
การขโมย
เพื่อใหไ้ดเ้ปรยีบ

การโจรกรรมทรพัยส์นิทางปัญญาของจนี 
เป็นการบอ่นท�าลายความเช่ือใจ

ชุดท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 / 2562
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สารบัญ ชดุท่ี 44 ฉบบัท่ี  2

เร่ืองเด่น
10 ยุคใหม่แห่งการป้องปราม
 การกลบัมาของการแขง่ขนัเพ่ือชว่งชิงความเป็นมหาอ�านาจ 

 ท�าให้เส้นแบง่ระหวา่งความขดัแย้งและสนัตภิาพไมช่ดัเจน

18 การแสวงหาทางปัญญา
 สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้อ�านาจการซือ้ การโจรกรรม 

 และการสอดแนมเพ่ือให้ได้มาซึง่เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

24	 ศกึการเลือกปฏบิตั	ิในซนิเจยีง 
 การปราบปรามของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 มีแนวโน้มจะเกิดผลในทางตรงกนัข้าม

26	 ปฏบิตักิารแบบหลายมติิ
 ขยบัมาท่ีมหานครซึง่อยูใ่กล้คณุ

32 เส้นทางที่คดเคีย้วสู่การปลดอาวุธ
 การปลดอาวธุนิวเคลยีร์ของเกาหลเีหนือ 

 ยงัคงเป็นเป้าหมาย แม้จะมีข้อกงัขา

36 การจงูใจแปซฟิิก
 ขัว้อ�านาจส�าคญัและขัว้อ�านาจเกิดใหม ่

 หลอ่หลอมความร่วมมือกบัประเทศในแปซฟิิกใต้ 

 เพ่ือลดทอนอิทธิพลของจีน

42 การจดัการการประมง
 การท�าประมงเกินขนาดเป็นเหตคุกุคาม 

 วิถีชีวิต ความมัง่คัง่ และท่ีส�าคญัท่ีสดุ 

 คืออ�านาจอธิปไตยของประเทศบนเกาะแปซฟิิก

46 การพฒันาผู้น�า	เพื่อการท�างานร่วมกัน
 มมุมองของกองทพับกนิวซีแลนด์

50 การรักษาไว้ซึ่งสันตภิาพ
 ศรีลงักาก้าวขึน้มาในฐานะ ผู้ รักษาสนัตภิาพระดบัโลก 

 พล.ท. มาเฮช เสนานายาเกะ ผู้บญัชาการกองทพับกกลา่วกบั 

 ฟอรมั

54 การปรับปรุงเรือด�าน�า้ของอนิเดยี
 กองเรือชัน้สกอร์ปิเนท่ี่ตอ่ขึน้เอง 

 เป็นหวัข้อของการเฉลมิฉลอง

IPDF



สารบญัหลัก
4	 	นานาทศันะ

5	 ผู้เขียนบทความ		

6	 มองภมูภิาค
 ขา่วสารจากภมิูภาคอินโดแปซฟิิก  

8	 ข่าวผู้ก่อการร้าย	
 ชาวเกาหลีเหนือถกูตัง้ข้อหาฐานโจมตี
 ทางไซเบอร์ท่ีท�าให้ระบบเป็นอมัพาต

60 กระบอกเสียง
 อินเดียและอินโดนีเซียกระชบัความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คง

64		ข่าวรอบโลก
 นกัอนรัุกษ์ชาวแอฟริกาใต้ประสบความส�าเร็จขนาดเทา่สงิโต 
 และการ เปิดตวัชอ่งโทรทศัน์ด้านสทิธิมนษุยชน 
 ในสหราชอาณาจกัร  

65	 ประเทอืงปัญญา		
 นกัวิทยาศาสตร์ฮอ่งกงกลา่ววา่มีการพฒันาการตอ่ต้านไวรัส

66	 เร่ืองแปลกทั่วโลก	
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทิง

67	 	ภาพส่งท้าย		
 ทหารไต้หวนัเข้าร่วมการฝึกฮนักวง 
 ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561

เร่ืองจากปก:
ภาพประกอบนีแ้สดงให้เหน็
ถงึการขโมยความลบัทาง
เทคโนโลยีของจีน เพ่ือให้ได้
เปรียบในการแขง่ขนั
ภาพประกอบโดย ฟอรมั

60
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ผู้อา่นท่ีเคารพ

ยิ
นดีต้อนรับสูนิ่ตยสาร อินโด 

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบั

ไตรมาสท่ีสองของ พ.ศ. 2562 

วา่ด้วยการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

ประเทศในอินโดแปซฟิิกยงัคง

มุ่งมัน่ท่ีจะแก้ปัญหาความขดัแย้ง

อยา่งสนัต ิโดยรักษาไว้ซึง่บรรทดัฐาน 

มาตรฐาน และกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ พร้อมกนันี ้พนัธมิตรและ

ประเทศหุ้นสว่นสามารถเสริมสร้าง

ความมัน่คงในระดบัภมิูภาค โดยการ

ป้องกนัไมใ่ห้มีความขดัแย้งเพ่ิมขึน้

และเกิดซ�า้ และโดยการร่วมมือกนัเพ่ือจดัการกบัภยัคกุคามท่ีพฒันาไปเร่ือย ๆ ไมว่า่จะเป็นรูปแบบ

เดมิหรือรูปแบบใหม ่  

พ.อ. อาร์ต ตลูกั (เกษียณอายรุาชการ) แห่งกองทพับกสหรัฐฯ ได้ก�าหนดประเดน็ส�าหรับนิตยสาร 

ฟอรัม ฉบบันี ้โดยเรียกร้องให้มีวธีิการใหม ่ๆ ในการป้องปราม เน่ืองจากวธีิการแบบเดมิสว่นใหญ่ล้ม

เหลวในการปราบปรามการแพร่กระจายของสงครามลกูผสม พ.อ. ตลูกักลา่ววา่ การพิชิตดนิแดนทาง

ทะเลในทะเลจีนใต้ของจีน และการยดึครองดนิแดนอธิปไตยยเูครนในไครเมียของรัสเซียเป็นตวัอยา่ง

ท่ีเดน่ชดั หลงัจากใช้ยทุธวิธีแบบลกูผสมตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารมอบอ�านาจไปจนถึงการโฆษณาชวนเช่ือใน 

“พืน้ท่ีสเีทา” ซึง่เป็นพืน้ท่ีระหวา่งสนัติภาพและวกิฤตแล้ว ระบอบเผดจ็การเหลา่นีก็้น�ายทุโธปกรณ์

ของกองทพัไปใช้เพ่ือยดึครองและถือผลประโยชน์ในดนิแดนของตน พ.อ. ตลูกัอภิปรายถึงความ

ท้าทายของการป้องปรามท่ีมีประสทิธิภาพในปฏิบตักิารและสภาพแวดล้อมของข้อมลูในปัจจบุนั และ

สิ่งท่ีสงครามลกูผสมแสดงออกมามีความหมายตอ่ดลุอ�านาจในภมิูภาคในอนาคต

บทความอ่ืน ๆ ในฉบบันีเ้ขียนขึน้บนสมมตฐิานท่ีวา่สงครามลกูผสมยงัคงท�าให้ความมัน่คงระดบั

ภมิูภาคมีความซบัซ้อนตอ่ไป สว่นหนึ่งของการสบืสวนจะสบืหาวา่จีนกลายเป็นผู้ ก่อเหตจุารกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลกได้อยา่งไร (สงครามลกูผสมรูปแบบหนึ่ง) รวมถึงวธีิการทัง้หมดใน

การโจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญา ความลบัทางการค้า และข้อมลูทางเทคนิคท่ีกระตุ้นความเป็น

ปรปักษ์ทางการเมือง บทความท่ีกระตุ้นให้เกิดความคดิอีกบทความหนึ่งมุ่งเน้นไปท่ีสิ่งท่ีพนัธมิตร

และประเทศหุ้นสว่นสามารถท�าเพ่ือตอ่ต้านการคกุคามและการบีบบงัคบัของจีนในแปซฟิิกใต้ อีกทัง้

ในฉบบันีย้งัเน้นย�า้ถึงความส�าคญัของปฏิบตักิารแบบหลายมิตใินมหานคร

ผมหวงัวา่เนือ้หาฉบบันีจ้ะกระตุ้นการสนทนาระดบัภมิูภาคเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้ง และ

ผมยินดีรับฟังความคดิเห็นของทา่น กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ฟอรัม ท่ี ipdf@ipdefenseforum.com 

เพ่ือแบง่ปันมมุมองของทา่น

นานาทัศนะ
IPDF

ผู้บญัชาการ	กองบญัชาการ
สหรัฐฯ	ภาคพืน้อนิโดแปซฟิิก

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
ผู้บญัชาการ

กองทพัเรือสหรัฐฯ

พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี ไมเคลิ เอ. มินิฮาน
เสนาธิการ

กองทพัอากาศสหรัฐฯ

พลเรือตรี สตีเฟน ที. โคห์เลอร์
เจ้ากรมยทุธการ

กองทพัเรือสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
พนัโท เนธาน ที. ดเิวลเบส

กองทพับกสหรัฐฯ
ผูจ้ดัการนิตยสาร อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

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

ขอแสดงความนบัถือ

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก
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ผู้เขียนบทความ
IPDF

พ.อ.	(เกษียณอายุราชการ)	อาเธอร์	ตลัูก อยู่
ท่ีคณะวิจยัของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีจอร์เจีย โดยท�างานใน
ส�านกังานเขตเพิร์ลซตีิป้ระจ�ากองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อิน
โดแปซฟิิก เจ81 พ.อ. ตลูกัเป็นรองประธานสมาคม โอลด์โครวส์ 
ประจ�ารัฐฮาวาย ซึง่เป็นสมาคมวิชาชีพด้านสงครามอิเลค็ทรอ 
นิกส์และปฏิบตักิารทางข้อมลู ทัง้ยงัประกอบอาชีพทางการ
ทหารรวม 15 ปี โดยท�างานในด้านปฏิบตักิารทางข้อมลู การ

พฒันาหลกัการ และภาคสนามในฐานะเจ้าหน้าฝ่ายอ�านวยการซึง่สนบัสนนุการ
ด�าเนินงานในบอสเนีย โคโซโว และอฟักานิสถาน พ.อ. ตลูกัท�าหน้าท่ีในกองทพับก 
ศนูย์บญัชาการร่วมและพนัธมิตรตา่ง ๆ ในยทุธบริเวณสว่นกลาง ยโุรป และอินโด
แปซฟิิก  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 10

นายมาร์ค	จเูลียน	จบการศกึษาจากสถาบนัภาษา
และอารยธรรมตะวนัออกแหง่ชาตฝิร่ังเศส กรุงปารีส ใน
ระดบัปริญญาโทด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดย
เช่ียวชาญด้านเอเชียศกึษาและภาษาจีน นายจเูลียนเป็น
นกัศกึษาระดบัปริญญาเอก และนกัวิจยัทนุในประเทศ 2 ปี 
ท่ีศนูย์เอเชียในกรุงปารีส งานวิจยัของนายจเูลียนมุง่เน้นไป
ท่ีนโยบายด้านความมัน่คง กิจการทางทหาร และนโยบาย

ตา่งประเทศของจีน และหวัข้ออ่ืน ๆ   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 24

นายสาโรช	บานา	เป็นบรรณาธิการบริหารของ
นิตยสาร บิสซิเนสอินเดีย ท่ีเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย งาน
เขียนของเขาครอบคลมุเร่ืองความมัน่คงและการป้องกนั
ประเทศ ความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ อวกาศ พลงังาน 
สิง่แวดล้อม การตา่งประเทศ อาหารและการเกษตร การ
ขนสง่และการทา่ ตลอดจนการพฒันาชนบทและเมือง นาย
บานาเป็นนกัวิจยัทนุเจฟเฟอร์สนัแหง่ศนูย์อีสต์เวสต์ รัฐ

ฮาวาย เขาด�ารงต�าแหนง่เหรัญญิก/เลขาธิการในคณะกรรมการของสมาคมศนูย์
อีสต์เวสต์  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 54

น.อ.	โรเบร์ิต	ท.ี	เฮนดริคสัน	ด�ารงต�าแหนง่หวัหน้า
กองพลตอบโต้ เขตกองก�าลงัรักษาชายฝ่ังท่ี 14 กองก�าลงั
รักษาชายฝ่ังสหรัฐฯ โดยดแูลด้านการค้นหาและชว่ยเหลือ
ประจ�าวนั การบงัคบัใช้กฎหมาย การตอบสนองตอ่มลพิษทาง
ทะเล และปฏิบตักิารความมัน่คงแหง่มาตภุมิูทัว่ทัง้แปซฟิิก
ตะวนัตกและตอนกลาง ในฐานะทหารผา่นศกึของกองก�าลงั
รักษาชายฝ่ังสหรัฐฯ ท่ีได้รับการประดบัยศและปฏิบตัิหน้าท่ี

ถงึ 37 ปี งานท่ีได้รับมอบหมายบนฝ่ัง ได้แก่ หวัหน้าฝึกสอนท่ีโรงเรียนการค้นหา
และชว่ยเหลือแหง่ชาติ รองหวัหน้าโครงการบงัคบัใช้กฎหมายการประมงของกอง
ก�าลงัรักษาชายฝ่ังสหรัฐฯ และผู้ประสานงานกบัองค์การบริหารสมทุรศาสตร์และ
บรรยากาศแหง่ชาต ิรวมถงึต�าแหนง่อ่ืน ๆ  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 42

พล.	ท.	จอห์น	อาร์.	บอสเวลล์	เสนาธิการกองทพั
บกนิวซีแลนด์ เข้ารับราชการในกองทพับกเม่ือ พ.ศ. 2527 
และได้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการระดบันานาชาตอิยา่งกว้างขวาง 
พล.ท. บอสเวลล์ได้เข้าร่วมปฏิบตักิารกบัองค์การสหประชาชาติ
ใน แองโกลา ติมอร์-เลสเต และตะวนัออกกลาง และในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 ได้เดนิทางไปยงัอฟักานิสถานในฐานะเจ้า
หน้าท่ีอาวโุสแหง่ชาตแิละผู้บญัชาการหนว่ยฟืน้ฟรูะดบัจงัหวดั

ของนิวซีแลนด์ บามยาน พล.ท. บอสเวลล์ได้รับเหรียญกล้าหาญเพ่ือแสดงความ
ยกยอ่งถงึการรับใช้ชาตขิองเขาท่ีนัน่ เม่ือเร็ว ๆ นี ้พล.ท. บอสเวลล์ด�ารงต�าแหนง่
หวัหน้าฝ่ายบริหารยทุธศาสตร์ (กองทพับก ตัง้แต ่พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2555) รักษา
การแทนรองผู้บญัชาการกองทพับก (เดือนมีนาคม ถงึ มิถนุายน พ.ศ. 2555) หวัหน้า
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานกองบญัชาการกองก�าลงัร่วม (พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2557) และ
ผู้ชว่ยหวัหน้าฝ่ายความมุง่มัน่และการมีสว่นร่วมเชิงยทุธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 ถงึเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 หลงัจากเข้าร่วมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรของอินเดีย)  
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 46

อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เสนอเนือ้หาท่ี
ครอบคลมุทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม ่ๆ ท่ี
โพสต์ทกุวนั ตดิตามได้ท่ี  
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อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสารท่ีจดัท�า
ขึน้ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและบคุลากรด้าน
ความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ซึง่จดัท�าขึน้โดย
กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก โดยเป็น
นิตยสารรายไตรมาสท่ีให้เนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพใน
หวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงในภมิูภาค 
ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย ความร่วม
มือระหวา่งประเทศและภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายท่ีลกึซึง้ และ
สง่เสริมการแลกเปลี่ยนแนวคดิท่ีสร้างสรรค์ 
ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้ออภิปราย 
หรือข้อคดิเหน็อ่ืน ๆ มาให้เราทางออนไลน์ หรือ
สง่มาท่ี:
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ยานอวกาศญี่ปุ่นปลอ่ยยานลงจอดเคลื่อนท่ีสองล�าลงบนดาว
เคราะห์น้อยเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ในภารกิจหนึง่ซึง่อาจชี ้
ทางไปสูก่ารก�าเนิดระบบสริุยะ

องค์การส�ารวจอวกาศญ่ีปุ่ นกลา่ววา่ มีการปลอ่ยยานลงจอด
เคลื่อนท่ีมิเนอร์วา-2-1 ทัง้สองล�าออกจากยานอวกาศไร้คนขบัฮายา
บสุะ 2 ไปยงัดาวเคราะห์น้อยริวก ูยานอวกาศดงักลา่วมาถงึใกล้กบั
ดาวเคราะห์น้อยหา่งจากโลกประมาณ 280 ล้านกิโลเมตรในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2561

ยานฮายาบสุะ 2 เข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยถงึ 55 เมตรเพ่ือปลอ่ย
ยานลงจอดเคลือ่นท่ี รอครู่หนึง่ จากนัน้จงึเหินกลบัไปยงัต�าแหนง่
รอเหนือพืน้ผิวของดาวเคราะห์น้อยประมาณ 20 กิโลเมตร องค์การ
ส�ารวจอวกาศญ่ีปุ่ นระบวุา่การปลอ่ยยานดงักลา่วประสบความส�าเร็จ

แรงดนัไฟฟ้าของยานลงจอดเคลื่อนท่ีพลงังานแสงอาทิตย์ดงั
กลา่วลดวบูลงขณะท่ีค�่าคืนโรยตวัลงบนดาวริวก ูเป็นสญัญาณวา่
ยานทัง้สองอยูบ่นดาวเคราะห์น้อยแล้ว นายทาคาชิ คโุบตะ โฆษก
ทีมโครงการฮายาบสุะกลา่ว

“เรามีความหวงัอยา่งมาก” นายยอิูจิ สดึะ ผู้จดัการโครงการ
กลา่ว “ผมต่ืนเต้นท่ีได้เหน็รูปภาพ ผมอยากจะเหน็ทิวทศัน์ของ
อวกาศท่ีมองเหน็จากพืน้ผิวของดาวริวก”ู

ยานลงจอดเคลื่อนท่ีแตล่ะล�าซึง่มีขนาดเทา่กระป๋องคกุกีจ้ะ
จบัภาพดาวเคราะห์น้อยริวกแูละวดัอณุหภมิูบนพืน้ผิว ก่อนท่ีจะ
ปลอ่ยยานลงจอดเคลื่อนท่ีซึง่มีขนาดใหญ่กวา่และยานลงจอดอีก
ล�าในภายหลงั ยานดงักลา่วจะเคลื่อนท่ีโดย “การกระดอน” สงูถงึ 
15 เมตรตอ่ครัง้ เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงท่ีเบาบางมากบนดาวเคราะห์
น้อยดวงนีท้�าให้การขบัเคลื่อนด้วยล้อเป็นเร่ืองยาก ยานดงักลา่ว
จะสามารถกระดอนตอ่ไปได้ตราบใดท่ียงัมีแผงและพลงังานแสง
อาทิตย์อยู ่องค์การส�ารวจอวกาศญ่ีปุ่ นระบ ุ ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ยานลงจอดเคลื่อนที่ ส�ารวจ

ดาวเคราะห์น้อย
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มองภูมิภาค
IPDF

ญ่ีปุ่น อนิโดนีเซีย

การตอบสนอง 
ตอ่ภยัพิบตัิ

เพิ่มงบประมาณเป็นสองเท่า

นโดนีเซียจะเพ่ิมงบประมาณการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัขิึน้เป็นสอง

เทา่ โดยมีมลูคา่ 15 ล้านล้านรูเปียห์ (1.06 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือประมาณ 3.3 หม่ืนล้านบาท) ใน พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าท่ีกลา่ว

หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาตคิรัง้ใหญ่ท่ีสร้างความเสยีหายให้

กบัสามภมิูภาคของหมูเ่กาะอนักว้างใหญ่เม่ือ พ.ศ. 2561

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เผชิญกบัปีท่ีเลวร้าย

ท่ีสดุในรอบกวา่ทศวรรษ โดยมีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ 3,000 คนจากเหตกุารณ์ 

สนึามิและแผน่ดนิไหวในหมูเ่กาะสลุาเวสี ลอมบอก รวมถงึชวาตะวนัตกและ

เกาะสมุาตรา

อินโดนีเซียคร่อมอยูบ่นวงแหวนแหง่ไฟของแปซฟิิกท่ีมีการสัน่สะเทือน 

และเกิดแผน่ดนิไหว การปะทขุองภเูขาไฟ สนึามิ และเหตกุารณ์เฉพาะพืน้ท่ี

บอ่ยครัง้ รวมถงึดนิถลม่ น�า้ทว่ม และไฟป่า

นายนฟูรันซา วีรา ซกัตี โฆษกกระทรวงการคลงักลา่ววา่ จะมีการ

จดัสรรงบประมาณห้าล้านล้านรูเปียห์ (ประมาณ 1.1 หม่ืนล้านบาท) ให้กบั

การฟืน้ฟแูละการบรูณะ ในขณะท่ีอีก 10 ล้านล้านรูเปียห์ (ประมาณ 2.2 

หม่ืนล้านบาท) จะสงวนไว้ส�าหรับการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัิ

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดกลา่ววา่เงินจ�านวนมากจะน�าไปใช้ในด้าน

การศกึษาและการตอบสนองตอ่ภยัพิบตัิ

“ด้วยสภาพทางภมิูศาสตร์ท่ีเสี่ยงตอ่ภยัพิบตัขิองเรา เราจงึต้องเตรียม

พร้อม ตอบสนอง ต่ืนตวั และปรับตวัเม่ือเผชิญหน้ากบัภยัพิบตัธิรรมชาติ

ทกุชนิด “ นายวิโดโดกลา่วในระหวา่งการประชมุคณะรัฐมนตรีครัง้แรกของ 

พ.ศ. 2562

นอกจากนี ้นายวิโดโดยงัเรียกร้องให้บรรจกุารเตรียมความพร้อมด้าน

ภยัพิบตัลิงในหลกัสตูรของโรงเรียนรัฐ และขอให้มีการตอ่อายรุะบบเตือนภยั

สนึามิลว่งหน้าทัว่ประเทศท่ีหมดอายุ

ใน พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลงักลา่ววา่มีแผนท่ีจะเปิดตวักลยทุธ์ใหม่

ใน พ.ศ. 2562 เพ่ือระดมทนุส�าหรับการฟืน้ฟภูยัพิบตั ิซึง่อาจรวมถงึการขาย 

“พนัธบตัรภยัพิบตัิ” โดยรัฐบาลกลางจะท�าประกนัภยัทรัพย์สนิของรัฐจาก

ภยัพิบตั ิและสร้างเคร่ืองมือในการจดัหาเงินทนุส�าหรับความเสี่ยงทางภยั

พิบตัสิ�าหรับภมิูภาคท่ีได้รับผลกระทบ  รอยเตอร์

อิ
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ายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นชนะการเลือกตัง้ครัง้ใหมใ่นฐานะหวัหน้า

พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 อยา่งถลม่ทลาย 

เป็นการปทูางไปสูก่ารเป็นผู้น�าประเทศอีกสามปี และการผลกัดนัไปสูก่ารแก้ไข

รัฐธรรมนญูซึง่จะท�าให้กองทพัด�าเนินปฏิบตัิการตา่ง ๆ ได้มากขึน้

ชยัชนะท่ีเดด็ขาดนี ้อาจท�าให้นายอาเบะกล้าด�าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนญู

สนัตภิาพของญ่ีปุ่ นท่ีร่างขึน้โดยสหรัฐฯ ซึง่รอมาอยา่งยาวนาน แม้วา่อปุสรรคจะยงั

คงมีมากและการด�าเนินการดงักลา่วจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเมือง “ได้เวลา

จดัการแก้ไขรัฐธรรมนญูแล้ว” นายอาเบะกลา่วในค�าปราศรัยหลงัได้รับชยัชนะ

นายอาเบะกลา่ววา่ตนมีความมุง่มัน่จะใช้วาระสดุท้ายด�าเนินการตามเป้าหมาย

ด้านนโยบายในการ “สรุปผล” การทตูหลงัสงครามของญ่ีปุ่ นเพ่ือให้มัน่ใจในสนัตภิาพ

ของประเทศ “มาร่วมมือกนัสร้างญ่ีปุ่ นใหมเ่ถอะครับ” นายอาเบะกลา่ว

นายอาเบะซึง่เคยด�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีตัง้แต ่พ.ศ.2555 เป็นผู้ควบคมุ

พรรคของตนและจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีท�าหน้าท่ียาวนานท่ีสดุของญ่ีปุ่ นเม่ือถงึเดือน

สงิหาคม พ.ศ. 2564 นายอาเบะเผชิญความท้าทายด้านนโยบายหลายประการ รวม

ถงึการรับมือกบัประชากรผู้สงูอายแุละการลดลงของประชากรของญ่ีปุ่ น การสืบราช

สนัตตวิงศ์ในฤดใูบไม้ผล ิและการปรับขึน้ภาษีการบริโภคเป็นร้อยละ 10 ท่ีชะลอไป

แล้วสองครัง้

ทา่มกลางความพยายามของนานาประเทศในการปลดอาวธุนิวเคลียร์

เกาหลีเหนือ นายอาเบะพยายามท่ีจะพบปะกบันายคมิ จอง อนึ เพ่ือแก้ไขข้อพิพาท

ของทัง้สองประเทศ รวมถงึปัญหาท่ีมีมานานหลายสบิปีเก่ียวกบัพลเมืองญ่ีปุ่ นท่ีถกู

ลกัพาตวัไปยงัเกาหลีเหนือ นอกจากนี ้นายอาเบะยงัเผชิญกบัการกระท�าอนัรุกราน

ของจีนท่ีเพ่ิมขึน้ในภมิูภาคนี ้ ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

น
เก็ตตีอิ้มเมจ

จับตา 
รัฐธรรมนูญ

เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ิมเมจ

อิ นเดียท�าพิธีเปิดอนสุาวรีย์ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก ความสงู 182 

เมตร เม่ือปลายเดือนตลุาคม พ.ศ. 
2561 ซึง่เป็นการท�ารูปจ�าลองของ
วีรบรุุษแหง่เอกราชชาวอินเดีย

นายนเรนทระ โมที นายก
รัฐมนตรีท�าพิธีเปิดอนสุาวรีย์ท่ีอทิุศ
แดน่ายซาร์ดาร์ วลัลบัไบ พาเทล 
อยา่งเป็นทางการโดยมีการแสดงการ
บนิจากกองทพัอากาศ เฮลคิอปเตอร์
โปรยดอกไม้ลงบนอนสุาวรีย์ และการ
แสดงดอกไม้ไฟเป็นสีประจ�าชาต ิคือ
สีเขียว ส้ม และขาว

“วนันีจ้ะเป็นวนัท่ีได้รับการจดจ�า
ในประวตัศิาสตร์ของอินเดีย” นายโม
ทีซึง่ยกยอ่ง “การคดิเชิงยทุธศาสตร์” 
ของนายซาร์ดาร์ พาเทลในการผนวก
ประเทศท่ีกระจดักระจายเข้าด้วย
กนัภายหลงัการประกาศเอกราชใน 
พ.ศ. 2490 และยกยอ่งอนสุาวรีย์
แหง่ความเป็นหนึง่เดียวนีใ้นฐานะ 

“สญัลกัษณ์ของความองอาจด้าน
วิศวกรรมและเทคนิค”

อนสุาวรีย์ดงักลา่วมีมลูคา่ 2.99 
หม่ืนล้านรูปี (ประมาณ 400 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.27 
หม่ืนล้านบาท) และใช้เวลาเกือบสี่
ปีในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดย
ท�าจากคอนกรีตและเหลก็เกือบ 
100,000 ตนั

ช่ือของนายซาร์ดาร์ พาเทลอยู่
ใต้เงาของบคุคลส�าคญัอยา่งนาย
เนห์รูและนายคานธีท่ีมีอิทธิพลตอ่
การเมืองอินเดียมาตัง้แต ่พ.ศ. 2490 
นกัชาตนิิยมท่ีได้รับแรงบนัดาลใจ
จากนายโมทีพยายามท�าให้วีรบรุุษ
ของตนกลบัมายืนแนวหน้า

อนสุาวรีย์ดงักลา่วท�าให้พระพทุธ
รูปฤดใูบไม้ผลคิวามสงู 128 เมตร
ท่ีจีน กลายเป็นอนสุาวรีย์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองของโลก

ทางการอินเดียหวงัวา่อนสุาวรีย์
ดงักลา่วจะดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว 
15,000 คนตอ่วนัมายงัพืน้ท่ีหา่งไกล
ของรัฐคชุราตนี ้ซึง่อยูห่า่งจากเมืองท่ี
ใกล้ท่ีสดุ ซึง่คือเมืองวาโดโดรา 100 
กิโลเมตร เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

อยา่งสูงสงา่
ยืนหยัดอนิเดยี

ญ่ีปุ่น
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างการจับกุมนักเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ซึ่งท�างานให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือด้วยข้อหา
การโจมตีทางไซเบอร์ครัง้หายนะ	จากการ

เจาะระบบบริษัท	โซน่ี	พคิเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเมนต์	และ
ปล่อยไวรัสเรียกค่าไถ่	วอนนาคราย	ซึ่งท�าให้คอมพวิเตอร์
ในประเทศ	150	ประเทศตดิไวรัส	และท�าให้ระบบการ
ดูแลสุขภาพในอังกฤษเป็นอัมพาตหลายส่วน	พนักงาน
อัยการกลางกล่าวเม่ือเดือนกันยายน	พ.ศ.	2561

นายปาร์ค	จนิ	ฮยอก	ซึ่งเช่ือกันว่าอยู่ในเกาหลีเหนือ	
เป็นผู้สมคบคิดในการด�าเนินการโจมตีมากมายซึ่งยัง
รวมไปถงึการขโมยเงนิมูลค่า	81	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	
(ประมาณ	2.5	พันล้านบาท)	จากธนาคารในบังกลาเทศ	
ตามข้อหาเปิดผนึกในศาลสหรัฐฯ	ของลอสแองเจลิส
หลายปีหลังการสืบสวน	สหรัฐฯ	เช่ือว่าขณะนัน้นาย
ปาร์คท�างานให้กับองค์กรแฮกเกอร์ที่เกาหลีเหนือเป็นผู้
สนับสนุน

ก่อนหน้านี	้รัฐบาลสหรัฐฯ	ระบุว่าเกาหลีเหนือเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการเจาะระบบโซน่ีใน	พ.ศ.	2557	ซึ่งน�า
มาสู่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของ
พนักงาน	รวมถงึหมายเลขประกันสังคม	บันทกึทางการ
เงนิ	ข้อมูลเก่ียวกับเงนิเดือน	ตลอดจนอีเมลที่น่าอับอาย
ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง	การเจาะระบบดังกล่าวประกอบ
ด้วยภาพยนตร์ของโซน่ีที่จะออกฉายส่ีเร่ือง	โดยในนัน้

มีเร่ืองแอนน่ีและอีกเร่ืองที่เข้าฉายอยู่ คือเร่ืองฟิวร่ี	ซึ่ง
น�าแสดงโดยแบรด	พติต์	และท�าให้บริษัทเสียหายหลาย
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี	้ส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา
หรือเอฟบีไอยังสงสัยมานานแล้วว่าเกาหลีจะอยู่ เบือ้ง
หลังการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยไวรัสวอนนาครายเม่ือปีที่
แล้ว	ซึ่งเป็นการใช้มัลแวร์รบกวนข้อมูลในคอมพวิเตอร์
นับแสนเคร่ืองในโรงพยาบาล	โรงงาน	หน่วยงานรัฐบาล	
ธนาคาร	และธุรกิจอ่ืน	ๆ	ทั่วโลก

“การก่ออาชญากรรมที่ระบุในคดีนีเ้ป็นเร่ืองที่ทนรับไม่
ได้”	นางเทรซี	วิลคีสัน	ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ	ที่หน่ึงประจ�า
ลอสแองเจลิสกล่าว	“แผนการสมคบคิดของเกาหลีเหนือ
พยายามที่จะบดขยีเ้สรีภาพในการพูดในสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักร	โดยปล้นธนาคารทั่วโลกและสร้าง
มัลแวร์ไม่เลือกชนิดที่ท�าให้คอมพวิเตอร์เป็นอัมพาตและ
ส่งผลกระทบต่อการรักษาทางการแพทย์”

อัยการยื่นข้อกล่าวหาปิดผนึกเม่ือวันที่	8	มถุินายน	
พ.ศ.	2561	ส่ีวันก่อนที่นายโดนัลด์	ทรัมป์	ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ	จะจดัประชุมครัง้ประวัตศิาสตร์กับนายคมิ	จอง	
อนึ	ผู้น�าเกาหลีเหนือ	เพื่อหารือเก่ียวกับการยุตกิารเป็น
ปรปักษ์กันของทัง้สองประเทศ	อัยการกล่าวว่าการร้อง
ทกุข์ดงักล่าวต้องปิดผนึกด้วยเหตุผลหลายประการ	และไม่
ได้ท�าเพื่อป้องกันการหยุดชะงกัของการเจรจาในสิงคโปร์

ท

ถกูต้ังข้อหา
ชาวเกาหลีเหนอื

ฐานเจาะระบบโซน ี่จนเป็นอัมพาต
ด้วยไวรสัวอนนาคราย เร่ืองและภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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“เร่ืองนีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุสดุยอดและการปลดอาวธุ
นิวเคลียร์เลย” นางวิลคีสนักลา่ว

ทางการสหรัฐฯ เช่ือวา่การเจาะระบบโซน่ีเป็นการแก้แค้นจาก
การท่ีนายเซต็ โรแกน และนายเจมส์ ฟรังโก นกัแสดงน�าแนวตลก
ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีมีโครงเร่ืองเป็นการลอบสงัหาร
นายคมิ โซน่ียกเลกิการเปิดตวัภาพยนตร์เร่ืองดงักลา่วทา่มกลางภยั
คกุคามตอ่ผู้ชมภาพยนตร์ โดยบริษัทปลอ่ยภาพยนตร์ทางออนไลน์
ผา่นยทูบูและเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ

เจ้าหน้าท่ีกลา่ววา่แฮกเกอร์ใช้นามแฝงและบญัชีเดียวกนัจากการ
โจมตีโซน่ี เม่ือสง่อีเมลหลอกไปยงัผู้ รับเหมาด้านกลาโหมของสหรัฐฯ 
หลายราย รวมถงึบริษัทลอ็กฮีด มาร์ตนิ และรายอ่ืน ๆ ในเกาหลีใต้

การร้องทกุข์ทางอาญาระบวุา่แฮกเกอร์ท�าการโจมตีหลายครัง้
นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2557 จนถงึ พ.ศ. 2561 โดยพยายามขโมยเงินมลูคา่
กวา่ 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.2 หม่ืนล้านบาท) จาก
ธนาคารทัว่โลก โดยการสืบสวนยงัคงด�าเนินตอ่ไป

นอกจากนี ้แฮกเกอร์ยงัมุง่เป้าไปท่ีอตุสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีและสกลุเงินเสมือนจริง ตลอดจนสถาบนัการศกึษาและ
สาธารณปูโภค เจ้าหน้าท่ีกลา่ว

“คดีนีจ้ะได้รับความสนใจอยา่งแนน่อนไมว่า่จะเป็นธรุกิจสว่น
บคุคล ขนาดเลก็ หรือบริษัทใหญ่” นางเจนนิเฟอร์ บนู เจ้าหน้าท่ี
พิเศษเอฟบีไอกลา่ว “ค�าศพัท์ท่ีคณุจะเหน็ในการร้องทกุข์ เชน่ รูน�า้
และประตหูลงั ไมไ่ด้ฟังดอูนัตราย แตใ่นความเป็นจริงแล้วมนัอธิบาย
ถงึเทคนิคทางไซเบอร์ท่ีเป็นอนัตราย ท่ีสร้างความวุน่วายให้กบัระบบ
คอมพิวเตอร์และชีวิตของเรา”

ผู้ เช่ียวชาญด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์กลา่ววา่สว่นตา่ง ๆ 
ของโปรแกรมวอนนาครายใช้รหสัเดียวกบัมลัแวร์ท่ีแพร่กระจายก่อน
หน้านี ้โดยกลุม่แฮกเกอร์ท่ีรู้จกักนัในช่ือกลุม่ลาซารัส ซึง่เช่ือวา่จะ
เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การเจาะระบบโซน่ี

การร้องทกุข์ดงักลา่วระบวุา่ นายปาร์คอยูใ่นทีมนกัเขียน
โปรแกรมท่ีได้รับการวา่จ้างจากองค์กรท่ีช่ือวา่โชซอนเอก็ซ์โป ซึง่
ด�าเนินการจากเมืองต้าเหลียน ประเทศจีน ท่ีเอฟบีไอเรียกวา่ “บริษัท
บงัหน้าของรัฐบาล”

เวบ็ไซต์จดทะเบียนของเกาหลีเหนือท่ีใช้ช่ือบริษัทนัน้ระบวุา่
เป็น “บริษัทอินเทอร์เน็ตแหง่แรก” ของประเทศ โดยก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 
2545

เวบ็ไซต์โชซอนเอก็ซ์โปรุ่น พ.ศ. 2558 ระบวุา่มุง่เน้นไปท่ีการเลน่
เกม การพนนั การช�าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์จดจ�าภาพ 
ดเูหมือนเป็นบริษัทเทคโนโลยีทัว่ไปท่ีโอ้อวดเร่ืองการบกุเบกิความ
สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความพงึพอใจของลกูค้า 
ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 บนัทกึการจดัเก็บข้อมลูทาง
อินเตอร์เน็ตแสดงให้เหน็วา่บริษัทดงักลา่วน�าการอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง
กบัเกาหลีเหนือออกจากหน้าหลกั หลงัจากนัน้เวบ็ไซต์ดงักลา่วก็หาย
ไปจากเวบ็

เป็นครัง้แรกท่ีกระทรวงยตุธิรรมสหรัฐฯ ตัง้ข้อหาทางอาญา

กบัแฮกเกอร์ท่ีระบวุา่มาจากเกาหลีเหนือ ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา 
กระทรวงยตุธิรรมได้ตัง้ข้อหาแฮกเกอร์จากจีน อิหร่าน และรัสเซีย
ด้วยหวงัวา่จะท�าให้ประเทศอ่ืนเกิดความอบัอายตอ่สาธารณะส�าหรับ
การสนบัสนนุการโจมตีทางไซเบอร์ตอ่บริษัทในสหรัฐฯ

เชน่ ใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลนายโอบามาตัง้ข้อหาแฮกเกอร์ทหาร
จีนห้าคนด้วยข้อหาบกุรุกระบบดิจิทลัในบริษัทอเมริกา การจบักมุท่ี
คล้ายคลงึกนัยงัคงด�าเนินอยูภ่ายใต้การปกครองของประธานาธิบดี
ทรัมป์ เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 สหรัฐฯ เปิดเผยข้อกลา่วหาตอ่
นายจ ูหวั และนายชาง ชีหลง แฮกเกอร์จีนซึง่ถกูตัง้ข้อหาสมคบคดิ
กระท�าการบกุรุกคอมพิวเตอร์ สมคบคดิกระท�าการฉ้อโกงเงินผา่น
ระบบธนาคาร และการโจรกรรมอตัลกัษณ์อยา่งอกุอาจ ชายทัง้สอง
คนเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เจาะระบบท่ีรู้จกักนัในนามแอดวานซ์ เพอร์
ซสิเทนต์ ธรีต 10

สองเดือนก่อนหน้านี ้เจ้าหน้าท่ีขา่วกรองของจีนและแฮกเกอร์ท่ี
ท�างานให้กบัพวกเขา ถกูตัง้ข้อหาจารกรรมทางการค้าซึง่รวมถงึการ
พยายามขโมยข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองยนต์ไอพน่เชิงพาณิชย์ ค�าฟ้อง
ร้องดงักลา่วระบช่ืุอเจ้าหน้าท่ีสองคนท่ีท�างานให้กบัหนว่ยขา่วกรอง
ตา่งประเทศของหนานจิง ภายใต้กระทรวงความมัน่คงของจีน และ
จ�าเลยอีกหกคนซึง่ถกูกลา่วหาวา่สมคบกนัเพ่ือขโมยเทคโนโลยี
เคร่ืองยนต์เทอร์โบแฟน

อิหร่านก็มีสว่นเก่ียวข้องเชน่กนั ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
สหรัฐอเมริกาประกาศค�าฟ้องคดีอาญาอกุฉกรรจ์ตอ่เครือขา่ย
แฮกเกอร์อิหร่านท่ีมุง่เป้าไปท่ีทรัพย์สนิทางปัญญาของมหาวิทยาลยั
หลายร้อยแหง่ของสหรัฐฯ และตา่งประเทศ รวมทัง้บริษัทและหนว่ย
งานของรัฐบาลหลายสบิแหง่ของสหรัฐฯ

ในสว่นของการเจาะระบบโซน่ี กระทรวงการคลงัได้เพ่ิมช่ือของ
นายปาร์ค จิน ฮยอก ลงในรายการคว�่าบาตรซึง่ห้ามไมใ่ห้ธนาคารท่ี
ท�าธรุกิจในสหรัฐฯ เปิดบญัชีแก่เขาหรือโชซอนเอก็ซ์โป นายปาร์ค ไม่
ทราบอาย ุถกูตัง้ข้อหาสองกระทงฐานสมคบคิดในการกระท�าความ
ผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และการหลอกลวงโดยอาจถกูจ�าคกุเป็น
ระยะเวลาถงึ 25 ปี

รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งข้อหา

นายปาร์ค จนิ ฮยอก 

นักเขยีนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ทีถู่กกล่าว

หาว่าท�างานให้กบัรัฐบาล

เกาหลเีหนือในเดอืน

กนัยายน พ.ศ. 2561 ด้วย

การโจมตทีางไซเบอร์

อย่างรุนแรง
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โลกทกุวนันีไ้มไ่ด้อยูใ่นสภาวะสงคราม แตก็่ไมไ่ด้อยูใ่นสภาวะสนัตภิาพ
อยา่งแท้จริง เพ่ือชว่ยให้เหน็ภาพความซบัซ้อนและขอบเขตของสภาพ
แวดล้อมด้านความมัน่คงในศตวรรษท่ี 21 กรุณาไปท่ีเคร่ืองมือตดิตาม
ความขดัแย้งทัว่โลกออนไลน์ของคณะมนตรีความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ (หน้า 14) ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
25 ประการ โดยในหกประการจากทัง้หมดนีไ้ด้รับการจดัอนัดบัวา่มีผล 
กระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ผลประโยชน์เชิงยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ และอีกหก
ประการท่ีมีลกัษณะเป็นข้อพิพาททางอาณาเขต รวมถงึความขดัแย้งท่ีจีน
และรัสเซียได้อ้างสทิธ์ิในดนิแดนอธิปไตยหรือสทิธิทางทะเลของประเทศ
อ่ืน ๆ แตไ่มไ่ด้รวมข้อพิพาทท่ียงัไมไ่ด้รับการแก้ไขทัง้หมด ดงันัน้ความขดั
แย้งในปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้จงึมีจ�านวนมากขึน้

ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาตสิหรัฐฯ ท่ีเผยแพร่ในเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 และยทุธศาสตร์กลาโหมแหง่ชาตท่ีิเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561 ได้ปรับปรุงจดุมุง่เน้นระดบัชาตไิปท่ีการแขง่ขนัระหวา่งรัฐ
และความขดัแย้ง รวมทัง้ยกระดบัความต้องการในการป้องปรามอยา่งมี
ประสทิธิภาพ

ในแนวทางใหมด่งักลา่ว การป้องปรามจะกลบัมามีความส�าคญัใน
การตอบสนองตอ่การกระท�าท่ีรุนแรง และนโยบายของมหาอ�านาจท่ี
พยายามท�าลายและพลกิผนัความสงบเรียบร้อยของโลกในปัจจบุนั 

