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การหยุดยัง้ความเคลื่อนไหวของผูก้อ่การรา้ย
ในฟิลปิปินส์ 

พรอ้มดว้ย 
โอกาสตา่ง ๆ ส�าหรบัหนว่ยปฏิบัติการพิเศษ
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สารบัญ ชดุท่ี 43 ฉบบัท่ี  2

เร่ืองเด่น
10 ‘สัญญาณเตอืน’ ในแปซฟิิก         
 ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ร่วมมือกนัเพ่ือ

 ตอ่สู้กบัภยัคกุคามของรัฐอิสลามอิรักและซีเรียในฟิลปิปินส์ 

16 การบรรลุสันตภิาพ     
 บายานิฮนั ซึง่เป็นแผนรักษาสนัตภิาพและความมัน่คง

 ภายในของฟิลปิปินส์ ชว่ยสง่เสริมการท�างานร่วมกนั

 ระหวา่งชมุชนพลเรือน รัฐบาลและทหาร เพ่ือตอ่ต้าน

 กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ

22 หน่วยบญัชาการที่ปรับตวัได้  
 การรักษาสนัตภิาพและความมัน่คงในโลกท่ีก�าลงั

 เปลี่ยนแปลง 

28 ผู้พทิกัษ์ความปลอดภยัทางไซเบอร์ 
 สงิคโปร์สร้างกองก�าลงัผู้ พิทกัษ์เครือขา่ยท่ีมีความ

 เช่ียวชาญระดบัโลก 

32 การเมืองและการแสวงหาผล
 ประโยชน์ในพืน้ที่ขัว้โลก 
 ชาตติา่ง ๆ ก�าลงัสร้างความร่วมมือในอาร์กตกิ 

 แตก่ารเพ่ิมก�าลงัทหารอาจท�าให้สนัตภิาพตกอยูใ่น

 ความเสี่ยง 

40 กองก�าลังพทิกัษ์พรมแดนออสเตรเลีย    
 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพรมแดน และการ

 เพ่ิมอ�านาจอธิปไตย 

44 โอกาสต่าง ๆ ในแปซฟิิก 
 หนว่ยปฏิบตัิการพิเศษสหรัฐฯ มีสว่นร่วมในประเทศ

 ตา่ง ๆ ท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกโดยอาศยัคณะท�างาน

 ด้านความมัน่คง

52 ความท้าทายด้านความม่ันคง 
 ทางการค้าของศรีลังกา
 จ�านวนทา่เรือท่ีเพ่ิมขึน้ท�าให้ประเทศนีก้ลายเป็นศนูย์กลาง

 การเดนิเรือระดบัโลก ท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกโดยอาศยั

 คณะท�างานด้านความมัน่คง

IPDF



สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ในภาพนี ้ทหารของกองทพัฟิลปิปินส์
เดนิผา่นอาคารท่ีได้รับความเสียหาย
ในเมืองมาราวี ประเทศฟิลปิปินส์ 
เม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
เม่ือการสู้รบระหวา่งกองก�าลงัของ
รัฐบาลกบักลุม่หวัรุนแรงท่ีสนบัสนนุ
รัฐอิสลามได้เข้าสูว่นัท่ี 100
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส/เก็ตตีอิ้มเมจ

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ  

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดแปซฟิิก  

8 ข่าวเก่ียวกับการต่อต้านการก่อการร้าย 
 ญ่ีปุ่ นจะสร้างสถานีเรดาร์ เพ่ือตอ่สู้กบัการกระท�าอนัเป็นโจร
 สลดัในฟิลปิปินส์ 

58 กระบอกเสียง
 เวียดนามมีกลยทุธ์ท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการความ
 สมัพนัธ์กบัจีน 

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
 ดอกบวัอนับอบบางท่ีอทุยานแหง่ชาติของไทยฟืน้ตวัขึน้มา
 ใหมห่ลงัจากท่ีหายไปเป็น 10 ปี   

64 ข่าวรอบโลก   
 การใช้งานคร่ืองก�าเนิดแสงเลเซอร์เอกซเรย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
 ในโลก และกลุม่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมเ่พ่ิมความ
 ร่วมมือในการตอ่สู้ภยัการก่อการร้าย

65 ประเทอืงปัญญา   
 นิวซีแลนด์มีความก้าวหน้าในการอนรัุกษ์นกกีวี
 สองชนิดพนัธุ์ 

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก   
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทิง   

67 ภาพส่งท้าย    
 วงโยธวาทิตของกองทพัอินโดนีเซียท�าการแสดงเพ่ือ
 เฉลมิฉลองวนัครบรอบ 50 ปีแหง่ความสมัพนัธ์
 ระหวา่งอินโดนีเซียและสงิคโปร์

62
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นานาทัศนะ
IPDF

นิตยสารอนิโดแปซฟิิก  ดเีฟนส์  ฟอรัม 
เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�าขึน้ทกุ ๆ 
สามเดือนโดกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือเป็นพืน้ท่ีแสดงความ
คดิเหน็ในระดบันานาชาตสิ�าหรับเจ้าหน้าท่ี
ทางทหารของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ความ
คดิเหน็ท่ีแสดงออกในนิตยสารนีไ้มไ่ด้แสดง
ถงึหรือเก่ียวข้องกบันโยบายหรือมมุมอง
จากกองบญัชาการหรือหนว่ยงานอ่ืนๆ ของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยทัง้หมดทัง้มวล 
บทความทัง้หมดถกูเขียนขึน้โดยคณะผู้จดั
ท�านิตยสาร อินโดแปซฟิิก ดีเฟนส์ ฟอรัม 
รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนด
ให้ตีพิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือกิจการของรัฐและ
ตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม 

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั 
กองทพับกสหรัฐฯ 
รองผู้บญัชาการ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เสนาธิการ

พลเรือตรี แพทริก เอ. เพียร์ซีย์  
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

พนัโท เนธาน ที. ดเิวลเบส
ผู้จดัการนิตยสาร, 

อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

มุมมองเชงิยุทธศาสตร์
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ตดิตอ่เรา
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พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการคนท่ี 24 กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ผูอ่้านท่ีเคารพ  

ยิิิ
ดีตอ้นรับสู่นิตยสาร อินโดแปซิฟิก 

ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบัไตรมาสท่ีสอง

ของ พ.ศ. 2561 ซ่ึงฉบบัน้ีจะศึกษา

เก่ียวกบัมุมมองเชิงยทุธศาสตร์ท่ีน�าไป

สู่การก�าหนดวธีิการตอบสนองของกองทพัและ

องคก์รความมัน่คงต่าง ๆ ต่อความทา้ทายใน

ภมิูภาค ฟอรัม ฉบบัน้ีจะเป็นฉบบัอ�าลาของผม 

เน่ืองจากผมจะเกษียณอายรุาชการจากกองทพั

เรือสหรัฐฯ ในวนัท่ี 1 มิถุนายน ผมขอตอ้นรับ

ผูท่ี้จะมาท�าหนา้ท่ีต่อจากผม นัน่กคื็อ พล.ร.อ. 

ฟิล เดวดิสนั ซ่ึงจะเขา้รับต�าแหน่งผูบ้ญัชาการ

คนท่ี 25 ขอกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาค

พ้ืนแปซิฟิก เม่ือ ฟอรัม ฉบบัน้ีไดรั้บการตีพิมพ ์

ฉบบัน้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยเร่ืองราวแห่งความส�าเร็จในฟิลิปปินส์ซ่ึงน่าจะเป็นสญัญาณเตือนส�าหรับรัฐบาลและ

กองทพัต่าง ๆ ทั้งหมดในอินโดแปซิฟิกดว้ยเช่นกนั ผูน้�ามากมายมีความหวาดกลวัมานานวา่บรรดานกัรบท่ีเขา้

ร่วมกบัรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ไอซิส) อาจพยายามจดัตั้งรัฐอิสลามข้ึนในภมิูภาคน้ีเน่ืองจากกลุ่มไอซิส

ไดถ้กูขบัไล่ออกจากตะวนัออกกลาง กองทพัฟิลิปปินส์รับรู้สญัญาณของภยัคุกคามท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาดงั

กล่าวในภาคใตข้องฟิลิปปินส์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีก่อนท่ีเร่ืองน้ีจะกลายเป็นจริงเม่ือปีท่ีแลว้ เม่ือกลุ่มหวัรุนแรงท่ีเช่ือม

โยงกบักลุ่มไอซิสไดเ้ขา้ยดึเมืองมาราว ีกองทพัฟิลิปปินส์ไดต่้อสูเ้ป็นเวลาหา้เดือนเพ่ือยดึอ�านาจกลบัคืนมา โดย

ภารกิจน้ีบรรลุผลส�าเร็จในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 หลงัจากท่ีมีการสงัหารสมาชิกกลุ่มหวัรุนแรงกวา่ 

900 รายและสามารถชะลอการแพร่กระจายของแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงในอินโดแปซิฟิก 

แมก้องทพัฟิลิปปินส์จะคอยระแวดระวงัอยูเ่สมอ แต่การก่อความไม่สงบท่ีถกูปราบปรามในฟิลิปปินส์ก็

แสดงใหเ้ห็นถึงความจ�าเป็นในการรักษาความมัน่คงโดยใชแ้นวทางความร่วมมือของคนทั้งชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ความ

ร่วมมือระหวา่งทหารและพลเรือน ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งประเทศและความพยายามแบบพหุภาคี  

ในบทความเพ่ิมเติม พล.อ. (เกษียณอายรุาชการ) เอมมานูเอล ที. บอทิสตา ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของแผนรักษา

สนัติภาพและความมัน่คงภายในของฟิลิปปินส์ หรือท่ีเรียกวา่บายานิฮนั ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใชร่้วมกนัในเร่ืองความ

มัน่คงซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสนัติภาพและความมัน่คง 

เน่ืองจากภยัคุกคามต่าง ๆ นั้นอยูเ่หนือการควบคุมของประเทศใดประเทศหน่ึง ดงันั้น พล.อ. บอทิสตาจึงช้ีใหเ้ห็น

วา่หลกันิยมและบทเรียนของบายานิฮนัอาจสามารถน�าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ัว่โลก 

นอกเหนือจากฟิลิปปินส์ ฟอรัม ฉบบัน้ียงัมีมุมมองเชิงยทุธศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งภมิูภาค แมว้า่

ประเทศต่าง ๆ จะก�าลงัร่วมมือกนัในการบริหารจดัการอาร์กติก แต่การกระท�าบางอยา่ง เช่น การแข่งขนัท่ีเพิม่ข้ึน

เพ่ือแยง่ชิงทรัพยากรและการน�าก�าลงัทหารเขา้ไปประจ�าการในภมิูภาคกอ็าจท�าใหเ้กิดความเส่ียงต่อความมัน่คง 

ในขณะเดียวกนั เม่ือศรีลงักาเติบโตจนกลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการเดินเรือ ภยัคุกคามความมัน่คงต่าง ๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การคา้ยาเสพติดและอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกมี็แนวโนม้วา่จะเพิม่ข้ึนดว้ยเช่นกนั บทความอีก

เร่ืองหน่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงโอกาสต่าง ๆ ส�าหรับหน่วยปฏิบติัการพิเศษในการส่งเสริมเสถียรภาพและความสงบ

สุขในบรรดาประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซิฟิก 

ผมหวงัวา่จะไดท้�างานร่วมกบัหลาย ๆ ท่านในภมิูภาคต่อไป และหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึง

ส�าหรับผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมเช่ือวา่ พล.ร.อ. เดวดิสนัยนิดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณา

ติดต่อเจา้หนา้ท่ี ฟอรัม และแบ่งปันความคิดเห็นไดท่ี้  ipdf@ipdefenseforum.com
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ผู้เขียนบทความ
IPDF

พล.อ. (เกษียณอายุราชการ) เอมมานูเอล 
ท.ี บอทสิตา เคยด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ
คนท่ี 44 ของกองทพัฟิลปิปินส์ พล.อ. บอทิสตาได้รับเหรียญ
เกียรตยิศส�าหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีดีเดน่สี่เหรียญ เหรียญ
เกียรตยิศจากกองทพั 29 เหรียญ และเหรียญตราเชิดชเูกียรติ
จากกองทพัอีกหลายเหรียญ นอกจากนี ้ยงัได้รับรางวลัศษิย์
เก่าดีเดน่จากโรงเรียนนายร้อยฟิลปิปินส์ และจากวิทยาลยั
บริหารธรุกิจแหง่มหาวิทยาลยัฟิลปิปินส์ ในเดือนมิถนุายน 

พ.ศ. 2557 พล.อ. บอทิสตาได้รับรางวลัศษิย์เก่าดีเดน่ส�าหรับการปฏิบตังิานทาง
ด้านสนัตภิาพและความเช่ือมแนน่ทางสงัคมจากมหาวิทยาลยัฟิลปิปินส์ หลงัจากท่ี
เกษียณอายรุาชการจากกองทพัไมน่าน พล.อ. บอทิสตาได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นปลดัส�านกั
ประธานาธิบดีฟิลปิปินส์   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 16

ดร.ดอีอน วี. แคนยอน เป็นศาสตราจารย์ท่ีศนูย์
ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ ใน
เมืองโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย ดร.แคนยอนเขียนบทความเก่ียวกบั
โอกาสตา่ง ๆ ของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษเพ่ือให้เผยแพร่ใน ฟ
อรมั ฉบบันี ้โดยเขียนร่วมกบัผู้ ร่วมงานตา่ง ๆ ได้แก่ ดร.พอล ลี
เบอร์ จากมหาวิทยาลยัการปฏิบตักิารพิเศษร่วม ท่ีฐานทพัอา
กาศแมค ดลิล์ ในเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา นายไมเคลิ มอลโล
ฮาน จากหนว่ยบญัชาการปฏิบตัิการพิเศษแปซฟิิก ในเมือง

โฮโนลลู ูรัฐฮาวาย และดร.เอริก ชิบยูะ จากโรงเรียนเสนาธิการทหาร มหาวิทยาลยันาวิก
โยธิน ในควอนตโิก รัฐเวอร์จิเนีย   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 44

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

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   n   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
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นิตยสารอินโดแปซิฟิก  ดีเฟนส์  ฟอรมั เป็นนิตยสาร
รายไตรมาสท่ีจดัท�าขึน้โดกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิกส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและ
บคุคลากรด้านความมัน่คงในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก โดยประกอบไปด้วยเนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพ
ในหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงใน
ภมิูภาค ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย  
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ หรือภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชิงความ
คดิและสง่เสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ท่ี
สร้างสรรค์ ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้อ
อภิปราย หรือข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ มายงั บรรณาธิ
การฟอรมัได้ทางออนไลน์ หรือสง่มาท่ี
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นางแคทริน บอตโต เป็นผู้อ�านวยการบริหารของ
สถาบนัการทตูเยาวชนและภาษา ซึง่เป็นองค์กรไมแ่สวงผล
ก�าไรท่ีมุง่เน้นการให้การศกึษาทางด้านภาษาตา่งประเทศ
แก่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เธอ
เป็นอดีตผู้ ร่วมวิจยัในกลุม่โครงการทางยทุธศาสตร์แหง่ผู้
บญัชาการ กองบญัชาการสหประชาชาต/ิหนว่ยบญัชาการ
กองก�าลงัผสม/กองก�าลงัสหรัฐฯ ในเกาหลี นางบอตโตได้
รับทนุฟลุไบรต์เพ่ือศกึษาในประเทศเกาหลีใต้ ซึง่เธอได้รับ

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาความมัน่คงระหวา่งประเทศและกิจการตา่งประเทศจาก
มหาวิทยาลยัยอนเซ  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 22

พ.อ. เอด็วนิ ชัว จากกองทพัสงิคโปร์ ได้ปฏิบตัหิน้าท่ี
ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถงึเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2560 ในกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์ โดยได้ชว่ยจดัตัง้หนว่ย
งานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์ ก่อนหน้านี ้พ.อ. ชวัปฏิบตัิ
งานในต�าแหนง่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ (การปฏิรูปกอง
ก�าลงั) ในฝ่ายเสนาธิการทหารบก และผู้บงัคบักองร้อยและผู้
บงัคบัหมวดในกองพนัทหารราบ เม่ือเร็วนี ้ๆ พ.อ. ชวัได้เข้ารับ
การศกึษาท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหาร มหาวิทยาลยันาวิกโยธิน

ในสหรัฐอเมริกา  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 28

ผู้บงัคับการวลิเลียม รีส์  เป็นผู้น�าฝ่ายยทุธศาสตร์การ
ปฏิบตักิาร กองการบริหารจดัการชายแดน กองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลีย ผู้บงัคบัการรีส์เข้าร่วมกบักองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 หลงัจากท่ี
กองก�าลงันีไ้ด้รับการจดัตัง้ขึน้ไมน่าน ก่อนหน้านี ้ผู้บงัคบัการ
รีส์ปฏิบตังิานในกระทรวงอยัการสงูสดุเป็นเวลา 12 ปี โดยท�า
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการสืบสวน การสนบัสนนุการปฏิบตักิาร 
การก�ากบัดแูล และการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ผู้บงัคบัการ

รีส์ได้ปฏิบตังิานในกองทพับกเป็นเวลา 21 ปี ก่อนท่ีจะเข้าสูภ่าคบริการสาธารณะ โดย
ได้ท�าหน้าท่ีในหลาย ๆ บทบาทในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ยโุรปและตมิอร์เลสเต ผู้
บงัคบัการรีส์เกษียณอายรุาชการจากกองทพัในขณะท่ีมียศพนัโทใน พ.ศ. 2546   อา่น

เนือ้หาได้ท่ีหน้า 40
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ACROSS THE REGIONIPDF
มองภูมิภาค

IPDF

ญี่ปุ่นและอินเดีย

ไทย 

นายกรัฐมนตรีอะเบะ
เปิดตัว การสร้างรถไฟ
หัวกระสุนให้อินเดีย 
นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้าง
รถไฟหวักระสนุสายแรกในอินเดียท่ีรัฐคตุราชซึง่เป็นบ้านเกิดของนาย
นเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย เม่ือชว่งกลางเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2560 อนัเป็นการสานสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้สองประเทศให้
แนน่แฟ้นย่ิงขึน้ โดยนายอะเบะและนายโมทีมีความคดิเหน็ท่ีตรงกนั
มากขึน้ในการตอ่สู้กบัการแผอิ่ทธิพลของจีนในเอเชีย  

ความเคลื่อนไหวดงักลา่วของนายอาเบะแสดงให้เหน็ถงึความก้าวหน้า
มากกวา่ของญ่ีปุ่ นในภาคสว่นท่ีจีนพยายามเข้ามายดึท่ีมัน่ แตย่งัไมป่ระสบ
ความส�าเร็จเทา่ท่ีควร 

นายโมทีท�ารถไฟความเร็วสงูระยะทาง 500 กิโลเมตรท่ีเช่ือมระหวา่งเมือง 
มมุไบซึง่เป็นศนูย์กลางทางการเงินของประเทศกบัเมืองอห์ัมดาบาดซึง่เป็น
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมในรัฐคตุราชซึง่อยูท่างตะวนัตกของอินเดีย ให้เป็นผล
งานชิน้เอกจากความพยายามของนายโมทีท่ีจะแสดงให้เหน็ขีดความสามารถ
ของอินเดียในการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีทนัสมยั 

“เทคโนโลยีนีจ้ะปฏิรูปและพลกิโฉมภาคการขนสง่” นายพิยชุ โกยาล 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงรถไฟของอินเดียกลา่ว โดยแสดงความช่ืนชมยินดีถงึ
โอกาสและการเตบิโตท่ีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสงูชินคนัเซน็ของญ่ีปุ่ นจะน�า
มาสูอิ่นเดีย

เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการตา่งประเทศของญ่ีปุ่ นกลา่วกบัผู้สื่อขา่วในกรุง
โตเกียววา่ “เราต้องการสนบัสนนุโครงการ “เมก อิน อินเดีย” ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ี
จะเป็นไปได้” ซึง่เป็นโครงการตามนโยบายหลกัของนายโมทีท่ีมีจดุประสงค์ใน
การเชิญชวนให้บริษัทตา่ง ๆ เข้ามาลงทนุในภาคการผลติ 

รัฐบาลอินเดียระบวุา่จะ “ด�าเนินความพยายามอยา่งเตม็ท่ี” เพ่ือให้การ
ก่อสร้างทางรถไฟสายนีเ้สร็จสิน้ภายในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2565 ซึง่เร็วกวา่
ท่ีวางแผนไว้กวา่หนึง่ปี ญ่ีปุ่ นจะให้เงินทนุร้อยละ 81 ของโครงการนีท่ี้มีมลูคา่ 
1.08 ล้านล้านรูปี (ประมาณ 5.41 แสนล้านบาท) โดยก�าหนดให้เป็นเงินกู้ ยืมท่ี
มีระยะเวลา 50 ปีและคดิดอกเบีย้ในอตัรา ร้อยละ0.1 ตอ่ปี

การลงทนุของญ่ีปุ่ นในอินเดียพุง่สงูขึน้อยา่งรวดเร็วตัง้แตธ่รุกิจยานยนต์ไป
จนถงึโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีหา่งไกลทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 
ท�าให้รัฐบาลญ่ีปุ่ นเป็นนกัลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศรายใหญ่ท่ีสดุเป็น
อนัดบัสามในอินเดีย  รอยเตอร์

จ้าหน้าท่ีเปิดเผยเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 
2561 วา่ต�ารวจไทยได้จบักมุผู้ ต้องสงสยัวา่
เป็นผู้ลกัลอบค้าสตัว์ป่ารายใหญ่ท่ีถกูกลา่ว

หาวา่เป็นตวัการขบัเคลื่อนขบวนการค้าของผิด

กฎหมายสว่นใหญ่ในเอเชียท่ีมีมา
นานกวา่ 10 ปี 

นายบญุชยั แบก็ วยั 40 ปี ซึง่
เป็นคนไทยเชือ้สายเวียดนาม ถกู
จบักมุตวัในเดือนมกราคม 2561 
ท่ีจงัหวดันครพนม ซึง่เป็นจงัหวดั
ชายแดนในภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือ ในข้อหาลกัลอบขนนอแรด 
14 นอ มลูคา่มากกวา่ 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 32 
ล้านบาท) จากแอฟริกาเข้ามายงั
ประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 ต�ารวจไทยระบวุา่
คดีนีมี้เจ้าหน้าท่ีของไทยหนึง่คน 
ชาวจีนหนึง่คนและผู้ขนสง่ชาว
เวียดนามหนึง่คนเข้ามาเก่ียวข้อง

ด้วย 
นายบญุชยัถกูตัง้ข้อหาวา่เป็นหวัหน้าเครือขา่ย

ขนาดใหญ่ท่ีลกัลอบค้าสตัว์ป่าบริเวณชายแดน
ไทยและลาวท่ีแพร่ขยายเข้าไปในเวียดนาม นาย
บญุชยัและครอบครัวมีบทบาทส�าคญัในองค์กร
อาชญากรรมท่ีลกัลอบขนสนิค้าผิดกฎหมาย ซึง่
รวมถงึงาช้าง นอแรด ตวัน่ิม เสือ สงิโต และสตัว์
ป่าหายากและใกล้สญูพนัธุ์อ่ืน ๆ ตามรายงานของ
มลูนิธิฟรีแลนด์ซึง่เป็นกลุม่ตอ่ต้านการค้าสตัว์ป่า 

ต�ารวจเปิดเผยวา่นายบญุชยัให้การปฏิเสธข้อ
กลา่วหา ตามกฎหมายคุ้มครองสตัว์ป่า นายบญุ
ชยัอาจได้รับโทษจ�าคกุสงูสดุ 4 ปี และปรับไมเ่กิน 

40,000 บาท แตเ่จ้าหน้าท่ีกลา่ววา่ขณะนีก้�าลงั
พิจารณาเพ่ิมข้อหาการฟอกเงินและลกัลอบหนี
ศลุกากรเข้าไปด้วย ซึง่มีโทษจ�าคกุสงูสดุ 10 ปี

“หนึง่ในบรรดานกัค้าสตัว์ป่ารายใหญ่ท่ีสดุใน
ขบวนการลกัลอบค้าสตัว์ป่าท่ีมีขนาดใหญ่มากถกู
จบักมุแล้ว” นายแมตทิว พริตเช็ตต์ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายสื่อสารของมลูนิธิฟรีแลนด์กลา่ว “พดูสัน้ ๆ ก็
คือ ผมนกึไมอ่อกเลยวา่ในชว่งห้าปีท่ีผา่นมา มี
เหตกุารณ์อะไรท่ีส�าคญัไปกวา่นี”้ 

ประเทศไทยเป็นทางผา่นของการลกัลอบค้า
สตัว์ป่าซึง่สว่นใหญ่มีจดุหมายปลายทางอยูท่ี่
จีน และเคยมีตลาดค้างาช้างท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ี
ไมมี่กฎหมายควบคมุก่อนท่ีจะมีการออกพระราช
บญัญตัิงาช้าง พ.ศ. 2557 และ 2558 เพ่ือก�ากบั
ดแูลตลาดงาช้างในประเทศและก�าหนดให้การซือ้
ขายงาช้างแอฟริกาเป็นความผิดทางอาญา ทัง้นี ้
นอแรด เกลด็ตวัน่ิม เตา่และสตัว์ป่าหายากอ่ืน ๆ 
ยงัคงถกูลกัลอบขนผา่นประเทศไทยซ�า้แล้วซ�า้เลา่

นายสตีฟ แกลสเตอร์ ผู้ ก่อตัง้มลูนิธิฟรีแลนด์ 
กลา่ววา่การจบักมุนายบญุชยัเป็น “คดีอาญาท่ี
เก่ียวข้องกบัสตัว์ป่าคดีใหญ่ท่ีสดุ” ของไทยเทา่ท่ี
เคยมีมา

“เครือขา่ยนีมี้ความเช่ือมโยงกบักลุม่นายทนุ
ใหญ่ท่ีอาจอาศยัอยูน่อกประเทศ เราก�าลงัด�าเนิน
การเพ่ือขอหมายจบัคนเหลา่นีด้้วยเชน่กนั” 
พล.ต.อ. เฉลมิเกียรต ิศรีวรขาน รองผู้บญัชาการ
ต�ารวจแหง่ชาต ิ(คนซ้ายมือ) กลา่วในระหวา่งการ
แถลงขา่วการจบักมุนายบญุชยั  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ต�ารวจไทยจบักุม
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็น
ผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า
รายใหญ่

เ
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ศรีลังกาจีน

ตั้งเป้าตีตลาดพลงังานแสงอาทติย์ระดบับน
ม้จะประสบปัญหามลพิษอย่างหนักหน่วง และเป็นที่รู้จักมายาวนานในฐานะผู้ผลิตสินค้า
ราคาถูก แต่ขณะนีจ้ีนก�าลังเดินหน้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น�าในตลาดระดับบนที่มีการ

เติบโตสูงอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
จีนก�าลังด�าเนนิโครงการใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้หันมาผลิตและ

จ�าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูง เช่น 
ดาวเทียม 

การท�าให้เซลล์แสงอาทิตย์เหล่านีม้ีราคาถูกลงจะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจนีซ้ึ่งเริ่มเข้ามามี
บทบาทส�าคัญในการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน พ.ศ. 2560 
ส�านักงานพลังงานแห่งชาติของจีนวางแผนที่จะเพิ่มก�าลังผลิตเซลล์แสงอาทิตย์อีก 8 ถึง 10 กิกะ
วัตต์ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 80 กิกะวัตต์ 

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนีอ้าจมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสง
อาทิตย์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะผลักดันให้จีนกลายเป็นหนึง่ในประเทศที่ท�าการวิจัยและพัฒนา
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด” มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุในรายงานอุตสาหกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2560 

ข้อมูลของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศระบุว่า ก�าลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 1 กิกะวัตต์ใน พ.ศ. 2543 มาเป็น 300 กิกะวัตต์ และ
น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน พ.ศ. 2563

โดยหลัก ๆ แล้วการเติบโตดังกล่าวจะเน้นที่เซลล์แสงอาทิตย์ชนดิมัลติคริสตัลไลน์ ซึ่งบาง
ครั้งเรียกว่า “โพลีคริสตัลไลน์” ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบด้วยผลึกซิลิคอนเชิงผสม 

เซลล์แสงอาทิตย์ชนดินีม้ีต้นทุนการผลิตถูกกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์ ที่ท�า
จากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยวและมีประสิทธิภาพสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม ตอนนีร้าคาเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองแบบเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
เอนเนอร์จี เทรนด์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานระบุว่า ปัจจุบันราคาโดยเฉลี่ยของเซลล์
แบบผลึกผสมประสิทธิภาพสูงของจีนอยู่ที่ 0.225 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัตต์ (หรือประมาณ 7.2 
บาท) ในขณะที่ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวประสิทธิภาพสูงอยู่ที่ 0.319 เหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 10 บาท) 

การใช้เทคโนโลยีผลึกเดี่ยวมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเนือ่งจากช่องว่างราคาที่แคบลง ซึ่ง
หมายความว่าผู้ใช้สามารถได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าในราคาใกล้เคียงกัน

สถาบันพลังงานแสงอาทิตย์ฟรอนโฮเฟอร์ของเยอรมน ีซึ่งเป็นผู้น�าในการพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระบุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ว่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานสูงสุดในห้อง
ปฏิบัติการส�าหรับเซลล์แบบผลึกเดี่ยวอยู่ที่ร้อยละ 26.7 ต่อเซลล์ ส่วนแบบผลึกผสมอยู่ที่ 21.9 
ต่อเซลล์ 

การพฒันาเซลล์แสงอาทติย์ไม่ได้สิน้สดุลงทีเ่ซลล์แบบผลกึเดีย่ว และคูแ่ข่งของจนีกไ็ม่ได้นิง่เฉย
สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ได้พัฒนาเซลล์แบบหลายรอยต่อที่มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 

46 ส่วนบริษัทสปกโตรแล็บ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินของ
สหรัฐอเมริกาอย่างโบอิง ก็ก�าลังพัฒนาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน  รอยเตอร์

แ

เจ้าหน้าที่ท�าลาย โคเคน
ครั้งใหญ่ที่สุดเป็น
ประวัติการณ์

ศรีลงักาท�าลายโคเคนมลูคา่ 108 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 3.46 พนัล้านบาท) ในเดือนมกราคม พ.ศ.
2561 โดยกระท�าการดงักลา่วตอ่หน้าสาธารณชน ทางการ
ยดึโคเคนนีไ้ด้ท่ีทา่เรือโคลมัโบ ซึง่นบัวนัจะกลายเป็น
ศนูย์กลางการขนถ่ายท่ีได้รับความนิยมจากพวกลกัลอบ
ค้ายาเสพติดในเอเชีย

เจ้าหน้าท่ีได้ท�าลายโคเคนน�า้หนกั 928 กิโลกรัม ซึง่
เป็นสว่นหนึง่ของโคเคนปริมาณมหาศาลท่ีตรวจยดึได้ใน
ครัง้เดียวในศรีลงักา โดยเม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559 
เจ้าหน้าท่ีตรวจพบโคเคนดงักลา่วในตู้สนิค้าขนไม้บนเรือ
โคลมัเบียท่ีมีจดุหมายปลายทางท่ีอินเดีย และเป็นสว่น
หนึง่ของโคเคนทัง้หมดกวา่ 1,700 กิโลกรัมท่ีตรวจยดึได้ใน
ชว่งสามปีท่ีผา่นมา โคเคนอีก 840 กิโลกรัม ถกูตรวจพบ
ในเรือขนน�า้ตาลจากบราซลิ 

ยาเสพตดิดงักลา่วถกูท�าลายในพืน้ท่ีท่ีสร้างขึน้เป็น
พิเศษภายในโรงงานผลติซีเมนต์ใกล้กบัทา่อากาศยาน
หลกัของประเทศ

“เราจริงจงักบันโยบายตอ่ต้านยาเสพตดิท่ีเข้มงวด ยงั
มีงานอีกมากมายท่ีต้องท�าเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย” นาย 
ศกักาละ รัตนยาคะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกฎมายและ
ระเบียบ ซึง่เข้าร่วมในงานนีด้้วยกลา่ว

 “คนร้ายใช้ศรีลงักาเป็นจดุขนถ่ายยาเสพตดิ โคเคน
ชดุนีน้า่จะถกูสง่มาพกัไว้ท่ีน่ี และบางสว่นก็เข้ามาในศรี
ลงักา มนัมีกระบวนการแจกจา่ย และเราก�าลงัตดิตามรอย
เครือขา่ยและคนขายยาเสพติดรายยอ่ย”

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจระดบัสงูกลา่ววา่ เครือขา่ยค้ายาเสพ
ตดิบางสว่นหาทางตบตาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือน�ายาเสพติดเข้าสู่
ตลาดในออสเตรเลียและยโุรปโดยการเคลื่อนย้ายเข้ามา
ในศรีลงักา จากนัน้จงึสง่ตอ่ไปยงัจดุหมายปลายทางด้วย
ตู้สนิค้าของศรีลงักา
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ญี่ปุ่นจะสร้างสถานีเรดาร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ  
ของฟิลิปปินส์ในการต่อต้านการกระท�าอันเป็นโจรสลัด

รอยเตอร์ 
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ญ่ีปุ่ นจะสร้างสถานีเรดาร์สี่แหง่ส�าหรับหนว่ยยามฝ่ังบนหมูเ่กาะใน
ทะเลซลูแูละทะเลเซเลบีส ซึง่เป็นแนวพรมแดนท่ีแยกระหวา่งฟิลปิปินส์
และอินโดนีเซีย เพ่ือชว่ยให้รัฐบาลฟิลปิปินส์สามารถตอ่ต้านการ 
กระท�าอนัเป็นโจรสลดัท่ีมีจ�านวนเพ่ิมขึน้โดยฝีมือของกลุม่ผู้ ก่อความไม่
สงบมสุลมิ แหลง่ขา่วสองรายเปิดเผยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ข้อตกลงดงักลา่วจะประกอบไปด้วยการให้เงินทนุในการก่อสสร้าง
สถานีเรดาร์ และการฝึกเจ้าหน้าท่ีหนว่ยยามฝ่ังของฟิลปิปินส์ 

“ทะเลในพืน้ท่ีนัน้เป็นเส้นทางสญัจรทางน�า้ท่ีส�าคญัส�าหรับเรือ
พาณิชย์ตา่ง ๆ ท่ีเดนิทางไปยงัทา่เรือของญ่ีปุ่ น” หนึง่ในผู้ รู้เก่ียวกบั
แผนการนีก้ลา่ว แหลง่ขา่วขอไมเ่ปิดเผยช่ือเน่ืองจากไมไ่ด้รับอนญุาต
ให้เปิดเผยข้อมลูเหลา่นีต้อ่สื่อ 

จากการปล้นสะดมทางน�า้ทัง้หมด 30 ครัง้ท่ีมีการรายงานท่ีเกิดขึน้
ในชว่งคร่ึงปีแรกของ พ.ศ. 2560 พบวา่มีการปล้นท่ีมีการใช้อาวธุปืน
หกครัง้ ซึง่ในจ�านวนนีเ้ป็นการลกัพาตวัลกูเรือสามครัง้จากเรือตา่ง ๆ ท่ี
อยูใ่นระหวา่งการเดนิทางในทะเลซลูแูละทะเลเซเลบีส ตามข้อมลูของ
หนว่ยงานท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีตามกรอบข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมือระดบั
ภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้
อาวธุในเอเชีย หนว่ยงานดงักลา่วยงัได้รายงานถงึความพยายามสี่ครัง้
ของโจรสลดัท่ีจะลกัพาตวัในนา่นน�า้เหลา่นี ้

แหลง่ขา่วระบวุา่ญ่ีปุ่ นจะให้เงินทนุในการสร้างสถานีเรดาร์ผา่น
กองทนุสนบัสนนุการพฒันาในตา่งประเทศของตน 

“ญ่ีปุ่ นตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการตอ่ต้านการกระท�าอนัเป็นโจร

สลดัในภมิูภาคนีแ้ละมีความมุง่มัน่ท่ีจะให้ความชว่ยเหลือ แตเ่รายงัไม่
สามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกบัแตล่ะโครงการท่ีจะเกิดขึน้ได้” เจ้า
หน้าท่ีกระทรวงการตา่งประเทศญ่ีปุ่ นท่ีก�ากบัดแูลงบประมาณของกอง
ทนุสนบัสนนุการพฒันาในตา่งประเทศกลา่ว  

สถานีเรดาร์เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของชดุความชว่ยเหลือท่ีรวมถงึ
ชิน้สว่นเฮลคิอปเตอร์ส�าหรับกองทพัฟิลปิปินส์ การให้เงินทนุส�าหรับ
โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เชน่ ทางรถไฟและความชว่ยเหลือใน
การสร้างเมืองมาราวีขึน้มาใหมห่ลงัจากท่ีการปฏิบตักิารทางทหารเพ่ือ
ตอ่ต้านกลุม่กบฏของรัฐอิสลามท่ีกินเวลาห้าเดือนสิน้สดุลง เน่ืองจาก
เมืองท่ีอยูท่างตอนใต้ของฟิลปิปินส์แหง่นีไ้ด้รับความบอบช�า้จากความ
ขดัแย้งดงักลา่ว 

การให้ความชว่ยเหลือเหลา่นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ น
ต้องการท่ีจะกระชบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความมัน่คงกบั
รัฐบาลฟิลปิปินส์ขณะท่ีพยายามหาทางยบัยัง้อิทธิพลของรัฐบาล
จีนท่ีเพ่ิมมากขึน้ ญ่ีปุ่ นมองวา่ฟิลปิปินส์ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัออกของ
ทะเลจีนใต้เป็นเป็นพนัธมิตรส�าคญัในการชว่ยป้องกนัไมใ่ห้รัฐบาลจีน
แผข่ยายอิทธิพลเข้าไปยงัแปซฟิิกตะวนัตก

ซ้าย: เจ้าหน้าทีห่น่วยยามชายฝ่ังฟิลปิปินส์และญีปุ่่นท�าการฝึกซ้อม
โดยการเคลือ่นก�าลงัลงเรือของหน่วยยามฝ่ังฟิลปิปินส์และสวม
กญุแจมอืให้กบัผู้ต้องสงสัยสมมุต ิ(ล่าง) ในระหว่างการฝึกประจ�าปี
ด้านการต่อต้านการกระท�าอนัเป็นโจรสลดัในน่านน�า้นอกอ่าวมะนิลา 
ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2559



ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของ
รัฐอิสลามอิรักและซีเรียในฟิลิปปินส์ 

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

แปซิฟิก
‘สัญญาณเตอืน’

ใน
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หลงัคารูปโดมของมสัยดิทีถู่กกระสุนเจาะจนพรุนตั้งตระหง่านอยู่เหนือ
บ้านเรือนทีไ่ด้รับความเสียหายในเมอืงมาราว ีประเทศฟิลปิปินส์ ในเดอืน
เมษายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นภาพหลงัจากทีเ่วลาผ่านไปแล้วกว่าหน่ึงปีนับ

ตั้งแต่ทีก่ารสู้รบระหว่างทหารจากกองทพัฟิลปิปินส์และกลุ่มหัวรุนแรงที่
เช่ือมโยงกบัรัฐอสิลามซีเรียและอรัิกเร่ิมต้นขึน้  รอยเตอร์



องทพัฟิลปิปินส์ระบสุญัญาณของภยัคกุคามจากการ
ก่อการร้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาในภาคใต้
ของฟิลปิปินส์ตัง้แตช่ว่งต้นเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 
โดยกองทพัค้นพบภยัคกุคามทัง้หมดหนึง่ปีตอ่มาในเมือง

มาราวีหลงัจากท่ีมีการตอ่สู้อยา่งรุนแรงเป็นเวลาห้าเดือนเพ่ือยดึ
อ�านาจกลบัคืนมา การตอ่สู้ นีส้ิน้สดุลงในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 
โดยรัฐบาลเป็นฝ่ายมีชยั

หลกัฐานท่ีบง่ชีถ้งึกลุม่ก่อการร้ายตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นท่ีซกุซอ่นอาวธุ 
การปรากฏตวัของนกัรบตา่งชาต ิหรือนกัรบนอกประเทศ และภาพอนั
นา่สยดสยองของประชาชนท่ีถกูตดัศีรษะเผยให้เหน็ถงึอนัตรายท่ีผู้น�า
มากมายในอินโดแปซฟิิกหวาดกลวัมานาน นกัรบท่ีจงรักภกัดีตอ่รัฐ
อิสลามอิรักและซีเรีย (ไอซสิ) อาจพยายามท่ีจะสร้างรัฐอิสลามขึน้มา 
หรืออยา่งน้อยก็สร้างเครือขา่ยอนัแข็งแกร่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เน่ืองจากคนเหลา่นีส้ญูเสยีท่ีมัน่ไปในตะวนัออกกลาง

“เหตกุารณ์ในมาราวีคือสญัญาณแจ้งเตือนส�าหรับทกุประเทศ
ในอินโดแปซฟิิก” พล.ร.อ. แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์ ผู้บญัชาการกอง

บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก กลา่วในงานกิจกรรมของ
สถาบนันโยบายเชิงยทุธศาสตร์ออสเตรเลียในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2560 “ผู้ ก่อการร้ายเหลา่นีก้�าลงัใช้กลยทุธ์การสู้รบท่ีเราเคยเหน็ใน
ตะวนัออกกลางในการเขน่ฆา่ผู้คนในเมืองมาราวี เกาะมินดาเนา ซึง่
เป็นครัง้แรกท่ีกองก�าลงัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากไอซสิมารวมตวักนั
เพ่ือท�าการตอ่สู้ในระดบันี”้

การตอ่สู้นีป้ะทขุึน้ในฟิลปิปินส์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เม่ือ
กองก�าลงัของรัฐบาลพยายามจบักมุนายอิสนิลอน ฮาปิลอน ซึง่เป็น

ผู้น�าของกลุม่อะบซูยัาฟและผู้น�าของไอซสิในฟิลปิปินส์ นกัรบของนาย
ฮาปิลอนยิงต�ารวจและทหารฟิลปิปินส์และได้รับการสนบัสนนุจากอีก
กลุม่หนึง่ท่ีจงรักภกัดีตอ่ไอซสิ นัน่ก็คือกลุม่มาอเูต นอกเหนือจากการ
สงัหารพลเรือนแล้ว นกัรบของกลุม่มาอเูตยงัเข้ายดึอาคารหลายแหง่ 
ซึง่รวมถงึศาลากลางเมืองมาราวีและมหาวิทยาลยัรัฐมินดาเนา

การตอ่สู้ ท่ีบรรลผุลส�าเร็จของกองทพัฟิลปิปินส์เพ่ือยดึเมืองมา
ราวีกลบัคืนท�าให้ผู้คนหตูาสวา่งด้วยเหตผุลหลายประการ ได้แก่ 

• ยอดผู้เสียชีวติที่น่าตกตะลึง: เม่ือกองทพัเข้าควบคมุเมือง
มาราวีให้หลดุพ้นจากการถกูปิดล้อมในเดือนตลุาคม พ.ศ. 
2560 นัน้ มีผู้ เสียชีวิตกวา่ 1,100 คนตามรายงานของรอย
เตอร์ พ.อ. โรเมโร บรอว์เนอร์ จเูนียร์ รองผู้บญัชาการกอง
ก�าลงัเฉพาะกิจท่ีตอ่สู้กบักลุม่หวัรุนแรงกลา่ววา่ มีสมาชิกกลุม่
หวัรุนแรง 920 คนท่ีถกูสงัหารและมีกองก�าลงัของรัฐบาลเสีย
ชีวิต 165 นาย พลเรือน 45 คนถกูสงัหารโดยกลุม่หวัรุนแรง 
เม่ือการสู้รบสิน้สดุลง กองทพัฟิลปิปินส์ระบวุา่เจ้าหน้าท่ีได้
สงัหารนายฮาปิลอนและนายโอมาร์คายมั มาอเูต ซึง่เป็นสอง

