลงั
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางภมิูยทุธศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกา จากเอเชียแปซฟิิกไปยงัอินโดแปซฟิิก 
ภมิูภาคของหมูเ่กาะแปซฟิิกจะได้รับความสนใจเชิง

ยทุธศาสตร์จากอินเดียมากขึน้
เร่ิมต้นด้วยการวางทิศทางยทุธศาสตร์ทางทะเลของอินเดีย

ไปสูด่นิแดนริมขอบยเูรเชีย ซึง่สะท้อนถงึการให้ความส�าคญั
ทางยทุธศาสตร์มากย่ิงขึน้กบัพืน้ท่ีชายฝ่ังในภมิูภาคอินโด
แปซฟิิกท่ีกว้างใหญ่กวา่ (เชน่ อา่วเบงกอล ทะเลอาหรับ และ
ทะเลจีนใต้) ภมิูภาคหมูเ่กาะแปซฟิิกถกูละเลยจากห้วงค�านงึ
ด้านยทุธศาสตร์ทางทะเลของอินเดียมาเป็นเวลานาน

แตส่ิง่นีก้�าลงัจะเปลี่ยนไป การจดัการทางทะเลของอินเดียดู
จะมองภาพเอาไว้ให้มีการบญัชาการทางทะเลในอินโดแปซฟิิก 
นอกเหนือจากการรักษาผลประโยชน์ในพืน้ท่ีชายฝ่ัง

ในเชิงภมิูยทุธศาสตร์ หมูเ่กาะแปซฟิิกได้รับความสนใจเพ่ิม
มากขึน้จากอินเดียเน่ืองจากเช่ือมตอ่ออสตราเลเชียกบัอนทุวีป
ละตนิอเมริกา นอกจากนี ้ภมิูภาคนีจ้ะเผชิญกบัการจราจรทาง
ทะเลท่ีเพ่ิมมากขึน้เม่ือความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจภาคพืน้
แปซฟิิกเสร็จสมบรูณ์

หมูเ่กาะแปซฟิิกเป็นสว่นหนึง่ของเอเชียแปซฟิิกท่ีใหญ่กวา่ 
และตอนนีอ้ยูภ่ายใต้ภมิูภาคอินโดแปซฟิิกท่ีใหญ่ย่ิงกวา่ ดงั
นัน้ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกจงึเปลี่ยนช่ือ
เป็นกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก ซึง่คาด
วา่โครงสร้างกองก�าลงัของอินเดียรวมถงึทิศทางยทุธศาสตร์
ทางทะเล จะเปลี่ยนมารวมแปซฟิิกตอนใต้และหมูเ่กาะแปซฟิิก
เข้าไว้ด้วย

ในขณะท่ีอินเดียก�าลงัขยายการเข้าถงึทางทะเลไปยงัหมู่
เกาะแปซฟิิก ภมิูภาคนีต้กอยูภ่ายใต้แนวคดิและการขยายตวั
เชิงยทุธศาสตร์ทางทะเลของจีนโดยธรรมชาต ิเน่ืองจากเป็น
สว่นหนึง่ของกลยทุธ์ "สายโซแ่หง่ดนิแดนวงล้อม" ท่ีวางแผน
ไว้อยา่งชดัแจ้ง รัฐบาลจีนได้รับประโยชน์สว่นใหญ่จากความ
สมัพนัธ์อนัดีกบัรัฐบาลสหรัฐฯ ในชว่งสงครามเยน็ ซึง่ปทูางไป
สูก่ารขยายตวัทางการเมืองและการทหารในหมูเ่กาะแปซฟิิก 
(ซึง่เร่ิมต้นอยา่งเงียบ ๆ ในชว่งต้นทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-
2532))

การแสดงตนของอนิเดยีในหมู่เกาะแปซฟิิก
การแสดงตนทางทะเลของอินเดียในหมูเ่กาะแปซฟิิกถกู
จ�ากดั เน่ืองจากกองทพัเรือตะวนัออกของอินเดียท่ีตัง้อยูใ่น
เมืองวิศาขาปัตตนมั ประเทศอินเดีย มีพืน้ท่ีปฏิบตักิารท่ีไกล
ถงึชอ่งแคบมะละกาแตไ่มถ่งึหมูเ่กาะแปซฟิิก ซึง่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากอินเดียมีกองเรืออีกกองตัง้อยูใ่นท�าเลทาง
ยทุธศาสตร์อยา่งหมูเ่กาะอนัดามนัและนิโคบาร์เพ่ือการมีสว่น
ร่วมทางทะเลมากขึน้ แม้วา่จะไมไ่ด้เปิดเผยอยา่งแนช่ดั ความ
ทะเยอทะยานของอินเดียในอินโดแปซฟิิกตามท่ีระบไุว้ใน
เอกสารยทุธศาสตร์ความมัน่คงทางทะเลของกองทพัเรืออินเดีย
ใน พ.ศ. 2558 จะส�าเร็จได้ก็ตอ่เม่ือมีกองเรืออีกกองในหมูเ่กาะ
อนัดามนัและนิโคบาร์เทา่นัน้ ซึง่จะเพ่ิมการมีบทบาททางการ
ทหารของอินเดียตอ่แปซฟิิกตอนใต้

ในปัจจบุนั อินเดียไมมี่การแสดงตนทางการทหารอยา่ง
ถาวรในแปซฟิิก แตใ่นทางการทตู อินเดียแสดงความสนใจ
ในกิจการของแปซฟิิกตอนใต้โดยเข้าร่วมการประชมุหมูเ่กาะ
แปซฟิิกเป็นประจ�าทกุปีตัง้แต ่พ.ศ. 2545 นอกจากนี ้อินเดียยงั
ได้เร่ิมให้ความชว่ยเหลือตา่งประเทศแก่หมูเ่กาะในแปซฟิิกตอน
ใต้ โดยเสนอเงินกู้ดอกเบีย้ต�่าส�าหรับการโครงการการพฒันา
ตา่ง ๆ

