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เรื่ องเด่ น
10 ยุคใหม่ แห่ งการป้องปราม

การกลับมาของการแข่งขันเพือ่ ช่วงชิงความเป็ นมหาอ�ำนาจ
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ขยับมาทีม่ หานครซึง่ อยูใ่ กล้ คณ
ุ
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การปลดอาวุธนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ
ยังคงเป็ นเป้าหมาย แม้ จะมีข้อกังขา

36 การจูงใจแปซิฟิก

ขัวอ�
้ ำนาจส�ำคัญและขัวอ�
้ ำนาจเกิดใหม่
หล่อหลอมความร่วมมือกับประเทศในแปซิฟิกใต้
เพือ่ ลดทอนอิทธิพลของจีน

42 การจัดการการประมง

การท�ำประมงเกินขนาดเป็ นเหตุคกุ คาม
วิถชี วี ติ ความมัง่ คัง่ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คืออ�ำนาจอธิปไตยของประเทศบนเกาะแปซิฟิก

46 การพัฒนาผู้นำ 
� เพื่อการท�ำงานร่ วมกัน
มุมมองของกองทัพบกนิวซีแลนด์

50 การรักษาไว้ ซ่งึ สันติภาพ

ศรีลงั กาก้ าวขึ ้นมาในฐานะ ผู้รักษาสันติภาพระดับโลก
พล.ท. มาเฮช เสนานายาเกะ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกกล่าวกับ
ฟอรัม
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54 การปรับปรุงเรือด�ำน�ำ้ ของอินเดีย
กองเรือชันสกอร์
้
ปิเน่ทตี่ อ่ ขึ ้นเอง
เป็ นหัวข้ อของการเฉลิมฉลอง

สารบัญหลัก
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มองภูมภิ าค

8

ข่าวสารจากภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ชาวเกาหลีเหนือถูกตังข้
้ อหาฐานโจมตี
ทางไซเบอร์ ที่ท�ำให้ ระบบเป็ นอัมพาต

60 กระบอกเสียง

อินเดียและอินโดนีเซียกระชับความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คง

64 ข่ าวรอบโลก

นักอนุรักษ์ ชาวแอฟริ กาใต้ ประสบความส�ำเร็ จขนาดเท่าสิงโต
และการ เปิ ดตัวช่องโทรทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในสหราชอาณาจักร

65 ประเทืองปั ญญา  

นักวิทยาศาสตร์ ฮอ่ งกงกล่าวว่ามีการพัฒนาการต่อต้ านไวรัส

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย  

ทหารไต้ หวันเข้ าร่วมการฝึ กฮันกวง
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561
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เรื่ องจากปก:

ภาพประกอบนี ้แสดงให้ เห็น
ถึงการขโมยความลับทาง
เทคโนโลยีของจีน เพื่อให้ ได้
เปรี ยบในการแข่งขัน
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ผู้อา่ นทีเ่ คารพ

ยิ

นดีต้อนรับสูน่ ิตยสาร อินโด
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับ
ไตรมาสทีส่ องของ พ.ศ. 2562
ว่าด้ วยการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
ประเทศในอินโดแปซิฟิกยังคง
มุ่งมัน่ ที่จะแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
อย่างสันติ โดยรักษาไว้ ซงึ่ บรรทัดฐาน
มาตรฐาน และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ พร้ อมกันนี ้ พันธมิตรและ
ประเทศหุ้นส่วนสามารถเสริ มสร้ าง
ความมัน่ คงในระดับภูมิภาค โดยการ
ป้องกันไม่ให้ มคี วามขัดแย้ งเพิม่ ขึ ้น
และเกิดซ� ้ำ และโดยการร่ วมมือกันเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่พฒ
ั นาไปเรื่ อย ๆ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบ
เดิมหรื อรู ปแบบใหม่
พ.อ. อาร์ ต ตูลกั (เกษี ยณอายุราชการ) แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ได้ ก�ำหนดประเด็นส�ำหรับนิตยสาร
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ผู้เขียนบทความ

พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) อาเธอร์ ตูลัก อยู่

ที่คณะวิจยั ของสถาบันวิจยั เทคโนโลยีจอร์ เจีย โดยท�ำงานใน
ส�ำนักงานเขตเพิร์ลซิตี ้ประจ�ำกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอิน
โดแปซิฟิก เจ81 พ.อ. ตูลกั เป็ นรองประธานสมาคม โอลด์โครวส์
ประจ�ำรัฐฮาวาย ซึง่ เป็ นสมาคมวิชาชีพด้ านสงครามอิเล็คทรอ
นิกส์และปฏิบตั กิ ารทางข้ อมูล ทังยั
้ งประกอบอาชีพทางการ
ทหารรวม 15 ปี โดยท�ำงานในด้ านปฏิบตั กิ ารทางข้ อมูล การ
พัฒนาหลักการ และภาคสนามในฐานะเจ้ าหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการซึง่ สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานในบอสเนีย โคโซโว และอัฟกานิสถาน พ.อ. ตูลกั ท�ำหน้ าที่ในกองทัพบก
ศูนย์บญ
ั ชาการร่วมและพันธมิตรต่าง ๆ ในยุทธบริ เวณส่วนกลาง ยุโรป และอินโด
แปซิฟิก อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 10

นายมาร์ ค จูเลียน จบการศึกษาจากสถาบันภาษา

และอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติฝรั่งเศส กรุงปารี ส ใน
ระดับปริ ญญาโทด้ านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย
เชี่ยวชาญด้ านเอเชียศึกษาและภาษาจีน นายจูเลียนเป็ น
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก และนักวิจยั ทุนในประเทศ 2 ปี
ที่ศนู ย์เอเชียในกรุงปารี ส งานวิจยั ของนายจูเลียนมุง่ เน้ นไป
ที่นโยบายด้ านความมัน่ คง กิจการทางทหาร และนโยบาย
ต่างประเทศของจีน และหัวข้ ออื่น ๆ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 24

น.อ. โรเบิร์ต ที. เฮนดริคสัน ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ า

กองพลตอบโต้ เขตกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งที่ 14 กองก�ำลัง
รักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ โดยดูแลด้ านการค้ นหาและช่วยเหลือ
ประจ�ำวัน การบังคับใช้ กฎหมาย การตอบสนองต่อมลพิษทาง
ทะเล และปฏิบตั กิ ารความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิทวั่ ทังแปซิ
้ ฟิก
ตะวันตกและตอนกลาง ในฐานะทหารผ่านศึกของกองก�ำลัง
รักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ ที่ได้ รับการประดับยศและปฏิบตั ิหน้ าที่
ถึง 37 ปี งานที่ได้ รับมอบหมายบนฝั่ ง ได้ แก่ หัวหน้ าฝึ กสอนที่โรงเรี ยนการค้ นหา
และช่วยเหลือแห่งชาติ รองหัวหน้ าโครงการบังคับใช้ กฎหมายการประมงของกอง
ก�ำลังรักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ และผู้ประสานงานกับองค์การบริ หารสมุทรศาสตร์ และ
บรรยากาศแห่งชาติ รวมถึงต�ำแหน่งอื่น ๆ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 42

พล. ท. จอห์ น อาร์ . บอสเวลล์ เสนาธิการกองทัพ

บกนิวซีแลนด์ เข้ ารับราชการในกองทัพบกเมื่อ พ.ศ. 2527
และได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการระดับนานาชาติอย่างกว้ างขวาง
พล.ท. บอสเวลล์ได้ เข้ าร่วมปฏิบตั กิ ารกับองค์การสหประชาชาติ
ใน แองโกลา ติมอร์ -เลสเต และตะวันออกกลาง และในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 ได้ เดินทางไปยังอัฟกานิสถานในฐานะเจ้ า
หน้ าที่อาวุโสแห่งชาติและผู้บญ
ั ชาการหน่วยฟื น้ ฟูระดับจังหวัด
ของนิวซีแลนด์ บามยาน พล.ท. บอสเวลล์ได้ รับเหรี ยญกล้ าหาญเพื่อแสดงความ
ยกย่องถึงการรับใช้ ชาติของเขาที่นนั่ เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ พล.ท. บอสเวลล์ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารยุทธศาสตร์ (กองทัพบก ตังแต่
้ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555) รักษา
การแทนรองผู้บญ
ั ชาการกองทัพบก (เดือนมีนาคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2555) หัวหน้ า
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายแผนงานกองบัญชาการกองก�ำลังร่วม (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557) และ
ผู้ชว่ ยหัวหน้ าฝ่ ายความมุง่ มัน่ และการมีสว่ นร่วมเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หลังจากเข้ าร่วมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของอินเดีย)
อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 46

นายสาโรช บานา เป็ นบรรณาธิการบริหารของ

นิตยสาร บิ สซิ เนสอิ นเดีย ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย งาน
เขียนของเขาครอบคลุมเรื่ องความมัน่ คงและการป้องกัน
ประเทศ ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ อวกาศ พลังงาน
สิง่ แวดล้ อม การต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การ
ขนส่งและการท่า ตลอดจนการพัฒนาชนบทและเมือง นาย
บานาเป็ นนักวิจยั ทุนเจฟเฟอร์ สนั แห่งศูนย์อีสต์เวสต์ รัฐ
ฮาวาย เขาด�ำรงต�ำแหน่งเหรัญญิก/เลขาธิการในคณะกรรมการของสมาคมศูนย์
อีสต์เวสต์ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 54

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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มองภู มิภาค

IPDF

ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย

การตอบสนอง
ต่อภัยพิ บต
ั ิ
เพิ่มงบประมาณเป็นสองเท่า

อิ
ยานลงจอดเคลื่อนที่ ส�ำรวจ

ดาวเคราะห์น้อย
ยานอวกาศญี่ปุ่นปล่อยยานลงจอดเคลื่อนที่สองล�ำลงบนดาว

เคราะห์น้อยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ในภารกิจหนึง่ ซึง่ อาจชี ้
ทางไปสูก่ ารก�ำเนิดระบบสุริยะ
องค์การส�ำรวจอวกาศญี่ปนกล่
ุ่ าวว่า มีการปล่อยยานลงจอด
เคลื่อนที่มิเนอร์ วา-2-1 ทังสองล�
้
ำออกจากยานอวกาศไร้ คนขับฮายา
บุสะ 2 ไปยังดาวเคราะห์น้อยริ วกู ยานอวกาศดังกล่าวมาถึงใกล้ กบั
ดาวเคราะห์น้อยห่างจากโลกประมาณ 280 ล้ านกิโลเมตรในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
ยานฮายาบุสะ 2 เข้ าใกล้ ดาวเคราะห์น้อยถึง 55 เมตรเพือ่ ปล่อย
ยานลงจอดเคลือ่ นที่ รอครู่หนึง่ จากนันจึ
้ งเหินกลับไปยังต�ำแหน่ง
รอเหนือพื ้นผิวของดาวเคราะห์น้อยประมาณ 20 กิโลเมตร องค์การ
ส�ำรวจอวกาศญี่ปนระบุ
ุ่
วา่ การปล่อยยานดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ
แรงดันไฟฟ้าของยานลงจอดเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ดงั
กล่าวลดวูบลงขณะที่ค�่ำคืนโรยตัวลงบนดาวริ วกู เป็ นสัญญาณว่า
ยานทังสองอยู
้
บ่ นดาวเคราะห์น้อยแล้ ว นายทาคาชิ คุโบตะ โฆษก
ทีมโครงการฮายาบุสะกล่าว
“เรามีความหวังอย่างมาก” นายยูอิจิ สึดะ ผู้จดั การโครงการ
กล่าว “ผมตื่นเต้ นที่ได้ เห็นรูปภาพ ผมอยากจะเห็นทิวทัศน์ของ
อวกาศที่มองเห็นจากพื ้นผิวของดาวริ วกู”
ยานลงจอดเคลื่อนที่แต่ละล�ำซึง่ มีขนาดเท่ากระป๋ องคุกกี ้จะ
จับภาพดาวเคราะห์น้อยริ วกูและวัดอุณหภูมิบนพื ้นผิว ก่อนที่จะ
ปล่อยยานลงจอดเคลื่อนที่ซงึ่ มีขนาดใหญ่กว่าและยานลงจอดอีก
ล�ำในภายหลัง ยานดังกล่าวจะเคลื่อนที่โดย “การกระดอน” สูงถึง
15 เมตรต่อครัง้ เนื่องจากแรงโน้ มถ่วงที่เบาบางมากบนดาวเคราะห์
น้ อยดวงนี ้ท�ำให้ การขับเคลื่อนด้ วยล้ อเป็ นเรื่ องยาก ยานดังกล่าว
จะสามารถกระดอนต่อไปได้ ตราบใดที่ยงั มีแผงและพลังงานแสง
อาทิตย์อยู่ องค์การส�ำรวจอวกาศญี่ปนระบุ
ุ่
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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นโดนีเซียจะเพิม่ งบประมาณการตอบสนองต่อภัยพิบตั ขิ ึ ้นเป็ นสอง
เท่า โดยมีมลู ค่า 15 ล้ านล้ านรูเปี ยห์ (1.06 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรือประมาณ 3.3 หมืน่ ล้ านบาท) ใน พ.ศ. 2562 เจ้ าหน้ าทีก่ ล่าว
หลังจากเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติครัง้ ใหญ่ทสี่ ร้ างความเสียหายให้
กับสามภูมภิ าคของหมูเ่ กาะอันกว้ างใหญ่เมือ่ พ.ศ. 2561
ใน พ.ศ. 2561 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผชิญกับปี ที่เลวร้ าย
ที่สดุ ในรอบกว่าทศวรรษ โดยมีผ้ เู สียชีวิตมากกว่า 3,000 คนจากเหตุการณ์
สึนามิและแผ่นดินไหวในหมูเ่ กาะสุลาเวสี ลอมบอก รวมถึงชวาตะวันตกและ
เกาะสุมาตรา
อินโดนีเซียคร่อมอยูบ่ นวงแหวนแห่งไฟของแปซิฟิกที่มีการสัน่ สะเทือน
และเกิดแผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟ สึนามิ และเหตุการณ์เฉพาะพื ้นที่
บ่อยครัง้ รวมถึงดินถล่ม น� ้ำท่วม และไฟป่ า
นายนูฟรันซา วีรา ซักตี โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า จะมีการ
จัดสรรงบประมาณห้ าล้ านล้ านรูเปี ยห์ (ประมาณ 1.1 หมื่นล้ านบาท) ให้ กบั
การฟื น้ ฟูและการบูรณะ ในขณะที่อีก 10 ล้ านล้ านรูเปี ยห์ (ประมาณ 2.2
หมื่นล้ านบาท) จะสงวนไว้ ส�ำหรับการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดกล่าวว่าเงินจ�ำนวนมากจะน�ำไปใช้ ในด้ าน
การศึกษาและการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
“ด้ วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เสี่ยงต่อภัยพิบตั ขิ องเรา เราจึงต้ องเตรี ยม
พร้ อม ตอบสนอง ตื่นตัว และปรับตัวเมื่อเผชิญหน้ ากับภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
ทุกชนิด “ นายวิโดโดกล่าวในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี ครัง้ แรกของ
พ.ศ. 2562

นอกจากนี ้ นายวิโดโดยังเรี ยกร้ องให้ บรรจุการเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
ภัยพิบตั ลิ งในหลักสูตรของโรงเรี ยนรัฐ และขอให้ มีการต่ออายุระบบเตือนภัย
สึนามิลว่ งหน้ าทัว่ ประเทศที่หมดอายุ
ใน พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังกล่าวว่ามีแผนที่จะเปิ ดตัวกลยุทธ์ใหม่
ใน พ.ศ. 2562 เพื่อระดมทุนส�ำหรับการฟื น้ ฟูภยั พิบตั ิ ซึง่ อาจรวมถึงการขาย
“พันธบัตรภัยพิบตั ิ” โดยรัฐบาลกลางจะท�ำประกันภัยทรัพย์สนิ ของรัฐจาก
ภัยพิบตั ิ และสร้ างเครื่ องมือในการจัดหาเงินทุนส�ำหรับความเสี่ยงทางภัย
พิบตั สิ �ำหรับภูมิภาคที่ได้ รับผลกระทบ รอยเตอร์

ยืนหยัด

อินเดีย

“สัญลักษณ์ของความองอาจด้ าน
วิศวกรรมและเทคนิค”
อนุสาวรี ย์ดงั กล่าวมีมลู ค่า 2.99
หมื่นล้ านรูปี (ประมาณ 400 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1.27
นเดียท�ำพิธีเปิ ดอนุสาวรี ย์ที่
หมื่นล้ านบาท) และใช้ เวลาเกือบสี่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก ความสูง 182 ปี ในการก่อสร้ างจนแล้ วเสร็ จ โดย
เมตร เมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.
ท�ำจากคอนกรี ตและเหล็กเกือบ
2561 ซึง่ เป็ นการท�ำรูปจ�ำลองของ
100,000 ตัน
วีรบุรุษแห่งเอกราชชาวอินเดีย
ชื่อของนายซาร์ ดาร์ พาเทลอยู่
นายนเรนทระ โมที นายก
ใต้ เงาของบุคคลส�ำคัญอย่างนาย
รัฐมนตรี ท�ำพิธีเปิ ดอนุสาวรี ย์ที่อทุ ิศ
เนห์รูและนายคานธีที่มีอิทธิพลต่อ
แด่นายซาร์ ดาร์ วัลลับไบ พาเทล
การเมืองอินเดียมาตังแต่
้ พ.ศ. 2490
อย่างเป็ นทางการโดยมีการแสดงการ นักชาตินิยมที่ได้ รับแรงบันดาลใจ
บินจากกองทัพอากาศ เฮลิคอปเตอร์ จากนายโมทีพยายามท�ำให้ วีรบุรุษ
โปรยดอกไม้ ลงบนอนุสาวรี ย์ และการ ของตนกลับมายืนแนวหน้ า
แสดงดอกไม้ ไฟเป็ นสีประจ�ำชาติ คือ
อนุสาวรี ย์ดงั กล่าวท�ำให้ พระพุทธ
สีเขียว ส้ ม และขาว
รูปฤดูใบไม้ ผลิความสูง 128 เมตร
“วันนี ้จะเป็ นวันที่ได้ รับการจดจ�ำ ที่จีน กลายเป็ นอนุสาวรี ย์ที่มีขนาด
ในประวัตศิ าสตร์ ของอินเดีย” นายโม ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับสองของโลก
ทีซงึ่ ยกย่อง “การคิดเชิงยุทธศาสตร์ ”
ทางการอินเดียหวังว่าอนุสาวรี ย์
ของนายซาร์ ดาร์ พาเทลในการผนวก ดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ประเทศที่กระจัดกระจายเข้ าด้ วย
15,000 คนต่อวันมายังพื ้นที่หา่ งไกล
กันภายหลังการประกาศเอกราชใน
ของรัฐคุชราตนี ้ ซึง่ อยูห่ า่ งจากเมืองที่
พ.ศ. 2490 และยกย่องอนุสาวรี ย์
ใกล้ ที่สดุ ซึง่ คือเมืองวาโดโดรา 100
แห่งความเป็ นหนึง่ เดียวนี ้ในฐานะ
กิโลเมตร เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

อย่างสูงสง่า

อิ

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

จับตา

รัฐธรรมนูญ

ญี่ปุ่น

น

ายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนชนะการเลื
ุ่
อกตังครั
้ ง้ ใหม่ในฐานะหัวหน้ า
พรรคเสรี นิยมประชาธิปไตยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 อย่างถล่มทลาย
เป็ นการปูทางไปสูก่ ารเป็ นผู้น�ำประเทศอีกสามปี และการผลักดันไปสูก่ ารแก้ ไข
รัฐธรรมนูญซึง่ จะท�ำให้ กองทัพด�ำเนินปฏิบตั ิการต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น
ชัยชนะที่เด็ดขาดนี ้ อาจท�ำให้ นายอาเบะกล้ าด�ำเนินการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
สันติภาพของญี่ปนที
ุ่ ่ร่างขึ ้นโดยสหรัฐฯ ซึง่ รอมาอย่างยาวนาน แม้ วา่ อุปสรรคจะยัง
คงมีมากและการด�ำเนินการดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางการเมือง “ได้ เวลา
จัดการแก้ ไขรัฐธรรมนูญแล้ ว” นายอาเบะกล่าวในค�ำปราศรัยหลังได้ รับชัยชนะ
นายอาเบะกล่าวว่าตนมีความมุง่ มัน่ จะใช้ วาระสุดท้ ายด�ำเนินการตามเป้าหมาย
ด้ านนโยบายในการ “สรุปผล” การทูตหลังสงครามของญี่ปนเพื
ุ่ ่อให้ มนั่ ใจในสันติภาพ
ของประเทศ “มาร่วมมือกันสร้ างญี่ปนใหม่
ุ่
เถอะครับ” นายอาเบะกล่าว
นายอาเบะซึง่ เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตงแต่
ั ้ พ.ศ.2555 เป็ นผู้ควบคุม
พรรคของตนและจะเป็ นนายกรัฐมนตรี ที่ท�ำหน้ าที่ยาวนานที่สดุ ของญี่ปนเมื
ุ่ ่อถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอาเบะเผชิญความท้ าทายด้ านนโยบายหลายประการ รวม

เก็ตตี ้อิมเมจ

ถึงการรับมือกับประชากรผู้สงู อายุและการลดลงของประชากรของญี่ปนุ่ การสืบราช
สันตติวงศ์ในฤดูใบไม้ ผลิ และการปรับขึ ้นภาษี การบริ โภคเป็ นร้ อยละ 10 ที่ชะลอไป
แล้ วสองครัง้
ท่ามกลางความพยายามของนานาประเทศในการปลดอาวุธนิวเคลียร์
เกาหลีเหนือ นายอาเบะพยายามที่จะพบปะกับนายคิม จอง อึน เพื่อแก้ ไขข้ อพิพาท
ของทังสองประเทศ
้
รวมถึงปั ญหาที่มีมานานหลายสิบปี เกี่ยวกับพลเมืองญี่ปนที
ุ่ ่ถกู
ลักพาตัวไปยังเกาหลีเหนือ นอกจากนี ้ นายอาเบะยังเผชิญกับการกระท�ำอันรุกราน
ของจีนที่เพิ่มขึ ้นในภูมิภาคนี ้ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
IPD FORUM
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ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ถูกตัง้ ข้อหา
ชาวเกาหลี เหนือ

ฐานเจาะระบบโซน จี่ นเป็นอัม พาต
ด้วยไวรัสวอนนาคราย

เรื่ องและภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ท

างการจับกุมนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งท�ำงานให้ กับรั ฐบาลเกาหลีเหนือด้ วยข้ อหา
การโจมตีทางไซเบอร์ ครั ง้ หายนะ จากการ
เจาะระบบบริ ษัท โซนี่ พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ และ
ปล่ อยไวรั สเรี ยกค่ าไถ่ วอนนาคราย ซึ่งท�ำให้ คอมพิวเตอร์
ในประเทศ 150 ประเทศติดไวรั ส และท�ำให้ ระบบการ
ดูแลสุขภาพในอังกฤษเป็ นอัมพาตหลายส่ วน พนักงาน
อัยการกลางกล่ าวเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
นายปาร์ ค จิน ฮยอก ซึ่งเชื่อกันว่ าอยู่ในเกาหลีเหนือ
เป็ นผู้สมคบคิดในการด�ำเนินการโจมตีมากมายซึ่งยัง
รวมไปถึงการขโมยเงินมูลค่ า 81 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ
(ประมาณ 2.5 พันล้ านบาท) จากธนาคารในบังกลาเทศ
ตามข้ อหาเปิ ดผนึกในศาลสหรั ฐฯ ของลอสแองเจลิส
หลายปี หลังการสืบสวน สหรั ฐฯ เชื่อว่ าขณะนัน้ นาย
ปาร์ คท�ำงานให้ กับองค์ กรแฮกเกอร์ ท่ เี กาหลีเหนือเป็ นผู้
สนับสนุน
ก่ อนหน้ านี ้ รั ฐบาลสหรั ฐฯ ระบุว่าเกาหลีเหนือเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่ อการเจาะระบบโซนี่ใน พ.ศ. 2557 ซึ่งน�ำ
มาสู่การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อนของ
พนักงาน รวมถึงหมายเลขประกันสังคม บันทึกทางการ
เงิน ข้ อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ตลอดจนอีเมลที่น่าอับอาย
ในกลุ่มผู้บริ หารระดับสูง การเจาะระบบดังกล่ าวประกอบ
ด้ วยภาพยนตร์ ของโซนี่ท่ จี ะออกฉายสี่เรื่ อง โดยในนัน้

มีเรื่ องแอนนี่และอีกเรื่ องที่เข้ าฉายอยู่คือเรื่ องฟิ วรี่ ซึ่ง
น�ำแสดงโดยแบรด พิตต์ และท�ำให้ บริ ษัทเสียหายหลาย
พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ
นอกจากนี ้ ส�ำนักงานสอบสวนกลางแห่ งสหรั ฐอเมริ กา
หรื อเอฟบีไอยังสงสัยมานานแล้ วว่ าเกาหลีจะอยู่เบือ้ ง
หลังการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยไวรั สวอนนาครายเมื่อปี ที่
แล้ ว ซึ่งเป็ นการใช้ มัลแวร์ รบกวนข้ อมูลในคอมพิวเตอร์
นับแสนเครื่ องในโรงพยาบาล โรงงาน หน่ วยงานรั ฐบาล
ธนาคาร และธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลก
“การก่ ออาชญากรรมที่ระบุในคดีนีเ้ ป็ นเรื่ องที่ทนรั บไม่
ได้ ” นางเทรซี วิลคีสัน ผู้ช่วยอัยการสหรั ฐฯ ที่หนึ่งประจ�ำ
ลอสแองเจลิสกล่ าว “แผนการสมคบคิดของเกาหลีเหนือ
พยายามที่จะบดขยีเ้ สรี ภาพในการพูดในสหรั ฐอเมริ กา
และสหราชอาณาจักร โดยปล้ นธนาคารทั่วโลกและสร้ าง
มัลแวร์ ไม่ เลือกชนิดที่ทำ� ให้ คอมพิวเตอร์ เป็ นอัมพาตและ
ส่ งผลกระทบต่ อการรั กษาทางการแพทย์ ”
อัยการยื่นข้ อกล่ าวหาปิ ดผนึกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 สี่วันก่ อนที่นายโดนัลด์ ทรั มป์ ประธานาธิบดี
สหรั ฐฯ จะจัดประชุมครั ง้ ประวัตศิ าสตร์ กับนายคิม จอง
อึน ผู้น�ำเกาหลีเหนือ เพื่อหารื อเกี่ยวกับการยุตกิ ารเป็ น
ปรปั กษ์ กันของทัง้ สองประเทศ อัยการกล่ าวว่ าการร้ อง
ทุกข์ ดงั กล่ าวต้ องปิ ดผนึกด้ วยเหตุผลหลายประการ และไม่
ได้ ทำ� เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการเจรจาในสิงคโปร์

“เรื่ องนี ้ไม่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสุดยอดและการปลดอาวุธ
นิวเคลียร์ เลย” นางวิลคีสนั กล่าว
ทางการสหรัฐฯ เชื่อว่าการเจาะระบบโซนี่เป็ นการแก้ แค้ นจาก
การที่นายเซ็ต โรแกน และนายเจมส์ ฟรังโก นักแสดงน�ำแนวตลก
ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่มีโครงเรื่ องเป็ นการลอบสังหาร
นายคิม โซนี่ยกเลิกการเปิ ดตัวภาพยนตร์ เรื่ องดังกล่าวท่ามกลางภัย
คุกคามต่อผู้ชมภาพยนตร์ โดยบริ ษัทปล่อยภาพยนตร์ ทางออนไลน์
ผ่านยูทบู และเว็บไซต์อื่น ๆ
เจ้ าหน้ าที่กล่าวว่าแฮกเกอร์ ใช้ นามแฝงและบัญชีเดียวกันจากการ
โจมตีโซนี่ เมื่อส่งอีเมลหลอกไปยังผู้รับเหมาด้ านกลาโหมของสหรัฐฯ
หลายราย รวมถึงบริ ษัทล็อกฮีด มาร์ ตนิ และรายอื่น ๆ ในเกาหลีใต้
การร้ องทุกข์ทางอาญาระบุวา่ แฮกเกอร์ ท�ำการโจมตีหลายครัง้
นับตังแต่
้ พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 โดยพยายามขโมยเงินมูลค่า
กว่า 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 3.2 หมื่นล้ านบาท) จาก
ธนาคารทัว่ โลก โดยการสืบสวนยังคงด�ำเนินต่อไป
นอกจากนี ้ แฮกเกอร์ ยงั มุง่ เป้าไปที่อตุ สาหกรรมด้ าน
เทคโนโลยีและสกุลเงินเสมือนจริ ง ตลอดจนสถาบันการศึกษาและ
สาธารณูปโภค เจ้ าหน้ าที่กล่าว
“คดีนี ้จะได้ รับความสนใจอย่างแน่นอนไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจส่วน
บุคคล ขนาดเล็ก หรื อบริ ษัทใหญ่” นางเจนนิเฟอร์ บูน เจ้ าหน้ าที่
พิเศษเอฟบีไอกล่าว “ค�ำศัพท์ที่คณ
ุ จะเห็นในการร้ องทุกข์ เช่น รูน� ้ำ
และประตูหลัง ไม่ได้ ฟังดูอนั ตราย แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วมันอธิบาย
ถึงเทคนิคทางไซเบอร์ ที่เป็ นอันตราย ที่สร้ างความวุน่ วายให้ กบั ระบบ
คอมพิวเตอร์ และชีวิตของเรา”
ผู้เชี่ยวชาญด้ านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กล่าวว่าส่วนต่าง ๆ
ของโปรแกรมวอนนาครายใช้ รหัสเดียวกับมัลแวร์ ที่แพร่กระจายก่อน
หน้ านี ้ โดยกลุม่ แฮกเกอร์ ที่ร้ ูจกั กันในชื่อกลุม่ ลาซารัส ซึง่ เชื่อว่าจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบต่อการเจาะระบบโซนี่
การร้ องทุกข์ดงั กล่าวระบุวา่ นายปาร์ คอยูใ่ นทีมนักเขียน
โปรแกรมที่ได้ รับการว่าจ้ างจากองค์กรที่ชื่อว่าโชซอนเอ็กซ์โป ซึง่
ด�ำเนินการจากเมืองต้ าเหลียน ประเทศจีน ที่เอฟบีไอเรี ยกว่า “บริ ษัท
บังหน้ าของรัฐบาล”
เว็บไซต์จดทะเบียนของเกาหลีเหนือที่ใช้ ชื่อบริ ษัทนันระบุ
้ วา่
เป็ น “บริ ษัทอินเทอร์ เน็ตแห่งแรก” ของประเทศ โดยก่อตังขึ
้ ้นใน พ.ศ.
2545
เว็บไซต์โชซอนเอ็กซ์โปรุ่น พ.ศ. 2558 ระบุวา่ มุง่ เน้ นไปที่การเล่น
เกม การพนัน การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ จดจ�ำภาพ
ดูเหมือนเป็ นบริ ษัทเทคโนโลยีทวั่ ไปที่โอ้ อวดเรื่ องการบุกเบิกความ
สามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและความพึงพอใจของลูกค้ า
ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 บันทึกการจัดเก็บข้ อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ตแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทดังกล่าวน�ำการอ้ างอิงที่เกี่ยวข้ อง
กับเกาหลีเหนือออกจากหน้ าหลัก หลังจากนันเว็
้ บไซต์ดงั กล่าวก็หาย
ไปจากเว็บ
เป็ นครัง้ แรกที่กระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐฯ ตังข้
้ อหาทางอาญา

กับแฮกเกอร์ ที่ระบุวา่ มาจากเกาหลีเหนือ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
กระทรวงยุตธิ รรมได้ ตงข้
ั ้ อหาแฮกเกอร์ จากจีน อิหร่าน และรัสเซีย
ด้ วยหวังว่าจะท�ำให้ ประเทศอื่นเกิดความอับอายต่อสาธารณะส�ำหรับ
การสนับสนุนการโจมตีทางไซเบอร์ ตอ่ บริ ษัทในสหรัฐฯ
เช่น ใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลนายโอบามาตังข้
้ อหาแฮกเกอร์ ทหาร
จีนห้ าคนด้ วยข้ อหาบุกรุกระบบดิจิทลั ในบริ ษัทอเมริ กา การจับกุมที่
คล้ ายคลึงกันยังคงด�ำเนินอยูภ่ ายใต้ การปกครองของประธานาธิบดี
ทรัมป์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สหรัฐฯ เปิ ดเผยข้ อกล่าวหาต่อ
นายจู หัว และนายชาง ชีหลง แฮกเกอร์ จีนซึง่ ถูกตังข้
้ อหาสมคบคิด
กระท�ำการบุกรุกคอมพิวเตอร์ สมคบคิดกระท�ำการฉ้ อโกงเงินผ่าน
ระบบธนาคาร และการโจรกรรมอัตลักษณ์อย่างอุกอาจ ชายทังสอง
้
คนเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ เจาะระบบที่ร้ ูจกั กันในนามแอดวานซ์ เพอร์
ซิสเทนต์ ธรี ต 10

รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งข้ อหา
นายปาร์ ค จิน ฮยอก
นักเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทถี่ ูกกล่ าว
หาว่ าท�ำงานให้ กบั รัฐบาล
เกาหลีเหนือในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561 ด้ วย
การโจมตีทางไซเบอร์
อย่ างรุนแรง

สองเดือนก่อนหน้ านี ้ เจ้ าหน้ าที่ขา่ วกรองของจีนและแฮกเกอร์ ที่
ท�ำงานให้ กบั พวกเขา ถูกตังข้
้ อหาจารกรรมทางการค้ าซึง่ รวมถึงการ
พยายามขโมยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องยนต์ไอพ่นเชิงพาณิชย์ ค�ำฟ้อง
ร้ องดังกล่าวระบุชื่อเจ้ าหน้ าที่สองคนที่ท�ำงานให้ กบั หน่วยข่าวกรอง
ต่างประเทศของหนานจิง ภายใต้ กระทรวงความมัน่ คงของจีน และ
จ�ำเลยอีกหกคนซึง่ ถูกกล่าวหาว่าสมคบกันเพื่อขโมยเทคโนโลยี
เครื่ องยนต์เทอร์ โบแฟน
อิหร่านก็มีสว่ นเกี่ยวข้ องเช่นกัน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
สหรัฐอเมริ กาประกาศค�ำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ตอ่ เครื อข่าย
แฮกเกอร์ อิหร่านที่มงุ่ เป้าไปที่ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของมหาวิทยาลัย
หลายร้ อยแห่งของสหรัฐฯ และต่างประเทศ รวมทังบริ
้ ษัทและหน่วย
งานของรัฐบาลหลายสิบแห่งของสหรัฐฯ
ในส่วนของการเจาะระบบโซนี่ กระทรวงการคลังได้ เพิ่มชื่อของ
นายปาร์ ค จิน ฮยอก ลงในรายการคว�่ำบาตรซึง่ ห้ ามไม่ให้ ธนาคารที่
ท�ำธุรกิจในสหรัฐฯ เปิ ดบัญชีแก่เขาหรื อโชซอนเอ็กซ์โป นายปาร์ ค ไม่
ทราบอายุ ถูกตังข้
้ อหาสองกระทงฐานสมคบคิดในการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการหลอกลวงโดยอาจถูกจ�ำคุกเป็ น
ระยะเวลาถึง 25 ปี
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ยุ คใหม่

แ ห่ ง ก า ร ป้ อ ม ปรา ม
การกลั บ มาของการแข่ ง ขั น เพื่ อ ช่ วงชิ ง ความ
เป็ น มหาอ� ำ นาจ เป็ น เหตุใ ห้ เ ส้ น แบ่ ง ระหว่ า ง
ความขั ด แย้ ง และสั น ติ ภ าพไม่ ชั ด เจน
พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) อาเธอร์ ตูลัก/กองทัพบกสหรัฐฯ

ทหารกองก�ำลังป้ องกันตนเองภาคพืน้ ดินญีป่ ุ่ นป้ องกันยานพาหนะ
ยิงสกัดกั้นขีปนาวุธภาคพืน้ ดินสู่ อากาศ แพทริออท แอดวานซ์ คาพา
บิลติ -ี้ 3 ทีพ่ นื้ ทีก่ ารฝึ กนาราชิโนะในพืน้ ทีฟ่ ุนาบาชิ จังหวัดชิบะ ทาง
ตะวันออกของโตเกียว ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

โลกทุกวันนี ้ไม่ได้ อยูใ่ นสภาวะสงคราม แต่ก็ไม่ได้ อยูใ่ นสภาวะสันติภาพ
อย่างแท้ จริ ง เพื่อช่วยให้ เห็นภาพความซับซ้ อนและขอบเขตของสภาพ
แวดล้ อมด้ านความมัน่ คงในศตวรรษที่ 21 กรุณาไปที่เครื่ องมือติดตาม
ความขัดแย้ งทัว่ โลกออนไลน์ของคณะมนตรี ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (หน้ า 14) ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
25 ประการ โดยในหกประการจากทังหมดนี
้
้ได้ รับการจัดอันดับว่ามีผล
กระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ของสหรัฐฯ และอีกหก
ประการที่มีลกั ษณะเป็ นข้ อพิพาททางอาณาเขต รวมถึงความขัดแย้ งที่จีน
และรัสเซียได้ อ้างสิทธิ์ในดินแดนอธิปไตยหรื อสิทธิทางทะเลของประเทศ
อื่น ๆ แต่ไม่ได้ รวมข้ อพิพาทที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไขทังหมด
้
ดังนันความขั
้
ด
แย้ งในปั จจุบนั และที่อาจเกิดขึ ้นจึงมีจ�ำนวนมากขึ ้น
ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ กลาโหมแห่งชาติที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 ได้ ปรับปรุงจุดมุง่ เน้ นระดับชาติไปที่การแข่งขันระหว่างรัฐ
และความขัดแย้ ง รวมทังยกระดั
้
บความต้ องการในการป้องปรามอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในแนวทางใหม่ดงั กล่าว การป้องปรามจะกลับมามีความส�ำคัญใน
การตอบสนองต่อการกระท�ำที่รุนแรง และนโยบายของมหาอ�ำนาจที่
พยายามท�ำลายและพลิกผันความสงบเรี ยบร้ อยของโลกในปั จจุบนั
ความสนใจใหม่ในการป้องปรามควบคูไ่ ปกับความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คง ซึง่ กองทัพบกสหรัฐฯ ได้ อธิบายไว้ วา่ เป็ น
“โลกที่ซบั ซ้ อน” ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ศัตรูที่คาดการณ์ไว้
ก�ำลังปฏิบตั งิ านโดยมีข้อได้ เปรี ยบของเส้ นทางภายใน ในขณะเดียวกัน
ยังเพิ่มระบบการต่อสู้ที่ทนั สมัยและมีความสามารถมากขึ ้น ไม่นา่ แปลก
ใจที่ในยุโรป องค์การนาโตต้ องเผชิญกับรัสเซียที่ฟืน้ คืนและหันเหไปจาก
เดิม การป้องปรามเริ่ มกลับมาอีกครัง้ เมื่อองค์การนาโตก�ำลังตรวจสอบ
บทบาทของการป้องปรามอีกครัง้ เพื่อป้องกันสงคราม ในภูมิภาคอินโด
แปซิฟิก สหรัฐอเมริ กาและพันธมิตรรวมทังหุ
้ ้ นส่วนก�ำลังร่วมมือกันเพื่อ
ยับยังจี
้ นไม่ให้ มีการขยายตัวต่อไปทางทิศตะวันออกที่สร้ างความสูญเสีย
แก่ประเทศเพื่อนบ้ าน และการอ้ างสิทธิ์พื ้นที่ทางอากาศและอวกาศที่ได้
มาด้ วยวิธีการทางทหารของจีน
ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 แสดงรายชื่อศัตรูที่
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เป็ นไปได้ ของสหรัฐอเมริ กาตามล�ำดับต่อไปนี ้ จีนและรัสเซีย ตาม
ด้ วยเกาหลีเหนือและอิหร่าน ซึง่ ทังหมดนี
้
้เห็นได้ วา่ มีการเติบโตอย่าง
มหาศาลด้ านความสามารถทางทหารที่ส�ำคัญ ซึง่ ออกแบบมาเพื่อต่อ
ต้ านยุทธศาสตร์ การปฏิบตั กิ าร การเข้ าถึงจุดปะทะ แนวคิดการต่อสู้
สงคราม และระบบอาวุธของสหรัฐฯ ในท�ำนองเดียวกัน กระทรวงการ
ต่างประเทศและหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐฯ ก็
แสดงให้ เห็นว่าจีนก�ำลังคุกคามความสงบเรี ยบร้ อยตามกติกาของ
นานาชาติ
สหรัฐอเมริ กาต้ องเผชิญกับศัตรูในระดับใกล้ เคียงกันตลอดทัว่ ทัง้
โลก ซึง่ พยายามท�ำให้ พนั ธมิตรของสหรัฐฯ แตกหักและปราบปราม
พันธมิตรของสหรัฐฯ และพันธมิตรด้ านความมัน่ คงที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
ของความขัดแย้ งทางอาวุธ การใช้ สงครามลูกผสมซึง่ “ท้ าทายตัวชี ้วัด
ดังเดิ
้ มของการป้องปรามโดยการด�ำเนินปฏิบตั ิการที่ท�ำให้ ความแตก
ต่างระหว่างสันติภาพและสงครามไม่ชดั เจน” ตามหลักการของกองทัพ
บกสหรัฐฯ
ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ระบุวา่ จีนและรัสเซีย
เป็ นประเทศที่ท้าทายอ�ำนาจ อิทธิพล และผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พยายามกัดเซาะความมัน่ คงและความรุ่งเรื อง
ของสหรัฐฯ นอกจากนี ้ ยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติยงั แสดงให้
เห็นว่าทังสองประเทศเป็
้
น “มหาอ�ำนาจที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ” และ
แสดงให้ เห็นว่าจีนพยายามจะ “บังคับให้ สหรัฐฯ ออกไปจากภูมิภาคอิน
โดแปซิฟิก” ลักษณะร่วมกันของทังสองประเทศคื
้
อการใช้ สงครามแบบ
ลูกผสมในการแข่งขันในยามสงบเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทางทหารที่
ต�่ำกว่าเกณฑ์ ซึง่ จะท�ำให้ เกิดการตอบโต้ ทางทหารโดยตรงและอาจเป็ น
ความขัดแย้ งทางทหารที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น ตามแนวคิดร่วมของเสนาธิการ
ร่วมกองทัพบกสหรัฐฯ ส�ำหรับการรณรงค์แบบบูรณาการที่เผยแพร่เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ในขณะที่ศตั รูที่อาจเกิดขึ ้นของสหรัฐฯ ยังคง
ไล่ตามขีดความสามารถของสหรัฐฯ และด�ำเนินการพิชิตดินแดนอย่าง
รุกราน “ความเสี่ยงในการต่อสู้จริ งกับสงครามครัง้ ใหญ่มีความส�ำคัญ
มากกว่าที่เคย” นายไมเคิล มาซาร์ นักวิเคราะห์ที่แรนด์ ให้ ข้อสังเกต