ผู้น�าหลกัของกลุม่พวกพ้องร่วมรบมาอเูต
ท่ีชว่ยกนัปิดล้อมเมือง ทางการสหรัฐฯ ได้
ยืนยนัการเสียชีวิตของนายฮาปิลอนตามผล
วิเคราะห์ดีเอน็เอ
•  ข้าศกึที่เป็นกลุ่มจดัตัง้: จากวิดีโอท่ี
ตรวจยดึได้โดยกองทพัฟิลปิปินส์ท�าให้เหน็
ภาพของผู้น�าสองกลุม่ นัน่ก็คือ กลุม่มาอเูต
และกลุม่อะบซูยัยาฟท่ีก�าลงัวางแผนโจมตี
เมืองมาราวี ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ 
เดอะสเตรตส์ ไทมส์ เม่ือการสู้รบเร่ิมต้น
ขึน้ มือปืน 400 ถงึ 500 คนได้ก่อเหตวุินาศ
ทัว่เมือง โดยมีบางคนโบกธงสีด�าของไอ
ซสิ นกัรบหวัรุนแรงท่ีเสียชีวิตจากการตอ่สู้
เคียงบา่เคียงไหลก่บักลุม่อะบซูยัยาฟและ
กลุม่มาอเูตประกอบไปด้วยประชาชนชาว
อินโดนีเซีย มาเลเซียและซาอดีุอาระเบีย 
กองทพัทหารฟิลปิปินส์ระบุ
•  การสงครามในเมือง: ผู้ก่อการร้ายได้
แสดงให้เหน็ถงึยทุธวิธีการสงครามในเมืองเชน่

เดียวกบัท่ีใช้ในอิรักและซีเรีย ซึง่รวมถงึการใช้วตัถรุะเบดิแสวง
เคร่ือง โดรน ระเบดิซึง่ขบัเคลือ่นด้วยจรวด (อาร์พีจี) ปืนซุม่ยิง
และระเบดิเพลงิ ในการสู้รบเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 นาวิก
โยธินฟิลปิปินส์ถกูโจมตีด้วยระเบดิเพลงิขณะท่ีก�าลงัพยายาม
กวาดล้างอาคาร ตามรายงานของหนงัสอืพิมพ์ เดอะสเตรตส์ 
ไทมส์ เม่ือนาวิกโยธินเหลา่นีว่ิ้งออกจากอาคารเพ่ือหลบหนีเพลงิ
ไหม้ ก็ถกูยิงด้วยปืนซุม่ยิง อาร์พีจีและเคร่ืองยิงลกูระเบดิ เม่ือการ
ตอ่สู้สิน้สดุลง มีเจ้าหน้าท่ีนาวิกโยธินเสยีชีวิต 13 นาย

12 IPD FORUM

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เดก็ ๆ ทีต้่องอพยพออกจากทีอ่ยู่อาศัยอนัเน่ืองมาจากการสู้รบในเมอืงมาราว ีเล่นอยู่ใกล้ ๆ โล่และ
อุปกรณ์ของต�ารวจในเมอืงซาเกยีรัน จงัหวดัลาเนาเดลซูร์ ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์

ก
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ความเช่ือมโยงกับซีเรีย
ความพยายามในการจดัตัง้กลุม่นกัรบ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้รับแรง
บนัดาลใจจากกลุม่ไอซสิสามารถโยงใยไป
ถงึผู้ปฏิบตักิารในซีเรีย ตามรายงานสรุป
จากศนูย์ตอ่ต้านการก่อการร้าย ซึง่เป็น
สถาบนัวิจยัและการศกึษาแหง่โรงเรียน
นายร้อยทหารบกสหรัฐฯ ท่ีเวสต์พอยต์ การ
ศกึษาในหวัข้อ “นอกเหนือจากรัฐเคาะ
ลีฟะห์: กิจกรรมของรัฐอิสลามท่ีอยูน่อก
วิลายตัท่ีได้รับการก�าหนดของกลุม่” ได้มี
การวิเคราะห์แผนการก่อการร้ายและการ
โจมตีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้แตเ่ดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2557 ถงึเดือนเมษายน พ.ศ. 
2560 และพบวา่ร้อยละ 60 ของการโจมตี
ทัง้หมด 20 ครัง้และแผนการทัง้หมด 35 
แผนมีความเช่ือมโยงกบัผู้ปฏิบตักิารของรัฐ
อิสลาม “ส�าหรับการโจมตีและแผนการท่ีมี
ความเช่ือมโยงเหลา่นี ้มีหลกัฐานแสดงให้
เหน็วา่ผู้ปฏิบตักิารของรัฐอิสลามในซีเรียได้ก�ากบัดแูล ให้เงินทนุหรือ
ตดิตอ่กบักลุม่ยอ่ยตา่ง ๆ ในท้องถ่ิน และบคุคลตา่ง ๆ ในภมิูภาคท่ีให้
ความเหน็อกเหน็ใจตอ่รัฐอิสลาม” ผลการศกึษาท่ีเขียนโดยนางมารีลล์ 
เนสส์ ผู้ชว่ยวิจยัแหง่ศนูย์ตอ่ต้านการก่อการร้ายระบุ

ประมาณ คร่ึงหนึง่ของการโจมตีโดยผู้ ก่อการร้ายในภมิูภาคนีเ้กิด
ขึน้ท่ีฟิลปิปินส์ แตก่ลุม่หวัรุนแรงในประเทศเพ่ือนบ้านตา่ง ๆ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ก็วางแผนท่ีจะโจมตีด้วยเชน่กนั ผู้ ก่อการร้ายได้
วางแผนไว้หลายแผนการในมาเลเซีย (ร้อยละ 43) และอินโดนีเซีย (ร้อย
ละ 37) ขณะท่ีฟิลปิปินส์มีเพียงร้อยละ 14 เทา่นัน้

มีปัจจยัหลายอยา่งรวมกนัท่ีท�าให้ฟิลปิปินส์เป็นจดุหมายปลายทาง
ส�าหรับกลุม่ท่ีมีแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรง นายดอน แรสส์เลอร์  
ผู้อ�านวยการโครงการยทุธศาสตร์ของศนูย์ตอ่ต้านการก่อการร้าย  
กลา่วกบั ฟอรมั

“อยา่งน้อยก็ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา รัฐอิสลาม
ได้กระตุ้นให้ผู้คนเดนิทางไปยงัฟิลปิปินส์หากไมส่ามารถเดนิทางไปยงั
ซีเรียหรือท�าการโจมตีในประเทศบ้านเกิดของตนเองได้” นายแรสส์เลอร์  
กลา่ว “เนือ้หาข้อมลูตา่ง ๆ ลา่สดุท่ีกลุม่รัฐอิสลามปลอ่ยออกมาได้ผลกั
ดนัให้ฟิลปิปินส์เป็นจดุหมายปลายทางท่ีต้องการส�าหรับสมาชิกใหม่
ของกลุม่ และกระตุ้นให้คนเดนิทางมายงัประเทศนีแ้ละกลายเป็นผู้
ปฏิบตักิารท่ีแข็งขนั”

นายแรสส์เลอร์ยงัตัง้ข้อสงัเกตวา่การปรากฏตวัของกลุม่หวัรุนแรงใน
ท้องถ่ิน เชน่ กลุม่อะบซูยัยาฟ และกลุม่มาอเูต ซึง่พิสจูน์ให้เหน็วา่มีขีด
ความสามารถในการท�างานและมีความยืดหยุน่ ท�าให้เข้าใจได้วา่เหตุ
ใดจงึมีการโจมตีเกิดขึน้ในฟิลปิปินส์มากขึน้

ด้วยความพยายามท่ีจะสร้างรัฐอิสลามขึน้ในภมิูภาคนี ้ผลการ
ศกึษาสรุปวา่ ไอซสิพยายามท่ีจะขยายกองก�าลงัของตนในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ อยา่งไรก็ตาม รายงานนีไ้มไ่ด้คาดการณ์ไว้วา่จะปรากฏ
ขึน้ในรูปแบบใด “กลุม่รัฐอิสลามดเูหมือนจะฝังตวัและขยายอิทธิพลใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยการกระตุ้นให้กลุม่คนและเครือขา่ยผู้คน
ในท้องถ่ินท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากตนกระท�าการคบคดิ วางแผนและ
โจมตีในหลายประเทศในภมิูภาคนี”้ ผลการศกึษาระบุ

แม้ไอซสิจะก�าหนดตวัผู้น�าประจ�าภมิูภาคในฟิลปิปินส์ แตก็่ยงัไมไ่ด้
ประกาศให้เป็น “วิลายา” (รัฐหรือจงัหวดัในการปกครอง) “นอกเหนือจาก
ความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเครือขา่ยขนาดเลก็ หรือ
การจดักลุม่ยอ่ยตา่ง ๆ แยกออกมาจากกลุม่เดมิท่ีขนาดใหญ่กวา่เพ่ือ
ให้แตล่ะกลุม่ลงมือโจมตีครัง้เดียวอยา่งตอ่เน่ืองกนัแล้ว ศกัยภาพในเชิง
ยทุธศาสตร์ระยะยาวของรัฐอิสลามในภมิูภาคนีมี้แนวโน้มวา่จะเช่ือมโยง
กบัหนทางการปฏิบตัแิละการบริหารจดัการความสมัพนัธ์กบันกัรบญิฮาด
ท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิในภมิูภาค และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีได้ยดึครอง
พืน้ท่ีและพยายายามท�าให้เป็นแหลง่หลบภยั” ผลการศกึษาระบุ

ที่มั่นที่อุดมสมบูรณ์
จากการศกึษาของศนูย์ตอ่ต้านการก่อการร้ายพบวา่ แม้กิจกรรมการ
ก่อการร้ายในภมิูภาคนีส้ว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในในฟิลปิปินส์ มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย แตก็่มีแนวโน้มวา่แนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรงจะขยาย
ตวัในพมา่

แม้ข้อมลูดงักลา่วจะไมไ่ด้ระบวุา่พมา่เป็นพืน้ท่ีท่ีส�าคญัส�าหรับการ
โจมตีของไอซสิ แตจ่ากการศกึษาพบหลกัฐานเลก็น้อยท่ีบง่ชีว้า่พมา่
อาจป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการแทรกซมึเข้า “ชนกลุม่น้อยมสุลมิโรฮีนจา  
ท่ีถกูทารุณกรรมเป็นแรงบนัดาลใจให้เครือขา่ยของรัฐอิสลามในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้วางแผนกิจกรรมการก่อการร้ายในพมา่และใน
ประเทศท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตอ่ต้านรัฐบาลพมา่” ผลการศกึษาของศนูย์ตอ่
ต้านการก่อการร้ายระบุ

ชาวมสุลมิโรฮีนจาหลายแสนคนได้หลบหนีออกจากพมา่ซึง่
ประชาชนสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธทา่มกลางความขดัแย้งอยา่ง
รุนแรงกบัทหาร พมา่ไมย่อมรับวา่ชาวมสุลมิโรฮีนจาทัง้หมดเป็น

ป้ายทีม่ตีวัหนังสืออ่านว่า “ฉันรักมาราว”ี ตั้งอยู่หน้าอาคารบ้านเรือนและมสัยดิในเมอืงมาราวทีี่
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงคราม  รอยเตอร์
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พลเมืองของประเทศ ท�าให้คนเหลา่นีก้ลายเป็นกลุม่คนไร้สญัชาติ
ท่ีใหญ่ท่ีสดุกลุม่หนึง่ในโลก ตามรายงานของ หนงัสือพิมพ์ เดอะ
นิวยอร์ก ไทมส์ ชาวโรฮีนจานบัถือศาสนาอิสลามนิกายซนุนีและ
อาศยัอยูใ่นรัฐยะไขท่ี่ยากจนของพมา่ ก่อนท่ีคนเหลา่นีจ้ะหลบหนี
จากการปะทะอนัรุนแรงกบัต�ารวจและทหารนัน้ มีชาวโรฮีนจาประ
มาณหนึง่ล้านคนอยูใ่นพมา่ หนงัสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์ก ไทมส์ ระบุ

ความเป็นไปได้วา่จะมีกิจกรรมของไอซสิในพืน้ท่ีเหน็ได้จาก
แผนการหนึง่ท่ีล้มเหลวในอินโดนีเซีย ท่ีก�ากบัดแูลโดยผู้ปฏิบตักิาร
ของไอซสิท่ีช่ือนายนาอิมและเป้าหมายคือสถานทตูพมา่ “ความ
เคลื่อนไหวเหลา่นีชี้ใ้ห้เหน็วา่รัฐอิสลามมองวา่ปัญหาเก่ียวกบัโรฮีนจา
คือโอกาสในการก่อเหต ุเชน่เดียวกบักลุม่ญิฮาดอ่ืน ๆ” ผลการศกึษา
ของศนูย์ตอ่ต้านการก่อการร้ายระบุ

นายแรสส์เรอร์พิจารณาวา่วิกฤตการณ์โรฮีนจาคือสิง่ส�าคญัใน
การสรรหาผู้ก่อการร้ายใหม ่ๆ “มีความเป็นไปได้สงูมากท่ีรัฐอิสลามจะ
ใช้ประโยชน์จากวิกฤตการณ์โรฮีนจาในพมา่เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
ชมุนมุ” นายแรสส์เรอร์กลา่ว “อลักออิดะห์ก็ก�าลงัท�าอยา่งนัน้อยูแ่ล้ว

การหยุดยัง้การแพร่กระจายของภัยคุกคาม
หลงัจากท่ีเหน็โศกนาฏกรรมท่ีเกิดขึน้ในเมืองมาราวี ผู้น�าทางทหาร
และทางการเมืองในอินโดแปซฟิิกได้ร่วมมือกนัอยา่งรวดเร็วเพ่ือ
แบง่ปันทรัพยากรและขา่วกรองเพ่ือหยดุยัง้การแพร่กระจายของการ
ก่อการร้าย ความร่วมมือดงักลา่วในหลาย ๆ กรณีเป็นความร่วมมือ
แบบหลายมิตแิละมีเป้าหมายในการขจดัแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความ
รุนแรงก่อนท่ีจะมีการรวมตวักนั

การพฒันาตา่ง ๆ ได้แก่:
• ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ออสเตรเลียได้ประกาศวา่จะสง่

กองก�าลงัไปยงัฟิลปิปินส์เพ่ือฝึกทหารและแบง่ปันขา่วกรอง 

นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย 
กลา่ววา่ การตอ่ต้านภยัคกุคามจากไอซสินัน้ ต้องอาศยั
ความร่วมมือของทัง้ภมิูภาค “เรามีความมุง่มัน่ท่ีจะสนบัสนนุ
ฟิลปิปินส์ในภารกิจการป้องกนัตนเองจากภยัคกุคามจากผู้
ก่อการร้าย” นางเพย์นระบ ุตามรายงานของรอยเตอร์ “น่ีคือ
ภยัคกุคามตอ่ภมิูภาคท่ีเราทกุคนต้องร่วมมือกนัเพ่ือเอาชนะ” 
ก่อนหน้านี ้ในเดือนมิถนุายน พ. ศ. 2560 ออสเตรเลียได้สง่
อากาศยาน เอพี-3ซี โอเรียน สองล�าออกไปตรวจการณ์เหนือ
เมืองมาราวีเพ่ือตรวจหาผู้ ก่อการร้าย สหรัฐอเมริกาได้สง่ทหาร
ประมาณ 300 ถงึ 500 นายไปยงัฟิลปิปินส์ในเดือนมิถนุายน 
พ.ศ. 2560 เพ่ือท�าการฝึกในด้านขา่วกรอง การตรวจการณ์
และการลาดตระเวน ตามรายงานของรอยเตอร์ เคร่ืองบนิ
ตรวจการณ์ เอพี-3ซี โอเรียน ยงัให้การสนบัสนนุทางด้านขา่ว
กรอง การตรวจการณ์และการลาดตระเวนแก่การปฏิบตัิการ
ของกองทพัฟิลปิปินส์อีกด้วย

• เจ้าหน้าท่ีจากออสเตรเลีย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์และฟิลปิปินส์ ได้ร่วมชมุนมุกนัในอินโดนีเซียในการ
ประชมุสดุยอดท่ีใช้เวลาหนึง่วนัในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
และได้ร่วมลงนามในข้อตกลงเพ่ือตอ่สู้กบัแนวคดิสดุโตง่ท่ี
นิยมความรุนแรง ประเทศตา่ง ๆ ได้ตกลงใจท่ีจะจดัการชมุนมุ
ทางยทุธศาสตร์ในการตอ่ต้านนกัรบตา่งชาตเิพ่ือสนบัสนนุ
การแบง่ปันขา่วกรอง การแบง่ปันข้อมลูมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรวม
ฐานข้อมลูท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบันกัรบชาวตา่งชาตแิละอาจสร้างฐาน
ข้อมลูใหมเ่ก่ียวกบัการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนของผู้ ก่อการ
ร้าย ประเทศตา่ง ๆ ยงัให้ค�ามัน่ท่ีจะสร้างกฎหมายเก่ียวกบั
การก่อการร้ายท่ีระบวุา่พฤตกิรรมใดคือการกระท�าผิดทาง
อาญา เชน่ การวางแผนการโจมตีโดยผู้ ก่อการร้ายและการ
สนบัสนนุนกัรบตา่งชาติ

• การตระเวนทางทะเลแบบไตรภาคีระหวา่งอินโดนีเซีย 
มาเลเซียและฟิลปิปินส์ท่ีจดัตัง้ขึน้โดยรัฐบาลของทัง้สาม
ประเทศนีเ้ม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ด�ารงเสถียรภาพในภมิูภาคในยามท่ีต้องเผชิญกบัภยัคกุคาม
ในรูปแบบใหม ่เชน่ การกระท�าอนัเป็นโจรสลดั การก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตอ่ืิน ๆ ในนา่นน�า้ภมิูภาค 
หนงัสือพิมพ์ เดอะฟิลิปปินส์ สตาร์ รายงานวา่ประเทศเพ่ือน
บ้านตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ตกลงใจท่ีจะแลก
เปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีตดิตอ่ประสานงาน จดัตัง้ศนูย์บญัชาการร่วม
และแบง่ปันขา่วกรอง

• มาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุสดุยอดด้านการ
ตอ่ต้านการให้เงินทนุแก่การก่อการร้ายครัง้ท่ี 3 ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยเป็นการประชมุร่วมกนักบั
ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย การประชมุสดุยอดด้านการตอ่
ต้านการให้เงินทนุแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 นีเ้ป็นโอกาส
ในการพบปะกนัระหวา่งผู้ เช่ียวชาญด้านขา่วกรองการเงินและ
ผู้แทนระดบัสงูจากหนว่ยงานทางด้านนโยบาย การก�ากบัดแูล 
การบงัคบัใช้กฎหมาย และความมัน่คงแหง่ชาติ ผู้ เข้าร่วม
การประชมุในหวัข้อนีย้งัประกอบไปด้วยผู้ เช่ียวชาญและนกั

นายพลคาร์ลโิต กาลเวซ ทีก่�าลงัจะเข้ารับต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กองทพัฟิลปิปินส์ (ซ้าย) จบัมอืกบันายพลเรย์ ลโีอนาร์โด เกอร์เรโร ทีก่�าลงั
จะพ้นจากต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต่อหน้านายโรดรีโก ดูแตร์เต 
ประธานาธิบดฟิีลปิปินส์ (กลาง) ในระหว่างพธีิผลดัเปลีย่นผู้น�าทีค่่ายอากนัิล
โดในกรุงมะนิลา  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส/เก็ตตีอิ้มเมจ



วิชาการในภาคการบริการทางการเงิน เทคโนโลยีทางด้านการเงิน 
และเทคโนโลยีทางด้านการก�ากบัดแูล

ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคนีแ้ละภารกิจทางทหารท่ีจริงจงัโดย
กองทพัฟิลปิปินส์ท�าให้สามารถเอาชนะกลุม่หวัรุนแรงได้ภายในชว่ง
ปลายเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 ขณะท่ีกองทพัเฉลมิฉลองความส�าเร็จ
ในการท�าให้เมืองมาราวีหลดุพ้นจากการควบคมุโดยไอซสิ ชาตติา่ง ๆ 
ในอินโดแปซฟิิกก็ได้สง่ความชว่ยเหลือมากมายมายงัฟิลปิปินส์ ไมว่า่
จะเป็นอปุกรณ์ก่อสร้าง การเงินและความเช่ียวชาญตา่ง ๆ เพ่ือท�าการ
ฟืน้ฟ ูรัฐบาลฟิลปิปินส์ได้ประกาศจดัตัง้หนว่ยเฉพาะกิจบนักอน มาราวี 
ซึง่ประกอบไปด้วยหนว่ยงานรัฐบาลหลายหนว่ย เพ่ือเป็นผู้น�าในการ
ฟืน้ฟแูละการบรูณะ

นายเอดวัร์ด ูเดล โรซาริโอ เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูด้านการเคหะ ได้รับ
การแตง่ตัง้ให้เป็นผู้น�าหนว่ยเฉพาะกิจนี ้โดยมีนายเดลฟิน โลเรนซานา 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม และนายมาร์ก วิลลาร์ รัฐมนตรีวา่กระ
ทรวงโยธาธิการและทางหลวงเป็นรองประธาน

เป็นเร่ืองท่ีชดัเจนอย่างย่ิงวา่ความร่วมมือของรัฐบาลทกุภาค
สว่นท่ีประกอบไปด้วยความร่วมมือระหวา่งทหารและพลเรือน ตลอด
จนความร่วมมือข้ามชาตินัน้เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นตอ่ผู้น�าทางทหารและ
ผู้น�าทางการเมือง ดร.อึง้ เอ็ง เฮ็น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
สิงคโปร์ระบวุา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นพืน้ท่ีท่ีดงึดดูใจนกัรบตา่ง

ชาติท่ีต้องการจะควบคมุดินแดน “นกัรบตา่งชาติหลายสิบราย หรือ
ไม่ก็หลายร้อยราย หรืออาจจะหลายพนัรายจะมีทกัษะในการท�าวตัถุ
ระเบิดแสวงเคร่ือง ทกัษะในการจีเ้คร่ืองบิน และทกัษะในการลกัพา
ตวั” ดร.อึง้กลา่ว ตามรายงานของเว็บไซต์ bloomberg.com ในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2560

เหตผุลหนึง่ท่ีท�าให้มีการคาดการณ์นีก็้คือ องค์กรก่อการร้ายตา่ง ๆ 
ได้ยดึท่ีมัน่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มานานแล้ว และอีกไมน่านจะมี
บรรดานกัรบตา่งชาตท่ีิแกร่งกล้าเข้าร่วมกบัองค์กรเหลา่นี ้“เม่ือเราพดู
ถงึภยัคกุคามเฉพาะพืน้ท่ี เรามกัจะหมายถงึภยัคกุคามอยา่งโรคไข้เลือด
ออกหรือวณัโรค ซึง่มนัจะคงอยูต่อ่ไป แม้จะใช้ความพยายามหลายปี
ก็ไมส่ามารถก�าจดัมนัได้” ดร.อึง้กลา่ว “ปัญหานีจ้ะเกิดขึน้ในอาเซียน” 
ดร.อึง้กลา่วเพ่ิมเตมิโดยหมายถงึ 10 ประเทศท่ีเป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

พล.ร.อ. แฮร์ริสแหง่กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก
กลา่ววา่ ความท้าทายนีต้้องได้รับการอาใจใสอ่ยา่งเร่งดว่น

“เป็นเร่ืองท่ีชดัเจนส�าหรับผมวา่ไอซสิจะมุง่หน้าสูอิ่นโดแปซฟิิกอีก
ด้วย” พล.ร.อ. แฮร์ริสกลา่วในระหวา่งการประชมุของสภาท่ีปรึกษา
ทางทหารซานดเิอโก ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ ซานดิเอโก ยูเนียน 
ทริบูน การแพร่กระจายของไอซสิก็คล้ายคลงึกบัโรคมะเร็ง พล.ร.อ. 
แฮร์ริสกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ “ด้วยความร่วมมือในระดบันานาชาต ิเราจะ
สามารถขจดัโรคไอซสินีไ้ด้ก่อนท่ีมนัจะแพร่กระจายตอ่ไป”  o
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ฟิลิปปินส์

มาอูเต 
นักรบเสรีภาพอิสลามบังซาโมโร
อันซาร์ เคาะลีฟะห์ ฟิลิปปินส์
อะบูซัยยาฟ

ฐานทัพของกองทัพบกฟิลิปปินส์ใน
มินดาเนา

พื้นที่ต่าง ๆ ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ที่กลุ่มหัวรุนแรงที่มีความเช่ือมโยง
กับรัฐอิสลามอิรักและซีเรียมีการปฏิบัติการ

ข้อมลูจาก: รอยเตอร์, ส�านกังานรับสมคัรบคุคลเข้ารับราชการทหารในกองทพับกฟิลปิปินส์

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ฟ
อร

มั

มิ น ด า เ น า

ลาเนาเดลซูร์

มากินดาเนา

สุลต่านกุดารัต
บาซิลัน

ซูลู

ตาวี ตาวี

มาราวี



สันติภาพ
การบรรลุ
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ระสบการณ์อนัยาวนานของฟิลปิปินส์ในการแก้ไขปัญหา
การก่อความไมส่งบได้น�าไปสูก่ารตระหนกัรู้หลายประการ 
ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ ปัญหาการก่อความไมส่งบเป็นเร่ืองท่ีซบั

ซ้อนและมีหลายมิต ิซึง่จ�าเป็นต้องใช้แนวทางแก้ปัญหาท่ีครอบคลมุ
ความส�าเร็จในการตอบสนองตอ่ความท้าทายนีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็

ตอ่เม่ือทัง้ประเทศมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหา น่ีคือหวัใจส�าคญัของแผน
รักษาสนัตภิาพและความมัน่คงภายในของฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นแนวคดิ
ท่ีใช้ร่วมกนัในเร่ืองความมัน่คงในหมูผู่้ มีสว่นได้สว่นเสียและการมี
สว่นร่วมในการสร้างสนัติภาพและความมัน่คง แผนนีเ้รียกวา่ “บายา
นิฮนั” ซึง่แปลวา่จิตวิญญาณแหง่ความสามคัคีของชมุชน การท�างาน
และความร่วมมือเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง

ลกัษณะเดน่หลายประการท่ีมีอยูท่�าให้บายานิฮนัแตกตา่งจาก
กลยทุธ์ท่ีผา่นมา ประการแรกคือ แผนนีเ้ป็นเอกสารแบบเปิดท่ี
สามารถแบง่ปันข้อมลู เป็นเจ้าของร่วมกนัและเป็นผู้ เขียนร่วมกนัได้
ระหวา่งบรรดาผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในวงกว้างท่ีสดุ โดยหนว่ยงานภาค
รัฐระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิหนว่ยงานนอกภาครัฐ และพลเมือง
ทัง้หมดมีสว่นร่วมตัง้แตก่ารวางแผนไปจนถงึขัน้ตอนการน�าไปปฏิบตัิ
และการประเมินผล ประการท่ีสอง แผนนีจ้ะเน้นย�า้วา่หวัใจส�าคญั
หลกั ๆ ในการปฏิบตักิารทางทหารคือการบรรลสุนัตภิาพ ซึง่เป็นสิง่
ส�าคญัมากกวา่การเอาชนะข้าศกึ

ด้วยเหตนีุ ้บายานิฮนัจงึหลดุออกจากกรอบการท�างานแบบเดิม 
และมีการศกึษาวิเคราะห์ในขอบเขตท่ีไมใ่ชก่ารสู้รบในการจดัการ
กบัภยัคกุคามตอ่สนัตภิาพและความมัน่คงของประเทศ ประการท่ี
สาม บายานิฮนัยดึมัน่ตามกรอบการท�างานด้านสนัตภิาพโดยรวม
ของรัฐบาล แม้วา่มนัจะไมใ่ชแ่ผนของกองทพัฟิลปิปินส์เพียงฝ่าย
เดียว แตบ่ายานิฮนัก็ไมไ่ด้อยูใ่นภาวะสญูญากาศ แผนนีจ้ะด�าเนินไป
อยา่งสอดคล้องกบันโยบายแหง่ชาตเิพ่ือสนัตภิาพ ความมัน่คงและ
การพฒันา

ฟิลปิปินส์ก�าลงัแก้ไขปัญหาเก่ียวกบักลุม่ท่ีสร้างภยัคกุคาม
สามกลุม่หลกั ๆ กลุม่แรกคือพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลปิปินส์/กองทพั
ประชาชนใหม/่แนวร่วมประชาธิปไตยแหง่ชาต ิซึง่พยายามหาทาง
ท่ีจะล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยและแทนท่ีด้วยรัฐบาลในระบอบ
คอมมิวนิสต์ กลุม่ท่ีสองคือแนวร่วมปลดปลอ่ยอิสลามโมโร ซึง่มีเป้า
หมายในการแยกตวัออกจากสาธารณรัฐและจดัตัง้รัฐอิสลามอิสระ 
กลุม่ท่ีสามคือกลุม่อะบซูยัยาฟ ซึง่เป็นกลุม่ก่อการร้ายท่ีมีช่ือในเร่ือง
การลกัพาตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่

ป
พล.อ. (เกษียญอายุราชการ) เอมมานูเอล ท.ี บอทสิตา

บายานิฮัน ซ่ึงเป็นแผนรักษาสันติภาพและ
ความมัน่คงภายในของฟิลิปปินส์ ช่วย
ส่งเสริมการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชน
พลเรือน รัฐบาลและทหาร เพือ่ต่อต้านกลุ่มผู้
ก่อความไม่สงบ
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ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายในทางยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนบายานิฮนั กองทพัฟิลปิปินส์ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจของ
ตน “เพ่ือปฏิบตักิารสนบัสนนุในการบรรลสุนัตภิาพเพ่ือชว่ยให้
ประชาชนฟิลปิปินส์สามารถสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา
ท่ียัง่ยืนและสนัตภิาพอนัเท่ียงแท้และยาวนาน” ค�าวา่ “ปฏิบตักิาร
สนบัสนนุ” ถกูน�ามาใช้เพ่ือเน้นบทบาทของกองทพัฟิลปิปินส์ภาย
ใต้บายานิฮนั ภารกิจนีมุ้ง่เน้นความส�าคญัในการให้รัฐบาลพลเรือน
เป็นผู้น�าในการแก้ไขปัญหาความไมส่งบ สิง่นีจ้ะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ขัน้
สดุท้าย นัน่ก็คือขีดความสามารถของภยัคกุคามจากอาวธุภายใน
ประเทศนัน้ลดลงจนถงึระดบัท่ีไมส่ามารถคกุคามเสถียรภาพของ
ประเทศได้อีกตอ่ไป และเจ้าหน้าท่ีพลเรือนจะมัน่ใจได้ถงึความ
ปลอดภยัและความผาสกุของประชาชนฟิลปิปินส์ 

ผลลพัธ์ขัน้สดุท้ายดงักลา่วจะเกิดขึน้ได้จากจากการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

• มีสว่นร่วมในการสร้างความส�าเร็จของกระบวนการสนัตภิาพ 
• ก�าหนดให้กองก�าลงัตดิอาวธุโดยอาชีพปฏิบตัหิน้าท่ีภายใต้

การควบคมุของพลเรือนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความ
มัน่คง 

• เอาชนะกลุม่อะบซูยัยาฟ และกลุม่แนวร่วมตดิอาวธุตา่ง ๆ ท่ี
สร้างภยัคกุคาม

• มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งกบักองทพั
ประชาชนใหม ่แนวร่วมปลดปลอ่ยอิสลามโมโร และกลุม่ตดิ
อาวธุอ่ืน ๆ ท่ีสร้างภยัคกุคาม

• มีสว่นร่วมในการก�าหนดเง่ือนไขส�าหรับเจ้าหน้าท่ีพลเรือน
ในการรับผิดชอบตอ่ความปลอดภยัและความผาสกุของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตน

• สนบัสนนุการพิทกัษ์สิง่แวดล้อมในเชิงพฒันา การบริหาร
จดัการการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัแิละกิจกรรมการบงัคบั
ใช้กฎหมาย

กองก�าลงันาวกิโยธินฟิลปิปินส์ลาดตระเวนไปตามถนนทีก่วาดล้างแล้วทีเ่คย
อยู่ในระยะซุ่มยงิของข้าศึก ในขณะทีค่ลือ่นก�าลงัไปยงัพืน้ทีสู้่รบหลกัในเมอืง
มาราว ีซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์ ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

เก็ตตีอิ้มเมจ

กลุ่มกองโจรของกองทพัประชาชนใหม่ยนืเรียงแถวในเทอืก
เขาเซียร์รามาเดร ซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมะนิลา ใน

เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ด้วยวิธีการและแรงจงูใจตา่ง ๆ กนัของบรรดากลุม่ตดิอาวธุท่ี
สร้างภยัคกุคาม หนทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมจงึเป็นสิง่
จ�าเป็น ส�าหรับกลุม่อะบซูยัยาฟ ด้วยนโยบายการไมเ่จรจากบัผู้
ก่อการร้าย ผลลพัธ์ขัน้สดุท้ายท่ีต้องการคือความพา่ยแพ้ของกลุม่
โดยเดด็ขาด ส�าหรับแนวร่วมประชาธิปไตยแหง่ชาต ิโครงการตา่ง ๆ  
ของกองทพัฟิลปิปินส์จะมุง่เน้นการแก้ไขประเดน็ท่ีท�าให้มีการตอ่สู้
ด้วยอาวธุ เพ่ือให้ผู้ ก่อความไมส่งบละทิง้ความพยายามในการ
ตอ่สู้ ด้วยอาวธุและเข้าร่วมในการเจรจาสนัตภิาพกบัรัฐบาลในท่ีสดุ 
ส�าหรับกลุม่ท่ีสนบัสนนุการแบง่แยกดินแดนอยา่งแนวร่วมปลด
ปลอ่ยอิสลามโมโร ผลลพัธ์ระดบัชาตขิัน้สดุท้ายท่ีวางแผนไว้คือการ
เจรจาเพ่ือยตุคิวามขดัแย้งทางการเมืองภายในขอบเขตรัฐธรรมนญู
ของฟิลปิปินส์

แนวคิดเกี่ยวกับบายานิฮัน
กระบวนทศัน์ใหมข่องบายานิฮนัในการด�าเนินการปฏิบตักิารคือ 
“การบรรลสุนัตภิาพมากกวา่การเอาชนะข้าศกึ” นอกเหนือจากเป้า
หมายเร่งดว่นในการลดขีดความสามารถในการตดิอาวธุของกลุม่ภยั
คกุคามแล้ว กองทพัฟิลปิปินส์จะมุง่เน้นการปฏิบตักิารทางทหารท่ี
จะสง่ผลระยะยาวตอ่วิถีชีวิตและความผาสกุของผู้คนโดยให้ความ
ส�าคญัอยา่งเทา่เทียมกนั เพ่ือให้ได้มาซึง่ความสงบสขุอยา่งแท้จริง 
บายานิฮนัจะต้องได้รับการค�า้จนุจากแนวทางเชิงยทุธศาสตร์สอง
ประการ ได้แก่ แนวทางความร่วมมือของคนทัง้ชาตแิละแนวทาง
ปฏิบตัท่ีิมุง่เน้นท่ีประชาชน

แนวทางความร่วมมือของคนทัง้ชาตจิะต้องประกอบไปด้วยการ
มีสว่นร่วมและความเก่ียวข้องอยา่งแข็งขนัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทัง้หมดเพ่ือบรรลสุนัตภิาพและความมัน่คง ประเดน็ส�าคญัคือการ
ยอมรับวา่วิธีการแก้ปัญหาทางทหารเพียงอยา่งเดียวนัน้ไมเ่พียงพอ
ตอ่การแก้ปัญหาเก่ียวกบัสนัติภาพและความมัน่คงภายใน บายา

พล.อ. เอดูอาร์โด อาโน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฟิลปิปินส์ และผู้ก�ากบัดูแล
ด้านกฎอยัการศึก (ขวา) เป็นผู้น�าในการชนก�าป้ันกบัเจ้าหน้าทีท่างทหาร
และเจ้าหน้าทีก่ลาโหมระดบัสูงในระหว่างการไปเยอืนค่ายทหารในเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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นิฮนัมุง่เน้นแนวคดิเร่ืองความมัน่คงท่ีใช้ร่วมกนัได้ไมเ่พียงแตใ่นหมู่
กองก�าลงัรักษาความมัน่คงและหนว่ยงานของรัฐบาลเทา่นัน้ แตย่งั
รวมถงึหนว่ยงานนอกภาครัฐและภาคอ่ืน ๆ ของสงัคมอีกด้วย ตาม
แผนนีจ้ะถือวา่แม้แตพ่ลเมืองธรรมดาก็เป็นผู้ มีสว่นร่วมท่ีส�าคญัใน
การบรรลสุนัตภิาพและความมัน่คง ในบริบทนี ้บทบาทของกองทพั
ฟิลปิปินส์คือการปฏิสมัพนัธ์อยา่งแข็งขนักบัพนัธมิตรและหุ้นสว่น
ในการปรึกษาหารือและการเจรจา สร้างความร่วมมือ และสร้าง
สนัตภิาพและความมัน่คงในวงกว้าง

แนวทางการรักษาความมัน่คงท่ีมุง่เน้นท่ีประชาชนหรือมนษุย์
ก�าหนดให้สวสัดภิาพของประชาชนเป็นหวัใจส�าคญัของการปฏิบตัิ
การทางทหาร ความมัน่คงของมนษุย์ในขอบเขตท่ีกว้างขึน้นัน้จะให้
ความส�าคญักบัสทิธิมนษุยชนและมองหาวิธีท่ีจะสง่เสริมความมัน่คง
และความปลอดภยั โดยพิจารณาจากความต้องการและความเป็น

จริงในระดบัรากหญ้า ในการบรรลสุนัตภิาพนัน้ การปกป้องพลเรือน
คือเป้าหมายท่ีต้องการในท้ายสดุ แนวความคดิเร่ืองความมัน่คงของ
มนษุย์มีองค์ประกอบหลายประการ ไมว่า่จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ 
อาหาร สขุภาพ สิง่แวดล้อม บคุคล ชมุชนและการเมือง ท่ีต้องมีการ
ด�าเนินการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐทัง้หมด รวมทัง้ภาคเอกชนและภาค
ประชาสงัคม

การปฏิบตักิารทางทหารทัง้หมดจะอยูบ่นพืน้ฐานของความ
จ�าเป็นในเชิงยทุธศาสตร์ท่ีครอบคลมุสองประการ ประการแรกคือ
การยดึมัน่ในอดุมการณ์ทางสทิธิมนษุยชน กฎหมายมนษุยธรรม
ระหวา่งประเทศและหลกันิตธิรรม ประการท่ีสอง สิง่ส�าคญัคือผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียทัง้หมดจะต้องเป็นผู้ มีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัในการ
บรรลสุนัตภิาพและความมัน่คงภายใน

ความจ�าเป็นในเชิงยทุธศาสตร์เหลา่นีจ้ะสง่เสริมหนทางปฏิบตัิ
ของกองทพัฟิลปิปินส์ ประการแรก กองทพัฟิลปิปินส์จะมีสว่นร่วมใน
การยตุคิวามขดัแย้งทางอาวธุทัง้หมดอยา่งถาวรด้วยวิธีท่ีสนัต ิซึง่จะ
ท�าให้กองทพัฟิลปิปินส์เป็นผู้ ท่ียดึมัน่ในความส�าคญัของกระบวนการ

แหง่สนัต ิขีดความสามารถทางทหารจะใช้เฉพาะในสถานการณ์ด้าน
ความมัน่คงท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีเทา่นัน้ ท่ีส�าคญัเทา่ ๆ กนัคือ กองทพั
ฟิลปิปินส์ยดึมัน่ในข้อตกลงของรัฐบาลในเร่ืองการยตุกิารสู้รบหรือ
การระงบักิจกรรมทางทหาร

ประการท่ีสอง แม้กองทพัฟิลปิปินส์จะให้ความส�าคญักบั
กระบวนการแหง่สนัตภิาพ แตก่ารปฏิบตักิารทางทหารก็จะเพ่ิมมาก
ขึน้ แตค่ราวนี ้การปฏิบตัิการทางทหารท่ีชอบด้วยกฎหมายจะมุง่
เน้นท่ีสว่นตดิอาวธุของกลุม่ท่ีสร้างภยัคกุคามโดยมิให้เกิดความเสีย
หายข้างเคียงแม้แตน้่อย ด้วยลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่
ท่ีสร้างภยัคกุคามเหลา่นี ้และผลลพัธ์ขัน้สดุท้ายท่ีต้องการในการ
จดัการกบัแตล่ะกลุม่ วิธีการท่ีใช้จงึต้องแตกตา่งกนัออกไป 

เพ่ือให้แนวร่วมประชาธิปไตยแหง่ชาตล้ิมเลกิการสู้รบด้วยอาวธุ
และหนักลบัไปใช้การเจรจา รัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้แรงกดดนัอยา่งตอ่

เน่ือง ซึง่อาจอยูใ่นรูปของแรง
กดดนัทางกายภาพและทาง
สงัคม การสร้างแรงกดดนัทาง
กายภาพจะใช้การปฏิการสู้รบ
ท่ีมุง่เน้นขา่วกรอง ควบคูไ่ปกบั
การบงัคบัใช้กฎหมายและการ
ด�าเนินคดี ในทางกลบักนั การ
สร้างแรงกดดนัทางสงัคมจะใช้
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้
เสียหลายรายเพ่ือสร้างแนวคิด
หลกัร่วมกนัวา่การตอ่สู้ ด้วย
อาวธุนัน้เป็นสิง่ท่ียอมรับไมไ่ด้ใน
การบรรลเุป้าหมายทางการเมือง 
ในขณะท่ีสร้างแรงกดดนั รัฐบาล
จะต้องมีกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
ผู้ ก่อความไมส่งบมีทางออกและ
วางอาวธุและกลบัเข้าสูส่งัคม
กระแสหลกั

ส�าหรับแนวร่วมปลดปลอ่ยอิสลามโมโร ต้องมีการก�าหนดวิธี
การป้องปรามท่ีนา่เช่ือถือเพ่ือให้บรรลผุลส�าเร็จในการเจรจาเพ่ือยตุิ
ความขดัแย้งทางการเมือง น่ีเป็นการสนบัสนนุให้แนวร่วมปลดปลอ่ย
อิสลามโมโรปฏิบตัติามกระบวนการแหง่สนัตอิยา่งตอ่เน่ืองจนกวา่จะ
มีการเจรจาเพ่ือยตุคิวามขดัแย้ง การป้องปรามท่ีนา่เช่ือถืออาจท�าได้
โดยการแสดงให้เหน็ถงึความพร้อมของกองทพัฟิลปิปินส์และความ
เตม็ใจท่ีจะใช้ก�าลงัอยา่งถกูต้องตามกฎหมายเพ่ือด�าเนินการขัน้เดด็
ขาดตอ่ความพยายามใด ๆ ของแนวร่วมปลดปลอ่ยอิสลามโมโรท่ีจะ
กลบัไปท�าการตอ่สู้โดยใช้อาวธุ

การเอาชนะกลุม่อะบซูยัยาฟอยา่งเดด็ขาดสามารถท�าได้โดยการ
ท�าให้กลุม่นีถ้กูตดัขาดจากทกุฝ่ายเพ่ือจะสามารถใช้กองก�าลงัทหาร
ได้อยา่งอยา่งแมน่ย�า การท�าให้อะบซูยัยาฟถกูตดัขาดท�าได้โดยการ
เปิดโปงความโหดร้ายป่าเถ่ือนของกลุม่ก่อการร้ายนีเ้พ่ือปลกุระดมให้
มีการประณามอยา่งกว้างขวางจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ มีการด�าเนินมาตรการเพ่ือแบง่แยกกลุม่ก่อการร้าย
จากการสนบัสนนุและอิทธิพลจากตา่งประเทศ เป็นสิง่ส�าคญัเชน่

การปฏิบัติการทางทหารทัง้หมดจะอยู่บนพืน้ฐานของ
ความจ�าเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ทีค่รอบคลุมสองประการ 

ประการแรกคือการยึดมัน่ในอุดมการณ์ทางสิทธิมนุษยชน  
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและหลักนิติธรรม 

ประการทีส่อง สิง่ส�าคัญคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมดจะ
ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบรรลุสันติภาพ

และความมัน่คงภายใน
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เดียวกนัท่ีกลุม่นีจ้ะต้องถกูแยกออกจากกลุม่ตดิอาวธุอ่ืน ๆ ท่ีสร้าง
ภยัคกุคามในประเทศเพ่ือป้องกนัการปลกูฝังแนวคดิแบบหวัรุนแรง ผู้
ก่อการร้ายจะต้องถกูปิดกัน้จากการสนบัสนนุของมวลชนเพ่ือให้คน
เหลา่นีข้าดท่ีหลบภยัและการสนบัสนนุจากประชาชน