ความสนใจใหมใ่นการป้องปรามควบคูไ่ปกบัความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมด้านความมัน่คง ซึง่กองทพับกสหรัฐฯ ได้อธิบายไว้วา่เป็น 
“โลกท่ีซบัซ้อน” ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ศตัรูท่ีคาดการณ์ไว้
ก�าลงัปฏิบตังิานโดยมีข้อได้เปรียบของเส้นทางภายใน ในขณะเดียวกนั
ยงัเพ่ิมระบบการตอ่สู้ ท่ีทนัสมยัและมีความสามารถมากขึน้ ไมน่า่แปลก
ใจท่ีในยโุรป องค์การนาโตต้องเผชิญกบัรัสเซียท่ีฟืน้คืนและหนัเหไปจาก
เดมิ การป้องปรามเร่ิมกลบัมาอีกครัง้ เม่ือองค์การนาโตก�าลงัตรวจสอบ
บทบาทของการป้องปรามอีกครัง้เพ่ือป้องกนัสงคราม ในภมิูภาคอินโด
แปซฟิิก สหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรรวมทัง้หุ้นสว่นก�าลงัร่วมมือกนัเพ่ือ
ยบัยัง้จีนไมใ่ห้มีการขยายตวัตอ่ไปทางทิศตะวนัออกท่ีสร้างความสญูเสีย
แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และการอ้างสทิธ์ิพืน้ท่ีทางอากาศและอวกาศท่ีได้
มาด้วยวิธีการทางทหารของจีน

ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 แสดงรายช่ือศตัรูท่ี

ยุคใหม่
การกลับมาของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความ
เป็นมหาอ�านาจ เป็นเหตใุห้เส้นแบ่งระหว่าง
ความขัดแย้งและสันติภาพไม่ชัดเจน
พ.อ.	(เกษียณอายุราชการ)	อาเธอร์	ตลัูก/กองทพับกสหรัฐฯ

แ ห่งการ ป้ อมปรา ม

ทหารกองก�าลงัป้องกนัตนเองภาคพืน้ดนิญีปุ่่นป้องกนัยานพาหนะ

ยงิสกดักั้นขปีนาวุธภาคพืน้ดนิสู่อากาศ แพทริออท แอดวานซ์ คาพา

บิลติี-้3 ทีพ่ืน้ทีก่ารฝึกนาราชิโนะในพืน้ทีฟุ่นาบาชิ จงัหวดัชิบะ ทาง

ตะวนัออกของโตเกยีว  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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เป็นไปได้ของสหรัฐอเมริกาตามล�าดบัตอ่ไปนี ้จีนและรัสเซีย ตาม
ด้วยเกาหลีเหนือและอิหร่าน ซึง่ทัง้หมดนีเ้หน็ได้วา่มีการเตบิโตอยา่ง
มหาศาลด้านความสามารถทางทหารท่ีส�าคญั ซึง่ออกแบบมาเพ่ือตอ่
ต้านยทุธศาสตร์ การปฏิบตักิาร การเข้าถงึจดุปะทะ แนวคดิการตอ่สู้
สงคราม และระบบอาวธุของสหรัฐฯ ในท�านองเดียวกนั กระทรวงการ
ตา่งประเทศและหนว่ยงานเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศสหรัฐฯ ก็
แสดงให้เหน็วา่จีนก�าลงัคกุคามความสงบเรียบร้อยตามกติกาของ
นานาชาติ

สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกบัศตัรูในระดบัใกล้เคียงกนัตลอดทัว่ทัง้
โลก ซึง่พยายามท�าให้พนัธมิตรของสหรัฐฯ แตกหกัและปราบปราม
พนัธมิตรของสหรัฐฯ และพนัธมิตรด้านความมัน่คงท่ีต�่ากวา่เกณฑ์
ของความขดัแย้งทางอาวธุ การใช้สงครามลกูผสมซึง่ “ท้าทายตวัชีว้ดั
ดัง้เดมิของการป้องปรามโดยการด�าเนินปฏิบตัิการท่ีท�าให้ความแตก
ตา่งระหวา่งสนัตภิาพและสงครามไมช่ดัเจน” ตามหลกัการของกองทพั
บกสหรัฐฯ  

ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 ระบวุา่จีนและรัสเซีย
เป็นประเทศท่ีท้าทายอ�านาจ อิทธิพล และผลประโยชน์ของสหรัฐฯ 
อยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีพยายามกดัเซาะความมัน่คงและความรุ่งเรือง
ของสหรัฐฯ นอกจากนี ้ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาติยงัแสดงให้
เหน็วา่ทัง้สองประเทศเป็น “มหาอ�านาจท่ีต้องการเปลี่ยนสถานะ” และ
แสดงให้เหน็วา่จีนพยายามจะ “บงัคบัให้สหรัฐฯ ออกไปจากภมิูภาคอิน
โดแปซฟิิก” ลกัษณะร่วมกนัของทัง้สองประเทศคือการใช้สงครามแบบ
ลกูผสมในการแขง่ขนัในยามสงบเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางทหารท่ี
ต�่ากวา่เกณฑ์ ซึง่จะท�าให้เกิดการตอบโต้ทางทหารโดยตรงและอาจเป็น
ความขดัแย้งทางทหารท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ตามแนวคดิร่วมของเสนาธิการ
ร่วมกองทพับกสหรัฐฯ ส�าหรับการรณรงค์แบบบรูณาการท่ีเผยแพร่เม่ือ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ในขณะท่ีศตัรูท่ีอาจเกิดขึน้ของสหรัฐฯ ยงัคง
ไลต่ามขีดความสามารถของสหรัฐฯ และด�าเนินการพิชิตดนิแดนอยา่ง
รุกราน “ความเสี่ยงในการตอ่สู้จริงกบัสงครามครัง้ใหญ่มีความส�าคญั
มากกวา่ท่ีเคย” นายไมเคลิ มาซาร์ นกัวิเคราะห์ท่ีแรนด์ ให้ข้อสงัเกต

สงครามลูกผสม
ยทุธศาสตร์การทหารแหง่ชาตขิองสหรัฐฯ ท่ีเผยแพร่ใน พ.ศ. 2558 
เป็นการกลา่วถงึสงครามลกูผสมครัง้แรก โดยอธิบายวา่เป็นการ
ผสมระหวา่งรูปแบบเดมิ รูปแบบใหม ่การบงัคบัใช้กฎหมายและแก๊ง
อาชญากรสงคราม สงครามข้อมลู สงครามสื่อ และแม้แตช่อ่งทางและ
วิธีการของผู้ ก่อการร้ายในการพิจารณาการกระท�าท่ีด�าเนินการโดย
ทหาร กองก�าลงักึง่ทหาร ทหารรับจ้าง และกองก�าลงัท่ีไมใ่ชท่หาร เพ่ือ
บรรลวุตัถปุระสงค์ทางทหารแบบดัง้เดมิ รวมถงึการควบคมุหรือพิชิต
อาณาเขต สงครามลกูผสมพยายามสร้างความไมแ่นน่อนโดยการเพ่ิม
ความคลมุเครือของจดุมุง่หมายระดบัชาตแิละการมีสว่นร่วมอยา่ง
เป็นทางการ ท�าให้เกิดการปฏิเสธท่ีสมเหตสุมผล สงครามลกูผสมยงั
พยายามท่ีจะท�าให้การตดัสนิใจของฝ่ายศตัรูเก่ียวกบัวิธีการตอบสนอง
อยา่งเหมาะสมซบัซ้อนขึน้ และชะลอการประสานงานของการตอบ
สนองท่ีมีประสทิธิภาพ

ในลกัษณะนี ้ประเทศท่ีใช้สงครามลกูผสมจะด�าเนินการในลกัษณะ
ท่ีออกแบบมาเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระตุ้นความขดัแย้งทางทหารในระดบัท่ี

ทหารยูเครนขนไม้กางเขนไปวางทีห่น้าสถานเอกอคัรราชทูตรัสเซีย 

ณ กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครนเมือ่วนัที ่29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพือ่เป็น

สัญลกัษณ์ของทหารยูเครนทีเ่สียชีวติในสงครามทีก่�าลงัเกดิขึน้ทาง

ตะวนัออกของยูเครน  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เคร่ืองบินขบัไล่ เจ15 บินเทยีบกบัเรือบรรทุกอากาศยานปฏิบัตกิารล�า

แรกของสาธารณรัฐประชาชนจนีเหลยีวหนิงในเดอืนเมษายน พ.ศ. 

2561 ในฐานะส่วนหน่ึงของการฝึกซ้อมรบแบบสด ๆ ในทะเลจนีตะวนั

ออกทีท่�าให้ประเทศเพือ่นบ้านเดอืดร้อน  เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส



13IPD FORUM



14 IPD FORUM

ใหญ่ขึน้ ตามท่ีนายเจมส์ แมตทิส รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกาในขณะนัน้ได้กลา่วไว้ มหาอ�านาจท่ีต้องการเปลี่ยน
สถานะในทกุวนันีแ้ละระบอบการปกครองท่ีเลวร้ายใช้เทคนิคของ
สงครามลกูผสม เชน่ “การทจุริต การปฏิบตัทิางเศรษฐกิจแบบก�าจดั
ผู้ อ่ืน การโฆษณาชวนเช่ือ การล้มล้างทางการเมือง การมอบอ�านาจ 
และการคกุคามหรือการใช้ก�าลงัทหารเพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อเทจ็จริง
พืน้ฐาน” 

สงครามลกูผสมท่ีด�าเนินการโดยจีนและรัสเซีย ขดัขวางและ
หลีกเลี่ยงความพยายามในการป้องปรามแบบดัง้เดมิ โดยใช้การ
ผสมผสานระหวา่งตวัแทนและการมอบอ�านาจพร้อมกบักองก�าลงั
ทางทหาร กองก�าลงักึง่ทหาร และกองก�าลงัท่ีไมใ่ชท่หารซึง่ได้รับการ
สนบัสนนุจากการท�าสงครามข้อมลู การบอ่นท�าลาย การบีบบงัคบั
และการท�าสงครามรูปแบบใหม ่แนวคดิร่วมของสหรัฐฯ ส�าหรับการ
รณรงค์แบบบรูณาการคาดการณ์วา่การแขง่ขนัระหวา่งรัฐท่ีท้าทาย
สหรัฐฯ จะมีความตอ่เน่ืองและทนทาน และศตัรูจะยงัคงใช้เทคนิค
การบีบบงัคบัและสงครามลกูผสมในการแสวงหาวตัถปุระสงค์เชิง
ยทุธศาสตร์

ขณะนี ้ระบอบเผดจ็การก�าลงัแสวงหาการพิชิตอาณาเขตโดยวิธี
การทางทหารในพืน้ท่ียโุรปและแปซฟิิกพร้อม ๆ กนัเป็นครัง้แรกนบั
ตัง้แตส่งครามโลกครัง้ท่ีสอง จีนใช้กองเรือขดุลอกทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลกสร้างเกาะเทียมขึน้บนจดุเดน่ทางทะเลท่ีอยูใ่นเขตการกีดกนั
ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นของสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และอยูห่า่งจากชายฝ่ังของจีนเป็นระยะทางไกล 
ในการรักษาความมัน่คงของเกาะด้วยสงครามลกูผสม จีนได้สร้าง
สนามบนิท่ีสามารถรับมือกบัเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิยทุธศาสตร์ระหวา่ง
ทวีป มีการตดิตัง้ท่ีหลบภยัเคร่ืองบนิขบัไลท่ี่แข็งแกร่ง ขีปนาวธุตอ่
ต้านอากาศยานเรือ และอ่ืน ๆ หนึง่ในตวัอยา่งท่ีโดง่ดงัท่ีสดุของการ
ตอ่สู้ครัง้นีคื้อ เกาะปะการังสการ์โบโรห์ ซึง่อยูห่า่งจากกรุงมะนิลา
เมืองหลวงของฟิลปิปินส์เพียง 354 กิโลเมตร แตอ่ยูห่า่งจากชายฝ่ัง
จีนท่ีใกล้ท่ีสดุถงึ 2,658 กิโลเมตร จดุเดน่ทางทะเลนี ้ซึง่เคยเป็นจดุ
จบัปลายอดนิยมของชาวประมงฟิลปิปินส์ ขณะนีมี้การลาดตระเวน
โดยหนว่ยทหารกองหนนุทางทะเลของจีน และกองก�าลงัต�ารวจ
พลเรือนกองก�าลงัรักษาชายฝ่ัง ซึง่กองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนจีนเฝ้าดทูัง้สองอยูไ่กล ๆ จีนได้จดัก�าลงัทางทหารในดา่น
ทหารชัน้นอกอ่ืน ๆ ในเกาะพาราเซลและในทะเลจีนใต้แล้ว ซึง่เพ่ิม
ความตงึเครียดในภมิูภาคดงักลา่ว 

ในยโุรป รัสเซียใช้สงครามลกูผสมเพ่ือสนบัสนนุการยดึครอง
ไครเมียจากยเูครนใน พ.ศ. 2557 และเพ่ือเร่ิมต้นและเตมิเชือ้เพลงิ
ให้กบัการก่อความไมส่งบในภมิูภาคดอนบาสทางตะวนัออกของ
ยเูครน โดยรัสเซียติดตัง้อาวธุสงครามอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีซบัซ้อน
และอากาศยานไร้คนขบัเพ่ือสนบัสนนุการเลง็เป้าหมายและการ
ลาดตระเวน รถถงัสมยัใหม ่และแม้กระทัง่ระบบขีปนาวธุตอ่ต้าน
อากาศยานขัน้สงู ระบบขีปนาวธุเหลา่นีซ้ึง่ควบคมุโดยทหารรัสเซียท่ี
ปลอมเป็นพวกแบง่แยกดนิแดน ประสบความส�าเร็จในการยิงเคร่ือง

ผลกระทบของเครื่องมือติดตามความขัดแย้งทั่วโลก

ผลกระทบ ตอ่ 
ผลประโยชนข์องสหรฐัฯ

รุนแรง

มีนัยส�าคญั

จ�ากดั

ท่ีมา: ศนูย์คณะมนตรีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพ่ือการด�าเนินการป้องกนั พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
https://www.Cfr.Org/interactives/global-conflict-tracker#!/Global-conflict-tracker
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บนิมาเลเซียแอร์ไลน์เท่ียวบนิท่ี 17 สงัหารพลเรือน 298 คนใน พ.ศ. 
2557 ในความพยายามผลกัดนัสงครามลกูผสมไปสูร่ะดบัใหม ่กองทพั
รัสเซียได้ใช้ทหารรับจ้างในซีเรียในการโจมตีภาคพืน้ดนิตอ่กองก�าลงั
ของสหรัฐฯ และการโจมตีทางสงครามอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่อากาศยาน
ของสหรัฐฯ ก�าลงัเพ่ิมสงูขึน้ เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์ รายงาน 

สิง่ท่ีนา่กงัวลเป็นพิเศษเก่ียวกบัตวัอยา่งข้างต้นท่ีก�าลงัเกิดขึน้ของ
สงครามลกูผสมคือ จากการรักษาความมัน่คงภาคพืน้ดนิโดยใช้กอง
ก�าลงัลกูผสมในการปฏิบตักิารทางทหาร จีนและรัสเซียได้ปรับใช้ขีด
ความสามารถทางทหารท่ีซบัซ้อนเพียงแคอ่ธิบายให้ยดึครองและยดึ
ผลประโยชน์ในดนิแดน ในเวลาตอ่มา แตล่ะประเทศได้แสดงก�าลงัการ
ตอ่สู้ตามแนวพิสยัท่ีขยายออกไปเร่ือย ๆ ขยายการควบคมุพืน้ท่ีการรบ
ผา่นขีดความสามารถในการตอ่ต้านการเข้าถงึและการปฏิเสธพืน้ท่ี ใน
ขณะท่ีใช้ยทุธศาสตร์หลายด้านท่ีจะชะลอและสร้างความซบัซ้อนให้กบั
กองทพัสหรัฐฯ ในภาวะวิกฤต 

แนวคิดการป้องปรามรูปแบบเดมิก�าลงัถกูท้าทายในรูปแบบใหม่
จากสงครามลกูผสม เน่ืองจากฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีการเหลา่นีเ้พ่ือบรรลุ
ชยัชนะในดนิแดนอยา่งตอ่เน่ืองด้วยระยะเวลาในสงครามท่ีสัน้ ในขณะ
ท่ีเปลี่ยนรูปทรงสนามรบให้เป็นข้อได้เปรียบในการตอ่สู้ในอนาคตหาก
ความขดัแย้งทางอาวธุเกิดขึน้

พื้นที่สีเทา 
จากตวัอยา่งก่อนหน้านี ้เป็นท่ีชดัเจนวา่สหรัฐฯ มีความขดัแย้งใหมก่บั
จีนและรัสเซียเร่ืองความแตกตา่งทางอดุมการณ์ ความขดัแย้งท่ีก�าลงั
ด�าเนินการโดยวิธีการท่ีขาดความชดัเจนของการด�าเนินการทางทหาร
อยา่งยัง่ยืนโดยไมท่�าลายความสมัพนัธ์ทางการทตู การป้องปรามรูป
แบบเดมิ ออกแบบมาเพ่ือป้องปรามความขดัแย้งทางอาวธุ สว่นใหญ่
ล้มเหลวในการป้องปรามสงครามลกูผสมท่ีจีนและรัสเซียใช้ได้ส�าเร็จ

ผลกระทบของยทุธศาสตร์การป้องปรามท่ีล้มเหลวเป็นวฏัจกัรท่ี
ตอ่เน่ืองของประเทศคูแ่ขง่ โดยใช้สงครามลกูผสมเพ่ือยดึภมิูประเทศ 
เพ่ือควบคมุพืน้ท่ีรบตามด้วยชดุการคกุคามการตอ่ต้านการเข้าถงึและ
การปฏิเสธการเข้าพืน้ท่ีผา่นการใช้ระบบอาวธุเพ่ือปฏิเสธการเข้าถงึ 
ซึง่สนบัสนนุโดยปฏิบตักิารด้านข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือโจมตีความ
แข็งแกร่งและการรวมตวักนัของพนัธมิตรและความร่วมมือด้านความ
มัน่คงของสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรมีความต้องการท่ีนา่
สนใจท่ีจะขดัขวางวงจรดงักลา่วผา่นการป้องปราม และความพยายาม
นีจ้ะต้องด�าเนินการออกมาในชว่งการแขง่ขนั (ยามสงบ) ยทุธศาสตร์
ความมัน่คงแหง่ชาติใหมข่องสหรัฐฯ กลา่วถงึเร่ืองนีโ้ดยเน้นย�า้วา่การ
ป้องปรามในวนันี ้“มีความซบัซ้อนท่ีจะท�าให้ส�าเร็จได้มากกวา่ชว่ง
สงครามเยน็”

สภาพแวดล้อมความมัน่คงใหมใ่นศตวรรษท่ี 21 น�าเสนอเง่ือนไข
ใหมข่อง “การป้องปรามท่ีท้าทาย” ซึง่กองทพับกสหรัฐฯ และนาวิก
โยธินได้นิยามไว้วา่เป็น “ประสทิธิภาพของการป้องปรามรูปแบบเดิม
ของสหรัฐฯ ท่ีมีการตัง้ค�าถามทัง้โดยการใช้การกระท�าท่ีต�่ากวา่เกณฑ์
ของความขดัแย้งของศตัรูเพ่ือบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ และโดย
ทกัษะท่ีมีศกัยภาพของศตัรูในการด�าเนินการเชิงรุก และรวบรวมผล
ประโยชน์เข้ามาอยา่งรวดเร็วก่อนท่ีสหรัฐฯ และพนัธมิตรจะสามารถ
ตอบสนองได้” 

แนวคิดของการป้องปรามท่ีท้าทายเน้นผลกระทบของการบอ่น
ท�าลาย สงครามข้อมลู สงครามลกูผสม และการป้องปรามรูปแบบ
ใหมต่อ่การป้องปรามรูปแบบเดมิ เน่ืองจากรัฐท่ีใช้วิธีการเหลา่นีจ้ะใช้
วิธีแบบผสมผสานเพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาสตา่งๆ ในขณะเดียวกนัก็
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและความเก่ียวข้องกบัการกระท�าของกอง
ก�าลงัลกูผสม

ตัวเลือกการตอบสนองของสหรัฐฯ
แนวคิดดัง้เดมิของการป้องปรามเป็นไปอยา่งตรงไปตรงมาตามท่ีนกั
วิเคราะห์ของสถาบนับรูกกิงส์อธิบาย ดงันี ้“โน้มน้าวผู้ ท่ีอาจเป็นศตัรูวา่
ความเสี่ยงและคา่ใช้จา่ยของการกระท�าท่ีวางแผนไว้นัน้มีมากกวา่ผล
ก�าไรใด ๆ ท่ีอาจหวงัวา่จะบรรล”ุ นายมาซาร์จากแรนด์ให้กรอบแนวคดิ
ในการป้องปราม ซึง่อธิบายวา่สามารถเป็นทางตรงหรือทางขยาย 
ทัว่ไปหรือทนัที การป้องปรามโดยตรงเป็นลกัษณะของความพยายาม
ท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้ศตัรูโจมตีสหรัฐฯ อาณาเขต และการครอบครองของ
ตน ในขณะท่ีการป้องปรามท่ีขยายออกไปมีเป้าหมายท่ีจะป้องปราม
การโจมตีและการรุกรานตอ่พนัธมิตรและหุ้นสว่นของสหรัฐฯ การป้อง
ปรามท่ีขยายออกไปเป็นสิง่ท่ีท้าทายมากกวา่การป้องปรามโดยตรง 
โดยอาศยัการแสดงให้เหน็กองก�าลงัท่ีนา่เช่ือถือเพ่ือสง่เสริมพนัธมิตร
หรือหุ้นสว่นท่ีถกูคกุคาม เม่ือการป้องปรามท่ีขยายออกไปของสหรัฐฯ 
ล้มเหลวเชน่เดียวกบัในสงครามเกาหลีและก่อนหน้านัน้ในปฏิบตักิาร
เดสเสร์ิทชีลด์ สงครามท่ีมีคา่ใช้จา่ยสงูก็เกิดขึน้ตามมา ตามท่ีนายมา
ซาร์กลา่ว การป้องปรามทัว่ไปคือความพยายามอยา่งมัน่คงในระยะ
การแขง่ขนัหรือในสถานการณ์ท่ีไมว่ิกฤต ในทางตรงกนัข้าม การป้อง
ปรามในทนัทีคือความพยายามในระยะสัน้และเร่งดว่นในการป้องกนั
การโจมตีท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ซึง่จะถือวา่เป็นชว่งวิกฤต การมีกองก�าลงั
และความสามารถในการเคลื่อนทพัไปข้างหน้า การด�าเนินการป้อง
ปรามทัว่ไปในระยะการแขง่ขนั จะชว่ยให้มีกองก�าลงัท่ีได้รับการฝึก
อบรมและพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่วิกฤตเพ่ือการป้องปรามในทนัที 

มีบทเรียนมากมายเก่ียวกบัการยบัยัง้สงครามลกูผสม ดร. คริส
โตเฟอร์ ชีฟวิส นกัรัฐศาสตร์อาวโุสของแรนด์ คอร์ป กลา่วยืนยนัใน 
พ.ศ. 2560 ตอ่หน้าคณะกรรมาธิการกิจการทหารของรัฐสภาสหรัฐฯ 
ประการแรก กองก�าลงัทหารเพียงอยา่งเดียวไมส่ามารถยบัยัง้กลยทุธ์
สงครามลกูผสมได้: การป้องปรามอยา่งมีประสทิธิภาพจะต้องใช้ความ
พยายามและขีดความสามารถท่ีไมใ่ชท่างการทหาร เชน่ การทตูและ
การชว่ยเหลือจากตา่งประเทศ ผู้ เช่ียวชาญกลา่ว ประการท่ีสอง เพียง
แคต่อบสนองตอ่การกระท�าของสงครามลกูผสมโดยการเคลื่อนก�าลงั
ไปยงัพืน้ท่ีเกิดเหตนุัน้มกัจะไมเ่พียงพอ แม้วา่จะเคลื่อนก�าลงัอยา่ง
รวดเร็วก็ตาม เพราะการกระท�าของศตัรูเหลา่นีถ้กูออกแบบมาเพ่ือเปิด
เผย “ภายใต้เรดาร์” โดยจงใจชะลอและสร้างความสบัสนให้กบัการ
ตดัสนิใจของสหรัฐอเมริกาและของพนัธมิตรเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ก่อนท่ีกองก�าลงัท่ีเป็นมิตรจะสามารถใช้อิทธิพลใด ๆ ได้

ประการท่ีสาม ยทุธศาสตร์การท�าสงครามลกูผสมจะด�าเนินอยู่
เสมอ กระจายไปทัว่พืน้ท่ีการรบ ปรับเปลี่ยนความรุนแรงของการกระท�า 
ใช้ประโยชน์จากโอกาสในเขตสีเทาระหวา่งสนัตภิาพและวิกฤตซึง่ตอน
นีเ้รียกวา่ “ระยะการแขง่ขนั” และการใช้ก�าลงัทหารท่ีเรียกวา่เป็นวิกฤต
ท่ีต้องมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว
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แนวคิดร่วมส�าหรับการรณรงค์แบบบรูณาการอธิบายวา่ “การ
แขง่ขนัท่ีต�่ากวา่ขีดจ�ากดัของความขดัแย้งทางอาวธุ จ�าเป็นต้องใช้วิธีคดิ
ท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัการเพ่ิมขึน้และการระงบั” และให้กรอบแนวคดิ
สามแงม่มุส�าหรับการปฏิบตักิารทางทหารในระยะการแขง่ขนั การโต้
แย้ง การตอ่ต้าน และการปรับปรุง เชน่ วนันี ้เป็นไปได้วา่จะป้องกนัหรือ
บรรเทาผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ อยา่งไรก็ตาม การป้อง
ปรามจะต้องมุง่เน้นไปท่ีการก�าหนดพฤตกิรรมของผู้กระท�าท่ีเป็นเป้า
หมายและการป้องปรามการกระท�า (เป็นรายบคุคลหรือเป็นสว่นหนึง่
ของปฏิบตักิารท่ีใหญ่กวา่) ท่ีสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดแทนท่ีจะป้องกนั
การโจมตีทางไซเบอร์ทกุรูปแบบซึง่เป็นไปไมไ่ด้ 

การป้องปรามในโลกท่ีซบัซ้อนมีลกัษณะเป็นสงครามลกูผสม และ
การตอ่ต้านการเข้าถงึและการปฏิเสธการเข้าพืน้ท่ีสามารถท�าได้โดยการ
ปฏิบตักิารทางทหารและกิจกรรมในชว่งการแขง่ขนัท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ให้ได้ผลในกรอบนี ้ความพยายามในการป้องปรามไมใ่ห้คูแ่ขง่บรรลจุดุ

มุง่หมายและปรับปรุงจดุยืนเชิงกลยทุธ์โดยรวม ความพยายามในการ
ป้องกนัไมใ่ห้ศตัรูบรรลผุลประโยชน์เพ่ิมเตมิ และความพยายามในการ
โต้แย้งการกระท�าของศตัรูท่ีพยายามท่ีจะได้ผลลพัธ์เชิงกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสดุ
ท่ีเป็นไปได้ (เป้าหมายเชิงนโยบาย) ในขณะท่ีจดัการความเสี่ยง

ความพยายามในการป้องกนัในการแขง่ขนั สามารถท�าได้โดยการ
ใช้ก�าลงัรูปแบบเดมิเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถรูปแบบเดมิและ
รูปแบบใหมข่องพนัธมิตรและหุ้นสว่นของสหรัฐฯ และโดยการปฏิบตัิ
การในบริเวณหรือพืน้ท่ีท่ีศตัรูต้องการควบคมุ กองบญัชาการฝึกและ
ก�าหนดหลกันิยมของกองทพับกสหรัฐฯ อธิบายแนวทางนีว้า่ “แสดงให้
เหน็ถงึความสามารถในการเปลี่ยนพืน้ท่ีท่ีศตัรูปฏิเสธไมไ่ด้ให้เป็นพืน้ท่ีท่ี
มีการแขง่ขนัและแสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการเคลื่อนท่ีจากระยะ
ทางปฏิบตักิารและระยะทางเชิงยทุธศาสตร์”

ในสภาพแวดล้อมท่ีซบัซ้อนนี ้ความพยายามในการป้องปรามการ 
กระท�าท่ีเป็นปรปักษ์จะต้องมีการกระท�าท่ีสงัเกตเหน็ได้ เน่ืองจากแบบ

นวคิดดัง้เดิมของการป้องปรามใน
ยุคใหม่เห็นตัวอย่างได้จาก "ความ
ขัดแย้งที่แช่แข็งไว้" ของแนวหน้าใน

สงครามเย็นตามแนวชายแดนด้านในเยอรมนี
และด้านในเกาหลี รายงานของแรนด์ คอร์ป. 
พ.ศ. 2551 คาดการณ์ว่าการป้องปรามจะมี
ลักษณะเด่นชัดขึ้นมาอีกครัง้ในยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงและกลาโหมของสหรัฐฯ รวม
ทัง้แนะน�าว่าความเข้าใจเกี่ยวกับตรรกะของ
การป้องปรามในช่วงสงครามเย็นจะมีความ
ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาการป้องปรามอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อคู่แข่งในระดับเดียวกันและ
ระดับใกล้เคียงกัน อ�านาจในระดับภูมิภาค และ
ผู้ด�าเนินการที่ไม่ใช่ของภาครัฐ ความขัดแย้ง
ที่แช่แข็งเหล่านี้มีลักษณะเดียวกับกองก�าลังรูป
แบบเดิมที่ประจ�าการเชิงรุก ซ่ึงเตรียมพร้อมมี
ส่วนร่วมในการต่อสู้ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ในสนามรบซ่ึงรู้จักกันดี โดยมีขอบเขตสาม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พื้นที่การรบระยะใกล้ 
พื้นที่ปฏิบัติการทางลึก และพื้นที่ส่วนหลัง ใน
เหตุการณ์ดังกล่าว กองก�าลังรูปแบบเดิม
รับมือกับกองก�าลังฝ่ายตรงข้ามที่อ่าวโดย
ได้รับการสนับสนุนด้วยยุทธวิธี ยุทธบริเวณ 
และอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์

พื้นที่การรบที่กว้างขวางซ่ึงเปน็จุดมุ่ง
เน้นส�าหรับนาโต้และกองทัพในสนธิสัญญา

วอร์ซอ มีขอบเขตจดทิศเหนือและใต้เลียบทะเล
บอลติกและเมดิเตอร์เรเนียน โดยจัดเปน็กลุ่ม
กองทัพบกและแยกออกจากกันโดยม่านเหล็ก 
กองก�าลังพร้อมต่อสัญญาณเตือนที่ประจ�า
การเชิงรุกด�าเนินการฝึกซ้อมประจ�าปี เพื่อ
ซ้อมแผนสงครามและแสดงถึงความพร้อมใน
ทันที โดยได้รับการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์
สงครามที่มีการวางก�าลังล่วงหน้า นอกจากนี้ 
ยังเปน็แบบอย่างให้กับองค์การสหประชาชาติ
และกองบัญชาการกองก�าลังร่วม ซ่ึงวางท่า
ทีของกองทัพสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
เกาหลีในการด�าเนินการตามเขตปลอดทหาร
ที่มีต่อกองทัพเกาหลีเหนือ สนามรบช่วง
สงครามเย็นเหล่านี้เหมาะสมกับรูปแบบพื้นที่

การรบในระยะประชิดที่ก�าหนดไว้เปน็อย่าง
ดีและส่วนใหญ่มีพื้นที่น้อยส�าหรับซ้อมรบ 
เนื่องจากการขาดพื้นที่ที่ไม่มีผู้บุกรุกในแนว
หน้า ในทัง้สองกรณี ชายแดนจะเปน็แนว
หน้าของการป้องกันในลักษณะ "การป้องกัน
เชิงรุก"   

สนามรบช่วงสงครามเย็นของความขัด
แย้งที่แช่แข็งเอาไว้นี้จะไม่เห็นการเคลื่อนไหว ใด 
ๆ ของแนวหน้า ซ่ึงประจ�าอยู่กับที่จนกระทั่ง
สิ้นสุดสงครามเย็นในยุโรปและปัจจุบันยังคงอยู่
กับที่บนคาบสมุทรเกาหลี พื้นที่ที่มีการแข่งขัน
เต็มไปด้วยสงครามที่ปะทุเปน็ครัง้คราว การ

ประท้วงใกล้สนามรบหลัก และสงครามตัวแทน
ในเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และอเมริกา
กลาง เมื่อเปรียบเทียบกัน แนวหน้าของสภาพ
แวดล้อมด้านความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 อยู่
ในภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากพรมแดนของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโดยช่องทางและ
วิธีการทางสงครามที่ไม่ปกติและเปน็ลูกผสม 
และจากนัน้ได้รับการรักษาความปลอดภัย
และป้องกันโดยกองทัพตามแบบและขีดความ
สามารถด้านการต่อต้านการเข้าถึงและการ
ปฏิเสธการเข้าพื้นที่ 

ยกเว้นเขตปลอดทหารบนคาบสมุทรเกาหลี
ซ่ึงเปน็ที่ที่สงครามเย็นครัง้แรกไม่เคยสิ้นสุด 
พื้นที่การรบปัจจุบันในอินโดแปซิฟิกมีจุดเด่น
จากกองก�าลังฝ่ายตรงข้ามที่แบ่งด้วยระยะ
ทางที่ไกลอย่างยิ่ง พื้นที่การรบหรือพื้นที่ที่

มีการแข่งขันจ�านวนมากระหว่างกองก�าลัง
เหล่านี้มีการแข่งขันกัน ตามที่แสดงให้เห็นจาก
ปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือของกอง
ทัพเรือสหรัฐฯ การอ้างสิทธิในดินแดนที่มี
การแข่งขัน และความพยายามของประเทศ
ต่าง ๆ ในการเข้าไปควบคุมอย่างเปน็รูปธรรม
เพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิดังกล่าว สภาพ
แวดล้อมเหล่านี้เปิดโอกาสมากมายให้กับศัตรู
ในการปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ของสงคราม
ลูกผสมของตนเองในแบบตนเอง

การป้องปรามที่ เป็นแผนการซับซ้อนและ
องค์กรที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย

แ
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จ�าลองทา่ทีของกองก�าลงัในยทุธบริเวณเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอท่ี
จะป้องปรามสงครามลกูผสม สิง่ท่ีจ�าเป็นในการปราบการคกุคามคือ
การรบกวนระบบของศตัรูอยา่งตอ่เน่ืองท่ีท�าให้สามารถใช้งานสงคราม
ลกูผสมได้

ภารกิจที่ท้าทาย
หากสหรัฐฯ พนัธมิตร และหุ้นสว่นตัง้ใจท่ีจะหยดุความก้าวหน้าของ
ศตัรู สงครามลกูผสมจะต้องมีการแขง่ขนักนัมากกวา่การสาธิตของกอง
ก�าลงัและขีดความสามารถ ความก้าวหน้าของศตัรูจะต้องถกูปิดกัน้
โดยการเปลี่ยนพืน้ท่ีท่ีศตัรูเช่ือวา่ท�าได้หรือสามารถควบคมุให้เป็นพืน้ท่ี
มีการแขง่ขนัได้ การป้องปรามอยา่งมีประสทิธิภาพซึง่ป้องกนัไมใ่ห้ศตัรู
ใช้สงครามลกูผสมหรือเร่ิมต้นความขดัแย้งแบบตดิอาวธุอยา่งเปิดเผย 
จ�าเป็นต้องให้สหรัฐฯ พนัธมิตร และหุ้นสว่นเอาชนะระบบของศตัรูใน
ชว่งการแขง่ขนัในยามสงบ

ขณะนีรั้สเซียตกอยูใ่นสภาวะเผชิญหน้าถาวรกบัสหรัฐฯ และ
พนัธมิตรองค์การนาโตของตนเอง ตามรายงานของ พล.อ. วาเลรี  
เกราซีมอฟ เสนาธิการทหารของกองทพัรัสเซีย การคกุคามของรัสเซีย
ซึง่ทัว่ไปเรียกกนัวา่หลกัการของเกราซีมอฟมีการแสดงให้เหน็เม่ือวนัท่ี 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เม่ือเรือยามชายฝ่ังรัสเซียบกุยิง ขึน้เคร่ือง 
และยดึเรือของกองทพัเรือยเูครน 3 ล�าท่ีด�าเนินการขนสง่อยา่งสงบผา่น
ชอ่งแคบเคร์ิชท่ีแบง่แยกทะเลอาซอฟและทะเลด�า เรือบงัคบัใช้กฎหมาย
รัสเซียใช้ความเหลื่อมล�า้ของก�าลงัโจมตีเรือของกองทพัยเูครน ท�าให้
ทหารสองนายบาดเจ็บ ทัง้ยงัคมุขงัลกูเรือและยดึเรือดงักลา่ว ส�านกัขา่ว
แอสโซซเิอทเตด็ เพรส รายงาน 

ในอินโดแปซฟิิก พรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างความตงึเครียดท่ีแสดง
ให้เหน็ถงึ “แนวคดิแบบสงครามเยน็” ท่ีตนได้กลา่วหาสหรัฐอเมริกาและ
พนัธมิตร นายสี จิน้ผิง กลา่วในฐานะผู้บญัชาการทหารสงูสดุของกอง
ทพัจีน ระหวา่งการเดินทางไปยงัหนว่ยบญัชาการทางทหารหลาย
หนว่ยวา่ ให้พลเรือและนายพลของเขา “เตรียมพร้อมส�าหรับสงคราม” 
และการตอ่ต้านปฏิบตักิารเสรีภาพในการเดนิเรือของสหรัฐฯ ในนา่น
น�า้ระหวา่งประเทศ ตามรายงานของออสเตรเลียนิวส์คอร์ปอเรชัน่ ภยั
คกุคามจากการกระท�าทางทหารของนายสีตามด้วยการท่ีเรือพิฆาต
แลนโจวชัน้ลหูยางของกองทพัเรือจีน โจมตีเรือยเูอสเอส ดีเคเทอร์
อยา่งรุนแรงเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 การเผชิญหน้าท่ีเป็น
อนัตรายดงักลา่วเกิดจากการละเมิดอนสุญัญาวา่ด้วยกฎระเบียบ
ระหวา่งประเทศในการป้องกนัการปะทะกนัท่ีทะเลและพระราชบญัญตัิ

วา่ด้วยการเผชิญหน้ากนัในทะเลโดยไม่
ได้วางแผน ซึง่จีนเข้าร่วมเป็นผู้ลงนามใน 
พ.ศ. 2557 ตามรายงานของมาริไทม์ เอก็
เซก็ควิทีฟ เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561

ทิศทางในอนาคต 
ด้วยกลยทุธ์ด้านความมัน่คง กลาโหม 
และการทตูชดุลา่สดุ สหรัฐฯ มีกรอบท่ี
สอดคล้องกนัเพ่ือตอ่ต้านกิจกรรมท่ีเป็น
ศตัรู ซึง่จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรรวมถงึ
ความแข็งแกร่งของก�าลงัมากขึน้ในการ
ด�าเนินนโยบายนีแ้ละใช้งานกลยทุธ์เหลา่
นี ้โลกมีความซบัซ้อนมากขึน้ ผนัผวนมาก
ขึน้ ไมแ่นน่อน และคลมุเครือมากกวา่ท่ี
ผา่นมาในหลายปี พล.อ. มาร์ตนิ เดมป์
ซีย์ ประธานคณะเสนาธิการร่วมกลา่ววา่
สภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงทัว่โลก
ในวนันีเ้ป็น “สิง่ท่ีคาดเดาไมไ่ด้มากท่ีสดุ
เทา่ท่ีผมเคยเหน็มาในรอบ 40 ปีของการ
ท�างานในกองทพั” สิง่เหลา่นีเ้ป็นเง่ือนไข
ด้านความมัน่คงท่ีผู้ เช่ียวชาญทางทหาร
และประชาชนจะต้องรักษาให้อยูใ่นระดบั
เดียวกนั  o

ทหารเรือสหรัฐฯ ตรวจดูน�า้จาก

สะพานของเรือยูเอสเอส คาร์ล วนิ

สัน ระหว่างการฝึกเสรีภาพในการเดนิ

เรือเป็นประจ�าในทะเลจนีใต้ เมือ่เดอืน

มนีาคม พ.ศ. 2560   รอยเตอร์
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ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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สาธารณรัฐประชาชนจนีใช้อ�านาจการซ้ือ การโจรกรรม และการ

สอดแนมเพือ่ให้ได้มาซ่ึงเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

าธารณรัฐประชาชนจีนก�าลงัด�าเนินนโยบายการรุกราน
ทางเศรษฐกิจซึง่คกุคามความมัน่คงของทรัพย์สนิทาง
ปัญญาและเป็นอนัตรายตอ่เศรษฐกิจโลก จากการปฏิบตัิ
การนอกขอบเขตบรรทดัฐานสากลเพ่ือโจรกรรมความลบั

ทางเทคโนโลยีและองค์กร รายงานของท�าเนียบขาวระบุ
จากการวิเคราะห์ในหวัข้อ "การคกุคามทางเศรษฐกิจของจีนเป็น

ภยัคกุคามต่อเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ และโลก
อย่างไร" ส�านกังานว่าด้วยการค้าและนโยบายการผลิตของท�าเนียบ
ขาวระบวุ่า จีนต้องการครองอตุสาหกรรมเทคโนโลยีระดบัสงูท่ีเกิด
ใหม่ซึง่จะผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงความก้าวหน้าใน
อตุสาหกรรมกลาโหม

"จีนได้ประสบกบัการเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วในเส้นทาง
ไปสูก่ารเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก 
ในขณะเดียวกนัก็น�าความทนัสมยัมาสูฐ่านอตุสาหกรรมของตนและ
เคลื่อนตวัขึน้ในหว่งโซม่ลูคา่ทัว่โลก" รายงานเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2561 ระบ ุ"อยา่งไรก็ตาม สว่นส�าคญัของการเตบิโตนีม้าจากการกระท�า 
นโยบาย และแนวปฏิบตัท่ีิก้าวร้าวและไมเ่ป็นไปตามกฎกตกิาและ
บรรทดัฐานสากล (อาจเรียกโดยรวมวา่เป็นการรุกรานทางเศรษฐกิจ)"

ตามรายงานเร่ือง "การจารกรรมทางเศรษฐกิจตา่งประเทศในโลก
ไซเบอร์" พ.ศ. 2561 ของศนูย์ตอ่ต้านขา่วกรองและความมัน่คงแหง่
ชาต ิเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของจีนคือการบรรลผุลในด้านอ�านาจ
ระดบัชาติท่ีครอบคลมุ รูปแบบการเตบิโตทางเศรษฐกิจโดยมีนวตักรรม
เป็นตวัผลกัดนั และการปรับปรุงกองทพัให้ทนัสมยั เพ่ือให้ส�าเร็จตาม
เป้าหมายเหลา่นี ้จีนจงึมีนโยบายด้านอตุสาหกรรมท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือ 
"ริเร่ิม จ�าแนก ซมึซบั และท�าซ�า้นวตักรรม" เทคโนโลยีและทรัพย์สนิทาง
ปัญญาจากทัว่โลก รายงานของท�าเนียบขาวระบุ

 รายงานระบวุา่วิธีการของจีน ได้แก่ การโจรกรรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญาท่ีรัฐสนบัสนนุ การจารกรรมทางไซเบอร์ การหลกีเลีย่งกฎหมาย
ควบคมุการสง่ออก การปลอมแปลงและการละเมิดลขิสทิธ์ิ "ดเูหมือน

วา่จีนจะด�าเนินนโยบายการจารกรรมเชิงพาณิชย์กบับริษัทในสหรัฐฯ ท่ี
เก่ียวข้องกบั... การแทรกซมึของมนษุย์เพ่ือเจาะระบบข้อมลูของบริษัทใน
สหรัฐฯ อยา่งเป็นระบบ เพ่ือขโมยทรัพย์สนิทางปัญญา ลดมลูคา่ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา และเข้าซือ้กิจการในราคาท่ีลดลงอยา่งมาก" ตามรายงานของ
คณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิจและความมัน่คงของสหรัฐฯ และจีน