สงครามลูกผสม

ยุทธศาสตร์ การทหารแห่งชาติของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ใน พ.ศ. 2558
เป็ นการกล่าวถึงสงครามลูกผสมครัง้ แรก โดยอธิบายว่าเป็ นการ
ผสมระหว่างรูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ การบังคับใช้ กฎหมายและแก๊ ง
อาชญากรสงคราม สงครามข้ อมูล สงครามสื่อ และแม้ แต่ชอ่ งทางและ
วิธีการของผู้ก่อการร้ ายในการพิจารณาการกระท�ำที่ด�ำเนินการโดย
ทหาร กองก�ำลังกึง่ ทหาร ทหารรับจ้ าง และกองก�ำลังที่ไม่ใช่ทหาร เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทางทหารแบบดังเดิ
้ ม รวมถึงการควบคุมหรื อพิชิต
อาณาเขต สงครามลูกผสมพยายามสร้ างความไม่แน่นอนโดยการเพิ่ม
ความคลุมเครื อของจุดมุง่ หมายระดับชาติและการมีสว่ นร่วมอย่าง
เป็ นทางการ ท�ำให้ เกิดการปฏิเสธที่สมเหตุสมผล สงครามลูกผสมยัง
พยายามที่จะท�ำให้ การตัดสินใจของฝ่ ายศัตรูเกี่ยวกับวิธีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมซับซ้ อนขึ ้น และชะลอการประสานงานของการตอบ
สนองที่มีประสิทธิภาพ
ในลักษณะนี ้ ประเทศที่ใช้ สงครามลูกผสมจะด�ำเนินการในลักษณะ
ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นความขัดแย้ งทางทหารในระดับที่
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ทหารยูเครนขนไม้ กางเขนไปวางทีห่ น้ าสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย
ณ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนเมือ่ วันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เพือ่ เป็ น
สั ญลักษณ์ ของทหารยูเครนทีเ่ สี ยชีวติ ในสงครามทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ทาง
ตะวันออกของยูเครน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
เครื่องบินขับไล่ เจ15 บินเทียบกับเรือบรรทุกอากาศยานปฏิบัตกิ ารล�ำ
แรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเหลียวหนิงในเดือนเมษายน พ.ศ.
2561 ในฐานะส่ วนหนึ่งของการฝึ กซ้ อมรบแบบสด ๆ ในทะเลจีนตะวัน
ออกทีท่ ำ� ให้ ประเทศเพือ่ นบ้ านเดือดร้ อน เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
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ใหญ่ขึ ้น ตามที่นายเจมส์ แมตทิส รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริ กาในขณะนันได้
้ กล่าวไว้ มหาอ�ำนาจที่ต้องการเปลี่ยน
สถานะในทุกวันนี ้และระบอบการปกครองที่เลวร้ ายใช้ เทคนิคของ
สงครามลูกผสม เช่น “การทุจริ ต การปฏิบตั ทิ างเศรษฐกิจแบบก�ำจัด
ผู้อื่น การโฆษณาชวนเชื่อ การล้ มล้ างทางการเมือง การมอบอ�ำนาจ
และการคุกคามหรื อการใช้ ก�ำลังทหารเพื่อเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริ ง
พื ้นฐาน”
สงครามลูกผสมที่ด�ำเนินการโดยจีนและรัสเซีย ขัดขวางและ
หลีกเลี่ยงความพยายามในการป้องปรามแบบดังเดิ
้ ม โดยใช้ การ
ผสมผสานระหว่างตัวแทนและการมอบอ�ำนาจพร้ อมกับกองก�ำลัง
ทางทหาร กองก�ำลังกึง่ ทหาร และกองก�ำลังที่ไม่ใช่ทหารซึง่ ได้ รับการ
สนับสนุนจากการท�ำสงครามข้ อมูล การบ่อนท�ำลาย การบีบบังคับ
และการท�ำสงครามรูปแบบใหม่ แนวคิดร่วมของสหรัฐฯ ส�ำหรับการ
รณรงค์แบบบูรณาการคาดการณ์วา่ การแข่งขันระหว่างรัฐที่ท้าทาย
สหรัฐฯ จะมีความต่อเนื่องและทนทาน และศัตรูจะยังคงใช้ เทคนิค
การบีบบังคับและสงครามลูกผสมในการแสวงหาวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ขณะนี ้ ระบอบเผด็จการก�ำลังแสวงหาการพิชิตอาณาเขตโดยวิธี
การทางทหารในพื ้นที่ยโุ รปและแปซิฟิกพร้ อม ๆ กันเป็ นครัง้ แรกนับ
ตังแต่
้ สงครามโลกครัง้ ที่สอง จีนใช้ กองเรื อขุดลอกทะเลที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลกสร้ างเกาะเทียมขึ ้นบนจุดเด่นทางทะเลที่อยูใ่ นเขตการกีดกัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็ นของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และอยูห่ า่ งจากชายฝั่ งของจีนเป็ นระยะทางไกล
ในการรักษาความมัน่ คงของเกาะด้ วยสงครามลูกผสม จีนได้ สร้ าง
สนามบินที่สามารถรับมือกับเครื่ องบินทิ ้งระเบิดยุทธศาสตร์ ระหว่าง
ทวีป มีการติดตังที
้ ่หลบภัยเครื่ องบินขับไล่ที่แข็งแกร่ง ขีปนาวุธต่อ
ต้ านอากาศยานเรื อ และอื่น ๆ หนึง่ ในตัวอย่างที่โด่งดังที่สดุ ของการ
ต่อสู้ครัง้ นี ้คือ เกาะปะการังสการ์ โบโรห์ ซึง่ อยูห่ า่ งจากกรุงมะนิลา
เมืองหลวงของฟิ ลปิ ปิ นส์เพียง 354 กิโลเมตร แต่อยูห่ า่ งจากชายฝั่ ง
จีนที่ใกล้ ที่สดุ ถึง 2,658 กิโลเมตร จุดเด่นทางทะเลนี ้ ซึง่ เคยเป็ นจุด
จับปลายอดนิยมของชาวประมงฟิ ลปิ ปิ นส์ ขณะนี ้มีการลาดตระเวน
โดยหน่วยทหารกองหนุนทางทะเลของจีน และกองก�ำลังต�ำรวจ
พลเรื อนกองก�ำลังรักษาชายฝั่ ง ซึง่ กองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีนเฝ้าดูทงสองอยู
ั้
ไ่ กล ๆ จีนได้ จดั ก�ำลังทางทหารในด่าน
ทหารชันนอกอื
้
่น ๆ ในเกาะพาราเซลและในทะเลจีนใต้ แล้ ว ซึง่ เพิ่ม
ความตึงเครี ยดในภูมิภาคดังกล่าว
ในยุโรป รัสเซียใช้ สงครามลูกผสมเพื่อสนับสนุนการยึดครอง
ไครเมียจากยูเครนใน พ.ศ. 2557 และเพื่อเริ่ มต้ นและเติมเชื ้อเพลิง
ให้ กบั การก่อความไม่สงบในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของ
ยูเครน โดยรัสเซียติดตังอาวุ
้ ธสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ซบั ซ้ อน
และอากาศยานไร้ คนขับเพื่อสนับสนุนการเล็งเป้าหมายและการ
ลาดตระเวน รถถังสมัยใหม่ และแม้ กระทัง่ ระบบขีปนาวุธต่อต้ าน
อากาศยานขันสู
้ ง ระบบขีปนาวุธเหล่านี ้ซึง่ ควบคุมโดยทหารรัสเซียที่
ปลอมเป็ นพวกแบ่งแยกดินแดน ประสบความส�ำเร็ จในการยิงเครื่ อง

ผลกระทบของเครื่ อ งมื อ ติ ด ตามความขั ด แย้ ง ทั่ วโลก

ผลกระทบ ต่อ
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
รุ นแรง
มีนัยส�ำคัญ
จ�ำกัด

ที่มา: ศูนย์คณะมนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการด�ำเนินการป้องกัน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
https://www.Cfr.Org/interactives/global-conflict-tracker#!/Global-conflict-tracker
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บินมาเลเซียแอร์ ไลน์เที่ยวบินที่ 17 สังหารพลเรื อน 298 คนใน พ.ศ.
2557 ในความพยายามผลักดันสงครามลูกผสมไปสูร่ ะดับใหม่ กองทัพ
รัสเซียได้ ใช้ ทหารรับจ้ างในซีเรี ยในการโจมตีภาคพื ้นดินต่อกองก�ำลัง
ของสหรัฐฯ และการโจมตีทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ อากาศยาน
ของสหรัฐฯ ก�ำลังเพิ่มสูงขึ ้น เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์ รายงาน
สิง่ ที่นา่ กังวลเป็ นพิเศษเกี่ยวกับตัวอย่างข้ างต้ นที่ก�ำลังเกิดขึ ้นของ
สงครามลูกผสมคือ จากการรักษาความมัน่ คงภาคพื ้นดินโดยใช้ กอง
ก�ำลังลูกผสมในการปฏิบตั กิ ารทางทหาร จีนและรัสเซียได้ ปรับใช้ ขีด
ความสามารถทางทหารที่ซบั ซ้ อนเพียงแค่อธิบายให้ ยดึ ครองและยึด
ผลประโยชน์ในดินแดน ในเวลาต่อมา แต่ละประเทศได้ แสดงก�ำลังการ
ต่อสู้ตามแนวพิสยั ที่ขยายออกไปเรื่ อย ๆ ขยายการควบคุมพื ้นที่การรบ
ผ่านขีดความสามารถในการต่อต้ านการเข้ าถึงและการปฏิเสธพื ้นที่ ใน
ขณะที่ใช้ ยทุ ธศาสตร์ หลายด้ านที่จะชะลอและสร้ างความซับซ้ อนให้ กบั
กองทัพสหรัฐฯ ในภาวะวิกฤต
แนวคิดการป้องปรามรูปแบบเดิมก�ำลังถูกท้ าทายในรูปแบบใหม่
จากสงครามลูกผสม เนื่องจากฝ่ ายตรงข้ ามใช้ วิธีการเหล่านี ้เพื่อบรรลุ
ชัยชนะในดินแดนอย่างต่อเนื่องด้ วยระยะเวลาในสงครามที่สนั ้ ในขณะ
ที่เปลี่ยนรูปทรงสนามรบให้ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการต่อสู้ในอนาคตหาก
ความขัดแย้ งทางอาวุธเกิดขึ ้น

แนวคิดของการป้องปรามที่ท้าทายเน้ นผลกระทบของการบ่อน
ท�ำลาย สงครามข้ อมูล สงครามลูกผสม และการป้องปรามรูปแบบ
ใหม่ตอ่ การป้องปรามรูปแบบเดิม เนื่องจากรัฐที่ใช้ วิธีการเหล่านี ้จะใช้
วิธีแบบผสมผสานเพื่อใช้ ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ในขณะเดียวกันก็
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและความเกี่ยวข้ องกับการกระท�ำของกอง
ก�ำลังลูกผสม

ตัวเลือกการตอบสนองของสหรัฐฯ

แนวคิดดังเดิ
้ มของการป้องปรามเป็ นไปอย่างตรงไปตรงมาตามที่นกั
วิเคราะห์ของสถาบันบรูกกิงส์อธิบาย ดังนี ้ “โน้ มน้ าวผู้ที่อาจเป็ นศัตรูวา่
ความเสี่ยงและค่าใช้ จา่ ยของการกระท�ำที่วางแผนไว้ นนมี
ั ้ มากกว่าผล
ก�ำไรใด ๆ ที่อาจหวังว่าจะบรรลุ” นายมาซาร์ จากแรนด์ให้ กรอบแนวคิด
ในการป้องปราม ซึง่ อธิบายว่าสามารถเป็ นทางตรงหรื อทางขยาย
ทัว่ ไปหรื อทันที การป้องปรามโดยตรงเป็ นลักษณะของความพยายาม
ที่จะป้องกันไม่ให้ ศตั รูโจมตีสหรัฐฯ อาณาเขต และการครอบครองของ
ตน ในขณะที่การป้องปรามที่ขยายออกไปมีเป้าหมายที่จะป้องปราม
การโจมตีและการรุกรานต่อพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐฯ การป้อง
ปรามที่ขยายออกไปเป็ นสิง่ ที่ท้าทายมากกว่าการป้องปรามโดยตรง
โดยอาศัยการแสดงให้ เห็นกองก�ำลังที่นา่ เชื่อถือเพื่อส่งเสริ มพันธมิตร
หรื อหุ้นส่วนที่ถกู คุกคาม เมื่อการป้องปรามที่ขยายออกไปของสหรัฐฯ
่
พื้นทีสีเทา
ล้ มเหลวเช่นเดียวกับในสงครามเกาหลีและก่อนหน้ านันในปฏิ
้
บตั กิ าร
จากตัวอย่างก่อนหน้ านี ้ เป็ นที่ชดั เจนว่าสหรัฐฯ มีความขัดแย้ งใหม่กบั
เดสเสิร์ทชีลด์ สงครามที่มีคา่ ใช้ จา่ ยสูงก็เกิดขึ ้นตามมา ตามที่นายมา
จีนและรัสเซียเรื่ องความแตกต่างทางอุดมการณ์ ความขัดแย้ งที่ก�ำลัง ซาร์ กล่าว การป้องปรามทัว่ ไปคือความพยายามอย่างมัน่ คงในระยะ
ด�ำเนินการโดยวิธีการที่ขาดความชัดเจนของการด�ำเนินการทางทหาร การแข่งขันหรื อในสถานการณ์ที่ไม่วิกฤต ในทางตรงกันข้ าม การป้อง
อย่างยัง่ ยืนโดยไม่ท�ำลายความสัมพันธ์ทางการทูต การป้องปรามรูป
ปรามในทันทีคือความพยายามในระยะสันและเร่
้
งด่วนในการป้องกัน
แบบเดิม ออกแบบมาเพื่อป้องปรามความขัดแย้ งทางอาวุธ ส่วนใหญ่ การโจมตีที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นซึง่ จะถือว่าเป็ นช่วงวิกฤต การมีกองก�ำลัง
ล้ มเหลวในการป้องปรามสงครามลูกผสมที่จีนและรัสเซียใช้ ได้ ส�ำเร็จ
และความสามารถในการเคลื่อนทัพไปข้ างหน้ า การด�ำเนินการป้อง
ผลกระทบของยุทธศาสตร์ การป้องปรามที่ล้มเหลวเป็ นวัฏจักรที่
ปรามทัว่ ไปในระยะการแข่งขัน จะช่วยให้ มีกองก�ำลังที่ได้ รับการฝึ ก
ต่อเนื่องของประเทศคูแ่ ข่ง โดยใช้ สงครามลูกผสมเพื่อยึดภูมิประเทศ
อบรมและพร้ อมที่จะตอบสนองต่อวิกฤตเพื่อการป้องปรามในทันที
เพื่อควบคุมพื ้นที่รบตามด้ วยชุดการคุกคามการต่อต้ านการเข้ าถึงและ
มีบทเรี ยนมากมายเกี่ยวกับการยับยังสงครามลู
้
กผสม ดร. คริ ส
การปฏิเสธการเข้ าพื ้นที่ผา่ นการใช้ ระบบอาวุธเพื่อปฏิเสธการเข้ าถึง
โตเฟอร์ ชีฟวิส นักรัฐศาสตร์ อาวุโสของแรนด์ คอร์ ป กล่าวยืนยันใน
ซึง่ สนับสนุนโดยปฏิบตั กิ ารด้ านข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อโจมตีความ
พ.ศ. 2560 ต่อหน้ าคณะกรรมาธิการกิจการทหารของรัฐสภาสหรัฐฯ
แข็งแกร่งและการรวมตัวกันของพันธมิตรและความร่วมมือด้ านความ ประการแรก กองก�ำลังทหารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยับยังกลยุ
้ ทธ์
มัน่ คงของสหรัฐฯ สหรัฐอเมริ กาและพันธมิตรมีความต้ องการที่นา่
สงครามลูกผสมได้ : การป้องปรามอย่างมีประสิทธิภาพจะต้ องใช้ ความ
สนใจที่จะขัดขวางวงจรดังกล่าวผ่านการป้องปราม และความพยายาม พยายามและขีดความสามารถที่ไม่ใช่ทางการทหาร เช่น การทูตและ
นี ้จะต้ องด�ำเนินการออกมาในช่วงการแข่งขัน (ยามสงบ) ยุทธศาสตร์
การช่วยเหลือจากต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญกล่าว ประการที่สอง เพียง
ความมัน่ คงแห่งชาติใหม่ของสหรัฐฯ กล่าวถึงเรื่ องนี ้โดยเน้ นย� ้ำว่าการ แค่ตอบสนองต่อการกระท�ำของสงครามลูกผสมโดยการเคลื่อนก�ำลัง
ป้องปรามในวันนี ้ “มีความซับซ้ อนที่จะท�ำให้ ส�ำเร็จได้ มากกว่าช่วง
ไปยังพื ้นที่เกิดเหตุนนมั
ั ้ กจะไม่เพียงพอ แม้ วา่ จะเคลื่อนก�ำลังอย่าง
สงครามเย็น”
รวดเร็ วก็ตาม เพราะการกระท�ำของศัตรูเหล่านี ้ถูกออกแบบมาเพื่อเปิ ด
สภาพแวดล้ อมความมัน่ คงใหม่ในศตวรรษที่ 21 น�ำเสนอเงื่อนไข
เผย “ภายใต้ เรดาร์ ” โดยจงใจชะลอและสร้ างความสับสนให้ กบั การ
ใหม่ของ “การป้องปรามที่ท้าทาย” ซึง่ กองทัพบกสหรัฐฯ และนาวิก
ตัดสินใจของสหรัฐอเมริ กาและของพันธมิตรเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
โยธินได้ นิยามไว้ วา่ เป็ น “ประสิทธิภาพของการป้องปรามรูปแบบเดิม
ก่อนที่กองก�ำลังที่เป็ นมิตรจะสามารถใช้ อิทธิพลใด ๆ ได้
ของสหรัฐฯ ที่มีการตังค�
้ ำถามทังโดยการใช้
้
การกระท�ำที่ต�่ำกว่าเกณฑ์
ประการที่สาม ยุทธศาสตร์ การท�ำสงครามลูกผสมจะด�ำเนินอยู่
ของความขัดแย้ งของศัตรูเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และโดย
เสมอ กระจายไปทัว่ พื ้นที่การรบ ปรับเปลี่ยนความรุนแรงของการกระท�ำ
ทักษะที่มีศกั ยภาพของศัตรูในการด�ำเนินการเชิงรุก และรวบรวมผล
ใช้ ประโยชน์จากโอกาสในเขตสีเทาระหว่างสันติภาพและวิกฤตซึง่ ตอน
ประโยชน์เข้ ามาอย่างรวดเร็ วก่อนที่สหรัฐฯ และพันธมิตรจะสามารถ
นี ้เรี ยกว่า “ระยะการแข่งขัน” และการใช้ ก�ำลังทหารที่เรี ยกว่าเป็ นวิกฤต
ตอบสนองได้ ”
ที่ต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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แนวคิดร่วมส�ำหรับการรณรงค์แบบบูรณาการอธิบายว่า “การ
แข่งขันที่ต�่ำกว่าขีดจ�ำกัดของความขัดแย้ งทางอาวุธ จ�ำเป็ นต้ องใช้ วิธีคดิ
ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเพิ่มขึ ้นและการระงับ” และให้ กรอบแนวคิด
สามแง่มมุ ส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารทางทหารในระยะการแข่งขัน การโต้
แย้ ง การต่อต้ าน และการปรับปรุง เช่น วันนี ้ เป็ นไปได้ วา่ จะป้องกันหรื อ
บรรเทาผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม การป้อง
ปรามจะต้ องมุง่ เน้ นไปที่การก�ำหนดพฤติกรรมของผู้กระท�ำที่เป็ นเป้า
หมายและการป้องปรามการกระท�ำ (เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นส่วนหนึง่
ของปฏิบตั กิ ารที่ใหญ่กว่า) ที่สงู กว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดแทนที่จะป้องกัน
การโจมตีทางไซเบอร์ ทกุ รูปแบบซึง่ เป็ นไปไม่ได้
การป้องปรามในโลกที่ซบั ซ้ อนมีลกั ษณะเป็ นสงครามลูกผสม และ
การต่อต้ านการเข้ าถึงและการปฏิเสธการเข้ าพื ้นที่สามารถท�ำได้ โดยการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารและกิจกรรมในช่วงการแข่งขันที่ออกแบบมาเพื่อ
ให้ ได้ ผลในกรอบนี ้ ความพยายามในการป้องปรามไม่ให้ คแู่ ข่งบรรลุจดุ

มุง่ หมายและปรับปรุงจุดยืนเชิงกลยุทธ์โดยรวม ความพยายามในการ
ป้องกันไม่ให้ ศตั รูบรรลุผลประโยชน์เพิ่มเติม และความพยายามในการ
โต้ แย้ งการกระท�ำของศัตรูที่พยายามที่จะได้ ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สดุ
ที่เป็ นไปได้ (เป้าหมายเชิงนโยบาย) ในขณะที่จดั การความเสี่ยง
ความพยายามในการป้องกันในการแข่งขัน สามารถท�ำได้ โดยการ
ใช้ ก�ำลังรูปแบบเดิมเพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ของพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐฯ และโดยการปฏิบตั ิ
การในบริ เวณหรื อพื ้นที่ที่ศตั รูต้องการควบคุม กองบัญชาการฝึ กและ
ก�ำหนดหลักนิยมของกองทัพบกสหรัฐฯ อธิบายแนวทางนี ้ว่า “แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนพื ้นที่ที่ศตั รูปฏิเสธไม่ได้ ให้ เป็ นพื ้นที่ที่
มีการแข่งขันและแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนที่จากระยะ
ทางปฏิบตั กิ ารและระยะทางเชิงยุทธศาสตร์ ”
ในสภาพแวดล้ อมที่ซบั ซ้ อนนี ้ ความพยายามในการป้องปรามการ
กระท�ำที่เป็ นปรปั กษ์ จะต้ องมีการกระท�ำที่สงั เกตเห็นได้ เนื่องจากแบบ

การป้ องปรามที่ เ ป็ น แผนการซั บ ซ้ อ นและ
องค์ ก รที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เล็ ก น้ อ ย

แ

นวคิดดัง้ เดิมของการป้องปรามใน
ยุ คใหม่เห็นตัวอย่างได้จาก "ความ
ขัดแย้งที่แช่ แข็งไว้" ของแนวหน้าใน
สงครามเย็นตามแนวชายแดนด้านในเยอรมนี
และด้านในเกาหลี รายงานของแรนด์ คอร์ป.
พ.ศ. 2551 คาดการณ์ว่าการป้องปรามจะมี
ลักษณะเด่นชัดขึ้นมาอีกครัง้ ในยุ ทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงและกลาโหมของสหรัฐฯ รวม
ทัง้ แนะน�ำว่าความเข้าใจเกี่ยวกับตรรกะของ
การป้องปรามในช่ วงสงครามเย็นจะมีความ
ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาการป้องปรามอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อคู่แข่งในระดับเดียวกันและ
ระดับใกล้เคียงกัน อ�ำนาจในระดับภูมิภาค และ
ผู ้ด�ำเนินการที่ไม่ใช่ ของภาครัฐ ความขัดแย้ง
ที่แช่ แข็งเหล่านี้มีลักษณะเดียวกับกองก�ำลังรู ป
แบบเดิมที่ประจ�ำการเชิ งรุ ก ซึ่ งเตรียมพร้อมมี
ส่วนร่วมในการต่อสู้ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ในสนามรบซึ่ งรู ้จักกันดี โดยมีขอบเขตสาม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พื้นที่การรบระยะใกล้
พื้นที่ปฏิบัติการทางลึก และพื้นที่ส่วนหลัง ใน
เหตุการณ์ดังกล่าว กองก�ำลังรู ปแบบเดิม
รับมือกับกองก�ำลังฝ่ ายตรงข้ามที่อ่าวโดย
ได้รับการสนับสนุนด้วยยุ ทธวิธี ยุ ทธบริเวณ
และอาวุ ธนิวเคลียร์เชิ งยุ ทธศาสตร์
พื้นที่การรบที่กว้างขวางซึ่ งเป็นจุ ดมุ ่ง
เน้นส�ำหรับนาโต้และกองทัพในสนธิสัญญา
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วอร์ซอ มีขอบเขตจดทิศเหนือและใต้เลียบทะเล
บอลติกและเมดิเตอร์เรเนียน โดยจัดเป็นกลุ่ม
กองทัพบกและแยกออกจากกันโดยม่านเหล็ก
กองก�ำลังพร้อมต่อสัญญาณเตือนที่ประจ�ำ
การเชิ งรุ กด�ำเนินการฝึ กซ้อมประจ�ำปี เพื่อ
ซ้อมแผนสงครามและแสดงถึงความพร้อมใน
ทันที โดยได้รับการสนับสนุนด้านยุ ทโธปกรณ์
สงครามที่มีการวางก�ำลังล่วงหน้า นอกจากนี้
ยังเป็นแบบอย่างให้กับองค์การสหประชาชาติ
และกองบัญชาการกองก�ำลังร่วม ซึ่ งวางท่า
ทีของกองทัพสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
เกาหลีในการด�ำเนินการตามเขตปลอดทหาร
ที่มีต่อกองทัพเกาหลีเหนือ สนามรบช่ วง
สงครามเย็นเหล่านี้เหมาะสมกับรู ปแบบพื้นที่
การรบในระยะประชิ ดที่ก�ำหนดไว้เป็นอย่าง
ดีและส่วนใหญ่มีพื้นที่น้อยส�ำหรับซ้อมรบ
เนื่องจากการขาดพื้นที่ท่ไี ม่มีผู้บุกรุ กในแนว
หน้า ในทัง้ สองกรณี ชายแดนจะเป็นแนว
หน้าของการป้องกันในลักษณะ "การป้องกัน
เชิ งรุ ก"
สนามรบช่ วงสงครามเย็นของความขัด
แย้งที่แช่ แข็งเอาไว้นี้จะไม่เห็นการเคลื่อนไหว ใด
ๆ ของแนวหน้า ซึ่ งประจ�ำอยู ่กับที่จนกระทั่ง
สิ้นสุดสงครามเย็นในยุ โรปและปั จจุ บันยังคงอยู ่
กับที่บนคาบสมุ ทรเกาหลี พื้นที่ท่มี ีการแข่งขัน
เต็มไปด้วยสงครามที่ปะทุเป็นครัง้ คราว การ

ประท้วงใกล้สนามรบหลัก และสงครามตัวแทน
ในเอเชี ย แอฟริกา อเมริกาใต้ และอเมริกา
กลาง เมื่อเปรียบเทียบกัน แนวหน้าของสภาพ
แวดล้อมด้านความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 อยู ่
ในภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากพรมแดนของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโดยช่ องทางและ
วิธีการทางสงครามที่ไม่ปกติและเป็นลูกผสม
และจากนัน้ ได้รับการรักษาความปลอดภัย
และป้องกันโดยกองทัพตามแบบและขีดความ
สามารถด้านการต่อต้านการเข้าถึงและการ
ปฏิเสธการเข้าพื้นที่
ยกเว้นเขตปลอดทหารบนคาบสมุ ทรเกาหลี
ซึ่ งเป็นที่ท่ีสงครามเย็นครัง้ แรกไม่เคยสิ้นสุด
พื้นที่การรบปั จจุ บันในอินโดแปซิ ฟิกมีจุดเด่น
จากกองก�ำลังฝ่ ายตรงข้ามที่แบ่งด้วยระยะ
ทางที่ไกลอย่างยิ่ง พื้นที่การรบหรือพื้นที่ท่ี
มีการแข่งขันจ�ำนวนมากระหว่างกองก�ำลัง
เหล่านี้มีการแข่งขันกัน ตามที่แสดงให้เห็นจาก
ปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือของกอง
ทัพเรือสหรัฐฯ การอ้างสิทธิในดินแดนที่มี
การแข่งขัน และความพยายามของประเทศ
ต่าง ๆ ในการเข้าไปควบคุมอย่างเป็นรู ปธรรม
เพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิดังกล่าว สภาพ
แวดล้อมเหล่านี้เปิ ดโอกาสมากมายให้กับศัตรู
ในการปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ของสงคราม
ลูกผสมของตนเองในแบบตนเอง

จ�ำลองท่าทีของกองก�ำลังในยุทธบริ เวณเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่
จะป้องปรามสงครามลูกผสม สิง่ ที่จ�ำเป็ นในการปราบการคุกคามคือ
การรบกวนระบบของศัตรูอย่างต่อเนื่องที่ท�ำให้ สามารถใช้ งานสงคราม
ลูกผสมได้

ภารกิจที่ท้าทาย

หากสหรัฐฯ พันธมิตร และหุ้นส่วนตังใจที
้ ่จะหยุดความก้ าวหน้ าของ
ศัตรู สงครามลูกผสมจะต้ องมีการแข่งขันกันมากกว่าการสาธิตของกอง
ก�ำลังและขีดความสามารถ ความก้ าวหน้ าของศัตรูจะต้ องถูกปิ ดกัน้
โดยการเปลี่ยนพื ้นที่ที่ศตั รูเชื่อว่าท�ำได้ หรื อสามารถควบคุมให้ เป็ นพื ้นที่
มีการแข่งขันได้ การป้องปรามอย่างมีประสิทธิภาพซึง่ ป้องกันไม่ให้ ศตั รู
ใช้ สงครามลูกผสมหรื อเริ่ มต้ นความขัดแย้ งแบบติดอาวุธอย่างเปิ ดเผย
จ�ำเป็ นต้ องให้ สหรัฐฯ พันธมิตร และหุ้นส่วนเอาชนะระบบของศัตรูใน
ช่วงการแข่งขันในยามสงบ
ขณะนี ้รัสเซียตกอยูใ่ นสภาวะเผชิญหน้ าถาวรกับสหรัฐฯ และ
พันธมิตรองค์การนาโตของตนเอง ตามรายงานของ พล.อ. วาเลรี
เกราซีมอฟ เสนาธิการทหารของกองทัพรัสเซีย การคุกคามของรัสเซีย
ซึง่ ทัว่ ไปเรี ยกกันว่าหลักการของเกราซีมอฟมีการแสดงให้ เห็นเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เมื่อเรื อยามชายฝั่ งรัสเซียบุกยิง ขึ ้นเครื่ อง
และยึดเรื อของกองทัพเรื อยูเครน 3 ล�ำที่ด�ำเนินการขนส่งอย่างสงบผ่าน
ช่องแคบเคิร์ชที่แบ่งแยกทะเลอาซอฟและทะเลด�ำ เรื อบังคับใช้ กฎหมาย
รัสเซียใช้ ความเหลื่อมล� ้ำของก�ำลังโจมตีเรื อของกองทัพยูเครน ท�ำให้
ทหารสองนายบาดเจ็บ ทังยั
้ งคุมขังลูกเรื อและยึดเรื อดังกล่าว ส�ำนักข่าว
แอสโซซิเอทเต็ด เพรส รายงาน
ในอินโดแปซิฟิก พรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้ างความตึงเครี ยดที่แสดง
ให้ เห็นถึง “แนวคิดแบบสงครามเย็น” ที่ตนได้ กล่าวหาสหรัฐอเมริ กาและ
พันธมิตร นายสี จิ ้นผิง กล่าวในฐานะผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุดของกอง
ทัพจีน ระหว่างการเดินทางไปยังหน่วยบัญชาการทางทหารหลาย
หน่วยว่า ให้ พลเรื อและนายพลของเขา “เตรี ยมพร้ อมส�ำหรับสงคราม”
และการต่อต้ านปฏิบตั กิ ารเสรี ภาพในการเดินเรื อของสหรัฐฯ ในน่าน
น� ้ำระหว่างประเทศ ตามรายงานของออสเตรเลียนิวส์คอร์ ปอเรชัน่ ภัย
คุกคามจากการกระท�ำทางทหารของนายสีตามด้ วยการที่เรื อพิฆาต
แลนโจวชันลู
้ หยางของกองทัพเรื อจีน โจมตีเรื อยูเอสเอส ดีเคเทอร์
อย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 การเผชิญหน้ าที่เป็ น
อันตรายดังกล่าวเกิดจากการละเมิดอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศในการป้องกันการปะทะกันที่ทะเลและพระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการเผชิญหน้ ากันในทะเลโดยไม่
ได้ วางแผน ซึง่ จีนเข้ าร่วมเป็ นผู้ลงนามใน
พ.ศ. 2557 ตามรายงานของมาริ ไทม์ เอ็ก
เซ็กคิวทีฟ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ทิศทางในอนาคต

ด้ วยกลยุทธ์ด้านความมัน่ คง กลาโหม
และการทูตชุดล่าสุด สหรัฐฯ มีกรอบที่
สอดคล้ องกันเพื่อต่อต้ านกิจกรรมที่เป็ น
ศัตรู ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรรวมถึง
ความแข็งแกร่งของก�ำลังมากขึ ้นในการ
ด�ำเนินนโยบายนี ้และใช้ งานกลยุทธ์เหล่า
นี ้ โลกมีความซับซ้ อนมากขึ ้น ผันผวนมาก
ขึ ้น ไม่แน่นอน และคลุมเครื อมากกว่าที่
ผ่านมาในหลายปี พล.อ. มาร์ ตนิ เดมป์
ซีย์ ประธานคณะเสนาธิการร่วมกล่าวว่า
สภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงทัว่ โลก
ในวันนี ้เป็ น “สิง่ ที่คาดเดาไม่ได้ มากที่สดุ
เท่าที่ผมเคยเห็นมาในรอบ 40 ปี ของการ
ท�ำงานในกองทัพ” สิง่ เหล่านี ้เป็ นเงื่อนไข
ด้ านความมัน่ คงที่ผ้ เู ชี่ยวชาญทางทหาร
และประชาชนจะต้ องรักษาให้ อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน o
ทหารเรือสหรัฐฯ ตรวจดูน�ำ้ จาก
สะพานของเรือยูเอสเอส คาร์ ล วิน
สั น ระหว่ างการฝึ กเสรีภาพในการเดิน
เรือเป็ นประจ�ำในทะเลจีนใต้ เมือ่ เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 รอยเตอร์
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ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ทางปัญญา
การแสวงหา

สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ อำ� นาจการซื้อ การโจรกรรม และการ
สอดแนมเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งเทคโนโลยีทที่ นั สมัย

ส

เจ้ าหน้ าที่ฟอรัม

าธารณรัฐประชาชนจีนก�ำลังด�ำเนินนโยบายการรุกราน
ทางเศรษฐกิจซึง่ คุกคามความมัน่ คงของทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาและเป็ นอันตรายต่อเศรษฐกิจโลก จากการปฏิบตั ิ
การนอกขอบเขตบรรทัดฐานสากลเพื่อโจรกรรมความลับ
ทางเทคโนโลยีและองค์กร รายงานของท�ำเนียบขาวระบุ
จากการวิเคราะห์ในหัวข้ อ "การคุกคามทางเศรษฐกิจของจีนเป็ น
ภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปั ญญาของสหรัฐฯ และโลก
อย่างไร" ส�ำนักงานว่าด้ วยการค้ าและนโยบายการผลิตของท�ำเนียบ
ขาวระบุว่า จีนต้ องการครองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงที่เกิด
ใหม่ซงึ่ จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงความก้ าวหน้ าใน
อุตสาหกรรมกลาโหม
"จีนได้ ประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเส้ นทาง
ไปสูก่ ารเป็ นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก
ในขณะเดียวกันก็น�ำความทันสมัยมาสูฐ่ านอุตสาหกรรมของตนและ
เคลื่อนตัวขึ ้นในห่วงโซ่มลู ค่าทัว่ โลก" รายงานเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2561 ระบุ "อย่างไรก็ตาม ส่วนส�ำคัญของการเติบโตนี ้มาจากการกระท�ำ
นโยบาย และแนวปฏิบตั ทิ ี่ก้าวร้ าวและไม่เป็ นไปตามกฎกติกาและ
บรรทัดฐานสากล (อาจเรี ยกโดยรวมว่าเป็ นการรุกรานทางเศรษฐกิจ)"
ตามรายงานเรื่ อง "การจารกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศในโลก
ไซเบอร์ " พ.ศ. 2561 ของศูนย์ตอ่ ต้ านข่าวกรองและความมัน่ คงแห่ง
ชาติ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของจีนคือการบรรลุผลในด้ านอ�ำนาจ
ระดับชาติที่ครอบคลุม รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีนวัตกรรม
เป็ นตัวผลักดัน และการปรับปรุงกองทัพให้ ทนั สมัย เพื่อให้ ส�ำเร็จตาม
เป้าหมายเหล่านี ้ จีนจึงมีนโยบายด้ านอุตสาหกรรมที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
"ริ เริ่ ม จ�ำแนก ซึมซับ และท�ำซ� ้ำนวัตกรรม" เทคโนโลยีและทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาจากทัว่ โลก รายงานของท�ำเนียบขาวระบุ
รายงานระบุวา่ วิธีการของจีน ได้ แก่ การโจรกรรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาทีร่ ัฐสนับสนุน การจารกรรมทางไซเบอร์ การหลีกเลีย่ งกฎหมาย
ควบคุมการส่งออก การปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ "ดูเหมือน

ว่าจีนจะด�ำเนินนโยบายการจารกรรมเชิงพาณิชย์กบั บริษทั ในสหรัฐฯ ที่
เกีย่ วข้ องกับ... การแทรกซึมของมนุษย์เพือ่ เจาะระบบข้ อมูลของบริษทั ใน
สหรัฐฯ อย่างเป็ นระบบ เพือ่ ขโมยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ลดมูลค่าทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา และเข้ าซื ้อกิจการในราคาทีล่ ดลงอย่างมาก" ตามรายงานของ
คณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิจและความมัน่ คงของสหรัฐฯ และจีน
ความพยายามของจีนมุง่ เป้าไปทีน่ วัตกรรมจากบริษทั เอกชนและ
รัฐบาล คณะกรรมาธิการอิสระว่าด้ วยการโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
อเมริกนั สรุปว่า จีนเป็ นตัวการหลักทีท่ ำ� ให้ เกิดความเสียหายจากการ
โจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นมูลค่าระหว่าง 2.25 แสนล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 7.1 ล้ านล้ านบาท) ถึง 6 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(ประมาณ 19 ล้ านล้ านบาท) ต่อปี นอกจากนี ้ จีนยังมุง่ เป้าไปทีเ่ ศรษฐกิจ
อืน่ ๆ ในอินโดแปซิฟิกอีกด้ วย บริษทั ซีเคียวเวิร์ค ซึง่ ให้ บริการรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูลในสหรัฐฯ ระบุในรายงานเมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ว่ากลุม่ ธุรกิจของจีนทีช่ อื่ ว่า บรอนซ์ บัตเลอร์ พยายามขโมยทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของบริษทั เทคโนโลยีในญี่ปนตั
ุ่ งแต่
้ พ.ศ. 2555
การวิเคราะห์โดยหน่วยต่อต้ านภัยคุกคามของซีเคียวเวิร์คพบว่า
บรอนซ์ บัตเลอร์ ใช้ ประโยชน์จากข้ อบกพร่องของซอฟต์แวร์ ที่ไม่ทราบชื่อ
และช่องว่างด้ านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ สร้ างการลดทอน
ด้ วยเว็บไซต์เชิงยุทธศาสตร์ และยังใช้ เทคนิคที่เรี ยกว่า สเปี ยร์ ฟิชชิ่ง ซึง่
เป็ นวิธีการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการปลอมตัวเป็ น
บุคคลหรื อหน่วยงานที่เชื่อถือได้
บางครัง้ ความพยายามของจีนในการขโมยความลับทางเทคโนโลยี
ก็มีการประยุกต์ใช้ ทางทหาร นักธุรกิจชาวจีนถูกตัดสินจ�ำคุกสี่ปีในเรื อน
จ�ำสหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ข้ อหาสมคบคิดเจาะระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของผู้รับเหมาทางกลาโหมรายใหญ่ นายซู บิน
อายุ 51 ปี ถูกตัดสินว่ามีสว่ นร่วมในแผนการของเจ้ าหน้ าที่ทหารจีน ใน
การจัดหาข้ อมูลทางทหารที่ละเอียดอ่อน รวมถึงแผนการที่เกี่ยวข้ องกับ
เครื่ องบินขนส่งทางทหารซี-17 และเครื่ องบินขับไล่เอฟ-22 และเอฟ-35
เขาต้ องโทษจ�ำคุกเป็ นเวลา 46 เดือนและได้ รับค�ำสัง่ ให้ จา่ ยค่าปรับเป็ น
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เงิน 10,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 320,000 บาท)
นายจอห์น คาร์ ลนิ ผู้ชว่ ยอัยการสูงสุดด้ านความมัน่ คงแห่งชาติ
ระบุในแถลงการณ์วา่ "ค�ำตัดสินของนายซู บิน เป็ นการลงโทษที่
ยุตธิ รรมส�ำหรับการกระท�ำที่เขายอมรับว่าสมคบคิดกับแฮกเกอร์ จาก
กองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชน เพื่อเข้ าถึงและขโมย
ข้ อมูลทางทหารที่ละเอียดอ่อนของสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย"
เพียงไม่กี่ปีก่อนหน้ านี ้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทรายงานเครดิต อีควิ
แฟกซ์ กล่าวกับ ส�ำนักงานสอบสวนกลางหรื อเอฟบีไอและส�ำนักข่าว
กรองกลางว่า บริ ษัทดังกล่าวเป็ นเหยื่อของการจารกรรมองค์กรโดย
จีน หนังสือพิมพ์ วอลล์สตรี ทเจอร์ นลั รายงาน เจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัยของบริ ษัทใน พ.ศ. 2558 เกรงว่าอดีตพนักงานจะลบข้ อมูล
กรรมสิทธิ์หลายพันหน้ าออกก่อนที่จะออกจากบริ ษัทและย้ ายกลับไป
ยังประเทศจีน
เอกสารดังกล่าวประกอบด้ วยรหัสส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทวี่ างแผนไว้
แฟ้มบุคลากร และคูม่ อื ต่าง ๆ สิง่ ทีเ่ พิม่ ความสงสัยคือความจริงทีว่ า่
รัฐบาลจีนในขณะนันได้
้ ขอให้ บริษทั แปดแห่งช่วยสร้ างระบบรายงาน
เครดิตแห่งชาติ หนังสือพิมพ์รายงานว่า สุดท้ ายคดีดงั กล่าวของเอฟบีไอ

