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การลงทนุ อย่างรอบคอบ

ก่อให้ เกิดเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง

พร้อมด้วย การสร้างความส�ำเร็จในการต่อต้านการก่อการร้ายในฟิ ลิปปิ นส์

APDF

สารบัญ

ชุดที่ 40 ฉบับที่ 2

เรื่ องเด่ น

10 การฟื ้ นฟูเส้ นทางสายไหมทางตอนใต้

แรงผลักดันใหม่เพือ่ การเชือ่ มต่อทางบกท�ำให้ ความสนใจ
เบีย่ งเบนจากทะเลแห่งเอเชียไปสูก่ ารส่งเสริมการค้ า
และความมัน่ คงในภูมภิ าค

16 วิถคี วามร่ วมมือทางนิเวศวิทยา
ในระดับภูมภิ าค

พรมแดนทางธรรมชาติอย่างแม่น� ้ำและภูเขาช่วยส่งเสริ ม
ความร่วมมือในการเพิ่มเสถียรภาพของภูมิภาค

22 ความปลอดภัยในการใช้ โทรศัพท์ มือถือ

กองทัพวิเคราะห์ข้อดีและข้ อเสียของนโยบาย การใช้
อุปกรณ์สว่ นตัวในการท�ำงาน และตรวจสอบวิวฒ
ั นาการ
ของระบบรักษาความปลอดภัยในขณะที่แนวโน้ มดังกล่าว
เป็ นที่นิยมมากขึ ้น

26 ระบบแจ้ งเตือนของธรรมชาติ

ชาวบ้ านในประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกใช้ ความรู้แบบ
ดังเดิ
้ มและเทคโนโลยีในการพยากรณ์ภยั พิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ

30 เสถียรภาพในมหาสมุทรอินเดีย

ความร่วมมือเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อการเสริ มสร้ างความ
มัน่ คงและการปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค

38 การป้องกันการระบาดของโรค

การปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิ การพัฒนาแผนเตรี ยมความ
พร้ อมและความร่วมมือจะช่วยยับยังการระบาดของโรคที
้
่
ร้ ายแรงถึงแก่ชีวิตในอินโดเอเชียแปซิฟิก

42 วิวัฒนาการของศตวรรษแห่ งเอเชีย

การสนับสนุนการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการมีสว่ น
ร่วมมากขึ ้นในประเด็นความมัน่ คงระหว่างประเทศของ
นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย

48 การฝึ ก ข่ าน เควสต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพจาก 24 ประเทศ เข้ ารับการฝึ ก
ร่วมกันเพื่อสร้ างมิตรภาพอันแข็งแกร่งภายใต้ ท้องฟ้า
สีครามของมองโกเลีย

10

51 การสร้ างความส�ำเร็จในการต่ อต้ านการ
ก่ อการร้ าย

โรงเรี ยนปฏิบตั กิ ารพลเรื อนและทหารแห่งกองทัพ
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นแรงผลักดันส�ำคัญในการต่อต้ านความ
รุนแรงและการรับแนวคิดแบบหัวรุนแรง

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

9

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จีนกระตุ้นความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้ าน
ในการต่อสู้กบั แนวคิดหัวรุนแรง

52 ข้ อมูลผู้น�ำคนส�ำคัญ

พล.ต.ไบแอมบาสุเรน บายาร์ แมกนาย รองเสนาธิการ
ทหารแห่งกองทัพมองโกเลีย เปิ ดเผยกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้
กองทัพมองโกเลียมีความยืดหยุน่ สูง

56 กระบอกเสียง

การมีปฏิสมั พันธ์ที่ชดั เจน การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
และการฝึ กร่วมทางทหารเป็ นกุญแจสูค่ วามร่วมมือ

60 ข่ าวรอบโลก

ข่าวสันจากทั
้
ว่ โลก

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

เล็นดง การฟ้อนทรงเจ้ าโบราณส�ำหรับเวียดนามยุคใหม่

64 กีฬา

การปฏิรูปกีฬาแบบดังเดิ
้ มของอินเดีย

65 ประเทืองปั ญญา

นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบวิธีลบความทรงจ�ำที่เลวร้ าย

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและ เรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

นาวิกโยธินอินโดนีเซียและสหรัฐฯ แข่งกันไล่จบั เป็ ดหลัง
การฝึ กร่วมทางทหารในอินโดนีเซีย

เกี่ยวกับหน้ าปก:

62

ภาพศิลปะนี ้แสดงให้ เห็นถึง
ความส�ำคัญของพันธมิตรและ
ประเทศที่มีสว่ นร่วมในการลงทุน
เพื่อสันติภาพเพื่อรักษาความ
มัน่ คงและความเจริ ญรุ่งเรื องของ
ภูมิภาคในอนาคต
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ

APDF

ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ยิ

นดีตอ้ นรับสู่ นิตยสาร เอเชี ย
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม ฉบับล่าสุ ด
เนื้อหาฉบับนี้จะเน้นในเรื่ องการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ความมัน่ คง ความส�ำเร็ จของภูมิภาคอินโด
เอเชียแปซิฟิกในการรักษาความสัมพันธ์ที่
สมดุลกันในหมู่ประชาชาติ การสนับสนุน
ความร่ วมมือในหมู่กองทัพ การส่ งเสริ ม
ความเป็ นผูน้ ำ� ที่มีจริ ยธรรม และการด�ำเนิน
การเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขต
และการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างมีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนความส�ำเร็ จทางด้าน
ความมัน่ คงอื่น ๆ เริ่ มจะส่ งผลให้ภมู ิภาคนี้มี
เสถียรภาพอันยัง่ ยืนและมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาค เนื้อหาฉบับนี้จะเป็ นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงทุนลงแรงในการ
รักษาสันติภาพในช่วงหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา และการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับภูมิภาค
และระดับโลกที่ยงั คงมีอยู่
การฟื้ นฟูการเชื่อมต่อทางบกทัว่ ทั้งเอเชียคือการแบ่งปั นผลประโยชน์ดา้ นความมัน่ คงที่ยง่ั ยืนที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น จีนก�ำลังพัฒนาถนน ทางรถไฟและท่อส่ งพลังงานที่จะช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ความพยายามดังกล่าวท�ำให้เกิดนโยบายในการฟื้ นฟูพ้นื ที่ที่เรี ยกว่าเส้นทางสายไหมทางตะวันตก
เฉี ยงใต้ที่เชื่อมต่อมณฑลยูนนานของจีนกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของอินเดียผ่านทางบังกลาเทศและพม่า
อย่างไรก็ตาม ผูน้ ำ� ต่าง ๆ ของอินเดียก็มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือของอินเดียเช่นเดียวกัน การรักษาความมัน่ คงในระดับภูมิภาคจะเป็ นปั จจัยส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็ จ
ดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน การด�ำรงเสรี ภาพในการเคลื่อนที่ในแปซิฟิกและเส้นทางเดินเรื ออื่น ๆ ในภูมิภาคยังคง
เป็ นสิ่ งส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็ จในการรักษาสันติภาพ ฟอรั ม ฉบับนี้ จะประเมินความท้าทายด้านความมัน่ คง
ในเส้นทางเดินเรื อต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียซึ่งการค้าน�้ำมันโลกส่ วนใหญ่จะขนส่ งผ่านทางมหาสมุทรแห่งนี้
นอกจากจะมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกแล้ว มหาสมุทรอินเดียยังเป็ นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทาง
ภูมิยทุ ศาสตร์ แรงบันดาลใจทางเศรษฐกิจ การแข่งขันเพื่อช่วงชิงทรัพยากร การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
ความท้าทายในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงประชากรซึ่งอาจจะน�ำมาทั้งผลประโยชน์และความเสี่ ยง
เนื้อหาฉบับนี้ยงั มีการประเมินผลประโยชน์จากความร่ วมมือระดับพหุภาคีเพื่อให้เกิดความมัน่ คงทางด้าน
สุ ขภาพอนามัย เมื่อเร็ ว ๆ นี้ การระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช7เอ็น9 ที่แพร่ กระจายไป
ทัว่ ในปี พ.ศ. 2556 ย�้ำเตือนให้เราทราบว่ากองทัพสามารถมีบทบาทที่สำ� คัญในการสนับสนุนขั้นตอนการระบุ
โรคติดเชื้อชนิดใหม่อย่างรวดเร็ ว และยับยั้งการแพร่ กระจายก่อนที่จะเป็ นภัยคุกคามต่อประชาชน
ใน ฟอรั ม เรามุ่งมัน่ ที่จะเน้นย�้ำถึงประเด็นที่เป็ นข้อกังวลและประเด็นที่ผอู ้ ่านสนใจ ผมหวังว่าเนื้อหาใน
ฉบับนี้จะกระตุน้ ให้เกิดการเจรจาหารื อระหว่างผูน้ ำ� ด้านความมัน่ และผูน้ ำ� กองทัพ ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญต่าง
ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวของประชาชนในทุกประเทศอันเป็ นผลมาจากการรัก
ษาสันติภาพและความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