ความพยายามของจีนมุง่เป้าไปท่ีนวตักรรมจากบริษัทเอกชนและ
รัฐบาล คณะกรรมาธิการอิสระวา่ด้วยการโจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญา
อเมริกนัสรุปวา่ จีนเป็นตวัการหลกัท่ีท�าให้เกิดความเสยีหายจากการ
โจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นมลูคา่ระหวา่ง 2.25 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 7.1 ล้านล้านบาท) ถงึ 6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 19 ล้านล้านบาท) ตอ่ปี นอกจากนี ้จีนยงัมุง่เป้าไปท่ีเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ ในอินโดแปซฟิิกอีกด้วย บริษัท ซีเคียวเวิร์ค ซึง่ให้บริการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูในสหรัฐฯ ระบใุนรายงานเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 
วา่กลุม่ธรุกิจของจีนท่ีช่ือวา่ บรอนซ์ บตัเลอร์ พยายามขโมยทรัพย์สนิทาง
ปัญญาของบริษัทเทคโนโลยีในญ่ีปุ่ นตัง้แต ่พ.ศ. 2555

การวิเคราะห์โดยหนว่ยตอ่ต้านภยัคกุคามของซีเคียวเวิร์คพบวา่ 
บรอนซ์ บตัเลอร์ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ท่ีไมท่ราบช่ือ
และชอ่งวา่งด้านความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์สร้างการลดทอน
ด้วยเวบ็ไซต์เชิงยทุธศาสตร์ และยงัใช้เทคนิคท่ีเรียกวา่ สเปียร์ฟิชช่ิง ซึง่
เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีละเอียดออ่นโดยการปลอมตวัเป็น
บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเช่ือถือได้

บางครัง้ ความพยายามของจีนในการขโมยความลบัทางเทคโนโลยี
ก็มีการประยกุต์ใช้ทางทหาร นกัธรุกิจชาวจีนถกูตดัสนิจ�าคกุสี่ปีในเรือน
จ�าสหรัฐฯ เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ข้อหาสมคบคดิเจาะระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของผู้ รับเหมาทางกลาโหมรายใหญ่ นายซ ูบนิ 
อาย ุ51 ปี ถกูตดัสนิวา่มีสว่นร่วมในแผนการของเจ้าหน้าท่ีทหารจีน ใน
การจดัหาข้อมลูทางทหารท่ีละเอียดออ่น รวมถงึแผนการท่ีเก่ียวข้องกบั
เคร่ืองบนิขนสง่ทางทหารซี-17 และเคร่ืองบนิขบัไลเ่อฟ-22 และเอฟ-35 
เขาต้องโทษจ�าคกุเป็นเวลา 46 เดือนและได้รับค�าสัง่ให้จา่ยคา่ปรับเป็น

ทางปัญญา
การแสวงหา

เจ้าหน้าท่ีฟอรมั

ส
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เงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 320,000 บาท)
นายจอห์น คาร์ลนิ ผู้ชว่ยอยัการสงูสดุด้านความมัน่คงแหง่ชาติ

ระบใุนแถลงการณ์วา่ "ค�าตดัสนิของนายซ ูบนิ เป็นการลงโทษท่ี
ยตุธิรรมส�าหรับการกระท�าท่ีเขายอมรับวา่สมคบคดิกบัแฮกเกอร์จาก
กองทพัอากาศกองทพัปลดปลอ่ยประชาชน เพ่ือเข้าถงึและขโมย
ข้อมลูทางทหารท่ีละเอียดออ่นของสหรัฐฯ อยา่งผิดกฎหมาย"

เพียงไมก่ี่ปีก่อนหน้านี ้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทรายงานเครดติ อีควิ
แฟกซ์ กลา่วกบั ส�านกังานสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอและส�านกัขา่ว
กรองกลางวา่ บริษัทดงักลา่วเป็นเหย่ือของการจารกรรมองค์กรโดย
จีน หนงัสือพิมพ์ วอลล์สตรีทเจอร์นลั รายงาน เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัของบริษัทใน พ.ศ. 2558 เกรงวา่อดีตพนกังานจะลบข้อมลู
กรรมสทิธ์ิหลายพนัหน้าออกก่อนท่ีจะออกจากบริษัทและย้ายกลบัไป
ยงัประเทศจีน

เอกสารดงักลา่วประกอบด้วยรหสัส�าหรับผลติภณัฑ์ท่ีวางแผนไว้ 
แฟ้มบคุลากร และคูมื่อตา่ง ๆ สิง่ท่ีเพ่ิมความสงสยัคือความจริงท่ีวา่ 
รัฐบาลจีนในขณะนัน้ได้ขอให้บริษัทแปดแหง่ชว่ยสร้างระบบรายงาน
เครดติแหง่ชาต ิหนงัสอืพิมพ์รายงานวา่ สดุท้ายคดีดงักลา่วของเอฟบีไอ  

ก็มาถงึทางตนัแม้วา่หนว่ยงานดงักลา่วจะเช่ือวา่มีการขโมยความลบั
ทางการค้าไปก็ตาม 

จีนลงทนุทรัพยากรมหาศาลในการรวบรวมขา่วกรอง รายงาน
ของท�าเนียบขาวระบวุา่กระทรวงความมัน่คงของจีนสง่เจ้าหน้าท่ี
ขา่วกรอง 40,000 คนไปยงัตา่งประเทศ และมีเจ้าหน้าท่ีมากกวา่ 
50,000 คนประจ�าการในจีนแผน่ดนิใหญ่ การลงทนุนีช้ว่ยให้จีนดแูล
การโจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญาข้ามพรมแดนร้อยละ 50 ถงึ 80 ทัว่
โลกและมากกวา่ร้อยละ 90 ของการจารกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปิดใช้
งานบนโลกไซเบอร์ทัง้หมดในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของมลูนิธิ
กลาโหมแหง่ประชาธิปไตย

ภยัคุกคามทางไซเบอร์
จีนได้ใช้ความพยายามอยา่งกว้างขวางในการได้มาซึง่เทคโนโลยีของ
สหรัฐฯ โดยการเปิดเผยความลบัทางการค้าท่ีละเอียดออ่นและข้อมลู
กรรมสทิธ์ิผา่นการจารกรรมทางไซเบอร์ ตามรายงานของศนูย์ตอ่ต้าน

ขา่วกรองและความมัน่คงแหง่ชาต ิการโจรกรรมความลบัทางการค้า
เพียงอยา่งเดียวก็อาจท�าให้เกิดความสญูเสียในสหรัฐอเมริกาเป็น
มลูคา่ระหวา่ง 1.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 5.7 ล้านล้าน
บาท) ถงึ 5.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 17 ล้านล้านบาท) 
ตอ่ปี ตามรายงานของท�าเนียบขาว

เวอไรซอนท�างานร่วมกบับริษัทเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐเพ่ือ
ท�าการศกึษาเร่ืองการรุกรานทางไซเบอร์ใน พ.ศ. 2555 การศกึษา
ดงักลา่วเป็นการวิเคราะห์เหตกุารณ์ด้านความมัน่คงกวา่ 47,000 
เหตกุารณ์ ซึง่สง่ผลให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ียืนยนัแล้ว 621 เหตกุารณ์ 
มีบนัทกึอยา่งน้อย 44 ล้านรายการท่ีมีการลดทอน จากการเปิดเผยท่ี
เช่ือมโยงกบัการจารกรรมทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 96 เช่ือวา่มาจาก "ผู้
กระท�าการคกุคามในประเทศจีน"

การหลกีเลีย่งกฎหมายการส่งออก
บางครัง้ สายลบัจีนก็น�าเอานวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีเป็นวตัถไุปยงั
ประเทศบ้านเกิดเพ่ือศกึษาและท�าซ�า้ ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 
ผู้ พิพากษากลางสหรัฐฯ ตดัสนิจ�าคกุหญิงชาวจีนเกือบสองปี ใน

ข้อหาสง่ชิน้สว่นยานพาหนะด�าน�า้ไปยงัมหาวิทยาลยัของจีนอยา่งผิด
กฎหมาย รวมถงึบางสว่นท่ีเธอเก็บไว้ในกระเป๋าเดนิทาง หนงัสือพิมพ์ 
ออร์แลนโดเซ็นทิเนล รายงาน

นางอามิน ย ูซึง่มีอาย ุ55 ปีในขณะท่ีถกูตดัสนิจ�าคกุ เป็นอดีต
พนกังานมหาวิทยาลยัเซน็ทรัลฟลอริด้า ซึง่ถกูกลา่วหาจากการไม่
เปิดเผยวา่เธอท�างานในนามของรัฐบาลจีนและโกหกเก่ียวกบัสิง่ท่ีเธอ
ก�าลงัสง่ไปยงัประเทศจีน เธอให้การรับสารภาพข้อหาท�าการสง่ออก
สนิค้าไปยงัตา่งประเทศโดยไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นตวัแทนตา่งประเทศ 
และสมคบคดิในการฟอกเงินระหวา่งประเทศ นายรอย บี. ดาลตนั จู
เนียร์ ผู้ พิพากษาเขตสหรัฐฯ ตดัสนิจ�าคกุนางย ู21 เดือนตามด้วยการ
คมุประพฤต ิ2 ปี

นายแดเนียล ไอริค ผู้ชว่ยอยัการสหรัฐฯ ระบวุา่ นางยเูป็นสว่น
หนึง่ของการสมคบคดิท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทบงัหน้า บญัชีนอกประเทศ 
และเอกสารเทจ็ เซ็นทิเนล รายงาน นางยมีูสว่นร่วมในการท�าธรุกรรม
ผิดกฎหมาย คดิเป็นเงิน 

เวอไรซอนท�ำงำนร่วมกบับริษทัเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐเพือ่ท�ำกำร
ศึกษำเร่ืองกำรรุกรำนทำงไซเบอร์ใน พ.ศ. 2555 กำรศึกษำดงักล่ำว

เป็นกำรวเิครำะห์เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงกว่ำ 47,000 เหตุกำรณ์ ซ่ึงส่ง
ผลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลทีย่นืยนัแล้ว 621 เหตุกำรณ์
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 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 83 ล้านบาท)
ในการตอ่รองการรับสารภาพ นางยยูอมรับวา่ท�างานให้กบั

มหาวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บนิ ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีน 
นางยจูดัหาระบบและชิน้สว่นส�าหรับยานพาหนะด�าน�า้ทางทะเล
จากบริษัทในสหรัฐอเมริกา และสง่ออกไปยงัจีนเพ่ือการพฒันายาน
พาหนะด�าน�า้ทางทะเล ยานพาหนะใต้น�า้ไร้คนขบั ยานพาหนะท่ีใช้

งานทางไกล และยานพาหนะใต้น�า้อตัโนมตั ิ
ตามรายงานของท�าเนียบขาว

คดีของนางยแูสดงให้เหน็ถงึปัญหา
ส�าคญัส�าหรับประเทศตา่ง ๆ ท่ีพยายาม
บงัคบัใช้กฎหมายควบคมุการสง่ออก นัน่คือ
การเตบิโตของเทคโนโลยีท่ีใช้งานได้สองด้าน
ซึง่มีการประยกุต์ใช้ทางทหารและพลเรือน 
"เชน่ เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์ทางอากาศมี

การประยกุต์ใช้เชิงพาณิชย์อยา่งชดัเจน" รายงานของท�าเนียบขาว
ระบ ุ"เม่ือคูแ่ขง่ทางเศรษฐกิจและทางทหารเชิงยทุธศาสตร์อยา่ง
จีนหามาได้ สนิค้าเชิงพาณิชย์ก็สามารถน�ามาใช้ประโยชน์เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางทหารได้"

จนีแทรกซึมส่ือสังคมออนไลน์
เชน่เดียวกบัการด�าเนินการโดยหนว่ยขา่วกรองของประเทศอ่ืน ๆ  
จีนแทรกซมึเข้าไปในเวบ็ไซต์สื่อสงัคมออนไลน์ในสหรัฐฯ เพ่ือ
สรรหาทรัพยากรบคุคล นายวิลเลียม อีวานินา ผู้อ�านวยการศนูย์ตอ่
ต้านขา่วกรองและความมัน่คงแหง่ชาตกิลา่วกบัรอยเตอร์ในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2561 วา่รัฐบาลจีนก�าลงัใช้ลงิกต์อิน ซึง่เป็นเวบ็ไซต์
เครือขา่ยทางธรุกิจท่ีได้รับความนิยมในการสรรหาพลเมืองสหรัฐฯ 

ท่ีเข้าถงึข้อมลูขา่วกรองของรัฐบาลและความลบัทางการค้า
นายอีวานินากลา่ววา่เจ้าหน้าท่ีขา่วกรองของจีนตดิตอ่กบั

สมาชิกลงิกต์อินหลายพนัราย ก่อนหน้านี ้ทางการองักฤษและ
เยอรมนัเตือนวา่จีนใช้เวบ็ไซต์สื่อสงัคมออนไลน์เพ่ือสรรหาสายลบั
ท่ีมีศกัยภาพ นายอีวานินาเรียกร้องให้ลงิกต์อินซึง่เป็นของบริษัท
ไมโครซอฟต์ด�าเนินการเชน่เดียวกบัการโต้ตอบของทวิตเตอร์ กเูกิล 
และเฟซบุ๊ก ซึง่ล้างบญัชีปลอมทัง้หมดท่ีเช่ือมโยงกบัหนว่ยงานขา่ว
กรองอิหร่านและรัสเซีย 

"เม่ือเร็ว ๆ นี ้ผมเหน็วา่ทวิตเตอร์ก�าลงัยกเลกิบญัชีปลอมหลาย
ล้านบญัชี และค�าขอของเราอาจจะเป็นการขอให้ลงิกต์อินเดนิหน้า
และท�าเชน่เดียวกนั" นายอีวานินา ผู้น�าศนูย์ตอ่ต้านขา่วกรองและ
ความมัน่คงแหง่ชาติสหรัฐฯ กลา่ว 

แม้วา่อิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซียจะใช้ลงิกต์อินและ
แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เพ่ือระบเุป้าหมายด้านขา่วกรองด้วย แตเ่จ้า
หน้าท่ีขา่วกรองสหรัฐฯ กลา่ววา่จีนเป็นภยัคกุคามท่ีใหญ่ท่ีสดุ นาย
โจชวั สกลู หวัหน้าหนว่ยขา่วกรองของเอฟบีไอกลา่ววา่ ประมาณ
ร้อยละ 70 ของการจารกรรมโดยรวมของจีนมุง่ไปท่ีภาคเอกชนของ
สหรัฐฯ มากกวา่จะเป็นรัฐบาล รอยเตอร์รายงาน "จีนก�าลงัด�าเนิน
การจารกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัท่ีเหนือชัน้ในประวตัศิาสตร์ของ
เรา" นายสกลูกลา่ว

ผู้ เช่ียวชาญได้รับการเตือนเก่ียวกบันโยบายท่ีรุกรานของจีนมา
นานมากกวา่หนึง่ปีแล้ว ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 ผู้ เช่ียวชาญ
กลา่วกบัคณะกรรมาธิการวฒิุสภาด้านความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ
สหรัฐฯ วา่แฮกเกอร์จีนมุง่เน้นอยา่งเจาะจงไปท่ีบริษัทสหรัฐฯ หลงั
จากมีกิจกรรมสัน้ ๆ ปรากฏวา่การจารกรรมทางไซเบอร์ท่ีเกิดกบั
บริษัทสหรัฐฯ กลบัมา "ท�าธรุกิจตามปกต ิซึง่หมายถงึการโจรกรรม

นายซู บิน นักธุรกจิชาวจนีถูก

ตดัสินจ�าคุกเกอืบส่ีปีในเรือน

จ�าสหรัฐฯ เมือ่ พ.ศ. 2559 ใน

ข้อหาสมคบคดิขโมยความลบั

เกีย่วกบัอากาศยานทหาร เช่น 

เคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ-35บ

รอยเตอร์
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ทรัพย์สนิทางปัญญาแบบเหมาเขง่ในฝ่ังภาคเอกชน" นางซา
แมนธา ราวิช ท่ีปรึกษามลูนิธิกลาโหมแหง่ประชาธิปไตยในกรุง
วอชิงตนัดี .ซี. ซึง่เป็นหนว่ยงานวิจยักลา่ว

การชะลอตวัในการเจาะระบบบริษัทอเมริกนัโดยชาวจีนเกิด
ขึน้หลงัจากข้อตกลง พ.ศ. 2558 ท่ีนายบา
รัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ
นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีนตกลงวา่ทัง้
สหรัฐอเมริกาและจีน "จะไมด่�าเนินการหรือ
สนบัสนนุการโจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญา
ท่ีเปิดใช้งานทางไซเบอร์ รวมถงึความลบั
ทางการค้าหรือข้อมลูทางธรุกิจอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ความลบั" เพ่ือประโยชน์ทางการค้า แม้วา่
บริษัทขา่วกรองทางไซเบอร์จะรายงานถงึ
การชะลอตวัของการจารกรรมทางไซเบอร์
โดยจีนใน พ.ศ. 2559 แตก็่มีรายงานหลาย
ฉบบัใน พ.ศ. 2560 ออกมาวา่เหตดุงักลา่ว
กลบัมาอยูใ่นสถานการณ์รุนแรงอีกครัง้ 

นอกจากนี ้จีนยงัมุง่เป้าไปยงัประเทศใน
ยโุรปตะวนัตกโดยกระท�าการผา่นสื่อสงัคม
ออนไลน์ เม่ือปลาย พ.ศ. 2560 ส�านกังาน

รัฐบาลกลางเยอรมนัเพ่ือการปกป้องรัฐธรรมนญูกลา่วหาวา่
หนว่ยขา่วกรองจีนได้ใช้ลงิกต์อินมุง่เป้ามาท่ีชาวเยอรมนัอยา่ง
น้อย 10,000 ราย โดยเป็นไปได้วา่จะสรรหาพวกเขามาเป็นผู้ให้
ข้อมลู หนงัสือพิมพ์ ซืดดอยท์เชอ ไซทงุ ของเยอรมนียงัรายงาน
วา่เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 วา่เจ้าหน้าท่ีจีนใช้โปรไฟล์สื่อ
สงัคมออนไลน์ปลอมเพ่ือติดตอ่สมาชิกรัฐสภาเยอรมนี และเสนอ
เงินเพ่ือแลกกบัความเช่ียวชาญและความรู้ภายใน เจ้าหน้าท่ีดงั
กลา่วจะเชิญสมาชิกรัฐสภาเยอรมนีไปจีนเพ่ือกดดนัพวกเขาให้
บอกข้อมลู

เม่ือปลาย พ.ศ. 2560 หนว่ยขา่วกรองภายในประเทศเยอรมนี

เผยแพร่รายละเอียดของโปรไฟล์เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ท่ีระบวุา่
หนว่ยขา่วกรองของจีนปลอมมาบงัหน้า เพ่ือรวบรวมข้อมลูสว่น
บคุคลเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ีและนกัการเมืองของเยอรมนี 

หนว่ยขา่วกรองดงักลา่วเตือนเจ้าหน้าท่ีรัฐเก่ียวกบัความเสี่ยง
ของการร่ัวไหลของข้อมลูสว่นบคุคลท่ีมีคา่บนเวบ็ไซต์สื่อสงัคม
ออนไลน์ "หนว่ยขา่วกรองของจีนมีการด�าเนินการบนเครือขา่ย
อยา่งลงิกต์อิน และพยายามดงึข้อมลูและค้นหาแหลง่ขา่วกรอง
ในลกัษณะนีม้าสกัระยะหนึง่แล้ว" หนว่ยขา่วกรองภายในประเทศ
ของเยอรมนีระบใุนแถลงการณ์ 

ผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษา
รายงานของท�าเนียบขาวระบวุา่ สายลบัจีนสรรหานกัวิชาการ 
นกัวิจยั ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และนกัวิทยาศาสตร์ระดบั
หวักะทิในสาขาวิชาของตนอยา่งแข็งขนั โดยปกตแิล้ว ความ
พยายามดงักลา่วจะมุง่เป้าไปท่ีพนกังานท่ีมีความสามารถ
ของบริษัท ท่ีหนว่ยงานจีนต้องการซือ้ตวัมาเป็นพนัธมิตรหรือ
ลงทนุ แผน เทาซนัด์ ทาเลนท์ส ของจีน ซึง่เป็นโครงการสรรหา
บคุลากรท่ีด�าเนินการโดยรัฐบาล มุง่เป้าไปท่ีนกัวิชาการท่ีมีความ
สามารถด้านการวิจยัระดบัสงูท่ีอาจถือครองสทิธิในทรัพย์สนิทาง
ปัญญา เทคโนโลยีท่ีส�าคญั หรือสทิธิบตัรในสาขาเทคโนโลยี นกั
วิชาการมกัจะได้รับการเสนอต�าแหนง่ท่ีมีรายได้ดีและมีเกียรตท่ีิ
สถาบนัวิจยั ห้องปฏิบตักิาร หรือมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ของจีน

นอกจากนี ้จีนยงัมีนกัวิชาการของจีนในมหาวิทยาลยั หนว่ย
งานวิจยั และห้องปฏิบตักิารของสหรัฐฯ ด้วย รายงานของท�าเนียบ
ขาวระบวุา่ชาวจีนมากกวา่ 300,000 คนเข้าเรียนในมหาวิทยาลยั
ของสหรัฐฯ หรือหางานท�าท่ีห้องปฏิบตักิารแหง่ชาต ิศนูย์นวตักรรม 
โครงการบม่เพาะ และหนว่ยงานวิจยัตา่ง ๆ ในสหรัฐฯ ประมาณ
ร้อยละ 25 ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของจีนมีความ
เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร์ 
รายงานระบวุา่รัฐบาลจีนจดัท�า "หลกัสตูรท่ีมุง่สง่เสริมให้นกัศกึษา

ภาพล่าง: มกีารส่งมอบความ

ลบัทางทหารเกีย่วกบัเรือด�า

น�า้ เช่น เรือด�าน�า้ บลูฟิน-21 

ของกองทพัเรือสหรัฐฯ ล�านี้

ให้แก่รัฐบาลจนีโดยหญงิชาว

ฟลอริดาทีเ่กดิในประเทศจนี

กองทพัเรือสหรัฐฯ

ภาพขวาล่าง: หน่วยบริการ

ข้อมูลข่าวกรองของจนีใช้

แอปพลเิคชันเครือข่ายสังคม

ออนไลน์หลายอย่างเพือ่

เปิดโปงความลบัขององค์กร 

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของจีนเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีอาจ
กลายเป็นสิง่ส�าคญัตอ่ระบบการทหารท่ีส�าคญัในภายหลงั"

นายคริสโตเฟอร์ เรย์ ผู้อ�านวยการเอฟบีไอ กลา่วตอ่คณะ
กรรมาธิการขา่วกรองแหง่วฒิุสภาสหรัฐฯ ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2561 โดยเตือนเก่ียวกบัผู้ ท่ีอาจเป็นสายลบัท่ีศนูย์การเรียนรู้ของ
ประเทศ ซึง่เป็นศาสตราจารย์ นกัวิทยาศาสตร์ และนกัศกึษา เอฟบี
ไอก�าลงัเฝ้าระวงัสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัท่ีได้
รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลจีน นายเรย์กลา่ววา่บางสถาบนัดเูหมือน
จะไมต่ระหนกัถงึบคุคลท่ีอาจสอดแนมวิทยาเขตของพวกเขา "ผมคดิ
วา่ระดบัความไร้เดียงสาซึง่เป็นสว่นหนึง่ในภาคการศกึษาเก่ียวกบั
เร่ืองนีไ้ด้สร้างปัญหาของตวัเองขึน้มา" นายเรย์กลา่ว

ความกงัวลในวงวิชาการไมไ่ด้จ�ากดัอยูแ่คส่หรัฐฯ ในเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2560 นายดนัแคน ลอิูส ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การ
ขา่วกรองด้านความมัน่คงของออสเตรเลียกลา่วกบันกัการเมืองใน
แคนเบอร์ราวา่ มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ต้อง "มีสตรัิบรู้อยา่งมาก" เก่ียว
กบัอิทธิพลตา่งชาตท่ีิมีตอ่มหาวิทยาลยัในออสเตรเลีย

นอกจากนี ้นายลอิูสยงักลา่วด้วยวา่อ�านาจตา่งประเทศก�าลงั 
"หาทางอยา่งลบั ๆ เพ่ือควบคมุ" ความคดิเหน็ของประชาชน องค์กร 
สื่อมวลชน และเจ้าหน้าท่ีของออสเตรเลีย เพ่ือให้วตัถปุระสงค์
ทางการเมืองของประเทศตนก้าวหน้าขึน้ รอยเตอร์รายงาน 

รายงานประจ�าเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 ของสถาบนันโยบายเชิง
ยทุธศาสตร์ออสเตรเลียอธิบายวา่ ความเสี่ยงของการแทรกซมึของ
จีนเข้าสูม่หาวิทยาลยัรัฐหนกัหนาย่ิงกวา่การใช้อิทธิพลเสียอีก ความ
ลบัทางทหารอยูใ่นจดุเสี่ยง นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2550 กองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนจีนสนบัสนนุนกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรทหารกวา่ 2,500 
คนให้ไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเทศท่ีอยูใ่น
กลุม่ไฟว์อายส์ ไฟว์อายส์เป็นพนัธมิตรแบง่ปันข้อมลูขา่วกรอง  
ซึง่ประกอบด้วยออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจกัร 
และสหรัฐอเมริกา

"นกัวิทยาศาสตร์จากกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนหลายสบิคน

ปิดบงัความเก่ียวพนัทางทหารของตนเพ่ือเดนิทางไปยงัประเทศใน
กลุม่ไฟว์อายส์และสหภาพยโุรป รวมถงึอยา่งน้อย 17 คนเดนิทางไป
ยงัออสเตรเลีย ซึง่พวกเขาท�างานในสาขาตา่ง ๆ เชน่ ขีปนาวธุน�าวิถี
ความเร็วเหนือเสียง และเทคโนโลยีน�าร่อง" รายงานระบ ุ"ประเทศ
เหลา่นัน้ไมไ่ด้นบัจีนเป็นพนัธมิตรด้านความมัน่คง แตถื่อวา่จีนเป็น
หนึง่ในศตัรูด้านขา่วกรองหลกัของพวกเขา"

รายงานระบวุา่กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนอธิบายถงึ
กระบวนการของการเก็บเก่ียวความลบัทางทหารในวงการวิชาการวา่
เป็น "การเก็บดอกไม้ในตา่งประเทศ มาท�าน�า้ผึง้ในจีน"

ทรัพย์สินทางปัญญาทีม่ไีว้ขาย
หนึง่ในวิธีท่ีจีนใช้เพ่ือให้ได้มาซึง่เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัคือการให้กู้ เงิน 
บคุคลท่ีท�างานในนามของรัฐบาลจีนใช้สื่อกลางตา่ง ๆ ซึง่ประกอบ
ด้วยการควบรวมและการเข้าซือ้กิจการ รวมถงึการจดัหาเงินทนุระยะ
เร่ิมต้นและแบบร่วมลงทนุ โดยใช้กลยทุธ์มุง่เป้าไปท่ีอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีขัน้สงูทัว่โลก

ใน พ.ศ. 2559 การเข้าซือ้กิจการคดิเป็นร้อยละ 96 ของการลงทนุ
ของจีนในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของคณะกรรมการทบทวน
เศรษฐกิจและความมัน่คงของสหรัฐฯ และจีน ในชว่งคร่ึงปีแรกของ 
พ.ศ. 2560 แนวโน้มดงักลา่วด�าเนินตอ่ไป โดยการเข้าซือ้กิจการคดิ
เป็นร้อยละ 97.6 ของการลงทนุของจีนในสหรัฐฯ 

ปรากฏการณ์ท่ีคอ่นข้างใหมก่วา่คือความเตม็ใจของจีนท่ีจะมี
สว่นร่วมในข้อตกลงการระดมทนุแบบร่วมทนุ ท่ีจดัหาเงินทนุให้กบั
บริษัทสตาร์ทอพัและบริษัทเทคโนโลยีท่ีอยูใ่นชว่งเร่ิมต้นกิจการ นบั
ตัง้แตก่่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2552 ซนิโนเวชนั ซึง่เป็นบริษัทระดมเงิน
ร่วมลงทนุของจีนได้สะสมเงินทนุเป็นจ�านวน 1.2 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 3.8 หม่ืนล้านบาท) และลงทนุในบริษัทสตาร์ท
อพัเกือบ 300 แหง่ รวมถงึ 25 แหง่ท่ีก�าลงัด�าเนินโครงการซึง่ใช้
ปัญญาประดษิฐ์ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในหวัข้อ 
"กลยทุธ์การถ่ายโอนเทคโนโลยีของจีนวา่ด้วย วิธีการลงทนุของจีน
ในเทคโนโลยีใหมท่ี่ท�าให้คูแ่ขง่เชิงกลยทุธ์เข้าถงึสดุยอดนวตักรรม
ของสหรัฐฯ" ซนิโนเวชนัก่อตัง้ขึน้โดยนายไคฟ ูลี อดีตประธานกเูกิล
ประเทศจีน

วิธีหนึง่ท่ีจีนจะได้เทคโนโลยีนีม้าคือการจบัตามองศาลล้มละลาย
ของสหรัฐฯ บริษัทตา่ง ๆ ของจีนจะมุง่เป้าไปยงับริษัทเลก็ ๆ ซึง่มี
เทคโนโลยีล�า้คา่ เชน่ สารกึง่ตวัน�า ตามรายงานของ เนชนัแนลพบัลกิ 
เรดโิอ เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 นอกจากนี ้จีนยงัรู้วา่การมีสว่น
เข้าร่วมทนุกบับริษัทในสหรัฐฯ จะชว่ยให้จีนหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการวา่ด้วยการลงทนุตา่งประเทศในสหรัฐอเมริกา 

รายงานของท�าเนียบขาวเตือนถงึความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ระดมทนุแบบร่วมทนุของจีน "เทคโนโลยีท่ีจีนลงทนุอยู ่เป็นเทคโนโลยี
เดียวกบัท่ีเราคาดหวงัวา่จะเป็นรากฐานของนวตักรรมแหง่อนาคตใน
สหรัฐฯ ซึง่ได้แก่ ปัญญาประดษิฐ์ ยานพาหนะอตัโนมตั ิความเป็นจริง
แตง่เตมิหรือความเป็นจริงเสมือน หุน่ยนต์ และเทคโนโลยีบลอ็กเชน" 
รายงานของท�าเนียบขาวระบ ุ"นอกจากนี ้สิง่ดงักลา่วยงัเป็นบางสว่น
ของเทคโนโลยีเดียวกนัท่ีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้ความสนใจ เพ่ือ
สร้างความเหนือชัน้ทางเทคโนโลยีให้กบักองทพัสหรัฐฯ ในปัจจบุนั"  o
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ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ศึก

การเลอืกปฏบัิติ
ในซินเจยีง

นายมาร์ค จเูลียน

การปราบปรามของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนม้จะเกิดผลในทางตรงกนัขา้ม



25IPD FORUM

ม่ือเร็ว ๆ นี ้สาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิเสธอยา่งหนกัแนน่เก่ียว
กบัรายงานของ "คา่ยปรับทศันคต"ิ ในภมิูภาคทางตะวนัตกของ
ซนิเจียง ซึง่มีการกกักนัชนกลุม่น้อยมสุลมิซึง่สว่นใหญ่เป็นชาว

อยุกร์ูและคาซคั นายฮ ูเลียนเหอ เจ้าหน้าท่ีจีนประกาศตอ่หน้าคณะ
กรรมการแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัทิางเชือ้
ชาตวิา่ "ไมมี่การกกัตวัโดยไร้กฎเกณฑ์" และ "ไมมี่สิง่ท่ีเรียกวา่ศนูย์ปรับ
ทศันคต"ิ ในซนิเจียง นางหวั ชนุหยิง โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศ 
ระบวุา่รายงานเก่ียวกบัคา่ยกกักนัของซนิเจียง "อ้างอิงจาก 'ข้อมลู' ท่ีไม่
ได้รับการยืนยนัและไร้ความรับผิดชอบซึง่ไมมี่ข้อเทจ็จริงแตอ่ยา่งใด"

อยา่งไรก็ตาม เอกสารท่ีเป็นข้อเทจ็จริงและเปิดเผยตอ่สาธารณะ
จ�านวนมาก ทัง้เอกสารสาธารณะของรัฐบาลท้องถ่ิน รูปภาพและ
ภาพถ่ายดาวเทียม รวมถงึค�าให้การจ�านวนมากพิสจูน์ให้เหน็ในทางตรง
กนัข้าม ผลงานอนัยอดเย่ียมท่ีอิงจากวิธีการทางวิชาการของนกัวิชาการ
ระดบันานาชาต ิเชน่ นายเอเดรียน เซนซ์ นายไรอนั ธมั นางสาวเจสสกิา 
แบตเก และนายชอว์น จาง รวมทัง้อีกหลายทา่น ชว่ยเปิดเผยความเป็น
จริงนีไ้ด้เป็นอยา่งดี

เน่ืองจากการถกเถียงกนัเก่ียวกบัการมีอยูข่องคา่ยดงักลา่วยตุิ
ลงแล้ว การหารือถงึผลกระทบท่ีเป็นไปได้ของนโยบายเหลา่นีต้อ่ผล
ประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนขณะนีจ้งึเหมาะสมมากกวา่

เป้าหมายของจีนโดยสงัเขปคือการตอ่สู้กบัลทัธิสดุโตง่ ลทัธิแบง่
แยกดนิแดน และลทัธิก่อการร้าย หรือพลงัแหง่ความชัว่ร้ายสามประการ 
ผา่นการเฝ้าระวงัขนาดใหญ่และระบบ "การก�าจดัแนวคดิสดุโตง่" แต่
แทนท่ีจะประสบความส�าเร็จ กลยทุธ์นีอ้าจสง่ผลให้เกิดความแปลกแยก
อยา่งถาวรกบัประชาชนชาวอยุกร์ูรวมทัง้ชนกลุม่น้อยมสุลมิ และอาจ
ท�าให้สถานการณ์ความรุนแรงในประเทศและตา่งประเทศแยล่งกวา่เดมิ

จีนประสบกบัการก่อการร้ายอยา่งรุนแรงใน พ.ศ. 2556 และ 2557 
โดยมีผู้บาดเจ็บทัว่ประเทศหลายร้อยราย นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2556 นกัรบ
ชาวอยุกร์ูหลายพนัคนนอกประเทศจีนลกุขึน้มาจบัอาวธุในซีเรีย และ
เข้ารับการฝึกโดยมีจดุมุง่หมายในการตอ่สู้กบัศตัรูตวัฉกาจอยา่ง
ทางการจีนในซนิเจียงในท้ายท่ีสดุ การรณรงค์ตอ่ต้านการก่อการร้าย
ของจีนนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2558 ได้พิสจูน์แล้ววา่มีประสทิธิภาพ เน่ืองจาก
ไมมี่เหตโุจมตีเกิดขึน้ในจีนเลยนบัแตน่ัน้ ซึง่การลดลงนีเ้กิดจากการใช้
เคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัท่ีพบได้ทกุท่ีทัว่ซนิเจียง การเฝ้าระวงั
เข้มงวดกวา่ท่ีเคยเป็นมาในจีนหรือแม้กระทัง่ท่ีอ่ืน ๆ ในโลก บคุลากร
ต�ารวจและทหารคอยสอดสอ่งตรวจตราท้องถนนและชนบทของซนิ
เจียงอยา่งตอ่เน่ือง เทคโนโลยีเป็นปัจจยัใหมข่องท่ีน่ี ด้วยการใช้การเฝ้า
ระวงัทางอินเทอร์เน็ต การจดจ�าใบหน้าและเสียง กล้องวงจรปิดแบบ
ครบวงจร การบนัทกึดีเอน็เอ และอีกมากมาย นอกจากนี ้การรณรงค์ 
"การเปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้" ได้น�าไปสูก่ารกกักนัพลเมืองชาว
มสุลมิในจีนจ�านวนมหาศาล หรืออยา่งน้อยหลายแสนคน ชาวอยุกร์ู
ถกูกกัตวัในคา่ยท่ีสร้างขึน้ใหมเ่พ่ือก�าจดัแนวคิดสดุโตง่เก่ียวกบัองค์

ประกอบของสงัคมท่ี "ได้รับอิทธิพลจากลทัธิสดุโตง่ทางศาสนาและ
อดุมการณ์การก่อการร้ายท่ีรุนแรง"

แม้เบือ้งหน้าจะดมีูประสทิธิภาพ แตแ่นวทางท่ีทารุณของจีนยอ่มจะ
มีผลท่ีตามมา

ประการแรก ลทัธิสดุโตง่และลทัธิแบง่แยกดนิแดนอาจทวีความ
รุนแรงขึน้อยา่งเงียบ ๆ ภายใต้เคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัในปัจจบุนั 
ดเูหมือนการก่อเหตรุุนแรงของผู้ ก่อการร้ายจะไมเ่ป็นผล เน่ืองจากความ
พยายามก่อเหตเุหลา่นัน้จะถกูระงบัโดยทนัที อยา่งไรก็ตาม ลทัธิสดุโตง่
ทางศาสนาจะทวีความรุนแรงขึน้ได้เฉพาะในจิตใจของคนท่ีรู้สกึวา่ถกู
ขม่เหงและกดข่ีในการแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและความเช่ือทาง
ศาสนาของตน

ประการตอ่มา นโยบายของจีนท่ีมีตอ่ชาวอยุกร์ูก�าลงักระตุ้นให้
ชาวอยุกร์ูพลดัถ่ินและองค์กรเอกชนด้านสทิธิมนษุยชนทัว่โลกกดดนั
รัฐบาลประเทศตา่ง ๆ และองค์การสหประชาชาตใิห้ตอ่ต้านจีนในเร่ือง
นีแ้ล้ว รัฐบาลจีนควรให้ข้อมลูและแสดงความโปร่งใสมากขึน้เก่ียวกบั
สถานการณ์ในซนิเจียง แทนท่ีจะกลา่วหาสหรัฐอเมริกาและสื่อตะวนั
ตกวา่จงใจปลอ่ยขา่วเทจ็เพ่ือท�าร้ายจีน ความจริงแล้ว จากมมุมองของ
ชาวโลก วาทกรรมของสื่อตะวนัตกไมใ่ชต่วัการหลกัท่ีท�าร้ายจีน (ข้อมลู
สว่นใหญ่เปิดเผยโดยนกัวิชาการนานาชาต)ิ แตเ่ป็นการท่ีจีนไมเ่คย
แสดงความคดิเหน็ใด ๆ ตอ่ประเดน็ดงักลา่ว จนกระทัง่ถกูบงัคบัให้ต้อง
ประกาศตอ่หน้าคณะกรรมการแหง่สหประชาชาตวิา่ด้วยการขจดัการ
เลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตแิหง่ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสทิธิมนษุยชน
แหง่สหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 13 สงิหาคม พ.ศ. 2561 การระบวุา่ "เขต
ปกครองตนเองซนิเจียงเคารพและรับรองสทิธิมนษุยชนของประชาชน
ทกุกลุม่ชาตพินัธ์เุสมอ รวมทัง้ปกป้องเสรีภาพและสทิธิพลเมืองของทกุ
กลุม่ชาตพินัธ์"ุ และ "เสรีภาพด้านความเช่ือทางศาสนาของพวกเขาได้
รับการรับรองอยา่งเตม็ท่ี" ไมไ่ด้ก่อให้เกิดสิง่ใดนอกจากเป็นการท�าลาย
ความนา่เช่ือถือในค�าพดูของรัฐบาลจีนในเวทีนานาชาติ

ประการท่ีสาม การกระท�าของจีนจะเป็นการกระตุ้นกองทพัทัว่
โลกอีกด้วย มีองค์กรแบ่งแยกดินแดนของอยุกร์ูนอกพรมแดนจีนท่ี
ช่ือว่าพรรคอิสลามเตอร์กิสถาน ซึง่ปฏิบตัิการอยู่ในอฟักานิสถาน 
ปากีสถาน และซีเรีย พรรคอิสลามเตอร์กิสถานและองค์กรอ่ืน ๆ เช่น 
รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์ในการสรรหา
นกัรบจากความไม่พอใจท่ีประชากรชาวอยุกร์ูและคาซคัในเอเชียใต้
และเอเชียกลางมีต่อจีน จีนมีโครงการโครงสร้างพืน้ฐานมากมายใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียกลางและปากีสถาน ซึง่อาจตกเป็น
เป้าหมายของผู้ ก่อการร้ายท่ีต้องการแก้แค้นให้กบักลุ่มชาติพนัธ์ุของ
ตนและกลุ่มทางศาสนาในซินเจียง

เม่ือวิเคราะห์สถานการณ์ในซนิเจียงจากมมุมองด้านผลประโยชน์
ของรัฐบาลจีน เป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าใจวา่จีนได้รับประโยชน์อยา่งไรจาก
เหตปุราบปรามประชากรชาวมสุลมิครัง้ใหญ่นี ้มีความเสี่ยงสงูมากท่ี
นโยบายประเภทนีอ้าจท�าให้ความคบัแค้นระหวา่งชาตพินัธุ์ ลทัธิแบง่
แยกดนิแดน และลทัธิสดุโตง่ภายในประเทศทวีความรุนแรงขึน้ เป็น
อนัตรายตอ่ภาพลกัษณ์สากลของจีน และท�าให้จีนตกเป็นเป้าหมาย
ขององค์กรก่อการร้ายในตา่งประเทศ กลา่วสัน้ ๆ ได้วา่อาจเป็นการแก้
ปัญหาท่ีท�าให้ปัญหาแยล่งกวา่เดมิ  o

นิตยสารออนไลน์ เดอะดโิพลแมต ตีพิมพ์บทความนีเ้ป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2561 
บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั

เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2561 ชาวมุสลมิอนิเดยีในมุมไบประท้วง

สาธารณรัฐประชาชนจนี จากเหตุกกักนัชนกลุ่มน้อยมุสลมิอุยกร์ูจ�านวน

หลายพนัคนในศูนย์อบรมทางการเมอืงในภูมภิาคซินเจยีงของจนี ป้ายจาก

ซ้ายมข้ีอความว่า "รัฐบาลจนีต้องต้องหยุดการกระท�าทีโ่หดร้ายต่อมุสลมิ" 

และ "จนีหยุดอนิเดยีจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้จดัหานิวเคลยีร์ด้วย

การใช้อ�านาจยบัยั้ง ปิดฉากอ�านาจยบัยั้งของจนี"

เ



ปฏบัิติกำร

แบบหลายมิติ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั



27IPD FORUM

เจ้าหน้าท่ีฟอรมั

ขยบัมาทีม่หานครซ่ึงอยู่ใกล้คุณ
ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า กองทัพในอินโดแปซิฟิกจะมีส่วนร่วมกับปฏิบัติการในเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 

10 ล้านคน ภารกิจท่ีซับซ้อนเหล่านี ้อาจจะฟ้ืนคืนพืน้ท่ีปฏิบัติการและกองก�าลงัต่าง ๆ  ท้ังหมดขึน้มาในคราวเดียว เพ่ือคง

ไว้ซ่ึงข้อได้เปรียบเหนือภยัคุกคามต่าง ๆ ท้ังจากธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ซ่ึงเป็นความจริงท่ีเกิดขึน้ในภมิูภาคดงั

กล่าว ตามท่ี พล.อ. สตีเฟน ทาวน์เซนด์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกและก�าหนดหลกันิยมของกองทัพบกสหรัฐฯ ระบุ

"คงเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะหลีกเลี่ยงการตอ่สู้ในเมือง
ขนาดใหญ่และมหานครในอนาคต" พล.อ. 
ทาวน์เซนด์กลา่วระหวา่งการน�าเสนองานผา่น
ดาวเทียมไปยงัการประชมุและนิทรรศการของกอง
ก�าลงัภาคพืน้ดนิแปซฟิิกประจ�าปีครัง้ท่ี 6 ซึง่จดัขึน้เม่ือ
วนัท่ี 22 ถงึ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีเมืองโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย 
การประชมุดงักลา่วมีผู้ เข้าร่วมมากกวา่ 1,600 คนจากกองทพัและภาค
อตุสาหกรรมการป้องกนัประเทศ รวมถงึผู้น�าทางทหารจากประเทศใน
อินโดแปซฟิิก 26 ประเทศ เพ่ือหารือถงึความท้าทายในอนาคต