ข่าวกรองและความมัน่ คงแห่งชาติ การโจรกรรมความลับทางการค้ า
เพียงอย่างเดียวก็อาจท�ำให้ เกิดความสูญเสียในสหรัฐอเมริ กาเป็ น
มูลค่าระหว่าง 1.8 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 5.7 ล้ านล้ าน
บาท) ถึง 5.4 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 17 ล้ านล้ านบาท)
ต่อปี ตามรายงานของท�ำเนียบขาว
เวอไรซอนท�ำงานร่วมกับบริ ษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
ท�ำการศึกษาเรื่ องการรุกรานทางไซเบอร์ ใน พ.ศ. 2555 การศึกษา
ดังกล่าวเป็ นการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความมัน่ คงกว่า 47,000
เหตุการณ์ ซึง่ ส่งผลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ยืนยันแล้ ว 621 เหตุการณ์
มีบนั ทึกอย่างน้ อย 44 ล้ านรายการที่มีการลดทอน จากการเปิ ดเผยที่
เชื่อมโยงกับการจารกรรมทางเศรษฐกิจ ร้ อยละ 96 เชื่อว่ามาจาก "ผู้
กระท�ำการคุกคามในประเทศจีน"

การหลีกเลีย่ งกฎหมายการส่ งออก

บางครัง้ สายลับจีนก็น�ำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็ นวัตถุไปยัง
ประเทศบ้ านเกิดเพื่อศึกษาและท�ำซ� ้ำ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
ผู้พิพากษากลางสหรัฐฯ ตัดสินจ�ำคุกหญิงชาวจีนเกือบสองปี ใน

เวอไรซอนท�ำงานร่ วมกับบริ ษทั เอกชนและหน่ วยงานภาครั ฐเพือ่ ท�ำการ
ศึกษาเรื่ องการรุกรานทางไซเบอร์ ใน พ.ศ. 2555 การศึกษาดังกล่ าว
เป็ นการวิเคราะห์ เหตุการณ์ ด้านความมั่นคงกว่ า 47,000 เหตุการณ์ ซึ่งส่ ง
ผลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีย่ นื ยันแล้ ว 621 เหตุการณ์
ก็มาถึงทางตันแม้ วา่ หน่วยงานดังกล่าวจะเชื่อว่ามีการขโมยความลับ
ทางการค้ าไปก็ตาม
จีนลงทุนทรัพยากรมหาศาลในการรวบรวมข่าวกรอง รายงาน
ของท�ำเนียบขาวระบุวา่ กระทรวงความมัน่ คงของจีนส่งเจ้ าหน้ าที่
ข่าวกรอง 40,000 คนไปยังต่างประเทศ และมีเจ้ าหน้ าที่มากกว่า
50,000 คนประจ�ำการในจีนแผ่นดินใหญ่ การลงทุนนี ้ช่วยให้ จีนดูแล
การโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาข้ ามพรมแดนร้ อยละ 50 ถึง 80 ทัว่
โลกและมากกว่าร้ อยละ 90 ของการจารกรรมทางเศรษฐกิจที่เปิ ดใช้
งานบนโลกไซเบอร์ ทงหมดในสหรั
ั้
ฐอเมริ กา ตามรายงานของมูลนิธิ
กลาโหมแห่งประชาธิปไตย

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

จีนได้ ใช้ ความพยายามอย่างกว้ างขวางในการได้ มาซึง่ เทคโนโลยีของ
สหรัฐฯ โดยการเปิ ดเผยความลับทางการค้ าที่ละเอียดอ่อนและข้ อมูล
กรรมสิทธิ์ผา่ นการจารกรรมทางไซเบอร์ ตามรายงานของศูนย์ตอ่ ต้ าน
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ข้ อหาส่งชิ ้นส่วนยานพาหนะด�ำน� ้ำไปยังมหาวิทยาลัยของจีนอย่างผิด
กฎหมาย รวมถึงบางส่วนที่เธอเก็บไว้ ในกระเป๋ าเดินทาง หนังสือพิมพ์
ออร์ แลนโดเซ็นทิ เนล รายงาน
นางอามิน ยู ซึง่ มีอายุ 55 ปี ในขณะที่ถกู ตัดสินจ�ำคุก เป็ นอดีต
พนักงานมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลฟลอริ ด้า ซึง่ ถูกกล่าวหาจากการไม่
เปิ ดเผยว่าเธอท�ำงานในนามของรัฐบาลจีนและโกหกเกี่ยวกับสิง่ ที่เธอ
ก�ำลังส่งไปยังประเทศจีน เธอให้ การรับสารภาพข้ อหาท�ำการส่งออก
สินค้ าไปยังต่างประเทศโดยไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นตัวแทนต่างประเทศ
และสมคบคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ นายรอย บี. ดาลตัน จู
เนียร์ ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ ตัดสินจ�ำคุกนางยู 21 เดือนตามด้ วยการ
คุมประพฤติ 2 ปี
นายแดเนียล ไอริ ค ผู้ชว่ ยอัยการสหรัฐฯ ระบุวา่ นางยูเป็ นส่วน
หนึง่ ของการสมคบคิดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทบังหน้ า บัญชีนอกประเทศ
และเอกสารเท็จ เซ็นทิ เนล รายงาน นางยูมีสว่ นร่วมในการท�ำธุรกรรม
ผิดกฎหมาย คิดเป็ นเงิน

2.6 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 83 ล้ านบาท)
ในการต่อรองการรับสารภาพ นางยูยอมรับว่าท�ำงานให้ กบั
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์ บนิ ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของจีน
นางยูจดั หาระบบและชิ ้นส่วนส�ำหรับยานพาหนะด�ำน� ้ำทางทะเล
จากบริ ษัทในสหรัฐอเมริ กา และส่งออกไปยังจีนเพื่อการพัฒนายาน
พาหนะด�ำน� ้ำทางทะเล ยานพาหนะใต้ น� ้ำไร้ คนขับ ยานพาหนะที่ใช้
งานทางไกล และยานพาหนะใต้ น� ้ำอัตโนมัติ
ตามรายงานของท�ำเนียบขาว
นายซู บิน นักธุรกิจชาวจีนถูก
ตัดสิ นจ�ำคุกเกือบสี่ ปีในเรือน
คดีของนางยูแสดงให้ เห็นถึงปั ญหา
จ�ำสหรัฐฯ เมือ่ พ.ศ. 2559 ใน
ส�ำคัญส�ำหรับประเทศต่าง ๆ ที่พยายาม
ข้ อหาสมคบคิดขโมยความลับ
บังคับใช้ กฎหมายควบคุมการส่งออก นัน่ คือ
เกีย่ วกับอากาศยานทหาร เช่ น
การเติบโตของเทคโนโลยีที่ใช้ งานได้ สองด้ าน
เครื่องบินขับไล่ เอฟ-35บ
รอยเตอร์
ซึง่ มีการประยุกต์ใช้ ทางทหารและพลเรื อน
"เช่น เทคโนโลยีเครื่ องยนต์ทางอากาศมี
การประยุกต์ใช้ เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน" รายงานของท�ำเนียบขาว
ระบุ "เมื่อคูแ่ ข่งทางเศรษฐกิจและทางทหารเชิงยุทธศาสตร์ อย่าง
จีนหามาได้ สินค้ าเชิงพาณิชย์ก็สามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางทหารได้ "

ที่เข้ าถึงข้ อมูลข่าวกรองของรัฐบาลและความลับทางการค้ า
นายอีวานินากล่าวว่าเจ้ าหน้ าที่ขา่ วกรองของจีนติดต่อกับ
สมาชิกลิงกต์อินหลายพันราย ก่อนหน้ านี ้ ทางการอังกฤษและ
เยอรมันเตือนว่าจีนใช้ เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสรรหาสายลับ
ที่มีศกั ยภาพ นายอีวานินาเรี ยกร้ องให้ ลงิ กต์อินซึง่ เป็ นของบริ ษัท
ไมโครซอฟต์ด�ำเนินการเช่นเดียวกับการโต้ ตอบของทวิตเตอร์ กูเกิล
และเฟซบุ๊ก ซึง่ ล้ างบัญชีปลอมทังหมดที
้
่เชื่อมโยงกับหน่วยงานข่าว
กรองอิหร่านและรัสเซีย
"เมื่อเร็ว ๆ นี ้ ผมเห็นว่าทวิตเตอร์ ก�ำลังยกเลิกบัญชีปลอมหลาย
ล้ านบัญชี และค�ำขอของเราอาจจะเป็ นการขอให้ ลงิ กต์อินเดินหน้ า
และท�ำเช่นเดียวกัน" นายอีวานินา ผู้น�ำศูนย์ตอ่ ต้ านข่าวกรองและ
ความมัน่ คงแห่งชาติสหรัฐฯ กล่าว
แม้ วา่ อิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซียจะใช้ ลงิ กต์อินและ
แพลตฟอร์ มอื่น ๆ เพื่อระบุเป้าหมายด้ านข่าวกรองด้ วย แต่เจ้ า
หน้ าที่ขา่ วกรองสหรัฐฯ กล่าวว่าจีนเป็ นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สดุ นาย
โจชัว สกูล หัวหน้ าหน่วยข่าวกรองของเอฟบีไอกล่าวว่า ประมาณ
ร้ อยละ 70 ของการจารกรรมโดยรวมของจีนมุง่ ไปที่ภาคเอกชนของ
สหรัฐฯ มากกว่าจะเป็ นรัฐบาล รอยเตอร์ รายงาน "จีนก�ำลังด�ำเนิน
การจารกรรมทางเศรษฐกิจในระดับที่เหนือชันในประวั
้
ตศิ าสตร์ ของ
จีนแทรกซึมสื่ อสั งคมออนไลน์
เรา" นายสกูลกล่าว
เช่นเดียวกับการด�ำเนินการโดยหน่วยข่าวกรองของประเทศอื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญได้ รับการเตือนเกี่ยวกับนโยบายที่รุกรานของจีนมา
จีนแทรกซึมเข้ าไปในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐฯ เพื่อ
นานมากกว่าหนึง่ ปี แล้ ว ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ผู้เชี่ยวชาญ
สรรหาทรัพยากรบุคคล นายวิลเลียม อีวานินา ผู้อ�ำนวยการศูนย์ตอ่ กล่าวกับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้ านความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ
ต้ านข่าวกรองและความมัน่ คงแห่งชาติกล่าวกับรอยเตอร์ ในเดือน
สหรัฐฯ ว่าแฮกเกอร์ จีนมุง่ เน้ นอย่างเจาะจงไปที่บริ ษัทสหรัฐฯ หลัง
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ว่ารัฐบาลจีนก�ำลังใช้ ลงิ กต์อิน ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ จากมีกิจกรรมสัน้ ๆ ปรากฏว่าการจารกรรมทางไซเบอร์ ที่เกิดกับ
เครื อข่ายทางธุรกิจที่ได้ รับความนิยมในการสรรหาพลเมืองสหรัฐฯ บริ ษัทสหรัฐฯ กลับมา "ท�ำธุรกิจตามปกติ ซึง่ หมายถึงการโจรกรรม
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ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแบบเหมาเข่งในฝั่ งภาคเอกชน" นางซา
แมนธา ราวิช ที่ปรึกษามูลนิธิกลาโหมแห่งประชาธิปไตยในกรุง
วอชิงตันดี .ซี. ซึง่ เป็ นหน่วยงานวิจยั กล่าว
การชะลอตัวในการเจาะระบบบริ ษัทอเมริ กนั โดยชาวจีนเกิด
ขึ ้นหลังจากข้ อตกลง พ.ศ. 2558 ที่นายบา
รัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ
ภาพล่ าง: มีการส่ งมอบความ
นายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีนตกลงว่าทัง้
ลับทางทหารเกีย่ วกับเรือด�ำ
สหรัฐอเมริ กาและจีน "จะไม่ด�ำเนินการหรื อ
น�ำ้ เช่ น เรือด�ำน�ำ้ บลูฟิน-21
สนับสนุนการโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ล�ำนี้
ที่เปิ ดใช้ งานทางไซเบอร์ รวมถึงความลับ
ให้ แก่ รัฐบาลจีนโดยหญิงชาว
ฟลอริดาทีเ่ กิดในประเทศจีน
ทางการค้ าหรื อข้ อมูลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็ น
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ความลับ" เพื่อประโยชน์ทางการค้ า แม้ วา่
บริ ษัทข่าวกรองทางไซเบอร์ จะรายงานถึง
ภาพขวาล่ าง: หน่ วยบริการ
การชะลอตัวของการจารกรรมทางไซเบอร์
ข้ อมูลข่ าวกรองของจีนใช้
แอปพลิเคชันเครือข่ ายสั งคม
โดยจีนใน พ.ศ. 2559 แต่ก็มีรายงานหลาย
ออนไลน์ หลายอย่ างเพือ่
ฉบับใน พ.ศ. 2560 ออกมาว่าเหตุดงั กล่าว
เปิ ดโปงความลับขององค์ กร
กลับมาอยูใ่ นสถานการณ์รุนแรงอีกครัง้
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
นอกจากนี ้ จีนยังมุง่ เป้าไปยังประเทศใน
ยุโรปตะวันตกโดยกระท�ำการผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เมื่อปลาย พ.ศ. 2560 ส�ำนักงาน
รัฐบาลกลางเยอรมันเพื่อการปกป้องรัฐธรรมนูญกล่าวหาว่า
หน่วยข่าวกรองจีนได้ ใช้ ลงิ กต์อินมุง่ เป้ามาที่ชาวเยอรมันอย่าง
น้ อย 10,000 ราย โดยเป็ นไปได้ วา่ จะสรรหาพวกเขามาเป็ นผู้ให้
ข้ อมูล หนังสือพิมพ์ ซื ดดอยท์เชอ ไซทุง ของเยอรมนียงั รายงาน
ว่าเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ว่าเจ้ าหน้ าที่จีนใช้ โปรไฟล์สื่อ
สังคมออนไลน์ปลอมเพื่อติดต่อสมาชิกรัฐสภาเยอรมนี และเสนอ
เงินเพื่อแลกกับความเชี่ยวชาญและความรู้ภายใน เจ้ าหน้ าที่ดงั
กล่าวจะเชิญสมาชิกรัฐสภาเยอรมนีไปจีนเพื่อกดดันพวกเขาให้
บอกข้ อมูล
เมื่อปลาย พ.ศ. 2560 หน่วยข่าวกรองภายในประเทศเยอรมนี
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เผยแพร่รายละเอียดของโปรไฟล์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ระบุวา่
หน่วยข่าวกรองของจีนปลอมมาบังหน้ า เพื่อรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่และนักการเมืองของเยอรมนี
หน่วยข่าวกรองดังกล่าวเตือนเจ้ าหน้ าที่รัฐเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการรั่วไหลของข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีคา่ บนเว็บไซต์สื่อสังคม
ออนไลน์ "หน่วยข่าวกรองของจีนมีการด�ำเนินการบนเครื อข่าย
อย่างลิงกต์อิน และพยายามดึงข้ อมูลและค้ นหาแหล่งข่าวกรอง
ในลักษณะนี ้มาสักระยะหนึง่ แล้ ว" หน่วยข่าวกรองภายในประเทศ
ของเยอรมนีระบุในแถลงการณ์

ผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษา

รายงานของท�ำเนียบขาวระบุวา่ สายลับจีนสรรหานักวิชาการ
นักวิจยั ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตร์ ระดับ
หัวกะทิในสาขาวิชาของตนอย่างแข็งขัน โดยปกติแล้ ว ความ
พยายามดังกล่าวจะมุง่ เป้าไปที่พนักงานที่มีความสามารถ
ของบริ ษัท ที่หน่วยงานจีนต้ องการซื ้อตัวมาเป็ นพันธมิตรหรื อ
ลงทุน แผน เทาซันด์ ทาเลนท์ส ของจีน ซึง่ เป็ นโครงการสรรหา
บุคลากรที่ด�ำเนินการโดยรัฐบาล มุง่ เป้าไปที่นกั วิชาการที่มีความ
สามารถด้ านการวิจยั ระดับสูงที่อาจถือครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา เทคโนโลยีที่ส�ำคัญ หรื อสิทธิบตั รในสาขาเทคโนโลยี นัก
วิชาการมักจะได้ รับการเสนอต�ำแหน่งที่มีรายได้ ดีและมีเกียรติที่
สถาบันวิจยั ห้ องปฏิบตั กิ าร หรื อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของจีน
นอกจากนี ้ จีนยังมีนกั วิชาการของจีนในมหาวิทยาลัย หน่วย
งานวิจยั และห้ องปฏิบตั กิ ารของสหรัฐฯ ด้ วย รายงานของท�ำเนียบ
ขาวระบุวา่ ชาวจีนมากกว่า 300,000 คนเข้ าเรียนในมหาวิทยาลัย
ของสหรัฐฯ หรือหางานท�ำทีห่ ้ องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ ศูนย์นวัตกรรม
โครงการบ่มเพาะ และหน่วยงานวิจยั ต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ประมาณ
ร้ อยละ 25 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจีนมีความ
เชีย่ วชาญด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร์
รายงานระบุวา่ รัฐบาลจีนจัดท�ำ "หลักสูตรทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้ นกั ศึกษา

ด้ านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ของจีนเรียนรู้เทคโนโลยีทอี่ าจ
กลายเป็ นสิง่ ส�ำคัญต่อระบบการทหารทีส่ ำ� คัญในภายหลัง"
นายคริ สโตเฟอร์ เรย์ ผู้อ�ำนวยการเอฟบีไอ กล่าวต่อคณะ
กรรมาธิการข่าวกรองแห่งวุฒิสภาสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 โดยเตือนเกี่ยวกับผู้ที่อาจเป็ นสายลับที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ของ
ประเทศ ซึง่ เป็ นศาสตราจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา เอฟบี
ไอก�ำลังเฝ้าระวังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน นายเรย์กล่าวว่าบางสถาบันดูเหมือน
จะไม่ตระหนักถึงบุคคลที่อาจสอดแนมวิทยาเขตของพวกเขา "ผมคิด
ว่าระดับความไร้ เดียงสาซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในภาคการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ได้ สร้ างปั ญหาของตัวเองขึ ้นมา" นายเรย์กล่าว
ความกังวลในวงวิชาการไม่ได้ จ�ำกัดอยูแ่ ค่สหรัฐฯ ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายดันแคน ลูอิส ผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การ
ข่าวกรองด้ านความมัน่ คงของออสเตรเลียกล่าวกับนักการเมืองใน
แคนเบอร์ ราว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้ อง "มีสติรับรู้อย่างมาก" เกี่ยว
กับอิทธิพลต่างชาติที่มีตอ่ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
นอกจากนี ้ นายลูอิสยังกล่าวด้ วยว่าอ�ำนาจต่างประเทศก�ำลัง
"หาทางอย่างลับ ๆ เพื่อควบคุม" ความคิดเห็นของประชาชน องค์กร
สื่อมวลชน และเจ้ าหน้ าที่ของออสเตรเลีย เพื่อให้ วตั ถุประสงค์
ทางการเมืองของประเทศตนก้ าวหน้ าขึ ้น รอยเตอร์ รายงาน
รายงานประจ�ำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ของสถาบันนโยบายเชิง
ยุทธศาสตร์ ออสเตรเลียอธิบายว่า ความเสี่ยงของการแทรกซึมของ
จีนเข้ าสูม่ หาวิทยาลัยรัฐหนักหนายิ่งกว่าการใช้ อิทธิพลเสียอีก ความ
ลับทางทหารอยูใ่ นจุดเสี่ยง นับตังแต่
้ พ.ศ. 2550 กองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีนสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรทหารกว่า 2,500
คนให้ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยูใ่ น
กลุม่ ไฟว์อายส์ ไฟว์อายส์เป็ นพันธมิตรแบ่งปั นข้ อมูลข่าวกรอง
ซึง่ ประกอบด้ วยออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริ กา
"นักวิทยาศาสตร์ จากกองทัพปลดปล่อยประชาชนหลายสิบคน

ปิ ดบังความเกี่ยวพันทางทหารของตนเพื่อเดินทางไปยังประเทศใน
กลุม่ ไฟว์อายส์และสหภาพยุโรป รวมถึงอย่างน้ อย 17 คนเดินทางไป
ยังออสเตรเลีย ซึง่ พวกเขาท�ำงานในสาขาต่าง ๆ เช่น ขีปนาวุธน�ำวิถี
ความเร็ วเหนือเสียง และเทคโนโลยีน�ำร่อง" รายงานระบุ "ประเทศ
เหล่านันไม่
้ ได้ นบั จีนเป็ นพันธมิตรด้ านความมัน่ คง แต่ถือว่าจีนเป็ น
หนึง่ ในศัตรูด้านข่าวกรองหลักของพวกเขา"
รายงานระบุวา่ กองทัพปลดปล่อยประชาชนอธิบายถึง
กระบวนการของการเก็บเกี่ยวความลับทางทหารในวงการวิชาการว่า
เป็ น "การเก็บดอกไม้ ในต่างประเทศ มาท�ำน� ้ำผึ ้งในจีน"

ทรัพย์ สินทางปัญญาทีม่ ไี ว้ ขาย

หนึง่ ในวิธีที่จีนใช้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยคือการให้ ก้ เู งิน
บุคคลที่ท�ำงานในนามของรัฐบาลจีนใช้ สื่อกลางต่าง ๆ ซึง่ ประกอบ
ด้ วยการควบรวมและการเข้ าซื ้อกิจการ รวมถึงการจัดหาเงินทุนระยะ
เริ่ มต้ นและแบบร่วมลงทุน โดยใช้ กลยุทธ์มงุ่ เป้าไปที่อตุ สาหกรรม
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งทัว่ โลก
ใน พ.ศ. 2559 การเข้ าซื ้อกิจการคิดเป็ นร้ อยละ 96 ของการลงทุน
ของจีนในสหรัฐอเมริ กา ตามรายงานของคณะกรรมการทบทวน
เศรษฐกิจและความมัน่ คงของสหรัฐฯ และจีน ในช่วงครึ่งปี แรกของ
พ.ศ. 2560 แนวโน้ มดังกล่าวด�ำเนินต่อไป โดยการเข้ าซื ้อกิจการคิด
เป็ นร้ อยละ 97.6 ของการลงทุนของจีนในสหรัฐฯ
ปรากฏการณ์ที่คอ่ นข้ างใหม่กว่าคือความเต็มใจของจีนที่จะมี
ส่วนร่วมในข้ อตกลงการระดมทุนแบบร่วมทุน ที่จดั หาเงินทุนให้ กบั
บริ ษัทสตาร์ ทอัพและบริ ษัทเทคโนโลยีที่อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นกิจการ นับ
ตังแต่
้ ก่อตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2552 ซินโนเวชัน ซึง่ เป็ นบริ ษัทระดมเงิน
ร่วมลงทุนของจีนได้ สะสมเงินทุนเป็ นจ�ำนวน 1.2 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 3.8 หมื่นล้ านบาท) และลงทุนในบริ ษัทสตาร์ ท
อัพเกือบ 300 แห่ง รวมถึง 25 แห่งที่ก�ำลังด�ำเนินโครงการซึง่ ใช้
ปั ญญาประดิษฐ์ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในหัวข้ อ
"กลยุทธ์การถ่ายโอนเทคโนโลยีของจีนว่าด้ วย วิธีการลงทุนของจีน
ในเทคโนโลยีใหม่ที่ท�ำให้ คแู่ ข่งเชิงกลยุทธ์เข้ าถึงสุดยอดนวัตกรรม
ของสหรัฐฯ" ซินโนเวชันก่อตังขึ
้ ้นโดยนายไคฟู ลี อดีตประธานกูเกิล
ประเทศจีน
วิธีหนึง่ ที่จีนจะได้ เทคโนโลยีนี ้มาคือการจับตามองศาลล้ มละลาย
ของสหรัฐฯ บริ ษัทต่าง ๆ ของจีนจะมุง่ เป้าไปยังบริ ษัทเล็ก ๆ ซึง่ มี
เทคโนโลยีล� ้ำค่า เช่น สารกึง่ ตัวน�ำ ตามรายงานของ เนชันแนลพับลิก
เรดิโอ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนี ้ จีนยังรู้วา่ การมีสว่ น
เข้ าร่วมทุนกับบริ ษัทในสหรัฐฯ จะช่วยให้ จีนหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการว่าด้ วยการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐอเมริ กา
รายงานของท�ำเนียบขาวเตือนถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
ระดมทุนแบบร่วมทุนของจีน "เทคโนโลยีทจี่ นี ลงทุนอยู่ เป็ นเทคโนโลยี
เดียวกับทีเ่ ราคาดหวังว่าจะเป็ นรากฐานของนวัตกรรมแห่งอนาคตใน
สหรัฐฯ ซึง่ ได้ แก่ ปั ญญาประดิษฐ์ ยานพาหนะอัตโนมัติ ความเป็ นจริง
แต่งเติมหรือความเป็ นจริงเสมือน หุน่ ยนต์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน"
รายงานของท�ำเนียบขาวระบุ "นอกจากนี ้ สิง่ ดังกล่าวยังเป็ นบางส่วน
ของเทคโนโลยีเดียวกันทีก่ ระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้ ความสนใจ เพือ่
สร้ างความเหนือชันทางเทคโนโลยี
้
ให้ กบั กองทัพสหรัฐฯ ในปั จจุบนั " o
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การปราบปรามของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มจะเกิดผลในทางตรงกันข้าม
นายมาร์ ค จูเลียน

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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มื่อเร็ ว ๆ นี ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิเสธอย่างหนักแน่นเกี่ยว
กับรายงานของ "ค่ายปรับทัศนคติ" ในภูมิภาคทางตะวันตกของ
ซินเจียง ซึง่ มีการกักกันชนกลุม่ น้ อยมุสลิมซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาว
อุยกูร์และคาซัค นายฮู เลียนเหอ เจ้ าหน้ าที่จีนประกาศต่อหน้ าคณะ
กรรมการแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชื ้อ
ชาติวา่ "ไม่มีการกักตัวโดยไร้ กฎเกณฑ์" และ "ไม่มีสงิ่ ที่เรี ยกว่าศูนย์ปรับ
ทัศนคติ" ในซินเจียง นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุวา่ รายงานเกี่ยวกับค่ายกักกันของซินเจียง "อ้ างอิงจาก 'ข้ อมูล' ที่ไม่
ได้ รับการยืนยันและไร้ ความรับผิดชอบซึง่ ไม่มีข้อเท็จจริ งแต่อย่างใด"
อย่างไรก็ตาม เอกสารที่เป็ นข้ อเท็จจริ งและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
จ�ำนวนมาก ทังเอกสารสาธารณะของรั
้
ฐบาลท้ องถิ่น รูปภาพและ
ภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงค�ำให้ การจ�ำนวนมากพิสจู น์ให้ เห็นในทางตรง
กันข้ าม ผลงานอันยอดเยี่ยมที่อิงจากวิธีการทางวิชาการของนักวิชาการ
ระดับนานาชาติ เช่น นายเอเดรี ยน เซนซ์ นายไรอัน ธัม นางสาวเจสสิกา
แบตเก และนายชอว์น จาง รวมทังอี
้ กหลายท่าน ช่วยเปิ ดเผยความเป็ น
จริ งนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
เนื่องจากการถกเถียงกันเกี่ยวกับการมีอยูข่ องค่ายดังกล่าวยุติ
ลงแล้ ว การหารื อถึงผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของนโยบายเหล่านี ้ต่อผล
ประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนขณะนี ้จึงเหมาะสมมากกว่า
เป้าหมายของจีนโดยสังเขปคือการต่อสู้กบั ลัทธิสดุ โต่ง ลัทธิแบ่ง
แยกดินแดน และลัทธิก่อการร้ าย หรื อพลังแห่งความชัว่ ร้ ายสามประการ
ผ่านการเฝ้าระวังขนาดใหญ่และระบบ "การก�ำจัดแนวคิดสุดโต่ง" แต่
แทนที่จะประสบความส�ำเร็จ กลยุทธ์นี ้อาจส่งผลให้ เกิดความแปลกแยก
อย่างถาวรกับประชาชนชาวอุยกูร์รวมทังชนกลุ
้
ม่ น้ อยมุสลิม และอาจ
ท�ำให้ สถานการณ์ความรุนแรงในประเทศและต่างประเทศแย่ลงกว่าเดิม
จีนประสบกับการก่อการร้ ายอย่างรุนแรงใน พ.ศ. 2556 และ 2557
โดยมีผ้ บู าดเจ็บทัว่ ประเทศหลายร้ อยราย นับตังแต่
้ พ.ศ. 2556 นักรบ
ชาวอุยกูร์หลายพันคนนอกประเทศจีนลุกขึ ้นมาจับอาวุธในซีเรี ย และ
เข้ ารับการฝึ กโดยมีจดุ มุง่ หมายในการต่อสู้กบั ศัตรูตวั ฉกาจอย่าง
ทางการจีนในซินเจียงในท้ ายที่สดุ การรณรงค์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ าย
ของจีนนับตังแต่
้ พ.ศ. 2558 ได้ พิสจู น์แล้ วว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ไม่มีเหตุโจมตีเกิดขึ ้นในจีนเลยนับแต่นนั ้ ซึง่ การลดลงนี ้เกิดจากการใช้
เครื่ องมือรักษาความปลอดภัยที่พบได้ ทกุ ที่ทวั่ ซินเจียง การเฝ้าระวัง
เข้ มงวดกว่าที่เคยเป็ นมาในจีนหรื อแม้ กระทัง่ ที่อื่น ๆ ในโลก บุคลากร
ต�ำรวจและทหารคอยสอดส่องตรวจตราท้ องถนนและชนบทของซิน
เจียงอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยใหม่ของที่นี่ ด้ วยการใช้ การเฝ้า
ระวังทางอินเทอร์ เน็ต การจดจ�ำใบหน้ าและเสียง กล้ องวงจรปิ ดแบบ
ครบวงจร การบันทึกดีเอ็นเอ และอีกมากมาย นอกจากนี ้ การรณรงค์
"การเปลี่ยนแปลงด้ วยการให้ ความรู้" ได้ น�ำไปสูก่ ารกักกันพลเมืองชาว
มุสลิมในจีนจ�ำนวนมหาศาล หรื ออย่างน้ อยหลายแสนคน ชาวอุยกูร์
ถูกกักตัวในค่ายที่สร้ างขึ ้นใหม่เพื่อก�ำจัดแนวคิดสุดโต่งเกี่ยวกับองค์
เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ชาวมุสลิมอินเดียในมุมไบประท้ วง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากเหตุกกั กันชนกลุ่มน้ อยมุสลิมอุยกูร์จำ� นวน
หลายพันคนในศูนย์ อบรมทางการเมืองในภูมภิ าคซินเจียงของจีน ป้ ายจาก
ซ้ ายมีข้อความว่ า "รัฐบาลจีนต้ องต้ องหยุดการกระท�ำทีโ่ หดร้ ายต่ อมุสลิม"
และ "จีนหยุดอินเดียจากการเป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้จดั หานิวเคลียร์ ด้วย
การใช้ อำ� นาจยับยั้ง ปิ ดฉากอ�ำนาจยับยั้งของจีน"

ประกอบของสังคมที่ "ได้ รับอิทธิพลจากลัทธิสดุ โต่งทางศาสนาและ
อุดมการณ์การก่อการร้ ายที่รุนแรง"
แม้ เบื ้องหน้ าจะดูมีประสิทธิภาพ แต่แนวทางที่ทารุณของจีนย่อมจะ
มีผลที่ตามมา
ประการแรก ลัทธิสดุ โต่งและลัทธิแบ่งแยกดินแดนอาจทวีความ
รุนแรงขึ ้นอย่างเงียบ ๆ ภายใต้ เครื่ องมือรักษาความปลอดภัยในปั จจุบนั
ดูเหมือนการก่อเหตุรุนแรงของผู้ก่อการร้ ายจะไม่เป็ นผล เนื่องจากความ
พยายามก่อเหตุเหล่านันจะถู
้ กระงับโดยทันที อย่างไรก็ตาม ลัทธิสดุ โต่ง
ทางศาสนาจะทวีความรุนแรงขึ ้นได้ เฉพาะในจิตใจของคนที่ร้ ูสกึ ว่าถูก
ข่มเหงและกดขี่ในการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเชื่อทาง
ศาสนาของตน
ประการต่อมา นโยบายของจีนที่มีตอ่ ชาวอุยกูร์ก�ำลังกระตุ้นให้
ชาวอุยกูร์พลัดถิ่นและองค์กรเอกชนด้ านสิทธิมนุษยชนทัว่ โลกกดดัน
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ และองค์การสหประชาชาติให้ ตอ่ ต้ านจีนในเรื่ อง
นี ้แล้ ว รัฐบาลจีนควรให้ ข้อมูลและแสดงความโปร่งใสมากขึ ้นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในซินเจียง แทนที่จะกล่าวหาสหรัฐอเมริ กาและสื่อตะวัน
ตกว่าจงใจปล่อยข่าวเท็จเพื่อท�ำร้ ายจีน ความจริ งแล้ ว จากมุมมองของ
ชาวโลก วาทกรรมของสื่อตะวันตกไม่ใช่ตวั การหลักที่ท�ำร้ ายจีน (ข้ อมูล
ส่วนใหญ่เปิ ดเผยโดยนักวิชาการนานาชาติ) แต่เป็ นการที่จีนไม่เคย
แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อประเด็นดังกล่าว จนกระทัง่ ถูกบังคับให้ ต้อง
ประกาศต่อหน้ าคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ทิ างเชื ้อชาติแห่งส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การระบุวา่ "เขต
ปกครองตนเองซินเจียงเคารพและรับรองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ทุกกลุม่ ชาติพนั ธ์เุ สมอ รวมทังปกป
้ ้ องเสรี ภาพและสิทธิพลเมืองของทุก
กลุม่ ชาติพนั ธ์"ุ และ "เสรี ภาพด้ านความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาได้
รับการรับรองอย่างเต็มที่" ไม่ได้ ก่อให้ เกิดสิง่ ใดนอกจากเป็ นการท�ำลาย
ความน่าเชื่อถือในค�ำพูดของรัฐบาลจีนในเวทีนานาชาติ
ประการที่สาม การกระท�ำของจีนจะเป็ นการกระตุ้นกองทัพทัว่
โลกอีกด้ วย มีองค์กรแบ่งแยกดินแดนของอุยกูร์นอกพรมแดนจีนที่
ชื่อว่าพรรคอิสลามเตอร์ กิสถาน ซึง่ ปฏิบตั ิการอยู่ในอัฟกานิสถาน
ปากีสถาน และซีเรี ย พรรคอิสลามเตอร์ กิสถานและองค์กรอื่น ๆ เช่น
รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย มีแนวโน้ มจะได้ รับประโยชน์ในการสรรหา
นักรบจากความไม่พอใจที่ประชากรชาวอุยกูร์และคาซัคในเอเชียใต้
และเอเชียกลางมีต่อจีน จีนมีโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานมากมายใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียกลางและปากีสถาน ซึง่ อาจตกเป็ น
เป้าหมายของผู้ก่อการร้ ายที่ต้องการแก้ แค้ นให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธ์ุของ
ตนและกลุ่มทางศาสนาในซินเจียง
เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในซินเจียงจากมุมมองด้ านผลประโยชน์
ของรัฐบาลจีน เป็ นเรื่ องยากที่จะเข้ าใจว่าจีนได้ รับประโยชน์อย่างไรจาก
เหตุปราบปรามประชากรชาวมุสลิมครัง้ ใหญ่นี ้ มีความเสี่ยงสูงมากที่
นโยบายประเภทนี ้อาจท�ำให้ ความคับแค้ นระหว่างชาติพนั ธุ์ ลัทธิแบ่ง
แยกดินแดน และลัทธิสดุ โต่งภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ ้น เป็ น
อันตรายต่อภาพลักษณ์สากลของจีน และท�ำให้ จีนตกเป็ นเป้าหมาย
ขององค์กรก่อการร้ ายในต่างประเทศ กล่าวสัน้ ๆ ได้ วา่ อาจเป็ นการแก้
ปั ญหาที่ท�ำให้ ปัญหาแย่ลงกว่าเดิม o
นิตยสารออนไลน์ เดอะดิโพลแมต ตีพิมพ์บทความนี ้เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
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ปฏิบตั กิ าร

แบบหลายมิติ

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

เจ้ าหน้ าที่ฟอรัม

ขยับมาทีม่ หานครซึ่งอยู่ใกล้ คุณ

ในอีกหลายทศวรรษข้ างหน้ า กองทัพในอินโดแปซิ ฟิกจะมีส่วนร่ วมกับปฏิบัติการในเมืองที่ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่ า
10 ล้ านคน ภารกิจที่ ซับซ้ อนเหล่ านี ้ อาจจะฟื ้ นคืนพืน้ ที่ ปฏิบัติการและกองก�ำลังต่ าง ๆ ทั้งหมดขึน้ มาในคราวเดียว เพื่อคง
ไว้ ซึ่งข้ อได้ เปรี ยบเหนือภัยคุกคามต่ าง ๆ ทั้งจากธรรมชาติและที่ มนุษย์ สร้ างขึน้ ซึ่ งเป็ นความจริ งที่ เกิดขึน้ ในภูมิภาคดัง
กล่ าว ตามที่ พล.อ. สตีเฟน ทาวน์ เซนด์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึ กและก�ำหนดหลักนิยมของกองทัพบกสหรั ฐฯ ระบุ

"คงเป็ นไปไม่ได้ ที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในเมือง
ขนาดใหญ่และมหานครในอนาคต" พล.อ.
ทาวน์เซนด์กล่าวระหว่างการน�ำเสนองานผ่าน
ดาวเทียมไปยังการประชุมและนิทรรศการของกอง
ก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิกประจ�ำปี ครัง้ ที่ 6 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อ
วันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย
การประชุมดังกล่าวมีผ้ เู ข้ าร่วมมากกว่า 1,600 คนจากกองทัพและภาค
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ รวมถึงผู้น�ำทางทหารจากประเทศใน
อินโดแปซิฟิก 26 ประเทศ เพื่อหารื อถึงความท้ าทายในอนาคต
ภายใต้ แนวคิดการปฏิบตั ิการแบบหลายมิติ กองทัพสหรัฐฯ และ
พันธมิตรต่าง ๆ จะปฏิบตั ิการและท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุก
พื ้นที่ ทังทางบก
้
ทางอากาศ ทางทะเล ทางไซเบอร์ และอวกาศ พร้ อม
ด้ วยหน่วยทหารทังหมด
้
ทังกองทั
้
พบก กองทัพอากาศ กองทัพเรื อ นาวิก
โยธิน และกองก�ำลังรักษาชายฝั่ ง เพื่อป้องปรามและเอาชนะข้ าศึกที่มี
ศักยภาพมากขึ ้น ตลอดจนจัดการปั ญหาด้ านความมัน่ คงอื่น ๆ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ภายใน พ.ศ. 2573 ประชากรสองในสามของโลกจะอาศัยอยูใ่ น
เมืองขนาดใหญ่ ตามข้ อมูลของฝ่ ายเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
สหประชาชาติ จ�ำนวนมหานครจะเพิ่มขึ ้นจาก 33 เป็ น 43 แห่ง และ
จ�ำนวนเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรระหว่าง 5 ล้ านถึง 10 ล้ านคนจะ
เพิ่มจาก 45 เป็ น 63 แห่ง ด้ วยเหตุนี ้ จะพบว่ามหานครมากกว่าครึ่ง
หนึง่ ของโลกอยูใ่ นอินโดแปซิฟิก โตเกียวมีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก ด้ วย
จ�ำนวนผู้อยูอ่ าศัยถึง 37 ล้ านคน รองลงมาคือนิวเดลี 29 ล้ านคน และ
เซี่ยงไฮ้ 26 ล้ านคน ตามข้ อมูลขององค์การสหประชาชาติใน พ.ศ. 2561
มุมไบ ปั กกิ่ง และธากา แต่ละแห่งมีผ้ อู ยูอ่ าศัยเกือบ 20 ล้ านคน
"ความซับซ้ อนที่เกิดขึ ้นในระดับนี ้เป็ นเรื่ องที่นกึ ภาพไม่ออกเลย"
พล.ท. เจมส์ ดูบคิ (เกษี ยณอายุ) นักวิจยั อาวุโสของสมาคมกองทัพบก
สหรัฐฯ กล่าวที่การประชุมกองก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิก
ความซับซ้ อนที่มากขึ ้นของพลวัตในภูมิภาคนี ้ คือการที่ประเทศชัน้
น�ำหลายประเทศตังอยู
้ ใ่ นวงล้ อมที่เต็มไปด้ วยภัยธรรมชาติ เป็ นแอ่ง

กว้ างใหญ่ในมหาสมุทร แสงจันทร์ ส่องประกาย
ณ เส้ นขอบฟ้าของ
แปซิฟิกที่เกิดแผ่นดิน
กรุงเทพมหานคร
ไหวและเหตุจากภูเขาไฟ
ประเทศไทย
เป็ นประจ�ำ และประเทศ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
เหล่านันมั
้ กประสบกับภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติที่มีความถี่มากกว่าส่วนอื่น
ๆ ในโลก ภูมิภาคนี ้มีผ้ เู สียชีวิตประมาณร้ อยละ 57 จากภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ หรื อมีผ้ เู สียชีวิตมากกว่า 2 ล้ านคนนับตังแต่
้ พ.ศ. 2513 โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหว พายุ และน� ้ำท่วม อ้ างอิงจากบทวิเคราะห์
ล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ "รายงานภัยพิบตั ใิ นเอเชียแปซิฟิก
พ.ศ. 2560 ไม่ทิ ้งใครไว้ ข้างหลัง"
ความซับซ้ อนไม่เพียงมีหลักส�ำคัญที่วิธีการต่อสู้ในสภาพแวดล้ อม
แบบมหานคร แต่รวมถึงวิธีการด�ำเนินการรณรงค์ที่ไม่ใช่การต่อสู้ใน
มหานครเหล่านันด้
้ วย เป็ นเหตุให้ กองทัพบกสหรัฐฯ ขยายแนวคิด
การต่อสู้แบบหลายมิติ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่าปฏิบตั กิ ารมากมายใน
อนาคตที่ใช้ หลักการที่เปลี่ยนไป จะเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ ตลอดจนการช่วยเหลือและบริ การ
ที่ไม่ใช่การต่อสู้ในรูปแบบอื่น ๆ