ด้ วยความปรารถนาดี

พลเรื อเอก แซมมวล เจ. ล็อคเกลียร์ ที่ 3
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
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ผู้เขียนบทความ
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นายทอม แอบคี และ นายจีรี โคมิเน็ก เป็ นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับการฟื น้ ฟู
เส้ นทางสายไหมทางตอนใต้ ที่ตีพิมพ์ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ นายแอบคีเป็ นนักวิจยั และนัก
เขียนอิสระในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เขาได้ เขียนบทความและรายงานการวิจยั
ในหัวข้ อต่าง ๆ ตังแต่
้ การท�ำเหมืองแร่ไปจนถึงการอพยพย้ ายถิ่นโดยถูกบังคับ นาย
แอบคีที่เกิดและเติบโตในบาร์ เบโดสได้ อาศัยและท�ำงานในแอลจีเรี ย มาลี ตูนิเซียและ
ลิเบีย นายโคมิแน็กเป็ นนักข่าวอิสระในสาธารณรัฐเช็ก เขาเขียนข่าวและบทความเกี่ยว
กับเศรษฐกิจ การป้องกันและความมัน่ คงในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รัสเซียและ
เครื อรัฐเอกราชรวมทังเอเชี
้ ย ให้ กบั สื่อสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ ได้ แก่ ไอเอชเอส เจนส์, บิ สซิ เนส
นิ วส์ ยุโรป, มูลนิธิเจมส์ทาวน์ และ ซี เอ็นบี ซี ยูโรเปี ยน บิ สซิ เนส อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 10

กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์

มาร์ ลอน แม็กติรา

อาริ น ซูรัก

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

ดาโต๊ ะซรี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตน อับดุล
ราซะก์ เข้ ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่หกของ

มาเลเซียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 หลังจากท�ำ
หน้ าที่เป็ นรองนายกรัฐมนตรี มาเป็ นเวลาห้ าปี เขา
ได้ กล่าวค�ำปราศัยส�ำคัญในการประชุมนานาชาติ
ครัง้ ที่ 20 ว่าด้ วยเรื่ องอนาคตของเอเชียเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
นอกจากนี ้ เขายังด�ำรงต�ำแหน่งประธานพรรคองค์การ
สหมาเลย์แห่งชาติอีกด้ วย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 42

พ.อ.กอนคีก์ดอร์ ช นียมั ดอร์ ช เป็ น
บรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ โซยัมโบ ของกอง
ทัพมองโกเลีย เขาจบการศึกษาจากสถาบันการทหาร
มินสก์ในเบลารุส สถาบันการจัดการอูลานบาตอร์ ใน
มองโกเลีย และโรงเรียนภาษาแห่งกองทัพแคนาดา
ในค่ายบอร์ เดน ประเทศแคนาดา พ.อ.นียมั ดอร์ ช
มีบทความตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์ เรด สตาร์ ของ
กระทรวงกลาโหมรัสเซีย วารสารรายสัปดาห์
เมเปิ ล ลีฟ ของกองทัพแคนาดา และหนังสือพิมพ์
รายวัน โฮโนลูลู สตาร์ บูลเลติ น ในรัฐฮาวาย เขาได้ เขียนหนังสือในปี พ.ศ. 2554 ชื่อ
ยุทธการเสรี ภาพอิ รกั : การกลับสูแ่ บกแดด ซึง่ เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพ
มองโกเลียในอิรัก อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 48
พ.ต.โจ-อาร์ อาคอสตา เฮอร์ เรรา เป็ นผู้
บัญชาการโรงเรี ยนปฏิบตั ิการพลเรื อนและทหาร
แห่งกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ เขามีการปฏิสมั พันธ์กบั
องค์กรต่าง ๆ ทัว่ เอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริ กาใน
เรื่ องการแก้ ปัญหาการก่อการร้ ายที่เกี่ยวข้ องกับ
เยาวชน เขาให้ ค�ำแนะน�ำหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
และการร่วมมือในโครงการที่มีความส�ำคัญสุดยอด
ต่าง ๆ ที่มงุ่ เน้ นเรื่ องอาชญากรรมข้ ามชาติ
พ.ต.เฮอร์ เรราเป็ นวิทยากรในหัวข้ อเกี่ยวกับความเป็ นผู้น�ำและการจัดการ
ความขัดแย้ งซึง่ มีกลุม่ ผู้ฟังหลากหลายในที่ตา่ ง ๆ นับตังแต่
้ กรุงมะนิลาและ
กัวลาลัมเปอร์ ไปจนถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เขาจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้าน
การบริ หารจากโรงเรี ยนนายร้ อยฟิ ลปิ ปิ นส์ และปริ ญญาโทในสาขาพัฒนาสังคม
จากมหาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 51

ร่ วมสนทนา

เรายินดีรับค�ำติชมและข้ อเสนอแนะจากท่ าน
เอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารรายไตรมาสที่
จัดท�ำขึ ้นโดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
ส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากรด้ านความมัน่ คง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประกอบไปด้ วยเนื ้อหาเชิงลึกที่
มีคณ
ุ ภาพในหัวข้ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาความมัน่ คงใน
ภูมิภาค ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการต่อต้ านการก่อการร้ าย ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ หรื อภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ฟอรัม กระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายเชิงความคิดและส่ง
เสริ มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้ างสรรค์ ท่าน
สามารถส่งบทความ ภาพ หัวข้ ออภิปราย หรื อข้ อคิด
เห็นต่าง ๆ มายัง บรรณาธิการฟอรัมได้ ทางออนไลน์
หรื อส่งมาที่
Program Manager
Asia Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

นอกจากนี ้ เอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม
ยังมีเนื ้อหาที่ครอบคลุมฉบับออนไลน์ ซึง่ ติดตามได้ ที่

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

นายชานชุนซิง ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวง

พัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์ รัฐมนตรี ชว่ ย
ว่าการกระทรวงกลาโหม และสมาชิกสภาเขตเลือก
ตังกลุ
้ ม่ ผู้แทน ตันจง ปาการ์ เขาเข้ ารับราชการใน
กองทัพสิงคโปร์ เป็ นเวลา 24 ปี โดยได้ รับแต่งตังให้
้
ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ได้ แก่ ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบก
เสนาธิการทหารร่วม ผู้บญ
ั ชาการทหารราบ และผู้
ช่วยทูตฝ่ ายทหารบกประจ�ำกรุงจาการ์ ตา ภายใต้
การบังคับบัญชาของนายชานชุนซิง กองทัพสิงคโปร์
ได้ มีสว่ นร่วมในภารกิจการรักษาเสถียรภาพระดับนานาชาติและภารกิจการฟื น้ ฟูใน
อัฟกานิสถาน อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 56

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
สแกนภาพนี ้ด้ วย
โทรศัพท์มือถือของ
คุณ เครื่ องอ่าน
รหัสจะน�ำคุณไปสู่
เว็บไซต์ของเรา
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มองภู มิภาค

APDF

อินโดเอเชียแปซิฟิก

ผู้ต้องสงสัยหลายร้ อยคนถูก
ควบคุมตัวระหว่างปฏิบตั กิ าร
กวาดล้ างสินค้ าปลอม

อินเดีย

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ภารกิเปิ ดจปพิระ เชทศติ สู่ ธดาวอั
ง
คาร
ุ ร กิ จอว ก า ศ