ข้อเสนอเงินกู้ดอกเบีย้ต�่าได้รับความสนใจเพ่ิมขึน้ใน
ระหวา่งการประชมุสดุยอดความร่วมมือระหวา่งหมูเ่กาะอินเดีย
แปซฟิิกครัง้ท่ีสองท่ีเมืองชยัปรุะ ประเทศอินเดีย เม่ือเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ผลกัดนัขอบเขตของนโยบายมองตะวนั
ออกและปฏิบตักิารตะวนัออกของอินเดียสูภ่มิูภาคแปซฟิิกตอน
ใต้ ในระหวา่งการประชมุสดุยอดดงักลา่ว ประเทศในหมูเ่กาะ
แปซฟิิก 12 จาก 14 ประเทศสนบัสนนุการเป็นสมาชิกถาวรของ
อินเดียในคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ(อีกสอง
ประเทศท่ีไมมี่สทิธิลงคะแนนเสียงในองค์การสหประชาชาติคือ
หมูเ่กาะคกุและนีวเว)

ก่อนหน้านีใ้นระหวา่งการเดนิทางไปยงัฟิจิของนายนเรนทระ 
โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ขอบเขตและชว่งการมีสว่นร่วมทางการทตูของอินเดียกบัหมู่
เกาะแปซฟิิกนัน้ยงัเป็นท่ีถกเถียง การเดินทางครัง้นีเ้ป็นจดุ
เปลี่ยนในการขยายแผนการของอินเดียไปยงัหมูเ่กาะแปซฟิิก 

ท่ามกลางสถานการณ์ภมิูรัฐศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อินเดียหนัไปใหค้วามสนใจกบัมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
นายบาลาจี จนัทราโมฮนั

การขยายแผนการเชิงยุทธศาสตร์ของอนิเดยี 
ในหมู่เกาะแปซิฟิก

กระบอกเสียง
IPDF
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กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2529 น้ีประกอบดว้ยประเทศ

แถบเมลานีเซียส่ีประเทศ ไดแ้ก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่

เกาะโซโลมอน และวานูอาตู รวมทั้งคานคัและแนวร่วม

ปลดปล่อยแห่งชาติสงัคมนิยมแห่งนิวแคลิโดเนีย

หมู่เกาะแปซิฟิก

การประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก กลุ่มผูน้�าประเทศแถบเมลานีเซีย

การประชุมท่ีจดัตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2514 น้ีประกอบดว้ยสมาชิก 18 ประเทศ

ดงัน้ี ออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก สหพนัธรัฐไมโครนีเซีย ฟิจิ เฟรนชพ์อลินี

เชีย คิริบาตี นาอรูู นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด ์นีวเว ปาเลา ปาปัวนิวกินี หมู่

เกาะมาร์แชลล ์ซามวั หมู่เกาะโซโลมอน ตองงา ตูวาล ูและวานูอาตู

จนี

ไต้หวัน

ปาเลา

สหพนัธรัฐ
ไมโครนีเซีย

หมู่เกาะนอร์

เทร์ินมาเรียนา 
(สหรัฐฯ)

ฮาวาย

กวม
 (สหรัฐฯ)

อเมริกันซามัว
 (สหรัฐฯ)

ออสเตรเลีย

ฟิลิปปินส์

อนิโดนีเซีย

ทะเล

แทสมนัมหาสมทุร

อินเดีย

มหาสมทุร

แปซิฟิก

ตอนใต้

มหาสมทุร

แปซิฟิก

ตอนใต้

ทะเล

ฟิลิปปินส์

ทะเล

คอรลั

หมู่เกาะ
มาร์แชลล์

นาอูรู

ตวูาลู

วานูอาตู
ซามัว

เฟรนช์พอลินีเชีย
(ฝร่ังเศส)

หมู่เกาะ
คุก

(นิวซีแลนด์)
นิว	

แคลิโดเนีย
(ฝร่ังเศส)

นีวเว
(นิวซีแลนด์)

ตองงาฟิจิ

ปาปัว
นิว
กนีิ

หมู่เกาะ
โซโลมอน

นิว	
ซีแลนด์

คริิบาตี

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ฟ
อร
มั
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โดยนายโมทีได้เชิญผู้น�าของทัง้ 14 ประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิิกมาท่ีซวูา 
เมืองหลวงของฟิจิ โดยเป็นสว่นหนึง่ของการประชมุสดุยอดหมูเ่กาะ
อินโดแปซฟิิกครัง้ท่ีหนึง่ ซึง่โดยมากแล้วมีต้นแบบมาจากบทบาทของ
อินเดียท่ีมีตอ่ประเทศในแอฟริกาผา่นการประชมุอินโดแอฟริกนั ซึง่ได้
จดัตัง้เวทีเพ่ือความร่วมมือระหวา่งอินเดียและหมูเ่กาะแปซฟิิก

แงม่มุส�าคญัอีกประการหนึง่ในระหวา่งการเดนิทางของนายโมที 
คือการขาดการจดัตัง้ทางการทตูของอินเดียจากนิวซีแลนด์ในการ
ประชมุสดุยอดดงักลา่ว ซึง่ได้เปลี่ยนไปในระหวา่งการไปเยือนซวูาของ
นายวี. เค. ซงิห์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศอินเดียเม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการประชมุการพฒันา
อินเดียและหมูเ่กาะแปซฟิิก โดยมีข้าหลวงใหญ่ของนิวซีแลนด์เข้า
ร่วม ภารกิจทางการทตูของอินเดียในนิวซีแลนด์มีอาณาเขตครอบคลมุ
สามหมูเ่กาะแปซฟิิก ได้แก่ คริิบาตี นาอรูู และซามวั สร้างสานสมัพนัธ์
ทางการทตูเบือ้งต้นแบบผสมระหวา่งแถบไมโครนีเซียและพอลนีิเชีย

อินเดียมีสถานะทางการทตูถาวรเฉพาะในฟิจิและปาปัวนิวกีนี โดย
ไมมี่ผู้ชว่ยทตูฝ่ายทหาร