ประการท่ีสามคือการสนบัสนนุความพยายามในการสร้าง
สนัตภิาพและการพฒันาโดยให้ความส�าคญักบัชมุชน ซึง่จะมุง่เน้น
การด�ารงรักษาสนัตภิาพและการพฒันาในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
จากความขดัแย้ง ด้วยแนวทางความร่วมมือของคนทัง้ชาตอิยา่งตอ่
เน่ือง การสนบัสนนุของกองทพัฟิลปิปินส์ตอ่โครงการตา่ง ๆ ด้านการ
ก�ากบัดแูลจะเกิดขึน้ตัง้แตร่ะดบัประเทศเร่ือยไปจนถงึระดบัรากหญ้า
โดยเน้นการรักษาความสอดคล้องและความตอ่เน่ืองของนโยบาย 
การด�าเนินการนีจ้ะท�าให้เกิดความเช่ือมัน่ในเร่ืองการตอ่ต้านการก่อ
ความไมส่งบท่ีครอบคลมุโดยใช้ทัง้โครงการทางทหารและพลเรือน
ตลอดจนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้อง เจตจ�านงพืน้ฐานท่ีส�าคญั
คือการระบแุละการแก้ไขปัญหาหลกั ๆ ท่ีกระตุ้นให้เกิดการปลกูฝัง
แนวคิดหวัรุนแรงอยา่งจริงจงั

ประการท่ีสี่ กองทพัฟิลปิปินส์ตระหนกัดีวา่การด�าเนินการตาม
แผนนีจ้ะประสบความส�าเร็จได้ต้องใช้ความพยายามอยา่งจริงใจ
ในการปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบตั ิดงันัน้ กองทพัฟิลปิปินส์จงึ
ด�าเนินโครงการตามแนวทางการปฏิรูปในภาคการรักษาความมัน่คง
ท่ีมุง่เน้นการพฒันาขีดความสามารถ ความเป็นมืออาชีพและการ
มีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในโครงการของกองทพัฟิลปิปินส์ 
ต้องมีการเน้นย�า้วา่การปฏิรูปท่ีจ�าเป็นจะท�าให้กองทพัฟิลปิปินส์มี
ประสทิธิภาพในเชิงสถาบนัมากขึน้และมีความได้เปรียบในการตอ่สู้
กบัภยัคกุคามตอ่สนัตภิาพและความมัน่คงภายใน

สิ่งที่เราตระหนัก
ในการด�าเนินงานหกปี แผนบายานิฮนัท�าให้เกิดผลลพัธ์ทัง้ท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม ประการแรก การเจรจาเพ่ือยตุคิวามขดัแย้ง
ทางการเมืองกบัแนวร่วมปลดปลอ่ยอิสลามโมโรนัน้บรรลผุลส�าเร็จ 
สิง่ท่ียงัต้องท�าคือการออกกฎหมายตามประเดน็ท่ีได้ตกลงกนั บา
ยานิฮนัยงัสามารถเปลี่ยนพืน้ท่ีขดัแย้งให้เป็นพืน้ท่ีสงบสขุโดยมีการ
ประกาศวา่ พืน้ท่ี 68 จงัหวดัจากทัง้หมด 76 จงัหวดัท่ีได้รับผลกระ
ทบจากแนวร่วมประชาธิปไตยแหง่ชาตไิด้กลายเป็นพืน้ท่ีสงบสขุ
และพร้อมส�าหรับการพฒันาตอ่ไป ซึง่หมายความวา่สถานการณ์ได้
กลบัสูภ่าวะปกตแิละขณะนีเ้จ้าหน้าท่ีพลเรือนสามารถรับผิดชอบตอ่
ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน ส�าหรับ
กลุม่อะบซูยัยาฟ กลุม่นีย้งัคงถกูแบง่แยกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเตรียม
การท่ีจะท�าลายล้างในท่ีสดุ

หนึง่ในผลลพัธ์ท่ีเป็นนามธรรมคือ ขณะนีเ้ม่ือมีพืน้ท่ีท่ีมีความ
สงบสขุในประเทศเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ท�าให้ประชาชนมีมมุมองท่ีเปลี่ยน
ไปตอ่กองทพัอนัเน่ืองมาจากความเป็นมืออาชีพและประวตัใินด้าน
สทิธิมนษุยชนท่ีดีขึน้มาก และกองทพัรวมถงึภารกิจของกองทพัก็ได้
รับการสนบัสนนุจากประชาชน

ประสบการณ์จากบายานิฮนัน�ามาซึง่การเรียนรู้ท่ีส�าคญับาง
ประการ ประการแรก การเตรียมความพร้อมให้กบักองก�าลงัรักษา
ความมัน่คงคือปัจจยัส�าคญัตอ่ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาการ

ก่อความไมส่งบ กองทพัต้องเตรียมพร้อมท่ีจะรับบทบาทใหมภ่าย
ใต้กระบวนทศัน์ใหม ่กองทพัจ�าเป็นต้องมีคณุธรรมท่ีเหนือกวา่โดย
อาศยัการปฏิรูปเชิงสถาบนัหากต้องการท่ีจะประสบความส�าเร็จใน
การแก้ไขปัญหาการก่อความไมส่งบ

ประการท่ีสอง การมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัและการประสานงาน
ระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียคือสิง่จ�าเป็น หากไมมี่ความพยายามร่วม
กนั บายานิฮนัก็คงเป็นแคแ่ผนการเทา่นัน้ การแบง่ปันความรับผิด
ชอบระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีการก�าหนด
แนวคิดด้านความมัน่คงท่ีใช้ได้ร่วมกนั ซึง่จะชว่ยให้สามารถระดม
ความพยายามท่ีเหนียวแนน่ในระดบัชาตเิพ่ือแก้ไขมลูเหตขุองการก่อ
ความไมส่งบ ธรรมาภิบาลและความเป็นผู้น�าทางพลเรือนคือหวัใจ
ส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายนี ้

เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี การด�าเนินงานตามแผนบายานิฮนัจะต้อง
มีความยัง่ยืน ซึง่เน้นให้เหน็ถงึความส�าคญัของความตอ่เน่ืองของ
นโยบายและยทุธศาสตร์ในระยะยาว การด�าเนินงานตามแผนควรจะ
อยูเ่หนือการเปลี่ยนแปลงผู้น�าทัง้ในทางพลเรือนและทางทหาร

วิกฤตการณ์ตา่ง ๆ ลา่สดุท่ีเกิดขึน้ทัว่โลกแสดงให้เหน็วา่ภยั
คกุคามได้พฒันาไปเป็นปัญหาระดบัโลกท่ีอยูเ่หนือการควบคมุของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ ความเช่ือมโยงระหวา่งกลุม่ตา่ง ๆ ในท้อง
ถ่ินท่ีสร้างภยัคกุคามและผู้ ก่อการร้ายระหวา่งประเทศท�าให้พลวตั
ในการก่อความไมส่งบภายในประเทศเปลี่ยนไป หากต้องการท่ีจะ
แก้ไขความกงัวลด้านความมัน่คงอยา่งครอบคลมุ การท�างานร่วม
กนัท่ีมากขึน้ระหวา่งรัฐบาล องค์กรระดบัโลกและระดบัภมิูภาค และ
ประชาสงัคมพลเรือนคือสิง่จ�าเป็น ประเทศตา่ง ๆ ต้องร่วมมือกนัใน
ฐานะประชาคมโลกท่ีมีความเข้าใจร่วมกนัและมีจดุมุง่หมายร่วม
กนั เม่ือภยัคกุคามความมัน่คงตา่ง ๆ พฒันาไปเป็นปัญหาระดบัโลก 
ความต้องการกระบวนทศัน์ท่ีสามารถจดัการกบัภยัคกุคามในยคุ
โลกาภิวตัน์ได้ก็เป็นเร่ืองส�าคญัย่ิง ดงันัน้ แนวคดิในเร่ือง “บายานิฮนั
ในระดบัโลก” จงึเป็นสิง่ท่ีตรงประเดน็  o

เจ้าหน้าทีข่องกองทพัอากาศฟิลปิปินส์ทีไ่ด้เดนิทางไปปฏิบัตหิน้าทีใ่นเมอืง
มาราว ีเดนิสวนสนามในระหว่างพธีิต้อนรับเจ้าหน้าทีเ่หล่านีก้ลบับ้าน ที่
กองบัญชาการกองทพัอากาศฟิลปิปินส์ในเมอืงปาเซย์ ซ่ึงอยู่ใกล้กบักรุง
มะนิลา ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560  รอยเตอร์
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ห น่ ว ย บัญชาก า รที่

ปรบัตัวได้
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การรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ในโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง
นางแคทริน บอตโต 
ภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

กองทพัสหรัฐฯ ให้การสนบัสนนุการรักษาสนัตภิาพและความมัน่คงใน
สาธารณรัฐเกาหลีมาเป็นเวลานานกวา่ 67 ปี โดยผา่นทางสว่นบญัชาการทาง
ทหาร 3 สว่น ได้แก่ กองบญัชาการสหประชาชาติ กองก�าลงัสหรัฐฯ ในเกาหลี 
และหนว่ยบญัชาการกองก�าลงัผสม สว่นบญัชาการดงักลา่วแตล่ะสว่นนี ้บาง
ชว่งเวลาในอดีตต้องพบกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัทางสภาพแวดล้อมเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ีจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนภารกิจหรือขอบเขตการท�างาน และ
กลายเป็นความท้าทายท่ีสว่นบญัชาการแตล่ะสว่นต้องเผชิญ ความมุง่มัน่อนั
แนว่แนข่องกองทพัสหรัฐฯ ในเกาหลีตลอดชว่งระยะเวลาอนัยาวนานนีเ้ป็น
ข้อพิสจูน์ท่ีชดัแจ้งถงึความยืดหยุน่ของสถาบนัเหลา่นี ้ท่ีแสดงให้เหน็ถงึความ
สามารถในการตอบสนองตอ่ภยัคกุคามท่ีซบัซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
ตอ่เน่ืองในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ เง่ือนไขท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการจดั
ตัง้สว่นบญัชาการแตล่ะสว่นท�าให้เข้าใจได้อยา่งชดัเจนวา่ เหตใุดสาธารณรัฐ
เกาหลีจงึเป็นเพียงประเทศประชาธิปไตยท่ีมัน่คงประเทศเดียวท่ีมีกองก�าลงัใน
ยามสงครามอยูภ่ายใต้การควบคมุการปฏิบตักิารของผู้บญัชาการสหรัฐฯ เป็น
ท่ีตัง้เพียงแหง่เดียวของกองก�าลงัผสมระหวา่งสองประเทศของสหรัฐฯ และ
เป็นท่ีตัง้ของกองบญัชาการสหประชาชาตซิึง่น�าโดยสหรัฐฯ 

กองบัญชาการสหประชาชาติ
การปรากฏตวัของกองทพัสหรัฐฯ ในเกาหลีเร่ิมต้นอยา่งจริงจงัเม่ือ
สงครามโลกครัง้ท่ีสองสิน้สดุลง โดยตัง้ใจจะให้เป็นมาตรการชัว่คราวท่ีไมเ่ข้ม
งวดในการรักษาเสถียรภาพของเกาหลีใต้ และตอ่ต้านการขยายอิทธิพลของ
โซเวียตท่ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดขึน้ แม้วา่แตเ่ดมิจะวางแผนท�าหน้าท่ีผู้ พิทกัษ์เป็น
ระยะเวลาห้าปี แตก่ลบักลายเป็นวา่ต้องมีการจดัตัง้รัฐบาลทหารโดยกองทพั
บกสหรัฐฯ ในเกาหลี รัฐบาลทหารดงักลา่วสิน้สดุวาระในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 
2491 โดยมีการเลือกตัง้ให้นายอี ซงึมนั เข้ารับต�าแหนง่ประธานาธิบดีแหง่
สาธารณรัฐเกาหลี และรัฐบาลทหารนัน้ก็เปลี่ยนบทบาทไปเป็นคณะท่ีปรึกษา
ทางทหาร หลงัจากท่ีนายอี ซงึมนั ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นประธานาธิบดี สหรัฐฯ 
ได้เร่ิมถอนกองก�าลงัออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ในขณะเดียวกนั เกาหลีก็
เหนือก็เร่ิมวางแผนรุกรานเกาหลีใต้ และเร่ิมกระท�าการดงักลา่วในวนัท่ี 25 
มิถนุายน พ.ศ. 2493 

หลงัจากท่ีสงครามเกาหลีปะทขุึน้ ความสนใจของสหรัฐฯ ในเอเชียคือการ
ตอ่ต้านการขยายอิทธิพลของจีน เกาหลีเหนือและสหภาพโซเวียตในภมิูภาค
นี ้นายแฮร์รี เอส. ทรูแมน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศอยา่งชดัเจนทัง้
ท่ีเป็นสว่นตวัและตอ่สาธาณะวา่ ความกงัวลหลกั ๆ ของตนเก่ียวกบัเกาหลี
คือข้อสงสยัท่ีวา่สหภาพโซเวียตจะเข้าไปมีสว่นร่วมในความขดัแย้ง ในชว่ง
แรก ๆ ของสงคราม รัฐบาลสหรัฐฯ เช่ือวา่การบกุรุกเกาหลีใต้โดยเกาหลีเหนือ
อาจเป็นสว่นหนึง่ของแผนการรุกในระดบัภมิูภาคของสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสหภาพสาธารณรัฐสงัคมนิยมโซเวียต การด�าเนินการขัน้แรกของ
สหรัฐฯ คือการสง่กองเรือท่ี 7 ของสหรัฐฯ ไปปกป้องสาธารณรัฐจีน (ปัจจบุนั

พล.อ. แมตทวิ บี. ริดจ์เวย์ จากกองทพับกสหรัฐฯ 
(ซ้าย) และ พล.ร.ท. ซี. เทอร์เนอร์ จอย จากกองทพัเรือ
สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าทีร่ะดบัสูงของคณะเจรจาเพือ่
การสงบศึก เดนิน�าแถวคณะทูตสันตภิาพไปยงัเคร่ือง
บินทีร่ออยู่เพือ่เดนิทางไปยงัมอืงแคซอง ประเทศ
เกาหลเีหนือ เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
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คือไต้หวนั) เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะไมถ่กูรุกรานด้วยเชน่กนั ตามบนัทกึของ
ทบวงทหารบกสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้พร้อม ๆ กนั
ท�าให้ประธานาธิบดีทรูแมนมีความกงัวลมากย่ิงขึน้เก่ียวกบัภยัคกุคาม
อนัแข็งกล้าของลทัธิคอมมิวนิสต์ท่ีแผข่ยายในภมิูภาค ซึง่รวมถงึการ
เข้าสูส่งครามกลางเมืองจีนของพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีนและ
การทดสอบนิวเคลียร์ครัง้แรกของสหภาพสาธารณรัฐสงัคมนิยมโซเวียต
ใน พ.ศ. 2492 ปัจจยัเหลา่นีมี้สว่นท�าให้ประธานาธิบดีทรูแมนตดัสนิ
ใจขยายการชว่ยเหลือไปยงัเกาหลีใต้ภายใต้การอปุถมัภ์ขององค์การ
สหประชาชาต ิเพ่ือยบัยัง้การขยายตวัของคอมมิวนิสต์ในตา่งประเทศ
และสนบัสนนุจดุยืนในการตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ  

เพ่ือบรรลเุป้าหมายนี ้สหรัฐฯ จงึขอการรับรองจากคณะมนตรีความ
มัน่คงแหง่สหประชาชาต ิการจดัตัง้กองบญัชาการสหประชาชาตติาม
ข้อมตท่ีิ 84 ของคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2493 เป็นการอนมุตัใิห้สหรัฐฯ ด�าเนินการได้ ข้อมตดิงั
กลา่วระบใุห้สหรัฐฯ แตง่ตัง้ผู้บญัชาการของหนว่ยบญัชาการรวมภายใต้
ธงขององค์การสหประชาชาตเิพ่ือ “ชว่ยเหลือสาธารณรัฐเกาหลีในการ
ป้องกนัตนเองจากการโจมตีด้วยอาวธุ และเพ่ือฟืน้ฟสูนัตภิาพระหวา่ง
ประเทศและความมัน่คงภายในพืน้ท่ี” ชาติตะวนัตกตา่ง ๆ มองวา่การ
ด�าเนินการของกองบญัชาการสหประชาชาตคืิอการตอ่ต้านการขยาย
ตวัของคอมมิวนิสต์ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ภมิูภาคและตอ่ทัว่โลก และ
ได้รับความเหน็ชอบจากนานาชาตโิดยจะเหน็ได้จากการสนบัสนนุในวง
กว้าง การลงมตอิยา่งเป็นเอกฉนัท์ในท่ีประชมุคณะมนตรีความมัน่คง
แหง่สหประชาชาติเป็นผลมาจากการท่ีนายโจเซฟ สตาลนิ ผู้น�าของ
สหภาพสาธารณรัฐสงัคมนิยมโซเวียตตดัสนิใจท่ีจะไมส่ง่ผู้แทนเข้าร่วม
การประชมุท่ีเป็นการอนมุตัิให้กองบญัชาการสหประชาชาตเิข้าร่วมใน
สงครามเกาหลี หากสหภาพสาธารณรัฐสงัคมนิยมโซเวียตคดัค้านข้อ
มตดิงักลา่ว ก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีไมช่ดัเจนวา่การมีสว่นร่วมในเกาหลีจะได้รับ
การสนบัสนนุอยา่งเพียงพอในรัฐสภาสหรัฐฯ เพ่ือจะเข้าไปด�าเนินการ
โดยฝ่ายเดียวหรือไม ่อยา่งไรก็ตาม การตดัสนิใจของคณะมนตรีความ
มัน่คงแหง่สหประชาชาตคืิอสิง่ท่ีท�าให้กองทพัสหรัฐฯ ออกไปปฏิบตักิาร
นอกประเทศได้โดยไมต้่องมีการประกาศสงครามโดยรัฐสภาสหรัฐฯ ซึง่
ยงัคงเป็นมาตรฐานท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั

หลงัจากการสู้รบด�าเนินไปได้ปีกวา่ ๆ สหรัฐฯ (โดยกองบญัชาการ
สหประชาชาต)ิ สาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีเหนือได้สนบัสนนุ
การเร่ิมต้นการเจรจาสงบศกึเพ่ือยตุคิวามขดัแย้งโดยเร็วท่ีสดุ อยา่งไร
ก็ตาม ประธานาธิบดีอี ซงึมนั เหน็วา่การลงนามในข้อตกลงสงบศกึ
คือการปฏิเสธโอกาสในการรวมชาตเิกาหลีภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ 
และจะเป็นเหตใุห้น�ามาซึง่ภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของเกาหลีใต้ ใน
จดหมายท่ีเขียนถงึประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ของสหรัฐฯ 
ประธานาธิบดีอีระบวุา่ การลงนามในข้อตกลงท่ีเป็นการยินยอมให้กอง
ก�าลงัคอมมิวนิสต์จีนอยูใ่นเกาหลีเหนือตอ่ไปเป็น “การยอมรับโทษ
ประหารชีวิตโดยไมมี่การคดัค้าน” 

หลงัจากการเจรจาด�าเนินไปได้สองปีและมีการเสนอให้จดัท�าสนธิ
สญัญาการป้องกนัร่วมกนั ประธานาธิบดียงัคงคดัค้านการสงบศกึและ
ปฏิเสธท่ีจะลงนาม ในท้ายท่ีสดุ ข้อตกลงสงบศกึก็มีผู้ลงนามห้าคน 
ได้แก่ ผู้น�าอเมริกนัสองคนจากกองบญัชาการสหประชาชาต ิผู้น�าสอง

คนจากเกาหลีเหนือและหนึง่คน
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จากความล้มเหลวในการแก้ไข
ปัญหาท่ีมีมาเป็นเวลานานใน
ระหวา่งการเจรจาสงบศกึ ข้อตกลง
สงบศกึเกาหลจีงึก�าหนดให้มีการ
ประชมุทางการเมืองท่ีกรุงเจนีวาเพ่ือ
เจรจาเร่ืองการยตุ ิ“ปัญหาเกาหล”ี 
และการถอนกองก�าลงัตา่งชาตอิอก
จากเกาหล ีความแนว่แนข่องนายอี 
ซงึมนั และเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั
ของเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ ท�าให้
มีความเป็นไปได้เพียงเลก็น้อยท่ีการ
ประชมุดงักลา่วจะบรรลผุลส�าเร็จ 
นายอีเศร้าใจกบัเง่ือนไขของการ
ประชมุและได้ถามเอกอคัรราชทตู
สหรัฐฯ วา่ ตนต้องรออีกนานเทา่ไร
พนัธมิตรตา่ง ๆ ถงึจะตระหนกัวา่การ
ประชมุนีเ้ป็นเพียงกลยทุธ์ในการถ่วงเวลา จะไมมี่การถอนกองก�าลงั
คอมมิวนิสต์จีนออกจากเกาหลไีด้อยา่งสนัต ิและการรวมชาตจิะไมเ่กิดขึน้
ด้วยวิธีการเลอืกตัง้เสรีท่ีก�ากบัดแูลโดยองค์การสหประชาต ิการประชมุ
ดงักลา่วไมส่ามารถสร้างข้อตกลงในการแก้ปัญหาเกาหลไีด้ แตก่ลบั
สง่ผลให้มีการก�าหนดให้เส้นขนานท่ี 38 เป็นแนวชายแดนโดยพฤตนิยั
ระหวา่งสองประเทศ และด�ารงการสงบศกึท่ียัง่ยืนแทนการลงนามในสนธิ
สญัญาสนัตภิาพ เน่ืองจากข้อตกลงสงบศกึนีล้งนามโดยผู้บญัชาการกอง
บญัชาการสหประชาชาต ิและก�าหนดให้กองบญัชาการสหประชาชาติ
เป็นผู้ก�ากบัดแูลพืน้ท่ีคร่ึงใต้ของเขตปลอดทหาร การปรากฎตวัของกอง
บญัชาการสหประชาชาตใินคาบสมทุรเกาหลใีนฐานะผู้พิทกัษ์สนัตภิาพ
และความมัน่คงในพืน้ท่ีจงึคงอยูยื่นยาวด้วยเชน่กนั  

กองก�าลังสหรัฐฯ ในเกาหลี
ขณะท่ีการจดัตัง้กองบญัชาการสหประชาชาตมีิเป้าหมายในเชิงกล
ยทุธ์ในภมิูภาค การจดัตัง้กองก�าลงัสหรัฐฯ ในเกาหลีและการปรากฏ
ตวัอยา่งตอ่เน่ืองในคาบสมทุรเกาหลีเร่ิมแรกนัน้คือการตอบสนองตอ่
ความไมไ่ว้วางใจกนัระหวา่งสหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลี ขณะท่ีการ
เจรจาสงบศกึท�าให้บทบาทของกองบญัชาการสหประชาชาตยิงัคงอยู่
อยา่งตอ่เน่ืองในคาบสมทุรเกาหลี แผนการของนายอี ซงึมนั และเป้า
หมายในการรวมชาตก็ิเป็นตวัขดัขวางความรวดเร็วในการแก้ไขความ
ขดัแย้งของเกาหลี เม่ือสงครามเกาหลีใกล้จะสิน้สดุลง สหรัฐฯ ต้องมุง่
เน้นการสง่เสริมเสถียรภาพในเกาหลีใต้พร้อมกบัสนบัสนนุให้สาธาณ
รัฐเกาหลีมีความยบัยัง้ชัง่ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเกาหลีเหนือ และได้
เสนอให้จดัท�าสนธิสญัญาการป้องกนัร่วมกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัให้กบั
สาธาณรัฐเกาหลี แม้วา่การเคลื่อนไหวนีจ้ะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตอ่
นายอี แตค่วามส�าคญัของการด�ารงไว้ซึง่พนัธมิตรท่ีตอ่ต้านคอมมิวนิสต์
อยา่งเข้มแข็งในแปซฟิิกก็ยงัคงเป็นเหตผุลอนัสมควรในการมีสว่นร่วม
ของสหรัฐฯ ในสาธาณรัฐเกาหลีเชน่กนั 
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แตแ่รกนัน้ ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เก่ียวกบัเกาหลีและสนธิสญัญา
ดงักลา่วเป็นเร่ืองในระดบัภมิูภาคเชน่เดียวกบัเม่ือครัง้ท่ีจดัตัง้กอง
บญัชาการสหประชาชาต ิความจริงแล้ว ข้อความในสนธิสญัญามุง่
เน้นท่ี “การเสริมสร้างสนัตภิาพในพืน้ท่ีแปซฟิิก” ให้มีความแข็งแกร่ง 
สาธารณรัฐเกาหลีถกูกลา่วถงึเป็นสว่นใหญ่ในเร่ืองบทบาทในฐานะ
ภาคีแหง่สนธิสญัญา ในขณะท่ี “พืน้ท่ีแปซฟิิก” นัน้ถกูเรียกอยา่งตอ่
เน่ืองวา่เป็นเป้าหมายของการปกป้องตามสนธิสญัญานี ้ความมุง่หมาย
ของรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัสนธิสญัญานีคื้อความเป็นไปได้ท่ีจะ
เกิดความร่วมมือแบบพหภุาคีระหวา่งพนัธมิตรตา่ง ๆ ท่ีท�าสนธิสญัญา
ทวิภาคีในเอเชีย ซึง่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์และวฒิุสมาชิกบางราย
เรียกวา่ “นาโต (องค์การสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือ) แหง่แปซฟิิก” 
ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารค�าให้การของคณะกรรมาธิการวฒิุสภาสหรัฐฯ 
วา่ด้วยเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ แม้จะมีสนธิสญัญาทวิภาคี
อ่ืน ๆ ในแปซฟิิกและการให้ความส�าคญักบัสนธิสญัญาในระดบัภมิูภาค 
แต ่พล.อ. แมตทิว ริดจ์เวย์ แหง่กองทพับกสหรัฐฯ และนายจอห์น ฟอส
เตอร์ ดลัเลส รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ก็มองวา่
ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียนัน้มีความแตกตา่งกนัมากเกินกวา่ท่ีจะสามารถ
จดัตัง้พนัธมิตรแบบเดียวกบันาโตได้ 

การคดัค้านอยา่งรุนแรงของประธานาธิบดีอี ซงึมนั ตอ่ข้อตกลง
สงบศกึเป็นหนึง่ในเหตผุลหลกั ๆ ท่ีท�าให้ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ยอม
เหน็ด้วยกบัความคดิในเร่ืองสนธิสญัญาป้องกนัร่วมกนั นายอีขม่ขูอ่ยู่
บอ่ยครัง้วา่จะกระท�าการโดยล�าพงัฝ่ายเดียวเพ่ือตอ่ต้านเกาหลีเหนือใน
ระหวา่งการเจรจา ใน พ.ศ. 2496 นายอีได้ปลอ่ยเชลยศกึชาวจีนและ
ชาวเกาหลีเหนือราว 25,000 คนท่ีต้องการจะอยูใ่นเกาหลีใต้ท่ีปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึง่ท�าให้จีน เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกา
ประหลาดใจเป็นอยา่งมาก การได้มาซึง่การสนบัสนนุของนายอีเป็น
เร่ืองยากจนถงึขนาดท่ีสหรัฐฯ ต้องมีแผนเผชิญเหตท่ีุเรียกวา่ “แผนการ
ปฏิบตักิารพร้อมใช้งาน” เพ่ือเป็นวิธีการท่ีอาจจะเอาชนะการคดัค้าน

ของนายอีตอ่บางสว่นของข้อ
ตกลงสงบศกึท่ีเสนอ แผนบาง
ชดุประกอบด้วยการเตรียมการ
ในการลดอ�านาจและหาคนมา
แทนท่ีนายอี ข้อเสนอในการจดั
ท�าสนธิสญัญาป้องกนัร่วมกนัมี
จดุมุง่หมายเพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้นาย
อีกระท�าการโดยล�าพงัฝ่ายเดียว
เพ่ือตอ่ต้านเกาหลีเหนือ และ
เพ่ือให้นายอีเหน็ด้วยกบัการ
สงบศกึแทนท่ีจะกลบัไปสูค่วาม
ขดัแย้ง สนธิสญัญาป้องกนัร่วมกนัชว่ยบรรเทาความกงัวลของนายอี
ได้มากและนายอีได้ยินยอมให้มีการเจรจาเพ่ือหาข้อยตุ ิแตน่ายอียงัคง
ปฏิเสธท่ีจะลงนามในข้อตกลงสงบศกึ 

หน่วยบัญชาการกองก�าลังผสม
หนว่ยบญัชาการกองก�าลงัผสมเป็นสว่นบญัชาการแรกท่ีมีการจดัตัง้
ขึน้เพ่ือตอบโต้โดยตรงตอ่ขีดความสามารถของเกาหลีเหนือแทนท่ีจะ
เป็นการจดัการกบัความกงัวลในระดบัภมิูภาค อยา่งไรก็ตาม หนว่ย
บญัชาการนีก็้เป็นเชน่เดียวกบัสว่นบญัชาการอ่ืน ๆ ท่ีจะมีการปรับ
เปลี่ยนขอบเขตการท�างานและภารกิจเพ่ือรองรับเหตกุารณ์ตา่งๆ ความ
จริงแล้ว หนว่ยบญัชาการกองก�าลงัผสมได้รับการจดัตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 
2521 เพ่ือสนบัสนนุการถอนกองก�าลงัสหรัฐฯ ออกจากสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึง่เป็นโครงการหลกัของนายจิมมี คาร์เตอร์ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ และตอ่มาได้ถกูยกเลกิโดยประธานาธิบดีโรนลัด์ เรแกน ใน 
พ.ศ. 2524 ค�าสัง่ยกเลกิแผนเดมิของนายเรแกนเกิดขึน้ไมน่านหลงัจาก
ท่ีมีการเปิดเผยในชว่งท่ีรัฐบาลของนายคาร์เตอร์ยงัคงบริหารประเทศวา่ 
ขีดความสามารถของเกาหลีเหนือนัน้ได้พฒันาไปมากกวา่ท่ีคดิ ก่อนท่ี

ซ้าย: ทหารเกาหลใีต้และทหารสหรัฐฯ 
ยนืรักษาการณ์ในระหว่างพธีิเน่ืองใน
วนัครบรอบ 63 ปีของการลงนามใน
ข้อตกลงสงบศึกเกาหล ีทีห่มู่บ้านพกั
รบปันมุนจอม ประเทศเกาหลใีต้ ใน
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  

ทหารผ่านศึกชาวเกาหลใีต้ทีเ่คยเข้า
ร่วมในสงครามเกาหลที�าท่าวนัทยา
หัตถ์เพือ่แสดงความเคารพในระหว่าง
พธีิเน่ืองในวนัครบรอบ 64 ปีของ
ข้อตกลงสงบศึกเกาหล ีเมือ่เดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทีก่รุงโซล
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จะยกเลกิแผนเดมิ การควบคมุการปฏิบตักิารของกองก�าลงัสาธารณรัฐ
เกาหลีได้ถกูถ่ายโอนจากกองบญัชาการสหประชาชาตไิปยงัหนว่ย

บญัชาการกองก�าลงัผสม และ
มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
งานส�าหรับผู้บญัชาการกอง
บญัชาการสหประชาชาตใิน 
พ.ศ. 2526 เพ่ือตอบสนองตอ่
การมีอยูข่องหนว่ยบญัชาการ
กองก�าลงัผสมในฐานะ “หนว่ย
งานทางทหารและกฎหมาย
ท่ีแยกเป็นเอกเทศจากกอง
บญัชาการสหประชาชาต”ิ 

แนวคดิในเร่ืองการจดัตัง้
หนว่ยบญัชาการกองก�าลงั
ผสมเกิดขึน้ในชว่งต้นทศวรรษ 
1970 (พ.ศ. 2513-2522) เม่ือ
การเปลี่ยนแปลงพลวตัใน
ภมิูภาคได้กระตุ้นให้มีการ
พิจารณายกเลกิกองบญัชาการ
สหประชาชาติเพ่ือผอ่นคลาย
ความตงึครียดกบัสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเพ่ือให้
เกิดสนธิสญัญาสนัตภิาพกบั
เกาหลีเหนือ ทัง้สาธารณรัฐ

เกาหลีและสหรัฐฯ สนบัสนนุการยกเลกิกองบญัชาการสหประชาชาติ
แตด้่วยเหตผุลท่ีตา่งกนั ส�าหรับสหรัฐฯ นัน้ การยกเลกิกองบญัชาการ
สหประชาชาติจะชว่ยสง่เสริมความพยายามของตนในการฟืน้ฟคูวาม
สมัพนัธ์กบัสาธารณรัฐประชาชนจีนให้กลบัมาเป็นปกต ิบนัทกึภายใน
ของสภาความมัน่คงแหง่ชาติระบวุา่ สหรัฐฯ มีความตัง้ใจท่ีจะ “ท�างาน
ไปพร้อมกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลกั ทัง้เพ่ือสนบัสนนุและยบัยัง้
พนัธมิตรเกาหลีของแตล่ะฝ่ายตามความจ�าเป็น” ในการเจรจา นอกจาก
นี ้ผู้ เช่ียวชาญบางรายระบวุา่ เป้าหมายตามหลกันิยมของนายริชาร์ด นิก
สนั ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ีจะให้ชาตพินัธมิตรควบคมุดแูลการป้องกนั
ประเทศเอง ก็เป็นเหตผุลหนึง่ในการยกเลกิกองบญัชาการสหประชาชาต ิ
ซึง่ ณ จดุนีย้งัคงควบคมุการปฏิบตักิารของกองก�าลงัสาธารณรัฐเกาหลี
อยู ่หนว่ยบญัชาการกองก�าลงัผสมนา่จะชว่ยสนบัสนนุการถ่ายโอนการ
ควบคมุการปฏิบตักิารให้กบัสาธารณรัฐเกาหลีตามแนวคดินี ้

ความต้องการท่ีจะฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนและ
หลกันิยมของนายนิกสนัท่ีเป็นแรงจงูใจในการยกเลกิกองบญัชาการ
สหประชาชาติถกูสาธารณรัฐเกาหลีมองไปอีกทางหนึง่ นายพกั ชองฮี 
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กลวัวา่สาธารณรัฐเกาหลีอาจไมไ่ด้รับการเหลียว
แลเม่ือสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ และ
สหรัฐฯ อาจพยายามสร้างความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัเกาหลีเหนือด้วย
เชน่กนั ตามเร่ืองราวท่ีตีพิมพ์โดยศนูย์วิลสนั นายพกัหาทางท่ีจะให้มีการ
เจรจากนัระหวา่งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัประกนั
ความมัน่คงในคาบสมทุรในกรณีท่ีสหรัฐฯ ถอนกองก�าลงัออกไป ดงันัน้ 
การพดูถงึการยกเลกิกองบญัชาการสหประชาชาตไิด้กลายเป็นปัจจยัท่ี
ชว่ยให้มีการเจรจากนัระหวา่งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ สิง่ท่ีเกิดขึน้คือ 

ล่าง: พล.อ.วนิเซนต์ บรูกส์ ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการกองก�าลงัผสมและกอง
ก�าลงัสหรัฐฯ ในเกาหล ี(กลาง) นายพล
คมิ บยองจู ทีก่�าลงัจะเข้ารับต�าแหน่ง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกอง
ก�าลงัผสมในขณะน้ัน (ทีส่องจากซ้าย) 
และนายพลลมี โฮยอง ผู้บัญชาการที่
ก�าลงัจะพ้นวาระ (ขวา) ออกตรวจแถว
ทหารในระหว่างพธีิผลดัเปลีย่นผู้น�าที่
ศูนย์บัญชาการกองทพับกสหรัฐฯ ใน
เขตยองซาน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ 
เมือ่วนัที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ขวาสุด: พล.ต. ล ีซังโช ซ่ึงเป็นผู้ร่วม
ลงนามในข้อตกลงสงบศึกเกาหลจีาก
ฝ่ังคอมมวินิสต์เกาหลเีหนือ ขึน้รถจีป๊
ไปพร้อมกบัผู้ร่วมเจรจาอืน่ ๆ หลงัการ
ประชุมทีปั่นมุนจอม ประเทศเกาหลใีต้ 
เมือ่วนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2496 การลง
นามในข้อตกลงดงักล่าวทีม่ขีึน้สามวนั
ต่อมาได้ช่วยขจดัอปุสรรคสุดท้ายใน
การแลกเปลีย่นผู้บาดเจบ็คอมมวินิสต์
หลายพนัคนต่อเชลยศึกชาวอเมริกนั 
120 คน และเชลยศึกจากสหประชาชาต ิ
480 คน 
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สหรัฐฯ ได้พิจารณาท่ีจะขยายความสมัพนัธ์กบัเกาหลีเหนือในชว่งเวลา
นีจ้ริง แตก็่อยากจะรอจนกวา่การยกเลกิกองบญัชาการสหประชาชาติ
จะเสร็จสิน้ มิฉะนัน้ อาจเป็นการกระตุ้นให้เกาหลีเหนือ “เกิดความดือ้
แพง่” และท�าให้การเจรจาเป็นไปได้ยากขึน้ ตามท่ีระบไุว้ในบนัทกึของ
สภาความมัน่คงแหง่ชาติ  

การเจรจาเหลา่นีไ้มบ่รรลผุลส�าเร็จในเร่ืองการยกเลกิกอง
บญัชาการสหประชาชาต ิสว่นใหญ่เป็นเพราะเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ไมส่ามารถตกลงกนัได้ มิใชเ่พราะความขดัแย้งระหวา่งจีนกบั
สหรัฐฯ ทัง้สหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความต้องการท่ี
จะมีสว่นร่วมเพ่ือด�ารงการสงบศกึ อยา่งไรก็ตาม ทัง้เกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือแก้ไขความขดัแย้งตอ่สมชัชาใหญ่แหง่
สหประชาชาตท่ีิเป็นประเดน็เก่ียวกบักองบญัชาการสหประชาชาตใิน 
พ.ศ. 2518 ซึง่เป็นครัง้แรกท่ีข้อเสนอของเกาหลีเหนือเก่ียวกบัปัญหา
เกาหลีได้รับการอภิปรายในท่ีประชมุสมชัชาใหญ่ เน่ืองจากเกาหลีเหนือ
เพ่ิงเร่ิมเข้าร่วมกบัองค์การสหประชาชาตหิลงัจากท่ีมีการยกเลกิคณะ
กรรมาธิการสหประชาชาตเิพ่ือการรวมชาติและการสมานฉนัท์ของ
เกาหลี ตามท่ีระบใุนบนัทกึของสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาต ิอยา่งไร
ก็ตาม ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขความขดัแย้งของเกาหลีเหนือต้องการให้มี
การถอนกองก�าลงัสหรัฐฯ ออกจากคาบสมทุรจนหมดสิน้ ขณะท่ีข้อ
เสนอของสาธารณรัฐเกาหลีนัน้ต้องการให้มีการยกเลกิกองบญัชาการ
สหประชาชาตแิตย่งัคงกองก�าลงัสหรัฐฯ ไว้ในเกาหลีใต้ ผู้ เช่ียวชาญ
ระบ ุสดุท้ายแล้ว ความต้องการในการแก้ปัญหาของทัง้สองประเทศก็
ไมล่งรอยกนั กองบญัชาการสหประชาชาตก็ิยงัไมถ่กูยกเลกิ และความ

สมัพนัธ์ระหวา่งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็ไมคื่บหน้า 
ในระหวา่งการเจรจาเพ่ือยกเลกิกองบญัชาการสหประชาชาต ิ

สหรัฐฯ ได้มองหาวิธีการตา่ง ๆ ในการด�ารงการควบคมุการปฏิบตักิาร
ของกองก�าลงัสาธารณรัฐเกาหลี นายเฮนรี คสิซงิเกอร์ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบวุา่ “วิธีการท่ีใช้ได้จริงท่ีสดุ และ
ทางเลือกท่ีมัน่ใจท่ีสดุส�าหรับชาวเกาหลีใต้ในการหาหนว่ยมาทดแทน
กองบญัชาการสหประชาชาต”ิ นา่จะเป็นวิธีการควบคมุการปฏิบตักิาร
โดยหนว่ยบญัชาการกองก�าลงัผสมระหวา่งสหรัฐฯ และสาธารณรัฐ
เกาหลีท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่โดยให้เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของสหรัฐฯ เป็นผู้น�า
หนว่ย ภาวะชะงกังนั ณ ท่ีประชมุสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาตวิา่
ด้วยเร่ืองการตดัสนิชะตากรรมกองบญัชาการสหประชาชาตใิน พ.ศ. 
2518 ท�าให้หมดความต้องการท่ีจะจดัตัง้หนว่ยบญัชาการกองก�าลงั
ผสมจนกระทัง่มนักลายมาเป็นหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุนโยบายการถอน
กองก�าลงัของนายคาร์เตอร์ 

ความมุง่มัน่ของนายคาร์เตอร์ในการถอนกองก�าลงัออกจาก
เกาหลีใต้เร่ิมจากนโยบายท่ีสญัญาไว้ในชว่งการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ 
ซึง่เป็นแรงกระตุ้นจากความไมเ่ตม็ใจท่ีจะสนบัสนนุให้มีกองก�าลงัภาค
พืน้ดนิท่ีประจ�าการระยะยาวในตา่งประเทศ ประวตัใินเร่ืองสทิธิมนษุย
ชนของนายพกั ชองฮี ซึง่ด�ารงต�าแหนง่ประธานาธิบดีในขณะนัน้ ตลอด
จนความหวาดกลวัตอ่สิง่ท่ีเรียกวา่การตกกระไดพลอยโจน หรือการท่ี
ทหารเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องในการสู้รบโดยอตัโนมตั ิอยา่งไรก็ตาม ผล
การประเมินของชมุชนขา่วกรองในขณะนัน้ได้บง่ชีถ้งึหลกัฐานอนัแนน่
หนาท่ีแสดงวา่กองทพัเกาหลีเหนือมีความแข็งแกร่งมากกวา่ท่ีเคยคดิ
ไว้ รัฐบาลของนายคาร์เตอร์ไมใ่สใ่จตอ่ค�าแนะน�าของชมุชนขา่วกรอง
และผลกัดนัให้มีการตดัสนิใจท่ีจะถอนกองก�าลงั จนกระทัง่มีการยืนยนั
ข้อมลูขา่วกรองมากถงึขนาดท่ีคาร์เตอร์ถกูกดดนัให้ปรับเปลี่ยนจดุยืน 
นายคาร์เตอร์ประกาศวา่นโยบายถอนกองก�าลงัจะถกูน�ามาพิจารณา
ใหมอี่กครัง้ใน พ.ศ. 2524 แตน่ายคาร์เตอร์ก็ไมไ่ด้รับการเลือกตัง้ให้เป็น
ประธานาธิบดีอีก และนโยบายนีก็้ถกูยกเลกิในทนัทีโดยนายเรแกน แต่
หนว่ยบญัชาการกองก�าลงัผสมก็ยงัคงอยู ่

ความยืดหยุ่นคล่องตัวที่มีเหมือนกัน
ในระหวา่งการปฏิบตัหิน้าท่ี สว่นบญัชาการทัง้สามสว่นนีไ้ด้เผชิญกบัการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงท่ีจ�าเป็นต้องมีการปรับ
เปลีย่นภารกิจ ส�าหรับกองบญัชาการสหประชาชาต ิน่ีคือความล้มเหลว
ของการประชมุเจนีวา ซึง่สง่ผลให้กองบญัชาการสหประชาชาตกิลาย
เป็นสถาบนัถาวรท่ีด�ารงไว้ซึง่การสงบศกึในคาบสมทุร เจตจ�านงของนาย
อี ซงึมนั ท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจนในการยัว่ยเุกาหลเีหนือ เชน่ การปลอ่ย
ตวัเชลยศกึ ได้กระตุ้นให้สหรัฐฯ พิจารณาแนวทางใหมใ่นภมิูภาคนีซ้ึง่
รวมถงึการจดัตัง้กองก�าลงัสหรัฐฯ ในเกาหล ีส�าหรับหนว่ยบญัชาการ
กองก�าลงัผสม การค้นพบวา่ขีดความสามารถของเกาหลเีหนือนัน้พฒันา
ไปมากกวา่ท่ีคดิผลกัดนัให้สหรัฐฯ ต้องตรวจสอบข้อผกูพนัของตนตอ่
สาธารณรัฐเกาหลใีหมอี่กครัง้ แทนท่ีจะถกูครอบง�าโดยเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
สว่นบญัชาการทัง้สามสว่นนีก้ลบัพิสจูน์ให้เหน็ถงึความยืดหยุน่และความ
สามารถในการพฒันาและการจดัการกบัความท้าทายด้านความมัน่คงท่ี
เพ่ิมมากขึน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ  o
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ภาพประกอบโดย ไอสตอ็ก
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ผู้พิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์
สิงคโปร์สร้างกองก�าลังผู้พิทักษ์เครือข่าย
ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก
พ.อ. เอด็วนิ ชัว/หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์สงิคโปร์

องทพัสงิคโปร์ยคุท่ีสามมีขีดความ
สามารถตา่ง ๆ ในระดบัแนวหน้าท่ี
เช่ือมโยงกนัเป็นเครือขา่ยและท�าให้เกิด
ระบบการตอ่สู้แบบบรูณาการ อยา่งไร

