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การแข่
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เพื่อความได้เปรียบ
ในภูมภิ าค
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สารบัญ

ชุดที่ 44 ฉบับที่ 1

เรื่ องเด่ น
10 การค้ ามนุษย์

ประเทศในภูมภิ าคเริ่มใช้ กฎหมายและ
โครงการต่าง ๆ เพือ่ จัดการกับการค้ ามนุษย์ทผี่ ดิ กฎหมาย

14 การท�ำความเข้ าใจเกาหลีเหนือ

ความท้ าทายทีม่ รี ่วมกันมาอย่างยาวนานอีกประการหนึง่
ของภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก

20 ความทะเยอทะยานของรัสเซีย

รัฐบาลรัสเซียใช้ ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงของกลุม่
พันธมิตรอินโดแปซิฟิก เพือ่ ฉกฉวยอ�ำนาจ

24 อินเดียและจีนเผชิญหน้ า

การแข่งขันเพือ่ แย่งชิงความเป็ นใหญ่ ด้ านกองทัพเรือ
ในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย

28 เส้ นทางการสื่อสาร

บทเรียนจากภัยพิบตั :ิ การสือ่ สารระหว่างทหารและ
พลเรือนช่วยชีวติ ผู้คน

34 ประเทศไทยส่ งก�ำลังพลเข้ าร่ วม
กองก�ำลังรักษาสันติภาพ
ถามและตอบ กับ เจ้ าหน้ าทีก่ องทัพไทย
พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์

42 ความคืบหน้ าในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาแบบพหุภาคีของเนปาล
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ซ� ้ำสอง

46 บทบาทที่เพิ่มขึน้ ของเรือเล็ก

ประสบการณ์ของกองทัพเรือศรีลงั กา
ให้ บทเรียนแก่ประเทศทีม่ พี ื ้นทีต่ ดิ ทะเลเกีย่ วกับ
การเสริมยุทธศาสตร์ การต่อต้ านการก่อการร้ าย

52 การเพิ่มขึน้ ของอ�ำนาจที่แหลมคม

28

ประเทศระบอบเผด็จการจีนและ รัสเซีย ท�ำการครอบง�ำ
กดขี่ และเบีย่ งเบนความสนใจ เพือ่ เดินหน้ า
วาระของตนในประเทศประชาธิปไตย

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ  

6

มองภูมภิ าค

8

ข่าวจากภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

อินโดนีเซียเพิ่มความเข้ มงวดต่อกฎหมายการก่อการร้ าย
หลังเกิดเหตุโจมตีโดยใช้ เด็กเป็ นผู้ลงมือ

60 กระบอกเสียง

การขยายแผนการเชิงยุทธศาสตร์ ของอินเดีย
ในหมูเ่ กาะแปซิฟิก

64 ข่ าวรอบโลก

บุกเบิกการท�ำประมงที่ปลอดภัยกว่าในมาดากัสการ์
และเหล็กที่ไม่ต้องใช้ เชื ้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ในสวีเดน

65 ประเทืองปั ญญา  

ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติยโุ รปต้ องการให้ ทวั่ โลกสัง่ ห้ าม
การใช้ หนุ่ ยนต์สงั หาร

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย  

สมาชิกกองทหารเกียรติยศของกองก�ำลังป้องกันตนเองญี่ปนุ่
เตรี ยมพร้ อมส�ำหรับพิธีต้อนรับผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิกในโตเกียว

64

เรื่ องจากปก:

ภาพประกอบสื่อถึงการแข่งขัน
ที่ด�ำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ าง
ความโดดเด่นในกลุม่ ประเทศทัว่
อินโดแปซิฟิก
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ

IPDF

เรี ยนท่านผู้อา่ นที่เคารพ

ยิ

นดีต้อนรับสูน่ ิตยสาร อิ นโด
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับ
ไตรมาสที่หนึง่ ของ พ.ศ. 2562 ซึง่
เน้ นเรื่ องพลังแห่งความสามัคคีใน
กลุม่ กองทัพต่าง ๆ กองก�ำลังความมัน่ คง
รวมถึงองค์กรภาครัฐและฝ่ ายพลเรื อนที่
เกี่ยวข้ อง
ภารกิจทีซ่ บั ซ้ อน และการท�ำสงคราม
ในหลายมิติ เช่น ความพยายามในการต่อสู้
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้ างสูง และอาชญากรรมข้ ามชาติ ยัง
คงเป็ นประเด็นส�ำคัญทัว่ อินโดแปซิฟิก การ
มีบทบาทของหลาย ๆ ประเทศและการฝึ ก
ส�ำคัญต่อการเอาชนะความท้ าทายต่าง ๆ
ตังแต่
้ การแบ่งปั นข้ อมูล ไปจนถึงการจัดการงานส�ำคัญที่ต้องท�ำก่อน และความแตกต่างในหลักการและ
อุปกรณ์ รวมถึงความแตกต่างด้ านภาษาและศัพท์ทางการทหาร
เนื่องจากกองทัพไม่ได้ มีบทบาทหลักในการปฏิบตั กิ ารเพื่อเสถียรภาพและปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงส�ำคัญต่อการได้ มาซึง่ พลังแห่งความสามัคคีและลดการท�ำงานซ� ้ำซ้ อน ฟอรัม
ฉบับนี ้เจาะลึกเรื่ องความซับซ้ อนในการรักษาการเปิ ดสายการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบตั กิ ารฝ่ ายพลเรื อน
และฝ่ ายทหาร และเข้ าใจถึงขีดความสามารถและข้ อจ�ำกัดของแต่ละฝ่ าย เช่น หน่วยงานด้ านมนุษยธรรม
ที่มกั ตอบสนองก่อนในสถานการณ์การบรรเทาภัยพิบตั หิ ลาย ๆ สถานการณ์ การรู้ถงึ ขีดความสามารถ
ต่าง ๆ ของกองทัพ เป็ นผลให้ รักษาชีวิตได้ มากและบรรเทาทุกข์ได้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้
หน้ าปกแสดงบทความของ ดร.เดวิด บรูว์สเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ซึง่ ส�ำรวจการ
แข่งขันที่เพิ่มสูงขึ ้นระหว่างอินเดียและจีนเพื่อแย่งชิงความเป็ นใหญ่ของกองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย
เกาหลีเหนือยังเสนอโอกาสที่เป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะต่อไป ขณะที่สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่น ๆ
กดดันและท�ำงานร่วมกับนายคิม จอง อึน เพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ ส�ำหรับ ฟอรัม ฉบับนี ้ พล.ท. ชุน อิน
บอม นายทหารปลดเกษี ยณแล้ วของกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวถึงความท้ าทายทางวัฒนธรรมบาง
ประการในการเจรจาว่า สหรัฐอเมริ กา เกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ สนใจในการสร้ างคาบสมุทรเกาหลีที่
สงบสุข ซึง่ ก�ำลังด�ำเนินการร่วมกันกับเกาหลีเหนือ
ฉบับนี ้ให้ ความกระจ่างเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผา่ นการถามตอบเรื่ องเด่นกับ พล.ร.ต. ณัฐ
พงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย ซึง่ ได้ พดู คุยกับ ฟอรัม เกี่ยว
กับการมีสว่ นร่วมของประเทศไทยในการรักษาสันติภาพระดับนานาชาติ ตามด้ วยการฝึ กทางทหารกับ
หลายประเทศภายใต้ รหัส คอบร้ าโกลด์ 2018 ซึง่ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริ กาเป็ นเจ้ าภาพร่วมกัน
ในที่อื่น ๆ การเข้ ามามีบทบาทของรัสเซียเพิ่มเชื ้อไฟในการแข่งขันอันดุเดือดเพื่อแย่งชิงอ�ำนาจและ
การโน้ มน้ าวในอินโดแปซิฟิก ผลกระทบของรัสเซียรู้สกึ ได้ จากที่นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดี
รัสเซีย ขยับขยายรอยประทับในภูมิภาค ฉบับนี ้ยังส�ำรวจการแสวงหาประโยชน์ของรัสเซียเพื่อคว้ าอ�ำนาจ
และเน้ นถึงความพยาพยามที่ได้ ด�ำเนินการแล้ วของสหรัฐอเมริ กา ซึง่ อาจลดความทะเยอทะยานของ
รัสเซียที่มีตอ่ ภูมิภาค
ผมหวังว่านิตยสารฉบับนี ้จะช่วยเพิ่มการสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพลังแห่งความสามัคคีและ
การกระตุ้นแนวคิดใหม่ ๆ เช่นเคย ผมยินดีรับฟั งความคิดเห็นของท่าน และขอเชิญติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
ได้ ที่ ipdf@ipdefenseforum.com เพื่อแบ่งปั นมุมมองของท่าน

ขอแสดงความนับถือ
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ผู้เขียนบทความ

พล. ท. ชุน อิน บอม เกษียณอายุราชการจาก

กองทัพสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
เคยปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นผู้บญ
ั ชาการของกองพลทหารราบที่ 27
และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของกองทัพสาธารณรัฐ
เกาหลี นอกจากนี ้ยังเคยปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นรองเสนาธิการ
หน่วยบัญชาการกองก�ำลังผสมกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีและ
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นสมาชิกระดับอาวุโสของคณะกรรมการ
สงบศึกทางทหารขององค์การสหประชาชาติ อีกทังเป็
้ นนักวิจยั
อาคันตุกะด้ านนโยบายการต่างประเทศ ที่ศนู ย์เพื่อการศึกษานโยบายเอเชียตะวัน
ออก ณ สถาบันบรูกกิงส์ พล.ท. ชุนได้ รับเหรี ยญการสู้รบชันฮวารั
้
งและเหรี ยญกล้ า
หาญชันบรอนซ์
้
สตาร์ ของสหรัฐอเมริ กา ส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้ าที่ในอิรักเมื่อ พ.ศ.
2548 นอกเนือจากรางวัลอื่น ๆ งานวิจยั ของเขามุง่ เน้ นเรื่ องความมัน่ คงแห่งชาติ คาม
สมุทรเกาหลี การก่อการร้ าย และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 14

ดร. เดวิด บรู ว์สเตอร์ เป็ นนักวิจยั อาวุโสที่ท�ำงาน
กับวิทยาลัยความมัน่ คงแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเลีย โดยเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงทาง
ทะเลในมหาสมุทรอินเดียและอินโดแปซิฟิก และยังมี
ต�ำแหน่งเป็ นนักวิจยั ที่ท�ำงานให้ กบั ศูนย์อ�ำนาจทางทะเล
กองทัพออสเตรเลีย และเป็ นนักวิจยั ดีเด่นที่ท�ำงานให้
กับสถาบันออสเตรเลียอินเดีย มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
หนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่ชื่อ อิ นเดียและจี น ณ น่าน
ทะเล: การแข่งขันเพือ่ แย่งชิ งความเป็ นใหญ่ทางทะเลในมหาสมุทรอิ นเดีย บอก
เล่ามุมมองของจีนและอินเดียเกี่ยวกับบทบาทของตนในมหาสมุทรอินเดีย รวมถึง
ยุทธศาสตร์ ทางทะเลที่คอ่ ย ๆ พัฒนาเข้ าหากันและกัน อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 24
พล.อ. เพอร์ มา ชานดรา ธาพา ผู้บญั ชาการ

ทหารบกของกองทัพเนปาล ระหว่างการรับราชการทหาร
มา 36 ปี พล.อ. ธาพาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการมากมาย
และได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเสนาธิการหลายต�ำแหน่ง รวม
ถึงเจ้ ากรมสรรพาวุธที่กองบัญชาการกองทัพบกและผู้
บัญชาการเขตหุบเขา นอกจากนี ้ยังท�ำงานให้ กบั องค์การ
สหประชาชาติในต�ำแหน่งต่าง ๆ ตังแต่
้ ผ้ บู ญ
ั ชาการหมวด
ของกองทหารเนปาลในเลบานอน เมื่อ พ.ศ. 2529 ไปจนถึง
หัวหน้ าภารกิจและผู้บญ
ั ชาการกองก�ำลังผู้สงั เกตการณ์อิสระแห่งสหประชาชาติใน
ที่ราบสูงโกลาน ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เจ้ าหน้ าที่ทหารยศพลเอกที่ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มากมาย
นายนี ้ จบการศึกษาเอกมนุษยศาตร์ และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยตรี ภู
วัน นอกจากนี ้ยังได้ รับวุฒิการศึกษาอนุปริ ญญาเอกด้ านการศึกษากลาโหมและ
ยุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมัดราสในอินเดีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 42

พ. ท. อเล็กซ์ คาร์ เตอร์ เจ้ าหน้ าที่ประจ�ำ
กองทัพบกสหรัฐฯ และนักวิจยั อาคันตุกะแห่งศูนย์เอเชีย
แปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้ าน
ความมัน่ คงในโฮโนลูลู รัฐฮาวาย
น.อ. เดเมียน เฟอร์ นันโด เจ้ าหน้ าที่ประจ�ำ

กองทัพเรื อศรี ลงั กา ผู้มีประสบการณ์ตอ่ สู้กบั กองทัพ
พยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมในทะเล นักเขียนทังสอง
้
ส�ำเร็ จการศึกษาหลักสูตรการรับมือด้ านความมัน่ คง
แบบครอบคลุมต่อการก่อการร้ าย พ.ศ. 2560 จากศูนย์
เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษา
ด้ านความมัน่ คง ในฉบับนี ้ นักเขียนทังสองจะแบ่
้
งปั น
กลยุทธ์และยุทธวิธีในการต่อต้ านการก่อการร้ ายจาก
สงครามกลางเมืองศรี ลงั กา อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 46

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

อิ นโดแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารที่จดั ท�ำ
ขึ ้นส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากรด้ าน
ความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึง่ จัดท�ำขึ ้นโดย
กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก โดยเป็ น
นิตยสารรายไตรมาสที่ให้ เนื ้อหาเชิงลึกที่มีคณ
ุ ภาพใน
หัวข้ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาความมัน่ คงในภูมิภาค
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการต่อต้ านการก่อการร้ าย ความร่วม
มือระหว่างประเทศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

ฟอรัม กระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายที่ลกึ ซึ ้ง และ
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่สร้ างสรรค์
ท่านสามารถส่งบทความ ภาพ หัวข้ ออภิปราย
หรื อข้ อคิดเห็นอื่น ๆ มาให้ เราทางออนไลน์ หรื อ
ส่งมาที่:
Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

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

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

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
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ACROSS THE REGION
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ญี่ปุ่น/กัมพูชา

ข้อตกลงความ
ช่วยเหลือ

ญญาให้ เงินช่วยเหลือและเงินกู้ยืมแก่
ญี่ ปุ่กัมนลงนามในสั
พูชา ซึง่ มีมลู ค่ารวมกว่า 90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

นิวซีแลนด์

ภาษีนักท่องเที่ยว

รั
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เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ฐบาลผู้น�ำพรรคแรงงานของนิวซีแลนด์กล่าวเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2561 ถึงแผนการจัดเก็บภาษี จากนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศส่วน
ใหญ่ เพื่อระดมทุนให้ กบั โครงสร้ างพื ้นฐานและลดความตึงเครี ยดใน
ภาคการท่องเที่ยวที่ก�ำลังเติบโตในประเทศทางแปซิฟิกตอนใต้ แห่งนี ้
ภาษี ใหม่มีมลู ค่าสูงถึง 24.40 เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 763 บาท) ต่อ
คน จะเริ่ มเก็บในช่วงกลาง พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็ นระยะกลางของปี แห่งการท่อง
เที่ยวระหว่างจีนและนิวซีแลนด์อย่างเป็ นทางการ และคาดว่าจะมีเงินเพิ่มขึ ้น
39.7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 พันล้ านบาท) ถึง 55.8 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 1.7 พันล้ านบาท) ต่อปี เพื่อเป็ นทุนส�ำหรับการอนุรักษ์ และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
“นีเ่ ป็ นสิง่ ทีย่ ตุ ธิ รรมแล้ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะให้ ความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้ อย ๆ
เพือ่ ให้ นวิ ซีแลนด์สามารถจัดหาโครงสร้ างพื ้นฐานทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้ องการ และ
ปกป้องสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทน่ี กั ท่องเทีย่ วชืน่ ชอบได้ ดขี ึ ้น” นายเคล
วิน เดวิส รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วกล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมล
ประเทศเพื่อนบ้ านอย่างออสเตรเลียซึง่ เป็ นแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนมากที่สดุ ของนิวซีแลนด์อาจได้ รับการยกเว้ นภาษี ดงั กล่าว แต่ภาษี จะ
ครอบคลุมแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวหลักส่วนใหญ่จากประเทศอื่น ๆ รวม
ทังจี
้ น สหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักร
ภาษี นี ้จะมีการเก็บพร้ อมกับการยื่นขอวีซา่ และผ่านหน่วยงานอนุมตั กิ าร
เดินทางด้ วยอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ ซึง่ ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์การได้
รับวีซา่ ขาเข้ าจะต้ องเข้ าไปกรอกข้ อมูลและจ่ายค่าธรรมเนียม
การท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นประวัตกิ ารณ์ในช่วงสี่ปีที่ผา่ นมาสร้ างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่นา่ ประทับใจแก่นิวซีแลนด์ แต่ทิ ้งให้ โครงสร้ างพื ้นฐาน
ต้ องตึงเครี ยด พร้ อมกับเสียงร้ องเรี ยนจากคนในท้ องถิ่นเกี่ยวกับธรรมชาติที่
ครัง้ หนึง่ เคยเงียบสงบ แต่กลับคลาคล�่ำไปด้ วยผู้คนและขยะ
ประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรประมาณ 4.5 ล้ านคนแห่งนี ้ มีจ�ำนวนผู้มา
เยือนพุง่ ขึ ้นเกือบร้ อยละ 30 นับตังแต่
้ พ.ศ. 2558 มากถึง 3.8 ล้ านคนนับ
ตังแต่
้ ปีดังกล่าวจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ตามข้ อมูลจากกระทรวง
ธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้ างงาน รอยเตอร์

(ประมาณ 2.8 พันล้ านบาท) แม้ จะมีความกังวลจากประชาคม
นานาชาติเกี่ยวกับการปราบปรามผู้วิจารณ์รัฐบาลของนายฮุน
เซน นายกรัฐมนตรี กมั พูชา
นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ญี่ปนุ่ และนายปรัก สุคน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่าง
ประเทศกัมพูชา ลงนามให้ เงินช่วยเหลือมูลค่า 4.6 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 143 ล้ านบาท) และเงินกู้ยืมมูลค่า 86 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 2.7 พันล้ านบาท) ส�ำหรับโครงการ
ด้ านเศรษฐกิจและการส่งก�ำลังไฟฟ้าในกรุงพนมเปญ เมือง
หลวงของกัมพูชา เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
พรรคสงเคราะห์ชาติแห่งกัมพูชาซึง่ เป็ นพรรคฝ่ ายค้ านหลัก
ได้ รับค�ำสัง่ ให้ ยบุ พรรคในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตาม
ค�ำขอของรัฐบาล ท�ำให้ ประเทศตะวันตกบางประเทศประณาม
การปราบปรามดังกล่าว ตัดความช่วยเหลือ และก�ำหนดห้ าม
ออกวีซา่ ให้ กบั สมาชิกพรรครัฐบาลบางคน
กลุม่ ปกป้องสิทธิและสมาชิกของฝ่ ายค้ านกระตุ้นให้ รัฐบาล
ญี่ปนยื
ุ่ นหยัดต่อต้ านนายฮุน เซน อย่างแข็งขันกว่านี ้ แต่
ญี่ปนกล่
ุ่ าวว่าจะให้ การสนับสนุนการเลือกตังต่
้ อไป และจะไม่
แทรกแซงเรื่ องที่กล่าวว่าเป็ นปั ญหาภายในของกัมพูชา

นายฮุน เซน ยกย่องญี่ปนที
ุ่ ่ให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน
แต่ตอ่ ว่าผู้วิจารณ์อย่างหนัก
“ในขณะที่ญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นสหายให้ ความช่วยเหลือแก่กมั พูชา
คนไม่ดีบางคนกลับใส่สีตีขา่ วให้ เลวได้ อย่างที่สดุ ” นายฮุน เซน
กล่าวในหน้ าเฟซบุ๊กของตน
ระหว่างการประชุมกับนายฮุน เซน นายโคโนะกล่าวว่าญีป่ นุ่
จะช่วยให้ กมั พูชากลายเป็ นประเทศผู้มรี ายได้ ปานกลางระดับสูง
ภายใน พ.ศ. 2573 นายเอียง โสพัลเลธ โฆษกของนายฮุน เซนกล่าว
จากแถลงการณ์ครัง้ ล่าสุด นายเคนทาโร่ โซโนะอุระ ที่
ปรึกษาของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ กระตุ้นให้ คู่
แข่งทางการเมืองของกัมพูชาจัดการเจรจาเพื่อยุตวิ ิกฤตทางการ
เมืองดังกล่าว รอยเตอร์

การบิ
น
ในประเทศ
อินเดีย

อิ

นเดียต้ องการกระตุ้นให้ ผ้ ผู ลิตเครื่ องบินเข้ ามาท�ำการผลิตใน
ประเทศ เริ่ มจากชิ ้นส่วนแล้ วขยับขยายจนเป็ นเครื่ องบินเต็ม
ล�ำในที่สดุ นายสุเรช พาบู รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการบิน
กล่าวเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561
นายพาบูเชื ้อเชิญบริ ษัทแอร์ บสั และโบอิงผ่านทางกลุม่ ข้ อความ
บนทวิตเตอร์ ให้ เข้ าร่วมการผลักดันในฐานะส่วนหนึง่ ของ “เมค อิน
อินเดีย” ซึง่ เป็ นโครงการหลักของรัฐบาลที่เน้ นถึงแนวโน้ มในการ
เติบโตของตลาดที่ก�ำลังเฟื่ องฟู ซึง่ ได้ เพิ่มผู้โดยสารแต่ลดค่าโดยสาร
นายพาบูระบุในโพสต์ทวิตเตอร์ วา่ ตลาดการบินและเศรษฐกิจ

อินโดนีเซีย

ต่อสู้กับ

การติดสิ นบน

รั

ฐบาลอินโดนีเซียเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาในการจ�ำกัดธุรกรรม
เงินสดเพื่อปราบปรามการติดสินบนและการฟอกเงินในเศรษฐกิจที่
ใหญ่ที่สดุ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้ าฝ่ ายเฝ้าระวังเพื่อต่อต้ านการ
ฟอกเงินของอินโดนีเซียกล่าว
ร่างกฎหมายซึง่ จ�ำกัดการช�ำระเงินสดสูงสุด 100 ล้ านรูเปี ยห์ (ประมาณ
2.2 แสนบาท) ถือเป็ นความส�ำคัญล�ำดับแรกทางนิตบิ ญ
ั ญัตปิ ระจ�ำ พ.ศ.

ที่ก�ำลังเฟื่ องฟูของอินเดียต้ องมีเครื่ องบินโดยสารมากกว่า 1,000 ล�ำ
และมีเครื่ องบินขนส่ง “เพิ่มขึ ้นอีกมากมาย”
แอร์ บสั คาดว่าเรื อบรรทุกเครื่ องบินอินเดียจะน�ำไปสูก่ ารสัง่ ซื ้อ
เครื่ องบิน 1,750 ล�ำในช่วง 20 ปี โบอิงคาดการณ์วา่ จะมีการขาย
เครื่ องบินสูงสุด 2,100 ล�ำในช่วงเวลาเดียวกัน รอยเตอร์

2561 นายคี อากุส บาดารูดนิ ผู้อ�ำนวยการศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธรุ กรรม
ทางการเงินกล่าว
“ข้ อสันนิษฐานโดยพื ้นฐานคือ ข้ อจ�ำกัดนี ้จะลดพื ้นที่ซงึ่ บุคคลหนึง่
สามารถกระท�ำผิดด้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ าย” นายบาดารูดนิ กล่าว
แต่ไม่มีรายละเอียดที่ระบุถงึ วิธีบงั คับใช้ กฎหมายดังกล่าว
ธุรกรรมประมาณร้ อยละ 85 ในอินโดนีเซียเป็ นธุรกรรมเงินสด และ
แกะรอยได้ ยากกว่าธุรกรรมที่ท�ำผ่านธนาคารหรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ จึงเป็ นอุปสรรคต่อรัฐบาลในการต่อสู้กบั การฟอกเงิน การทุจริ ต และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธรุ กรรมทางการเงินตรวจพบว่า มีการติดสินบน
เพิ่มขึ ้นจากการท�ำธุรกรรมเงินสดมากที่สดุ นายบาดารูดนิ กล่าวกับนักข่าว
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธรุ กรรมทางการเงินพบธุรกรรมเงินสดต้ อง
สงสัยมากกว่าหนึง่ พันรายการ ซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับการเลือกตังระดั
้ บภูมิภาค
ที่ก�ำลังจะมีขึ ้นในอินโดนีเซีย เทียบกับธุรกรรมต้ องสงสัย 53 รายการที่ท�ำผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากรายงานของ Tempo.co
อินโดนีเซียอยูใ่ นอันดับ 96 จาก 180 ในดัชนีด้านภาพลักษณ์การ
ทุจริ ตประจ�ำ พ.ศ. 2560 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เทียบเท่า
โคลอมเบียและไทย
ธนาคารกลางของอินโดนีเซีย ซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการยกร่างกฎหมาย
คิดว่าข้ อจ�ำกัดที่เสนอปรับปรุงการบังคับใช้ กฎหมายได้ นายอากุส มาร์ โตวาร์
โดโย ผู้วา่ การธนาคารอินโดนีเซียในขณะนันกล่
้ าว
ส�ำหรับบุคคลที่รับผิดชอบระบบช�ำระเงินนัน้ “ธุรกรรมเงินสดก็ดี แต่การ
ไม่ใช้ เงินสดจะมีประสิทธิภาพกว่า” นายมาร์ โตวาร์ โดโยกล่าว พร้ อมเสริ มว่า
แผนการดังกล่าวยังสนับสนุนโครงการของธนาคารเกี่ยวกับการท�ำให้ ผ้ คู นหัน
มาท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้นอีกต้ าย รอยเตอร์
IPD FORUM

7

IPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

อินโดนีเซีย

เพิม่ ความเข ม้ งวดกับ

กฎหมายการก่อการร า้ ย
หลังเกิดเหตุโจมตีโดยใช เ้ ด็กเป น็ ผู ล้ งมือ
เรื่ องและภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ฐสภาอินโดนีเซียอนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ว่าด้ วยการ
ยืดเวลาการกักขัง และการให้ ทหารเข้ ามามีสว่ นร่วมในปฏิบตั กิ าร
ต่อต้ านการก่อการร้ าย สิง่ ที่กระตุ้นให้ สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตดิ �ำเนินการดัง
กล่าว คือการวางระเบิดที่มีเด็กเข้ ามาเกี่ยวข้ องในฐานะผู้กระท�ำผิด
กลุม่ ปกป้องสิทธิโจมตีการแก้ ไขข้ อกฎหมายบางข้ อว่า กว้ างหรื อ
คลุมเครื อเกินไป และเตือนว่าไม่ควรรี บประกาศใช้ กฎหมายดังกล่าว
ขอบข่ายส�ำหรับการให้ กองทัพเข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ องในปฏิบตั กิ ารต่อต้ าน
การก่อการร้ ายนันยั
้ งเป็ นที่ถกเถียง เนื่องจากเป็ นการเปลี่ยนท่าทีจากที่เคย
กันทหารออกจากพื ้นที่ภายใต้ อ�ำนาจพลเรื อนเป็ นเวลาถึงสองทศวรรษ
นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดี ขูว่ า่ จะก�ำหนดให้ มีการเปลี่ยนแปลง
ตามกฤษฎีกาพิเศษ หากรัฐสภาไม่รีบอนุมตั ิ มีการยื่นเสนอการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ แรกหลังการวางระเบิดพลีชีพและการใช้ อาวุธปื นโจมตีใน
กรุงจาการ์ ตา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่ได้ รับความสนใจจาก
สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต�ำรวจวิสามัญผู้ก่อการร้ าย
อิสลามที่ต้องสงสัย 14 รายและจับกุมได้ 60 ราย หลังจากการวางระเบิด
พลีชีพที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ านันในเดื
้
อนดังกล่าวที่ซรู าบายา เมืองใหญ่อนั ดับ
สองของอินโดนีเซีย ครอบครัวหัวรุนแรงพร้ อมด้ วยเด็ก ๆ ซึง่ คนที่มีอายุน้อย
ที่สดุ มีอายุเพียง 7 ปี ด�ำเนินการโจมตีดงั กล่าว
การวางระเบิดพลีชีพสร้ างความหวาดกลัวแก่อินโดนีเซียซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นชาวมุสลิม ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 26 ราย รวมถึงสมาชิกครอบครัว 13 คน
ที่เป็ นผู้ลงมือ ผู้กระท�ำผิดรายส�ำคัญเป็ นผู้น�ำหน่วยซูราบายาของเครื อข่าย
การก่อการร้ ายอินโดนีเซีย ซึง่ ภักดีตอ่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย (ไอซิส)
กฎหมายใหม่เพิ่มระยะเวลากักกันสูงสุดสามเท่าเป็ นเวลา 21 วันโดย
ไม่ตงข้
ั ้ อหากับกลุม่ ติดอาวุธต้ องสงสัย และเพิ่มระยะเวลากักกันที่อนุญาต
ทังหมดประมาณสองเท่
้
า ตังแต่
้ การจับกุมไปจนถึงการพิจารณาคดีในศาล
เป็ นวลามากกว่าสองปี
บทความจ�ำนวนมากกล่าวถึงช่องโหว่ในกฎหมายเดิมตังแต่
้ พ.ศ. 2546

ซึง่ ให้ มลู เหตุทางกฎหมายมากขึ ้นในการด�ำเนินคดีกบั บุคคล เช่น นักบวช
หัวรุนแรงที่กระตุ้นให้ เกิดการโจมตี หรื อชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปต่าง
ประเทศเพื่อเข้ าร่วมไอซิส
ค�ำจ�ำกัดความของการกระท�ำอันเป็ นการก่อการร้ ายและภัยคุกคาม
ถูกขยายเพิ่มออกไปเพื่อรวมถึงแรงจูงใจทางอุดมการณ์ การเมือง และการ
สร้ างความวุน่ วายต่อความมัน่ คง ผู้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายบางรายกล่าวว่า การ
ท�ำเช่นนี ้จะป้องกันไม่ให้ มีการใช้ กฎหมายในทางที่ผิด
จะมีการก�ำหนดนิยามของการมีสว่ นร่วมของกองทัพในปฏิบตั กิ ารต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายในภายหลังโดยระเบียบของประธานาธิบดี
นายมูฮมั มัด ซยาฟี ประธานคณะกรรมการรัฐสภาผู้ตรวจสอบ
กฎหมายใหม่กล่าวว่า การรวมกองทัพเข้ าไว้ ด้วยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถของต�ำรวจในการปราบปรามกลุม่ หัวรุนแรงและ
เครื อข่ายหัวรุนแรงในอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเปลี่ยนเป็ นประชาธิปไตยหลังจากขับไล่จอมเผด็จการซูฮาร์
โตใน พ.ศ. 2541 และบทบาทของกองทัพซึง่ ส�ำราญกับการยึดอ�ำนาจ ลด
ทอนเหลือเพียงท�ำหน้ าที่ในการป้องกันประเทศ
ปั จจุบนั ปฏิบตั ิการต่อต้ านการก่อการร้ ายของอินโดนีเซียน�ำโดยหน่วย
้
เดนซุส 88 จัดตังขึ
้ ้นภายหลังเหตุการณ์ระเบิดที่ไนท์คลับ
ต�ำรวจชันยอด
ในบาหลีเมื่อ พ.ศ. 2545 ซึง่ ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตกว่า 202 ราย โดยส่วนใหญ่
เป็ นชาวต่างชาติ ในช่วงสองปี ที่ผา่ นมา หน่วยต�ำรวจดังกล่าวระบุวา่ ได้ สกัด
กันแผนการก่
้
อการร้ ายได้ มากถึง 23 ครัง้ และจับกุมกลุม่ ผู้ก่อการร้ ายต้ อง
สงสัยได้ กว่า 360 คน
ซ้ าย: เจ้ าหน้ าทีข่ องหน่ วยต่ อต้ านการก่ อการร้ ายต�ำรวจแห่ ง
ชาติอนิ โดนีเซีย หน่ วยพิเศษ 88 หรือทีร่ ู้ จกั ในนาม เดนซุส 88
เข้ ายึดทีซ่ ่ อนของผู้ต้องสงสั ยแห่ งหนึ่ง หลังจากการบุกตรวจ
ค้ นทีซ่ ู ราบายาในชวาตะวันออก
หน่ วยต�ำรวจระเบิดตรวจสอบซากรถจักรยานยนต์ ในสถานที่
เกิดเหตุระเบิดภายนอกโบสถ์ ในซู ราบายา
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ประเทศในภูมภิ าค เริ่มใช้ กฎหมาย
และโครงการต่าง ๆ เพือ่ จัดการกับการ
ค้ามนุษย์ทผี่ ดิ กฎหมาย

ส

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ถิตกิ ารค้ ามนุษย์ในอินโดแปซิฟิกมีทงขึ
ั ้ ้นและลง แม้ วา่ จะ
เป็ นแหล่งของผู้กระท�ำความผิดที่เลวร้ ายที่สดุ รวมไปถึง
เกาหลีเหนือและพม่า แต่ภมู ิภาคนี ้ก็ยงั มีเรื่ องราวความส�ำเร็จ
ด้ วยมีหลาย ๆ ประเทศที่ใช้ กฎหมายและแผนงานล่าสุดเพื่อต่อสู้กบั
อาชญากรรมที่นา่ กลัวเหล่านี ้
“การค้ ามนุษย์เป็ นปรากฏการณ์ระดับโลกซึง่ ไม่มีประเทศใด
ป้องกันได้ ” ตามรายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2561 เหยื่อของการค้ าทาสยุคใหม่ถกู เอา
เปรี ยบในทุกภูมิภาคของโลก ถูกบังคับให้ ใช้ แรงงานหรื อค้ าประเวณีทงั ้
ในโลกอุตสาหกรรมจริ งและในหน้ าอินเทอร์ เน็ต ปั ญหาอันใหญ่หลวงนี ้
จ�ำเป็ นต้ องมีการพัฒนาการตอบสนองที่เป็ นหนึง่ เดียวและครอบคลุม
จากผู้น�ำของโลก เพื่อรวมกลุม่ แก้ ปัญหาอาชญากรรมที่ท้าทายอ�ำนาจ
ทุกพรมแดน”
ข้ อมูลดังกล่าวมีความผันผวนทุกปี เนื่องจากลักษณะที่ซอ่ นอยูข่ อง
อาชญากรรมการค้ ามนุษย์ การเปลี่ยนแปลงในความพยายามของ
รัฐบาล และการขาดความสม�่ำเสมอในโครงสร้ างการรายงาน อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขส่วนใหญ่ชี ้ให้ เห็นว่าผู้คนกว่า 36 ล้ านคนทัว่ โลกตกเป็ น
เหยื่อของการค้ ามนุษย์ เกือบสองในสามของคนที่ตกเป็ นเหยื่อมีความ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
“การค้ ามนุษย์คือหนึง่ ในปั ญหาด้ านสิทธิมนุษยชนที่นา่ สลดใจมาก
ที่สดุ ในเวลานี ้” นายเร็ กซ์ ทิลเลอร์ สนั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ณ ตอนนันกล่
้ าวในจดหมายที่ระบุถงึ การเปิ ดเผย
รายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์ใน พ.ศ. 2560 “ซึง่ ท�ำให้ ครอบครัว
แตกแยก บิดเบือนตลาดโลก บ่อนท�ำลายกฎหมาย และกระตุ้นกิจกรรม
อาชญากรรมข้ ามชาติอื่น ๆ ทังยั
้ งคุกคามความปลอดภัยสาธารณะ
และความมัน่ คงของชาติ แต่ที่เลวร้ ายที่สดุ คือ อาชญากรรมนี ้ท�ำให้
มนุษย์สญ
ู เสียเสรี ภาพและศักดิ์ศรี ของตนเอง จึงเป็ นสาเหตุที่เราต้ องยุติ
หายนะจากการค้ ามนุษย์”
องค์กรพหุภาคีและองค์กรภูมิภาคต่างท�ำงานเพื่อส่งเสริ มฉันทามติ
ในการสร้ างเป้าหมาย ความมุง่ มัน่ และบรรทัดฐานร่วมกันเพื่อต่อสู้กบั
การค้ ามนุษย์ ตัวอย่างหนึง่ คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรื ออาเซียน ได้ ร่วมมือกันสร้ างงานวิจยั และวิธีการเก็บข้ อมูลที่
เป็ นมาตรฐานในระดับภูมิภาคและอนุภมู ิภาค โดยมีอนุสญ
ั ญาอาเซียน
ว่าด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก ซึง่ เริ่ มบังคับใช้
ตามกฎหมายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
การประชุมอาเซียนซึง่ จัดให้ มีการด�ำเนินการเฉพาะภายในกฎหมาย
และนโยบายภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดการกับความท้ าทายระดับภูมิภาคใน
การป้องกันการค้ ามนุษย์ การคุ้มครองผู้เสียหาย การบังคับใช้ กฎหมาย

และการด�ำเนินคดีอาชญากรรมการค้ ามนุษย์ และความร่วมมือและการ
ประสานงานระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
แผนดังกล่าวเจาะจงเรี ยกร้ องให้ มีการรณรงค์สร้ างความตระหนักรู้
เพื่อให้ ความรู้แก่สงั คมทุกระดับเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์ การเสริ มสร้ างขีด
ความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
อื่น ๆ ที่จ�ำเป็ นเพื่อป้องกันการค้ ามนุษย์ รวมถึงปรับปรุงความร่วมมือ
ข้ ามพรมแดน และการแบ่งปั นความรู้และการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเพื่อขัด
ขวางการด�ำเนินการค้ ามนุษย์ เป็ นต้ น
“ในขณะทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศถือว่าเป็ นประเทศ
ปลายทาง ประเทศอืน่ ๆ ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นประเทศต้ นทางและ
ทางผ่าน” ตามแผนปฏิบตั กิ ารอาเซียนว่าด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก “ความท้ าทาย ล�ำดับความส�ำคัญระดับชาติ และ
กลยุทธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนแตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นประเทศ
ต้ นทาง ทางผ่าน หรือปลายทาง ไม่วา่ จะเป็ นแบบใด ก็ล้วนมีความสนใจ
และความมุง่ มัน่ ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์”

บี มาย โพรเทคเทอร์

องค์กรนอกภาครัฐสองแห่งของมาเลเซียเปิ ดตัวแอปพลิเคชันมือถือใน
รูปแบบนี ้เป็ นครัง้ แรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ซึง่ ออกแบบมาเพื่อ
รายงานกรณีที่สงสัยว่าอาจเป็ นการค้ ามนุษย์
แอปพลิเคชันนี ้ชื่อว่า “บี มาย โพรเทคเทอร์ ” อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่ตก
เป็ นเหยื่อหรื อบุคคลใด ๆ ที่ระบุวา่ มีแนวโน้ มเป็ นเหยื่อการค้ ามนุษย์
ท�ำการอัปโหลดภาพ อธิบายสถานการณ์ และระบุความรุนแรง เทนา
กานิตา และ เชนจ์ ยัวร์ เวิลด์ เป็ นองค์กรนอกภาครัฐสองแห่งที่อยูเ่ บื ้อง
หลังแอปพลิเคชันดังกล่าว จะด�ำเนินการสอบสวนเบื ้องต้ นแล้ วจึงส่ง
รายละเอียดให้ ต�ำรวจและหน่วยงานอื่นตามความจ�ำเป็ นต่อไป การ
สอบสวนขององค์กรนอกภาครัฐจะเริ่ มภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากได้
รับการร้ องเรี ยน นักพัฒนาแอปพลิเคชันคาดว่าจะมีการดาวน์โหลด
100,000 ครัง้ ภายในสิ ้น พ.ศ. 2561 และมีการดาวน์โหลด 1 ล้ านครัง้
ภายใน พ.ศ. 2566
ในขณะเดียวกัน เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลมาเลเซียได้ เพิ่มการด�ำเนินคดีผ้ ู
ต้ องสงสัยว่าท�ำการมนุษย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ใน พ.ศ. 2560 ทางการ
ด�ำเนินคดีกบั ผู้ค้ามนุษย์ 282 ราย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ 131 รายใน พ.ศ.
2559 และ 26 รายใน พ.ศ. 2558 ตามรายงานของเบนาร์ นิวส์
ใน พ.ศ. 2560 มาเลเซียได้ รับเลื่อนระดับเป็ นระดับ 2 เนื่องจาก
รัฐบาลมาเลเซียแสดงให้ เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ ้นในการปราบ
ปรามการค้ ามนุษย์ เมื่อเทียบกับรายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในรายงาน พ.ศ. 2561 มาเลเซียถูกปรับลดระดับ
เล็กน้ อยเป็ นรายการเฝ้าระวังระดับ 2 รายงานทังสองฉบั
้
บเรี ยกร้ องให้
ทางการด�ำเนินการมากขึ ้นเพื่อระบุตวั และปกป้องเหยื่อการค้ ามนุษย์
“นี่เป็ นปั ญหาใหญ่เพราะเรามีแรงงานอพยพจ�ำนวนมากที่นี่ และ
มาเลเซียจะวัดระดับแบบสากลตามวิธีที่เราปฏิบตั ติ อ่ ผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อ
ของการค้ ามนุษย์” นางฮันนา เยโอ อดีตประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตริ ัฐเซอ
ลาโงร์ เบนาร์ นิวส์รายงาน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐใช้ ความสนใจนันในการพยายามอย่
้
างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ ดีขึ ้น ทางการมาเลเซียคาดหวังว่าจะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการค้ า
มนุษย์ขนต�
ั ้ ่ำของสหรัฐอเมริ กาโดยสมบูรณ์ภายใน พ.ศ. 2563
IPD FORUM
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มองโกเลีย
เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น