ภายใต้แนวคดิการปฏิบตัิการแบบหลายมิต ิกองทพัสหรัฐฯ และ
พนัธมิตรตา่ง ๆ จะปฏิบตัิการและท�างานอยา่งมีประสทิธิภาพในทกุ
พืน้ท่ี ทัง้ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล ทางไซเบอร์ และอวกาศ พร้อม
ด้วยหนว่ยทหารทัง้หมด ทัง้กองทพับก กองทพัอากาศ กองทพัเรือ นาวิก
โยธิน และกองก�าลงัรักษาชายฝ่ัง เพ่ือป้องปรามและเอาชนะข้าศกึท่ีมี
ศกัยภาพมากขึน้ ตลอดจนจดัการปัญหาด้านความมัน่คงอ่ืน ๆ ได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ

ภายใน พ.ศ. 2573 ประชากรสองในสามของโลกจะอาศยัอยูใ่น
เมืองขนาดใหญ่ ตามข้อมลูของฝ่ายเศรษฐกิจและสงัคมขององค์การ
สหประชาชาต ิจ�านวนมหานครจะเพ่ิมขึน้จาก 33 เป็น 43 แหง่ และ
จ�านวนเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรระหวา่ง 5 ล้านถงึ 10 ล้านคนจะ
เพ่ิมจาก 45 เป็น 63 แหง่ ด้วยเหตนีุ ้จะพบวา่มหานครมากกวา่คร่ึง
หนึง่ของโลกอยูใ่นอินโดแปซฟิิก โตเกียวมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้วย
จ�านวนผู้อยูอ่าศยัถงึ 37 ล้านคน รองลงมาคือนิวเดลี 29 ล้านคน และ
เซ่ียงไฮ้ 26 ล้านคน ตามข้อมลูขององค์การสหประชาชาตใิน พ.ศ. 2561 
มมุไบ ปักก่ิง และธากา แตล่ะแหง่มีผู้อยูอ่าศยัเกือบ 20 ล้านคน

"ความซบัซ้อนท่ีเกิดขึน้ในระดบันีเ้ป็นเร่ืองท่ีนกึภาพไมอ่อกเลย" 
พล.ท. เจมส์ ดบูคิ (เกษียณอาย)ุ นกัวิจยัอาวโุสของสมาคมกองทพับก
สหรัฐฯ กลา่วท่ีการประชมุกองก�าลงัภาคพืน้ดนิแปซฟิิก

ความซบัซ้อนท่ีมากขึน้ของพลวตัในภมิูภาคนี ้คือการท่ีประเทศชัน้
น�าหลายประเทศตัง้อยูใ่นวงล้อมท่ีเตม็ไปด้วยภยัธรรมชาต ิเป็นแอง่

กว้างใหญ่ในมหาสมทุร
แปซฟิิกท่ีเกิดแผน่ดนิ

ไหวและเหตจุากภเูขาไฟ
เป็นประจ�า และประเทศ

เหลา่นัน้มกัประสบกบัภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาตท่ีิมีความถ่ีมากกวา่สว่นอ่ืน 

ๆ ในโลก ภมิูภาคนีมี้ผู้ เสียชีวิตประมาณร้อยละ 57 จากภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาต ิหรือมีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ 2 ล้านคนนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2513 โดย
สว่นใหญ่เกิดจากแผน่ดนิไหว พาย ุและน�า้ทว่ม อ้างอิงจากบทวิเคราะห์
ลา่สดุขององค์การสหประชาชาต ิ"รายงานภยัพิบตัใินเอเชียแปซฟิิก 
พ.ศ. 2560 ไมทิ่ง้ใครไว้ข้างหลงั"

ความซบัซ้อนไมเ่พียงมีหลกัส�าคญัท่ีวิธีการตอ่สู้ในสภาพแวดล้อม
แบบมหานคร แตร่วมถงึวิธีการด�าเนินการรณรงค์ท่ีไมใ่ชก่ารตอ่สู้ใน
มหานครเหลา่นัน้ด้วย เป็นเหตใุห้กองทพับกสหรัฐฯ ขยายแนวคดิ
การตอ่สู้แบบหลายมิต ิเพ่ือสะท้อนให้เหน็วา่ปฏิบตักิารมากมายใน
อนาคตท่ีใช้หลกัการท่ีเปลี่ยนไป จะเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิตลอดจนการชว่ยเหลือและบริการ
ท่ีไมใ่ชก่ารตอ่สู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ

จุดอ่อนของเมืองที่มีจ�านวนคนหนาแน่น
มหานครมีความโดดเดน่ด้วยจ�านวนผู้อยูอ่าศยั 10 ล้านคนหรือมากกวา่
นัน้ มหานครมีนิยามวา่เป็น "เขตเมืองท่ีมีจ�านวนประชากรมากเป็น
พิเศษ มีการกระจายตวัทางภมิูศาสตร์ ความซบัซ้อนทางกายภาพและ
สงัคม รวมทัง้ลกัษณะพิเศษในท�านองเดียวกนั โดยรวมเอาอิทธิพลท่ีมี
ขอบเขตอยา่งน้อยในระดบันานาชาตแิละระดบัภมิูภาคในวงกว้างเอา
ไว้" ดร. รัสเซลล์ เกลนน์ ผู้อ�านวยการแผนงานและนโยบายด้านขา่ว
กรองประจ�ากองบญัชาการฝึกและก�าหนดหลกันิยมของสหรัฐฯ อธิบาย
ท่ีการประชมุกองก�าลงัภาคพืน้ดนิแปซฟิิก

มหานครมีความแตกตา่งกนั "เพราะอิทธิพลท่ีมีมากเกินกวา่เมืองอ่ืน ๆ  
ในประเทศหรือในภมิูภาค" ดร. เกลนน์กลา่ว

แสงจนัทร์ส่องประกาย 

ณ เส้นขอบฟ้าของ

กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



28 IPD FORUM

เม่ือพิจารณาโตเกียว เมืองนีไ้มเ่พียงมีจ�านวนประชากรเมืองมาก
ท่ีสดุในโลกเทา่นัน้ แตย่งัมีอิทธิพลมากท่ีสดุภายในประเทศญ่ีปุ่ น
ด้วย เขตเมืองของโตเกียวทอดยาวไปถงึ 3,925 ตารางกิโลเมตร และ
มีประชากรถงึร้อยละ 30 ของประชากรในประเทศ คิดเป็น 37 ล้านคน
หรือประมาณ 8,790 คนตอ่ตารางกิโลเมตร เมืองแหง่นีส้ร้างผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศให้กบัญ่ีปุ่ นเกือบร้อยละ 35 ผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศของโตเกียวมีขนาดใหญ่กวา่ของสเปน และเทา่กบัของรัฐ
เทก็ซสั คร่ึงหนึง่ของบริษัทขนาดใหญ่และร้อยละ 84 ของบริษัทตา่งชาติ
ท่ีด�าเนินการในญ่ีปุ่ นตัง้อยูใ่นเมืองนี ้

หากมีอนัตรายเกิดขึน้ในโตเกียว เศรษฐกิจของ
ประเทศและเศรษฐกิจของภมิูภาคนีอ้าจได้รับผล 
กระทบไปด้วย ลองจินตนาการถงึความท้าทาย
ด้านการสง่ก�าลงับ�ารุงท่ีเก่ียวข้อง หากญ่ีปุ่ น
จ�าเป็นต้องอพยพคนทัง้เมือง การหาท่ีพกั
ส�าหรับผู้คนมากกวา่ 37 ล้านคนในชัว่
ข้ามคืนคงเป็นภารกิจท่ีนา่หวาดหวัน่

"ดงันัน้ เม่ือนกึถงึเวลาท่ีเราต้อง
ปฏิบตักิารในมหานคร ไมว่า่จะในชว่ง
เวลาท่ีมีสงคราม หรือเพราะภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์อ่ืน องค์
ประกอบด้านการสัง่การและการควบคมุ
การสง่ก�าลงับ�ารุงจะต้องมีลกัษณะท่ี
ตรงไปตรงมาและเรียบงา่ย" ดร.  
เกลนน์กลา่ว "ความท้าทายของ
มหานครไมเ่หมือนกบัสิง่ท่ีเราเคยต้อง
รับมือในประวตัศิาสตร์ท่ีผา่นมา"

ในความขดัแย้งก่อนหน้านี ้เชน่ 
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง หรือสงคราม
เกาหลีและสงครามเวียดนาม กองทพัไม่
เคยต้องปฏิบตักิารในระดบัท่ีใกล้เคียง
กบัระดบันีม้าก่อน เชน่ ในชว่งสงคราม
เกาหลี ขณะนัน้โซลมีประชากรเพียง 1 
ล้านคน ปัจจบุนั โซลรองรับการขยาย
ของเมืองโดยมีประชากรมากกวา่ 25 
ล้านคน หากนบัรวมภมิูภาคปริมณฑล
โดยรอบเป็นปัจจยัหนึง่

การกลายเป็นมหานครมีแตจ่ะขยาย
ตวัและหนาแนน่มากขึน้ "การสร้างเมือง
เร่ิมขึน้ในยคุอตุสาหกรรม โดยมียคุ
อตุสาหกรรมเป็นตวัเร่ง และปัจจบุนัในยคุสารสนเทศก็ย่ิงเร่งให้เร็วขึน้
อยา่งมากด้วยเหตผุลเดียวกนัและเหตผุลท่ีแตกตา่งกนัหลายประการ" 
พล.ท. ดบูคิกลา่ว ซึง่เขาเป็นอดีตผู้บญัชาการกองบญัชาการเปลี่ยน
ผา่นความมัน่คงข้ามชาตอิิรักด้วย

ปฏบิตักิารรบ
ผู้ เช่ียวชาญหลายคนในการประชมุกองก�าลงัภาคพืน้ดนิแปซฟิิกเตือน
วา่การตอ่สู้ในมหานครจะมีความท้าทายเป็นพิเศษ

"การตอ่สู้ในเขตเมือง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในมหานครจะมีความ
รุนแรงมากเป็นพิเศษและเกิดความเสียหายมากเป็นพิเศษตอ่กองก�าลงั
ด้านความมัน่คงทัง้ฝ่ายเราและศตัรูของเรา รวมถงึผู้คนท่ียงัคงอยูท่ี่นัน่" 
พล.อ. ทาวน์เซนด์กลา่ว

ปฏิบตักิารท่ีมีระยะเวลานานเก้าเดือนในโมซลู ประเทศอิรัก นบัตัง้แต่
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 ถงึเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ท่ีด�าเนินการโดย
รัฐบาลอิรักและพนัธมิตรเพ่ือปลดปลอ่ยเมืองและภมิูภาคจากรัฐอิสลาม
ซีเรียและอิรัก หรือ ไอซสิ แสดงให้เหน็ถงึเสีย้วหนึง่ของสิง่ท่ีจะเกิดขึน้

"เซ็นเซอร์ของเราจะด้อยลงในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นเมือง พิสยั
ของเซ็นเซอร์จะด้อยลง พิสยัของอาวธุของเราจะด้อย

ลง ผลกระทบของอาวธุของเราจะด้อยลง" พล.อ. 
ทาวน์ เซนด์กลา่ว

และยงัระบวุา่ "ถงึระบบการบงัคบับญัชา
ภารกิจของเราจะทรงพลงั แตท่ัง้หมดก็มี

ความท้าทายจากสภาพแวดล้อม กลา่ว
คือภมิูประเทศท่ีซบัซ้อนท่ีเป็นเมือง... 
เมืองสมยัใหม"่ "คณุไมส่ามารถลงไป
ลกึได้มากกวา่หนึง่ชัน้โดยไมข่าดการ
สื่อสารกบัทกุคนท่ีอยูบ่นพืน้ด้านบน... 
ดงันัน้แนวคดิทัง้หมดนีใ้นการถ่ายทอด
เจตนารมณ์ของผู้บญัชาการและการเพ่ิม
อ�านาจให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา... เพ่ือให้
บรรลเุจตนารมณ์ของผู้บญัชาการ และ
การไว้ใจให้พวกเขาท�าเชน่นัน้คือวิธีท่ีเรา
จะต้องใช้ตอ่สู้แม้ในเมืองเลก็ ๆ

"กองทพับกของเราซึง่เป็นกองก�าลงั
แนวร่วม ถ้าท�าการตอ่สู้ยทุธการโมซลูก็
คงด�าเนินการได้อยา่งรวดเร็วกวา่และมี
ความเสียหายน้อยกวา่ รวมทัง้อาจจะมี
ผู้บาดเจ็บน้อยกวา่ แตถ่งึกระนัน้ โมซลุก็
เป็นปัญหาท่ียากล�าบากมากส�าหรับเรา
เชน่กนั" พล.อ. ทาวน์เซนด์กลา่ว

โมซลูมีขนาดเลก็เม่ือเทียบกบั
มหานครเกิดใหมห่ลายแหง่ในโลก ใน
ชว่งเวลาท่ีการตอ่สู้ เร่ิมขึน้ โมซลูมี
ประชากรของราว 1.5 ล้านคน มีทหาร
น้อยกวา่ 150,000 นายเข้าร่วมในการ
สู้รบดงักลา่ว และมีผู้บาดเจ็บประมาณ 
15,000 คน

"ทัง้ศตัรู ไอซสิ ภยัคกุคามท่ีทวีความรุนแรงขึน้ของโลก และประเทศ
ตา่ง ๆ ล้วนเหน็เหตกุารณ์โมซลูแล้ว "ผมคดิวา่พวกเขาจะตัง้ใจไปยงั
เมืองตา่ง ๆ เพ่ือตรวจสอบการตอ่สู้อยา่งละเอียด เพราะได้ชิงเอาข้อได้
เปรียบทางเทคโนโลยีของเราไปมากมาย" พล.อ. ทาวน์เซนด์กลา่ว "เรา
จะได้เหน็การตอ่สู้ในมหานคร และมีหนทางเพียงน้อยนิดท่ีจะหลีกเลี่ยง"

พล.ท. ไมเคิล บลิส์ ผู้บญัชาการกองทพัร่วมเกาหลีกลา่วในการ
ประชมุกองก�าลงัภาคพืน้ดนิแปซฟิิกวา่ "ภมิูประเทศแบบเมืองเป็น
สิง่ท่ีสร้างความเทา่เทียมกนัได้ดีเม่ือเผชิญหน้ากบัคูต่อ่สู้ ท่ีเดด็เด่ียว" 

พล.อ. สตเีฟน ทาวน์เซนด์ แห่งกองทพับกสหรัฐฯ (ขวา) พูด

คุยกบันายทหารชาวอรัิกนายหน่ึงระหว่างการเดนิทางเยอืนกรุง

แบกแดดในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

"การต่อสู้ในเขตเมอืง โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในมหานครจะมคีวามรุนแรงมาก

เป็นพเิศษและเกดิความเสียหายมาก

เป็นพเิศษต่อกองก�าลงัด้านความ

มัน่คงทั้งฝ่ายเราและศัตรูของเรา 

รวมถงึผู้คนทีย่งัคงอยู่ทีน่ั่น"



โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น

เดลี ประเทศอินเดีย

เซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน

เมก็ซิโกซิตี ประเทศเมก็ซิโก

เซาเปาโล ประเทศบราซิล

มุมไบ ประเทศอินเดีย

ภมิูภาคคิงกิ (โอซากา้และเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น)

ไคโร ประเทศอียปิต์

นิวยอร์กและนวร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปักก่ิง ประเทศจีน

พ.ศ. 2571  
คือปีท่ีคาดวา่เดลีจะ

แซงข้ึนมาเป็นเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

แทนโตเกียว

สถติเิกีย่วกบัเมอืง
เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 10 อนัดบัแรก

ประชากรนับเป็นหลกัล้าน (ข้อมูลประชากร พ.ศ. 2558)
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จ�านวนประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเมอืงต่าง ๆ 

ปัจจุบัน 4.2 พนัล้านหรือร้อยละ 55 ของ

ประชากรในโลก

ประชากร 1 ใน 8 คนอาศัยอยู่ในมหานคร 33 แห่งทัว่โลก

แอฟริกาเอเชียประเทศในหมู่เกาะ

แปซิฟิก

ยุโรปละตนิอเมริกาและ

แคริบเบียน

อเมริกาเหนือ

ร้อยละของประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเมอืงต่าง ๆ ในปัจจุบัน

82% 81% 74% 68% 50% 43%

ยอดภูเขาไฟฟูจทิีป่กคลุมด้วย

หิมะเหนือตกึระฟ้าของโตเกยีว 

เน้นให้เห็นถงึความเป็นไปได้

ของภยัคุกคามทางธรรมชาตแิละ

ทีม่นุษย์สร้างขึน้ทีอ่าจเกดิต่อม

หานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกนี ้ 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ระหว่าง พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2593 องค์การ

สหประชาชาตปิระเมนิว่าการแปรสภาพเป็นเมอืง 

ร้อยละ 35 จะเกดิขึน้ในประเทศจนี อนิเดยี และไนจเีรีย

ท่ีมา: รายงานจากองค์การสหประชาชาติ: "การคาดการณ์การแปรสภาพเป็นเมืองทัว่โลก ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561" อ้างอิงจากข้อมลูประชากร พ.ศ. 2558 https://www.un.org/development/desa/publications

35%

90%

สถติเิกีย่วกบัชนบท
ประชากรในชนบทเกอืบ

ร้อยละ 90 ของโลกอาศัยอยู่

ในแอฟริกาและเอเชีย

อนิเดยีมปีระชากรในชนบทมากทีสุ่ด  

893 ล้านคน

จนีมปีระชากรในชนบทมากเป็นอนัดบัสอง  

578 ล้านคน



พลเรือนอรัิกทีก่�าลงัหลบหนีเดนิผ่าน

ซาก มสัยดิอลันูรี ขณะทีก่องก�าลงัอรัิก

ยงัคงเดนิหน้าต่อต้านรัฐอสิลามซีเรีย

และอรัิกในเมอืงโบราณของโมซูลเมือ่

เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

30 IPD FORUM

"มหานครจะเสริมอานภุาพให้กบักองทพั และลดข้อได้เปรียบของผู้
รุกรานในด้านอาวธุและการเคลื่อนก�าลงัพล"

เม่ือพิจารณาความท้าทายตา่ง ๆ ในการปกป้องกรุงโซลใน
ปัจจบุนั เช่น สถานท่ีซึง่มีรถไฟใต้ดินยาวหลายร้อยกิโลเมตรและ
สถานีรถไฟใต้ดินหลายร้อยสถานี อีกทัง้ห้างสรรพสินค้าท่ีสร้างอยู่ใต้
เมือง แม้วา่จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านระบบการสื่อสาร 
เช่น อปุกรณ์ขยายสญัญาณท่ีมีขนาดเท่าลกูยางฮอกกีน้�า้แข็งส�าหรับ
ใช้ในอโุมงค์ แตก่ารก่อสร้างร่วมสมยัจะจ�ากดักิจกรรมตา่ง ๆ พล.ท. 
บิลส์กลา่ว

ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้ปฏิบตักิารแบบหลายมิตจิะมีความส�าคญัอยา่ง
ย่ิงส�าหรับภารกิจในมหานคร ผู้น�าระดบัสงูของสหรัฐฯ กลา่วในการ
ประชมุกองก�าลงัภาคพืน้ดนิแปซฟิิก

ปฏิบตักิารแบบหลายมิตเิป็นการเสนอตวัเลือกท่ีมากขึน้ให้กบัผู้น�า
ทางทหารเพ่ือแก้ไขภยัคกุคามท่ีก�าลงัเกิดขึน้ หลกัการใหมนี่มุ้ง่มัน่เพ่ือ
ผสานความสามารถจากกองก�าลงัตา่ง ๆ และกองทพัพนัธมิตรจาก
ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือเอาชนะศตัรู ยกตวัอยา่งประเทศอยา่งเจาะจง เชน่ 
ออสเตรเลียสามารถตรวจพบภยัคกุคาม เกาหลีใต้สามารถตดิตาม และ
ญ่ีปุ่ นสามารถก�าจดัภยัคกุคามดงักลา่ว

ผ่านการทดสอบภาคสนาม
กองทพับกสหรัฐฯ น�าแนวคิดการปฏิบตัิการแบบหลายมิติมาปฏิบตัิ
เป็นครัง้แรกเม่ือกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหวา่งการฝึก 
ริม ออฟ เดอะ แปซิฟิก หรือ ริมแพค ซึง่เป็นการฝึกทางทะเลระหวา่ง
ประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีผู้ เข้าร่วม 25 ประเทศ เรือ 46 
ล�า เรือด�าน�า้ 5 ล�า อากาศยานประมาณ 200 ล�า และบคุลากร 
25,000 คนเข้าร่วมการฝึกริมแพคตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายนจนถึง 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ภายในและรอบ ๆ บริเวณหมู่เกาะฮาวายและ
แคลิฟอร์เนียตอนใต้

ในระหวา่งการฝึกจมเรือในปฏิบตักิารแบบหลายมิตขิองริมแพค 
กองก�าลงัร่วมของสหรัฐฯ พร้อมด้วยบคุลากรจากกองก�าลงัของญ่ีปุ่ น
และออสเตรเลียได้ด�าเนินการโจมตีด้วยความแมน่ย�าโดยมีการประสาน

งานทางบก ทางทะเล และทางอากาศท่ีเช่ือมโยงกองก�าลงัทัง้หมดทัว่
พืน้ท่ี โดยเลง็เป้าและจมเรือยเูอสเอส เรซีน ซึง่เป็นเรือของกองทพัเรือท่ี
ปลดประจ�าการแล้ว ลงสูก้่นมหาสมทุรแปซฟิิก

กองทพัข้ามชาติดงักลา่วโจมตียานสะเทินน�า้สะเทินบกด้วยปืนใหญ่
ระยะไกล การโจมตีทางอากาศและฐานยอ่ย รวมทัง้ขีปนาวธุบนฝ่ังตาม
เวลาจริง ตามรายงานของสื่อมวลชนหลายแหง่ เชน่ กองก�าลงัป้องกนั
ตนเองภาคพืน้ดนิญ่ีปุ่ นยิงขีปนาวธุภาคพืน้ดนิสูเ่รือไทป์ 12 ท่ีเดนิทาง
ด้วยความเร็วสงูด้วยระยะทางกวา่ 100 ไมล์ทะเล

"ปฏิบตักิารแบบหลายมิติต้องพึง่พาการก�าหนดเป้าหมายแบบ
หลายมิต"ิ พ.อ. คริสโตเฟอร์ เวนด์แลนด์ ผู้บญัชาการกองพลน้อยทหาร
ปืนใหญ่ภาคท่ี 17 ซึง่เข้าร่วมในการฝึกจมเรืออธิบาย กองพลน้อยสร้าง
หลกัการพืน้ฐานของหนว่ยเฉพาะกิจแบบหลายมิติ ซึง่จดัตัง้ขึน้เพ่ือ
ทดสอบหลกัการแบบหลายมิตใินภาคสนาม

"เป้าหมายของเราคือการสร้างการท�างานร่วมกนัเพ่ือให้สามารถ
ป้องปรามศตัรูของเราทัว่ทกุพืน้ท่ี" พล.อ. เวนด์แลนด์กลา่ว

ปฏิบตักิารนีจ้�าเป็นต้องมีการประสานงานเพ่ือสงัเคราะห์ข้อมลูจาก
พืน้ท่ีทัง้หมด เพ่ือระบแุละโจมตีเป้าหมายในเวลาท่ีเหมาะสม

ปฏิบตักิารแบบหลายมิตต้ิองการเอาชนะการปฏิเสธภยัคกุคามท่ีเข้า
ถงึจากศตัรูในระดบัเดียวกนั โดยบรูณาการและประสานความสามารถ 
เชน่ ยทุโธปกรณ์ด้านการเฝ้าระวงัแบบไร้คนบงัคบั การบนิ ปืนใหญ่
ระยะไกล การป้องกนัทางอากาศ สงครามอิเลก็ทรอนิกส์ ทรัพย์สนิทาง
ไซเบอร์และอวกาศ

พล.อ. คริสโตเฟอร์ การ์เวอร์ (เกษียณอาย)ุ ซึง่เป็นโฆษกกองทพั
บกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกในขณะนัน้กลา่ววา่ ปฏิบตักิารแบบหลาย
มิตสิร้างขึน้จากความพยายามในการใช้สรรพาวธุผสมในอดีต โดยเพ่ิม
พืน้ท่ีทางไซเบอร์และอวกาศเข้ามา

"สิง่ท่ีทหารภาคพืน้ดินจะได้เหน็ในอนาคตคือการเข้าถงึโดยตรงมาก
ขึน้ ด้วยระดบัท่ีต�่าลงในพืน้ท่ีทัง้ห้าแหง่" พล.อ. การ์เวอร์กลา่ว

ความท้าทายของระบบเมืองขนาดใหญ่
ในอดีต กองทพัสหรัฐฯ เคยพยายามล้อม แยกตวั หรือหลีกเลี่ยงเมือง
ขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนันีก้องทพัต้องเรียนรู้วิธีตอ่สู้ในและ
บริเวณรอบ ๆ มหานคร แม้การล้อมโมซลูจะยงัเป็นไปได้ แตก่ารล้อม
เมืองท่ีมีประชากรมากกวา่ 10 ล้านคนเป็นไปไมไ่ด้ พล.ท. บลิส์กลา่ว

"คณุไมส่ามารถล้อมมหานครและไมส่ามารถหลีกเลี่ยงมหานคร 
หากต้องการปะทะกบัศนูย์กลางแรงดงึดดูของภมิูประเทศมนษุย์ใน
อนาคต คณุจะต้องเข้าไปและปฏิบตักิารภายในเมืองนัน้"

นอกเหนือจากขนาดของมหานคร ยงัมีความท้าทายอ่ืน ๆ แม้การ
เคลื่อนไหวของกองทพัจะกระท�าแบบแยกตวัได้ในพืน้ท่ีชนบท แตมี่แนว
โน้มจะเกิดผลกระทบเป็นทอด ๆ หรือเป็นระลอกได้ในพืน้ท่ีเมือง

"ทกุการกระท�าท่ีเกิดขึน้ในเมืองจะมีผลสะท้อนตอ่เน่ือง" พ.อ. ทาวน์
เซนด์กลา่ว

นอกจากนี ้ผู้น�าทางทหารยงัต้องแบง่ผลกระทบของการกระท�าใน
มหานครในภมิูภาคออกเป็นปัจจยั

"มหานครเป็นระบบท่ีประกอบด้วยระบบยอ่ยหลายระบบ แตย่งัเป็น
สว่นหนึง่ของระบบท่ีใหญ่กวา่มากท่ีสามารถขยายไปทัว่โลก"  
ดร. เกลนน์อธิบาย



ผู้โดยสารทีส่ถานีรถไฟใต้ดนิกรุงโซลมองดู

เจ้าหน้าทีต่�ารวจเกาหลใีต้ ในระหว่างการฝึก

ซ้อมต่อต้านการก่อการร้าย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของการฝึกซ้อมภายใต้รหัส อุลชี ฟรีดอม การ์

เดยีน เมือ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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มีแหลง่อ�านาจอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการรวมทัง้ภยั
คกุคามแฝง

"โครงสร้างทางสงัคมอาจส�าคญักวา่สภาพทางกายภาพ… 
ภมิูประเทศท่ีแน่ชดัอาจไม่ใช่พืน้ดินหรืออาจไม่ได้อยู่ในเขตเมืองด้วย
ซ�า้ไป"

ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้"มหานครมีแนวโน้มท่ีจะได้เปรียบทาง
ยทุธศาสตร์มากย่ิงกวา่ได้เปรียบทางทหาร" พล.ท. บลิส์กลา่ว

นอกจากนี ้วิกฤตแิละความขดัแย้งยงัเป็นตวัขดัขวางกระแสปกติ
ของเมืองใหญ่รวมทัง้สร้างกระแสใหมข่ึน้ การท�าความเข้าใจกระแสท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองจะเป็นหนึง่ในความท้าทายอนัดบัต้น ๆ ส�าหรับ
ผู้น�าทางทหาร นอกจากนี ้ความกงัวลทางด้านพลเมือง เชน่ การมีการ
ปกครองท่ีดี และความกงัวลด้านสิง่แวดล้อม เชน่ การปกป้องน�า้และ
แหลง่จา่ยไฟ จะจ�ากดักิจกรรมตา่ง ๆ อีกด้วย

มหานครไมเ่พียงเปลี่ยนแปลงแบบชว่งตกึตอ่ชว่งตกึ แตย่งั
เปลี่ยนแปลงแบบวนัตอ่วนัด้วย "ภมิูทศัน์เมืองเปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็ว" 
พล.อ. ทาวน์เซนด์กลา่ว เชน่ ในโมซลู "ระบบซี 2 ของเรา ระบบเลง็เป้า
หมายของเรา... ตกยคุอยา่งรวดเร็ว เพราะภมิูทศัน์เมืองเปลี่ยนแปลงเร็ว
เกินกวา่ท่ีเราจะปรับมโนภาพได้ทนั"

นอกจากนี ้การเตบิโตของเมืองยงัมีการเปลี่ยนแปลงทางพลวตั
อยา่งตอ่เน่ืองในชว่งเวลาสงบ "เขตลงจอดกลายเป็นห้างสรรพสนิค้า
หรือลานจอดรถในชัว่ข้ามคืน" พล.ท. บลิส์กลา่ว

ปฏิบตักิารด้านข้อมลู ทางไซเบอร์ และอิเลก็ทรอนิกส์ จะเป็นหลกั
ส�าคญัในปฏิบตักิารแบบหลายมิตใินมหานครตา่ง ๆ แตข่นาดของ
ข้อมลูและการวิเคราะห์ท่ีจ�าเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึง่ความตระหนกัเก่ียว
กบัสถานการณ์เพียงอยา่งเดียวก็เป็นเร่ืองนา่หวาดหวัน่แล้ว นอกจาก
นี ้ความคลอ่งแคลว่ทางภาษาและวฒันธรรมยงัเป็นสิง่ท่ีส�าคญัตอ่การ
จดัการปฏิบตัิการและการตอบโต้ด้วย

"เราไม่ได้อยู่อย่างสขุสบายเป็นเดือนเป็นปีในมหานคร ดงันัน้ เรา
จงึต้องถามพลเมืองวา่ปกติแล้วสิ่งใดท่ีควรฟืน้ฟหูลงัภยัพิบตัิ" พล.ท. 
บิลส์กลา่ว

ผู้น�าระดบัสงูกลา่ววา่การสร้างความสมัพนัธ์ แบง่ปันข้อมลู และ
การท�างานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเข้าใจความซบัซ้อนของการเป็นพนัธมิตร
จะเป็นหลกัส�าคญัส�าหรับความส�าเร็จ ด้วยการใช้ "ข้อได้เปรียบจาก
ความสมัพนัธ์ทางทหารและพลเรือนเหลา่นัน้ ท่ีจะท�าให้เราเข้าใจสภาพ
แวดล้อมท่ีเราท�างานอยูอ่ยา่งถ่องแท้" ดร. เกลนน์อธิบาย

การท�างานร่วมกันที่ตกทอดมา
การเปลี่ยนแปลงของประชากรหมายความวา่ภยัพิบตัแิละความขดัแย้ง
มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในมหานครในอนาคต และโดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ในอินโดแปซฟิิก เน่ืองจากภมิูภาคนีเ้อือ้ตอ่ภยัทัง้สองอยูแ่ล้ว นอกจาก
นี ้ปฏิบตักิารในมหานครจะเพ่ิมความต้องการในทกุมิตทิัว่ทัง้หนว่ยทาง
ทหารและท้าทายพนัธมิตร ผู้น�าอาวโุสกลา่ว

"มีศตัรูท่ีจะสร้างความขดัแย้งกบัความร่วมมือตา่ง ๆ ในภมิูภาคนี ้
และเราต้องด�าเนินการสร้างความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัความท้าทาย
เหลา่นีแ้ละความร่วมมือของเราตอ่ไป" พล.อ. ทาวน์เซนด์กลา่วกบัผู้ เข้า
ร่วมการประชมุกองก�าลงัภาคพืน้แปซฟิิก ซึง่ได้รับการยกยอ่งจากหลาย
ประเทศ ตัง้แตอ่อสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 
เกาหลีใต้ มองโกเลีย เนปาล ไต้หวนั จนถงึฟิจิและวานอูาตู

"เราจะต้องการความชว่ยเหลือจากคณุในการพฒันาแนวคดินี ้ซึง่
เราเรียกวา่ปฏิบตัิการแบบหลายมิต ิเราจะต้องการความชว่ยเหลือจาก
คณุ และเม่ือเรามองไปยงัการตอ่สู้ในมหานคร เราจะต้องการความชว่ย
เหลือจากคณุ" พล.อ. ทาวน์เซนด์กลา่วกบัผู้น�ากองทพั "ส�าหรับการตอ่สู้
ในมหานคร คณุสามารถวางใจให้สหรัฐอเมริกาเป็นพนัธมิตร และเรา
หวงัวา่จะได้ปรับปรุงการท�างานร่วมกนัของเรา"  o
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การปลดอาวุธนิวเคลยีร์ของ

เกาหลเีหนือยงัคงเป็นเป้าหมาย 

แม้จะมข้ีอกงัขา

สู่การปลดอาวุธ
เส้นทางทีค่ดเคีย้ว 

ภาพประกอบโดยฟอรมั
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การประชมุแบบตวัตอ่ตวัครัง้ประวตัศิาสตร์ระหวา่งนายโดนลัด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายคมิ จองอนึ ผู้น�าเกาหลีเหนือ ยงั
ไมมี่ฉนัทามตเิก่ียวกบัวิธีการปลดอาวธุนิวเคลียร์ในคาบสมทุรเกาหลี

อยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีสหรัฐฯ ยงัคงมองในแงดี่วา่การเจรจา
ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 ท่ีสงิคโปร์และในเดือนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2562 ท่ีเวียดนามยงัสามารถน�าไปสูข้่อตกลงการสร้างความไว้
วางใจในระดบัท่ีเลก็ลงมา ซึง่อาจน�าไปสูก่ารปลดอาวธุนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือในท่ีสดุ

"มีข้อตกลงขนาดเลก็ลงตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้" ประธานาธิบดีทรัมป์
กลา่วในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยพดูเคียงข้างกบันายมนุ แจ-
อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ตามรายงานของ
หนงัสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ "สิง่ตา่ง ๆ อาจเกิดขึน้ได้ คณุสามารถ
แก้ปัญหาไปทีละขัน้ ๆ ได้ แต ่ณ เวลานีเ้ราก�าลงัพดูถงึประเดน็ส�าคญั 
ประเดน็ส�าคญัคือ เราต้องก�าจดัอาวธุนิวเคลียร์"

ความท้าทายบนเส้นทางคดเคีย้วสูก่ารปลดอาวธุนีน้า่หวาดหวัน่ 
ตัง้แตก่ารเจรจาดงักลา่ว เกาหลีเหนือระบใุนเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
วา่ตนได้ทดสอบการยิงอาวธุน�าวิถีแบบยทุธวิธีรูปแบบใหม ่ดแิอสโซ
ซเิอทเตด็ เพรส รายงาน โดยรายงานอีกวา่ การทดสอบดงักลา่วไม่
ได้ใช้ขีปนาวธุพิสยักลางหรือพิสยัไกลท่ีเป็นสิง่ต้องห้าม แตเ่ป็นความ
พยายามท่ีจะแสดงให้ทหารในประเทศเหน็วา่การพดูคยุกบัรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาไมใ่ชส่ญัญาณของความออ่นแอ จากนัน้ ในชว่งต้นเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เกาหลีเหนือได้ท�าการทดสอบอาวธุน�าวิถีแบบ
ยทุธวิธีท่ีคล้ายคลงึกนั ซึง่ผู้ เช่ียวชาญเช่ือวา่เป็นขีปนาวธุน�าวิถีพิสยัใกล้ 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส รายงาน

ความท้าทายอีกประการหนึง่คือการขาดความโปร่งใสของ
เกาหลีเหนือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศนูย์ยทุธศาสตร์และ
นานาชาติศกึษาในกรุงวอชิงตนั ดี. ซี. เผยวา่พบฐานปฏิบตักิาร
ขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ 13 แหง่จากทัง้หมดประมาณ 20 แหง่ท่ียงัไม่
ได้มีการประกาศจากรัฐบาล

อยา่งไรก็ตาม ผู้น�าของญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้อาสาเข้ามาชว่ยให้ผู้น�า
เกาหลีเหนือออ่นข้อลง และสนบัสนนุสหรัฐฯ ในการผลกัดนัให้เกิดการ
ปลดอาวธุนิวเคลียร์ในชว่งท่ีนายคมิได้รับการสนบัสนนุต�าแหนง่ของตน
เพ่ิมขึน้จากรัสเซีย

แม้วา่จะประสบความล้มเหลว แตส่หรัฐอเมริกาและพนัธมิตร
ยงัคงพยายามอยา่งหนกัเพ่ือให้เกิดข้อตกลง ในการประชมุเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2561 ท่ีนิวยอร์กกบันายมนุ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
ประธานาธิบดีทรัมป์กลา่วยกยอ่งประธานาธิบดีมนุในการจดัการ
ประชมุสดุยอดระหวา่งเกาหลีใต้ครัง้ท่ีสามท่ีประสบความส�าเร็จ ใน
ขณะท่ียอมรับวา่ยงัคงมีงานท่ีต้องท�าอีกมาก ประธานาธิบดีทรัมป์
ยกเลกิการเดนิทางไปเกาหลีเหนือของนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ เม่ือปลายเดือนสงิหาคม พ.ศ. 
2561 โดยกลา่วถงึการขาดความคืบหน้าในการปลดอาวธุนิวเคลียร์ 
ประธานาธิบดีมนุและทรัมป์เหน็ตรงกนัถงึความส�าคญัของการรักษา
การบงัคบัใช้มาตรการคว�่าบาตรท่ีมีอยูอ่ยา่งแข็งขนั เพ่ือให้แนใ่จวา่
เกาหลเีหนือเข้าใจวา่การปลดอาวธุนิวเคลียร์เป็นหนทางเดียวท่ีจะน�าไป
สูค่วามรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสนัตภิาพท่ียัง่ยืนในคาบสมทุรเกาหลี

อยา่งไรก็ตาม นายคมิวิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว�่าบาตรดงักลา่ว

ในระหวา่งการปราศรัย 30 นาทีในวนัปีใหม ่พ.ศ. 2562 และได้ท�าการ
เรียกร้องอยา่งเปิดเผยกบัสหรัฐอเมริกา โดยเตือนวา่เกาหลีเหนือ
อาจเลือก "เส้นทางใหม"่ หากสหรัฐฯ ยงัคง "ผิดสญัญาและตดัสนิ
ความอดทนของเราผิดพลาดโดยเรียกร้องบางสิง่บางอยา่งเพียงฝ่าย
เดียวและผลกัดนัไปข้างหน้าด้วยมาตรการคว�่าบาตรและแรงกดดนั" 
นอกจากนีน้ายคมิยงัเรียกร้องให้ยตุกิารฝึกทางทหารร่วมของสหรัฐฯ 
และเกาหลีใต้

จากทัง้หมดนี ้ท�าให้ผู้ ท่ียงักงัขาตรวจสอบทกุการประชมุและ
การสื่อสารตอ่ไป รวมทัง้ยงัรอวิพากษ์วิจารณ์แตล่ะขัน้ตอน เชน่ นกั
วิเคราะห์บางคนกลา่ววา่ค�ามัน่สญัญาของนายคมิท่ีจะปิดสถานท่ี
ทดสอบขีปนาวธุท่ีส�าคญัอยา่งถาวรโดยมีผู้ตรวจสอบตา่งประเทศอยู่
ด้วย ไมมี่ผลกระทบตอ่ขีดความสามารถของเกาหลีเหนือในการด�าเนิน
โครงการขีปนาวธุและอาวธุนิวเคลียร์ของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

การปิดสถานท่ี "อาจไมไ่ด้ไร้คา่ใช้จา่ยอยา่งสิน้เชิง แตใ่นภาพรวม
แล้วสิง่เหลา่นีไ้มใ่ชก้่าวส�าคญัอะไรในการปลดอาวธุ" นายวิพิน นารัง 
นกัวิจยัด้านการควบคมุอาวธุของสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์ ผู้
ตดิตามโครงการของเกาหลีเหนือกลา่วกบั เนชนัแนลพบับลกิเรดโิอ เม่ือ
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 

นายนารังตัง้ข้อสงัเกตวา่สถานท่ีท่ีนายคมิอ้างวา่ท�าการปิดถาวร 
เป็นสถานท่ีเดียวกบัท่ีเขาสญัญาวา่จะรือ้ถอนบางสว่นหลงัจากการ
เจรจากบัประธานาธิบดีทรัมป์ "ข้อเทจ็จริงท่ีวา่คมิก�าลงัใช้ประโยชน์จาก
สถานท่ีทดสอบเพียงแหง่เดียวเป็นเวลาหลายเดือนในตอนท้ายนัน้นา่
ทึง่มาก" นายนารังกลา่วกบั เนชนัแนลพบับลกิเรดโิอ

นอกจากนี ้สถานท่ีดงักลา่วยงัมีช่ือหลายช่ือประกอบด้วย ทงจาง
รี ดงจางรี และโซแฮ หลงัจากการเจรจากบัประธานาธิบดีทรัมป์ สว่น
ใหญ่เรียกวา่โซแฮ ในแถลงการณ์ลา่สดุจากนายคมิ เขาเรียกวา่ดง
จางรี นายนารังกลา่ววา่การใช้ช่ือท่ีแตกตา่งกนัเป็นการตัง้ใจท�าให้เกิด
ความสบัสน ซึง่การสบัเปลี่ยนช่ือเรียกอาจโน้มน้าวให้บางคนเช่ือวา่
เกาหลีเหนือก�าลงัท�าสมัปทานใหม ่แตท่ี่จริงแล้วพวกเขาไมไ่ด้ท�า 

นายคมิ จองอนึ ผู้น�าเกาหลเีหนือ (กลางซ้าย) และนายมุน แจ-อนิ ประธานาธิบดเีกาหลใีต้ 

(กลางขวา) จบัมอืกนับนยอดเขาแพก็ดูในเกาหลเีหนือโดยมภีริยาอยู่ด้านข้าง  รอยเตอร์

เจ้าหน้าท่ีฟอรมั

ภาพประกอบโดยฟอรมั
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ความสัมพนัธ์ที่พฒันาขึน้	โอกาสใหม่
ประธานาธิบดีทรัมป์ไมใ่ชผู่้น�าคนเดียวท่ีหาหนทางสูค่วามสมัพนัธ์ใหม่
และพฒันามากขึน้กบันายคมิ ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งนายคิม
และประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ได้รับการสง่เสริมอยา่งมากเชน่กนั

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จดัการประชมุระหวา่งเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ 5 ครัง้นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2543 ผลลพัธ์ท่ีส�าคญัท่ีสดุของการ
ประชมุครัง้ลา่สดุนัน้เก่ียวข้องกบัการลงนามโดยรัฐมนตรีกลาโหมของ
แตล่ะประเทศเพ่ือลดความตงึเครียดทางทหารตามแนวชายแดนท่ีแบง่
แยกประเทศ ข้อตกลงดงักลา่วเรียกร้องให้มีบทบญัญตัใินการจดัการ
และลดการมีทหารทางอากาศ บนบก และทางทะเล ตามรายงานเม่ือ
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561

ส�านกัขา่วดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส รายงานวา่เกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ได้ท�าการถอนทหารและอาวธุปืนออกจากป้อมรักษาการณ์
แนวหน้า 22 แหง่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
ข้อตกลงเพ่ือลดความตงึเครียดในเขตปลอดทหาร ข้อตกลงในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2561 ได้เรียกร้องให้ด�าเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือสร้าง