แตอิ่นเดียมีผู้ชว่ยทตูฝ่ายทหารในชิลี ซึง่ประเทศอเมริกาใต้แหง่
นีมี้คณุสมบตัเิหมาะสมกบัการเป็นมหาอ�านาจของแปซฟิิกตอนใต้ 
เน่ืองจากมีการเข้าถงึทางทะเลท่ีส�าคญัในมหาสมทุรแปซฟิิกตอนใต้และ
ตะวนัออกเฉียงใต้ การทตูทางทหารของอินเดียในชิลีเก่ียวข้องกบัความ
ร่วมมือทางการทหารท่ีด�าเนินการอยู ่ซึง่ชว่ยให้กองทพัทางทะเลของชิลี
พฒันาก�าลงัพลหนว่ยสะเทินน�า้สะเทินบกและความสามารถด้านการ
สง่ก�าลงับ�ารุง

นอกจากนี ้อินเดียจะร่วมมือกบัอินโดนีเซียด้วยเชน่กนั อนัท่ีจริง 
ระหวา่งการเดนิทางไปยงัอินโดนีเซียของนายโมทีเม่ือเร็ว ๆ นี ้อินเดีย
ได้สนบัสนนุแนวคดิท่ีถกเถียงกนัอยา่งมากของอินโดนีเซียเก่ียวกบัวิสยั
ทศัน์ศนูย์กลางทางทะเล ซึง่เรียกร้องให้มีการขยายตวัทางทะเลของ
รัฐบาลอินโดนีเซียในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก อินโดนีเซียจะด�าเนินการ
ตามค�าร้องขอโดยสนบัสนนุนโยบายปฏิบตัิการตะวนัออกของอินเดียซึง่

ทอดยาวไปถงึหมูเ่กาะแปซฟิิก
เชน่เดียวกบัในทางการทตู อินโดนีเซียจะชว่ยขยายขอบเขตการ

เข้าถงึของอินเดียในหมูเ่กาะแปซฟิิก อินโดนีเซียเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่
ผู้น�าประเทศแถบเมลานีเซีย ซึง่ประกอบด้วยประเทศแถบเมลานีเซียสี่
ประเทศ ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมูเ่กาะโซโลมอน และวานอูาต ูรวมทัง้
คานคัและแนวร่วมปลดปลอ่ยแหง่ชาติสงัคมนิยมแหง่นิวแคลโิดเนีย ใน
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 อินโดนีเซียได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิก
สมทบ

กลุม่ผู้น�าประเทศแถบเมลานีเซียเป็นทางเลือกในการประชมุ
หมูเ่กาะแปซฟิิกดัง้เดมิ ท่ีให้อินเดียมีสว่นร่วมเพ่ิมมากขึน้ทัง้ในเชิง
เศรษฐกิจและการทตูในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา อินเดียหวงัจะได้เป็น
สมาชิกในกลุม่ผู้น�าประเทศแถบเมลานีเซีย เพ่ือเป็นการเคลื่อนไหวทาง
ยทุธวิธีในการตอ่ต้านการขยายตวัของจีนในภมิูภาคแปซฟิิกตอนใต้ โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในประเทศแถบเมลานีเซียท่ีจีนมีอิทธิพลมากขึน้

เน่ืองจากมีรายงานวา่จีนก�าลงัพิจารณาฐานทพัเรือในวานอูาต ู
การแสดงตนทางทะเลของอินเดียในหมูเ่กาะแปซฟิิกอาจได้รับการ
ต้อนรับจากประเทศตา่ง ๆ เชน่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
อินโดนีเซีย และฝร่ังเศส ฐานทพัจีนในวานอูาตอูาจมีแนวโน้มท่ีจะกลาย
เป็น "ฐานขา่วกรอง" ทางทหาร โดยเฉพาะเน่ืองจากการท่ีอยูใ่กล้กบั
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่ทัง้สองเป็นพนัธมิตรท่ีใกล้ชิดของสหรัฐฯ 
และเป็นสว่นหนึง่ของพนัธมิตรขา่วกรอง ไฟฟ์ อายส์

สิง่ท่ีนา่สนใจคือฝร่ังเศสมีฐานทพัทหารและดนิแดนโพ้นทะเลใน
แปซฟิิกตอนใต้ เม่ือเร็ว ๆ นีรั้ฐบาลฝร่ังเศสได้ลงนามในข้อตกลงการ
แลกเปลี่ยนการสง่ก�าลงับ�ารุงกบัรัฐบาลอินเดีย ซึง่คล้ายกนักบัข้อตกลง
การแลกเปลี่ยนการสง่ก�าลงับ�ารุงระหวา่งอินเดียและสหรัฐฯ ข้อตกลง
อินเดียและฝร่ังเศสชว่ยให้อินเดียเข้าถงึฐานทพัฝร่ังเศสในมหาสมทุร
อินเดียตะวนัตกได้ ขอบเขตของข้อตกลงอินเดียและฝร่ังเศสจะขยายไป
ถงึแปซฟิิกตอนใต้ ซึง่อินเดียอาจได้รับโอกาสสร้างฐานทพัในหมูเ่กาะ
แปซฟิิก

ผู้น�าจากหมู่เกาะแปซิฟิกเยีย่มชมป้อมปราการแอมเบอร์ในเมอืงชัยปุระ ประเทศอนิเดยี ระหว่างการประชุมสุดยอดความร่วมมอื
ระหว่างอนิเดยีและหมู่เกาะแปซิฟิกในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558    ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ความร่วมมือทางการทหารอาจรวมถงึกองก�าลงัอินเดียท่ีปฏิบตัิ
งานคูข่นานไปกบัฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เชน่ การฝึก
ภายใต้รหสั ครัวซ์ ด ูซดุ ท่ีจดัขึน้ปีละสองครัง้ การพฒันาเพ่ิมเตมิของ
บทบาทของอินเดียในหมูเ่กาะแปซฟิิก จะรวมถงึการมีอินเดียแบง่ปัน
ขา่วกรองท่ีเป็นเชิงรุกมากขึน้จากฝร่ังเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
สหรัฐอเมริกา