จีน

มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ

ภูฏาน
เนปาล

อินเดีย

พม่ า
บังกลาเทศ

ไต้ หวัน
ลาว
ไทย

ฟิ ลิปปิ นส์
กัมพูชา เวียดนาม

ศรีลงั กา
มัลดีฟส์

มาเลเซีย
สิงคโปร์

บรูไน

ปาเลา

สหพันธรัฐไมโครนีเซีย

หมู่เกาะมาร์ แชลล์

ปาปัวนิวกินี

อินเดีย
มหาสมุทร

อินโดนีเซีย

หมู่เกาะโซโลมอน
ติมอร์ -เลสเต

ฟิ จิ

การค้ามนษุ ย์
ใน
ภมู ภิ าคอินโดแปซิฟิก

ตองงา

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

ต่ อต้ านการท่ องเทีย่ วสถานเลีย้ งเด็ก
ก�ำพร้ า

ส�ำหรับสถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ าที่ใช้ เด็ก ๆ ในการ
หลอกลวงเพื่อขอเงินและการสนับสนุนแบบอื่น
เด็ก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักถูกพราก ชาวออสเตรเลียเคยเป็ นหนึง่ ในผู้บริ จาคอันดับ
จากบ้ านและน�ำไปไว้ ในสถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ า ต้ น ๆ ส�ำหรับสถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ าในภูมิภาค
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของอุบายการขอรับเงินบริ จาค นี ้ ตามรายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์
การหลอกลวงดังกล่าวเรี ยกว่า “การท่องเที่ยว
“อาสาสมัครของเรา ซึง่ เป็ นคนหนุม่ สาว
สถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ า” และประเทศต่าง ๆ
และนักเรี ยนจ�ำนวนมาก ได้ มีสว่ นร่วมในการ
อย่างออสเตรเลียก็กล่าวว่าหมดความอดทน
ค้ ามนุษย์โดยไม่ร้ ูตวั โดยจ่ายเงินสูงถึง 2,000
กับเรื่ องนี ้แล้ ว
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (ประมาณ 44,000 บาท)
“เราได้ สร้ างปั ญหาให้ กบั ภูมภิ าค ตอนนี ้เรา เพื่อบริ จาค” นางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรี วา่ การ
จึงต้ องท�ำงานร่วมกับประเทศอืน่ ๆ เพือ่ แก้ ไข
กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียกล่าว
ปั ญหานี ้” นางลินดา เรย์โนลด์ส วุฒสิ มาชิก
“เราไม่ต้องการเพิ่มความทุกข์ยากให้ กบั เด็ก ๆ
ออสเตรเลียกล่าว “เราต้ องเป็ นส่วนหนึง่ ของการ ในภูมิภาค เราต้ องจัดการกับหายนะนี ้”
แก้ ปัญหา และเราไม่รีรอทีจ่ ะลงมือท�ำ”
ออสเตรเลียเปิ ดตัวโครงการ “อาสาสมัคร
เด็กที่ตกเป็ นเหยื่อเหล่านี ้มักถูกทอดทิ ้ง
อัจฉริ ยะ” เพื่อขัดขวางประชาชนจากการเข้ า
จากครอบครัว และกลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว ร่วมโครงการอาสาสมัครระยะสันที
้ ่ไร้ ทกั ษะใน
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สถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ าในต่างประเทศ
รอยเตอร์ รายงานว่ากัมพูชาก�ำลังมีจ�ำนวน
สถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ าเพิ่มขึ ้น จ�ำนวนที่เพิ่มขึ ้น
นันกระตุ
้
้ นความสนใจจากชาวออสเตรเลียและ
คนอื่น ๆ ที่คดิ ว่าตนก�ำลังท�ำความดี แต่แท้ จริ ง
แล้ วก�ำลังถูกหลอกลวง
ประมาณสามในสี่ของเด็กในสถานเลี ้ยง
เด็กก�ำพร้ าในกัมพูชามีพอ่ แม่อย่างน้ อยหนึง่
คน ตามข้ อมูลขององค์การสหประชาชาติ
“สถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ าที่เลวร้ ายที่สดุ
หน่วงเหนี่ยวและใช้ ประโยชน์จากเด็กโดยมีจดุ
ประสงค์ในการหาเงิน สถานเลี ้ยงเด็กก�ำพร้ า
ควรเป็ นทางเลือกสุดท้ ายส�ำหรับเด็ก ๆ” นาง
บิชอปกล่าว ตามรายงานของรอยเตอร์
พลเมืองออสเตรเลียก็ประสบกับปั ญหา
ดังกล่าวเช่นกัน กระทรวงมหาดไทยประมาณ

ระดับ 1

ประเทศทีร่ ฐั บาลปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ขั้นต�ำ่ ของกฎหมายคุม้ ครองเหยือ่ การ
ค้ามนุษย์โดยสมบูรณ์

ระดับ 2

ประเทศทีร่ ฐั บาลไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานขั้นต�ำ่ โดยสมบูรณ์ แต่กำ� ลัง
ใช้ความพยายามอย่างยิง่ เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานเหล่านั้นให้ได้

รายการเฝ้ าระวังระดับ 2

รัฐบาลไม่ได้ปฏิบตั ติ ามการคุม้ ครอง
ขั้นต�ำ่ โดยสมบูรณ์ ผูท้ ตี่ กเป็ นเหยือ่
ของการทารุณกรรมอย่างรุนแรงมี
จ�ำนวนมากหรือเพิม่ ขึ้นเป็ นอย่างมาก

ระดับ 3

รัฐบาลไม่ปฏิบตั ติ ามการคุม้ ครองขั้น
ต�ำ่ และไม่ใช้ความพยายามอย่างมีนยั
ส�ำคัญในการปฏิบตั ติ าม ประเทศทีอ่ ยู่
ในรายการเฝ้ าระวังระดับ 2 เป็ นเวลา
สองปี จะถูกลดระดับเป็ นระดับ 3 โดย
อัตโนมัติ
ที่มา: รายงานการค้ ามนุษย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ฉบับเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2561
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การว่ามีชาวออสเตรเลียกว่า 4,000 คนที่ตก
เป็ นเหยื่อของการค้ าทาสยุคใหม่ทวั่ โลก โดย
ท�ำงานในเหมือง โรงงาน ซ่องโสเภณี สถานที่
ก่อสร้ าง และฟาร์ ม
“การแสวงหาผลประโยชน์ของพวกนี ้
ประกอบด้ วยอาชญากรรมที่ร้ายแรงและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง รวมถึง
ท�ำให้ สนิ ค้ าและบริ การที่เราใช้ อยู่ ทุก ๆ วัน
มีมลทิน” นายอเล็กซ์ ฮอว์ค ผู้ชว่ ยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการมหาดไทยกล่าว ตาม
รายงานของ 9 นิวส์ ส�ำนักข่าวออสเตรเลีย
ร่างกฎหมายการค้ าทาส พ.ศ. 2561 ได้ รับ
การเสนอต่อรัฐสภาออสเตรเลียเมื่อวันที่ 28
มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 หากผ่าน ร่างกฎหมาย
จะเพิ่มการรายงานเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ค้ าทาสยุคใหม่ในทางอาญาภายใต้ กฎหมาย

เครื อจักรภพ แต่ไม่ได้ จดั ให้ มีการลงโทษ
ทางการเงินส�ำหรับการไม่รายงาน

ในขณะที่สหรัฐอเมริ กาเสนองานบริ การจัดท�ำ
อาหารและงานเขียนโปรแกรม ประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลกแสวงหาวิธีเพิ่มมากขึ ้นที่จะช่วยให้ ผ้ ู
ท�ำงานร่ วมกันเพือ่ กวาดล้ าง
รอดชีวิตจากการค้ าทาสมีงานท�ำเมื่อพวกเขา
ทางการคาดว่าเมืองแอนเจลิสของฟิ ลปิ ปิ นส์
เริ่ มต้ นชีวิตใหม่
เป็ นแหล่งค้ ามนุษย์ที่ชกุ ชุมในเอเชียตะวันออก
การเชือ่ มโยงระหว่างผู้ทตี่ กเป็ นเหยือ่ รัฐบาล
เฉียงใต้ ต�ำรวจ อัยการ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ องค์กรนอกภาครัฐ และชุมชนเอง ต้ องได้ รบั การ
รวมถึงองค์กรนอกภาครัฐ ได้ ร่วมมือกันให้
ส่งเสริมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ท�ำลายวงจรดังกล่าว
ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ ตกเป็ น
“ในยุคของตลาดทีเ่ ชือ่ มต่อถึงกันในระดับ
เหยื่อการค้ ามนุษย์และเพื่อช่วยระบุผ้ ทู ี่ต้อง
สากล แรงงานเคลือ่ นที่ และการสือ่ สารแบบ
สงสัยว่าจะเป็ นเหยื่อ
ดิจทิ ลั ผู้ค้ามนุษย์กำ� ลังพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ
“เราจ�ำเป็ นต้ องด�ำเนินการเชิงรุก และให้
และซับซ้ อนมากขึ ้นในการใช้ ประโยชน์จาก
ความส�ำคัญทีก่ ารป้องกันเพือ่ หยุดวงจรการค้ า เหยือ่ ผู้ค้ามนุษย์มคี วามเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ
มนุษย์” นางเซซิเลีย ฟลอเรส-โอเบแบนดา ผู้กอ่ ในการระบุและบ่มเพาะความอ่อนไหวในผู้
ตังและหั
้
วหน้ ามูลนิธิการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ทีต่ นแสวงหาผลประโยชน์ ฉวยโอกาสจาก
วิสายัญฟอรัมฟาวน์เดชัน ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นกรุงมะนิลา สถานการณ์ทยี่ ากล�ำบากและไม่มนั่ คง รวมถึง
ตามการรายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ “เรา
การใช้ ประโยชน์จากนโยบายและกิจกรรมของ
เห็นการบุกตรวจค้ นและการช่วยเหลือมากมาย รัฐบาลในรูปแบบทีไ่ ม่คาดคิด” จากการสรุปของ
แต่วฒ
ั นธรรมดังกล่าวยังคงไม่เปลีย่ นแปลง
รายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2561
และผู้คนต้ องระวังอาชญากรรมนี ้”
“ไม่วา่ นโยบายระดับชาติจะมีประสิทธิภาพ
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นประเทศเดียวในอินโด
เพียงใดในการบรรลุเป้าหมายทีต่ งไว้
ั ้ รัฐบาล
แปซิฟิกที่รายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์
ควรตรวจสอบและทดสอบนโยบายอย่างต่อ
ของรัฐบาลสหรัฐฯ จัดให้ อยูใ่ นอันดับสูงสุดเป็ น เนือ่ ง เพือ่ ให้ แน่ใจว่าไม่มชี อ่ งโหว่ทเี่ อื ้อต่อผู้ค้า
เวลาสองปี ติดต่อกัน ส�ำหรับความพยายามใน มนุษย์ หรือน�ำไปสูก่ ารค้ ามนุษย์ในวิธีอนื่ ”
การต่อต้ านการค้ ามนุษย์ แต่ประชากรเกือบ
รายงานระบุวา่ หากปราศจากมาตรการ
400,000 คนหรื อ 1 ใน 250 ของประชากร
ดังกล่าว การค้ ามนุษย์จะยังคงรุ่งเรื องต่อไป
ทังหมด
้
ตกเป็ นเหยื่อของการค้ าทาสยุคใหม่
“การแสวงหาความมัน่ คงและเสถียรภาพใน
ตามการรายงานดัชนีการค้ าทาสทัว่ โลกประจ�ำ ระดับภูมิภาคของรัฐบาลบางประเทศ อาจ
พ.ศ. 2559 โดยมูลนิธิวอล์คฟรี ฟาวน์เดชัน
ท�ำให้ เกิดการค้ ามนุษย์โดยอ้ อม บางครัง้ การ
ส่วนหนึง่ ของการสนทนาเรื่ องการค้ า
สนับสนุนจากรัฐบาลและการประสานงานด้ าน
มนุษย์ที่เสนอให้ ความช่วยเหลือคือผู้ที่ตกเป็ น ปฏิบตั กิ ารกับทหารและกลุม่ ต่าง ๆ เป็ นการ
เหยื่อเอง
ให้ ขีดความสามารถแก่ผ้ คู ้ ามนุษย์โดยไม่
ผู้รอดชีวิตจากการค้ ามนุษย์บางคนที่ได้
เจตนาในการใช้ ประโยชน์จากคนผ่านการ
ท�ำงานกับการรณรงค์ตอ่ ต้ านการค้ ามนุษย์
สรรหาบุคลากรแบบบีบบังคับให้ เข้ ากลุม่ ติด
ของหน่วยบรรเทาทุกข์กล่าวว่า การได้ รับการ อาวุธ การสรรหาบุคลากรและการใช้ เด็ก หรื อ
ศึกษา การฝึ กอบรม และงานสามารถช่วยให้
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ตามที่ระบุใน
พวกเขาสร้ างชีวิตขึ ้นมาใหม่และเป็ นแบบอย่าง รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
ให้ ผ้ อู ื่นได้
“รัฐบาลที่สนับสนุนกองทัพและกลุม่
“ผู้น�ำกลุม่ ผู้รอดชีวิตจากการค้ ามนุษย์
ติดอาวุธควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเข้ าใจ
สามารถให้ ความหวังแก่ผ้ ทู ี่เริ่ มต้ นการเดินทาง ขอบเขตทังหมดของกิ
้
จกรรมขององค์กรดัง
สูอ่ ิสรภาพ โดยน�ำเสนอตัวอย่างของสิง่ ที่เป็ น
กล่าว และวิธีที่กลุม่ เหล่านี ้น�ำทรัพยากรของ
ไปได้ ในอนาคต” นางแดง ผู้รอดชีวิตจากการ รัฐไปใช้ ในการปฏิบตั งิ าน รัฐบาลควรส่งเสริ ม
ค้ ามนุษย์ที่ผนั ตัวมาเป็ นนักกิจกรรมซึง่ เคยถูก ให้ ประชาชนรายงานการล่วงละเมิด สร้ าง
ขายเพื่อให้ บริ การทางเพศในวัยเด็ก กล่าวกับ กระบวนการที่โปร่งใสเพื่อทบทวนข้ อกล่าวหา
ส�ำนักข่าวรอยเตอร์
และด�ำเนินการอย่างเหมาะสม รวมถึงให้ ผ้ ู
อินเดียจัดหางานการผลิตเสื ้อผ้ าและ
กระท�ำผิดรับผิดชอบ และยุตกิ ารสนับสนุนและ
เฟอร์ นิเจอร์ ให้ แก่ผ้ รู อดชีวิตจากการค้ ามนุษย์ ประสานงานกับกลุม่ ดังกล่าวในที่สดุ ” o
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ความท้ าทายที่มีร่วมกัน
มาอย่ างยาวนานอีกประการหนึ่ง
ของภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก

ส

พล.ท. (เกษียณอายุราชการ) ชุน อิน บอม/กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี

สหรัฐอเมริ กาและเกาหลีเหนือก�ำลังจะเผชิญกับกระบวนการเจรจา
ต่อรองที่ยาวนานและท้ าทาย โดยมุง่ เน้ นไปที่ความสามารถในการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ ต้องห้ ามของเกาหลีเหนือ รวมถึงอาวุธอื่น ๆ ที่มีอ�ำนาจ
ท�ำลายล้ างสูงและวิธีการเจาะเข้ าสูเ่ ป้าหมาย เพื่อให้ เข้ าใจระดับความ
ท้ าทายอย่างเต็มที่ ซึง่ ประเทศใดก็ตามต้ องเผชิญเมื่อต้ องท�ำงานกับ
เกาหลีเหนือ ประเทศดังกล่าวต้ องเข้ าใจเกาหลีเหนือและความสามารถ
ทางทหารของเกาหลีเหนือ
แม้ วา่ กองก�ำลังแบบปกติของเกาหลีเหนือจะใช้ รถถังและเครื่ อง
บินที่ล้าสมัยซึง่ มีประสิทธิภาพจ�ำกัด แต่กองทัพประชาชนเกาหลียงั
คงลงทุนในขอบเขตที่ท�ำให้ กองทัพเป็ นที่นา่ นับถือ ประการแรก นอก
เหนือจากการรักษาประเทศที่มีกองทหารรักษาการณ์และกองทัพ
ประจ�ำการซึง่ มีทหารมากกว่า 1 ล้ านนายแล้ ว เกาหลีเหนือยังมีกอง
ก�ำลังทางบกที่แข็งแกร่งกว่าและมีอาวุธครบครันกว่า ซึง่ เกาหลีเหนือ
มองว่าเป็ นกองก�ำลังพิเศษ กองก�ำลังพิเศษของเกาหลีเหนือนันด้
้ อย
กว่าในด้ านยุทโธปกรณ์และการฝึ กเมื่อเทียบกับกองทัพที่ทนั สมัยที่สดุ
หลาย ๆ ประเทศ แต่กองก�ำลังดังกล่าวมีแรงจูงใจและมีร่างกายที่แข็ง
แรง นอกจากนี ้ ชาวเกาหลีเหนือยังมีระบบเครื่ องยิงต่อสู้อากาศยาน
ประทับบ่า หรื อ แมนแพดส์ มากกว่า 10,000 เครื่ อง ซึง่ เป็ นอาวุธปล่อย
ขีปนาวุธน�ำวิถีจากพื ้นสูอ่ ากาศแบบประทับบ่ายิง โดยทัว่ ไปเป็ นอาวุธน�ำ
วิถีซงึ่ เป็ นอันตรายต่อเครื่ องบินที่บนิ ต�่ำ โดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ แมน
แพดส์จ�ำนวนมากติดตังไว้
้ กบั รถล�ำเลียงพลหุ้มเกราะ รถถัง และปื น

ใหญ่อตั ตาจร ยานพาหนะที่ตดิ ตังแมนแพดส์
้
จ�ำนวนมาก เมื่อรวมกับ
ปื นต่อสู้อากาศยานแบบปกติที่หลากหลายของเกาหลีเหนือ อาจท�ำให้
เกิดอุปสรรคเเละอันตรายต่อการปฏิบตั กิ ารของเครื่ องบินขนาดเล็ก โดย
เฉพาะช่วงกลางวัน
ประการที่สอง เกาหลีเหนือได้ ลงทุนในความสามารถด้ านการ
รบกวนสัญญาณจีพีเอส และการใช้ โดรนแบบใช้ แล้ วทิ ้งราคาถูก ผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นอาจขัดขวางความแม่นย�ำของอาวุธยุทโธปกรณ์ทาง
อากาศ ทะเล และพื ้นดิน รวมทังแนวโน้
้
มของภัยคุกคามจากการลาด
ตระเวนด้ วยโดรน การรบกวนสัญญาณ และการใช้ อาวุธซึง่ รวมถึงอาวุธ
ชีวภาพและอาวุธเคมี จนถึงขณะนี ้เกาหลีใต้ มีปัญหาในการตรวจจับ
โดรนเหล่านี ้ แม้ การยิงโดรนให้ ตกยังท�ำไม่ได้ นี่จะเป็ นศักยภาพอีกรูป
แบบหนึง่ ของเกาหลีเหนือที่ยากต่อการตอบโต้ ไม่เพียงเพราะขาดความ
สามารถในการโต้ กลับ แต่ยงั เป็ นเพราะแนวโน้ มต่อการเข้ าใจผิดและ
การเพิ่มระดับความรุนแรง
ประการที่สาม ภัยคุกคามที่ต้องจับตาคือความสามารถทางด้ าน
ไซเบอร์ ของเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือเป็ นมหาอ�ำนาจทางไซเบอร์
ศักยภาพทางไซเบอร์ ของเกาหลีเหนือเกิดจากความสามารถในการ
เกณฑ์บคุ ลากรจากประชากรทังหมดในประเทศ
้
ผู้ที่มีความสามารถ
และมีพรสวรรค์อาจได้ รับค�ำสัง่ ให้ ท�ำงานเป็ นนักรบไซเบอร์ ได้ โดยไม่
ต้ องค�ำนึงถึงความสมัครใจส่วนตัว เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีเหนือด�ำเนิน
งานโดยไม่มีการไตร่ตรองทางศีลธรรมหรื อทางกฎหมาย จึงสามารถ
IPD FORUM
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เจ้ าหน้ าทีท่ หารเกาหลีเหนือปรบมือ
เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี
วันคล้ ายวันเกิดของนายคิม อิล ซุง
ผู้น�ำผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ เมือ่ วันที่
15 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 ด้ านล่ างเป็ น
ภาพเหมือนของนายคิม (ซ้ าย) และ
นายคิม จอง อึน ผู้สืบทอดอ�ำนาจที่
จัตุรัสคิม อิล ซุง ในกรุงเปี ยงยาง
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ทารกชาวเกาหลีเหนือทีท่ ุกข์ ทรมานจากการขาดสารอาหารนอนรักษาตัวในโรง
พยาบาลเฮจู ทางตอนใต้ ของจังหวัดฮวังแก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ระบบ
การแจกจ่ ายอาหารในเกาหลีเหนือซึ่งเชื่อมโยงกับระบบชนชั้น มักมีส่วนท�ำให้
เกิดการขาดแคลนอาหารบ่ อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นล่ าง รอยเตอร์

ทดลองและด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารที่ท�ำให้ ผ้ ปู ฏิบตั กิ ารด้ านไซเบอร์ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ ้น โครงการจัดหาและฝึ ก
อบรมบุคลากรทางไซเบอร์ ในเกาหลีเหนือด�ำเนินมาเป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 20 ปี แล้ ว นักวิเคราะห์ความมัน่ คงยืนยันว่าเกาหลีเหนือมีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการโจรกรรมทางไซเบอร์ ระหว่างประเทศ และ
ชนชันกว้
้ าง ๆ และขณะนี ้มีประชากรอยู่ 45 ชนชันย่
้ อย ชนชันสู
้ งสุดคือ
สามารถข่มขวัญทางไซเบอร์ ก่อวินาศกรรม และโจมตีโครงสร้ างพื ้นฐาน "ชนชันภั
้ กดี" ของสังคมเกาหลีเหนือ ชนชันกลุ
้ ม่ นี ้ประกอบด้ วย ทายาท
โดยตรง
ของนักปฏิวตั ิ ทายาทของนักรบในสงครามต่อสู้กบั ญี่ปนและอเมริ
ุ่
กา
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ชนชันสู
้ งในกองทัพ และอื่น ๆ การเป็ นสมาชิก
การกดขี่ตงั ้ แต่ กำ� เนิด
ในชนชันภั
้ กดีถือเป็ นสิทธิที่ได้ รับตังแต่
้ ก�ำเนิด ไม่ใช่สงิ่ ที่ใครจะได้ รับผ่าน
ในท้ ายที่สดุ มีประเด็นที่นา่ กังวลเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ นัน่ คือ สิง่ ที่หยัง่
การท�ำงานและความพยายาม ประชากรเกาหลีเหนือประมาณร้ อยละ
ลึกอยูใ่ นวัฒนธรรมของเกาหลีเหนือก็คือการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้คนตาม
28 หรื อประมาณ 6 ล้ านถึง 7 ล้ านคน จัดอยูใ่ นชนชันนี
้ ้ คนเกือบครึ่ง
พื ้นฐานชาติก�ำเนิด ซึง่ เป็ นยิ่งกว่าปั ญหาทางสังคม สังคมเกาหลีเหนือ
หนึง่ ในจ�ำนวนนี ้มีสทิ ธิพิเศษที่จะอาศัยอยูใ่ นเปี ยงยาง ซึง่ เป็ นเมืองหลวง
ใช้ ระบบวรรณะซองบุนเพื่อรักษาอ�ำนาจควบคุมประชาชน ระบบที่
ของเกาหลีเหนือ
กดขี่นี ้พิสจู น์แล้ วว่ามีประสิทธิภาพส�ำหรับระบอบการปกครองของ
ชนชันที
้ ่สองคือ "ชนชันฐานราก"
้
หรื อ "ชนชันที
้ ่โอนเอน" คนเหล่า
เกาหลีเหนือ แม้ จะเกิดภาวะอดอยากในช่วงทศวรรษ 1990 (พ.ศ.
นี ้ส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานของพ่อค้ า คนขายของ ลูกครึ่งจีนเกาหลีเเละ
2533-2542)
ลูกครึ่งญี่ปนเกาหลี
ุ่
ผู้หนีทหาร และผู้ท�ำพิธีไสยศาสตร์ ประชากร
ผู้น�ำเกาหลีเหนือแบ่งประชากรโดยพื ้นฐานตังแต่
้ แรกเกิดเป็ นสาม
เกาหลีเหนือประมาณร้ อยละ 45 จัดอยูใ่ นชนชันนี
้ ้ ซึง่ กลุม่ ดังกล่าว
16
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ดุลทางการทหารในคาบสมุทรเกาหลี
การเปรี ยบเทียบยุทโธปกรณ์ที่ส�ำคัญ

เกาหลีเหนือ
2,500

2,418

3,600

11,368

4,000

22,100

ยานเกราะล�ำเลียงพล

รถถัง

.5 ล้ าน

556

ปื นใหญ่ และปื นป้องกันภัย
ทางอากาศ

ก�ำลังพลพร้ อมรบ

116

23

2,672

23

383

70

เรื อรบขนาดใหญ่

เรื อลาดตระเวน
ใกล้ ฝ่ ั ง

เรื อยกพลขึน้ บก ยานเบาะ
อากาศ

เรือด�ำน�ำ้

การสนับสนุนของ
สหรั ฐอเมริกาต่ อเกาหลีใต้

ความสามารถด้ านอาวุธนิวเคลียร์

ด�ำเนินการทดสอบนิวเคลียร์ 6 ครัง้ ล่าสุด
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ยุทโธปกรณ์

อาวุธเคมี

าห

ือ
น
ห
ลี เ

เครื่ องบินขับไล่
เอฟ-22

เก

2,500-5,000 ตันในคลังอาวุธ

เครื่ องบินรบ

212

3

เฮลิคอปเตอร์

545

1.2 ล้ าน

286

602

เกาหลีใต้

ฮวาซอง 15

ทดสอบขีปนาวุธข้ ามทวีป เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เปี ยงยาง

เครื่ องบินทิง้ ระเบิด
ล่ องหน บี-2
(ทิ ้งระเบิดนิวเคลียร์ ได้ )
โซล

ระบบต่อต้ านขีปนาวุธที่ตดิ ตังใน
้
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ที่มา: ดุลทางการทหาร พ.ศ. 2560, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิจยั สันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์ม, ดุลทางการทหารทีเ่ ปลีย่ นแปลงในเกาหลีและ
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงเหนือ, ศูนย์เพื่อความมัน่ คงและนานาชาติศกึ ษา, เอเจนซ์ฟรานซ์-เพรส

ลี ใ ต
้

เครื่ องบินทิง้ ระเบิด บี-52
(ทิ ้งระเบิดนิวเคลียร์ ได้ )

าห

เก

ระบบป้องกันขีปนาวุธ
ในบริ เวณพิกดั ต�ำแหน่งสูง

บุคลากร
ทหาร 28,500 นาย
ประจ�ำการในเกาหลีใต้
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
IPD FORUM
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หนึ่งทศวรรษแห่ งอาชญากรรมทางไซเบอร์ ของเกาหลีเหนือ
ต�ำรวจสืบสวนอาชญากรรมเชื่อมโยงการโจมตีทางไซเบอร์ ทวั่ โลกกับแฮกเกอร์ ชาวเกาหลีเหนือ ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เกาหลีเหนือ บางครัง้ แฮกเกอร์ ขโมยเงินและข้ อมูล และบางครัง้ โจมตีโดยมุง่ เป้าไปที่การปิ ดการใช้ งานโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น
ระบบสาธารณูปโภค ยังมีกลุม่ เป้าหมายอื่นที่รับรู้ถงึ ผู้กระท�ำความผิดของนายคิม จอง อึน
2553-2557

2560

การโจมตีทางไซเบอร์ 75,472
ครัง้ เกิดขึ ้นกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในรัฐบาลเกาหลีใต้

• เจ้ าหน้ าที่ของเกาหลีเหนือปล่อยมัลแวร์ เรี ยกค่า

2552

2553

2560-2561

ไถ่ วอนนาคราย รวมถึง อีเทอร์ นอลบลู โดยกลุม่
แฮกเกอร์ ชื่อว่า แชโดว์โบรกเกอร์ ส ที่ท�ำให้ การ
ท�ำงานของบริ ษัทต่าง ๆ ทัว่ โลกหยุดชะงัก

2554

2555

2556

• บริ ษัทไฟร์ อายรายงาน

• กลุม
่ แฮกเกอร์ โคเวลไลท์ ซึง่ เชื่อมโยง

ว่าบริ ษัทผลิตกระแส
ไฟฟ้าหลายแห่งของ
สหรัฐฯ ถูกโจมตี

2557

กับเกาหลีเหนือ โจมตีองค์กรพลังงาน
ส�ำหรับผู้บริ โภคในสหรัฐฯ ยุโรป และ
เอเชียตะวันออก

2558

2559

2560

เงินหลายล้ านดอลลาร์
ถูกขโมยจากการแลก
เปลี่ยนสกุลเงินดิจิทลั

2561

2552

2556

2559

2561

เว็บไซต์เกี่ยวกับประธานาธิบดี ฝ่ าย
กลาโหม และธนาคารในเกาหลีใต้ ถกู
เจาะระบบ นอกจากนี ้ยังมีการเจาะ
ระบบเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมและ
ท�ำเนียบขาวของสหรัฐฯ ด้ วย

ธนาคารและส�ำนักข่าวรายใหญ่ของ
เกาหลีใต้ หยุดท�ำการเนื่องจาก เคเอ็น
ซีเอ ส�ำนักข่าวของเกาหลีเหนือ ถ่ายทอด
ข้ อความจากเกาหลีเหนือที่สาบานว่าจะ
ท�ำลายรัฐบาลของเกาหลีใต้

• ข้ อมูลลับที่ถก
ู ขโมยมาจากกอง

• มีการปล่อยมัลแวร์ ปล้ นเงินดิจิทล
ั ให้ แพร่

2554

2557

สหกรณ์ฟาร์ มเกาหลีใต้ นงฮับตกเป็ นเป้า
หมาย ธนาคารใช้ การไม่ได้ และปฏิเสธ
การเข้ าถึงกองทุนของลูกค้ าเป็ นเวลา
มากกว่าหนึง่ สัปดาห์

แทรกซึมเครื อข่ายของบริ ษัทโซนี่ พิคเจอร์ ส เอ็น
เตอร์ เทนเมนต์ ท�ำให้ ข้อมูลรั่วไหลทางออนไลน์ เพื่อ
ตอบโต้ การฉายภาพยนตร์ เรื่ อง "ดิ อินเทอร์ วิว” ซึง่
เป็ นภาพยนตร์ แนวเสียดสีเกี่ยวกับนักข่าวที่ฆา่
คิม จอง อึน

บัญชาการทหารของเกาหลีใต้
โดยใช้ เซิร์ฟเวอร์ อินทราเน็ตที่ปน
เปื อ้ นมัลแวร์

• เงินจ�ำนวน

81 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 2.5 พัน

ล้ านบาท) ถูกขโมยไปจากบัญชี
ธนาคารกลางของบังกลาเทศ
ผ่านมัลแวร์ นอกจากนี ้ยังโจมตี
ธนาคารในฟิ ลปิ ปิ นส์ และ
เวียดนามด้ วย

กระจายเพื่อขุดเหมืองสกุลเงินดิจิทลั ทัว่ โลก
รายได้ ที่ผิดกฎหมายถูกส่งไปยังมหาวิทยา
ลัยคิมอิลซุง

• แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ที่มีมล
ั แวร์ แทรก

อยูใ่ นกูเกิลเพลย์ มุง่ เป้าไปที่ผ้ แู ปรพักตร์ ชาว
เกาหลีเหนือและนักข่าวที่ท�ำข่าวเกี่ยวกับ
ระบอบเผด็จการ

• การพยายามขัดขวางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เมโทรลิงก์ รัฐออนแทรี โอ ซึง่
เป็ นบริ ษัทขนส่งของแคนาดา

ที่มา: รายงานเรื่ อง "ดุลทางการทหารตามแบบแผนในคาบสมุทรเกาหลี" เมื่อ พ.ศ. 2561 ของซีดีเน็ต สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์

ทิวทัศน์ ของเปี ยงยางเมืองหลวง
ของเกาหลีเหนือ ซึ่งเกือบครึ่ง
หนึ่งของ "ชนชั้นภักดี" หรือ
ชนชั้นทีม่ สี ิ ทธิพเิ ศษอาศัยอยู่
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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นายปาร์ ค ซัง ฮัค ชาวเกาหลีเหนือผู้แปรพักตร์ และผู้น�ำของกลุ่มพลเมืองต่ อต้ าน
เกาหลีเหนือ ก�ำลังพูดขณะเตรียมปล่ อยบอลลูนทีม่ แี ผ่ นพับประนามนายคิม จอง
อึน ผู้น�ำเกาหลีเหนือ ใกล้ กบั เขตปลอดทหารในพาจู ประเทศเกาหลีใต้ เมือ่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

ผู้น�ำเกาหลีเหนืออาจมีความกังวลเกี่ยว
กับภัยคุกคามในรู ปปฏิบตั กิ ารทางด้ าน
ข้ อมูลข่ าวสาร ที่ตดิ อาวุธด้ วยความเป็ น
จริงเกี่ยวกับเสรี ภาพและประชาธิปไตย
มากกว่ าระเบิดเป็ นกิโลตันหรื อแม้ กระทั่ง
ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยนิวเคลียร์
ประกอบด้ วยชาวเกาหลีเหนือประมาณ 14 ล้ านถึง 15 ล้ านคน คน
กลุม่ นี ้เป็ นกรรมกรและแรงงานที่รักษาระบบให้ ชนชันภั
้ กดีสามารถ
ด�ำรงอยูแ่ ละท�ำงานต่อไป
ชนชันที
้ ่สามคือ "ชนชันซั
้ บซ้ อน" หรื อ "ชนชันปรปั
้
กษ์ " คนเหล่านี ้
เป็ นลูกหลานของเจ้ าของที่ดนิ นักบวช กองก�ำลังต่อต้ านพรรคแรงงาน
สมาชิกในครอบครัวผู้แปรพักตร์ และอื่น ๆ มีประชากรจัดอยูใ่ นชนชัน้
นี ้ประมาณร้ อยละ 27 หรื อประมาณ 6 ล้ านคน กลุม่ นี ้เป็ นคนที่สงั คม
ไม่ยอมรับ ซึง่ ถูกบังคับให้ ท�ำงานในเหมืองโบราณ รวมทังพื
้ ้นที่ท�ำงาน
หนักและอันตรายอื่น ๆ นักวิเคราะห์ประมาณการว่ามีคนจากชนชันนี
้ ้
ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 คนอาศัยอยูใ่ นค่ายกักกัน

ระบบของรัฐบาลจ�ำแนกประเภทผู้อาศัยโดยพื ้นฐานจากสาย
ตระกูล เพื่อพิจารณาว่าบุคคลมีความเสี่ยงทางการเมืองอย่างไร เกือบ
ทุกแง่มมุ ในชีวิตของชาวเกาหลีเหนือตังแต่
้ อาชีพและการศึกษาไป
จนถึงจ�ำนวนอาหารที่ได้ รับ พิจารณาจากการแบ่งชนชัน้ เช่น ระหว่าง
เกิดภาวะขาดแคลนอาหารในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) และ
ปั ญหาการขาดแคลนอาหารเรื อ้ รังอื่น ๆ รัฐบาลงดการแจกจ่ายอาหาร
ให้ กบั ประชากรที่ไม่พงึ ประสงค์ทางการเมือง เช่น ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามที่นกั วิเคราะห์ระบุวา่ มีประชาชนราวร้ อยละ 30 ในจัง
หวัดฮัมกียองตอนบน เสียชีวิตระหว่างภาวะขาดเเคลนอาหารที่เลวร้ าย
ที่สดุ ในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือ
ส่วนใหญ่หรื อประมาณร้ อยละ 60 มาจากจังหวัดนี ้
ระบบสังคมดังกล่าวได้ รับการส่งเสริ มด้ วยการปลูกฝั งอย่างหนัก
สิง่ แรกที่เด็ก ๆ ชาวเกาหลีเหนือวัยเข้ าเรี ยนอนุบาลเรี ยนรู้คือ นายคิม
อิล ซุง ผู้น�ำที่ "ยิ่งใหญ่" ซึง่ บุกเดี่ยวเอาชนะญี่ปนและน�
ุ่
ำพาชาวเกาหลี
ไปสูอ่ ิสรภาพ อีกเรื่ องที่ได้ รับความนิยมคือ ปั ญหาทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นจาก
สหรัฐอเมริ กาและหุน่ เชิดของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ นอกจากนี ้ จูเช หรื อ
ปรัชญาการพึง่ พาตัวเอง เป็ นหนทางหนึง่ เดียวที่ชาวเกาหลีควรปฏิบตั ิ
ตามภายใต้ การน�ำของตระกูลคิม
วิธีการเหล่านี ้ได้ รับการสนับสนุนจากระบบเฝ้าระวังและเครื อข่าย
สายลับและผู้ให้ ข้อมูล ซึง่ ท�ำให้ ไม่มีใครสามารถแสดงออกซึง่ ความ
เคลือบแคลงใด ๆ ต่อระบบการเมืองของเกาหลีเหนือ การประหารชีวิต
ในสาธารณะโดยการยิงหมู่ แขวนคอ หรื อแม้ แต่การเผาโดยมัดกับเสา
ถือเป็ นเรื่ องปกติ

จุดอ่ อนทางสังคม

เกาหลีเหนือนันยากที
้
่จะจัดการ แต่ข้อจ�ำกัดทางสังคมที่เข้ มงวดใน
เกาหลีเหนือนี่เองที่อาจจะเป็ นจุดอ่อนมากที่สดุ และโจมตีได้ มากที่สดุ
ผู้น�ำเกาหลีเหนืออาจมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปปฏิบตั กิ าร
ด้ านข้ อมูลข่าวสารที่ตดิ อาวุธด้ วยความเป็ นจริ งเกี่ยวกับเสรี ภาพและ
ประชาธิปไตย มากกว่าระเบิดเป็ นกิโลตันหรื อแม้ กระทัง่ ภัยคุกคามจาก
การโจมตีด้วยนิวเคลียร์
ในการเจรจาต่อรองกับเกาหลีเหนือ การพิจารณาถึงแง่มมุ บางข้ อ
ของภูมิปัญญาดังเดิ
้ มที่แพร่หลายอาจเป็ นประโยชน์ สงครามหลายร้ อย
ปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือให้ บทเรี ยนเเก่มนุษย์วา่ ไม่มีศีลธรรมหรื อ
เกียรติยศในสงคราม การหักหลัง โกหก ต้ มตุน๋ และหลอกลวงศัตรูเป็ น
เพียงเครื่ องมืออีกอย่างหนึง่
เมื่อโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ (พ.ศ. 2086-2159) ก�ำลังต่อสู้เพื่ออ�ำนาจ
ควบคุมญี่ปนุ่ โทโยโทมิ ฮิเดโยริ บุตรชายของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ บุคคล
แรกผู้รวมประเทศญี่ปนุ่ ได้ ยดึ เอาปราสาทโอซาก้ าซึง่ เคยถูกมองว่าเป็ น
ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง อิเอะยะซุสง่ ทูตไปเจรจากับฮิเดโยริ เพื่อเสนอ
สันติภาพ ฮิเดโยริ ผ้ เู หน็ดเหนื่อยจากสงครามจึงยอมรับข้ อเสนอ และคน
ของอิเอะยะซุได้ รับอนุญาตให้ ผา่ นคูเมืองได้ จากนันคนของอิ
้
เอะยะซุ
บุกโจมตี ท�ำให้ ฮิเดโยริ กบั แม่ของเขาฆ่าตัวตาย
ต่อมาอิเอะยะซุตอบโต้ ค�ำวิจารณ์เกี่ยวกับการทรยศค�ำสาบาน
ของเขา อิเอะยะซุกล่าวว่า "ใครก็ตามที่โง่พอจะเชื่อในค�ำพูดของศัตรู
สมควรได้ รับความตาย" อิเอะยะซุเป็ นโชกุนคนแรกของญี่ปนุ่ และ
ตระกูลของเขาปกครองญี่ปนนานถึ
ุ่
ง 260 ปี o
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ของรัสเซีย
ความทะเยอทะยาน

ค

รัฐบาลรัสเซียใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของกลุม่
พันธมิตรอินโดแปซิฟกิ เพื่อฉกฉวยอ�ำนาจ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

วามผันผวนในความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเป็ น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ส�ำหรับอินโดแปซิฟิก
และใน พ.ศ. 2561 รัสเซียใช้ กลยุทธ์ในการหาประโยชน์
จากพันธมิตรที่ลงั เลใจเพื่อใช้ อิทธิพลในภูมิภาค
ในขณะที่บางประเทศต้ อนรับความกระหายในอ�ำนาจที่มาก
ขึ ้นของรัสเซีย ประเทศอื่น ๆ เตือนว่าการแข่งขันที่เพิ่มเข้ ามา อาจ
ท�ำลายความมัน่ คงทางการทหารและเศรษฐกิจ
“การแข่งขันระหว่างมหาอ�ำนาจที่ไม่ใช่การก่อการร้ าย ขณะนี ้
เป็ นจุดสนใจหลักของยุทธศาสตร์ ระดับชาติของสหรัฐฯ” นายจิม
แมตทิส รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนัน้ กล่าว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ค�ำกล่าวของนายแมตทิสมุง่ เป้าไปที่
ความก้ าวร้ าวของรัสเซียที่เพิ่มขึ ้นในอินโดแปซิฟิก ดิแอสโซซิเอทเต็ด
เพรส รายงาน
กลยุทธ์ “อินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิ ดกว้ าง” ซึง่ ริ เริ่ มโดยสหรัฐฯ
อาจท�ำให้ ความพยายามของรัสเซียในการมีอิทธิพลต่อภูมิภาคยุง่
ยากขึ ้น โดยการท�ำให้ แน่ใจว่าต้ องปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศและความสงบเรี ยบร้ อยที่
ทหารราบกองทัพเรือรัสเซียหรือ
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
มอร์ สคอย พิโคที แสดงทักษะการ
พันธมิตรและหุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง
ต่ อสู้ ของแต่ ละคนในระหว่ างการ
สร้ างรากฐานกลยุทธ์ความมัน่ คง
สาธิตแก่ สาธารณชนทีอ่ ุทยานแห่ ง
ของสหรัฐอเมริ กา พันธมิตรหนุน
ชาติลูเนทา ในกรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ รอยเตอร์
เสถียรภาพในภูมิภาคที่ท�ำให้ ภมู ิภาค
อินโดแปซิฟิกมีความเจริ ญรุ่งเรื อง
ทางเศรษฐกิจและการเมือง สหรัฐฯ สนใจในการส่งเสริ มความ
สัมพันธ์ที่รักษาสันติภาพและขับเคลื่อนการเติบโต ในส่วนของตัว
เอง สหรัฐฯ ยังคงสร้ างเครื อข่ายหุ้นส่วน รวมถึงกลไกไตรภาคีและ

จตุรภาคีเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อผลักดันความก้ าวหน้ า
ทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คง และเป้าหมายการปกครองที่มีร่วมกัน
ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สิง่ เหล่านี ้เป็ นค่านิยมประเภทที่มกั ไม่
สอดคล้ องกับวิธีการท�ำงานของรัฐบาลรัสเซีย และรัฐบาลจีน
“จีนและรัสเซียท้ าทายอ�ำนาจ อิทธิพล และผลประโยชน์ของ
สหรัฐฯ ทังยั
้ งพยายามท�ำลายความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่งเรื อง
ของอเมริ กา” ตามที่ระบุในยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติของ
สหรัฐฯ “ทังสองประเทศมุ
้
ง่ ท�ำให้ เศรษฐกิจมีความเป็ นเสรี น้อยลงและ
ยุตธิ รรมน้ อยลง เพื่อเพิ่มจ�ำนวนทหาร รวมทังควบคุ
้
มข่าวสารและ
ข้ อมูลเพื่อข่มสังคมและขยายอิทธิพลของตนเอง

การฉกฉวยโอกาส

นายโรดรี โก ดูแตร์ เต ประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ เดินหน้ าขยับขยาย
ความสัมพันธ์ของฟิ ลปิ ปิ นส์กบั ประเทศอื่น ๆ ในระหว่างนัน้ นาย
ดูแตร์ เตสานสัมพันธ์กบั รัสเซีย โดยเชิญให้ เป็ นพันธมิตรและผู้ปกป้อง
ใหม่ของฟิ ลปิ ปิ นส์ นายอิกอร์ อนาโทลเยวิช โชวาเอฟ เอกอัครราชทูต
รัสเซียประจ�ำฟิ ลปิ ปิ นส์ กล่าวเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ว่า
รัฐบาลรัสเซียพร้ อมส่งมอบอาวุธที่ทนั สมัยให้ กบั ฟิ ลปิ ปิ นส์ ขณะที่ทงั ้
สองประเทศมุง่ มัน่ สานสัมพันธ์เพื่อเป็ นพันธมิตรที่ใกล้ ชิด
“เรายินดีต้อนรับสหายชาวรัสเซียของเรา เมื่อใดที่คณ
ุ ต้ องการ
เทียบท่าที่นี่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่วา่ จะเพื่อเล่น เติมเสบียง หรื อ
อาจในฐานะพันธมิตรของเราเพื่อปกป้องเรา” นายดูแตร์ เต กล่าว
กับ พล.ร.ต. เอ็ดวาร์ ด มิไคลอฟ ผู้บญ
ั ชาการกองเรื อเล็กประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิกของกองทัพเรื อรัสเซีย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จาก
รายงานของเว็บไซต์ฟิลปิ ปิ นส์ ไลฟ์สไตล์ นิวส์
นอกเหนือจากฟิ ลิปปิ นส์แล้ ว รัสเซียเองก็ยงั จ�ำหน่าย
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ความร่วมมือด้ านกลาโหม
ระหว่างรัสเซียและเวียดนามมีมา
ตังแต่
้ ชว่ งเริ่ มต้ นของสงครามเย็น
ก่อนเกิดสงครามเวียดนาม ข้ อ
ตกลงด้ านกลาโหมที่ปรับปรุงเมื่อ
เร็ว ๆ นี ้ระหว่างทังสองประเทศ
้
วางแผนการคร่าว ๆ ของกิจกรรม
ต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 2563 ซึง่
ประกอบไปด้ วยความพยายามใน
การร่วมมือ การประชุม และการ
ฝึ กซ้ อม (แม้ จะมีการเปิ ดเผยราย
ละเอียดแก่สาธารณะน้ อยมาก)
กองบัญชาการกองทัพเรื อรัสเซีย
ได้ แนะน�ำให้ เปิ ดใช้ งานฐานการ
ขนส่งทางทะเลอีกครัง้ ส�ำหรับเรื อรบ
รัสเซีย โดยกล่าวว่าวัตถุประสงค์
หลักของฐานนี ้คือ ให้ การสนับสนุน
เรื อรัสเซียที่ตอ่ สู้กบั โจรสลัดใน
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟิก
พล.ร.ต. เอ็ดวาร์ ด มิไคลอฟ (ขวา) น�ำทางนายโรดรีโก ดูแตร์ เต ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์ (ทีส่ องจากซ้ าย) ขึน้ ไปบน
“รัสเซียและเวียดนามมีความ
เรือต่ อต้ านเรือด�ำน�ำ้ ของรัสเซีย แอดมิรัลทริบุตส์ ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
เห็นตรงกันเกี่ยวกับปั ญหาของ
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
ระเบียบโลก และเรียกร้ องให้ เคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ บทบาท
ยุทโธปกรณ์ให้ กบั ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
ส�ำคัญของสหประชาชาติ แนวทางร่วมกันในการแก้ ไขปั ญหาใด ๆ และ
อินโดนีเซียและพม่า จากรายงานของหนังสือพิมพ์ ดาห์ กาทริ บูน ใน
วิธีการยุตขิ ้ อพิพาทโดยใช้ สนั ติเพียงอย่างเดียว” นายเซอร์ เกย์ ลาฟรอฟ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวในเดือนมีนาคม
นายวลาดิเมียร์ ปูตนิ ชนะการเลือกตังอี
้ กครัง้ อย่างไม่นา่ แปลกใจ
พ.ศ. 2561 หลังจากการเจรจากับนายฝ่ าม บินห์ มินห์ รัฐมนตรีวา่ การ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ท�ำให้ เขาเป็ นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่สี่ กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ตามรายงานของรัสเซียนนิวส์เอเจนซี
และจะด�ำรงต�ำแหน่งจนถึง พ.ศ 2567 การยืนยันถึงการครองต�ำแหน่ง
รัสเซียและเวียดนามพยายามจัดตัง้ “สถาปั ตยกรรมแห่งความร่วม
ผู้น�ำต่อเนื่องของนายปูตนิ อาจเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ รัสเซียรุกรานเข้ า มือดังกล่าว ซึง่ จะรับรองถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและตอบสนองต่อผล
มาในอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ ้น
ประโยชน์ด้านความมัน่ คง” ของทุกประเทศในแถบอินโดแปซิฟิก
“การกระท�ำเมื่อไม่กี่ปีที่ผา่ นมาของนายวลาดิเมียร์ ปูตนิ
นายลาฟรอฟกล่าว “ความร่วมมือด้ านการทหารและเทคนิคการ
ประธานาธิบดีรัสเซีย แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่เพียงกระหาย
ทหารระหว่างรัสเซียและเวียดนามเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี ้อย่าง
อ�ำนาจนอกเหนือจากเขตแดนของรัสเซียเพิ่มขึ ้น แต่ยงั รู้สกึ ว่ารัสเซีย
สมบูรณ์”
สามารถเติมเต็มช่องว่างในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่สหรัฐฯ เคยมีอิทธิพล
ขัวเดี
้ ยวด้ วย” อ้ างอิงจากหนังสือพิมพ์ ดาห์กาทริ บูน
อย่างไรก็ตาม ข้ อพิพาทที่ด�ำเนินต่อไปและกิจกรรมเชิงรุกของรัสเซีย
อีกหนึง่ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องการให้ รัสเซียมี
อาจขัดขวางความทะเยอทะยานของรัฐบาลรัสเซียในการย� ้ำเตือน
บทบาทมากขึ ้นคือเวียดนาม แต่ยงั คงรักษาความสัมพันธ์กบั สหรัฐฯ
อิทธิพลในภูมิภาคที่กว้ างขึ ้น
และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตัวอย่างหนึง่ คือ รัสเซียและญี่ปนยั
ุ่ งคงขัดแย้ งกันเรื่ องหมูเ่ กาะ
“พรรคการเมือง รัฐ สมัชชาแห่งชาติ รัฐบาล และประชาชนของ
ภูเขาไฟที่ทอดยาวเป็ นระยะ 1,300 กิโลเมตรจากฮอกไกโดของญี่ปนไป
ุ่
เวียดนาม ให้ ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับมิตรภาพแบบดังเดิ
้ มและความ
จนถึงคัมชัตคาของรัสเซีย ทังสองประเทศอ้
้
างสิทธิ์ในที่ดนิ ขนาดใหญ่ใน
ร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับรัสเซีย ทังยั
้ งให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมกับรัสเซีย โดยถือเป็ นหนึง่ ใน หมูเ่ กาะคูริล ซึง่ รัสเซียต้ องการควบคุมสนามบินขนาดเล็กบนเกาะอีตรู ุป
หรื อที่ญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่าเอโทโรฟุ
นโยบายต่างประเทศที่สำ� คัญเป็ นอันดับต้ น ๆ ของเวียดนาม” นาย
ทหารรัสเซียกว่า 2,500 นายอ้ างสิทธิ์เข้ าปกครองในระหว่างการฝึ ก
เหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม กล่าวใน
ุ่ องยื่น
ซ้ อมในหมูเ่ กาะคูริล เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ท�ำให้ ญี่ปนต้
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของส�ำนักข่าวเวียดนามนิวส์
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เรื่ องร้ องเรี ยนทางการทูตอย่างเป็ นทางการ
“การเพิ่มก�ำลังทหารบนเกาะทังสี
้ ่นนขั
ั ้ ดแย้ งกับต�ำแหน่งของญี่ปน”
ุ่
นายโยชิฮิเดะ ซูกะ โฆษกรัฐบาลญี่ปนกล่
ุ่ าว ตามรายงานของเว็บไซต์
news.com.au
ทหารโซเวียตยึดภูมิภาคที่เป็ นเกาะนี ้ใน พ.ศ. 2488 หลังจากญี่ปนุ่
ตกลงปฏิบตั ติ ามปฏิญญาพ็อทซ์ดมั ซึง่ บังคับให้ ญี่ปนยอมแพ้
ุ่
ใน
สงครามโลกครัง้ ที่สอง ข้ อพิพาทด้ านอาณาเขตท�ำให้ ญี่ปนและรั
ุ่
สเซียไม่
สามารถท�ำสนธิสญ
ั ญาสันติภาพหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองได้
รถถัง หน่วยปื นใหญ่ และเรื อจากกองเรื อประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกของ
รัสเซียเข้ าร่วมในการซ้ อมรบ ซึง่ มีการฝึ กโดยใช้ กระสุนจริ ง จากรายงาน
ข่าวของสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคเวิลด์ของญี่ปนุ่
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รัสเซียประกาศว่าวางแผนจะส่ง
อากาศยานทางการทหารเข้ าประจ�ำการในหมูเ่ กาะคูริล การประกาศ
นันเกิ
้ ดขึ ้นท่ามกลางการเจรจาทางการทูตกับญี่ปนเพื
ุ่ ่อให้ สตั ยาบันสนธิ
สัญญาสันติภาพอย่างเป็ นทางการระบุการสิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่สอง

ความพร้ อมเพิ่มขึ ้น” ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เมื่อเครื่ องบินทิ ้ง
ระเบิดของรัสเซียลาดตระเวนหลังจากออกจากสนามบินเบียคของ
อินโดนีเซีย หนังสือพิมพ์ เดอะการ์ เดียน รายงาน
นายเจนนิงส์กล่าวว่ากองทัพออสเตรเลียอาจมีความกังวลเกี่ยวกับ
การด�ำเนินปฏิบตั ิการรวบรวมข่าวกรองของรัสเซีย” เพราะรัสเซียจะไม่
มาทางใต้ ไกลขนาดนี ้ หากไม่ต้องการดูพนั ธมิตรส�ำคัญที่อยูใ่ นส่วนนี ้
ของโลก” นายเจนนิงส์กล่าว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะการ์
เดียน
หนังสือพิมพ์ดงั กล่าวยังได้ ระบุชดุ การสาธิตโดยรัสเซียเพื่อส่งเสริ ม
อิทธิพลในภูมิภาค ใน พ.ศ. 2559 รัสเซียส่งตู้บรรทุกสินค้ าลับ ซึง่ บรรจุ
อาวุธและยุทโธปกรณ์ทางการทหารจ�ำนวน 20 ตู้ไปยังฟิ จิ ตามด้ วย
บุคลากรรัสเซียเพื่อช่วยฝึ กการใช้ อาวุธ ส่วนใน พ.ศ. 2557 รัสเซียปลุก
ปั่ นความไม่สงบโดยการเคลื่อนย้ ายกองทัพเรื อไปทางตอนเหนือของ
ออสเตรเลียก่อนการประชุมจี 20 ในบริ สเบน ขณะที่ความตึงเครี ยด
ระหว่างรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ ้น ตามรายงาน
ของหนังสือพิมพ์ เดอะการ์ เดียน
ความตึงเครี ยดระหว่างรัสเซีย
และออสเตรเลียกระตุ้นให้ รัฐบาล
เรือจากกองก�ำลังรักษา
ออสเตรเลียออกเตือนประชาชนใน
ชายฝั่งของญีป่ ุ่ น พีเอส
08 คาริบะ แล่ นออกจาก
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงความ
แหลม โนซัปปุ เกาะ
รู้สกึ ต่อต้ านชาติตะวันตกและการ
ฮอกไกโด จุดตะวันออก
คุกคามที่อาจเผชิญหากเดินทางไป
สุ ดของญีป่ ุ่ น ฉากหลังคือ
ยังรัสเซีย
เกาะซึ่งก�ำลังมีข้อพิพาท
“ในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลีย
เรื่องกรรมสิ ทธิ์ โดยญีป่ ุ่ น
อ้ างว่ าพืน้ ทีบ่ างส่ วนเป็ น
ไม่ได้ ตระหนักถึงความยุง่ ยากที่
อาณาเขตทางตอนเหนือ
เพิ่มขึ ้นส�ำหรับชาวออสเตรเลีย
ของตน ส่ วนรัสเซียอ้ าง
ที่เดินทางไปรัสเซียในช่วงเวลา
ว่ าพืน้ ทีบ่ างส่ วนเป็ นส่ วน
นี ้ คุณควรติดตามสถานการณ์
หนึ่งของหมู่เกาะคูริล
ด้ านความมัน่ คงและการเมือง
รอยเตอร์
อย่างใกล้ ชิด รวมถึงติดตามข้ อมูล
ล่าสุดของค�ำแนะน�ำการเดินทาง
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนกล่
ุ่ าวหารัสเซียว่าเจรจาโดยไม่
นี ้อย่างต่อเนื่อง” กระทรวงการต่างประเทศและการค้ าออสเตรเลียระบุ
สุจริ ต และขูจ่ ะถอนตัวออกจากการเจรจา
ในแถลงการณ์ “ระมัดระวังอยูเ่ สมอ หลีกเลี่ยงการประท้ วงหรื อการเดิน
“การสร้ างความสัมพันธ์ของการไว้ วางใจซึง่ กันและกัน รวมถึงความ ขบวนใด ๆ และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะเกี่ยวกับ
เข้ าใจระหว่างประชาชนของทังสองประเทศ
้
เป็ นขันตอนส�
้
ำคัญสูก่ าร
สิง่ ที่เกิดขึ ้นทางการเมือง”
สรุปสนธิสญ
ั ญาสันติภาพ” นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ต่อมาในเดือนเมษายน ธุรกิจของออสเตรเลียถึง 400 แห่งตกเป็ น
การต่างประเทศญี่ปนกล่
ุ่ าวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 หลังจากการ
เหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ ออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐฯ กล่าว
ประชุมกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ตามการ
หาแฮกเกอร์ ซงึ่ ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียว่าท�ำการติดตัง้
รายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะเจแปนไทมส์
ไวรัสในเราเตอร์ คอมพิวเตอร์ ทวั่ โลก ในปฏิบตั กิ ารจารกรรมทางไซเบอร์
ลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิก รัสเซียกระตุกหนวดออสเตรเลียโดย โดยมีเป้าหมายที่หน่วยงานราชการ ธุรกิจ และผู้ด�ำเนินงานโครงสร้ าง
ส่งเครื่ องบินทิ ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ เข้ าท�ำการฝึ กซ้ อมในน่านน� ้ำที่
พื ้นฐานที่ส�ำคัญ
เป็ นกลาง นอกประเทศอินโดนีเซีย
“เราทราบว่ารัสเซียอยูเ่ บื ้องหลังการโจมตีเหล่านี ้ ซึง่ เป็ นการยก
“การท�ำเช่นนี ้เป็ นการเตือนว่า รัสเซียอยูท่ ี่นี่และต้ องการจะมีบทบาท ระดับความขัดแย้ งที่ส�ำคัญมาก” นายแองกัส เทย์เลอร์ รัฐมนตรี วา่ การ
ในด้ านความมัน่ คงของแปซิฟิก รวมทังจะใช้
้
ก�ำลังทหารเพื่อแสดงให้
กระทรวงความมัน่ คงทางไซเบอร์ ของออสเตรเลียกล่าวกับ ออสเตรเลียน
เห็น” นายปี เตอร์ เจนนิงส์ จากสถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ แห่ง
บรอดแคสติง คอร์ ปอเรชัน “สิง่ ที่สำ� คัญที่สดุ ในตอนนี ้คือการพิจารณา
ออสเตรเลียกล่าว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะการ์ เดียน
เราก�ำลังท�ำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อให้ กล่าวได้ วา่ เราทราบ
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุวา่ “มีชว่ งเวลาสัน้ ๆ ในการมี
ว่าการโจมตีนี ้มาจากที่ใด และนี่เป็ นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ ” o
IPD FORUM
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อินเดียและจีน

เผชิญหน้า
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การแข่งขันเพือ่ แย่งชิงความเป็ นใหญ่ด้านกองทัพเรือ
ในภมู ภิ าคมหาสมทุ รอินเดีย
ดร.เดวิด บรู ว์สเตอร์ /มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

จี

นและอินเดียกลายเป็ นมหาอ�ำนาจแถบคาบสมุทรอินโด
แปซิฟิกอย่างรวดเร็ว ด้ วยความมัง่ คัง่ อ�ำนาจ และผล
ประโยชน์ที่แผ่ขยายออกไป ท�ำให้ ทงสองประเทศเผชิ
ั้
ญหน้ า
กันมากขึ ้นซึง่ รวมถึงในมิตทิ างทะเล วิธีที่สองประเทศนี ้ร่วม
มือกัน อาจเป็ นหนึง่ ในความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์ ที่สำ� คัญ
ของอินโดแปซิฟิกในศตวรรษที่ 21
ความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงระหว่างอินเดียและจีนนันมี
้ ความ
ซับซ้ อน มีหลายปั ญหาทีย่ งั ไม่ได้ แก้ ไขระหว่างทังสองประเทศ
้
ล่าสุด
จีนก�ำลังเริ่มมีบทบาทในแถบเอเชียใต้ และประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
มหาสมุทรอินเดีย ในส่วนของรัฐบาลอินเดียเองนันรั
้ บรู้วา่ จีนก�ำลังสร้ าง
สภาพแวดล้ อมในเชิงยุทธศาสตร์ และสร้ างแนวทางทีส่ ามารถใช้ ตอ่ กรกับ
รัฐบาลอินเดีย สิง่ นี ้แสดงให้ เห็นถึงข้ อแตกต่างส�ำคัญบางประการเกีย่ วกับ
ความเข้ าใจด้ านสถานภาพและบทบาทของอินเดียและจีนในภูมภิ าคนี ้

ความจ�ำเป็ นทางยุทธศาสตร์ ของจีน

ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ของจีนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียมีแนว
โน้ มที่จะขับเคลื่อนบทบาททางทหารให้ ยิ่งใหญ่ขึ ้นไปในอีกหลายปี ข้ าง
หน้ า ผลประโยชน์ที่ส�ำคัญที่สดุ ของจีนคือการป้องกันเส้ นทางการซื ้อ
ขายพลังงานจากตะวันออกกลางและแอฟริ กา รัฐบาลจีนตระหนักอย่าง
ยิ่งว่าเส้ นทางทางทะเลเหล่านี ้เสี่ยงต่อภัยคุกคามจากศัตรูที่เป็ นรัฐและ
ไม่ใช่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณจุดแออัดของช่องแคบเฮอร์ มซู และ
ช่องแคบมะละกา
อย่างไรก็ตาม จีนมีผลประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย ซึง่ อาจกลายเป็ นสิง่ ผลักดันที่ส�ำคัญขึ ้นไปอีกส�ำหรับ
การเพิ่มการจัดก�ำลังทางทหารของจีน รวมถึงความจ�ำเป็ นที่จะต้ อง
รักษาความมัน่ คงส�ำหรับประชาชนจีนและการลงทุนในประเทศอื่น ๆ
ที่ขาดเสถียรภาพ รวมทังความสามารถในการอพยพชาวจี
้
นเพื่อตอบ
สนองต่อวิกฤตต่าง ๆ ในท้ องถิ่น ผลประโยชน์อื่น ๆ ของจีนนันหมาย
้
รวมถึงความจ�ำเป็ นที่ต้องสนับสนุนปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพของ
องค์การสหประชาชาติ การด�ำเนินการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม การ
บรรเทาภัยพิบตั ิ ปฏิบตั กิ ารค้ นหาและกู้ภยั อีกทังอาจรวมถึ
้
งความ
ปรารถนาที่จะด�ำเนินการแทรกแซงเพื่อต่อต้ านกลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่งหรื อ
สนับสนุนพันธมิตรในท้ องถิ่น ยิ่งไปกว่านัน้ รัฐบาลจีนยังอยูภ่ ายใต้ แรง
กดดันทางการเมืองในประเทศเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ อาจบีบให้ จีนตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่รัฐบาลจีนไม่สามารถจัดการได้
หน่ วยรบเฉพาะกิจกองทัพเรืออินเดียเข้ าร่ วมในปฏิบัตกิ ารจ�ำลองเพือ่ ช่ วยเหลือตัว
ประกันในช่ วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันกองทัพเรือทีม่ ุมไบใน พ.ศ. 2560
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ปั จจัยทังหมดเหล่
้
านี ้ส่งผลให้ จนี พัฒนาบทบาททางทหารในแถบ
ภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย ใน พ.ศ. 2551 เริ่มมีการปรากฏของกองทัพ
เรือกึง่ ถาวรในทะเลอาหรับ จนกระทัง่ ล่าสุดมีการก่อตังฐานทั
้
พเรือต่าง
ประเทศของจีนเป็ นครัง้ แรกในจิบตู ี แน่นอนว่าขีดความสามารถของจีน
ในภูมภิ าคนี ้มุง่ เน้ นหลัก ๆ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทางทหารในช่วงเวลาสันติ แต่เมือ่
เวลาผ่านไปจีนมีแนวโน้ มทีจ่ ะเปลีย่ นไปให้ ความส�ำคัญกับการปฏิเสธการ
เข้ าถึงทางทะเล และแม้ กระทัง่ การควบคุมอาณาเขตทางทะเล
สาธารณะชนส่วนใหญ่พงุ่ ความสนใจไปยังกองทัพเรื อจีนที่ก�ำลัง
เคลื่อนตัวไปสูย่ ทุ ธศาสตร์ สองมหาสมุทร ซึง่ รวมมหาสมุทรอินเดีย
เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของปฏิบตั ิการทางทหารของจีน นอกจากนี ้ บทบาท
ของกองก�ำลังทางบกของจีนในภูมิภาคนี ้ยังมีแนวโน้ มที่จะเติบโต รวม
ไปถึงนาวิกโยธินแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนที่ตอนนี ้ขยายตัวเพิ่ม
ขึ ้นเป็ น 100,000 นาย เช่นเดียวกับที่จีนด�ำเนินการในแอฟริ กา รัฐบาล
จีนอาจยังต้ องพึง่ พาผู้รับเหมาด้ านการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน
ของจีนอย่างมากส�ำหรับงานการรักษาความปลอดภัยท้ องถิ่น
บทบาทการทหารของจีนที่เติบโตขึ ้นนี ้จะท�ำให้ ต้องขยายฐานทัพใน
ภูมิภาค ซึง่ มีแนวโน้ มที่จะรวมถึงฐานทัพเรื อและอากาศในปากีสถาน
และที่อื่น ๆ ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย เช่น แอฟริ กาตะวันออกและ
มหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ลักษณะความสัมพันธ์หลาย ๆ ด้ านของจีนในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดียก�ำลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงพันธมิตรกึง่ ทหารที่ก�ำลังพัฒนา การ
สร้ างท่าเรื อส�ำหรับใช้ งานสองทางที่กองทัพเรื อจีนอาจเข้ าไปใช้ งาน และ
การเพิ่มการถ่ายโอนอาวุธของจีนเข้ าสูภ่ มู ิภาคนี ้

การตอบสนองของอินเดียต่ อจีน

การมีบทบาทเพิ่มขึ ้นของจีนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียส่งผลให้ อินเดีย
มีปฏิกิริยาตอบโต้ อย่างหุนหัน อินเดียมีความทะเยอทะยานแต่เนิ่นนาน
แล้ วที่จะได้ รับการยอมรับเป็ นประเทศมหาอ�ำนาจ พร้ อมความรับผิด
ชอบด้ านความมัน่ คงเป็ นพิเศษในภูมิภาคนี ้ หลายฝ่ ายในรัฐบาลอินเดีย
ถือว่าอินเดียเป็ นผู้น�ำโดยธรรมชาติในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย อย่าง
น้ อยก็ในระยะยาว
ประวัตศิ าสตร์ การล่าอาณานิคมในอินเดียได้ สร้ างพลังต่อต้ าน
ที่แข็งแกร่งต่อการเข้ ามามีบทบาทของมหาอ�ำนาจอื่น ๆ ในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย ในทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) และทศวรรษ
1980 (พ.ศ. 2523-2532) อินเดียเคยมีความกังวลเหล่านี ้ต่อกองทัพเรื อ
สหรัฐฯ แต่ปัจจุบนั อินเดียมีความกังวลอย่างมากต่อประเทศจีน
ความมุง่ มัน่ ของอินเดียในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียไม่ใช่แค่ด้าน
กลาโหม แต่อินเดียยังแสดงถึงความปรารถนาที่กว้ างไกลกว่านัน้ ในการ
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อินเดียและจีน
อิหร่ าน
ชาบาฮาร์

ท่าเรื อนี้เป็ นองค์
ประกอบส�ำคัญใน
โครงการระเบียง
เศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน

แข่งขันกันเพือ่ เข้าควบคุมภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย
จีน
บังกลาเทศ

ปากีสถาน

พม่ า

อินเดีย

กวาดาร์
มุมไบ

จิบูตี

อินเดียและหมู่เกาะเซเชลส์ร่วม
ตกลงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2561 เพื่อสร้างฐานทัพเรื อที่เกาะ
อัสซัมชัน ในขณะเดียวกัน จีน
ใช้ส่ิ งก่อสร้างบนเกาะนี้สำ� หรับ
ปฏิบตั ิการต่อต้านโจรสลัดใน
มหาสมุทรอินเดีย พร้อมทั้งการ
แสดงแสนยานุภาพ
หมู่เกาะเซเชลส์

มาดากัสการ์

เจาะพยู

วิศาขาปัตตนัม

แรมบิลี

รัฐกัว

อ่ าวเอเดน
จิบูตี

จิตตะกอง

จีนก�ำลังเจรจาเพื่อลงทุนหลายพันล้านใน
โครงการโครงสร้างพื้นฐานท่าเรื อในเมือง
แห่งนี้ของพม่าให้เป็ นสถานีสำ� หรับท่อน�ำ
ส่ งก๊าซและน�้ำมัน ท�ำให้เกิดความกังวลว่า
จีนวางแผนจะจัดก�ำลังทางทหาร

พอร์ ตแบลร์

โกชิ
โคลัมโบ
ศรีลงั กา
แฮมบันโตตา
มัลดีฟส์

จีนลงทุนที่นี่โดยให้เงินกู้
ส�ำหรับโครงการโครงสร้างพื้น
ฐานภายใต้นโยบายหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง และผลักดันให้มี
ข้อตกลงทางการค้าใหม่ อินเดีย
และมัลดีฟส์มีสายสัมพันธ์ที่
ยาวนาน อินเดียท�ำหน้าที่เป็ นผู ้
ปกป้ องมัลดีฟส์

มอริเชียส

ฐานทัพเรือ/การแสดงตนของอินเดีย
ฐานทัพเรือ/ท่ าเรือทีจ่ นี ควบคุม
การแสดงตนของอินเดีย/จีน
(ทั้งคู่กำ� ลังแข่ งขันเพือ่ เข้ าควบคุม)
วิสัยทัศน์ ของจีนเรื่องเส้ นทางการเดินเรือ
ส� ำหรับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง

ที่มา: โครงการความโปร่งใสทางทะเลเอเชีย, เดอะ ฮินดู, รี เสิร์ชเกต, ไฟแนนเชียลไทมส์
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นมหาอ�ำนาจส�ำคัญของภูมิภาค จนอาจกลาย
เป็ นมหาอ�ำนาจส�ำคัญที่ร่วมตัดสินบนเวทีระดับโลก
ความเคลื่อนไหวของจีนและอินเดียในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเป็ น
เพียงส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์ที่มีแง่มมุ หลากหลายด้ าน ซึง่ ผสานองค์
ประกอบของความร่วมมือ การด�ำรงอยูร่ ่วมกัน และการแข่งขันเข้ าไว้
ด้ วยกัน การเข้ ามามีบทบาทของจีนในเอเชียใต้ และภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดียในวงกว้ าง ถูกมองว่าน่าสงสัยและน่าวิตก โดยทัว่ ไป รัฐบาล
อินเดียไม่ได้ มองว่าการสร้ างความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคเป็ นภาพสะท้ อนผลประโยชน์ของจีนที่ถกู ต้ องตามท�ำนองคลอง
ธรรม แต่คือการมุง่ ต่อกรกับอินเดียเพื่อที่จะตีวงล้ อมหรื อท�ำให้ อินเดีย
เสียสมดุล
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การอ้ างบทบาทของอินเดียด้ านการรักษาความมัน่ คงพิเศษใน
ภูมภิ าค และมุมมองต่อความถูกต้ องตามท�ำนองคลองธรรมในการเข้ ามา
มีบทบาทของจีน เป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขันระหว่างสองประเทศ
และยิง่ ทรุดหนักเมือ่ มีอกี ปั จจัยหนึง่ เข้ ามาเกีย่ วข้ อง นัน่ คือ อินเดียหวังที่
จะคงความสุม่ เสีย่ งทางยุทธศาสตร์ ของจีนในมหาสมุทรอินเดีย
ในมิตสิ ว่ นใหญ่ของความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างสอง
ประเทศ ซึง่ รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ ความสมดุลทางทหารตามแบบใน
ภูมิภาคหิมาลัย หรื ออ�ำนาจทางเศรษฐกิจ นับว่าอินเดียอยูใ่ นจุดที่เสีย
เปรี ยบ อย่างไรก็ตาม ภูมิศาสตร์ ของมหาสมุทรอินเดียเป็ นหนึง่ ในพื ้นที่
ซึง่ อินเดียมีข้อได้ เปรี ยบทางการทหารที่ชดั เจนเหนือกว่าประเทศจีน
ยุทธศาสตร์ ของอินเดียในการเสริ มสร้ างขีดความสามารถทาง

กองทัพเรื อบริ เวณจุดแออัดต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย คือการข่มขู่
อย่างชัดเจนว่าจะปิ ดกันเส้
้ นทางการซื ้อขายของจีน รัฐบาลจีนกังวลว่า
ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ งระหว่างสองรัฐในเขตชายแดนที่ตดิ ต่อกัน
อินเดียอาจโยงไปถึงความขัดแย้ งในมหาสมุทรอินเดีย
เนื่องด้ วยเหตุผลเหล่านี ้ การด�ำเนินการเพื่อขยายอ�ำนาจกองทัพ
เรื อของจีนในมหาสมุทรอินเดียได้ กลายเป็ นแหล่งความกังวลหลักใน
ระยะยาวของกองทัพเรื ออินเดีย และปั จจุบนั เป็ นแรงผลักดันส�ำคัญที่
ท�ำให้ อินเดียสร้ างความสัมพันธ์กบั สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่น ๆ เพิ่ม
ขึ ้น อินเดียเล็งเห็นความจ�ำเป็ นในการร่วมงานกับรัฐบาลสหรัฐฯ และ
ประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส เพื่อคงสมดุลหรื อ
ชะลอการเติบโตของจีนในมหาสมุทรอินเดีย อินเดียก�ำลังมุง่ มัน่ สร้ าง
เครื อข่ายความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คงในระดับภูมิภาค และมีฐานทัพ
ทัว่ แถบคาบมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงฐานทัพที่ใช้ ร่วมกับกับพันธมิตร
เช่น โอมานและอินโดนีเซีย

ฐานทัว่ ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยหลาย ๆ พื ้นที่คือเขตประเทศ
เพื่อนบ้ านของอินเดีย รัฐบาลจีนอ้ างว่าโครงการเหล่านี ้เป็ นการพัฒนา
เศรษฐกิจเพียงเท่านัน้ และยืนยันว่าจีนไม่จ�ำเป็ นต้ องพึง่ พาอินเดีย
ในฐานะพันธมิตรในภูมิภาคนี ้ รัฐบาลจีนเชื่อว่าไม่มีความจ�ำเป็ นต้ อง
อธิบายโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาค หรื อขอความร่วมมือใด ๆ จากอินเดีย
แนวทางปฏิบตั นิ ี ้ยิ่งเติมเชื ้อไฟความคลางแคลงใจของอินเดียเกี่ยว
กับโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง ปั จจุบนั แทบจะไม่มีข้อบ่งชี ้ว่าอินเดีย
สนใจที่จะเข้ าร่วมโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางอย่างจริ งจัง ในภาพ
รวม ดูเหมือนว่าอินเดียจะมีโอกาสเพียงเล็กน้ อยที่จะเป็ นพันธมิตรอย่าง
เต็มใจกับจีนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย แต่มีแนวโน้ มที่อินเดียจะต่อ
ต้ านโครงการต่าง ๆ ของจีนมากกว่า

มีความหมายอย่ างไร ต่ อภูมภิ าคนี?้

การแข่งขันระหว่างอินเดียและจีนกลายเป็ นปั จจัยที่มีความส�ำคัญมาก
ขึ ้นเรื่ อย ๆ ด้ านการเมืองระดับภูมิภาคแถบประเทศในเอเชียใต้ เช่น
มุมมองของจีน ต่ อบทบาทของอินเดีย
ปากีสถาน ศรี ลงั กา และบังกลาเทศ เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศที่เป็ น
รัฐบาลจีนมีมมุ มองที่คอ่ นข้ างแตกต่างออก
เกาะในมหาสมุทรอินเดียอย่างมัลดีฟส์
ไปจากรัฐบาลอินเดียในเรื่ องความชอบธรรม
บางประเทศพยายามดึงข้ อได้ เปรี ยบจาก
ที่จีนเข้ ามามีบทบาทในภูมิภาคมหาสมุทร
การแข่งขันในแง่ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
บางคนโต้ แย้งว่าจีนได้รับผล การเมือง และการทหารจากหนึง่ หรือทังสอง
อินเดีย ก่อนอื่น นักยุทธศาสตร์ ชาวจีนหลาย
้
กระทบจาก "จุดบอด" เชิง
คนเชื่อว่าอินเดียขาดอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในระดับ
้
ด้ าน โดยการคานอ�ำนาจกันและกันของทังสอง
ชาติ และวางอินเดียไว้ ใต้ มหาอ�ำนาจอื่น ๆ
ประเทศเพื
่
อ
ดึ
ง
ดู
ด
ให้
ม
ี
ก
ารลงทุ
น
มากขึ
้นใน
ยุทธศาสตร์ ในการท�ำความ
เช่น รัสเซียและญี่ปนุ่ ซึง่ ในบางครัง้ นัน่ อาจ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานที่สำ� คัญ ทังนี
้ ้ ส�ำหรับ
เข้
า
ใจมุ
ม
มองของประเทศ
ท�ำให้ จีนมีความย�ำเกรงต่ออินเดียน้ อยลงเมื่อ
ประเทศเล็ก ๆ การได้ มาซึง่ ผลประโยชน์เหล่านี ้ก็
เพือ่ นบ้านของจีน โดยเฉพาะ เป็ นเกมที่มีอนั ตรายแฝงอยูด่ ้ วยเช่นกัน
เทียบประเทศมหาอ�ำนาจอื่น ๆ นอกจากนี ้ ยัง
อย่างยิง่ กับอินเดีย
มีความเหลื่อมล� ้ำที่ชดั เจนในเรื่ องมุมมองต่อ
การแข่งขันระหว่างจีนและอินเดียอาจน�ำไป
ภัยคุกคาม กล่าวคือ อินเดียมักมองว่าจีนเป็ น
สูค่ วามไม่มนั่ คงทางการเมือง ในช่วงสองสามปี
ภัยคุกคามส�ำคัญ ในขณะที่จีนมุง่ ความสนใจ
ที่ผา่ นมา การโต้ แย้ งเกี่ยวกับโครงการโครงสร้ าง
ไปที่สหรัฐอเมริ กามากกว่า
พื ้นฐานส�ำคัญของจีนมีสว่ นผลักดันท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
นอกจากนี ้ รัฐบาลจีนยังต่อต้ านอย่างหนักแน่นเกีย่ วกับข้ อเสนอต่าง ๆ รัฐบาลในพม่าและศรี ลงั กา และมีแนวโน้ มว่าจะเกิดการแย่งชิง
ทีว่ า่ อินเดียมีสทิ ธิ์ในการจ�ำกัดความสัมพันธ์ของจีนในภูมภิ าคมหาสมุทร อิทธิพลมากขึ ้นทัว่ ทังภู
้ มิภาคในอีกหลายปี ข้ างหน้ า วิกฤตทางการ
อินเดีย หรือข้ อเสนอทีว่ า่ ควรยอมรับอินเดียในฐานะผู้มบี ทบาทส�ำคัญใน เมืองซึง่ เกิดขึ ้นที่มลั ดีฟส์ในช่วงต้ น พ.ศ. 2561 เมื่อนายอับดุลลา ยา
ภูมภิ าคนี ้ จีนมองว่าตนมีอสิ ระในการเลือกทีจ่ ะสานสัมพันธ์กบั ประเทศที่ มีน ประธานาธิบดีมลั ดีฟส์ ได้ ท้าทายอ�ำนาจการปกครองของศาลสูง
เป็ นเพือ่ นบ้ านกับอินเดีย เช่น ปากีสถาน ศรีลงั กา และเนปาล
สุดซึง่ สัง่ ให้ คืนต�ำแหน่งแก่สารวัตรทหารฝ่ ายค้ านและปล่อยตัวนักโทษ
ในมุมมองที่ตา่ งกันนันส่
้ งผลให้ รัฐบาลจีนไม่คอ่ ยใส่ใจต่อความกังวล ทางการเมือง วิกฤตนี ้ทวีความรุนแรงมากขึ ้นเนื่องด้ วยการแข่งขัน
ของอินเดียที่จีนเข้ ามาสร้ างความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี ้ ตัวอย่างหนึง่
ระหว่างจีนและอินเดีย ซึง่ ยังคงด�ำเนินต่อมา
คือ การเติบโตทางทหารและการติดต่อสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับ
โดยภาพรวมแล้ ว ดูเหมือนว่าการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ นี ้จะน�ำ
ปากีสถาน ถูกมองว่าไม่ส�ำคัญเนื่องจาก “ไม่ได้ มงุ่ เป้าไปที่อินเดีย” สิง่
ไปสู่ปฏิบตั ิการทางทหารเพิ่มมากขึ ้นในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ต่าง ๆ เหล่านี ้สร้ างความไม่มนั่ ใจให้ แก่อินเดีย
เพราะอินเดียรู้ สกึ ถึงความจ�ำเป็ นที่ต้องตอบโต้ การเคลื่อนไหวของจีน
บางคนโต้ แย้ งว่าจีนได้ รับผลกระทบจาก “จุดบอด” เชิงยุทธศาสตร์ สหรัฐอเมริ กาซึง่ เป็ นมหาอ�ำนาจในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียอย่าง
ในการท�ำความเข้ าใจมุมมองของประเทศเพื่อนบ้ านต่าง ๆ ของจีน
ไม่มีข้อกังขาเป็ นเวลาหลายทศวรรษ ขณะนี ้สถานการณ์นี ้ก�ำลังก้ าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอินเดีย ความเชื่อมัน่ อันหนักแน่นของจีนใน
เข้ าสู่การเปลี่ยนแปลง เราก�ำลังจับตามองมหาอ�ำนาจอย่างอินเดีย
ประวัตศิ าสตร์ ชาติของอาจท�ำให้ จีนยากที่จะเข้ าใจประเทศเพื่อนบ้ าน
และจีนที่ผงาดขึ ้น เช่นเดียวกับประเทศที่มีอ�ำนาจขนาดกลาง ๆ เกิด
และสร้ างความนิ่งนอนใจเกี่ยวกับการขยายอ�ำนาจของจีน ความเชื่อ
ขึ ้นใหม่หลายประเทศ สิ่งเหล่านี ้จะท�ำให้ ภมู ิภาคมหาสมุทรอินเดียมี
เหล่านี ้ยังมีแนวโน้ มท�ำให้ จีนไม่แยแสต่อความกังวลของอินเดีย
ขัวอ�
้ ำนาจที่หลากหลาย และมีความซับซ้ อนทางสถาพแวดล้ อมเชิง
ปั จจัยเชิงลบทวีความรุนแรงขึ ้นสืบเนื่องจากแนวทางปฏิบตั ขิ อง
ยุทธศาสตร์ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ นัน่ จะก�ำหนดให้ สหรัฐอเมริ การ่ วมงานกับ
จีนตามนโยบายหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง ซึง่ จีนก�ำลังสร้ างโครงสร้ างพื ้น
พันธมิตรใหม่ ๆ ด้ วยวิธีการใหม่ ๆ o
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เส้นทาง