ความไว้วางใจ สร้างสนัตภิาพท่ีมัน่คง และ
ก้าวไปสูก่ารปรองดอง นอกจากนี ้ครอบครัว
ท่ีพรากจากกนัเน่ืองจากสงครามเกาหลีจะได้
ตดิตอ่กนัมากขึน้อีกด้วย ดแิอสโซซเิอทเตด็ 
เพรส ระบ ุความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นมากขึน้
ยงัได้น�าไปสูข้่อเสนอให้เกาหลีใต้ชว่ยสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานของเกาหลีเหนือและเปิด
ใช้งานทางรถไฟข้ามพรมแดน  

นายคมิและนายมนุปิดฉากการประชมุ
ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 โดยยืนอยูบ่น
ยอดเขาแพก็ด ูซึง่เป็นภเูขาไฟท่ีถือวา่เป็นสิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิของทัง้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 
อีกทัง้เป็นศนูย์กลางของการโฆษณาชวนเช่ือ
เพ่ือท�าให้บลัลงัก์สกลุคมิมีความชอบธรรม 
ผู้น�าของทัง้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จบัมือ
กนัในทา่ฉลองชยัท่ียอดเขาดงักลา่ว

"เราเหน็พ้องกนัท่ีจะท�าให้คาบสมทุร
เกาหลีเป็นดนิแดนแหง่สนัตภิาพปราศจาก
อาวธุนิวเคลียร์และภยัคกุคามนิวเคลียร์" 
นายคมิกลา่ว ตามรายงานของส�านกัขา่วดิ
แอสโซซเิอทเตด็ เพรส "เส้นทางสูอ่นาคตของ
เราคงจะไมร่าบร่ืนเสมอไป และเราอาจต้อง
เผชิญกบัความท้าทายรวมถงึบททดสอบท่ี
เราคาดไมถ่งึ แตเ่ราไมก่ลวัลมต้านเพราะ
ความแข็งแกร่งของเราจะเพ่ิมขึน้เม่ือเรา
เอาชนะบททดสอบแตล่ะครัง้ได้ โดยอาศยั
ความแข็งแกร่งของประเทศชาตขิองเรา"

นายคมิเหน็ชอบท่ีจะรับคณะผู้ตรวจสอบ
ระหวา่งประเทศเพ่ือตรวจสอบการปิดสถาน
ท่ีทดสอบขีปนาวธุ ผู้น�าทัง้สองฝ่ายให้ค�ามัน่
วา่จะท�างานร่วมกนัในความพยายามเพ่ือ

เป็นเจ้าภาพโอลมิปิกฤดรู้อนใน พ.ศ. 2575
"เราอยูด้่วยกนัมา 5,000 ปีและแยกกนัอยูม่า 70 ปี" นายมนุกลา่ว 

ตามรายงานของส�านกัขา่วดิแอสโซซเิอทเตด็ เพรส "ตอนนีผ้มขอเสนอ
ให้เราลบล้างความเป็นศตัรูในชว่ง 70 ปีท่ีผา่นมาอยา่งสิน้เชิง และก้าว
ไปข้างหน้าอยา่งสนัตเิพ่ือจะได้กลบัมาเป็นหนึง่เดียวกนัอีกครัง้"

อทิธิพลจากภายนอก
เกาหลีเหนือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีคอ่นข้างแนน่แฟ้นกบั 
จีนท่ีมีพรมแดนร่วมกนัและรัสเซีย

ในอดีต ประธานาธิบดีทรัมป์และคนอ่ืน ๆ ได้กดดนัให้จีนด�าเนินการ
เพ่ือโน้มน้าวพฤตกิรรมท่ีไมดี่ของเกาหลีเหนือ ผู้ ค้าของเถ่ือนใช้พรมแดน
ท่ีมีชอ่งโหวร่ะหวา่งจีนและเกาหลีเหนือเพ่ือน�าสนิค้าในตลาดมืดและ
สนิค้าท่ีสัง่ห้ามจากมาตรการคว�่าบาตรเข้าสูเ่กาหลีเหนือ จีนยงัคงวา่
นอนสอนงา่ยอยูเ่ป็นสว่นใหญ่เม่ือมีการร้องขอให้ใช้ก�าลงัของตวัเองเพ่ือ
ผลกัดนัเกาหลีเหนือให้มีพฤตกิรรมท่ีดีขึน้ 

ในระหวา่งการประชมุคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติ

ฐานปฏิบัตกิารนิวเคลยีร์ของเกาหลเีหนือ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

เขตปลอดทหาร 

ทงจางรี

(โซแฮ)

คูซอง

แทชอน

ลานบินพงัฮยอน

ชอนมะ ซาน

ข้อมูลหลกั

ยงโจรี

มุซุดนัรี
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรเกาหลีคงักเย

ยองบยอน
มหาวทิยาลยัอุตสาหกรรมเคมี 

ฮมัฮยอง

ซินโพ กมุโฮชิกู

เสน้จ�ากดัทิศเหนือ

โซล

วอนซานเปียงซอง

ซุกชอน

พคัชอน

ทะเลญ่ีปุ่น

(ทะเลตะวนัออก)

เกาหลีใต้

จีน

เกาหล ี
เหนือ

มหาวทิยาลยัคิมอิลซุง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีคิมแชก

เอม็ซีจี-20 ไซโคลทรอน

พงุกเยรี

สถานท่ีทดสอบ

นิวเคลียร์ก่อนหนา้ 

สถานท่ีทดสอบวตัถุระเบิด

สถานท่ีปล่อยขีปนาวธุ

เคร่ืองปฏิกรณ์ (น�้ามวลเบา)

เคร่ืองปฏิกรณ์ (ก๊าซ แกรไฟต)์

การวจิยั/พฒันา

การประมวลผลใหม่

การเสริมสมรรถนะยเูรเนียม

เปียงยาง

ท่ีมา: รอยเตอร์ โครงการภยัคกุคามนิวเคลียร์ สหพนัธ์นกัวิทยาศาสตร์อเมริกา สถาบนัสหรัฐอเมริกาและเกาหลี มหาวิทยาลยัจอนส์  
ฮอปกินส์ การส�ารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ
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เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 นางนิกกี ้เฮลีย์ เอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกา 
ต�าหนิจีนและรัสเซียในการพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว�่าบาตร
เกาหลีเหนืออยา่งตอ่เน่ือง "ทีละขัน้ทีละตอน มาตรการตอ่มาตรการ ครัง้
แล้วครัง้เลา่ รัสเซียด�าเนินการอยา่งครอบคลมุเพ่ือบอ่นท�าลายมาตรการ
ดงักลา่ว" นางเฮลีย์กลา่ว ตามการรายงานของส�านกัขา่วซีบีเอส 

เธอได้เรียกประชมุดว่นคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ
เพ่ือท�าการวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียและจีนอยา่งรุนแรงท่ีไมบ่งัคบัใช้
มาตรการคว�่าบาตรเพ่ือกดดนัเกาหลีเหนือให้ยกเลกิโครงการนิวเคลียร์
และขีปนาวธุ "การเจรจากบัเกาหลีเหนือซึง่ยากล�าบากและละเอียดออ่น
ก�าลงัด�าเนินอยู ่แตเ่รายงัไปไมถ่งึจดุนัน้" นางเฮลีย์กลา่ว "และจนกวา่
เราจะไปถงึจดุนัน้ เราต้องไมผ่อ่นปรนมาตรการคว�่าบาตรทัว่โลกท่ีมี
อิทธิพลท่ีเราใช้งานอยู"่

มุมมองด้านการแข่งขัน
ผู้ เช่ียวชาญบางคนกลา่ววา่เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกามีมมุมองท่ี
แตกตา่งกนัเก่ียวกบัค�าสัง่และขอบเขตของการใช้มาตราสี่ของปฏิญญา
ประจ�าเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 ในการปลดอาวธุนิวเคลียร์

"รัฐบาลเกาหลีเหนือเช่ือวา่การหยดุการทดสอบขีปนาวธุและ
นิวเคลียร์ การเลกิด�าเนินงานสถานท่ีผลติอาวธุบางแหง่ และการเร่ิม
ต้นกระบวนการสง่ทหารของสหรัฐฯ กลบัจากสงครามเกาหลีเป็นการ
ตอบสนองมาตรการสร้างความเช่ือมัน่ของข้อตกลงดงักลา่ว" นายเนท 
เคร์ิกฮอฟ เขียนในนิตยสารฟอรัมเอเชียตะวนัออกของออสเตรเลียเม่ือ
เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 "ตอนนีรั้ฐบาลเกาหลีเหนือก�าลงัเรียกร้อง
ความคืบหน้าในมาตราท่ีเหลือและเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาด�าเนินการ 
"อยา่งกล้าหาญ" เพ่ือสร้างระบอบสนัตภิาพ"

นายดกั แบนโดว์ นกัวิชาการอาวโุสสถาบนัคาโทและอดีตผู้ชว่ย
พิเศษของนายโรนลัด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลา่ววา่การท�าข้อ
ตกลงของเกาหลีเหนืออาจไมมี่อะไรมากไปกวา่การพดูเกินจริง และผู้ ท่ี
กงัขามีเหตผุลท่ีดีในการแสดงข้อสงสยั 

"มีผู้ เช่ียวชาญด้านเกาหลีเพียงไมก่ี่คนท่ีเช่ือวา่เกาหลีเหนือพร้อมท่ี
จะยอมละทิง้นิวเคลียร์ พวกเขาเสนอเกียรตยิศซึง่สามารถใช้เป็นเคร่ือง
มือในการขูก่รรโชก และเสริมความแข็งแกร่งด้านการสนบัสนนุของกอง

การเดนิสวนสนามในกรุงเปียงยางมกีารแสดงขปีนาวุธข้ามทวปีในเดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2560   รอยเตอร์

ทพัเพ่ือรัฐบาลเกาหลีเหนือ นอกจากนีพ้วกเขายงัท�าให้แนใ่จด้วยวา่นาย
คมิและกลุม่ของเขาจะไมล่งเอยแบบเดียวกบันายมอูมัมาร์ อลั กดัดาฟี 
ผู้น�าลเิบีย" นายแบนโดว์เขียนให้กบันิตยสาร เนชนัแนล อินเทอเรสต์ 
เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ในบทความท่ีมีช่ือวา่ "การปลดอาวธุ
นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไมไ่ด้ไร้คา่ใช้จา่ย" "ท้ายท่ีสดุ นายกดัดาฟี
ก็ละทิง้โครงการนิวเคลียร์และขีปนาวธุของเขาไป โดยลงเอยด้วยการ
ปรากฏตวัในวิดีโอยทูบูท่ีนา่สะพรึงกลวัซึง่พวกกบฏพบและประหารเขา 
ดงันัน้ ในขณะท่ีนายคิมสามารถท�าข้อตกลงในสว่นตา่ง ๆ ได้อยา่งสม
เหตสุมผล หยดุการทดสอบขีปนาวธุและนิวเคลียร์ จ�ากดัจ�านวนอาวธุ 
อนญุาตให้มีการป้องกนั/ตรวจสอบบางรูปแบบ ใช้มาตรการลดความ
ตงึเครียดอ่ืน ๆ การก�าจดัทกุอยา่งยงัคงหา่งไกลภายใต้สถานการณ์ท่ีดี
ท่ีสดุ"

แตย่งัคงมีความเป็นไปได้
อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับญ่ีปุ่ นแล้วความเป็นไปได้นัน้ต�่ามาก อยา่ง

น้อยก็ในตอนนี ้
สมดุปกขาวของกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 

2561 และแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัโครงการกลาโหมแหง่ชาตท่ีิเผยแพร่
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ระบวุา่เกาหลีเหนือยงัคงเป็นภยัคกุคาม
ทางทหาร สมดุปกขาวในเดือนสงิหาคมระบวุา่ ญ่ีปุ่ นควรเพ่ิมขีปนาวธุ
ของตนเองและเตรียมความพร้อมอยา่งเตม็ท่ีในขณะท่ีดวูา่เกาหลีเหนือ
จะรักษาสญัญาหรือไม่

"การกระท�าทางทหารของเกาหลีเหนือกลายเป็นภยัคกุคามท่ี
ร้ายแรงเป็นประวตักิารณ์และเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงแหง่ชาติ
ท่ีใกล้เข้ามาถงึญ่ีปุ่ น" สมดุปกขาวประจ�าเดือนสงิหาคมระบ ุ"ไมมี่
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ขัน้พืน้ฐานของเราเก่ียวกบัภยัคกุคามอาวธุ
นิวเคลียร์และขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ"

เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวธุพิสยัไกลหลายลกูใน พ.ศ. 2560 
โดยได้ปลอ่ยขีปนาวธุจ�านวนหนึง่ข้ามมาท่ีญ่ีปุ่ น นอกจากนีเ้กาหลีเหนือ
ยงัมีขีปนาวธุโรดองพิสยัใกล้กวา่ท่ีสามารถโจมตีญ่ีปุ่ นได้ ตามท่ีรายงาน
หลายฉบบัระบ ุ

สมดุปกขาวประจ�าเดือนสงิหาคมยอมรับวา่การประชมุประจ�าเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2561 ระหวา่งประธานาธิบดีทรัมป์และคมิ "มีความ
ส�าคญัอยา่งย่ิง" แต ่"เราต้องตรวจสอบอยา่งรอบคอบวา่เกาหลีเหนือ
จะมีการกระท�าใดท่ีเฉพาะเจาะจงตอ่การยกเลกินิวเคลียร์และขีปนาวธุ 
(น�าวิถี) นบัจากนีไ้ป" สมดุปกขาวระบ ุ 

สปัดาห์ เดือน และปีข้างหน้าจะเตม็ไปด้วยความท้าทายท่ีไม่
คาดคดิและการตรวจสอบโดยละเอียดจากทกุฝ่าย วนัข้างหน้าจะ
เตม็ไปด้วยความคืบหน้า ไมว่า่จะช้าและรอบคอบเพียงใด และความ
หวงัอนัยาวนานท่ีจะให้คาบสมทุรเกาหลีกลบัมาเป็นรัฐเอกภาพและ
เกาหลีเหนือจะปลดอาวธุนิวเคลียร์

"ประชาชนเกาหลีทัง้ในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้สมควรได้อยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบสขุ ปกครองโดยรัฐบาลประชาธิปไตยซึง่ปกป้อง
สวสัดภิาพและความปลอดภยัของพวกเขา" นายแบนโดว์เขียนให้กบั 
เดอะเนชนัแนล อินเทอเรสต์ "อยา่งไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีคือเร่ืองจริงท่ีไมอ่าจปรารถนาให้ผา่นพ้นไปได้ ทัง้ไม่
อาจกวาดล้างได้แม้โดยกองทพัท่ีทรงพลงัของอเมริกาโดยไมมี่คา่ใช้จา่ย
มหาศาล และการรักษาสนัตภิาพเป็นรากฐานท่ีทกุอยา่งต้องพึง่พา"  o
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การจูงใจ
แปซิฟิก 
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เจ้าหน้าท่ีฟอรมั

ขั้วอ�านาจส�าคญัและขั้วอ�านาจเกดิ

ใหม่หล่อหลอมความร่วมมอืกบั

ประเทศในแปซิฟิกใต้เพือ่ลดทอน

อทิธิพลของจนี

รัฐบาลตูวาลูก�าลงัสร้างศูนย์การ

ประชุมในเมอืงหลวงฟูนาฟูต ิเพือ่เป็น

เจ้าภาพจดัประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก

ในปี พ.ศ. 2562  เกต็ต้ีอิมเมจ

กการเดนิเรือของจีนได้สง่แรงสัน่สะเทือนไปยงัขัว้อ�านาจ
ส�าคญัและขัว้อ�านาจเกิดใหมท่ัง้ในและนอกภมิูภาค จีน

เคลื่อนไหวอยา่งรวดเร็วในชว่งหลายเดือนท่ีผา่นมา เพ่ือรักษาความ
สมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัชาตใินออสตราเลเซีย เมลานีเซีย ไมโครนีเซีย 
และพอลนีิเชีย ความสนใจท่ีทวีความรุนแรงขึน้ของรัฐบาลคอมมิวนิสต์
จีนในมหาสมทุรแปซฟิิก ได้กระตุ้นให้พนัธมิตรทางยทุธศาสตร์อ่ืน 
ๆ ในภมิูภาคนี ้ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค์และน�าเสนอตวัเองในฐานะ
พนัธมิตรทางเศรษฐกิจและกลาโหมท่ีดีกวา่จีน

“เรามีความเช่ือร่วมกนัวา่การลงทนุท่ีดีเกิดจากความโปร่งใส การ
แขง่ขนัแบบเปิดกว้าง ความยัง่ยืน การยดึมัน่ในมาตรฐานสากลท่ี
มัน่คง การจ้างแรงงานในท้องถ่ิน และการหลีกเลี่ยงภาระหนีท่ี้ไม่
ยัง่ยืน” นางจลูี บชิอป รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
ออสเตรเลียในขณะนัน้ กลา่วในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เอเจนซ์  
ฟรานซ์ เพรส รายงาน ค�ากลา่วของเธอเกิดขึน้ในระหวา่งการประกาศ
ความร่วมมือไตรภาคีระหวา่งออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น และสหรัฐฯ เพ่ือ 
“ระดมเงินลงทนุในโครงการท่ีขบัเคลื่อนการเตบิโตทางเศรษฐกิจ สร้าง
โอกาส และสร้างภมิูภาคอินโดแปซฟิิกท่ีเสรี เปิดกว้าง ครอบคลมุ และ
รุ่งเรือง”

จีนถือวา่ตนเป็นผู้บริจาคเงินชว่ยเหลือรายใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ในแปซฟิิกตอนใต้ โดยทุม่งบประมาณให้โครงการตา่ง ๆ ทัว่ภมิูภาค
มากกวา่ 6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.9 แสนล้านบาท) นบั
ตัง้แต ่พ.ศ. 2554 ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ ไฟแนนเชียลไทมส์ 
ออสเตรเลียยงัคงเป็นผู้บริจาครายใหญ่ท่ีสดุ โดยได้ทุม่งบประมาณ 
6.72 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2.13 ล้านล้านบาท) ระหวา่ง 
พ.ศ. 2554 ถงึ 2561 และใช้จา่ยไป 5.58 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) ไฟแนนเชียลไทมส์ รายงาน หนงัสือพิมพ์
ดงักลา่วระบวุา่นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นเป็นผู้บริจาคราย
ใหญ่อนัดบัสาม สี่ และห้าตามล�าดบั
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การเดนิเรือของกองทพั
การแขง่ขนัเพ่ืออิทธิพลในอาณาเขตทางทะเลอนัย่ิงใหญ่นี ้ซึง่ประกอบ
ด้วยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศหมูเ่กาะในแปซฟิิกตอนใต้ และ
อาณาเขตของสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และสหราชอาณาจกัร มกัดู
เหมือนเป็นการแขง่ขนัระหวา่งจีนกบัทกุฝ่าย

ผู้น�าออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจกัร และ
สหรัฐอเมริกายืนยนัเม่ือต้นปี พ.ศ. 2561 วา่พวกเขามีความตัง้ใจท่ีจะ
เพ่ิมการตดิตอ่ทางเศรษฐกิจกบัประเทศในแปซฟิิกเพ่ือดงึตนเองออก
จากจีน เหลา่ผู้น�ากลา่ววา่ยงัมีเวลาท่ีจะตอ่ต้านการบกุรุกของจีนใน
ภมิูภาคนี ้เพราะไมมี่ประเทศใดในแปซฟิิกยอมรับค�าสญัญาของจีน

หนงัสือพิมพ์ ดิออสเตรเลียน รายงานเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2561 วา่นกัวิเคราะห์ข่าวกรองในออสเตรเลียกลา่ววา่ ขณะนีแ้ปซิฟิก
ตอนใต้แสดงให้เห็นถึงภยัคกุคามทางยทุธศาสตร์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุตอ่
ออสเตรเลีย ตามข้อมลูข่าวกรองท่ีแสดงให้เห็นวา่จีนตัง้ใจท่ีจะจดัตัง้
ฐานทพัในภมิูภาคนี ้

มีขา่วเกิดขึน้เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 วา่จีนได้เข้าใกล้วานอูาตู
อยา่งไมเ่ป็นทางการเพ่ือจดัตัง้กองทพัเรือขึน้บนเกาะเลก็ ๆ ดงักลา่ว ทัง้
วานอูาตแูละจีนปฏิเสธวา่เกิดการเจรจาดงักลา่วขึน้หรือมีแผนดงักลา่ว 
แตข้่อมลูขา่วกรองของออสเตรเลียระบเุป็นอยา่งอ่ืน และผู้ เช่ียวชาญ
เสนอความคดิเหน็เก่ียวกบัสาเหตท่ีุอาจกลายเป็นสถานการณ์ท่ีมีความ
เป็นไปได้

ในบริเวณทัว่แปซิฟิกตอนใต้ จีนได้อพยพชาวจีนนบัร้อยคนออก
จากพืน้ท่ีภายในหมู่เกาะโซโลมอน ติมอร์-เลสเต และตองงา นิตยสาร
ข่าวออนไลน์ เดอะดิโพลแมต รายงานเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
การอพยพเหลา่นีเ้กิดขึน้เน่ืองจากการโจมตีธุรกิจท่ีชาวจีนและผู้พลดั
ถ่ินเป็นเจ้าของ

นายเดวิด บรูว์สเตอร์ นกัวิจยัอาวโุสจากวิทยาลยัความมัน่คงแหง่
ชาต ิมหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลีย เขียนไว้ในเดอะดิโพลแมตเม่ือ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 วา่ “ไมใ่ชเ่ร่ืองยากท่ีจะคดิวา่เหตกุารณ์เชน่

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (ขวา) 

ต้อนรับนายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญีปุ่่น (ซ้าย) 

และนางจูล ีบิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลยีในขณะ

น้ัน ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนคร้ังที ่51 ทีสิ่งคโปร์เมือ่เดอืน

สิงหาคม พ.ศ. 2561  รอยเตอร์

ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก และดนิแดนอืน่ ๆ

คริิบาตี

ออสเตรเลยี

นิว

ซีแลนด์

ฝร่ังเศส

นิวซีแลนด์
เส้น

แบ่
งเขตวนั

สากล

เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตร

นิวซีแลนด์

สหรัฐฯ

สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

ซามวัฝร่ังเศส

ฝร่ังเศส ตองงา

นาอูรูปาปัวนิวกนีิ

หมู่เกาะโซโลมอน

หมู่เกาะ

มาร์แชล
สหพนัธรัฐ

ไมโครนีเซีย

วานูอาตู

ตูวาลู

ฟิจิ

ปาเลา

แทสเมเนีย

นิวซีแลนด์

สหราช

อาณาจกัร

มหาสมทุรแปซิฟิกใต้มหาสมทุรใต้

ทะเล

แทสมนั

มหาสมทุรแปซิฟิกเหนือ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

เมลานีเซีย

ออสตราเลเซีย

นิวซีแลนด์

พอลนีิเชีย

ไมโครนีเซีย
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นีจ้ะขยายขนาดและความรุนแรงเม่ือจีนปรากฏตวัในแปซฟิิกเพ่ิมขึน้” 
“สิง่จ�าเป็นเหลา่นีแ้ละอ่ืน ๆ อาจท�าให้จีนมีเหตผุลในการแสวงหาการ
เข้าถงึสิง่ก่อสร้างในท้องถ่ินได้อยา่งปลอดภยัในกรณีท่ีเกิดวิกฤติ เชน่
เดียวกบัท่ีออสเตรเลียเฝ้าจบัตาดพูลเมืองของตนเองในฟิจิอยา่งใกล้
ชิดในชว่งวิกฤตท่ีผา่นมาภายในประเทศฟิจิ จีนอาจรู้สกึวา่ถกูบีบให้
จดัหาการรักษาความปลอดภยับนพืน้ดนิท่ีรัฐบาลท้องถ่ินไมส่ามารถ
ด�าเนินการดงักลา่วได้”

ขณะท่ีฐานทพัจีนในวานอูาตยูงัคงถกูปิดล้อมด้วยการปฏิเสธ 
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกายืนยนัวา่มีแผนท่ีจะยกระดบัโครงสร้างพืน้
ฐานทางทหารท่ีฐานทพัเกาะมานสัในปาปัวนิวกินี และจดัตัง้ฐานทพัเรือ
ร่วมท่ีนัน่ ดิออสเตรเลียนรายงานเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561

พล.ร.อ. นายไมค์ โรเจอร์ส อดีตผู้อ�านวยการส�านกังานความ
มัน่คงแหง่ชาตสิหรัฐฯ และผู้บญัชาการกองบญัชาการไซเบอร์ของ
สหรัฐฯ เรียกฐานทพัดงักลา่ววา่เป็นฐานท่ี “ทกุฝ่ายได้รับประโยชน์” 
ส�าหรับออสเตรเลียและปาปัวนิวกินี

หากคณุมองไปท่ีปาปัวนิวกินีและและสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีทรัพยากรท่ี
นา่สนใจอยา่งมาก ไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญท่ีคณุจะเหน็ชาวจีนมากขึน้” นาย
โรเจอร์ส กลา่วตามรายงานของ ดิออสเตรเลียน ซึง่ระบเุพ่ิมเตมิวา่จีน
พยายามสร้างความสมัพนัธ์ท่ีสร้างความได้เปรียบให้กบัตนเองอยา่ง
เหน็ได้ชดั ผมไมไ่ด้พยายามจะแย้งวา่การกระท�านีเ้ป็นสิง่ท่ีชัว่ร้ายโดย
เนือ้แท้ แตใ่นทางกลบักนัก็เป็นกลยทุธ์ท่ีมีส�านกึรู้ ไมมี่ใครคดิวา่น่ีเป็น
เพียงแคก่ารท�าตามความต้องการแปลก ๆ หรือ “โอ้ อยากรู้จงัวา่ท�าไม
พวกเขาถงึสนใจ เกาะ ในโอเชียเนียขึน้มาตอนนี”้ เร่ืองนีมี้เหตผุล ไมไ่ด้
เกิดขึน้โดยบงัเอิญครับ”

การใช้จา่ยด้านกลาโหมของออสเตรเลียทัว่แปซฟิิกตอนใต้ใน 
พ.ศ. 2561 มีมลูคา่รวม 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.8 พนั
ล้านบาท) และก�าลงัเพ่ิมขึน้ ดิออสเตรเลียน รายงาน

นายคริสโตเฟอร์ ไพน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย
กลา่ววา่ “แปซฟิิกเป็นพืน้ท่ีท่ีให้ความส�าคญักบัผลประโยชน์ด้านความ
มัน่คงทางยทุธศาสตร์ของชาตเิป็นอยา่งมาก”

อทิธิพลของอนิเดยีที่เตบิโตขึน้
อินเดียปรากฏขึน้ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาในฐานะเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ท่ีเตบิโตเร็วท่ีสดุในโลก และคาดการณ์วา่จะเตบิโตเร็วกวา่จีนในชว่ง
ทศวรรษหน้า ในขณะท่ีการชว่ยเหลอืตา่งประเทศของอินเดียซึง่มีก�าลงัไม่
มากแตก็่ก�าลงัเตบิโตขึน้ สง่ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ชิดในเอเชียตอน
ใต้และมหาสมทุรอินเดีย การทตูด้านการชว่ยเหลอืของอินเดียได้ขยาย
ไปยงัประเทศเลก็ ๆ ในแปซฟิิกตอนใต้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงฟิจิ ประมาณ
ร้อยละ 38 ของประชากรในฟิจิเป็นชาวอินโด-ฟิจิ ทายาทของแรงงานตาม
สญัญาจ้างชาวอินเดียท่ีชาวองักฤษน�าเข้ามาในหมูเ่กาะในศตวรรษท่ี 19

อินเดียใช้นโยบายปฏิบตักิารตะวนัออกท่ีสง่เสริมการมีสว่นร่วมกบั
เพ่ือนบ้านทางตะวนัออกมานานแล้ว เม่ือเร็ว ๆ นีผู้้น�าท่ีอินเดียได้ท�างาน
ร่วมกบักลุม่ประเทศนิวซีแลนด์เพ่ือพฒันาด้านเศรษฐกิจ การค้า การทตู 
ความมัน่คง การปกครอง และการพฒันาสงัคม

นางรานี ดี. มลูเลน นกัวิชาการอาคนัตกุะแหง่สถาบนัเอเชียใต้
ศกึษา มหาวิทยาลยัแหง่ชาติสงิคโปร์กลา่ววา่ อ�านาจท่ีเพ่ิมขึน้และการ
มีสว่นร่วมในภมิูภาคและตา่งประเทศท่ีมากขึน้ ท�าให้อินเดียมีความ

ตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมในแปซฟิิกตอนใต้
“น่ีไมใ่ชก่ารมีสว่นร่วมครัง้ใหม ่โดยเฉพาะอยา่งย่ิงด้วย

ประวตัศิาสตร์ท่ียาวนานมากกวา่ 100 ปี และการพลดัถ่ินในมหาสมทุร
แปซฟิิก” นางมลูเลนกลา่ว “ความคดิใหมนี่ไ้ด้น�าไปสูก่ารมีสว่นร่วมกบั
ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิกมากขึน้ด้วยอ�านาจออ่น การมีสว่นร่วมสว่น
ใหญ่เป็นการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการมีสว่นร่วมทางวฒันธรรม”

ข้อความของนางมลูเลนถงึประเทศในแปซฟิิกตอนใต้ท่ีก�าลงัมองหา
นกัลงทนุ คือความหลากหลายกบัตลาดอ่ืน ๆ เป็นสิง่ท่ีดี แตจ่งระวงัสิง่
ท่ีแฝงมาด้วย

“อินเดียคือผู้ เลน่หน้าใหมท่ี่ยอดเย่ียมและเป็นคูแ่ขง่กบัจีน สิง่ส�าคญั
คือ ประเทศตา่ง ๆ ต้องดรููปแบบของการลงทนุท่ีจีนเสนอและอตัรา
การช�าระคืน รวมทัง้อตัราดอกเบีย้ท่ีสงู สิง่เหลา่นัน้เป็นสิง่ส�าคญัท่ีต้อง
ตระหนกัถงึ ดตูองงาเป็นตวัอยา่ง” นางมลูเลนกลา่ว เม่ือจีนเร่ิมสร้าง
ท่ีจอดเรือและทา่เรือใกล้กบัอินเดียในพมา่ มลัดีฟส์ ปากีสถาน และ
ศรีลงักา ใกล้กบัชายแดน “อินเดียรู้สกึประหลาดใจอยา่งมาก อินเดีย
ต้องการสร้างความสมัพนัธ์ในการท�างานท่ีดีซึง่อาจน�าไปสูก่ารมีสว่น
ร่วมทางเศรษฐกิจท่ีดีย่ิงขึน้ ซึง่นัน่เป็นสว่นหนึง่ของตวัขบัเคลื่อนลา่สดุ
ส�าหรับการมีสว่นร่วมกบัแปซฟิิกตอนใต้”

นายราเจช ราชโกพาลาน ศาสตราจารย์จากศนูย์เพ่ือการศกึษา
นานาชาติ มหาวิทยาลยัชวาหะร์ลาล เนห์รู ในกรุงนิวเดลี เรียกพลวตัท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในอินโดแปซฟิิกวา่ “การเรียกสต”ิ ส�าหรับอินเดีย

“เราก�าลงัเผชิญกบัความท้าทายอนัเป็นผลมาจากการเตบิโตขึน้ของ
จีน” นายราชโกพาลานกลา่ว “มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดนโยบายตา่ง
ประเทศของโลกท่ีมีความสงบสขุ ตงึเครียด หรือเตม็ไปด้วยความขดัแย้ง”

ยุทธศาสตร์ด้านแปซฟิิกของญ่ีปุ่น
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นด�าเนินการเพ่ือพฒันายทุธศาสตร์
อินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้างของญ่ีปุ่ น เม่ือเร็ว ๆ นี ้นายอาเบะก้าว
ไปอีกขัน้ด้วยการเปิดเผยโครงการการสร้างขีดความสามารถส�าหรับ

พล.ร.อ. ฟิล เดวดิสัน ผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อนิโดแปซิฟิก เข้าร่วมพธีิ

เชิดชูเกยีรต ิณ อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาตปูิเคอาฮู ในเวลลงิตนั ประเทศนิวซีแลนด์ 

เมือ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างการเยอืนนิวซีแลนด์คร้ังแรกในฐานะผู้บัญชาการกอง

บัญชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อนิโดแปซิฟิก  จ.อ. โรบิน ดบัเบิลย.ู พีค/กองทพัเรือสหรัฐฯ
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ประเทศหมูเ่กาะโซโลมอนในแปซฟิิกใต้ก�าลงั

โคน่ป่าเขตร้อนของตนลงเกือบ 20 เทา่ของ

อตัรายัง่ยืน ตามข้อมลูการวิจยัของกลุม่สิ่ง

แวดล้อมท่ีเผยแพร่เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 

2561 โดยมีแรงผลกัดนัจากความต้องการไม้

อยา่งไมรู้่จกัพอของจีน

ปริมาณการสง่ออกสนิค้าโภคภณัฑ์

ส�าหรับสง่ออกท่ีใหญ่ท่ีสดุเพียงหนึง่เดียวของ

หมูเ่กาะแห่งนี ้ทะยานขึน้กวา่ร้อยละ 20 เป็น 

3 ล้านลกูบาศก์เมตรใน พ.ศ. 2560 โดยตวัเลข

ของธนาคารกลางแสดงให้เห็นวา่มีมลูคา่ 378 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 หม่ืนล้าน

บาท)

โกลบอลวทิเนส ซึง่เป็นกลุม่ด้านสิ่ง

แวดล้อมและสทิธิระบวุา่ การตดัไม้นีส้งูกวา่

อตัราท่ียัง่ยืนถึง 19 เทา่ และหากยงัด�าเนินตอ่

ไปอาจท�าให้ป่าไม้ในประเทศร่อยหรอ และไม่

นานก็จะท�าให้ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสดุอยา่งหนึง่ท่ี

มีผลตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกิจของหมูเ่กาะ

โซโลมอนสญูสิน้ไป

นอกจากนี ้การตดัไม้ท�าลายป่ายงัท�าลาย

พืชผกัและผลไม้ป่าซึง่เป็นแหลง่อาหารในท้อง

ถ่ิน รวมทัง้ท�าลายท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์อีกด้วย

อีกทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูการน�าเข้าของ

โกลบอลวิทเนสยงัพบวา่ มีการสง่ไม้สว่นใหญ่

จ�านวนมากไปยงัประเทศจีนซึง่เป็นผู้น�าเข้า

ไม้ชัน้น�าของโลก โดยการวิเคราะห์เน้นย�า้ถึง

ความเร่งดว่นของรัฐบาลจีนในการควบคมุ

การน�าเข้าและตรวจสอบแหลง่ท่ีมา

"อตัราการตดัไม้ไมย่ัง่ยืนมากจนท�าให้ป่า

ไม้ธรรมชาตจิะหมดไปในไมช้่าหากไมมี่สิ่งใด

เปลีย่นแปลง" นางเป่ยเป่ย หยิน ผู้น�าทีมวจิยั

ท่ีรวบรวมรายงานดงักลา่ว กลา่วทางโทรศพัท์

จากกรุงลอนดอนซึง่เป็นท่ีตัง้ของโกลบอล  

วิทเนส

"บริษัทจีนท่ีน�าเข้าไม้สว่นใหญ่มีนยัส�าคญั

มากเสยีจนหากทกุบริษัทร่วมมือกนัหยดุซือ้

ไม้เหลา่นัน้ ก็ยงัมีโอกาสท่ีป่าไม้จะกลบัคืนสู่

สภาพเดมิ" นางหยินกลา่ว

โกลบอลวิทเนสใช้ตวัเลข 155,000 

ลกูบาศก์เมตรเป็นปริมาณการสง่ออกไม้ท่ี

ยัง่ยืนจากหมูเ่กาะโซโลมอน ซึง่เป็นตวัเลข

ท่ีต�า่ท่ีสดุ แตก่ารวิเคราะห์ท่ีค�านวณลา่สดุ

จากรัฐบาลและผู้เช่ียวชาญหลายคนคดิเป็น

ปริมาณสงูสดุท่ี 300,000 ลกูบาศก์เมตร

ไมมี่วนัท่ีระบแุน่ชดัวา่ป่าอาจจะหมดไป

เม่ือใด แตอ้่างอิงจากการประมาณการเบือ้ง

ต้นคือ พ.ศ. 2579 ซึง่กระทรวงป่าไม้ของหมู่

เกาะโซโลมอนจดัท�าขึน้ใน พ.ศ. 2554

ส�านกันายกรัฐมนตรีของหมูเ่กาะ

โซโลมอนได้ชีใ้ห้รอยเตอร์พดูคยุโดยตรงกบั

เลขาธิการของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงป่าไม้ 

ซึง่ไมไ่ด้ตอบค�าถามในทนัทีทางอีเมลเม่ือมีการ

ขอให้แสดงความคดิเห็น

กระทรวงพาณิชย์จีนไมไ่ด้ตอบค�าถามใน

ทนัทีทางโทรสารเม่ือมีการขอให้แสดงความ

คดิเห็น

หมูเ่กาะโซโลมอนมีพืน้ท่ีป่าไม้มากกวา่ 

2.2 ล้านเฮกตาร์ ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณร้อย

ละ 80 ของพืน้ท่ีท่ีเป็นผืนดนิ ซึง่กระจายอยูบ่น

เกาะกวา่ 990 เกาะ

แม้วา่ก่อนหน้านีก้ระทรวงป่าไม้ของ

ประเทศจะระบวุา่ได้ออกกฎระเบียบท่ีเข้ม

งวดขึน้เพ่ือตอ่ต้านการตดัไม้ผิดกฎหมายแล้ว 

แตโ่กลบอลวิทเนสระบวุา่ การขาดขีดความ

สามารถในการบงัคบัใช้กฎหมายได้เพ่ิมความ

เสีย่งของการตดัไม้มากกวา่ท่ีได้รับอนญุาต

การวิเคราะห์ทางดาวเทียมของโกลบอล

วทิเนสเก่ียวกบัเส้นทางการตดัไม้แสดงเส้น

ทาง 669 กิโลเมตรอยูเ่หนือระดบัความสงู 

400 เมตร ซึง่มีการจ�ากดัการตดัไม้พอเป็นพิธี

ต�ารวจสากลประเมินวา่ การค้าไม้ท่ีผิด

กฎหมายทัว่โลกมีมลูคา่มากกวา่ 5 หม่ืนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท) 

ตอ่ปี

มกีารตดัไม้จากป่าในหมู่เกาะโซโลมอน 

อย่างรวดเร็วเพือ่ตอบสนองความต้องการของจนี

รอยเตอร์

นอกจากนี ้การตดัไม้ท�าลาย

ป่า ยงัท�าลาย พชืผกัและ

ผลไม้ป่าทีเ่ป็นแหล่งอาหาร

ในท้องถิน่และท�าลายทีอ่ยู่

อาศัยของสัตว์อกีด้วย

นกพติตาหน้าด�าบน

เกาะโซโลมอน
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ประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิิกโดยมุง่ไปท่ีความสงบเรียบร้อยทางทะเล
นายอาเบะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุผู้น�าหมูเ่กาะแปซฟิิกครัง้ท่ี 8 

เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยนายอาเบะให้ค�ามัน่วา่จะให้ความ
ส�าคญักบัความสงบเรียบร้อยทางทะเลมากขึน้ตามหลกันิตธิรรม นบั
เป็นหนึง่ในการมีสว่นร่วมอยา่งตอ่เน่ืองของญ่ีปุ่ นในการกีดกนัอิทธิพล
ของจีนในแปซฟิิกตอนใต้

เดอะดโิพลแมตรายงานวา่ในระหวา่งการประชมุผู้น�าหมูเ่กาะ
แปซฟิิกใน พ.ศ. 2558 ญ่ีปุ่ นประกาศให้งบชว่ยเหลือ 460 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 1.4 หม่ืนล้านบาท) แก่ประเทศในแปซฟิิกตอนใต้

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประชมุผู้น�าหมูเ่กาะแปซฟิิกจดั
ขึน้โดยนายกรัฐมนตรีอาเบะ และนายกรัฐมนตรีตอิูลาเอปาแหง่ประเทศ
ซามวัในฐานะประธานร่วม ญ่ีปุ่ นประกาศเจตนารมณ์ในการมุง่มัน่มาก
ขึน้ตอ่เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภมิูภาคตาม “ยทุธศาสตร์
อินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง” และประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิกได้
แบง่ปันความส�าคญัของหลกัการพืน้ฐานของยทุธศาสตร์ดงักลา่วและ
ให้การต้อนรับการเสริมสร้างความมุง่มัน่ของญ่ีปุ่ นในภมิูภาคแปซฟิิก
ภายใต้ยทุธศาสตร์ดงักลา่ว นายอาเบะให้ค�ามัน่วา่จะมุง่เน้นความสงบ
เรียบร้อยทางทะเลมากขึน้ตามหลกันิติธรรม

ในเดือนเดียวกนันัน้ การก่อสร้างศนูย์การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ
แปซฟิิกแปซฟิิกของญ่ีปุ่ นในซามวัก็ได้เร่ิมขึน้

การประชมุผู้น�าหมูเ่กาะแปซฟิิกจะจดัขึน้ทกุสามปี ท�าให้นายอาเบะ
มีโอกาสรวบรวมตวัแทนจากสมาชิกของการประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิกเพ่ือ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์

“ตัง้แตโ่บราณกาลมา มหาสมทุรแปซฟิิกได้ให้พรแหง่ทะเลกบัเรา 
และหลกันิตธิรรมก็ให้ความคุ้มครองแก่ประเทศทัง้ใหญ่และเลก็ส�าหรับ
สทิธิโดยธรรมชาตขิองตนเอง” นายอาเบะกลา่วระหวา่งการประชมุผู้น�า
หมูเ่กาะแปซฟิิกเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 “ญ่ีปุ่ นจะทุม่งบอยา่ง
เตม็ท่ี ในด้านความชว่ยเหลือเพ่ือพฒันาขีดความสามารถของประเทศ
ตา่ง ๆ ในการปกป้องทะเล รวมถงึขีดความสามารถในการบงัคบัใช้
กฎหมายของแตล่ะประเทศ”

นายอาเบะกลา่วกบัพนัธมิตรหมูเ่กาะแปซฟิิกวา่ ญ่ีปุ่ นจะพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีคณุภาพทัง้ใน “ด้านแขง็และออ่น” เพ่ือชว่ยให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองและความยัง่ยืนในการพึง่พาตนเอง นอกจากนีญ่ี้ปุ่ น

จะยกระดบัการแลกเปลีย่นระหวา่งบคุคลเพ่ือ “ฝึกฝนผู้น�าท่ีจะแบกรับ
อนาคตของประเทศในการประชมุผู้น�าหมูเ่กาะแปซฟิิก” นายอาเบะกลา่ว

การประชมุผู้น�าหมูเ่กาะแปซฟิิกครัง้ถดัไปจะจดัขึน้ใน พ.ศ. 2564

หวัจติและหวัใจ
ความร่วมมือในแปซฟิิกตอนใต้มีการผสมผสานกนัมากมาย ความร่วม
มือแบบไตรภาคีขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ได้
ให้ค�ามัน่วา่จะท�างานร่วมกนัตอ่ไปและสร้างความสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์ 
อ่ืน ๆ ในการถ่วงดลุกบัจีน

“ความร่วมมือแบบไตรภาคีนีไ้ด้รับการยอมรับวา่จ�าเป็นต้องได้รับ
การสนบัสนนุมากขึน้เพ่ือเพ่ิมสนัติภาพและความรุ่งเรืองในภมิูภาค
อินโดแปซฟิิก” นางบชิอป รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
ออสเตรเลียในขณะนัน้กลา่ว ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ สตาร์แอนด์
สไตรป์ ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561