ปัจจัยฟิจิ
บทบาทท่ีอินเดียมีตอ่หมูเ่กาะแปซฟิิกเพ่ิมขึน้ จะถกูทดสอบโดยการ
เลือกตัง้ของฟิจิในปีนี ้แม้ฟิจิจะได้รับการพิจารณาวา่เป็นประเทศแถบเม
ลานีเซียนอกแถบสามเหลี่ยมพอลนีิเชีย แตว่ฒันธรรมและการเมืองของ
ประเทศได้รับอิทธิพลจากพอลนีิเชีย นอกจากนีย้งัมีประชากรอินโดฟิจิ
มากถงึประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทัง้หมด ซึง่มีอิทธิพลทางการ
เมือง แม้จะเกิดรัฐประหารใน พ.ศ. 2530 ท่ีตัง้เป้าตอ่ประชากรกลุม่นี ้

ในชว่ง 12 ปีท่ีผา่นมา ฟิจิได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองและ
เศรษฐกิจในระยะยาว ภายใต้การน�าของนายแฟรงก์ ไบนิมารามา ซึง่
เข้ายดึอ�านาจจากการท�ารัฐประหารใน พ.ศ. 2549 และรวมอ�านาจ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2557 หลงัจากการเลือกตัง้ทัว่ไป หา
กนายไบนิมารามายงัรวมอ�านาจเพ่ิมขึน้ในการเลือกตัง้ พ.ศ. 2561 ฟิจิ
อาจเร่ิมถ่วงน�า้หนกัทางการเมืองผา่นการเป็นสมาชิกสภาภมิูภาคอ่ืน ๆ 
เชน่ กลุม่ผู้น�าประเทศแถบพอลนีิเชีย นอกเหนือจากการถือสทิธิสถานะ
ของตนในกลุม่ผู้น�าประเทศแถบเมลานีเซีย

นายไบนิมารามาสนบัสนนุแนวคดิท่ีวา่ฟิจิซึง่เป็นท่ีตัง้ทาง
ยทุธศาสตร์ สามารถเปลี่ยนเป็นสงิคโปร์แหง่แปซฟิิกตอนใต้ ซึง่สว่น
ใหญ่ได้รับความชว่ยเหลือจากการลงทนุทางเศรษฐกิจจากตา่งประเทศ 
ไมเ่พียงเฉพาะจากจีน แตร่วมถงึอินเดียด้วย อินเดียเป็นสว่นหนึง่ของ
นโยบายมองตะวนัออกของฟิจิซึง่เร่ิมต้นใน พ.ศ. 2549

จีนใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนในการระดมทนุและด�าเนิน
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานจ�านวนมาก เชน่ การขดุลอกทา่เรือและการ
สร้างถนนท่ีมีศกัยภาพการใช้งานสองแบบคือ ใช้งานเพ่ือวตัถปุระสงค์
ทัง้ด้านพลเรือนและการทหาร

นายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี (ซ้าย) จบัมอืกบันายซาโต 
คลิแมน นายกรัฐมนตรีวานูอาตู ระหว่างการประชุมสุดยอดความร่วม
มอืความร่วมมอืระหว่างอนิเดยีและหมู่เกาะแปซิฟิก ทีเ่มอืงชัยปุระ 
ประเทศอนิเดยี ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี (ขวา) ต้อนรับนายแฟรงค์ ไบนิ
มารามา นายกรัฐมนตรีฟิจ ิเข้าสู่การประชุมด้านพลงังานทีก่รุงนิวเดล ีใน
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

นายบาลาจี จนัทราโมฮนั เป็นนกัวิจยัอาคนัตกุะแหง่ฟิวเจอร์ ไดเร็กชนัส์ อินเตอร์เนชนัแนล บทความนี ้
ปรากฏครัง้แรกในนิตยสารออนไลน์ เดอะ ดโิพลแมต เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน พ.ศ. 2561 โดยมีการเรียบ
เรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั 

ในขณะท่ีอินเดียพยายามขยายการเข้าถงึในหมูเ่กาะแปซฟิิก กลุม่
ผู้น�าประเทศแถบเมลานีเซียอาจจดัตัง้กองก�าลงัความมัน่คงระดบั
ภมิูภาคท่ีช่ือวา่ ลีเจียน ซึง่มีส�านกังานใหญ่ในซวูา กองก�าลงัลีเจียนจะ
ได้รับการสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีจากผู้บริหารกลุม่ผู้น�าประเทศแถบเมลานี
เซีย และประกอบไปด้วยทหาร ต�ารวจ หนว่ยงานควบคมุชายแดน และ
เจ้าหน้าท่ีศลุกากร ฟิจิและปาปัวนิวกินีจะให้การสนบัสนนุด้านบคุลากร
จ�านวนมากแก่หนว่ยทหารและต�ารวจของกองก�าลงัลีเจียน ซึง่คาดวา่
กองก�าลงัลีเจียนจะได้รับการสนบัสนนุจากกองทพัอินเดียท่ีประจ�าการ
และการชว่ยเหลือทางเทคนิค โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหลงัจากการเลือกตัง้
ของฟิจิใน พ.ศ. 2561

ด้วยโครงการดงักลา่ว ความพยายามทางการทตูในสว่นการทหาร
ของอินเดียในภมิูภาค จะมาก่อนการจดัตัง้ฐานทพัอินเดียและผู้ชว่ย
ทตูฝ่ายทหาร (โดยเฉพาะผู้ชว่ยทตูฝ่ายทหารเรือ) ในประเทศหมูเ่กาะ
แปซฟิิก นอกจากนี ้อินเดียยงัสามารถขยายกองทพัของตนในแปซฟิิก
ตอนใต้ผา่นผู้อพยพย้ายถ่ิน อินเดียมีผู้อพยพย้ายถ่ินจ�านวนมากใน
ออสเตรเลีย นิวแคลโิดเนีย ฟิจิ และนิวซีแลนด์ ซึง่เป็นชอ่งทางเปิด
ส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งประเทศเพ่ือนบ้านในแปซฟิิกตะวนั
ตกเฉียงใต้กบัประเทศอินเดียอนัเป็นบ้านเกิด