การสื่อสาร

บทเรี ยนจากภัยพิบตั ิ : การสือ่ สารระหว่างทหารและพลเรื อนช่วยชีวติ ผู้คน

ใ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

นอินโดแปซิฟิก ซึง่ เป็ นภูมิภาคที่เสี่ยงต่อภัยพิบตั มิ ากที่สดุ ใน
โลก การสื่อสารที่ชดั เจนระหว่างกองทัพ รัฐบาลพลเรื อน และ
หน่วยงานด้ านมนุษยธรรมสามารถช่วยชีวิตผู้คนนับหมื่นนับ
พัน มีการสร้ างถนนหนทางใหม่ สิง่ ของบรรเทาทุกข์ถกู ส่งมอบถึงจุด
หมาย และผู้ประสบภัยพิบตั ทิ ี่สญ
ู เสียที่พกั อาศัยได้ รับการจัดหาที่พกั
เมื่อยุทโธปกรณ์ของกองทัพเข้ ามาเสริ มการท�ำงานของหน่วยงาน
มนุษยธรรมและรัฐบาล
ความมุง่ มัน่ ในการสื่อสารของทหารกับพลเรื อน "กลายเป็ นวาระ
ส�ำคัญมากขึ ้นเรื่ อย ๆ" นายเคน ฮูม ผู้ประสานงานการทหารพลเรื อน
ของสภากาชาดและสภาเสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กล่าว
หลังจากการพูดคุยในการฝึ กซ้ อมทางทหาร คอบร้ าโกลด์ 2018 ใน
ประเทศไทย "มันเป็ นสิง่ ส�ำคัญกับพวกเรามากจริ ง ๆ เราก�ำลังเพิ่ม
ทรัพยากรให้ กบั การสื่อสารมากขึ ้น"
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนี ้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งใน
อินโดแปซิฟิก ซึง่ ประสบภัยแผ่นดินไหว สึนามิ พายุเขตร้ อน น� ้ำท่วม ดิน
ถล่ม และการปะทุของภูเขาไฟที่สง่ ผลกระทบต่อผู้คนนับล้ านในแต่ละ
ปี ตามรายงานของส�ำนักงานเพื่อการประสานงานด้ านมนุษยธรรมแห่ง
สหประชาชาติ
ประชาชนกว่า 2 ล้ านคนหรื อโดยเฉลี่ย 43,000 คนต่อปี เสียชีวิต
จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในอินโดแปซิฟิกนับตังแต่
้ พ.ศ. 2513 ถึง
พ.ศ. 2559 ตามข้ อมูลขององค์การสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2559 เพียง
ปี เดียว ภัยพิบตั ทิ �ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 5,000 รายและเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคมูลค่ากว่า 7.7 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ
2.3 ล้ านล้ านบาท) ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติในอินโดแปซิฟิกคิด
เป็ นร้ อยละ 57 ในระหว่าง พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2559 และผู้อยูอ่ าศัย
ในภูมิภาคนี ้มีแนวโน้ มที่จะได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
มากกว่าผู้ที่อยูท่ ี่อื่นในโลกถึงห้ าเท่า
เพื่อลดการเสียชีวิตเหล่านี ้และตอบสนองกับภัยพิบตั ไิ ด้ ดีขึ ้น
หน่วยงานราชการ หน่วยงานด้ านมนุษยธรรม และกองทัพได้ ร่วมกัน
พัฒนาการประสานงานผ่านโครงสร้ างพื ้นฐานในปี ที่ผา่ นมา กลุม่
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ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างทหารและ
พลเรื อนเพื่อมนุษยธรรมในเอเชียและแปซิฟิกก่อตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2557
เป็ นเวทีระดับภูมิภาคที่รวบรวมองค์ประกอบที่หลากหลายเหล่านี ้เข้ า
ไว้ ด้วยกัน นอกจากนี ้ ผู้ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานด้ านมนุษยธรรมยังมี
บทบาทมากขึ ้นในการฝึ กทางทหาร
คอบร้ าโกลด์ เป็ นการฝึ กประจ�ำปี แบบพหุชาติและหลายเหล่าทัพ
โดยมีสนับสนุนร่วมกันคือกองทัพไทยและกองบัญชาการอินโดแปซิฟิก
สหรัฐฯ คอบร้ าโกลด์ 2018 ประกอบไปด้ วยการฝึ กซ้ อมความช่วยเหลือ
ด้ านมนุษยธรรมและตอบสนองภัยพิบตั ิ ซึง่ รวมถึงการฝึ กซ้ อมแผนบน
โต๊ ะการเพื่อช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและตอบสนองภัยพิบตั ิ และการ
สัมมนาของผู้น�ำระดับสูง
กลุม่ ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคในอินโดแปซิฟิกมุง่ เน้ นการวางแผน
เชิงปฏิบตั กิ ารจ�ำนวนมากในห้ าประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด ซึง่ รู้จกั
กันในชื่อว่าประเทศที่มีความส�ำคัญล�ำดับต้ นของส�ำนักงานเพื่อการ
ประสานงานด้ านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ นัน่ คือ บังกลาเทศ
พม่า อินโดนีเซีย เนปาล และฟิ ลปิ ปิ นส์ ค�ำแนะน�ำแรก ๆ อย่างหนึง่ คือ
การพัฒนาความเข้ าใจร่วมกันของการปฏิบตั ติ อบสนองเพื่อ "เพิ่มความ
สามารถในการคาดการณ์ของกลไกการประสานงานระหว่างทหารและ
พลเรื อน และการท�ำงานที่เกี่ยวข้ องในระหว่างการตอบสนองเหตุการณ์"
ความเข้ าใจร่วมกันนี ้เพิ่มความรวดเร็วด้ านเวลาการตอบสนอง
เหตุการณ์ หลีกเลี่ยงความพยายามซ� ้ำซ้ อน และช่วยชีวิตผู้คนได้
"ส�ำหรับการบรรเทาภัยพิบตั ใิ นช่วงเวลาสงบสุข การเตรี ยมพร้ อมคือ
กุญแจส�ำคัญ" นายฮูมกล่าว การสนทนาสื่อสารผ่านการประชุมดังเช่น
การฝึ กคอบร้ าโกลด์ จะช่วยสร้ างความรู้ร่วมกัน ดังนันเมื
้ ่อเกิดภาวะน� ้ำ
ท่วมหรื อแผ่นดินไหว "เรารู้วา่ ใครมีหน้ าที่อะไรบ้ าง และเราเข้ าใจวิธีการ
ของกันและกัน และนัน่ จะท�ำให้ ส�ำเร็จผล"
นอกเหนือจากการรู้จกั ความสามารถของผู้ให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แล้ ว ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการจัดท�ำข้ อตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติก่อนเกิดภัยพิบตั เิ ป็ นเรื่ องส�ำคัญเพื่อหลีกเลี่ยง
ความล่าช้ าของระบบราชการ ปั ญหาต่าง ๆ เช่น การขอวีซา่ พิธีการ

ผู้ประสบภัยจากพายุ
ไซโคลนสิ ทราในกาบ
ทาลา ประเทศบังกลาเทศ
รับเสบียงฉุกเฉิน
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ทหารเนปาลท�ำการขนถ่ ายสิ่ งของบรรเทา
ทุกข์ ฉุกเฉินหลังจากเกิดแผ่ นดินไหวในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รอยเตอร์

ศุลกากร และการบินเหนือน่านฟ้าของประเทศหนึง่ ๆ สามารถขัดขวาง
โอกาสที่กองทัพต่างชาติจะน�ำอุปกรณ์เข้ ามาช่วยชีวิต ซึง่ บางครัง้ ก็ผา่ น
เข้ ามาไม่ได้ เลย
ในห้ าประเทศที่มีความเสี่ยง แต่ละประเทศได้ พฒ
ั นาแผนของตัว
เองส�ำหรับการสนทนาสื่อสารระหว่างทหารและพลเรื อนในช่วงภัยพิบตั ิ
นางวิเวียนนา เดอ แอนนันทิส จากส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ส�ำนักงานเพื่อการประสานงานด้ านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
เขียนในรายงานประจ�ำ พ.ศ 2561 แผนดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
"ความรวดเร็ ว ปริ มาณ และคุณภาพของการช่วยชีวิตที่มอบให้ ในระยะ
แรกของการตอบสนอง และโดยการเพิ่มความพยายามซึง่ น�ำโดยรัฐที่ได้
รับผลกระทบ"
เมื่อดูประวัตกิ ารเกิดภัยพิบตั ขิ องห้ าประเทศแล้ ว จะให้ เห็นถึงความ
จ�ำเป็ นในการประสานการตอบสนองเหตุการณ์

พายุไซโคลนในบังกลาเทศ

บังกลาเทศได้ เตรี ยมพร้ อมรับมือกับสิง่ ที่เลวร้ ายที่สดุ ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เมื่อพายุไซโคลนเขตร้ อนสิทราเข้ าถล่มประเทศ
คร่าชีวิตผู้คน 4,200 คน และบีบให้ ประชากร 600,000 คนต้ องอพยพ
ออกจากพื ้นที่ แม้ มียอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างน่าเศร้ า แต่ก็แสดงให้ เห็น
ถึง "ยอดการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุในบังกลาเทศที่ลดลงอย่างมาก
ในช่วงเวลาประมาณสี่ทศวรรษของพายุโซนร้ อนที่รุนแรง" ตามรายงาน
กรณีศกึ ษา พ.ศ. 2560 ของกลุม่ ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคซึง่ ได้ รับทุน
สนับสนุนจากศูนย์การทหารและพลเรื อนของออสเตรเลีย
เมื่อพายุหมุนเขตร้ อนสิทราพัดเข้ าถล่มบังกลาเทศในวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ด้ วยความเร็วลม 260 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
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้ นไม้ ตา่ ง ๆ ราบเป็ นหน้ า
ท�ำให้ กระท่อม บ้ านเรื อนและโรงเรี ยน รวมทังต้
กลองไปทัว่ ประเทศ แม้ วา่ เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นจะอธิบายว่าความเสียหาย
ครัง้ นี ้เลวร้ ายยิ่งกว่าที่เกิดจากพายุไซโคลนกอร์ คีใน พ.ศ. 2534 แต่
ยอดผู้เสียชีวิตกลับน้ อยกว่ามาก พายุไซโคลนกอร์ คีคร่าชีวิตผู้คนกว่า
140,000 คนใกล้ กบั เมืองจิตตะกอง และพายุไซโคลนโบลาเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ท�ำให้ มียอดผู้เสียชีวิตกว่า 500,000 คน ดิแอส
โซซิเอทเต็ด เพรส รายงาน
พายุไซโคลนสิทรามีเส้ นทางเช่นเดียวกันกับพายุลกู ก่อนหน้ า แต่
มีการเตรี ยมความพร้ อมรับมือที่ดีขึ ้น ผู้อพยพได้ รับการจัดหาที่พกั ให้
1,800 แห่งใน พ.ศ. 2550 และได้ รับชุดอุปกรณ์บรรเทาภัยพิบตั ฉิ กุ เฉิน
ที่ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ า ผ้ าห่ม และอาหาร ทหารจัดตังค่
้ ายทางการแพทย์
เพื่อเสริ มการดูแลสุขภาพของพลเรื อน เพื่อสนับสนุนความพยายามด้ าน
มนุษยธรรม กองทัพอากาศบังกลาเทศระดมก�ำลังเฮลิคอปเตอร์ 18 ล�ำ
เพื่อขนส่งสิง่ ของบรรเทาทุกข์ นอกจากนี ้ ทหารยังท�ำการกวาดล้ างถนน
และฟื น้ ฟูการสื่อสารกลับคืนมา
นายฮูมกล่าวว่าในการตอบสนองระหว่างทหารกับพลเรื อนที่มีการ
ประสานงานอย่างดีนนั ้ ทหารจะเข้ ามาเพื่อช่วยเหลือด้ านการซ่อมแซม
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ส�ำคัญ และจากนันจะปรั
้
บขนาดการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว เมื่อหน่วยงานด้ านมนุษยธรรมและรัฐบาลด�ำเนินการ
รับมือกับการดูแลทางการแพทย์ อาหาร และการสร้ างเมืองใหม่ตอ่ ไป
"ทหารสามารถให้ การสนับสนุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน เปิ ดถนน สร้ าง
สะพาน การขนส่ง" นายฮูมกล่าว "กองทัพสามารถเป็ นก�ำลังส�ำคัญได้ "
หลังจากพายุไซโคลนสิทราผ่านไป บังกลาเทศท�ำงานร่วมกับสหรัฐฯ
เพื่อสร้ างโรงเรี ยนใหม่ 88 แห่ง ซึง่ สามารถใช้ เป็ นที่พกั พิงในยามฉุกเฉิน
ได้ ด้วย โรงเรี ยนเหล่านี ้มีนกั เรี ยน 200 คนทุกวัน และเป็ นที่พกั รองรับผู้

ชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพืน้ ทีช่ ายฝั่งของเมืองตักโล
บัน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซ่ อมแซมประตูไม้ ท่ามกลางกอง
ซากปรักหักพังทีพ่ ายุไต้ ฝุ่นไห่ เยีย่ นทิง้ ไว้
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ประสบภัย 1,800 คนในยามฉุกเฉิน ซึง่ ได้ ทนุ สนับสนุนจากสหรัฐฯ และ
บริ หารโดยกองทัพทหารช่างสหรัฐฯ
นอกจากนี ้ สหรัฐฯ ยังสนับสนุนทุนเพื่อการก่อสร้ างศูนย์บริ หาร
วิกฤตชายฝั่ งหลายแห่งทัว่ บังกลาเทศ มีการออกแบบอาคารต่าง ๆ
ให้ ทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 8.0 ริ กเตอร์ และความเร็วลมสูงถึง 260
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

ไหวครัง้ ใหญ่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ทางเหนือสุดของเกาะ
สุมาตรา คลื่นสึนามิคร่าชีวิตผู้คนกว่า 230,000 คนทัว่ ทัง้ 14 ประเทศ
อินโดนีเซียเป็ นประเทศที่ได้ รับผลกระทบมากที่สดุ ด้ วยยอดผู้เสียชีวิต
มากกว่า 130,000 คน ตามด้ วยศรี ลงั กา อินเดีย และไทย
เนื่องจากเหตุการณ์ภยั พิบตั จิ �ำนวนมาก อินโดนีเซียจึงได้ ท�ำงาน
อย่างหนักเพื่อพัฒนากลไกส�ำหรับการสนทนาสื่อสารระหว่างทหาร
และพลเรื อน และการใช้ กลไก "โดยเฉพาะส�ำหรับก�ำลังทางทหารจาก
อินโดนีเซีย : สถานการณ์ ภเู ขาไฟ
ต่างประเทศที่เข้ ามาในเหตุการณ์ภยั พิบตั ขิ นาดใหญ่" รายงานของกลุม่
อินโดนีเซียตังอยู
้ บ่ นรอยต่อเปลือกโลกสามแผ่น เป็ นประเทศที่มีภเู ขาไฟ ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคระบุ ในขณะที่กองทัพต่าง ๆ มักจะมีบทบาท
อยูม่ ากที่สดุ ถึง 500 แห่ง โดยเป็ นภูเขาไฟที่ยงั มีการปะทุอยู่ 128 แห่ง
สนับสนุนในยามเกิดภัยพิบตั ิ ทว่ากองทัพอินโดนีเซียท�ำหน้ าที่เป็ นผู้ให้
รายงานจากกลุม่ ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคระบุ พายุไต้ ฝนุ่ คลื่นพายุซดั ฝั่ ง ความช่วยเหลือฉุกเฉินหลัก ความถี่และขนาดของภัยพิบตั มิ ีบทบาทต่อ
ดินถล่ม น� ้ำท่วม และภัยแล้ งยังท�ำให้ เกิดภัยพิบตั ใิ นประเทศนี ้ เนื่องจาก การตัดสินใจครัง้ นี ้ เช่นเดียวกับความสามารถของทหารในการปรับใช้
มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแนวพายุไต้ ฝนแปซิ
ุ่
ฟิก
ทรัพยากรอย่างรวดเร็ ว
อินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กโดยเฉลี่ย 20 ครัง้ ต่อวัน และ
ใน พ.ศ. 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียเสร็จสิ ้นการท�ำกรอบการตอบ
ประสบกับไฟป่ ารุนแรงหลายครัง้ ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา ใน
สนองภัยพิบตั แิ ห่งชาติ ซึง่ เป็ นเอกสารแนวทางเบื ้องต้ นของประเทศ
ระหว่าง พ.ศ. 2518 และ 2558 ภัยพิบตั ทิ �ำให้ เกิดความสูญเสียทาง
ส�ำหรับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมดในการตอบสนองต่
้
อภัยพิบตั ิ
เศรษฐกิจและความเสียหายประมาณ 1.83 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
พม่ ายินดีรับความช่ วยเหลือ
(ประมาณ 5.7 แสนล้ านบาท) ใน พ.ศ. 2559 เพียงปี เดียว ภัยพิบตั ไิ ด้
พม่ามีความเสี่ยงต่อน� ้ำท่วม ภัยแล้ ง แผ่นดินไหว และพายุไซโคลนอย่าง
คร่าชีวิตประชาชน 522 รายและท�ำให้ มีผ้ พู ลัดถิ่นกว่า 3 ล้ านคน ใน
พ.ศ. 2549 แผ่นดินไหวยอกยาการ์ ตาท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 5,778 รายและ สูง ภัยพิบตั ทิ ี่เลวร้ ายที่สดุ ที่มีการบันทึกไว้ เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
ท�ำให้ เกิดการสูญเสียทางการเงิน 3.1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อพายุไซโคลนนาร์ กิสท�ำให้ มีผ้ ชู ีวิตอย่างน้ อย 138,000
ราย และก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ 4 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
9.6 หมื่นล้ านบาท)
(ประมาณ 1.2 แสนล้ านบาท)
สึนามิที่เชื่อว่าอันตรายที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ เริ่ มต้ นที่นอกชายฝั่ ง
แม้ วา่ พม่าจะถูกมองว่าเป็ นประเทศที่มีประวัตศิ าสตร์ ของการ
ของอินโดนีเซีย สึนามิที่เรี ยกกันว่าบอกซิง่ เดย์ ซึง่ ตังชื
้ ่อตามวันหยุด
เทศกาลในบางประเทศที่มีขึ ้นหลังวันคริ สต์มาสนัน้ เกิดขึ ้นจากแผ่นดิน ปกครองโดยทหาร และจ�ำกัดการมีสว่ นร่วมของต่างประเทศในช่วง
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รัฐบาลบังกลาเทศและ
สหรัฐฯ ท�ำงานร่ วม
กันสร้ างทีพ่ กั พิงพายุ
ไซโคลนอเนกประสงค์
เพือ่ ปกป้ องพลเรือนจาก
พายุทำ� ลายล้ าง

กรมการพัฒนาระหว่างประเทศสห
ราชอาณาจักร

ส� ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ ผู้
ลีภ้ ยั แห่ งสหประชาชาติ
จัดหาทีพ่ กั ชั่วคราว
ส� ำหรับผู้สูญเสี ยทีอ่ ยู่
อาศัยจากพายุไต้ ฝุ่นไห่
เยีย่ น และจัดหาเมล็ด
พันธุ์ฉุกเฉินแก่ เกษตรกร
หลังจากพายุไต้ ฝุ่นได้
ท�ำลายพืชผล
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ทศวรรษที่ผา่ นมา แต่ก็มี "การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น
ในการร่วมมือกันระหว่างทหารและพลเรื อน" และ
ได้ ด�ำเนินการขันตอนส�
้
ำคัญเพื่อเสริ มสร้ างขีดความ
สามารถในการจัดการกับภัยพิบตั ิ รายงานของกลุม่ ที่
ปรึกษาระดับภูมิภาคระบุ
ขณะนี ้พม่าเข้ าร่วมการฝึ กซ้ อมความช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ริ ะดับภูมิภาค รวม
ทังจั
้ ดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
ส�ำคัญเพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างทหารและพลเรื อน
ในอดีต พม่าจ�ำกัดการอนุญาตจ�ำนวนยุทโธปกรณ์
ของกองทัพต่างชาติให้ น�ำมาใช้ ในระหว่างเกิดภัยพิบตั ิ
รายงานของกลุม่ ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคระบุ อย่างไร
ก็ตาม พม่าได้ มีการเตรี ยมการเพื่อรับความช่วยเหลือ
จากข้ อตกลงทวิภาคีกบั ประเทศเพื่อนบ้ านและประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

ความท้ าทายของเนปาล

เนปาลมีฤดูฝนประจ�ำปี และภูมิประเทศที่เป็ นภูเขา จึง
ประสบกับแผ่นดินถล่มและน� ้ำท่วมบ่อยครัง้ แต่ภยั
อันตรายที่ใหญ่ที่สดุ นันมาจากต�
้
ำแหน่งที่ตงบนขอบ
ั้
ของแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียและอินเดีย ซึง่ เป็ นแหล่ง
ของการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครัง้
บทเรี ยนที่ได้ รับจากการตอบสนองต่อแผ่นดินไหว
กอร์ ขา่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 คือแผนการ
ตอบสนองภัยพิบตั ทิ ี่มีการสื่อสารข้ อมูลอย่างดีทวั่ ทัง้
ภูมิภาค แผ่นดินไหวดังกล่าวท�ำให้ มีผ้ ชู ีวิตเกือบ 9,000
ราย และท�ำให้ มีผ้ บู าดเจ็บประมาณ 22,000 ราย โดย
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ก่อให้ เกิดแผ่นดินถล่มบนยอดเขาเอเวอเรสต์ซงึ่ ท�ำให้ มี
ผู้เสียชีวิต 21 ราย ท�ำให้ เป็ นวันที่มีผ้ เู สียชีวิตมากที่สดุ
ในประวัตศิ าสตร์ ของภูเขาแห่งนี ้
แผ่นดินไหวดึงดูดความช่วยเหลือจากนานาชาติ
อย่างมหาศาล รวมถึงยุทโธปกรณ์จากกองทัพต่างชาติ
18 แห่งและเจ้ าหน้ าที่ด้านมนุษยธรรมหลายพันคน
เพียงแค่สภากาชาดและเสี ้ยววงเดือนแดงเพียงอย่าง
เดียวก็มีผ้ ใู ห้ ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางภาคพื ้นดินกว่า
8,000 คน นายฮูมกล่าว
ในการทบทวนความช่วยเหลือดังกล่าว ผู้แทน
กองทัพเนปาลและกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโด
แปซิฟิก ซึง่ ได้ สง่ บุคลากรและอุปกรณ์ไปยังเนปาล ได้
พูดคุยถึงความส�ำเร็จของศูนย์ประสานงานปฏิบตั กิ าร
ด้ านมนุษยธรรมและทหาร อันเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์
การประสานงานใหม่โดยองค์การสหประชาชาติ
"ศูนย์ประสานงานปฏิบตั กิ ารด้ านมนุษยธรรมและ
ทหารคือการปฏิบตั ทิ ี่เกิดขึ ้นในการร่วมมือกันระหว่าง
ทหารและพลเรื อนทัว่ โลกขององค์การสหประชาชาติ
รวมถึงในเอเชียและแปซิฟิก" รายงานของกลุม่ ที่
ปรึกษาระดับภูมิภาคระบุ "ศูนย์ดงั กล่าวช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการแบ่งปั นข้ อมูล การแบ่งงาน และ
การประสานงานด้ านการวางแผนปฏิบตั กิ ารระหว่างผู้
ด�ำเนินการด้ านมนุษยธรรมและด้ านทหาร ในการตอบ
สนองต่อภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ"
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารที่น�ำโดยพลเรื อนแห่งนี ้ได้ จดั ท�ำการ
ประเมินส�ำหรับการวางแผนปฏิบตั ิการ ซึง่ รวมถึงการ
ใช้ กองทัพต่างชาติ ให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับระดับการ
สนับสนุนทางการทหารต่างชาติอย่างเหมาะสม และ

สถานที่ที่ควรจะส่งก�ำลังพล นอกจากนี ้ยังระบุเกณฑ์
เปรี ยบเทียบส�ำหรับเวลาที่จะเปลี่ยนจากยุทโธปกรณ์ทหาร
เป็ นทรัพย์สนิ พลเรื อน และเมื่อใดที่จะถอนก�ำลังและโยก
ย้ ายก�ำลังทหาร

และความเชี่ยวชาญของผู้พยากรณ์
2. ข้ อผูกพันทวิภาคีที่ด�ำเนินการผ่านศูนย์การ
ประสานงานแบบพหุชาติสง่ เสริ มการใช้
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพต่างชาติโดยพลเรื อนด้ วย
วิธีที่ดีที่สดุ
ฟิ ลิปปิ นส์ ท่ามกลางตาพายุ
3. เมื่อประสานงานกับรัฐบาลอย่างใกล้ ชิด ภาค
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน (หรื อ
เอกชนจะเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มจ�ำนวน
ที่เรี ยกว่าโยลันดาในฟิ ลปิ ปิ นส์) เป็ นพายุไต้ ฝนระดั
ุ่
บ5
การจัดระบบก�ำลังพลส�ำรองของประเทศเพื่อตอบ
และเป็ นพายุไซโคลนเขตร้ อนที่รุนแรงที่สดุ ที่เคยพัดขึ ้นฝั่ ง
สนองความต้ องการการช่วยชีวิตของประชากร
เคลื่อนที่ท�ำลายล้ างผ่านภาคกลางของฟิ ลปิ ปิ นส์ พายุดงั
รายงานที่ตามมาโดยศูนย์เพื่อความเป็ นเลิศด้ าน
กล่าวท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตมากกว่า 7,300 ราย ส่งผลกระทบ การจัดการภัยพิบตั แิ ละการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
ต่อประชาชน 12.9 ล้ านคน และสร้ างความเสียหายมูลค่า พิจารณาวิธีการน�ำบทเรี ยนเหล่านี ้ที่เรี ยนรู้จากพายุไต้ ฝนุ่
1 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 3.1 แสนล้ านบาท) ไห่เยี่ยน มาใช้ ในอีกหนึง่ ปี ต่อมากับพายุไต้ ฝนฮากุ
ุ่
ปิต การ
มีการบรรเทาภัยพิบตั โิ ดย 57 ประเทศ โดยมี 22 ประเทศที่ วิจยั เรื่ อง "ความก้ าวหน้ าของการร่วมมือกันระหว่างทหาร
ส่งเจ้ าหน้ าที่ทหารเข้ ามา
และพลเรื อนเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ : วิธีที่ฟิลปิ ปิ นส์เปลี่ยนบท
แม้ ตงอยู
ั ้ บ่ นจุดได้ เปรี ยบในแปซิฟิกตะวันตก แต่
เรี ยนที่เรี ยนรู้จากพายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน (โยลันดา) ให้ เป็ น
ฟิ ลปิ ปิ นส์เสี่ยงกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติหลายประเภท
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ส�ำหรับการเตรี ยมความพร้ อมและ
ตังแต่
้ พายุไต้ ฝนจนถึ
ุ่
งแผ่นดินถล่มและมรสุม โดยมีพายุ
การตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ (พ.ศ. 2558)" มีอยูท่ ี่ https://
หมุนเขตร้ อนโดยเฉลี่ย 9 ครัง้ ต่อปี
www.cfe-dmha.org/
ในรายงานที่จดั ท�ำโดยศูนย์เพื่อความเป็ นเลิศด้ านการ
นายพอล เบเกอร์ ตัวแทนจากคณะกรรมการกาชาด
จัดการภัยพิบตั แิ ละการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ ระหว่างประเทศเพื่อทหารและกองทัพในเอเชียตะวันออก
ในฮาวาย ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบการตอบสนองต่อภัย
เฉียงใต้ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรื อนใน
พิบตั พิ ายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยนได้ พฒ
ั นาแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ
การจ�ำลองการฝึ ก เช่น คอบร้ าโกลด์ เป็ นสิง่ ส�ำคัญ เพราะ
สามประการเพื่อช่วยชีวิตผู้คน ได้ แก่
เป็ นโอกาสที่จะได้ พฒ
ั นาความรู้ร่วมกันในยามที่ยงั ไม่เกิด
1. ระบบเตือนภัย "แบบครบวงจร" ที่เป็ นที่เข้ าใจโดย การสู้รบในพื ้นที่ขดั แย้ ง การฝึ กจะน�ำชุมชนที่รับมือกับภัย
ทัว่ ไปจะเตรี ยมประเทศให้ พร้ อมส�ำหรับวิกฤต
พิบตั มิ ารวมกันเพื่อ "ปรับจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยให้ ผ้ คู น
ระบบแบบครบวงจรประกอบไปด้ วย การสร้ าง
เข้ าใจว่าเราจะท�ำงานอย่างไรเมื่อทุกอย่างผิดพลาด" นาย
แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ข้ อมูล เทคโนโลยี
เบเกอร์ กล่าว o

สภากาชาดเยอรมนี
เตรียมการขนส่ ง
สิ นค้ าเพือ่ ส่ งมอบ
ให้ เนปาลโดยเป็ น
ส่ วนหนึ่งของพัสดุ
ทั้งหมด 60 ตันหลัง
จากเกิดแผ่ นดินไหว
ในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2558
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ไทย

ส่ งก�ำลังพลเพื่ อด�ำเนิน
ปฏิบัติการสั นติภาพ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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ถามและตอบ
กับเจ้ าหน้ าที่กองทัพไทย พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์
ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ อู �ำนวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย ได้ พดู คุย
กับ ฟอรัม เกี่ยวกับความมุง่ มัน่ ของไทยในการรักษาสันติภาพระดับนานาชาติ
ภายหลังการฝึ กทางทหารระดับนานาประเทศ คอบร้ าโกลด์ 2018 ซึง่ ไทยและ
สหรัฐฯ เป็ นเจ้ าภาพร่วมกัน

ประเทศไทยส่ งทหารเข้ าร่ วมในความพยายามรั กษา
สันติภาพขององค์ การสหประชาชาติในสถานทีต่ ่ าง ๆ เช่ น
ดาร์ ฟูร์ เฮติ และติมอร์ เลสเต กรุ ณาอธิบายบทบาทหน้ าที่
ของศูนย์ ปฏิบัตกิ ารเพื่อสันติภาพในการเตรี ยมความพร้ อม
ให้ กับทหารเพื่อเข้ าร่ วม

รักษาสันติภาพของสหประชาชาติตามสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ
ส�ำหรับการส่งก�ำลังพลแบบรวมหรื อแบบหน่วยทหาร ทางศูนย์จะ
ปฏิบตั ติ ามระบบความพร้ อมด้ านความสามารถเพื่อการรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ ตามความมุง่ มัน่ ของประเทศไทยที่ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ก�ำหนดขึ ้นในการประชุมเพื่อการรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ พ.ศ. 2558 ขณะนี ้มีทหารจากกองทัพไทย
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพก่อตังขึ
้ ้นเป็ นพิเศษ โดยเป็ นองค์กรเพียง
สามหน่วย ได้ แก่ กองร้ อยทหารช่างก่อสร้ าง หน่วยโรงพยาบาลระดับ
แห่งเดียวภายในกองทัพไทยที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบในการ
สอง และหน่วยการขุดเจาะบ่อบาดาล ได้ ลงทะเบียนในระบบความ
ติดตามปฏิบตั กิ ารด้ านสันติภาพในลักษณะองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบ
พร้ อมด้ านความสามารถเพื่อการรักษาสันติภาพระดับสอง โดยมีเป้า
โดยมีบทบาทครอบคลุมระดับการท�ำงานต่าง ๆ เริ่ มตังแต่
้ การเป็ น
หมายเพื่อบรรลุการส่งก�ำลังพลเข้ าร่วมภารกิจของสหประชาชาติ
ตัวแทนของกองทัพในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี สำ� หรับ
ศูนย์แห่งนี ้มีบทบาทส�ำคัญในสองระยะ ภายใต้ ระบบความพร้ อม
การมีสว่ นร่วมของประเทศไทยในกองก�ำลังรักษาสันติภาพในระดับ
ด้ านความสามารถเพื่อการรักษาสันติภาพ ในระยะก่อนการอนุญาตซึง่
ระหว่างกระทรวง ไปจนถึงการก�ำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการ
เป็ นระยะที่การส่งก�ำลังพลหน่วยทหารยังไม่ได้ รับการยืนยัน ศูนย์นี ้จะ
รักษาสันติภาพในระดับกระทรวงกลาโหม โดยศูนย์จะจัดเตรี ยมแผน
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการลงทะเบียนหน่วยต่าง ๆ ในระบบความพร้ อม
สร้ างความสามารถในการรักษาสันติภาพ ประสานงาน และจัดการการ ด้ านความสามารถเพื่อการรักษาสันติภาพ และคงไว้ ซงึ่ ความพร้ อมใน
ส่งก�ำลังพลของไทยเข้ าร่วมกองก�ำลังทหารเพื่อการรักษาสันติภาพ รวม การปฏิบตั กิ ารและการส่งก�ำลังพลเข้ าร่วมได้ ทนั เวลา ส�ำหรับการปฏิบตั ิ
ทังพั
้ ฒนาและด�ำเนินการตามหลักสูตรการฝึ กอบรมก่อนการส่งก�ำลังพล การในต่างประเทศ ศูนย์แห่งนี ้ได้ รับอนุญาตร่วมกับกองบัญชาการ
เมื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ทหารที่จะส่งก�ำลังเข้ าร่วม ทางศูนย์จะ ทหารเพื่อขอความร่วมมือจากกองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพ
ตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่า ทหารที่สง่ ก�ำลังเข้ าร่วมปฏิบตั กิ ารเพื่อการรักษา อากาศ ในการจัดหาบุคลากรให้ กบั การสร้ างกองก�ำลังรักษาสันติภาพ
สันติภาพของสหประชาชาติได้ รับเลือก เพิ่มก�ำลัง ได้ รับอาวุธ และการ การคงไว้ ซงึ่ ความพร้ อมของหน่วยดังกล่าวนี ้ประกอบด้ วยช่วงก่อนการ
ฝึ กอบรมตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
ส่งก�ำลังพลและการฝึ กซ้ อมเป็ นระยะ ๆ ซึง่ ขณะนี ้มีอยูส่ องหน่วยที่ก�ำลัง
ส�ำหรับการส่งก�ำลังพลเป็ นรายบุคคล ทางศูนย์มีบทบาทหน้ าที่จดั
เตรี ยมความพร้ อม คือหน่วยโรงพยาบาลระดับสองและหน่วยการขุด
เตรี ยมระบบการเตรี ยมความพร้ อมที่ชื่อว่า “บัญชีรายชื่อพร้ อมเรี ยก
เจาะบ่อบาดาล
ปฏิบตั งิ าน” โดยกระบวนการดังกล่าวได้ รับการออกแบบมาให้ จดั การ
ในระยะการส่งก�ำลังพลเข้ าร่วม ทางศูนย์จะรับผิดชอบร่วมกับ
คัดเลือกและเตรี ยมความพร้ อมแก่เจ้ าหน้ าที่กองทัพไทย เพื่อกลายเป็ น องค์การสหประชาชาติและองค์กรอื่น ๆ ในการจัดการต่าง ๆ ซึง่
เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพที่เชี่ยวชาญ และเข้ าร่วมปฏิบตั กิ ารเพื่อการ
ประกอบด้ วยการน�ำทีมลาดตระเวนไทยไปยังพื ้นที่ปฏิบตั ภิ ารกิจ การ
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การฝ ึกอบรมเพื่ อรักษาสั นติภาพ
โดยสั งเขป

• ระยะที่ 1

การฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างทักษะรายบุคคล ระยะนี ้ประกอบด้ วยการ

ช่วยเหลือขันพื
้ ้นฐาน การสื่อสารด้ วยภาษาของภารกิจ ทักษะการใช้ อาวุธ การเจรจาต่อรอง
การอ่านแผนที่และการน�ำทาง
• ระยะที่ 2 การฝึ กอบรมเพื่อรั กษาสันติภาพของสหประชาชาติ ระยะนี ้เกี่ยวข้ อง
กับบทเรี ยนค�ำสอนที่ประยุกต์มาจากเนื ้อหาการฝึ กอบรมก่อนการส่งก�ำลังพลเบื ้องต้ นของ
สหประชาชาติ ซึง่ ครอบคลุมพื ้นฐานและหลักการปฏิบตั กิ ารด้ านการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ รวมทังค่
้ านิยม พฤติกรรม และการปฏิบตั ิที่จ�ำเป็ นเพื่อบรรลุภารกิจ
• ระยะที่ 3 การฝึ กอบรมทักษะทางเทคนิคและฝึ กปฏิบต
ั ภิ าคสนาม ระยะนี ้ได้

รับการปรับแต่งให้ เหมาะกับผู้ฝึกงานที่มีทกั ษะในการปฏิบตั หิ น้ าที่เฉพาะของตน ส�ำหรับเจ้ า

หน้ าที่ฝ่ายอ�ำนวยการ การฝึ กอบรมจะครอบคลุมการท�ำงานของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่าง ๆ ภายใน
ส�ำนักงานใหญ่ภาคสนามขององค์การสหประชาชาติ การฝึ กวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมในการ
ปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการฝึ กการตัดสินใจทางทหารและการวางแผนส่วนประกอบ รวมกับการ
ฝึ กซ้ อมแผนบนโต๊ ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ โดยมุง่ เน้ นที่การตอบสนองของเจ้ าหน้ าที่ตอ่ ปั ญหา
ต่าง ๆ เช่น การปกป้องพลเรื อน ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการทหารในภารกิจ การฝึ กอบรมจะ
ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ เช่น การลาดตระเวน การตรวจสอบและการก�ำกับดูแลข้ อตกลง การ
เจรจาต่อรองและการเข้ าประจ�ำต�ำแหน่งที่หอสังเกตการณ์
ในการปฏิบต
ั ก
ิ ารฝ ึกอบรมก่อนการส่ งก�ำลังพลให้กับหน่วย
ทหาร โดยปกติจะประกอบด้วย
• ระยะที่ 1

เริ่มต้ นด้ วยการฝึ กอบรมเพื่อรั กษาสันติภาพของสหประชาชาติ

หลักสูตรนี ้มีไว้ ส�ำหรับหน่วยทหาร ประกอบด้ วยเนื ้อหาการฝึ กอบรมก่อนการส่งก�ำลังพล
เบื ้องต้ น เนื ้อหาการฝึ กอบรมเฉพาะทาง และหลักสูตรฝึ กอบรมการเสริ มก�ำลัง เนื ้อหาการ
ฝึ กอบรมก่อนการส่งก�ำลังพลเบื ้องต้ นเป็ นหลักสูตรขันพื
้ ้นฐานส�ำหรับการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่
รักษาสันติภาพทังหมด
้
ในขณะที่เนื ้อหาการฝึ กอบรมเฉพาะทางจะมีความเฉพาะเจาะจงกับ
บทบาทของทหารแต่ละหน่วย ตัวอย่างหนึง่ คือ ทหารราบจ�ำเป็ นต้ องมีการฝึ กอบรมพิเศษ
เพื่อปกป้องพลเรื อนและรับมือกับความรุนแรงทางเพศที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ ง ส่วนการ
ฝึ กอบรมการเสริ มก�ำลังเน้ นไปที่บางแง่มมุ ซึง่ มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็ จ