นายพอล บเูคแนน นกัวิเคราะห์ด้านความมัน่คงของอเมริกาในโอ๊ค
แลนด์กลา่วกบัสตาร์แอนด์สไตรป์วา่ เขาเคยเหน็การเพ่ิมการระดมทนุ
อนัเน่ืองมาจากการลงหลกัปักฐานของจีนท่ีเพ่ิมขึน้ในแปซฟิิกตอนใต้

นายบเูคแนนกลา่ววา่การลงหลกัปักฐานนัน้ประกอบไปด้วยสถาน
ทตูจีนแหง่ใหมใ่นตองงา ท่ีจะท�าหน้าท่ีเป็นฐานสง่สญัญาณข้อมลูขา่ว
กรองซึง่อยูใ่กล้กบัสายเคเบลิข้อมลูใต้น�า้และเรือตรวจการณ์ รวมทัง้เรือ
อทุกศาสตร์ล�าใหมท่ี่จีนมอบให้แก่กองทพัเรือฟิจิ (หนงัสือพิมพ์ยงัระบุ
ถงึรายงานอ่ืน ๆ ท่ีกลา่ววา่จีนได้จดัฝึกอบรมและมอบยานพาหนะให้กบั
ต�ารวจฟิจิ)

นกัวิเคราะห์กลา่วเป็นเสียงเดียวกนัวา่ความต้องการส�าหรับ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีการใช้จา่ยในมหาสมทุรแปซฟิิกเป็นสิง่จ�าเป็น 
“ความร่วมมือไตรภาคีนีเ้ก่ียวกบัการแขง่ขนัเพ่ือหวัจิตและหวัใจ
ในภมิูภาคและโลก และการแสร้งท�าเป็นตรงกนัข้ามเป็นเร่ืองไร้
สาระ” นายแบรด กลอสเซอร์แมน ศาสตราจารย์อาคนัตกุะประจ�า
มหาวิทยาลยัทามะแหง่โตเกียวกลา่วกบัสตาร์แอนด์สไตรป์

เขาโต้แย้งแนวคดิท่ีวา่โครงการในแปซฟิิกตอนใต้ของจีนประสบ
ความส�าเร็จเชน่เดียวกบันกัวิเคราะห์คนอ่ืน ๆ “โครงการจ�านวนมาก
เหลา่นีไ้มไ่ด้ผล” นายกลอสเซอร์แมน กลา่ว “ความคดิท่ีวา่น่ีเป็นความ
ส�าเร็จท่ีไมธ่รรมดาส�าหรับชาวจีนไมใ่ชเ่ร่ืองจริง”  o

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดสีหรัฐฯ (ซ้าย) 

กล่าวต้อนรับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี

ญีปุ่่นระหว่างการประชุมทีท่�าเนียบขาวในกรุง

วอชิงตนั ด.ีซี. เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  

เกต็ต้ีอิมเมจ

"น่ีเป็นกฎหมายทีใ่ห้ความ

คุ้มครองประเทศทั้งใหญ่

และเลก็ เพือ่สิทธิตาม

ธรรมชาตขิองตนเอง"
~ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น
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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� า 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 ท่ี ส� า คัญ ท่ี สุ ด คื อ อ�า 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.	โรเบร์ิต	ท.ี	เฮนดริคสัน/กองก�าลงัรักษาชายฝ่ังสหรัฐฯ
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ป
ลาทนูา่เป็นอาหารหลกัส�าหรับผู้คนหลาย
ร้อยล้านทัว่โลก และยงัเป็นเคร่ืองมือทาง
เศรษฐกิจท่ีส�าคญัในหลายประเทศ ซึง่
กระจดักระจายไปบนสายพานปลาทนูา่ใน
มหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตกและตอนกลาง

ประมาณร้อยละ 60 ของปลาทนูา่ใน
ตลาดปัจจบุนัทัว่โลก ตัง้แตป่ลาซาชิมิตาโต

ไปจนถงึปลากระป๋อง ล้วนมาจากสายพานปลาทนูา่ซึง่ครอบคลมุ
เขต 5 องศาเหนือและใต้ของเส้นศนูย์สตูร

หลายประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิิกต้องพึง่พาการประมงเหลา่
นีเ้ป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความมัง่คัง่และอ�านาจอธิปไตย เชน่ ในคริิ
บาตี โปรตีนทัง้หมดในอาหารท่ีได้จากปลาคิดเป็นร้อยละ 28.8 
และโปรตีนสตัว์ท่ีมีการบริโภคคดิเป็นร้อยละ 55.8 ซึง่ประเทศ
อ่ืน ๆ บนเกาะแปซฟิิกในภมิูภาคนีมี้ตวัเลขท่ีคล้ายคลงึกนั ตาม
รายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติ

รายได้จากการประมงของคริิบาตีคดิเป็นร้อยละ 64  
ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี 
 ร้อยละ 46 ของจีดีพีของตวูาล ูร้อยละ 32 ของจีดีพีของหมูเ่กาะ
มาร์แชล และร้อยละ 24.4 ของจีดีพีของไมโครนีเซีย ตามรายงาน
ของธนาคารโลก นอกจากนี ้ประชากรตองงาร้อยละ 33 ยงัได้รับ
การจ้างงานในบางสว่นของภาคการประมง ซึง่ตวัเลขส�าหรับซามวั
คือร้อยละ 42  

การประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	
และไร้การควบคุม
การท�าประมงเกินขนาดอาจท�าให้ความมัน่คงทางอาหารและ
อ�านาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจในอนาคตส�าหรับประเทศเหลา่นี ้
ตกอยูใ่นอนัตราย ชาวประมงก�าลงัจบัปลาทนูา่และมากกวา่ร้อย
ละ 30 ของโควตาประจ�าปีส�าหรับปลาทนูา่ในภมิูภาคไมมี่การ
รายงาน ตามการศกึษาแยกตา่งหากของธนาคารโลก กองทนุเพ่ือ
ส�านกัวิจยัพิว ส�านกังานการประมงนานาทศันะในหมูเ่กาะแปซฟิิก 
สหภาพยโุรป และอีกมากมาย การจบัปลาท่ีโตเตม็วยัพร้อม
สืบพนัธุ์เกินขนาดอาจท�าให้ฝงูปลาลดฮวบ จากการลดจ�านวนลง
ของฝงูลกูและท�าให้การวางไขล่ดลงอยา่งรวดเร็ว

จากความเสี่ยงดงักลา่ว ประเทศในอินโดแปซฟิิกจะต้อง
ร่วมมือกนัปกป้องทรัพยากรอนัมีคา่นีแ้ละสร้างเสถียรภาพให้
กบัภมิูภาค คณะกรรมการการประมงแหง่แปซฟิิกตะวนัตกและ
แปซฟิิกกลางและส�านกัการประมงนานาทศันะในหมูเ่กาะแปซฟิิก 
เป็นหนว่ยงานส�าคญัท่ีมีหน้าท่ีจดัการประชากรปลาในภมิูภาคดงั
กลา่วและควบคมุการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคมุ

รูปแบบการอพยพของฝงูปลาทนูา่ท่ีสงูย่ิงท�าให้การจดัการ
กบัการประมงท้าทายมากขึน้ ปลาทนูา่ท่ีวา่ยอยูใ่นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของคริิบาตีวนันี ้อาจไปวา่ยอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
หมูเ่กาะมาร์แชลวนัพรุ่งนี ้หรือในทะเลลกึท่ีอ่ืน ๆ การเคลื่อนไหว
ระหวา่งเขตอ�านาจศาลอยา่งเป็นอิสระนี ้ท�าให้ขอบเขตการบงัคบั
ใช้กฎหมายมีความท้าทาย ก�าลงัมีการจบัปลาหลายสายพนัธุ์รวม
ทัง้ทนูา่เกินขนาดในภมิูภาคดงักลา่วและทัว่โลก

การท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคมุก่อให้เกิดความตงึเครียดในภมิูภาคนีแ้ละท่ีอ่ืน ๆ การท�า
ประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุท�าให้
ประเทศตา่ง ๆ ในหมูเ่กาะแปซฟิิกถกูชว่งชิงรายได้ไป รวมแล้วก
วา่ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.9 หม่ืนล้านบาท) 
ตอ่ปี ตามท่ีระบใุนรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแหง่
สหประชาชาต ิพ.ศ. 2559 เงินทัง้หมดท่ีถกูชว่งชิงไปเป็นจ�านวน
มหาศาล เน่ืองจากประเทศ เชน่ คริิบาตีมีจีดีพีท่ีเคลื่อนไหวอยู่
ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 6.3 พนัล้านบาท) 
ตอ่ปี มีปลาทนูา่เพียงร้อยละ 20 เทา่นัน้ท่ีจบัโดยเรือของเกาะ
แปซฟิิก ตามการรายงานของกรีนพีซ นิวซีแลนด์

ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 นางจาซินดา อาร์เดร์ิน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ถ่ายภาพ

คู่กบันายเดวดิ ทเีอโบ ตวัแทนของคริิบาต ีระหว่างการประชุมสุดยอดความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิเอเชียแปซิฟิกทีก่รุงพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกนีิ    รอยเตอร์
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ผลกระทบในวงกว้าง
อยา่งไรก็ตาม การประมงเป็นมากกวา่เพียงความมัน่คง
ทางอาหาร เน่ืองจากเป็นวิถีชีวิตส�าหรับพลเมืองใน
ภมิูภาคนี ้และยงัเป็นพืน้ฐานของอ�านาจอธิปไตยทาง
เศรษฐกิจด้วย

ระดบัประชากรสตัว์น�า้ท่ีดีนัน้เช่ือมโยงโดยตรง
กบัความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
และความมัน่คงของยทุธบริเวณในระดบัภมิูภาค 
ตามท่ีปรา กฎให้เหน็จากสถานการณ์ตา่ง ๆ นบัไม่
ถ้วน การขาดแคลนอาหารก่อให้เกิดปัญหาทางความ
มัน่คงมากมาย เป็นสาเหตหุลกัท่ีน�าไปสูก่ารอพยพ
ของประชากรจ�านวนมาก ซึง่อาจก่อให้เกิดองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาต ิเชน่ การมีสว่นร่วมในการค้ามนษุย์ 
เพ่ือสร้างฐานท่ีมัน่คงในพืน้ท่ี  

ชาวประมงโซมาเลียหนัไปใช้การกระท�าอนัเป็น
โจรสลดันอกจะงอยแอฟริกา หลงัจากชาวประมงทาง
น�า้ระยะไกลตา่งชาตทิ�าการประมงเกินขนาดอยา่งผิด
กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของโซมาเลีย และท�าให้
เกิดการลม่สลายของการท�าประมง เกิดความขดัแย้งระ
หวา่งไอซ์แลนด์และสหราชอาณาจกัรในเร่ืองสทิธิการท�า
ประมงในชว่งปลายทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2523) 

และการปะทะเลก็น้อยท่ีคล้ายกนันีไ้ด้เกิดขึน้ระหวา่ง
แคนาดาและสเปนในชว่งปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 
2533-2543) การท�าประมงเกินขนาดยงัก่อให้เกิดความ
ตงึเครียดเพ่ิมขึน้ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมาในทะเลจีนใต้ 
ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเดมิพนัอ้างสทิธิเหนือคูแ่ขง่ใน
การท�าประมง เชน่ จีนได้คกุคามชาวประมงของเวียดนาม
และฟิลปิปินส์อยา่งรุนแรง

การลม่สลายของประชากรสตัว์น�า้อาจก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวทางเศรษฐกิจของประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิกเหลา่นี ้
หลายประเทศ การพึง่พาทางเศรษฐกิจของประเทศเหลา่
นีท่ี้ขึน้อยูก่บัระดบัของประชากรสตัว์น�า้ ท�าให้ประเทศท่ี
มีความส�าคญัทางยทุธศาสตร์เหลา่นีมี้ความเสี่ยงอยา่ง
มากตอ่ยทุธวิธีทางการทตูแบบให้กู้ เงินและสร้างหนี ้เชน่ 
ยทุธวิธีท่ีจีนใช้ นอกจากนี ้ยงัเพ่ิมความออ่นไหวตอ่การก
ระท�าอนัเป็นโจรสลดั กลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่ องค์กรอาชกร
รมข้ามชาต ิและองค์ประกอบท่ีบัน่ทอนเสถียรภาพอ่ืน ๆ 

ทศิทางในอนาคต
ประเทศท่ีท�าการประมงท่ีมีสว่นรับผิดชอบจะต้องร่วมมือ
กนัตอ่สู้กบัการประมงเกินขนาดท่ีไมมี่การรายงานซึง่เกิด
ขึน้ในนา่นน�า้อาณาเขตของประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิกเหลา่
นี ้การจดัการความร่วมมือในระดบัภมิูภาคอาจเป็นปัจจยั
ส�าคญัในการสร้างสายพานปลาทนูา่ท่ียัง่ยืน พนัธมิตร
และหุ้นสว่นสามารถชว่ยสร้างการก�ากบัดแูลกิจการทาง
ทะเล และท�าให้เกิดเจตจ�านงทางการเมืองภายในภมิูภาค
ได้ ประชาคมโลกมีความพยายามเป็นอยา่งมากในการ
สร้างศกัยภาพและขีดความสามารถในการด�าเนินการ
เฝ้าระวงั รวมถงึการบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเล อยา่งไร
ก็ตาม ระบบการเฝ้าระวงัท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงูลา่สดุควบคู่
กบัเรือบงัคบัใช้ท่ีใหมแ่ละทนัสมยัท่ีสดุ ได้รับการพิสจูน์
แล้ววา่ไมมี่ประสทิธิภาพเน่ืองจากไมส่ามารถปฏิบตังิาน
ขัน้สดุท้ายให้ส�าเร็จลลุว่งได้ มาตรการอนรัุกษ์และการ
จดัการของคณะกรรมการการประมงแหง่แปซฟิิกตะวนั
ตกและแปซฟิิกกลางนัน้ออ่นแอในขัน้ตอนการบนัทกึการ
จบัและการขนถ่าย  

จดุเร่ิมต้นในการตอ่สู้กบัการท�าประมงเกินขนาด คือ
เพ่ือให้ประเทศท�าประมงท่ีมีสว่นรับผิดชอบของคณะ
กรรมการการประมงแหง่แปซฟิิกตะวนัตกและแปซฟิิก
กลางหนัมาร่วมมือกนั และด�าเนินการมาตรการอนรัุกษ์
และการจดัการท่ีก�ากบับนัทกึการจบัอยา่งเข้มงวด 
นอกจากนี ้คณะกรรมการการประมงแหง่แปซฟิิกตะวนั
ตกและแปซฟิิกกลางต้องใช้กฎระเบียบท่ีห้ามการขนถ่าย
ในทะเลหลวงทัง้หมด ท้ายท่ีสดุ ประเทศชายฝ่ังต้องเปิด
รับและด�าเนินการใช้กฎหมายภายในประเทศท่ีคล้ายคลงึ
กนั ส�าหรับการบนัทกึการจบัและการขนถ่ายภายใต้
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และมีเจตจ�านงทางการเมืองท่ีจะ

ลองพิจารณาในกรณีของปลาพอลลอ็คในใจกลางทะเลเบริงใน "โดนทัโฮล" 

พื้นท่ีดงักล่าวอยูใ่นพื้นท่ีน่านน�้าสากลท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

เลก็นอ้ย ระหวา่งรัฐอะแลสกาและรัสเซีย เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรัสเซียและ

สหรัฐฯ ลอ้มรอบโดนทัโฮล ของรัสเซีย แต่เป็นน่านน�้าสากลท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมาย จึงเปิดใหช้าวประมงจากทุกประเทศท�าการประมงได ้ท่ีน่ีมีปลาพอล

ลอ็คมากมาย ซ่ึงเป็นปลาท่ีใชท้ �าทุกอยา่งตั้งแต่ปุ๋ยไปจนถึงแซนดว์ชิ มีเรือประมง

จากประเทศต่างๆ ท�าการจบัปลาพอลลอ็คท่ีมีอยูใ่นโดนทัโฮลโดยไม่หยดุย ั้ง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2536 มีการจบัปลาพอลลอ็คมากท่ีสุดใน พ.ศ. 2532 ถึง 

พ.ศ 2533 ซ่ึงมีการน�าปลาข้ึนเทียบท่าสูงถึง 1.4 ลา้นเมตริกตนั แต่ใน พ.ศ. 2533 

ถึง พ.ศ. 2534 จ�านวนปลาท่ีข้ึนเทียบท่าเกือบไม่ถึง 300,000 เมตริกตนั ในปีถดั

มา จ�านวนประชากรปลาลดลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากท�าการประมงเกินขนาด ใน 

พ.ศ. 2559 ช่วงเวลาท่ีมีการส�ารวจล่าสุด จ�านวนประชากรปลายงัคงอยูใ่นระดบัต�่า

กรณศึีกษาการล่มสลายของจ�านวนประชากรสัตว์น�า้
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ด�าเนินคดีอยา่งเข้มงวดกบัชาวประมงท่ีท�าผิดกฎหมาย ซึง่
โดยพืน้ฐานแล้วคือการปล้นรายได้ของประเทศไป

ประเทศมหาอ�านาจท่ีมีสว่นรับผิดชอบจ�านวนมาก
ก�าลงัด�าเนินการเชิงรุกในการแก้ไขวิกฤตการประมงเกิน
ขนาดท่ีก�าลงัเกิดขึน้ เชน่ ประเทศนิวซีแลนด์ท่ีได้จดัตัง้
เรือลาดตระเวนของกองทพัเรือนิวซีแลนด์ เพ่ือสนบัสนนุ
ปฏิบตักิารตรวจจบัการท�าประมงท่ีผิดกฎหมายระยะ
เวลาสามเดือนในนา่นน�า้ฟิจิ ท�าให้มีเรือบงัคบัทางทะเล
มากกวา่ 150 ล�า ข้อตกลงเจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย
ทวิภาคีระหวา่งสหรัฐฯ และประเทศหมูเ่กาะในภมิูภาค 11 
แหง่ เปิดโอกาสให้มีปฏิบตักิารท่ีคล้ายคลงึกนั นอกจาก
นีส้หรัฐฯ ยงัวาดภาพถงึความชว่ยเหลือทางกฎหมาย
บนชายฝ่ัง เพ่ือชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายของ
ประเทศตา่ง ๆ มีความสามารถในการด�าเนินคดีมากขึน้

ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ และสหรัฐฯ ได้ร่วมมือ
กบัประเทศและดนิแดนหมูเ่กาะแปซฟิิกมาเป็นเวลาหลาย
ปี เพ่ือสร้างการตระหนกัรู้ภาพสถานการณ์ในทะเล รวมถงึ
ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านความปลอดภยั ญ่ีปุ่ น
และแคนาดาด�าเนินการในพืน้ท่ีการค้านีเ้ชน่กนั  

สนธิสญัญาปลาทนูา่ในแปซฟิิกใต้ ซึง่เป็นข้อตกลงตอ่
เน่ืองระหวา่งสหรัฐฯ และ 16 ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก เร่ิม

มีผลบงัคบัใช้เม่ือ พ.ศ. 2531 และบงัคบัใช้มาเป็นเวลา
กวา่ 30 ปีโดยมีการขยายเวลาใน พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 
2545 ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประเทศท่ีเข้าร่วม
ได้ปรับปรุงสนธิสญัญา เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีท่ีเรือประมง
สหรัฐฯ รับรองความปลอดภยัในการเข้าถงึนา่นน�า้การ
ประมงปลาทนูา่ของประเทศท่ีบงัคบัใช้สนธิสญัญาดงั
กลา่วให้ทนัสมยัขึน้ สนธิสญัญาดงักลา่ว ซึง่เป็นต้นแบบ
ความร่วมมือด้านการประมงสากล ได้ชว่ยให้มีการจดั
ตัง้การสงัเกตการณ์ด้านการประมงและข้อก�าหนดการ
รายงานข้อมลู รวมทัง้มาตรฐานการตดิตาม ควบคมุ และ
การเฝ้าระวงัส�าหรับการประมงของภมิูภาค

ยงัต้องมีการด�าเนินการเพ่ิมเตมิเพ่ือตอ่ยอดโครงการ
เหลา่นีต้อ่ไป ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท�าการประมงในนา่นน�า้
ระยะไกลท่ีมีสว่นรับผิดชอบ จ�าเป็นต้องด�าเนินการกบัเรือ
ท่ีท�าการประมงและการขนสง่อยา่งผิดกฎหมายภายใต้ธง
ของประเทศอยา่งเข้มงวดมากขึน้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่สิง่ขบั
เคลื่อนทางเศรษฐกิจหลกัของภมิูภาค ซึง่ก็คือปลาทนูา่ จะ
มีความยัง่ยืนในระยะยาว มมุมองเก่ียวกบัปลาทนูา่เก่ียว
พนัอยา่งใกล้ชิดกบัภาพรวมอนาคตของอินโดแปซฟิิก 
เม่ือเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้า ความมัน่คงของยทุธ
บริเวณก็ก้าวหน้าเชน่เดียวกนั  o

ผู้ทีม่าเลอืกซ้ือตรวจดู

ปลาทูน่าแช่แขง็ทีต่ลาด

โทโยสุ ซ่ึงกลบัมาเปิด

ใหม่ในโตเกยีวเมือ่เดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2561

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



การพัฒนา 

ผู้น�า
มุมมองของกองทัพบกนิวซีแลนด์

พล.ต. จอห์น อาร์. บอสเวลล์ เสนาธิการกองทพับกนิวซีแลนด์

เพื่อการท�างานรว่มกนั
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าษิตของชาวเมารีซึง่ใช้ฮาราคีคีหรือต้นป่านเป็นการเปรียบ
เปรย มีความหมายวา่หากปราศจากเสยีงของเดก็ ๆ ในโลก 

(ซึง่คือคนรุ่นถดัไป) มนษุยชาตจิะไมอ่าจด�ารงอยูไ่ด้ (ต้นป่านสือ่ถงึ
ครอบครัว (วาเนา) ใบชัน้นอกคือบรรพบรุุษ (ตาปนูา) ใบชัน้ในคือพอ่
แม ่(มาตนูา) และใบชัน้ในสดุคือลกูน้อย (รีโตหรือเปเป) มีเพียงใบชัน้
นอกเทา่นัน้ท่ีตดัออกเพ่ือให้ใบด้านในปกป้องเดก็ ๆ เอาไว้)

ชาวเมารีตัง้รกรากในนิวซีแลนด์เม่ือประมาณ 1,000 ปีก่อน 
ขณะท่ีชาวยโุรปเข้ามาตัง้รกรากเม่ือไมถ่งึ 200 ปีท่ีผา่นมา ผม
ไมมี่สายเลือดของชาวเมารีเลย แตก็่ท�าหน้าท่ีในกองทพับกท่ีมี
วฒันธรรมท่ีพฒันาจนสามารถสะท้อนให้เหน็ถงึมรดกของชาว
ยโุรปและชาวเมารีควบคูก่นัอยา่งครบสมบรูณ์ สว่นใหญ่สิง่ท่ีเรา
ท�าในฐานะกองทพับก ทัง้วิธีแตง่กาย การฝึกซ้อม ยศ ประเพณี 
และสญัลกัษณ์ ล้วนมีต้นก�าเนิดมาจากองักฤษ แตต่วัตนของผม

ในฐานะทหารนิวซีแลนด์ยงัได้
รับการขดัเกลาอยา่งมากจาก
ลกัษณะของนกัรบเมารีอีกด้วย 
และในฐานะองค์กร เราน้อม
รับการปฏิบตัิและประเพณีของ
ชาวเมารีมามากมาย ใน พ.ศ. 
2538 กองทพับกนิวซีแลนด์ได้
รับการยอมรับอยา่งเป็นทางการ
วา่เป็นหนว่ยงานชนเผา่ภายใน

นิวซีแลนด์ และนบัจากวนันัน้ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็น งาตี ทู
มาเตาเอนกา หรือเผา่จ้าวแหง่สงคราม
ประเดน็ของผมในการอธิบายเร่ืองนีคื้อเพ่ือแสดงให้เหน็ โดยเฉพาะ
กบัเพ่ือนร่วมอาชีพชาวสหรัฐฯ วา่ แม้นิวซีแลนด์จะมีประชาธิปไตย
แบบตะวนัตก เป็นสมาชิกของกลุม่ไฟว์อายส์ รวมทัง้มีกองทพัขนาด
เลก็ท่ีมีความเช่ียวชาญซึง่ใช้หลกัการ ยทุธวิธี เทคนิค และขัน้ตอนท่ี
คล้ายกบัสหรัฐฯ แตดี่เอน็เอของเราไมเ่หมือนกนั เรามองตวัเองตา่ง
ออกไป สิง่ส�าคญัส�าหรับผมในฐานะบคุคล ผู้น�า และในฐานะทหาร
ท่ีเช่ียวชาญอาจไมส่�าคญัส�าหรับสหรัฐฯ นกั และล�าดบัความส�าคญั
ของผมจะแตกตา่งกนัไปตามโอกาสและผลท่ีตามมา 

การปลกูฝงัความเขา้ใจ
ในขณะท่ีเรามองไปท่ีการพฒันาผู้น�าระดบัภมิูภาคส�าหรับโลกท่ี
มีความซบัซ้อน โดยเน้นการด�าเนินงานควบคูก่นัและกบัพนัธมิตร
ระดบัภมิูภาคของเรา เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีเราทัง้สองซึง่สนบัสนนุการ
พฒันาผู้น�าทัว่อินโดแปซฟิิกจะต้องทราบวา่สิง่ท่ีใช้ได้กบัเราอาจ
ใช้ไมไ่ด้กบัพนัธมิตรระดบัภมิูภาคของเรา ความต้องการของแตล่ะ
บคุคลและจดุมุง่เน้นของการฝึกอบรม แม้กระทัง่แนวทางการเรียนรู้
ของพนัธมิตรจ�าเป็นต้องมีการท�าความเข้าใจอยา่งถ่ีถ้วน นอกจาก
นี ้ยงัขึน้อยูก่บัการใช้เวลาเพ่ือท�าความเข้าใจวา่เราสามารถปรับ
ความชว่ยเหลือให้ดีขึน้ได้ ทัง้กบักล่มุเป้าหมายท่ีเราก�าลงัสนบัสนนุ
และผลลพัธ์ตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึผลลพัธ์ของการท�างานร่วมกนัท่ีเราทัง้
สองฝ่ายแสวงหา

ดงันัน้ เพ่ือผสานความร่วมมือกบักองทพัประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภมิูภาคท่ีหลากหลายอยา่งมีประสทิธิภาพ เราต้องการผู้ ฝึกสอน
และนกัการศกึษาท่ีมีความสามารถ ซึง่ปรับใช้แนวทางปฏิบตัแิละ
ขัน้ตอนของเราได้โดยไมท่�าให้สาระส�าคญัหรือเนือ้หาหลกัของ
แนวทางปฏิบตัแิละขัน้ตอนเหลา่นัน้ยอ่หยอ่นลง กบัความต้องการ
ท่ีแตกตา่งกนัของประเทศในภมิูภาคของเราและจากนัน้ก็จะ
ท�างานร่วมกบัประเทศเหลา่นีไ้ด้โดยสะดวก เราต้องการผู้ ฝึกสอน
ท่ีสามารถเข้าใจวฒันธรรมท่ีแตกตา่งจากของตนเอง และผู้ ท่ีไม่
เพียงแตส่บายใจในการใช้เวลามีสว่นร่วม ปฏิสมัพนัธ์ และสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งในการท�างานกบัเพ่ือนร่วมงานทัว่ทัง้อิน
โดแปซฟิิก แตย่งัสามารถพฒันาแนวทางการฝึกอบรมท่ีกลา่วมาซึง่
เก่ียวข้องกนัได้อีกด้วย ลองพิจารณาถงึวิธีท่ีกองทพับกนิวซีแลนด์
พยายามท�าสิง่นี ้

ก่อนหน้านี ้เราได้จดัการฝึกอบรมความเป็นผู้น�าอยา่งเป็น
ทางการในนิวซีแลนด์ให้กบัเจ้าหน้าท่ีตัง้แตเ่ร่ิมต้นอาชีพ และจาก
นัน้ นอกเหนือจากการร่วมงานกนัเป็นครัง้คราวในหลกัสตูรท่ีเลือก 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส�าหรับนายทหารชัน้ประทวนและพนัจา่ตา่ง ๆ ก็
อาศยัประสบการณ์จากการท�างานในการเตรียมบคุลากรของเราให้
เป็นผู้น�าในระดบัตอ่ไป

เราปรับใช้กรอบการท�างานท่ีท�าให้การฝึกอบรมความเป็นผู้น�า

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

หากหวัใจของพุ่มป่านถูกน�าออกไปเสีย นกเบลเบร์ิดจะไปร้องเพลงทีใ่ด หากถามว่า “สิ่งใดส�าคัญ
ทีสุ่ดในโลก” ฉันคงจ�าต้องตอบไปว่า “ผู้คน ผู้คน และผู้คนน่ันเอง”

โรงเรียนปืนใหญ่ของกองทพั

นิวซีแลนด์ทดสอบเจ้าหน้าทีร่ะดบั

ต้นและทหารปืนใหญ่ของกรมรบ

ภาคสนามที ่16 ในการฝึกซ้อมยงิ

อาวุธและปืนครก ในระหว่างการ

ฝึกซ้อมรหัสเฮลล์ไฟร์ ในไวโออูรู  

กองทพันิวซีแลนด์

ภ
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สอดคล้องกบัความก้าวหน้าในอาชีพอยา่งเหมาะสมย่ิงขึน้ รวม
ทัง้ผสานการพฒันาความเป็นผู้น�าลงในหลกัสตูรการฝึกอบรมให้
ดีย่ิงขึน้ เพ่ือเตรียมบคุลากรของเราให้เป็นผู้น�าในสภาพแวดล้อม
ร่วมสมยัได้ดีย่ิงขึน้ การเปลี่ยนแปลงนีมี้เป้าหมายเพ่ือผลติ
กองทพัผู้น�าซึง่พึง่พาตนเองและมีความยืดหยุน่ ผู้ซึง่มีเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสมทกุสว่นในอาชีพในการสร้างแรงบนัดาลใจและก�ากบั
ดแูลบคุลากรใต้บงัคบับญัชาของตน กรอบการท�างานด�าเนิน
การผา่นขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ได้แก่ สัง่การตนเอง สัง่การทีม สัง่การ
ผู้น�า ระบบ ความสามารถ ความสามารถแบบบรูณาการ และสัง่
การองค์กร

ขัน้ตอนเหลา่นีน้�าไปใช้กบัทกุคน ตัง้แตก่ารสรรหาไปจนถงึ
ผู้บญัชาการกองทพั ซึง่เช่ือมโยงกบัรูปแบบความก้าวหน้าทาง
อาชีพของกองทพันิวซีแลนด์ และใช้รูปแบบของทฤษฎีห้องเรียน 
การรายงานแบบ 360 องศา และการเรียนรู้ภาคสนามด้วยการ
ลงมือปฏิบตัจิริง ท่ีส�าคญั นอกเหนือจากหลกัสตูรความเป็นผู้น�า
ล้วน ๆ แล้ว กรอบการท�างานนีย้งัเป็นพืน้ฐานส�าหรับการผสาน
การฝึกอบรมความเป็นผู้น�าในหลกัสตูรการบงัคบับญัชาและผู้
ช�านาญการทัง้หมดด้วย เชน่ เราตัง้วตัถปุระสงค์ความเป็นผู้น�า
ของหลกัสตูรผู้บงัคบักองพลทหารราบตามการสัง่การระดบั
ทีม ขณะท่ีเราเช่ือมโยงหลกัสตูรผู้บงัคบักองร้อยการตอ่สู้ เข้ากบั
หลกัสตูรในการสัง่การระดบัระบบ ผมเข้าร่วมหลกัสตูรการสัง่
การองค์กรในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 ในฐานะนายพลจตัวา

ระบบนีต้ระหนกัวา่ผู้น�าต้องได้รับการพฒันาในทกุระดบั
โดยไมค่�านงึถงึยศ ต�าแหนง่ หรือประสบการณ์ และให้เรามีจดุ
อ้างอิงร่วมกนัส�าหรับการฝึกอบรมความเป็นผู้น�าทัว่ทัง้กองทพั 
นอกจากนี ้ยงัเป็นจดุเร่ิมต้นให้เกิดการสนทนากบัพนัธมิตรใน
ภมิูภาค เก่ียวกบัความชว่ยเหลือท่ีเราอาจมีให้ส�าหรับการพฒันา
ความเป็นผู้น�าของพนัธมิตรเอง เม่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีผา่นมากบัผลลพัธ์ท่ีพนัธมิตรของเราแสวงหา เราจงึได้
พฒันาชดุสนบัสนนุการฝึกอบรมท่ีชว่ยปรับปรุงความสามารถใน
การเป็นผู้น�าของบคุคล และเพ่ิมประสทิธิภาพวิธีปฏิสมัพนัธ์และ
ปฏิบตังิานระหวา่งเรากบัพนัธมิตร

การท�างานรว่มกบัปาปวันวิกนิี
ใน พ.ศ. 2560 ปาปัวนิวกินีจดัตัง้คณะกรรมการด้านการพฒันา
ความเป็นผู้น�าขึน้ ในชว่งแปดปีท่ีผา่นมา กองทพันิวซีแลนด์ท�างาน
เคียงบา่เคียงไหลก่บัปาปัวนิวกินี เพ่ือชว่ยพฒันากรอบความเป็น
ผู้น�าคมูลูผา่นการแลกเปลีย่นและการริเร่ิมพฒันาหลกัสตูร คมูลู 
นกแหง่สรวงสวรรค์ของปาปัวนิวกินี เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็น
ผู้น�า ความเป็นเลศิ และความทะเยอทะยานของประชาชนในชาต ิ
กองทพันิวซีแลนด์จดัท�าโครงการความเป็นผู้น�าคมูลูขึน้ เพ่ือเป็น
เกียรตแิก่ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัปาปัวนิวกินีและเพ่ือเป็นการยกยอ่ง
วฒันธรรมของปาปัวนิวกินี 

แม้วา่กรอบความเป็นผู้น�าคมูลูสะท้อนให้เหน็ถงึกรอบการ
พฒันาความเป็นผู้น�าของกองทพันิวซีแลนด์ แตร่ะดบัความเป็น
ผู้น�า โครงสร้างทางจริยธรรม และองค์ประกอบด้านคา่นิยมก็
เป็นเอกลกัษณ์ของปาปัวนิวกินีเอง เม่ือเร็ว ๆ นี ้กองทพัปาปัว

องทพัปาปัวนิวกินีจดัท�ากรอบการท�างานเพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพการฝึกสอน การฝึกอบรม และการให้ค�า

ปรึกษาแก่ผู้น�าใน พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นโครงการพฒันาความเป็น
ผู้น�าดงักลา่วครัง้แรกของกองทพั

พล.จ. กิลเบร์ิต โทโรโพ ผู้บญัชาการกองทพัปาปัวนิวกินี
กลา่ววา่กรอบความเป็นผู้น�าคมูลูมีความจ�าเป็น “เพ่ือการ
เตบิโตขององค์กรและการด�าเนินภารกิจของเราเพ่ือปกป้อง
ปาปัวนิวกินี ประชาชนของประเทศ และผลประโยชน์
ตามมาตรฐานสงูสดุ” ตามรายงานของ เดอะเนชัน่แนล 
หนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษของปาปัวนิวกินี

พล.จ. โทโรโพจดัท�ากรอบดงักลา่วร่วมกบันายไอแซค ลู
พารี เอกอคัราชทตูใหญ่ และนายโซลนั มิริซมิ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหมในพิธีเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตาม
รายงานของหนงัสือพิมพ์ โพสต์-เคอเรียร์ ของปาปัวนิวกินี

เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของกองทพัปาปัวนิวกินีลงนามใน
ปฏิญญาลาโลกิใน พ.ศ. 2557 เพ่ือปรับใช้กรอบความเป็นผู้น�า 
ซึง่มีพืน้ฐานจากคา่นิยมของกองทพัและ “จะเป็นแกนหลกัของ
การพฒันาความเป็นผู้น�าในกองทพัปาปัวนิวกินี” พล.จ. โทโร
โพกลา่ว

พ.ท. ดกิเกอร์ส เอสโซ จดัท�ากรอบดงักลา่วขึน้โดยได้รับ
ความชว่ยเหลือจากกองทพันิวซีแลนด์ คณะท�างานของผู้
เช่ียวชาญประกอบไปด้วย พ.อ. เรย์ นมูา เสนาธิการกองทพั
ปาปัวนิวกินีและผู้น�าระดบัสงูคนอ่ืน ๆ ของกองทพัปาปัวนิวกินี 
รับรองกรอบดงักลา่ว โพสต์-เคอเรียร์ รายงาน

พ.อ. คาร์ล วราโคไน แมท่พัพืน้ท่ีกองทพัปาปัวนิวกินีกลา่ว
กบัโพสต์-เคอเรียร์ เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561 วา่การพฒันา
ความเป็นผู้น�าของกองทพัปาปัวนิวกินีมีความส�าคญัเป็นอนัดบั
แรกส�าหรับผู้บญัชาการกองทพัปาปัวนิวกินี กองทพัปาปัว
นิวกินีด�าเนินการฝึกอบรมครัง้แรกภายใต้กรอบคมูลูในเดือน
สงิหาคมและตลุาคม พ.ศ. 2561

เจ้าหน้าท่ีกองทพันิวซีแลนด์สองนาย จ.ส.ต. นาธาน เท
อร์เนอร์และ จ.ส.ต. อเลก็ซ์ เฟรเซอร์ ชว่ยอ�านวยความสะดวก
ให้กบัหลกัสตูร ซึง่มุง่เป้าไปท่ีผู้น�าตัง้แตร่ะดบั พลโทจนถงึพล
จตัวา

พ.อ. วราโคไนกลา่ววา่ หลกัสตูรแรกจะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมได้
รับเคร่ืองมือในการ “มอบแนวนโยบายท่ีดีให้กบัผู้น�าระดบัต้น 
เพ่ือฝึกซ้อมและสนบัสนนุการสง่ข้อความท่ีมีความเป็นผู้น�าใน
ระดบัของตน” โพสต์-เคอเรียร์รายงาน

ก
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

กรอบความเป็นผู้น�า
คมูลู
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นิวกินีออกแบบ พฒันา และจดัอบรมหลกัสตูรด้านความสามารถ
ในการสัง่การ ซึง่ได้ตรวจสอบกรอบความเป็นผู้น�าคมูลูและสร้าง
การพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมในด้านความเป็นผู้น�าของกองทพั
ปาปัวนิวกินี ความส�าเร็จท่ีเกิดจากการจดัตัง้คณะกรรมการการ
พฒันาความเป็นผู้น�าของกองทพัปาปัวนิวกินีและการจดัการฝึก
อบรมท่ีดีตามมา สะท้อนให้เหน็ถงึสิง่ท่ีความเป็นพนัธมิตรอนัเข้ม
แข็งสามารถมอบให้ได้

โครงการความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัของเรา มีการจดัฝึกอบรม
ความเป็นผู้น�าประเภทนีใ้ห้กบัหลายชาตใินแปซฟิิกและเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ โครงการนีส้นบัสนนุเงินทนุแก่ทีมฝึกอบรมจ�านวน
มาก เชน่ ทีมหนึง่ท่ีเราสง่ไปยงัปาปัวนิวกินี ซึง่เป็นการประกาศ
อยา่งถาวรเก่ียวกบัสง่เจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุให้กบัรัฐตา่ง ๆ ในหมู่
เกาะแปซฟิิกและการสง่ตวัแทนจากกองทพับกของแปซฟิิกและ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เข้าร่วมหลกัสตูรการบงัคบับญัชา ความ
เป็นผู้น�า และผู้ เช่ียวชาญในนิวซีแลนด์ นอกจากนี ้เรายงัให้การ
สนบัสนนุชาติพนัธมิตรของเราในการเข้าเรียนในสถาบนัอดุมศกึษา
ในนิวซีแลนด์ ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นการปฏิสมัพนัธ์ท่ีสง่เสริมการท�างาน
ร่วมกนั

ผู้คนนั่นเอง
ภาษิตของชาวเมารีท่ีผมยกมาเป็นบทน�า พดูถงึสิง่ท่ีมีความส�าคญั
ในชีวิตและตอบค�าถามท่ีวา่ “สิง่ใดส�าคญัท่ีสดุจากทัง้มวล He 
tangata, he tangata, he tangata.” ผู้คน ผู้คน และผู้คนนัน่เอง

เน่ืองจากกองทพันิวซีแลนด์ให้การสนบัสนนุแก่เพ่ือนร่วม

ภมิูภาคของเรา เราจงึสนบัสนนุการพฒันาผู้น�าภมิูภาคของเราใน
การด�าเนินงานควบคูไ่ปด้วยตนเอง หุ้นสว่นและพนัธมิตรของเรา
ในโลกท่ีซบัซ้อนขึน้เร่ือย ๆ ซึง่เป็นผลลพัธ์ท่ีมุง่เป้าอยา่งชดัเจนไปท่ี 
“สว่นของผู้คน” ใน “สมการการท�างานร่วมกนั” ท่ีย่ิงใหญ่ขึน้

อยา่งไรก็ดี สิง่ท่ีส�าคญัไมน้่อยไปกวา่กนัคือเครือขา่ยความ
สมัพนัธ์ทางวิชาชีพท่ีเราได้สร้างขึน้กบัผู้น�าจากทัว่ภมิูภาค ขณะ
ท่ีบคุลากรของเราพฒันาและก้าวหน้าในอาชีพของตน เพ่ือน
ร่วมอาชีพจากชาตพินัธมิตรตา่ง ๆ ซึง่มีความก้าวหน้าไปในเวลา
เดียวกนั ล้วนเป็นสื่อกลางท่ีมีคา่ย่ิงทัง้ในยามสงบและยามวิกฤต 
บอ่ยครัง้ท่ีความสมัพนัธ์ซึง่สร้างขึน้โดยการมีสว่นร่วมในภมิูภาค
ของเรา ชว่ยให้เราข้ามขัน้ตอนของระบบราชการ ผสานการท�างาน
กบัพนัธมิตรเอเชียและแปซฟิิกของเราได้อยา่งมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ รวมทัง้สามารถด�าเนินงานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ในภมิูภาคของเรา ข้อเสนอเป่ียมคณุคา่จากผลลพัธ์เหลา่นีเ้ป็นท่ี
ประจกัษ์ชดั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในมมุมองการท�างานร่วมกนั  o

บทความนีเ้ป็นการดดัแปลงค�าปราศรัยของ พล.ต. จอห์น อาร์. บอสเวลล์ในระหวา่งการประชมุ 
“การพฒันาผู้น�าภมิูภาคส�าหรับโลกท่ีซบัซ้อน” ในการประชมุกองทพับกในมหาสมทุรแปซฟิิกท่ี
เมืองโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทหารนิวซีแลนด์ยนืเฝ้าระวงัในพธีิวนัแอนแซกทีอ่นุสรณ์สถานสงครามแห่ง  
ชาตปูิเคอาฮูเมือ่วนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีเ่วลลงิตนั วนัแอนแซกเป็นการร�าลกึ

ถงึสมาชิกกองทพัออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ทีเ่ข้าร่วมรบทีส่มรภูมกิลัลโิพลใีน

สงครามโลกคร้ังที ่1  เก็ตตีอิ้มเมจ



ภาพประกอบโดย ฟอรมั

เจ้าหน้าที	่ฟอรัม		|		ภาพโดย	เอเอฟพ/ีเกต็ตีอ้มิเมจ

ศรลีงักากา้วข ึ้นมาในฐานะผูร้กัษาสนัตภิาพระดบัโลก 
พล.ท. มาเฮช เสนานายาเกะ ผูบ้ญัชาการกองทัพบกกล่าวกบั ฟอรมั

สนัตภิาพ
การรกัษา



51IPD FORUM

นนายไมตรีปาละ สริิเสนา ประธานาธิบดีศรีลงักาแตง่ตัง้พล.ท. มา
เฮช เสนานายาเกะเป็นผู้บญัชาการกองทพับก เม่ือเดือนมิถนุายน 
พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นเวลาเดียวกบัท่ีพล.ท. เสนานายาเกะได้รับการ
เลื่อนยศเป็นพลโทอีกด้วย