ก็ตาม เครือขา่ยดงักลา่วท่ีเป็นขีดความสามารถอนัแข็งแกร่ง
ของกองก�าลงัสงิคโปร์อาจกลายเป็นจดุออ่นได้ หากสงิคโปร์
ไมส่ามารถปกป้องเครือขา่ยและผลประโยชน์ของตนในโลก
ไซเบอร์ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์เหลา่นี ้กระทรวงกลาโหม
สงิคโปร์ได้จดัตัง้หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์ขึน้

กองทัพสิงคโปร์ยุคที่สาม 
เม่ือสงิคโปร์ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2508 เราจ�าเป็นต้องสร้าง
กองทพัสงิคโปร์ขึน้มาอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้มีการป้องกนั
ประเทศขัน้พืน้ฐาน ภารกิจส�าคญัอนัดบัแรกของกองทพั
สงิคโปร์ยคุแรกคือการสร้างกองทพับก กองทพัเรือและ
กองทพัอากาศ ตอ่มา กองทพัสงิคโปร์ยคุท่ีสองในชว่ง
ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) และทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 
2533-2542) ได้มุง่เน้นการพฒันาขีดความสามารถของกอง
ทพัให้มีความทนัสมยัเพ่ือจะสามารถเอาชนะผู้ ท่ีอาจเป็นผู้
รุกรานอยา่งเดด็ขาด กองทพัสงิคโปร์เร่ิมมีการเปลีย่นแปลง
เข้าสูย่คุท่ีสามในชว่งต้นทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) 
และได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางทหารแบบใหมแ่ละ
แนวคดิการปฏิบตักิารท่ีใช้เครือขา่ยเป็นศนูย์กลาง ซึง่ได้แก่ 
การโจมตีท่ีแมน่ย�า ขีดความสามารถท่ีไมต้่องใช้มนษุย์ก�ากบั
ดแูล และท่ีส�าคญัท่ีสดุคือระบบคอมพิวเตอร์และระบบการ
สือ่สาร เพ่ือสร้างเครือขา่ยกองก�าลงัขัน้สงู 

ในวนันี ้กองทพัสงิคโปร์ได้พฒันาฮาร์ดแวร์ในระดบัแนว
หน้าท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นเครือขา่ยและท�าให้เกิดระบบการ
ตอ่สู้แบบบรูณาการ ทหารของเราใช้ประโยชน์จากเครือขา่ย
นีเ้พ่ือการตรวจจบัท่ีรวดเร็วขึน้ การเคลื่อนย้ายกองก�าลงั
อยา่งมีประสทิธิภาพ และการใช้อ�านาจการยิงท่ีแมน่ย�า
ทัว่ทัง้สนามรบ ตวัอยา่งหนึง่คือการฝึก ฟอร์จิง เซเบอร์ ซึง่
เป็นการฝึกการโจมตีแบบสนธิก�าลงัโดยใช้กระสนุจริงท่ีจดั

ขึน้ทกุ ๆ สองปีท่ีพืน้ท่ีฝึกแบร์รี เอม็. โกลด์วอเตอร์ ในรัฐ
แอริโซนา สหรัฐอเมริกา การฝึกครัง้ลา่สดุใน พ.ศ. 2558 
นัน้มีอากาศยานไร้คนขบั หนว่ยรบพิเศษภาคพืน้ดนิ หนว่ย
บงัคบัการร่วมทางอากาศและทางภาคพืน้ดนิ และเคร่ืองบนิ
ขบัไลไ่อพน่ เอฟ-15 และ เอฟ-16 เข้าร่วมการฝึก กองก�าลงั
เหลา่นีมี้การปฏิบตัท่ีิประสานเช่ือมโยงกนัตามเวลาจริงเพ่ือ
โจมตีเป้าหมายเคลื่อนท่ีในหลาย ๆ ต�าแหนง่ได้อยา่งความ
แมน่ย�าในเวลาเกือบพร้อม ๆ กนั 

เครือข่าย: ขีดความสามารถหรือความเสี่ยง 
เครือขา่ยเช่ือมโยงข้อมลู และเครือขา่ยการท�าสงครามคือ
สิง่ส�าคญัท่ีท�าให้มีการปฏิรูปขีดความสามารถของกองทพั
สงิคโปร์ อยา่งไรก็ตาม การพึง่พาเครือขา่ยเหลา่นีอ้าจท�าให้
เกิดความเสีย่งอยา่งย่ิงยวด เราสามารถนกึภาพเปรียบเทียบ
ได้กบัโลกพลเรือนท่ีอินเทอร์เน็ตเช่ือมตอ่โลกเข้าด้วยกนัและ
ชว่ยให้ผู้คนสามารถพฒันาวิถีการใช้ชีวิต การท�างานและการ
ผอ่นคลาย แตก็่อาจเป็นชอ่งทางในการแสวงหาประโยชน์
โดยผู้ประสงค์ร้าย การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตและ
อปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตได้ท�าให้เกิดความเสีย่ง
เน่ืองจากแฮกเกอร์สามารถใช้เป็นชอ่งทางในการโจมตีหนว่ย
งานภาครัฐ องค์กรเอกชนและปัจเจกบคุคล ตวัอยา่งหนึง่คือ
การโจมตีโดยแรนซมัแวร์ “วนันาคราย” ในชว่งสดุสปัดาห์
หนึง่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 วนันาครายได้โจมตี
ระบบคอมพิวเตอร์มากกวา่ 220,000 ระบบใน 150 ประเทศ 
และท�าให้การปฏิบตังิานของหนว่ยงานบริการสาธารณสขุ
แหง่ชาตขิองสหราชอาณาจกัรหยดุชะงกั การหยดุชะงกั
ดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่โรงพยาบาลทัว่ประเทศและเป็น
อปุสรรคตอ่การให้การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ท่ีส�าคญั
แก่ผู้ ป่วยท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการดแูล 

ขอบเขตและระดบัของการโจมตีของวนันาครายยงัแสดง
ให้เหน็ถงึประเดน็ส�าคญัในเร่ืองภยัคกุคามทางไซเบอร์ท่ี
สามารถเข้าถงึได้ทัว่โลก ภยัคกุคามทางไซเบอร์จะแตกตา่ง
จากขีดความสามารถทางทหารแบบดัง้เดมิท่ีถกูจ�ากดัโดย
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ภมิูศาสตร์และกายภาพ ภยัคกุคามทางไซเบอร์ไมมี่ขอบเขตจ�ากดัทาง
กายภาพ มนัจะมาจากท่ีใดก็ได้ในโลกนีแ้ละสามารถสง่ผลกระทบทัว่
โลก การตกเป็นเหย่ือของภยัคกุคามทางไซเบอร์จากการน�าขีดความ
สามารถและระบบปฏิบตักิารของกองทพัไปเรียกคา่ไถ่ทางอินเทอร์เน็ต
เป็นสิง่ท่ีกองทพัทัง้หลายต้องป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้โดยเดด็ขาด 

ภยัคกุคามระดบัโลกท่ีเกิดขึน้ใหมนี่ท้�าให้กระทรวงกลาโหมสงิคโปร์
ใช้วิธีการป้องกนัทางไซเบอร์แบบหลายระดบั ซึง่รวมถงึการแบง่แยก
ทางกายภาพระหวา่งอินเทอร์เน็ตและเครือขา่ยการปฏิบตักิารภายใน 
อยา่งไรก็ตาม วิธีการป้องกนัทางไซเบอร์แบบตัง้รับนัน้ไมเ่พียงพอท่ีจะ
ปกป้องกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์และกองทพัสงิคโปร์จากภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ได้ทัง้หมด เรายงัต้องพฒันาและด�าเนินการแก้ปัญหาในเชิง
รุกเพ่ือปกป้องเครือขา่ยของเราจากการรุกล�า้ทางไซเบอร์ ตรวจสอบการ
ป้องกนัทางไซเบอร์และระบบเครือขา่ยของเราทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
และประสานงานเพ่ือการตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์ 

การป้องกันในขอบเขตทางดิจิทัล 
เพ่ือปกป้องเครือขา่ยของเรา กระทรวงกลาโหมสงิคโปร์ได้สร้างศนูย์
การปฏิบตักิารเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์ขึน้ใน พ.ศ. 2556 ตัง้แตน่ัน้
เป็นต้นมา ความเสี่ยงจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ยงัคงเตบิโตอยา่ง
รวดเร็ว นอกจากนี ้เรายงัเหน็ภยัคกุคามทางไซเบอร์มากขึน้ท่ีไมไ่ด้
มุง่เป้าไปท่ีเครือขา่ยของรัฐบาลโดยตรงเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ แตย่งั
ค้นหาจดุออ่นในองค์กรอตุสาหกรรมการป้องกนัประเทศและองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกบัการทหารอีกด้วย ซึง่อาจน�าไปสูก่ารสญูหายของข้อมลูทาง
กลาโหมท่ีส�าคญัหรือสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิการทางทหาร 

ดร.อึง้ เอง็ เฮน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์ ได้
ประกาศการจดัตัง้หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์ในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2560 เพ่ือ
ปกป้องกลุม่ปฏิบตัิ
งานด้านการป้องกนั
ประเทศทัง้หมดจาก
การโจมตีทางไซเบอร์ 
ซึง่รวมถงึกองทพั
สงิคโปร์ หุ้นสว่นใน
ภาคอตุสาหกรรม
การป้องกนัประเทศ 
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์นีจ้ะประกอบไปด้วย
สว่นการท�างานสี่สว่นในกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์และกองทพัสงิคโปร์ 
ได้แก่ กองการรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์ กองนโยบายและแผนงาน 
กองตรวจสอบความมัน่คงทางไซเบอร์ และกองการป้องกนัทางไซเบอร์ 
ภารกิจของหนว่ยงานนีคื้อการเป็นผู้น�าภารกิจในการรักษาความ
ปลอดภยัของเครือขา่ยและระบบด้านการป้องกนัประเทศ และปราบ
ปรามการโจมตีทางไซเบอร์ใด ๆ อยา่งเดด็ขาดเพ่ือด�ารงความตอ่เน่ือง
ของการปฏิบตักิาร 

กองการรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์เป็นสว่นปฏิบตักิารของ
หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์ ซึง่จะก�ากบัดแูลความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ในแตล่ะภาคสว่นของการป้องกนัประเทศและตอบโต้การ
โจมตีเป็นประจ�าทกุวนั กองนโยบายและแผนงานเป็นโครงสร้างในการ
ก�าหนดแผนพฒันาด้านการป้องกนัทางไซเบอร์โดยรวม และจะเป็นผู้น�า
ภารกิจในการสง่เสริมการปฏิสมัพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ท่ีมากขึน้ในด้านการป้องกนัทางไซเบอร์ กองตรวจสอบความมัน่คงทาง
ไซเบอร์จะเสริมสร้างการป้องกนัทางไซเบอร์ให้มีความแข็งแกร่งโดย

ซ้าย: ดร.อึง้ เอง็ เฮน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ประกาศการจดั
ตั้งหน่วยงานเพือ่การป้องกนัทางไซเบอร์ใน
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 หน่วยงานนีค้าดว่า
จะมกีารขยายตวัและมกีารจ้างงานเพิม่ขึน้ 
2,600 คนในช่วงทศวรรษหน้า  รอยเตอร์ 

พนักงานของบริษทัซิสโก้ท�างานในคูหา
ของบริษทัในระหว่างงานสัปดาห์ไซเบอร์
นานาชาตสิิงคโปร์ พ.ศ. 2559 งานกจิกรรม
ประจ�าปีนีเ้ป็นพืน้ทีชุ่มนุมของบริษทัเอกชน
และเจ้าหน้าทีภ่าครัฐเพือ่สร้างความร่วมมอื
ด้านความมัน่คงทางไซเบอร์  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ใช้การประเมินความเสี่ยงตลอดจนการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่แตล่ะ
องค์กรปฏิบตัติามนโยบายด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ท่ีก�าหนดไว้ กอง
การป้องกนัทางไซเบอร์จะดแูลป้องกนัเครือขา่ยการปฏิบตักิารของกอง
ทพัสงิค์โปร์ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่จะชว่ยเพ่ิมความแข็งแกร่งและ
ความยืดหยุน่ให้กบัเครือขา่ยและระบบทางทหารของกองทพัสงิค์โปร์ตอ่
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการสู้รบให้มี
ความแข็งแกร่ง 

นอกจากนี ้หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์จะมีสว่นชว่ยใน
การรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์ของประเทศ ลกัษณะเฉพาะอยา่งหนึง่
ของขอบเขตทางดจิิทลัก็คือ ค�าเรียกแบบเดมิ ๆ เชน่ค�าวา่ “การรักษา
ความมัน่คงแหง่มาตภุมิู” และ “การป้องกนัจากภายนอก” นัน้จะใช้ไม่
ได้อีกตอ่ไป เพราะอินเทอร์เน็ตนัน้ไร้พรมแดน และการโจมตีจะกระท�า
จากท่ีใดก็ได้และมีการปิดบงัซอ่นเร้นจดุก�าเนิด นอกจากนี ้การโจมตี
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญัของพลเรือน เชน่ โครงขา่ยไฟฟ้าและเครือขา่ย
การขนสง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาคพลเรือนและภาคการป้องกนัประเทศ 
ด้วยความตระหนกัถงึผลกระทบท่ีเช่ือมโยงกนัจากการโจมตีทางไซเบอร์ 
สงิคโปร์จะท�าโครงการน�าร่องโดยจดัสง่ผู้ พิทกัษ์ความปลอดภยัทาง
ไซเบอร์บางสว่นจากกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์ไปให้การสนบัสนนุหนว่ย
งานรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์ของประเทศเพ่ือปกป้องโครงสร้างพืน้
ฐานทางด้านข้อมลูท่ีส�าคญัของพลเรือน 

นอกจากนี ้หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์จะเป็นผู้น�าในการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งหุ้นสว่นตา่ง ๆ ท่ีมีความคดิคล้ายกนัเพ่ือเสริมสร้าง
การป้องกนัทางไซเบอร์โดยรวม ในขอบเขตทางไซเบอร์ ไมมี่ประเทศใด
หรือองค์กรใดท่ีสามารถเอาชนะภยัคกุคามทางไซเบอร์ข้ามชาตไิด้โดย
ล�าพงั ดงันัน้ เราจะต้องเพ่ิมพนูความรู้และขีดความสามารถด้วยการสง่
บคุลากรไปให้การสนบัสนนุ การแบง่ปันการปฏิบตักิาร การฝึกอบรม
และการฝึกปฏิบตักิบัหุ้นสว่นระหวา่งประเทศ 

ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของความพยายามของสงิคโปร์ในการ
สนบัสนนุบรรทดัฐานทางไซเบอร์ระหวา่งประเทศ เราจะสง่เสริมให้มี
การอภิปรายอยา่งเปิดกว้างเก่ียวกบัปัญหาด้านความมัน่คงและความ
ท้าทายทางไซเบอร์ท่ีเผชิญอยูร่่วมกนั และสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ือง
ความมัน่คงทางไซเบอร์และการพฒันาศกัยภาพ การอภิปรายเหลา่นีจ้ะ
ชว่ยสนบัสนนุการพฒันาบรรทดัฐานและกฎระเบียบระหวา่งประเทศทาง
ด้านไซเบอร์ ซึง่เป็นสว่นส�าคญัท่ีรัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ สามารถร่วม
มือกนัเพ่ือให้พืน้ท่ีไซเบอร์มีเสถียรภาพและปลอดภยัมากขึน้ 

การฝึกอบรมผู้พิทักษ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
งานของหนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์จะต้องได้รับการสนบัสนนุ
จากผู้ปฏิบตังิานทางไซเบอร์ท่ีเพ่ิมจ�านวนขึน้ ซึง่จะประกอบไปด้วยผู้
ประกอบอาชีพทางทหารและสมาชิกกองก�าลงัรับใช้ชาต ิและคาดวา่
จะมีบคุลากรเพ่ิมขึน้ถงึ 2,600 คนในชว่ง 10 ปีข้างหน้า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ในเร่ืองผู้ พิทกัษ์ความปลอดภยัไซเบอร์ เราได้
สร้างทกัษะอาชีพใหม ่ๆ ด้านการป้องกนัทางไซเบอร์ให้กบัสมาชิกกอง
ก�าลงัรับใช้ชาต ิทกัษะอาชีพเหลา่นีจ้ะท�าให้เราสามารถใช้ประโยชน์จาก
กลุม่ผู้ มีความสามารถทางไซเบอร์หลายกลุม่มากขึน้ท่ีมีอยูใ่นสงิคโปร์
เพ่ือปกป้องเครือขา่ยและระบบตา่ง ๆ 

ผู้ พิทกัษ์ความปลอดภยัทางไซเบอร์จะต้องมีทกัษะและความ
สามารถด้านไซเบอร์ในระดบัสงูในการป้องกนัภยัคกุคามตา่ง ๆ จาก
ทกุแหง่ในโลกนี ้ดงันัน้เราต้องมีผู้ พิทกัษ์ความปลอดภยัทางไซเบอร์ท่ีมี
ความเช่ียวชาญระดบัโลก นกัเรียนหรือนกัศกึษาท่ีแสดงให้เหน็ถงึความ
สามารถทางไซเบอร์ไมว่า่จะจากหลกัสตูรทางวิชาการหรือการเข้าร่วม
ในการแขง่ขนัทางไซเบอร์ จะได้รับการระบตุวัและเชิญให้เข้ารับการ
ทดสอบเพ่ือคดัเลือก ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมจะมีโอกาสท่ีจะท�าหน้าท่ี
ในการเป็นผู้ พิทกัษ์ความปลอดภยัทางไซเบอร์ 

ผู้พิทกัษ์ความปลอดภยัทางไซเบอร์อาจต้องท�าหน้าท่ีผู้ปฏิบตักิาร ผู้
ตอบสนองเหตกุารณ์และผู้ตรวจสอบทางนิตวิิทยาศาสตร์ท่ีศนูย์ปฏิบตักิาร
ด้านความมัน่คง กองทพัสงิคโปร์จะจดัสง่ผู้ปฏิบตักิารของศนูย์ปฏิบตักิาร
ด้านความมัน่คงไปเฝ้าระวงัเครือขา่ยและระบบท่ีส�าคญัตลอด 24 ชัว่โมง 
เพ่ือตรวจจบัความผิดปกตแิละแจ้งเตือนความเป็นไปได้ในการโจมตี 
กองทพัสงิคโปร์จะฝึกอบรมผู้ตอบสนองเหตกุารณ์ให้ด�าเนินการปฏิบตัิ
อยา่งรวดเร็วเพ่ือควบคมุเหตกุารณ์และลดผลกระทบตอ่เครือขา่ยของกอง
ทพัสงิคโปร์ หลงัจากท่ีมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ ผู้ตรวจสอบทางนิตวิิทยาศาสตร์
จะวิเคราะห์ข้อมลูและตรวจหารูปแบบของกิจกรรมท่ีอาจชว่ยให้เรา
สามารถปกป้องเครือขา่ยได้ดีย่ิงขึน้จากการโจมตีในอนาคต 

เพ่ือเสริมสร้างระบบการฝึกอบรมผู้พิทกัษ์ความปลอดภยัทางไซเบอร์
ให้มีความแข็งแกร่ง กระทรวงกลาโหมสงิคโปร์ได้ใช้ประโยชน์จากหุ้นสว่น
และระบบการศกึษาของสงิคโปร์ เราได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจวา่
ด้วยเร่ืองการฝึกอบรมด้านการป้องกนัทางไซเบอร์กบับริษัทสงิคโปร์ เทค
โยโลยีส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ความมัน่คงทางด้านข้อมลู) และนนัยาง โพลี
เทคนิค บนัทกึความเข้าใจนีจ้ะสง่เสริมความร่วมมือแบบไตรภาคีในการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัทางไซเบอร์ในหกด้าน ได้แก่ การจดัหลกัสตูร
เฉพาะทาง ซึง่ได้รับการรับรองในระดบัสากลและสอดคล้องกบัมาตรฐาน
อตุสาหกรรม การร่วมพฒันาหลกัสตูรการป้องกนัทางไซเบอร์ท่ีก�าหนดขึน้
เอง ความเช่ือมโยงทางอตุสาหกรรม การวิจยัและการพฒันาร่วมกนั การ
พฒันาเครือขา่ยวิชาชีพ และการสง่เสริมการแบง่ปันข้อมลู 

การป้องกันทางไซเบอร์เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างขีดความ
สามารถ
กองทพัสงิคโปร์ในวนันีมี้ขีดความสามารถท่ีเหนือกวา่เดิมโดยอาศยัการ
ใช้เครือขา่ยและแนวคิดการสู้รบแบบเครือขา่ยอยา่งมีประสทิธิภาพ การ
พึง่พาเครือขา่ยดงักลา่วคาดวา่จะเพ่ิมขึน้เม่ือเราเร่ิมใช้ฐานปฏิบตักิาร
และระบบการสู้รบในยคุตอ่ไป หากไมมี่การป้องกนัทางไซเบอร์ เครือ
ขา่ยท่ีประสานเช่ือมโยงกองก�าลงัสู้รบของเราจะมีความเสี่ยงอยา่ง
ย่ิงยวดจากการแสวงหาประโยชน์ของผู้ ท่ีอาจเป็นผู้ รุกราน ภยัคกุคามใน
ขอบเขตทางไซเบอร์นัน้ไมเ่หมือนกบัภยัคกุคามรูปแบบเดมิท่ีถกูจ�ากดั
ขอบเขตโดยภมิูศาสตร์ พืน้ท่ีไซเบอร์ไมมี่ข้อจ�ากดัทางภมิูศาสตร์และ
ภยัคกุคามอาจมาจากท่ีใดก็ได้ หนว่ยงานเพ่ือการป้องกนัทางไซเบอร์
จะต้องสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถอยา่งรวดเร็ว เพ่ือการ
นี ้หนว่ยงานนีจ้ะใช้ประโยชน์จากกลุม่ผู้ มีความสามารถทางไซเบอร์ของ
ประเทศผา่นระบบเกณฑ์กองก�าลงัรับใช้ชาต ิในท้ายท่ีสดุ การป้องกนั
ทางไซเบอร์จะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้กองทพัสงิคโปร์เป็นกองทพัท่ี
ท�างานเป็นเครือขา่ยท่ีมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีขัน้สงู  o
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การเมอืงและการแสวงหา
ผลประโยชน์ใน
พืน้ทีข่ั้วโลก
ชาตต่ิาง ๆ ก�าลังสร้างความร่วมมือในอาร์กตกิ แต่การเพิ่มก�าลัง

ทหารอาจท�าให้สันตภิาพตกอยู่ในความเส่ียง

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ารเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศผลกัดนัให้เกิดการ
แยง่ชิงทรัพยากรครัง้ใหมใ่นอาร์กตกิ ประเทศตา่ง ๆ  

ด�าเนินกลยทุธ์เพ่ือเข้าควบคมุภมิูภาคนีซ้ึง่อดุมไปด้วยน�า้มนั ก๊าซ
ธรรมชาตแิละแร่ธาต ุโดยมีเส้นทางใหม ่ๆ ท่ีเข้าถงึได้งา่ยขึน้
เน่ืองจากน�า้แข็งขัว้โลกละลายในอตัราท่ีเร็วขึน้เร่ือย ๆ นอกจากนี ้
การท่ีน�า้แข็งในอาร์กตกิละลายเร็วกวา่จดุอ่ืนในโลกราวสองเทา่ยงั
อาจเปิดเส้นทางสญัจรทางน�า้ท่ีสัน้ลงระหวา่งยโุรปตะวนัตกและ
เอเชียตะวนัออก และขยายโอกาสในการท�าประมงเชิงพาณิชย์
และการทอ่งเท่ียว บางคนเช่ือวา่มหาสมทุรอาร์กติกจะเร่ิมไมมี่
น�า้แข็งในชว่งฤดรู้อนตัง้แต ่พ.ศ. 2563 และภายในชว่งกลางถงึ
ปลายศตวรรษมหาสมทุรแหง่นีก็้อาจจะไมมี่น�า้แข็งเลยตลอดทัง้
ปี ซึง่จะท�าให้สามารถขดุเจาะน�า้มนัซึง่คดิเป็นกวา่ร้อยละ 20 ของ
น�า้มนัส�ารองทัว่โลก 

ด้วยเดิมพนัท่ีลอ่ใจ หลายประเทศได้เพ่ิมการค้นคว้าวิจยั การ
ส�ารวจ การพฒันาและการลงทนุอ่ืน ๆ ในภมิูภาคนี ้ตลอดจน
การน�าก�าลงัทหารเข้าไปประจ�าการในพืน้ท่ี ซึง่ทัง้หมดนีท้�าให้
เกิดสถานการณ์ท่ีไม่น่าไว้ใจและอาจเป็นสิ่งท่ีคกุคามสนัติภาพ

และความมัน่คงในภมิูภาค
และทัว่โลก ตามท่ีผู้
เช่ียวชาญระบ ุ

“กิจกรรมเชิงพาณิชย์
ท่ีเพ่ิมขึน้ท�าให้เกิดความ

ท้าทายใหม ่ๆ ซึง่รวมถงึการป้องกนัการร่ัวไหลของน�า้มนั การค้นหา
และกู้ภยั และยงัอาจรวมถงึการลกัลอบขนของผิดกฎหมายและการ
โยกย้ายถ่ินฐาน” ดร.ไมเคลิ ไบเยอร์ส ผู้ เช่ียวชาญด้านอาร์กตกิและ
ศาสตราจารย์ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจากมหาวิทยาลยั
บริตชิโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา กลา่วกบั ฟอรมั 

ประเทศในอาร์กตกิทัง้แปดประเทศ ได้แก่ แคนาดา เดนมาร์ก 
(หมูเ่กาะกรีนแลนด์และหมูเ่กาะฟาโร) ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ 
นอรเวย์ รัสเซีย สวีเดนและสหรัฐฯ ตา่งก็มีอาณาเขตอยูภ่ายใน
เส้นอาร์กตกิเซอร์เคลิ ในจ�านวนนี ้มีห้าประเทศท่ีมีแนวชายฝ่ัง
มหาสมทุรอาร์กตกิท่ีต้องปกป้อง แตป่ระเทศท่ีอยูน่อกอาร์กตกิก็
ก�าลงัหาทางสร้างอิทธิพลในภมิูภาคนีเ้ชน่กนั 

รัสเซียและเดนมาร์กได้ประกาศอ�านาจอธิปไตยอยา่งเป็น
ทางการเหนือพืน้ดนิใต้มหาสมทุรอาร์กตกิสว่นท่ีขยายออกมานอก  
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตนซึง่มีระยะ 200 ไมล์ทะเลจากแนว
ชายฝ่ัง และแคนาดาก�าลงัจะย่ืนเร่ืองเพ่ือเรียกร้องสทิธิในสว่นท่ีย่ืน
ออกมาของไหลท่วีปใน พ.ศ. 2561 การอ้างสทิธิในพืน้ท่ีท่ีทบัซ้อน
กนัซึง่บางกรณีย้อนกลบัไปตัง้แตก่่อน พ.ศ. 2468 และครอบคลมุไป
ถงึขัว้โลกเหนือ จะต้องได้รับการตดัสนิตามข้อบญัญตัใินอนสุญัญา
สหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทางทะเล ซึง่วางระเบียบในการระงบั
ข้อพิพาทเก่ียวกบัเขตแดนทางทะเลและดนิแดนอาณาเขต และการ
ให้สทิธิเดด็ขาดแก่ประเทศตา่ง ๆ ในการขดุแร่และทรัพยากรจากใต้
พืน้มหาสมทุรของไหลท่วีปของประเทศนัน้ ๆ 

ก

ทหารรัสเซียยนืใกล้กบัยานพาหนะ
ทางทหารทีฐ่านทพันาเกอร์สโกเยบน
หมู่เกาะฟรานซ์โจเซฟแลนด์ ซ่ึงเป็น
หมู่เกาะทีอ่ยู่ห่างไกลในมหาสมุทร
อาร์กตกิ  รอยเตอร์
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นอกจากนี ้การควบคมุพืน้ท่ีบริเวณนี ้
ยงัอาจท�าให้เกิดความได้เปรียบทางทหาร
ในเชิงยทุธศาสตร์ สหรัฐฯ ยงัไมไ่ด้อ้าง
สทิธิเหนือพืน้ดนิใต้มหาสมทุรอาร์กตกิ แต่
ก�าลงัพิจารณาถงึความเป็นไปได้ในการท�า

สงครามผิวน�า้ในมหาสมทุรอาร์กตกิท่ีก�าลงัเปลีย่นไป
มหาสมทุรอาร์กตกิมีแผน่น�า้แขง็ซึง่บางสว่นหนาถงึ 5 เมตร ท�าให้

การเคลือ่นไหวเป็นไปอยา่งยากล�าบาก อยา่งไรก็ตาม น�า้แขง็ในอาร์กตกิ
หายไปเร็วกวา่ทกุท่ีบนโลก สว่นหนึง่เป็นเพราะเม่ือน�า้แขง็ละลาย น�า้ท่ี
เกิดจากการละลายของน�า้แขง็ก็จะดดูซบัความร้อนจงึย่ิงท�าให้น�า้อุน่เร็ว
ขึน้ ศนูย์ข้อมลูหิมะและน�า้แขง็แหง่ชาตขิองสหรัฐฯ รายงานวา่ น�า้แขง็
อาร์กตกิในสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 20 เลก็น้อยประกอบไปด้วยน�า้แขง็ท่ี
ซ้อนทบักนัหลายชัน้เป็นเวลาหลายปีและอยูใ่นสถานะของแขง็ตลอดปี 
น�า้แข็งสว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีลดลงกวา่คร่ึงหนึง่จากเม่ือ 20 ปีก่อนหน้านี ้

หนึง่ในเส้นทางการค้าสายส�าคญัท่ีเกิดขึน้ใหมคื่อ เส้นทางเดนิเรือ
ทะเลเหนือ ซึง่พาดผา่นอาณาเขตของประเทศรัสเซีย ทอดยาวไปตาม
แนวชายฝ่ังทางทิศเหนือจากทะเลคาราไปจนถงึชอ่งแคบเบริง เรือตา่ง ๆ 
สามารถแลน่ระหวา่งทา่เรือริมมหาสมทุรอาร์กตกิของรัสเซียกบันอรเวย์
ได้หลายวนัขึน้ในแตล่ะปี การขนสง่สนิค้าจากญ่ีปุ่ นไปยงัเนเธอร์แลนด์
ผา่นเส้นทางนีจ้ะยน่ระยะทางลงได้เกือบ 3,900 ไมล์ทะเลเม่ือเทียบกบั
การสญัจรผา่นคลองสเุอซ ตามรายงานของส�านกัข้อมลูเส้นทางเดนิ
เรือทะเลเหนือในเมืองเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย เส้นทางท่ีส�าคญั
อีกสายหนึง่คือเส้นทางเดนิเรือสายตะวนัตกเฉียงเหนือจากแคนาดาถงึ
ฟินแลนด์ ซึง่มีระยะทางสัน้กวา่เส้นทางเดมิท่ีต้องผา่นคลองปานามา
ราว 1,000 ไมล์ทะเล 

จีนเร่ิมเข้ามามีบทบาทในอาร์กตกิมากขึน้ในชว่งทศวรรษท่ีผา่น
มา ดงัจะเหน็ได้จากความสนใจในเส้นทางการค้าใหม ่ๆ และกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ในแถบนี ้จีน ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ตา่งก็มีโครงการ
วิจยัขัว้โลกท่ีมาพร้อมกบัเรือตดัน�า้แข็ง ตวัอยา่งเชน่ เรือส�าหรับ
ท�าการศกึษาวิจยัของจีนท่ีมีช่ือวา่ มงักรหิมะ ได้ออกส�ารวจตามแนว

ไหลท่วีปของสหรัฐฯ อยา่งสม�่าเสมอ จีนวางแผนท่ีจะปรับปรุงกองเรือ
ตดัน�า้แข็งของตน และพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตใินอาร์กติก เชน่ การขดุเจาะน�า้มนักลางทะเลลกึ 
บริษัทแหง่หนึง่ของจีนได้ซือ้โครงการเหมืองแร่เหลก็มลูคา่ 2.35 พนั
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 7.5 หม่ืนล้านบาท) ในกรีนแลนด์ 
ซึง่เป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก แตข่ณะนีบ้ริษัทดงักลา่ว
ก�าลงัรอให้ราคาแร่ดีขึน้ก่อนท่ีจะท�าการพฒันาตอ่ไป ตามรายงานของ
รอยเตอร์ เหมืองแหง่นีมี้ศกัยภาพในการผลติแร่ 15 ล้านตนัตอ่ปีเพ่ือ
สง่ไปยงัประเทศจีน 

ประเดน็เก่ียวกับอาร์กตกิที่ต้องร่วมกันรับมือ
ประเทศอาร์กตกิทัง้แปดประเทศได้ร่วมกนัจดัตัง้สภาอาร์กตกิขึน้
ใน พ.ศ. 2539 เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือ การประสานงานและการ
ปฏิสมัพนัธ์ในประเดน็เก่ียวกบัอาร์กตกิท่ีประเทศเหลา่นีต้้องเผชิญ
ร่วมกนั เชน่ การพฒันาท่ียัง่ยืนและการพิทกัษ์สิง่แวดล้อม นอกจากนี ้
สภาอาร์กตกิยงัมีประชากรรวมกนัมากกวา่ 4 ล้านคนท่ีอาศยัอยูเ่หนือ
ละตจิดู 66 องศา โดยคร่ึงหนึง่ในจ�านวนนีเ้ป็นชาวรัสเซียและอีกราว 
500,000 คนเป็นชาวพืน้เมือง

สภาอาร์กตกิได้มอบสถานะผู้สงัเกตการณ์ให้แก่ 13 ประเทศท่ีไมมี่
อาณาเขตตดิตอ่กบัมหาสมทุรอาร์กตกิ ได้แก่ จีน ฝร่ังเศส เยอรมนี 
อินเดีย อิตาลี ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สงิคโปร์ สเปน 
สวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจกัร นอกจากนี ้ยงัมีองค์กรระหวา่ง
รัฐบาล องค์กรระหวา่งรัฐสภาและองค์กรนอกภาครัฐอีก 26 องค์กร
ท่ีได้รับสถานะผู้สงัเกตการณ์ ซึง่รวมถงึองค์กรท่ีเพ่ิมเข้ามาใหมอ่ยา่ง
องค์การอตุนิุยมวิทยาโลกและสมาคมเนชนันลั จีโอกราฟิก สหภาพ
ยโุรปและตรุกีก็ได้ย่ืนค�าร้องขอสถานะดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

ในระหวา่งการสง่มอบต�าแหนง่ประธานสภาจากสหรัฐฯ ให้ฟินแลนด์
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สนั รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐฯ กลา่ววา่ “สภาอาร์กตกิซึง่เพ่ิงฉลอง
ครบรอบ 20 ปีไปเม่ือไมน่านนี ้ได้พิสจูน์ให้เหน็แล้ววา่เป็นเวทีท่ีขาดไมไ่ด้
ในการแสวงหาความร่วมมือ ผมขอยืนยนัวา่สหรัฐฯ จะยงัคงเป็นสมาชิก
ท่ีมุง่มัน่ของสภานี ้การได้เป็นประธานสภานบัเป็นโอกาสส�าคญัท่ีท�าให้
ความมุง่มัน่ของเราแข็งแกร่งขึน้เพ่ือสานตอ่งานของสภาในอนาคต” 

ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่การรักษาเสถียรภาพในภมิูภาคนีย้งัคงเป็น
เร่ืองส�าคญัย่ิงตอ่การปกป้องโอกาสทางเศรษฐกิจ “ความกงัวลด้านการ
ทหารและเศรษฐกิจมีความเก่ียวพนักนัอยา่งลกึซึง้ในอาร์กตกิ” นางสเต
ฟานี พีซาร์ด และเพ่ือนร่วมงานหลายรายท่ีสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเร
ชนั ระบใุนรายงาน พ.ศ. 2560 เร่ือง “การด�ารงความร่วมมือกบัรัสเซีย” 
รายงานยงัระบวุา่ “และบางครัง้ความกงัวลเหลา่นีอ้าจท�าให้นโยบาย
ของรัสเซียแตกตา่งไปจากชาตอ่ืิน ๆ ในภมิูภาคอยา่งชดัเจน” 

การเตรียมความพร้อมทางทหารที่เพิ่มขึน้
แม้จะดเูหมือนวา่ทกุเร่ืองของสภาอาร์กตกิจะได้รับความร่วมมืออยา่ง
เข้มแข็ง และมีโอกาสทางการค้ามากมายส�าหรับชาตอิาร์กตกิภายใน
พืน้ท่ีท่ีปราศจากข้อพิพาทเร่ืองอ�านาจอธิปไตย ซึง่เป็นแหลง่น�า้มนัและ
ก๊าซท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของโลก แตน่ัน่ก็ไมส่ามารถท�าให้แตล่ะประเทศ
ยตุกิารน�าก�าลงัทหารเข้ามาในภมิูภาคนี ้รัสเซียเป็นผู้น�าในการเพ่ิม

ป้ันจัน่กระจายอยู่ทัว่ท่า
เรือมูร์มนัสค์ในดนิแดน
อาร์กตกิของรัสเซียใน
ทะเลแบเร็นตส์
รอยเตอร์

ไปตอ่ท่ีหน้า  38
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คนงานก�าลงัคดัเลอืกปลา
แซลมอนทีโ่รงงานแปรรูปใน
ท่าเรือมูร์มนัสค์ในอาร์กตกิ 
ประเทศรัสเซีย
รอยเตอร์
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เส้นทางเดนิเรือใหม่ ทรัพยากรและฐานทพัในอาร์กตกิ

เส้นทางเดนิเรือในมหาสมุทรอาร์กตกิ

การละลายของน�า้แข็งในมหาสมทุรอาร์กตกิท�าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจส�าหรับ
ประเทศตา่ง ๆ เพราะจะสามารถเข้าถงึทรัพยากรและมีเส้นทางเดนิเรือท่ีสัน้
ลง ประเทศตา่ง ๆ ต้องก�าหนดวิธีท่ีจะบริหารจดัการขอบเขตและการเข้าถงึพืน้ท่ี
ท่ีมีทรัพยากรอดุมสมบรูณ์เหลา่นีท่ี้ยงัไมไ่ด้รับการน�ามาใช้ประโยชน์ นอกจาก
นี ้การ เตรียมความพร้อมทางทหารในอาร์กตกิก็ก�าลงัเพ่ิมขึน้โดยมีรัสเซียเป็นผู้น�า 
เน่ืองจากความสามารถในการควบคมุภมิูภาคนีจ้ะน�าไปสูค่วามได้เปรียบทางทหาร
ในเชิงยทุธศาสตร์ สภาอาร์กตกิเป็นกลไกหลกัในการสง่เสริมความร่วมมือในภมิูภาค 
แตเ่วทีระหวา่งรัฐบาลแหง่นีไ้มไ่ด้จดัตัง้ขึน้เพ่ือรับมือกบัประเดน็ความมัน่คง

เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะในอาร์กตกิและพืน้ทีท่ีส่ามารถอ้างสิทธิได้

• มีประชากรอาศยัอยูเ่หนือเส้นอาร์กตกิเซอร์เคิลมากกว่า 4 ล้านคน

• ประชากรเกือบร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในรัสเซีย สว่นท่ีเหลืออาศยัอยูใ่นอีกเจ็ดประเทศ 
ได้แก่ แคนาดา ฟินแลนด์ กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอรเวย์ สวีเดนและสหรัฐฯ

• ประชากรราว 500,000 คนเป็นชาวพืน้เมืองที่อาศัยอยู่ตามเผ่าต่าง ๆ ที่มีอยู่หลาย
สิบเผ่า ซึง่บรรพบรุุษและเชือ้สายของคนเหลา่นีเ้ดนิทางข้ามพรมแดนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั  

ประเทศตา่ง ๆ ต้อง
พิสจูน์ให้ได้วา่
ไหลท่วีปของตนย่ืน
ออกไปในมหาสมทุร
มากกวา่ 370 
กิโลเมตรเพ่ืออ้างสทิธิ
ในพืน้ท่ีดงักลา่ว
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สภาอาร์กตกิ

ทีต่ั้งฐานทหารในอาร์กตกิ

สภาอาร์กตกิ
(ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2539)
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ข้อมลูจาก: มลูนิธิเฮอริเทจ, รอยเตอร์, กระทรวงกลาโหมสหพนัธรัฐรัสเซีย, กระทรวง
กลาโหมแคนาดาและกองทพัแคนาดา, กระทรวงกลาโหมนอรเวย์ และองค์กร
กระจายเสียงทางวิทย ุเรดโิอ ฟรี ยโุรป/ เรดิโอ ลเิบอร์ตี

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ชาตสิมาชกิ 8 ประเทศ
1. แคนาดา
2. เดนมาร์ก
3. ฟินแลนด์
4. ไอซ์แลนด์

องค์กรชนพืน้เมืองที่เป็นผู้เข้าร่วมถาวร
ของสภาอาร์กตกิ 6 องค์กร 
1. สมาคมอะลวิต์นานาชาต ิ
2. สภาอะทาบาสกนัแหง่อาร์กตกิ
3. สภากวิชชินสากล
4. สภาอินอิูตเซอร์คมัโพลาร์
5. สมาคมคนพืน้เมืองทางเหนือแหง่รัสเซีย
6. สภาซามิ 

ผู้สังเกตการณ์ 13 ประเทศที่อยู่นอกเขตภมูภิาคอาร์กตกิ 
1. จีน - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองครูินา พ.ศ. 2556
2. ฝร่ังเศส - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองแบร์โรว์ พ.ศ. 2543
3. เยอรมนี - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองอีกาลอิูต พ.ศ. 2541
4. อินเดีย - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองครูินา พ.ศ. 2556
5. อิตาลี - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองครูินา พ.ศ. 2556
6. ญ่ีปุ่ น - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองครูินา พ.ศ. 2556
7. เนเธอร์แลนด์ - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองอีกาลอิูต พ.ศ. 2541
8. โปแลนด์ - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองอีกาลอิูต พ.ศ. 2541
9. สงิคโปร์ - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองครูินา 2556
10. เกาหลีใต้ - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองครูินา 2556
11. สเปน - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองซาเลฮาร์ด พ.ศ. 2549
12. สวิตเซอร์แลนด์ - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองแฟร์แบงส์ พ.ศ. 2560
13. สหราชอาณาจกัร - การประชมุระดบัรัฐมนตรีท่ีเมืองอีกาลอิูต พ.ศ. 2541

5. นอรเวย์
6. รัสเซีย
7. สวีเดน
8. สหรัฐฯ 

ผู้สังเกตการณ์อ่ืน ๆ
• องค์กรระหวา่งรัฐบาลและองค์กรระหวา่งรัฐสภา 13 องค์กร

• องค์กรนอกภาครัฐ 13 องค์กร
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ก�าลงัทางทหาร และประเทศอาร์กตกิสว่นใหญ่ก็มีฐานทพัอยูท่ี่น่ี ยกเว้น
ฟินแลนด์กบัไอซ์แลนด์

รัสเซียมีทรัพยากรทางทหารมากท่ีสดุในภมิูภาคนี ้ซึง่ประกอบไปด้วย
ฐานทพัหกแหง่ ทา่เรือน�า้ลกึ 16 แหง่ และสนามบนิ 13 แหง่ อีกทัง้ก�าลงั
จะกลบัมาเปิดฐานทพัเดมิท่ีมีอยูข่ึน้มาใหมแ่ละสร้างฐานทพัเพ่ิมในพืน้ท่ี 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 รัสเซียได้เปิดฐานทพัขนาด 36,000 ตาราง
กิโลเมตร ท่ีมีช่ือวา่ อาร์กตกิ ทรีฟอยล์ บนหมูเ่กาะฟรานซ์ โจเซฟแลนด์ 
ฐานทพัแหง่นีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือปกป้องนา่นฟ้าของรัสเซียและทรัพยากร
อ่ืน ๆ ในอาร์กติก ในระหวา่งการสวนสนามเน่ืองในวนัแหง่ชยัชนะเม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 รัสเซียแสดงแสนยานภุาพทางการทหาร
ด้วยการเปิดตวัระบบขีปนาวธุรุ่นใหมใ่นอาร์กตกิสองระบบ ได้แก่ ทอร์-
เอม็ทดีูที และ แพนต์เซอร์-เอสเอ 