ชมุชนผู้อพยพชาวอินเดียแตกตา่งจากผู้อพยพชาวจีนในแปซฟิิก
ตอนใต้ เพราะมีความภกัดีท่ีหลากหลายและไมไ่ด้สนบัสนนุอินเดียหรือ
พรรคการเมืองใด ๆ อยา่งเป็นองค์รวม จงึไมไ่ด้รับการพิจารณาวา่เป็น
แหลง่จารกรรมหรือการเร่ขายของผู้ มีอิทธิพลในลกัษณะเดียวกนักบัจีน 
ซึง่เป็นสญัญาณของการต้อนรับจากประเทศตา่ง ๆ ในแปซฟิิกตอนใต้

โดยสรุปแล้ว การขยายการเข้าถงึของอินเดียในแปซฟิิกตอนใต้และ
หมูเ่กาะแปซฟิิกจะเป็นสว่นหนึง่ของการขยายการเข้าถงึทางทะเล โดย
อินเดียจะพฒันาความสมัพนัธ์ทางการทตู เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
ภายในภมิูภาคนีใ้นแบบภาพรวมของการเข้าถงึเชิงยทุธศาสตร์ในอินโด
แปซฟิิกและท่ีอ่ืน ๆ  
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ข่าวรอบโลก
IPDF

บุกเบกิ

การท�าประมงท่ีปลอดภยักวา่
ชาวมาดากสัการ์มากมายต้อง

พึง่พามหาสมทุรเพ่ือความอยู่
รอด เกาะขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสี่
ของโลกแหง่นีมี้แนวชายฝ่ังยาว 5,000 
กิโลเมตร

เน่ืองจากปริมาณปลาทัว่โลกถกู
คกุคามอยา่งทวีคณูจนปริมาณลดฮวบ 
ผู้คนในมาดากสัการ์ตอนใต้จงึบกุเบกิทาง
เลือกการท�าประมงท่ีปลอดภยักวา่ เพ่ือ
ปกป้องแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตขิอง
ประเทศ

"ผมเคยไปตกปลากบัพอ่เม่ือยงัเดก็ 
ตอนนัน้ยงัมีปลาเหลือเฟือ" นายคลนิ รัต
ซมิบาซาฟี ผู้ เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ
ระดบัรากหญ้าเพ่ือหยดุการท�าประมงเกิน
ขนาดกลา่ว

"แตน่ัน่เปลี่ยนไปแล้วและเราไมมี่ปลา
เหลือเลย จนกระทัง่เราได้เรียนรู้วิธีอนรัุกษ์
ทรัพยากรทางทะเล" นายรัตซมิบาซาฟี
กลา่วขณะซอ่มแหตกปลาในชว่งบา่ย
คล้อยท่ีหมูบ้่านอนัดาวาโดกา บนชายฝ่ัง
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของมาดากสัการ์

มีการจดัตัง้พืน้ท่ีทางทะเลท่ีจดัการ
โดยท้องถ่ินแหง่แรกของมาดากสัการ์ขึน้
ใน พ.ศ. 2549 โดยมีช่ือวา่ เวลอนดริอาค 
ซึง่หมายถงึการอาศยัอยูร่่วมกบัมหาสมทุร 
โครงการดงักลา่วเตบิโตและกระจายออก
ไปมากกวา่ 100 แหง่บนเกาะมาดากสัการ์ 
รวมถงึเกาะท่ีหา่งไกลออกไปอยา่งฟิจิและ
คอสตาริกา

ผู้มาเยือนมากมายเดินทางมาจาก
เมก็ซโิกเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ปลา
หมกึของเวลอนดริอาค ซึง่เป็นพืน้ท่ีปิดไม่
ให้ท�าการประมงเพ่ือให้ปลาหมกึโตเตม็ท่ี 
เพ่ิมจ�านวนท่ีขาดหายไป และเพ่ิมปริมาณ
การจบัสงูสดุ

"เม่ือเราเลา่เก่ียวกบัการสญูเสีย
ทรัพยากรให้ฟังวา่จะสง่ผลกระทบเชิงลบ
ตอ่ชาวประมงอยา่งไร พวกเขาก็ตระหนกั
ได้วา่การปกป้องทรัพยากรท่ีใช้อยูท่กุ
วนัส�าคญัเพียงใด" นายริชาร์ด บาโดเรลี 
ประธานของเวลอนดริอาคกลา่ว

ขณะนีช้มุชนได้ท�าการจดัการ
ชายฝ่ังของมาลากาซีคิดเป็นร้อยละ 11 
โดยท�างานร่วมกบัรัฐบาล โดยมกัจะ
ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามประเพณี
ท่ีรู้จกักนัในช่ือ ดีน่า ตามข้อมลูของบลู
เวนเจอร์ส ซึง่เป็นกลุม่การอนรัุกษ์ของ
สหราชอาณาจกัรท่ีสนบัสนนุโครงการ
ดงักลา่ว

เวลอนดริอาค เป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ทาง
ทะเลท่ีจดัการโดยท้องถ่ินซึง่มีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในมหาสมทุรอินเดีย ครอบคลมุพืน้ท่ี 
640 ตารางกิโลเมตร 

นายบาโดเรลีหวงัวา่ชมุชนอ่ืน ๆ จะ
น�าแนวทางการอนรัุกษ์ระดบัรากหญ้าไป
ปรับใช้ก่อนท่ีสตัว์ใกล้สญูพนัธุ์จะสญูพนัธุ์
ไปจนหมด "ความหวงัของผมในอนาคต
คือทกุชมุชนจะพอใจกบัผลผลติจากทะเล 
และทกุอยา่งจะเตบิโต"  รอยเตอร์