• ระยะที่ 2 การฝึ กอบรมที่ประกอบด้ วยการฝึ กอบรมทางเทคนิคและความ

เชี่ยวชาญ การฝึ กอบรมนี ้เกี่ยวข้ องกับงานเฉพาะเจาะจงที่คาดหวังส�ำหรับหน่วยทหาร

ส�ำหรับหน่วยทหารราบ อาจเป็ นการลาดตระเวนหรื อการคุ้มกันยานพาหนะ หรื อการ
ก่อสร้ างถนนส�ำหรับหน่วยทหารช่างก่อสร้ าง
• ระยะที่ 3 การฝึ กอบรมเฉพาะภารกิจเป้าหมาย โดยปกติแล้ วจะเริ่ มเมื่อหน่วยทหาร
รับทราบถึงภารกิจและส่วนที่นา่ จะส่งก�ำลังไป การฝึ กอบรมขึ ้นอยูก่ บั การประเมินสภาพ
แวดล้ อมทางการปฏิบตั กิ ารจากการลาดตระเวน การฝึ กอบรมอาจครอบคลุมการศึกษาเกี่ยว
กับประเทศนัน้ ๆ ภูมหิ ลังของภารกิจ ความเป็ นผู้น�ำในภารกิจ และค�ำสัง่ ของภารกิจ
• ระยะที่ 4 เป็ นการฝึ กอบรมแบบรวมและบูรณาการ ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนส�
้
ำคัญ
ของการฝึ กอบรมทุกประเภทที่ด�ำเนินการมาก่อน และประกอบด้ วยการผสมผสานของการ
ฝึ กออกค�ำสัง่ บังคับบัญชาและการฝึ กภาคสนามส�ำหรับบุคลากรทุกคนภายใต้ การส่งก�ำลัง
พล การฝึ กอบรมนี ้จะจ�ำลองหน่วยที่ปฏิบตั กิ ารภายในสถานที่ที่มีการส่งก�ำลังพล

อาจเป็ นการฝึ กอบรมรู ปแบบใดก็ได้ ท่ เี พิ่มขีดความสามารถของ
หน่ วยทหารที่มีการส่ งก�ำลังพล อาจเป็ นการฝึ กอบรมซ� ้ำเพื่อรักษาความพร้ อมปฏิบตั ิ

• ระยะที่ 5

งานของหน่วย หากการส่งก�ำลังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการหรื อเลื่อนออกไป
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ผลิตและส่งรายชื่อบรรทุกสินค้ าและผู้โดยสาร
บัญชีช�ำระสินค้ า ตลอดจนการจัดการด้ านการ
ขนส่ง การประสานงานด้ านยุทธศาสตร์ การ
เคลื่อนย้ ายทางอากาศและทางทะเล รวมทัง้
การสร้ างสายการสนับสนุนด้ านการส่งก�ำลัง
บ�ำรุงระดับชาติเพื่อการส่งสิง่ ของไปยังหน่วยที่
ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ

กรุ ณาอธิบายความรั บผิดชอบของคุณ
ในฐานะผู้อำ� นวยการศูนย์ ปฏิบัตกิ าร
เพื่อสันติภาพแห่ งกองทัพไทย
ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับบัญชา
หรื อผู้อ�ำนวยการส่วนใหญ่จะก�ำหนดโดยค�ำ
สัง่ ของหน่วยที่ผ้ นู นบั
ั ้ งคับบัญชาอยู่ ในท�ำนอง
เดียวกัน การท�ำความเข้ าใจภารกิจหรื อค�ำสัง่
ของศูนย์ก่อนเป็ นสิง่ ส�ำคัญ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อ
สันติภาพแห่งกองทัพไทยได้ รับค�ำสัง่ ให้ ด�ำเนิน
การตามบทบาทหน้ าที่พิเศษสี่ข้อ ดังนี ้
• ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของเจ้ าหน้ าที่
รักษาสันติภาพ ทางศูนย์จะเป็ นผู้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ และค�ำสัง่ ส�ำหรับการรักษา
สันติภาพ อีกทังให้
้ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การมีสว่ นร่วมอย่างเหมาะสมของกอง
ก�ำลังรักษาสันติภาพไทยในภารกิจ
ของสหประชาชาติ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อ
สันติภาพจะวางแผน จัดการ ก�ำหนด
ทิศทาง และควบคุมกิจกรรมทังหมดที
้
่
เกี่ยวข้ องกับการว่าจ้ างกองก�ำลังรักษา
สันติภาพในแง่ของการจัดตังหน่
้ วยเฉพาะ
กิจ การจัดหาอาวุธแก่หน่วยที่สง่ ก�ำลัง
พล การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ รับการฝึ ก
อบรมตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
การด�ำเนินการลาดตระเวนก่อนการส่ง
ก�ำลังพล การด�ำเนินการตรวจสอบก่อน
การส่งก�ำลังพล และประสานงานด้ านการ
จัดการการยกระดับทางยุทธศาสตร์ จาก
สหประชาชาติ นอกจากนี ้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
เพื่อสันติภาพยังวางแผนและด�ำเนินปฏิบตั ิ
การสนับสนุนด้ านการส่งก�ำลังบ�ำรุงระดับ
ประเทศ รวมทังคงไว้
้
ซงึ่ ความพร้ อมในการ
ปฏิบตั กิ ารของเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพ
แบบรายบุคคลและแบบหน่วยทหารที่ลง
ทะเบียนในระบบความพร้ อมด้ านความ
สามารถเพื่อการรักษาสันติภาพ
• ในฐานะศูนย์การฝึ กอบรมเพื่อการรักษา

กองก�ำลังรักษาสั นติภาพจากไทยแจกจ่ ายวิตามินซีแบบเม็ดให้ กบั เด็ก ๆ ในดาร์ ฟูร์
ตะวันตก ระหว่ างภารกิจของสหประชาชาติ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ร.ท.นพ. วิทยา จิระอนันต์ กลุ แห่ งกองทัพไทย ตรวจเด็กทีป่ ่ วยในดาร์ ฟูตะวันตก
ระหว่ างภารกิจรักษาสั นติภาพของสหประชาชาติ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

สันติภาพระดับชาติ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพจะเป็ นผู้ก�ำหนด
ค�ำสัง่ การฝึ กอบรมเพื่อการรักษาสันติภาพให้ กบั กิจกรรมการฝึ ก
อบรมก่อนการส่งก�ำลังพลของหน่วยต่าง ๆ และเจ้ าหน้ าที่รักษา
สันติภาพรายบุคคล อีกทังพั
้ ฒนาและส่งมอบหลักสูตรการฝึ กอบรม
ก่อนการส่งก�ำลังพลด้ วย นอกจากนี ้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพ
ยังจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมส�ำหรับการส่งก�ำลังพลเป็ นรายบุคคล
และจัดการประชุมสัมมนาเพื่อการรักษาสันติภาพ
• ในฐานะหน่วยบังคับบัญชาระดับชาติ ศูนย์จะเฝ้าติดตามกองก�ำลัง
ทหารเพื่อการรักษาสันติภาพของไทยที่ปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่ภารกิจ
นอกจากนี ้ยังท�ำหน้ าที่บงั คับบัญชาและควบคุมกองก�ำลังทหารที่

ปฏิบตั งิ านภาคพื ้นดิน
• ในฐานะศูนย์แห่งความเป็ นเลิศ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพมี
ส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อการรักษาสันติภาพระดับภูมิภาคและระดับ
โลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้ อปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ศูนย์แห่งนี ้
พัฒนาและเผยแพร่หลักการด้ านการรักษาสันติภาพและข้ อมูลการ
ฝึ กอบรม รวมทังยั
้ งท�ำการวิจยั เชิงวิชาการอีกด้ วย
ดังนัน้ ความรับผิดชอบของผมส่วนใหญ่จงึ เป็ นการก�ำกับการปฏิบตั ิ
งานของศูนย์ให้ เป็ นไปตามหน้ าที่เหล่านี ้ และตรวจสอบให้ แน่ใจว่าใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สิง่ ที่สำ� คัญที่สดุ คือ ผมต้ องใช้ อ�ำนาจทางวินยั และการบังคับ
บัญชาผ่านรองผู้อ�ำนวยการสองคนในสี่หน่วยย่อย ได้ แก่ ฝ่ ายแผนและ
นโยบาย ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ฝ่ ายการฝึ กอบรมและการศึกษา และส่วนการ
บริ หารและฝ่ ายสนับสนุน

กรุ ณาให้ ภาพรวมกว้ าง ๆ ว่ าการฝึ กอบรมส�ำหรั บปฏิบัตกิ าร
เพื่อการรั กษาสันติภาพของสหประชาชาติเกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
ใดบ้ าง
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพแห่งกองทัพไทยตระหนักว่า ก่อนการมี
IPD FORUM
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ส่วนร่วมในปฏิบตั กิ ารเพื่อการรักษาสันติภาพ ทหารและหน่วยต่าง ๆ
ต้ องผ่านการเตรี ยมความพร้ อมอย่างเหมาะสมส�ำหรับภารกิจการรักษา
สันติภาพยุคใหม่ ดังนัน้ การฝึ กอบรมก่อนการส่งก�ำลังพลจึงมีบทบาท
ส�ำคัญที่ท�ำให้ มนั่ ใจว่าทหารตลอดจนหน่วยทหารได้ รับความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่เป็ นไปตามความท้ าทายที่เพิ่มขึ ้นของปฏิบตั กิ ารเพื่อการ
รักษาสันติภาพ และเพื่อให้ ด�ำเนินการตามความเชี่ยวชาญของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพแห่งกองทัพไทยซึง่
ท�ำหน้ าที่เป็ นสถาบันเพื่อการรักษาสันติภาพระดับชาติ มีความรับผิด
ชอบหลักในการเลือกใช้ หลักสูตรการฝึ กอบรมก่อนการส่งก�ำลังพลเพื่อ
การรักษาสันติภาพระดับชาติ และส่งมอบให้ กบั ทหารที่มงุ่ มัน่ เข้ าร่วม
ภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ
การฝึ กอบรมด้ านการรักษาสันติภาพของกองทัพไทยออกแบบมา
ให้ เข้ ากับการส่งก�ำลังพลและหน่วยทหารบางประเภท โดยหลักสูตรดัง
กล่าวได้ รับการพัฒนาตามมาตรฐานการฝึ กอบรมของสหประชาชาติ
พร้ อมกับยึดมัน่ ในหลักการระดับชาติและแนวปฏิบตั ทิ างทหาร (ดู
แผนภูมิรายละเอียดการฝึ กอบรมในหน้ า 41)

ใครรั บการฝึ กอบรมทีศ่ ูนย์ ได้ บ้าง ทหารต่ างชาติเข้ าร่ วม
หลักสูตรนี้ได้ เช่ นเดียวกับกองก�ำลังของไทยหรื อไม่
การฝึ กอบรมเพื่อการรักษาสันติภาพซึง่ ด�ำเนินการโดยศูนย์ปฏิบตั กิ าร
เพื่อสันติภาพแห่งกองทัพไทยมุง่ เป้าไปยังกลุม่ ประชากรที่ตา่ งกัน ผม
38
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เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาสั นติภาพไทยเดินผ่ านตลาดในบูรู ดาร์ ฟูร์ ทีซ่ ึ่งสหประชาชาติ
ด�ำเนินการคลินิกรักษาสุ ขภาพ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

แบ่งทหารออกเป็ นสี่กลุม่ ใหญ่ คือ
• เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพที่ถูกเคลื่อนพลเป็ นรายบุคคล ศูนย์
จะด�ำเนินหลักสูตรการฝึ กอบรมสองหลักสูตร คือการฝึ กอบรมฝ่ าย
อ�ำนวยการของสหประชาชาติ และผู้เชี่ยวชาญทางการทหารใน
ภารกิจของสหประชาชาติเป็ นประจ�ำทุกปี หลักสูตรดังกล่าวมีกลุม่
เป้าหมายเป็ นเจ้ าหน้ าที่จ�ำนวน 40 ถึง 45 นาย ตังแต่
้ ยศร้ อยเอกไป
จนถึงพันโทที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และได้ รับเลือกให้ อยูใ่ นรายชื่อ
ล่วงหน้ าส�ำหรับการส่งก�ำลังพลภายในหนึง่ ปี
• หน่ วยทหาร ศูนย์จะด�ำเนินการฝึ กอบรมหลักสูตรประจ�ำปี กอ่ นการ
ส่งก�ำลังพลเพือ่ การรักษาสันติภาพส�ำหรับหน่วยทหาร ซึง่ หลักสูตร
ดังกล่าวจะมีเจ้ าหน้ าทีส่ ำ� คัญ 40 นายเข้ าร่วม และศูนย์จะผลิตผู้ฝึก
อบรมเพือ่ กระจายข้ อมูลหลักสูตรไปยังหน่วยทังสามของกองทั
้
พไทย
• ครู ฝึกระดับชาติ ศูนย์จะผลิตครูฝึกทหารจ�ำนวน 40 นายเพื่อสอน
หลักสูตรก่อนการส่งก�ำลังพลเพื่อการรักษาสันติภาพให้ กบั กอง
ทหารกลุม่ เป้าหมายทังหมด
้
ครูฝึกจะได้ รับการเสนอชื่อจากกองทัพ
บก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพไทย และครู
ฝึ กของศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพ

• ผู้ฝึกงานระหว่ างประเทศ กองทัพไทยเป็ นผู้สนับสนุนเจ้ าหน้ าที่
9 นายจากชาติสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ให้ เข้ าร่วมการฝึ กอบรม
ฝ่ ายอ�ำนวยการของสหประชาชาติในแต่ละปี โดยร่วมมือกับศูนย์
การฝึ กอบรมเพื่อการรักษาสันติภาพ ในฐานะสมาชิกของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน ศูนย์ก�ำลัง
พิจารณาการเสนอหลักสูตรให้ องค์การสหประชาชาติรับรองภายใน
พ.ศ. 2563 ซึง่ หากบรรลุผลแล้ ว หลักสูตรดังกล่าวจะเปิ ดให้ กบั
ประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากอาเซียน นอกจากการฝึ กอบรมฝ่ าย
อ�ำนวยการของสหประชาชาติแล้ ว ทางศูนย์ยงั เป็ นเจ้ าภาพร่วมกับ
ศูนย์การฝึ กอบรมเพื่อการรักษาสันติภาพของกองทัพออสเตรเลียใน
การฝึ กซ้ อมด้ านการรักษาสันติภาพระดับภูมภิ าค พิราบ-จาบิรู ทุก ๆ
สองปี อีกด้ วย ซึง่ การฝึ กดังกล่าวเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่ชาวต่าง
ชาติสงู สุดถึง 50 นายจากกว่า 22 ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
เข้ าร่วม

ยิ่งไปกว่านัน้ การเคารพวัฒนธรรมท้ องถิ่นยังเป็ นสิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับกองก�ำลังทหารของไทยที่ปฏิบตั ิงานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ประเทศไทยเชื่อว่าสันติภาพ ความมัน่ คง และการพัฒนามีความ
สัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกัน สันติภาพไม่สามารถส�ำเร็ จได้ โดยปราศจาก
ความมัน่ คง นอกจากนี ้ ความมัน่ คงและเสถียรภาพจะไม่สามารถ
เกิดขึ ้นได้ หากชุมชนยังคงพัฒนาได้ ไม่ดี สันติภาพ ความมัน่ คง และ
การพัฒนาจึงต้ องกล่าวถึงซึง่ กันและกันเพื่อให้ ครบสมบูรณ์ ดัง
นัน้ เมื่อประเทศไทยส่งกองก�ำลังเข้ าร่ วมกองก�ำลังรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ ก็มกั น�ำเอาโครงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาช่วยปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้ องถิ่นและช่วยให้ ชมุ ชนพึง่ พาตนเองได้ ความส�ำเร็ จของกองก�ำลัง
ทหารของไทยเห็นได้ ชดั ในภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพมากมาย เช่น
โครงการด้ านการเกษตรที่กองก�ำลังทหารของไทยแนะน�ำให้ กบั ชุมชน
ต่าง ๆ ที่ติมอร์ -เลสเตและดาร์ ฟรู ์ ซึง่ ได้ วางรากฐานให้ ประชาชนท้ อง
ถิ่นมีความสามารถหาเลี ้ยงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ และพึง่ ตนเอง
่
กรุ ณาอธิบายความส�ำคัญของการฝึ กอบรมด้ านวัฒนธรรม ที ได้ ความส�ำเร็ จเหล่านี ้จะเป็ นไปไม่ได้ หากปราศจากการฝึ กอบรมด้ าน
สอนทหารให้ เคารพประเพณีและค่ านิยมของวัฒนธรรมท้ อง วัฒนธรรม

ถิน่ ในปฏิบัตกิ ารเพื่อการรั กษาสันติภาพ

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพแห่งกองทัพไทยให้ ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเคารพความหลากหลาย โดยตระหนักดีวา่ ปฏิบตั กิ ารเพื่อการ
รักษาสันติภาพที่มีเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพซึง่ มีภมู ิหลังต่างกัน ท�ำงาน
ในระบบแบบผสมผสานทังในเชิ
้ งวัฒนธรรมและเชิงระบบ ความส�ำเร็จ
จะเกิดขึ ้นได้ ต้องอาศัยความเคารพต่อประชากรท้ องถิ่นซึง่ มีบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรมและประเพณีเป็ นของตนเอง ความส�ำเร็ จของภารกิจจะ
ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ที่ให้ เกียรติกนั ของ
เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพแต่ละนาย ซึง่ จะสร้ างความเชื่อใจและความ
มัน่ ใจในภารกิจการรักษาสันติภาพ ทังยั
้ งช่วยให้ เกิดความปลอดภัย
และเสถียรภาพภายในพื ้นที่ของการปฏิบตั กิ าร บุคลากรเจ้ าหน้ าที่รักษา
สันติภาพทุกนายที่ถกู ส่งก�ำลังพลจากศูนย์แห่งนี ้ได้ รับการปลูกฝั งให้
เคารพความหลากหลายและวัฒนธรรมท้ องถิ่น การเคารพความหลาก
หลายเป็ นหนึง่ ในค่านิยมพื ้นฐานสามประการของสหประชาชาติ อีกสอง
ประการคือบูรณภาพและความเป็ นมืออาชีพ การไม่รักษาค่านิยมเหล่า
นี ้จะเป็ นภัยต่อภารกิจ ผมภูมิใจมากที่จะกล่าวว่า ตลอด 60 ปี ของการ
มีสว่ นร่วมในกองก�ำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ไม่มีการร้ อง
เรี ยนจากประชาชนท้ องถิ่นแม้ แต่กรณีเดียวว่าเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพ
จากไทยประพฤติมิชอบหรื อกระท�ำความผิด ผมเชื่อว่าการฝึ กอบรม
เรื่ องความหลากหลาย มีบทบาทส�ำคัญในการคงไว้ ซงึ่ บูรณภาพของเจ้ า
หน้ าที่รักษาสันติภาพชาวไทย หลักฐานความส�ำเร็จบางส่วนเห็นได้ จาก
การแสดงความชื่นชมของนายบัน คีมนุ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ
ซึง่ กล่าวในหนังสือราชการที่สง่ ถึงประเทศไทยใน พ.ศ. 2555 ว่า
“กองทัพไทยปฏิบตั ิงานได้ อย่างน่าชื่นชมและสร้ างผลกระทบเชิงบวก
อย่างยิ่งในดาร์ ฟรู ์ ตะวันตก นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านทางทหาร
อย่างแข็งขันแล้ ว บุรุษและสตรี แห่งกองทัพไทยยังทุม่ เทท�ำงานเพื่อเสริ ม
สร้ างความสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาชนในดาร์ ฟรู ์ โครงการของกองทัพ
เพื่อสนับสนุนชุมชนท้ องถิ่น โดยเฉพาะโครงการด้ านการเกษตร ยังได้ รับ
การยกย่องอย่างสูงจากประชาชนอีกด้ วย”

“

การเคารพความหลากหลาย
เป็ นหนึ่งในค่ านิยมพื้นฐานสาม
ประการของสหประชาชาติ อีก
สองประการคือบูรณภาพและ
ความเป็ นมืออาชีพ การไม่
รั กษาค่ านิยมเหล่ านี้จะเป็ นภัย
ต่ อภารกิจ"

หากกล่ าวในเชิงวัฒนธรรม การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ชายและ
หญิงส�ำหรั บการปฏิบัตกิ ารเพื่อการรั กษาสันติภาพมีความ
ส�ำคัญอย่ างไร
หากว่ากันตามตรง ประเทศไทยมีวฒ
ั นธรรมแบบสังคมชายเป็ นใหญ่มา
อย่างยาวนาน นับแต่โบราณมาจนถึงปั จจุบนั เพศชายมีบทบาทเป็ น
ผู้น�ำในแทบทุกสังคม ในชุมชนของเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพก็ไม่ตา่ ง
กัน กลุม่ ประชากรหลักของเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพจากทัว่ โลกก็เป็ น
ผู้ชาย แต่ประเทศไทยตระหนักว่าความขัดแย้ งส่งผลกระทบต่อผู้หญิง
ต่างไปจากผู้ชาย ผู้หญิงมักจะมีทรัพยากรในการปกป้องตนเองน้ อย
กว่า และมักจะเป็ นประชากรผู้พลัดถิ่นและผู้อพยพกลุม่ หลัก รวมถึง
เด็ก ๆ ด้ วย ยุทธวิธีของสงคราม เช่น ความรุนแรงทางเพศ มีเป้าหมาย
ที่คนกลุม่ นี ้โดยเฉพาะ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักจะถูกล่อลวงและข่มขืน
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รวมถึงถูกใช้ เป็ นทาสบ�ำบัดความใคร่ ผู้หญิงและเด็กที่ถกู ล่อลวง อาจ
ถูกครอบครัวปฏิเสธและอาจหาคูค่ รองได้ ยากหลังความขัดแย้ งดังกล่าว
จบลง ในสถานการณ์เหล่านี ้ ความจ�ำเป็ นในการสร้ างความสัมพันธ์กบั
ประชาชนในท้ องถิ่นเป็ นสิง่ ส�ำคัญ เพราะไม่เพียงเป็ นการรวบรวมข่าว
กรอง แต่ยงั เป็ นการตระเตรี ยมระบบเตือนภัยล่วงหน้ า ด�ำเนินการเสริ ม
สร้ างศักยภาพ และสร้ างความเชื่อมัน่ อีกด้ วย แต่เนื่องจากผู้หญิงและ
เด็กเป็ นเหยื่อส่วนใหญ่ของความรุนแรงในความขัดแย้ งต่าง ๆ ที่กล่าว
มา โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ ท�ำให้ ทหารชายมักจะข้ ามพรมแดน
ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้ างความเชื่อใจนี ้ได้ ยาก ซึง่ เจ้ าหน้ าที่
รักษาสันติภาพหญิงสามารถเติมเต็มช่องว่างนี ้ได้ โดยมอบความรู้สกึ
มัน่ คงปลอดภัยแก่ผ้ หู ญิงและเด็ก และสามารถส่งเสริ มความเชื่อใจและ
รวบรวมข้ อมูลข่าวสารที่มีคา่ ต่อภารกิจ ในการเตรี ยมความพร้ อมส�ำหรับ
การมีสว่ นร่วมในกองก�ำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ศูนย์
ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพแห่งกองทัพไทยตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของ
เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพหญิง และได้ รวมเอามุมมองทางเพศเข้ าไว้ ใน
ความพยายามทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนมติคณะความมัน่ คงแห่ง
สหประชาชาติ 1325 (พ.ศ. 2543) กองทัพไทยเน้ นการให้ ความส�ำคัญ
กับการมีสว่ นร่วมของเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพหญิง ซึง่ มีการส่งก�ำลัง
พลเป็ นรายบุคคลเพิม่ ขึ ้นให้ ถงึ ร้ อยละ 15 ของกองก�ำลังรักษาสันติภาพ

นอกจากนี ้ กองทัพบกยังมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันกับประชาคมนานาชาติ
ในการออกเสียงสนับสนุนส�ำหรับความพยายามทัว่ โลกในวาระนี ้ ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพ
ไทยในฐานะผู้แทนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม น�ำคณะผู้แทนไทย
เข้ าร่วมการประชุมเพื่อการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่เมือง
แวนคูเวอร์ รัฐบริ ตชิ โคลัมเบีย โดยได้ พดู คุยถึงวาระของกองทัพในการ
เพิม่ การมีสว่ นร่วมของเจ้ าหน้ าที่หญิงไทยในกองก�ำลังรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รองผู้บญ
ั ชาการทหาร
สูงสุดได้ พดู คุยกับนางแมรี่ ลู แม็คฟี แดรน สมาชิกวุฒสิ ภาชาวแคนาดา
ที่กรุงเทพฯ โดยกล่าวย� ้ำถึงกลยุทธ์ของกองทัพไทยในการเพิม่ ขีดความ
สามารถให้ กบั เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพหญิง นอกเหนือจากการเพิม่ ขีด
ความสามารถให้ กบั เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพหญิงแล้ ว ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
เพื่อสันติภาพยังมุง่ มัน่ สร้ างความมัน่ ใจว่าการฝึ กอบรมก่อนการส่งก�ำลัง
พลให้ กบั ทังทหารชายและหญิ
้
ง มีการกล่าวถึงมุมมองทางเพศและความ
พล.ต. ปี เตอร์ คอสโกรฟ ผู้บัญชาการกองก�ำลังนานาชาติตมิ อร์ ตะวันออก (ขวา)
ท�ำความเคารพทหารไทยเมือ่ มาถึงเมืองเบาเกา ในภารกิจรักษาสั นติภาพของ
สหประชาชาติเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 รอยเตอร์

การสนับสนุนด้านการรักษาสั นติภาพของไทย*
พ.ศ. 2534

เขตปลอดทหารคูเวต/อิรัก: เจ้ าหน้ าที่ 7 นาย
อิรัก: ทหาร 50 นาย
พ.ศ. 2535

กัมพูชา: ทหารช่าง 705 นาย
พ.ศ. 2541

เซียร์ ราลีโอน: ทหาร 5 นาย
พ.ศ. 2542 / พ.ศ. 2543-2545

ติมอร์ -เลสเต: ทหาร 1,581 นาย (พ.ศ. 2542)
ติมอร์ -เลสเต: ทหาร 925 นาย (พ.ศ. 2543-2545)
พ.ศ. 2553

ดาร์ ฟูร์ ซูดาน: ทหาร 800 นาย
*ไทยยังคงมีสว่ นร่วมเล็ก ๆ น้ อย ๆ ในภารกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ
ที่มา: www.providingforpeacekeeping.org

เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาสั นติภาพไทยได้ เข้ าร่ วมภารกิจของสหประชาชาติใน
บุรุนดี เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ขณะเตรียมระเบิดกระสุ นทีช่ านเมือง
บูจุมบูรา ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

รุนแรงทางเพศที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ ง การแสวงหาผลประโยชน์
และการล่วงละเมิดทางเพศ การฝึ กอบรมดังกล่าวระบุเพิม่ เติมถึงหน้ าที่
พิเศษของเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพหญิงตามที่ได้ กล่าวไปก่อนหน้ านี ้

นอกจากนี ้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
ได้ รับการพิจารณาให้ สนับสนุนองค์การสหประชาชาติในการธ�ำรงรักษา
สันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ
ฉะนัน้ กองทัพไทยจึงพิจารณาให้ การมีสว่ นร่วมรับใช้ ทางการทหาร
การมีส่วนร่ วมในปฏิบัตกิ ารเพื่อรั กษาสันติภาพส่ งผลต่ อ
แก่กองก�ำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเป็ นวาระส�ำคัญของ
ความสามารถทางทหารโดยรวมและประสิทธิภาพการปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ทางการทหารในการยับยังภั
้ ยคุกคามต่อราชอาณาจักร
งานของประเทศไทยอย่ างไร
กองทัพจึงสร้ าง ฝึ กซ้ อม และคงไว้ ซงึ่ ขีดความสามารถในการรักษา
สันติภาพตามยุทธศาสตร์ ทางการทหาร ซึง่ การมีสว่ นร่วมดังกล่าวท�ำให้
การตอบค�ำถามข้ อนี ้ ผมอยากชี ้แจงในเบื ้องต้ นว่าประเทศไทยเป็ น
สอดคล้ องกับขีดความสามารถของกองทัพ ซึง่ หมายความว่าการทีไ่ ทย
ประเทศขนาดกลางที่รักสันติ วาระที่สงู ที่สดุ ของกองทัพคือการป้องกัน เข้ าร่วมกองก�ำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ จะไม่มผี ลกระทบที่
ประเทศและปกป้องอ�ำนาจอธิปไตย อาณาเขต บูรณภาพ และผล
ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ความสามารถทางทหารในภาพรวม นอกจากนี ้ ในกรณี
ประโยชน์ของบ้ านเมืองจากภัยคุกคามทังภายนอกและภายใน
้
ดังนัน้
วิกฤตทีจ่ ำ� เป็ นต้ องมีกองก�ำลังในระดับสูงกว่า กองทัพไทยยังมีระบบทีม่ ี
การเตรี ยมพร้ อมและคงไว้ ซงึ่ กองก�ำลังทหารที่นา่ เชื่อถือในการต่อสู้
ประสิทธิภาพเพือ่ เคลือ่ นย้ ายและฝึ กซ้ อมกองก�ำลังทหารส�ำรองอีกด้ วย
จึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น แต่เมื่อเป็ นเรื่ องของปั ญหาความขัดแย้ ง เราเชื่อใน
กองทัพไทยยังคงมุง่ มัน่ อย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนสหประชาชาติ
การระงับข้ อพิพาทอย่างสันติ ซึง่ ข้ อยุตทิ างการเมืองต้ องน�ำหน้ าความ
ในการธ�ำรงรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ นับแต่อดีตถึงปั จจุบนั
พยายามดังกล่าว ส่วนการแก้ ปัญหาด้ วยการทหารควรเป็ นทางเลือก
กองทัพไทยรับใช้ ด้านสันติภาพโดยส่งกองก�ำลังทางทหาร ทรัพยากร
สุดท้ าย ในบริ บทของสันติภาพโลก กองทัพเชื่อในแนวทางร่วมส�ำหรับ
และการบริ การให้ กบั ภารกิจรักษาสันติภาพมากกว่า 20 ภารกิจทัว่
การป้องกันและก�ำจัดภัยคุกคามเพื่อน�ำมาซึง่ สันติโดยสันติวิธี รวมทัง้
โลก โดย 4 ภารกิจในจ�ำนวนนันที
้ ่ยงั คงด�ำเนินการอยู่ นัน่ คือ ภารกิจ
สอดคล้ องกับหลักการของความยุตธิ รรมและกฎหมายระหว่างประเทศ รักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริ กากับสหประชาชาติในดาร์
การปรับเปลี่ยนหรื อการระงับข้ อพิพาทระหว่างประเทศ แนวทางดัง
ฟูร์ ภารกิจสหประชาชาติในเซาท์ซดู าน และคณะผู้สงั เกตการณ์ทาง
กล่าวจะต้ องด�ำเนินการโดยองค์กรซึง่ มีอ�ำนาจเป็ นที่เคารพกันทัว่ ไป
ทหารของสหประชาชาติในอินเดียและปากีสถาน นอกจากนี ้ กองทัพ
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยตระหนักว่าความขัดแย้ ง บกยังอยูร่ ะหว่างกระบวนการส่งกองร้ อยทหารช่างก่อสร้ างที่มีก�ำลังพล
ที่เกิดขึ ้นในภูมิภาคหนึง่ ไม่ได้ จ�ำกัดอยูแ่ ต่เพียงในภูมิภาคนันอี
้ กต่อไป
จ�ำนวน 273 นายไปยังเซาท์ซดู าน โดยมีก�ำหนดการส่งก�ำลังพลในเดือน
ผลกระทบที่ไม่พงึ ประสงค์จะกระจายไปทัว่ ภูมิภาคหรื อทวีปอื่นอย่าง
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้ งในซีเรี ยและลิเบียเป็ นตัวอย่างที่ดี ไทยมี
กองทัพไทยมุง่ มัน่ เพิ่มความพยายามในการสนับสนุนองค์การ
ความเชื่อเพิ่มเติมว่าการท�ำให้ โลกสงบสุขเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ ในการ
สหประชาชาติ เพื่อธ�ำรงรักษาสันติภาพระหว่างประเทศให้ มากยิ่งขึ ้น
ปกป้องราชอาณาจักร
เพื่อให้ โลกมีความปลอดภัยและสงบสุขมากขึ ้น o
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ความคืบหน้าในการ
่
ลดความเสียงจากภัยพิบตั ิ
แนวทางการแก้ไ ขปั ญหาแบบพหุ ภ าคี ข องเนปาลหลั ง จากเกิ ด แผ่ น ดิ นไหวครั้ งใหญ่ ซ้� ำสอง

พล.อ. พูรนา จันทรา ธาปา /กองทัพบกเนปาล
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ด้ วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทรี่ วดเร็วและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในโลกปั จจุบนั ท�ำให้
โครงสร้ างพื ้นฐานทีส่ ำ� คัญและโครงสร้ างทางสังคมถูก
คุกคามมากขึ ้นจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและภัยพิบตั ิ
ทีม่ นุษย์สร้ างขึ ้น ภัยพิบตั ถิ อื เป็ นส่วนหนึง่ ในการด�ำรง
อยูข่ องมนุษย์เรื่อยมา โลกก�ำลังเผชิญกับภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติมากขึ ้นกว่าเดิมในด้ านความถีแ่ ละความ
รุนแรง ประชากรของภูมภิ าคอินโดแปซิฟิกมีแนวโน้ มที่
จะได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติมากกว่า
ผู้ทอี่ ยูใ่ นภูมภิ าคอืน่ ถึงห้ าเท่า อินโดแปซิฟิกเป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยของประชากรมากกว่าร้ อยละ 61 ของประชากร
โลก คิดเป็ นร้ อยละ 57 ของการเสียชีวติ จากภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติทวั่ โลกตังแต่
้ พ.ศ. 2513
อย่างไรก็ตาม ไม่มีหน่วยงาน ภาคส่วน หรื อกอง
ก�ำลังใดที่มีขีดความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาใหญ่
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสร้ างความ
หายนะอย่างรุนแรงขนาดนันได้
้ เพียงล�ำพัง การช่วย
เหลือและความร่วมมือระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ต่าง ๆ ที่มีโครงสร้ างเกี่ยวเนื่องกันในหลายด้ าน เป็ น
ตัวเลือกแรกส�ำหรับการลดความเสี่ยงในเหตุการณ์
ภัยพิบตั ทิ ี่ซบั ซ้ อน

ความเสี่ยงของเนปาล

เนปาลเป็ นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบตั มิ ากที่สดุ อันดับที่ 20 ของโลก และเมื่อกล่าวถึง
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวถือว่าเป็ นประเทศ
ที่มีความเสี่ยงมากที่สดุ อันดับที่ 11 ของโลก เมื่อไม่
กี่ปีที่ผา่ นมา เนปาลประสบภัยพิบตั อิ ย่างน้ อยสาม
ประเภท ได้ แก่ แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในกอร์ ขา่ เมื่อ
พ.ศ. 2558 น� ้ำท่วมพื ้นที่ราบทางตอนใต้ เมื่อ พ.ศ.
แผ่ นดินไหวใหญ่ สองครั้งในเนปาล
ท�ำลายบ้ านเรือนมากกว่ า 600,000 หลัง 2560 และเครื่ องบินสายการบินยูเอส-บังกลาตกเมื่อ
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2561 หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 และ 7.5 ที่
2558 รวมถึงบ้ านเรือนเหล่ านีใ้ นหมู่บ้าน ภูมิภาคกอร์ ขา่ ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.
เกราอูจาอันห่ างไกลในเขตกอร์ ข่า

2558 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาแบบพหุภาคีและการ
มีสว่ นร่วมกับพันธมิตรนานาประเทศคือปั จจัยส�ำคัญ
ในการฟื น้ ฟูสสู่ ภาพปกติ ภัยพิบตั สิ องประเภทหลังนัน้
พลเมืองเนปาลและกองก�ำลังของรัฐบาล โดยเฉพาะ
กองทัพบกเนปาล เป็ นผู้รับมือส�ำคัญเพื่อเอาชนะ
วิกฤตหลังจากเหตุการณ์น� ้ำท่วมที่ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต
กว่า 140 คนและท�ำให้ มีผ้ พู ลัดถิ่นกว่า 460,000 คน
รวมถึงเหตุการณ์เครื่ องบินตกที่สนามบินกาฐมาณฑุ
ซึง่ มีผ้ โู ดยสารเสียชีวิตถึง 51 คน
แต่การแก้ ไขปั ญหาภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่จาก
ฝ่ ายใดเพียงฝ่ ายเดียวอาจไม่เพียงพอ ในทางกลับ
กัน สถานการณ์ดงั กล่าวอาจรับประกันว่าประเทศ
จะเลือกใช้ กรอบการดําเนินงานแบบพหุภาคีเพื่อ
การช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
พิบตั ิ เช่นเดียวกับที่เนปาลด�ำเนินการหลังจากเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่กอร์ ขา่ ซึง่ ท�ำให้ มี
ผู้เสียชีวิตเกือบ 9,000 คน ได้ รับบาดเจ็บอีกมากกว่า
20,000 คน และท�ำลายที่อยูอ่ าศัยกว่า 600,000
หลังคาเรื อน ท�ำให้ 650,000 ครัวเรื อนต้ องพลัดถิ่น
เนปาลเป็ นประเทศที่มีกรอบการดําเนินงานแบบ
พหุภาคีหลายด้ าน เช่น กรอบการดําเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ (พ.ศ. 25582573) และกรอบการดําเนินงานเฮียวโงะก่อนหน้ า
นี ้ (พ.ศ. 2548-2558) สมาคมการลดความเสี่ยง
แห่งชาติและโครงการหลักห้ าโครงการ เป็ นแผน
งานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั แิ ม้ จะไม่ใช่การ
แก้ ปัญหาแบบพหุภาคี ที่ได้ รับการสนับสนุนจากผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียนานาชาติ เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย
ธนาคารโลก และหน่วยงานการกุศล รัฐบัญญัตกิ าร
ลดและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ทิ ี่ประกาศใช้
ใหม่ รวมถึงกรอบการตอบสนองต่อภัยพิบตั แิ ห่งชาติ
ได้ เสนอวิธีการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เมื่อประเทศเผชิญกับภัยพิบตั ิ โดยกรอบการด�ำเนิน
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งานดังกล่าวจัดเตรี ยมไว้ ส�ำหรับศูนย์ประสานงานทางการทหารระหว่าง
ประเทศให้ เป็ นแผนงานการประสานงานภายในกองทัพบกเนปาล ที่
ทรัพยากรด้ านการป้องกันทางทหารและพลเรื อนต่างชาติสามารถ
รายงานเข้ าไปเพื่อให้ ความช่วยเหลือได้
เนปาลยังเป็ นประเทศสมาชิกโครงการชุดช่วยการวางแผนผสมหลาย
ชาติ ซึง่ เป็ นความพยายามร่วมมือระหว่าง 31 ประเทศทีม่ ผี ลประโยชน์ใน
อินโดแปซิฟิก โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เพิม่ การตอบสนองทางทหารระดับ
นานาชาติในระหว่างวิกฤตการณ์ กองทัพบกเนปาลได้ จดั การฝึ กหลาย
อย่างร่วมกับกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก โดยใช้
แผนงานนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการเตรียมพร้ อมด้ านภัยพิบตั ิ คุณลักษณะที่
ส�ำคัญคือการท�ำงานร่วมกันและประสานงานกับผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง่
กลายเป็ นประโยชน์ในช่วงทีเ่ กิดภัยพิบตั จิ ริง สิง่ นี ้ได้ รับการพิสจู น์อย่าง
เพียงพอในช่วงทีเ่ กิดแผ่นดินไหวใหญ่ เมือ่ ความร่วมมือระดับสูงในกลุม่
หน่วยงานหลายประเทศ และการจัดตังศู
้ นย์ประสานงานทางการทหาร
ระหว่างประเทศเป็ นการเร่งด่วนได้ รับการรับรอง เนือ่ งจากนโยบายทีม่ ี
ประสิทธิภาพและการสัมมนาต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึ ้นในอดีต

เรื่องราวความส�ำเร็จแบบพหุภาคี

ศูนย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศเป็ นหนึง่ ในแผนงานทีโ่ ดด
เด่น ซึง่ ช่วยรวบรวมความช่วยเหลือแบบพหุภาคี ภายไม่กช่ี ว่ ยโมงหลัง
จากเกิดภัยพิบตั แิ ละรัฐบาลขอความช่วยเหลือจากต่างชาติ กองทัพบก