จุดอ่ อนของเมืองที่มีจำ� นวนคนหนาแน่ น

มหานครมีความโดดเด่นด้ วยจ�ำนวนผู้อยูอ่ าศัย 10 ล้ านคนหรื อมากกว่า
นัน้ มหานครมีนิยามว่าเป็ น "เขตเมืองที่มีจ�ำนวนประชากรมากเป็ น
พิเศษ มีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ ความซับซ้ อนทางกายภาพและ
สังคม รวมทังลั
้ กษณะพิเศษในท�ำนองเดียวกัน โดยรวมเอาอิทธิพลที่มี
ขอบเขตอย่างน้ อยในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคในวงกว้ างเอา
ไว้ " ดร. รัสเซลล์ เกลนน์ ผู้อ�ำนวยการแผนงานและนโยบายด้ านข่าว
กรองประจ�ำกองบัญชาการฝึ กและก�ำหนดหลักนิยมของสหรัฐฯ อธิบาย
ที่การประชุมกองก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิก
มหานครมีความแตกต่างกัน "เพราะอิทธิพลทีม่ มี ากเกินกว่าเมืองอืน่ ๆ
ในประเทศหรื อในภูมิภาค" ดร. เกลนน์กล่าว
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เมื่อพิจารณาโตเกียว เมืองนี ้ไม่เพียงมีจ�ำนวนประชากรเมืองมาก
"การต่อสู้ในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหานครจะมีความ
ที่สดุ ในโลกเท่านัน้ แต่ยงั มีอิทธิพลมากที่สดุ ภายในประเทศญี่ปนุ่
รุนแรงมากเป็ นพิเศษและเกิดความเสียหายมากเป็ นพิเศษต่อกองก�ำลัง
ด้ วย เขตเมืองของโตเกียวทอดยาวไปถึง 3,925 ตารางกิโลเมตร และ
ด้ านความมัน่ คงทังฝ่้ ายเราและศัตรูของเรา รวมถึงผู้คนที่ยงั คงอยูท่ ี่นนั่ "
มีประชากรถึงร้ อยละ 30 ของประชากรในประเทศ คิดเป็ น 37 ล้ านคน
พล.อ. ทาวน์เซนด์กล่าว
หรื อประมาณ 8,790 คนต่อตารางกิโลเมตร เมืองแห่งนี ้สร้ างผลิตภัณฑ์
ปฏิบตั กิ ารทีม่ รี ะยะเวลานานเก้ าเดือนในโมซูล ประเทศอิรัก นับตังแต่
้
มวลรวมในประเทศให้ กบั ญี่ปนเกื
ุ่ อบร้ อยละ 35 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทีด่ ำ� เนินการโดย
ในประเทศของโตเกียวมีขนาดใหญ่กว่าของสเปน และเท่ากับของรัฐ
รัฐบาลอิรักและพันธมิตรเพือ่ ปลดปล่อยเมืองและภูมภิ าคจากรัฐอิสลาม
เท็กซัส ครึ่งหนึง่ ของบริ ษัทขนาดใหญ่และร้ อยละ 84 ของบริ ษัทต่างชาติ ซีเรียและอิรัก หรือ ไอซิส แสดงให้ เห็นถึงเสี ้ยวหนึง่ ของสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ ้น
ที่ด�ำเนินการในญี่ปนตั
ุ่ งอยู
้ ใ่ นเมืองนี ้
"เซ็นเซอร์ ของเราจะด้ อยลงในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นเมือง พิสยั
หากมีอนั ตรายเกิดขึ ้นในโตเกียว เศรษฐกิจของ
ของเซ็นเซอร์ จะด้ อยลง พิสยั ของอาวุธของเราจะด้ อย
ประเทศและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี ้อาจได้ รับผล
ลง ผลกระทบของอาวุธของเราจะด้ อยลง" พล.อ.
กระทบไปด้ วย ลองจินตนาการถึงความท้ าทาย
ทาวน์ เซนด์กล่าว
ด้ านการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่เกี่ยวข้ อง หากญี่ปนุ่
และยังระบุวา่ "ถึงระบบการบังคับบัญชา
จ�ำเป็ นต้ องอพยพคนทังเมื
้ อง การหาที่พกั
ภารกิจของเราจะทรงพลัง แต่ทงหมดก็
ั้
มี
ส�ำหรับผู้คนมากกว่า 37 ล้ านคนในชัว่
ความท้ าทายจากสภาพแวดล้ อม กล่าว
ข้ ามคืนคงเป็ นภารกิจที่นา่ หวาดหวัน่
คือภูมิประเทศที่ซบั ซ้ อนที่เป็ นเมือง...
"ดังนัน้ เมื่อนึกถึงเวลาที่เราต้ อง
เมืองสมัยใหม่" "คุณไม่สามารถลงไป
ปฏิบตั กิ ารในมหานคร ไม่วา่ จะในช่วง
ลึกได้ มากกว่าหนึง่ ชันโดยไม่
้
ขาดการ
เวลาที่มีสงคราม หรื อเพราะภัยพิบตั ิ
สื่อสารกับทุกคนที่อยูบ่ นพื ้นด้ านบน...
ทางธรรมชาติ หรื อเหตุการณ์อื่น องค์
ดังนันแนวคิ
้
ดทังหมดนี
้
้ในการถ่ายทอด
ประกอบด้ านการสัง่ การและการควบคุม
เจตนารมณ์ของผู้บญ
ั ชาการและการเพิ่ม
การส่งก�ำลังบ�ำรุงจะต้ องมีลกั ษณะที่
อ�ำนาจให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา... เพื่อให้
ตรงไปตรงมาและเรี ยบง่าย" ดร.
บรรลุเจตนารมณ์ของผู้บญ
ั ชาการ และ
เกลนน์กล่าว "ความท้ าทายของ
การไว้ ใจให้ พวกเขาท�ำเช่นนันคื
้ อวิธีที่เรา
มหานครไม่เหมือนกับสิง่ ที่เราเคยต้ อง
จะต้ องใช้ ตอ่ สู้แม้ ในเมืองเล็ก ๆ
"การต่อสู้ ในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่าง
รับมือในประวัตศิ าสตร์ ที่ผา่ นมา"
"กองทัพบกของเราซึง่ เป็ นกองก�ำลัง
ในความขัดแย้ งก่อนหน้ านี ้ เช่น
แนวร่
วม ถ้ าท�ำการต่อสู้ยทุ ธการโมซูลก็
ยิง่ ในมหานครจะมีความรุนแรงมาก
สงครามโลกครัง้ ที่สอง หรื อสงคราม
คงด�ำเนินการได้ อย่างรวดเร็วกว่าและมี
เป็
นพิ
เ
ศษและเกิ
ด
ความเสี
ย
หายมาก
เกาหลีและสงครามเวียดนาม กองทัพไม่
ความเสียหายน้ อยกว่า รวมทังอาจจะมี
้
เคยต้ องปฏิบตั กิ ารในระดับที่ใกล้ เคียง
ผู
้
บ
าดเจ็
บ
น้
อ
ยกว่
า
แต่
ถ
ง
ึ
กระนั
น้ โมซุลก็
เป็ นพิเศษต่อกองก�ำลังด้านความ
กับระดับนี ้มาก่อน เช่น ในช่วงสงคราม
เป็ นปั ญหาที่ยากล�ำบากมากส�ำหรับเรา
มัน่ คงทั้งฝ่ ายเราและศัตรูของเรา
เกาหลี ขณะนันโซลมี
้
ประชากรเพียง 1
เช่นกัน" พล.อ. ทาวน์เซนด์กล่าว
ล้ านคน ปั จจุบนั โซลรองรับการขยาย
โมซูลมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
รวมถึงผู้คนทีย่ งั คงอยู่ทนี่ นั่ "
ของเมืองโดยมีประชากรมากกว่า 25
มหานครเกิดใหม่หลายแห่งในโลก ใน
ล้ านคน หากนับรวมภูมิภาคปริ มณฑล
ช่วงเวลาที่การต่อสู้เริ่ มขึ ้น โมซูลมี
พล.อ. สตีเฟน ทาวน์ เซนด์ แห่ งกองทัพบกสหรัฐฯ (ขวา) พูด
โดยรอบเป็ นปั จจัยหนึง่
ประชากรของราว 1.5 ล้ านคน มีทหาร
คุยกับนายทหารชาวอิรักนายหนึ่งระหว่ างการเดินทางเยือนกรุง
การกลายเป็ นมหานครมีแต่จะขยาย
น้ อยกว่า 150,000 นายเข้ าร่วมในการ
แบกแดดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตัวและหนาแน่นมากขึ ้น "การสร้ างเมือง
สู้รบดังกล่าว และมีผ้ บู าดเจ็บประมาณ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
เริ่ มขึ ้นในยุคอุตสาหกรรม โดยมียคุ
15,000 คน
อุตสาหกรรมเป็ นตัวเร่ง และปั จจุบนั ในยุคสารสนเทศก็ยิ่งเร่งให้ เร็ วขึ ้น
"ทังศั
้ ตรู ไอซิส ภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงขึ ้นของโลก และประเทศ
อย่างมากด้ วยเหตุผลเดียวกันและเหตุผลที่แตกต่างกันหลายประการ"
ต่าง ๆ ล้ วนเห็นเหตุการณ์โมซูลแล้ ว "ผมคิดว่าพวกเขาจะตังใจไปยั
้
ง
พล.ท. ดูบคิ กล่าว ซึง่ เขาเป็ นอดีตผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการเปลี่ยน
เมืองต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการต่อสู้อย่างละเอียด เพราะได้ ชิงเอาข้ อได้
ผ่านความมัน่ คงข้ ามชาติอิรักด้ วย
เปรี ยบทางเทคโนโลยีของเราไปมากมาย" พล.อ. ทาวน์เซนด์กล่าว "เรา
จะได้ เห็นการต่อสู้ในมหานคร และมีหนทางเพียงน้ อยนิดที่จะหลีกเลี่ยง"
ปฏิบตั กิ ารรบ
พล.ท. ไมเคิล บิลส์ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพร่วมเกาหลีกล่าวในการ
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในการประชุมกองก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิกเตือน
ประชุมกองก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิกว่า "ภูมิประเทศแบบเมืองเป็ น
ว่าการต่อสู้ในมหานครจะมีความท้ าทายเป็ นพิเศษ
สิง่ ที่สร้ างความเท่าเทียมกันได้ ดีเมื่อเผชิญหน้ ากับคูต่ อ่ สู้ที่เด็ดเดี่ยว"
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สถิตเิ กีย่ วกับเมือง

เมืองทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก 10 อันดับแรก
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เดลี ประเทศอินเดีย
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก
เซาเปาโล ประเทศบราซิล
มุมไบ ประเทศอินเดีย
ภูมิภาคคิงกิ (โอซาก้าและเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น)
ไคโร ประเทศอียปิ ต์
นิวยอร์กและนวร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปั กกิ่ง ประเทศจีน
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พ.ศ. 2571

คือปี ที่คาดว่าเดลีจะ
แซงขึ้นมาเป็ นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แทนโตเกียว

40

ประชากรนับเป็ นหลักล้ าน (ข้ อมูลประชากร พ.ศ. 2558)

ประชากร 1 ใน 8 คนอาศัยอยู่ในมหานคร 33 แห่ งทัว่ โลก

จ�ำนวนประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในเมืองต่ าง ๆ
ปัจจุบัน 4.2 พันล้ านหรือร้ อยละ 55 ของ
ประชากรในโลก
ร้ อยละของประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในเมืองต่ าง ๆ ในปัจจุบัน
82%

81%

74%

68%

50%

43%

อเมริกาเหนือ

ละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน

ยุโรป

ประเทศในหมู่เกาะ
แปซิฟิก

เอเชีย

แอฟริกา

ยอดภูเขาไฟฟูจทิ ปี่ กคลุมด้ วย
หิมะเหนือตึกระฟ้าของโตเกียว
เน้ นให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้
ของภัยคุกคามทางธรรมชาติและ
ทีม่ นุษย์ สร้ างขึน้ ทีอ่ าจเกิดต่ อม
หานครทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลกนี้
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

สถิตเิ กีย่ วกับชนบท
ประชากรในชนบทเกือบ
ร้ อยละ 90 ของโลกอาศัยอยู่
ในแอฟริกาและเอเชีย

90%

35%

ระหว่ าง พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2593 องค์ การ
สหประชาชาติประเมินว่ าการแปรสภาพเป็ นเมือง
ร้ อยละ 35 จะเกิดขึน้ ในประเทศจีน อินเดีย และไนจีเรีย
อินเดียมีประชากรในชนบทมากทีส่ ุ ด
893 ล้ านคน
จีนมีประชากรในชนบทมากเป็ นอันดับสอง
578 ล้ านคน

ที่มา: รายงานจากองค์การสหประชาชาติ: "การคาดการณ์การแปรสภาพเป็ นเมืองทัว่ โลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561" อ้ างอิงจากข้ อมูลประชากร พ.ศ. 2558 https://www.un.org/development/desa/publications

"มหานครจะเสริ มอานุภาพให้ กบั กองทัพ และลดข้ อได้ เปรี ยบของผู้
รุกรานในด้ านอาวุธและการเคลื่อนก�ำลังพล"
เมื่อพิจารณาความท้ าทายต่าง ๆ ในการปกป้องกรุ งโซลใน
ปั จจุบนั เช่น สถานที่ซงึ่ มีรถไฟใต้ ดินยาวหลายร้ อยกิโลเมตรและ
สถานีรถไฟใต้ ดินหลายร้ อยสถานี อีกทังห้
้ างสรรพสินค้ าที่สร้ างอยู่ใต้
เมือง แม้ วา่ จะมีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในด้ านระบบการสื่อสาร
เช่น อุปกรณ์ขยายสัญญาณที่มีขนาดเท่าลูกยางฮอกกี ้น� ้ำแข็งส�ำหรับ
ใช้ ในอุโมงค์ แต่การก่อสร้ างร่ วมสมัยจะจ�ำกัดกิจกรรมต่าง ๆ พล.ท.
บิลส์กล่าว
พลเรือนอิรักทีก่ ำ� ลังหลบหนีเดินผ่ าน
ซาก มัสยิดอัลนูรี ขณะทีก่ องก�ำลังอิรัก
ยังคงเดินหน้ าต่ อต้ านรัฐอิสลามซีเรีย
และอิรักในเมืองโบราณของโมซู ลเมือ่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ด้ วยเหตุผลเหล่านี ้ ปฏิบตั กิ ารแบบหลายมิตจิ ะมีความส�ำคัญอย่าง
ยิ่งส�ำหรับภารกิจในมหานคร ผู้น�ำระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวในการ
ประชุมกองก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิก
ปฏิบตั กิ ารแบบหลายมิตเิ ป็ นการเสนอตัวเลือกที่มากขึ ้นให้ กบั ผู้น�ำ
ทางทหารเพื่อแก้ ไขภัยคุกคามที่ก�ำลังเกิดขึ ้น หลักการใหม่นี ้มุง่ มัน่ เพื่อ
ผสานความสามารถจากกองก�ำลังต่าง ๆ และกองทัพพันธมิตรจาก
ประเทศอื่น ๆ เพื่อเอาชนะศัตรู ยกตัวอย่างประเทศอย่างเจาะจง เช่น
ออสเตรเลียสามารถตรวจพบภัยคุกคาม เกาหลีใต้ สามารถติดตาม และ
ญี่ปนสามารถก�
ุ่
ำจัดภัยคุกคามดังกล่าว

ผ่ านการทดสอบภาคสนาม

กองทัพบกสหรัฐฯ น�ำแนวคิดการปฏิบตั ิการแบบหลายมิติมาปฏิบตั ิ
เป็ นครัง้ แรกเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างการฝึ ก
ริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก หรื อ ริ มแพค ซึง่ เป็ นการฝึ กทางทะเลระหว่าง
ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มีผ้ เู ข้ าร่ วม 25 ประเทศ เรื อ 46
ล�ำ เรื อด�ำน� ้ำ 5 ล�ำ อากาศยานประมาณ 200 ล�ำ และบุคลากร
25,000 คนเข้ าร่ วมการฝึ กริ มแพคตังแต่
้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายนจนถึง 2
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ภายในและรอบ ๆ บริ เวณหมู่เกาะฮาวายและ
แคลิฟอร์ เนียตอนใต้
ในระหว่างการฝึ กจมเรื อในปฏิบตั กิ ารแบบหลายมิตขิ องริ มแพค
กองก�ำลังร่วมของสหรัฐฯ พร้ อมด้ วยบุคลากรจากกองก�ำลังของญี่ปนุ่
และออสเตรเลียได้ ด�ำเนินการโจมตีด้วยความแม่นย�ำโดยมีการประสาน
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งานทางบก ทางทะเล และทางอากาศที่เชื่อมโยงกองก�ำลังทังหมดทั
้
ว่
พื ้นที่ โดยเล็งเป้าและจมเรื อยูเอสเอส เรซีน ซึง่ เป็ นเรื อของกองทัพเรื อที่
ปลดประจ�ำการแล้ ว ลงสูก่ ้ นมหาสมุทรแปซิฟิก
กองทัพข้ ามชาติดงั กล่าวโจมตียานสะเทินน� ้ำสะเทินบกด้ วยปื นใหญ่
ระยะไกล การโจมตีทางอากาศและฐานย่อย รวมทังขี
้ ปนาวุธบนฝั่ งตาม
เวลาจริ ง ตามรายงานของสื่อมวลชนหลายแห่ง เช่น กองก�ำลังป้องกัน
ตนเองภาคพื ้นดินญี่ปนยิ
ุ่ งขีปนาวุธภาคพื ้นดินสูเ่ รื อไทป์ 12 ที่เดินทาง
ด้ วยความเร็ วสูงด้ วยระยะทางกว่า 100 ไมล์ทะเล
"ปฏิบตั กิ ารแบบหลายมิติต้องพึง่ พาการก�ำหนดเป้าหมายแบบ
หลายมิต"ิ พ.อ. คริ สโตเฟอร์ เวนด์แลนด์ ผู้บญ
ั ชาการกองพลน้ อยทหาร
ปื นใหญ่ภาคที่ 17 ซึง่ เข้ าร่วมในการฝึ กจมเรื ออธิบาย กองพลน้ อยสร้ าง
หลักการพื ้นฐานของหน่วยเฉพาะกิจแบบหลายมิติ ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อ
ทดสอบหลักการแบบหลายมิตใิ นภาคสนาม
"เป้าหมายของเราคือการสร้ างการท�ำงานร่วมกันเพื่อให้ สามารถ
ป้องปรามศัตรูของเราทัว่ ทุกพื ้นที่" พล.อ. เวนด์แลนด์กล่าว
ปฏิบตั กิ ารนี ้จ�ำเป็ นต้ องมีการประสานงานเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจาก
พื ้นที่ทงหมด
ั้
เพื่อระบุและโจมตีเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม
ปฏิบตั กิ ารแบบหลายมิตติ ้ องการเอาชนะการปฏิเสธภัยคุกคามที่เข้ า
ถึงจากศัตรูในระดับเดียวกัน โดยบูรณาการและประสานความสามารถ
เช่น ยุทโธปกรณ์ด้านการเฝ้าระวังแบบไร้ คนบังคับ การบิน ปื นใหญ่
ระยะไกล การป้องกันทางอากาศ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สนิ ทาง
ไซเบอร์ และอวกาศ
พล.อ. คริ สโตเฟอร์ การ์ เวอร์ (เกษี ยณอายุ) ซึง่ เป็ นโฆษกกองทัพ
บกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกในขณะนันกล่
้ าวว่า ปฏิบตั กิ ารแบบหลาย
มิตสิ ร้ างขึ ้นจากความพยายามในการใช้ สรรพาวุธผสมในอดีต โดยเพิ่ม
พื ้นที่ทางไซเบอร์ และอวกาศเข้ ามา
"สิง่ ที่ทหารภาคพื ้นดินจะได้ เห็นในอนาคตคือการเข้ าถึงโดยตรงมาก
ขึ ้น ด้ วยระดับที่ต�่ำลงในพื ้นที่ทงห้
ั ้ าแห่ง" พล.อ. การ์ เวอร์ กล่าว

ความท้ าทายของระบบเมืองขนาดใหญ่

ในอดีต กองทัพสหรัฐฯ เคยพยายามล้ อม แยกตัว หรื อหลีกเลี่ยงเมือง
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั นี ้กองทัพต้ องเรี ยนรู้วิธีตอ่ สู้ในและ
บริ เวณรอบ ๆ มหานคร แม้ การล้ อมโมซูลจะยังเป็ นไปได้ แต่การล้ อม
เมืองที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้ านคนเป็ นไปไม่ได้ พล.ท. บิลส์กล่าว
"คุณไม่สามารถล้ อมมหานครและไม่สามารถหลีกเลี่ยงมหานคร
หากต้ องการปะทะกับศูนย์กลางแรงดึงดูดของภูมิประเทศมนุษย์ใน
อนาคต คุณจะต้ องเข้ าไปและปฏิบตั กิ ารภายในเมืองนัน"้
นอกเหนือจากขนาดของมหานคร ยังมีความท้ าทายอื่น ๆ แม้ การ
เคลื่อนไหวของกองทัพจะกระท�ำแบบแยกตัวได้ ในพื ้นที่ชนบท แต่มีแนว
โน้ มจะเกิดผลกระทบเป็ นทอด ๆ หรื อเป็ นระลอกได้ ในพื ้นที่เมือง
"ทุกการกระท�ำที่เกิดขึ ้นในเมืองจะมีผลสะท้ อนต่อเนื่อง" พ.อ. ทาวน์
เซนด์กล่าว
นอกจากนี ้ ผู้น�ำทางทหารยังต้ องแบ่งผลกระทบของการกระท�ำใน
มหานครในภูมิภาคออกเป็ นปั จจัย
"มหานครเป็ นระบบที่ประกอบด้ วยระบบย่อยหลายระบบ แต่ยงั เป็ น
ส่วนหนึง่ ของระบบที่ใหญ่กว่ามากที่สามารถขยายไปทัว่ โลก"
ดร. เกลนน์อธิบาย

ผู้โดยสารทีส่ ถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุงโซลมองดู
เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจเกาหลีใต้ ในระหว่ างการฝึ ก
ซ้ อมต่ อต้ านการก่ อการร้ าย ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการฝึ กซ้ อมภายใต้ รหัส อุลชี ฟรีดอม การ์
เดียน เมือ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

มีแหล่งอ�ำนาจอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการรวมทังภั
้ ย
คุกคามแฝง
"โครงสร้ างทางสังคมอาจส�ำคัญกว่าสภาพทางกายภาพ…
ภูมิประเทศที่แน่ชดั อาจไม่ใช่พื ้นดินหรื ออาจไม่ได้ อยู่ในเขตเมืองด้ วย
ซ� ้ำไป"
ด้ วยเหตุผลเหล่านี ้ "มหานครมีแนวโน้ มที่จะได้ เปรี ยบทาง
ยุทธศาสตร์ มากยิ่งกว่าได้ เปรี ยบทางทหาร" พล.ท. บิลส์กล่าว
นอกจากนี ้ วิกฤติและความขัดแย้ งยังเป็ นตัวขัดขวางกระแสปกติ
ของเมืองใหญ่รวมทังสร้
้ างกระแสใหม่ขึ ้น การท�ำความเข้ าใจกระแสที่
เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองจะเป็ นหนึง่ ในความท้ าทายอันดับต้ น ๆ ส�ำหรับ
ผู้น�ำทางทหาร นอกจากนี ้ ความกังวลทางด้ านพลเมือง เช่น การมีการ
ปกครองที่ดี และความกังวลด้ านสิง่ แวดล้ อม เช่น การปกป้องน� ้ำและ
แหล่งจ่ายไฟ จะจ�ำกัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้ วย
มหานครไม่เพียงเปลี่ยนแปลงแบบช่วงตึกต่อช่วงตึก แต่ยงั
เปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวันด้ วย "ภูมิทศั น์เมืองเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว"
พล.อ. ทาวน์เซนด์กล่าว เช่น ในโมซูล "ระบบซี 2 ของเรา ระบบเล็งเป้า
หมายของเรา... ตกยุคอย่างรวดเร็ ว เพราะภูมิทศั น์เมืองเปลี่ยนแปลงเร็ว
เกินกว่าที่เราจะปรับมโนภาพได้ ทนั "
นอกจากนี ้ การเติบโตของเมืองยังมีการเปลี่ยนแปลงทางพลวัต
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสงบ "เขตลงจอดกลายเป็ นห้ างสรรพสินค้ า
หรื อลานจอดรถในชัว่ ข้ ามคืน" พล.ท. บิลส์กล่าว
ปฏิบตั กิ ารด้ านข้ อมูล ทางไซเบอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็ นหลัก
ส�ำคัญในปฏิบตั กิ ารแบบหลายมิตใิ นมหานครต่าง ๆ แต่ขนาดของ
ข้ อมูลและการวิเคราะห์ที่จ�ำเป็ นเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความตระหนักเกี่ยว
กับสถานการณ์เพียงอย่างเดียวก็เป็ นเรื่ องน่าหวาดหวัน่ แล้ ว นอกจาก
นี ้ ความคล่องแคล่วทางภาษาและวัฒนธรรมยังเป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญต่อการ
จัดการปฏิบตั ิการและการตอบโต้ ด้วย

"เราไม่ได้ อยู่อย่างสุขสบายเป็ นเดือนเป็ นปี ในมหานคร ดังนัน้ เรา
จึงต้ องถามพลเมืองว่าปกติแล้ วสิ่งใดที่ควรฟื น้ ฟูหลังภัยพิบตั ิ" พล.ท.
บิลส์กล่าว
ผู้น�ำระดับสูงกล่าวว่าการสร้ างความสัมพันธ์ แบ่งปั นข้ อมูล และ
การท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ าใจความซับซ้ อนของการเป็ นพันธมิตร
จะเป็ นหลักส�ำคัญส�ำหรับความส�ำเร็จ ด้ วยการใช้ "ข้ อได้ เปรี ยบจาก
ความสัมพันธ์ทางทหารและพลเรื อนเหล่านัน้ ที่จะท�ำให้ เราเข้ าใจสภาพ
แวดล้ อมที่เราท�ำงานอยูอ่ ย่างถ่องแท้ " ดร. เกลนน์อธิบาย

การท�ำงานร่ วมกันที่ตกทอดมา

การเปลี่ยนแปลงของประชากรหมายความว่าภัยพิบตั แิ ละความขัดแย้ ง
มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในมหานครในอนาคต และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในอินโดแปซิฟิก เนื่องจากภูมิภาคนี ้เอื ้อต่อภัยทังสองอยู
้
แ่ ล้ ว นอกจาก
นี ้ ปฏิบตั กิ ารในมหานครจะเพิ่มความต้ องการในทุกมิตทิ วั่ ทังหน่
้ วยทาง
ทหารและท้ าทายพันธมิตร ผู้น�ำอาวุโสกล่าว
"มีศตั รูที่จะสร้ างความขัดแย้ งกับความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาคนี ้
และเราต้ องด�ำเนินการสร้ างความเข้ าใจร่วมกันเกี่ยวกับความท้ าทาย
เหล่านี ้และความร่วมมือของเราต่อไป" พล.อ. ทาวน์เซนด์กล่าวกับผู้เข้ า
ร่วมการประชุมกองก�ำลังภาคพื ้นแปซิฟิก ซึง่ ได้ รับการยกย่องจากหลาย
ประเทศ ตังแต่
้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่
เกาหลีใต้ มองโกเลีย เนปาล ไต้ หวัน จนถึงฟิ จิและวานูอาตู
"เราจะต้ องการความช่วยเหลือจากคุณในการพัฒนาแนวคิดนี ้ ซึง่
เราเรี ยกว่าปฏิบตั ิการแบบหลายมิติ เราจะต้ องการความช่วยเหลือจาก
คุณ และเมื่อเรามองไปยังการต่อสู้ในมหานคร เราจะต้ องการความช่วย
เหลือจากคุณ" พล.อ. ทาวน์เซนด์กล่าวกับผู้น�ำกองทัพ "ส�ำหรับการต่อสู้
ในมหานคร คุณสามารถวางใจให้ สหรัฐอเมริ กาเป็ นพันธมิตร และเรา
หวังว่าจะได้ ปรับปรุงการท�ำงานร่วมกันของเรา" o
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เส้ นทางทีค่ ดเคีย้ ว

สู่การปลดอาวธุ
การปลดอาวุธนิวเคลียร์ ของ
เกาหลีเหนือยังคงเป็ นเป้ าหมาย
แม้จะมีข้อกังขา

ภาพประกอบโดยฟอรัม
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เจ้ าหน้ าที่ฟอรัม

การประชุมแบบตัวต่อตัวครัง้ ประวัตศิ าสตร์ ระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาและนายคิม จองอึน ผู้น�ำเกาหลีเหนือ ยัง
ไม่มีฉนั ทามติเกี่ยวกับวิธีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ ในคาบสมุทรเกาหลี
อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่สหรัฐฯ ยังคงมองในแง่ดีวา่ การเจรจา
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ที่สงิ คโปร์ และในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ที่เวียดนามยังสามารถน�ำไปสูข่ ้ อตกลงการสร้ างความไว้
วางใจในระดับที่เล็กลงมา ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารปลดอาวุธนิวเคลียร์ ของ
เกาหลีเหนือในที่สดุ
"มีข้อตกลงขนาดเล็กลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น" ประธานาธิบดีทรัมป์
กล่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยพูดเคียงข้ างกับนายมุน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ เดอะนิ วยอร์ กไทมส์ "สิง่ ต่าง ๆ อาจเกิดขึ ้นได้ คุณสามารถ
แก้ ปัญหาไปทีละขัน้ ๆ ได้ แต่ ณ เวลานี ้เราก�ำลังพูดถึงประเด็นส�ำคัญ
ประเด็นส�ำคัญคือ เราต้ องก�ำจัดอาวุธนิวเคลียร์ "
ความท้ าทายบนเส้ นทางคดเคี ้ยวสูก่ ารปลดอาวุธนี ้น่าหวาดหวัน่
ตังแต่
้ การเจรจาดังกล่าว เกาหลีเหนือระบุในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
ว่าตนได้ ทดสอบการยิงอาวุธน�ำวิถีแบบยุทธวิธีรูปแบบใหม่ ดิแอสโซ
ซิเอทเต็ด เพรส รายงาน โดยรายงานอีกว่า การทดสอบดังกล่าวไม่
ได้ ใช้ ขีปนาวุธพิสยั กลางหรื อพิสยั ไกลที่เป็ นสิง่ ต้ องห้ าม แต่เป็ นความ
พยายามที่จะแสดงให้ ทหารในประเทศเห็นว่าการพูดคุยกับรัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาไม่ใช่สญ
ั ญาณของความอ่อนแอ จากนัน้ ในช่วงต้ นเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เกาหลีเหนือได้ ท�ำการทดสอบอาวุธน�ำวิถีแบบ
ยุทธวิธีที่คล้ ายคลึงกัน ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็ นขีปนาวุธน�ำวิถีพิสยั ใกล้
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส รายงาน
ความท้ าทายอีกประการหนึง่ คือการขาดความโปร่งใสของ
เกาหลีเหนือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และ
นานาชาติศกึ ษาในกรุงวอชิงตัน ดี. ซี. เผยว่าพบฐานปฏิบตั กิ าร
ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ 13 แห่งจากทังหมดประมาณ
้
20 แห่งที่ยงั ไม่
ได้ มีการประกาศจากรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ผู้น�ำของญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ อาสาเข้ ามาช่วยให้ ผ้ นู �ำ
เกาหลีเหนืออ่อนข้ อลง และสนับสนุนสหรัฐฯ ในการผลักดันให้ เกิดการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร์ ในช่วงที่นายคิมได้ รับการสนับสนุนต�ำแหน่งของตน
เพิ่มขึ ้นจากรัสเซีย
แม้ วา่ จะประสบความล้ มเหลว แต่สหรัฐอเมริ กาและพันธมิตร
ยังคงพยายามอย่างหนักเพื่อให้ เกิดข้ อตกลง ในการประชุมเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561 ที่นิวยอร์ กกับนายมุน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องประธานาธิบดีมนุ ในการจัดการ
ประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีใต้ ครัง้ ที่สามที่ประสบความส�ำเร็จ ใน
ขณะที่ยอมรับว่ายังคงมีงานที่ต้องท�ำอีกมาก ประธานาธิบดีทรัมป์
ยกเลิกการเดินทางไปเกาหลีเหนือของนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2561 โดยกล่าวถึงการขาดความคืบหน้ าในการปลดอาวุธนิวเคลียร์
ประธานาธิบดีมนุ และทรัมป์เห็นตรงกันถึงความส�ำคัญของการรักษา
การบังคับใช้ มาตรการคว�่ำบาตรที่มีอยูอ่ ย่างแข็งขัน เพื่อให้ แน่ใจว่า
เกาหลีเหนือเข้ าใจว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ เป็ นหนทางเดียวที่จะน�ำไป
สูค่ วามรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจและสันติภาพที่ยงั่ ยืนในคาบสมุทรเกาหลี
อย่างไรก็ตาม นายคิมวิพากษ์ วิจารณ์มาตรการคว�่ำบาตรดังกล่าว

ในระหว่างการปราศรัย 30 นาทีในวันปี ใหม่ พ.ศ. 2562 และได้ ท�ำการ
เรี ยกร้ องอย่างเปิ ดเผยกับสหรัฐอเมริ กา โดยเตือนว่าเกาหลีเหนือ
อาจเลือก "เส้ นทางใหม่" หากสหรัฐฯ ยังคง "ผิดสัญญาและตัดสิน
ความอดทนของเราผิดพลาดโดยเรี ยกร้ องบางสิง่ บางอย่างเพียงฝ่ าย
เดียวและผลักดันไปข้ างหน้ าด้ วยมาตรการคว�่ำบาตรและแรงกดดัน"
นอกจากนี ้นายคิมยังเรี ยกร้ องให้ ยตุ กิ ารฝึ กทางทหารร่วมของสหรัฐฯ
และเกาหลีใต้
จากทังหมดนี
้
้ ท�ำให้ ผ้ ทู ี่ยงั กังขาตรวจสอบทุกการประชุมและ
การสื่อสารต่อไป รวมทังยั
้ งรอวิพากษ์ วิจารณ์แต่ละขันตอน
้
เช่น นัก
วิเคราะห์บางคนกล่าวว่าค�ำมัน่ สัญญาของนายคิมที่จะปิ ดสถานที่
ทดสอบขีปนาวุธที่ส�ำคัญอย่างถาวรโดยมีผ้ ตู รวจสอบต่างประเทศอยู่
ด้ วย ไม่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของเกาหลีเหนือในการด�ำเนิน
โครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

นายคิม จองอึน ผู้น�ำเกาหลีเหนือ (กลางซ้ าย) และนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
(กลางขวา) จับมือกันบนยอดเขาแพ็กดูในเกาหลีเหนือโดยมีภริยาอยู่ด้านข้ าง รอยเตอร์

การปิ ดสถานที่ "อาจไม่ได้ ไร้ คา่ ใช้ จา่ ยอย่างสิ ้นเชิง แต่ในภาพรวม
แล้ วสิง่ เหล่านี ้ไม่ใช่ก้าวส�ำคัญอะไรในการปลดอาวุธ" นายวิพิน นารัง
นักวิจยั ด้ านการควบคุมอาวุธของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ผู้
ติดตามโครงการของเกาหลีเหนือกล่าวกับ เนชันแนลพับบลิกเรดิโอ เมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
นายนารังตังข้
้ อสังเกตว่าสถานที่ที่นายคิมอ้ างว่าท�ำการปิ ดถาวร
เป็ นสถานที่เดียวกับที่เขาสัญญาว่าจะรื อ้ ถอนบางส่วนหลังจากการ
เจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์ "ข้ อเท็จจริ งที่วา่ คิมก�ำลังใช้ ประโยชน์จาก
สถานที่ทดสอบเพียงแห่งเดียวเป็ นเวลาหลายเดือนในตอนท้ ายนันน่
้ า
ทึง่ มาก" นายนารังกล่าวกับ เนชันแนลพับบลิกเรดิโอ
นอกจากนี ้ สถานที่ดงั กล่าวยังมีชื่อหลายชื่อประกอบด้ วย ทงจาง
รี ดงจางรี และโซแฮ หลังจากการเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์ ส่วน
ใหญ่เรี ยกว่าโซแฮ ในแถลงการณ์ลา่ สุดจากนายคิม เขาเรี ยกว่าดง
จางรี นายนารังกล่าวว่าการใช้ ชื่อที่แตกต่างกันเป็ นการตังใจท�
้ ำให้ เกิด
ความสับสน ซึง่ การสับเปลี่ยนชื่อเรี ยกอาจโน้ มน้ าวให้ บางคนเชื่อว่า
เกาหลีเหนือก�ำลังท�ำสัมปทานใหม่ แต่ที่จริ งแล้ วพวกเขาไม่ได้ ท�ำ
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ความไว้ วางใจ สร้ างสันติภาพที่มนั่ คง และ
ก้ าวไปสูก่ ารปรองดอง นอกจากนี ้ ครอบครัว
ที่พรากจากกันเนื่องจากสงครามเกาหลีจะได้
ข้ อมูลหลัก
ติดต่อกันมากขึ ้นอีกด้ วย ดิแอสโซซิเอทเต็ด
พุงกเยรี
สถานที่ทดสอบวัตถุระเบิด
เพรส ระบุ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ ้น
สถานที
่
ท
ดสอบ
จีน
สถานที่ปล่อยขีปนาวุธ
่
นิ
ว
เคลี
ย
ร์
ก
อ
นหน้
า
ยังได้ น�ำไปสูข่ ้ อเสนอให้ เกาหลีใต้ ชว่ ยสร้ าง
เครื่ องปฏิกรณ์ (น�้ำมวลเบา)
เครื่ องปฏิกรณ์ (ก๊าซ แกรไฟต์)
โครงสร้ างพื ้นฐานของเกาหลีเหนือและเปิ ด
ยงโจรี
การวิจยั /พัฒนา
ใช้ งานทางรถไฟข้ ามพรมแดน
การประมวลผลใหม่
การเสริ มสมรรถนะยูเรเนียม
นายคิมและนายมุนปิ ดฉากการประชุม
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรเกาหลีคงั กเย
มุซุดนั รี
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยยืนอยูบ่ น
ยอดเขาแพ็กดู ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่ถือว่าเป็ นสิง่
ศักดิ์สทิ ธิ์ของทังเกาหลี
้
เหนือและเกาหลีใต้
เกาหลี
เหนื
อ
ชอนมะ ซาน
อีกทังเป็
้ นศูนย์กลางของการโฆษณาชวนเชื่อ
กุมโฮชิกู
ซินโพ
เพื่อท�ำให้ บลั ลังก์สกุลคิมมีความชอบธรรม
คูซอง
ลานบินพังฮยอน
มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเคมี
ยองบยอน
ผู้น�ำของทังเกาหลี
้
เหนือและเกาหลีใต้ จบั มือ
ฮัมฮยอง
แทชอน
กันในท่าฉลองชัยที่ยอดเขาดังกล่าว
ทงจางรี
พัคชอน
"เราเห็นพ้ องกันที่จะท�ำให้ คาบสมุทร
(โซแฮ)
ซุกชอน
เกาหลีเป็ นดินแดนแห่งสันติภาพปราศจาก
เปี ยงซอง
วอนซาน
เปี ยงยาง
อาวุธนิวเคลียร์ และภัยคุกคามนิวเคลียร์ "
มหาวิทยาลัยคิมอิลซุง
นายคิมกล่าว ตามรายงานของส�ำนักข่าวดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คิมแชก
แอสโซซิเอทเต็ด เพรส "เส้ นทางสูอ่ นาคตของ
เอ็มซีจี-20 ไซโคลทรอน
เขตปลอดทหาร
เราคงจะไม่ราบรื่ นเสมอไป และเราอาจต้ อง
เผชิญกับความท้ าทายรวมถึงบททดสอบที่
ทะเลญี่ปุ่น
(ทะเลตะวันออก)
เราคาดไม่ถงึ แต่เราไม่กลัวลมต้ านเพราะ
ความแข็งแกร่งของเราจะเพิ่มขึ ้นเมื่อเรา
เอาชนะบททดสอบแต่ละครัง้ ได้ โดยอาศัย
เกาหลีใต้
โซล
ความแข็งแกร่งของประเทศชาติของเรา"
เส้นจ�ำกัดทิศเหนือ
นายคิมเห็นชอบที่จะรับคณะผู้ตรวจสอบ
ที่มา: รอยเตอร์ โครงการภัยคุกคามนิวเคลียร์ สหพันธ์นกั วิทยาศาสตร์ อเมริ กา สถาบันสหรัฐอเมริ กาและเกาหลี มหาวิทยาลัยจอนส์
ระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบการปิ ดสถาน
ฮอปกินส์ การส�ำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ
ที่ทดสอบขีปนาวุธ ผู้น�ำทังสองฝ่
้
ายให้ ค�ำมัน่
ว่าจะท�ำงานร่วมกันในความพยายามเพื่อ
ความสัมพันธ์ ท่ พ
ี ฒ
ั นาขึน้ โอกาสใหม่
เป็ นเจ้ าภาพโอลิมปิ กฤดูร้อนใน พ.ศ. 2575
ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่ผ้ นู �ำคนเดียวที่หาหนทางสูค่ วามสัมพันธ์ใหม่
"เราอยูด่ ้ วยกันมา 5,000 ปี และแยกกันอยูม่ า 70 ปี " นายมุนกล่าว
และพัฒนามากขึ ้นกับนายคิม ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนายคิม ตามรายงานของส�ำนักข่าวดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส "ตอนนี ้ผมขอเสนอ
และประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ก็ได้ รับการส่งเสริ มอย่างมากเช่นกัน
ให้ เราลบล้ างความเป็ นศัตรูในช่วง 70 ปี ที่ผา่ นมาอย่างสิ ้นเชิง และก้ าว
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จดั การประชุมระหว่างเกาหลีเหนือและ
ไปข้ างหน้ าอย่างสันติเพื่อจะได้ กลับมาเป็ นหนึง่ เดียวกันอีกครัง้ "
เกาหลีใต้ 5 ครัง้ นับตังแต่
้ พ.ศ. 2543 ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญที่สดุ ของการ
ประชุมครัง้ ล่าสุดนันเกี
้ ่ยวข้ องกับการลงนามโดยรัฐมนตรี กลาโหมของ
อิทธิพลจากภายนอก
แต่ละประเทศเพื่อลดความตึงเครี ยดทางทหารตามแนวชายแดนที่แบ่ง เกาหลีเหนือรักษาความสัมพันธ์ที่คอ่ นข้ างแน่นแฟ้นกับ
แยกประเทศ ข้ อตกลงดังกล่าวเรี ยกร้ องให้ มีบทบัญญัตใิ นการจัดการ
จีนที่มีพรมแดนร่วมกันและรัสเซีย
และลดการมีทหารทางอากาศ บนบก และทางทะเล ตามรายงานเมื่อ
ในอดีต ประธานาธิบดีทรัมป์และคนอื่น ๆ ได้ กดดันให้ จีนด�ำเนินการ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
เพื่อโน้ มน้ าวพฤติกรรมที่ไม่ดีของเกาหลีเหนือ ผู้ค้าของเถื่อนใช้ พรมแดน
ส�ำนักข่าวดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส รายงานว่าเกาหลีเหนือและ
ที่มีชอ่ งโหว่ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือเพื่อน�ำสินค้ าในตลาดมืดและ
เกาหลีใต้ ได้ ท�ำการถอนทหารและอาวุธปื นออกจากป้อมรักษาการณ์
สินค้ าที่สงั่ ห้ ามจากมาตรการคว�่ำบาตรเข้ าสูเ่ กาหลีเหนือ จีนยังคงว่า
แนวหน้ า 22 แห่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ นอนสอนง่ายอยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่เมื่อมีการร้ องขอให้ ใช้ ก�ำลังของตัวเองเพื่อ
ข้ อตกลงเพื่อลดความตึงเครี ยดในเขตปลอดทหาร ข้ อตกลงในเดือน
ผลักดันเกาหลีเหนือให้ มีพฤติกรรมที่ดีขึ ้น
กันยายน พ.ศ. 2561 ได้ เรี ยกร้ องให้ ด�ำเนินการตามขันตอนเพื
้
่อสร้ าง
ในระหว่างการประชุมคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ

ฐานปฏิบัตกิ ารนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ทัพเพื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือ นอกจากนี ้พวกเขายังท�ำให้ แน่ใจด้ วยว่านาย
คิมและกลุม่ ของเขาจะไม่ลงเอยแบบเดียวกับนายมูอมั มาร์ อัล กัดดาฟี
ผู้น�ำลิเบีย" นายแบนโดว์เขียนให้ กบั นิตยสาร เนชันแนล อิ นเทอเรสต์
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ในบทความที่มีชื่อว่า "การปลดอาวุธ
นิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือไม่ได้ ไร้ คา่ ใช้ จา่ ย" "ท้ ายที่สดุ นายกัดดาฟี
ก็ละทิ ้งโครงการนิวเคลียร์ และขีปนาวุธของเขาไป โดยลงเอยด้ วยการ
ปรากฏตัวในวิดีโอยูทบู ที่นา่ สะพรึงกลัวซึง่ พวกกบฏพบและประหารเขา
ดังนัน้ ในขณะที่นายคิมสามารถท�ำข้ อตกลงในส่วนต่าง ๆ ได้ อย่างสม
เหตุสมผล หยุดการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์ จ�ำกัดจ�ำนวนอาวุธ
อนุญาตให้ มีการป้องกัน/ตรวจสอบบางรูปแบบ ใช้ มาตรการลดความ
ตึงเครี ยดอื่น ๆ การก�ำจัดทุกอย่างยังคงห่างไกลภายใต้ สถานการณ์ที่ดี
ที่สดุ "
การเดินสวนสนามในกรุงเปี ยงยางมีการแสดงขีปนาวุธข้ ามทวีปในเดือนเมษายน
แต่ยงั คงมีความเป็ นไปได้
พ.ศ. 2560 รอยเตอร์
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับญี่ปนแล้
ุ่ วความเป็ นไปได้ นนต�
ั ้ ่ำมาก อย่าง
น้ อยก็ในตอนนี ้
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 นางนิกกี ้ เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กา
สมุดปกขาวของกระทรวงกลาโหมญี่ปนในเดื
ุ่
อนสิงหาคม พ.ศ.
ต�ำหนิจีนและรัสเซียในการพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว�่ำบาตร
2561 และแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับโครงการกลาโหมแห่งชาติที่เผยแพร่
เกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง "ทีละขันที
้ ละตอน มาตรการต่อมาตรการ ครัง้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ระบุวา่ เกาหลีเหนือยังคงเป็ นภัยคุกคาม
แล้ วครัง้ เล่า รัสเซียด�ำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อบ่อนท�ำลายมาตรการ ทางทหาร สมุดปกขาวในเดือนสิงหาคมระบุวา่ ญี่ปนควรเพิ
ุ่
่มขีปนาวุธ
ดังกล่าว" นางเฮลีย์กล่าว ตามการรายงานของส�ำนักข่าวซีบีเอส
ของตนเองและเตรี ยมความพร้ อมอย่างเต็มที่ในขณะที่ดวู า่ เกาหลีเหนือ
เธอได้ เรี ยกประชุมด่วนคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
จะรักษาสัญญาหรื อไม่
เพื่อท�ำการวิพากษ์ วิจารณ์รัสเซียและจีนอย่างรุนแรงที่ไม่บงั คับใช้
"การกระท�ำทางทหารของเกาหลีเหนือกลายเป็ นภัยคุกคามที่
มาตรการคว�่ำบาตรเพื่อกดดันเกาหลีเหนือให้ ยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ ร้ ายแรงเป็ นประวัตกิ ารณ์และเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติ
และขีปนาวุธ "การเจรจากับเกาหลีเหนือซึง่ ยากล�ำบากและละเอียดอ่อน ที่ใกล้ เข้ ามาถึงญี่ปน"
ุ่ สมุดปกขาวประจ�ำเดือนสิงหาคมระบุ "ไม่มี
ก�ำลังด�ำเนินอยู่ แต่เรายังไปไม่ถงึ จุดนัน"้ นางเฮลีย์กล่าว "และจนกว่า
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานของเราเกี่ยวกับภัยคุกคามอาวุธ
เราจะไปถึงจุดนัน้ เราต้ องไม่ผอ่ นปรนมาตรการคว�่ำบาตรทัว่ โลกที่มี
นิวเคลียร์ และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ"
อิทธิพลที่เราใช้ งานอยู"่
เกาหลีเหนือได้ ทดสอบขีปนาวุธพิสยั ไกลหลายลูกใน พ.ศ. 2560
โดยได้ ปล่อยขีปนาวุธจ�ำนวนหนึง่ ข้ ามมาที่ญี่ปนุ่ นอกจากนี ้เกาหลีเหนือ
มุมมองด้ านการแข่ งขัน
ยังมีขีปนาวุธโรดองพิสยั ใกล้ กว่าที่สามารถโจมตีญี่ปนได้
ุ่ ตามที่รายงาน
ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริ กามีมมุ มองที่
หลายฉบับระบุ
แตกต่างกันเกี่ยวกับค�ำสัง่ และขอบเขตของการใช้ มาตราสี่ของปฏิญญา
สมุดปกขาวประจ�ำเดือนสิงหาคมยอมรับว่าการประชุมประจ�ำเดือน
ประจ�ำเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ในการปลดอาวุธนิวเคลียร์
มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และคิม "มีความ
"รัฐบาลเกาหลีเหนือเชื่อว่าการหยุดการทดสอบขีปนาวุธและ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง" แต่ "เราต้ องตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าเกาหลีเหนือ
นิวเคลียร์ การเลิกด�ำเนินงานสถานที่ผลิตอาวุธบางแห่ง และการเริ่ ม
จะมีการกระท�ำใดที่เฉพาะเจาะจงต่อการยกเลิกนิวเคลียร์ และขีปนาวุธ
ต้ นกระบวนการส่งทหารของสหรัฐฯ กลับจากสงครามเกาหลีเป็ นการ
(น�ำวิถี) นับจากนี ้ไป" สมุดปกขาวระบุ
ตอบสนองมาตรการสร้ างความเชื่อมัน่ ของข้ อตกลงดังกล่าว" นายเนท
สัปดาห์ เดือน และปี ข้ างหน้ าจะเต็มไปด้ วยความท้ าทายที่ไม่
เคิร์กฮอฟ เขียนในนิตยสารฟอรัมเอเชียตะวันออกของออสเตรเลียเมื่อ
คาดคิดและการตรวจสอบโดยละเอียดจากทุกฝ่ าย วันข้ างหน้ าจะ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 "ตอนนี ้รัฐบาลเกาหลีเหนือก�ำลังเรี ยกร้ อง
เต็มไปด้ วยความคืบหน้ า ไม่วา่ จะช้ าและรอบคอบเพียงใด และความ
ความคืบหน้ าในมาตราที่เหลือและเรี ยกร้ องให้ สหรัฐอเมริ กาด�ำเนินการ หวังอันยาวนานที่จะให้ คาบสมุทรเกาหลีกลับมาเป็ นรัฐเอกภาพและ
"อย่างกล้ าหาญ" เพื่อสร้ างระบอบสันติภาพ"
เกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์
นายดัก แบนโดว์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคาโทและอดีตผู้ชว่ ย
"ประชาชนเกาหลีทงในเกาหลี
ั้
เหนือและเกาหลีใต้ สมควรได้ อยู่
พิเศษของนายโรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าการท�ำข้ อ
ร่วมกันอย่างสงบสุข ปกครองโดยรัฐบาลประชาธิปไตยซึง่ ปกป้อง
ตกลงของเกาหลีเหนืออาจไม่มีอะไรมากไปกว่าการพูดเกินจริ ง และผู้ที่ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพวกเขา" นายแบนโดว์เขียนให้ กบั
กังขามีเหตุผลที่ดีในการแสดงข้ อสงสัย
เดอะเนชันแนล อิ นเทอเรสต์ "อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
"มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเกาหลีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อว่าเกาหลีเหนือพร้ อมที่ ประชาชนเกาหลีคือเรื่ องจริ งที่ไม่อาจปรารถนาให้ ผา่ นพ้ นไปได้ ทังไม่
้
จะยอมละทิ ้งนิวเคลียร์ พวกเขาเสนอเกียรติยศซึง่ สามารถใช้ เป็ นเครื่ อง อาจกวาดล้ างได้ แม้ โดยกองทัพที่ทรงพลังของอเมริ กาโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
มือในการขูก่ รรโชก และเสริ มความแข็งแกร่งด้ านการสนับสนุนของกอง มหาศาล และการรักษาสันติภาพเป็ นรากฐานที่ทกุ อย่างต้ องพึง่ พา" o
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แปซิฟิก

ขั้วอ�ำนาจส� ำคัญและขั้วอ�ำนาจเกิด
ใหม่ หล่ อหลอมความร่ วมมือกับ
ประเทศในแปซิฟิกใต้ เพือ่ ลดทอน
อิทธิพลของจีน

ก
รัฐบาลตูวาลูกำ� ลังสร้ างศูนย์ การ
ประชุมในเมืองหลวงฟูนาฟูติ เพือ่ เป็ น
เจ้ าภาพจัดประชุ มหมู่เกาะแปซิฟิก
ในปี พ.ศ. 2562 เก็ตตี้อิมเมจ

เจ้ าหน้ าที่ฟอรัม

การเดินเรื อของจีนได้ สง่ แรงสัน่ สะเทือนไปยังขัวอ�
้ ำนาจ
ส�ำคัญและขัวอ�
้ ำนาจเกิดใหม่ทงในและนอกภู
ั้
มิภาค จีน
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผา่ นมา เพื่อรักษาความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับชาติในออสตราเลเซีย เมลานีเซีย ไมโครนีเซีย
และพอลินีเชีย ความสนใจที่ทวีความรุนแรงขึ ้นของรัฐบาลคอมมิวนิสต์
จีนในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ กระตุ้นให้ พนั ธมิตรทางยุทธศาสตร์ อื่น
ๆ ในภูมิภาคนี ้ ได้ แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ และ
สหรัฐอเมริ กา ร่วมมือกันอย่างสร้ างสรรค์และน�ำเสนอตัวเองในฐานะ
พันธมิตรทางเศรษฐกิจและกลาโหมที่ดีกว่าจีน
“เรามีความเชื่อร่วมกันว่าการลงทุนที่ดีเกิดจากความโปร่งใส การ
แข่งขันแบบเปิ ดกว้ าง ความยัง่ ยืน การยึดมัน่ ในมาตรฐานสากลที่
มัน่ คง การจ้ างแรงงานในท้ องถิ่น และการหลีกเลี่ยงภาระหนี ้ที่ไม่
ยัง่ ยืน” นางจูลี บิชอป รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ออสเตรเลียในขณะนัน้ กล่าวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เอเจนซ์
ฟรานซ์ เพรส รายงาน ค�ำกล่าวของเธอเกิดขึ ้นในระหว่างการประกาศ
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ เพื่อ
“ระดมเงินลงทุนในโครงการที่ขบั เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้ าง
โอกาส และสร้ างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรี เปิ ดกว้ าง ครอบคลุม และ
รุ่งเรื อง”
จีนถือว่าตนเป็ นผู้บริ จาคเงินช่วยเหลือรายใหญ่เป็ นอันดับสอง
ในแปซิฟิกตอนใต้ โดยทุม่ งบประมาณให้ โครงการต่าง ๆ ทัว่ ภูมิภาค
มากกว่า 6 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 1.9 แสนล้ านบาท) นับ
ตังแต่
้ พ.ศ. 2554 ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชี ยลไทมส์
ออสเตรเลียยังคงเป็ นผู้บริ จาครายใหญ่ที่สดุ โดยได้ ทมุ่ งบประมาณ
6.72 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 2.13 ล้ านล้ านบาท) ระหว่าง
พ.ศ. 2554 ถึง 2561 และใช้ จา่ ยไป 5.58 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(ประมาณ 1.7 ล้ านล้ านบาท) ไฟแนนเชี ยลไทมส์ รายงาน หนังสือพิมพ์
ดังกล่าวระบุวา่ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนเป็
ุ่ นผู้บริ จาคราย
ใหญ่อนั ดับสาม สี่ และห้ าตามล�ำดับ
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ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก และดินแดนอืน่ ๆ

ปาเลา

สหรัฐฯ

ไมโครนีเซีย

สหรัฐฯ

หมู่เกาะ
มาร์ แชล

สหพันธรัฐ
ไมโครนีเซีย

มหาสมุทรแปซิ ฟิกเหนือ

เส้ นศูนย์ สูตร

เส้ นศูนย์ สูตร

ปาปัวนิวกินี

นาอูรู
หมู่เกาะโซโลมอน

เมลานีเซีย

คิริบาตี
ตูวาลู

นิวซีแลนด์
ฝรั่งเศส ซามัว
สหรัฐฯ นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์
ตองงา
ฟิ จิ

วานูอาตู
ฝรั่งเศส

ทะเล
แทสมัน

มหาสมุทรใต้

ออสตราเลเซีย

แทสเมเนีย

นิว
ซีแลนด์

นิวซีแลนด์

เส้ นแบ่ งเขตวันสากล

ออสเตรเลีย

ฝรั่งเศส

สหราช
อาณาจักร

พอลินีเชีย

มหาสมุทรแปซิ ฟิกใต้
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศสหรัฐฯ (ขวา)
ต้ อนรับนายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศญีป่ ุ่ น (ซ้ าย)
และนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศออสเตรเลียในขณะ
นั้น ระหว่ างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 ทีส่ ิ งคโปร์ เมือ่ เดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

การเดินเรื อของกองทัพ

การแข่งขันเพื่ออิทธิพลในอาณาเขตทางทะเลอันยิ่งใหญ่นี ้ ซึง่ ประกอบ
ด้ วยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศหมูเ่ กาะในแปซิฟิกตอนใต้ และ
อาณาเขตของสหรัฐอเมริ กา ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร มักดู
เหมือนเป็ นการแข่งขันระหว่างจีนกับทุกฝ่ าย
ผู้น�ำออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริ กายืนยันเมื่อต้ นปี พ.ศ. 2561 ว่าพวกเขามีความตังใจที
้ ่จะ
เพิ่มการติดต่อทางเศรษฐกิจกับประเทศในแปซิฟิกเพื่อดึงตนเองออก
จากจีน เหล่าผู้น�ำกล่าวว่ายังมีเวลาที่จะต่อต้ านการบุกรุกของจีนใน
ภูมิภาคนี ้ เพราะไม่มีประเทศใดในแปซิฟิกยอมรับค�ำสัญญาของจีน
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หนังสือพิมพ์ ดิ ออสเตรเลี ยน รายงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2561 ว่านักวิเคราะห์ข่าวกรองในออสเตรเลียกล่าวว่า ขณะนี ้แปซิฟิก
ตอนใต้ แสดงให้ เห็นถึงภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ต่อ
ออสเตรเลีย ตามข้ อมูลข่าวกรองที่แสดงให้ เห็นว่าจีนตังใจที
้ ่จะจัดตัง้
ฐานทัพในภูมิภาคนี ้
มีขา่ วเกิดขึ ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ว่าจีนได้ เข้ าใกล้ วานูอาตู
อย่างไม่เป็ นทางการเพื่อจัดตังกองทั
้
พเรื อขึ ้นบนเกาะเล็ก ๆ ดังกล่าว ทัง้
วานูอาตูและจีนปฏิเสธว่าเกิดการเจรจาดังกล่าวขึ ้นหรื อมีแผนดังกล่าว
แต่ข้อมูลข่าวกรองของออสเตรเลียระบุเป็ นอย่างอื่น และผู้เชี่ยวชาญ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจกลายเป็ นสถานการณ์ที่มีความ
เป็ นไปได้
ในบริ เวณทัว่ แปซิฟิกตอนใต้ จีนได้ อพยพชาวจีนนับร้ อยคนออก
จากพื ้นที่ภายในหมู่เกาะโซโลมอน ติมอร์ -เลสเต และตองงา นิตยสาร
ข่าวออนไลน์ เดอะดิโพลแมต รายงานเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
การอพยพเหล่านี ้เกิดขึ ้นเนื่องจากการโจมตีธุรกิจที่ชาวจีนและผู้พลัด
ถิ่นเป็ นเจ้ าของ
นายเดวิด บรูว์สเตอร์ นักวิจยั อาวุโสจากวิทยาลัยความมัน่ คงแห่ง
ชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เขียนไว้ ในเดอะดิโพลแมตเมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ว่า “ไม่ใช่เรื่ องยากที่จะคิดว่าเหตุการณ์เช่น

นี ้จะขยายขนาดและความรุนแรงเมื่อจีนปรากฏตัวในแปซิฟิกเพิ่มขึ ้น”
“สิง่ จ�ำเป็ นเหล่านี ้และอื่น ๆ อาจท�ำให้ จีนมีเหตุผลในการแสวงหาการ
เข้ าถึงสิง่ ก่อสร้ างในท้ องถิ่นได้ อย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดวิกฤติ เช่น
เดียวกับที่ออสเตรเลียเฝ้าจับตาดูพลเมืองของตนเองในฟิ จิอย่างใกล้
ชิดในช่วงวิกฤตที่ผา่ นมาภายในประเทศฟิ จิ จีนอาจรู้สกึ ว่าถูกบีบให้
จัดหาการรักษาความปลอดภัยบนพื ้นดินที่รัฐบาลท้ องถิ่นไม่สามารถ
ด�ำเนินการดังกล่าวได้ ”
ขณะที่ฐานทัพจีนในวานูอาตูยงั คงถูกปิ ดล้ อมด้ วยการปฏิเสธ
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กายืนยันว่ามีแผนที่จะยกระดับโครงสร้ างพื ้น
ฐานทางทหารที่ฐานทัพเกาะมานัสในปาปั วนิวกินี และจัดตังฐานทั
้
พเรื อ
ร่วมที่นนั่ ดิ ออสเตรเลียนรายงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
พล.ร.อ. นายไมค์ โรเจอร์ ส อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานความ
มัน่ คงแห่งชาติสหรัฐฯ และผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการไซเบอร์ ของ
สหรัฐฯ เรี ยกฐานทัพดังกล่าวว่าเป็ นฐานที่ “ทุกฝ่ ายได้ รับประโยชน์”
ส�ำหรับออสเตรเลียและปาปั วนิวกินี
หากคุณมองไปที่ปาปั วนิวกินีและและสถานที่อื่น ๆ ที่มีทรัพยากรที่
น่าสนใจอย่างมาก ไม่ใช่เรื่ องบังเอิญที่คณ
ุ จะเห็นชาวจีนมากขึ ้น” นาย
โรเจอร์ ส กล่าวตามรายงานของ ดิ ออสเตรเลียน ซึง่ ระบุเพิ่มเติมว่าจีน
พยายามสร้ างความสัมพันธ์ที่สร้ างความได้ เปรี ยบให้ กบั ตนเองอย่าง
เห็นได้ ชดั ผมไม่ได้ พยายามจะแย้ งว่าการกระท�ำนี ้เป็ นสิง่ ที่ชวั่ ร้ ายโดย
เนื ้อแท้ แต่ในทางกลับกันก็เป็ นกลยุทธ์ที่มีส�ำนึกรู้ ไม่มีใครคิดว่านี่เป็ น
เพียงแค่การท�ำตามความต้ องการแปลก ๆ หรื อ “โอ้ อยากรู้จงั ว่าท�ำไม
พวกเขาถึงสนใจ เกาะ ในโอเชียเนียขึ ้นมาตอนนี ้” เรื่ องนี ้มีเหตุผล ไม่ได้
เกิดขึ ้นโดยบังเอิญครับ”
การใช้ จา่ ยด้ านกลาโหมของออสเตรเลียทัว่ แปซิฟิกตอนใต้ ใน
พ.ศ. 2561 มีมลู ค่ารวม 120 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 3.8 พัน
ล้ านบาท) และก�ำลังเพิ่มขึ ้น ดิ ออสเตรเลียน รายงาน
นายคริ สโตเฟอร์ ไพน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย
กล่าวว่า “แปซิฟิกเป็ นพื ้นที่ที่ให้ ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ด้านความ
มัน่ คงทางยุทธศาสตร์ ของชาติเป็ นอย่างมาก”

พล.ร.อ. ฟิ ล เดวิดสั น ผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้ อินโดแปซิฟิก เข้ าร่ วมพิธี
เชิดชู เกียรติ ณ อนุสรณ์ สถานสงครามแห่ งชาติปูเคอาฮู ในเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
เมือ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่ างการเยือนนิวซีแลนด์ ครั้งแรกในฐานะผู้บัญชาการกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้ อินโดแปซิฟิก จ.อ. โรบิน ดับเบิลยู. พีค/กองทัพเรือสหรัฐฯ

ตังใจที
้ ่จะเข้ าร่วมในแปซิฟิกตอนใต้
“นี่ไม่ใช่การมีสว่ นร่วมครัง้ ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ วย
ประวัตศิ าสตร์ ที่ยาวนานมากกว่า 100 ปี และการพลัดถิ่นในมหาสมุทร
แปซิฟิก” นางมูลเลนกล่าว “ความคิดใหม่นี ้ได้ น�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมกับ
ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟิกมากขึ ้นด้ วยอ�ำนาจอ่อน การมีสว่ นร่วมส่วน
ใหญ่เป็ นการฝึ กอบรม การให้ ความรู้ และการมีสว่ นร่วมทางวัฒนธรรม”
ข้ อความของนางมูลเลนถึงประเทศในแปซิฟิกตอนใต้ ที่ก�ำลังมองหา
นักลงทุน คือความหลากหลายกับตลาดอื่น ๆ เป็ นสิง่ ที่ดี แต่จงระวังสิง่
ที่แฝงมาด้ วย
“อินเดียคือผู้เล่นหน้ าใหม่ที่ยอดเยี่ยมและเป็ นคูแ่ ข่งกับจีน สิง่ ส�ำคัญ
คือ ประเทศต่าง ๆ ต้ องดูรูปแบบของการลงทุนที่จีนเสนอและอัตรา
การช�ำระคืน รวมทังอั
้ ตราดอกเบี ้ยที่สงู สิง่ เหล่านันเป็
้ นสิง่ ส�ำคัญที่ต้อง
ตระหนักถึง ดูตองงาเป็ นตัวอย่าง” นางมูลเลนกล่าว เมื่อจีนเริ่ มสร้ าง
อิทธิพลของอินเดียที่เติบโตขึน้
ที่จอดเรื อและท่าเรื อใกล้ กบั อินเดียในพม่า มัลดีฟส์ ปากีสถาน และ
อินเดียปรากฏขึ ้นในช่วงไม่กปี่ ี ทผ่ี า่ นมาในฐานะเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ศรี ลงั กา ใกล้ กบั ชายแดน “อินเดียรู้สกึ ประหลาดใจอย่างมาก อินเดีย
ทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก และคาดการณ์วา่ จะเติบโตเร็วกว่าจีนในช่วง
ต้ องการสร้ างความสัมพันธ์ในการท�ำงานที่ดีซงึ่ อาจน�ำไปสูก่ ารมีสว่ น
ทศวรรษหน้ า ในขณะทีก่ ารช่วยเหลือต่างประเทศของอินเดียซึง่ มีกำ� ลังไม่ ร่วมทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ ้น ซึง่ นัน่ เป็ นส่วนหนึง่ ของตัวขับเคลื่อนล่าสุด
มากแต่กก็ ำ� ลังเติบโตขึ ้น ส่งไปยังประเทศเพือ่ นบ้ านทีใ่ กล้ ชดิ ในเอเชียตอน ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมกับแปซิฟิกตอนใต้ ”
ใต้ และมหาสมุทรอินเดีย การทูตด้ านการช่วยเหลือของอินเดียได้ ขยาย
นายราเจช ราชโกพาลาน ศาสตราจารย์จากศูนย์เพื่อการศึกษา
ไปยังประเทศเล็ก ๆ ในแปซิฟิกตอนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฟิ จิ ประมาณ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยชวาหะร์ ลาล เนห์รู ในกรุงนิวเดลี เรี ยกพลวัตที่
ร้ อยละ 38 ของประชากรในฟิ จเิ ป็ นชาวอินโด-ฟิ จิ ทายาทของแรงงานตาม เปลี่ยนแปลงไปในอินโดแปซิฟิกว่า “การเรี ยกสติ” ส�ำหรับอินเดีย
สัญญาจ้ างชาวอินเดียทีช่ าวอังกฤษน�ำเข้ ามาในหมูเ่ กาะในศตวรรษที่ 19
“เราก�ำลังเผชิญกับความท้ าทายอันเป็ นผลมาจากการเติบโตขึ ้นของ
อินเดียใช้ นโยบายปฏิบตั กิ ารตะวันออกที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมกับ จีน” นายราชโกพาลานกล่าว “มีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิดนโยบายต่าง
เพื่อนบ้ านทางตะวันออกมานานแล้ ว เมื่อเร็ว ๆ นี ้ผู้น�ำที่อินเดียได้ ท�ำงาน ประเทศของโลกทีม่ คี วามสงบสุข ตึงเครียด หรือเต็มไปด้ วยความขัดแย้ ง”
ร่วมกับกลุม่ ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ การค้ า การทูต
ความมัน่ คง การปกครอง และการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ ด้านแปซิฟิกของญี่ปุ่น
นางรานี ดี. มูลเลน นักวิชาการอาคันตุกะแห่งสถาบันเอเชียใต้
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปนด�
ุ่ ำเนินการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ กล่าวว่า อ�ำนาจที่เพิ่มขึ ้นและการ อินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิ ดกว้ างของญี่ปนุ่ เมื่อเร็ว ๆ นี ้ นายอาเบะก้ าว
มีสว่ นร่วมในภูมิภาคและต่างประเทศที่มากขึ ้น ท�ำให้ อินเดียมีความ
ไปอีกขันด้
้ วยการเปิ ดเผยโครงการการสร้ างขีดความสามารถส�ำหรับ
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มีการตัดไม้จากป่ าในหมู่เกาะโซโลมอน
อย่างรวดเร็วเพือ่ ตอบสนองความต้องการของจีน
รอยเตอร์
ประเทศหมูเ่ กาะโซโลมอนในแปซิฟิกใต้ ก�ำลัง
โค่นป่ าเขตร้ อนของตนลงเกือบ 20 เท่าของ
อัตรายัง่ ยืน ตามข้ อมูลการวิจยั ของกลุม่ สิ่ง
แวดล้ อมทีเ่ ผยแพร่เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ.
2561 โดยมีแรงผลักดันจากความต้ องการไม้
อย่างไม่ร้ ู จกั พอของจีน
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าโภคภัณฑ์
ส�ำหรับส่งออกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เพียงหนึง่ เดียวของ
หมูเ่ กาะแห่งนี ้ ทะยานขึ ้นกว่าร้ อยละ 20 เป็ น
3 ล้ านลูกบาศก์เมตรใน พ.ศ. 2560 โดยตัวเลข
ของธนาคารกลางแสดงให้ เห็นว่ามีมลู ค่า 378
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 หมื่นล้ าน
บาท)
โกลบอลวิทเนส ซึง่ เป็ นกลุม่ ด้ านสิ่ง
แวดล้ อมและสิทธิระบุวา่ การตัดไม้ นี ้สูงกว่า
อัตราทีย่ งั่ ยืนถึง 19 เท่า และหากยังด�ำเนินต่อ
ไปอาจท�ำให้ ป่าไม้ในประเทศร่ อยหรอ และไม่
นานก็จะท�ำให้ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ที่
มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของหมูเ่ กาะ
โซโลมอนสูญสิ ้นไป
นอกจากนี ้ การตัดไม้ ทำ� ลายป่ ายังท�ำลาย
พืชผักและผลไม้ ป่าซึง่ เป็ นแหล่งอาหารในท้ อง
ถิ่น รวมทังท�
้ ำลายทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์อกี ด้ วย
อีกทังการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลการน�ำเข้ าของ
โกลบอลวิทเนสยังพบว่า มีการส่งไม้ สว่ นใหญ่

นอกจากนี้ การตัดไม้ ทำ� ลาย
ป่ า ยังท�ำลาย พืชผักและ
ผลไม้ ป่าทีเ่ ป็ นแหล่ งอาหาร
ในท้ องถิน่ และท�ำลายทีอ่ ยู่
อาศัยของสั ตว์ อกี ด้ วย
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จ�ำนวนมากไปยังประเทศจีนซึง่ เป็ นผู้นำ� เข้ า
ไม้ ชนน�
ั ้ ำของโลก โดยการวิเคราะห์เน้ นย� ้ำถึง
ความเร่ งด่วนของรัฐบาลจีนในการควบคุม
การน�ำเข้ าและตรวจสอบแหล่งทีม่ า
"อัตราการตัดไม้ไม่ยงั่ ยืนมากจนท�ำให้ ป่า
ไม้ ธรรมชาติจะหมดไปในไม่ช้าหากไม่มสี ิ่งใด
เปลีย่ นแปลง" นางเป่ ยเป่ ย หยิน ผู้นำ� ทีมวิจยั
ทีร่ วบรวมรายงานดังกล่าว กล่าวทางโทรศัพท์
จากกรุงลอนดอนซึง่ เป็ นทีต่ งของโกลบอล
ั้
วิทเนส
"บริ ษัทจีนที่นำ� เข้ าไม้ สว่ นใหญ่มีนยั ส�ำคัญ
มากเสียจนหากทุกบริ ษัทร่ วมมือกันหยุดซื ้อ
ไม้ เหล่านัน้ ก็ยงั มีโอกาสที่ป่าไม้ จะกลับคืนสู่
สภาพเดิม" นางหยินกล่าว
โกลบอลวิทเนสใช้ ตวั เลข 155,000
ลูกบาศก์เมตรเป็ นปริ มาณการส่งออกไม้ ที่
ยัง่ ยืนจากหมูเ่ กาะโซโลมอน ซึง่ เป็ นตัวเลข
ทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ แต่การวิเคราะห์ทคี่ ำ� นวณล่าสุด
จากรัฐบาลและผู้เชีย่ วชาญหลายคนคิดเป็ น
ปริ มาณสูงสุดที่ 300,000 ลูกบาศก์เมตร
ไม่มวี นั ทีร่ ะบุแน่ชดั ว่าป่ าอาจจะหมดไป
เมือ่ ใด แต่อ้างอิงจากการประมาณการเบื ้อง
ต้ นคือ พ.ศ. 2579 ซึง่ กระทรวงป่ าไม้ ของหมู่
เกาะโซโลมอนจัดท�ำขึ ้นใน พ.ศ. 2554
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ของหมูเ่ กาะ

โซโลมอนได้ ชี ้ให้ รอยเตอร์ พดู คุยโดยตรงกับ
เลขาธิการของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงป่ าไม้
ซึง่ ไม่ได้ ตอบค�ำถามในทันทีทางอีเมลเมือ่ มีการ
ขอให้ แสดงความคิดเห็น
กระทรวงพาณิชย์จีนไม่ได้ ตอบค�ำถามใน
ทันทีทางโทรสารเมือ่ มีการขอให้ แสดงความ
คิดเห็น
หมูเ่ กาะโซโลมอนมีพื ้นที่ป่าไม้ มากกว่า
2.2 ล้ านเฮกตาร์ ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณร้ อย
ละ 80 ของพื ้นที่ทเี่ ป็ นผืนดิน ซึง่ กระจายอยูบ่ น
เกาะกว่า 990 เกาะ
แม้ วา่ ก่อนหน้ านี ้กระทรวงป่ าไม้ ของ
ประเทศจะระบุวา่ ได้ ออกกฎระเบียบทีเ่ ข้ ม
งวดขึ ้นเพือ่ ต่อต้ านการตัดไม้ ผดิ กฎหมายแล้ ว
แต่โกลบอลวิทเนสระบุวา่ การขาดขีดความ
สามารถในการบังคับใช้ กฎหมายได้ เพิม่ ความ
เสีย่ งของการตัดไม้ มากกว่าทีไ่ ด้ รับอนุญาต
การวิเคราะห์ทางดาวเทียมของโกลบอล
วิทเนสเกี่ยวกับเส้ นทางการตัดไม้ แสดงเส้ น
ทาง 669 กิโลเมตรอยูเ่ หนือระดับความสูง
400 เมตร ซึง่ มีการจ�ำกัดการตัดไม้ พอเป็ นพิธี
ต�ำรวจสากลประเมินว่า การค้ าไม้ ทผี่ ดิ
กฎหมายทัว่ โลกมีมลู ค่ามากกว่า 5 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 1.6 ล้ านล้ านบาท)
ต่อปี

นกพิตตาหน้ าด�ำบน
เกาะโซโลมอน

"นี่เป็ นกฎหมายทีใ่ ห้ ความ
คุ้มครองประเทศทั้งใหญ่
และเล็ก เพือ่ สิ ทธิตาม
ธรรมชาติของตนเอง"
~ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ น

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (ซ้ าย)
กล่ าวต้ อนรับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ญีป่ ุ่ นระหว่ างการประชุมทีท่ ำ� เนียบขาวในกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เก็ตตี้อิมเมจ

ประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟิกโดยมุง่ ไปที่ความสงบเรี ยบร้ อยทางทะเล
นายอาเบะเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมผู้น�ำหมูเ่ กาะแปซิฟิกครัง้ ที่ 8
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยนายอาเบะให้ ค�ำมัน่ ว่าจะให้ ความ
ส�ำคัญกับความสงบเรี ยบร้ อยทางทะเลมากขึ ้นตามหลักนิตธิ รรม นับ
เป็ นหนึง่ ในการมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่องของญี่ปนในการกี
ุ่
ดกันอิทธิพล
ของจีนในแปซิฟิกตอนใต้
เดอะดิโพลแมตรายงานว่าในระหว่างการประชุมผู้น�ำหมูเ่ กาะ
แปซิฟิกใน พ.ศ. 2558 ญี่ปนประกาศให้
ุ่
งบช่วยเหลือ 460 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 1.4 หมื่นล้ านบาท) แก่ประเทศในแปซิฟิกตอนใต้
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประชุมผู้น�ำหมูเ่ กาะแปซิฟิกจัด
ขึ ้นโดยนายกรัฐมนตรี อาเบะ และนายกรัฐมนตรี ตอู ิลาเอปาแห่งประเทศ
ซามัวในฐานะประธานร่วม ญี่ปนประกาศเจตนารมณ์
ุ่
ในการมุง่ มัน่ มาก
ขึ ้นต่อเสถียรภาพและความเจริ ญรุ่งเรื องของภูมิภาคตาม “ยุทธศาสตร์
อินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิ ดกว้ าง” และประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟิกได้
แบ่งปั นความส�ำคัญของหลักการพื ้นฐานของยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวและ
ให้ การต้ อนรับการเสริ มสร้ างความมุง่ มัน่ ของญี่ปนในภู
ุ่
มิภาคแปซิฟิก
ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าว นายอาเบะให้ ค�ำมัน่ ว่าจะมุง่ เน้ นความสงบ
เรี ยบร้ อยทางทะเลมากขึ ้นตามหลักนิติธรรม
ในเดือนเดียวกันนัน้ การก่อสร้ างศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แปซิฟิกแปซิฟิกของญี่ปนในซามั
ุ่
วก็ได้ เริ่ มขึ ้น
การประชุมผู้น�ำหมูเ่ กาะแปซิฟิกจะจัดขึ ้นทุกสามปี ท�ำให้ นายอาเบะ
มีโอกาสรวบรวมตัวแทนจากสมาชิกของการประชุมหมูเ่ กาะแปซิฟิกเพื่อ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์
“ตังแต่
้ โบราณกาลมา มหาสมุทรแปซิฟิกได้ ให้ พรแห่งทะเลกับเรา
และหลักนิตธิ รรมก็ให้ ความคุ้มครองแก่ประเทศทังใหญ่
้
และเล็กส�ำหรับ
สิทธิโดยธรรมชาติของตนเอง” นายอาเบะกล่าวระหว่างการประชุมผู้น�ำ
หมูเ่ กาะแปซิฟิกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 “ญี่ปนจะทุ
ุ่
ม่ งบอย่าง
เต็มที่ ในด้ านความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
ต่าง ๆ ในการปกป้องทะเล รวมถึงขีดความสามารถในการบังคับใช้
กฎหมายของแต่ละประเทศ”
นายอาเบะกล่าวกับพันธมิตรหมูเ่ กาะแปซิฟิกว่า ญี่ปนจะพั
ุ่
ฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพทังใน
้ “ด้ านแข็งและอ่อน” เพือ่ ช่วยให้ เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองและความยัง่ ยืนในการพึง่ พาตนเอง นอกจากนี ้ญี่ปนุ่

จะยกระดับการแลกเปลีย่ นระหว่างบุคคลเพือ่ “ฝึ กฝนผู้นำ� ทีจ่ ะแบกรับ
อนาคตของประเทศในการประชุมผู้นำ� หมูเ่ กาะแปซิฟิก” นายอาเบะกล่าว
การประชุมผู้น�ำหมูเ่ กาะแปซิฟิกครัง้ ถัดไปจะจัดขึ ้นใน พ.ศ. 2564

หัวจิตและหัวใจ

ความร่วมมือในแปซิฟิกตอนใต้ มีการผสมผสานกันมากมาย ความร่วม
มือแบบไตรภาคีขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา ได้
ให้ ค�ำมัน่ ว่าจะท�ำงานร่วมกันต่อไปและสร้ างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
อื่น ๆ ในการถ่วงดุลกับจีน
“ความร่วมมือแบบไตรภาคีนี ้ได้ รับการยอมรับว่าจ�ำเป็ นต้ องได้ รับ
การสนับสนุนมากขึ ้นเพื่อเพิ่มสันติภาพและความรุ่งเรื องในภูมิภาค
อินโดแปซิฟิก” นางบิชอป รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ออสเตรเลียในขณะนันกล่
้ าว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ สตาร์ แอนด์
สไตรป์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
นายพอล บูเคแนน นักวิเคราะห์ด้านความมัน่ คงของอเมริ กาในโอ๊ ค
แลนด์กล่าวกับสตาร์ แอนด์สไตรป์ ว่า เขาเคยเห็นการเพิ่มการระดมทุน
อันเนื่องมาจากการลงหลักปั กฐานของจีนที่เพิ่มขึ ้นในแปซิฟิกตอนใต้
นายบูเคแนนกล่าวว่าการลงหลักปั กฐานนันประกอบไปด้
้
วยสถาน
ทูตจีนแห่งใหม่ในตองงา ที่จะท�ำหน้ าที่เป็ นฐานส่งสัญญาณข้ อมูลข่าว
กรองซึง่ อยูใ่ กล้ กบั สายเคเบิลข้ อมูลใต้ น� ้ำและเรื อตรวจการณ์ รวมทังเรื
้ อ
อุทกศาสตร์ ล�ำใหม่ที่จีนมอบให้ แก่กองทัพเรื อฟิ จิ (หนังสือพิมพ์ยงั ระบุ
ถึงรายงานอื่น ๆ ที่กล่าวว่าจีนได้ จดั ฝึ กอบรมและมอบยานพาหนะให้ กบั
ต�ำรวจฟิ จิ)
นักวิเคราะห์กล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่าความต้ องการส�ำหรับ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีการใช้ จา่ ยในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
“ความร่วมมือไตรภาคีนี ้เกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อหัวจิตและหัวใจ
ในภูมิภาคและโลก และการแสร้ งท�ำเป็ นตรงกันข้ ามเป็ นเรื่ องไร้
สาระ” นายแบรด กลอสเซอร์ แมน ศาสตราจารย์อาคันตุกะประจ�ำ
มหาวิทยาลัยทามะแห่งโตเกียวกล่าวกับสตาร์ แอนด์สไตรป์
เขาโต้ แย้ งแนวคิดที่วา่ โครงการในแปซิฟิกตอนใต้ ของจีนประสบ
ความส�ำเร็จเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์คนอื่น ๆ “โครงการจ�ำนวนมาก
เหล่านี ้ไม่ได้ ผล” นายกลอสเซอร์ แมน กล่าว “ความคิดที่วา่ นี่เป็ นความ
ส�ำเร็จที่ไม่ธรรมดาส�ำหรับชาวจีนไม่ใช่เรื่ องจริ ง” o
IPD FORUM
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ก า ร จั ด ก า ร