สวีเดน

สวีเดนเร่ิมการก่อสร้างโรงงานซึง่จะทดสอบวา่
เหลก็สามารถสร้างขึน้โดยไมต้่องเผาเชือ้เพลงิ
ซากดกึด�าบรรพ์ได้หรือไม่

บริษัทสาธารณปูโภควทัเทินฟอลล์ น�าโดย
นายมกันสุ ฮอลล์ กรรมการผู้จดัการและประธาน
กรรมการบริหาร (ภาพ) ร่วมมือกบับริษัทเหลก็เอส 
เอสเอบี และบริษัทเหมืองแอลเคเอบี เพ่ือสร้าง
โรงงานน�าร่องมลูคา่ 158 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 4.9 พนัล้านบาท)

โรงงานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัผลติ
คาร์บอนไดออกไซด์จ�านวนมาก ซึง่เป็นก๊าซเรือน
กระจก จากการใช้ถ่านหินเพ่ือเปลี่ยนแร่เหลก็ให้
เป็นเหลก็กล้า

โรงงานใหมท่ี่ก�าลงัสร้างขึน้ในเมืองทางตะวนั
ออกเฉียงเหนือของลเูลียภายใน พ.ศ. 2563 จะ
ใช้ไฮโดรเจนแทนถ่านหินและกากถ่านหิน ซึง่
เป็นเชือ้เพลงิแข็งท่ีผลติโดยการให้ความร้อนแก่
ถ่านหิน บริษัทร่วมลงทนุท่ีช่ือ ไฮบริต มีเป้าหมาย
ในการน�ากระบวนการทางอตุสาหกรรมมาใช้
ภายใน พ.ศ. 2578 บริษัทวตัเทินฟอลล์ระบเุม่ือ
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561

บริษัทวตัเทินฟอลล์ระบวุา่เทคโนโลยีดงักลา่ว
สามารถลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของสวีเดนลงถงึร้อยละ 10 ซึง่ชว่ยให้บรรลเุป้า
หมายของประเทศภายใต้ข้อตกลงด้านสภาพภมิู
อากาศปารีส  ดแิอสโซซเิอทเตด็  เพรส

เหลก็

ท่ีไมต้่องใช้เชือ้เพลงิ

ซากดกึด�าบรรพ์

มาดากัสการ์

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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สหภาพยโุรปแสดงความเหน็ตอ่ต้าน
การใช้ "หุน่ยนต์สงัหาร" เม่ือกลาง
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ขณะท่ี

รัฐสภายโุรปผา่นมตกิารเรียกร้องให้นานาชาติ
สัง่ห้ามพฒันา ผลติ และใช้อาวธุท่ีสงัหารได้
โดยไมต้่องใช้การตดัสนิใจจากมนษุย์

อาวธุสงัหารอตัโนมตัเิป็นเคร่ืองจกัรท่ีตัง้
โปรแกรมให้เลือกและโจมตีเป้าหมายโดยใช้
ปัญญาประดษิฐ์โดยไมมี่มนษุย์ควบคมุ ฝ่ายท่ี
ตอ่ต้านกลวัวา่อาวธุเหลา่นีอ้าจเป็นอนัตรายใน
การโจมตีทางไซเบอร์ หรือเน่ืองมาจากความ
ผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

"ฉนัทราบวา่อาจฟังเหมือนการอภิปราย
เก่ียวกบัอนาคตท่ีหา่งไกลหรือนิยาย
วิทยาศาสตร์ แตไ่มใ่ช"่ นางเฟอเดริกา โมก
รินี ผู้แทนระดบัสงูของสหภาพยโุรปด้านการ
ตา่งประเทศและนโยบายความมัน่คง กลา่ว
ระหวา่งการอภิปรายในรัฐสภาหนึง่วนัก่อนการ
ลงคะแนนเสียง 

มตดิงักลา่วตัง้เป้าจะหยดุการพฒันาและ
ใช้อาวธุสงัหารอตัโนมตัลิว่งหน้า

ประเทศตา่ง ๆ ทัง้สหรัฐอเมริกา จีน 
อิสราเอล เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหราช
อาณาจกัร มีแนวโน้มจะพึง่พาระบบอาวธุ
สงัหารอตัโนมตัพิร้อมด้วยกองหน้าอยา่งโดรน
ตดิอาวธุ ตามรายงานของกลุม่ไมแ่สวงหาผล
ก�าไรฮิวแมนไรตส์วอตช์

ใน พ.ศ. 2560 ทีเอเอสเอสซึง่เป็นส�านกั
ขา่วรัสเซียรายงานวา่ กลุม่คาลาชนิคอฟซึง่

ฝ่ายนิตบิญัญตัขิองสหภาพยโุรปเรียกร้องการ 
ส่ังห้ามใช้	"หุ่นยนต์สังหาร"	ทั่วโลก

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ฟ
อร

มั

ประเทืองปัญญา
IPDF

เป็นผู้ผลติอาวธุสญัชาตรัิสเซียได้พฒันาอาวธุ
อตัโนมตัท่ีิสามารถ "ระบเุป้าหมายและท�าการ
ตดัสนิใจ"

สมาชิกสว่นใหญ่ในการอภิปรายของ
รัฐสภายโุรปเหน็ชอบกบัมตนีิ ้โดยกลา่ววา่การ
ใช้อาวธุดงักลา่วเป็นปัญหาตอ่สทิธิมนษุยชน
และกฎหมายมนษุยธรรม บางสว่นกงัวลวา่
กฎหมายดงักลา่วอาจจ�ากดัความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ในด้านปัญญาประดษิฐ์ส�าหรับ
การใช้งานในชีวิตประจ�าวนั

ความกงัวลอีกข้อของสมาชิกรัฐสภาคือ
ความเสี่ยงด้านความมัน่คงท่ีสหภาพอาจต้อง
เผชิญ หากยโุรปสัง่ห้ามการใช้อาวธุดงักลา่ว
แตป่ระเทศอ่ืน ๆ ไมมี่การสัง่ห้าม