เนปาลได้ จดั ตังศู
้ นย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศขึ ้น โดย
รวมแล้ ว 34 ประเทศทีด่ ำ� เนินการผ่านหน่วยงานทหาร 18 แห่งและหน่วย
งานทีไ่ ม่ใช่ทหาร 16 แห่ง เข้ ามามีสว่ นร่วมในศูนย์ประสานงานทางการ
ทหารระหว่างประเทศหลังจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในกอร์ ขา่ เมือ่ พ.ศ.
2558 แม้ นจี่ ะเป็ นครัง้ แรกทีก่ องทัพบกเนปาลได้ รวบรวมการสนับสนุน
แบบพหุภาคี แต่ประสบการณ์กอ่ นหน้ าจากการฝึ กจ�ำลองในโครงการชุด
ช่วยการวางแผนผสมหลายชาติ ช่วยให้ กอ่ ตังศู
้ นย์ประสานงานทางการ
ทหารระหว่างประเทศได้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงระดมก�ำลังและประสาน
งานอย่างเป็ นระบบกับทรัพยากรทางการทหารและการป้องกันพลเรือน
ต่างชาติทมี่ าถึงเนปาล ต้ นแบบศูนย์ประสานงานแบบพหุชาติของ
กระบวนการปฏิบตั งิ านของกองก�ำลังแบบพหุชาติ ได้ นำ� มาใช้ เพือ่ อ้ างอิง
ส�ำหรับสร้ างศูนย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศ
การจัดการสนามบินและเที่ยวบินขาเข้ าเป็ นงานที่ยากล�ำบาก
เนื่องจากข้ อจ�ำกัดของสถานที่และความช่วยเหลือมหาศาลที่หลัง่ ไหล
เข้ ามา พร้ อมกับสิง่ ของบรรเทาทุกข์จากพันธมิตรนานาประเทศของ
เนปาล เพื่อการจัดการอย่างเพียงพอของสนามบินและการล�ำเลียง
สิง่ ของบรรเทาทุกข์อย่างราบรื่ น จึงได้ มีการจัดตังที
้ มจัดการสนามบิน
โดยเฉพาะที่แยกจากศูนย์ต้อนรับและการเดินทางขาออก เพื่อเป็ นส่วน
หนึง่ ของศูนย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศที่สนามบิน
แต่ละทีมที่รายงานต่อศูนย์จะมีฐานที่มนั่ ชัว่ คราวและเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศ ซึง่ ทีมงานจะระดม

เจ้ าหน้ าทีท่ หารอินเดีย เนปาล และชาว
บ้ าน ท�ำการขนถ่ ายสิ่ งของบรรเทาทุกข์ จาก
เฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพอากาศอินเดีย ที่
หมู่บ้านบาร์ พกั ในภาคกลางตอนเหนือของ
เนปาล เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เก้ าวัน
หลังจากเกิดเหตุแผ่ นดินไหวใหญ่ ครั้งแรก
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ก�ำลังตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรที่มี บุคลากร
และความเรี ยกร้ องของสถานการณ์ เจ้ าหน้ าที่ประสานงานเนปาลจะ
ประจ�ำการอยูก่ บั ทีมต่างชาติแต่ละทีม และเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
จากทีมต่างชาติแต่ละทีมจะเป็ นตัวแทนในศูนย์ประสานงานทางการ
ทหารระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนร่วมกันและการแบ่งปั นข้ อมูล
การประสานสอดคล้ องและการท�ำงานร่วมกันเป็ นความท้ าทายที่
ส�ำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความพยายามซ� ้ำซ้ อนและเพิ่มประสิทธิภาพของ
มาตรการบรรเทาทุกข์
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางการบินร่วมที่ทา่ อากาศยานนานาชาติตริ ภวู นั
และศูนย์บญ
ั ชาการทางการแพทย์ตงอยู
ั ้ ร่ ่วมกัน และเชื่อมโยงกับศูนย์
ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศผ่านหน่วยประสานงานทาง
อากาศและหน่วยปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ตามล�ำดับ การประสาน
งานระหว่างทหารและพลเรื อน ตลอดจนการร่วมมือกับภาคส่วนด้ าน
มนุษยธรรมและหน่วยงานฝ่ ายพลเรื อน เป็ นอีกประเด็นที่สำ� คัญของ
ศูนย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศในการช่วยปรับปรุงการ
สนับสนุนแบบพหุภาคี ศูนย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศ
รวมกันแล้ วรับภาระหนักด้ านการตอบสนองเหตุการณ์ การค้ นหาและ
ช่วยเหลือ การสนับสนุนทางการแพทย์ การขนส่งทางอากาศ การ
ก�ำจัดซากปรักหักพัง และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เป็ นเรื่ อง
ส�ำคัญที่เจ้ าหน้ าที่จากหลายประเทศให้ การช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ
จากทรัพยากรทางการทหารและการป้องกันพลเรื อนต่างชาติหยุดลง
เนื่องจากความต้ องการส�ำหรับการช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์อยูใ่ น
ขอบเขตที่ทรัพยากรของเนปาลรับผิดชอบได้
โดยรวมแล้ ว กรอบการดําเนินงานแบบพหุภาคีสำ� หรับแผ่นดินไหว
กอร์ ขา่ เป็ นปั จจัยส�ำคัญในการรับมือกับภัยพิบตั ิ แม้ วา่ พลเมืองเนปาล
และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจะท�ำหน้ าที่เป็ นผู้รับมือด่านแรก
แต่ความพยายามจากฝ่ ายเดียวไม่เพียงพอรับมือต่อระดับการท�ำลาย
ล้ างซึง่ ต้ องใช้ ทรัพยากรและสิง่ ของบรรเทาทุกข์ในจ�ำนวนมาก การจัด
ตังศู
้ นย์ประสานงานทางการทหารระหว่างประเทศ เป็ นแง่มมุ ที่ส�ำคัญ
ในการด�ำเนินการแก้ ไขปั ญหาแบบพหุภาคีในช่วงแผ่นดินไหวที่กอร์ ขา่
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ได้ อย่างราบรื่ น ดังนัน้ ต้ องมีการพัฒนากลไกการเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อเพิ่มความสามารถในระดับชาติและลดการพึง่ พาความสามารถ
ของต่างชาติ
ในการประสานงานกับต่างประเทศที่เป็ นมิตร รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นได้
ส่วนเสียในประเทศและระหว่างประเทศ จึงต้ องมีการจัดการฝึ กจ�ำลอง
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ตัวอย่างบางส่วน เช่น การฝึ กซ้ อมและแลกเปลี่ยน
การรับมือภัยพิบตั ิ และโครงการชุดช่วยการวางแผนผสมหลายชาติ
เท็มเพสเอ็กซ์เพรส และการฝึ กซ้ อมแผนบนโต๊ ะ การมีสว่ นร่วมเหล่า
นี ้ช่วยทดสอบหลักการประสานงานระหว่างทหารและพลเรื อน สร้ าง
การประสานก�ำลังกัน เข้ าใจแบบแผน และประสานความพยายามใน
การสนับสนุนการจัดการภัยพิบตั ิ และแผนรับมือเหตุฉกุ เฉิน ผลลัพธ์
ก�ำหนดได้ ในรูปแบบของระเบียบปฏิบตั ปิ ระจําหรื อแนวทางปฏิบตั ิ
ส�ำหรับการประสานงานและการสื่อสาร
แนวทางปฏิบตั ขิ องออสโลซึง่ ค่อย ๆ พัฒนามาตังแต่
้ พ.ศ. 2535
ระบุถงึ การใช้ ทรัพยากรทางการทหารและการป้องกันพลเรื อนต่าง
ชาติหลังจากเหตุการณ์ฉกุ เฉินทางธรรมชาติ ทางเทคโนโลยี หรื อทาง
สิง่ แวดล้ อมในช่วงเวลาสงบสุข แนวทางปฏิบตั นิ ี ้ให้ กรอบความคิดที่
สามารถน�ำมาใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานข้ ามชาติและ
ทรัพยากรทางการทหาร และการป้องกันพลเรื อนต่างชาติในปฏิบตั ิ
การบรรเทาภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่ การปฏิบตั ติ ามแนวทางเหล่านี ้ ยังช่วย
ลดขันตอนการรวบรวมการสนั
้
บสนุนแบบพหุภาคี นอกจากนี ้ จ�ำเป็ น
ต้ องมีกลยุทธ์ที่กว้ างขึ ้นส�ำหรับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและหน่วยงานภาค
รัฐ ในการจัดตังศู
้ นย์ประสานงานปฏิบตั กิ ารทางทหารเพื่อมนุษยธรรม
หรื อศูนย์ประสานงานร่วม และเพื่อจัดระเบียบและด�ำเนินการตามขัน้
ตอนส�ำหรับการระดมก�ำลังผู้เชี่ยวชาญ ก�ำลังคนที่มีทกั ษะ และสิง่ ของ
บรรเทาทุกข์ ควรมีการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ประเทศนัน้ ๆ ต้ องก�ำหนดโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อจัดเก็บสิง่ ของ
บรรเทาทุกข์ก่อนหรื อระหว่างเกิดเหตุฉกุ เฉิน การจัดเก็บทรัพยากร
ที่จ�ำเป็ นสามารถลดแรงกดดันจากผลที่ตามมาในทันทีของภัยพิบตั ิ
ส�ำหรับการไหลเวียนอย่างราบรื่ นของเสบียงบรรเทาทุกข์จากหน่วย
งานข้ ามชาติ การฝึ กร่วมสามารถเตรี ยมก�ำลังคนที่มีทกั ษะส�ำหรับการ
สื่อสารและการควบคุมการจราจรทางอากาศและภาคพื ้นดิน
การเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต
ภัยพิบตั ใิ นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน และความเสี่ยงต่อภัย
อย่างไรก็ตาม การเตรี ยมความพร้ อมระดับสูง โครงการเพื่อการ
พิบตั ขิ องภูมิภาคท�ำให้ ประเทศอย่างเนปาลต้ องตื่นตัวและเตรี ยม
ตระหนักรู้ และการวางแผนเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับภัยพิบตั ทิ ี่อาจเกิดขึ ้น พร้ อมรับเหตุการณ์ฉกุ เฉิน แนวทางแบบพหุภาคีเพื่อแก้ ไขเหตุฉกุ เฉิน
ในอนาคต
ดังกล่าว เป็ นสิง่ ที่รับรองให้ แน่ใจว่ามีการแบ่งสรรความพยายาม การ
ในทุกวิกฤตหรื อภัยพิบตั ิ ผู้รับมือด่านแรกคือประชาชน ดังนัน้
เพิ่มก�ำลังคนที่มีทกั ษะ เพิ่มการประสาน รวมถึงให้ ความช่วยเหลือและ
โครงการเพื่อการตระหนักรู้ของพลเมืองควรเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ ด�ำเนินการบรรเทาทุกข์ทนั ทีในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ แนวทางแบบ
เตรี ยมความพร้ อมต่าง ๆ ซึง่ ยังช่วยเสริ มสร้ างความสามารถของ
พหุภาคีเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร ป้องกันการท�ำงานซ� ้ำซ้ อน เสริ ม
ชาติด้วย ในช่วงเหตุการณ์น� ้ำท่วมพื ้นที่ราบทางตอนใต้ ของเนปาล
สร้ างความสัมพันธ์ และส่งเสริ มการประสานงาน ต้ องมีการด�ำเนิน
ประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นรับมือและระดมก�ำลังเพื่อช่วยเหลือ
การอภิปรายนานาชาติ การฝึ กซ้ อม และการสัมมนา เพื่อจัดเตรี ยม
และบรรเทาทุกข์ หลังจากเหตุการณ์เครื่ องบินสายการบินยูเอส-บังกลา แนวทางแบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ
ตกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ทา่ อากาศยานนานาชาติตริ ภวู นั กอง
การตอบสนองจากนานาชาติตอ่ เหตุแผ่นดินไหวในกอร์ ขา่ เป็ นหลัก
ก�ำลังเตรี ยมพร้ อมของหน่วยงานรัฐบาลได้ รับมือโดยทันทีเพื่อลดความ ฐานยืนยันถึงประสิทธิภาพของวิธีการแบบพหุภาคี มีบทเรี ยนมากมาย
เสียหาย การฝึ กร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่ได้ เรี ยนรู้จากภัยพิบตั คิ รัง้ นัน้ แต่สงิ่ ที่เห็นได้ ชดั ก็คือผู้มีสว่ นได้ สว่ น
รักษาความปลอดภัยเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในการรับมือกับเหตุการณ์ในท�ำนอง เสียทุกคนต้ องจัดการกับความท้ าทายดังกล่าวแบบพหุภาคี เพื่อเตรี ยม
ดังกล่าว และควรเสริ มการฝึ กต่าง ๆ เพื่อให้ แน่ใจถึงการท�ำงานร่วมกัน พร้ อมส�ำหรับเหตุฉกุ เฉินในอนาคต o
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บทบาทที่

ของ

เรื อเล็ก

ประสบการณ์ ของกองทัพเรื อศรี ลงั กา มอบ
บทเรี ยนแก่ ประเทศที่มพ
ี นื ้ ที่ตดิ ทะเล เกี่ยวกับการ
เสริมกลยุทธ์ การต่ อต้ านการก่ อการร้ าย
พ.ท. อเล็กซ์ คาร์ เตอร์ /กองทัพบกสหรัฐอเมริ กา
และ น.อ. เดเมียน เฟอร์ นนั โด/กองทัพเรื อศรี ลงั กา
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สมาชิกทีมกู้ภยั ของกอง
วิเคราะห์ด้านความมัน่ คง ในงานวิจยั หนึง่
ทัพเรือศรีลงั กาค้ นหาผู้
กลุม่ ผู้ก่อการร้ าย 15 กลุม่ รวมถึงกลุม่ ฮะ
ประสบภัยบนถนนทีถ่ ูก
มาส อัลกออิดะฮ์ อะบูซยั ยาฟ และกองทัพ
น�ำ้ ท่ วมในหมู่บ้านของ
พยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม ได้ โจมตีทาง
เมืองคาลูทารา ในเดือน
ทะเลอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ระหว่าง พ.ศ. 2541
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2548 นายอาซาลและนายแฮสติ
งส์เขียน
ทะเลเป็ นสถานที่ที่นา่ สนใจในการด�ำเนินภารกิจและปฏิบตั กิ ารที่
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของผู้ก่อการร้ ายหลายคน ทะเลสามารถเป็ น
ยุทธบริ เวณส�ำหรับการโจมตีเป้าหมายทางทะเลมูลค่าสูง เช่น เรื อรบ
แท่นขุดเจาะน� ้ำมัน หรื อท่าเรื อ ตามงานวิจยั ของ ดร.นอร์ แมน ซิการ์
ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นนักวิจยั ที่มหาวิทยาลัยนาวิกโยธิน เมืองควอนติโก รัฐ
เวอร์ จิเนีย ทะเลยังสามารถเป็ นเส้ นทางการเคลื่อนที่ สายการสื่อสาร
และสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ ตามที่นายซิการ์ อธิบายไว้ ในบทความเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่มีชื่อว่า ยุทธศาสตร์ ทางทะเลญิ ฮาด : ขับเคีย่ ว
การใช้ กลยุทธ์ ทะเลและกลยุทธ์ การเข้ าห้ อมล้ อม สงครามกองโจรในทะเล
แรงจูงใจและความเป็ นไปได้ ในการด�ำเนินการก่อการร้ ายทางทะเลวัด
ผู้ก่อการร้ ายสามารถใช้ ทะเลเพื่อเคลื่อนย้ ายยุทโธปกรณ์และ
ได้ จากหลายปั จจัย ได้ แก่ ระดับการสนับสนุนของรัฐที่อาจมีตอ่ องค์กร
บุคลากรจากที่หนึง่ ไปอีกที่หนึง่ เป็ นประจ�ำ ทะเลยังใช้ เป็ นเส้ นทางหลบ
ก่อการร้ าย องค์กรดังกล่าวกับกลุม่ ก่อการร้ ายอื่น ๆ มีเครื อข่ายต่อกัน
หนี ซึง่ เป็ นวิธีการให้ ผ้ กู ่อการร้ ายออกจากพื ้นที่ได้ อย่างรวดเร็วเมื่อ
ดีเพียงใด ระดับการมีสว่ นร่วมในการค้ ายาเสพติด และองค์กรก่อการ
ปฏิบตั กิ ารบนบกแล้ ว ในทางเศรษฐกิจ ทะเลถูกมองว่าเป็ นสินทรัพย์
ร้ ายดังกล่าวสามารถจัดตังฐานปฏิ
้
บตั กิ ารในสถานที่ปลอดอันตรายหรื อ โดยผู้ก่อการร้ ายที่สามารถควบคุมและท�ำก�ำไรจากกิจกรรมที่ผิด
ไม่ ตามที่นายวิกเตอร์ อาซาล และนายจัสติน แฮสติงส์ อธิบายไว้ ใน
กฎหมาย เช่น ปฏิบตั กิ ารลักลอบน�ำเข้ าหรื อส่งออกทางทะเล การค้ า
วารสาร การก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมื อง ฉบับ พ.ศ. 2558 มนุษย์ การจัดส่งน� ้ำมันที่ผิดกฎหมาย และการค้ าที่เกี่ยวข้ องกับน� ้ำมัน
ปั จจัยเหล่านี ้อย่างน้ อยหนึง่ อย่างสามารถกระตุ้นให้ องค์กรก่อการร้ าย
อื่น ๆ นายซิการ์ อธิบาย
เริ่ มต้ นหรื อด�ำเนินยุทธศาสตร์ ทางทะเลเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง
สืบเนื่องจากเหตุผลและแรงจูงใจดังกล่าวร่วมกัน องค์กรผู้ก่อการ
โดยใช้ ความรุนแรง
ร้ ายได้ โจมตีเป้าหมายทางทะเลมูลค่าสูงส�ำเร็จหลายครัง้ ตลอดช่วง
การโจมตีของผู้ก่อการร้ ายทางทะเลเกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ
เวลาหลายปี ครัง้ ที่ส�ำคัญที่สดุ คือการโจมตีของอัลกออิดะฮ์ตอ่ เรื อรบ
หน่วยภาคพื ้นดินสามารถใช้ นกั ด�ำน� ้ำที่ผา่ นการฝึ กมาเพื่อวางระเบิด
ยูเอสเอส โคล ใน พ.ศ. 2543 ซึง่ ท�ำให้ ลกู เรื อสหรัฐฯ 17 นายเสียชีวิต
แสวงเครื่ องบนเรื อ เรื อโจมตี เรื อพลีชีพ และแม้ แต่ทนุ่ ระเบิดในทะเล
อีกครัง้ หนึง่ คือใน พ.ศ. 2545 เมื่ออัลกออิดะฮ์โจมตีเรื อพาณิชย์บรรทุก
เทคโนโลยีที่สนับสนุนมีตงแต่
ั ้ เรื อยนต์ความเร็วสูง สคูบา สกู๊ตเตอร์ ด�ำ
น� ้ำมันขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสที่ชื่อ ลิมบูร์ก ได้ สำ� เร็จเป็ นครัง้ แรกโดย
น� ้ำ โดยปกติทงหมดมี
ั้
ระบบจีพีเอสช่วยน�ำทาง ตามรายงา ในนิตยสาร ใช้ เรื อเล็กที่บรรทุกวัตถุระเบิด การโจมตีเริ่ มขึ ้นเมื่อเรื อลิมบูร์กอยูห่ า่ ง
ออนไลน์ ระฟสรแ ฉบับ พ.ศ. 2544 โดยนายโรฮาน กูนารัทนา นัก
ชายฝั่ งเยเมน 12 ไมล์ทะเล โดยมีลกู เรื อเสียชีวิตหนึง่ ราย บาดเจ็บ 12

ระเทศใดที่มีพรมแดนติดทะเลต้ องมีแผนตอบโต้ ภยั คุกคามของ
ผู้ก่อการร้ ายทางและจากทะเล โดยก�ำหนดให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
กลยุทธ์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายระดับประเทศ กลยุทธ์ใดก็ตามที่ขาด
แผนดังกล่าวเพื่อป้องกันชายแดนทางทะเล เป็ นกลยุทธ์ที่มีชอ่ งโหว่โดย
ธรรมชาติและอันตรายอย่างยิ่ง
กลยุทธ์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายมากมายหลายขนานที่เพิกเฉยต่อ
สภาวะและการคุกคามของอาณาเขตทางทะเล แต่กลับไปเน้ นที่การ
ปกป้องอาณาเขตทางบกซึง่ ง่ายและก�ำหนดได้ ชดั เจนกว่า เพียงเพราะ
ความสะดวก ความไม่ร้ ู หรื อทังสองอย่
้
าง
ผู้ก่อการร้ ายวางแผนและโจมตีเป้าหมายทางทะเลซึง่ มักมีผลกระ
ทบร้ ายแรง ประสบการณ์ของกองทัพเรื อศรี ลงั กาในการต่อสู้กบั ผู้ก่อการ
ร้ ายทางทะเล สามารถน�ำมาใช้ เป็ นข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่กองทัพเรื อ
ทังขนาดใหญ่
้
และขนาดเล็กสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพกลยุทธ์ใน
ด้ านนี ้ โดยใช้ เรื อเล็กเพื่อต่อสู้กบั ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ ายทางน� ้ำ

รอยเตอร์
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ราย และน� ้ำมันดิบ 90,000 บาร์ เรลรั่วไหลตามแนวชายฝั่ งเป็ นระยะ
มากกว่า 72 กิโลเมตร ผู้ก่อการร้ ายโจมตีกองเรื อปากีสถานใน พ.ศ.
2552 และ พ.ศ. 2554 เช่นกัน องค์กรที่เชื่อมโยงกับอัลกออิดะฮ์ หรื อรัฐ
อิสลามของอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) ได้ โจมตีเรื อของกองทัพเรื ออียิปต์ใน
พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ของรัฐบาลศรี ลงั กากับกองทัพพยัคฆ์ปลด
ปล่อยทมิฬอีแลม เป็ นแหล่งข้ อมูลและการบันทึกที่สมบูรณ์ที่สดุ เกี่ยว
กับการโจมตีทางทะเลของผู้ก่อการร้ าย ประสิทธิภาพระดับสูงทางทหาร
ของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมได้ ท�ำลายยานลาดตระเวน
ชายฝั่ ง เรื อลาดตระเวนทางทะเล เรื อจูโ่ จมเร็ว และเรื อปื นของกองทัพ
เรื อศรี ลงั การาวหนึง่ ในสาม เจนส์ เนวี อิ นเตอร์ เนชันแนล รายงาน
จากการโจมตีตา่ ง ๆ กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมมีแนว
โน้ มว่าต้ องด�ำเนินการก่อการร้ ายทางทะเลเพราะ "ต้ องการการสื่อสาร
ทางทะเลที่ปลอดภัยเพื่อจัดหาเครื่ องมือทางสงครามสมัยใหม่ให้ กอง
ก�ำลังของตนเอง และใช้ พื ้นที่การเคลื่อนที่ในทะเลที่เปิ ดกว้ างเพื่อโจมตี
กองทัพ รัฐบาลและเศรษฐกิจของศรี ลงั กา" นายพอล พอฟล็อก เขียน
ในวารสารที่ชื่อ สมอลวอร์ สเจอร์ นลั เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554
การปฏิบตั กิ ารก่อการร้ ายทางทะเลครัง้ แรกในน่านน� ้ำศรี ลงั กาเกิดขึ ้น
ใน พ.ศ. 2533 เมื่อกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมได้ เริ่ มภารกิจ
พลีชีพครัง้ แรกกับเรื อบังคับการการเฝ้าระวังของกองทัพศรี ลงั กาที่ชื่อ
ว่า อบีทาและเอดิทาเรี ยน ใน พ.ศ. 2537 มีการเริ่ มการโจมตีแบบพลี
ชีพกับเรื อลาดตระเวนของกองทัพเรื อศรี ลงั กาล�ำหนึง่ เจนส์ เนวี อิ น
เตอร์ เนชันแนล รายงานใน พ.ศ. 2549 เรื อดังกล่าวชื่อ สักการวะดินา
เป็ นเรื อรบที่ใหญ่ที่สดุ ของศรี ลงั กาในชันเรื
้ อล่าเรื อด�ำน� ้ำ ใน พ.ศ. 2541
กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมท�ำลายเรื อของกองทัพศรี ลงั กาสอง
ล�ำ ท�ำให้ มีทหารศรี ลงั กาเสียชีวิตกว่า 50 นาย ใน พ.ศ. 2543 เรื อจูโ่ จม
แบบพลีชีพของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมท�ำการโจมตีเรื อ
ของกองทัพเรื อศรี ลงั กาเจ็ดครัง้ ท�ำลายเรื อจูโ่ จมเร็วสี่ล�ำ และท�ำให้ ลกู
เรื อ 13 นายได้ รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต ใน พ.ศ. 2549 เรื อจูโ่ จมแบบพลี
ชีพของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมท�ำการโจมตีเก้ าครัง้ ท�ำลาย
เรื อลาดตระเวนในชายฝั่ งและนอกชายฝั่ งหกล�ำ และท�ำให้ ลกู เรื อ 58
นายได้ รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต ตามการรายงานของกระทรวงกลาโหม
ศรี ลงั กา ยุทธวิธีในสนามรบที่สำ� คัญในกรณีเหล่านี ้คือการใช้ การสู้รบ
แบบอสมมาตรแบบ "ห้ อมล้ อม" ที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะเป้าหมาย
นายจัสติน สมิธ เขียนในวารสาร สมอลวอร์ ส แอนด์ อินเซอร์ เจนซี ฉบับ
พ.ศ. 2554 ว่าเรื อจูโ่ จมแบบพลีชีพของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอี
แลม "ที่มกั แยกไม่ออกและซ่อนอยูใ่ นหมูเ่ รื อจูโ่ จม ได้ ถกู น�ำมาใช้ ในการ
โจมตีแบบห้ อมล้ อมและพลีชีพทางเรื อ" ความเข้ าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีแบบ
ห้ อมล้ อมเกี่ยวข้ องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพเรื ออื่น ๆ ที่ดิ ้นรนใน
การรับมือกับภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ ายในทะเล
ตามข้ อมูลจากแรนด์ คอร์ ปอเรชัน พ.ศ. 2543 ในการวิจยั ชื่อ "การ
ห้ อมล้ อมและอนาคตของความขัดแย้ ง" การห้ อมล้ อมเป็ นรูปแบบการ
ต่อสู้ที่ใช้ ในสมัยโบราณ แต่ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นในยุคปั จจุบนั โดย
ทัว่ ไปองค์ประกอบของการห้ อมล้ อมแสดงถึงพฤติกรรมแบบอิสระหรื อ
กึง่ อิสระ เป็ นวิธีการประสานการจูโ่ จมจากทุกทิศทางด้ วยการใช้ ก�ำลัง
หรื อการยิงรัวเป็ นเวลานาน การใช้ ขีดความสามารถในการเผชิญหน้ า
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และการเข้ าประชิดตัว และความสามารถในการขัดขวางการท�ำงานร่วม
กันของฝ่ ายตรงข้ าม การวิจยั ระบุ ตามข้ อมูลจากการวิจยั การห้ อมล้ อม
ทางทหารสามารถโจมตีเป้าหมายจากทิศทางที่แตกต่างกัน โดยมีหน่วย
ย่อม ๆ จ�ำนวนมากที่เชื่อมต่อกันอย่างดีในแง่ของการสื่อสารหรื อเครื อ
ข่าย รวมทังในแง่
้
ของภูมิศาสตร์ หรื อทางกายภาพ กลุม่ ผู้ก่อการร้ าย
สามารถรวมตัวกันห้ อมล้ อมน่านน� ้ำเปิ ดและทะเลหลวงในช่วงเวลาและ
สถานที่ที่เจาะจง เพื่อสร้ างความเสียหายและกระจายตัวอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับฝูงหมาป่ าในอาณาจักรสัตว์ เรื ออูของเยอรมัน และนักบิน
คามิกาเซะญี่ปนในช่
ุ่
วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การวิจยั ระบุ
ความหมายคือ "กองทัพอาจต้ องตรวจสอบซ� ้ำถึงความสามารถ
และหลักการในการต่อสู้ระยะประชิด" การวิจยั ของแรนด์ระบุ ตัวอย่าง
เช่น กลุม่ ผู้ก่อการร้ ายอย่างฮิซบุลลอฮ์ใช้ การห้ อมล้ อมเพื่อเผชิญหน้ า
กับการจู่โจมของหน่วยคอมมานโดอิสราเอลในเลบานอนตอนใต้ ซึง่
อาจอธิบายถึงการถอนตัวทางยุทธวิธีของอิสราเอลจากเลบานอนตอน
ใต้ ซึง่ เป็ นการขาดความสามารถที่จะปรับตัวเข้ ากับการปฏิบตั ิการ
ห้ อมล้ อมของศัตรู
การห้ อมล้ อมเป็ นยุทธวิธีนอกแบบส�ำหรับกองทัพตามแบบ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับความท้ าทายที่กองทัพเรื อทัว่ โลกเผชิญในการต่อสู้
กับภัยก่อการร้ ายจากทะเล ในกรณีของกองทัพเรื อศรี ลงั กาที่เผชิญหน้ า
กับการโจมตีของผู้ก่อการร้ ายหลายครัง้ จากกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อย
ทมิฬอีแลมทางทะเล กองทัพเรื อดิ ้นรนหาวิธีการพัฒนาหลักการและ
ยุทธวิธีเพื่อต่อต้ านยุทธวิธีของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม
ประสบการณ์ของกองทัพเรื อศรี ลงั กากับเรื อเล็กของกองทัพพยัคฆ์ปลด
ปล่อยทมิฬอีแลมสามารถเป็ นข้ อมูลแก่กองทัพเรื ออื่นที่ต้องดิ ้นรนต่อสู้
กับสงครามประเภทนี ้

ประสบการณ์ ของศรี ลังกา

อุปสรรคทางทะเลของศรี ลงั กานันใหญ่
้
หลวง ภูมิภาคเอเชียใต้ "ตังอยู
้ ่
เหนือแนวการสื่อสารทางทะเลที่สำ� คัญซึง่ มีการค้ าขายจ�ำนวนมาก
รวมถึงพลังงาน การเดินทางจากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ผา่ นช่องแคบ
มะละกาไปยังเอเชียที่เป็ นดินแดนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ" ดร.คริ ส
โตเฟอร์ สเน็ดเด็น ศาสตราจารย์แห่งศูนย์การศึกษาด้ านความมัน่ คง
ในเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ เขียนใน พ.ศ. 2559 ดังนัน้
ต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ของศรี ลงั กาในมหาสมุทรอินเดียจึงไม่เพียง
ส�ำคัญต่อภูมิภาค แต่ยงั ส�ำคัญต่อธุรกิจการค้ าระดับโลก ซึง่ ส่วนใหญ่
แล่นผ่านทางเส้ นทางขนส่งทางใต้ ของศรี ลงั กา กองทัพเรื อที่แข็งแกร่งจึง
เป็ นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากมุมมองทางทะเล สงครามฟอล์กแลนด์ใน พ.ศ. 2525 ระหว่าง
สหราชอาณาจักรและอาร์ เจนตินาเป็ นความขัดแย้ งทางทะเลตามแบบ
ครัง้ สุดท้ าย ซึง่ กองทัพเรื อทังสองฝั
้
่ งปะทะกับกองก�ำลังอีกฝ่ ายในน่าน
น� ้ำทะเล ในยุคสมัยใหม่ ทหารเรื อส่วนใหญ่มีประสบการณ์การต่อสู้ตาม
แบบที่จ�ำกัดในการขับไล่และท�ำลายผู้บกุ รุกทางทะเล อย่างไรก็ตาม
ตังแต่
้ พ.ศ. 2525 กองทัพเรื อศรี ลงั กาเป็ นหน่วยรบเดียวในโลกที่มีสว่ น
ร่วมในการปฏิบตั กิ ารต่อสู้ของกองทัพเรื อที่มีความส�ำคัญในทุกระดับใน
ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ปฏิบตั กิ ารเหล่านี ้ต่อต้ านภัยคุกคามที่นา่ เชื่อถือ
นัน่ คือ กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม ในช่วงสงครามกลางเมือง

นาวิกโยธินศรีลงั กาเฝ้ าดูเรือรบสมุดุ
ราเข้ าสู่ ฐานทัพเรือทริมโคมาลี ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ขณะที่
สงครามกลางเมืองก�ำลังด�ำเนินอยู่
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ของศรี ลงั กาซึง่ เริ่ มต้ นใน พ.ศ 2526
กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม
ต่อสู้เพื่อสร้ างรัฐทมิฬอิสระที่เรี ยกว่า
ทมิฬอีแลมทางเหนือและทางตะวัน
ออกของเกาะ มีการต่อสู้เกิดขึ ้นทัง้
กองทัพเรื อศรี ลงั กา
บนบกและทางทะเลด้ วยวิธีการตาม
แบบและนอกแบบโดยครอบคลุมช่วงระยะกว่า 26 ปี ในที่สดุ ใน พ.ศ.
2552 รัฐบาลศรี ลงั กาได้ เอาชนะกลุม่ พยัคฆ์ทมิฬได้
ในช่วงที่สงครามดุเดือด กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมได้
ส่งหน่วยรบทางทะเลขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อต่อสู้กบั กองทัพเรื อ
และรัฐบาลศรี ลงั กา กองเรื อของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม
ประกอบด้ วยบุคลากรกว่า 4,000 นายที่ท�ำงานในฝ่ ายปฏิบตั กิ าร การ
ส่งก�ำลังบ�ำรุง การสื่อสาร ข่าวกรองและส่วนอื่น ๆ กองเรื อดังกล่าวสร้ าง
ขึ ้นในศรี ลงั กา ประกอบด้ วยเรื อฉนวนใยแก้ วจูโ่ จมเร็ว เช่น เรื อสี่ที่นงั่ ชัน้
ธริ คคา เรื อหกที่นงั่ ชันสุ
้ ดดาย เรื อชันมู
้ ราจ และเรื อเล็กสองที่นงั่ ชันไอ
้
ดายันที่ใช้ ในการการโจมตีแบบพลีชีพกับเป้าหมายทางทะเล นายพอ
ฟล็อกอธิบายในวารสาร สมอลวอร์ สเจอร์ นลั เรื อทังหมดยกเว้
้
นเรื อเล็ก
ชันไอดายั
้
น ติดตังปื
้ นกลหนักอย่างน้ อยหนึง่ กระบอก เรื อเล็กชันไอดา
้
ยันบรรทุกระเบิดที่ออกแบบมาเพื่อปะทุระเบิดเมื่อกระทบกับเป้าหมาย
โดยมีการใช้ เรื อเล็กเพื่อเหตุผลที่ดีและทางยุทธวิธีหลายประการ
เซ็นเซอร์ สว่ นใหญ่ตรวจจับเรื อเล็กได้ ยาก โดยเรื อจะซุม่ อยูใ่ นน� ้ำและ
อาจมีลกั ษณะแตกต่างกันไป นอกจากนี ้ ความง่ายในการเคลื่อนย้ าย
ลูกเรือชาวศรีลงั กาฝึ กซ้ อมต่ อต้ าน
การก่ อการร้ ายตามแนวคิดเรือเล็ก
ของกองทัพเรือ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ การรับมือกับภัย
คุกคามจากการก่ อการร้ าย
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เรื อเล็กหรื อเรื อธรรมดาท�ำให้ เกิดความยืดหยุน่ ในการเลือกเวลา สถาน
ที่ และวิธีการโจมตีกองทัพเรื อหรื อเรื อพาณิชย์ นอกจากนัน้ เรื อประมง
ที่ดไู ม่มีพิษภัย เรื อส่วนตัว เรื อท่องเที่ยว หรื อเรื อเร็วเล็กที่ออกแบบเป็ น
พิเศษอื่น ๆ สามารถแปลงเป็ นเรื อสังหารพลีชีพที่สามารถบรรทุกวัตถุ
ระเบิดเพื่อก่อความเสียหายอย่างหนักได้ เรื อเล็กมีข้อได้ เปรี ยบด้ านการ
เคลื่อนที่ในสถานที่เล็ก ๆ ด้ วยความเร็วต�่ำ เช่น ผ่านช่องทางการขนส่ง
หรื อในพื ้นที่มีเรื อจ�ำนวนมากนับแต่อดีตเรื่ อยมา เรื อเล็กติดอาวุธที่มีน� ้ำ
หนักบรรทุกสูงสามารถสร้ างความเสียหายและการท�ำลายได้ อย่างกว้ าง
ขวาง ในสถานที่ที่ลอ่ แหลมที่สดุ และในเวลาอันไม่พงึ ปรารถนายิ่ง
เรื อเล็กเป็ นเครื่ องมือที่สมบูรณ์แบบและเป็ นอันตรายอย่างมากใน
การเลือกส�ำหรับใช้ กลวิธีการห้ อมล้ อมเพื่อผลลัพธ์ที่รุนแรงในทะเล เรื อ
เล็กที่ปลอมตัวเป็ นเรื อประมงในพื ้นที่หนาแน่นจะสามารถพุง่ เป้าไปที่เรื อ
พาณิชย์ได้ อย่างง่ายดาย ธุรกิจการค้ าระดับสากลส่วนใหญ่ด�ำเนินการ
ในมหาสมุทร และการโจมตีแม้ เพียงครัง้ เดียวต่อเรื อบรรทุกน� ้ำมันหรื อ
สารเคมี หรื อแม้ แต่เรื อโดยสารหรื อเรื อส�ำราญก็อาจมีผลกระทบส�ำคัญ
ทังทางการเมื
้
องและเศรษฐกิจ องค์กรก่อการร้ ายอาจใช้ เรื อเล็กเพื่อ
ท�ำลายการค้ าทางทะเลระหว่างประเทศของศรี ลงั กาได้ อย่างง่ายดาย
โดยสร้ างความเสียหายหรื อจมเรื อบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่ เช่น เรื อชัน้
เมอส์ทริ ปเปิ ลอี ในโคลัมโบซึง่ เป็ นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของศรี
ลังกา กองทัพเรื อสามารถตกเป็ นเป้าของเรื อเล็ก ๆ ในพื ้นแคบ เช่น ทาง
เข้ าสูท่ ี่จอดเรื อ ความล่าช้ าเพียงไม่กี่สปั ดาห์หรื อแม้ เพียงไม่กี่วนั ในการ
ปฏิบตั กิ ารในที่จอดเรื อ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมาก

ทหารเรือศรีลงั กาลาดตระเวน
ชายหาดเดฮิวาลาทีอ่ ยู่ไม่ ไกลจาก
กรุงโคลัมโบ ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2552 สองเดือนก่ อนที่
สงครามกลางเมืองจะสิ้นสุ ดลง
รอยเตอร์
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ผลกระทบความเสียหายจากเรื อเล็กพลีชีพทางทะเลของกองทัพ
พยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมที่มีตอ่ กองทัพเรื อศรี ลงั กา ท�ำให้ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงด้ านยุทธศาสตร์ และหลักการ พล.ร.ท. วสันธะ กรัณโกด
แห่งกองทัพเรื อศรี ลงั กา ได้ พฒ
ั นาวิธีการสร้ างสรรค์ที่เรี ยกว่า "แนวคิด
เรื อเล็ก" ตามอุปกรณ์ใหม่และยุทธศาสตร์ ใหม่ ๆ ตามที่นายสมิธเขียน
รายงานใน สมอลวอร์ ส แอนด์ อิ นเซอร์ เจนซี ยุทธวิธีใหม่นี ้คือ "เป็ น
กองโจรให้ เหนือกว่ากองโจร" นายพอฟล็อกอธิบาย โดยยุทธวิธีใหม่ ๆ
เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นอย่างยิ่งเพื่อต่อกรกับยุทธวิธีห้อมล้ อมของกองทัพพยัคฆ์
ปลดปล่อยทมิฬอีแลมโดยใช้ เรื อเล็ก ซึง่ บางส่วนเป็ นเรื อพลีชีพไอดา
ยัน หลักการของกองทัพเรื อศรี ลงั กาพัฒนาขึ ้นเพื่อต่อสู้กบั เรื อโจมตี
ขนาดเล็กของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมด้ วยเรื อเล็กประเภท
เดียวกันของกองทัพแต่ในจ�ำนวนสูงกว่ามาก เป็ นการห้ อมล้ อมปะทะ
กับการห้ อมล้ อม แนวคิดการใช้ เรื อเล็กมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบโต้
ยุทธวิธีห้อมล้ อมและการพลีชีพของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอี
แลม ด้ วยเรื อลาดตระเวนชายฝั่ งความเร็วสูงที่ตดิ ตังอาวุ
้ ธจ�ำนวนมาก
นายสมิธเขียน
ผู้เขียนคนหนึง่ ที่เข้ าร่วมปฏิบตั กิ ารต่อสู้กบั กองทัพพยัคฆ์ปลด
ปล่อยทมิฬอีแลมระบุวา่ ยุทธศาสตร์ ของกองทัพเรื อศรี ลงั กาและความ
คิดเบื ้องหลังแนวคิดเรื่ องเรื อเล็กนัน้ ได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากทฤษฎี
ที่พฒ
ั นาโดยวิศวกรอังกฤษในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 กฎสี่เหลี่ยมของ
แลงคาสเตอร์ ระบุวา่ อัตราส่วนของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแปรผกผันกับ
อัตราส่วนกองก�ำลัง นัน่ คือกองก�ำลังที่มีจ�ำนวนมากกว่าข้ าศึกสามารถ
คาดหวังว่าจะท�ำให้ มีผ้ บู าดเจ็บเสียชีวิตน้ อยกว่าข้ าศึกที่ออ่ นแอ แลง
คาสเตอร์ ยงั แสดงให้ เห็นความสามารถของอาวุธสมัยใหม่ที่ใช้ งาน
ในระยะไกลซึง่ เปลี่ยนแปลงลักษณะของการสู้รบไปอย่างมาก ด้ วย
ู ทฤษฎีและ
กองก�ำลังสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าและทรงพลังเป็ นทวีคณ
ชุดหลักการนี ้สนับสนุนการเริ่ มต้ นและการลงพื ้นที่ของหน่วยเรื อเล็ก
ของกองทัพเรื อศรี ลงั กาอย่างเต็มที่
เริ่ มต้ นใน พ.ศ. 2549 กองทัพเรื อคัดเลือกนายทหารและลูกเรื อ
เพื่อปฏิบตั ิงานตามแนวคิดเรื อเล็ก มีการสร้ างหน่วยปฏิบตั กิ ารสอง
ประเภท โดยหน่วยแรกคือกองเรื อพิเศษ และหน่วยที่สองคือกองเรื อ
ปฏิบตั กิ ารเร็ ว ทหารใหม่ของกองเรื อพิเศษผ่านการฝึ กอย่างครอบคลุม
รวมถึงการฝึ กอบรมขันสู
้ งบางอย่างจากหน่วยซีลของกองทัพเรื อสหรัฐฯ
หน่วยกรี นเบเรต์สหรัฐฯ และหน่วยคอมมานโดอินเดีย นายพอฟล็อก
เขียน ภารกิจของหน่วยนี ้คือการใช้ เรื อเล็กลาดตระเวนและเฝ้าระวังใน
อาณาเขตของกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม ทหารใหม่ของกอง
เรื อปฏิบตั กิ ารเร็ วได้ รับการฝึ กให้ ใช้ งานเรื อเล็กโดยใช้ ยทุ ธวิธีห้อมล้ อม
ด้ วยเรื อมากถึง 30 ล�ำระหว่างการสู้รบกับกลุม่ ซีไทเกอร์ ของกองทัพ
พยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม ผลที่ได้ ท�ำให้ กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อย
ทมิฬอีแลมหมดอ�ำนาจ การโจมตีกองทัพเรื อศรี ลงั กาลดลงอย่างต่อ
เนื่อง และหยุดลงโดยฉับพลันจาก พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551 กลยุทธ์
เรื อเล็กใหม่ "สลายกลุม่ ซีไทเกอร์ " ตามข้ อมูลจากนายพอฟล็อก ความ
จริ งแล้ ว "องค์ประกอบส�ำคัญในชัยชนะของรัฐบาลคือวิวฒ
ั นาการของ
ยุทธศาสตร์ การสกัดก�ำลังทางทะเลที่ประสบความส�ำเร็ จโดยกองทัพ
เรื อศรี ลงั กา" นายสมิธเขียน
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ทหารเรือยืนเฝ้ าระวังทีท่ ่ าเรือ
โคลัมโบหลักในศรีลงั กา เมือ่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
รอยเตอร์