ขณะท่ีผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในอาร์กตกิจะเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไป แต ่
“อาร์กตกิส�าหรับรัสเซียมีความส�าคญัอยา่งย่ิงตอ่อตัลกัษณ์ประจ�าชาติ
ของรัสเซีย” นายเออร์นี เรเกอร์ นกัวิชาการอาวโุสด้านความมัน่คงใน
อาร์กตกิจากมลูนิธิ เดอะไซมอนส์ ในเมืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนดา 
กลา่วกบั ฟอรมั “ปัจจบุนั อาร์กตกิมีความส�าคญัอยา่งมากตอ่เศรษฐกิจ
ของรัสเซียและอาจมากขึน้ไปอีกในอนาคต และเส้นทางเดนิเรือทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือก็เป็นสิง่ท่ีรัสเซียให้ความสนเป็นพิเศษในการ
พฒันาภมิูภาคนี ้กองเรือตดัน�า้แข็งสดุพิเศษของรัสเซีย ระบบการค้นหา
และกู้ภยัท่ีครอบคลมุ ตลอดจนขีดความสามารถทางการสู้รบท่ีนา่
เกรงขามในซีกโลกเหนือ ล้วนแตแ่สดงให้เหน็วา่รัสเซียให้ความส�าคญั
มากเพียงไรกบัการพฒันาเศรษฐกิจและทรัพยากรทางตอนเหนือของ
ประเทศ รวมถงึความมุง่มัน่ในการปกป้องและแสวงหาผลประโยชน์ของ
ตนในภมิูภาคนี”้ 

การเพ่ิมก�าลงัทหารในภมิูภาคก่อให้เกิดความกงัวล ระดบัความ
พร้อมทางทหารของรัสเซียในอาร์กตกินัน้ยงัหา่งไกลจากระดบัสงคราม
เยน็ และไมน่า่จะวางก�าลงัในอาร์กตกิในระดบัเดียวกบักรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
ข้อพิพาทในรัฐบอลตกิ ตามรายงานของสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเร
ชนั “แตก่ารเพ่ิมก�าลงัทหารเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงท่ีจะเกิดการกระทบ
กระทัง่และการยกระดบัความรุนแรงโดยไมเ่จตนา ไมเ่ฉพาะแตฝ่่าย
รัสเซียเทา่นัน้แตร่วมถงึประเทศอาร์กตกิอ่ืน ๆ ด้วย” นางพีซาร์ดจาก
สถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเรชนัสรุป

“สภาอาร์กตกิมุง่เน้นท่ีการพิทกัษ์สิง่แวดล้อมและการพฒันาอนั
ยัง่ยืน และยงัคงเดนิหน้าท�างานตามปกต ิแม้ความตงึเครียดระหวา่ง
องค์การนาโตและรัสเซียจะเพ่ิมขึน้ก็ตาม ความร่วมมือในด้านการ

ค้นหาและกู้ภยัก็ยงัคงด�าเนินตอ่ไป” นายไบเยอร์ส ผู้ เขียนหนงัสือเร่ือง 
กฎหมายระหว่างประเทศและอาร์กติก ท่ีตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2556 โดย
ส�านกัพิมพ์ของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์กลา่ว ด้วยการแขง่ขนัท่ีเพ่ิม
ขึน้และความสมัพนัธ์ท่ีถดถอยลงอนัเน่ืองมาจากการรุกรานท่ีก�าลงั
ด�าเนินอยูข่องรัสเซีย “การสื่อสารระหวา่งกองทพัรัสเซียและกองทพัของ
ประเทศอาร์กตกิอ่ืน ๆ จงึอยูใ่นภาวะวิกฤต ิซึง่ท�าให้เสี่ยงตอ่การเกิด
ความเข้าใจผิดและความขดัแย้งโดยไมต่ัง้ใจ” 

ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ การละลายของน�า้แข็งรวมถงึการลงทนุและ
บทบาทท่ีมากขึน้ของรัสเซียและจีนในอาร์กตกิ ท�าให้สหรัฐฯ จ�าเป็นต้อง
ปรับยทุธศาสตร์ของตนในอาร์กตกิ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือยงัขาดกลไก
ท่ีใช้รับมือกบัประเดน็ความมัน่คง นา่เสียดายท่ีไมมี่กลไกอยา่งเป็น
ทางการเพ่ือจดัการกบัแนวโน้มในการเพ่ิมก�าลงัทหารในพืน้ท่ี กฎบตัรใน
การก่อตัง้สภาอาร์กตกิได้ห้ามไมใ่ห้สภาหารือกนัในประเดน็ความมัน่คง 
ท�าให้สมาชิกแตล่ะประเทศต้องจดัการกบัการเคลื่อนไหวทางทหารเหลา่
นีด้้วยวิธีการแบบทวิภาคี องค์การนาโตและรัสเซียไมไ่ด้หารือกนัเก่ียว
กบัการพฒันาในอาร์กตกิ เม่ือไมมี่กลไกในการควบคมุ ความเคลื่อนไหว
ทางทหารในอาร์กติกก็อาจถกูตีความผิดหรือท�าให้เกิดอบุตัเิหตทุางการ
ทหาร นางเฮเธอร์ คอนลีย์ รองประธานอาวโุสของศนูย์ยทุธศาสตร์และ
นานาชาติศกึษากลา่วกบั ฟอรมั

การเสริมสร้างความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ ประเทศอาร์กตกิทัง้หมดจงึเหน็พ้องกนัวา่
ความร่วมมือระหวา่งประเทศคือหวัใจส�าคญัเพ่ือให้ประเทศตา่ง ๆ 
ตระหนกัถงึศกัยภาพทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างความรุ่งเรือง
และความมัน่คงในดินแดนขัว้โลกเหนือท่ีอยูห่า่งไกล อยา่งไรก็ตาม 
ยงัมีงานอีกมากมายท่ีต้องท�าให้ส�าเร็จเพ่ือบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว
ร่วมกนั ในฐานะประธานสภาอาร์กตกิ ฟินแลนด์มุง่เน้นท่ีเสาหลกัของ
องค์กร ซึง่ประกอบไปด้วยการสง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
การประเมินความปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ การสนบัสนนุ
การพฒันาท่ียัง่ยืน และการปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล อยา่งไร
ก็ตาม นกัวิเคราะห์บางราย ก�าลงัผลกัดนัให้สภามีกลไกท่ีเข้มงวดย่ิง
ขึน้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คง “หากปราศจากความ
สามารถในการคาดการณ์ ความโปร่งใสและความไว้วางใจ ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศในอาร์กตกิก็จะไมเ่กิดขึน้” นางคอนลีย์สรุปใน
รายงาน พ.ศ. 2558 ของศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา เร่ือง 
“มา่นน�า้แข็งยคุใหม:่ ยทุธศาสตร์ของรัสเซียตอ่อาร์กตกิ” 

ตอ่จากหน้า 34
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นายเรเกอร์จากมลูนิธิเดอะไซมอนส์ก็เหน็ด้วยเชน่กนั “เป็นเร่ือง
ส�าคญัอยา่งย่ิงท่ีจะต้องพฒันาสถาบนัหรือกลไกในการปรึกษาหารือ
อยา่งสม�่าเสมอและตอ่เน่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ ข้อกงัวลและการ
สนบัสนนุความมัน่คงร่วมกนั แตม่นัจะเกิดขึน้ภายในขอบเขตของสภา
อาร์กตกิได้หรือไมน่ัน้ยงัคงเป็นค�าถามท่ีต้องหาค�าตอบ ประโยชน์อนั
ใหญ่หลวงข้อหนึง่ของการน�าข้อกงัวลและข้อควรพิจารณาด้านความ
มัน่คงไปหารือในสภาอาร์กตกิคือ ชมุชนพืน้เมืองจะมีพืน้ท่ีในการแสดง
ความคดิเหน็อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือการพิจารณาและตดัสนิใจในประเดน็
ความมัน่คง” 

ท่ีนา่ประหลาดคือ ในระหวา่งการจดัตัง้สภาอาร์กตกิ สหรัฐฯ ต้องการ
ให้สภาหลกีเลีย่งการหารือในประเดน็ทางทหาร เน่ืองจากกงัวลวา่จะ
เป็นการสง่เสริมให้มีการเพ่ิมก�าลงัทหารในภมิูภาคนี ้แตส่องทศวรรษหลงั
จากนัน้ อาร์กตกิกลบัเตม็ไปด้วยก�าลงัทหารและประชาคมนานาชาตก็ิ
ไมมี่เวทีส�าหรับการอภิปรายในประเดน็ความมัน่คง ผู้ เช่ียวชาญหลายราย
ซึง่รวมทัง้นางคอนลย์ี อยากเหน็สภาอาร์กตกิจดัท�าแถลงการณ์ทางการ
เมืองท่ีไมมี่ผลผกูพนัเพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัทิางทหารในอาร์กตกิ ตวัอยา่ง
เชน่ แถลงการณ์ดงักลา่วอาจก�าหนดให้แตล่ะประเทศต้องแจ้งให้ประเทศ
อ่ืนทราบลว่งหน้า 21 วนัก่อนท่ีจะจดัการฝึกทางทหารท่ีมีทหารเข้าร่วม
ตัง้แต ่20,000 นายขึน้ไปและเชิญผู้สงัเกตการณ์เข้าร่วมการฝึก 

นอกจากนี ้ความร่วมมือของรัสเซียในอาร์กตกิก็ไมค่วรจะถกูมอง
วา่ไมมี่ความส�าคญั ตามท่ีสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเรชนัระบ ุ“หาก
ไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีตัง้ไว้ไมว่า่จะด้วยเหตผุล
ใดก็ตาม เชน่ ไฮโดรคาร์บอนมีราคาถกู การเคลื่อนย้ายทนุออกนอก
ประเทศ และ/หรือ การสญูเสียการลงทนุและความเช่ียวชาญจากตา่ง
ชาต ิรัสเซียอาจมีแรงจงูใจท่ีจะร่วมมือน้อยลง และอาจหนัไปกระท�าการ
หรือกลา่วถ้อยค�าท่ีเป็นการยัว่ย”ุ 

ผู้ เช่ียวชาญบางรายเตือนวา่การหยดุชะงกัของทรัพยากรและเส้น
ทางท่ีส�าคญัในอาร์กตกิอาจกระตุ้นให้เกิดข้อพิพาททางทหาร นอกจาก
นี ้สภาอาร์กตกิยงัได้เปิดทางให้ตา่งชาตเิข้ามามีอิทธิพล โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงด้วยการลงทนุและความเช่ียวชาญ การบรรจบกนัของข้อพิพาท
ด้านอาณาเขต เส้นทางเดนิเรือทางพาณิชย์ท่ีเกิดขึน้ใหม ่และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตอิาจเพ่ิมความตงึเครียดในภมิูภาค 
หากปฏิกิริยาลา่สดุในทะเลจีนใต้บง่ชีไ้ด้วา่จะเกิดอะไรขึน้ตอ่ไป 

แม้วา่ทัง้จีนและประเทศอ่ืนจะไมไ่ด้สร้างและตดิตัง้อาวธุบนเกาะ
เทียมในอาร์กตกิ แตข้่อพิพาททางด้านอาณาเขตก็อาจรุนแรงขึน้ได้ 
“เม่ือมองดวูา่ก�าลงัเกิดอะไรขึน้ในอาร์กตกิ ผมเหน็บางอยา่งท่ีคล้าย

กบัสิง่ท่ีเกิดขึน้ในทะเลตะวนัออกและ
ทะเลจีนใต้” พล.ร.อ. พอล ซคูนุต์ ผู้
บญัชาการหนว่ยยามฝ่ังสหรัฐฯ กลา่ว
ในระหวา่งการร่วมงานกิจกรรมท่ีศนูย์
ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษาเป็นผู้
สนบัสนนุ ท่ีจดัขึน้ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560 ตาม
รายงานของ ดีเฟนส์ วนั ซึง่เป็นสือ่ออนไลน์ด้านความมัน่คง 

เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ซ�า้รอยกบัทะเลจีนใต้ท่ีนบัวนัจะทวี
ความตงึเครียดขึน้ พล.ร.อ. ซคูนุต์จงึสนบัสนนุให้สหรัฐฯ ให้สตัยาบนั
ตอ่อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทางทะเล พ.ศ. 2525 ตาม
รายงานของ ดีเฟนส์ วนั ภายใต้อนสุญัญาดงักลา่ว ฟิลปิปินส์ได้ย่ืนฟ้อง
จีนฐานละเมิดอธิปไตย นอกจากสหรัฐฯ แล้ว มีเพียงเกาหลีเหนือ ลเิบีย
และตรุกีเทา่นัน้ท่ียงัไมไ่ด้ให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญานี ้

สหรัฐฯ ควรเข้ามามีบทบาทในอาร์กตกิมากขึน้ พล.ร.อ. ซคูนุต์และ
นกัวิเคราะห์รายอ่ืน ๆ ยืนยนั “เราได้เหน็ชดัเจนแล้ววา่เกิดอะไรขึน้บ้าง
ในทะเลตะวนัออก/ทะเลจีนใต้ แม้วา่ศาลยตุธิรรมแหง่สหประชาชาตจิะ
ตดัสนิให้ฟิลปิปินส์เป็นฝ่ายชนะ แตม่นัก็ไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ของจีนแตอ่ยา่งใด” พล.ร.อ. ซคูนุต์ระบ ุตามรายงานของ ดีเฟนส์ วนั 
“เราจะเขียนนโยบายให้สวยหรูอยา่งไรก็ได้ แตถ้่าเราไมแ่สดงให้เหน็วา่
เรามีอ�านาจอธิปไตย เราก็ไมต่า่งอะไรจากเสือกระดาษ” พล.ร.อ. ซคูนุต์
กลา่วกบัรอยเตอร์ 

นอกจากนี ้รายงานบทวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ในอนาคตของนาโตได้
เตือนวา่ การแขง่ขนัท่ีก�าลงัก่อตวัขึน้เพ่ือแยง่ชิงทรัพยากรอาจน�าไปสู่
การขาดเสถียรภาพในภมิูภาคในวนัข้างหน้า 

อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับตอนนี ้ข้อพิพาททางด้านอาณาเขตของ
อาร์กตกิสว่นใหญ่เป็นข้อพิพาทระหวา่งสมาชิกนาโต และโดยรวมแล้ว
การจดัก�าลงัทางทหารในอาร์กตกิก็ยงัไมถ่งึระดบัสงครามเยน็ท่ีจะมี
การตดิตัง้ขีปนาวธุบนเรือด�าน�า้และในฐานยิงท่ีพร้อมจะยิงข้ามพืน้ท่ีขัว้
โลก นอกจากนี ้การตัง้รับท่ีดีท่ีสดุในอาร์กตกิยงัคงเป็นระยะทางท่ีหา่ง
ไกลและสภาพอากาศท่ีเลวร้ายในพืน้ท่ี นายไบเยอร์ส์จากมหาวิทยาลยั
บริตชิโคลมัเบียกลา่ว โดยตลอดทศวรรษท่ีผา่นมา มีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพดงักลา่วเพียงเลก็น้อย ดงัท่ี พล.อ. วอลเตอร์ นาทินซกิ ผู้
บญัชาการทหารสงูสดุของแคนาดาในขณะนัน้กลา่วใน พ.ศ. 2552 วา่ 
“ถ้ามีใครจะมารุกรานดนิแดนอาร์กติกของแคนาดา งานแรกท่ีผมต้อง
ท�านา่จะเป็นการออกไปกู้ภยัคนเหลา่นัน้”  o

เรือขนส่งก๊าซธรรมชาติ
เหลวทีส่ามารถเดนิทางใน
ทะเลทีเ่ป็นน�า้แขง็ได้ เข้า
เทยีบท่าทีท่่าเรือซาเบ็ตตา
ในอาร์กตกิ ประเทศรัสเซีย
รอยเตอร์
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ผู้บงัคบัการวิลเลียม รีส์/ฝ่ายยทุธศาสตร์การปฏิบตักิาร กองการบริหารจดัการชายแดน 

กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลีย  

การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของ
พรมแดนและการเพิ่มอ�านาจอธิปไตย 

กองก�าลงัพิทกัษพ์รมแดน

ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลยีซึง่เป็นประเทศท่ีเป็นเกาะ
มีสภาพแวดล้อมชายแดนท่ีกว้างใหญ่
และท้าทายมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก 
พรมแดนของออสเตรเลยีประกอบไป
ด้วยแนวชายฝ่ังท่ีมีความยาว 36,000 
กิโลเมตร ทา่อากาศยานนานาชาติ
หลกั ๆ เก้าแหง่ ทา่เรือนานาชาตกิวา่ 
60 แหง่ และเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
นอกชายฝ่ังท่ีมีขนาดพืน้ท่ีมหาสมทุร 

10 ล้านตารางกิโลเมตร การพิทกัษ์
พรมแดนของออสเตรเลยีคือภารกิจท่ี
ยากล�าบาก ความหลากหลาย ความซบั
ซ้อนและความรุนแรงของภยัคกุคามตอ่
พรมแดนได้มีการพฒันาในชว่งหลายปี
ท่ีผา่นมา และรวมถงึการลกัลอบขนคน
เข้าเมือง ยาเสพตดิผิดกฎหมาย องค์กร
อาชญากรรมข้ามชาตท่ีิมีการท�างาน
อยา่งจริงจงัและเป็นระบบ การปลอม

แปลงวีซา่และการเข้าเมืองโดยฉ้อฉล 
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
ตา่งชาต ิการค้ามนษุย์ การก่อการ
ร้าย นกัรบตา่งชาต ิตลอดจนกิจกรรม
ทางการค้าและนกัเดนิทางข้ามพรมแดน
ออสเตรเลยีท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งมาก

วิธีการในการปกป้องชายแดนของ
ออสเตรเลยีเปลีย่นไปใน พ.ศ. 2558 
รัฐบาลได้ผนวกรวมกระทรวงการเข้า

กองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลีย
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เขตทางทะเล  

เขตทางทะเลของออสเตรเลยีทีต้่องมกีารปกป้อง 

ออสเตรเลียนแอนตาร์กติก
เทร์ริทอรี (เอเอที)

อ อ ส เ ต ร เ ลี ย
มหาสมุทรอินเดีย

มหาสมุทรใต้

ทะเลแทสมนั

นิวซีแลนด์

นิวแคลิโดเนีย

วานูอาตู

หมู่เกาะ

โซโลมอน

ปาปัวนิวกินี
ติมอร์เลสเต

อินโดนีเซีย

โคโคส (คลีงิ)

คริสต์มาส 

เฮิร์ด

ลอร์ดฮาว

นอร์ฟอล์ก

เอเอที  

แนวเสน้ฐานทะเลอาณาเขต 

น่านน�้าชายฝ่ัง 

ทะเลอาณาเขต 

เขตต่อเน่ือง 

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ

เมืองและการพิทกัษ์พรมแดนท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิ และ
หนว่ยงานท่ีเม่ือก่อนเรียกวา่หนว่ยงานศลุกากร
และการพิทกัษ์พรมแดนแหง่ออสเตรเลยี เข้า
เป็นหนว่ยงานใหมภ่ายใต้ช่ือ กระทรวงการเข้า
เมืองและการพิทกัษ์พรมแดน กองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลยีซึง่เป็นหนว่ยงานด้านการ
ปฏิบตักิารของกระทรวงใหมนี่ไ้ด้เร่ิมปฏิบตัิ
หน้าท่ีเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใน
ฐานะผู้น�าหนว่ยงานด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย
ชายแดนของออสเตรเลยี กองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลยีรับผิดชอบการปฏิบตักิาร
ชายแดนและการปฏิบตักิารในแนวหน้าทัง้หมด
ทัว่ทัง้ทา่อากาศยานและทา่เรือ ตลอดจนพืน้ท่ี
ทางบกและทางทะเล 

การผนวกสองหนว่ยงานดงักลา่วเข้าด้วย
กนัคือการผนกึก�าลงัระหวา่งสององค์กรท่ีมี
มายาวนานและท�างานประสานสอดคล้อง
กนั และมีประวตัคิวามเป็นมาท่ีนา่ภมิูใจใน
ด้านการสนบัสนนุและการปกป้องพรมแดน
ของออสเตรเลีย ตามท่ีผู้บงัคบัการวิลเลียม 
รีส์ ผู้บงัคบัการฝ่ายยทุธศาสตร์การปฏิบตักิาร
ของกองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียระบ ุ

“การสร้างกระทรวงใหมแ่ละการจดัตัง้
กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียท�าให้มี
โอกาสท่ีจะจดัการกบัความท้าทายตา่ง ๆ ตาม
แนวชายแดนออสเตรเลียได้ดีขึน้ ซึง่รวมถงึ
ปริมาณการค้าและการเดนิทางท่ีเพ่ิมขึน้กวา่
เดมิมาก และเครือขา่ยอาชญากรรมภายใน
ประเทศและระหวา่งประเทศท่ีมีความซบัซ้อน
มากขึน้” ผู้บงัคบัการรีส์กลา่ว 

การจดัตัง้กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน
ออสเตรเลียก่อให้เกิดประโยช์และประสทิธิผล
มากมาย แตโ่ครงสร้างในการรักษาความ
มัน่คงชายแดนของออสเตรเลียก็ยงัคงพฒันา
ตอ่ไป ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 รัฐบาล
ออสเตรเลียได้ประกาศการปฏิรูปโครงสร้างใน
การรักษาความมัน่คงภายในประเทศท่ีส�าคญั
ท่ีสดุในรอบ 40 ปี นัน่ก็คือการก�าหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

หน้าท่ีรับผิดชอบใหมข่องกระทรวง
มหาดไทยจะคล้ายคลงึกบักระทรวงมหาดไทย
ของสหราชอาณาจกัร ซึง่จะเป็นหนว่ยงาน
กลางในการวางแผนกลยทุธ์ การประสานงาน
และการสนบัสนนุอ่ืน ๆ ตอ่ “สหพนัธ์” ของ
หนว่ยงานด้านความมัน่คงและหนว่ยงาน
บงัคบัใช้กฎหมายท่ีท�างานโดยอิสระ หนว่ย
งานเหลา่นีไ้ด้แก่ กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน

ออสเตรเลีย คณะกรรมาธิการขา่วกรองด้าน
อาชญากรรมออสเตรเลีย ส�านกังานต�ารวจ
แหง่ชาตอิอสเตรเลีย องค์การขา่วกรองด้าน
ความมัน่คงออสเตรเลีย และศนูย์วิเคราะห์
และรายงานธรุกรรมออสเตรเลีย 

“การก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของกระทรวง
มหาดไทยมีเหตผุลเบือ้งหลงัท่ีชดัเจน” ผู้
บงัคบัการรีส์กลา่ว “สภาพแวดล้อมด้านความ
มัน่คงของออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
รวดเร็วและมีความซบัซ้อนมากกวา่เม่ือสบิ
ปีก่อนมาก การเปลี่ยนแปลงนีเ้กิดขึน้เพ่ือให้
มัน่ใจวา่โครงสร้างในการรักษาความมัน่คง
ของเรานัน้เหมาะสมกบัความท้าทายท่ีเรา
เผชิญอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต” 

 “แม้วา่น่ีจะเป็นโครงสร้างใหมส่�าหรับ
ออสเตรเลีย แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่การ
ท�างานระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ นัน้จะไม่
สอดคล้องราบร่ืน จริง ๆ แล้วมนัคือความ
ก้าวหน้า เราไมส่ามารถท่ีจะอยูเ่ฉย ๆ และ
พอใจกบัความส�าเร็จของเรา เราต้องพฒันาตอ่
ไป” ผู้บงัคบัการรีส์กลา่ว

ภารกจิหลัก  
ภารกิจของกองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน

ออสเตรเลียคือ การปกป้องพรมแดนของ
ออสเตรเลีย การบริหารจดัการการเคลื่อนไหว
ของผู้คนและสนิค้าตลอดทัว่พรมแดนยงัคง
เป็นงานหลกัตามบทบาทหน้าท่ีของเราใน
ฐานะหนว่ยงานศลุกากรของออสเตรเลีย 
กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียมีงาน
ส�าคญัท่ีสง่เสริมกนั ได้แก่ การสนบัสนนุ
และการบงัคบัใช้กฎหมาย กองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลียชว่ยสง่เสริมและพฒันา
ความความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของ
ออสเตรเลียและความเช่ือมแนน่ทางสงัคม
โดยการสนบัสนนุการค้า การทอ่งเท่ียวและ
การย้ายถ่ินฐานโดยการก�าหนดกระบวนการ
ท่ีก้าวก่ายน้อยลง มีความรวดเร็วและราบร่ืน
มากขึน้ส�าหรับกลุม่นกัเดนิทางและผู้ ค้า ซึง่
สว่นใหญ่เป็นบคุคลท่ีถกูกฎหมายและปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมนี ้กอง
ก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียได้สนบัสนนุ
การรักษาความมัน่คงแหง่ชาติด้วยการบงัคบั
ใช้กฎหมายและด�าเนินกิจกรรมท่ีท�าให้มีการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบเพ่ือตรวจจบัและสกดั
กัน้พฤตกิรรมท่ีผิดกฎหมายและอาชญากรรม
เพ่ือปกป้องชมุชนออสเตรเลีย 

“การสนบัสนนุและการบงัคบัใช้กฎหมาย

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสง่เสริมกนั มีเพียงแค่
อยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด้” ผู้บงัคบัการรีส์กลา่ว 
“ถ้าเรามุง่เน้นท่ีการสนบัสนนุเพียงอยา่งเดียว
โดยไมท่�าหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
พรมแดนของเราก็จะมีความเสี่ยง อยา่งไร
ก็ตาม ถ้าเราเอาแตมุ่ง่เน้นท่ีกิจกรรมการบงัคบั
ใช้กฎหมายโดยไมท่�าหน้าท่ีในการสนบัสนนุ 
การเคลื่อนย้ายของผู้คนและสนิค้าโภคภณัฑ์
ข้ามพรมแดนก็จะหยดุชะงกัลง ซึง่อาจก่อให้
เกิดความเสียหายตอ่ทัง้เศรษฐกิจและชมุชน
ของเรา การสนบัสนนุและการบงัคบัใช้ฎหมาย
เป็นงานท่ีต้องท�าควบคูก่นัไป” 

“หน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายของเรา
ท�าให้เรารู้วา่มีใครและอะไรบ้างท่ีผา่นเข้า
ออกออสเตรเลีย เรารู้ข้อมลูจ�าเพาะเก่ียวกบั
สนิค้าและผู้คนท่ีเดนิทางข้ามพรมแดน และ
เราสามารถบริหารจดัการสิง่เหลา่นีไ้ด้อยา่ง
มีประสทิธิภาพด้วยวิธีการท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความปลอดภยั พรมแดนท่ี
แข็งแกร่งจะชว่ยสง่เสริมความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจของโลกท่ีเปิดกว้าง ความเช่ือมแนน่
ทางสงัคมและความไว้วางใจมากขึน้” ผู้บงัคบั
การรีส์กลา่ว 

การท�างานข้ามพรมแดน
พรมแดนออสเตรเลียเป็นทรัพยากรทาง
ยทุธศาสตร์แหง่ชาต ิและเป็นรากฐานของ
ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจของประเทศ แตพ่รมแดนออสเตรเลีย
ไมถื่อวา่เป็นสิง่กีดขวางทางกายภาพท่ีแบง่
แยกประเทศออกจากกนัอีกตอ่ไป แตก่ลบัเป็น
ความตอ่เน่ืองท่ีซบัซ้อนท่ีชว่ยสร้างและควบคมุ
การไหลเวียนของผู้คนและการเคลื่อนท่ีของ
สนิค้าไปตามหว่งโซอ่ปุทานอยา่งไมห่ยดุน่ิง 
ความตอ่เน่ืองนีค้รอบคลมุไปถงึพืน้ท่ีชายฝ่ัง
และนอกชายฝ่ัง รวมถงึพืน้ท่ีในตา่งประเทศ 
ทางทะเล ขอบเขตทางกายภาพและภายใน
ประเทศ การพิจารณาวา่พรมแดนเป็นความ
ตอ่เน่ืองท�าให้สามารถใช้วิธีการแบบบรูณาการ
ท่ีเป็นล�าดบัขัน้ในการบริหารจดัการชายแดน
ในเชิงลกึ ซึง่เป็นการท�างานในพืน้ท่ีทัง้สอง
ฝ่ังของพรมแดนตลอดจนพืน้ท่ีชายแดน เพ่ือ
จดัการกบัภยัคกุคามและใช้ประโยชน์จาก
โอกาสตา่ง ๆ 

กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียใช้
รูปแบบการท�างานท่ีมุง่เน้นขา่วกรอง และร่วม
มือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในประเทศและ

หุ้นสว่นระหวา่งประเทศตลอดทัว่พรมแดนท่ี
ตอ่เน่ืองกนั เพ่ือให้มีการควบคมุชายแดนท่ีมี
ประสทิธิภาพโดยการพิจารณาวา่ใครและอะไร
บ้างท่ีมีสทิธิเข้าออก และภายใต้เง่ือนไขอะไร 

“ความสมัพนัธ์ระหวา่งกองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลียกบัพนัธมิตร และหุ้น
สว่นภายในประเทศและระหวา่งประเทศเป็น
สิง่ส�าคญัย่ิง เน่ืองจากวา่เราจะไมส่ามารถ
ท�างานของเราได้หากไมมี่ทกุฝ่ายเหลา่นี ้เรา
จะยงัคงท�างานเคียงบา่เคียงไหลก่บัหุ้นสว่น
ระหวา่งประเทศของเราอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือคง
ไว้ซึง่ประชาคมการปกป้องชายแดนทัว่โลกท่ีมี
ความยืดหยุน่ตอ่ความพยายามและความยาก
ล�าบากในวนัข้างหน้า” ผู้บงัคบัการรีส์กลา่ว 

ขนาด บทบาทและหน้าที่
กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียเป็นกอง
ก�าลงัปฏิบตักิารท่ีมีบคุลากร 5,500 คน เจ้า
หน้าท่ีของหนว่ยงานนีจ้ะมุง่เน้นการปฏิบตักิาร 
ท�างานสอดคล้องกนั มีความเป็นมืออาชีพ
และมีระเบียบวินยั และรับผิดชอบในเร่ือง
การปกป้องชายแดนตลอดทัว่ทัง้อากาศยาน 
ทา่เรือ พืน้ท่ีหา่งไกล ศนูย์ไปรษณีย์และสนิค้า
ของออสเตรเลีย รวมถงึอาณาเขตทางทะเล
ของออสเตรเลีย เจ้าหน้าท่ีจะประจ�าการอยูท่ัว่
ออสเตรเลียและในพืน้ท่ีตา่ง ๆ 52 แหง่ในตา่ง
ประเทศ 

กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียมี
บทบาทส�าคญัในการป้องกนัไมใ่ห้ยาเสพตดิ
ผิดกฎหมายท่ีเป็นอนัตรายและสิง่ของต้อง
ห้ามถกูน�าเข้าไปยงัออสเตรเลีย โดยใช้อ�านาจ
และขีดความสามารถท่ีหลากหลาย อ�านาจ
และขีดความสามารถเหลา่นีป้ระกอบด้วย
การตรวจการณ์ทางอากาศและทางทะเล 
เทคโนโลยีการตรวจจบัท่ีมีความซบัซ้อนสงู 
เชน่ อปุกรณ์เอกซ์เรย์ การตรวจจบัสารและ
ร่องรอย เคร่ืองตรวจค้นภายในร่างกาย สนุขั
ตรวจค้นและอ่ืน ๆ เจ้าหน้าท่ีของกองก�าลงั
พิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียใช้อ�านาจภาย
ใต้กฎหมายอ�านาจทางนา่นน�า้ พ.ศ. 2556 
กฎหมายศลุกากร พ.ศ. 2444 กฎหมายการ
ย้ายถ่ินฐาน พ.ศ. 2501 และกฎหมายกอง
ก�าลงัพรมแดน พ.ศ. 2558 

งานของกองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน
ออสเตรเลียนัน้มีมากมายมหาศาล ในชว่ง 
พ.ศ. 2559-2560 โดยเฉล่ียแล้วในแตล่ะ
สปัดาห์ เจ้าหน้าท่ีของกองก�าลงัพิทกัษ์

พรมแดนออสเตรเลียได้ตรวจค้นผู้ โดยสารท่ี
เดนิทางทางอากาศ 744,855 คน ผู้ โดยสารท่ี
เดนิทางเข้าประเทศทางเรือ 55,621 คน เรือ 
705 ล�า และสนิค้าน�าเข้าและสง่ออก 99,090 
รายการ เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานนีท้�าการ
ตรวจการณ์ในพืน้ท่ี 3 ล้านตารางไมล์ทะเล มี
การจดัสง่ชดุสนุขัตรวจค้นออกปฏิบตัิหน้าท่ี 
43 ชดุ เจ้าหน้าท่ีของกองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน
ออสเตรเลียจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม
จ�านวน 260 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
(ประมาณ 6.6 พนัล้านบาท) เจ้าหน้าท่ีได้
ตรวจยดึยาเสพตดิน�าเข้าจ�านวน 845 รายการ 
มีการตรวจสอบตู้สนิค้าขนาด 20 ฟตุกวา่ 
1,600 ตู้  สนิค้าท่ีขนสง่ทางอากาศ 38,629 
รายการ และสิง่ของท่ีจดัสง่ทางไปรษณีย์ 1.1 
ล้านรายการ เจ้าหน้าท่ีได้ควบคมุดแูลบคุคล 
157 คนท่ีถกูน�ามาตรวจสอบการเข้าเมือง 
134 คนท่ีถกูปลอ่ยตวัหรือโยกย้ายจากสถาน
ท่ีควบคมุตวั และ 147 คนท่ีถกูสง่กลบัคืน
จากชมุชนท่ีต้องให้ความชว่ยหรือตรวจสอบ 
เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจพบบคุคลท่ีไมใ่ชพ่ลเมือง
ออสเตรเลียท่ีอยูใ่นประเทศอยา่งผิดกฎหมาย 
305 ราย และแรงงานผิดกฎหมาย 44 ราย 
ตลอดจนออกวีซา่ทัง้แบบถาวรและชัว่คราว 
151,726 รายการเป็นประจ�าทกุสปัดาห์ 

“ถ้าให้ผมพดูถงึลกัษณะสภาพแวดล้อม
ชายแดนโดยใช้ค�าเพียงหนึง่ค�า ก็นา่จะเป็นค�า
วา่ ‘ปริมาณ’ นัน่ก็คือปริมาณผู้คนและสนิค้าท่ี
เคลื่อนท่ีข้ามพรมแดนของเรายงัคงเพ่ิมขึน้เป็น
ทวีคณู” ผู้บงัคบัการรีส์กลา่ว 

กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลีย
ก�าลงัท�างานอยา่งหนกัเพ่ือรับมือกบัความ
ท้าทายท่ีเก่ียวข้องกบัพรมแดนโดยอาศยั
ขา่วกรอง นวตักรรมและเทคโนโลยี หนว่ย
งานนีก้�าลงัเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบ 
นโยบายและแผนงานตา่ง ๆ ของตนเองให้
มีความทนัสมยัขึน้เพ่ือจดัการกบัปัญหาใน
สภาพแวดล้อมชายแดนท่ีก�าลงัเปลี่ยนแปลง
และมีความซบัซ้อน เทคโนโลยีและระบบ
อตัโนมตัทิ�าให้มีเคร่ืองมือใหม ่ๆ ท่ีหลาก
หลายในการรักษาความมัน่คงชายแดน และ
ท�าให้มีกระบวนการปฏิบตัิท่ีรวดเร็วขึน้และมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ส�าหรับนกัเดินทางและผู้
ค้าท่ีถกูกฎหมายและปฏิบตัติามกฎหมาย ใน
ชว่งสองปีท่ีผา่นมา ทา่อากาศยานนานาชาติ
ทัว่ออสเตรเลียได้เร่ิมใช้ประตสู�าหรับผู้ โดยสาร
ขาออกท่ีเรียกวา่ “ดีพาร์ตเชอร์  
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สมาร์ตเกตส์” ซึง่เป็นระบบควบคมุชายแดน
แบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ โดยสารสามารถ
ด�าเนินขัน้ตอนในการออกจากประเทศด้วย
ตนเอง ใน พ.ศ. 2559 มีผู้ โดยสารกวา่ 14.6 
ล้านคนท่ีใช้สมาร์ตเกตส์ในการเดนิทางออก
จากประเทศ หรือ 40,000 คนตอ่วนัโดยเฉลี่ย 

นอกจากนี ้ได้มีการเร่ิมใช้ระบบไบโอ
เมตริก (ระบบข้อมลูชีวมิต)ิ ท่ีทนัสมยัเพ่ือ
ด�ารงความถกูต้องของวีซา่และระบบการ
ย้ายถ่ินฐานของเราอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจน
ปรับปรุงมาตรการในการใช้ระบบอตัโนมตัท่ีิมี
อยูใ่ห้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และเพ่ิมความเร็ว
และประสทิธิภาพในการด�าเนินขัน้ตอนการ
ปฏิบตัท่ีิชายแดน กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน
ออสเตรเลียก�าลงัลงทนุในด้านเทคโนโลยีแบบ
เคลื่อนท่ีและเทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือให้มีการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบมากขึน้และเพ่ิมองค์
ประกอบในการตรวจจบั 

ในด้านการค้า กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน
ออสเตรเลียก�าลงัด�าเนินมาตรการในการ
จดัการกบัปริมาณสนิค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ควบคูไ่ปกบั
การจดัการกบัภยัคกุคามโดยอาศยัโครงการ
และระบบตา่ง ๆ เชน่ ระบบผู้ ค้าท่ีเช่ือถือได้
ของออสเตรเลีย ซึง่มีลกัษณะเหมือนกบัระบบ
ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจท่ีได้รับอนญุาตให้
มีการด�าเนินงานในท่ีอ่ืน ๆ ในภมิูภาค ระบบ
ผู้ ค้าท่ีเช่ือถือได้ของออสเตรเลียนีเ้ปิดตวัใน 
พ.ศ. 2559 เป็นระบบท่ีท�าให้การค้ามีความ
คลอ่งตวัส�าหรับผู้ ค้าท่ีได้รับการรับรองและเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการค้าโดยไมก่ระทบตอ่ความ
มัน่คงของหว่งโซอ่ปุทาน ออสเตรเลียมี “ผู้ ค้า
ท่ีเช่ือถือได้” ทัง้หมด 74 รายท่ีได้รับการรับรอง
โดยสมบรูณ์อยา่งตอ่เน่ืองภายใต้ระบบนี ้และ
มีความตัง้ใจท่ีจะเพ่ิมจ�านวนให้มากขึน้ในปี
ตอ่ ๆ ไป  

“ออสเตรเลียก�าลงัด�าเนินการตาม
แนวคิดในเร่ืองพรมแดนท่ีไร้รอยต่อ ซึง่ผู้ ย้าย
ถ่ินฐาน นกัเดินทางและผู้ ค้าท่ีถกูกฎหมาย
ส่วนใหญ่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้
อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามและไม่มี
การแทรกแซงหรือความล่าช้าท่ีไม่จ�าเป็น 
พรมแดนท่ีเราสามารถตรวจจบัการกระท�า
ผิดและการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบได้อย่าง
ทนัทีทนัใด และมุ่งความสนใจและความ
พยายามของเราในการสกดักัน้ไปท่ีผู้ ไม่
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบซึง่มีจ�านวนไม่มากนกั” 
ผู้บงัคบัการรีส์กล่าว 

ความส�าเร็จของกองก�าลังพทิกัษ์
ชายแดน
ในชว่งสองปีท่ีผา่นมา กองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลียพร้อมด้วยความร่วม
มือจากหุ้นสว่นภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ ได้ตรวจจบัยาเสพตดิผิดกฎหมาย
และสารตัง้ต้นหลกั ๆ กวา่ 12 ตนั บหุร่ี 270 
ล้านมวน ยาสบูผิดกฎหมายกวา่ 220 ตนั 
และอาวธุปืนกวา่ 3,460 กระบอก ตลอดจน
ชิน้สว่นอาวธุปืนและอปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ ท่ี
ชายแดน ในชว่งเวลาเดียวกนั กองก�าลงั
พิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลียได้ด�าเนินการตาม
กระบวนการกบัลกูเรือและผู้ ท่ีเดนิทางทาง
อากาศและทางทะเลกวา่ 84 ล้านคน รับและ
ตรวจประเมินความเสี่ยงสนิค้าท่ีจดัสง่ทาง
อากาศ 77 ล้านรายการ สนิค้าท่ีจดัสง่ทาง
ทะเล 6 ล้านรายการ และตรวจสอบพสัดภุณัฑ์
ท่ีจดัสง่ทางไปรษณีย์ระหวา่งประเทศกวา่ 115 
ล้านรายการ 

“กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลีย
ประสบความส�าเร็จเป็นอยา่งมากในชว่งสองปี
ท่ีผา่นมา เราได้จดัตัง้หนว่ยงานด้านการบงัคบั
ใช้กฎหมายชายแดนขึน้มาใหม ่โดยน�าสอง
วฒันธรรมมาผนวกรวมกนัเป็นอง์กรเดียวและ
ท�างานกนักนัตอ่ไป เราก�าลงัพิจารณาเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถและศกัยภาพ
ภายใน ตลอดจนการเตรียมการเพ่ือย้ายไป
อยูใ่นสงักดักระทรวงมหาดไทย แม้วา่งานท่ี
ส�าคญัดงักลา่วจะก�าลงัด�าเนินไป แตเ่จ้าหน้าท่ี
ของเราก็สามารถบรรลภุารกิจส�าคญัตา่ง ๆ 
ของรัฐบาลท่ีชายแดนได้อยา่งเป็นผลส�าเร็จ น่ี
เป็นงานท่ีย่ิงใหญ่มาก ซึง่เจ้าหน้าท่ีของเราควร
จะภาคภมิูใจอยา่งมาก” ผู้บงัคบัการรีส์กลา่ว 

“ในการเตรียมการเพ่ือย้ายไปอยูใ่น
สงักดักระทรวงมหาดไทย กองก�าลงัพิทกัษ์
พรมแดนออสเตรเลียจะยงัคงเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของเราเพ่ือให้ตอบสนอง
ภารกิจได้ดีย่ิงขึน้ นัน่ก็คือการปกป้องพรมแดน
ออสเตรเลีย และการบริหารจดัการการ
เคลื่อนท่ีของผู้คนและสนิค้าข้ามพรมแดน” 

“การอทิุศตนของเราเพ่ือภารกิจนีจ้ะ
ไมเ่ปลี่ยนแปลงไปภายใต้สงักดักระทรวง
มหาดไทย กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดน
ออสเตรเลียจะยงัคงมีหนว่ยงานศลุกากรและ
หนว่ยงานพิทกัษ์พรมแดนของออสเตรเลียท่ี
ปฏิบตังิานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัขึน้” ผู้
บงัคบัการรีส์กลา่ว  

กองก�าลงัพทิกัษ์
พรมแดนออสเตรเลยี 

พ.ศ. 2559-2560  
การปฏิบัตงิานในแต่ละสัปดาห์โดยเฉลีย่ 

ข้อมลูจาก: กองก�าลงัพิทกัษ์พรมแดนออสเตรเลีย 

การตรวจค้น

ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางทางอากาศ 744,855 คน 

ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางเข้าประเทศทางทะเล 55,621 คน

เรือทีเ่ดนิทางเข้าออกประเทศ 705 ล�า 

สินค้าน�าเข้าและส่งออก 99,090 รายการ

การจดัส่งชุดปฏิบัตงิาน

ชุดสุนัขตรวจค้น 43 ชุดออกปฏิบัตหิน้าทีท่ัว่

ออสเตรเลยี 

การตรวจค้นและการยดึ

ยาเสพตดิน�าเข้า 845 รายการ

การควบคุมดูแล

157 คนทีถู่กน�ามาตรวจสอบการเข้าเมอืงบนฝ่ัง 

134 คนทีถู่กโยกย้ายจากสถานทีค่วบคุมตวั

147 คนทีถู่กส่งกลบัคนืจากชุมชนทีต้่องให้ความ

ช่วยหรือตรวจสอบ

การตรวจการณ์ 

พืน้ที ่3 ล้านตารางไมล์ทะเล

การจดัเกบ็รายได้

จดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมได้ 260 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลยี (ประมาณ 6.6 พนัล้านบาท)

การตรวจสอบ

ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุตกว่า 1,600 ตู้ 

สินค้าทีข่นส่งทางอากาศ 38,629 รายการ 

พสัดุภณัฑ์ทีจ่ดัส่งทางไปรษณย์ี 1.1 ล้านรายการ

การตรวจพบ

บุคคลทีไ่ม่ใช่พลเมอืงออสเตรเลยีทีอ่ยู่ในประเทศ

อย่างผดิกฎหมาย 305 ราย 

แรงงานผดิกฎหมาย 44 ราย
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แปซิฟิก
โอกาสต่าง ๆ ใน