"ระบบอาวธุสงัหารอตัโนมตัจิะต้องสัง่ห้าม
ใช้อยา่งเป็นสากล" นางโบดลิ วาเลโร โฆษก
ด้านนโยบายความมัน่คงส�าหรับกลุม่กรีนส์/

พนัธมิตรอิสระแหง่ยโุรปของรัฐสภายโุรปกลา่ว 
"อ�านาจการตดัสนิใจเก่ียวกบัการอยูห่รือตาย 
ควรอยูใ่นน�า้มือมนษุย์และไมค่วรมอบให้กบั
เคร่ืองจกัร"

มตดิงักลา่วเรียกร้องให้ยโุรปสร้างจดุยืน
ร่วมกนัก่อนก�าหนดการเจรจาระหวา่งประเทศ
ท่ีองค์การสหประชาชาตใินเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561

การเจรจาในระดบัสหประชาชาต ิรัฐบาล
จาก 26 ประเทศต้องการให้สัง่ห้ามการใช้
อาวธุปัญญาประดษิฐ์ ตามแถลงการณ์ของ
กลุม่กรีนส์/พนัธมิตรอิสระแหง่ยโุรป

"มตนีิเ้พ่ิมแรงผลกัดนัท่ีส�าคญักบัก้าว
ตอ่ไปในการป้องกนัการพฒันาและการใช้
อาวธุดงักลา่ว" องค์กรสนัตภิาพแพก็ซ์ระบใุน
แถลงการณ์หลงัการลงคะแนนเสียงเม่ือเดือน
กนัยายน  รอยเตอร์

ซากดกึด�าบรรพ์
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เร่ืองแปลกทั่วโลก
IPDF

เม่ือเสียงกระสนุปืนดงัขึน้ในยา่นท่ีอนัตรายท่ีสดุของ
แอฟริกาใต้ เทคโนโลยีใหมต่รวจจบัต�าแหนง่ของปืน
และแจ้งเตือนต�ารวจทนัที

แอฟริกาใต้เป็นประเทศแรกนอกสหรัฐอเมริกาท่ี
ใช้เทคโนโลยีตรวจจบัเสียงปืน ซึง่ใช้เพ่ือตอ่สู้กบัการ
ลกัลอบลา่สตัว์ป่าในพืน้ท่ีชายแดนอีกด้านหนึง่ของ
ประเทศในอทุยานแหง่ชาตคิรูเกอร์

มีการใช้เทคโนโลยีเป็นครัง้แรกใน พ.ศ. 2561 ใน
พืน้ท่ีเคปแฟลตส์ของเมืองเคปทาวน์ซึง่ขึน้ช่ือเร่ือง
การใช้ความรุนแรง เพ่ือตรวจจบัการยิงปืนของกลุม่
อนัธพาล โดยต�ารวจคาดหวงัวา่จะเพ่ิมขึน้อีก

"การยิงปืนประมาณร้อยละ 13 แจ้งโดยประชาชน 
ตอนนีเ้ราตอบสนองตอ่ทกุเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่ง
รวดเร็ว" นายเจ.พี. สมิธ เทศมนตรีเมืองเคปทาวน์ผู้
ริเร่ิมใช้เทคโนโลยีในยา่นมาเนนเบร์ิกและฮนัโนเวอร์ 
ปาร์กใน พ.ศ. 2559 กลา่ว "เทคโนโลยีมีความแมน่ย�า
ในระยะ 2 เมตรถงึ 10 เมตร (6 ฟตุ ถงึ 33 ฟตุ) จาก
พืน้ท่ีลัน่ไก"

นายสมิธกลา่ววา่มีการตรวจยดึปืนผิดกฎหมาย
เพ่ิมขึน้ห้าเทา่ในพืน้ท่ีท่ีใช้เคร่ืองตรวจจบัเสียงปืน 
นอกจากนีย้งัให้ข้อมลูท่ีแมน่ย�าเก่ียวกบัความรุนแรง
ของปืน

เทคโนโลยีนีท้�างานด้วยเซน็เซอร์วดัแรงสัน่

สะเทือน ซึง่วางอยูท่ัว่บริเวณใกล้เคียง เมืองเคปทาวน์
วางแผนท่ีจะขยายการใช้งานเทคโนโลยีดงักลา่วจาก
ปัจจบุนั 7 ตารางกิโลเมตรเป็น 18 ตารางกิโลเมตร

แอฟริกาใต้เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีอตัราการ
ฆาตกรรมท่ีสงูท่ีสดุในโลก ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2561 ต�ารวจประกาศวา่อตัราการฆาตรกรรมสงูขึน้
ประมาณร้อยละ 7 โดยมีประชาชน 20,336 คนเสีย
ชีวิตในระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถงึเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 เม่ือเทียบกบั 19,016 คนในปีท่ี
ผา่นมา หลายคนเช่ือมโยงกบัความรุนแรงของกลุม่
อนัธพาลในจงัหวดัเวสเทิร์นเคป ซึง่มีเมืองหลวงคือ
เคปทาวน์

อตัราการฆาตกรรมทัว่ประเทศ 34 คนตอ่ 

100,000 คน สงูขึน้เป็น 250 คนตอ่ 100,000 คนใน
พืน้ท่ีบางสว่นของเคปแฟลตส์ ตามรายงานของมหาวิ
ทยาลยัเคปทาวน์

"ความรุนแรงก่อให้เกิดความรุนแรง" นายกาย 
แลมบ์ นกัอาชญาวิทยาของมหาวิทยาลยัเคปทาวน์
กลา่ว "ตัง้แต ่พ.ศ. 2537 เรามีอตัราการวา่งงาน ความ
ยากจน ความไมเ่สมอภาคในระดบัสงู และสภาวะ
เหลา่นีท้�าให้มีอตัราการก่ออาชญากรรมรุนแรงสงู"

นายเชเกอร์ อดมัส์ ผู้อยูอ่าศยัรายหนึง่ในยา่น มา
เนนเบร์ิก อธิบายถงึการใช้ชีวิตในเคปแฟลตส์วา่