พล.ร.ท. ทราวิส ซิน
เนียห์ กล่ าวกับผู้สื่อ
ข่ าวในเดือนสิ งหาคม
พ.ศ. 2560
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

มุ่งไปข้ างหน้ า

การหารื อเกี่ยวกับภัยคุกคามการก่อการร้ ายทางทะเล จากมุมมอง
กองทัพเรื อศรี ลงั กายังด�ำเนินการประเมินและวางแผนปรับปรุงในระยะ ของภูมิภาคเอเชียใต้ หัวข้ อนี ้ควรเป็ นส่วนหนึง่ ในวาระการประชุมของ
สันและระยะยาวต่
้
อไป หนทางของศรี ลงั กาอาจเป็ นประโยชน์ โดย
การประชุมภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อให้ มีโอกาสหารื อที่จะน�ำไปสูข่ ้ อตกลง
เฉพาะกับประเทศที่มีกองทัพเรื อที่ก�ำลังพัฒนาที่เผชิญกับภัยคุกคาม
ทวิภาคีหรื อพหุภาคี และข้ อตกลงการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
ทางทะเลแบบเก่าและแบบใหม่
เช่นเดียวกับประเทศก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ ศรี ลงั กามีโอกาสเข้ าร่วมกับ
กองทัพเรื อศรี ลงั กาเจตนาเลือกปรับสมดุลขนาดและขอบเขต
ประเทศพันธมิตร เช่น อินเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริ กา ใน
ของกองทัพเรื อ โดยสร้ างกองเรื อเล็กและเพิ่มขีดความสามารถให้ กบั
การเข้ าฝึ กร่วม การศึกษา และการแบ่งปั นองค์ความรู้ เพื่อประสานงาน
กองทัพเรื อของตนเอง เช่น แนวคิดของการรวมเรื อเล็กเข้ ากับเรื อใหญ่
ต่อต้ านภัยคุมคามจากการก่อการร้ ายทัว่ โลก
้ มอย่างเรื อ
ท�ำให้ กองทัพเรื อมีความสามารถในการป้องกันเรื อแบบดังเดิ
ดังที่ซนุ วู นักยุทธศาสตร์ ทางทหารของจีนในยุคโบราณได้ กล่าวไว้ วา่
ฟริ เกตและเรื อรบได้ ดีขึ ้น ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการป้องกัน "พิชยั สงครามสอนเราว่าอย่าชะล่าใจว่าข้ าศึกจะมาไม่ถงึ แต่ให้ เตรี ยม
ที่แข็งแกร่งโดยใช้ เรื อเล็กเพื่อจัดการกับการโจมตีจากการก่อการร้ าย
พร้ อมรับศึกจากข้ าศึก อย่าวางใจในโชคชะตาว่าข้ าศึกจะไม่โจมตี แต่ให้
ทางทะเลนอกแบบ
ยึดถือความจริ งที่วา่ เราเตรี ยมพร้ อมอย่างดีจนไม่อาจถูกโจมตีได้ "
ชุมชนชาวประมงต้ องตระหนักเพิ่มขึ ้นถึงความส�ำคัญของบทบาท
ยุทธศาสตร์ การต่อต้ านการก่อการร้ ายค่อย ๆ พัฒนาขึ ้นตามภัย
ของชาวประมงในทะเล โดยต้ องตื่นตัวในการระบุและรายงานกิจกรรม คุกคามที่รัฐบาลต้ องพิจารณา แม้ วา่ เขตแดนบนผืนดินเป็ นสถานที่
ที่นา่ สงสัยหรื อผิดกฎหมายมากขึ ้น หากไม่ปฏิบตั ติ ามควรน�ำไปสูก่ าร
เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ ายมากมายในอดีต แต่อาจเป็ นไปได้ วา่ เขตแดน
ลงโทษอย่างจริ งจังภายใต้ กฎหมาย การตรวจค้ นและรับรองชาวประมง ทางทะเลจะได้ รับความสนใจเพิ่มขึ ้นจากผู้ก่อการร้ ายในอนาคต
ท้ องถิ่นและเรื อประมงอย่างถูกต้ องช่วยควบคุมกิจกรรมในตลาดมืดได้ ประสบการณ์ของกองทัพเรื อศรี ลงั กาที่ตอ่ สู้กบั กองทัพพยัคฆ์ปลด
มากมาย นอกจากนี ้ การศึกษาและการประสานงานระหว่างกองทัพ
ปล่อยทมิฬอีแลมในทะเล ควรส่งเสริ มความจริ งที่วา่ นี่ไม่ใช่เรื่ องที่อาจ
เรื อพร้ อมกับรูปแบบของความตระหนักและความร่วมมือที่คล้ ายคลึง
เป็ นไปได้ แต่คือค�ำถามที่วา่ ผู้ก่อการร้ ายจะโจมตีท่าเรื อ อ่าว เส้ นทาง
กัน ยังท�ำให้ สามารถมีการปรับปรุงกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งและต�ำรวจ
น� ้ำ และแม้ แต่ในมหาสมุทรที่เปิ ดกว้ างเมื่อใด การใช้ เรื อเล็กที่แม้ ไม่มี
เนื่องจากแต่ละฝ่ ายต่างเข้ าใจความสามารถของกันและกัน รวมทังอาจ
้
เทคโนโลยีทนั สมัยหรื อน่าดึงดูดในการต่อต้ านภัยคุกคามดังกล่าว
เข้ าร่วมการฝึ กร่วมเพื่อทดสอบความสามารถในการท�ำงานร่วมกันอย่าง ควรสะท้ อนให้ เห็นในหมู่ประเทศก�ำลังพัฒนาที่ก�ำลังดิ ้นรนปรับขนาด
สอดประสานในสถานการณ์ที่เป็ นภัยคุกคาม
ดัดแปลง และปรับสมดุลกองทัพเรื อเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับมือสถานการณ์
การสร้ างโอกาสให้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ ้นคือสิง่ ส�ำคัญ
ในกรณีท่ีแย่ที่สดุ o
ส�ำหรับความมัน่ คงเช่นกัน ศรี ลงั กาได้ จดั การประชุมสัมมนาทางทะเล
มุมมองและความเห็นที่ปรากฏในบทความนี ้เป็ นของผู้เขียน และไม่ได้ สะท้ อนถึงนโยบายหรื อจุดยืน
ระหว่างประเทศประจ�ำปี ที่มีชื่อว่า กอลล์ ไดอะล็อก ซึง่ เป็ นพื ้นที่ส�ำหรับ อย่างเป็ นทางการของกระทรวงกลาโหมศรีลงั กาหรือหน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
IPD FORUM
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การเพ มิ่ ข นึ้ ของ

อ�ำนาจที่แหลมคม
ประเทศระบอบเผด็จ การจี น และรัส เซีย ท�ำ การ
ครอบง�ำ กดข ี่ เเละเบ ยี่ งความสนใจ เพ อื่ เดิ น
หน้าวาระของตนในประเทศประชาธิ ปไตย
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลรัสเซียก�ำลังขับเคี่ยวรูปแบบใหม่
ของสงครามข้ อมูลที่พงึ่ พาเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ต่อสิง่ ที่ก�ำลังกลายเป็ นที่ร้ ูจกั
ในนาม "sharp power" (อ�ำนาจที่แหลมคม) ค�ำนี ้คิดขึ ้นโดยนักวิจยั ชื่อ
นายคริ สโตเฟอร์ วอล์คเกอร์ และนางเจสสิก้า ลุดวิก ในรายงานฉบับ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ของกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
ประเทศเผด็จการทังสองใช้
้
เงินหลายพันล้ านดอลลาร์ ในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมา เพื่อครอบง�ำประชาธิปไตยในวิธีเกินล� ้ำแนวคิดแบบ
ดังเดิ
้ มของโครงการจูงใจหรื อการโฆษณาชวนเชื่อ ขณะที่ประเทศส่วน
ใหญ่ต้องการก�ำหนดวิธีการที่โลกมองประเทศตน แต่สองประเทศนี ้ใช้
ยุทธวิธีการบีบบังคับ ผู้เขียนเปิ ดเผยในรายงานจ�ำนวน 156 หน้ า ซึง่ มี
หัวข้ อว่า "อ�ำนาจที่แหลมคม : อิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการที่เพิ่มขึ ้น" ซึง่ ตี

พิมพ์โดยมูลนิธิและสถาบันวิจยั ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
"สิง่ ที่เราเข้ าใจมาตลอดจนถึงปั จจุบนั ว่าเป็ นระบอบเผด็จการ
'อ�ำนาจอ่อน' นัน้ ควรจัดอยูใ่ นหมวดหมู่ 'อ�ำนาจที่แหลมคม' มากกว่า
เพราะมันเจาะ แทรกซึม หรื อทะลวงสภาพแวดล้ อมทางการเมือง
และสารสนเทศในประเทศที่เป็ นเป้าหมาย ในการแข่งขันใหม่ที่เกิด
ขึ ้นระหว่างรัฐเผด็จการและรัฐประชาธิปไตย เราควรพิจารณากลวิธี
"อ�ำนาจที่แหลมคม" ของระบอบที่กดขี่วา่ เป็ นปลายกริ ชหรื อเป็ นเหมือน
เข็มฉีดยา" นายวอล์คเกอร์ และนางลุดวิกเขียน นายวอล์คเกอร์ เป็ นรอง
ประธานด้ านการศึกษาและการวิเคราะห์ที่มลู นิธิ ขณะที่นางลุดวิกเป็ น
เจ้ าหน้ าที่วิจยั และนักการประชุม
"อิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการนี ้ โดยหลักการแล้ วไม่ได้ เกี่ยวกับการดึงดูด
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หรื อแม้ แต่การโน้ มน้ าว ในทางกลับกันกลับมุง่ เน้ นสิง่ ที่ท�ำให้ ไขว้ เขวและ
การครอบง�ำ รัฐเผด็จการที่มีความทะเยอทะยานซึง่ ปราบปรามพหุนิยม
ทางการเมืองและการแสดงออกอย่างเสรี ในประเทศอย่างเป็ นระบบ
ก�ำลังพยายามใช้ หลักการที่คล้ ายกันในระดับสากลมากขึ ้นเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของตนเอง" ผู้เขียนระบุ
"อ�ำนาจที่แหลมคม ซึง่ คือการใช้ ข้อมูลในทางหลอกลวง เป็ น
อ�ำนาจแข็งรูปแบบหนึง่ " นายโจเซฟ ไนย์ อธิบายไว้ ในการวิเคราะห์ของ
รายงานที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ใน ฟอรี นแอฟแฟร์ ส
นายไนย์เป็ นนักรัฐศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงชาวสหรัฐฯ แนะน�ำให้ โลกรู้จกั ค�ำ
ั นธรรม วีซา่
ว่า "อ�ำนาจอ่อน" ในหนังสือเมื่อ พ.ศ. 2533 แม้ วา่ จีนใช้ วฒ
เงินอุดหนุน เเละการลงทุนต่าง ๆ เพื่อเอาชนะใจเเละความคิดของต่าง
ชาติเหมือนหลาย ๆ ประเทศ แต่กิจกรรมของจีนยิ่งบ่อนท�ำลายเเละแพร่
หลายมากขึ ้น
ในการให้ สมั ภาษณ์เมื่อ พ.ศ. 2560 กับนิตยสาร ดิ อีโคโนมิ สต์ นาง
แอน-มารี เบรดี แห่งมหาวิทยาลัยแคนเทอร์ เบอรี ในนิวซีแลนด์ ได้
อธิบายถึงการโฆษณาที่บดิ เบือนข้ อมูลเชิงรุกของสาธารณรัฐประชาชน
จีนว่าเป็ น "การต่อสู้ใหม่ระดับโลก" เพื่อ "ชี ้น�ำ ซื ้อ หรื อบีบบังคับอิทธิพล
ทางการเมือง"
นายวอล์คเกอร์ และนางลุดวิกแย้ งว่ารัฐบาลประชาธิปไตยและ
สังคมต้ องทบทวนวิธีตอบสนองต่อยุทธวิธีอ�ำนาจที่แหลมคมนี ้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากจ�ำนวน ลักษณะ และความเร็วของ

ข้ อมูลที่เคลื่อนที่ทางออนไลน์และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ควรเพียง "ป้องกันตนเองจากอิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการที่
ชัว่ ร้ าย" แต่ยงั ต้ อง "หนักแน่นมากขึ ้นในนามของหลักการของตนเอง" ทัง้
สองให้ เหตุผลในรายงาน
ในรายงานนี ้ผู้เขียนทังสองได้
้
วิเคราะห์กรณีศกึ ษาของกิจกรรมของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัสเซียที่อาร์ เจนตินาเเละเปรูในอเมริ กาใต้
รวมถึงที่โปแลนด์และสโลวาเกียในยุโรปกลาง นอกจากนี ้ ผู้เขียนยัง
ตรวจสอบหลักฐานของวิธีที่มีเงื่อนง�ำ ซึง่ ประเทศเผด็จการก�ำลังกรอก
หูเรื่ องราวทางการเมืองให้ กบั ประเทศระบอบประชาธิปไตยอื่น ๆ ตังแต่
้
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไปจนถึงยุโรปและแอฟริ กา
"เมื่อแยกเป็ นส่วน ๆ ความพยายามของอิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการ
ในบางประเทศอาจดูไม่คอ่ ยมีพิษสงหรื อไม่มีประสิทธิภาพ แต่เมื่อรวม
กิจกรรมที่ดแู ตกต่างกันของรัสเซียและจีนในทัว่ โลกเข้ าด้ วยกันแล้ ว ก็จะ
เห็นภาพที่นา่ กังวลมากขึ ้น" ทังสองสรุ
้
ป

การใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุล

แม้ วา่ จีนและรัสเซียจะใช้ วิธีการที่แตกต่างกัน แต่ทงสองใช้
ั้
ประโยชน์
จากการเปิ ดกว้ างของประเทศประชาธิปไตย ในขณะที่ปิดกันพรมแดน
้
ของตนทังที
้ ่เป็ นพรมแดนจริ งและเสมือนจริ งต่ออิทธิพลจากภายนอก
นายวอล์คเกอร์ และนางลุดวิกอธิบาย
โดยหลัก ๆ แล้ ว จีนใช้ อ�ำนาจที่แหลมคมเพื่อขจัดอุปสรรคที่มีตอ่
ป้ ายแสดงภาพศิลปิ นชาวดัตช์ วินเซนต์ แวน โก๊ ะ นอก
สถานทูตเนเธอร์ แลนด์ ในเคียฟ ประเทศยูเครน เมือ่ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นักเคลือ่ นไหวเรียกร้ องให้ ชาวดัตช์
เพิกเฉยต่ อโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซีย ก่ อนทีจ่ ะมีข้อตกลง
สมาคมสหภาพดัตช์ ยูเครน และยุโรป ซึ่งท้ ายทีส่ ุ ดรัฐสภา
ดัตช์ กย็ อมรับข้ อตกลงใน พ.ศ. 2560 รอยเตอร์

การการน�ำเสนอระบอบการปกครองของตนเอง โดยการครอบ
ง�ำเเละตรวจพิจารณาการส่งข้ อความและพฤติกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เขียนระบุ "รัฐบาลจีนมักตังเป
้ ้ าหมายโดยการ
แสดงออกว่าตนเป็ นอิทธิพลต่างประเทศที่มีเมตตา หรื อเป็ น
ตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็ จด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ปราศจากสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย" นอกจากนี ้
"สิง่ ที่แอบแฝงมากับการโฆษณาของจีนเพื่อปกป้องและส่งเสริ ม
ระบบพรรคเดียวของประเทศนัน้ คือการวิจารณ์ประชาธิปไตย
โดยนัยว่าไม่มีประสิทธิภาพ ยุง่ เหยิง และเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่
ดีส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ"
จีนใช้ วิธีการแบบดังเดิ
้ มที่หลากหลายของสังคม
ประชาธิปไตยเพื่อส่งมอบโครงการอ�ำนาจที่แหลมคมของตน
และสร้ างระบอบพรรคการเมืองเดียวให้ ดเู ป็ นที่นา่ พอใจยิ่งขึ ้น
ส�ำหรับประเทศที่เพิ่งเป็ นระบอบประชาธิปไตยได้ ไม่นาน โดย
ใช้ ศนู ย์วิจยั ที่ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐ ช่องทางสื่อต่าง ๆ น�ำ
เสนอการฝึ กอบรมภาษาผ่านสถาบันขงจื๊อ เเละการแลกเปลี่ยน
ระหว่างบุคคลเพื่อชักน�ำเหล่านักการเมือง ผู้สื่อข่าว นักวิชาการ
ประเทศที่เป็ นประชาธิปไตยได้ ไม่นานในละตินอเมริ กาและที่
อื่น ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายและจูงใจผู้สนับสนุนที่ครอบคลุม
ขึ ้น ตัวอย่างหนึง่ คือในประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานของจีน
ได้ บริ จาคเงินให้ กบั พรรคการเมือง ผู้สมัครรายบุคคล และ
มหาวิทยาลัย ซื ้อพื ้นที่ในหนังสือพิมพ์เพื่อโฆษณามุมมองของ
รัฐ และระงับการถกเถียงในวิทยาเขตของออสเตรเลียด้ วยการ
ควบคุมนักเรี ยนจีน ตามรายงานข่าวต่าง ๆ
ในทางตรงกันข้ าม ภายในภาคประชาสังคมของจีนและ
รัสเซียที่หลายฝ่ ายในประเทศประชาธิปไตยที่ใหม่กว่าไม่ทราบ
นัน้ กลับปิ ดกันช่
้ องทางดังกล่าวส�ำหรับประชาชนของตนเอง
"ความพยายามเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
ของรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลจีน ในการเข้ าไปภายในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือและลบล้ างการ
วิจารณ์ระบอบเผด็จการ" ผู้เขียนอธิบาย ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้เขียน
พบว่าจีนมักกดดันพันธมิตรท้ องถิ่น ซึง่ โดยทัว่ ไปจะรวมถึง
ประชากรผู้อพยพชาวจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ สอดแนม
มาโดยตลอด เพื่อควบคุมและปิ ดปากความคิดเห็นและการกระ
ท�ำที่เป็ นปฏิปักษ์
อ�ำนาจที่แหลมคม "พยายามการแทรกเเซงและล้ มล้ าง
การเมือง สื่อ และสถาบันการศึกษา ลักลอบโฆษณาภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศ รวมถึงให้ ข้อมูลผิด ๆ และบิดเบือนข้ อมูลเพื่อ
ปราบปรามการคัดค้ านและการโต้ แย้ ง" นายไนย์อธิบายเพิ่มเติม
ในการวิเคราะห์ใน ฟอรี นแอฟแฟร์ ส "อ�ำนาจที่แหลมคมของจีน
มีลกั ษณะเด่นสามประการคือ แพร่กระจายโดยทัว่ ไป บ่มเพาะ
การตรวจพิจารณาตัวเอง และยากที่จะพิสจู น์วา่ เป็ นการท�ำงาน
ของรัฐบาลจีน"

วิธีการส�ำคัญห้าขั้นตอนเพื่อต่อต้านความ
พยายามบีบบังคับระบอบประชาธิปไตย
โดยระบอบการปกครองของจีนและรัสเซีย
ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับจีนและรัสเซีย ในสี่ประเทศ
ประชาธิปไตยที่ทำ� การตรวจสอบพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเมืองของจีนและ
กลยุทธ์นโยบายต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะถูกจ�ำกัดมาก มีนักข่าว บรรณาธิการ
และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเพียงไม่กี่คนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับจีนและสามารถ
แบ่งปันความรู้ของตนเองกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้ เช่นเดียวกับความรู้เกี่ยวกับ
รัสเซียในหลาย ๆ ที่ เช่น ละตินอเมริกา แต่ยุโรปกลางมีความรู้เกี่ยวกับรัสเซียใน
ปัจจุบันมากกว่า

เปิดโปงอิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการ ความพยายามในการใช้อำ� นาจที่แหลมคมของ
จีนและรัสเซียต้องพึ่งพาการลวงตาเป็นส่วนใหญ่ เช่น การอ�ำพรางโครงการที่รัฐ
ควบคุมว่าเป็นงานของสื่อเชิงพาณิชย์หรือสมาคมระดับรากหญ้า หรือใช้ภาคส่วน
ท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการโฆษณาชวนเชื่อจากต่างประเทศและเป็นเครื่องมือครอบง�ำ
ต่างประเทศ ผู้สังเกตการณ์ในระบอบประชาธิปไตยควรมุ่งเป้าความสนใจและท�ำการ
วิเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อต่อสู้กับความพยายามในการน�ำทางผิด ๆ เหล่านี้

ป้องกันสังคมประชาธิปไตยจากอิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการที่ชั่วร้าย เมื่อ
ธาตุแท้และเทคนิคของอิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการถูกเปิดเผย ประเทศประชาธิปไตย
ควรสร้างการป้องกันภายในของตนเอง การริเริ่มด้านเผด็จการจะมุ่งเน้นไปที่การ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีตำ� แหน่งสูงทางการเมือง ผู้นำ� ทางความคิด และผู้รักษา
ข้อมูลอื่น ๆ ของสังคมประชาธิปไตย รัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลจีนตั้งเป้าที่จะเจาะ
เข้าระบบประชาธิปไตยเพื่อชนะใจผู้สนับสนุนและลบล้างค�ำวิจารณ์เกี่ยวกับระบอบ
เผด็จการของตน

ยืนยันการสนับสนุนค่านิยมและอุดมการณ์ประชาธิปไตยหากเป้าหมาย
อย่างหนึ่งของอ�ำนาจที่แหลมคมของเผด็จการคือการท�ำให้รูปแบบการปกครองแบบ
เผด็จการถูกกฎหมาย เป้าหมายนั้นก็จะมีประสิทธิภาพเฉพาะในขอบเขตที่ประเทศ
ประชาธิปไตยและพลเมืองสูญเสียวิสัยทัศน์ของหลักการของตนเอง ผู้นำ� ระดับสูง
ในระบอบประชาธิปไตยต้องกล่าวอย่างชัดเจนและสม่�ำเสมอในนามของอุดมการณ์
ประชาธิปไตย และก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานที่ยอมรับได้ของ
พฤติกรรมประชาธิปไตย
สร้างแนวคิดใหม่ของ "อ�ำนาจอ่อน"สุดท้าย นักข่าว กลุ่มคณะนักวิเคราะห์
และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอื่น ๆ ต้องตระหนักถึงอิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการ
ในขอบเขตของแนวคิดในแบบของมัน นั่นคือ การเป็นเครื่องมือ "อ�ำนาจที่
แหลมคม" ที่สามารถกัดกร่อนและบ่อนท�ำลาย ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างแท้จริง
ต่อสังคมประชาธิปไตยที่ตกเป็นเป้า ค�ำศัพท์เชิงแนวคิดที่ใช้มาตั้งแต่สิ้นสุดสงคราม
เย็นนี้ ดูไม่เพียงพอที่จะอธิบายสถานการณ์ร่วมสมัย

การมีสัมพันธ์ทางการเงิน

ในรายงานของกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ผู้เขียนยัง
พบว่าประเทศเผด็จการรวมการใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ า

ที่มา: นายคริ สโตเฟอร์ วอล์คเกอร์ และนางเจสสิก้า ลุดวิก "อ�ำนาจที่แหลมคม
: อิทธิพลอ�ำนาจเผด็จการที่เพิ่มขึ ้น" กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ร้ านลอตเต้ มาร์ ทในกรุงปักกิง่ ซึ่งมีช้ันวางสิ นค้ าว่ างเปล่ า หลังจากวันทีบ่ ริษทั ลอตเต้ กรุ๊ปของเกาหลีใต้ ตกลงให้
ทีด่ นิ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาหลีใต้ เพือ่ ติดตั้งยุทธภัณฑ์ ระบบป้ องกันขีปนาวุธในบริเวณพิกดั ต�ำแหน่ งสู ง
การถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนทีล่ อตเต้ ดวิ ตีฟ้ รีอ้างถึง ท�ำให้ เว็บไซต์ ซื้อของของลอตเต้
ใช้ งานไม่ ได้ นานกว่ าหกชั่วโมงไม่ กวี่ นั หลังจากมีการลงนามในข้ อตกลง ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

กับอ�ำนาจที่แหลมคมเพื่อส่งเสริ มวาระทางการเมืองของตนเอง "จีนมี
ความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษในเรื่ องนี ้ โดยการใช้ แรงกดดันที่มีความเข้ ม
ข้ นแตกต่างกันและผ่านช่องทางอ้ อมที่อาจไม่ชดั เจนเสมอไป เว้ นแต่จะ
ตรวจสอบกิจกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจของจีนควบคูก่ บั ความพยายามสร้ าง
อิทธิพลอื่น ๆ ของรัฐบาลจีน"
เงินเป็ นเครื่ องมือสร้ างอ�ำนาจที่แหลมคมของจีนทัว่ ละตินอเมริ กา
ตามที่นายฮวน คาร์ โลส คาร์ ดแิ นล นักวิจยั แห่งศูนย์การเปิ ดและการ
พัฒนาละตินอเมริ กา ผู้เขียนบทรายงานเกี่ยวกับละตินอเมริ การะบุ ใน
ช่วงปลาย พ.ศ. 2559 นายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชน
จีน ให้ ค�ำมัน่ ว่าจีนจะฝึ กอบรมชาวละตินอเมริ กาจ�ำนวน 10,000 คน
ภายใน พ.ศ. 2563 นายคาร์ ดแิ นลระบุวา่ การมีสว่ นร่วมระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน เช่น การฝึ กอบรมฟรี โครงการแลกเปลี่ยน และ
ทุนการศึกษาในประเทศจีน ได้ พิสจู น์แล้ วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการ
ชนะใจภูมิภาคละตินอเมริ กา
จีนใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับหลายประเภททัว่ โลก จากข้ อมูล
ของนายอีวาน ไฟเกนบอม นักวิชาการอาวุโสที่การประชุมเอเชียฟอรัม
ของกองทุนคาร์ เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชน
จีนใช้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในการก�ำหนดกฎเกณฑ์และ
บรรทัดฐานในประเทศอื่น ๆ เพื่อให้ ยกย่องจีน ในแอฟริ กา จีนบังคับ
ให้ ประเทศต่าง ๆ แปลงหนี ้ของตนเองเป็ นหุ้นทุนในจีน ซื ้อและจ้ าง
แรงงานชาวจีน ปรับใช้ มาตรฐานทางเทคนิคและวิศวกรรมของจีน รวม
ถึงกติกาการจัดซื ้อ นายไฟเกนบอมเขียนในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังใช้ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ โดยการ
จ�ำกัดการเข้ าถึงตลาดภายในประเทศ เช่น จีนปิ ดบริ ษัท ลอตเต้ กรุ๊ป
ของเกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตหมากฝรั่งและผู้ค้าปลีกยักษ์ ใหญ่ หลังจาก
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ให้ ที่ดนิ แก่รัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อติดตังยุ
้ ทธภัณฑ์ระบบป้องกันขีปนาวุธ
ในบริ เวณพิกดั ต�ำแหน่งสูง รอยเตอร์ รายงานว่าภายในเวลาไม่กี่เดือน
หลังจากการลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดนิ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 หน่วยงานก�ำกับดูแลของจีนปิ ดร้ านค้ าลอตเต้ มาร์ ท จ�ำนวน 112
ร้ านในประเทศจีนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดประมวลกฎหมายอัคคี
ภัย
จีนใช้ แนวทางการลงโทษได้ เช่นกัน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2560 มองโกเลียอนุญาตให้ องค์ดาไลลามะมาเยือนเมืองหลวงอูลาน
บาตาร์ จีนจึงใช้ การเก็บค่าธรรมเนียมภาษี ข้ามพรมแดนในการส่งออก
สินค้ าของมองโกเลียเป็ นการตอบโต้ นายไฟเกนบอมกล่าว จากนันใน
้
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นายหวัง ยี่ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่าง
ประเทศจีนกล่าวว่า รัฐบาลจีนหวังว่ามองโกเลียจะได้ "เรี ยนรู้บทเรี ยน"
และจะไม่เชิญองค์ดาไลลามะกลับมาอีก ตามรายงานของ เดอะยูบี
โพสต์ ส�ำนักข่าวภาษาอังกฤษของมองโกเลีย

กลยุทธ์ของรัสเซีย

ในขณะเดียวกัน วิธีการของรัสเซียในการใช้ อ�ำนาจที่แหลมคมคือการมุง่
ตรงไปที่การบ่อนท�ำลายความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือของประเทศที่
เป็ นประชาธิปไตย
"ในขณะที่รัฐบาลจีนพยายามท�ำตัวให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และขยายอ�ำนาจ
ส่วนใหญ่ผา่ นการลงทุนเชิงรุก การโน้ มน้ าว และเทคนิคการขายที่ไม่
สุจริ ต รัฐบาลรัสเซียกลับหวังยกระดับสนามแข่งขันโดยการลากคูต่ อ่ สู้ที่
เป็ นประชาธิปไตยลงมา ไม่วา่ จะเป็ นภาพลักษณ์หรื อในความเป็ นจริ ง"
ผู้เขียนรายงานอธิบาย
รัสเซียหาผลประโยชน์จากความคับข้ องใจและลัทธิความเกลียด
ชังมนุษย์ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่นเพื่อปลุกปั่ นให้ เกิดความไม่สงบและ

ผู้ประท้ วงชาวเยอรมันถือป้ ายนอกสถานกงสุ ลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทีเ่ ขียนว่ า "วันนีล้ ูกของฉัน พรุ่งนีล้ ูกของคุณ" หลังจากสื่ อรัสเซียเผยแพร่ เรื่องราวอัน
เป็ นเท็จเกีย่ วกับชายมุสลิมสามคนข่ มขืนเด็กหญิงลูกครึ่งรัสเซียเยอรมันในกรุงเบอร์ ลนิ เพือ่ ปลุกปั่นความระส�่ ำระสายทางการเมือง ซึ่งต�ำรวจเยอรมันออกมาระบุ
อย่ างรวดเร็วว่ าเรื่องดังกล่ าวไม่ เป็ นความจริง ทั้งนี้ รัสเซียยังเข้ าไปยุ่งเกีย่ วกับการเมืองและการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสด้ วยเช่ นกัน เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ฉ้ อโกงนโยบายสาธารณะ ตามข้ อมูลจากนายจาเซค คูชาร์ ซกิ ประธาน
สถาบันกิจการสาธารณะ ซึง่ เป็ นสถาบันวิจยั ในประเทศโปแลนด์ นายคู
ชาร์ ซกิ เขียนบทความหนึง่ ในรายงานกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
เรื่ อง การแบ่งแยกทางการเมืองเป็ นสองขัวอ�
้ ำนาจในโปแลนด์
รัสเซียใช้ กลยุทธ์แบบเดียวกันกับที่จีนใช้ เพื่อบ่อนท�ำลายศัตรูใน
ประชาคมนานาชาติ รัฐบาลรัสเซียได้ ท�ำงานเพื่อท�ำลายการสนับสนุน
ของโปแลนด์ในการช่วยเหลือรัฐบาลประชาธิปไตยใหม่ของยูเครน โดย
การเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับความตึงเครี ยดทางประวัตศิ าสตร์ ระหว่างสอง
ประเทศที่ยงั คงมีอยู่ นายคูชาร์ ซกิ ระบุ รัฐบาลรัสเซียยังมุง่ ท�ำลายความ
รู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของทวีปยุโรปและประชาคมทรานส์แอตแลนติกของ
โปเเลนด์และสโลวาเกีย รวมทังการปกครองระบอบประชาธิ
้
ปไตยของ
ทังสองประเทศ
้
รายงานระบุ
"มีความเป็ นอันตรายหลายอย่างที่สมั พันธ์กบั เรื่ องราวทางการเมือง
เฉพาะที่ใช้ โดยประชานิยมพื ้นบ้ านและโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซีย รวม
ถึงความพยายามอย่างรอบคอบของจีนในการสร้ างภาพตนเองว่าเป็ น
ประเทศล� ้ำสมัย ใช้ อ�ำนาจเชิงเมตตาที่มีระบอบการเมืองแบบเผด็จการ
ซึง่ สามารถฟูมฟั กการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าประชาธิปไตย
เสรี นิยม" นายคูชาร์ ซกิ เขียน
ยิ่งไปกว่าจีนคือรัสเซียได้ ขยายสื่อของรัฐในระดับสากลและเผย
แพร่ข้อมูลที่บดิ เบือนไปสูป่ ระเทศอื่น ๆ รวมถึงความพยายามในการ
แทรกแซงการเลือกตังของต่
้
างประเทศ อย่างเช่นในโปแลนด์ เว็บไซต์
ของภายนอกมักจะรายงานเรื่ องราวจากสื่อรัสเซีย ท�ำให้ มีความน่าเชื่อ
ถือมากขึ ้นส�ำหรับประชากรในท้ องถิ่นซึง่ มีแนวโน้ มที่จะเชื่อสื่อรัสเซีย

น้ อยกว่า นายคูชาร์ ซกิ อธิบาย ในขณะเดียวกัน รัฐเผด็จการและโดย
เฉพาะอย่างยิ่งจีนจ�ำกัดการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตและการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ ทังยั
้ งตรวจพิจารณาข่าวและเนื ้อหาออนไลน์ของประชาชน
ด้ วยวิธีนี ้ ระบอบเผด็จการจะใช้ ประโยชน์จากความเป็ นโลกาภิวตั น์ แต่
ปฏิเสธหลักการแลกเปลี่ยนที่เสรี เปิ ดกว้ าง และโปร่งใสภายในเขตแดน
ของตน
ยิ่งไปกว่านัน้ การที่จีนและรัสเซียมุง่ เป้าไปที่ประเทศที่เพิ่งเป็ น
ประชาธิปไตยซึง่ อ่อนไหวมากกว่านันเป็
้ นเรื่ องที่นา่ เป็ นห่วง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์ ของประเทศเหล่านี ้ต่อ
ระบอบประชาธิปไตย นายวอล์คเกอร์ และนางลุดวิกสรุป
สหรัฐอเมริ การวมถึงพันธมิตรและหุ้นส่วน ต้ องใช้ มาตรการและ
เครื่ องมือใหม่ที่สร้ างขึ ้นโดยอิงจากค่านิยมประชาธิปไตย เพื่อต่อต้ าน
จีนและรัสเซียในการโฆษณาระดับนานาชาติเพื่อควบคุมข้ อมูลและ
ความคิด ผู้เขียนเตือนว่าหาก "ประเทศประชาธิปไตยทรงอ�ำนาจไม่
รับค�ำท้ านี ้ เท่ากับว่าประเทศเหล่านี ้สละบทบาทความเป็ นผู้น�ำ ละทิ ้ง
พันธมิตร และไม่สนใจความมัน่ คงในระยะยาวของตนเอง"
"หากประเทศเหล่านี ้และระบอบเผด็จการอื่น ๆ ที่มีความพร้ อมยัง
คงรักษาแรงผลักดันปั จจุบนั ในอนาคตที่คาดการณ์ได้ ความพยายาม
ของประเทศเหล่านี ้สามารถสร้ างความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อ
บูรณภาพของประเทศที่เป็ นประชาธิปไตยได้ ไม่นาน ซึง่ จะเป็ นการ
ท�ำลายล้ างความสงบเรี ยบร้ อยระหว่างประเทศที่อิงกฎเกณฑ์ ซึง่ เป็ น
สิง่ ที่สร้ างรากฐานความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่งเรื องทัว่ โลก" ผู้เขียนทัง้
สองกล่าวเตือน o
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กระบอกเสี ยง

IPDF

การขยายแผนการเชิงยุทธศาสตร์ ของอินเดีย
ในหมู่เกาะแปซิฟิก
ท่ามกลางสถานการณ์ภมู ริ ฐั ศาสตร์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
อินเดียหันไปให้ความสนใจกับมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
นายบาลาจี จันทราโมฮัน

ทิ

ศทางการเมืองและการทหารของอินเดียก�ำลัง
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางภูมิยทุ ธศาสตร์ ของ
สหรัฐอเมริ กา จากเอเชียแปซิฟิกไปยังอินโดแปซิฟิก
ภูมิภาคของหมูเ่ กาะแปซิฟิกจะได้ รับความสนใจเชิง
ยุทธศาสตร์ จากอินเดียมากขึ ้น
เริ่ มต้ นด้ วยการวางทิศทางยุทธศาสตร์ ทางทะเลของอินเดีย
ไปสูด่ นิ แดนริ มขอบยูเรเชีย ซึง่ สะท้ อนถึงการให้ ความส�ำคัญ
ทางยุทธศาสตร์ มากยิ่งขึ ้นกับพื ้นที่ชายฝั่ งในภูมิภาคอินโด
แปซิฟิกที่กว้ างใหญ่กว่า (เช่น อ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ และ
ทะเลจีนใต้ ) ภูมิภาคหมูเ่ กาะแปซิฟิกถูกละเลยจากห้ วงค�ำนึง
ด้ านยุทธศาสตร์ ทางทะเลของอินเดียมาเป็ นเวลานาน
แต่สงิ่ นี ้ก�ำลังจะเปลี่ยนไป การจัดการทางทะเลของอินเดียดู
จะมองภาพเอาไว้ ให้ มีการบัญชาการทางทะเลในอินโดแปซิฟิก
นอกเหนือจากการรักษาผลประโยชน์ในพื ้นที่ชายฝั่ ง
ในเชิงภูมิยทุ ธศาสตร์ หมูเ่ กาะแปซิฟิกได้ รับความสนใจเพิ่ม
มากขึ ้นจากอินเดียเนื่องจากเชื่อมต่อออสตราเลเชียกับอนุทวีป
ละตินอเมริ กา นอกจากนี ้ ภูมิภาคนี ้จะเผชิญกับการจราจรทาง
ทะเลที่เพิ่มมากขึ ้นเมื่อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื ้น
แปซิฟิกเสร็ จสมบูรณ์
หมูเ่ กาะแปซิฟิกเป็ นส่วนหนึง่ ของเอเชียแปซิฟิกที่ใหญ่กว่า
และตอนนี ้อยูภ่ ายใต้ ภมู ิภาคอินโดแปซิฟิกที่ใหญ่ยิ่งกว่า ดัง
นัน้ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกจึงเปลี่ยนชื่อ
เป็ นกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก ซึง่ คาด
ว่าโครงสร้ างกองก�ำลังของอินเดียรวมถึงทิศทางยุทธศาสตร์
ทางทะเล จะเปลี่ยนมารวมแปซิฟิกตอนใต้ และหมูเ่ กาะแปซิฟิก
เข้ าไว้ ด้วย
ในขณะที่อินเดียก�ำลังขยายการเข้ าถึงทางทะเลไปยังหมู่
เกาะแปซิฟิก ภูมิภาคนี ้ตกอยูภ่ ายใต้ แนวคิดและการขยายตัว
เชิงยุทธศาสตร์ ทางทะเลของจีนโดยธรรมชาติ เนื่องจากเป็ น
ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ "สายโซ่แห่งดินแดนวงล้ อม" ที่วางแผน
ไว้ อย่างชัดแจ้ ง รัฐบาลจีนได้ รับประโยชน์สว่ นใหญ่จากความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั รัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงสงครามเย็น ซึง่ ปูทางไป
สูก่ ารขยายตัวทางการเมืองและการทหารในหมูเ่ กาะแปซิฟิก
(ซึง่ เริ่ มต้ นอย่างเงียบ ๆ ในช่วงต้ นทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 25232532))
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การแสดงตนของอินเดียในหมู่เกาะแปซิฟิก