หน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ มีส่วนร่วมในประเทศต่าง ๆ
 ที่เป็นเกาะในแปซิฟิกโดยอาศัยคณะท�างานด้านความมั่นคง

ดร.ดีออน วี. แคนยอน, ดร.พอล ลีเบอร์, 
นายไมเคลิ มอลโลฮาน และ ดร.เอริก ชิบยูะ

ฝูงบินปฏิบัตกิารพเิศษจาก
กองทพัอากาศออสเตรเลยีและ

กองทพัอากาศสหรัฐฯ บิน
เหนือรัฐควนีส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลยี ในระหว่างการฝึก

ตาลสิมนั เซเบอร์
ร.อ. เจสซกิา เทต/กองทพัอากาศสหรัฐฯ
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หนว่ยบญัชาการการปฏิบตักิารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพืน้
แปซฟิิก สนบัสนนุการประชมุเชิงปฏิบตักิารระหวา่ง
ประเทศท่ีกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูเก่ียวกบั

แนวโน้มตา่ง ๆ ในภมิูภาคและประเดน็ความมัน่คงในรูปแบบ
ใหม ่การประชมุเชิงปฏิบตักิารของคณะท�างานด้านความมัน่คง
ในภมิูภาคแปซฟิิกท่ีจดัขึน้เม่ือเร็ว ๆ นีท้�าให้บรรดาผู้แทนจาก
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกมีโอกาสในการสร้างเครือ
ขา่ยเพ่ือความร่วมมือในอนาคต แบง่ปันความรู้เก่ียวกบัประเดน็
ความมัน่คงและสง่เสริมความเข้าใจร่วมกนั แนวทางแก้ปัญหา
ท่ีเกิดขึน้จะมุง่เน้นวิธีการเชิงยทุธศาสตร์ การด�าเนินงานหรือ
การปฏิบตัมิากกวา่จะมุง่เน้นท่ีภยัคกุคามเฉพาะอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ ผู้ เข้าร่วมประชมุได้เหน็วา่ความท้าทายด้านความมัน่คง
ในแปซฟิิกจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการร่วมกนั และตระหนกัถงึ

บทบาทอนัส�าคญัของการประชมุเชิงปฏิบตักิารของคณะท�างาน
ด้านความมัน่คงในภมิูภาคแปซฟิิกท่ีชว่ยให้ประเทศตา่ง ๆ  
ในแปซฟิิกรู้เทา่ทนัสถานการณ์ลว่งหน้าเก่ียวกบัภยัคกุคาม
ในภมิูภาค ปัญหาความมัน่คงท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ละการรักษา
สนัตภิาพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัพิบตั ิและการ
ปฏิบตัติามมาตรฐานสากล 

การปฏิบัติการแบบพหุภาคี
หนว่ยบญัชาการการปฏิบตักิารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก
ด�าเนินการปฏิบตักิารในยทุธบริเวณอินโดแปซฟิิก และมี
ปฏิสมัพนัธ์ในภมิูภาคนีโ้ดยการฝึก การแลกเปลี่ยนและการ
เดนิทางไปปฏิบตัหิน้าท่ี หนว่ยบญัชาการนีด้�าเนินการฝึกบาง
รายการผา่นการประชมุเชิงปฏิบตักิารของคณะท�างานการด้าน
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ความมัน่คงในภมิูภาคแปซฟิิก ซึง่จดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือสง่
เสริมความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหาความมัน่คงทัง้ในระดบัท่ีรุนแรงและ
ไมรุ่นแรงและภยัคกุคามในภมิูภาค การประชมุแบบพหภุาคีในระดบั
ภมิูภาคเหลา่นีด้�าเนินไปอยา่งไมเ่ป็นทางการเพ่ือสง่เสริมการท�างานร่วม
กนัและการเป็นหุ้นสว่นระหวา่งองค์กรและผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คง
ทัง้หมด ผู้ เข้าร่วมการประชมุจะได้ประโยชน์จากการเจรจาหารือด้าน
ความมัน่คง ได้แสวงหาโอกาสท่ีจะท�าการฝึกร่วมกนั และสง่เสริมความ
จ�าเป็นในการรักษาความมัน่คงในระดบัชาตแิละระดบัภมิูภาค 

นโยบายการปรับดลุภาพท่ีวางแผนไว้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ชดุก่อน
ท่ีมุง่เน้นเอเชียและแปซฟิิก เป็นสว่นหนึง่ท่ีท�าให้เกิดการหนัเหความ
สนใจไปยงัแปซฟิิก และเป็นสว่นหนึง่ท่ีท�าให้เกิดการประชมุระหวา่ง
ประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกของคณะท�างานด้านความมัน่คงใน
ภมิูภาคแปซฟิิก ซึง่จดัขึน้ในระหวา่งวนัท่ี 11-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
โดยหนว่ยบญัชาการการปฏิบตักิารพิเศษของกองทพันิวซีแลนด์ในกรุง
เวลลงิตนั การประชมุดงักลา่วมุง่เน้นท่ีการแก้ไขปัญหาการขาดความ
เข้าใจร่วมกนัทัว่ทัง้ภมิูภาค โดยมีเป้าหมายหลกัคือการก�าหนดแนวทาง
ในการร่วมมือลว่งหน้าส�าหรับหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษและภาคการ
รักษาความมัน่คงของประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิก ผู้จดัการประชมุยงั
ได้พยายามค้นหาสิง่ท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงควรให้ความสนใจ
ในระดบันานาชาตใินแปซฟิิกและระบผุู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกั ๆ การ
ประชมุนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นส�าหรับตวัแสดงในระดบัภมิูภาคในการเรียนรู้ขีด
ความสามารถและข้อจ�ากดัของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ และเป็นชอ่งทาง
ท่ีท�าให้ผู้ปฏิงานของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษได้รับรู้ถงึปัญหาด้านความ
มัน่คงของบรรดาประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิก ผู้ เข้าร่วมการประชมุดงั
กลา่วมาจากออสเตรเลีย แคนาดา ฟิจิ ฝร่ังเศส นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี 
ตมิอร์เลสเต สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกาและวานอูาต ู

วิธีการที่หลากหลาย 
ในการประชมุเชิงปฏิบตักิารนี ้คณะท�างานสามกลุม่ท่ีประกอบไปด้วยผู้
เข้าร่วมการประชมุจากประเทศตา่ง ๆ และมีความเช่ียวชาญตา่ง ๆ กนั 
จะท�าการวิเคราะห์ข้อมลูและพยายามประเมินความเช่ือมโยงของตน
กบัภยัคกุคามในระดบัภมิูภาคพร้อมกบัมองหาโอกาสท่ีหนว่ยปฏิบตัิ
การพิเศษจะเข้าไปมีสว่นร่วมได้ กลุม่ท่ีดแูลโดยดร.พอล ลีเบอร์ จาก
มหาวิทยาลยัการปฏิบตักิารพิเศษร่วม น�าเสนอแนวทางการปฏิบตัิ กลุม่
ท่ีดแูลโดยดร.เอริก ชิบยูะ จากโรงเรียนเสนาธิการทหาร มหาวิทยาลยั
นาวิกโยธิน มุง่เน้นท่ีทิศทางและรูปแบบในการปฏิบตักิารของคณะ
ท�างานร่วมของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ และกลุม่ท่ีดแูลโดยดร.ดีออน วี. 
แคนยอน จากศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะ
ยเูอะ เสนอแนะหลกัปฏิบตัท่ีิจ�าเป็นในเชิงยทุธศาสตร์ ผู้แทนตา่ง ๆ จาก
มหาวิทยาลยัแมสซีย์ได้เข้าร่วมในคณะท�างานทกุกลุม่ 

ค�าแนะน�าท่ีน�าไปปฏิบตัไิด้ ได้แก่
• ก�าหนดให้การประมงผิดกฎหมายท่ีไมมี่การรายงานและไร้การ

ควบคมุ เป็นอาชญากรรมการประมง
• ท�าลายหว่งโซอ่ปุทานของบรรดาเจ้าของเรือท่ีเก่ียวข้องกบั

อาชญากรรมทางทะเล โดยตดัเส้นทางทางการเงินและด�าเนินการ
ดงักลา่วโดยถกูกฎหมาย

• จดัตัง้ศนูย์บญัชาการท่ีท�างานได้อยา่งเตม็รูปแบบและเป็นอิสระ
ส�าหรับการให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยั
พิบตัก่ิอนท่ีภยัพิบตัิจะเกิดขึน้ 

• ให้ประเทศท่ีมีขนาดเลก็ทัง้หมดเข้ามามีสว่นร่วมในความพยายาม
ในการตอ่ต้านการค้าท่ีผิดกฎหมาย 

• สง่เสริมการศกึษาเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ของชมุชน 
• บริหารจดัการและตรวจประเมินข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการแบง่ปัน

ข้อมลู 
• แก้ไขปัญหาเร่ืองการปลกูฝังแนวคิดหวั
รุนแรง รวมถงึการสง่ข้อความท่ีเก่ียวข้อง
กบัความรุนแรง 
• ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจในหมูผู่้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบตัสิอง
ประการในอาณาเขตทางทะเลได้รับความ
สนใจอยา่งมาก ประการแรกคือ การ
ประมงผิดกฎหมายท่ีไมมี่การรายงาน
และไร้การควบคมุควรถกูก�าหนดให้เป็น
อาชญากรรมการประมง ค�าจ�ากดัความ
ดงักลา่วท�าให้ปัญหานีอ้ยูภ่ายใต้เขต
อ�านาจของหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย
ตา่ง ๆ และชว่ยลดภาระให้กบักรมประมง
ท่ีท�างานจนเกินก�าลงั ข้อก�าหนดนีจ้ะท�าให้
หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายมีอ�านาจใน
การจดัการกบัอาชญากรรมเหลา่นีค้วบคู่
ไปกบัการแก้ปัญหาการละเมิดตา่ง ๆ ท่ี

เฮลคิอปเตอร์ เอม็อาร์เอช-90 ของกองทพัอากาศ
นิวซีแลนด์ ลงจอดที ่ลงัฮัม บีช ประเทศออสเตรเลยี ใน
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในระหว่างการฝึกตาลสิมนั 
เซเบอร์ ซ่ึงเป็นการฝึกร่วมทางทหารกบัออสเตรเลยี 
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ  รอยเตอร์ 
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มกัจะเก่ียวข้องกบัการประมงผิดกฎหมายท่ีไมมี่การรายงานและไร้การ
ควบคมุ ประการท่ีสองคือการด�าเนินงานท่ีประสบความส�าเร็จโดยเจ้า
หน้าท่ีนิวซีแลนด์ ท่ีได้อธิบายถงึวิธีการปฏิบตัท่ีิเปลี่ยนจากการไลล่า่เรือ
แตล่ะล�า ไปเป็นการไลต่ดิตามการเงินของเจ้าของเรือและประเทศตา่ง 
ๆ ท่ีคนเหลา่นีพ้ยายามท่ีจะขายผลผลติให้และใช้เป็นท่ีหลบภยั การปรับ
เปลี่ยนกระบวนทศัน์นีท้�าให้เหน็ถงึข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ
ในการไลต่ดิตามเป้าหมายท่ีเคลื่อนท่ีไปทัว่ภมิูประเทศอนักว้างใหญ่ 
หนว่ยงานตา่ง ๆ ของนิวซีแลนด์พบวา่วิธีการใหมแ่บบองค์รวมนีเ้ป็น
วิธีการท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ในการจดัการกบัต้นเหตขุองปัญหาและ
การลดจ�านวนเรือท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมการประมง กระบวนการนี ้
ประกอบไปด้วยการยืนยนัเอกสารของเรือท่ีต้องสงสยั การตรวจการณ์
ในทะเลหลวง การสืบเสาะข้อมลูเก่ียวกบับริษัทของเจ้าของเรือ การ
พฒันาความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัประเทศตา่ง ๆ ท่ีไมรู้่ตวัวา่ถกู
เจ้าของเรือใช้เป็นท่ีหลบภยั การเพ่ิมความตระหนกัรู้ถงึความส�าคญัของ
อาชญากรรมการประมง และการเข้าถงึข้อมลูจากหนว่ยงานตอ่ต้าน
อาชญากรรมแหง่ชาตติา่ง ๆ และองค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่ง
ประเทศ 

ข้อมลูนีอ้าจชว่ยกดดนัให้รัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ ด�าเนินคดีกบั
ผู้กระท�าผิด ไมอ่นญุาตให้เรือท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมเข้าเทียบทา่ 
และปิดกัน้การเข้าถงึตลาดเพ่ือเป็นการท�าลายหว่งโซอ่ปุทานโดยการ
ตดัเส้นทางทางการเงินโดยด�าเนินการอยา่งถกูกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม 
ประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกสว่นใหญ่ไมมี่ทรัพยากรทางเทคนิคและ
ทรัพยากรมนษุย์ท่ีจะด�ารงรักษาวิธีการปฏิบตัแิบบองค์รวมนี ้ข้อเสนอ
แนะคือ องค์กรในระดบัภมิูภาคท่ีได้รับการสนบัสนนุจากหุ้นสว่นท่ีมี
ทรัพยากรพร่ังพร้อมควรกระตุ้นให้เกิดความพยายามและด�ารงไว้ซึง่
ความพยายามในระดบันานาชาตนีิ ้เม่ือน�าวิธีการนีไ้ปปฏิบตัจินเป็นผล
ส�าเร็จ จะท�าให้หนว่ยปฏิบตักิารพิเศษมีสว่นเก่ียวข้องกบัการตอบโต้
อาชญากรรมการประมงน้อยลงเร่ือย ๆ ผู้ เข้าร่วมการประชมุกลา่ว 

ผลลพัธ์หลายประการท่ีได้จากการด�าเนินงานนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะ
การท�างานและวิธีการปฏิสมัพนัธ์ของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษในภมิูภาค 
จากมมุมองในเชิงปฏิบตักิาร เจตจ�านงทางการเมืองถือเป็นสิง่ส�าคญั
ย่ิง เชน่เดียวกบัการสง่เสริมการมีสว่นร่วมท่ีมากขึน้โดยอาศยัการเช่ือม
โยงระหวา่งบคุคล รวมถงึการออกแบบและสร้างแนวทางท่ีเหมาะสมใน
ระดบัประเทศตลอดทัว่เกาะตา่ง  ๆ การตระหนกัรู้วา่เราไมส่ามารถ
แก้ไขปัญหาความมัน่คงทัง้หมดในภมิูภาคได้และการระบรุะดบัความ
ล้มเหลวท่ี “ยอมรับได้” นัน้ถือเป็นความท้าทายท่ีส�าคญั มีความคดิท่ี
วา่ อาจมีการแก้ไขปัญหานีโ้ดยการประเมินความยืดหยุน่ของชมุชน
และองค์กร ซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัในการวิเคราะห์และการปรับปรุง
กระบวนการใด ๆ ก็ตามท่ีล้มเหลว มีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าท่ีตดิตอ่
ประสานงานในภาคการรักษาความมัน่คงเรียนรู้วิธีการท�างานงานแบบ
บรรณารักษ์ในเร่ืองการรับและการตรวจแยกข้อมลู การจดัหมวดหมู่
ข้อมลูเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในอนาคต และพิจารณาความเก่ียวข้องใน
ระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค ในท�านองเดียวกนั เจ้า
หน้าท่ีเหลา่นีจ้�าเป็นต้องปรับโครงสร้างข้อมลูท่ีมีอยูแ่ละวิธีการในการ
ประเมินเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีน�าไปใช้ได้กบัชดุปัญหาท่ีกว้างขึน้และใน
ระยะเวลาท่ียาวขึน้ ตามหลกัการแล้ว ผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วท่ีท�างานใน

แปซฟิิกควรมีกรอบความคิดท่ียืดหยุน่ มีความรู้ความเข้าใจในข้อจ�ากดั
ทางทรัพยากรและข้อจ�ากดัของมนษุย์ และมีความมุง่มัน่อนัแนว่แน ่
ความยืดหยุน่ทางความคดินีคื้อลกัษณะเดน่ของผู้ปฏิบตังิานของหนว่ย
ปฏิบตักิารพิเศษ และการปฏิสมัพนัธ์ท่ีมากขึน้ระหวา่งหนว่ยปฏิบตักิาร
พิเศษและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในภาคการรักษาความมัน่คงทัว่ไปจะมีสว่นชว่ย
ได้มาก ไมเ่พียงแตใ่นเร่ืองการแบง่ปันข้อมลูเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึการ
สร้างความไว้วางใจและแนวปฏิบตัท่ีิดีระหวา่งชมุชนเหลา่นี ้ 

กลุม่ท่ีเสนอแนะหลกัปฏิบตัท่ีิส�าคญัในเชิงยทุธศาสตร์ได้แนะน�าวิธี
การท่ีคล้ายกบัรูปแบบการท�างานของกระทรวงความมัน่คงแหง่มาตภุมิู
สหรัฐฯ และเรียกร้องให้มีการจดัตัง้องค์กรความมัน่คงโอเชียเนีย ซึง่
จะเป็นศนูย์กลางแบบจดุเดียวเบด็เสร็จในการประสานงานในระดบั
ภมิูภาค และจะก�ากบัดแูลการตอบสนองและกิจกรรมด้านความมัน่คง
ในระดบันานาชาตใินภมิูภาคทัง้หมด ยงัไมมี่องค์กรในระดบัภมิูภาคท่ี
เป็นตวัแทนโดยสมบรูณ์ของประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกทัง้หมด ผู้ เข้า
ร่วมการประชมุเชิงปฏิบตักิารให้ความเหน็วา่ องค์กรการประชมุหมูเ่กาะ
แปซฟิิกเป็นองค์กรท่ีมีการเคลื่อนไหวมากท่ีสดุในภมิูภาค การประชมุ
ประจ�าปีของคณะกรรมการความมัน่คงในภมิูภาคเป็นเวทีหลกัในการ
ระบภุยัคกุคามตามล�าดบัความส�าคญัและการเจรจาหารือในประเดน็
ความมัน่คงในภมิูภาค การประชมุนีป้ระสบความส�าเร็จในการระบขุ้อ
ก�าหนดตามล�าดบัความส�าคญัส�าหรับภมิูภาค และได้ตรวจสอบข้อ
กงัวลของฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอยา่งละเอียด แผนความมัน่คงระดบัภมิูภาค
ท่ีสอดคล้องกบักรอบการท�างานขององค์กรการประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิก
เพ่ือให้เกิดภมิูภาคนิยมแปซฟิิก (การประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิก พ.ศ. 
2557) อาจก่อให้เกิดความเช่ือมโยงและสร้างประโยชน์ได้มากย่ิงขึน้  

ผู้ เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตักิารได้ก�าหนดการปฏิบตัท่ีิส�าคญัสาม
ประการและน�าไปประกอบเป็นโครงสร้างในการสนบัสนนุ ประการแรก ผู้
เข้าร่วมการประชมุเสนอให้มีการสร้างเครือขา่ยข้อมลูขององค์กรความ
มัน่คงโอเชีย เนียเพ่ือบริหารจดัการและแบง่ปันข้อมลูท่ีจ�าเป็นตอ่การ
ประเมินและการตดัสนิใจทัง้หมด ผู้ เข้าร่วมการประชมุมองวา่การได้มาซึง่
ข้อมลู การแบง่ปันและการบริหารจดัการข้อมลูคือปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าให้
ระบบใด ๆ ก็ตามมีประสทิธิภาพ ประการท่ีสอง ผู้ เข้าร่วมการประชมุเสนอ
ให้มีหนว่ยตอบโต้อาชญากรรมข้ามชาตขิององค์กรความมัน่คงโอเชียเนีย
เพ่ือประสานงานในระดบัภมิูภาคเพ่ือตอบโต้อาชญากรรมข้ามชาตใิน
พืน้ท่ีมหาสมทุร ประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกมีศกัยภาพคอ่นข้างมากอยู่
แล้วในการจดัการกบัอาชญากรรมข้ามชาต ิและมีองค์กรในระดบัภมิูภาค
ท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือวตัถปุระสงค์นีอ้ยูแ่ล้ว ดงันัน้ หนว่ยนีน้า่จะท�าหน้าท่ี
เป็นผู้ประสานงานหลกัได้ ประการสดุท้าย ผู้ เข้าร่วมการประชมุเสนอให้
มีหนว่ยบริหารจดัการภาวะวิกฤตแิละภยัพิบตัขิององค์กรความมัน่คง
โอเชียเนียเพ่ือประสานงานและก�ากบัดแูลการให้ความชว่ยเหลอืด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิ

แม้วา่ส�านกังานบริหารจดัการภาวะฉกุเฉินและภยัพิบตัริะดบัชาติ
หลายแหง่ทัว่ทัง้แปซฟิิกจะมีศกัยภาพและขีดความสามารถมากขึน้
ในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา แตห่ลายแหง่ก็มีแตอ่งค์กรในระดบัภมิูภาค
ท่ีมีศกัยภาพจ�ากดัในด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง
ตอ่ความขดัแย้งและภยัพิบตัิ นอกจากนี ้ถงึแม้จะมีองค์กรดงักลา่ว ก็
มีเพียงไมก่ี่รายท่ีมีศกัยภาพในการสนบัสนนุและการประสานงาน
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ด้านการตอบสนองเพ่ือให้ความชว่ยเหลือขนาดใหญ่ในระดบั
นานาชาติโดยไมต้่องพึง่พาการสนบัสนนุท่ีส�าคญั หนว่ย
ประสานงานในระดบัภมิูภาคอาจชว่ยแก้ไขข้อบกพร่องนีไ้ด้โดย
ไมจ่�าเป็นต้องก�าหนดความพยายามและสร้างทกัษะอนัซ�า้ซ้อน
ในทกุประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิก นอกจากนี ้หนว่ยประสาน
งานในระดบัภมิูภาคดงักลา่วยงัอาจชว่ยให้เกิดการตอบสนอง
เชิงรุกได้ทนัทว่งทีมากขึน้ตอ่ภยัคกุคามท่ีพิสจูน์ทราบแล้ว 

หุ้นส่วนที่หลากหลาย 
ผู้ เช่ียวชาญหลายรายกลา่ววา่ การท่ีโครงการด้านความมัน่คง
เพ่ือตอ่ต้านภยัคกุคามอนัซบัซ้อนจะประสบความส�าเร็จได้นัน้ 
ต้องมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองหุ้นสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
และการตระหนกัวา่สนัตภิาพและความมัน่คงจะเกิดขึน้ไมไ่ด้
หากขาดการประนีประนอมหรือการผอ่นปรน ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียในประเทศมีตัง้แตท่หาร ต�ารวจ หนว่ยยามฝ่ังและกองก�าลงั
กึง่ทหาร ไปจนถงึหนว่ยตรวจคนเข้าเมือง หนว่ยปฏิบตักิาร
ชายแดน ศลุกากรและหนว่ยกกักนั ตลอดจนหนว่ยขา่วกรอง
และหนว่ยงานเฉพาะด้านอ่ืน ๆ เชน่ หนว่ยงานประมง ผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียระหวา่งประเทศยงัรวมถงึต�ารวจและทหาร แตผู่้ ให้
ความชว่ยเหลือและผู้ เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้สนบัสนนุรายยอ่ย
ในท้องถ่ินก็มีบทบาทส�าคญัควบคูไ่ปกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ของ
องค์การสหประชาชาต ิเชน่ โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ
องค์การทนุเพ่ือเดก็แหง่สหประชาชาต ิและส�านกังานเพ่ือการ
ประสานงานด้านมนษุยธรรมแหง่องค์การสหประชาชาต ิหนว่ย
งานเหลา่นีมี้ความนา่เช่ือถือส�าหรับประเทศเจ้าบ้านมาเป็น
เวลานานเน่ืองจากมีการแสดงให้เหน็ถงึความยตุธิรรมและ
ความพยายามในการชว่ยเหลือท่ีมีมาก่อนหน้านี ้ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียในระดบัภมิูภาคน้อยรายมีสว่นเก่ียวข้องกบัประเดน็
ด้านความมัน่คงเพราะต้องการให้ประเทศตา่ง ๆ แก้ปัญหาของ
ตนด้วยตนเอง หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีระบไุว้ข้างต้นเป็นสิง่ยืนยนัข้อ
เทจ็จริงท่ีวา่ ความพยายามใด ๆ ก็ตามจะส�าเร็จได้ต้องมีผู้ ถือ
ผลประโยชน์ร่วมกนัหลายฝ่าย 

หนว่ยลาดตระเวนระยะไกลของกองทพัปาปัวนิวกินี มีขีด
ความสามารถบางอยา่งคล้ายกบัหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ และ
กองก�าลงัป้องกนัและกองก�าลงักึง่ทหารอ่ืน ๆ ในภมิูภาคนีไ้ด้
รับการฝึกอบรมอยา่งจ�ากดั ทกัษะเหลา่นีส้ว่นใหญ่ถกูน�าไป
ใช้ในสถานการณ์ท่ีคล้ายกบัการปฏิบตักิารของหนว่ยอาวธุ
และยทุธวิธีพิเศษและเพ่ือปราบปรามการจลาจล แตบ่างคน
อาจให้เหตผุลวา่กองก�าลงัรักษาความมัน่คงในแปซฟิิกอาจได้
ประโยชน์จากขีดความสามารถแบบเหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษท่ี
กว้างขึน้เพ่ือจดัการกบัองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตนิอกเหนือ
จากการสร้างศกัยภาพระหวา่งประเทศหุ้นสว่นและการแบง่ปัน
ขีดความสามารถ การฝึกเพ่ิมเตมิจะท�าให้กองก�าลงัรักษาความ
มัน่คงกลายเป็นผู้ตอบสนองเหตกุารณ์ท่ีมีอ�านาจแข็งท่ีสามารถ
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้และมีศกัยภาพท่ี
เป็นอ�านาจออ่น การพฒันาศกัยภาพท่ีเป็นอ�านาจออ่นท่ีท�าให้
หนว่ยปฏิบตัิการพิเศษมีประสทิธิภาพมากขึน้คือเป้าหมายท่ีแท้

จริงของการเข้าไปมีสว่นร่วมมากขึน้ในภมิูภาคนี ้มากกวา่จะ
เป็นการมุง่เน้นศกัยภาพท่ีเป็นอ�านาจแข็งของหนว่ยปฏิบตักิาร
พิเศษ ศกัยภาพท่ีเป็นอ�านาจออ่นจะยัง่ยืนกวา่และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากบัตวัแสดงท่ีหลากหลายของภมิูภาคได้
มากกวา่ 

กองก�าลงัรักษาความมัน่คงบางแหง่ในภมิูภาคถกูกลา่ว
หาวา่ละเมิดสทิธิมนษุยชนและใช้อ�านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ การ
ให้ความส�าคญักบัมาตรฐานสากลในเร่ืองพฤตกิรรมของภาค
การรักษาความมัน่คง การศกึษาเก่ียวกบักระบวนการของ
สหรัฐฯ ในการประเมินผู้ รับความชว่ยเหลือด้านความมัน่คง
ท่ีอาจถกูละเมิด และการพฒันาวิธีการแก้ปัญหาท่ีน�าไปปรับ
ใช้ได้ท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยปฏิบตัิการพิเศษ อาจเป็นแนวทางท่ีมี
ประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้

เน่ืองจากกองก�าลงัเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ท่ีมีล�าดบัชัน้ของอ�านาจและท�างานในชมุชน ดงันัน้ จะต้องมีผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แนวทางเก่ียวกบัลกัษณะของ
การฝึก นอกจากนีย้งัต้องมีกลไกท่ีท�าให้มัน่ใจวา่จะได้ผลลพัธ์
ท่ียัง่ยืน 

การมีส่วนร่วมในแปซิฟิก  
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติถกูก�าหนดให้เป็น “ความเสี่ยง
เชิงกลยทุธ์ระดบัสงูสดุ” ตอ่ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เน่ืองจาก
มี “ผลกระทบด้านความมัน่คงท่ีส�าคญัท่ีเก่ียวพนักบัประเทศท่ี
ออ่นแอหรือประเทศท่ีก�าลงัล้มเหลว” ดงัท่ีนายบารัก โอบามา 
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบไุว้ในแผนยทุธศาสตร์ด้านความ
มัน่คงแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 บทบาทของหนว่ยปฏิบตัิการพิเศษ
ท่ีอาจเป็นไปได้คือการสนบัสนนุการพฒันาขีดความสามารถใน
การก�ากบัดแูลของภาคการรักษาความมัน่คง เพราะการก�ากบั
ดแูลท่ีออ่นแอและความทกุข์ยากจะท�าให้เกิดการขยายตวัของ
แนวคิดสดุโตง่และความขดัแย้ง 

องค์กรการประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิกได้จดัท�าโครงการ
ประเมินอาชญากรรมข้ามชาตใินแปซฟิิกโดยการท�างานร่วมกบั
หุ้นสว่นทางด้านการบงัคบัใช้กฎหมายเจ็ดรายในภมิูภาค (การ
ประชมุหมูเ่กาะแปซฟิิก พ.ศ. 2559) โดยได้พิจารณาประเดน็
ตา่ง ๆ มากมาย แตพ่บวา่มีสี่ประเดน็ท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วม
กนั ซึง่ได้แก่ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิการรักษาความ
มัน่คงทางทะเล การขาดเสถียรภาพทางการเมือง และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

อาชญากรรมข้ามชาตคืิอความท้าทายส�าคญัท่ีมีราย
ละเอียดมากท่ีสดุ ได้แก่ การฟอกเงิน อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
สายการเดนิเรือท่ีเพ่ิมขึน้ การสรรหานกัรบตา่งชาต ิอาวธุปืน
ขนาดเลก็และอาวธุเบา กลุม่องค์กรอาชญากรรม การค้ายา
เสพตดิ การค้ามนษุย์และการลกัลอบขนคนเข้าเมือง และ
อาชญากรรมทางสิง่แวดล้อม 

ภยัคกุคามทางทะเลหลกั ๆ จะเก่ียวข้องกบัอาชญากรรม
การประมง แตข้่อกงัวลในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรท่ีมี
อยูม่ากมายมหาศาลคือ การท�าเหมืองแร่น�า้ลกึ ซึง่อาจก่อให้
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เกิดความเสี่ยงและความเป็นไปได้ท่ีสภาพแวดล้อมจะถกูท�าลาย การ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองคือโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ท่ีส�าคญั 
เพราะการก�ากบัดแูลท่ีออ่นแอท�าให้ผู้ ค้ามนษุย์สามารถด�าเนินการได้ 
นอกจากนี ้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเป็นเกาะยงัพิจารณาวา่การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภมิูอากาศนัน้ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีส�าคญัเพราะอาจเป็น
โอกาสในการก่ออาชญากรรมและการสร้างความวุน่วายในสงัคม ใน
ชว่งเวลาแหง่วิกฤตทางสภาพแวดล้อม ตวัแสดงเหลา่นีอ้าจเข้ามาแทนท่ี
ในชว่งท่ีเกิดชอ่งวา่งทางอ�านาจ 

ประเดน็อ่ืน ๆ ในภมิูภาคนีท่ี้มีแนวโน้มวา่จะก่อให้เกิดการขาด
เสถียรภาพซึง่อาจต้องได้รับความสนใจจากหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ 
ได้แก่ การเปิดโปงอาชญากรรมสงครามและพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นความสนใจ
ในปาปัวตะวนัตก ความขดัแย้งในปัจจบุนัเร่ืองการแบง่สรรปันสว่นใน
การท�าเหมืองบนเกาะบเูกนวิลล์ในปาปัวนิวกีนี การสิน้สดุภารกิจการให้
ความชว่ยเหลือในระดบัภมิูภาคแก่หมูเ่กาะโซโลมอน การลงประชามติ
แยกตวัเป็นเอกราชในบเูกนวิลล์และนิวแคลโิดเนีย การสญูเสียเงินทนุ
ชว่ยเหลือจากสหรัฐฯ ภายใต้สญัญาความสมัพนัธ์เสรีในไมโครนีเซีย
และแนวโน้มท่ีประเทศนีจ้ะหนัไปพึง่พาจีน การเปิดโปงการทจุริตอยา่ง
ตอ่เน่ือง การฟอกเงินและแหลง่หลบเลี่ยงภาษีท่ีมีอยูท่ัว่ทัง้ภมิูภาค 
ความเหลื่อมล�า้ การไมไ่ด้รับความส�าคญัและความยากจน หนีส้นิ
ดอกเบีย้ต�่าตอ่จีนท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ปฏิกิริยาตอ่อิทธิพลจากตา่งประเทศ
ท่ีไมพ่งึประสงค์ การปกป้องสภาพแวดล้อมทางการประมงในทะเล 
แนวคิดหวัรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพภมิูอากาศ และการสง่เสริมการ
ปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรงโดยรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย 

หนว่ยปฏิบตัิการพิเศษมีบทบาทในแปซฟิิก ได้แก่ การแนะน�าแนว
ปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการพฒันาความตระหนกัรู้สถานการณ์ การประเมิน
ความขดัแย้งและพืน้ท่ีภยัพิบตัอิยา่งรวดเร็ว การรวบรวมขา่วกรองเพ่ือ
สนบัสนนุการตอบสนองในด้านการบรรเทาทกุข์หรือการควบคมุ การฝึก
ในเร่ืองการวางแผนเผชิญเหตฉุกุเฉิน การจดัตัง้การสื่อสารในระหวา่ง
การเผชิญเหต ุการเตรียมความพร้อมให้กบัหนว่ยท่ีจะจดัสง่ไปปฏิบตัิ
งานในพืน้ท่ีสว่นหน้า และการตดิตามผู้คนและทรัพยากร หนว่ยปฏิบตัิ
การพิเศษประสบความส�าเร็จอยา่งย่ิงในการด�าเนินภารกิจในรูปแบบ
ใหมโ่ดยปฏิบตัอิยา่งเงียบ ๆ ซึง่ท�าให้หนว่ยดงักลา่วกลายเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีนกัการเมืองและรัฐบาลมกัจะใช้เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ระหวา่งประเทศ
อนัเน่ืองมาจากความขดัแย้งและภยัพิบตั ิการหนัไปใช้วิธีการรักษา
ความมัน่คงนอกแบบและในรูปแบบใหมแ่ทนการใช้กองก�าลงัอ�านาจ
แข็งแบบดัง้เดมิเป็นผลมาจากการรับรู้และความเข้าใจท่ีเพ่ิมขึน้ในเร่ือง
ท่ีวา่ ปัจจยัทวีก�าลงัรบจะมีประสทิธิภาพมากขึน้เม่ือใช้วิธีการเข้าถงึ
ผู้คนโดยอยูบ่นพืน้ฐานของความไว้วางใจ นอกจากนีย้งัตระหนกัวา่ 
อ�านาจออ่นจะเกิดขึน้ได้ต้องมีการปฏิสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างผล
ตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ เน่ืองจากภมิูภาคนีต้้องปรับตวัให้เข้ากบัการ
มีสว่นร่วมท่ีมากขึน้ของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ ดงันัน้ ผู้ปฏิบตังิานของ
หนว่ยปฏิบตัิการพิเศษก็ต้องปรับตวัให้เข้ากบัการท�างานร่วมกนักบัหุ้น
สว่นใหม ่ๆ และการท�างานในพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นความสนใจใหม ่ๆ 

อนาคตที่สดใส 
หนว่ยปฏิบตัิการพิเศษต้องท�าการฝึกตอ่ไปเพ่ือบรรลคุวามท้าทาย
ทางยทุธศาสตร์ในอนาคต ในแปซฟิิกนัน้ หนว่ยปฏิบตักิารพิเศษควร

พิจารณาในเร่ืองการจดัสง่หนว่ยไปประจ�าการในพืน้ท่ีสว่นหน้าท่ีจะมี
การปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าบ้านโดยไมมี่ก�าหนดเวลา ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ทหารหลายรายตัง้ข้อสงัเกตวา่ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไมเ่พียง
แตจ่ะเป็นภยัคกุคามตอ่ประเทศตา่ง ๆ ในแปซฟิิกเทา่นัน้ แตย่งัเป็นผล
มาจากรัฐบาลประชาธิปไตยเกิดใหมท่ี่มีความออ่นแอและขาดแคลน
ทรัพยากรท่ีต้องการความชว่ยเหลือ นอกจากนีย้งัเป็นสญัญาณแจ้ง
เตือนถงึการกระท�าผิดในอนาคตท่ีรวมถงึความมุง่ร้ายและภยัคกุคาม
ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ภมิูภาค การเตรียมความพร้อมในการท�า
กิจกรรมหลกั ๆ ของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษควบคูไ่ปกบัการป้องกนั
ภายในให้กบัมิตรประเทศ การให้ความชว่ยเหลือแก่กองก�าลงัรักษา
ความมัน่คง การตอ่ต้านการก่อความไมส่งบ การตอ่ต้านการก่อการร้าย 
และการสงครามนอกแบบยงัคงเป็นยงัคงเป็นภารกิจท่ีส�าคญั 

ขณะนี ้หนว่ยบญัชาการการปฏิบตักิารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพืน้
แปซฟิิก ก�าลงัเผชิญกบัความท้าทายในเร่ืองการน�าผลการประชมุเชิง
ปฏิบตักิารของคณะท�างานด้านความมัน่คงในภมิูภาคแปซฟิิกไปด�าเนิน
การให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดี มิฉะนัน้ความพยายามก็จะสญูเปลา่ บรรดาผู้ เข้า
ร่วมการประชมุและผู้สนบัสนนุก�าลงัเฝ้าดวูา่หนว่ยบญัชาการการปฏิบตัิ
การพิเศษสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกจะด�าเนินการตามแนวทางท่ีมุง่เน้นวิธี
การเชิงยทุธศาสตร์ การด�าเนินงานหรือการปฏิบตัเิหลา่นีอ้ยา่งไร และ
แนวทางดงักลา่วจะถกูบรูณาการให้กลายเป็นความพยายามท่ีเป็น
เอกภาพหรือไม ่ท่ีจะประกอบไปด้วยผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย แนวปฏิบตัท่ีิดี
ท่ีสดุ และอาศยัค�าแนะน�าท่ีมีหลกัฐานรองรับเพ่ือก้าวไปข้างหน้า 

การใช้หนว่ยปฏิบตัิการพิเศษในงานรูปแบบใหม ่ๆ เป็นสิง่จ�าเป็น
อยา่งย่ิง เชน่ บทบาทท่ีต้องมีความยืดหยุน่ การปรับตวัและการปกป้อง
ทรัพยากรเพ่ือตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป แตก่ารเข้าไปมี
สว่นร่วมของหนว่ยนีต้้องใช้ความคดิท่ีรอบคอบ “บคุลากรเหลา่นีท้�าได้
ทัง้การสนบัสนนุการปฏิบตักิารทางทหารและการบงัคบัใช้กฎหมายรวม
ถงึการฝึก และยงัสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีไมใ่ช้ความรุนแรง เชน่ งาน
กิจการพลเรือนเพ่ือสร้างความร่วมมือ การให้ความชว่ยเหลือทางด้าน
การแพทย์และสตัวแพทย์ และการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบตัเิพ่ือเป็น
ตวัอยา่งให้กบักองทพัเจ้าบ้าน” ดงัท่ี พ.อ. วิลเลียม เมนเดล นายทหาร
เกษียณอายรุาชการจากกองทพับกสหรัฐฯ และนกัวิชาการอาวโุสแหง่
มหาวิทยาลยัการปฏิบตักิารพิเศษร่วม ระบไุว้ในหนงัสือช่ือ “บทบาท
ของหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษในการตอ่ต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต”ิ 
ท่ีตีพิมพ์โดยส�านกัพิมพ์ของมหาวิทยาลยัใน พ.ศ. 2559 

ความพร้อมในการด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นอ�านาจแข็งและอ�านาจออ่น
ยงัคงเป็นสิง่ส�าคญั และควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพ่ือให้ความ
เอาใจใสเ่ป็นพิเศษตอ่การพฒันาของภาคการรักษาความมัน่คงและการ
ประสานงานในระดบัภมิูภาคในด้านการตอบโต้องค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาตแิละภยัพิบตัิตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในพืน้ท่ีอยา่งหมูเ่กาะ
แปซฟิิก ซึง่มีภยัคกุคามท่ีหลากหลายในวงกว้างและต้องใช้ขีดความ
สามารถในการตอบสนองตา่ง ๆ กนั 

การเปลี่ยนแปลงไมไ่ด้เกิดขึน้เฉพาะในการตอบสนองตอ่
วิกฤตการณ์ของหนว่ยปฏิบตัิการพิเศษเทา่นัน้ คนสว่นใหญ่เหน็พ้อง
กนัวา่ความพยายามในการให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการ
บรรเทาภยัพิบตัิได้ด�าเนินมาถงึจดุเปลี่ยน กองทพัตา่ง ๆ ได้ตระหนกั
ถงึคณุคา่ของการตอบสนองตอ่วิกฤตการณ์และได้แนวคดิวา่ภารกิจนี ้
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จะต้องเป็นหน้าท่ีหลกัในขณะนี ้หากด�าเนินการไปในทางท่ีไมถ่กูต้อง
หรือเกิดความผิดพลาด วิกฤตการณ์เหลา่นีอ้าจบัน่ทอนเสถียรภาพ
ของประเทศในชัว่ข้ามคืน แม้องค์กรท่ีให้ความชว่ยเหลือตา่ง ๆ จะมอง
วา่การเปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นเร่ืองท่ีไมน่า่พอใจและขดัตอ่หลกัการของตน 
แตก็่มีการเรียกร้องอยา่งจริงจงัให้มีการปฏิรูป และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุฝ่ายล้วนก�าลงัตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมท่ีก�าลงัเปลี่ยนแปลงและ
ก�าลงัเร่ิมท�างานร่วมกนัให้ดีขึน้ (อาทิ คณะท�างานทางนโยบายด้าน
มนษุยธรรม พ.ศ. 2559) ความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาไปตามธรรมชาตนีิท้�าให้
เกิดสถาบนัทางทหารตา่ง ๆ ท่ีแข็งแกร่งท่ีนา่เช่ือถือมากพอจนได้รับการ
ร้องขอให้ชว่ยสร้างชมุชนท่ีมีความยืดหยุน่มากขึน้ ท่ีส�าคญัย่ิงไปกวา่นัน้ 
คนเหลา่นีท้�างานร่วมกนักบัหุ้นสว่นตา่ง ๆ เพ่ือบรรลเุป้าหมายในระดบั
ภมิูภาค ในระหวา่งท่ีกลา่วในท่ีประชมุเชิงปฏิบตักิาร พล.ท. ทิโมที คีต
ตงิ ผู้บญัชาการทหารสงูสดุกองทพันิวซีแลนด์ ได้ระบวุา่หนว่ยงานให้
ความชว่ยเหลือตา่ง ๆ ท่ีเพ่ิมจ�านวนขึน้ก�าลงัขอให้กองทพัเข้าไปมีสว่น
ร่วมและให้ความชว่ยเหลือมากขึน้ การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพลเรือนและ
ทหารท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความไว้วางใจนีเ้ป็นกระบวนการท่ีก�าลงัเกิด
ขึน้อยูแ่ล้ว และเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทศัน์ท่ีอาจบง่บอกถงึการสิน้สดุของหลกัการทางด้านมนษุยธรรมแบบ
ดัง้เดมิเม่ือเราทัง้หมดหนัไปสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีคณุคา่
มากขึน้ท่ีมุง่เน้นความมัน่คงของมนษุย์ ในท�านองเดียวกนั ทางเลือก 
ตา่ง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งก็จะมุง่เน้นการสร้างรากฐาน

มากขึน้ แทนท่ีจะเป็นการสร้างกองก�าลงั
การประชมุเชิงปฏิบตักิารของคณะท�างานด้านความมัน่คงใน