อิ

นเดียฉลองการปล่อยยานอวกาศขึ ้นสูว่ งโคจรรอบดาวอังคารใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ด้ วยความหวังว่าความส�ำเร็จครัง้ นี ้จะ
แสดงให้ ทวั่ โลกเห็นว่า อินเดียพร้ อมรองรับธุรกิจส�ำรวจอวกาศ
และเป็ นแรงบันดาลใจให้ นกั วิทยาศาสตร์ อินเดียรุ่นใหม่ชว่ ยผลักดันการ
เติบโตของวงการอวกาศ
อินเดียกลายเป็ นหนึง่ ในกลุม่ ประเทศชันน�
้ ำด้ านอวกาศหลังจาก
ประสบความส�ำเร็จในการปล่อยยานอวกาศส�ำรวจดาวอังคาร หรื อที่เรี ยก
ชื่อสันๆ
้ ว่า “มัม” เข้ าสูว่ งจรรอบดาวเคราะห์สีแดงดวงนี ้ มีเพียงสหรัฐฯ
อดีตสหภาพโซเวียต และองค์การอวกาศยุโรปเท่านันที
้ ่สามารถบรรลุ
ภารกิจเช่นเดียวกันนี ้
ภาพที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แสดงให้ เห็นบรรดานักวิทยาศาสตร์ ที่
ศูนย์บญ
ั ชาการขององค์การวิจยั อวกาศอินเดียซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเมืองบังกาลอร์
พากันส่งเสียงโห่ร้องด้ วยความดีใจเมื่อเครื่ องยนต์ของยานโคจรเผาไหม้
ครบ 24 นาทีเพื่อผลักให้ ยานอวกาศเข้ าสูว่ งโคจร ยานอวกาศ “มัม” ท่อง
อวกาศเป็ นระยะทางราว 666 ล้ านกิโลเมตรในเวลามากกว่า 300 วันหลัง
หลุดจากสนามแรงดึงดูดโลก
ส�ำหรับอินเดียแล้ ว การส่งเสริ มธุรกิจอวกาศเป็ นจุดขายส�ำคัญของ
โครงการมาโดยตลอด มากกว่าครึ่งหนึง่ ของภารกิจส�ำรวจดาวอังคารของ
ทัว่ โลกพบกับความล้ มเหลว การพิสจู น์ให้ เห็นว่าตนเองสามารถท�ำภารกิจ
อวกาศที่ซบั ซ้ อนได้ ท�ำให้ อินเดียกลายเป็ นหนึง่ ในไม่กี่ประเทศในโลกที่
ได้ รับความไว้ วางใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเดินทางไปสูด่ วงดาว ความ
สามารถดังกล่าวนี ้สามารถดึงดูดนักลงทุน การปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์
และลูกค้ าที่ต้องการเช่าจรวดและดาวเทียมของอินเดียเพื่อการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 องค์การต�ำรวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ หรื อ “อินเตอร์ โพล”
ประกาศว่าเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจได้ จบั กุมหรื อสอบสวน
ผู้ต้องสงสัยมากกว่า 660 คนระหว่างปฏิบตั กิ าร
ครัง้ ใหญ่ใน 10 ประเทศทัว่ เอเชีย โดยมีเป้าหมาย
เพื่อกวาดล้ างเครื อข่ายอาชญากรที่ซื ้อขายสินค้ า
ปลอมและสินค้ าที่อาจเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้
อินเตอร์ โพลระบุวา่ กองก�ำลังรักษาความมัน่ คง
และหน่วยงานป้องกันชายแดนในหลายประเทศ
เช่น กัมพูชา จีน อินเดียและฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้ เข้ าตรวจ
ยึดสินค้ าปลอมมูลค่าเกือบ 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(หรื อประมาณ 1,628 ล้ านบาท) ซึง่ ประกอบด้ วย
แอลกอฮอล์ บุหรี่ เครื่ องส�ำอาง เสื ้อผ้ าและเครื่ อง
ใช้ ไฟฟ้า
ในคดีหนึง่ เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจเข้ าทลายองค์กร
อาชญากรรมที่เปิ ดโรงงานผลิตเครื่ องส�ำอางและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ปลอม เครื่ องส�ำอางปลอมมีปรอทซึง่
เป็ นอันตรายต่อมนุษย์ผสมอยูใ่ นปริ มาณมาก อิน
เตอร์ โพลกล่าวถึงปฏิบตั กิ ารที่เกิดขึ ้นเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

นี่ไม่ใช่ครัง้ แรกที่มีการปฏิบตั กิ ารใหญ่ข้าม
ชาติในลักษณะนี ้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
องค์กรต�ำรวจสากลแห่งสภาพยุโรป หรื อ “ยูโรโพล”
ซึง่ เป็ นหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายของสหภาพ
ยุโรปประกาศว่า การปฏิบตั กิ ารกวาดล้ างสินค้ า
ปลอมใน 33 ประเทศของยุโรป อเมริ กาเหนือและ
ใต้ แอฟริ กาและเอเชีย ท�ำให้ สามารถยึดอาหาร
และเครื่ องดื่มปลอมได้ มากกว่า 1,000 ตัน
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ญี่ปุ่น

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

การอนุรักษ์

เ

ปลาไหล

มื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ญี่ปนตกลงจะลดปริ
ุ่
มาณ
การสัง่ ซื ้อลูกปลาไหลจากประเทศเพื่อนบ้ านแถบ
เอเชียตะวันออกลงร้ อยละ 20 โดยถือเป็ นหนึง่ ในความ
พยายามปกป้องสัตว์น� ้ำใกล้ สญ
ู พันธุ์ชนิดนี ้
กระทรวงเกษตรระบุวา่ ข้ อตกลงทีท่ ำ� กับจีน เกาหลีใต้ และ
ไต้ หวัน ก�ำหนดให้ ลดปริมาณการจับปลาไหลลงร้ อยละ 20 เป็ น
เวลาหนึง่ ปี นับจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป
นอกจากนี ้ทังสี
้ ป่ ระเทศยังเห็นพ้ องกันว่าจะด�ำเนินมาตรการ
อืน่ ๆ เพือ่ พยายามรักษาประชากรปลาไหลไม่ให้ สญ
ู พันธุ์และ
จ�ำกัดการจับปลาไหล รวมทังจั
้ ดตังองค์
้ การขึ ้นมาเพือ่ ประสาน
งานระหว่างผู้บริหารกิจการอุตสาหกรรมปลาไหล
ปลาไหลญี่ปนจั
ุ่ ดเป็ นอาหารยอดนิยมในช่วงหน้ าร้ อน โดย
เมนูเลื่องชื่อคือข้ าวหน้ าปลาไหลย่างราดซอสรสกลมกล่อม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้ านี ้ในปี พ.ศ. 2557 ปลาไหลถูกเหล่า
นักอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมน�ำขึ ้น “บัญชีแดง” นานาชาติ ซึง่ ชี ้ว่ามี
ความเสี่ยงสูงมากที่สตั ว์น� ้ำชนิดนี ้จะสูญพันธุ์เนื่องจากถูกจับ
มากเกินไป
ความพยายามในการเพาะเลี ้ยงปลาไหลคืบหน้ าไปอย่าง
เชื่องช้ าเนื่องจากปลาไหลมีรูปแบบในการอพยพที่ซบั ซ้ อน ต่าง
จากปลาแซลมอนที่จะว่ายทวนน� ้ำไปวางไข่ในทะเลสาบน� ้ำจืด
หรื อปากแม่น� ้ำก่อนที่ลกู ปลาจะว่ายกลับไปหากินในทะเล ใน
ทางตรงกันข้ าม ปลาไหลจะฟั กตัวออกจากไข่ในน่านน� ้ำอันห่าง
ไกลในมหาสมุทรก่อนจะอพยพกลับไปยังต้ นน� ้ำ และจะว่าย
กลับไปยังทะเลอีกครัง้ เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ส่วนใหญ่แล้ วผู้ท�ำ
ฟาร์ มปลาไหลชาวญี่ปนจะซื
ุ่
้อลูกปลาไหลที่เพาะเลี ้ยงมาจาก
ประเทศทังสามที
้
่ท�ำข้ อตกลงร่วมกันครัง้ นี ้ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
APD FORUM
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มองภู มิภาค