พล.ท. เสนานายาเกะเข้าร่วมปฏิบตักิารปลดปลอ่ยพยคัฆ์
ทมิฬอีแลม ท่ีกองก�าลงัเพ่ือความมัน่คงศรีลงักามีสว่นร่วม โดยใช้
เวลาตอ่สู้ถงึ 30 ปี พล.ท. เสนานายาเกะได้รับการยอมรับในด้าน
ความกล้าหาญและวีรกรรมในการเผชิญหน้ากบัศตัรู ส�าหรับการ
รับใช้ชาต ิพล.ท. เสนานายาเกะได้รับรางวลัรานา วิครามา ปาดกั
คามา ส�าหรับการกระท�าสว่นตวัอนักล้าหาญและวีรกรรมในการ
ตอ่สู้ ท่ีด�าเนินตามความคิดริเร่ิมของผู้ รับใช้ชาตคินหนึง่ รางวลั
รานา โซโอรา ปาดกัคาเม หลายครัง้ส�าหรับการกระท�าสว่นตวัท่ี
โดดเดน่ในการเผชิญหน้ากบัศตัรูระหวา่งการสง่ก�าลงั และรางวลั
อทุธามะ เสวา ปาดกัคมา ส�าหรับการทุม่เทในการปฏิบตัหิน้าท่ี
ด้วยการรับใช้ชาตติอ่เน่ืองอยา่งน้อย 15 ปีอยา่งมีระเบียบวินยั
และประวตักิารปฏิบตังิานท่ีสมบรูณ์แบบ

พล.ท. เสนานายาเกะจบการศกึษาจากวิทยาลยัอนนัดาใน
โคลอมโบ และสมคัรเป็นทหารในกองทพับกศรีลงักาเม่ือเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2524 หลงัจบการฝึกเรียบร้อยแล้ว ได้เข้าร่วมกบั
กองทพัน้อยทหารชา่ง นอกจากนี ้ยงัได้รับปริญญาตรีในสาขา
วิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลยัชวาหะร์ลาล เนห์รู ประเทศ
อินเดีย และจบการศกึษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ 
อีกด้วย

ตลอดอาชีพทางการทหารท่ีได้รับเกียรตยิศ พล.ท. เสนานายา
เกะด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการมากมาย รวมทัง้ได้รับการแตง่ตัง้
เป็นเสนาธิการและผู้ ฝึกสอน เคยด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการกรม 
ศนูย์บญัชาการกรมรบพิเศษ ผู้บญัชาการกองพลน้อยทหารราบ-
วาวนิูยาท่ี 211 ผู้บญัชาการกองพลน้อยรบพิเศษและผู้บญัชาการ
กองพลท่ี 52 ในวารานี เมืองจาฟฟ์นา นอกจากนี ้ยงัปฏิบตัหิน้าท่ี
ในการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี รวมถงึส�านกังานเสนาธิการพลเอกแหง่
กองพลท่ี 52 และเสนาธิการพลจตัวาในกองบญัชาการกองก�าลงั
รักษาความมัน่คงท่ีเมืองจาฟฟ์นาในชว่งเวลาวิกฤตท่ีสดุของ
สงคราม อีกทัง้ยงัถือบทบาทผู้น�าท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกท่ี
ซาปกุสัคนัดาด้วย

ใน พ.ศ. 2559 พล.ท. เสนานายาเกะได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้
บญัชาการกองก�าลงัรักษาความมัน่คงจาฟฟ์นา และมีสว่นชว่ย
เหลืออนัโดดเดน่ในการตัง้ถ่ินฐานใหมข่องคนพลดัถ่ินภายใน
คาบสมทุร ชมุชนและรัฐบาลตระหนกัถงึการปฏิบตัิหน้าท่ีอนัหา

ใดเปรียบของเขาในกระบวนการปรองดอง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2560 เขาได้รับการแตง่ตัง้เป็นเสนาธิการกองทพับกศรีลงักา และ
ยงัด�ารงต�าแหนง่พนัเอกแหง่กรมรบพิเศษ

 
คุณคิดว่าอะไรคือความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของกองทัพศรีลังกา
หลงัจากยตุสิงครามกลางเมือง 30 ปีได้ส�าเร็จใน พ.ศ. 2552 เรา
ลดการก่อการร้ายในดนิแดนของเราลง และพฒันาทฤษฎีและ
ยทุธศาสตร์ใหม ่ๆ เก่ียวกบัวิธีการตอ่ต้านการก่อการร้าย เรา
อยูม่าเป็นปีท่ีเก้าแล้วนบัตัง้แตก่ารหยดุยิงและไมมี่การปะทขุอง
สงครามในประเทศเกิดขึน้แม้แตค่รัง้เดียว

เหตุใดคุณจึงคิดว่าแนวทางในการรักษา
สันติภาพอย่างยั่งยืนของคุณประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างมาก
เราใช้แผนการท่ีครอบคลมุมากและท�างานอยา่งหนกัเพ่ือท�าให้
อดีตผู้ ก่อความไมส่งบเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม เราใช้แนวคดิ “5 
อาร์” แบบผสมผสาน ซึง่ยอ่มาจากการปรับนิสยั การฟืน้ฟ ูการ
ผสมกลมกลืน การตัง้ถ่ินฐานใหม ่และการปรองดอง ดงันัน้ 
กองทพัซึง่เป็นก�าลงัท่ีใหญ่ท่ีสดุเบือ้งหลงัยทุธศาสตร์ดงักลา่วจงึมี
สว่นร่วมอยา่งเตม็ท่ีกบัแนวคดินีท่ี้น�าพาประเทศกลบัสูภ่าวะปกติ

พล.ท. มาเฮช เสนายาเกะ ผู้บัญชาการกองทพับกศรีลงักาตรวจเยีย่มกองทหาร

เกยีรตยิศระหว่างพธีิ ขณะรับหน้าทีบ่ัญชาการในโคลอมโบเมือ่เดอืนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2560
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คุณจะอธิบายบทบาทในอนาคตของศรีลังกาใน
การรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
อย่างไร
เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีศรีลงักาควรรักษาความสงบสขุเพ่ือความมัน่คง
ในภมิูภาค และเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีภมิูภาคจะต้องมีความสงบสขุ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสนัตภิาพในภมิูภาคเป็นการสง่เสริมซึง่
กนัและกนั เราสร้างความร่วมมือท่ีส�าคญักบัหลายประเทศใน
ภมิูภาค เชน่ อินเดียและปากีสถาน ซึง่เป็นสองพนัธมิตรหลกั เรา 
ในฐานะพนัธมิตรท่ีเป็นกลาง จะท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุในภมิูภาคเพ่ือ
เช่ือมโยงแปซฟิิกผา่นศรีลงักา การสนทนากบัประเทศเหลา่นีแ้ละ
ภายในอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเร่ืองส�าคญั ในศรีลงักา ส�านกังานปลดั
กระทรวงกลาโหมเช่ือมโยงกองทพับก กองทพัเรือ และกองทพั
อากาศทัว่ทัง้สามเหลา่ทพั จากการวางแผนของรัฐเองและการ
ประสานงานในการฝึกร่วมเม่ือใดก็ตามท่ีเราเก่ียวข้อง

คุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของศรีลังกา
ในปฏิบัติการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศได้
ไหม
ศรีลงักาสง่ทหารเข้าร่วมภารกิจรักษาสนัตภิาพขององค์การ
สหประชาชาตใินหลายปีท่ีผา่นมาไปยงัประเทศตา่ง ๆ เชน่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เฮต ิเลบานอน มาลี ซดูานใต้ 
ตมิอร์-เลสเต และซาฮาราตะวนัตก ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา เรา
พยายามเพ่ิมความมุง่มัน่ทุม่เทในภารกิจดงักลา่ว ปัจจบุนั เรา
ให้การสนบัสนนุภารกิจในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เลบานอน 
และซดูานใต้ เราจดัหาก�าลงัความสามารถด้านกองทพัมากมาย 
เชน่ วิศวกร ผู้สงัเกตการณ์ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ�านวยการ เชน่ ใน
ซดูานใต้ เราก�าลงัควบคมุดแูลโรงพยายามระดบัสองอยู่

กองทัพบกศรีลังกามีการเปลี่ยนแปลงอะไรรอ
อยู่บ้าง ในเมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงนาน
แล้ว
ตอนนีเ้รามีก�าลงัพล 200,000 นายอยูใ่นกองทพับก เราประกาศ
แผนการส�าหรับ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2568 แตไ่มไ่ด้หมายความ
วา่เราจะลดขนาดลง แม้ตวัเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่จะน�า
ไปสูก่ารปรับขนาดท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาบรูณภาพของประเทศ
ท่ีน�าไปใช้กบัแตล่ะสาขาของวิศวกรกองทพับกและปืนใหญ่ เรา
ใช้กองทพับกเพ่ือชว่ยสร้างประเทศขึน้มาใหม ่นอกจากนี ้เรา
ยงัจะเพ่ิมการมีสว่นร่วมในการรักษาสนัตภิาพขององค์การ
สหประชาชาตด้ิวย

คุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพ
บกในการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่หลังความขัด
แย้งได้ไหม
กองทพับกถือเป็นสว่นหนึง่ของการมีสว่นร่วมกบัประชาชนของ
ศรีลงักา ในการโน้มน้าวใจประชาชนเรา ชว่ยจงึเหลือประชาชน
เพ่ือรับรองวา่เราจะไมเ่ข้าสูส่งครามอีก ในความหมายท่ีกว้าง
ขึน้ คือเราได้แบง่กองทพับกออกเป็นสามกองทพั แรกสดุคือกอง

ก�าลงัรบท่ีมีการฝึกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือรับมือสงคราม กองก�าลงัท่ี
สองมีไว้ส�าหรับสร้างชาต ิเราสามารถตอบแทนแก่ประเทศผา่น
การก่อสร้าง เกษตรกรรม และโครงการชลประทาน เราก�าลงั
ฟืน้ฟรูะบบและสร้างประเทศขึน้มาใหม ่เพ่ือชดใช้ในแงท่ี่วา่ทหาร
แตล่ะนายจะกลายเป็นผู้ เช่ียวชาญไมใ่ชใ่นด้านทหารราบแตใ่น
ด้านอตุสาหกรรม หนว่ยท่ีสามเป็นหนว่ยบริหารกองทพับกและ
กีฬา รวมทัง้เป็นผู้น�าในกระบวนการสร้างชาตขิึน้มาใหม ่กองทพั
บกเข้าร่วมแขง่ขนักีฬามา 22 ปีแล้ว เราคาดหวงัวา่แรงงานของ
ศรีลงักาจะน�าโดยกองทพับกผา่นกองทพัทัง้สามนี ้เพราะพวกเขา
มีวินยัและการฝึกอบรมท่ีจะท�าให้เป็นจริงได้ เราหวงัวา่จะพฒันา
ศกัยภาพของประเทศด้วยแนวทางนีไ้ด้

คุณคิดว่าสิ่งใดเป็นความท้าทายด้านความมั่นคง
ที่ใหญ่ที่สุดที่ศรีลังกาต้องเผชิญ
เราก�าลงัเปลี่ยนจากกองทพัท่ียดึภยัคกุคามเป็นหลกั มาเป็น 
กองทพัยดึเอาศกัยภาพเป็นหลกั เราจะรักษาความแข็งแกร่งของ
ทหาร การฝึกซ้อม และเตรียมยทุโธปกรณ์ให้พร้อมเผชิญกบัความ
รุนแรงทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ภยัธรรมชาตท่ีิอาจเกิดขึน้
ได้ นอกจากนี ้เรายงัเตรียมพร้อมส�าหรับภยัคกุคามแบบใหม ่เชน่ 
การค้ายาเสพตดิ การลกัลอบค้ามนษุย์ สงครามไซเบอร์ ซึง่เป็น
ภยัคกุคามแบบใหมท่ี่เราจะต้องเผชิญ นอกจากนีเ้รายงัเตรียม
พร้อมส�าหรับสถานการณ์ประชากรล้นทะลกัจากประเทศอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากการเป็นประเทศเกาะท่ีมีการเดินทางผา่น เราอาจถกูใช้
เป็นฐานก่อภยัคกุคามแบบใหมก็่ได้ ในตะวนัออกสว่นใหญ่เป็น
ประเทศมสุลมิ ซึง่มีคอ่นข้างมาก

ศรีลงักาเป็นประเทศท่ีเปิดกว้าง เป็นจดุหมายปลายทางของ
นกัทอ่งเท่ียว ดงันัน้อาจมีคนเข้ามาและใช้ประเทศเป็นท่ีด�าเนิน
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กิจกรรมดงักลา่วได้ นัน่เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท�าให้เราให้ความสนใจ
ตอ่สงครามไซเบอร์มาก มีการจดัตัง้หนว่ยงานด้านไซเบอร์ขึน้ใน
ทัง้สามเหลา่ทพัส�าหรับการปฏิบตักิารร่วม ภายใต้การควบคมุของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ซึง่จะไมไ่ด้มีเพียงการปฏิบตักิาร
ร่วมของทกุเหลา่ทพัเทา่นัน้ แตห่นว่ยงานของรัฐบาลทกุหนว่ยยงั
ร่วมมือกบัการจดัการหนว่ยงานเหลา่นัน้ด้วย

จริงท่ีวา่เรายงัไมมี่ปัญหาในตอนนี ้แตน่ัน่เป็นภยัคกุคามท่ีเรา
จะต้องเผชิญ

คุณคิดว่าประเด็นที่ต้องน�ากลับมาคิดต่อจากการ
ประชุมและนิทรรศการของกองก�าลังภาคพื้น
ดินแปซิฟิกประจ�าปีครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
22 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่เมือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวายคือเรื่องใด
การประชมุได้เน้นความส�าคญัของปฏิบตักิารแบบผสมผสานและ
ปฏิบตักิารแบบพหภุาคี ความท้าทายและสถานการณ์ในปัจจบุนั
มีความซบัซ้อนมากจนไมมี่ประเทศใดท่ีจะจดัการได้เพียงล�าพงั 
ดงันัน้ แนวทางแก้ไขจงึต้องเป็นแบบพหภุาคีเพ่ือรับมือกบัปัญหา
ระดบัภมิูภาคและระดบัโลก

เราเช่ือมัน่ในการท�าสงครามร่วมกนั แตด้่วยแนวทางแบบ
พหภุาคี ท�าให้เร่ืองดงักลา่วมีความท้าทาย สงครามเป็นสว่นขยาย
จากการเมืองในหลาย ๆ ด้าน วาระทางการเมืองของประเทศ
ตา่ง ๆ อาจเข้ามาแทรกแซง เม่ือปราศจากความเข้าใจสนัตภิาพ
ท่ีแท้จริงอยา่งท่ีประชาชนควรได้รับ ก็จะสง่ผลตอ่อดุมการณ์ของ
ประเทศเอง ประเทศเหลา่นัน้อาจไมใ่ห้ความร่วมมือในแบบท่ี
เราคดิ โดยเฉพาะในแงข่องการแบง่ปันขา่วกรอง หากไมมี่การ
แบง่ปันขา่วกรองอยา่งแท้จริง นัน่จะเป็นความท้าทายของจริงท่ี

ทกุกองทพัต้องเผชิญ ไมใ่ชแ่คส่ว่นของการฝึกซ้อมร่วมเทา่นัน้ท่ี
ท้าทาย แตเ่ป็นปัญหาด้านขา่วกรองของมนษุย์ด้วย ซึง่เป็นปัญหา
ของการให้ความรู้แก่ประชากรเพ่ือให้เข้าใจวา่เราเป็นมนษุย์ เป็น
ผู้คนท่ีแบง่แยกกนัด้วยชนชัน้ ศาสนา และอีกมากมาย พวกเขา
ตระหนกัและรับรู้ถงึความส�าคญัของการร่วมมือกนัในภมิูภาคท่ีมี
ตอ่ความมัน่คง

เราเข้าใจถงึความส�าคญัของกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้อินโดแปซฟิิกในฐานะชาวศรีลงักา เราเข้าใจในฐานะ
ประเทศหนึง่ เราหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะได้ร่วมงานกบักอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก

คุณมีประเด็นอื่นที่อยากกล่าวเพิ่มเติมกับผู้อ่าน
ของ ฟอรัม หรือไม่
เราเช่ือวา่ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นมิตรของเรา เราต้องการท�าให้
มัน่ใจวา่ประเทศเพ่ือนบ้านของเราเป็นมิตร และกระตือรือร้นท่ี
จะท�าให้แนใ่จวา่แตล่ะประเทศเป็นมิตร รวมทัง้มีความศรัทธา
วา่เพ่ือนบ้านของเราทกุประเทศจะร่วมมือกนัได้ การใช้เวลาเพ่ือ
ท�าให้มัน่ใจวา่กองทพัทัง้หมดในภมิูภาคนีเ้ป็นมิตรตอ่กนั และทกุ
คนเข้าใจถงึความส�าคญัของแนวทางพหภุาคีอยา่งแท้จริงนัน้เป็น
เร่ืองท่ีส�าคญัย่ิง  o

ซ้าย: ทหารศรีลงักาเข้าร่วมภารกจิรักษาสันตภิาพขององค์การสหประชาชาตใินเฮต ิ

โดยช่วยแจกจ่ายอุปกรณ์เลอืกตั้งใน พ.ศ. 2549

สมาชิกหน่วยกู้ภยัของกองทพับกศรีลงักาพาหญงิคนหน่ึงไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยั 

ระหว่างเกดิน�า้ท่วมทีช่านเมอืงคาดูเวลา นอกเมอืงหลวงโคลอมโบในเดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2559
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การันจ์ เรือด�าน�า้ช้ันสกอร์ปิเน่ล�าทีส่ามของกองทพัเรืออนิเดยี 

พร้อมทีจ่ะออกสู่ทะเลอาหรับหลงัจากพธีิฉลองทีอู่่ต่อเรือมาซา

กอนในมุมไบเมือ่วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2561  เอเอฟพี/เกต็ต้ีอิมเมจ

การปรบัปรงุ
เรอืด�าน�า้ของ
อนิเดยีใหท้นัสมยั 
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างเป็นวนัท่ีนา่จดจ�าส�าหรับกองทพัเรืออินเดีย จากการเฉลมิ
ฉลองครบรอบ 50 ปีของกองเรือด�าน�า้เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี ร�าลกึถงึเหตกุารณ์ดงั
กลา่วด้วยการมอบหมายการเข้าประจ�าการให้กบัให้เรือด�าน�า้ชัน้  
สกอร์ปิเนท่ี่ผลติขึน้เองเป็นล�าแรกของอินเดีย ซึง่เป็นเรือของกองทพั
เรืออินเดียท่ีช่ือวา่กลัวารี

 เรือไอเอน็เอส กลัวารี ตัง้ช่ือตามฉลามเสือซึง่เป็นนกัลา่ท่ีนา่กลวั
ในมหาสมทุรอินเดีย เป็นเรือด�าน�า้เพชรฆาตพลงัดีเซลขนาด 61.7 
เมตร 1,565 ตนัล�าแรกจากหกล�าท่ีตอ่ขึน้โดยบริษัทซึง่ตัง้อยูใ่นเมือง 
มมุไบและมีรัฐบาลเป็นเจ้าของท่ีช่ือมาซากอนดอ็ก จ�ากดั หรือเอม็ดี
แอล ข้อตกลงดงักลา่วเกิดขึน้ภายใต้การถ่ายโอนเทคโนโลยีจากดีซี
เอน็เอส บริษัทตอ่เรือของฝร่ังเศส ซึง่ปัจจบุนัใช้ช่ือวา่เนเวิลกรุ๊ป มีการ
ก�าหนดช่ือโครงการวา่ โปรเจกต์-75 เร่ิมต้นขึน้ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2549 และเรือกลัวารีจงึเปิดตวัในอีกเก้าปีให้หลงั จากนัน้ก็มีการตดิ
ตัง้อปุกรณ์และทดลองเดนิเรือตอ่อีกสองปี

การประจ�าการของเรือกลัวารีท�าให้นกึย้อนไปถงึวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2510 เม่ือกองทพัเรือได้รับเรือในช่ือเดียวกนัล�าแรก ซึง่เป็นเรือ
ด�าน�า้เชือ้เพลงิดีเซลชัน้โซเวียตฟ็อกซ์ทรอตล�าแรกในแปดล�า ท่ีท�าให้
เกิดกองเรือด�าน�า้ของกองทพัเรือ เรือทัง้แปดล�าซึง่ตอ่ขึน้ท่ีอูซ่โูดเมคใน
เมืองเลนินกราด (ปัจจบุนัคือกรุงปีเตอร์สเบร์ิก) ได้รับการปลดประจ�า
การแล้ว เรือชัน้สกอร์ปิเนล่�าท่ีสองมีช่ือวา่ คนัเดอรี ซึง่เป็นช่ือท่ีตัง้ตาม
เรือล�าท่ีสองในชัน้ฟ็อกซ์ทรอตด้วยเชน่กนั เรือดงักลา่วเปิดตวัในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 และอยูร่ะหวา่งการทดลองแลน่ในทะเล ในขณะ
ท่ีเรือล�าท่ีสาม การันจ์ เปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เรือ
ด�าน�า้ท่ีเหลืออีกสามล�ายงัอยูใ่นขัน้ตดิตัง้อปุกรณ์มากมายและจะเข้า
ร่วมกองเรือภายใน พ.ศ. 2563 

 
การคืนชีพเรือ
กองทพัเรืออินเดียคืนชีพตามธรรมเนียมให้กบัเรือและเรือด�าน�า้ท่ีปลด
ประจ�าการไปแล้วผา่นการตัง้ช่ือ ทางการอินเดียปลดประจ�าการเรือ 
กลัวารีล�าแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 หลงัรับใช้ชาตมิาเกือบ 
30 ปี

 นายแรม นาท โควินด์ ประธานาธิบดีอินเดียซึง่เป็นผู้บญัชาการ
สงูสดุของกองทพับก มอบธงสีประจ�าตวัของประธานาธิบดีให้แก่
กองทพัเรือด�าน�า้ นบัเป็นเกียรตยิศสงูสดุท่ีมอบให้แก่หนว่ยทหารใด ๆ 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2494 กองทพัเรืออินเดียซึง่เฉลมิฉลอง 
พ.ศ. 2560 เป็น “ปีแหง่เรือด�าน�า้” นบัเป็นกองทพัแรกในสามเหลา่ทพั
ท่ีได้รับเกียรติดงักลา่ว

 พล.ร.จ. ราเกช อานนัด์ (เกษียณอาย)ุ ประธานและกรรมการผู้
จดัการของบริษัท มาซากอนดอ็ก จ�ากดั มองวา่การน�าเรือกลัวารีเข้า
มาร่วมในกองทพัเรืออินเดียเป็น “จดุเปลี่ยนส�าคญัในการท�าสงคราม

ใต้น�า้อนัเน่ืองมาจากความเหนือกวา่ในทกุด้านของการปฏิบตักิาร” 
นายราเกชซึง่ยกยอ่งความสมบรูณ์แบบของการยิงอาวธุทัง้หมดก่อน
การเข้าประจ�าการ กลา่ววา่ เทคโนโลยีล�า้สมยัของเรือชัน้สกอร์ปิเน่
นีป้ระกอบด้วยคณุสมบตักิารลอ่งหนท่ีเหนือกวา่ เชน่ เทคนิคการ
การเก็บเสียงขัน้สงู ระดบัเสียงรบกวนท่ีแผอ่อกมาต�่า รูปทรงท่ีเพ่ิม
ประสทิธิภาพทางอทุกพลศาสตร์ และพลงัท�าลายล้างด้วยตอร์ปิโดน�า
วิถีท่ีแมน่ย�า รวมทัง้ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือแบบปลอ่ยผา่นชดุยิง 

กระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าท่ีกองทพัเรือปฏิเสธวา่การร่ัวไหล
ของข้อมลูอยา่งมหาศาลในโปรเจกต์-75 ซึง่รายงานโดยหนงัสือพิมพ์ 
ดิออสเตรเลียน เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559 บอ่นท�าลายโครงการ
เรือด�าน�า้ท่ีละเอียดออ่นของรัฐบาลอินเดียหรือเป็นอนัตรายตอ่ความ
มัน่คงของประเทศ เพ่ือลดผลกระทบของการเผยแพร่ขา่วดงักลา่ว 
ทางการจงึโต้แย้งวา่เอกสารท่ีร่ัวไหลออกไปทัง้หมด 22,400 หน้า 
สว่นใหญ่ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูเก่าเม่ือ พ.ศ. 2554 ซึง่
ตอนนีไ้ด้รับการแก้ไขแล้ว ออสเตรเลียได้มอบสญัญาจ�านวน 5 หม่ืน
ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 3.8 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือ 1.2 ล้านล้านบาท) ให้แก่ดีซีเอน็เอส (เนเวิลกรุ๊ป) ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 เพ่ือตอ่เรือด�าน�า้ 12 ล�า และข้อมลูท่ีร่ัวไหลดงั
กลา่วถือเป็นผลมาจากการจารกรรมขององค์กร 

เรือด�าน�า้อยูใ่นแนวหน้าของปฏิบตักิารเชิงรุกทัง้หมดของกองทพั
เรืออินเดีย มีบทบาทโดดเดน่โดยเฉพาะในสงครามระหวา่งอินเดีย
กบัปากีสถานเม่ือ พ.ศ. 2514 เม่ือมีการเคลื่อนเรือด�าน�า้สี่ล�าไปยงั
สมรภมิูทางทะเลทัง้ทางตะวนัออกและตะวนัตกของปฏิบตักิารบน
อา่วเบงกอลและทะเลอาหรับ เพ่ือจ�ากดัการปฏิบตักิารของศตัรู 
ปัจจบุนั กองทพัเรืออินเดียมีประสบการณ์ในการปฏิบตักิารด้วย
เรือด�าน�า้แบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์หกชัน้ ซึง่เป็นเรือด�าน�า้ท่ี
มียทุธศาสตร์ทางทะเลท่ีแท้จริงในการใช้การป้องปรามเพ่ือรักษา
สนัตภิาพ

เอาชนะอุปสรรค
50 ปีของเรือด�าน�า้อินเดียไมไ่ด้เป็นไปอยา่งราบร่ืนเสมอ สี่ปีก่อน เจ้า
พนกังานตรวจสอบการเงินการบญัชีและผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดนิ
รายงานวา่ การสร้างเรือรบด้วยตนเองจะมีการหยดุชะงกัอยา่งตอ่
เน่ืองด้วยเวลาและงบประมาณท่ีบานปลาย สมห์ุบญัชีของประเทศ
เลือกบริษัทมาซากอนดอ็กให้เป็นผู้สรุปคา่ใช้จา่ยส�าหรับรายการท่ี
ไมส่ามารถยอมรับได้ นอกจากนี ้รายงานดงักลา่วยงัต�าหนิเร่ืองการ
ขาดการมองการณ์ไกลและการสื่อสารระหวา่งกระทรวงกลาโหมและ
กองทพัเรืออินเดีย 

โปรเจกต์-75 ลา่ช้ากวา่ก�าหนดการ 5 ปี และต้นทนุสญัญาเดมิ
ของโครงการจาก 2.63 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 8.4 หม่ืน
ล้านบาท) เพ่ิมขึน้เป็น 3.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 

กองเรอืช้ันสกอรปิ์เนท่ี่ตอ่ขึน้เอง เป็นหวัขอ้ของการเฉลมิฉลอง
นายสาโรช	บานาการปรบัปรงุ

เรอืด�าน�า้ของ
อนิเดยีใหท้นัสมยั 

ช่
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เรอืด�ำน�้ำอยูใ่นแนวหนำ้ของปฏบิตักิำรเชิง
รุกทัง้หมดของกองทพัเรอือนิเดยี ปัจจุบนั 
กองทพัเรอือนิเดยีมปีระสบกำรณใ์นกำร
ปฏบัิติกำรดว้ยเรอืด�ำน�้ำแบบธรรมดำและ
แบบนวิเคลยีรห์กช้ัน ซ่ึงเป็นเรอืด�ำน�้ำที่มี
ยุทธศำสตรท์ำงทะเลที่แทจ้รงิในกำรใช้กำร
ป้องปรำมเพื่อรกัษำสนัตภิำพ

บุคลากรกองทพัเรืออนิเดยียนืบนเรือด�าน�า้อนิเดยีระหว่าง

การสวนสนามทางเรือนานาชาต ิในวสิาขาปัตนัม เมือ่เดอืน

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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แสนล้านบาท) ไอเอน็เอส กลัวารี ได้เข้าประจ�าการใน 
พ.ศ. 2555 นอกเหนือจากเวลาและคา่ใช้จา่ยท่ีบานปลาย
แล้ว ยงัมีความท้าทายหลกัอีกอยา่งหนึง่ เรือชัน้สกอร์ปิเน่
จะต้องมีการตดิตัง้ระบบขบัเคลื่อนโดยไมพ่ึง่พาอากาศ 
ซึง่ก�าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันานบัตัง้แต ่พ.ศ. 2545 โดย
องค์กรวิจยัและพฒันาทางกลาโหม แตร่ะบบขบัเคลื่อน
โดยไมพ่ึง่พาอากาศกลบัไมไ่ด้ติดตัง้และความลา่ช้า
ยาวนานท�าให้เกิดค�าถามเก่ียวกบัการผลติในท่ีสดุ

ระบบขบัเคลื่อนโดยไมพ่ึง่พาอากาศเพ่ิมประสทิธิภาพ
ความทนทานของเรือด�าน�า้ท่ีไมใ่ชนิ่วเคลียร์ในการอยูไ่ด้
น�า้ได้นานสามถงึห้าเทา่ เรือด�าน�า้ท่ีไมมี่ระบบขบัเคลื่อน
โดยไมพ่ึง่พาอากาศสามารถอยูใ่ต้น�า้ได้นานเพียงสอง
ถงึสามสปัดาห์เทา่นัน้ ขณะท่ีในปัจจบุนัเรือด�าน�า้แบบ
ธรรมดามาพร้อมกบัระบบขบัเคลื่อนโดยไมพ่ึง่พาอากาศ 
การขาดสมรรถนะท่ีส�าคญันีเ้ป็นข้อจ�ากดัในการปฏิบตัิ
การของอินเดีย กองทพัเรืออินเดียห้อมล้อมไปด้วยกอง
เรือด�าน�า้ท่ีด้อยสมรรถนะ 15 ล�า รวมถงึเรือด�าน�า้ไอเอน็
เอส กลัวารีและไอเอน็เอส อารีฮนัต์ ซึง่เป็นเรือล�าแรกท่ี
ตอ่ขึน้เองและเป็นเรือด�าน�า้ตดิตัง้ขีปนาวธุทิง้ตวัพลงังาน
นิวเคลียร์ท่ีเข้าประจ�าการเม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559 
เรือด�าน�า้บางสว่นใกล้จะปลดประจ�าการแล้ว และมีมาก
ท่ีสดุเพียง 10 ล�าท่ีสามารถปฏิบตักิารได้ตลอดเวลา นอก
เหนือจากเรือกลัวารี อารีฮนัต์ และเรือด�าน�า้พลงังาน
นิวเคลียร์ท่ีเชา่จากรัสเซียเป็นเวลา 10 ปีในข้อตกลงมลูคา่ 

900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2.8 หม่ืนล้านบาท) 
เรือสว่นท่ีเหลือประกอบด้วยเรือด�าน�า้ชัน้สนิธกุอช 3,100 
ตนั (ชัน้กิโลจากรัสเซีย) จ�านวนแปดล�าลดลงจาก 10 ล�า 
และเรือด�าน�า้ชัน้ชิชมูาร์จากเยอรมนี เอชดีดบัเบลิย ูไทป์ 
209 ขนาด 1,850 ตนัจ�านวนสี่ล�า ในขณะท่ีอายกุารใช้
งานของเรือด�าน�า้ท่ีก�าหนดไว้คือประมาณ 25 ปี เรือชัน้
กิโลแปดล�ามีอาย ุ23 ถงึ 28 ปีแล้วและเรือเอชดีดบัเบลิยู
มีอาย ุ20 ถงึ 28 ปีแล้ว

หนึง่ในเรือด�าน�า้ชัน้กิโลมีช่ือวา่ ไอเอน็เอส สนิธรัุก
ชกั เข้าประจ�าการใน พ.ศ. 2540 ได้รับความเสียหายจาก
การระเบดิท่ีบริเวณท่ีจอดเรือในมมุไบ ในชว่งภยัพิบตัิ
ด้านสนัตภิาพท่ีเลวร้ายท่ีสดุของกองทพัเรืออินเดีย ซึง่มี
เจ้าหน้าท่ีเสียชีวิตสามนายและลกูเรือ 15 คนเม่ือเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2556

ความท้าทายยังคงมีอยู่
ในฐานะผู้ มีอ�านาจทางทะเลในภมิูภาคท่ีพยายามรวม
พืน้ท่ีท่ีมีการเข้าถงึทัว่ทะเลตา่ง ๆ ตัง้แตจ่ะงอยแอฟริกา
ไปจนถงึชอ่งแคบมะละกา ตลอดจนทะเลจีนใต้ให้เป็นปึก
แผน่ อินเดียต้องการเพ่ิมก�าลงัเรือด�าน�า้และขยบัขยาย
กลุม่เรือบรรทกุอากาศยาน จงึก�าหนดเป้าหมายการน�า
เรือด�าน�า้ใหม ่24 ล�าเข้ามาภายใน พ.ศ. 2573 เพ่ือให้
แนใ่จในระดบัก�าลงัพล ภายใต้แผน 30 ปีท่ีได้รับการ
อนมุตัโิดยคณะกรรมการกิจการด้านความมัน่คงใน พ.ศ. 

พนักงานดซีีเอน็เอ

สมองใบพดัของเรือ

ด�าน�า้ช้ันสกอร์ปิเน่ที่

บริษทั เนเวลิ ดเีฟนส์ 

ปัจจุบันเปลีย่นช่ือเป็น

เนเวลิกรุ๊ปในเมอืง

ลา มงตาญ ประเทศ

ฝร่ังเศส เมือ่เดอืน

เมษายน พ.ศ. 2559  

รอยเตอร์
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2542 เรือด�าน�า้คร่ึงหนึง่มีการตอ่ขึน้ด้วยความร่วมมือ
จากตา่งประเทศภายใน พ.ศ. 2555 โดยอีก 12 ล�าท่ี
เหลือจะตอ่ขึน้ตามการออกแบบเอง 

เวลาและคา่ใช้จา่ยท่ีบานปลายของโครงการเรือด�า
น�า้ชัน้สกอร์ปิเนแ่สดงให้เหน็วา่เป้าหมายยงัคงหา่งไกล 
การพฒันาท่ีด�าเนินไปอยา่งช้า ๆ อาจสง่ผลกระทบเชิง
ยทุธศาสตร์ตอ่อินเดีย ซึง่มีแนวชายฝ่ังท่ีกว้างใหญ่ถงึ 
7,615 กิโลเมตรตดิกบัทะเลอาหรับ อา่วเบงกอล และ
ทะเลอินเดีย อนัดามนัและนิโคบาร์ หนึง่ในดนิแดนแทรก
ของเกาะอยูใ่กล้กบัพมา่ ไทย และอินโดนีเซียมากกวา่
แผน่ดนิใหญ่ของอินเดีย ด้วยปริมาณการค้าระหวา่ง
ประเทศมากกวา่ร้อยละ 90 ท่ีเกิดขึน้ไปทัว่ทะเลดงักลา่ว 
อินเดียจงึมอบหมายให้กองทพัเรืออินเดียรักษาความ
มัน่คงของเส้นทางการสื่อสารทางทะเลท่ีส�าคญั

เรือไอเอน็เอส อารีฮนัต์ได้รับการพฒันาและตอ่ขึน้
ในประเทศด้วยงบประมาณ 2.9 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 9.2 หม่ืนล้านบาท) เป็นล�าแรกจากกลุม่เรือ
ท่ีขบัเคลื่อนด้วยพลงันิวเคลียร์สามล�า ซึง่คดิขึน้มาใน 
พ.ศ. 2541 แตเ่พ่ิงมีการเปิดตวัเม่ือเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 และเข้าประจ�าการในอีกเจ็ดปีตอ่มา นกั
ออกแบบชาวรัสเซียได้ให้ความชว่ยเหลือในโครงการ
นี ้ซึง่อ้างอิงจากการออกแบบเรือด�าน�า้อะคลูา-1 ท่ีมี
การดดัแปลง เรือไอเอน็เอส อารีฮนัต์ขนาด 6,000 ตนั
สร้างขึน้ผา่นความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เคร่ือง
ปฏิกรณ์ขนาด 83 เมกะวตัต์ของเรือได้รับการออกแบบ

โดยศนูย์วิจยัอะตอมพาพา ตวัเรือประดษิฐ์ขึน้โดยบริษัท 
ลาร์เซนแอนด์เทอโบร จ�ากดั และจดัการประกอบโดย
ศนูย์การตอ่เรือของคณะกรรมการโครงการเรือทัว่ไปท่ีวิ
สาขาปัตนมั

เรือไอเอน็เอส อารีฮนัต์ได้รับการตดิตัง้เรือด�าน�า้
สาการิกา เค-15/ขีปนาวธุทอดตวัติดเรือ ซึง่ผลติขึน้
เอง 12 ลกูท่ีมีพิสยั 700 กิโลเมตร และสามารถบรรทกุ
หวัรบนิวเคลียร์ 1 ตนั ลกูเรือ 100 นายของเรืออารีฮนัต์
ความยาว 110 เมตรล�าดงักลา่วได้รับการฝึกอบรมจากผู้
เช่ียวชาญชาวรัสเซีย

ส�าหรับประสบการณ์ในการปฏิบตักิารและการฝึก
อบรมเรือด�าน�า้โจมตีพลงังานนิวเคลียร์ กองทพัเรือ
อินเดียสัง่เรือชัน้อะคลูา-2 เข้ามาจากรัสเซียในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2555 โดยเป็นการเชา่ 10 ปี เรือด�าน�า้
ขนาด 8,140 ตนัดงักลา่วซึง่ควบคมุโดยลกูเรือ 73 นาย
ได้รับการขนานนามใหมเ่ป็น ไอเอน็เอส จกัรา 2 และน�า
ไปใช้ท่ีวิสาขาปัตนมัซึง่เป็นฐานของนายพลเรือด�าน�า้
ด้วย แม้วา่เรือล�าดงักลา่วจะมีความทนทานถงึ 100 วนั
และสามารถท�าความเร็วได้ถงึ 30 น็อต รวมทัง้ด�าน�า้ได้
ลกึถงึ 600 เมตร แตก็่ไมส่ามารถบรรทกุหวัรบนิวเคลียร์
ตามท่ีสญัญาเชา่ระบไุด้ แม้จะมีการตดิตัง้ทอ่ตอร์ปิโด
แปดทอ่ก็ตาม อดีตสหภาพโซเวียตให้กองทพัเรืออินเดีย
เชา่เรือด�าน�า้โจมตีพลงังานนิวเคลียร์ ชัน้อะคลูา-1 ใน
ลกัษณะเดียวกนั แตเ่ปลี่ยนช่ือเรือใหมเ่ป็น ไอเอน็เอส 
จกัรา ตัง้แต ่พ.ศ. 2531 จนถงึ พ.ศ. 2534

เรือไอเอน็เอส เกดแมต 

ซ่ึงเป็นเรือยงิจรวดต่อ

ต้านเรือด�าน�า้แบบหลาย

ล�ากล้อง เตรียมจอด

เทยีบท่าทีก่รุงมะนิลา 

ประเทศฟิลปิปินส์ 

ระหว่างการทวัร์กระชับ

มติรส่ีวนัซ่ึงรวมถงึ

เวยีดนามและสิงคโปร์ใน

เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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การพัฒนาภูมิภาค
อินเดียพบวา่มีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องก้าวทนัตอ่การพฒันา
ในพืน้ท่ีชายฝ่ัง เน่ืองจากความสามารถในการตอ่สู้ใต้ทะเลท่ีเพ่ิม
ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองของปากีสถานและจีน ทัง้สองประเทศเพ่ือนบ้านท่ี
เคยท�าสงครามด้วยในอดีต รัฐบาลจีนก�าลงัใช้การยบัยัง้นิวเคลียร์
ทางทะเลท่ีมีประสทิธิภาพ ผา่นเรือด�าน�า้ตดิตัง้อาวธุนิวเคลียร์พิสยั
ไกล ด้วยหนึง่ในกองเรือเรือด�าน�า้โจมตีท่ีใหญ่ท่ีสดุ ซึง่ประกอบด้วย
เรือด�าน�า้โจมตีพลงังานนิวเคลียร์ตดิตัง้ขีปนาวธุสี่ล�าหรือเอสเอสบี
เอน็ เอสเอสเอน็หกล�า และเอสเอสเค 53 ล�า ตามการรายงานของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อาจมีการตอ่เรือเอสเอสบีเอน็ล�าท่ีห้าขึน้
ในท่ีสดุ โดยแตล่ะล�าจะติดตัง้ขีปนาวธุ เจแอล-2 12 ลกูท่ีสามารถ
ขนสง่หวัรบนิวเคลียร์ 1 ตนัท่ีระยะ 8,000 กิโลเมตร

นอกจากนี ้จีนยงัขายเรือด�าน�า้ให้กบัปากีสถานและบงักลาเทศ
ด้วย เรือด�าน�า้แปดล�าท่ีขายให้กบัรัฐบาลปากีสถานในราคารวมท่ี
ประมาณ 4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถงึ 5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 1.2 แสนล้านบาทถงึ 1.5 แสนล้านบาท) เป็นเรือด�าน�า้
พลงัดีเซล เอส20 เรือสี่ล�าแรกจะตอ่โดยบริษัทไชนา่ ชิปบลิดงิ อิน
ดสัตรี คอร์ป ซึง่จะตัง้ศนูย์การฝึกอบรมขึน้ท่ีเมืองการาจีอีกด้วย 
และจะสง่มอบเรือภายใน พ.ศ. 2566 ขณะท่ีล�าท่ีเหลือจะประกอบ
ท่ีการาจี ชิปบลิดงิและเอน็จิเนียร่ิง เวิร์คส์ ภายใน พ.ศ. 2571 
กองทพัเรือปากีสถานน�าเรือด�าน�า้อโกสต้า 90บี (ชัน้คาลดิ) จ�านวน 
3 ล�าท่ีซือ้ในชว่งทศวรรษ 1990 (พ.ศ.2533-2542) และเรือด�าน�า้
อโกสต้า 70 (ชัน้แฮชแมท) 2 ล�าท่ีมีอายมุากกวา่โดยย้อนไปจนถงึ
ปลายทศวรรษ 1970 (พ.ศ.2513-2523) มาใช้ปฏิบตักิาร 

บงักลาเทศก�าลงัจดัซือ้เรือด�าน�า้พลงัดีเซลไทป์ 035จี ชัน้  
หมิงสองล�าจากข้อตกลงกบัรัฐบาลจีนในราคา 193 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 6.1 พนัล้านบาท) ซึง่จะเป็นเรือด�าน�า้ล�าแรกใน
กองทพัเรือบงักลาเทศ และตามท่ีนางชีคห์ ฮาสนิา นายกรัฐมนตรี
บงักลาเทศระบไุว้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 วา่จะเปลี่ยนกองทพั
ให้เป็นกองก�าลงัแบบ “สามมิต”ิ “ประเดน็เร่ืองการก่อสร้างฐาน
เรือด�าน�า้อยูร่ะหวา่งการด�าเนินการ” นางฮาสนิากลา่วเสริม ตาม
รายงานของหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ  ดาห์กาทริบูน