ภมิูภาคแปซฟิิกนัน้ นอกจากจะเป็นโอกาสท่ีผู้แทนจากประเทศท่ีเป็น
เกาะในแปซฟิิกได้ปฏิสมัพนัธ์กนัเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูและสร้างเครือ
ขา่ยแล้ว ยงัเป็นชอ่งทางในการสร้างความร่วมมืออยา่งตอ่เน่ืองผา่นทาง 
“เครือขา่ยเข้าถงึพนัธมิตรทัง้หมด” ซึง่เป็นระบบท่ีได้รับการสนบัสนนุ
จากสหรัฐฯ ท่ีมีไว้ส�าหรับสมาชิกและหุ้นสว่นทัง้หมดในภาคการรักษา
ความมัน่คง เครือขา่ยนีเ้ป็นศนูย์กลางส�าหรับผู้ เข้าร่วมการประชมุท่ีจะ
สามารถขยายความสมัพนัธ์นอกเหนือขอบเขตการประชมุเชิงปฏิบตัิ
การแม้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีเทคโนโลยีท่ีจ�ากดั ความท้าทายด้านความ
มัน่คงในภมิูภาคแปซฟิิกนัน้ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองและจ�าเป็นต้องมี
การตอบสนองร่วมกนั ซึง่เกิดจากความพยายามแบบพหภุาคีท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกนั การประชมุเชิงปฏิบตักิารของคณะท�างานด้านความ
มัน่คงในภมิูภาคแปซฟิิกจะยงัคงมีบทบาทส�าคญัในการชว่ยให้ทกุ
ประเทศท่ีเข้าร่วมตระหนกัถงึความรับผิดชอบของตนในกา  
รเตรียมพร้อม และพฒันาขีดความสามารถในการตอบโต้ภยัคกุคาม
ตา่ง ๆ ในภมิูภาคผา่นบรรดาผู้ เข้าร่วมการประชมุทัง้หมด ตราบใดท่ีผล
การประชมุเชิงปฏิบตักิารท่ีส�าคญัเหลา่นีถ้กูน�าไปด�าเนินการจนบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของหนว่ยบญัชาการการปฏิบตักิารพิเศษสหรัฐฯ ภาคพืน้
แปซฟิิกอยา่งเป็นรูปธรรม การเข้าไปมีสว่นร่วมของหนว่ยปฏิบตักิาร
พิเศษทัว่ทัง้แปซฟิิกก็นา่จะเป็นอนาคตท่ีสดใส  o

เจ้าหน้าทีจ่ากชุดปฏิบัตกิารพเิศษที ่353 กองทพัอากาศสหรัฐฯ มองจากช่องเปิดด้านหลงัของอากาศยาน เอม็ซี-130เจ 
คอมมานโด ทู ในระหว่างทีบ่ินไปพร้อมกบัฝูงบินหมายเลข 40 ของกองทพัอากาศนิวซีแลนด์   ร.อ. เจสซกิา เทต/กองทพัอากาศสหรัฐฯ 



52 IPD FORUM

ISTOCK

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั  

ด้านความมัน่คง
ทางการค้าของศรีลงักา

ความท้าทาย

จ�านวนท่าเรือที่เพิ่มขึน้ ท�าให้ศรีลังกากลายเป็นศูนย์กลางการเดนิเรือระดบัโลก
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หลงัจากท่ีสงครามกลางเมืองท่ียาวนาน 30 ปีสิน้สดุ
ลงใน พ.ศ. 2552 ศรีลงักาก็มุง่หน้าพฒันาประเทศ
จนกลายเป็นศนูย์กลางทางการค้าระหวา่งประเทศ
ท่ีส�าคญั การทา่เรือแหง่ศรีลงักาได้ขยายขนาดและ

ขีดความสามารถของทา่เรือท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ นัน่ก็คือทา่เรือ
โคลมัโบ 

ในแตล่ะปี ทา่เรือนีมี้การขนถ่ายตู้สนิค้าขนาด 20 ฟตุมากกวา่ 
5 ล้านตู้  ซึง่รวมถงึตู้สนิค้าท่ีมาจากอินเดียท่ีกวา่ร้อยละ 70 ได้รับ
การขนถ่ายท่ีทา่เรือแหง่นี ้ตามรายงานของธนาคารเพ่ือการพฒันา
เอเชีย ทา่เรือดงักลา่วตดิอนัดบัท่ี 28 จาก 50 อนัดบัของทา่เรือท่ีมี
กิจกรรมคบัคัง่ท่ีสดุในโลกนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2558 ตามข้อมลูของสภา
การขนสง่สนิค้าโลก ปัจจบุนั การทา่เรือแหง่ศรีลงักาก�าลงัจะมีทา่เรือ
ใหมส่ามแหง่ในเมืองโคลมัโบท่ีสามารถรองรับตู้สนิค้าขนาด 20 ฟตุ
ได้ 2.4 ล้านตู้  โดยแหง่แรกนัน้ได้เปิดด�าเนิน
การเรียบร้อยแล้ว 

ศรีลงักาไมเ่พียงแตจ่ะเป็นดาวรุ่งในโลก
แหง่การขนสง่และการค้าระหวา่งประเทศ
เทา่นัน้ แตท่ี่ตัง้ทางยทุธศาสตร์ยงัท�าให้ศรี
ลงักากลายเป็นศนูย์กลางส�าหรับเรือตา่ง ๆ 
ของกองทพัเรือและหนว่ยยามฝ่ังจากทัว่โลก 
ตามข้อมลูของกองทพัเรือศรีลงักานัน้ มีเรือ
ของกองทพัเรือและหนว่ยยามฝ่ังเข้าเทียบทา่ 
57 ล�าใน พ.ศ. 2559 ซึง่รวมถงึเรือจากอินเดีย 
สหรัฐฯ และแคนาดา วตัถปุระสงค์ในการมา
เยือนของเรือเหลา่นีมี้ตัง้แตก่ารสร้างไมตรีจิต
และการให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม ไป
จนถงึการฝึกและการเติมน�า้มนัเชือ้เพลงิ 

ภาวะน�า้ทว่มหนกัในชว่งมรสมุเม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ยงัเป็นโอกาส
ส�าหรับท่ีตัง้ใหมใ่นการปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก
ในระดบันานาชาตเิม่ือเรือของกองทพัจาก
อินเดีย สหรัฐฯ และจีนได้เดินทางเข้ามาเพ่ือ
ชว่ยบรรเทาภยัพิบตัิและให้ความชว่ยเหลือ
ทางการแพทย์ ก่อนท่ีจะเกิดน�า้ทว่ม การ
ปฏิสมัพนัธ์กบักองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนมีความตงึเครียดเม่ืออินเดียได้
ประท้วงการเข้าเทียบทา่ของเรือด�าน�า้ของกอง
ทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนใน พ.ศ. 
2557 ลา่สดุท่ีผา่นมา เรือพยาบาล พีซ อาร์ก 
ของกองทพัเรือจีนได้เข้าเทียบทา่ท่ีศรีลงักาเป็นครัง้แรกในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2560 

กจิกรรมผดิกฏหมายทีเ่พิม่ขึน้
นา่เสียดายท่ีการเทียบทา่ของเรือทหารนานาชาตอิยา่งเป็นมิตรและ
การขนสง่ทางทะเลไมใ่ชกิ่จกรรมทางทะเลเพียงอยา่งเดียวท่ีก�าลงั
เพ่ิมขึน้ การลกัลอบค้าและการใช้ยาเสพตดิโดยเฉพาะอยา่งย่ิง
เฮโรอีนก็ก�าลงัเพ่ิมปริมาณขึน้ด้วย ด้วยอาณาเขตท่ีใกล้กบัพืน้ท่ีเดือน

เสีย้วทองค�า (อิหร่าน อฟักานิสถานและปากีสถาน) และสามเหลี่ยม
ทองค�า (พมา่ ลาวและไทย) ท�าให้ศรีลงักาเป็นจดุขนถ่ายยาเสพตดิ
ส�าหรับเส้นทางระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกท่ีเตบิโตอยา่งรวดเร็ว 

ตวัอยา่งเชน่ เฮโรอีนจะถกูเคลื่อนย้ายจากอินเดียและปากีสถาน
ไปยงัศรีลงักาโดยเรือบรรทกุตู้สนิค้าและเรือประมงพาณิชย์ เส้นทาง
หนึง่ท่ีเป็นท่ีนิยมจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนย้ายสามสว่น ได้แก่ 
การเคลื่อนย้ายจากปากีสถานไปยงัเมืองมมุไบ (สนบัสนนุโดยองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาต)ิ จากนัน้จะท�าการเคลื่อนย้ายไปยงัเมือง
ชายฝ่ังของอินเดีย เชน่ เมืองตตูโิครินหรือเมืองราเมศวาราม และ
สดุท้ายคือการเคลื่อนย้ายไปยงัศรีลงักาทางทะเล เส้นทางท่ีสองเป็น
เส้นทางเข้าถงึพืน้ท่ีตอนใต้ของอินเดียโดยตรงมากขึน้ผา่นปากีสถาน 
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาตใิช้เงินจากการขนสง่ท่ีผิดกฎหมายนีเ้พ่ือ
สนบัสนนุการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ ในชว่งคร่ึงปีแรกของ พ.ศ. 

2560 ทางการอินเดียสามารถสกดักัน้เฮโรอีนได้ 115 กิโลกรัมตาม
แนวชายฝ่ังทะเลรัฐทมิฬนาฑ ูซึง่ทอดยาวไปตามชายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใต้ของอินเดีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ต�ารวจศรีลงักา
ได้ตรวจยดึเฮโรอีน 200 กิโลกรัม ซึง่เป็นการจบักมุครัง้ใหญ่ท่ีสดุนบั
ตัง้แต ่พ.ศ.  2556 ท่ีมีการตรวจยดึเฮโรอีนได้ 260 กิโลกรัม 

การไหลบา่ของการขนสง่เชิงพาณิชย์ระหวา่งประเทศและยาเสพ
ตดิดงักลา่ว ท�าให้การรักษาความมัน่คงทางทะเลในศรีลงักาเป็น
ภารกิจท่ีส�าคญัย่ิง ศรีลงักาได้เข้าร่วมโครงการทางทะเลในระดบั

ข้อมูลจาก: การท่าเรือแห่งศรีลังกา ภาพประกอบโดย ฟอรัม

โมกาดชูิ

ฟูไจราห์

การาจี

มุมไบ

โคชนิ
เจนไน 

จติตะกอง

ย่างกุ้ง 

โกลกาตา

มอมบาซา

วศิาขาปัตตนัม

ศรีลงักาก�าลงัจะกลาย
เป็นศูนย์กลางทีส่�าคญั

ระหว่างตะวนัออกกลาง
และเอเชียตะวนัออก 

ทีต่ัง้ของศรีลงักา
ทีม่เีส้นทางเดนิ
เรือทีส่�าคญัต่าง ๆ

เคปทาวน์

เดอร์บนั

ดาร์อีสซาลาม
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คนงานขุดลอกทรายเพือ่ขยายขนาดของท่าเรือโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา 
ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560  รอยเตอร์

ครูฝึกจากชุดปฏิบัตกิารทกัษะร่วมทางทะเลแบบบูรณาการของหน่วย
เฉพาะกจิร่วมภาคพืน้ตะวนัตก แสดงเทคนิคการใส่กญุแจมอืในระหว่าง
การฝึกกบัเจ้าหน้าทีก่องเรือพเิศษ กองทพัเรือศรีลงักา ทีฐ่านปฏิบัตกิาร
หน่วยยามฝ่ังมริิสสาในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

จ.อ. ไรอนั เกรดี/กองทพัเรือสหรัฐฯ

ภมิูภาคเพ่ือเพ่ิมพนูความร่วมมือในภมิูภาคและจดัการกบัความท้าทาย
ทางทะเลดงักลา่ว ในชว่งสองปีท่ีผา่นมา ศรีลงักาได้ท�างานร่วมกบักอง
บญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกและกระทรวงการตา่งประเทศ
สหรัฐฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาความมัน่คงทางทะเล ใน
เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560 โครงการควบคมุการสง่ออกและการรักษา
ความมัน่คงตามแนวชายแดนท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงการตา่งประเทศ
สหรัฐฯ ได้จดัการฝึกให้กบัเจ้าหน้าท่ีศลุกากร 33 นายด้านการระบกุาร
ขนสง่ท่ีมีความเสี่ยงสงูและการพฒันาขีดความสามารถในการเพง่เลง็
สนิค้า การฝึกอบรมนีจ้ะชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรสามารถบง่ชีไ้ด้ดีขึน้
วา่การขนสง่ใดท่ีต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพ ในชว่งปลาย พ.ศ. 
2560 สหรัฐฯ ได้ตดัสนิใจท่ีจะสง่มอบเรือตรวจการณ์นอกชายฝ่ังหนึง่
ล�าให้กบัศรีลงักาเพ่ือให้กองทพัเรือศรีลงักาสามารถรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามแนวชายฝ่ังและเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตนเองได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

การฝึกร่วมกบัหน่วยเฉพาะกจิร่วมภาคพืน้ตะวนัตก 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 หน่วยเฉพาะกิจร่วมภาคพืน้ตะวนัตก ซึง่
เป็นหนว่ยเฉพาะกิจตอ่ต้านยาเสพตดิของกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิก ได้ร่วมมือกบัส�านกังานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ 
เพ่ือเร่ิมจดัการฝึกทางด้านการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือให้มีทกัษะใน

การตอ่ต้านยาเสพตดิและทกัษะทางทะเล ถงึตอนนี ้ได้มีการจดัการฝึก
ขึน้สามครัง้แล้ว ในการฝึกครัง้แรก หนว่ยเฉพาะกิจร่วมภาคพืน้ตะวนัตก
ได้สง่ชดุปฏิบตักิารทกัษะทางทะเลแบบบรูณาการเข้าร่วมการฝึก ซึง่ครู
ฝึกของชดุปฏิบตักิารนีเ้ป็นกลุม่เจ้าหน้าท่ีระดบัสดุยอดของกองทพัเรือ
และหนว่ยยามฝ่ังสหรัฐฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการบงัคบัใช้กฎหมาย
ทางทะเล และการบ�ารุงรักษาและการจดัการเรือขนาดเลก็  

น่ีเป็นครัง้แรกท่ีหนว่ยเฉพาะกิจร่วมภาคพืน้ตะวนัตกจดัการฝึกแบบ
ไตรภาคีด้านการตอ่ต้านยาเสพติดกบัหนว่ยยามฝ่ังและกองทพัเรือศรี
ลงักาและหนว่ยยามฝ่ังบงักลาเทศท่ีฐานปฏิบตักิารหนว่ยยามฝ่ังมิริสสา 
ซึง่อยูท่างพืน้ท่ีชายฝ่ังตอนใต้ของศรีลงักา การฝึกนีมี้ขึน้เพ่ือชว่ยให้เจ้า
หน้าท่ีสามารถพฒันาทกัษะในการขึน้ตรวจเรือโดยได้รับการยินยอม
และแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึง่รวมถงึเทคนิคใน
การใสก่ญุแจมือและการใช้กระบอง 

การฝึกครัง้ท่ีสอง ซึง่เป็นหลกัสตูรการสบืสวนด้านยาเสพตดิท่ีได้รับ
การสนบัสนนุจากส�านกังานปราบปรามยาเสพตดินิวเดล ีได้จดัขึน้ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปราบปรามยาเสพตดิ
ของส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตศิรีลงักาเข้าร่วมการฝึก การฝึกครัง้ท่ีสามได้
รับการสนบัสนนุจากส�านกังานปราบปรามยาเสพตดินิวเดลเีชน่เดียวกนั 
เป็นหลกัสตูรการซอ่มบ�ารุงและการดแูลรักษาเรือขนาดเลก็ท่ีสอนโดยชดุ

อา่นตอ่ท่ีหน้า 57
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พืน้ท่ีประมง-พืน้ท่ีแห้ง 

พืน้ท่ีเทียบทา่ 

ทางเข้า-ยานพาหนะ

สวนสาธารณะ

สถานเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

พืน้ท่ีประมง - การยงัชีพ

ปากแมน่�า้

ทางเข้า - เดนิเท้า

สตัว์น�า้ประเภทมีเปลือก 
- หอยฝาเดียว
สตัว์น�า้ประเภทมี
เปลือก - กุ้ง 
สตัว์น�า้ประเภทมี
เปลือก - หอยสองฝา 

ถ่ินท่ีอยู ่- พืน้ท่ีชายเลน 

นก – นกนางนวลและนก
ทะเล 

นก - นกลยุน�า้ 

นก - นกด�าน�า้ 

นก - นกชายฝ่ัง

ปลา - แมงกะพรุน

ปลา - สตัว์ทะเลหน้าดิน

สตัว์น�า้ประเภทมีเปลือก

ถ่ินท่ีอยู ่

พืน้ท่ีชุม่น�า้ท่ีมีไม้พุม่หรือต้นไม้เตีย้ ๆ เชน่ พืน้ท่ีชายเลน สิง่ปลกูสร้างท่ีมนษุย์สร้างขึน้อยา่งแข็งแกร่งและมีการป้องกนั ชายฝ่ังท่ีมีหินทิง้และเศษหินขรุขระ 

ท่ีราบน�า้ขึน้ถงึท่ีมีการป้องกนั ชายฝ่ังพืน้ท่ีต�่าท่ีปกคลมุไปด้วยพืช และท่ีราบน�า้ขึน้ถงึท่ีมีสว่นประกอบของเกลือมากกวา่ปกต ิ ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ปิติปานาใต้ ทะเลสาบ
เนกอมโบ 

การเตรียมพร้อมส�าหรับการร่ัวไหลของน�า้มนั
สหรัฐฯ และศรีลงัการ่วมมือกันเพ่ือเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบตัิ

จสัตนิ พมัเมลล์/เหลา่ทหารชา่งกองทพับกสหรัฐฯ

ขณะนีศ้รีลงักามีการจดัท�าแผนท่ี
ทรัพยากรด้านสิง่แวดล้อมส�าหรับพืน้ท่ี

ชายฝ่ังทะเลระหวา่งทา่เรือโคลมัโบและทะเล
สาบเนกอมโบ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิก เหลา่ทหารชา่งกองทพับก
สหรัฐฯ กองทพัเรือศรีลงักา และหนว่ยงาน

พิทกัษ์สิง่แวดล้อมทางทะเล ได้ร่วมมือกนัเพ่ือ
พฒันาเคร่ืองมือแรกเพ่ือการนีใ้นศรีลงักา 

คณะผู้ เช่ียวชาญท่ีด�าเนินโครงการจน
เสร็จสิน้เม่ือวนัท่ี 23 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
ประกอบไปด้วยผู้แทนจากส�านกังานวิจยัและ
พฒันาทรัพยากรน�า้แหง่ชาตขิองศรีลงักา 

กรมการอนรัุกษ์ชายฝ่ังและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ัง หนว่ยงานสิง่แวดล้อมกลาง 
และหนว่ยงานรัฐบาลื่น ๆ ในท้องถ่ิน 

ฐานข้อมลูทรัพยากรด้านสิง่แวดล้อม ซึง่
เรียกอีกอยา่งวา่แผนท่ีดชันีความออ่นไหวตอ่
สิง่แวดล้อม จะให้ข้อมลูสรุปท่ีกระชบัเก่ียว



56 IPD FORUM

“ผมเช่ือมั่นโดยไม่มีข้อสงสัย
เลยว่า ดชันีความอ่อนไหวต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้ีจะช่วยเพิม่ขดี
ความสามารถให้กบัหน่วย
งานต่าง ๆ ในศรีลงักาทีรั่บผดิ
ชอบในด้านการตอบสนต่อ  

การร่ัวไหลของน�้ามัน” 
- น.ต. เคเอ นวุาราปักชา

กบัทรัพยากรชายฝ่ังท่ีมีความเสี่ยงหากมีการ
ร่ัวไหลของน�า้มนั ตวัอยา่งของทรัพยากรท่ีมี
ความเสี่ยงได้แก่ทรัพยากรทางชีวภาพ เชน่ นก
และปลา แนวชายฝ่ังท่ีมีความออ่นไหว เชน่ 
บงึและพืน้ท่ีชายเลน และทรัพยากรท่ีมนษุย์
ใช้ เชน่ การเก็บเก่ียวสิง่ยงัชีพหรือการแปรรูป
ปลา แผนท่ีดชันีความออ่นไหวตอ่สิง่แวดล้อม
สามารถชว่ยให้ผู้ตอบสนองบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีส�าคญัประการหนึง่ในการตอบสนอง นัน่ก็
คือ การลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจากการ
ร่ัวไหลของน�า้มนัและความพยายามในการ
ท�าความสะอาด ตามรายงานขององค์การ
บริหารสมทุรศาสตร์และบรรยากาศแหง่ชาติ
สหรัฐฯ นอกจากนี ้นกัวางแผนตา่ง ๆ ยงั
สามารถใช้แผนท่ีดชันีความออ่นไหวตอ่สิง่
แวดล้อมในการระบพืุน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงก่อน
ท่ีจะมีการร่ัวไหลเกิดขึน้ ก�าหนดล�าดบัความ
ส�าคญัในการป้องกนัและระบกุลวิธีในการ
ท�าความสะอาด 

ความพยายามในการจดัท�าแผนท่ีชายฝ่ัง 
ซึง่เป็นโครงการจดัท�าดชันีความออ่นไหวตอ่สิง่
แวดล้อมโครงการแรกของศรีลงักา ได้รับการ
ตอบรับเป็นอยา่งดีจากผู้ เข้าร่วมโครงการ 

“โครงการจดัท�าดชันีความออ่นไหวตอ่สิง่
แวดล้อมนีเ้ป็นความก้าวหน้าท่ีส�าคญัส�าหรับ
ศรีลงักา” น.ต. เคเอ นวุาราปักชา นายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการด้านการอนรัุกษ์ทางทะเล 
กองทพัเรือศรีลงักากลา่ว “กองทพัเรือศรี
ลงัการู้สกึเป็นเกียรตท่ีิได้เป็นจดุศนูย์รวมของ
ความร่วมมือ และเราขอขอบคณุส�าหรับการ
สนบัสนนุจากกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า

ภาคพืน้แปซฟิิก เหลา่ทหารชา่งกองทพับก
สหรัฐฯ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในท้องถ่ิน” 

ความพยายามทีย่าวนานเป็นปี
โครงการจดัท�าดชันีความออ่นไหวตอ่สิง่
แวดล้อมเร่ิมขึน้ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 
2559 และใช้เวลาประมาณหนึง่ปีจงึเสร็จ
สิน้ โครงการนีมี้การด�าเนินงานอยูส่ามห้วง 
ได้แก่ ความพยายามในการก�าหนดขอบเขต
ขัน้ต้น ตามด้วยการท�างานภาคสนาม และ
การสง่มอบทางเทคนิค ผลลพัธ์ท่ีได้คือฐาน
ข้อมลูแผนท่ีและระบบข้อมลูทางภมิูศาสตร์
ท่ีครอบคลมุท่ีสร้างขึน้เพ่ือจดัล�าดบัความ
ส�าคญัในการตอบสนองตอ่การร่ัวไหลของ
น�า้มนั ตระหนกัรู้ถงึความเสี่ยง และชว่ยใน
การตดัสนิใจท่ีส�าคญั ผลงานท่ีได้จากโครงการ
นีย้งัประกอบไปด้วยแบบโครงสร้างข้อมลู
มาตรฐานท่ีสามารถน�ามาใช้เพ่ือพฒันา
ทรัพยากรเพ่ิมเตมิในโครงการจดัท�าดชันีความ
ออ่นไหวตอ่สิง่แวดล้อมท่ีสามารถปรับใช้ได้กบั
พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ในศรีลงักา เชน่ ท่ีเมืองกอลล์หรือ
เมืองตรินโคมาลี 

“ผมเช่ือมัน่โดยไมมี่ข้อสงสยัเลยวา่ ดชันี
ความออ่นไหวตอ่สิง่แวดล้อมนีจ้ะชว่ยเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในศรี
ลงักาท่ีรับผิดชอบในด้านการตอบสนองตอ่การ
ร่ัวไหลของน�า้มนั” น.ต. นวุาราปักชากลา่ว 

นายแอลแอลอาร์บี เดอ ซลิวา ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านระบบข้อมลูทางภมิูศาสตร์ของหนว่ยงาน
พิทกัษ์สิง่แวดล้อมทางทะเล ได้บอกเลา่ถงึ
การมีสว่นร่วมในการท�าความสะอาดพืน้ท่ีท่ีมี

น�า้มนัร่ัวไหลซึง่นบัวา่เป็นงานท่ีท้าทาย และ
ขณะนีก้�าลงัมุง่หวงัในแงดี่วา่ศรีลงักาจะมีขีด
ความสามารถในการตอบสนองในอนาคต 
นายเดอ ซลิวาเลา่วา่ เรือช่ือ เอม็วี เทอร์มอพิ
ลี เซียร์รา ได้จมลงใน พ.ศ. 2555 และมีการร่ัว
ไหลของน�า้มนัในพืน้ท่ีระหวา่งเมืองพานาดรูา
และเมืองเนกอมโบ  

“ในขณะนัน้ยงัไมมี่เคร่ืองมือใด ๆ ท่ีเป็น
ดชันีความออ่นไหวตอ่สิง่แวดล้อม และการ
ตอบสนองก็ท�าได้ยาก” นายเดอ ซลิวากลา่ว 
“ตอนนี ้เรามีแผนท่ีดชันีความออ่นไหวตอ่สิง่
แวดล้อมระหวา่งโคลมัโบกบัเนกอมโบ น่ีคือ
ความส�าเร็จอนัย่ิงใหญ่ของศรีลงักา ผมหวงั
วา่การเตรียมความพร้อมนีจ้ะชว่ยเพ่ิมขีด
ความสามารถของเราตอ่ไปในอนาคต และเรา
สามารถใช้ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานจริง
จากโครงการนีใ้นพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศได้” 
นายเดอ ซลิวากลา่ว 

ในการท�างานภาคสนามในชว่งเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะทางห้ากลุม่ได้ศกึษาข้อมลูในด้านตา่ง ๆ  
เพ่ือให้งานเสร็จสิน้ โดยแตล่ะกลุม่ประกอบ
ด้วยวิศวกรชายฝ่ัง นกัชีววิทยา นกัส�ารวจ
อทุกศาสตร์ ผู้ใช้งานระบบดาวเทียมระบพิุกดั
ต�าแหนง่บนพืน้โลก และผู้ เช่ียวชาญด้านการ
สง่ก�าลงับ�ารุง กลุม่ผู้ เช่ียวชาญนีจ้ะรวบรวม
ข้อมลูและภาพถ่ายของลกัษณะชายฝ่ัง รูป
แบบการใช้งานโดยมนษุย์ การกดัเซาะชายฝ่ัง 
ข้อมลูทางเศรษฐกิจและสงัคม และทรัพยากร
ทางชีวภาพท่ีมีอยู ่ผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมด
ยกเว้นเหลา่ทหารชา่งกองทพับกสหรัฐฯ คือ

ผู้แทนต่าง ๆ จากกองทพัเรือศรีลงักา หน่วยงานพทิกัษ์ส่ิงแวดล้อมทางทะเลและหน่วยงานรัฐบาลอืน่ ๆ รวบรวมข้อมูล
ในการจดัท�าแผนทีส่ิ่งแวดล้อมใกล้กบัท่าเรือโคลมัโบ   พีเอสเอส พรีมาดาซา/กองทพัเรือศรีลงักา 
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ปฏิบตักิารทกัษะร่วมทางทะเลแบบบรูณา
การของหนว่ยเฉพาะกิจร่วมภาคพืน้ตะวนั
ตก หลกัสตูรนีมี้ระยะเวลา 10 วนั จดัขึน้ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีเจ้าหน้าท่ี 
39 นายจากกองเรือพิเศษและกองเรือโจมตี
เร็ว กองทพัเรือศรีลงักาเข้าร่วมการฝึก 

ศูนย์กลางการค้าทีส่�าคญั
การรักษาความมัน่คงทางทะเลโดยศรี
ลงักาเป็นสิง่ส�าคญัย่ิงตอ่การรักษาความ
คลอ่งตวัทางการค้าในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย กองทพัเรือและหนว่ยยามฝ่ังศรี
ลงักามีประสบการณ์หลายปีในการตอ่สู้
กบัการก่อการร้ายทางทะเลเพราะต้อง
ขบัเค่ียวกบักลุม่พยคัฆ์ทะเล ซึง่เป็นกอง
ก�าลงัทางน�า้ของกลุม่พยคัฆ์ทมิฬอีแลม 
โดยได้รับเงินทนุสนบัสนนุสว่นใหญ่จาก
การค้ายาเสพตดิในชว่งสงครามกลางเมือง
ในศรีลงักาท่ีกินเวลา 30 ปี แม้ภยัคกุคาม
จากกลุม่พยคัฆ์ทมิฬอีแลมจะถกูขจดัไป
ใน พ.ศ. 2552 แตข่ณะนีศ้รีลงักาก็ยงัต้อง
ตอ่สู้กบัการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั การค้า
ยาเสพตดิและภยัคกุคามอ่ืน ๆ เชน่ การ
ประมงผิดกฎหมายท่ีไมมี่การรายงานและ
ไร้การควบคมุ เม่ือการลกัลอบขนสง่สนิค้า
ผิดกฎหมายโดยใช้เรือประมงและเรือใบ
เพ่ิมจ�านวนขึน้ การใช้เรือเร็วโจมตีขนาด
เลก็เพ่ือรักษาความมัน่คงทางทะเลก็นา่
จะแพร่หลายมากขึน้ด้วยเชน่กนั หนว่ย
เฉพาะกิจร่วมภาคพืน้ตะวนัตกมุง่หวงัท่ี
จะสร้างความสมัพนัธ์กบักองทพัเรือและ
หนว่ยยามฝ่ังศรีลงักาตอ่ไปด้วยการจดัการ
ฝึกอบรมร่วมกบัชดุปฏิบตักิารทกัษะร่วม
ทางทะเลแบบบรูณาการ หนว่ยเฉพาะกิจ
ร่วมภาคพืน้ตะวนัตกเตรียมพร้อมท่ีจะให้
ความชว่ยเหลือแก่กองทพัเรือศรีลงักาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุง
สนามยิงปืนสองแหง่ให้มีความทนัสมยั
ขึน้เพ่ือสนบัสนนุกองเรือพิเศษและศนูย์
รับสมคัรบคุลากรเพ่ือเข้ารับราชการใน
กองทพัเรือศรีลงักา 

ขณะท่ีศรีลงักาท�างานเพ่ือบรรลวิุสยั
ทศัน์ในการเป็นศนูย์กลางพลวตัของ
โลก ความพยายามในการสร้างขีดความ
สามารถระหวา่งประเทศของกองทพัเรือ
และหนว่ยยามฝ่ังศรีลงักาก็จะชว่ยรับ
ประกนัความส�าเร็จ  o

อา่นตอ่จากหน้า 54

ผู้ เช่ียวชาญของรัฐบาลศรีลงักาท่ีสามารถ
ปฏิบตัภิารกิจนีไ้ด้อีกครัง้อนาคต 

คณะท�างานตา่ง ๆ ได้วิเคราะห์และ
จ�าแนกแนวชายฝ่ังทัง้หมดเป็นระยะทาง 221 
กิโลเมตร และได้บนัทกึลกัษณะภมิูเทศตา่ง ๆ  
ได้กวา่ 4,000 รายการ ผลลพัธ์ท่ีได้จาก
การท�างานคือฐานข้อมลูขนาดใหญ่ส�าหรับ
การสนบัสนนุผู้ตอบสนองสถานการณ์เร่ิม
แรกและผู้วางแผนเพ่ือให้สามารถท�าการ
ตดัสนิใจได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมี
ประสทิธิผลมากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ ขณะนี ้ผู้
ตอบสนองสถานการณ์เร่ิมแรกสามารถมอง
เหน็ความออ่นไหวในระดบัตา่ง ๆ และจดั
เตรียมมาตรการในการตอบสนองได้ตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี ้ผู้ตอบสนอง
สถานการณ์เร่ิมแรกยงัสามารถใช้ระบบ
ข้อมลูทางภมิูศาสตร์ได้อยา่งงา่ยดายเพ่ือ
วิเคราะห์ “สถานการณ์สมมต”ิ ท่ีอาจเกิดขึน้ 
และปฏิบตัติามมาตรการด้านการสื่อสารและ
การตอบสนอง  

กองพลมหาสมทุรแปซฟิิก ซึง่อยูใ่นสงักดั
ของเหลา่ทหารชา่งกองทพับกสหรัฐฯ มีหน้า
ท่ีรับผิดชอบด้านการปฏิบตัิภารกิจของเหลา่
ทหารชา่งกองทพับกสหรัฐฯ ในภมิูภาคอินโด
แปซฟิิกเพ่ือสนบัสนนุกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก โครงการนีมี้
การด�าเนินการโดยคณะท�างานของกอง
พลมหาสมทุรแปซฟิิกในเขตโฮโลลลู ูและ
สถาบนัทรัพยากรน�า้แหง่กองทพับกสหรัฐฯ 

ความพยายามนีท้�าให้ได้ภาพรวมท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ีโครงการ ซึง่รวม

ถงึภาพถ่ายในพืน้ท่ีหลายพนัภาพ ตามท่ี
นายเบนตนั ชิง ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบข้อมลู
ทางภมิูศาสตร์จากเขตโฮโนลลูรูะบ ุ“เม่ือ
เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศตัง้แต่
ในชว่งทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) 
จนถงึปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิด
ขึน้เป็นเร่ืองท่ีนา่ทึง่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน
ทะเลสาบเนกอมโบ” นายชิงกลา่ว “มนันา่
สนใจท่ีจะได้เหน็วา่การวางผงัเมืองในรูป
แบบใหม ่การบริหารจดัการทางชีวภาพและ
การพฒันาท่ีดนิ จะสง่ผลอยา่งไรตอ่ชายฝ่ัง 
การใช้ท่ีดิน และทรัพยากรทางชีวภาพใน
อนาคต” 

พืน้ท่ีโคลมัโบและเนกอมโบถกูเลือก
ให้เป็นพืน้ท่ีศกึษาของโครงการอนัเน่ืองมา
จากความหลากหลายของระบบนิเวศและ
ประชากร ตลอดจนรูปแบบการสญัจรทาง
เรือท่ีเข้าออกทา่เรือโคลมัโบในปัจจบุนั และ
สถานประกอบการปิโตรเลียมบนบก/นอก
ชายฝ่ังท่ีเก่ียวข้อง  

“ส�าหรับภารกิจการจดัท�าดชันีความออ่น
ไหวตอ่สิง่แวดล้อมในอนาคตในศรีลงักานัน้ 
มีค�าแนะน�าให้จดัท�าเคร่ืองมือท่ีคล้ายคลงึกนั
ส�าหรับแนวชายฝ่ังทางตอนใต้” น.อ.คาลานา 
จินาดาซา ผู้บญัชาการการปฏิบตักิารทางน�า้ 
กองทพัเรือศรีลงักากลา่ว 

แนวชายฝ่ังทางตอนใต้ของศรีลงักาเป็น
หนึง่ในพืน้ท่ีท่ีมีการสญัจรทางเรือท่ีคบัคัง่
มากท่ีสดุในโลก โดยมีเรือบรรทกุน�า้มนั
มากมายท่ีเดินทางระหวา่งตะวนัออกกลาง 
แอฟริกาและเอเชีย 

กองทพัเรือศรีลงักาน�าทางคณะส�ารวจของสหรัฐฯ และศรีลงักาผ่านทะเลสาบเนกอมโบ  
พีเอสเอส พรีมาดาซา/กองทพัเรือศรีลงักา 
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กระบอกเสียง
IPDF

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
เวียดนามและจนี
เ วี ย ด น า ม มี วิ ธี ก า ร ป ฏิ บัติ ท่ี เ ป็ น สู ต ร ส� า เ ร็ จ ส� า ห รั บ จี น ห รื อ ไ ม่

ความสัมพนัธ์ระหว่างจนีและเวียดนามมีความผกผันไปมาอยู่หลายรอบระหว่างความ
สัมพนัธ์แบบปกตแิละความสัมพนัธ์ที่ถดถอย ด้วยที่ตัง้ทางภมูศิาสตร์ที่อยู่ตดิกันของ
จนีและเวียดนาม และประวัตศิาสตร์อันยาวนานในเร่ืองการรุกรานและการยดึครอง
ของจนี ตลอดจนความคล้ายคลึงกันทางอุดมการณ์และการเมืองของทัง้สองประเทศ
ในปัจจุบนั แนวทางการพฒันาที่คล้ายกัน การพึ่งพาทางเศรษฐกจิและข้อพพิาททาง
ทะเล ทัง้หมดนีท้�าให้ความสัมพนัธ์แบบอสมมาตรของเวียดนามและจนีมีความซับ
ซ้อนโดยแท้จริง 

เร่ืองโดย เฮือง เล ดร.ท/ูภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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อยา่งไรก็ตาม ในบรรดาประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เม่ือ
ต้องเผชิญกบัความแข็งกร้าวของจีนในภมิูภาคนี ้เวียดนามดเูหมือน
จะเป็นประเทศท่ีมีกลยทุธ์มากท่ีสดุในหมูป่ระเทศในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ซึง่อาจจะอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัสงิคโปร์ เวียดนามมีปัจจยั
ท่ีส�าคญัสามข้อท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ ได้แก่ ประสบการณ์ใน
การรับมือกบัความก้าวร้าวของจีน ท่ีตัง้อนัเหมาะสมทางยทุธศาสตร์
ซึง่มีอาณาเขตตดิตอ่กบัพรมแดนทางตอนใต้ของจีน และอิทธิพล
ทางการทตูท่ีอาจท�าให้จีนต้องใช้ความพยายามอยา่งมากทัง้ใน
ทางการเมืองและทางกลยทุธ์ในการขยายอิทธิพล

   ปัจจยัข้อแรก  ประสบการณ์ของเวียดนามในเร่ืองความ
ก้าวร้าวของจีนน�ามาซึง่การเรียนรู้ ในอดีต เวียดนามเป็นสว่นหนึง่
ท่ีส�าคญัของแผนการของจกัรวรรดจีินท่ีจะขยายอิทธิพลไปทาง
ใต้ แม้วา่จีนจะปกครองเวียดนามมาเป็นเวลา 1,000 ปีจนถงึ พ.ศ. 
1481 แตจี่นก็ประสบความล้มเหลวในชว่งสหสัวรรษตอ่มาในการ
ผนวกเวียดนามเข้ากบัดนิแดนของตน ด้วยสงครามท่ีด�าเนินมา
หลายศตวรรษ ท�าให้เวียดนามด�ารงอตัลกัษณ์ของชาตเิอาไว้และ
ปลกูฝังความต้องการท่ีแนว่แนใ่นการตอ่ต้านการครอบง�าของจีน 
ความพา่ยแพ้ตอ่ประเทศท่ีมีขนาดเลก็กวา่มากท�าให้จีนมองวา่
เวียดนามเป็น “แนวเขตทางกายภาพอนัแข็งแกร่งทางตอนใต้ของ
ตน” เวียดนามเคยถกูลงโทษอยา่งรุนแรงเม่ือแนวทางทางการเมือง
ของรัฐบาลเวียดนามไมส่อดคล้องกบัเจตจ�านงของรัฐบาลจีน ทัง้ใน
ด้านความมัน่คงและเศรษฐกิจ ดงัจะเหน็ได้จากอดีตท่ีผา่นมาเม่ือ
ไมน่านนี ้หลงัจากสงครามนองเลือดอนัยาวนานกบัสหรัฐอเมริกา
และความขดัแย้งกบัเขมรแดงในกมัพชูาท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก
จีน เวียดนามก็ตกอยูใ่นภาวะถกูตดัขาด แตเ่ม่ือมีการพฒันาความ
สมัพนัธ์กบัจีนและกบัสหรัฐอเมริกาในเวลาตอ่มา เวียดนามก็หลดุ
พ้นจากการตดัขาดทางการทตูและความยากจน 

รากฐานความสมัพนัธ์แบบทวิภาคีในปัจจบุนัเป็นผลมาจาก
การฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์จนกลบัมาเป็นปกตกิบัรัฐบาลจีนใน พ.ศ. 