APDF

สิงคโปร์
เก็ตตี ้อิมเมจ

อินโดนีเซีย

อิ น โดนี เ ซี ย ออกกฎหมายผลิ ต ไฟฟ้ า

ห

จากพลังงานความร้ อนภูเขาไฟ
ลังจากรอคอยมาอย่างยาวนาน
ในที่สดุ รัฐสภาอินโดนีเซียก็
อนุมตั ริ ่างกฎหมายเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557 เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานความ
ร้ อนใต้ พิภพและน�ำพลังงานจากภูเขาไฟ
นับร้ อยแห่งทัว่ ประเทศขึ ้นมาใช้
อินโดนีเซียประกอบด้ วยหมูเ่ กาะ
มากกว่า 17,500 หมูเ่ กาะซึง่ ทอดตัว
ยาวตังแต่
้ มหาสมุทรอินเดียไปจนถึง
มหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากนี ้ยังมี
ภูเขาไฟมากถึง 130 ลูก ซึง่ คาดว่าน่าจะ
มีพลังงานใต้ ดนิ มากถึงร้ อยละ 40 ของ
ทังโลก
้
อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียใช้
ประโยชน์เพียงเล็กน้ อยเท่านันจาก
้
พลังงานที่มีอยูโ่ ดยการน�ำความร้ อน
ใต้ พิภพไปผลิตพลังงานไฟฟ้า แม้ วา่
จะเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับสามของ
โลกรองจากสหรัฐฯ และประเทศเพื่อน
บ้ านอย่างฟิ ลปิ ปิ นส์ แต่การเติบโตของ

8
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อุตสาหกรรมพลังงานของอินโดนีเซีย
เป็ นไปอย่างเชื่องช้ า เนื่องจากความ
ล่าช้ าของระบบราชการ และความไม่
แน่นอนของกฎหมายซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อ
การลงทุนที่ประเทศก�ำลังต้ องการเป็ น
อย่างมาก
รัฐบาลหวังว่าการออกกฎหมาย
จะช่วยเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรม
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ ที่ส�ำคัญ
ที่สดุ คือกฎหมายฉบับนี ้ระบุวา่ การ
ส�ำรวจแหล่งพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
และการพัฒนาโรงไฟฟ้าไม่จดั อยูใ่ นข่าย
การท�ำเหมืองอีกต่อไป
คาดว่า อินโดนีเซียน่าจะมีพลังงาน
ความร้ อนใต้ พิภพที่สามารถน�ำมาใช้
ผลิตไฟฟ้าได้ มากถึง 28,000 เมกะวัตต์
แต่ปัจจุบนั มีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานสะอาดนี ้เพียงประมาณ 1,300
เมกะวัตต์ตอ่ ปี เท่านัน้ โดยพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยงั คงมาจากถ่านหินและ
น� ้ำมัน เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เลิ ก พิ ม พ์ ธ นบัต ร
มูล ค่ า สูง
ธนาคารกลางของสิงคโปร์ ยตุ ิการออกธนบัตรมูลค่า
10,000 เหรี ยญสิงคโปร์ (หรื อราว ๆ 240,000 บาท)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อสกัดปั ญหาการ
ฟอกเงิน หลังจากมีเสียงท้ วงติงว่าธนบัตรดังกล่าวของ
สิงคโปร์ ถกู น�ำไปใช้ ในการทุจริ ตติดสินบนอย่างแพร่
หลายในประเทศเพื่อนบ้ านอย่างอินโดนีเซีย
โฆษกหญิงของส�ำนักงานการเงินสิงคโปร์ ระบุวา่
ธนบัตรที่หมุนเวียนอยูใ่ นระบบจะยังคงใช้ ช�ำระหนี ้ได้
ตามกฎหมาย แต่คาดว่าปริ มาณของธนบัตรชนิดนี ้จะ
ลดลงเรื่ อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เพราะธนบัตรเก่าจะถูก
เก็บเข้ าคลังและไม่มีธนบัตรใหม่ออกมาแทนที่
“หากธนบัตรมูลค่านี ้ยังอยูใ่ นตลาดเงินต่อไปสัก
5 ถึง 10 ปี หลังจากเลิกพิมพ์ อินโดนีเซียก็จะยังคงมี
ความเสี่ยงต่อปั ญหาการฟอกเงินและติดสินบนอยูด่ ี”
นายอากัส ซานโตโซ รองประธานศูนย์รายงานและ
วิเคราะห์ธรุ กรรมทางการเงินในกรุงจาการ์ ตากล่าว
ตามรายงานในหนังสือพิม์ จาการ์ ตาโพสต์ เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทังนี
้ ้ในอินโดนีเซีย ธนบัตร
มูลค่า 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์ เป็ น “ธนบัตรที่พวก
ทุจริ ตมักนิยมใช้ ในการติดสินบน เนื่องจากเป็ นธนบัตร
สิงคโปร์ เพียงไม่กี่ใบสามารถแลกเป็ นเงินรูเปี ยห์
อินโดนีเซียได้ เป็ นจ�ำนวนมาก” เขากล่าวเพิ่มเติม
ธนบัตรมูลค่า 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์ นี ้เป็ น
หนึง่ ในธนบัตรที่มีมลู ค่ามากที่สดุ ในโลกที่มีการใช้
กันอยู่ในตลาดเงิน พร้ อมกับธนบัตร 1,000 ฟรังค์
สวิส (ราว 37,000 บาท) ธนบัตร 1,000 เหรี ยญ
สิงคโปร์ (ราว 24,000 บาท) และธนบัตร 500 ยูโร
(ราว 18,000 บาท) ตามข้ อมูลในหนังสือคูม่ ือสะสม
ธนบัตรโลก ส่วนธนบัตรที่มีมลู ค่าสูงที่สดุ ในสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ คือ ธนบัตรชนิด 100 เหรี ยญสหรัฐฯ
(ราว 3,200 บาท) ส่วนของจีนเป็ นธนบัตรมูลค่า 100
หยวน (ราว 500 บาท)
สิงคโปร์ ซงึ่ มีฐานะเป็ นศูนย์กลางการเงินแห่งหนึง่
ของโลกและมีบทบาทส�ำคัญในอุตสาหกรรมบริหาร
จัดการสินทรัพย์ ได้ ปฏิเสธข้ อกล่าวหาว่าเป็ นประเทศที่
สนับสนุนการฟอกเงิน และหลบเลีย่ งภาษีตา่ งประเทศ
นอกจากนี ้รัฐบาลสิงคโปร์ ยงั ออกมาแถลงว่าขณะนี ้
ก�ำลังตรวจสอบการเงินทีผ่ ดิ กฎหมายในรูปแบบใหม่
เช่น การค้ าอัญมณีและโลหะมีคา่ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
ไอสต็อก

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

APDF

จี นกระตุน้ ความ
ร่ วมมื อจากประเทศ
เพือ่ นบ้านใน

การต่อสู้กบั
แนวคิดหัวรุนแรง
รอยเตอร์

น

นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี แนะน�ำให้ จนี รัสเซียและประเทศต่ าง ๆ ในเอเชียกลางร่ วมกันต่ อสู้
กับแนวคิดหัวรุนแรงทางศาสนาและการก่ อการร้ ายทางอินเทอร์ เน็ต รอยเตอร์

ายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนกระตุ้นให้ ประเทศ การต่อต้ านการก่อการร้ ายในระดับภูมิภาคของกลุม่ ควรช่วยเพิ่มความ
ต่าง ๆ ในเอเชียกลางเพิ่มความรุนแรงในการต่อสู้
พยายามในการต่อสู้กบั การค้ ายาเสพติด
กับแนวคิดหัวรุนแรงทางศาสนาและการก่อการร้ าย
จีน รัสเซียและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกลางอีกสี่ประเทศ ได้ แก่ คา
ทางไซเบอร์ สื่อของรัฐเปิ ดเผย ขณะที่รัฐบาลจีน
ซัคสถาน คีร์กีสถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกีสถาน ได้ ก่อตังองค์
้ การความ
ร้ องขอความช่วยเหลือข้ ามพรมแดนในการแก้ ไขข้ อ ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ขึ ้นในปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้ เป็ นกลุม่ ความร่วมมือด้ านความ
กังวลด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคซินเจียงที่มีความ มัน่ คงระดับภูมิภาคในการต่อสู้กบั ภัยคุกคามที่เกิดจากกลุม่ อิสลามหัว
ไม่สงบ
รุนแรงและขบวนการค้ ายาเสพติดข้ ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง
รัฐบาลจีนเปิ ดเผยว่ากลุม่ แบ่งแยกดินแดนในพื ้นที่ตะวันตกไกลของ
อัฟกานิสถาน
ซินเจียงซึง่ เป็ นที่อยูข่ องชนกลุม่ น้ อยชาว
ผู้เชี่ยวชาญหลายรายและกลุม่ สิทธิ
มุสลิมอุยกูร์ ก�ำลังพยายามก่อตังรั้ ฐอิสระ
มนุษยชนกล่าวว่า การไม่ได้ รับความ
ที่เรี ยกว่า เตอร์ กิสถานตะวันออก และมี
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจของชาวอุยกูร์เป็ น
ความเชื่อมโยงกับกลุม่ หัวรุนแรงในเอเชีย
หนึง่ ในสาเหตุหลักของการใช้ ความรุนแรง
กลางตลอดจนปากีสถาน
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตหลาย
รัฐบาลกล่าวว่ากลุม่ แบ่งแยกดินแดน
ร้ อยคนทัว่ ประเทศจีนนับตังแต่
้ ปี พ.ศ.
ดังกล่าวได้ รับอิทธิพลจากการฝึ กของกลุม่
2556 เป็ นต้ นมา
หัวรุนแรงที่เห็นในวีดีโอและได้ ยินจาก
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าผลประโยชน์ที่ได้
คลิปเสียงที่สง่ ข้ ามชายแดนเข้ ามา แม้ ผ้ ู
จากการพัฒนาในซินเจียง ซึง่ มีทรัพยากรที่
เชี่ยวชาญจะไม่เห็นด้ วยในเรื่ องอิทธิพล
อุดมสมบูรณ์และมีชยั ภูมิอนั เหมาะสมตรง
และการสื่อสารดังกล่าว
รอยต่อของเอเชียกลางที่แต่เดิมคือสหภาพ
ชาติตา่ ง ๆ ในภูมิภาค “ควรผนึกก�ำลัง
โซเวียต ส่วนใหญ่จะไปตกอยูก่ บั ชาวฮัน่ ซึง่
กองก�ำลังต�ำรวจกึง่ ทหารลาดตระเวนไปตามถนนทีเ่ มืองเซิน สร้ างความไม่พอใจในหมูช่ าวอุยกูร์
กันเพื่อปราบปราม ‘สามก�ำลังแห่งความ
ชัว่ ร้ าย’ อันได้ แก่ การก่อการร้ าย แนวคิด เจิน้ ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
ผู้น�ำของจีนได้ ปฏิญาณว่า จะใช้
2557 จีนประกาศทีจ่ ะด�ำเนินการเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี เพือ่ เพิม่
หัวรุนแรงและการแบ่งแยกดินแดน” ส�ำนัก ความพยายามในการต่ อต้ านการก่ อการร้ าย รอยเตอร์
มาตรการขันรุ
้ นแรงกับกลุม่ หัวรุนแรงทาง
ข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานใน
ศาสนาและกลุม่ แบ่งแยกดินแดน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยอ้ างถึงค�ำกล่าวของนายสี ที่ทาจิกิสถานกับ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ศาลจีนได้ ตดั สินประหารชีวิตนักโทษสาม
บรรดาผู้น�ำประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
ราย และอีกหนึง่ รายถูกตัดสินจ�ำคุกตลอดชีวิตในข้ อหาโจมตีที่สถานีรถไฟ
“ปั จจุบนั เราควรมุง่ เน้ นการต่อสู้กบั แนวคิดหัวรุนแรงทางศาสนาและ
ในมณฑลยูนนานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 31 คน
การก่อการร้ ายทางอินเทอร์ เน็ต” นายสีกล่าวและเพิ่มเติมว่า โครงสร้ างใน และบาดเจ็บ 141 คน
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การฟื้ นฟู
เส้ นทาง
สายไหม
ทางตอนใต้
แรงผลักดันใหม่ เพือ่ การเชื่อม
ต่ อทางบก ท�ำให้ ความสนใจ
เบี่ยงเบนจากทะเลแห่ งเอเชีย
ไปสู่ การส่ งเสริมการค้ าและ
ความมัน่ คงในภูมภิ าค
นายทอม แอบคี และ นายจีรี โคมิเน็ก
ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ จีนและอินเดียได้ ใช้ นโยบายใหม่เพื่อส่งเสริ มความร่วม
มือทางการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่ คงกับประเทศเพื่อนบ้ านใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้ นทางคมนาคมทางบกซึง่ มี
ความเป็ นมาอันยาวนานนับตังแต่
้ ยคุ เส้ นทางสายไหมทางตอนใต้
อันเก่าแก่
เส้ นทางสายไหมเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงทางการค้ าในอดีตที่
เชื่อมต่อประเทศจีนในปั จจุบนั กับยุโรป แอฟริ กาเหนือกับทะเล
เมดิเตอร์ เรเนียนผ่านทางเอเชียกลาง กองคาราวานสินค้ าเดินทาง
ข้ ามทะเลทรายในเอเชียกลาง และเส้ นทางบนภูเขานับเป็ นเวลา
้ ปยูเรเชีย
หลายศตวรรษเพื่อขนล�ำเลียงสินค้ ามีคา่ ไปมาทัว่ ทังทวี
ความส�ำคัญของเส้ นทางสายไหมเพิ่มระดับสูงสุดในช่วงที่
จักรวรรดิมองโกลเรื องอ�ำนาจในศตวรรษที่ 14 เมื่อ มาร์ โค โปโล
เดินทางไปยังประเทศจีน หลังจากจักรวรรดิมองโกลเสื่อมอ�ำนาจ
ลง เส้ นทางสายไหมก็หมดความส�ำคัญลงเช่นเดียวกัน สุดท้ ายแล้ ว
เส้ นทางการค้ าทางบกเส้ นนี ้ก็ปิดสนิทตลอดกาลอันเป็ นผลมาจาก
การการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมที่เริ่ มต้ นขึ ้นและการประดิษฐ์ เรื อไอน� ้ำที่
ท�ำให้ การค้ าทางทะเลระหว่างยุโรปและเอเชียตามแนวพื ้นที่ที่เรี ยก
ว่าเส้ นทางคมนาคมในมหาสมุทรทางตอนใต้ นนท�
ั ้ ำได้ รวดเร็วและ
ราคาไม่แพง

ต�ำรวจนายหนึ่งยืนรักษาการณ์ ทบี่ ริเวณทาง
รถไฟความเร็วสู งสายใหม่ ของจีนทีท่ อดยาวที่
เชื่อมต่ อซินเจียงซึ่งอยู่ทางตะวันตกไกลกับ
เทอร์ ปัน เมือ่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
โครงการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นสิ่ งส� ำคัญ
ในการฟื้ นฟูเส้ นทางสายไหมทางตอนใต้