ด้ า น ก า ร ป ร ะ ม ง
ก า ร ท� ำ ป ร ะ ม ง เ กิ น ข น า ด เ ป็ น เ ห ตุ คุ ก ค า ม วิ ถี ชี วิ ต ค ว า ม มั่ ง คั่ ง
แ ล ะ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ อ� ำ น า จ อ ธิ ป ไ ต ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ บ น เ ก า ะ แ ป ซิ ฟิ ก
น.อ. โรเบิร์ต ที. เฮนดริคสัน/กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ
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ลาทูนา่ เป็ นอาหารหลักส�ำหรับผู้คนหลาย
ร้ อยล้ านทัว่ โลก และยังเป็ นเครื่ องมือทาง
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญในหลายประเทศ ซึง่
กระจัดกระจายไปบนสายพานปลาทูนา่ ใน
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง
ประมาณร้ อยละ 60 ของปลาทูนา่ ใน
ตลาดปั จจุบนั ทัว่ โลก ตังแต่
้ ปลาซาชิมิตาโต
ไปจนถึงปลากระป๋ อง ล้ วนมาจากสายพานปลาทูนา่ ซึง่ ครอบคลุม
เขต 5 องศาเหนือและใต้ ของเส้ นศูนย์สตู ร
หลายประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟิกต้ องพึง่ พาการประมงเหล่า
นี ้เป็ นพิเศษ เพื่อสร้ างความมัง่ คัง่ และอ�ำนาจอธิปไตย เช่น ในคิริ
บาตี โปรตีนทังหมดในอาหารที
้
่ได้ จากปลาคิดเป็ นร้ อยละ 28.8
และโปรตีนสัตว์ที่มีการบริ โภคคิดเป็ นร้ อยละ 55.8 ซึง่ ประเทศ
อื่น ๆ บนเกาะแปซิฟิกในภูมิภาคนี ้มีตวั เลขที่คล้ ายคลึงกัน ตาม
รายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
รายได้ จากการประมงของคิริบาตีคดิ เป็ นร้ อยละ 64
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรื อ จีดีพี
ร้ อยละ 46 ของจีดีพีของตูวาลู ร้ อยละ 32 ของจีดีพีของหมูเ่ กาะ
มาร์ แชล และร้ อยละ 24.4 ของจีดีพีของไมโครนีเซีย ตามรายงาน
ของธนาคารโลก นอกจากนี ้ ประชากรตองงาร้ อยละ 33 ยังได้ รับ
การจ้ างงานในบางส่วนของภาคการประมง ซึง่ ตัวเลขส�ำหรับซามัว
คือร้ อยละ 42

รูปแบบการอพยพของฝูงปลาทูนา่ ที่สงู ยิ่งท�ำให้ การจัดการ
กับการประมงท้ าทายมากขึ ้น ปลาทูนา่ ที่วา่ ยอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของคิริบาตีวนั นี ้ อาจไปว่ายอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
หมูเ่ กาะมาร์ แชลวันพรุ่งนี ้ หรื อในทะเลลึกที่อื่น ๆ การเคลื่อนไหว
ระหว่างเขตอ�ำนาจศาลอย่างเป็ นอิสระนี ้ ท�ำให้ ขอบเขตการบังคับ
ใช้ กฎหมายมีความท้ าทาย ก�ำลังมีการจับปลาหลายสายพันธุ์รวม
ทังทู
้ นา่ เกินขนาดในภูมิภาคดังกล่าวและทัว่ โลก
การท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การ
ควบคุมก่อให้ เกิดความตึงเครี ยดในภูมิภาคนี ้และที่อื่น ๆ การท�ำ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุมท�ำให้
ประเทศต่าง ๆ ในหมูเ่ กาะแปซิฟิกถูกช่วงชิงรายได้ ไป รวมแล้ วก
ว่า 600 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 1.9 หมื่นล้ านบาท)
ต่อปี ตามที่ระบุในรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ พ.ศ. 2559 เงินทังหมดที
้
่ถกู ช่วงชิงไปเป็ นจ�ำนวน
มหาศาล เนื่องจากประเทศ เช่น คิริบาตีมีจีดีพีที่เคลื่อนไหวอยู่
ประมาณ 200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 6.3 พันล้ านบาท)
ต่อปี มีปลาทูนา่ เพียงร้ อยละ 20 เท่านันที
้ ่จบั โดยเรื อของเกาะ
แปซิฟิก ตามการรายงานของกรี นพีซ นิวซีแลนด์

การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ การควบคุม

การท�ำประมงเกินขนาดอาจท�ำให้ ความมัน่ คงทางอาหารและ
อ�ำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจในอนาคตส�ำหรับประเทศเหล่านี ้
ตกอยูใ่ นอันตราย ชาวประมงก�ำลังจับปลาทูนา่ และมากกว่าร้ อย
ละ 30 ของโควตาประจ�ำปี ส�ำหรับปลาทูนา่ ในภูมิภาคไม่มีการ
รายงาน ตามการศึกษาแยกต่างหากของธนาคารโลก กองทุนเพื่อ
ส�ำนักวิจยั พิว ส�ำนักงานการประมงนานาทัศนะในหมูเ่ กาะแปซิฟิก
สหภาพยุโรป และอีกมากมาย การจับปลาที่โตเต็มวัยพร้ อม
สืบพันธุ์เกินขนาดอาจท�ำให้ ฝงู ปลาลดฮวบ จากการลดจ�ำนวนลง
ของฝูงลูกและท�ำให้ การวางไข่ลดลงอย่างรวดเร็ว
จากความเสี่ยงดังกล่าว ประเทศในอินโดแปซิฟิกจะต้ อง
ร่วมมือกันปกป้องทรัพยากรอันมีคา่ นี ้และสร้ างเสถียรภาพให้
กับภูมิภาค คณะกรรมการการประมงแห่งแปซิฟิกตะวันตกและ
แปซิฟิกกลางและส�ำนักการประมงนานาทัศนะในหมูเ่ กาะแปซิฟิก
เป็ นหน่วยงานส�ำคัญที่มีหน้ าที่จดั การประชากรปลาในภูมิภาคดัง
กล่าวและควบคุมการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้ การควบคุม

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางจาซินดา อาร์ เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ถ่ ายภาพ
คู่กบั นายเดวิด ทีเอโบ ตัวแทนของคิริบาตี ระหว่ างการประชุมสุ ดยอดความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกทีก่ รุงพอร์ ตมอร์ สบี ประเทศปาปัวนิวกินี รอยเตอร์
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อย่างไรก็ตาม การประมงเป็ นมากกว่าเพียงความมัน่ คง
ทางอาหาร เนื่องจากเป็ นวิถีชีวิตส�ำหรับพลเมืองใน
ภูมิภาคนี ้ และยังเป็ นพื ้นฐานของอ�ำนาจอธิปไตยทาง
เศรษฐกิจด้ วย
ระดับประชากรสัตว์น� ้ำที่ดีนนเชื
ั ้ ่อมโยงโดยตรง
กับความมัน่ คงทางอาหาร ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และความมัน่ คงของยุทธบริ เวณในระดับภูมิภาค
ตามที่ปรา กฎให้ เห็นจากสถานการณ์ตา่ ง ๆ นับไม่
ถ้ วน การขาดแคลนอาหารก่อให้ เกิดปั ญหาทางความ
มัน่ คงมากมาย เป็ นสาเหตุหลักที่น�ำไปสูก่ ารอพยพ
ของประชากรจ�ำนวนมาก ซึง่ อาจก่อให้ เกิดองค์กร
อาชญากรรมข้ ามชาติ เช่น การมีสว่ นร่วมในการค้ ามนุษย์
เพื่อสร้ างฐานที่มนั่ คงในพื ้นที่
ชาวประมงโซมาเลียหันไปใช้ การกระท�ำอันเป็ น
โจรสลัดนอกจะงอยแอฟริ กา หลังจากชาวประมงทาง
น� ้ำระยะไกลต่างชาติท�ำการประมงเกินขนาดอย่างผิด
กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของโซมาเลีย และท�ำให้
เกิดการล่มสลายของการท�ำประมง เกิดความขัดแย้ งระ
หว่างไอซ์แลนด์และสหราชอาณาจักรในเรื่ องสิทธิการท�ำ
ประมงในช่วงปลายทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2523)

กรณีศกึ ษาการล่มสลายของจ�ำนวนประชากรสัตว์นำ�้
ลองพิจารณาในกรณี ของปลาพอลล็อคในใจกลางทะเลเบริ งใน "โดนัทโฮล"
พื้นที่ดงั กล่าวอยูใ่ นพื้นที่น่านน�้ำสากลที่มีขนาดใหญ่กว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เล็กน้อย ระหว่างรัฐอะแลสกาและรัสเซีย เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของรัสเซียและ
สหรัฐฯ ล้อมรอบโดนัทโฮล ของรัสเซีย แต่เป็ นน่านน�้ำสากลที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเปิ ดให้ชาวประมงจากทุกประเทศท�ำการประมงได้ ที่นี่มีปลาพอล
ล็อคมากมาย ซึ่งเป็ นปลาที่ใช้ทำ� ทุกอย่างตั้งแต่ปุ๋ยไปจนถึงแซนด์วชิ มีเรื อประมง
จากประเทศต่างๆ ท�ำการจับปลาพอลล็อคที่มีอยูใ่ นโดนัทโฮลโดยไม่หยุดยั้ง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2536 มีการจับปลาพอลล็อคมากที่สุดใน พ.ศ. 2532 ถึง
พ.ศ 2533 ซึ่งมีการน�ำปลาขึ้นเทียบท่าสูงถึง 1.4 ล้านเมตริ กตัน แต่ใน พ.ศ. 2533
ถึง พ.ศ. 2534 จ�ำนวนปลาที่ข้ ึนเทียบท่าเกือบไม่ถึง 300,000 เมตริ กตัน ในปี ถัด
มา จ�ำนวนประชากรปลาลดลงอย่างรวดเร็ วเนื่องจากท�ำการประมงเกินขนาด ใน
พ.ศ. 2559 ช่วงเวลาที่มีการส�ำรวจล่าสุ ด จ�ำนวนประชากรปลายังคงอยูใ่ นระดับต�่ำ
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และการปะทะเล็กน้ อยที่คล้ ายกันนี ้ได้ เกิดขึ ้นระหว่าง
แคนาดาและสเปนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ.
2533-2543) การท�ำประมงเกินขนาดยังก่อให้ เกิดความ
ตึงเครี ยดเพิ่มขึ ้นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาในทะเลจีนใต้
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดิมพันอ้ างสิทธิเหนือคูแ่ ข่งใน
การท�ำประมง เช่น จีนได้ คกุ คามชาวประมงของเวียดนาม
และฟิ ลปิ ปิ นส์อย่างรุนแรง
การล่มสลายของประชากรสัตว์น� ้ำอาจก่อให้ เกิดความ
ล้ มเหลวทางเศรษฐกิจของประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟิกเหล่านี ้
หลายประเทศ การพึง่ พาทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่า
นี ้ที่ขึ ้นอยูก่ บั ระดับของประชากรสัตว์น� ้ำ ท�ำให้ ประเทศที่
มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ เหล่านี ้มีความเสี่ยงอย่าง
มากต่อยุทธวิธีทางการทูตแบบให้ ก้ เู งินและสร้ างหนี ้ เช่น
ยุทธวิธีที่จีนใช้ นอกจากนี ้ ยังเพิ่มความอ่อนไหวต่อการก
ระท�ำอันเป็ นโจรสลัด กลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่ง องค์กรอาชกร
รมข้ ามชาติ และองค์ประกอบที่บนั่ ทอนเสถียรภาพอื่น ๆ

ทิศทางในอนาคต

ประเทศที่ท�ำการประมงที่มีสว่ นรับผิดชอบจะต้ องร่วมมือ
กันต่อสู้กบั การประมงเกินขนาดที่ไม่มีการรายงานซึง่ เกิด
ขึ ้นในน่านน� ้ำอาณาเขตของประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟิกเหล่า
นี ้ การจัดการความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาจเป็ นปั จจัย
ส�ำคัญในการสร้ างสายพานปลาทูนา่ ที่ยงั่ ยืน พันธมิตร
และหุ้นส่วนสามารถช่วยสร้ างการก�ำกับดูแลกิจการทาง
ทะเล และท�ำให้ เกิดเจตจ�ำนงทางการเมืองภายในภูมิภาค
ได้ ประชาคมโลกมีความพยายามเป็ นอย่างมากในการ
สร้ างศักยภาพและขีดความสามารถในการด�ำเนินการ
เฝ้าระวัง รวมถึงการบังคับใช้ กฎหมายทางทะเล อย่างไร
ก็ตาม ระบบการเฝ้าระวังที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งล่าสุดควบคู่
กับเรื อบังคับใช้ ที่ใหม่และทันสมัยที่สดุ ได้ รับการพิสจู น์
แล้ วว่าไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ขันสุ
้ ดท้ ายให้ ส�ำเร็จลุลว่ งได้ มาตรการอนุรักษ์ และการ
จัดการของคณะกรรมการการประมงแห่งแปซิฟิกตะวัน
ตกและแปซิฟิกกลางนันอ่
้ อนแอในขันตอนการบั
้
นทึกการ
จับและการขนถ่าย
จุดเริ่ มต้ นในการต่อสู้กบั การท�ำประมงเกินขนาด คือ
เพื่อให้ ประเทศท�ำประมงที่มีสว่ นรับผิดชอบของคณะ
กรรมการการประมงแห่งแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิก
กลางหันมาร่วมมือกัน และด�ำเนินการมาตรการอนุรักษ์
และการจัดการที่ก�ำกับบันทึกการจับอย่างเข้ มงวด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการการประมงแห่งแปซิฟิกตะวัน
ตกและแปซิฟิกกลางต้ องใช้ กฎระเบียบที่ห้ามการขนถ่าย
ในทะเลหลวงทังหมด
้
ท้ ายที่สดุ ประเทศชายฝั่ งต้ องเปิ ด
รับและด�ำเนินการใช้ กฎหมายภายในประเทศที่คล้ ายคลึง
กัน ส�ำหรับการบันทึกการจับและการขนถ่ายภายใต้
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และมีเจตจ�ำนงทางการเมืองที่จะ

ด�ำเนินคดีอย่างเข้ มงวดกับชาวประมงที่ท�ำผิดกฎหมาย ซึง่
โดยพื ้นฐานแล้ วคือการปล้ นรายได้ ของประเทศไป
ประเทศมหาอ�ำนาจที่มีสว่ นรับผิดชอบจ�ำนวนมาก
ก�ำลังด�ำเนินการเชิงรุกในการแก้ ไขวิกฤตการประมงเกิน
ขนาดที่ก�ำลังเกิดขึ ้น เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้ จดั ตัง้
เรื อลาดตระเวนของกองทัพเรื อนิวซีแลนด์ เพื่อสนับสนุน
ปฏิบตั กิ ารตรวจจับการท�ำประมงที่ผิดกฎหมายระยะ
เวลาสามเดือนในน่านน� ้ำฟิ จิ ท�ำให้ มีเรื อบังคับทางทะเล
มากกว่า 150 ล�ำ ข้ อตกลงเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย
ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และประเทศหมูเ่ กาะในภูมิภาค 11
แห่ง เปิ ดโอกาสให้ มีปฏิบตั กิ ารที่คล้ ายคลึงกัน นอกจาก
นี ้สหรัฐฯ ยังวาดภาพถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย
บนชายฝั่ ง เพื่อช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ มีความสามารถในการด�ำเนินคดีมากขึ ้น
ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และสหรัฐฯ ได้ ร่วมมือ
กับประเทศและดินแดนหมูเ่ กาะแปซิฟิกมาเป็ นเวลาหลาย
ปี เพื่อสร้ างการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ในทะเล รวมถึง
ศักยภาพและขีดความสามารถด้ านความปลอดภัย ญี่ปนุ่
และแคนาดาด�ำเนินการในพื ้นที่การค้ านี ้เช่นกัน
สนธิสญ
ั ญาปลาทูนา่ ในแปซิฟิกใต้ ซึง่ เป็ นข้ อตกลงต่อ
เนื่องระหว่างสหรัฐฯ และ 16 ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟิก เริ่ ม

มีผลบังคับใช้ เมื่อ พ.ศ. 2531 และบังคับใช้ มาเป็ นเวลา
กว่า 30 ปี โดยมีการขยายเวลาใน พ.ศ. 2536 และ พ.ศ.
2545 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ประเทศที่เข้ าร่วม
ได้ ปรับปรุงสนธิสญ
ั ญา เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีที่เรื อประมง
สหรัฐฯ รับรองความปลอดภัยในการเข้ าถึงน่านน� ้ำการ
ประมงปลาทูนา่ ของประเทศที่บงั คับใช้ สนธิสญ
ั ญาดัง
กล่าวให้ ทนั สมัยขึ ้น สนธิสญ
ั ญาดังกล่าว ซึง่ เป็ นต้ นแบบ
ความร่วมมือด้ านการประมงสากล ได้ ชว่ ยให้ มีการจัด
ตังการสั
้
งเกตการณ์ด้านการประมงและข้ อก�ำหนดการ
รายงานข้ อมูล รวมทังมาตรฐานการติ
้
ดตาม ควบคุม และ
การเฝ้าระวังส�ำหรับการประมงของภูมิภาค
ยังต้ องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดโครงการ
เหล่านี ้ต่อไป ประเทศอื่น ๆ ที่ท�ำการประมงในน่านน� ้ำ
ระยะไกลที่มีสว่ นรับผิดชอบ จ�ำเป็ นต้ องด�ำเนินการกับเรื อ
ที่ท�ำการประมงและการขนส่งอย่างผิดกฎหมายภายใต้ ธง
ของประเทศอย่างเข้ มงวดมากขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสิง่ ขับ
เคลื่อนทางเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค ซึง่ ก็คือปลาทูนา่ จะ
มีความยัง่ ยืนในระยะยาว มุมมองเกี่ยวกับปลาทูนา่ เกี่ยว
พันอย่างใกล้ ชิดกับภาพรวมอนาคตของอินโดแปซิฟิก
เมื่อเศรษฐกิจของประเทศก้ าวหน้ า ความมัน่ คงของยุทธ
บริ เวณก็ก้าวหน้ าเช่นเดียวกัน o

ผู้ทมี่ าเลือกซื้อตรวจดู
ปลาทูน่าแช่ แข็งทีต่ ลาด
โทโยสุ ซึ่งกลับมาเปิ ด
ใหม่ ในโตเกียวเมือ่ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ผู้น�ำ
การพัฒนา

เพื่อการท�ำงานร่วมกัน
มุมมองของกองทัพบกนิวซีแลนด์
พล.ต. จอห์น อาร์ . บอสเวลล์ เสนาธิการกองทัพบกนิวซีแลนด์

Hutia te rito o te harakeke, Kei whea te komako e ko?
Ki mai ki ahau; He aha te mea nui o te Ao? Maku e ki
atu, he tangata, he tangata, he tangata
หากหัวใจของพุ่มป่ านถูกน�ำออกไปเสีย นกเบลเบิร์ดจะไปร้ องเพลงทีใ่ ด หากถามว่ า “สิ่งใดส�ำคัญ
ทีส่ ุดในโลก” ฉันคงจ�ำต้ องตอบไปว่ า “ผู้คน ผู้คน และผู้คนนั่นเอง”

ภ

าษิตของชาวเมารีซงึ่ ใช้ ฮาราคีคหี รือต้ นป่ านเป็ นการเปรียบ
เปรย มีความหมายว่าหากปราศจากเสียงของเด็ก ๆ ในโลก
(ซึง่ คือคนรุ่นถัดไป) มนุษยชาติจะไม่อาจด�ำรงอยูไ่ ด้ (ต้ นป่ านสือ่ ถึง
ครอบครัว (วาเนา) ใบชันนอกคื
้
อบรรพบุรุษ (ตาปูนา) ใบชันในคื
้ อพ่อ
แม่ (มาตูนา) และใบชันในสุ
้ ดคือลูกน้ อย (รีโตหรือเปเป) มีเพียงใบชัน้
นอกเท่านันที
้ ต่ ดั ออกเพือ่ ให้ ใบด้ านในปกป้องเด็ก ๆ เอาไว้ )
ชาวเมารี ตงรกรากในนิ
ั้
วซีแลนด์เมื่อประมาณ 1,000 ปี ก่อน
ขณะที่ชาวยุโรปเข้ ามาตังรกรากเมื
้
่อไม่ถงึ 200 ปี ที่ผา่ นมา ผม
ไม่มีสายเลือดของชาวเมารี เลย แต่ก็ท�ำหน้ าที่ในกองทัพบกที่มี
วัฒนธรรมที่พฒ
ั นาจนสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงมรดกของชาว
ยุโรปและชาวเมารี ควบคูก่ นั อย่างครบสมบูรณ์ ส่วนใหญ่สงิ่ ที่เรา
ท�ำในฐานะกองทัพบก ทังวิ
้ ธีแต่งกาย การฝึ กซ้ อม ยศ ประเพณี
และสัญลักษณ์ ล้ วนมีต้นก�ำเนิดมาจากอังกฤษ แต่ตวั ตนของผม
ในฐานะทหารนิวซีแลนด์ยงั ได้
รับการขัดเกลาอย่างมากจาก
โรงเรียนปื นใหญ่ ของกองทัพ
ลักษณะของนักรบเมารี อีกด้ วย
นิวซีแลนด์ ทดสอบเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับ
และในฐานะองค์กร เราน้ อม
ต้ นและทหารปื นใหญ่ ของกรมรบ
ภาคสนามที่ 16 ในการฝึ กซ้ อมยิง
รับการปฏิบตั ิและประเพณีของ
อาวุธและปื นครก ในระหว่ างการ
ชาวเมารี มามากมาย ใน พ.ศ.
ฝึ กซ้ อมรหัสเฮลล์ ไฟร์ ในไวโออูรู
2538 กองทัพบกนิวซีแลนด์ได้
กองทัพนิวซีแลนด์
รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการ
ว่าเป็ นหน่วยงานชนเผ่าภายใน
นิวซีแลนด์ และนับจากวันนันยั
้ งได้ รับการขนานนามว่าเป็ น งาตี ทู
มาเตาเอนกา หรื อเผ่าจ้ าวแห่งสงคราม
ประเด็นของผมในการอธิบายเรื่องนี ้คือเพือ่ แสดงให้ เห็น โดยเฉพาะ
กับเพือ่ นร่วมอาชีพชาวสหรัฐฯ ว่า แม้ นวิ ซีแลนด์จะมีประชาธิปไตย
แบบตะวันตก เป็ นสมาชิกของกลุม่ ไฟว์อายส์ รวมทังมี
้ กองทัพขนาด
เล็กทีม่ คี วามเชีย่ วชาญซึง่ ใช้ หลักการ ยุทธวิธี เทคนิค และขันตอนที
้
่
คล้ ายกับสหรัฐฯ แต่ดเี อ็นเอของเราไม่เหมือนกัน เรามองตัวเองต่าง
ออกไป สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับผมในฐานะบุคคล ผู้นำ� และในฐานะทหาร
ทีเ่ ชีย่ วชาญอาจไม่สำ� คัญส�ำหรับสหรัฐฯ นัก และล�ำดับความส�ำคัญ
ของผมจะแตกต่างกันไปตามโอกาสและผลทีต่ ามมา

การปลูกฝังความเข้าใจ

ในขณะที่เรามองไปที่การพัฒนาผู้น�ำระดับภูมิภาคส�ำหรับโลกที่
มีความซับซ้ อน โดยเน้ นการด�ำเนินงานควบคูก่ นั และกับพันธมิตร
ระดับภูมิภาคของเรา เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่เราทังสองซึ
้
ง่ สนับสนุนการ
พัฒนาผู้น�ำทัว่ อินโดแปซิฟิกจะต้ องทราบว่าสิง่ ที่ใช้ ได้ กบั เราอาจ
ใช้ ไม่ได้ กบั พันธมิตรระดับภูมิภาคของเรา ความต้ องการของแต่ละ
บุคคลและจุดมุง่ เน้ นของการฝึ กอบรม แม้ กระทัง่ แนวทางการเรี ยนรู้
ของพันธมิตรจ�ำเป็ นต้ องมีการท�ำความเข้ าใจอย่างถี่ถ้วน นอกจาก
นี ้ ยังขึ ้นอยูก่ บั การใช้ เวลาเพื่อท�ำความเข้ าใจว่าเราสามารถปรับ
ความช่วยเหลือให้ ดีขึ ้นได้ ทังกั
้ บกล่มุ เป้าหมายที่เราก�ำลังสนับสนุน
และผลลัพธ์ตา่ ง ๆ ซึง่ รวมถึงผลลัพธ์ของการท�ำงานร่วมกันที่เราทัง้
สองฝ่ ายแสวงหา
ดังนัน้ เพื่อผสานความร่วมมือกับกองทัพประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้ องการผู้ฝึกสอน
และนักการศึกษาที่มีความสามารถ ซึง่ ปรับใช้ แนวทางปฏิบตั แิ ละ
ขันตอนของเราได้
้
โดยไม่ท�ำให้ สาระส�ำคัญหรื อเนื ้อหาหลักของ
แนวทางปฏิบตั แิ ละขันตอนเหล่
้
านันย่
้ อหย่อนลง กับความต้ องการ
ที่แตกต่างกันของประเทศในภูมิภาคของเราและจากนันก็
้ จะ
ท�ำงานร่วมกับประเทศเหล่านี ้ได้ โดยสะดวก เราต้ องการผู้ฝึกสอน
ที่สามารถเข้ าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของตนเอง และผู้ที่ไม่
เพียงแต่สบายใจในการใช้ เวลามีสว่ นร่วม ปฏิสมั พันธ์ และสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในการท�ำงานกับเพื่อนร่วมงานทัว่ ทังอิ
้ น
โดแปซิฟิก แต่ยงั สามารถพัฒนาแนวทางการฝึ กอบรมที่กล่าวมาซึง่
เกี่ยวข้ องกันได้ อีกด้ วย ลองพิจารณาถึงวิธีที่กองทัพบกนิวซีแลนด์
พยายามท�ำสิง่ นี ้
ก่อนหน้ านี ้ เราได้ จดั การฝึ กอบรมความเป็ นผู้น�ำอย่างเป็ น
ทางการในนิวซีแลนด์ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นอาชีพ และจาก
นัน้ นอกเหนือจากการร่วมงานกันเป็ นครัง้ คราวในหลักสูตรที่เลือก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับนายทหารชันประทวนและพั
้
นจ่าต่าง ๆ ก็
อาศัยประสบการณ์จากการท�ำงานในการเตรี ยมบุคลากรของเราให้
เป็ นผู้น�ำในระดับต่อไป
เราปรับใช้ กรอบการท�ำงานที่ท�ำให้ การฝึ กอบรมความเป็ นผู้น�ำ
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กรอบความเป็นผู้น�ำ

ก

คูมลู

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

องทัพปาปั วนิวกินีจดั ท�ำกรอบการท�ำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฝึ กสอน การฝึ กอบรม และการให้ ค�ำ
ปรึกษาแก่ผ้ นู �ำใน พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาความเป็ น
ผู้น�ำดังกล่าวครัง้ แรกของกองทัพ
พล.จ. กิลเบิร์ต โทโรโพ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพปาปั วนิวกินี
กล่าวว่ากรอบความเป็ นผู้น�ำคูมลู มีความจ�ำเป็ น “เพื่อการ
เติบโตขององค์กรและการด�ำเนินภารกิจของเราเพื่อปกป้อง
ปาปั วนิวกินี ประชาชนของประเทศ และผลประโยชน์
ตามมาตรฐานสูงสุด” ตามรายงานของ เดอะเนชัน่ แนล
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของปาปั วนิวกินี
พล.จ. โทโรโพจัดท�ำกรอบดังกล่าวร่วมกับนายไอแซค ลู
พารี เอกอัคราชทูตใหญ่ และนายโซลัน มิริซมิ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงกลาโหมในพิธีเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ตาม
รายงานของหนังสือพิมพ์ โพสต์-เคอเรี ยร์ ของปาปั วนิวกินี
เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของกองทัพปาปั วนิวกินีลงนามใน
ปฏิญญาลาโลกิใน พ.ศ. 2557 เพื่อปรับใช้ กรอบความเป็ นผู้น�ำ
ซึง่ มีพื ้นฐานจากค่านิยมของกองทัพและ “จะเป็ นแกนหลักของ
การพัฒนาความเป็ นผู้น�ำในกองทัพปาปั วนิวกินี” พล.จ. โทโร
โพกล่าว
พ.ท. ดิกเกอร์ ส เอสโซ จัดท�ำกรอบดังกล่าวขึ ้นโดยได้ รับ
ความช่วยเหลือจากกองทัพนิวซีแลนด์ คณะท�ำงานของผู้
เชี่ยวชาญประกอบไปด้ วย พ.อ. เรย์ นูมา เสนาธิการกองทัพ
ปาปั วนิวกินีและผู้น�ำระดับสูงคนอื่น ๆ ของกองทัพปาปั วนิวกินี
รับรองกรอบดังกล่าว โพสต์-เคอเรี ยร์ รายงาน
พ.อ. คาร์ ล วราโคไน แม่ทพั พื ้นที่กองทัพปาปั วนิวกินีกล่าว
กับโพสต์-เคอเรี ยร์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ว่าการพัฒนา
ความเป็ นผู้น�ำของกองทัพปาปั วนิวกินีมีความส�ำคัญเป็ นอันดับ
แรกส�ำหรับผู้บญ
ั ชาการกองทัพปาปั วนิวกินี กองทัพปาปั ว
นิวกินีด�ำเนินการฝึ กอบรมครัง้ แรกภายใต้ กรอบคูมลู ในเดือน
สิงหาคมและตุลาคม พ.ศ. 2561
เจ้ าหน้ าที่กองทัพนิวซีแลนด์สองนาย จ.ส.ต. นาธาน เท
อร์ เนอร์ และ จ.ส.ต. อเล็กซ์ เฟรเซอร์ ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ กบั หลักสูตร ซึง่ มุง่ เป้าไปที่ผ้ นู �ำตังแต่
้ ระดับ พลโทจนถึงพล
จัตวา
พ.อ. วราโคไนกล่าวว่า หลักสูตรแรกจะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้
รับเครื่ องมือในการ “มอบแนวนโยบายที่ดีให้ กบั ผู้น�ำระดับต้ น
เพื่อฝึ กซ้ อมและสนับสนุนการส่งข้ อความที่มีความเป็ นผู้น�ำใน
ระดับของตน” โพสต์-เคอเรี ยร์ รายงาน

48

IPD FORUM

สอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าในอาชีพอย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น รวม
ทังผสานการพั
้
ฒนาความเป็ นผู้น�ำลงในหลักสูตรการฝึ กอบรมให้
ดียิ่งขึ ้น เพื่อเตรี ยมบุคลากรของเราให้ เป็ นผู้น�ำในสภาพแวดล้ อม
ร่วมสมัยได้ ดียิ่งขึ ้น การเปลี่ยนแปลงนี ้มีเป้าหมายเพื่อผลิต
กองทัพผู้น�ำซึง่ พึง่ พาตนเองและมีความยืดหยุน่ ผู้ซงึ่ มีเครื่ องมือ
ที่เหมาะสมทุกส่วนในอาชีพในการสร้ างแรงบันดาลใจและก�ำกับ
ดูแลบุคลากรใต้ บงั คับบัญชาของตน กรอบการท�ำงานด�ำเนิน
การผ่านขันตอนต่
้
อไปนี ้ ได้ แก่ สัง่ การตนเอง สัง่ การทีม สัง่ การ
ผู้น�ำ ระบบ ความสามารถ ความสามารถแบบบูรณาการ และสัง่
การองค์กร
ขันตอนเหล่
้
านี ้น�ำไปใช้ กบั ทุกคน ตังแต่
้ การสรรหาไปจนถึง
ผู้บญ
ั ชาการกองทัพ ซึง่ เชื่อมโยงกับรูปแบบความก้ าวหน้ าทาง
อาชีพของกองทัพนิวซีแลนด์ และใช้ รูปแบบของทฤษฎีห้องเรี ยน
การรายงานแบบ 360 องศา และการเรี ยนรู้ภาคสนามด้ วยการ
ลงมือปฏิบตั จิ ริ ง ที่ส�ำคัญ นอกเหนือจากหลักสูตรความเป็ นผู้น�ำ
ล้ วน ๆ แล้ ว กรอบการท�ำงานนี ้ยังเป็ นพื ้นฐานส�ำหรับการผสาน
การฝึ กอบรมความเป็ นผู้น�ำในหลักสูตรการบังคับบัญชาและผู้
ช�ำนาญการทังหมดด้
้
วย เช่น เราตังวั
้ ตถุประสงค์ความเป็ นผู้น�ำ
ของหลักสูตรผู้บงั คับกองพลทหารราบตามการสัง่ การระดับ
ทีม ขณะที่เราเชื่อมโยงหลักสูตรผู้บงั คับกองร้ อยการต่อสู้เข้ ากับ
หลักสูตรในการสัง่ การระดับระบบ ผมเข้ าร่วมหลักสูตรการสัง่
การองค์กรในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ในฐานะนายพลจัตวา
ระบบนี ้ตระหนักว่าผู้น�ำต้ องได้ รับการพัฒนาในทุกระดับ
โดยไม่ค�ำนึงถึงยศ ต�ำแหน่ง หรื อประสบการณ์ และให้ เรามีจดุ
อ้ างอิงร่วมกันส�ำหรับการฝึ กอบรมความเป็ นผู้น�ำทัว่ ทังกองทั
้
พ
นอกจากนี ้ ยังเป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ เกิดการสนทนากับพันธมิตรใน
ภูมิภาค เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่เราอาจมีให้ ส�ำหรับการพัฒนา
ความเป็ นผู้น�ำของพันธมิตรเอง เมื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ที่ผา่ นมากับผลลัพธ์ที่พนั ธมิตรของเราแสวงหา เราจึงได้
พัฒนาชุดสนับสนุนการฝึ กอบรมที่ชว่ ยปรับปรุงความสามารถใน
การเป็ นผู้น�ำของบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพวิธีปฏิสมั พันธ์และ
ปฏิบตั งิ านระหว่างเรากับพันธมิตร

การท�ำงานร่วมกับปาปัวนิวกินี

ใน พ.ศ. 2560 ปาปั วนิวกินจี ดั ตังคณะกรรมการด้
้
านการพัฒนา
ความเป็ นผู้นำ� ขึ ้น ในช่วงแปดปี ทผี่ า่ นมา กองทัพนิวซีแลนด์ทำ� งาน
เคียงบ่าเคียงไหล่กบั ปาปั วนิวกินี เพือ่ ช่วยพัฒนากรอบความเป็ น
ผู้นำ� คูมลู ผ่านการแลกเปลีย่ นและการริเริ่มพัฒนาหลักสูตร คูมลู
นกแห่งสรวงสวรรค์ของปาปั วนิวกินี เป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ น
ผู้นำ� ความเป็ นเลิศ และความทะเยอทะยานของประชาชนในชาติ
กองทัพนิวซีแลนด์จดั ท�ำโครงการความเป็ นผู้นำ� คูมลู ขึ ้น เพือ่ เป็ น
เกียรติแก่ความสัมพันธ์ทมี่ กี บั ปาปั วนิวกินแี ละเพือ่ เป็ นการยกย่อง
วัฒนธรรมของปาปั วนิวกินี
แม้ วา่ กรอบความเป็ นผู้น�ำคูมลู สะท้ อนให้ เห็นถึงกรอบการ
พัฒนาความเป็ นผู้น�ำของกองทัพนิวซีแลนด์ แต่ระดับความเป็ น
ผู้น�ำ โครงสร้ างทางจริ ยธรรม และองค์ประกอบด้ านค่านิยมก็
เป็ นเอกลักษณ์ของปาปั วนิวกินีเอง เมื่อเร็ว ๆ นี ้ กองทัพปาปั ว

นิวกินีออกแบบ พัฒนา และจัดอบรมหลักสูตรด้ านความสามารถ
ในการสัง่ การ ซึง่ ได้ ตรวจสอบกรอบความเป็ นผู้น�ำคูมลู และสร้ าง
การพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรมในด้ านความเป็ นผู้น�ำของกองทัพ
ปาปั วนิวกินี ความส�ำเร็จที่เกิดจากการจัดตังคณะกรรมการการ
้
พัฒนาความเป็ นผู้น�ำของกองทัพปาปั วนิวกินีและการจัดการฝึ ก
อบรมที่ดีตามมา สะท้ อนให้ เห็นถึงสิง่ ที่ความเป็ นพันธมิตรอันเข้ ม
แข็งสามารถมอบให้ ได้
โครงการความช่วยเหลือซึง่ กันและกันของเรา มีการจัดฝึ กอบรม
ความเป็ นผู้น�ำประเภทนี ้ให้ กบั หลายชาติในแปซิฟิกและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ โครงการนี ้สนับสนุนเงินทุนแก่ทีมฝึ กอบรมจ�ำนวน
มาก เช่น ทีมหนึง่ ที่เราส่งไปยังปาปั วนิวกินี ซึง่ เป็ นการประกาศ
อย่างถาวรเกี่ยวกับส่งเจ้ าหน้ าที่สนับสนุนให้ กบั รัฐต่าง ๆ ในหมู่
เกาะแปซิฟิกและการส่งตัวแทนจากกองทัพบกของแปซิฟิกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ าร่วมหลักสูตรการบังคับบัญชา ความ
เป็ นผู้น�ำ และผู้เชี่ยวชาญในนิวซีแลนด์ นอกจากนี ้ เรายังให้ การ
สนับสนุนชาติพนั ธมิตรของเราในการเข้ าเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษา
ในนิวซีแลนด์ ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นการปฏิสมั พันธ์ที่สง่ เสริ มการท�ำงาน
ร่วมกัน

ผูค้ นนั่นเอง

ภาษิตของชาวเมารี ที่ผมยกมาเป็ นบทน�ำ พูดถึงสิง่ ที่มีความส�ำคัญ
ในชีวิตและตอบค�ำถามที่วา่ “สิง่ ใดส�ำคัญที่สดุ จากทังมวล
้
He
tangata, he tangata, he tangata.” ผู้คน ผู้คน และผู้คนนัน่ เอง
เนื่องจากกองทัพนิวซีแลนด์ให้ การสนับสนุนแก่เพื่อนร่วม

ทหารนิวซีแลนด์ ยนื เฝ้ าระวังในพิธีวนั แอนแซกทีอ่ นุสรณ์ สถานสงครามแห่ ง
ชาติปูเคอาฮูเมือ่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีเ่ วลลิงตัน วันแอนแซกเป็ นการร�ำลึก
ถึงสมาชิกกองทัพออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทเี่ ข้ าร่ วมรบทีส่ มรภูมกิ ลั ลิโพลีใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 เก็ตตี ้อิมเมจ

ภูมิภาคของเรา เราจึงสนับสนุนการพัฒนาผู้น�ำภูมิภาคของเราใน
การด�ำเนินงานควบคูไ่ ปด้ วยตนเอง หุ้นส่วนและพันธมิตรของเรา
ในโลกที่ซบั ซ้ อนขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ที่มงุ่ เป้าอย่างชัดเจนไปที่
“ส่วนของผู้คน” ใน “สมการการท�ำงานร่วมกัน” ที่ยิ่งใหญ่ขึ ้น
อย่างไรก็ดี สิง่ ที่ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือเครื อข่ายความ
สัมพันธ์ทางวิชาชีพที่เราได้ สร้ างขึ ้นกับผู้น�ำจากทัว่ ภูมิภาค ขณะ
ที่บคุ ลากรของเราพัฒนาและก้ าวหน้ าในอาชีพของตน เพื่อน
ร่วมอาชีพจากชาติพนั ธมิตรต่าง ๆ ซึง่ มีความก้ าวหน้ าไปในเวลา
เดียวกัน ล้ วนเป็ นสื่อกลางที่มีคา่ ยิ่งทังในยามสงบและยามวิ
้
กฤต
บ่อยครัง้ ที่ความสัมพันธ์ซงึ่ สร้ างขึ ้นโดยการมีสว่ นร่วมในภูมิภาค
ของเรา ช่วยให้ เราข้ ามขันตอนของระบบราชการ
้
ผสานการท�ำงาน
กับพันธมิตรเอเชียและแปซิฟิกของเราได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น รวมทังสามารถด�
้
ำเนินงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้นในภูมิภาคของเรา ข้ อเสนอเปี่ ยมคุณค่าจากผลลัพธ์เหล่านี ้เป็ นที่
ประจักษ์ ชดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองการท�ำงานร่วมกัน o
บทความนี ้เป็ นการดัดแปลงค�ำปราศรัยของ พล.ต. จอห์น อาร์ . บอสเวลล์ในระหว่างการประชุม
“การพัฒนาผู้น�ำภูมิภาคส�ำหรับโลกที่ซบั ซ้ อน” ในการประชุมกองทัพบกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่
เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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สันติภาพ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรั ม  |  ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ มิ เมจ

ศรีลงั กาก้าวข นึ้ มาในฐานะผูร้ กั ษาสันติภาพระดับโลก
พล.ท. มาเฮช เสนานายาเกะ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพบกกล่าวกับ ฟอรัม