"ชีวิตเหมือนแขวนอยูบ่นเส้นด้ายทกุวนัตัง้แตเ่ดก็
จนโต คณุต้องระวงัวา่พดูกบัใคร ไปท่ีไหน ใครท่ีคณุยุง่
เก่ียวด้วย"   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

แอฟริกาใตต้่อตา้น
ความรุนแรงจากปนื

หนว่ยงานในยโุรปก�าลงัวางแผนท่ีจะเรียกปรับ
บริษัทอินเทอร์เน็ต เชน่ กเูกิล ทวิตเตอร์ และ
เฟซบุ๊ก เป็นเงินจ�านวนมหาศาล หากไมล่บ

เนือ้หาสดุโตง่ออกภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจากท่ีมีการ
โพสต์ข้อความดงักลา่ว

นายฌ็อง-โคลด ยงุเคอร์ ประธานคณะกรรมาธิการ
ยโุรป กลา่วในแถลงการณ์เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
วา่คณะกรรมการเสนอกฎใหมซ่ึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
ความพยายามท่ีจะเพ่ิมความมัน่คงของสหภาพ

นายยงุเคอร์กลา่ววา่การลบเนือ้หาออกภายในหนึง่
ชัว่โมงมีความส�าคญั เน่ืองจากเป็น "ชว่งเวลาวิกฤตท่ี
สามารถสร้างความเสียหายมากท่ีสดุ"

คณะกรรมาธิการยโุรปกลา่ววา่ "การ
โฆษณาชวนเช่ือท่ีปลกุป่ัน สง่เสริม หรือยกยอ่งเก่ียวกบั
การก่อการร้าย" ต้องน�าออกจากระบบ เนือ้หาจะได้รับ
การตรวจสอบโดยหนว่ยงานระดบัชาต ิซึง่จะออกค�า
สัง่ให้บริษัทอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเจ้าของลบเนือ้หาเหลา่
นัน้ บริษัทเหลา่นัน้มีเวลาหนึง่ชัว่โมงในการลบเนือ้หา
ดงักลา่ว

ข้อเสนอนีย้งัต้องรอการอนมุตัจิากฝ่ายนิตบิญัญตัิ
ของสหภาพยโุรปและประเทศสมาชิก และจะเป็นสิง่ท่ี
แตกตา่งของสหภาพยโุรป ซึง่จนถงึขณะนีอ้นญุาตให้

บริษัทออนไลน์ด�าเนินการลบเนือ้หาท่ีรุนแรงออกโดย
สมคัรใจ กฎหนึง่ชัว่โมงนีเ้ป็นหนึง่ในชดุค�าแนะน�าท่ี
คณะกรรมการเสนอเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือ
ตอ่สู้กบัการแพร่กระจายของเนือ้หาสดุโตง่ทางออนไลน์

ภายใต้ข้อเสนอนี ้บริษัทอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้
มาตรการตา่ง ๆ รวมถงึการตดิตัง้ระบบอตัโนมตัเิพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้มีการอปัโหลดเนือ้หาอีกครัง้หลงัจากลบ
ออกในครัง้แรก บริษัทท่ีไมป่ฏิบตัติามจะมีโทษปรับ
สงูสดุร้อยละ 4 จากผลก�าไรทัว่โลกประจ�าปีของบริษัท

ส�าหรับกเูกิลซึง่เป็นเจ้าของยทูบู อาจมีรายได้สงูถงึ 
4.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.3 แสนล้าน
บาท) โดยอิงจากรายได้จ�านวน 110.9 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาท) ใน พ.ศ. 2560 
ของบริษัทแมอ่ยา่งแอลฟาเบต อิงก์

"เรามีความต้องการแบบเดียวกบัคณะกรรมาธิการ
ยโุรปท่ีจะตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่เนือ้หาเก่ียวกบัผู้
ก่อการร้ายและลบเนือ้หาท่ีรุนแรงออกจากระบบของ
เรา" กเูกิลระบ ุ"เรายินดีเป็นอยา่งย่ิงท่ีคณะกรรมการให้
ความส�าคญักบัเร่ืองนี ้และเราจะท�างานร่วมกนัอยา่ง
ใกล้ชิดกบัคณะกรรมการ ประเทศสมาชิก และหนว่ย
งานบงัคบัใช้กฎหมายในประเดน็ส�าคญันีต้อ่ไป"  ดแิอส

โซซเิอทเตด็ เพรส

1
ช ั่วโมง
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ยโุรปให้เวลา 
   บริษัทอนิเทอรเ์นต็ 

ในการลบ 
   เน ื้อหาท ี่รุนแรง
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ภาพโดย: อสิเซ คาโตะ | รอยเตอร์ 

สมาชิกกองทหารเกยีรตยิศของกองก�าลงัป้องกนัตนเองญีปุ่่น เตรียมพร้อมส�าหรับพธีิต้อนรับ พล.ร.อ. ฟิลปิ เอส. เดวดิสัน ผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ 

ประจ�าภาคพืน้อนิโดแปซิฟิก ณ กระทรวงกลาโหมในกรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น เมือ่วนัที ่21 มถุินายน พ.ศ. 2561 ระหว่างการเดนิทาง นายเดวดิสันได้เข้าพบ

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น และนายอซึิโนริ โอโนเดระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญีปุ่่น พร้อมทั้งยนืยนัว่าสหรัฐฯ มุ่งมัน่ต่อการป้องกนั

ประเทศญีปุ่่น รวมทั้งจะยนืหยดั ชัดเจน และหนักแน่นต่อการปลดอาวุธนิวเคลยีร์ของเกาหลเีหนือ ตามการรายงานของรอยเตอร์ "เราต้องตดิตามดูความคบื

หน้าในการปลดอาวุธนิวเคลยีร์ของเกาหลเีหนืออย่างใกล้ชิด โดยความเป็นพนัธมติรระหว่างญีปุ่่นและสหรัฐฯ จะมบีทบาทส�าคญัในเร่ืองนี"้ นายโอโนเดระกล่าว
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