จีนมุ่งสู่ตะวันตก

จีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2522 เป็ นต้ นมา เมื่อ
ประเทศมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจซึง่ ส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นที่ภมู ิภาค
ชายฝั่ งทะเลตะวันออกของประเทศ รัฐบาลได้ จดั ตังเขตเศรษฐกิ
้
จ
จ�ำเพาะตามเมืองชายฝั่ งต่าง ๆ สี่แห่งและดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศได้ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยอาศัยแรงจูงใจ
แบบเสรี นิยม
อย่างไรก็ตาม ภายในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลกลางที่กรุงปั กกิ่งก็
ตระหนักว่า แม้ จีนจะเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็ วที่สดุ ในโลก
แต่ก็มีอา่ วขนาดใหญ่ที่กนระหว่
ั้
างเมืองชายฝั่ งทะเลทางตะวันออก
กับพื ้นที่ภายในประเทศทางตะวันตกในแง่ของการพัฒนา ในช่วง
หัวเลี ้ยวหัวต่อนี ้ ทางการจีนได้ ใช้ นโยบาย “มุง่ สูต่ ะวันตก” โดยมีจดุ
มุง่ หมายที่จะพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ
ท่อส่งน� ้ำมันและก๊ าซ การผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ตลอดจนการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เข้ ามายังภูมิภาคมากขึ ้น
เพื่อสนับสนุนนโยบาย “มุง่ สูต่ ะวันตก” ของตนนัน้ เมื่อเร็ว ๆ
นี ้ จีนได้ ออกนโยบายหลายประการเกี่ยวกับเส้ นทางสายไหมที่มงุ่
เสริ มสร้ างการเชื่อมต่อทางบกอันแข็งแกร่งกับประเทศเพื่อนบ้ านใน
ภูมิภาคโดยการสร้ างถนน ทางรถไฟ ท่อส่งและโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่น ๆ
ลักษณะส�ำคัญของนโยบายชุดใหม่ลา่ สุดนี ้คือ การมุง่ เน้ นการ
ฟื น้ ฟูเส้ นทางสายไหมทางตะวันตกเฉียงใต้ ที่เชื่อมต่อมณฑลยูนนาน
ของจีนกับพื ้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียผ่านบังกลาเทศ
และพม่า
“ด้ วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างที่เป็ นอยู่ จีนจะมี
บทบาทเป็ นผู้น�ำอย่างชัดเจนในการพัฒนาเส้ นทางสายไหมทาง
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รอยเตอร์

ตะวันตกเฉียงใต้ ที่ได้ รับการฟื น้ ฟูโดยการร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้ านในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ดร.ไวมุน เชีย ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์แผนกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนาน
หยางในสิงคโปร์ กล่าว
มีเหตุผลหลายประการที่ท�ำให้ จีนตัดสินใจเพิ่มการเชื่อมต่อทาง
บกกับประเทศเพื่อนบ้ าน นอกเหนือจากความต้ องการที่จะพัฒนา
มณฑลต่าง ๆ ภายในประเทศทางตะวันตกแล้ ว จีนยังพยายามที่
จะพัฒนาเส้ นทางคมนาคมทางบกเพื่อขนส่งน� ้ำมันและทรัพยากร
อื่น ๆ ซึง่ ปั จจุบนั ต้ องขนส่งทางเรื อจากอ่าวเปอร์ เซียและแอฟริ กา
จีนมีความกังวลว่า การพึง่ พาเส้ นทางเดินเรื อดังกล่าวมากเกินไป
อาจท�ำให้ ความมัน่ คงและเศรษฐกิจของประเทศประสบปั ญหาใน
อนาคต
นอกจากนี ้ รัฐบาลจีนยังมีเป้าหมายที่จะยืนหยัดอิทธิพลของ
ตนในเอเชีย โดยอาศัยองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และพยายาม
ที่จะสร้ างความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่ คงใน
เชิงสร้ างสรรค์มากขึ ้นกับประเทศเพื่อนบ้ านทัว่ ทวีปยูเรเชีย องค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ คือการร่วมมือกันระหว่างจีน รัสเซียและ
สาธารณรัฐสี่แห่งในเอเชียกลางที่แต่เดิมเป็ นส่วนหนึง่ ของสหภาพ
โซเวียต ตลอดจนผู้สงั เกตการณ์ห้าประเทศ ได้ แก่ อัฟกานิสถาน
อินเดีย อิหร่าน มองโกเลียและปากีสถาน
“จีนก�ำลังจะกลายเป็ นชาติมหาอ�ำนาจของภูมิภาคในเอเชีย
และการเชื่อมต่อทางบกก�ำลังจะกลายเป็ นความมุง่ มัน่ ที่สำ� คัญของ
จีน ดังนัน้ เราจึงเริ่ มเห็นนโยบาย “หนึง่ เส้ นทาง หนึง่ แถบเศรษฐกิจ”

เส้ นทางสายไหมทางตอนใต้ ทไี่ ด้ รับการฟื้ นฟู
จะประกอบด้ วยทางรถไฟหลายพันกิโลเมตร
ทางหลวงสายหลักรวมทั้งท่ อส่ งน�ำ้ มันและ
ก๊ าซทีจ่ ะช่ วยเพิม่ การเชื่อมต่ อทางบก ทาง
รถไฟทีท่ อดยาวในเมืองหนานจิง มณฑล
เจียงซู แห่ งนีถ้ ูกล้ อมรอบไปด้ วยต้ นไม้
รอยเตอร์

ดร.ประทุมมา บี. รานา รองศาสตราจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ
ศึกษา เอส. ราจารัตนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางกล่าว
อีกนัยหนึง่ คือ จีนก�ำลังพัฒนาเครื อข่ายเส้ นทางคมนาคมทางบกเพื่อ
ให้ เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ดร.รานากล่าวว่า การพัฒนาเหล่านี ้เป็ นเป้าหมายระยะยาวที่จะ
ท�ำให้ ลลุ ว่ งโดยผ่านทางโครงการทุนร่วมระหว่างจีนกับประเทศเพื่อน
บ้ านบางรายอย่างเช่นอินเดีย จีนได้ จดั ตังธนาคารเพื
้
่อการลงทุน
ในโครงสร้ างพื ้นฐานเอเชียที่มงุ่ เน้ นการสร้ างถนนและทางรถไฟที่
เชื่อมต่อมณฑลยูนนานกับพม่าและบังกลาเทศ ดร.รานาระบุวา่ จีน
และอินเดียก�ำลังระดมงบประมาณ 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 3.3 พันล้ านบาท) เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“การพัฒนาดังกล่าวไม่ใช่สงิ่ ที่จะเกิดขึ ้นในชัว่ ข้ ามคืน มันเป็ นกระ
บวนการในระยะยาวที่จะต้ องใช้ ความร่วมมือจากหลายประเทศ รวม
ทังองค์
้ กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ขณะนี ้มีสนิ ค้ าที่ขนส่ง
ทางบกเพียงร้ อยละ 5 เท่านันจากปริ
้
มาณทังหมด
้
และส่วนที่เหลือยัง
คงใช้ การขนส่งทางทะเล” ดร.รานากล่าว
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียในกรุงมะนิลาอาจเป็ นแหล่งเงินทุน
อีกหนึง่ แห่งในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เนื่องจาก
ธนาคารดังกล่าวมีความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชิดและให้ เงินทุนสนับสนุน
โครงการที่ส�ำคัญต่าง ๆ ทัว่ ทังภู
้ มิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อยูแ่ ล้ ว
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเป็ นหุ้นส่วนด้ านการพัฒนากับ

ข้ อมูลและตัวเลข
ของบิ
ม
สเทค
โครงการแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่ วมมื อ
หลากหลายสาขาทางวิ ชาการและเศรษฐกิ จ

• เชื่อมโยงผู้คนกว่า 1.3 พันล้ านคน
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโดยรวม 7.5 แสนล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อราว ๆ 24.4 ล้ านล้ านบาท)
• การประชุมครัง้ แรก 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2540
• ประเทศสมาชิก: 7
• บังคลาเทศ พ.ศ. 2540
• ภูฏาน พ.ศ. 2546
• พม่า พ.ศ. 2540
• อินเดีย พ.ศ. 2540
• เนปาล พ.ศ. 2546
• ศรี ลงั กา พ.ศ. 2540
• ไทย พ.ศ. 2540
ข้ อมูลจาก: www.bimstec.org
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ทางรถไฟไปยังยุโรป
อลาสชานโคว
อุรุมชี