การแสดงตนทางทะเลของอินเดียในหมูเ่ กาะแปซิฟิกถูก
จ�ำกัด เนื่องจากกองทัพเรื อตะวันออกของอินเดียที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
เมืองวิศาขาปั ตตนัม ประเทศอินเดีย มีพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารที่ไกล
ถึงช่องแคบมะละกาแต่ไม่ถงึ หมูเ่ กาะแปซิฟิก ซึง่ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากอินเดียมีกองเรื ออีกกองตังอยู
้ ใ่ นท�ำเลทาง
ยุทธศาสตร์ อย่างหมูเ่ กาะอันดามันและนิโคบาร์ เพื่อการมีสว่ น
ร่วมทางทะเลมากขึ ้น แม้ วา่ จะไม่ได้ เปิ ดเผยอย่างแน่ชดั ความ
ทะเยอทะยานของอินเดียในอินโดแปซิฟิกตามที่ระบุไว้ ใน
เอกสารยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงทางทะเลของกองทัพเรื ออินเดีย
ใน พ.ศ. 2558 จะส�ำเร็จได้ ก็ตอ่ เมื่อมีกองเรื ออีกกองในหมูเ่ กาะ
อันดามันและนิโคบาร์ เท่านัน้ ซึง่ จะเพิ่มการมีบทบาททางการ
ทหารของอินเดียต่อแปซิฟิกตอนใต้
ในปั จจุบนั อินเดียไม่มีการแสดงตนทางการทหารอย่าง
ถาวรในแปซิฟิก แต่ในทางการทูต อินเดียแสดงความสนใจ
ในกิจการของแปซิฟิกตอนใต้ โดยเข้ าร่วมการประชุมหมูเ่ กาะ
้ พ.ศ. 2545 นอกจากนี ้ อินเดียยัง
แปซิฟิกเป็ นประจ�ำทุกปี ตังแต่
ได้ เริ่ มให้ ความช่วยเหลือต่างประเทศแก่หมูเ่ กาะในแปซิฟิกตอน
ใต้ โดยเสนอเงินกู้ดอกเบี ้ยต�่ำส�ำหรับการโครงการการพัฒนา
ต่าง ๆ
ข้ อเสนอเงินกู้ดอกเบี ้ยต�่ำได้ รับความสนใจเพิ่มขึ ้นใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างหมูเ่ กาะอินเดีย
แปซิฟิกครัง้ ที่สองที่เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ ผลักดันขอบเขตของนโยบายมองตะวัน
ออกและปฏิบตั กิ ารตะวันออกของอินเดียสูภ่ มู ิภาคแปซิฟิกตอน
ใต้ ในระหว่างการประชุมสุดยอดดังกล่าว ประเทศในหมูเ่ กาะ
แปซิฟิก 12 จาก 14 ประเทศสนับสนุนการเป็ นสมาชิกถาวรของ
อินเดียในคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ (อีกสอง
ประเทศที่ไม่มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงในองค์การสหประชาชาติคือ
หมูเ่ กาะคุกและนีวเว)
ก่อนหน้ านี ้ในระหว่างการเดินทางไปยังฟิ จขิ องนายนเรนทระ
โมที นายกรัฐมนตรี อินเดีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ขอบเขตและช่วงการมีสว่ นร่วมทางการทูตของอินเดียกับหมู่
เกาะแปซิฟิกนันยั
้ งเป็ นที่ถกเถียง การเดินทางครัง้ นี ้เป็ นจุด
เปลี่ยนในการขยายแผนการของอินเดียไปยังหมูเ่ กาะแปซิฟิก

จีน
ไต้ หวัน

ทะเล
ฟิ ลิ ปปิ นส์

ฟิ ลิปปิ นส์

หมู่เกาะนอร์
เทิร์นมาเรี ยนา
(สหรัฐฯ)

กวม
(สหรัฐฯ)

ปาเลา

อินโดนีเซีย

ฮาวาย

สหพันธรั ฐ
ไมโครนีเซีย

ปาปั ว
นิว
กินี

นาอูรู
หมู่เกาะ
โซโลมอน

มหาสมุทร
อิ นเดีย

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นิว
แคลิโดเนีย
(ฝรั่งเศส)

ทะเล
แทสมัน

ตูวาลู

วานูอาตู

ทะเล
คอรัล

ออสเตรเลีย

มหาสมุทร
แปซิ ฟิก
ตอนใต้

หมู่เกาะ
มาร์ แชลล์

ฟิ จิ

คริ ิบาตี
ซามัว
อเมริกันซามัว หมู่เกาะ
(สหรัฐฯ)
คุก
เฟรนช์ พอลินีเชีย
ตองงา นีวเว
(นิวซีแลนด์)
(ฝรั่งเศส)
(นิวซีแลนด์)

มหาสมุทร
แปซิ ฟิก
ตอนใต้

นิว
ซีแลนด์

หมู่เกาะแปซิฟิก
การประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก

กลุ่มผูน้ ำ� ประเทศแถบเมลานีเซีย

การประชุมที่จดั ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2514 นี้ประกอบด้วยสมาชิก 18 ประเทศ
ดังนี้ ออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ฟิ จิ เฟรนช์พอลินี
เชีย คิริบาตี นาอูรู นิวแคลิโดเนีย นิวซีแลนด์ นีวเว ปาเลา ปาปัวนิวกินี หมู่
เกาะมาร์แชลล์ ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองงา ตูวาลู และวานูอาตู

กลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2529 นี้ประกอบด้วยประเทศ
แถบเมลานีเซียสี่ ประเทศ ได้แก่ ฟิ จิ ปาปัวนิวกินี หมู่
เกาะโซโลมอน และวานูอาตู รวมทั้งคานัคและแนวร่ วม
ปลดปล่อยแห่งชาติสงั คมนิยมแห่งนิวแคลิโดเนีย
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ผู้น�ำจากหมู่เกาะแปซิฟิกเยีย่ มชมป้ อมปราการแอมเบอร์ ในเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ระหว่ างการประชุมสุ ดยอดความร่ วมมือ
ระหว่ างอินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิกในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

โดยนายโมทีได้ เชิญผู้น�ำของทัง้ 14 ประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟิกมาที่ซวู า
เมืองหลวงของฟิ จิ โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของการประชุมสุดยอดหมูเ่ กาะ
อินโดแปซิฟิกครัง้ ที่หนึง่ ซึง่ โดยมากแล้ วมีต้นแบบมาจากบทบาทของ
อินเดียที่มีตอ่ ประเทศในแอฟริ กาผ่านการประชุมอินโดแอฟริ กนั ซึง่ ได้
จัดตังเวที
้ เพื่อความร่วมมือระหว่างอินเดียและหมูเ่ กาะแปซิฟิก
แง่มมุ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ในระหว่างการเดินทางของนายโมที
คือการขาดการจัดตังทางการทู
้
ตของอินเดียจากนิวซีแลนด์ในการ
ประชุมสุดยอดดังกล่าว ซึง่ ได้ เปลี่ยนไปในระหว่างการไปเยือนซูวาของ
นายวี. เค. ซิงห์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการประชุมการพัฒนา
อินเดียและหมูเ่ กาะแปซิฟิก โดยมีข้าหลวงใหญ่ของนิวซีแลนด์เข้ า
ร่วม ภารกิจทางการทูตของอินเดียในนิวซีแลนด์มีอาณาเขตครอบคลุม
สามหมูเ่ กาะแปซิฟิก ได้ แก่ คิริบาตี นาอูรู และซามัว สร้ างสานสัมพันธ์
ทางการทูตเบื ้องต้ นแบบผสมระหว่างแถบไมโครนีเซียและพอลินีเชีย
อินเดียมีสถานะทางการทูตถาวรเฉพาะในฟิ จิและปาปั วนิวกีนี โดย
ไม่มีผ้ ชู ว่ ยทูตฝ่ ายทหาร
แต่อินเดียมีผ้ ชู ว่ ยทูตฝ่ ายทหารในชิลี ซึง่ ประเทศอเมริ กาใต้ แห่ง
นี ้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการเป็ นมหาอ�ำนาจของแปซิฟิกตอนใต้
เนื่องจากมีการเข้ าถึงทางทะเลที่ส�ำคัญในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ และ
ตะวันออกเฉียงใต้ การทูตทางทหารของอินเดียในชิลีเกี่ยวข้ องกับความ
ร่วมมือทางการทหารที่ด�ำเนินการอยู่ ซึง่ ช่วยให้ กองทัพทางทะเลของชิลี
พัฒนาก�ำลังพลหน่วยสะเทินน� ้ำสะเทินบกและความสามารถด้ านการ
ส่งก�ำลังบ�ำรุง
นอกจากนี ้ อินเดียจะร่วมมือกับอินโดนีเซียด้ วยเช่นกัน อันที่จริ ง
ระหว่างการเดินทางไปยังอินโดนีเซียของนายโมทีเมื่อเร็ว ๆ นี ้ อินเดีย
ได้ สนับสนุนแนวคิดที่ถกเถียงกันอย่างมากของอินโดนีเซียเกี่ยวกับวิสยั
ทัศน์ศนู ย์กลางทางทะเล ซึง่ เรี ยกร้ องให้ มีการขยายตัวทางทะเลของ
รัฐบาลอินโดนีเซียในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก อินโดนีเซียจะด�ำเนินการ
ตามค�ำร้ องขอโดยสนับสนุนนโยบายปฏิบตั ิการตะวันออกของอินเดียซึง่
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ทอดยาวไปถึงหมูเ่ กาะแปซิฟิก
เช่นเดียวกับในทางการทูต อินโดนีเซียจะช่วยขยายขอบเขตการ
เข้ าถึงของอินเดียในหมูเ่ กาะแปซิฟิก อินโดนีเซียเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่
ผู้น�ำประเทศแถบเมลานีเซีย ซึง่ ประกอบด้ วยประเทศแถบเมลานีเซียสี่
ประเทศ ได้ แก่ ฟิ จิ ปาปั วนิวกินี หมูเ่ กาะโซโลมอน และวานูอาตู รวมทัง้
คานัคและแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติสงั คมนิยมแห่งนิวแคลิโดเนีย ใน
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 อินโดนีเซียได้ รับการยอมรับในฐานะสมาชิก
สมทบ
กลุม่ ผู้น�ำประเทศแถบเมลานีเซียเป็ นทางเลือกในการประชุม
หมูเ่ กาะแปซิฟิกดังเดิ
้ ม ที่ให้ อินเดียมีสว่ นร่วมเพิ่มมากขึ ้นทังในเชิ
้ ง
เศรษฐกิจและการทูตในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา อินเดียหวังจะได้ เป็ น
สมาชิกในกลุม่ ผู้น�ำประเทศแถบเมลานีเซีย เพื่อเป็ นการเคลื่อนไหวทาง
ยุทธวิธีในการต่อต้ านการขยายตัวของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกตอนใต้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเมลานีเซียที่จีนมีอิทธิพลมากขึ ้น
เนื่องจากมีรายงานว่าจีนก�ำลังพิจารณาฐานทัพเรื อในวานูอาตู
การแสดงตนทางทะเลของอินเดียในหมูเ่ กาะแปซิฟิกอาจได้ รับการ
ต้ อนรับจากประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริ กา
อินโดนีเซีย และฝรั่งเศส ฐานทัพจีนในวานูอาตูอาจมีแนวโน้ มที่จะกลาย
เป็ น "ฐานข่าวกรอง" ทางทหาร โดยเฉพาะเนื่องจากการที่อยูใ่ กล้ กบั
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่ ทังสองเป็
้
นพันธมิตรที่ใกล้ ชิดของสหรัฐฯ
และเป็ นส่วนหนึง่ ของพันธมิตรข่าวกรอง ไฟฟ์ อายส์
สิง่ ที่นา่ สนใจคือฝรั่งเศสมีฐานทัพทหารและดินแดนโพ้ นทะเลใน
แปซิฟิกตอนใต้ เมื่อเร็ว ๆ นี ้รัฐบาลฝรั่งเศสได้ ลงนามในข้ อตกลงการ
แลกเปลี่ยนการส่งก�ำลังบ�ำรุงกับรัฐบาลอินเดีย ซึง่ คล้ ายกันกับข้ อตกลง
การแลกเปลี่ยนการส่งก�ำลังบ�ำรุงระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ ข้ อตกลง
อินเดียและฝรั่งเศสช่วยให้ อินเดียเข้ าถึงฐานทัพฝรั่งเศสในมหาสมุทร
อินเดียตะวันตกได้ ขอบเขตของข้ อตกลงอินเดียและฝรั่งเศสจะขยายไป
ถึงแปซิฟิกตอนใต้ ซึง่ อินเดียอาจได้ รับโอกาสสร้ างฐานทัพในหมูเ่ กาะ
แปซิฟิก

นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย (ซ้ าย) จับมือกับนายซาโต
คิลแมน นายกรัฐมนตรีวานูอาตู ระหว่ างการประชุมสุ ดยอดความร่ วม
มือความร่ วมมือระหว่ างอินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิก ทีเ่ มืองชัยปุระ
ประเทศอินเดีย ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย (ขวา) ต้ อนรับนายแฟรงค์ ไบนิ
มารามา นายกรัฐมนตรีฟิจิ เข้ าสู่ การประชุมด้ านพลังงานทีก่ รุงนิวเดลี ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ความร่วมมือทางการทหารอาจรวมถึงกองก�ำลังอินเดียที่ปฏิบตั ิ
งานคูข่ นานไปกับฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เช่น การฝึ ก
ภายใต้ รหัส ครัวซ์ ดู ซุด ที่จดั ขึ ้นปี ละสองครัง้ การพัฒนาเพิ่มเติมของ
บทบาทของอินเดียในหมูเ่ กาะแปซิฟิก จะรวมถึงการมีอินเดียแบ่งปั น
ข่าวกรองที่เป็ นเชิงรุกมากขึ ้นจากฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
สหรัฐอเมริ กา

ในขณะที่อินเดียพยายามขยายการเข้ าถึงในหมูเ่ กาะแปซิฟิก กลุม่
ผู้น�ำประเทศแถบเมลานีเซียอาจจัดตังกองก�
้
ำลังความมัน่ คงระดับ
ภูมิภาคที่ชื่อว่า ลีเจียน ซึง่ มีสำ� นักงานใหญ่ในซูวา กองก�ำลังลีเจียนจะ
ได้ รับการสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่จากผู้บริ หารกลุม่ ผู้น�ำประเทศแถบเมลานี
เซีย และประกอบไปด้ วยทหาร ต�ำรวจ หน่วยงานควบคุมชายแดน และ
เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากร ฟิ จิและปาปั วนิวกินีจะให้ การสนับสนุนด้ านบุคลากร
จ�ำนวนมากแก่หน่วยทหารและต�ำรวจของกองก�ำลังลีเจียน ซึง่ คาดว่า
ปั จจัยฟิ จิ
กองก�ำลังลีเจียนจะได้ รับการสนับสนุนจากกองทัพอินเดียที่ประจ�ำการ
บทบาทที่อินเดียมีตอ่ หมูเ่ กาะแปซิฟิกเพิ่มขึ ้น จะถูกทดสอบโดยการ
และการช่วยเหลือทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเลือกตัง้
เลือกตังของฟิ
้
จิในปี นี ้ แม้ ฟิจิจะได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นประเทศแถบเม ของฟิ จิใน พ.ศ. 2561
ลานีเซียนอกแถบสามเหลี่ยมพอลินีเชีย แต่วฒ
ั นธรรมและการเมืองของ
ด้ วยโครงการดังกล่าว ความพยายามทางการทูตในส่วนการทหาร
ประเทศได้ รับอิทธิพลจากพอลินีเชีย นอกจากนี ้ยังมีประชากรอินโดฟิ จิ ของอินเดียในภูมิภาค จะมาก่อนการจัดตังฐานทั
้
พอินเดียและผู้ชว่ ย
มากถึงประมาณร้ อยละ 40 ของประชากรทังหมด
้
ซึง่ มีอิทธิพลทางการ ทูตฝ่ ายทหาร (โดยเฉพาะผู้ชว่ ยทูตฝ่ ายทหารเรื อ) ในประเทศหมูเ่ กาะ
เมือง แม้ จะเกิดรัฐประหารใน พ.ศ. 2530 ที่ตงเป
ั ้ ้ าต่อประชากรกลุม่ นี ้
แปซิฟิก นอกจากนี ้ อินเดียยังสามารถขยายกองทัพของตนในแปซิฟิก
ในช่วง 12 ปี ที่ผา่ นมา ฟิ จิได้ เข้ ามามีบทบาททางการเมืองและ
ตอนใต้ ผา่ นผู้อพยพย้ ายถิ่น อินเดียมีผ้ อู พยพย้ ายถิ่นจ�ำนวนมากใน
เศรษฐกิจในระยะยาว ภายใต้ การน�ำของนายแฟรงก์ ไบนิมารามา ซึง่
ออสเตรเลีย นิวแคลิโดเนีย ฟิ จิ และนิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นช่องทางเปิ ด
เข้ ายึดอ�ำนาจจากการท�ำรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 และรวมอ�ำนาจ
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างประเทศเพื่อนบ้ านในแปซิฟิกตะวัน
ในฐานะนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2557 หลังจากการเลือกตังทั
้ ว่ ไป หา
ตกเฉียงใต้ กบั ประเทศอินเดียอันเป็ นบ้ านเกิด
กนายไบนิมารามายังรวมอ�ำนาจเพิ่มขึ ้นในการเลือกตัง้ พ.ศ. 2561 ฟิ จิ
ชุมชนผู้อพยพชาวอินเดียแตกต่างจากผู้อพยพชาวจีนในแปซิฟิก
อาจเริ่ มถ่วงน� ้ำหนักทางการเมืองผ่านการเป็ นสมาชิกสภาภูมิภาคอื่น ๆ ตอนใต้ เพราะมีความภักดีที่หลากหลายและไม่ได้ สนับสนุนอินเดียหรื อ
เช่น กลุม่ ผู้น�ำประเทศแถบพอลินีเชีย นอกเหนือจากการถือสิทธิสถานะ พรรคการเมืองใด ๆ อย่างเป็ นองค์รวม จึงไม่ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ น
ของตนในกลุม่ ผู้น�ำประเทศแถบเมลานีเซีย
แหล่งจารกรรมหรื อการเร่ขายของผู้มีอิทธิพลในลักษณะเดียวกันกับจีน
นายไบนิมารามาสนับสนุนแนวคิดที่วา่ ฟิ จิซงึ่ เป็ นที่ตงทาง
ั้
ซึง่ เป็ นสัญญาณของการต้ อนรับจากประเทศต่าง ๆ ในแปซิฟิกตอนใต้
ยุทธศาสตร์ สามารถเปลี่ยนเป็ นสิงคโปร์ แห่งแปซิฟิกตอนใต้ ซึง่ ส่วน
โดยสรุปแล้ ว การขยายการเข้ าถึงของอินเดียในแปซิฟิกตอนใต้ และ
ใหญ่ได้ รับความช่วยเหลือจากการลงทุนทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ หมูเ่ กาะแปซิฟิกจะเป็ นส่วนหนึง่ ของการขยายการเข้ าถึงทางทะเล โดย
ไม่เพียงเฉพาะจากจีน แต่รวมถึงอินเดียด้ วย อินเดียเป็ นส่วนหนึง่ ของ
อินเดียจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
นโยบายมองตะวันออกของฟิ จิซงึ่ เริ่ มต้ นใน พ.ศ. 2549
ภายในภูมิภาคนี ้ในแบบภาพรวมของการเข้ าถึงเชิงยุทธศาสตร์ ในอินโด
จีนใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนในการระดมทุนและด�ำเนิน
แปซิฟิกและที่อื่น ๆ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานจ�ำนวนมาก เช่น การขุดลอกท่าเรื อและการ
นายบาลาจี จันทราโมฮัน เป็ นนักวิจยั อาคันตุกะแห่งฟิ วเจอร์ ไดเร็กชันส์ อินเตอร์ เนชันแนล บทความนี ้
สร้ างถนนที่มีศกั ยภาพการใช้ งานสองแบบคือ ใช้ งานเพื่อวัตถุประสงค์
ปรากฏครัง้ แรกในนิตยสารออนไลน์ เดอะ ดิโพลแมต เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 โดยมีการเรี ยบ
เรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
ทังด้
้ านพลเรื อนและการทหาร
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มาดากัสการ์

บุกเบิก

การท�ำประมงที่ปลอดภัยกว่า

ชา

วมาดากัสการ์ มากมายต้ อง
พึง่ พามหาสมุทรเพื่อความอยู่
รอด เกาะขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับสี่
ของโลกแห่งนี ้มีแนวชายฝั่ งยาว 5,000
กิโลเมตร
เนื่องจากปริ มาณปลาทัว่ โลกถูก
คุกคามอย่างทวีคณ
ู จนปริ มาณลดฮวบ
ผู้คนในมาดากัสการ์ ตอนใต้ จงึ บุกเบิกทาง
เลือกการท�ำประมงที่ปลอดภัยกว่า เพื่อ
ปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ
"ผมเคยไปตกปลากับพ่อเมื่อยังเด็ก
ตอนนันยั
้ งมีปลาเหลือเฟื อ" นายคลิน รัต
ซิมบาซาฟี ผู้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ
ระดับรากหญ้ าเพื่อหยุดการท�ำประมงเกิน
ขนาดกล่าว
"แต่นนั่ เปลี่ยนไปแล้ วและเราไม่มีปลา
เหลือเลย จนกระทัง่ เราได้ เรี ยนรู้วิธีอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล" นายรัตซิมบาซาฟี
กล่าวขณะซ่อมแหตกปลาในช่วงบ่าย
คล้ อยที่หมูบ่ ้ านอันดาวาโดกา บนชายฝั่ ง
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของมาดากัสการ์
มีการจัดตังพื
้ ้นที่ทางทะเลที่จดั การ
โดยท้ องถิ่นแห่งแรกของมาดากัสการ์ ขึ ้น
ใน พ.ศ. 2549 โดยมีชื่อว่า เวลอนดริ อาค
ซึง่ หมายถึงการอาศัยอยูร่ ่วมกับมหาสมุทร
โครงการดังกล่าวเติบโตและกระจายออก
ไปมากกว่า 100 แห่งบนเกาะมาดากัสการ์
รวมถึงเกาะที่หา่ งไกลออกไปอย่างฟิ จิและ
คอสตาริ กา
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ผู้มาเยือนมากมายเดินทางมาจาก
เม็กซิโกเพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ปลา
หมึกของเวลอนดริ อาค ซึง่ เป็ นพื ้นที่ปิดไม่
ให้ ท�ำการประมงเพื่อให้ ปลาหมึกโตเต็มที่
เพิ่มจ�ำนวนที่ขาดหายไป และเพิ่มปริ มาณ
การจับสูงสุด
"เมื่อเราเล่าเกี่ยวกับการสูญเสีย
ทรัพยากรให้ ฟังว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อชาวประมงอย่างไร พวกเขาก็ตระหนัก
ได้ วา่ การปกป้องทรัพยากรที่ใช้ อยูท่ กุ
วันส�ำคัญเพียงใด" นายริ ชาร์ ด บาโดเรลี
ประธานของเวลอนดริ อาคกล่าว
ขณะนี ้ชุมชนได้ ท�ำการจัดการ
ชายฝั่ งของมาลากาซีคิดเป็ นร้ อยละ 11
โดยท�ำงานร่ วมกับรัฐบาล โดยมักจะ
ใช้ กฎหมายสิ่งแวดล้ อมตามประเพณี
ที่ร้ ู จกั กันในชื่อ ดีน่า ตามข้ อมูลของบลู
เวนเจอร์ ส ซึง่ เป็ นกลุม่ การอนุรักษ์ ของ
สหราชอาณาจักรที่สนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว
เวลอนดริ อาค เป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ ทาง
ทะเลที่จดั การโดยท้ องถิ่นซึง่ มีขนาดใหญ่
ที่สดุ ในมหาสมุทรอินเดีย ครอบคลุมพื ้นที่
640 ตารางกิโลเมตร
นายบาโดเรลีหวังว่าชุมชนอื่น ๆ จะ
น�ำแนวทางการอนุรักษ์ ระดับรากหญ้ าไป
ปรับใช้ ก่อนที่สตั ว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์จะสูญพันธุ์
ไปจนหมด "ความหวังของผมในอนาคต
คือทุกชุมชนจะพอใจกับผลผลิตจากทะเล
และทุกอย่างจะเติบโต" รอยเตอร์

เหล็ก
ที่ไม่ต้องใช้ เชื ้อเพลิง

ซากดึกด�ำบรรพ์
สวีเดนเริ่ มการก่อสร้ างโรงงานซึง่ จะทดสอบว่า
เหล็กสามารถสร้ างขึ ้นโดยไม่ต้องเผาเชื ้อเพลิง
ซากดึกด�ำบรรพ์ได้ หรื อไม่
บริษทั สาธารณูปโภควัทเทินฟอลล์ น�ำโดย
นายมักนุส ฮอลล์ กรรมการผู้จดั การและประธาน
กรรมการบริหาร (ภาพ) ร่วมมือกับบริษทั เหล็กเอส
เอสเอบี และบริ ษัทเหมืองแอลเคเอบี เพื่อสร้ าง
โรงงานน�ำร่องมูลค่า 158 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 4.9 พันล้ านบาท)
โรงงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ผลิต
คาร์ บอนไดออกไซด์จ�ำนวนมาก ซึง่ เป็ นก๊ าซเรื อน
กระจก จากการใช้ ถ่านหินเพื่อเปลี่ยนแร่เหล็กให้
เป็ นเหล็กกล้ า
โรงงานใหม่ที่ก�ำลังสร้ างขึ ้นในเมืองทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของลูเลียภายใน พ.ศ. 2563 จะ
ใช้ ไฮโดรเจนแทนถ่านหินและกากถ่านหิน ซึง่
เป็ นเชื ้อเพลิงแข็งที่ผลิตโดยการให้ ความร้ อนแก่
ถ่านหิน บริ ษัทร่วมลงทุนที่ชื่อ ไฮบริ ต มีเป้าหมาย
ในการน�ำกระบวนการทางอุตสาหกรรมมาใช้
ภายใน พ.ศ. 2578 บริ ษัทวัตเทินฟอลล์ระบุเมื่อ
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561
บริ ษัทวัตเทินฟอลล์ระบุวา่ เทคโนโลยีดงั กล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ของสวีเดนลงถึงร้ อยละ 10 ซึง่ ช่วยให้ บรรลุเป้า
หมายของประเทศภายใต้ ข้อตกลงด้ านสภาพภูมิ
อากาศปารี ส ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ประเทืองปั ญญา
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ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสหภาพยุโรปเรี ยกร้ องการ
สั่งห้ ามใช้ "หุ่นยนต์ สงั หาร" ทั่วโลก

ส

เป็ นผู้ผลิตอาวุธสัญชาติรัสเซียได้ พฒ
ั นาอาวุธ
อัตโนมัตทิ ี่สามารถ "ระบุเป้าหมายและท�ำการ
ตัดสินใจ"
สมาชิกส่วนใหญ่ในการอภิปรายของ
รัฐสภายุโรปเห็นชอบกับมตินี ้ โดยกล่าวว่าการ
ใช้ อาวุธดังกล่าวเป็ นปั ญหาต่อสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายมนุษยธรรม บางส่วนกังวลว่า
กฎหมายดังกล่าวอาจจ�ำกัดความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ ในด้ านปั ญญาประดิษฐ์ สำ� หรับ
การใช้ งานในชีวิตประจ�ำวัน
ความกังวลอีกข้ อของสมาชิกรัฐสภาคือ
ความเสี่ยงด้ านความมัน่ คงที่สหภาพอาจต้ อง
เผชิญ หากยุโรปสัง่ ห้ ามการใช้ อาวุธดังกล่าว
แต่ประเทศอื่น ๆ ไม่มีการสัง่ ห้ าม
"ระบบอาวุธสังหารอัตโนมัตจิ ะต้ องสัง่ ห้ าม
ใช้ อย่างเป็ นสากล" นางโบดิล วาเลโร โฆษก
ด้ านนโยบายความมัน่ คงส�ำหรับกลุม่ กรี นส์/

พันธมิตรอิสระแห่งยุโรปของรัฐสภายุโรปกล่าว
"อ�ำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอยูห่ รื อตาย
ควรอยูใ่ นน� ้ำมือมนุษย์และไม่ควรมอบให้ กบั
เครื่ องจักร"
มติดงั กล่าวเรี ยกร้ องให้ ยโุ รปสร้ างจุดยืน
ร่วมกันก่อนก�ำหนดการเจรจาระหว่างประเทศ
ที่องค์การสหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2561
การเจรจาในระดับสหประชาชาติ รัฐบาล
จาก 26 ประเทศต้ องการให้ สงั่ ห้ ามการใช้
อาวุธปั ญญาประดิษฐ์ ตามแถลงการณ์ของ
กลุม่ กรี นส์/พันธมิตรอิสระแห่งยุโรป
"มตินี ้เพิ่มแรงผลักดันที่ส�ำคัญกับก้ าว
ต่อไปในการป้องกันการพัฒนาและการใช้
อาวุธดังกล่าว" องค์กรสันติภาพแพ็กซ์ระบุใน
แถลงการณ์หลังการลงคะแนนเสียงเมื่อเดือน
กันยายน รอยเตอร์

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

หภาพยุโรปแสดงความเห็นต่อต้ าน
การใช้ "หุน่ ยนต์สงั หาร" เมื่อกลาง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ขณะที่
รัฐสภายุโรปผ่านมติการเรี ยกร้ องให้ นานาชาติ
สัง่ ห้ ามพัฒนา ผลิต และใช้ อาวุธที่สงั หารได้
โดยไม่ต้องใช้ การตัดสินใจจากมนุษย์
อาวุธสังหารอัตโนมัตเิ ป็ นเครื่ องจักรที่ตงั ้
โปรแกรมให้ เลือกและโจมตีเป้าหมายโดยใช้
ปั ญญาประดิษฐ์ โดยไม่มีมนุษย์ควบคุม ฝ่ ายที่
ต่อต้ านกลัวว่าอาวุธเหล่านี ้อาจเป็ นอันตรายใน
การโจมตีทางไซเบอร์ หรื อเนื่องมาจากความ
ผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
"ฉันทราบว่าอาจฟั งเหมือนการอภิปราย
เกี่ยวกับอนาคตที่หา่ งไกลหรื อนิยาย
วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่" นางเฟอเดริ กา โมก
ริ นี ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้ านการ
ต่างประเทศและนโยบายความมัน่ คง กล่าว
ระหว่างการอภิปรายในรัฐสภาหนึง่ วันก่อนการ
ลงคะแนนเสียง
มติดงั กล่าวตังเป
้ ้ าจะหยุดการพัฒนาและ
ใช้ อาวุธสังหารอัตโนมัตลิ ว่ งหน้ า
ประเทศต่าง ๆ ทังสหรั
้ ฐอเมริ กา จีน
อิสราเอล เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหราช
อาณาจักร มีแนวโน้ มจะพึง่ พาระบบอาวุธ
สังหารอัตโนมัตพิ ร้ อมด้ วยกองหน้ าอย่างโดรน
ติดอาวุธ ตามรายงานของกลุม่ ไม่แสวงหาผล
ก�ำไรฮิวแมนไรตส์วอตช์
ใน พ.ศ. 2560 ทีเอเอสเอสซึง่ เป็ นส�ำนัก
ข่าวรัสเซียรายงานว่า กลุม่ คาลาชนิคอฟซึง่
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

แอฟริกาใต้ต่อต้าน

ความรุนแรงจากปืน

เมื่อเสียงกระสุนปื นดังขึ ้นในย่านที่อนั ตรายที่สดุ ของ
แอฟริ กาใต้ เทคโนโลยีใหม่ตรวจจับต�ำแหน่งของปื น
และแจ้ งเตือนต�ำรวจทันที
แอฟริ กาใต้ เป็ นประเทศแรกนอกสหรัฐอเมริ กาที่
ใช้ เทคโนโลยีตรวจจับเสียงปื น ซึง่ ใช้ เพื่อต่อสู้กบั การ
ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื ้นที่ชายแดนอีกด้ านหนึง่ ของ
ประเทศในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์
มีการใช้ เทคโนโลยีเป็ นครัง้ แรกใน พ.ศ. 2561 ใน
พื ้นที่เคปแฟลตส์ของเมืองเคปทาวน์ซงึ่ ขึ ้นชื่อเรื่ อง
การใช้ ความรุนแรง เพื่อตรวจจับการยิงปื นของกลุม่
อันธพาล โดยต�ำรวจคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ ้นอีก
"การยิงปื นประมาณร้ อยละ 13 แจ้ งโดยประชาชน
ตอนนี ้เราตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่าง
รวดเร็ ว" นายเจ.พี. สมิธ เทศมนตรี เมืองเคปทาวน์ผ้ ู
ริ เริ่ มใช้ เทคโนโลยีในย่านมาเนนเบิร์กและฮันโนเวอร์
ปาร์ กใน พ.ศ. 2559 กล่าว "เทคโนโลยีมีความแม่นย�ำ
ในระยะ 2 เมตรถึง 10 เมตร (6 ฟุต ถึง 33 ฟุต) จาก
พื ้นที่ลนั่ ไก"
นายสมิธกล่าวว่ามีการตรวจยึดปื นผิดกฎหมาย
เพิ่มขึ ้นห้ าเท่าในพื ้นที่ที่ใช้ เครื่ องตรวจจับเสียงปื น
นอกจากนี ้ยังให้ ข้อมูลที่แม่นย�ำเกี่ยวกับความรุนแรง
ของปื น
เทคโนโลยีนี ้ท�ำงานด้ วยเซ็นเซอร์ วดั แรงสัน่

สะเทือน ซึง่ วางอยูท่ วั่ บริ เวณใกล้ เคียง เมืองเคปทาวน์
วางแผนที่จะขยายการใช้ งานเทคโนโลยีดงั กล่าวจาก
ปั จจุบนั 7 ตารางกิโลเมตรเป็ น 18 ตารางกิโลเมตร
แอฟริ กาใต้ เป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีอตั ราการ
ฆาตกรรมที่สงู ที่สดุ ในโลก ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2561 ต�ำรวจประกาศว่าอัตราการฆาตรกรรมสูงขึ ้น
ประมาณร้ อยละ 7 โดยมีประชาชน 20,336 คนเสีย
ชีวิตในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับ 19,016 คนในปี ที่
ผ่านมา หลายคนเชื่อมโยงกับความรุนแรงของกลุม่
อันธพาลในจังหวัดเวสเทิร์นเคป ซึง่ มีเมืองหลวงคือ
เคปทาวน์
อัตราการฆาตกรรมทัว่ ประเทศ 34 คนต่อ

100,000 คน สูงขึ ้นเป็ น 250 คนต่อ 100,000 คนใน
พื ้นที่บางส่วนของเคปแฟลตส์ ตามรายงานของมหาวิ
ทยาลัยเคปทาวน์
"ความรุนแรงก่อให้ เกิดความรุนแรง" นายกาย
แลมบ์ นักอาชญาวิทยาของมหาวิทยาลัยเคปทาวน์
กล่าว "ตังแต่
้ พ.ศ. 2537 เรามีอตั ราการว่างงาน ความ
ยากจน ความไม่เสมอภาคในระดับสูง และสภาวะ
เหล่านี ้ท�ำให้ มีอตั ราการก่ออาชญากรรมรุนแรงสูง"
นายเชเกอร์ อดัมส์ ผู้อยูอ่ าศัยรายหนึง่ ในย่าน มา
เนนเบิร์ก อธิบายถึงการใช้ ชีวิตในเคปแฟลตส์วา่
"ชีวิตเหมือนแขวนอยูบ่ นเส้ นด้ ายทุกวันตังแต่
้ เด็ก
จนโต คุณต้ องระวังว่าพูดกับใคร ไปที่ไหน ใครที่คณ
ุ ยุง่
เกี่ยวด้ วย" ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

1 ในการลบ
ยุโรปให้เวลา
บริษัทอินเทอร์เน็ต ช วั่ โมง
เนื้อหาท รี่ ุนแรง

ห

น่วยงานในยุโรปก�ำลังวางแผนที่จะเรี ยกปรับ
บริ ษัทอินเทอร์ เน็ต เช่น กูเกิล ทวิตเตอร์ และ
เฟซบุ๊ก เป็ นเงินจ�ำนวนมหาศาล หากไม่ลบ
เนื ้อหาสุดโต่งออกภายใน 1 ชัว่ โมงหลังจากที่มีการ
โพสต์ข้อความดังกล่าว
นายฌ็อง-โคลด ยุงเคอร์ ประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป กล่าวในแถลงการณ์เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
ว่าคณะกรรมการเสนอกฎใหม่ซงึ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ความพยายามที่จะเพิ่มความมัน่ คงของสหภาพ
นายยุงเคอร์ กล่าวว่าการลบเนื ้อหาออกภายในหนึง่
ชัว่ โมงมีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็ น "ช่วงเวลาวิกฤตที่
สามารถสร้ างความเสียหายมากที่สดุ "
คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่า "การ
โฆษณาชวนเชื่อที่ปลุกปั่ น ส่งเสริ ม หรื อยกย่องเกี่ยวกับ
การก่อการร้ าย" ต้ องน�ำออกจากระบบ เนื ้อหาจะได้ รับ
การตรวจสอบโดยหน่วยงานระดับชาติ ซึง่ จะออกค�ำ
สัง่ ให้ บริ ษัทอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นเจ้ าของลบเนื ้อหาเหล่า
นัน้ บริ ษัทเหล่านันมี
้ เวลาหนึง่ ชัว่ โมงในการลบเนื ้อหา
ดังกล่าว
ข้ อเสนอนี ้ยังต้ องรอการอนุมตั จิ ากฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก และจะเป็ นสิง่ ที่
แตกต่างของสหภาพยุโรป ซึง่ จนถึงขณะนี ้อนุญาตให้
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บริ ษัทออนไลน์ด�ำเนินการลบเนื ้อหาที่รุนแรงออกโดย
สมัครใจ กฎหนึง่ ชัว่ โมงนี ้เป็ นหนึง่ ในชุดค�ำแนะน�ำที่
คณะกรรมการเสนอเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
ต่อสู้กบั การแพร่กระจายของเนื ้อหาสุดโต่งทางออนไลน์
ภายใต้ ข้อเสนอนี ้ บริ ษัทอินเทอร์ เน็ตจะต้ องใช้
มาตรการต่าง ๆ รวมถึงการติดตังระบบอั
้
ตโนมัตเิ พื่อ
ป้องกันไม่ให้ มีการอัปโหลดเนื ้อหาอีกครัง้ หลังจากลบ
ออกในครัง้ แรก บริ ษัทที่ไม่ปฏิบตั ติ ามจะมีโทษปรับ
สูงสุดร้ อยละ 4 จากผลก�ำไรทัว่ โลกประจ�ำปี ของบริ ษัท
ส�ำหรับกูเกิลซึง่ เป็ นเจ้ าของยูทบู อาจมีรายได้ สงู ถึง
4.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 1.3 แสนล้ าน
บาท) โดยอิงจากรายได้ จ�ำนวน 110.9 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 3.4 ล้ านล้ านบาท) ใน พ.ศ. 2560
ของบริ ษัทแม่อย่างแอลฟาเบต อิงก์
"เรามีความต้ องการแบบเดียวกับคณะกรรมาธิการ
ยุโรปที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อเนื ้อหาเกี่ยวกับผู้
ก่อการร้ ายและลบเนื ้อหาที่รุนแรงออกจากระบบของ
เรา" กูเกิลระบุ "เรายินดีเป็ นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการให้
ความส�ำคัญกับเรื่ องนี ้ และเราจะท�ำงานร่วมกันอย่าง
ใกล้ ชิดกับคณะกรรมการ ประเทศสมาชิก และหน่วย
งานบังคับใช้ กฎหมายในประเด็นส�ำคัญนี ้ต่อไป" ดิแอส
โซซิเอทเต็ด เพรส
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ภาพส่ งท้ าย

ชุด

ขาว

สมาชิกกองทหารเกียรติยศของกองก�ำลังป้ องกันตนเองญีป่ นุ่ เตรียมพร้ อมส� ำหรับพิธตี ้อนรับ พล.ร.อ. ฟิ ลิป เอส. เดวิดสั น ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพืน้ อินโดแปซิฟิก ณ กระทรวงกลาโหมในกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ระหว่างการเดินทาง นายเดวิดสั นได้ เข้าพบ
นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ นุ่ และนายอิซโึ นริ โอโนเดระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญีป่ นุ่ พร้ อมทั้งยืนยันว่าสหรัฐฯ มุ่งมัน่ ต่อการป้ องกัน
ประเทศญีป่ นุ่ รวมทั้งจะยืนหยัด ชัดเจน และหนักแน่นต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ ตามการรายงานของรอยเตอร์ "เราต้องติดตามดูความคืบ
หน้าในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชดิ โดยความเป็ นพันธมิตรระหว่างญีป่ นและสหรั
ฐฯ จะมีบทบาทส� ำคัญในเรื่องนี"้ นายโอโนเดระกล่าว
ุ่
ภาพโดย: อิสเซ คาโตะ | รอยเตอร์
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อง
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