2534 ซึง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวียดนาม
กบัจีนเคยอยูใ่นภาวะย�่าแยอ่นัเน่ืองมาจาก
สงครามชายแดนท่ีเกิดขึน้ในระยะสัน้ ๆ แต่
มีความรุนแรงใน พ.ศ. 2522 การพฒันา
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วไมไ่ด้เป็นไปโดย
ปราศจากผลกระทบตอ่รัฐบาลเวียดนาม 
เพราะตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา เวียดนามก็ต้องใช้ “หลกัการสามข้อ” ใน
นโยบายการป้องกนัประเทศ ซึง่ได้แก่การไมมี่พนัธมิตรทางทหาร 
การไมมี่ฐานทพัทหารตา่งชาตใินเวียดนาม และการไมพ่ึง่พาประเทศ
ใดประเทศหนึง่เพ่ือตอ่สู้กบัอีกประเทศหนึง่ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้
กบัรัฐบาลจีนวา่เวียดนามจะไมส่ร้างพนัธมิตรเพ่ือตอ่ต้านจีน 

การด�าเนินกลยทุธ์ของเวียดนามถกูจ�ากดัโดยหลกัการดงักลา่ว 
ท�าให้รัฐบาลเวียดนามคาดหวงัวา่รัฐบาลจีนจะรักษาสญัญาวา่จะ
เป็นเพ่ือนบ้านท่ีดีและเป็นมิตรท่ีดี ภายใต้คตพิจน์ “การให้ความ
ร่วมมือในขณะท่ีต้องดิน้รน” ท�าให้รัฐบาลเวียดนามต้องใช้ความ
พยายามอยา่งหนกัหนว่งเพ่ือให้ประเทศเพ่ือนบ้านยกัษ์ใหญ่แหง่นี ้
พอใจในขณะเดียวกนัก็ต้องปกป้องอธิปไตยของตนเอง รัฐบาลของ
ทัง้สองประเทศได้วางรากฐานเพ่ือเป็นชอ่งทางในการสื่อสารแบบ
ทวิภาคี ซึง่มีตัง้แตก่ารเจรจาระหวา่งสองประเทศและการประชมุ
ทางกลาโหมท่ีมีขึน้อยา่งสม�่าเสมอ ไปจนถงึการจดัท�าสายดว่นเพ่ือ
ให้ผู้น�าประเทศสามารถตดิตอ่สื่อสารกนัโดยตรงอยา่งทนัทีทนัใดใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัทะเลจีนใต้ 

ปัจจยัข้อท่ีสอง ท่ีตัง้ของเวียดนามท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่กบั
พรมแดนทางตอนใต้ของจีน ท�าให้เวียดนามเป็นท่ีมัน่อนัเหมาะ
สมในทางยทุธศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในบริบทของข้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ แม้วา่ความใกล้ชิดกบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีขนาดใหญ่
กวา่มากแหง่นีจ้ะท�าให้เวียดนามมีความเสี่ยงตอ่การรุกรานของ
จีน แตท่ี่ตัง้ทางภมิูศาสตร์ของประเทศก็ท�าให้มีข้อได้เปรียบเชน่กนั 
เวียดนามมีแนวชายฝ่ังตดิทะเลจีนใต้ท่ีมีความยาว 3,260 กิโลเมตร 

นายเจิน่ ดัย่ กวาง 
ประธานาธิบดเีวยีดนาม 
(คนทีส่องจากขวา) กล่าว
ในการประชุมทีศ่าลา
ประชาคมในกรุงปักกิง่ 
ประเทศจนี เมือ่เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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ซึง่ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดนิเรือท่ีส�าคญั นบัตัง้แตท่ี่นายห ูจ่ินเทา 
อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีนกลา่วอยา่งชดัเจนใน
การท่ีจะท�าให้จีนกลายเป็นมหาอ�านาจทางทะเลใน พ.ศ. 2555 ความ
ต้องการของจีนในการครอบครองทะเลจีนใต้ก็ปรากฏให้เหน็เดน่ชดัมาก
ขึน้ ท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์ของเวียดนามจงึมีความส�าคญัอยา่งย่ิงตอ่ความ
ปรารถนาของรัฐบาลจีน และประเทศมหาอ�านาจขนาดใหญ่และขนาด
กลางหลายประเทศก็พยายามท่ีจะขดัขวาง ดงันัน้ ข้อพิพาททางทะเล
ของระหวา่งเวียดนามกบัจีนจงึได้รับความสนใจมากกวา่กรณีอ่ืน ๆ 

ตวัอยา่งเชน่ เม่ือบริษัท ไชนา่ เนชนันลั ออฟชอร์ ออยล์ คอร์เปอเร
ชนั ได้น�าแทน่ขดุเจาะน�า้มนัไหห่ยาง ฉือโหยว 981 เข้าไปตดิตัง้ในเขต
เศรษฐกิจจ�าเพาะท่ีอ้างสทิธิโดยเวียดนามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2557 ความเคล่ือนไหวนีสุ้ม่เสี่ยงตอ่การท่ีความขดัแย้งทวีความรุนแรง

ขึน้ ความทะเยอทะยานในเชิงกล
ยทุธ์ของจีนถกูขดัขวาง แตใ่น
ขณะเดียวกนัก็ได้รับแรงกระตุ้น
จากบทบาทท่ีเพ่ิมมากขึน้ของชาติ

มหาอ�านาจตา่ง ๆ จากภายนอกภมิูภาคในทะเลจีนใต้ เม่ือมีแนวโน้ม
วา่จะมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายในฟิลปิปินส์ภายใต้การบริหาร
ประเทศของประธานาธิบดีโรดรีโก ดแูตร์เต จดุยืนของเวียดนามใน
ทะเลจีนใต้จงึเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัมากย่ิงขึน้ตอ่กรณีพิพาทตา่ง ๆ ในภมิูภาค 

สิง่นีน้�าไปสูปั่จจยัข้อท่ีสาม นัน่ก็คือ อิทธิพลทางการทตูและความ
ร่วมมือทางกลาโหมท่ีเพ่ิมขึน้ของเวียดนาม ดลุแหง่อ�านาจคือมิตร
หรือตวัชว่ยท่ีดีท่ีสดุของประเทศขนาดเลก็ ในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดกบั
ประเทศขนาดเลก็จากการแขง่ขนัของประเทศมหาอ�านาจนัน้ คงไมมี่
ตวัอยา่งไหนท่ีเป็นเคร่ืองเตือนใจได้ดีไปกวา่เวียดนาม ซึง่ค�านีค้รัง้
หนึง่มีความหมายเชน่เดียวกบัค�าวา่สงครามในโลกตะวนัตก ไมใ่ชช่ื่อ
ของประเทศ ขณะนี ้เวียดนามพยายามใช้ประโยชน์จากการแขง่ขนั
ของชาตมิหาอ�านาจเพ่ือรักษาสนัตภิาพและปกป้องอธิปไตยของตน 

แทนท่ีจะเข้าไปพวัพนักบัการเผชิญหน้ากบัพวกยกัษ์ใหญ่ นบัตัง้แต่
เหตกุารณ์แทน่ขดุเจาะน�า้มนัไหห่ยาง ฉือโหยว 981 เป็นต้นมา ความ
สมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลเวียดนามกบัรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลญ่ีปุ่ นและ
รัฐบาลอินเดียก็เพ่ิมขึน้และขยายไปสูค่วามร่วมมือระหวา่งกองทพัโดย
เน้นเร่ืองความมัน่คงทางทะเลเป็นพิเศษ การกระชบัความสมัพนัธ์ท่ี
นา่สนใจระหวา่งเวียดนามและสหรัฐฯ และการพฒันาความสมัพนัธ์
อยา่งจริงจงักบัชาตมิหาอ�านาจอ่ืน ๆ ถือเป็นหวัใจส�าคญัในการลด
ภยัคกุคามจากจีน การไปเยือนกรุงฮานอยเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2559 ของนาย บารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนัน้ และ
การยกเลกิมาตรการท่ีมีมานานหลายสบิปีในการห้ามขายอาวธุให้กบั
เวียดนามถือเป็นเร่ืองส�าคญัย่ิง และเป็นการปทูางให้กบัการสร้างความ
สมัพนัธ์ท่ีดีในยคุใหม ่ตามท่ีข้าพเจ้าเคยบอกไว้ในท่ีอ่ืน ๆ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสหรัฐฯ และเวียดนามในปัจจบุนัอยูใ่นสถานะท่ีดีท่ีสดุเม่ือดจูาก
ประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นมาของทัง้สองประเทศ 

การท่ีนายโดนลัด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ท�าให้เกิดความไมแ่นน่อนวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลเวียดนาม
และรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมจะมีเสถียรภาพนัน้จะยัง่ยืนตอ่ไปหรือไม ่หนึง่
ในการตดัสนิใจข้อแรก ๆ ของนายทรัมป์หลงัจากท่ีเข้ารับต�าแหนง่
ประธานาธิบดีคือการถอนตวัออกจากความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจภาค
พืน้แปซฟิิก ซึง่เป็นเป็นความตกลงทางการค้าแบบพหภุาคีท่ีเวียดนาม
คาดหวงัวา่จะได้รับประโยชน์ แม้จะมีความผิดหวงัในขัน้ต้น แตรั่ฐบาล
เวียดนามก็พยายามท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์เชิงรุกกบัรัฐบาลของนายทรัมป์ 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายเหงียนซวน ฟกุ นายกรัฐมนตรี
เวียดนามได้ไปเยือนท�าเนียบขาว ซึง่ถือวา่เป็นครัง้แรกท่ีมีการไปเยือน
โดยผู้น�าของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นผู้น�าคนท่ีสาม
ของภมิูภาคเอเชียถดัจากนายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น และ
นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน การไปเยือนท�าเนียบขาวครัง้นีส้ง่ผลให้
มีการท�าข้อตกลงทางการค้า แตท่ี่ส�าคญัมากไปกวา่นัน้คือการตอกย�า้
ความเช่ือมัน่วา่แตล่ะฝ่ายมีความตัง้ใจท่ีจะร่วมมือกนั 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มกัจะมีแนวโน้มในการโอนออ่นผอ่น
ตามการเมืองของชาตมิหาอ�านาจ และในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ความ
สอดคล้องระหวา่งรัฐบาลตา่ง ๆ ในภมิูภาคนีก็้เกิดความผนัผวนเป็นครัง้
คราว ด้วยข้อพิจารณาทางภมิูศาสตร์การเมืองและผลประโยชน์แหง่
ชาตท่ีิแตกตา่งกนัในปัจจบุนัระหวา่งบรรดาประเทศในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ แนวทางปฏิบตัขิองเวียดนามจงึไมส่ามารถใช้เป็นสตูรส�าเร็จ
ในการรับมือกบัจีนได้ และไมว่า่จะเป็นสตูรส�าเร็จใดก็ตามก็คอ่นข้างจะ
ใช้ได้ไมน่าน เน่ืองจากกลุม่ทางการเมืองตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งไมห่ยดุน่ิง และน�าไปสูก่ารเปลี่ยนขัว้อ�านาจ
อยา่งทนัทีทนัใด อยา่งไรก็ตาม ประเทศตา่ง ๆ สามารถใช้เวียดนามเป็น
ประเดน็อ้างอิง ด้วยประวตัคิวามเป็นมาในเร่ืองการตอ่ต้านการครอบง�า
ของจีน แม้วา่จะไมมี่สตูรส�าเร็จใดท่ีจะใช้ในการรับมือกบัจีน แตอ่ยา่ง
น้อยท่ีสดุก็มีการปฏิบตัอิยูส่ามประการท่ีเวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงจ�าเป็นต้องท�า 

ประการแรก ให้ตระหนกัวา่การปฏิสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัจีนไมไ่ด้
เป็นโอกาสทองเสมอไปและอาจกลายเป็นกบัดกัหนี ้กลยทุธ์การลงทนุ
ของจีนหลาย ๆ อยา่งท�าให้เกิดผลประโยชน์ในระยะสัน้และเป็นรูปธรรม 
แตใ่นระยะยาวจะสร้างผลประโยชน์ให้กบัรัฐบาลจีน และใน  

นายเจิน่ ดัย่ กวาง ประธานาธิบดี
เวยีดนาม ตรวจแถวกองทหาร

เกยีรตยิศของจนีในระหว่างพธีิ
ต้อนรับทีศ่าลาประชาคมในกรุงปักกิง่ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2560
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หลาย ๆ กรณีจะเป็นการบอ่นท�าลายผลประโยชน์ของประเทศนัน้ ๆ 
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สว่นใหญ่จะพะวงอยูก่บัการเมือง
ภายในประเทศ ดงันัน้จงึมีแนวโน้มวา่จะมีมมุมองหรือความคดิแบบเอา
ตนเองเป็นหลกั ความนา่ดงึดดูใจของจีนในแงโ่อกาสทางเศรษฐกิจดู
เหมือนจะมีอิทธิพลกบับางประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มากกวา่
แนวโน้มในเร่ืองภยัคกุคาม การหาความสมดลุระหวา่งโอกาสทาง
เศรษฐกิจและภยัคกุคามคือความท้าทายท่ีทกุประเทศในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ต้องเผชิญเหมือน ๆ กนั เวียดนามอยูใ่นแถวหน้าของกลุม่
ประเทศท่ีรู้สกึได้ถงึ “ภยัคกุคามจากจีน” อนัท่ีจริงแล้ว ภยัคกุคามจาก
จีนนัน่เองท่ีผลกัดนัให้เวียดนามท�าการตดัสนิใจโดยใช้การวางแผนลว่ง
หน้ามากขึน้ในด้านนโยบายการป้องกนัประเทศ การทตูและการค้า การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภมิูศาสตร์การเมืองในปัจจบุนัท�าให้รัฐบาล
เวียดนามนกึถงึการบีบบงัคบัและการขยายอิทธิพลของจีนในอดีต สิง่
ส�าคญัคือประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ต้องตระหนกัวา่
แรงจงูใจทางเศรษฐกิจจะมาพร้อมกบัผลเสียท่ีมากกวา่ในระยะยาว
กวา่ ในความสมัพนัธ์แบบอสมมาตร ประเทศท่ีมีขนาดเลก็กวา่ต้องมี
ความเช่ียวชาญทางกลยทุธ์ ภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อยูต่ดิกบั
พรมแดนประเทศจีน ดงันัน้จงึมีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงภมิูภาคนีเ้ข้ากบัจีน ตวัอยา่งเชน่ 
อนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง ท่ีแม้จะได้รับการพฒันาอนัเน่ืองมาจากการ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของจีน แตก็่ได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจาก
เข่ือนไฟฟ้าพลงัน�า้ของจีนตามล�าแมน่�า้โขง ซึง่สง่ผลตอ่การกระจายน�า้
และผลผลติทางการเกษตร 

ประการท่ีสอง เวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้จ�าเป็นต้องสร้างกลยทุธ์ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เทา่ทนักบัขีดความ
สามารถของรัฐบาลจีนท่ีเพ่ิมขึน้ในทกุ ๆ ด้าน การท�าความเข้าใจกบั

วฒันธรรมทางกลยทุธ์และประวตัคิวามเป็นมาของจีนนัน้เป็นประโยชน์
ตอ่บรรดาผู้น�าของเวียดนาม แตก็่ไมส่ามารถท่ีจะชะลา่ใจได้ สงคราม
ในยคุใหมเ่ป็นสงครามแบบครอบคลมุ ท�าให้การตอ่ต้านการบีบบงัคบั
ของจีนมีความซบัซ้อนและยากกวา่ท่ีเคยเป็นมา การสงครามทาง
เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ การทตู จิตวิทยา และสารสนเทศมีแนวโน้มวา่จะ
เกิดขึน้มากกวา่ภยัคกุคามจากการสงครามแบบดัง้เดมิในสนามรบ จีน
ได้ลงทนุในการเป็นผู้น�าท่ีมีอิทธิพลในทกุรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นการทหาร 
เศรษฐกิจ พลงังานหรือเทคโนโลยี จีนก�าลงัท�าให้ตนเองได้ประโยชน์
สงูสดุจากการบีบบงัคบัในทกุรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นการลงโทษหรือการ
สร้างแรงจงูใจ โดยท�าให้สิง่เหลา่นีก้ลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง 

สดุท้ายนัน้ เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี ทัง้เวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ ไม่
สามารถท�างานได้โดยล�าพงัในการรับมือกบัภยัคกุคามจากจีน สิง่ส�าคญั
คือประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะต้องท�างานร่วมกนั และ
ร่วมมือกบัประชาคมโลกและปฏิบตัติามหลกันิตธิรรม การสร้างความ
ผกูพนัอนัเหนียวแนน่กบัพนัธมิตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และการ
สง่เสริมความมุง่มัน่ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตอ่ประเดน็ตา่ง ๆ ของภมิูภาคคือสิง่จ�าเป็น 
รัฐบาลเวียดนามต้องเพ่ิมการสนบัสนนุตอ่ความสามคัคีของอาเซียนและ
สร้างความร่วมมือกบัสงิคโปร์ ซึง่มีความกระตือรือร้นท่ีจะปกป้องความ
สมัพนัธ์ของอาเซียน เพ่ือให้บรรดาประเทศเพ่ือนบ้านของตนตระหนกั
ถงึความเช่ือมโยงระหวา่งผลประโยชน์ด้านความมัน่คงในระดบัประเทศ
และระดบัภมิูภาค  o

ดร. เฮือง เล ท ูเป็นนกัวิชาการอาคนัตกุะท่ีศนูย์ศกึษาด้านยทุธศาสตร์และการป้องกนัประเทศ 
มหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลีย และเป็นนกัวิชาการสงักดัท่ีสถาบนัยซูอฟ อีชกั แหง่สถาบนัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา ประเทศสงิคโปร์ บทความนีค้ดัลอกมาจากรายงานของสถาบนัวิจยัโลวี เร่ือง 
“มมุมองของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เก่ียวกบัการแขง่ขนัระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน” ซึง่ตีพิมพ์ในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2560 และมีการเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั ครัง้นี ้

นายเทด็ โอเซียส เอกอคัรราชทูตสหรัฐฯ (กลาง) เดนิไปพร้อมกบั
เจ้าหน้าทีห่น่วยยามฝ่ังเวยีดนาม ในระหว่างพธีิส่งมอบเรือลาด
ตระเวนเมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทีจ่งัหวดักว๋างนาม ประเทศ
เวยีดนาม สหรัฐฯ ได้ส่งมอบเรือลาดตระเวนชายฝ่ังหกล�าเพือ่ขยาย
ความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างสองประเทศ ท่ามกลางความ
ตงึเครียดในทะเลจนีใต้ทีก่�าลงัมกีรณพีพิาท
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วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IPDF
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หน้าตรงข้าม: ดอกบัวบานสะพร่ังเป็นคร้ังแรกในรอบสิบปี ณ อุทยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอด ซ่ึงอยู่ทางตอน
ใต้ของประเทศไทย ความงดงามทางธรรมชาตทิีน่่าประทบัใจนีด้งึดูดนักท่องเทีย่วมากมายให้เข้ามาเยีย่มชม 

ภาพและเร่ืองโดย เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส 
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ความงดงามอัน
ศักดิ์สิทธิ์

ดอกบัวอันบอบบางที่อุทยานแห่งชาติของไทยฟ้ืนตัวขึ ้นมาใหม่หลังจากที่หายไปเป็น 10 ปี

เป็นครัง้แรกในรอบทศวรรษท่ีบงึแหง่
นีข้องไทยได้เผยความลบัอนันา่
ตระการตา นัน่ก็คือดอกบวัสีชมพท่ีู
บานสะพร่ังหลายหม่ืนดอก

ทะเลแหง่สีสนั ณ อทุยานแหง่
ชาตเิขาสามร้อยยอดแหง่นี ้ซึง่อยูห่า่ง
จากรุงเทพมหานครไปทางใต้สามชัว่โมง เป็น
ความงดงามทางธรรมชาตท่ีินา่ประทบัใจท่ีคาดหวงั
วา่จะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส�าคญัในพืน้ท่ี อยา่งไร
ก็ตาม ได้มีการแจ้งเตือนให้ระมดัระวงัเร่ืองความเปราะ
บางของสภาพแวดล้อม โดยเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์อทุยาน
แหง่ชาตไิด้ร้องขอให้ประชาชนงดเว้นการมาเย่ียมชม
จนกวา่บงึแหง่นีจ้ะมีความแข็งแรงสมบรูณ์พอท่ีจะรับ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีหลัง่ไหลเข้ามาได้  

ดอกบวัเหลา่นีซ้ึง่ถือวา่เป็นดอกไม้ศกัดิ์สทิธ์ิใน
วฒันธรรมไทย คือขา่วดีส�าหรับชาวบ้านท่ีถ่อเรือพานกั
ทอ่งเท่ียวท่ีมาพร้อมกบักล้องถ่ายรูปเข้าชมดอกบวัท่ี
ขึน้บานเตม็บงึใหญ่ 

“อทุยานแหง่ชาตกิ�าลงัอยูใ่นระหวา่งการฟืน้ฟู
ดอกบวั เม่ือถงึเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว อทุยานจะเปิดให้
ประชาชนทัว่ไปเข้าชม” นายรุ่งโรจน์ อศัวกลุธารินท์ 
หวัหน้าอทุยานแหง่ชาตเิขาสามร้อยยอดกลา่ว 

ค�าแนะน�าของนายรุ่งโรจน์เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ 
อทุยานแหง่นีป้ระกอบไปด้วยบงึ แควและภเูขาหินปนู
ท่ีสงูตระหงา่น ซึง่เป็นความหลากหลายทางสภาพ
ภมิูศาสตร์ท่ีนา่ทึง่ แตใ่นชว่งสบิปีท่ีผา่นมา อทุยานแหง่
นีไ้มมี่ดอกบวัให้เหน็เลย ไมมี่ใครสามารถบอกได้วา่

เพราะเหตใุด เจ้าหน้าท่ีระบวุา่เป็นผล
รวมของภยัแล้ง มลพิษจากปุ๋ ย และ
ฟาร์มอาหารทะเลในบริเวณใกล้เคียง 

ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา เจ้าหน้าท่ี
พิทกัษ์อทุยานแหง่ชาตพิยายาม

ท�าความสะอาดและจดัระเบียบอทุยาน 
และใน พ.ศ. 2560 ความพยายามดงักลา่วก็ให้

ผลท่ีคุ้มคา่ นัน่ก็คือการกลบัมาของบงึบวัสีชมพ ู
ประเทศไทยพยายามอยา่งหนกัท่ีจะสร้างสมดลุ

ระหวา่งอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีให้ผลตอบแทน
สงูและการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม มีเพียงไมก่ี่ประเทศท่ี
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวเตบิโตขึน้อยา่งมาก ในชว่ง
สบิปีท่ีผา่นมา จ�านวนนกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศ
เพ่ิมขึน้กวา่เทา่ตวัจาก 13.8 ล้านคนใน พ.ศ. 2549 
เป็น 32.5 ล้านคนใน พ.ศ. 2559 ซึง่นกัทอ่งเท่ียวชาว
จีนมีสว่นท่ีท�าให้ตวัเลขดงักลา่วเพ่ิมสงูขึน้ 

ผู้ ท่ีคาดหวงัวา่จะได้พบกบัชายหาดท่ีเงียบสงบและ
งดงามตามธรรมชาตอิยา่งท่ีเหน็ในแผน่พบัโฆษณา
การทอ่งเท่ียวมกัจะผิดหวงัเม่ือเจอกบัฝงูนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีล้นหลาม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการ
ปิดอทุยานแหง่ชาต ิ61 แหง่ ซึง่รวมถงึอทุยานทาง
ทะเล 25 แหง่เพ่ือไมใ่ห้นกัเท่ียวเดินทางเข้าไปในหน้า
มรสมุ ซึง่เป็นการปฏิบตัปิระจ�าปีเพ่ือชว่ยให้อทุยานฟืน้
ตวั อยา่งไรก็ตาม นกัสิง่แวดล้อมบางรายระบวุา่ ระบบ
นิเวศท่ีเปราะบางท่ีสดุจ�าเป็นต้องปิดนานกวา่นัน้หรือ
มีมาตรการในการควบคมุจ�านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ม
งวดขึน้
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นายพนั กีมนุ อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาต ิได้รับเลือกให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมแหง่
คณะกรรมการโอลมิปิกสากล 

นายพนัซึง่เป็นชาวเกาหลีใต้
ท่ีเคยท�าหน้าท่ีผู้น�าในองค์การ
สหประชาชาตใินชว่ง พ.ศ. 2550 ถงึ 
พ.ศ. 2559 จะมาท�าหน้าท่ีแทนนาย
ยสูซฟูา นาดเิย 

ในระหวา่งการกลา่วสนุทรพจน์
เพ่ือเข้ารับต�าแหนง่ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 นายพนักลา่วถงึงาน
ใหมข่องตนวา่เป็น “ความรับผิดชอบท่ีจริงจงั” 

หนึง่ในงานท่ีนายพนัต้องรีบจดัการอยา่งเร่งดว่นคือการตรวจสอบ
กรณีอือ้ฉาวเร่ืองการซือ้คะแนนเสียงท่ีเก่ียวข้องกบัการจดังานโอลมิปิก
เม่ือ พ.ศ. 2559 ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร นายคาร์ลอส นซูแมน ซึง่เป็น
สมาชิกคณะกรรมการโอลมิปิกสากลชาวบราซลิ ถกูสอบสวนในข้อ
กลา่วหาใช้เงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 64 ล้านบาท) 
ในการซือ้คะแนนเสียงเพ่ือให้บราซลิได้เป็นเจ้าภาพจดังานโอลมิปิก 
นายโทมสั บาก ประธานคณะกรรมการโอลมิปิกสากลกลา่วในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2560 วา่ คณะกรรมการก�าลงัรอค�าตอบจากทางการ
บราซลิก่อนท่ีจะก�าหนดการด�าเนินการขัน้ตอ่ไป นายดกิ พาวนด์ หนึง่
ในคณะกรรมการโอลมิปิกสากลกลา่ววา่ คณะกรรมการต้องมีการ
ปฏิบตัท่ีิเดด็ขาดกวา่นี ้และคณะกรรมการจริยธรรมก็ควรด�าเนินการ
สอบสวนด้วยตนเองด้วย  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

จีน 

เยอรมนี 

ข่าวรอบโลก
IAPDF

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 กลุม่บริกส์ซึง่ประกอบ
ไปด้วยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมห่ลกั ๆ ห้า
ประเทศได้เรียกร้องให้ใช้มาตรการท่ีแข็งกร้าวมาก
ขึน้กบักลุม่ก่อการร้ายตา่ง ๆ พร้อมกบัประณามการ
ทดสอบนิวเคลียร์ครัง้ลา่สดุของเกาหลีเหนือ ในท่ี
ประชมุสดุยอดท่ีประเทศจีน ซึง่เป็นความพยายาม
เพ่ือให้กลุม่นีมี้บทบาทมากขึน้ในเวทีโลก 

กลุม่ประเทศบริกส์ซึง่มีสมาชิก ได้แก่ บราซลิ 
รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ ได้ตกลงใจท่ีจะ
ออกแถลงการณ์ร่วมกนัเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือ
ในการตอ่ต้านกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีกลุม่ประเทศบริกส์ระบุ
วา่เป็นกลุม่ก่อการร้าย รวมถงึกลุม่ท่ีมีฐานอยูใ่น
ปากีสถาน ซึง่นบัวา่เป็นชยัชนะทางการทตูส�าหรับ
รัฐบาลอินเดีย 

ในแถลงการณ์ท่ีมีความยาว 43 หน้า นายสี 
จิน้ผิง ประธานาธิบดีจีน (คนกลางในภาพ) นาย
นเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย (คนขวามือ) 
นายวลาดีมีร์ ปตูนิ ประธานาธิบดีรัสเซีย (คนซ้าย
มือ) นายมีแชล เตเมร์ ประธานาธิบดีบราซลิ และ

นายจาคอ็บ ซมูา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ 
ระบวุา่ทัง้หมดจะท�างานร่วมกนัเพ่ือพฒันาการ
ก�ากบัดแูลเศรษฐกิจโลกเพ่ือสง่เสริม “ให้มีความ
ยตุธิรรมมากขึน้และมีการจดัระเบียบระหวา่ง
ประเทศท่ีเทา่เทียมกนั”

นอกจากนี ้บรรดาผู้น�าประเทศในกลุม่
บริกส์ยงัได้ประณามการทดสอบนิวเคลยีร์ของ
เกาหลเีหนืออยา่งรุนแรง ซึง่การทดสอบนิวเคลยีร์
ดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ถือ
เป็นครัง้ท่ีหกท่ีมีความรุนแรงท่ีสดุ และแทบจะกลบ
ขา่วการประชมุสดุยอดของกลุม่บริกส์ท่ีมีระยะเวลา
สองวนัในเมืองเซ่ียเหมินซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้
ของจีน นางปรีต ิสารัน เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการตา่ง
ประเทศของอินเดียกลา่ววา่ผู้น�าของแตล่ะประเทศ
ล้วนพดูถงึการทดสอบนิวเคลยีร์ของเกาหลเีหนือ
เม่ือกลา่วในท่ีประชมุ แถลงการณ์ร่วมระบวุา่ทัง้ห้า
ประเทศเน้นย�า้วา่ประเดน็นีค้วรได้รับการแก้ไขด้วย 
“สนัตวิิธีและการเจรจาโดยตรงระหวา่งทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง” เทา่นัน้  

อยา่งไรก็ตาม ผู้สงัเกตการณ์บางสว่นมองวา่
อิทธิพลของกลุม่นีค้อ่นข้างถดถอยลง เน่ืองจากการ
แขง่ขนัทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวา่งจีนและ
อินเดีย และวิกฤตเิศรษฐกิจท่ีบราซลิ รัสเซียและ
แอฟริกาใต้ก�าลงัเผชิญอยู ่ในด้านการก่อการร้าย
นัน้ แถลงการณ์ดงักลา่วได้ระบช่ืุอกลุม่ตา่ง ๆ ซึง่
รวมถงึกลุม่หวัรุนแรงท่ีมีฐานอยูใ่นปากีสถานอยา่ง 
กลุม่ลชัการ์ อี ไตบา และกลุม่ญยัชีมฮุมัมดั กลุม่รัฐ
อิสลามและกลุม่อลักออิดะห์ นางสารันกลา่ววา่น่ี
เป็นครัง้แรกท่ีเอกสารของกลุม่ประเทศบริกส์มีการ
ระบช่ืุอกลุม่ก่อการร้ายอยา่งเจาะจง ซึง่ถือวา่เป็น 
“พฒันาการท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง”  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นกัวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีกลา่ววา่ ขณะนีไ้ด้มีการใช้งานเคร่ืองก�าเนิดแสง
เลเซอร์เอกซเรย์ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกเรียบร้อยแล้ว และเคร่ืองนีจ้ะชว่ยจบั
ภาพโครงสร้างและกระบวนการในระดบัอะตอม 

ศนูย์วิจยัเดซีท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัเมืองฮมับร์ูกระบวุา่ เคร่ืองก�าเนิดแสงเลเซอร์
นีท่ี้เร่ิมใช้งานในชว่งกลางเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 สามารถยิงแสงเลเซอร์
เอกซเรย์ได้ 27,000 ครัง้ตอ่วินาที ซึง่จะให้ความสวา่งมากกวา่เคร่ืองก�าเนิด
รังสีเอกซ์แบบเดมิ ๆ ชนิดท่ีดีท่ีสดุถงึหนึง่พนัล้านเทา่ นกัวิทยาศาสตร์หวงัวา่
โครงการเคร่ืองยิงเลเซอร์อิเลก็ตรอนอิสระเพ่ือการเอกซเรย์แหง่ยโุรป (เอกซ์
เฟล) นีจ้ะเปิดมิตใิหมใ่ห้กบัการค้นคว้าวิจยั ศนูย์วิจยัเดซีระบวุา่เคร่ืองเอก็ซ์
เฟลจะชว่ยให้นกัวิจยัสามารถ “ถอดรหสัองค์ประกอบระดบัโมเลกลุของ
ไวรัสและเซลล์ ถ่ายภาพสามมิตใินโลกแหง่นาโน บนัทกึปฏิกิริยาทางเคมี 
และศกึษากระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใต้พืน้พิภพ” 

โครงการนีเ้ป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนัตา่ง ๆ จากเยอรมนี ฝร่ังเศส 
อิตาลี โปแลนด์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอ่ืน ๆ 
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

กลุ่มประเทศบริกส์ร่วมมอืกนัต่อต้าน
การก่อการก่อการร้าย 

การใชง้านเคร่ืองก�าเนิดแสงเลเซอร์
เอกซเรยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

อดีตผูน้�าสหประชาชาติไดรั้บเลือกใหเ้ป็น

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมโอลิมปิก  

เปรู 
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ประเทืองปัญญา
IAPDF

การกลบัมาของนกกีว ี
นกของนิวซีแลนด์เป็นหน่ึงในความหวังที่ปรากฏในรายงานสถานภาพความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุที่เตม็ไปด้วยความหดหู่ 

นกกีวีสองชนิดพนัธุ์ของนิวซีแลนด์จดุประกายความหวงัเลก็ ๆ 
ทา่มกลางความหวัน่วิตกอยา่งย่ิงเม่ือได้รับรู้ผลการประเมินสิง่มี
ชีวิตท่ีเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ทัว่โลก 

สหภาพเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาตริะหวา่งประเทศได้เลื่อน
สถานะของนกกีวีสีน�า้ตาลโอคาริโตและนกกีวีสีน�า้ตาลเกาะ
เหนือ (ตามภาพ) จากสตัว์ป่าใกล้สญูพนัธุ์มาเป็นสตัว์ป่าใน
ขา่ยเกือบใกล้สญูพนัธุ์ โดยต้องขอบคณุความก้าวหน้าของ
นิวซีแลนด์ในการควบคมุจ�านวนสตัว์นกัลา่อยา่งสโทธและแมว 
อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูลา่สดุในบญัชีแดงของสตัว์ป่าใกล้สญูพนัธุ์
ของสหภาพเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาตริะหวา่งประเทศบง่ชีว้า่สตัว์
และพืชจ�านวนมากตกอยูใ่นความเสี่ยงขัน้รุนแรงอนัเน่ืองมาจาก
การสญูเสียถ่ินท่ีอยู ่การเกษตรและประมงแบบไมย่ัง่ยืน 

สหภาพระบวุา่ขณะนี ้โลมาอิรวดีและโลมาหวับาตรไร้ครีบ
หลงัท่ีมกัจะวา่ยน�า้ไปตามแนวชายฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ก�าลงัตกอยูใ่นสถานะใกล้สญูพนัธุ์ เพราะได้รับอนัตรายจากการ
เข้าไปติดอวนของชาวประมงรวมถงึกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนษุย์ 
อวนลอยท่ีใช้กนัในแมน่�า้โขงและในแมน่�า้สายหลกัอ่ืน ๆ “ขงึอยู่
ราวกบัมา่นแหง่ความตายทัว่ล�าน�า้และดกัจบัทกุอยา่งท่ีอยูใ่น
น�า้” นายเครก ฮิลตนั เทย์เลอร์ หวัหน้าโครงการสิง่มีชีวิตทัว่โลก
ของบญัชีแดงกลา่ว 

สิง่มีชีวิต 91,523 ชนิดจากเกือบ 1.9 ล้านชนิดได้รับการ
ประเมินเพ่ือระบสุถานภาพในบญัชีแดง โดยในจ�านวนนีพ้บวา่มี
สิง่มีชีวิต 25,821 ชนิดท่ีมีความเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ 866 ชนิด
สญูพนัธุ์ไปแล้ว และ 69 ชนิดสญูพนัธุ์ตามธรรมชาต ิสหภาพเพ่ือ
การอนรัุกษ์ธรรมชาตริะหวา่งประเทศระบวุา่สิง่มีชีวิต 11,783 
ชนิดอยูใ่นขา่ยเกือบใกล้สญูพนัธุ์ 8,455 ชนิดอยูใ่นขา่ยใกล้สญู
พนัธุ์ และ 5,583 มีความเสี่ยงขัน้วิกฤตติอ่การสญูพนัธุ์

สหภาพเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาตริะหวา่งประเทศประกอบ
ไปด้วยผู้ เช่ียวชาญจากภาครัฐและนอกภาครัฐ ซึง่การประเมิน
ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัความเสี่ยงของสิง่มีชีวิตชนิดตา่ง ๆ ของ
ผู้ เช่ียวชาญเหลา่นีจ้ะต้องได้รับการตรวจทานอยา่งเป็นเอกเทศ 
และเป็นข้อมลูเพ่ือชีน้�าการตดัสนิใจเก่ียวกบัการด�าเนินภารกิจ
การอนรัุกษ์ 

นางเจน สมาร์ต ผู้อ�านวยการระหวา่งประเทศของโครงการ
อนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึง่เป็นโครงการของสหภาพ
กลา่ววา่ สหภาพมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมจ�านวนชนิดพนัธุ์ส�าหรับ
การประเมินเป็น 160,000 ชนิด จ�านวนชนิดพนัธุ์ทัง้หมดของสิง่
มีชีวิตนัน้ยงัไมท่ราบวา่มีอยูเ่ทา่ไร แตค่าดวา่นา่จะมากถงึ 20 

ล้านชนิด ซึง่ในจ�านวนนีมี้จลุชีพอยูเ่ป็นจ�านวนมาก
เบือ้งหลงัตวัเลขเหลา่นีคื้อการตอ่สู้อยา่งเอาเป็นเอาตาย

เพ่ือความอยูร่อดในขณะท่ีประชากรมนษุย์มีจ�านวนเพ่ิมขึน้ มี
การพฒันาทางอตุสาหกรรมมากขึน้ และถ่ินท่ีอยูข่องสตัว์และ
พืชมีการเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยน
ไป สหภาพระบวุา่พอสซมัหางแหวนท่ีอยูใ่นแถบตะวนัตกของ
ออสเตรเลียได้ถกูปรับสถานะจากสตัว์ป่าท่ีอยูใ่นขา่ยเกือบใกล้
สญูพนัธุ์ไปเป็นสตัว์ป่าท่ีมีความเสี่ยงขัน้วิกฤตติอ่การสญูพนัธุ์ 
เน่ืองจากประชากรพอสซมัหางแหวนลดลงถงึร้อยละ 80 ในชว่ง
ทศวรรษท่ีผา่นมา ในอดีต พอสซมัชนิดนีเ้คยกระจายอยูท่ัว่ไป
ในป่าเป็ปเปอร์มินต์และป่ายคูาลปิตสัของออสเตรเลียตะวนัตก 
แตปั่จจบุนัมีถ่ินท่ีอยูเ่หลืออยูเ่พียงไมม่ากและยงัเสี่ยงตอ่ภาวะ
เครียดจากความร้อนท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ 35 องศาเซลเซียส ท่ีตอน
นีก้ลายเป็นเร่ืองปกตมิากขึน้ในบริเวณท่ีพอสซมัชนิดนีอ้าศยัอยู ่

สหภาพรายงานวา่สตัว์เลือ้ยคลานสามชนิดบนเกาะ
คริสต์มาสซึง่อยูใ่นออสเตรเลียเชน่กนัได้สญูพนัธุ์ไปตาม
ธรรมชาตแิล้ว ได้แก่ จิง้เหลนหางแส้ จิง้เหลนหางสีฟ้า และตุ๊ก
แกลสิเตอร์ สหภาพระบวุา่การสญูเสียสตัว์เลือ้ยคลานเหลา่นี ้
อาจเป็นผลมาจากโรคหรือการตดิเชือ้ของมดน�า้ผึง้ ซึง่สหภาพ
และฐานข้อมลูชนิดพนัธุ์รุกรานโลกระบวุา่เป็นหนึง่ในบรรดาชนิด
พนัธุ์รุกราน 100 ชนิดท่ีอนัตรายท่ีสดุ

นายนีล โรเบร์ิต ฮตัตนั/BIRDLIFE.ORG

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 
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เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIPDF

มหาวิทยาลัยนินจา

มหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ นก�าลงัวางแผนท่ีจะก่อตัง้
สิง่ท่ีทางมหาวิทยาลยัเรียกวา่ ศนูย์วิจยัแหง่แรกของโลก
ท่ีอทิุศให้กบันินจา ซึง่เป็นนกัฆา่ชดุด�าท่ีขึน้ช่ือในเร่ือง
ความลกึลบัและการเคลื่อนไหวแบบไร้ร่องรอย แม้วา่
เร่ืองราวสว่นใหญ่จะอยูแ่ตใ่นหน้าหนงัสือประวตัศิาสตร์
และเร่ืองแตง่เทา่นัน้ แตปั่จจบุนันินจาเหมือนกบัได้ฟืน้
คืนชีพอีกครัง้เม่ือทางการญ่ีปุ่ นใช้นินจาเพ่ือสง่เสริมการ
ทอ่งเท่ียวก่อนมหกรรมกีฬาโอลมิปิกท่ีจะจดัขึน้ท่ีกรุง
โตเกียวใน พ.ศ. 2563  

ขณะนี ้มหาวิทยาลยัมิเอะในภาคกลางของญ่ีปุ่ น 
ซึง่เป็นภมิูภาคท่ีถือได้วา่เป็นบ้านเกิดของปรมาจารย์
ด้านศิลปะการป้องกนัตวัสมยัโบราณ ได้ประกาศวา่
จะก่อตัง้ศนูย์วิจยันินจา โดยวางแผนท่ีจะรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบันินจาและสง่เสริมความร่วมมือระหวา่ง
นกัวิชาการจากหลากหลายสาขาท่ีศกึษาศาสตร์เก่ียว
กบันินจา ตามท่ีนายยจิู ยามาดะ ศาสตราจารย์ด้าน
ประวตัศิาสตร์ญ่ีปุ่ นของมหาวิทยาลยัมิเอะระบ ุ

“เราจะท�าวิจยัเก่ียวกบัเอกสารโบราณ และร่วม
มือกบันกัวิจยัทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน�าภมิูปัญญาจาก
นินจามาปรับใช้กบัสงัคมยคุใหม”่ นายยามาดะท่ีก�าลงั
ก่อตัง้ศนูย์วิจยันินจากลา่ว 

“ยกตวัอยา่งเชน่ การจดุธปูของนินจาก่อนออก
ไปข้างนอกเพ่ือปัดเป่าสิง่ชัว่ร้าย เราสนันิษฐานวา่
ธปูสามารถเพ่ิมสมาธิ ดงันัน้ นินจาจงึสามารถหลีก
เลี่ยงการบาดเจ็บได้” นายยามาดะกลา่วและเพ่ิมเตมิ
วา่การวิจยัเก่ียวกบักลิน่ธปูอาจเป็นประโยชน์ในโลกยคุ
ปัจจบุนั ศนูย์วิจยัดงักลา่วจะตัง้ขึน้ในเมืองอิงะ ซึง่อยู่
หา่งจากกรุงโตเกียวไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ราว 350 
กิโลเมตร เมืองท่ีครัง้หนึง่ถกูโอบล้อมด้วยภเูขาแหง่นี ้
เคยเป็นถ่ินท่ีอยูข่องนินจาจ�านวนมาก นายยามาดะยงั
กลา่ววา่ศนูย์วิจยันีมี้แผนท่ีจะตีพิมพ์งานวิจยัของศนูย์
เป็นภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือเปิดโอกาสให้นกั
วิจยัและชาวตา่งชาตท่ีิหลงใหลในนินจาสามารถเข้าถงึ
ข้อมลูได้  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ผูพิ้ทกัษ์สีข่า

บริษัทโฆษณาแหง่หนึง่ใน
ประเทศไทยได้พฒันา 
“เสือ้กัก๊อจัฉริยะ” ท่ี

อาจสามารถเปลี่ยนสนุขัจรจดัให้
กลายเป็นผู้ พิทกัษ์ท้องถนนและ
ตรอกซอกซอยในกรุงเทพฯ เสือ้กัก๊
ดงักลา่วมีกล้องวีดีโอซอ่นอยูแ่ละ
เคร่ืองตรวจจบัจะสง่ภาพวิดีโอตาม
เวลาจริงเม่ือสนุขัเหา่ เพ่ือคนจะได้
เหน็ภาพอยา่งท่ีสนุขัเหน็ผา่นทาง
แอปพลเิคชนัในโทรศพัท์มือถือและ
คอมพิวเตอร์

แทบทกุเมืองในประเทศไทยจะ

มีสนุขัจรจดัอยูต่ามท้องถนน และ
นกัพฒันาก็คดิวา่เสือ้กัก๊อจัฉริยะ
นา่จะชว่ยได้ทัง้สนุขัและชมุชน 

“มนัจะท�าให้คนรู้สกึวา่สนุขั
จรจดัสามารถเป็นยามคอยตรวจ
ตราสถานการณ์ในเวลากลาง
คืนให้ชมุชนได้” นายปกรณ์กฤษณ์ 
ขนัธปราบ หนึง่ในสมาชิกของทีม
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเจ้าของ
ความคดินีก้ลา่ว ทีมนีเ้ป็นทีมของ
บริษัทโฆษณาชีล ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยของซมัซงุอิเลก็ทรอนิกส์ของ
เกาหลีใต้ นายมาร์ตนิ เทอร์เนอร์  

กรรมการผู้จดัการของมลูนิธิเพ่ือ
สนุขัในซอยในจงัหวดัภเูก็ต ซึง่
ได้รับการก่อตัง้ขึน้มานานกวา่
ทศวรรษเพ่ือชว่ยเหลือสนุขัและ
แมวจรจดัทัว่ประเทศไทย เหน็ด้วย
กบัโครงการนีซ้ึง่เร่ิมต้นขึน้ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 และใช้เวลา
ประมาณห้าเดือนจนกระทัง่ออกมา
เป็นรูปเป็นร่าง 

นกัพฒันากลา่ววา่ยงัมีการ
ทดสอบอีกมากมายท่ีต้องท�าก่อน
ท่ีจะสามารถน�าเสือ้กัก๊มาเร่ิมใช้กบั
ชมุชนจริง ๆ  รอยเตอร์

บริการหุ่นยนต์
ส�าหรับพิธีศพ
ทางพุทธศาสนา

บริษัทซอฟต์แบงก์ในญ่ีปุ่ นได้พฒันา
หุน่ยนต์ฮิวแมนอยด์ตวัใหมท่ี่มีช่ือ
วา่ “เปปเปอร์” ท่ีสามารถจ้างไปท�า
หน้าท่ีแทนพระสงฆ์ในการประกอบพิธี
ศพทางพทุธศาสนา หุน่ยนต์นีถ้กูตัง้
โปรแกรมให้อา่นบทสวดมนต์ด้วยน�า้
เสียงแบบคอมพิวเตอร์พร้อมกบัการ
เคาะจงัหวะด้วยกลอง 

บริษัทนิสเซอิ อีโค จ�ากดั ซึง่เป็น
ผู้ผลติแมพิ่มพ์พลาสตกิท่ีไมไ่ด้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้
เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์สวดมนต์ให้
กบัหุน่ยนต์เปปเปอร์ ซึง่เป็นผลงานของ
กลุม่บริษัทซอฟต์แบงก์ใน พ.ศ. 2557 

เน่ืองจากประชากรญ่ีปุ่ นมีจ�านวน
ลดลงและเตม็ไปด้วยผู้สงูอาย ุ พระ
สงฆ์จ�านวนมากจงึได้รับเงินสนบัสนนุ
จากชมุชนน้อยลง ท�าให้บางสว่นต้อง
ออกไปท�างานชัว่คราวนอกเหนือจาก
การท�าหน้าท่ีในวดั นายมิชิโอะ อินามุ
ระ ท่ีปรึกษาของบริษัทนิสเซอิกลา่ว

หุน่ยนต์ส�าหรับงานศพสามารถ
ชว่ยได้เม่ือพระไมว่า่ง นายอินามุ
ระกลา่ว ลกูค้าเสียคา่บริการไมถ่งึ 
50,000 เยน (ประมาณ 14,400 บาท) 
ตอ่งานศพหนึง่งาน ในขณะท่ีงานท่ีใช้
พระจริงมีคา่ใช้จา่ยกวา่ 240,000 เยน 
(ประมาณ 70,500 บาท)  รอยเตอร์
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 ภาพส่งท้าย
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น�าวง
โยธวาทิต

วงโยธวาทิตของกองทพัอินโดนีเซียท�าการแสดงตอ่หน้านายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายลี เซียนลงุ นายก
รัฐมนตรีสงิคโปร์ เพ่ือเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 50 ปีแหง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองประเทศ ท่ีมารีนา เบย์ ครูซ เซน็เตอร์ ประเทศ
สงิคโปร์ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2560 ทัง้สองประเทศได้เร่ิมความสมัพนัธ์ทางการทตูเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2510 หนึง่

เดือนหลงัจากท่ีอินโดนีเซียและสงิคโปร์ รวมถงึมาเลเซีย ไทยและฟิลปิปินส์ ได้ก่อตัง้สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ปัจจบุนั อาเซียนมีสมาชิกทัง้สิน้ 10 ประเทศ ซึง่สมาชิกอ่ืน ๆ ได้แก่ บรูไน พมา่ กมัพชูา ลาวและเวียดนาม

ภาพโดย: นายเอด็การ์ ซู | รอยเตอร์
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อ่านบทความ ที่ เก่ียวข้อง
ฉบับออนไลน์ได้ที่

สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฟรี
อนิโดแปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีแจกจา่ยให้ฟรีแก่บคุคลตา่ง ๆ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องกบัความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก

กรุณาระบุ:
• 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

บอกรับการเป็นสมาชิกฟรี ตดิต่อได้ที่:

อัพเดท
เนื้อหา
ใหม่ ๆ 
ทุกวัน

ตดิตามเราได้
ทางเฟซบุ๊ค