ท่อส่งน�ำ้ มันระหว่างคาซัค
สถานกับจีน
ท่อส่งก๊าซระหว่างจีนกับ
เอเชียกลาง

จีน

ทางรถไฟ/ถนน ระหว่างจีนกับ
ปากีสถานทีม่ แี ผนจะพัฒนา

ปากีสถาน
กวาดาร์

ปักกิง่

คัชการ์

ชิกตั เซ
กาฐมาณฑุ

ซีอาน
เซี่ยงไฮ้
ฉงชิ่ง

ลาซา
คุนหมิง

อินเดีย

ฮ่องกง
จอก์พยู

เส้ นทางสายไหม
ทีม่ แี ผนจะพัฒนารวมทั้ง
ทางรถไฟและท่ อส่ งทีม่ อี ยู่

เฉิงตู

เวียงจันทน์

เส้ นทางสายไหมทางตะวันตกเฉียงใต้

ท่ อส่ งน�ำ้ มัน/ก๊ าซทีม่ อี ยู่

ทางรถไฟทีม่ อี ยู่

ทางรถไฟทีม่ แี ผนจะพัฒนา
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

โครงการแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา และได้
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานการขนส่ง และการส่งก�ำลังบ�ำรุงของ
โครงการนี ้จนเสร็ จสิ ้น โครงการหนึง่ ที่ธนาคารก�ำลังพิจารณาเรื่ องการ
ให้ เงินทุนคือ โครงการสร้ างทางหลวงจากเมืองท่าไฮฟองของเวียดนาม
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
คาดว่าองค์กรระดับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อาเซียนและประเทศสมาชิก
ของโครงการแห่งอ่าวเบงกอล ฯ ก็จะมีบทบาทที่สำ� คัญมากขึ ้น เพราะ
การเชื่อมต่อทางบกที่เพิ่มขึ ้นจะช่วยพัฒนาความเจริ ญรุ่งเรื องทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกโดยตรง รวมทังบั
้ งกลาเทศและพม่า
ดร.รานากล่าวว่า “เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี ้มีความ
เป็ นบูรณาการมากขึ ้น การลดต้ นทุนทางการค้ าตลอดจนค่าใช้ จา่ ยใน
การขนส่งและการส่งก�ำลังบ�ำรุงและอื่น ๆ จึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นอย่างยิ่ง”
สมาชิกโครงการแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจและอาเซียนจ�ำเป็ นต้ องเพิ่มความร่วม
มือต่อไปในการลดภาษี เพื่อส่งเสริ มการค้ าแบบพหุภาคีในภูมิภาค

อินเดียมุ่งสู่ตะวันออก

ขณะที่จีนเริ่ มนโยบาย “มุง่ สูต่ ะวันตก” ในปี พ.ศ. 2543 อินเดียก็มี
นโยบาย “มองตะวันออก” ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์อนั ครอบคลุมกับประเทศเพื่อนบ้ านในเอเชีย
14

APD FORUM

ตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อส่งเสริ มจุดยืนของตนในฐานะมหาอ�ำนาจ
ในภูมิภาคและต้ านทานอิทธิพลของจีนที่ขยายตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ ใน
ภูมิภาค
“มีเหตุผลหลัก ๆ สามประการว่าเหตุใดอินเดียจึงกระตือรื อร้ นที่
จะมีสว่ นร่วมในการฟื น้ ฟูที่พื ้นที่เรี ยกว่า เส้ นทางสายไหมทางตะวันตก
เฉียงใต้ หนึง่ คือเพื่อต้ านทานการแทรกซึมของจีนในภูมิภาคนี ้ สองคือ
เพื่อส่งเสริ มการค้ า และสามคือเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการกบฏ
เพิ่มขึ ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย” นายเดวิด สไตน์เบิร์ก
ศาสตราจารย์พิศษิ ฐ์ เกียรติคณ
ุ ด้ านเอเชียศึกษา คณะกิจการต่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์ จทาวน์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าว
การปรับปรุงด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมทังโครงสร้
้
างพื ้น
ฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเป็ นข้ อกังวลทางด้ าน
ความมัน่ คงที่ส�ำคัญที่สดุ ของรัฐบาลอินเดียทุกสมัยตามสที่นายสไตน์
เบิร์กระบุ พื ้นที่นี ้ที่เชื่อมต่อกับพื ้นที่หลัก ๆ ของอินเดียโดยผ่านพื ้นที่
แคบสิลกิ รุ ี ที่เรี ยกว่า “คอไก่” ยังคงด้ อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและถูก
ห้ อมล้ อมไปด้ วยภูเขาและพุม่ ไม้ หนาทึบ
รัฐบาลอินเดียตระหนักว่าปั จจัยส�ำคัญในการสร้ างความมัน่ คงใน
พื ้นที่สว่ นนี ้ของประเทศคือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทาง
เดียวที่จะท�ำได้ คือการสร้ างถนนและทางรถไฟเพื่อเคลื่อนย้ ายสินค้ าไป
ยังพื ้นที่ดงั กล่าวผ่านทางบังกลาเทศและพม่า และยังจะสามารถเข้ าถึง
ท่าต่าง ๆ ในประเทศเหล่านันที
้ ่ก�ำลังได้ รับการพัฒนา

“เนื่องจากประเทศต่ าง ๆ ในภูมภิ าคนีม้ คี วามเป็ นบูรณาการมาก
ขึน้ การลดต้ นทุนทางการค้ า ตลอดจนค่ าใช้ จ่ายในการขนส่ ง
และการส่ งก�ำลังบ�ำรุงและอืน่ ๆ จึงเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ นอย่
า
งยิ
ง
่
”
- ดร.ประทุมมา บี. รานา
1. นักวิจยั บันทึกข้ อมูลเกีย่ วกับภาพเขียนทางศาสนาพุทธบนผนัง
ถ�ำ้ มัว่ เกาในมณฑลกานซู ประเทศจีน ซึ่งเป็ นหนึ่งในชุ มทางที่
ส� ำคัญของเส้ นทางสายไหม คณะกรรมการมรดกโลกแห่ งองค์ การ
สหประชาชาติได้ บรรจุเครือข่ ายเส้ นทางสายไหมไว้ ในบัญชีของ
ตนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ในบรรดาสถานทีท่ เี่ ป็ นมรดก
โลกทั้งหมด 33 แห่ งตามเส้ นทางนี้ 22 แห่ งอยู่ในประเทศจีน
2. นักแสดงกว่ า 100 คนในชุดจีนโบราณออกเดินทางพร้ อมกับอูฐ
136 ตัวและรถเทียมม้ าแปดคันในการเดินทางทางวัฒนธรรมตาม
เส้ นทางสายไหมในเมืองจิง้ หยาง มณฑลส่ านซีในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2557 กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ โดยรัฐบาลของมณฑลส่ านซีและ
บริษทั ชาแห่ งหนึ่งในท้ องถิน่ เพือ่ ฟื้ นฟูการค้ าตามเครือข่ ายเส้ น
ทางสายไหม การเดินทางครั้งนีค้ าดว่ าจะสิ้นสุ ดลงทีค่ าซัคสถาน
โดยใช้ เวลาหนึ่งปี เป็ นระยะทางประมาณ 15,000 กิโลเมตร
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“รัฐนาคาแลนด์ก็เป็ นประเด็นที่ส�ำคัญและเร่งด่วนประการหนึง่
ที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงและเสถียรภาพในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของอินเดียเนื่องจากมีชนกลุม่ น้ อยนาคาอาศัยอยูใ่ นพม่าเช่น
เดียวกัน ดังนัน้ อุดมการณ์ในเรื่ องการผนวกดินแดนของผู้ร่วมเชื ้อ
ชาตินาคาในภูมิภาคจึงอาจเกิดขึ ้นได้ หากพื ้นที่นี ้ถูกละเลย” นาย
สไตน์เบิร์กกล่าว
รัฐบาลอินเดียได้ จดั ตังศู
้ นย์พม่าศึกษาในรัฐมณีปรุ ะทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่เน้ นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
ของชนกลุม่ น้ อยนาคา รวมทังประเด็
้
นอื่น ๆ อีกด้ วย
ข้ อกังวลด้ านความมัน่ คงอีกประการหนึง่ ซึง่ อินเดียและจีนก�ำลัง
เผชิญอยูใ่ นบริเวณเส้ นทางสายไหมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทตี่ นมี
แผนจะพัฒนาคือปั ญหาชายแดนทีย่ งั ไม่ได้ รับการแก้ ไขในรัฐ อานธร
ประเทศ ซึง่ เป็ นดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและ
ปกครองโดยรัฐบาลอินเดียแต่ถกู จีนอ้ างสิทธิ์ในพื ้นทีน่ บั ตังแต่
้ สงคราม
ระหว่างจีนและอินเดียในปี พ.ศ. 2505
“หากต้ องการให้ การฟื น้ ฟูเส้ นทางสายไหมทางตะวันตกเฉียงใต้
ประสบความส�ำเร็จ อาเซียนควรมีบทบาทส�ำคัญเพราะจะต้ องมีการ
ลดอัตราภาษี ส�ำหรับสินค้ าที่จะเข้ าไปยังประเทศสมาชิกภายในปี
พ.ศ. 2558” นายสไตน์เบิร์กกล่าว
ปั ญหาอื่น ๆ ที่บรรดาผู้เล่นในภูมิภาคต้ องแก้ ไขได้ แก่ การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองในบังกลาเทศซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการทุจริ ต