นอกจากนี ้การตดัสนิใจท่ีลา่ช้ายงั ขดัขวางการพฒันาความ
เช่ียวชาญของอินเดียในการสร้างเรือด�าน�า้ ในโครงการก่อนหน้า
นีเ้ก่ียวกบัเรือด�าน�า้เอชดีดบัเบลิย ูชัน้ชิชมูาร์สี่ล�า เรือสองล�าแรก
สร้างโดยเอชดีดบัเบลิยท่ีูเมืองคีล และสง่มอบให้กองทพัเรืออินเดีย
ใน พ.ศ. 2529 ในขณะท่ีอีกสองล�าสร้างขึน้ท่ีมาซากอนดอ็กและ
เข้าประจ�าการใน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2537 มาซากอนดอ็ก
ลงทนุ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 575 ล้านบาท) ในการ
สร้างโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรับการก่อสร้างเรือด�าน�า้ซึง่อยูใ่นภาวะ
เลกิใช้งานหลงัจาก พ.ศ. 2537 นอกจากนี ้สิง่ท่ีสญูเสียไปในชว่ง
หลายปีท่ีผา่นมาคือการฝึกอบรมและทกัษะท่ีมอบให้แก่บคุลากร
ของอินเดียหลายคนท่ีอาคารเอชดีดบัเบลิยใูนเยอรมนี และ
สถาปนิกรวมทัง้ผู้ดแูลกองทพัเรือของอินเดีย ต้องมีการรือ้อูต่อ่เรือ
ดงักลา่วขึน้มาใหมห่ลงัจากท่ีมีการท�าสญัญาสร้างเรือชัน้สกอร์ปิเน่
ใน พ.ศ. 2548 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลติส�าหรับการก่อสร้างแบบ

บรูณาการท่ีชว่ยลดระยะเวลาการสร้าง โครงการปรับแมซดอ็กให้
ทนัสมยัประจ�า พ.ศ. 2557 ท่ีมีมลูคา่ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 4.1 พนัล้านบาท) ของมาซากอนดอ็ก ด�าเนินการสร้าง
อาคารใหมแ่ละก่อสร้างโรงประกอบยอ่ยเพ่ิมเตมิมลูคา่ 35 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.1 พนัล้านบาท) ส�าหรับสร้างเรือด�า
น�า้สองกลุม่พร้อมกนั

การคาดการณ์เกี่ยวกับโปรเจกต์-75
โปรเจกต์-75 ของอินเดียมีมลูคา่ 12 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 3.8 แสนล้านบาท) และคา่ใช้จา่ยอาจสงูขึน้ไปอีก ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัขอบเขตของการชดเชยและการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากผู้
ให้ความร่วมมือจากตา่งประเทศ

ค�าร้องขอข้อมลูท่ีออกโดยกองทพัเรืออินเดียได้รับการตอบรับ
จากเนเวิลกรุ๊ปส�าหรับเรือชัน้สกอร์ปิเนท่ี่มีการดดัแปลง บริษัท ทิส
เซน่ครุปป์ มารีน ซสิเทม็ส์ ของเยอรมนีผลกัดนัให้มีเรือไทป์ 214 
บริษัท ซาบ คอกคมุส์ เอบี ของสวีเดนส�าหรับเรือ เอ24 และบริษัท 
รูบนิ เซน็ทรัล ดีไซน์ บโูร ฟอร์ มารีน เอน็จิเนียร่ิง ของรัสเซียส�าหรับ
เรือ อามวัร์ 1650 สว่นบริษัท นาวานเทีย ของสเปนซึง่คาดวา่จะ
น�าเสนอเรือชัน้ เอส-80 และบริษัท มิตซบูชิิ เฮฟวี อินดสัตรีส์ และ
คาวาซากิ เฮฟวี อินดสัตรีส์ ของญ่ีปุ่ นซึง่ร่วมกนัสร้างเรือด�าน�า้โซ
ริว ได้รับการพิจารณาวา่เป็นผู้แขง่ขนัรายแรก ๆ แตก่ลบัถอนตวั
ออกไป

โปรเจกต์-75 ของอินเดียมีก�าหนดให้สร้างเรือด�าน�า้เอสเอสเค 
6 ล�าท่ีอูต่อ่เรือของรัฐหรือเอกชนในประเทศ ซึง่มีศกัยภาพในการ
ตอ่เรือด�าน�า้แบบธรรมดาท่ีทนัสมยัด้วยความร่วมมือกบัพนัธมิตร
ท่ีมีเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ เรือด�าน�า้เหลา่นีจ้ะได้รับการตดิตัง้
ระบบขบัเคลื่อนโดยไมพ่ึง่พาอากาศ และตดิตัง้ขีปนาวธุชนิดตดิตัง้
บนเรือเพ่ือการโจมตีเป้าหมายบนฝ่ัง รวมทัง้จะสามารถใช้งานร่วม
กบัอาวธุและเซน็เซอร์ท่ีผลติขึน้เอง จะมีการก�าหนดพารามิเตอร์
ทางเทคนิคโดยขึน้อยูก่บัการตอบรับจากบริษัททัง้สี่แหง่ ซึง่จะต้อง
สง่เสนอการประกวดราคาทางเทคนิคและทางพาณิชย์หลงัจากมี
การออกค�าร้องขออยา่งเป็นทางการส�าหรับข้อเสนอ 

กระบวนการคดัเลือกจะใช้เวลาประมาณสองปี โดยเรือด�าน�า้
ล�าแรกคาดวา่จะเปิดตวัในอีกแปดเดือนหลงัจากข้อตกลงเสร็จ
สิน้ เทคโนโลยีท่ีถ่ายโอนมาจะชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ออกแบบท่ีท�าขึน้เองท่ีส�านกังานออกแบบของกองทพัเรือรวมถงึท่ี
อูต่อ่เรือ เรือด�าน�า้ดงักลา่วมีแนวโน้มจะเป็นการลอกแบบมาจาก
การออกแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยผสานการเปลี่ยนแปลงและปรับให้ทนั
สมยัเพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการด้านการใช้งานของกองทพั
เรืออินเดีย

แม้อินเดียจะมุง่มัน่ฟืน้ฟกูารเข้าถงึทางพืน้ท่ีใต้ทะเลอีกครัง้ แต่
จะต้องใช้ความพยายาม เจตนารมณ์ทางการเมือง และเงินทนุ
ท่ีจ�าเป็นมากขึน้ในการเสริมสร้างกองเรือด�าน�า้ให้อยูใ่นระดบัท่ี
จ�าเป็น  o

บทความนีป้รากฏครัง้แรกในนิตยสาร บิสซิเนสอินเดีย ฉบบัวนัท่ี 29 มกราคม ถงึ 
11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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วินยั เการา

อนิเดยีและอนิโดนีเซียสร้างความสัมพนัธ์ที่

แน่นแฟ้นยิง่ขึน้เพือ่ความมัน่คง

การร่วมมอืในภูมภิาค
อย่างมยุีทธศาสตร์

อินเดียไมพ่งึพอใจแคก่ารมองไปทางตะวนัออกอีกแล้ว แตต้่องการ
เป็นผู้ มีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัตอ่ดลุอ�านาจในภมิูภาคโดยการท�าหน้าท่ี
ในตะวนัออก แม้การก�าหนดลกัษณะและขอบเขตของความร่วมมือ
ในอินโดแปซฟิิกจะไมใ่ชห่น้าท่ีของอินเดีย แตจ่ากการอภิปรายและ
การทดลอง อินเดียก็สามารถหาพืน้ท่ีซึง่ความร่วมมือท่ีเพ่ิมขึน้จะให้
ผลประโยชน์ด้านความมัน่คงร่วมกนัได้ ตามค�ากลา่วของนายลหูตั 
ปันด์จายตนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกิจการทางทะเลของอินโดนีเซีย 
"ความสมัพนัธ์ของอินเดียและอินโดนีเซียมีความส�าคญัตอ่ดลุอ�านาจ
ในเอเชีย" เหน็ได้ชดัวา่อินโดนีเซียมีความกระตือรือร้นพอ ๆ กนั เพ่ือให้
แนใ่จวา่จะมีการป้องกนัอยา่งมีประสทิธิภาพไมใ่ห้จีนเดนิหน้าในวิถีท่ี
เป็นปรปักษ์กนัในปัจจบุนั

ความพยายามของรัฐบาลนายโมทีท่ีจะเช่ือมอินเดียเข้ากบักลุม่
เพ่ือนบ้านทางทะเลดัง้เดมิ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในอินโดแปซฟิิก มีจดุ
มุง่หมายท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยระหวา่งประเทศแบบเสรีนิยม
ตามกฎเกณฑ์ โดยท�าให้แนใ่จวา่การเคลื่อนไหวของผู้คน สนิค้า และ
บริการตา่ง ๆ ผา่นชอ่งแคบมะละกา ซึง่เป็นหนึง่ในเส้นทางการขนสง่ท่ี
คกึคกัท่ีสดุระหวา่งมหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแปซฟิิกนัน้จะเป็น
ไปโดยเสรี เสรีภาพในการเดินเรือ ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน
ของทา่เรือ และการเข้าถงึตลาดโดยไมมี่อปุสรรคเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับ
วตัถปุระสงค์นี ้ดงันัน้ จดุส�าคญัของการเยือนอินโดนีเซียของนายโมที 
คือเพ่ือเน้นย�า้วา่ทัง้สองประเทศเป็นเพ่ือนบ้านทางทะเลท่ีใกล้ชิดกนั 
นายโมทีและนายโจโก "โจโกวี" วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เหน็
พ้องกนัในการยกระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอินเดียกบัอินโดนีเซีย ให้
เป็นความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ท่ีครอบคลมุ แถลงการณ์ของทัง้สอง
ย�า้ถงึ "ความส�าคญัของการสร้างภมิูภาคอินโดแปซฟิิกท่ีเสรี เปิดกว้าง 
โปร่งใส อิงกฎเกณฑ์ สงบสขุ เจริญรุ่งเรือง และไมแ่บง่แยก" ซึง่จะ
ยดึถือ "อ�านาจอธิปไตยและบรูณภาพแหง่ดนิแดน กฎหมายระหวา่ง
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมาย
ทะเล อิสรภาพในการเดนิเรือ การบนิข้ามนา่นฟ้า และการพฒันา
อยา่งยัง่ยืน"

ในขณะเดียวกนั นายโจโกวีพยายามท่ีจะเปลี่ยนอินโดนีเซียให้มี
อ�านาจทางทะเล และมุง่มัน่ในด้านอ�านาจอธิปไตยทางทะเลส�าหรับ
ประเทศของตน ดงันัน้ การยืนยนัซ�า้ถงึการปกป้องอิสรภาพในการ
เดนิเรือจงึม่งุเป้าอยา่งชดัเจนไปท่ีจีน ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในข้อพิพาท
ด้านอาณาเขตท่ีมีการโต้แย้งกนัอยา่งดเุดือดในทะเลจีนใต้และตะวนั
ออก รัฐบาลอินโดนีเซียอ้างวา่ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบัข้อพิพาทด้าน
อาณาเขตใด ๆ กบัรัฐบาลจีนในทะเลจีนใต้ อยา่งไรก็ตาม อินโดนีเซีย
ไมล่งัเลท่ีจะปะทะกบัจีนในเร่ืองสทิธ์ิการท�าประมงเกินขนาดบริเวณ
รอบหมูเ่กาะนาทนูา มีการมองวา่ทา่ทีท่ีนา่ทึง่ของนายโจโกวีในการ
จดัประชมุคณะรัฐมนตรีบนเรือรบนอกหมูเ่กาะนาทนูา เพียงไมก่ี่วนั

แมว่้าอินเดียและอินโดนีเซียจะมีความเชือ่มโยงทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมาอย่างยาวนาน แต่

ความร่วมมือทางยทุธศาสตร์ก็เป็นพฒันาการล่าสดุ 

สองประเทศนีมี้ขอ้กงัวลหลายประการ หน่ึงในนัน้

เกีย่วขอ้งกบัการผงาดข้ึนอย่างรวดเร็วของสาธารณรฐั

ประชาชนจีนและเจตนาในสมรภูมิทางทะเลแห่งนี ้นบั

ตัง้แต่ พ.ศ. 2557 รฐับาลของนายนเรนทระ โมที นายก

รฐัมนตรีอินเดีย พยายามเร่งสร้างสมัพนัธ์ของอินเดีย

กบัหลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในฐานะ

ส่วนหน่ึงของนโยบายปฏิบติัการตะวนัออก ซ่ึงปรากฏ

อย่างชดัเจนในการเยือนอินโดนีเซียเมือ่ปลายเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ก่อนการปราศรยัครัง้แรกทีก่าร

ประชมุแชงกรีล่าในสิงคโปร์

กระบอกเสียง
IPDF
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หลงัจากท่ีการปะทะกนัทางเรือระหวา่งจีนกบัอินโดนีเซียใน พ.ศ. 2559 
เป็นการแสดงออกถงึความแนว่แนท่ี่มีตอ่จีน

อินโดนีเซียไมไ่ด้ตอ่ต้านนโยบายหนึง่แถบหนึง่เส้นทางท่ีน�าโดยจีน
มากเทา่อินเดีย แตอิ่นโดนีเซียก็ไมไ่ด้ให้การสนบัสนนุมากอยา่งท่ีจีน
คาดหวงั หลงัจากการประชมุ นายโมทีพยายามเช่ือมโยงนโยบายปฏิบตัิ
การตะวนัออกของอินเดีย รวมถงึความมัน่คงและความก้าวหน้าส�าหรับ
ทกุคนในภมิูภาคเข้ากบันโยบายจดุศนูย์กลางทางทะเลอนัเป่ียมความ
มุง่มัน่ของนายโจโกวี

ในอดีต ความร่วมมือทางทะเลของอินเดียและอินโดนีเซียสว่นใหญ่
จ�ากดัอยูท่ี่การลาดตระเวนแบบทวิภาคี การลาดตระเวนตอ่ต้านโจรสลดั 
และการฝึกซ้อมค้นหาและกู้ภยัร่วมกนั จงึเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับทัง้สอง
ประเทศท่ีจะเดนิหน้าสูก่ารมีสว่นร่วมท่ีเข้มข้นมากขึน้ เน่ืองจากการร่วม
มือกนัจะท�าให้ควบคมุจดุทางเข้าจากอา่วเบงกอลไปยงัชอ่งแคบมะละกา
ได้ ในบริบทนีจ้ะเหน็ได้วา่อินเดียมีความสนใจในการเข้าร่วมหนว่ยลาด
ตระเวนชอ่งแคบมะละกา ซึง่เป็นการจดัการของสีป่ระเทศประกอบด้วย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สงิคโปร์ และไทย อยา่งไรก็ตาม การมีสว่นร่วม
ของอินเดียเป็นเร่ืองท่ีพดูงา่ยแตท่�ายาก การประชมุระหวา่งผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเทคนิคในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีบาหลมีีการส�ารวจประเดน็
ดงักลา่ว แตไ่มน่านก็พบวา่ทางฝ่ังอินเดียยงัไมมี่ความเข้าใจเก่ียวกบั
กลไกการด�าเนินงานของหนว่ยลาดตระเวนชอ่งแคบมะละกาอยา่งครบ

ถ้วน ในเม่ือการเดนิหน้าดจูะเป็นไปไมไ่ด้ 
แถลงการณ์ร่วมของนายโมทีและนายโจ
โกวีจงึเป็นเพียงข้อสงัเกตวา่การประชมุ
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นการ 
"ส�ารวจแนวทางในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางเทคนิคเชิงยทุธศาสตร์เก่ียวกบั
ความมัน่คงทางทะเล" 

อินโดนีเซียเป็นผู้น�าโดยพฤตนิยัของ
เอเชีย เน่ืองจากสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงในภมิูภาคนีแ้ยล่งเร่ือย 
ๆ จากการแขง่ขนัของสหรัฐอเมริกาและจีน รัฐบาลอินโดนีเซียจงึต้องการ
ให้อาเซียนเป็นศนูย์กลางของแนวความคดิรวบยอดและวิวฒันาการ
ของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก นายโจโกวีกลา่วถงึแนวคดิของอินโดแปซฟิิก
วา่ "เปิดกว้าง โปร่งใสและไมแ่บง่แยก สง่เสริมนิสยัในการเจรจา สง่เสริม
ความร่วมมือและความเป็นมิตร รวมทัง้การปฏิบตัติามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ" ซึง่วิสยัทศัน์เก่ียวกบัอินโดแปซฟิิกของนายโมทีฟังดคูล้าย
กนัอยา่งนา่ทึง่ โดยระบวุา่อินเดียมีความมุง่มัน่ท่ีจะอนรัุกษ์โครงสร้าง
ความมัน่คงในภมิูภาคท่ีเสรีและเปิดกว้างในเอเชียโดยมี "อาเซียนเป็น
ศนูย์กลาง" และแม้จะไมมี่ผู้น�าอเมริกนัก็ตาม

รัฐบาลอินเดียทุม่เทท�างานอยา่งหนกัร่วมกบัสหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น 
และออสเตรเลียเพ่ือถ่วงดลุการคกุคามทางภมิูเศรษฐศาสตร์และ

อนิเดยีต้องการอนุรักษ์

โครงสร้างความมัน่คงใน

ภูมภิาคทีเ่สรีและเปิดกว้างใน

อนิโดแปซิฟิก โดยมปีระเทศ

สมาชิกสมาคมประชาชาตแิห่ง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็น

ศูนย์กลางของแผนการ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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นายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี (กลาง) ตรวจดูกอง

ทหารเกยีรตยิศระหว่างทีเ่ดนิมาพร้อมกบันายโจโก วโิดโด 

ประธานาธิบดอีนิโดนีเซีย ทีท่�าเนียบประธานาธิบดใีนกรุง

จาการ์ตาเมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  เอเอฟพี/เกต็ต้ีอิมเมจ
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จากการเปลีย่นแปลงทางภูมรัิฐศาสตร์

ทีไ่ม่อาจย้อนคนื อนิโดแปซิฟิกได้กลาย

เป็นหน่ึงในทีบ่่มเพาะอ�านาจส�าคญัของ

การเมอืงโลกไปแล้ว

ภมิูรัฐศาสตร์ของจีนท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อินเดียยงัคงด�าเนินการตามแนวทาง
ป้องกนัความเสี่ยงในการแสวงหาการปรับดลุอ�านาจใหมใ่นอินโดแปซฟิิก 
โดยการเข้าหาจีนโดยตรงรวมทัง้หาทางยบัยัง้พฤติกรรมของจีน 

ในทางยทุธศาสตร์ อินโดนีเซียมีความส�าคญัเทียบเทา่สหรัฐฯ และจีน 
เพราะประเทศอินโดนีเซียคร่อมอยูบ่นจดุแออดัท่ีส�าคญัของอินโดแปซฟิิก 
รัฐบาลอินโดนีเซียรับประกนัการลงทนุของจีนโดยไมแ่สดงหลกัฐานใด ๆ 
วา่เข้าข้างจีน การเป็นหนึง่ในไมก่ี่ประเทศในภมิูภาคท่ีมีความสามารถและ
ความนา่เช่ือถือในการมีสว่นร่วมอยา่งมีนยัส�าคญัในการตอ่ต้านการคกุคาม
ของจีน ท�าให้ขณะนีรั้ฐบาลอินโดนีเซียถือวา่รัฐบาลอินเดียเป็นพนัธมิตรเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้

นายโมทีลงนามในข้อตกลงร่วมกบันายโจโกวี โดยอนญุาตให้อินเดียเข้า
ถงึทา่เรือซาบงัทางตอนเหนือของสมุาตรา ท�าให้อินเดียเดนิหน้าแสดงบทบาท
ของตนตอ่ไปได้ในชอ่งแคบมะละกา ทัง้นีจี้นไมไ่ด้ตระหนกัถงึผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ ก่อนการเดนิทางไปยงัอินโดนีเซียของนายโมทีหนึง่วนั หนงัสอืพิมพ์ 
โกลบอลไทม์ส ซึง่ด�าเนินการโดยรัฐบาลจีนระบวุา่ จีนจะไม ่"ท�าเป็นมองไม่
เหน็" หากรัฐบาลอินเดียต้องการ "ให้กองทพัเข้าถงึเกาะทางยทุธศาสตร์ซาบงั" 
และแนะน�าให้อินเดียไม ่"ท�าให้ตวัเองตกหลมุพรางท่ีผิดพลาดจนน�าไปสูก่าร
แขง่ขนัทางยทุธศาสตร์กบัจีนและท�าให้ตนเองเสยีใจในท่ีสดุ"

จากการเปลี่ยนแปลงทางภมิูรัฐศาสตร์ท่ีไมอ่าจย้อนคืน อินโดแปซฟิิกได้
กลายเป็นหนึง่ในท่ีบม่เพาะอ�านาจส�าคญัของการเมืองโลกไปแล้ว การเหน็
พ้องต้องกนัระหวา่งอินเดียและอินโดนีเซีย ตามท่ีสะท้อนให้เหน็ในการยก
ระดบัความสมัพนัธ์ไปเป็นระดบัความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์ท่ีครอบคลมุ 
สามารถเป็นพืน้ฐานส�าหรับการมีสว่นร่วมอยา่งใกล้ชิดระหวา่งทัง้สอง
ประเทศ เพ่ือพฒันาแนวคดิของอินโดแปซฟิิกตอ่ไป รัฐบาลอินเดียและ
รัฐบาลอินโดนีเซียเหน็พ้องท่ีจะด�าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือ
เร่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภมิูภาคทางทะเลดงักลา่ว 
การสร้างความตระหนกัขึน้มาใหมว่า่ทัง้สองประเทศเป็นเพ่ือนบ้านท่ีใกล้
ชิด ซึง่แบง่ปันความท้าทายร่วมกนัอยา่งกว้างขวางเก่ียวกบัการใช้มหาสมทุร
อยา่งยัง่ยืน ท�าให้ทัง้สองประเทศจ�าเป็นต้องมีสว่นร่วมในการรักษาความ
มัน่คงระดบัภมิูภาคในอินโดแปซฟิิกมากขึน้ ความท้าทายส�าหรับนายโมที
และนายโจโกวีคือการสร้างความร่วมมือทางทะเลให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
เพ่ือให้เป็นอินโดแปซฟิิกท่ีเป็นเสรี เปิดกว้าง และไมแ่บง่แยกอยา่งแท้จริง  o

นายวินยั เการา เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ด้านกิจการระหวา่งประเทศและการศกึษาด้านความมัน่คง รวม
ทัง้เป็นผู้ประสานงานของศนูย์ศกึษาสนัติภาพและความขดัแย้งท่ีมหาวิทยาลยัต�ารวจ ความมัน่คง และ
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ซาร์ดาร์พาเทล ในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย บทความนีตี้พิมพ์ครัง้แรกใน
เอเชียแปซฟิิกบลูเลททิน ฉบบัท่ี 437 ซึง่จดัท�าโดยศนูย์ตะวนัออกและตะวนัตก มมุมองท่ีแสดงออกในทีนีเ้ป็น
ของผู้ เขียนเพียงผู้ เดียว และไมไ่ด้สะท้อนถงึนโยบายหรือจดุยืนของศนูย์ตะวนัออกและตะวนัตกหรือองค์กร  
ใด ๆ ท่ีผู้ เขียนสงักดั บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั
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ข่าวรอบโลก
IPDF

สหราชอาณาจกัร

แอฟริกาใต้

ความส�าเร็จขนาดเท่าสิงโต
กอนุรักษ์ต้อนรับลูกสิงโตคู่แรกของโลกที่ใช้
วิธีตั้งครรภ์และเกิดจากการผสมเทียม นักวิจัย

ระบุว่าลูกสิงโตเกิดที่ศูนย์อนุรักษ์อูคูทูลา ห่างจากพริ
ทอเรียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 80 กิโลเมตรใน
จังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาใต้

นายอังเดร แกนส์วินดต์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของมหาวิทยาลัยพริทอเรียกล่าว 
ว่า ลูกสิงโตสองตัวนี้เป็นเพศผู้และเพศเมีย มาจากการ
ตั้งครรภ์ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติและเกิดเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีสุขภาพดีและเป็นปกติ

ความก้าวหน้าครั้งส�าคัญของทีมนายแกนส์วิน
ดต์เกิดขึ้นหลังจากการทดลองอย่างเข้มข้นนาน 18 
เดือน โดยนักวิจัยเก็บอสุจิจากสิงโตตัวผู้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง จากนั้นตรวจสอบระดับฮอร์โมนของสิงโตตัว
เมียจนกว่าจะอยู่ในระดับปกติ แล้วจึงผสมเทียมให้กับ
สิงโตตัวเมียโดยใช้เทคนิคแบบไม่ผ่าตัด

นายแกนส์วินดต์กล่าวว่าความก้าวหน้าครั้ง
ส�าคัญอาจเกิดขึ้นได้อีก โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่หวัง
ว่าเทคนิคดังกล่าวอาจใช้เพื่อช่วยชีวิตแมวใหญ่ที่ใกล้
สูญพันธุ์อื่น ๆ

สิงโตสูญพันธุ์ไปแล้วใน 26 ประเทศในแถบ
แอฟริกา และจ�านวนสิงโตในป่าลดลงร้อยละ 43 

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา โดยเหลือเพียงประมาณ 
20,000 ตัวตามรายงาน
ขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่ง
ระบุว่าสิงโตแอฟริกาตกอยู่
ในความเสี่ยง

"หากเราไม่ท�าอะไรสัก
อย่าง สิงโตก็จะต้องเผชิญกับ
การสูญพันธุ์" นายแกนส์วินดต์กล่าว

นายแกนส์วินดต์กล่าวว่าแทนที่จะย้ายสิงโต
เพื่อการผสมพันธุ์ เทคนิคใหม่นี้จะช่วยให้นักผสม
พันธุ์เพียงแค่ล�าเลียงอสุจิไปยังตัวเมียที่พร้อมผสม
พันธุ์ เช่นเดียวกับที่ด�าเนินการกับประชากรช้างเลี้ยง
ในอเมริกาเหนือและยุโรป

นางสาวอิมเกอ ลือเดอร์ส นักวิทยาศาสตร์ที่มี
ส่วนร่วมกับการศึกษานี้กล่าวว่า "การมีลูกสิงโตคู่
แรกจากการผสมเทียมที่เกิดในประเทศตามธรรมชาติ 
และไม่ใช่ในสวนสัตว์ต่างประเทศ นับเป็นก้าวที่ส�าคัญ
ส�าหรับแอฟริกาใต้

เธอระบุว่า "เทคนิคสืบพันธุ์แบบมีคนช่วยถือเป็น
อีกหนึ่งเครื่องมือในด้านการอนุรักษ์ของเรา ซึ่งแน่นอน

ว่าไม่ใช่ทางออกเพียงอย่างเดียว แต่เป็นอีก
หนึ่งเทคโนโลยีที่เราสามารถใช้เพื่อปกป้อง
สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ได้"  
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

นั

เปิดตัวช่องโทรทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน
มีการเปิดตัวโทรทัศน์ช่องแรกของโลก
ที่อุทิศให้กับสิทธิมนุษยชนที่ลอนดอน
ในช่วงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
โดยให้ค�าสัญญาว่าจะน�าเสนอเรื่องราว
ซ่อนเร้นที่สื่อกระแสหลักพลาดไป

องค์กรสังเกตการณ์เพื่อสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่า 
ช่องที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จะหยิบยก
ประเด็นสิทธิมนุษยชนให้ผู้ชมในกว่า 20 
ประเทศทั่วยุโรป ละตินอเมริกา และ
ตะวันออกกลางได้รับชม

"มีคนจ�านวนมากในโลกที่ไม่
สามารถแสดงความเห็นได้ และดูเหมือน
จะแย่ลงไปเรื่อย ๆ" นางวาเลรี เปีย ผู้
อ�านวยการองค์กรสังเกตการณ์เพื่อ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวต่อ
มูลนิธิทอมสัน รอยเตอร์ในการเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการ

หัวข้อต่าง ๆ จะรวมถึงผู้ลี้ภัย 
เสรีภาพของสื่อและการกักขังนัก
ข่าว ลัทธิสุดโต่ง สิทธิสตรี ตลอดจน
สถานการณ์ของคนไร้สัญชาติในโลก

"เราอาศัยอยู่ในโลกที่มีการรายงาน
ข่าวตลอด 24 ช่ัวโมงและบ่อยครัง้เรื่อง
ราวต่าง ๆ มักเงียบหายไป ทัง้เรายัง

เห็นว่าสิทธิมนุษยชนถูกกีดกัน" นาง
เปียกล่าว

รายการที่จะฉายจะพูดถึงช่วงเวลา 
30 ปีของจีนหลังจากการปราบปราม
การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่
จัตุรัสเทียนอันเหมิน รวมทัง้ผลกระทบ
ในเชิงบวกและเชิงลบของเทคโนโลยีที่มี
ต่อผู้หญิง

นางสาวยัลดา ฮาคิม ผู้น�าเสนอ
และนักข่าวของบีบีซี กล่าวที่งานเปิดตัว
ช่องว่ามีเป้าหมายเพื่อ "เป็นกระบอก
เสียงให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียง" และ "เพื่อ
ท�าให้สิทธิมนุษยชนน่าสนใจ" ในโลก
ที่ช่วงความสนใจน้อยลงและข่าวอ่าน
ประกอบเสียงสัมภาษณ์ก็ถูกควบคุม

สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่าน
แพลตฟอร์มเชิงโต้ตอบ netgem.
tv และจะใช้งานผ่านแอปฯ มือถือ ได้
เร็ว ๆ นี้

รายการจะจัดเป็นภาษาอังกฤษ แต่
ท้ายที่สุดองค์กรสังเกตการณ์เพื่อสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศหวังว่าจะได้
ถ่ายทอดเป็นภาษาอื่น ๆ รวมถึงภาษา
เปอร์เซีย ตุรกี อาหรับ และรัสเซีย 
รอยเตอร์

ชายคนหน่ึง

ประท้วงต่อต้าน

จนีใกล้กบัอาคาร

สหประชาชาตใิน

กรุงเจนีวา ประ

เทศสวติเซอร์

แลนด์ เมือ่เดอืน

พฤศจกิายน พ.ศ. 
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นกัวทิยาศาสตร์ฮ่องกง
กล่าววา่มีการพฒันาการต่อตา้นไวรัส
นกัวทิยาศาสตร์ฮ่องกงอา้งวา่พวกเขาไดค้น้พบการพฒันาท่ีอาจต่อสูก้บั

โรคติดเช้ือได ้ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีสามารถชะลอการแพร่กระจายของโรค

ไวรัสร้ายแรง

ทีมจากมหาวทิยาลยัแห่งฮ่องกงอธิบายถึงสารเคมีท่ีคน้พบใหม่วา่ "มี

ศกัยภาพสูงในการยบัย ั้งวงจรชีวติของไวรัสต่าง ๆ" ในการศึกษาวจิยัท่ีตี

พิมพเ์ม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ในวารสาร เนเชอร์ คอมมิวนิเคชนั

นกัวทิยาศาสตร์กล่าวเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 วา่วนัหน่ึงสาร

เคมีน้ีอาจใชเ้ป็นยาตา้นไวรัสท่ีออกฤทธ์ิในวงกวา้งส�าหรับแหล่งอาศยั

ของโรคติดเช้ือ และแมแ้ต่ไวรัสท่ียงัไม่ปรากฏ หากผา่นการทดลองทาง

คลินิก

การแพร่กระจายของไขห้วดันกท่ีบางคร้ังอนัตรายถึงชีวติใน

ทศวรรษท่ีผา่นมา เช่น โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลางและโรคทาง

เดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง เนน้ย �้าถึงความตอ้งการยาใหม่ท่ีสามารถ

ออกฤทธ์ิไดเ้ร็วกวา่วคัซีน

ยาตา้นไวรัสท่ีออกฤทธ์ิในวงกวา้งไดรั้บการมองวา่เป็นยาศกัด์ิสิทธ์ิ 

เพราะสามารถใชต้า้นเช้ือโรคหลายชนิดได ้ในทางตรงขา้ม วคัซีนมกัจะ

ป้องกนัไดเ้พียงสายพนัธ์ุเดียว และในช่วงเวลาท่ีผลิตวคัซีนข้ึน ไวรัสอาจ

กลายพนัธ์ุไปแลว้

ทีมฮ่องกงทดสอบสารเคมี เอเอม็580 กบัหนูในการศึกษาวจิยัระยะ

เวลาสองปี และพบวา่สารเคมีหยดุการจ�าลองตวัของแหล่งอาศยัของเช้ือ

ไขห้วดัใหญ่ รวมถึงเอช1เอน็1 เอช5เอน็1 และเอช7เอน็9 รวมถึงไวรัส

ท่ีท�าใหเ้กิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรงและโรคทางเดินหายใจ

ตะวนัออกกลาง

นอกจากน้ียงัหยดุการจ�าลองตวัของไวรัสซิกาท่ีมียงุเป็นพาหะ และ

เอนเทอโรไวรัส 71 ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคมือเทา้ปาก

"น่ีคือส่ิงท่ีเราเรียกวา่ยาตา้นไวรัสท่ีออกฤทธ์ิในวงกวา้ง ซ่ึง

หมายความวา่สามารถฆ่าไวรัสไดจ้�านวนมาก" ดร.เยนิ กวอกยงุ นกัจุล

ชีววทิยาซ่ึงเป็นหวัหนา้ทีมกล่าว "ส่ิงน้ีค่อนขา้งส�าคญัในการควบคุมการ

แพร่ระบาดตั้งแต่เน่ิน ๆ"

การศึกษาวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัเพิ่มเติมโดยนกัไวรัสวทิยา 

เพื่อหายาท่ีหลีกเล่ียงการตกเป็นเป้าของไวรัสโดยตรง ส่ิงท่ีอาจน�าไปสู่

การตา้นทาน แทนท่ีจะมองหาสารประกอบท่ีขดัขวางวธีิท่ีไวรัสใชก้รด

ไขมนัส�าคญั ซ่ึงเรียกวา่ลิพิด ท่ีอยูภ่ายในเซลลข์องแหล่งอาศยัเพื่อจ�าลอง

ตวั

นายเบนจามิน นิวแมน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นไวรัสท่ีมหาวทิยาลยัเทก็ซสั

เอแอนดเ์อม็-เทก็ซาคานา ซ่ึงตีพิมพง์านศึกษาวจิยัเก่ียวกบัไวรัสท่ีกระหา

ยลิพิด กล่าววา่ "การศึกษาวจิยัน้ีเป็นความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เป็น

กา้วแรกเร่ิมในทิศทางใหม่ท่ีน่าต่ืนเตน้"

"ไวรัสตอ้งพึ่งพาเสบียงท่ีขโมยมาจากแหล่งอาศยัทั้งหมด และการ

ศึกษาวจิยัจ�านวนมากเม่ือไม่นานมาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การรักษาท่ียบัย ั้ง

การไหลเวยีนของลิพิดในเซลลท่ี์ติดเช้ืออยา่งสม�่าเสมอ มีประสิทธิภาพ

สูงในการสกดักั้นไวรัสหลากหลายชนิด" เขากล่าว   เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

ดร.เยนิ กวอกยุง นักจุลชีววทิยา หัวหน้าทมีที่

ทดสอบสารเคมซ่ึีงหยุดการแพร่กระจายของเช้ือ

ไข้หวดัใหญ่จากการจ�าลองตวั  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ภาพประกอบ: สารเคม ีเอเอม็580 ยบัยั้งการ

จ�าลองตวัในเซลล์ทีต่ดิเช้ือไวรัสโรคทางเดนิหายใจ

ตะวนัออกกลาง  เนเชอร์ คอมมิวนิเคชนั



ทุก ๆ ปี ชาวอินโดนีเซียตัง้แตว่ยัรุ่นและรุ่นปู่ ยา่จนถงึชา่ง
ยนต์และนกัเรียน จะมารวมตวักนัในชวาตะวนัออกเพ่ือ
เฉลมิฉลองความรักท่ีมีตอ่รถสกตูเตอร์เวสป้าท่ีโดง่ดงัของ

อิตาลี ส�าหรับบางคน ถือวา่เป็นความรักท่ีย่ิงใหญ่ท่ีได้แตง่ยาน
พาหนะตามใจชอบ เพ่ือให้คล้ายกบัมอเตอร์ไซค์สตัว์ประหลาด
โลหะท่ีหลดุออกมาจากโลกท่ีนา่หวาดกลวัของฮอลลีวดู

ผู้คลัง่ไคล้หลายร้อยคนเดนิทางไปงานเทศกาลในเคดิริเพ่ือ
อวดผลงานของตน ซึง่มีตัง้แตเ่วสป้าโบราณท่ีซอ่มแล้ว ไปจนถงึ
รถถงัสไตล์ภาพยนตร์แมดแมกซ์ท่ีติดตัง้ปืนกลปลอม ยางเสริม
หนึง่โหล หรือตุ๊กตาท่ีนา่ขนลกุเป็นเคร่ืองประดบัฝากระโปรง 
ยานพาหนะท่ีแตง่เองทกุคนัต้องมีเคร่ืองยนต์เวสป้าเพ่ือเข้าร่วม
การแขง่ขนัในเทศกาลดงักลา่ว และผู้ เข้าแขง่ขนัสว่นใหญ่จะ
พยายามคงสว่นโค้งด้านหน้าท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของแบรนด์ไว้ 
การตกแตง่อ่ืน ๆ ขึน้อยูก่บัเจ้าของและงบประมาณ ในขณะท่ี
หลายคนซือ้ได้เพียงเศษโลหะหรือวสัดท่ีุน�ากลบัมาใช้ใหมซ่ึง่พบ
ในท่ีเก็บของเก่า คนอ่ืน ๆ กลบัใช้เงินซือ้ของได้ตามใจ 

นายเพเดด คณุปู่ ยงัหนุม่วยั 43 ปี ซึง่ดดัแปลงเวสป้ามา
ตัง้แต ่พ.ศ. 2533 กลา่ววา่เขาชอบใช้สกตูเตอร์บอกเลา่เร่ืองราว 

"ผมชอบตกแตง่เวสป้าให้สดุขัว้ แตผ่มไมช่อบใช้ขยะ" นาย
เพเดดซึง่มีเวสป้าประดบัเขาควายขนาดใหญ่จากดนิแดนชน
เผา่โทราจาบนเกาะสลุาเวสีกลา่ว 

เทศกาลระยะเวลาสามวนันีจ้ดัขึน้เป็นปีท่ีสาม ซึง่เป็นหนึง่
ในหลายเทศกาลท่ีจดัขึน้ทัว่ประเทศ สีสนัของงานยงัมีการ
ประกวดเพ่ือเลือกรถท่ีดดีูท่ีสดุ และการแขง่ขนัทางวิบากส�าหรับ
มอเตอร์ไซค์ท่ีเร็วกวา่  รอยเตอร์

ส�าหรับคนท่ีกลวังเูหลือมเผือก งคูอร์นสีส้ม หรืออิกวันาหนวดเกลด็ 
นายเช ราตีกลา่ววา่การได้ใกล้ชิดและสมัผสัท่ีคาเฟ่สตัว์เลือ้ยคลาน
แหง่แรกของพนมเปญเป็นวิธีการรักษาเพียงทางเดียว

เม่ือเปิดให้บริการคาเฟ่แมวท่ีได้รับความนิยมในเมืองหลวงของ
กมัพชูาแล้ว นายเช ราตีได้เปิดตวัธรุกิจของเขาเพ่ือกอบกู้ ช่ือเสียง
ของสตัว์เลือ้ยคลานและง ูพร้อมโน้มน้าวใจผู้ เกลียดชงัสตัว์เหลา่นี ้
ท่ีเพียงเข้าใจผิด

ขณะท่ีลกูค้าจิบลาเต้และเลน่กบัสตัว์เลือ้ยคลาน "คนพวกนัน้
จะช่ืนชอบสตัว์เลือ้ยคลานเหมือนกบัผม" ชายหนุม่วยั 32 ปีกลา่ว
ขณะลบูคอท่ีเป็นเกลด็ของอิกวันา

ผนงัร้านกาแฟของเขาเรียงรายไปด้วยตู้กระจกมีไฟสอ่งสวา่ง 
ซึง่บรรจงุท่ีูมีความยาวและสีตา่ง ๆ ขณะท่ีนกมาคอว์สีสนัสดใส
สง่เสียงร้องอยูท่ี่มมุห้อง ผู้ เข้าชมบางคนมองท่ีกรงตา่ง ๆ อยา่งไม่
แนใ่จ สว่นคนอ่ืน ๆ กล้าหาญมากขึน้ในการยอมรับสิง่มีชีวิตเหลา่นี ้

ไมมี่คา่เข้าชม ดงันัน้ผู้ เข้าชมสามารถสัง่กาแฟและขอนัง่เคียงคู่
กบัเพ่ือนตวัยาวท่ีเลือ้ยไปมาได้ ชาเยน็ส�าหรับลกูค้ากลายเป็นวตัถุ
ให้ความเย็นส�าหรับงหูลามบอลสีเหลืองครีมท่ีขดตวัรอบแก้ว

นางสาววาย นาวิม ผู้ เป็นลกูค้า ระแวงงคูอร์นในตอนแรก ซึง่
เป็นงสูีส้มท่ีสงัหารเหย่ือด้วยการรัด แตใ่นไมช้่า เธอ
ก็ถืองตูวันัน้ไว้ขณะจิบกาแฟไปด้วย "ร้าน
กาแฟแหง่นีมี้เอกลกัษณ์มาก" ชายวยั 22 
ปีกลา่ว "ผมไมเ่คยเหน็สตัว์เลือ้ยคลาน
เหลา่นีม้าก่อน ดสูวยงามและนา่กลวั"  
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส

คนรักเวสป้า 
ประชันกนัสุดขั้ว

เผชิญหน้ากบัความกลวั 
ทีค่าเฟ่สัตว์เลือ้ยคลาน

เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ	เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIPDF
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 ภาพส่งท้าย
IPDF

กวง
ฮนั

ทหารไตห้วนัเขา้รว่มการฝ กึฮนักวงทีฐ่านทพัอากาศชงิชวนกงัในไทจ่ง ตอนกลางของประเทศไตห้วนั เมือ่วนัที่ 7 มถินุายน พ.ศ. 2561 ในการฝ กึซอ้มประจ�า
ป คีรัง้ใหญท่ีส่ดุ ไตห้วนัจ�าลองการบกุรกุจากสาธารณรฐัประชาชนจนี นางไช ่ องิเหวนิ ประธานาธบิดไีตห้วนัเปน็ประธานในการฝ กึ ขณะทีร่ฐับาลจนีเพิม่ความ
กดดนัทางทหารและการทตูตอ่ไตห้วนัทา่มกลางสถานการณท์ีม่คีวามตงึเครยีดมากขึน้ กอ่นหนา้นี้ ไตห้วนัออกมาประณามวา่การฝ กึหลายครัง้ใกลก้บัเกาะ
ไตห้วนัของกองทพัอากาศกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนเปน็การขม่ขู ่ "ประสทิธภิาพการตอ่สูข้องกองทพัเรา คอืการรบัประกนัถงึความมัน่คงของชาต ิซึง่เปน็พืน้
ฐานทีรุ่ง่เรอืงของสงัคม และเปน็ก�าลงัหนนุส�าหรบัคา่นยิมในดา้นประชาธปิไตยและเสรภีาพของเรา" นางไชก่ลา่วในไทจ่ง ตามรายงานของรอยเตอร ์

ภาพโดย: แซม เยห ์ | เอเอฟพ/ีเกต็ตีอ้มิเมจ 

คนรักเวสป้า 
ประชันกนัสุดขั้ว



สมัครสมาชิกนิตยสารฟรี

โปรดใสข้่อมลูเหลา่นี:้
• ช่ือ
• อาชีพ
• ค�าน�าหน้านามหรือยศ
• ท่ีอยู่
• อีเมล (หากมี)

www.ipdefenseforum.com/th/สมคัรสมาชิก
หรือเขียนถงึ: IPD FORUM Program Manager
 HQ USPACOM, Box 64013
 Camp H.M. Smith, HI 
 96861-4013 USA

ตอบรับนิตยสารฟรีได้ท่ี:

พบกบัเราไดท้างเฟ
ซบุก๊และทวติเตอร์

www.ipdefenseforum.com

อัพเดท
เนื้อหา
ใหม่ ๆ 
ทุกวัน

อนิโดแปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีแจกจา่ยให้ฟรีแก่บคุคลตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก

อ่านบทความ	ที่เก่ียวข้อง
ฉบบัออนไลน์ได้ที่