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

น

นายไมตรี ปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรี ลงั กาแต่งตังพล.ท.
้
มา
เฮช เสนานายาเกะเป็ นผู้บญ
ั ชาการกองทัพบก เมื่อเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็ นเวลาเดียวกับที่พล.ท. เสนานายาเกะได้ รับการ
เลื่อนยศเป็ นพลโทอีกด้ วย
พล.ท. เสนานายาเกะเข้ าร่วมปฏิบตั กิ ารปลดปล่อยพยัคฆ์
ทมิฬอีแลม ที่กองก�ำลังเพื่อความมัน่ คงศรี ลงั กามีสว่ นร่วม โดยใช้
เวลาต่อสู้ถงึ 30 ปี พล.ท. เสนานายาเกะได้ รับการยอมรับในด้ าน
ความกล้ าหาญและวีรกรรมในการเผชิญหน้ ากับศัตรู ส�ำหรับการ
รับใช้ ชาติ พล.ท. เสนานายาเกะได้ รับรางวัลรานา วิครามา ปาดัก
คามา ส�ำหรับการกระท�ำส่วนตัวอันกล้ าหาญและวีรกรรมในการ
ต่อสู้ที่ด�ำเนินตามความคิดริ เริ่ มของผู้รับใช้ ชาติคนหนึง่ รางวัล
รานา โซโอรา ปาดักคาเม หลายครัง้ ส�ำหรับการกระท�ำส่วนตัวที่
โดดเด่นในการเผชิญหน้ ากับศัตรูระหว่างการส่งก�ำลัง และรางวัล
อุทธามะ เสวา ปาดักคมา ส�ำหรับการทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้ าที่
ด้ วยการรับใช้ ชาติตอ่ เนื่องอย่างน้ อย 15 ปี อย่างมีระเบียบวินยั
และประวัตกิ ารปฏิบตั งิ านที่สมบูรณ์แบบ
พล.ท. เสนานายาเกะจบการศึกษาจากวิทยาลัยอนันดาใน
โคลอมโบ และสมัครเป็ นทหารในกองทัพบกศรี ลงั กาเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2524 หลังจบการฝึ กเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ เข้ าร่วมกับ
กองทัพน้ อยทหารช่าง นอกจากนี ้ ยังได้ รับปริ ญญาตรี ในสาขา
วิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยชวาหะร์ ลาล เนห์รู ประเทศ
อินเดีย และจบการศึกษาจากโรงเรี ยนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ
อีกด้ วย
ตลอดอาชีพทางการทหารที่ได้ รับเกียรติยศ พล.ท. เสนานายา
เกะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการมากมาย รวมทังได้
้ รับการแต่งตัง้
เป็ นเสนาธิการและผู้ฝึกสอน เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกรม
ศูนย์บญ
ั ชาการกรมรบพิเศษ ผู้บญ
ั ชาการกองพลน้ อยทหารราบวาวูนิยาที่ 211 ผู้บญ
ั ชาการกองพลน้ อยรบพิเศษและผู้บญ
ั ชาการ
กองพลที่ 52 ในวารานี เมืองจาฟฟ์นา นอกจากนี ้ ยังปฏิบตั หิ น้ าที่
ในการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ รวมถึงส�ำนักงานเสนาธิการพลเอกแห่ง
กองพลที่ 52 และเสนาธิการพลจัตวาในกองบัญชาการกองก�ำลัง
รักษาความมัน่ คงที่เมืองจาฟฟ์นาในช่วงเวลาวิกฤตที่สดุ ของ
สงคราม อีกทังยั
้ งถือบทบาทผู้น�ำที่โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบกที่
ซาปุกสั คันดาด้ วย
ใน พ.ศ. 2559 พล.ท. เสนานายาเกะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้
บัญชาการกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงจาฟฟ์นา และมีสว่ นช่วย
เหลืออันโดดเด่นในการตังถิ
้ ่นฐานใหม่ของคนพลัดถิ่นภายใน
คาบสมุทร ชุมชนและรัฐบาลตระหนักถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่อนั หา

ใดเปรี ยบของเขาในกระบวนการปรองดอง ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2560 เขาได้ รับการแต่งตังเป็
้ นเสนาธิการกองทัพบกศรี ลงั กา และ
ยังด�ำรงต�ำแหน่งพันเอกแห่งกรมรบพิเศษ

พล.ท. มาเฮช เสนายาเกะ ผู้บัญชาการกองทัพบกศรีลงั กาตรวจเยีย่ มกองทหาร
เกียรติยศระหว่ างพิธี ขณะรับหน้ าทีบ่ ัญชาการในโคลอมโบเมือ่ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560

คุณคิดว่าอะไรคือความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของกองทัพศรีลังกา

หลังจากยุตสิ งครามกลางเมือง 30 ปี ได้ ส�ำเร็ จใน พ.ศ. 2552 เรา
ลดการก่อการร้ ายในดินแดนของเราลง และพัฒนาทฤษฎีและ
ยุทธศาสตร์ ใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิธีการต่อต้ านการก่อการร้ าย เรา
อยูม่ าเป็ นปี ที่เก้ าแล้ วนับตังแต่
้ การหยุดยิงและไม่มีการปะทุของ
สงครามในประเทศเกิดขึ ้นแม้ แต่ครัง้ เดียว

เหตุใดคุณจึงคิดว่าแนวทางในการรักษา
สันติภาพอย่างยั่งยืนของคุณประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างมาก
เราใช้ แผนการที่ครอบคลุมมากและท�ำงานอย่างหนักเพื่อท�ำให้
อดีตผู้ก่อความไม่สงบเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม เราใช้ แนวคิด “5
อาร์ ” แบบผสมผสาน ซึง่ ย่อมาจากการปรับนิสยั การฟื น้ ฟู การ
ผสมกลมกลืน การตังถิ
้ ่นฐานใหม่ และการปรองดอง ดังนัน้
กองทัพซึง่ เป็ นก�ำลังที่ใหญ่ที่สดุ เบื ้องหลังยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวจึงมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่กบั แนวคิดนี ้ที่น�ำพาประเทศกลับสูภ่ าวะปกติ
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คุณจะอธิบายบทบาทในอนาคตของศรีลังกาใน
การรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
อย่างไร

เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ศรี ลงั กาควรรักษาความสงบสุขเพื่อความมัน่ คง
ในภูมิภาค และเป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ภมู ิภาคจะต้ องมีความสงบสุข
การพัฒนาเศรษฐกิจและสันติภาพในภูมิภาคเป็ นการส่งเสริ มซึง่
กันและกัน เราสร้ างความร่วมมือที่ส�ำคัญกับหลายประเทศใน
ภูมิภาค เช่น อินเดียและปากีสถาน ซึง่ เป็ นสองพันธมิตรหลัก เรา
ในฐานะพันธมิตรที่เป็ นกลาง จะท�ำหน้ าที่ให้ ดีที่สดุ ในภูมิภาคเพื่อ
เชื่อมโยงแปซิฟิกผ่านศรี ลงั กา การสนทนากับประเทศเหล่านี ้และ
ภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นเรื่ องส�ำคัญ ในศรี ลงั กา ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหมเชื่อมโยงกองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพ
อากาศทัว่ ทังสามเหล่
้
าทัพ จากการวางแผนของรัฐเองและการ
ประสานงานในการฝึ กร่วมเมื่อใดก็ตามที่เราเกี่ยวข้ อง

คุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของศรีลังกา
ในปฏิบัติการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศได้
ไหม
ศรี ลงั กาส่งทหารเข้ าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การ
สหประชาชาติในหลายปี ที่ผา่ นมาไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เฮติ เลบานอน มาลี ซูดานใต้
ติมอร์ -เลสเต และซาฮาราตะวันตก ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เรา
พยายามเพิ่มความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในภารกิจดังกล่าว ปั จจุบนั เรา
ให้ การสนับสนุนภารกิจในสาธารณรัฐแอฟริ กากลาง เลบานอน
และซูดานใต้ เราจัดหาก�ำลังความสามารถด้ านกองทัพมากมาย
เช่น วิศวกร ผู้สงั เกตการณ์ และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอ�ำนวยการ เช่น ใน
ซูดานใต้ เราก�ำลังควบคุมดูแลโรงพยายามระดับสองอยู่

กองทัพบกศรีลังกามีการเปลี่ยนแปลงอะไรรอ
อยู่บ้าง ในเมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงนาน
แล้ว
ตอนนี ้เรามีก�ำลังพล 200,000 นายอยูใ่ นกองทัพบก เราประกาศ
แผนการส�ำหรับ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2568 แต่ไม่ได้ หมายความ
ว่าเราจะลดขนาดลง แม้ ตวั เลขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ จะน�ำ
ไปสูก่ ารปรับขนาดที่เหมาะสม เพื่อรักษาบูรณภาพของประเทศ
ที่น�ำไปใช้ กบั แต่ละสาขาของวิศวกรกองทัพบกและปื นใหญ่ เรา
ใช้ กองทัพบกเพื่อช่วยสร้ างประเทศขึ ้นมาใหม่ นอกจากนี ้ เรา
ยังจะเพิ่มการมีสว่ นร่วมในการรักษาสันติภาพขององค์การ
สหประชาชาติด้วย

คุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพ
บกในการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่หลังความขัด
แย้งได้ไหม
กองทัพบกถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการมีสว่ นร่วมกับประชาชนของ
ศรี ลงั กา ในการโน้ มน้ าวใจประชาชนเรา ช่วยจึงเหลือประชาชน
เพื่อรับรองว่าเราจะไม่เข้ าสูส่ งครามอีก ในความหมายที่กว้ าง
ขึ ้น คือเราได้ แบ่งกองทัพบกออกเป็ นสามกองทัพ แรกสุดคือกอง
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ก�ำลังรบที่มีการฝึ กอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือสงคราม กองก�ำลังที่
สองมีไว้ ส�ำหรับสร้ างชาติ เราสามารถตอบแทนแก่ประเทศผ่าน
การก่อสร้ าง เกษตรกรรม และโครงการชลประทาน เราก�ำลัง
ฟื น้ ฟูระบบและสร้ างประเทศขึ ้นมาใหม่ เพื่อชดใช้ ในแง่ที่วา่ ทหาร
แต่ละนายจะกลายเป็ นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ในด้ านทหารราบแต่ใน
ด้ านอุตสาหกรรม หน่วยที่สามเป็ นหน่วยบริ หารกองทัพบกและ
กีฬา รวมทังเป็
้ นผู้น�ำในกระบวนการสร้ างชาติขึ ้นมาใหม่ กองทัพ
บกเข้ าร่วมแข่งขันกีฬามา 22 ปี แล้ ว เราคาดหวังว่าแรงงานของ
ศรี ลงั กาจะน�ำโดยกองทัพบกผ่านกองทัพทังสามนี
้
้ เพราะพวกเขา
มีวินยั และการฝึ กอบรมที่จะท�ำให้ เป็ นจริ งได้ เราหวังว่าจะพัฒนา
ศักยภาพของประเทศด้ วยแนวทางนี ้ได้

คุณคิดว่าสิ่งใดเป็นความท้าทายด้านความมั่นคง
ที่ใหญ่ที่สุดที่ศรีลังกาต้องเผชิญ

เราก�ำลังเปลี่ยนจากกองทัพที่ยดึ ภัยคุกคามเป็ นหลัก มาเป็ น
กองทัพยึดเอาศักยภาพเป็ นหลัก เราจะรักษาความแข็งแกร่งของ
ทหาร การฝึ กซ้ อม และเตรี ยมยุทโธปกรณ์ให้ พร้ อมเผชิญกับความ
รุนแรงทังภายในและภายนอก
้
รวมทังภั
้ ยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ ้น
ได้ นอกจากนี ้ เรายังเตรี ยมพร้ อมส�ำหรับภัยคุกคามแบบใหม่ เช่น
การค้ ายาเสพติด การลักลอบค้ ามนุษย์ สงครามไซเบอร์ ซึง่ เป็ น
ภัยคุกคามแบบใหม่ที่เราจะต้ องเผชิญ นอกจากนี ้เรายังเตรี ยม
พร้ อมส�ำหรับสถานการณ์ประชากรล้ นทะลักจากประเทศอื่น ๆ
เนื่องจากการเป็ นประเทศเกาะที่มีการเดินทางผ่าน เราอาจถูกใช้
เป็ นฐานก่อภัยคุกคามแบบใหม่ก็ได้ ในตะวันออกส่วนใหญ่เป็ น
ประเทศมุสลิม ซึง่ มีคอ่ นข้ างมาก
ศรี ลงั กาเป็ นประเทศที่เปิ ดกว้ าง เป็ นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยว ดังนันอาจมี
้
คนเข้ ามาและใช้ ประเทศเป็ นที่ด�ำเนิน

กิจกรรมดังกล่าวได้ นัน่ เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ท�ำให้ เราให้ ความสนใจ
ต่อสงครามไซเบอร์ มาก มีการจัดตังหน่
้ วยงานด้ านไซเบอร์ ขึ ้นใน
ทังสามเหล่
้
าทัพส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารร่วม ภายใต้ การควบคุมของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม ซึง่ จะไม่ได้ มีเพียงการปฏิบตั กิ าร
ร่วมของทุกเหล่าทัพเท่านัน้ แต่หน่วยงานของรัฐบาลทุกหน่วยยัง
ร่วมมือกับการจัดการหน่วยงานเหล่านันด้
้ วย
จริ งที่วา่ เรายังไม่มีปัญหาในตอนนี ้ แต่นนั่ เป็ นภัยคุกคามที่เรา
จะต้ องเผชิญ

คุณคิดว่าประเด็นที่ต้องน�ำกลับมาคิดต่อจากการ
ประชุมและนิทรรศการของกองก�ำลังภาคพื้น
ดินแปซิฟิกประจ�ำปีครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
22 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่เมือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวายคือเรื่องใด

การประชุมได้ เน้ นความส�ำคัญของปฏิบตั กิ ารแบบผสมผสานและ
ปฏิบตั กิ ารแบบพหุภาคี ความท้ าทายและสถานการณ์ในปั จจุบนั
มีความซับซ้ อนมากจนไม่มีประเทศใดที่จะจัดการได้ เพียงล�ำพัง
ดังนัน้ แนวทางแก้ ไขจึงต้ องเป็ นแบบพหุภาคีเพื่อรับมือกับปั ญหา
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
เราเชื่อมัน่ ในการท�ำสงครามร่วมกัน แต่ด้วยแนวทางแบบ
พหุภาคี ท�ำให้ เรื่ องดังกล่าวมีความท้ าทาย สงครามเป็ นส่วนขยาย
จากการเมืองในหลาย ๆ ด้ าน วาระทางการเมืองของประเทศ
ต่าง ๆ อาจเข้ ามาแทรกแซง เมื่อปราศจากความเข้ าใจสันติภาพ
ที่แท้ จริ งอย่างที่ประชาชนควรได้ รับ ก็จะส่งผลต่ออุดมการณ์ของ
ประเทศเอง ประเทศเหล่านันอาจไม่
้
ให้ ความร่วมมือในแบบที่
เราคิด โดยเฉพาะในแง่ของการแบ่งปั นข่าวกรอง หากไม่มีการ
แบ่งปั นข่าวกรองอย่างแท้ จริ ง นัน่ จะเป็ นความท้ าทายของจริ งที่

ซ้ าย: ทหารศรีลงั กาเข้ าร่ วมภารกิจรักษาสั นติภาพขององค์ การสหประชาชาติในเฮติ
โดยช่ วยแจกจ่ ายอุปกรณ์ เลือกตั้งใน พ.ศ. 2549
สมาชิกหน่ วยกู้ภยั ของกองทัพบกศรีลงั กาพาหญิงคนหนึ่งไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ระหว่ างเกิดน�ำ้ ท่ วมทีช่ านเมืองคาดูเวลา นอกเมืองหลวงโคลอมโบในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2559

ทุกกองทัพต้ องเผชิญ ไม่ใช่แค่สว่ นของการฝึ กซ้ อมร่วมเท่านันที
้ ่
ท้ าทาย แต่เป็ นปั ญหาด้ านข่าวกรองของมนุษย์ด้วย ซึง่ เป็ นปั ญหา
ของการให้ ความรู้แก่ประชากรเพื่อให้ เข้ าใจว่าเราเป็ นมนุษย์ เป็ น
ผู้คนที่แบ่งแยกกันด้ วยชนชัน้ ศาสนา และอีกมากมาย พวกเขา
ตระหนักและรับรู้ถงึ ความส�ำคัญของการร่วมมือกันในภูมิภาคที่มี
ต่อความมัน่ คง
เราเข้ าใจถึงความส�ำคัญของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิกในฐานะชาวศรี ลงั กา เราเข้ าใจในฐานะ
ประเทศหนึง่ เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ ร่วมงานกับกอง
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก

คุณมีประเด็นอื่นที่อยากกล่าวเพิ่มเติมกับผู้อ่าน
ของ ฟอรัม หรือไม่

เราเชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้ านเป็ นมิตรของเรา เราต้ องการท�ำให้
มัน่ ใจว่าประเทศเพื่อนบ้ านของเราเป็ นมิตร และกระตือรื อร้ นที่
จะท�ำให้ แน่ใจว่าแต่ละประเทศเป็ นมิตร รวมทังมี
้ ความศรัทธา
ว่าเพื่อนบ้ านของเราทุกประเทศจะร่วมมือกันได้ การใช้ เวลาเพื่อ
ท�ำให้ มนั่ ใจว่ากองทัพทังหมดในภู
้
มิภาคนี ้เป็ นมิตรต่อกัน และทุก
คนเข้ าใจถึงความส�ำคัญของแนวทางพหุภาคีอย่างแท้ จริ งนันเป็
้ น
เรื่ องที่ส�ำคัญยิ่ง o
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การปรับปรุง
เรือด�ำน�ำ้ ของ
อินเดียให้ทน
ั สมัย

การันจ์ เรือด�ำน�ำ้ ชั้นสกอร์ ปิเน่ ลำ� ทีส่ ามของกองทัพเรืออินเดีย
พร้ อมทีจ่ ะออกสู่ ทะเลอาหรับหลังจากพิธีฉลองทีอ่ ู่ต่อเรือมาซา
กอนในมุมไบเมือ่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ
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กองเรือชั้นสกอร์ปิเน่ท่ตี อ่ ขึน้ เอง เป็นหัวข้อของการเฉลิมฉลอง
นายสาโรช บานา

ช่

างเป็ นวันที่นา่ จดจ�ำส�ำหรับกองทัพเรื ออินเดีย จากการเฉลิม
ฉลองครบรอบ 50 ปี ของกองเรื อด�ำน� ้ำเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี ร� ำลึกถึงเหตุการณ์ดงั
กล่าวด้ วยการมอบหมายการเข้ าประจ�ำการให้ กบั ให้ เรื อด�ำน� ้ำชัน้
สกอร์ ปิเน่ที่ผลิตขึ ้นเองเป็ นล�ำแรกของอินเดีย ซึง่ เป็ นเรื อของกองทัพ
เรื ออินเดียที่ชื่อว่ากัลวารี
เรื อไอเอ็นเอส กัลวารี ตังชื
้ ่อตามฉลามเสือซึง่ เป็ นนักล่าที่นา่ กลัว
ในมหาสมุทรอินเดีย เป็ นเรื อด�ำน� ้ำเพชรฆาตพลังดีเซลขนาด 61.7
เมตร 1,565 ตันล�ำแรกจากหกล�ำที่ตอ่ ขึ ้นโดยบริ ษัทซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเมือง
มุมไบและมีรัฐบาลเป็ นเจ้ าของที่ชื่อมาซากอนด็อก จ�ำกัด หรื อเอ็มดี
แอล ข้ อตกลงดังกล่าวเกิดขึ ้นภายใต้ การถ่ายโอนเทคโนโลยีจากดีซี
เอ็นเอส บริ ษัทต่อเรื อของฝรั่งเศส ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ชื่อว่าเนเวิลกรุ๊ป มีการ
ก�ำหนดชื่อโครงการว่า โปรเจกต์-75 เริ่ มต้ นขึ ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2549 และเรื อกัลวารี จงึ เปิ ดตัวในอีกเก้ าปี ให้ หลัง จากนันก็
้ มีการติด
ตังอุ
้ ปกรณ์และทดลองเดินเรื อต่ออีกสองปี
การประจ�ำการของเรื อกัลวารี ท�ำให้ นกึ ย้ อนไปถึงวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2510 เมื่อกองทัพเรื อได้ รับเรื อในชื่อเดียวกันล�ำแรก ซึง่ เป็ นเรื อ
ด�ำน� ้ำเชื ้อเพลิงดีเซลชันโซเวี
้ ยตฟ็ อกซ์ทรอตล�ำแรกในแปดล�ำ ที่ท�ำให้
เกิดกองเรื อด�ำน� ้ำของกองทัพเรื อ เรื อทังแปดล�
้
ำซึง่ ต่อขึ ้นที่อซู่ โู ดเมคใน
เมืองเลนินกราด (ปั จจุบนั คือกรุงปี เตอร์ สเบิร์ก) ได้ รับการปลดประจ�ำ
การแล้ ว เรื อชันสกอร์
้
ปิเน่ล�ำที่สองมีชื่อว่า คันเดอรี ซึง่ เป็ นชื่อที่ตงตาม
ั้
เรื อล�ำที่สองในชันฟ็
้ อกซ์ทรอตด้ วยเช่นกัน เรื อดังกล่าวเปิ ดตัวในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 และอยูร่ ะหว่างการทดลองแล่นในทะเล ในขณะ
ที่เรื อล�ำที่สาม การันจ์ เปิ ดตัวไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื อ
ด�ำน� ้ำที่เหลืออีกสามล�ำยังอยูใ่ นขันติ
้ ดตังอุ
้ ปกรณ์มากมายและจะเข้ า
ร่วมกองเรื อภายใน พ.ศ. 2563

การคืนชี พเรือ

กองทัพเรื ออินเดียคืนชีพตามธรรมเนียมให้ กบั เรื อและเรื อด�ำน� ้ำที่ปลด
ประจ�ำการไปแล้ วผ่านการตังชื
้ ่อ ทางการอินเดียปลดประจ�ำการเรื อ
กัลวารี ล�ำแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 หลังรับใช้ ชาติมาเกือบ
30 ปี
นายแรม นาท โควินด์ ประธานาธิบดีอินเดียซึง่ เป็ นผู้บญ
ั ชาการ
สูงสุดของกองทัพบก มอบธงสีประจ�ำตัวของประธานาธิบดีให้ แก่
กองทัพเรื อด�ำน� ้ำ นับเป็ นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้ แก่หน่วยทหารใด ๆ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2494 กองทัพเรื ออินเดียซึง่ เฉลิมฉลอง
พ.ศ. 2560 เป็ น “ปี แห่งเรื อด�ำน� ้ำ” นับเป็ นกองทัพแรกในสามเหล่าทัพ
ที่ได้ รับเกียรติดงั กล่าว
พล.ร.จ. ราเกช อานันด์ (เกษี ยณอายุ) ประธานและกรรมการผู้
จัดการของบริ ษัท มาซากอนด็อก จ�ำกัด มองว่าการน�ำเรื อกัลวารี เข้ า
มาร่วมในกองทัพเรื ออินเดียเป็ น “จุดเปลี่ยนส�ำคัญในการท�ำสงคราม

ใต้ น� ้ำอันเนื่องมาจากความเหนือกว่าในทุกด้ านของการปฏิบตั กิ าร”
นายราเกชซึง่ ยกย่องความสมบูรณ์แบบของการยิงอาวุธทังหมดก่
้
อน
การเข้ าประจ�ำการ กล่าวว่า เทคโนโลยีล� ้ำสมัยของเรื อชันสกอร์
้
ปิเน่
นี ้ประกอบด้ วยคุณสมบัตกิ ารล่องหนที่เหนือกว่า เช่น เทคนิคการ
การเก็บเสียงขันสู
้ ง ระดับเสียงรบกวนที่แผ่ออกมาต�่ำ รูปทรงที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพทางอุทกพลศาสตร์ และพลังท�ำลายล้ างด้ วยตอร์ ปิโดน�ำ
วิถีที่แม่นย�ำ รวมทังขี
้ ปนาวุธต่อต้ านเรื อแบบปล่อยผ่านชุดยิง
กระทรวงกลาโหมและเจ้ าหน้ าที่กองทัพเรื อปฏิเสธว่าการรั่วไหล
ของข้ อมูลอย่างมหาศาลในโปรเจกต์-75 ซึง่ รายงานโดยหนังสือพิมพ์
ดิ ออสเตรเลียน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 บ่อนท�ำลายโครงการ
เรื อด�ำน� ้ำที่ละเอียดอ่อนของรัฐบาลอินเดียหรื อเป็ นอันตรายต่อความ
มัน่ คงของประเทศ เพื่อลดผลกระทบของการเผยแพร่ขา่ วดังกล่าว
ทางการจึงโต้ แย้ งว่าเอกสารที่รั่วไหลออกไปทังหมด
้
22,400 หน้ า
ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลเก่าเมื่อ พ.ศ. 2554 ซึง่
ตอนนี ้ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว ออสเตรเลียได้ มอบสัญญาจ�ำนวน 5 หมื่น
ล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลีย (ประมาณ 3.8 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
หรื อ 1.2 ล้ านล้ านบาท) ให้ แก่ดีซีเอ็นเอส (เนเวิลกร๊ ุป) ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อต่อเรื อด�ำน� ้ำ 12 ล�ำ และข้ อมูลที่รั่วไหลดัง
กล่าวถือเป็ นผลมาจากการจารกรรมขององค์กร
เรื อด�ำน� ้ำอยูใ่ นแนวหน้ าของปฏิบตั กิ ารเชิงรุกทังหมดของกองทั
้
พ
เรื ออินเดีย มีบทบาทโดดเด่นโดยเฉพาะในสงครามระหว่างอินเดีย
กับปากีสถานเมื่อ พ.ศ. 2514 เมื่อมีการเคลื่อนเรื อด�ำน� ้ำสี่ล�ำไปยัง
สมรภูมิทางทะเลทังทางตะวั
้
นออกและตะวันตกของปฏิบตั กิ ารบน
อ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ เพื่อจ�ำกัดการปฏิบตั กิ ารของศัตรู
ปั จจุบนั กองทัพเรื ออินเดียมีประสบการณ์ในการปฏิบตั กิ ารด้ วย
เรื อด�ำน� ้ำแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ หกชัน้ ซึง่ เป็ นเรื อด�ำน� ้ำที่
มียทุ ธศาสตร์ ทางทะเลที่แท้ จริ งในการใช้ การป้องปรามเพื่อรักษา
สันติภาพ

เอาชนะอุ ปสรรค

50 ปี ของเรื อด�ำน� ้ำอินเดียไม่ได้ เป็ นไปอย่างราบรื่ นเสมอ สี่ปีก่อน เจ้ า
พนักงานตรวจสอบการเงินการบัญชีและผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานว่า การสร้ างเรื อรบด้ วยตนเองจะมีการหยุดชะงักอย่างต่อ
เนื่องด้ วยเวลาและงบประมาณที่บานปลาย สมุห์บญ
ั ชีของประเทศ
เลือกบริ ษัทมาซากอนด็อกให้ เป็ นผู้สรุปค่าใช้ จา่ ยส�ำหรับรายการที่
ไม่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี ้ รายงานดังกล่าวยังต�ำหนิเรื่ องการ
ขาดการมองการณ์ไกลและการสื่อสารระหว่างกระทรวงกลาโหมและ
กองทัพเรื ออินเดีย
โปรเจกต์-75 ล่าช้ ากว่าก�ำหนดการ 5 ปี และต้ นทุนสัญญาเดิม
ของโครงการจาก 2.63 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 8.4 หมื่น
ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นเป็ น 3.8 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 1.2
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เรือด�ำน�้ำอยูใ่ นแนวหน้าของปฏิบตั กิ ารเชิ ง
รุกทัง้ หมดของกองทัพเรืออินเดีย ปั จจุ บนั
กองทัพเรืออินเดียมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั กิ ารด้วยเรือด�ำน�้ำแบบธรรมดาและ
แบบนิวเคลียร์หกชั้น ซึ่ งเป็นเรือด�ำน�้ำที่มี
ยุ ทธศาสตร์ทางทะเลที่แท้จริงในการใช้การ
ป้องปรามเพื่อรักษาสันติภาพ

บุคลากรกองทัพเรืออินเดียยืนบนเรือด�ำน�ำ้ อินเดียระหว่ าง
การสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในวิสาขาปัตนัม เมือ่ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

56

IPD FORUM

แสนล้ านบาท) ไอเอ็นเอส กัลวารี ได้ เข้ าประจ�ำการใน
พ.ศ. 2555 นอกเหนือจากเวลาและค่าใช้ จา่ ยที่บานปลาย
แล้ ว ยังมีความท้ าทายหลักอีกอย่างหนึง่ เรื อชันสกอร์
้
ปิเน่
จะต้ องมีการติดตังระบบขั
้
บเคลื่อนโดยไม่พงึ่ พาอากาศ
ซึง่ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนานับตังแต่
้ พ.ศ. 2545 โดย
องค์กรวิจยั และพัฒนาทางกลาโหม แต่ระบบขับเคลื่อน
โดยไม่พงึ่ พาอากาศกลับไม่ได้ ติดตังและความล่
้
าช้ า
ยาวนานท�ำให้ เกิดค�ำถามเกี่ยวกับการผลิตในที่สดุ
ระบบขับเคลื่อนโดยไม่พงึ่ พาอากาศเพิ่มประสิทธิภาพ
ความทนทานของเรื อด�ำน� ้ำที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ ในการอยูไ่ ด้
น� ้ำได้ นานสามถึงห้ าเท่า เรื อด�ำน� ้ำที่ไม่มีระบบขับเคลื่อน
โดยไม่พงึ่ พาอากาศสามารถอยูใ่ ต้ น� ้ำได้ นานเพียงสอง
ถึงสามสัปดาห์เท่านัน้ ขณะที่ในปั จจุบนั เรื อด�ำน� ้ำแบบ
ธรรมดามาพร้ อมกับระบบขับเคลื่อนโดยไม่พงึ่ พาอากาศ
การขาดสมรรถนะที่ส�ำคัญนี ้เป็ นข้ อจ�ำกัดในการปฏิบตั ิ
การของอินเดีย กองทัพเรื ออินเดียห้ อมล้ อมไปด้ วยกอง
เรื อด�ำน� ้ำที่ด้อยสมรรถนะ 15 ล�ำ รวมถึงเรื อด�ำน� ้ำไอเอ็น
เอส กัลวารี และไอเอ็นเอส อารี ฮนั ต์ ซึง่ เป็ นเรื อล�ำแรกที่
ต่อขึ ้นเองและเป็ นเรื อด�ำน� ้ำติดตังขี
้ ปนาวุธทิ ้งตัวพลังงาน
นิวเคลียร์ ที่เข้ าประจ�ำการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
เรื อด�ำน� ้ำบางส่วนใกล้ จะปลดประจ�ำการแล้ ว และมีมาก
ที่สดุ เพียง 10 ล�ำที่สามารถปฏิบตั กิ ารได้ ตลอดเวลา นอก
เหนือจากเรื อกัลวารี อารี ฮนั ต์ และเรื อด�ำน� ้ำพลังงาน
นิวเคลียร์ ที่เช่าจากรัสเซียเป็ นเวลา 10 ปี ในข้ อตกลงมูลค่า

900 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 2.8 หมื่นล้ านบาท)
เรื อส่วนที่เหลือประกอบด้ วยเรื อด�ำน� ้ำชันสิ
้ นธุกอช 3,100
ตัน (ชันกิ
้ โลจากรัสเซีย) จ�ำนวนแปดล�ำลดลงจาก 10 ล�ำ
และเรื อด�ำน� ้ำชันชิ
้ ชมู าร์ จากเยอรมนี เอชดีดบั เบิลยู ไทป์
209 ขนาด 1,850 ตันจ�ำนวนสี่ล�ำ ในขณะที่อายุการใช้
งานของเรื อด�ำน� ้ำที่ก�ำหนดไว้ คือประมาณ 25 ปี เรื อชัน้
กิโลแปดล�ำมีอายุ 23 ถึง 28 ปี แล้ วและเรื อเอชดีดบั เบิลยู
มีอายุ 20 ถึง 28 ปี แล้ ว
หนึง่ ในเรื อด�ำน� ้ำชันกิ
้ โลมีชื่อว่า ไอเอ็นเอส สินธุรัก
ชัก เข้ าประจ�ำการใน พ.ศ. 2540 ได้ รับความเสียหายจาก
การระเบิดที่บริ เวณที่จอดเรื อในมุมไบ ในช่วงภัยพิบตั ิ
ด้ านสันติภาพที่เลวร้ ายที่สดุ ของกองทัพเรื ออินเดีย ซึง่ มี
เจ้ าหน้ าที่เสียชีวิตสามนายและลูกเรื อ 15 คนเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556

พนักงานดีซีเอ็นเอ
สมองใบพัดของเรือ
ด�ำน�ำ้ ชั้นสกอร์ ปิเน่ ที่
บริษทั เนเวิล ดีเฟนส์
ปัจจุบันเปลีย่ นชื่อเป็ น
เนเวิลกรุ๊ปในเมือง
ลา มงตาญ ประเทศ
ฝรั่งเศส เมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559
รอยเตอร์

ความท้าทายยังคงมีอยู ่

ในฐานะผู้มีอ�ำนาจทางทะเลในภูมิภาคที่พยายามรวม
พื ้นที่ที่มีการเข้ าถึงทัว่ ทะเลต่าง ๆ ตังแต่
้ จะงอยแอฟริ กา
ไปจนถึงช่องแคบมะละกา ตลอดจนทะเลจีนใต้ ให้ เป็ นปึ ก
แผ่น อินเดียต้ องการเพิ่มก�ำลังเรื อด�ำน� ้ำและขยับขยาย
กลุม่ เรื อบรรทุกอากาศยาน จึงก�ำหนดเป้าหมายการน�ำ
เรื อด�ำน� ้ำใหม่ 24 ล�ำเข้ ามาภายใน พ.ศ. 2573 เพื่อให้
แน่ใจในระดับก�ำลังพล ภายใต้ แผน 30 ปี ที่ได้ รับการ
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการกิจการด้ านความมัน่ คงใน พ.ศ.
IPD FORUM
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เรือไอเอ็นเอส เกดแมต
ซึ่งเป็ นเรือยิงจรวดต่ อ
ต้ านเรือด�ำน�ำ้ แบบหลาย
ล�ำกล้ อง เตรียมจอด
เทียบท่ าทีก่ รุงมะนิลา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ระหว่ างการทัวร์ กระชับ
มิตรสี่ วนั ซึ่งรวมถึง
เวียดนามและสิ งคโปร์ ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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2542 เรื อด�ำน� ้ำครึ่งหนึง่ มีการต่อขึ ้นด้ วยความร่วมมือ
จากต่างประเทศภายใน พ.ศ. 2555 โดยอีก 12 ล�ำที่
เหลือจะต่อขึ ้นตามการออกแบบเอง
เวลาและค่าใช้ จา่ ยที่บานปลายของโครงการเรื อด�ำ
น� ้ำชันสกอร์
้
ปิเน่แสดงให้ เห็นว่าเป้าหมายยังคงห่างไกล
การพัฒนาที่ด�ำเนินไปอย่างช้ า ๆ อาจส่งผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์ ตอ่ อินเดีย ซึง่ มีแนวชายฝั่ งที่กว้ างใหญ่ถงึ
7,615 กิโลเมตรติดกับทะเลอาหรับ อ่าวเบงกอล และ
ทะเลอินเดีย อันดามันและนิโคบาร์ หนึง่ ในดินแดนแทรก
ของเกาะอยูใ่ กล้ กบั พม่า ไทย และอินโดนีเซียมากกว่า
แผ่นดินใหญ่ของอินเดีย ด้ วยปริ มาณการค้ าระหว่าง
ประเทศมากกว่าร้ อยละ 90 ที่เกิดขึ ้นไปทัว่ ทะเลดังกล่าว
อินเดียจึงมอบหมายให้ กองทัพเรื ออินเดียรักษาความ
มัน่ คงของเส้ นทางการสื่อสารทางทะเลที่ส�ำคัญ
เรื อไอเอ็นเอส อารี ฮนั ต์ได้ รับการพัฒนาและต่อขึ ้น
ในประเทศด้ วยงบประมาณ 2.9 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(ประมาณ 9.2 หมื่นล้ านบาท) เป็ นล�ำแรกจากกลุม่ เรื อ
ที่ขบั เคลื่อนด้ วยพลังนิวเคลียร์ สามล�ำ ซึง่ คิดขึ ้นมาใน
พ.ศ. 2541 แต่เพิ่งมีการเปิ ดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2552 และเข้ าประจ�ำการในอีกเจ็ดปี ต่อมา นัก
ออกแบบชาวรัสเซียได้ ให้ ความช่วยเหลือในโครงการ
นี ้ ซึง่ อ้ างอิงจากการออกแบบเรื อด�ำน� ้ำอะคูลา-1 ที่มี
การดัดแปลง เรื อไอเอ็นเอส อารี ฮนั ต์ขนาด 6,000 ตัน
สร้ างขึ ้นผ่านความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เครื่ อง
ปฏิกรณ์ขนาด 83 เมกะวัตต์ของเรื อได้ รับการออกแบบ

โดยศูนย์วิจยั อะตอมพาพา ตัวเรื อประดิษฐ์ ขึ ้นโดยบริ ษัท
ลาร์ เซนแอนด์เทอโบร จ�ำกัด และจัดการประกอบโดย
ศูนย์การต่อเรื อของคณะกรรมการโครงการเรื อทัว่ ไปที่วิ
สาขาปั ตนัม
เรื อไอเอ็นเอส อารี ฮนั ต์ได้ รับการติดตังเรื
้ อด�ำน� ้ำ
สาการิ กา เค-15/ขีปนาวุธทอดตัวติดเรื อ ซึง่ ผลิตขึ ้น
เอง 12 ลูกที่มีพิสยั 700 กิโลเมตร และสามารถบรรทุก
หัวรบนิวเคลียร์ 1 ตัน ลูกเรื อ 100 นายของเรื ออารี ฮนั ต์
ความยาว 110 เมตรล�ำดังกล่าวได้ รับการฝึ กอบรมจากผู้
เชี่ยวชาญชาวรัสเซีย
ส�ำหรับประสบการณ์ในการปฏิบตั กิ ารและการฝึ ก
อบรมเรื อด�ำน� ้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ กองทัพเรื อ
อินเดียสัง่ เรื อชันอะคู
้ ลา-2 เข้ ามาจากรัสเซียในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2555 โดยเป็ นการเช่า 10 ปี เรื อด�ำน� ้ำ
ขนาด 8,140 ตันดังกล่าวซึง่ ควบคุมโดยลูกเรื อ 73 นาย
ได้ รับการขนานนามใหม่เป็ น ไอเอ็นเอส จักรา 2 และน�ำ
ไปใช้ ที่วิสาขาปั ตนัมซึง่ เป็ นฐานของนายพลเรื อด�ำน� ้ำ
ด้ วย แม้ วา่ เรื อล�ำดังกล่าวจะมีความทนทานถึง 100 วัน
และสามารถท�ำความเร็ วได้ ถงึ 30 น็อต รวมทังด�
้ ำน� ้ำได้
ลึกถึง 600 เมตร แต่ก็ไม่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์
ตามที่สญ
ั ญาเช่าระบุได้ แม้ จะมีการติดตังท่
้ อตอร์ ปิโด
แปดท่อก็ตาม อดีตสหภาพโซเวียตให้ กองทัพเรื ออินเดีย
เช่าเรื อด�ำน� ้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ ชันอะคู
้ ลา-1 ใน
ลักษณะเดียวกัน แต่เปลี่ยนชื่อเรื อใหม่เป็ น ไอเอ็นเอส
จักรา ตังแต่
้ พ.ศ. 2531 จนถึง พ.ศ. 2534

การพัฒนาภูมิภาค

อินเดียพบว่ามีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องก้ าวทันต่อการพัฒนา
ในพื ้นที่ชายฝั่ ง เนื่องจากความสามารถในการต่อสู้ใต้ ทะเลที่เพิ่ม
ขึ ้นอย่างต่อเนื่องของปากีสถานและจีน ทังสองประเทศเพื
้
่อนบ้ านที่
เคยท�ำสงครามด้ วยในอดีต รัฐบาลจีนก�ำลังใช้ การยับยังนิ
้ วเคลียร์
ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเรื อด�ำน� ้ำติดตังอาวุ
้ ธนิวเคลียร์ พิสยั
ไกล ด้ วยหนึง่ ในกองเรื อเรื อด�ำน� ้ำโจมตีที่ใหญ่ที่สดุ ซึง่ ประกอบด้ วย
เรื อด�ำน� ้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ ตดิ ตังขี
้ ปนาวุธสี่ล�ำหรื อเอสเอสบี
เอ็น เอสเอสเอ็นหกล�ำ และเอสเอสเค 53 ล�ำ ตามการรายงานของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อาจมีการต่อเรื อเอสเอสบีเอ็นล�ำที่ห้าขึ ้น
ในที่สดุ โดยแต่ละล�ำจะติดตังขี
้ ปนาวุธ เจแอล-2 12 ลูกที่สามารถ
ขนส่งหัวรบนิวเคลียร์ 1 ตันที่ระยะ 8,000 กิโลเมตร
นอกจากนี ้ จีนยังขายเรื อด�ำน� ้ำให้ กบั ปากีสถานและบังกลาเทศ
ด้ วย เรื อด�ำน� ้ำแปดล�ำที่ขายให้ กบั รัฐบาลปากีสถานในราคารวมที่
ประมาณ 4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ถึง 5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(ประมาณ 1.2 แสนล้ านบาทถึง 1.5 แสนล้ านบาท) เป็ นเรื อด�ำน� ้ำ
พลังดีเซล เอส20 เรื อสี่ล�ำแรกจะต่อโดยบริ ษัทไชน่า ชิปบิลดิง อิน
ดัสตรี คอร์ ป ซึง่ จะตังศู
้ นย์การฝึ กอบรมขึ ้นที่เมืองการาจีอีกด้ วย
และจะส่งมอบเรื อภายใน พ.ศ. 2566 ขณะที่ล�ำที่เหลือจะประกอบ
ที่การาจี ชิปบิลดิงและเอ็นจิเนียริ่ ง เวิร์คส์ ภายใน พ.ศ. 2571
กองทัพเรื อปากีสถานน�ำเรื อด�ำน� ้ำอโกสต้ า 90บี (ชันคาลิ
้ ด) จ�ำนวน
3 ล�ำที่ซื ้อในช่วงทศวรรษ 1990 (พ.ศ.2533-2542) และเรื อด�ำน� ้ำ
อโกสต้ า 70 (ชันแฮชแมท)
้
2 ล�ำที่มีอายุมากกว่าโดยย้ อนไปจนถึง
ปลายทศวรรษ 1970 (พ.ศ.2513-2523) มาใช้ ปฏิบตั กิ าร
บังกลาเทศก�ำลังจัดซื ้อเรื อด�ำน� ้ำพลังดีเซลไทป์ 035จี ชัน้
หมิงสองล�ำจากข้ อตกลงกับรัฐบาลจีนในราคา 193 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 6.1 พันล้ านบาท) ซึง่ จะเป็ นเรื อด�ำน� ้ำล�ำแรกใน
กองทัพเรื อบังกลาเทศ และตามที่นางชีคห์ ฮาสินา นายกรัฐมนตรี
บังกลาเทศระบุไว้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ว่าจะเปลี่ยนกองทัพ
ให้ เป็ นกองก�ำลังแบบ “สามมิต”ิ “ประเด็นเรื่ องการก่อสร้ างฐาน
เรื อด�ำน� ้ำอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ” นางฮาสินากล่าวเสริ ม ตาม
รายงานของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ดาห์กาทริ บูน
นอกจากนี ้ การตัดสินใจที่ลา่ ช้ ายัง ขัดขวางการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอินเดียในการสร้ างเรื อด�ำน� ้ำ ในโครงการก่อนหน้ า
นี ้เกี่ยวกับเรื อด�ำน� ้ำเอชดีดบั เบิลยู ชันชิ
้ ชมู าร์ สี่ล�ำ เรื อสองล�ำแรก
สร้ างโดยเอชดีดบั เบิลยูที่เมืองคีล และส่งมอบให้ กองทัพเรื ออินเดีย
ใน พ.ศ. 2529 ในขณะที่อีกสองล�ำสร้ างขึ ้นที่มาซากอนด็อกและ
เข้ าประจ�ำการใน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2537 มาซากอนด็อก
ลงทุน 18 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 575 ล้ านบาท) ในการ
สร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานส�ำหรับการก่อสร้ างเรื อด�ำน� ้ำซึง่ อยูใ่ นภาวะ
เลิกใช้ งานหลังจาก พ.ศ. 2537 นอกจากนี ้ สิง่ ที่สญ
ู เสียไปในช่วง
หลายปี ที่ผา่ นมาคือการฝึ กอบรมและทักษะที่มอบให้ แก่บคุ ลากร
ของอินเดียหลายคนที่อาคารเอชดีดบั เบิลยูในเยอรมนี และ
สถาปนิกรวมทังผู
้ ้ ดแู ลกองทัพเรื อของอินเดีย ต้ องมีการรื อ้ อูต่ อ่ เรื อ
ดังกล่าวขึ ้นมาใหม่หลังจากที่มีการท�ำสัญญาสร้ างเรื อชันสกอร์
้
ปิเน่
ใน พ.ศ. 2548
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตส�ำหรับการก่อสร้ างแบบ

บูรณาการที่ชว่ ยลดระยะเวลาการสร้ าง โครงการปรับแมซด็อกให้
ทันสมัยประจ�ำ พ.ศ. 2557 ที่มีมลู ค่า 130 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(ประมาณ 4.1 พันล้ านบาท) ของมาซากอนด็อก ด�ำเนินการสร้ าง
อาคารใหม่และก่อสร้ างโรงประกอบย่อยเพิ่มเติมมูลค่า 35 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ (ประมาณ 1.1 พันล้ านบาท) ส�ำหรับสร้ างเรื อด�ำ
น� ้ำสองกลุม่ พร้ อมกัน

การคาดการณ์เกี่ยวกับโปรเจกต์-75

โปรเจกต์-75 ของอินเดียมีมลู ค่า 12 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(ประมาณ 3.8 แสนล้ านบาท) และค่าใช้ จา่ ยอาจสูงขึ ้นไปอีก ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ขอบเขตของการชดเชยและการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากผู้
ให้ ความร่วมมือจากต่างประเทศ
ค�ำร้ องขอข้ อมูลที่ออกโดยกองทัพเรื ออินเดียได้ รับการตอบรับ
จากเนเวิลกรุ๊ปส�ำหรับเรื อชันสกอร์
้
ปิเน่ที่มีการดัดแปลง บริ ษัท ทิส
เซ่นครุปป์ มารี น ซิสเท็มส์ ของเยอรมนีผลักดันให้ มีเรื อไทป์ 214
บริ ษัท ซาบ คอกคุมส์ เอบี ของสวีเดนส�ำหรับเรื อ เอ24 และบริ ษัท
รูบนิ เซ็นทรัล ดีไซน์ บูโร ฟอร์ มารี น เอ็นจิเนียริ่ ง ของรัสเซียส�ำหรับ
เรื อ อามัวร์ 1650 ส่วนบริ ษัท นาวานเทีย ของสเปนซึง่ คาดว่าจะ
น�ำเสนอเรื อชัน้ เอส-80 และบริ ษัท มิตซูบชิ ิ เฮฟวี อินดัสตรี ส์ และ
คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสตรี ส์ ของญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ร่วมกันสร้ างเรื อด�ำน� ้ำโซ
ริ ว ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นผู้แข่งขันรายแรก ๆ แต่กลับถอนตัว
ออกไป
โปรเจกต์-75 ของอินเดียมีก�ำหนดให้ สร้ างเรื อด�ำน� ้ำเอสเอสเค
6 ล�ำที่อตู่ อ่ เรื อของรัฐหรื อเอกชนในประเทศ ซึง่ มีศกั ยภาพในการ
ต่อเรื อด�ำน� ้ำแบบธรรมดาที่ทนั สมัยด้ วยความร่วมมือกับพันธมิตร
ที่มีเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เรื อด�ำน� ้ำเหล่านี ้จะได้ รับการติดตัง้
ระบบขับเคลื่อนโดยไม่พงึ่ พาอากาศ และติดตังขี
้ ปนาวุธชนิดติดตัง้
บนเรื อเพื่อการโจมตีเป้าหมายบนฝั่ ง รวมทังจะสามารถใช้
้
งานร่วม
กับอาวุธและเซ็นเซอร์ ที่ผลิตขึ ้นเอง จะมีการก�ำหนดพารามิเตอร์
ทางเทคนิคโดยขึ ้นอยูก่ บั การตอบรับจากบริ ษัททังสี
้ ่แห่ง ซึง่ จะต้ อง
ส่งเสนอการประกวดราคาทางเทคนิคและทางพาณิชย์หลังจากมี
การออกค�ำร้ องขออย่างเป็ นทางการส�ำหรับข้ อเสนอ
กระบวนการคัดเลือกจะใช้ เวลาประมาณสองปี โดยเรื อด�ำน� ้ำ
ล�ำแรกคาดว่าจะเปิ ดตัวในอีกแปดเดือนหลังจากข้ อตกลงเสร็จ
สิ ้น เทคโนโลยีที่ถ่ายโอนมาจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ออกแบบที่ท�ำขึ ้นเองที่ส�ำนักงานออกแบบของกองทัพเรื อรวมถึงที่
อูต่ อ่ เรื อ เรื อด�ำน� ้ำดังกล่าวมีแนวโน้ มจะเป็ นการลอกแบบมาจาก
การออกแบบที่มีอยูแ่ ล้ ว โดยผสานการเปลี่ยนแปลงและปรับให้ ทนั
สมัยเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการด้ านการใช้ งานของกองทัพ
เรื ออินเดีย
แม้ อินเดียจะมุง่ มัน่ ฟื น้ ฟูการเข้ าถึงทางพื ้นที่ใต้ ทะเลอีกครัง้ แต่
จะต้ องใช้ ความพยายาม เจตนารมณ์ทางการเมือง และเงินทุน
ที่จ�ำเป็ นมากขึ ้นในการเสริ มสร้ างกองเรื อด�ำน� ้ำให้ อยูใ่ นระดับที่
จ�ำเป็ น o
บทความนี ้ปรากฏครัง้ แรกในนิตยสาร บิ สซิ เนสอิ นเดีย ฉบับวันที่ 29 มกราคม ถึง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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การร่ วมมือในภมู ภิ าค
อย่างมียทุ ธศาสตร์
อินเดียและอินโดนีเซียสร้ างความสั มพันธ์ที่
แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ เพือ่ ความมัน่ คง
วินยั เการา

แม้ว่าอิ นเดียและอิ นโดนีเซี ยจะมี ความเชื อ่ มโยงทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน แต่
ความร่ วมมื อทางยุทธศาสตร์ ก็เป็ นพัฒนาการล่าสุด
สองประเทศนีม้ ี ขอ้ กังวลหลายประการ หนึ่งในนัน้
เกี ย่ วข้องกับการผงาดขึ้นอย่างรวดเร็ วของสาธารณรัฐ
ประชาชนจี นและเจตนาในสมรภูมิทางทะเลแห่งนี ้ นับ
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557 รัฐบาลของนายนเรนทระ โมที นายก
รัฐมนตรี อินเดีย พยายามเร่ งสร้างสัมพันธ์ ของอิ นเดีย
กับหลายประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ในฐานะ
ส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิ บตั ิ การตะวันออก ซึ่งปรากฏ
อย่างชัดเจนในการเยือนอิ นโดนีเซี ยเมื อ่ ปลายเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ก่อนการปราศรัยครัง้ แรกทีก่ าร
ประชุมแชงกรี ล่าในสิ งคโปร์

ความพยายามของรัฐบาลนายโมทีที่จะเชื่อมอินเดียเข้ ากับกลุม่
เพื่อนบ้ านทางทะเลดังเดิ
้ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดแปซิฟิก มีจดุ
มุง่ หมายที่จะรักษาความสงบเรี ยบร้ อยระหว่างประเทศแบบเสรี นิยม
ตามกฎเกณฑ์ โดยท�ำให้ แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของผู้คน สินค้ า และ
บริ การต่าง ๆ ผ่านช่องแคบมะละกา ซึง่ เป็ นหนึง่ ในเส้ นทางการขนส่งที่
คึกคักที่สดุ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกนันจะเป็
้
น
ไปโดยเสรี เสรี ภาพในการเดินเรื อ ความพร้ อมของโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของท่าเรื อ และการเข้ าถึงตลาดโดยไม่มีอปุ สรรคเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับ
วัตถุประสงค์นี ้ ดังนัน้ จุดส�ำคัญของการเยือนอินโดนีเซียของนายโมที
คือเพื่อเน้ นย� ้ำว่าทังสองประเทศเป็
้
นเพื่อนบ้ านทางทะเลที่ใกล้ ชิดกัน
นายโมทีและนายโจโก "โจโกวี" วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เห็น
พ้ องกันในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอินโดนีเซีย ให้
เป็ นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุม แถลงการณ์ของทังสอง
้
ย� ้ำถึง "ความส�ำคัญของการสร้ างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรี เปิ ดกว้ าง
โปร่งใส อิงกฎเกณฑ์ สงบสุข เจริ ญรุ่งเรื อง และไม่แบ่งแยก" ซึง่ จะ
ยึดถือ "อ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน กฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมาย
ทะเล อิสรภาพในการเดินเรื อ การบินข้ ามน่านฟ้า และการพัฒนา
อินเดียไม่พงึ พอใจแค่การมองไปทางตะวันออกอีกแล้ ว แต่ต้องการ อย่างยัง่ ยืน"
เป็ นผู้มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันต่อดุลอ�ำนาจในภูมิภาคโดยการท�ำหน้ าที่
ในขณะเดียวกัน นายโจโกวีพยายามที่จะเปลี่ยนอินโดนีเซียให้ มี
ในตะวันออก แม้ การก�ำหนดลักษณะและขอบเขตของความร่วมมือ
อ�ำนาจทางทะเล และมุง่ มัน่ ในด้ านอ�ำนาจอธิปไตยทางทะเลส�ำหรับ
ในอินโดแปซิฟิกจะไม่ใช่หน้ าที่ของอินเดีย แต่จากการอภิปรายและ
ประเทศของตน ดังนัน้ การยืนยันซ� ้ำถึงการปกป้องอิสรภาพในการ
การทดลอง อินเดียก็สามารถหาพื ้นที่ซงึ่ ความร่วมมือที่เพิ่มขึ ้นจะให้
เดินเรื อจึงม่งุ เป้าอย่างชัดเจนไปที่จีน ซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในข้ อพิพาท
ผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงร่วมกันได้ ตามค�ำกล่าวของนายลูหตั
ด้ านอาณาเขตที่มีการโต้ แย้ งกันอย่างดุเดือดในทะเลจีนใต้ และตะวัน
ปั นด์จายตัน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกิจการทางทะเลของอินโดนีเซีย ออก รัฐบาลอินโดนีเซียอ้ างว่าไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทด้ าน
"ความสัมพันธ์ของอินเดียและอินโดนีเซียมีความส�ำคัญต่อดุลอ�ำนาจ อาณาเขตใด ๆ กับรัฐบาลจีนในทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซีย
ในเอเชีย" เห็นได้ ชดั ว่าอินโดนีเซียมีความกระตือรื อร้ นพอ ๆ กัน เพื่อให้ ไม่ลงั เลที่จะปะทะกับจีนในเรื่ องสิทธิ์การท�ำประมงเกินขนาดบริ เวณ
แน่ใจว่าจะมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้ จีนเดินหน้ าในวิถีที่ รอบหมูเ่ กาะนาทูนา มีการมองว่าท่าทีที่นา่ ทึง่ ของนายโจโกวีในการ
เป็ นปรปั กษ์ กนั ในปั จจุบนั
จัดประชุมคณะรัฐมนตรี บนเรื อรบนอกหมูเ่ กาะนาทูนา เพียงไม่กี่วนั
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หลังจากที่การปะทะกันทางเรื อระหว่างจีนกับอินโดนีเซียใน พ.ศ. 2559
เป็ นการแสดงออกถึงความแน่วแน่ที่มีตอ่ จีน
อินโดนีเซียไม่ได้ ตอ่ ต้ านนโยบายหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางที่น�ำโดยจีน
มากเท่าอินเดีย แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้ ให้ การสนับสนุนมากอย่างที่จีน
คาดหวัง หลังจากการประชุม นายโมทีพยายามเชื่อมโยงนโยบายปฏิบตั ิ
การตะวันออกของอินเดีย รวมถึงความมัน่ คงและความก้ าวหน้ าส�ำหรับ
ทุกคนในภูมิภาคเข้ ากับนโยบายจุดศูนย์กลางทางทะเลอันเปี่ ยมความ
มุง่ มัน่ ของนายโจโกวี
ในอดีต ความร่วมมือทางทะเลของอินเดียและอินโดนีเซียส่วนใหญ่
จ�ำกัดอยูท่ กี่ ารลาดตระเวนแบบทวิภาคี การลาดตระเวนต่อต้ านโจรสลัด
และการฝึ กซ้ อมค้ นหาและกู้ภยั ร่วมกัน จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับทังสอง
้
ประเทศทีจ่ ะเดินหน้ าสูก่ ารมีสว่ นร่วมทีเ่ ข้ มข้ นมากขึ ้น เนื่องจากการร่วม
มือกันจะท�ำให้ ควบคุมจุดทางเข้ าจากอ่าวเบงกอลไปยังช่องแคบมะละกา
ได้ ในบริบทนี ้จะเห็นได้ วา่ อินเดียมีความสนใจในการเข้ าร่วมหน่วยลาด
ตระเวนช่องแคบมะละกา ซึง่ เป็ นการจัดการของสีป่ ระเทศประกอบด้ วย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย อย่างไรก็ตาม การมีสว่ นร่วม
ของอินเดียเป็ นเรื่องทีพ่ ดู ง่ายแต่ทำ� ยาก การประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านเทคนิคในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทีบ่ าหลีมกี ารส�ำรวจประเด็น
ดังกล่าว แต่ไม่นานก็พบว่าทางฝั่ งอินเดียยังไม่มคี วามเข้ าใจเกี่ยวกับ
กลไกการด�ำเนินงานของหน่วยลาดตระเวนช่องแคบมะละกาอย่างครบ

อินเดียต้ องการอนุรักษ์
ถ้ วน ในเมือ่ การเดินหน้ าดูจะเป็ นไปไม่ได้
โครงสร้ างความมัน่ คงใน
แถลงการณ์ร่วมของนายโมทีและนายโจ
ภูมภิ าคทีเ่ สรีและเปิ ดกว้ างใน
โกวีจงึ เป็ นเพียงข้ อสังเกตว่าการประชุม
อินโดแปซิฟิก โดยมีประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ ง
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็ นการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ น
"ส�ำรวจแนวทางในการเสริมสร้ างความ
ร่วมมือทางเทคนิคเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ ศูนย์กลางของแผนการ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ความมัน่ คงทางทะเล"
อินโดนีเซียเป็ นผู้น�ำโดยพฤตินยั ของ
เอเชีย เนื่องจากสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงในภูมภิ าคนี ้แย่ลงเรื่อย
ๆ จากการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาและจีน รัฐบาลอินโดนีเซียจึงต้ องการ
ให้ อาเซียนเป็ นศูนย์กลางของแนวความคิดรวบยอดและวิวฒ
ั นาการ
ของภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก นายโจโกวีกล่าวถึงแนวคิดของอินโดแปซิฟิก
ว่า "เปิ ดกว้ าง โปร่งใสและไม่แบ่งแยก ส่งเสริมนิสยั ในการเจรจา ส่งเสริม
ความร่วมมือและความเป็ นมิตร รวมทังการปฏิ
้
บตั ติ ามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ" ซึง่ วิสยั ทัศน์เกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกของนายโมทีฟังดูคล้ าย
กันอย่างน่าทึง่ โดยระบุวา่ อินเดียมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะอนุรักษ์ โครงสร้ าง
ความมัน่ คงในภูมภิ าคทีเ่ สรีและเปิ ดกว้ างในเอเชียโดยมี "อาเซียนเป็ น
ศูนย์กลาง" และแม้ จะไม่มผี ้ นู �ำอเมริกนั ก็ตาม
รัฐบาลอินเดียทุม่ เทท�ำงานอย่างหนักร่วมกับสหรัฐฯ ญี่ปนุ่
และออสเตรเลียเพื่อถ่วงดุลการคุกคามทางภูมิเศรษฐศาสตร์ และ
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นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย (กลาง) ตรวจดูกอง
ทหารเกียรติยศระหว่ างทีเ่ ดินมาพร้ อมกับนายโจโก วิโดโด
ประธานาธิบดีอนิ โดนีเซีย ทีท่ ำ� เนียบประธานาธิบดีในกรุง
จาการ์ ตาเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ
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จากการเปลีย่ นแปลงทางภูมริ ัฐศาสตร์
ทีไ่ ม่ อาจย้ อนคืน อินโดแปซิฟิกได้ กลาย
เป็ นหนึ่งในทีบ่ ่ มเพาะอ�ำนาจส� ำคัญของ
การเมืองโลกไปแล้ ว
ภูมิรัฐศาสตร์ ของจีนที่เพิ่มสูงขึ ้น อินเดียยังคงด�ำเนินการตามแนวทาง
ป้องกันความเสี่ยงในการแสวงหาการปรับดุลอ�ำนาจใหม่ในอินโดแปซิฟิก
โดยการเข้ าหาจีนโดยตรงรวมทังหาทางยั
้
บยังพฤติ
้ กรรมของจีน
ในทางยุทธศาสตร์ อินโดนีเซียมีความส�ำคัญเทียบเท่าสหรัฐฯ และจีน
เพราะประเทศอินโดนีเซียคร่อมอยูบ่ นจุดแออัดที่ส�ำคัญของอินโดแปซิฟิก
รัฐบาลอินโดนีเซียรับประกันการลงทุนของจีนโดยไม่แสดงหลักฐานใด ๆ
ว่าเข้ าข้ างจีน การเป็ นหนึง่ ในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคที่มีความสามารถและ
ความน่าเชื่อถือในการมีสว่ นร่วมอย่างมีนยั ส�ำคัญในการต่อต้ านการคุกคาม
ของจีน ท�ำให้ ขณะนี ้รัฐบาลอินโดนีเซียถือว่ารัฐบาลอินเดียเป็ นพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่เชื่อถือได้
นายโมทีลงนามในข้ อตกลงร่วมกับนายโจโกวี โดยอนุญาตให้ อนิ เดียเข้ า
ถึงท่าเรือซาบังทางตอนเหนือของสุมาตรา ท�ำให้ อนิ เดียเดินหน้ าแสดงบทบาท
ของตนต่อไปได้ ในช่องแคบมะละกา ทังนี
้ ้จีนไม่ได้ ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ ้น ก่อนการเดินทางไปยังอินโดนีเซียของนายโมทีหนึง่ วัน หนังสือพิมพ์
โกลบอลไทม์ส ซึง่ ด�ำเนินการโดยรัฐบาลจีนระบุวา่ จีนจะไม่ "ท�ำเป็ นมองไม่
เห็น" หากรัฐบาลอินเดียต้ องการ "ให้ กองทัพเข้ าถึงเกาะทางยุทธศาสตร์ ซาบัง"
และแนะน�ำให้ อนิ เดียไม่ "ท�ำให้ ตวั เองตกหลุมพรางทีผ่ ดิ พลาดจนน�ำไปสูก่ าร
แข่งขันทางยุทธศาสตร์ กบั จีนและท�ำให้ ตนเองเสียใจในทีส่ ดุ "
จากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ไม่อาจย้ อนคืน อินโดแปซิฟิกได้
กลายเป็ นหนึง่ ในที่บม่ เพาะอ�ำนาจส�ำคัญของการเมืองโลกไปแล้ ว การเห็น
พ้ องต้ องกันระหว่างอินเดียและอินโดนีเซีย ตามที่สะท้ อนให้ เห็นในการยก
ระดับความสัมพันธ์ไปเป็ นระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุม
สามารถเป็ นพื ้นฐานส�ำหรับการมีสว่ นร่วมอย่างใกล้ ชิดระหว่างทังสอง
้
ประเทศ เพื่อพัฒนาแนวคิดของอินโดแปซิฟิกต่อไป รัฐบาลอินเดียและ
รัฐบาลอินโดนีเซียเห็นพ้ องที่จะด�ำเนินการตามขันตอนที
้
่เป็ นรูปธรรม เพื่อ
เร่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงในภูมิภาคทางทะเลดังกล่าว
การสร้ างความตระหนักขึ ้นมาใหม่วา่ ทังสองประเทศเป็
้
นเพื่อนบ้ านที่ใกล้
ชิด ซึง่ แบ่งปั นความท้ าทายร่วมกันอย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับการใช้ มหาสมุทร
อย่างยัง่ ยืน ท�ำให้ ทงสองประเทศจ�
ั้
ำเป็ นต้ องมีสว่ นร่วมในการรักษาความ
มัน่ คงระดับภูมิภาคในอินโดแปซิฟิกมากขึ ้น ความท้ าทายส�ำหรับนายโมที
และนายโจโกวีคือการสร้ างความร่วมมือทางทะเลให้ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
เพื่อให้ เป็ นอินโดแปซิฟิกที่เป็ นเสรี เปิ ดกว้ าง และไม่แบ่งแยกอย่างแท้ จริ ง o
นายวินยั เการา เป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ด้านกิจการระหว่างประเทศและการศึกษาด้ านความมัน่ คง รวม
ทังเป็
้ นผู้ประสานงานของศูนย์ศกึ ษาสันติภาพและความขัดแย้ งที่มหาวิทยาลัยต�ำรวจ ความมัน่ คง และ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซาร์ ดาร์ พาเทล ในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย บทความนี ้ตีพิมพ์ครัง้ แรกใน
เอเชียแปซิฟิกบูลเลททิน ฉบับที่ 437 ซึง่ จัดท�ำโดยศูนย์ตะวันออกและตะวันตก มุมมองที่แสดงออกในทีนี ้เป็ น
ของผู้เขียนเพียงผู้เดียว และไม่ได้ สะท้ อนถึงนโยบายหรื อจุดยืนของศูนย์ตะวันออกและตะวันตกหรื อองค์กร
ใด ๆ ที่ผ้ เู ขียนสังกัด บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
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ข่ าวรอบโลก

ความส�ำเร็จขนาดเท่าสิงโต

นั

กอนุรักษ์ต้อนรับลูกสิงโตคู่แรกของโลกที่ใช้
วิธีตั้งครรภ์และเกิดจากการผสมเทียม นักวิจัย
ระบุว่าลูกสิงโตเกิดที่ศูนย์อนุรักษ์อูคูทูลา ห่างจากพริ
ทอเรียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 80 กิโลเมตรใน
จังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาใต้
นายอังเดร แกนส์วินดต์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของมหาวิทยาลัยพริทอเรียกล่าว
ว่า ลูกสิงโตสองตัวนี้เป็นเพศผู้และเพศเมีย มาจากการ
ตั้งครรภ์ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติและเกิดเมื่อวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีสุขภาพดีและเป็นปกติ
ความก้าวหน้าครั้งส�ำคัญของทีมนายแกนส์วิน
ดต์เกิดขึ้นหลังจากการทดลองอย่างเข้มข้นนาน 18
เดือน โดยนักวิจัยเก็บอสุจิจากสิงโตตัวผู้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง จากนั้นตรวจสอบระดับฮอร์โมนของสิงโตตัว
เมียจนกว่าจะอยู่ในระดับปกติ แล้วจึงผสมเทียมให้กับ
สิงโตตัวเมียโดยใช้เทคนิคแบบไม่ผ่าตัด
นายแกนส์วินดต์กล่าวว่าความก้าวหน้าครั้ง
ส�ำคัญอาจเกิดขึ้นได้อีก โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่หวัง
ว่าเทคนิคดังกล่าวอาจใช้เพื่อช่วยชีวิตแมวใหญ่ที่ใกล้
สูญพันธุ์อื่น ๆ
สิงโตสูญพันธุ์ไปแล้วใน 26 ประเทศในแถบ
แอฟริกา และจ�ำนวนสิงโตในป่าลดลงร้อยละ 43

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา โดยเหลือเพียงประมาณ
20,000 ตัวตามรายงาน
ขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่ง
ระบุว่าสิงโตแอฟริกาตกอยู่
ในความเสี่ยง
"หากเราไม่ท�ำอะไรสัก
อย่าง สิงโตก็จะต้องเผชิญกับ
การสูญพันธุ์" นายแกนส์วินดต์กล่าว
นายแกนส์วินดต์กล่าวว่าแทนที่จะย้ายสิงโต
เพื่อการผสมพันธุ์ เทคนิคใหม่นี้จะช่วยให้นักผสม
พันธุ์เพียงแค่ล�ำเลียงอสุจิไปยังตัวเมียที่พร้อมผสม
พันธุ์ เช่นเดียวกับที่ด�ำเนินการกับประชากรช้างเลี้ยง
ในอเมริกาเหนือและยุโรป
นางสาวอิมเกอ ลือเดอร์ส นักวิทยาศาสตร์ที่มี
ส่วนร่วมกับการศึกษานี้กล่าวว่า "การมีลูกสิงโตคู่
แรกจากการผสมเทียมที่เกิดในประเทศตามธรรมชาติ
และไม่ใช่ในสวนสัตว์ต่างประเทศ นับเป็นก้าวที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับแอฟริกาใต้
เธอระบุว่า "เทคนิคสืบพันธุ์แบบมีคนช่วยถือเป็น
อีกหนึ่งเครื่องมือในด้านการอนุรักษ์ของเรา ซึ่งแน่นอน

ชายคนหนึ่ง
ประท้ วงต่ อต้ าน
จีนใกล้ กบั อาคาร
สหประชาชาติใน
กรุงเจนีวา ประ
เทศสวิตเซอร์
แลนด์ เมือ่ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.
2561
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ว่าไม่ใช่ทางออกเพียงอย่างเดียว แต่เป็นอีก
หนึ่งเทคโนโลยีที่เราสามารถใช้เพื่อปกป้อง
สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ได้"
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

เปิ ดตัวช่ องโทรทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน

สหราชอาณาจักร

64

แอฟริกาใต้

มีการเปิ ดตัวโทรทัศน์ช่องแรกของโลก
ที่อุทิศให้กับสิทธิมนุษยชนที่ลอนดอน
ในช่ วงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
โดยให้ค�ำสัญญาว่าจะน�ำเสนอเรื่องราว
ซ่ อนเร้นที่ส่อื กระแสหลักพลาดไป
องค์กรสังเกตการณ์เพื่อสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่า
ช่ องที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จะหยิบยก
ประเด็นสิทธิมนุษยชนให้ผู้ชมในกว่า 20
ประเทศทั่วยุ โรป ละตินอเมริกา และ
ตะวันออกกลางได้รับชม
"มีคนจ�ำนวนมากในโลกที่ไม่
สามารถแสดงความเห็นได้ และดูเหมือน
จะแย่ลงไปเรื่อย ๆ" นางวาเลรี เปี ย ผู ้
อ�ำนวยการองค์กรสังเกตการณ์เพื่อ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวต่อ
มูลนิธิทอมสัน รอยเตอร์ในการเปิ ด
ตัวอย่างเป็นทางการ
หัวข้อต่าง ๆ จะรวมถึงผู ้ลี้ภัย
เสรีภาพของสื่อและการกักขังนัก
ข่าว ลัทธิสุดโต่ง สิทธิสตรี ตลอดจน
สถานการณ์ของคนไร้สัญชาติในโลก
"เราอาศัยอยู ่ในโลกที่มีการรายงาน
ข่าวตลอด 24 ชั่ วโมงและบ่อยครัง้ เรื่อง
ราวต่าง ๆ มักเงียบหายไป ทัง้ เรายัง

เห็นว่าสิทธิมนุษยชนถูกกีดกัน" นาง
เปี ยกล่าว
รายการที่จะฉายจะพู ดถึงช่ วงเวลา
30 ปี ของจีนหลังจากการปราบปราม
การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่
จัตุรัสเทียนอันเหมิน รวมทัง้ ผลกระทบ
ในเชิ งบวกและเชิ งลบของเทคโนโลยีท่ีมี
ต่อผู ้หญิง
นางสาวยัลดา ฮาคิม ผู ้น�ำเสนอ
และนักข่าวของบีบีซี กล่าวที่งานเปิ ดตัว
ช่ องว่ามีเป้าหมายเพื่อ "เป็นกระบอก
เสียงให้ผู้ท่ไี ม่มีสิทธิ์มีเสียง" และ "เพื่อ
ท�ำให้สิทธิมนุษยชนน่าสนใจ" ในโลก
ที่ช่วงความสนใจน้อยลงและข่าวอ่าน
ประกอบเสียงสัมภาษณ์ก็ถูกควบคุม
สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่าน
แพลตฟอร์มเชิ งโต้ตอบ netgem.
tv และจะใช้งานผ่านแอปฯ มือถือ ได้
เร็ว ๆ นี้
รายการจะจัดเป็นภาษาอังกฤษ แต่
ท้ายที่สุดองค์กรสังเกตการณ์เพื่อสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศหวังว่าจะได้
ถ่ายทอดเป็นภาษาอื่น ๆ รวมถึงภาษา
เปอร์เซี ย ตุรกี อาหรับ และรัสเซี ย
รอยเตอร์
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ประเทืองปั ญญา
ดร.เยิน กวอกยุง นักจุลชีววิทยา หัวหน้ าทีมที่
ทดสอบสารเคมีซึ่งหยุดการแพร่ กระจายของเชื้อ
ไข้ หวัดใหญ่ จากการจ�ำลองตัว ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ภาพประกอบ: สารเคมี เอเอ็ม580 ยับยั้งการ
จ�ำลองตัวในเซลล์ ทตี่ ดิ เชื้อไวรัสโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง เนเชอร์ คอมมิวนิเคชัน

นักวิทยาศาสตร์ฮอ่ งกง
กล่าวว่ามีการพัฒนาการต่อต้านไวรัส
นักวิทยาศาสตร์ฮ่องกงอ้างว่าพวกเขาได้คน้ พบการพัฒนาที่อาจต่อสูก้ บั
โรคติดเชื้อได้ ซึ่งเป็ นสารเคมีที่สามารถชะลอการแพร่ กระจายของโรค
ไวรัสร้ายแรง
ทีมจากมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงอธิบายถึงสารเคมีที่คน้ พบใหม่วา่ "มี
ศักยภาพสูงในการยับยั้งวงจรชีวติ ของไวรัสต่าง ๆ" ในการศึกษาวิจยั ที่ตี
พิมพ์เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ในวารสาร เนเชอร์ คอมมิวนิเคชัน
นักวิทยาศาสตร์กล่าวเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ว่าวันหนึ่งสาร
เคมีน้ ีอาจใช้เป็ นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในวงกว้างส�ำหรับแหล่งอาศัย
ของโรคติดเชื้อ และแม้แต่ไวรัสที่ยงั ไม่ปรากฏ หากผ่านการทดลองทาง
คลินิก
การแพร่ กระจายของไข้หวัดนกที่บางครั้งอันตรายถึงชีวติ ใน
ทศวรรษที่ผา่ นมา เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางและโรคทาง
เดินหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรง เน้นย�้ำถึงความต้องการยาใหม่ที่สามารถ
ออกฤทธิ์ได้เร็ วกว่าวัคซีน
ยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในวงกว้างได้รับการมองว่าเป็ นยาศักดิ์สิทธิ์
เพราะสามารถใช้ตา้ นเชื้อโรคหลายชนิดได้ ในทางตรงข้าม วัคซีนมักจะ
ป้ องกันได้เพียงสายพันธุ์เดียว และในช่วงเวลาที่ผลิตวัคซีนขึ้น ไวรัสอาจ
กลายพันธุ์ไปแล้ว
ทีมฮ่องกงทดสอบสารเคมี เอเอ็ม580 กับหนูในการศึกษาวิจยั ระยะ
เวลาสองปี และพบว่าสารเคมีหยุดการจ�ำลองตัวของแหล่งอาศัยของเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงเอช1เอ็น1 เอช5เอ็น1 และเอช7เอ็น9 รวมถึงไวรัส

ที่ทำ� ให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรงและโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ยงั หยุดการจ�ำลองตัวของไวรัสซิกาที่มียงุ เป็ นพาหะ และ
เอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรคมือเท้าปาก
"นี่คือสิ่ งที่เราเรี ยกว่ายาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในวงกว้าง ซึ่ง
หมายความว่าสามารถฆ่าไวรัสได้จำ� นวนมาก" ดร.เยิน กวอกยุง นักจุล
ชีววิทยาซึ่งเป็ นหัวหน้าทีมกล่าว "สิ่ งนี้ค่อนข้างส�ำคัญในการควบคุมการ
แพร่ ระบาดตั้งแต่เนิ่น ๆ"
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการวิจยั เพิ่มเติมโดยนักไวรัสวิทยา
เพื่อหายาที่หลีกเลี่ยงการตกเป็ นเป้ าของไวรัสโดยตรง สิ่ งที่อาจน�ำไปสู่
การต้านทาน แทนที่จะมองหาสารประกอบที่ขดั ขวางวิธีที่ไวรัสใช้กรด
ไขมันส�ำคัญ ซึ่งเรี ยกว่าลิพิด ที่อยูภ่ ายในเซลล์ของแหล่งอาศัยเพื่อจ�ำลอง
ตัว
นายเบนจามิน นิวแมน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านไวรัสที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส
เอแอนด์เอ็ม-เท็กซาคานา ซึ่งตีพิมพ์งานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับไวรัสที่กระหา
ยลิพิด กล่าวว่า "การศึกษาวิจยั นี้เป็ นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
ก้าวแรกเริ่ มในทิศทางใหม่ที่น่าตื่นเต้น"
"ไวรัสต้องพึ่งพาเสบียงที่ขโมยมาจากแหล่งอาศัยทั้งหมด และการ
ศึกษาวิจยั จ�ำนวนมากเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่า การรักษาที่ยบั ยั้ง
การไหลเวียนของลิพิดในเซลล์ที่ติดเชื้ออย่างสม�่ำเสมอ มีประสิ ทธิภาพ
สูงในการสกัดกั้นไวรัสหลากหลายชนิด" เขากล่าว เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

คนรักเวสป้ า

ประชันกันสุดขั้ว
ทุ
เผชิญหน้ากับความกลัว
ทีค่ าเฟ่ สัตว์เลือ้ ยคลาน

ส�ำหรับคนที่กลัวงูเหลือมเผือก งูคอร์ นสีส้ม หรื ออิกวั นาหนวดเกล็ด
นายเช ราตีกล่าวว่าการได้ ใกล้ ชิดและสัมผัสที่คาเฟ่ สัตว์เลื ้อยคลาน
แห่งแรกของพนมเปญเป็ นวิธีการรักษาเพียงทางเดียว
เมื่อเปิ ดให้ บริ การคาเฟ่ แมวที่ได้ รับความนิยมในเมืองหลวงของ
กัมพูชาแล้ ว นายเช ราตีได้ เปิ ดตัวธุรกิจของเขาเพื่อกอบกู้ชื่อเสียง
ของสัตว์เลื ้อยคลานและงู พร้ อมโน้ มน้ าวใจผู้เกลียดชังสัตว์เหล่านี ้
ที่เพียงเข้ าใจผิด
ขณะที่ลกู ค้ าจิบลาเต้ และเล่นกับสัตว์เลื ้อยคลาน "คนพวกนัน้
จะชื่นชอบสัตว์เลื ้อยคลานเหมือนกับผม" ชายหนุม่ วัย 32 ปี กล่าว
ขณะลูบคอที่เป็ นเกล็ดของอิกวั นา
ผนังร้ านกาแฟของเขาเรี ยงรายไปด้ วยตู้กระจกมีไฟส่องสว่าง
ซึง่ บรรจุงทู ี่มีความยาวและสีตา่ ง ๆ ขณะที่นกมาคอว์สีสนั สดใส
ส่งเสียงร้ องอยูท่ ี่มมุ ห้ อง ผู้เข้ าชมบางคนมองที่กรงต่าง ๆ อย่างไม่
แน่ใจ ส่วนคนอื่น ๆ กล้ าหาญมากขึ ้นในการยอมรับสิง่ มีชีวิตเหล่านี ้
ไม่มีคา่ เข้ าชม ดังนันผู
้ ้ เข้ าชมสามารถสัง่ กาแฟและขอนัง่ เคียงคู่
กับเพื่อนตัวยาวที่เลื ้อยไปมาได้ ชาเย็นส�ำหรับลูกค้ ากลายเป็ นวัตถุ
ให้ ความเย็นส�ำหรับงูหลามบอลสีเหลืองครี มที่ขดตัวรอบแก้ ว
นางสาววาย นาวิม ผู้เป็ นลูกค้ า ระแวงงูคอร์ นในตอนแรก ซึง่
เป็ นงูสีส้มที่สงั หารเหยื่อด้ วยการรัด แต่ในไม่ช้า เธอ
ก็ถืองูตวั นันไว้
้ ขณะจิบกาแฟไปด้ วย "ร้ าน
กาแฟแห่งนี ้มีเอกลักษณ์มาก" ชายวัย 22
ปี กล่าว "ผมไม่เคยเห็นสัตว์เลื ้อยคลาน
เหล่านี ้มาก่อน ดูสวยงามและน่ากลัว"
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
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ก ๆ ปี ชาวอินโดนีเซียตังแต่
้ วยั รุ่นและรุ่นปู่ ย่าจนถึงช่าง
ยนต์และนักเรี ยน จะมารวมตัวกันในชวาตะวันออกเพื่อ
เฉลิมฉลองความรักที่มีตอ่ รถสกูตเตอร์ เวสป้าที่โด่งดังของ
อิตาลี ส�ำหรับบางคน ถือว่าเป็ นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ แต่งยาน
พาหนะตามใจชอบ เพื่อให้ คล้ ายกับมอเตอร์ ไซค์สตั ว์ประหลาด
โลหะที่หลุดออกมาจากโลกที่นา่ หวาดกลัวของฮอลลีวดู
ผู้คลัง่ ไคล้ หลายร้ อยคนเดินทางไปงานเทศกาลในเคดิริเพื่อ
อวดผลงานของตน ซึง่ มีตงแต่
ั ้ เวสป้าโบราณที่ซอ่ มแล้ ว ไปจนถึง
รถถังสไตล์ภาพยนตร์ แมดแมกซ์ที่ติดตังปื
้ นกลปลอม ยางเสริ ม
หนึง่ โหล หรื อตุ๊กตาที่นา่ ขนลุกเป็ นเครื่ องประดับฝากระโปรง
ยานพาหนะที่แต่งเองทุกคันต้ องมีเครื่ องยนต์เวสป้าเพื่อเข้ าร่วม
การแข่งขันในเทศกาลดังกล่าว และผู้เข้ าแข่งขันส่วนใหญ่จะ
พยายามคงส่วนโค้ งด้ านหน้ าที่เป็ นสัญลักษณ์ของแบรนด์ไว้
การตกแต่งอื่น ๆ ขึ ้นอยูก่ บั เจ้ าของและงบประมาณ ในขณะที่
หลายคนซื ้อได้ เพียงเศษโลหะหรื อวัสดุที่น�ำกลับมาใช้ ใหม่ซงึ่ พบ
ในที่เก็บของเก่า คนอื่น ๆ กลับใช้ เงินซื ้อของได้ ตามใจ
นายเพเดด คุณปู่ ยังหนุม่ วัย 43 ปี ซึง่ ดัดแปลงเวสป้ามา
ตังแต่
้ พ.ศ. 2533 กล่าวว่าเขาชอบใช้ สกูตเตอร์ บอกเล่าเรื่ องราว
"ผมชอบตกแต่งเวสป้าให้ สดุ ขัว้ แต่ผมไม่ชอบใช้ ขยะ" นาย
เพเดดซึง่ มีเวสป้าประดับเขาควายขนาดใหญ่จากดินแดนชน
เผ่าโทราจาบนเกาะสุลาเวสีกล่าว
เทศกาลระยะเวลาสามวันนี ้จัดขึ ้นเป็ นปี ที่สาม ซึง่ เป็ นหนึง่
ในหลายเทศกาลที่จดั ขึ ้นทัว่ ประเทศ สีสนั ของงานยังมีการ
ประกวดเพื่อเลือกรถที่ดดู ีที่สดุ และการแข่งขันทางวิบากส�ำหรับ
มอเตอร์ ไซค์ที่เร็ วกว่า รอยเตอร์
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ภาพส่ งท้ าย

ฮันกวง

ทหารไต ห้ วันเข า้ ร่วมการฝ กึ ฮันกวงทีฐ่ านทัพอากาศชิงชวนกังในไท่จง ตอนกลางของประเทศไต ห้ วัน เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ในการฝ กึ ซอ้ มประจ�ำ
ป คี รัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ไต ห้ วันจ�ำลองการบุกรุกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต ห้ วันเป น็ ประธานในการฝ กึ ขณะทีร่ ฐั บาลจีนเพิม่ ความ
กดดันทางทหารและการทูตต่อไต ห้ วันท่ามกลางสถานการณ์ทมี่ คี วามตึงเครียดมากขึน้ ก่อนหน้านี้ ไต ห้ วันออกมาประณามว่าการฝ กึ หลายครัง้ ใกล้กบั เกาะ
ไต ห้ วันของกองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนเป น็ การข่มขู ่ "ประสิทธิภาพการต่อสู ข้ องกองทัพเรา คือการรับประกันถึงความมัน่ คงของชาติ ซึง่ เป น็ พืน้
ฐานทีร่ งุ ่ เรืองของสังคม และเป น็ ก�ำลังหนุนส�ำหรับค่านิยมในด้านประชาธิปไตยและเสรีภาพของเรา" นางไช่กล่าวในไท่จง ตามรายงานของรอยเตอร์
ภาพโดย:
เยห์KATO
| เอเอฟพี
/เก็ตตีอ้ มิ เมจ
Photo Byแซม
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อง
ฉบับออนไลน์ได้ท่ ี

www.ipdefenseforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารทางการทหารที่แจกจ่ายให้ ฟรี แก่บคุ คลต่าง ๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

ตอบรับนิตยสารฟรี ได้ ที่:

www.ipdefenseforum.com/th/สมัครสมาชิก

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