2
รอยเตอร์

ที่ไม่มีการตรวจสอบ และแนวโน้ มที่จะเกิดความไม่สงบของกลุม่
ชาติพนั ธุ์ในอนาคตในประเทศเพื่อนบ้ านอย่างพม่า ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ความปลอดภัยกล่าว
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า ทังจี
้ นและอินเดียเลือกที่จะมองข้ ามปั ญหา
ต่าง ๆ รวมทังข้
้ อกล่าวหาเรื่ องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า
อย่างไรก็ตาม จีนและอินเดียจะต้ องกดดันให้ รัฐบาลท้ องถิ่นแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าวหากต้ องการให้ เส้ นทางสายไหมทางบกทางตะวันตก
เฉียงใต้ ประสบความส�ำเร็จ
นักวิเคราะห์กล่าวว่า จีนก�ำลังลงทุนกับท่าเรื อที่ทนั สมัยใน
บังกลาเทศและพม่า และพยายามที่จะล�ำเลียงน� ้ำมันและก๊ าซ
ธรรมชาติผา่ นท่อส่งผ่านทางพม่า การลงทุนดังกล่าวอาจมีต้นทุน
ที่สงู มากจนเกินควรหากเกิดความวุน่ วายทางการเมืองภายในพม่า
อันเป็ นผลมาจากความไม่สงบอย่างต่อเนื่องของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ “สิง่
ที่เราก�ำลังเผชิญอยูใ่ นภูมิภาคนี ้คือการปฏิสมั พันธ์อนั ซับซ้ อนหลาย
ประการที่เราต้ องค�ำนึงถึงและแก้ ไข” นายสไตน์เบิร์กกล่าว
การค้ าระหว่างประเทศของอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 45 แม้ จะได้ ชื่อว่าประสบความส�ำเร็จ แต่
อินเดียยังคงล้ าหลังจีนในเรื่ องปริ มาณการค้ าและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี ้ สิง่ นี ้อาจเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ รัฐบาลอินเดียมองหาลูท่ างเพิ่มเติมในการสร้ างร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้ าน o
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วิถีความร่วมมือ
ทางนิเวศวิทยา
ในระ ดั บ ภู มิ ภ าค

ภูเขาหิมาลัยอาจช่ วยสร้ างความร่ วมมือทางนิเวศวิทยาระหว่ างสี่ ประเทศทีต่ ้งั อยู่โดยรอบ องค์ กรด้ านสิ่ งแวดล้ อมก�ำลัง
ด�ำเนินการเพือ่ อนุรักษ์ ระบบนิเวศของภูเขา พืน้ ทีอ่ าศัย ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
16
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พรมแดนทางธรรมชาติอย่างแม่น�ำ้ และภูเขาช่วยส่งเสริ ม
ความร่ วมมือในการเพิ่มเสถี ยรภาพของภูมิภาค

แ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ภาพโดย เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

ม่น� ้ำโขงมีต้นก�ำเนิดจากธารน� ้ำแข็งในป่ าหินที่
อยูเ่ หนือระดับน� ้ำทะเล 5,200 เมตรในที่ราบสูง
ทิเบต มีความยาว 4,900 กิโลเมตรและไหลลง
ทางใต้ ผา่ นพื ้นที่ตา่ ง ๆ ในหกประเทศก่อนจะออกสู่
ทะเลจีนใต้ การจัดการสภาพแวดล้ อมในภูมิภาคโดย
รอบเป็ นความท้ าทายที่ส�ำคัญในอินโดเอเชียแปซิฟิก
ประชากรกว่า 320 ล้ านคนพึง่ พาแม่น� ้ำโขงในการ
ด�ำรงชีพ ล�ำน� ้ำที่มีขนาดพื ้นที่โดยรวม 2.6 ล้ านตาราง
กิโลเมตรแห่งนี ้ถูกคุกคามมากขึ ้นเรื่ อย ๆ จากการ
พัฒนาและการวางแผนสร้ างเขื่อนเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้าพลังน� ้ำ คณะกรรมาธิการแม่น� ้ำโขงได้ บริ หาร
จัดการทรัพยากรของภูมิภาคแห่งนี ้ที่เป็ นแหล่งรวม
พันธุ์ปลา 1,100 ชนิด รวมทังพื
้ ชและสัตว์อีกหลายพัน
ชนิด ท�ำให้ แม่น� ้ำสายนี ้กลายเป็ นแหล่งประมงน� ้ำจืดที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก
แม่น� ้ำโขงเป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่แสดงให้ เห็น
ว่า สภาพแวดล้ อมที่หลากหลายของอินโดเอเชีย
แปซิฟิก นับตังแต่
้ ยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะไปจนถึง
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำอันร้ อนระอุ ท�ำให้ เกิด
เครื อข่ายความร่วมมือทางนิเวศวิทยาในภูมิภาค ซึง่
ส่วนใหญ่แล้ วเกิดขึ ้นมาเพราะความจ�ำเป็ น ด้ วย
การแข่งขันเพื่อช่วงชิงทรัพยากรที่ทวีความรุนแรง
ขึ ้น พร้ อม ๆ กับการขยายตัวของประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่เป็ นอยูน่ ี ้ การ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายเหล่านี ้จะเป็ น
สิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อบรรดาประเทศ รัฐบาล กองทัพและ
ประชาชน
โครงการสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติระบุ
ว่า ภายในปี พ.ศ. 2593 อินโดเอเชียแปซิฟิกจะมี
ประชากรกว่าสองหมืน่ สองพันล้ านคน ภูมภิ าคนี ้จะ
ยังเป็ นพื ้นทีอ่ าศัยของประชากรทีย่ ากจนราว ๆ ร้ อย
ละ 40 ของโลกทีก่ ำ� ลังพัฒนาทีย่ งั ต้ องพึง่ พาทรัพยากร
ทางธรรมชาติในการด�ำรงชีวติ เป็ นส่วนใหญ่
“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของมนุษย์
ซึง่ จะท�ำให้ ประชากรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชากรที่ยากจนมีความเสี่ยง นายอนุรา จายา

WORKING

ติเลก ผู้อ�ำนวยการโครงการความร่วมมือด้ านสิง่
แวดล้ อมแห่งเอเชียใต้ ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ของ
โครงการสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 “อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น สภาพ
อากาศที่รุนแรงสุดโต่งและระดับน� ้ำทะเลที่เพิ่มสูง
ขึ ้นเป็ นตัวกระตุ้นการตอบสนองโดยเร่งด่วนให้ มี
การพิจารณาปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อมในแผนงานและ
กระบวนการในการพัฒนาของเรา”
“การให้ ความส�ำคัญและการลงทุนเพือ่ ธรรมชาติ
อย่างเพียงพอในสิง่ ทีค่ นยากจนจ�ำนวนมากต้ อง
พึง่ พาอาศัย คือสิง่ จ�ำเป็ นต่อการเติบโตโดยรวม” นาย
คาเวห์ ซาเฮดี ผู้อำ� นวยการโครงการสิง่ แวดล้ อม
แห่งสหประชาชาติประจ�ำภูมภิ าคเอเชียระบุในข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557

กลไกแห่ งการผูกมัด

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ความร่วมมือทางนิเวศวิทยายัง
มีศกั ยภาพที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ ในการแก้ ปัญหา
ข้ อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตและเพิ่มความมัน่ คงใน
ภูมิภาค “ความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมเป็ นการเมือง
ระดับต�่ำที่คนมักจะให้ ความส�ำคัญน้ อยกว่าการเมือง
ระดับสูงที่เป็ นประเด็นเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ

คนงานล�ำเลียงถุงปูนซีเมนต์ ทที่ ่ าเรือในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่ งหนึ่งริมแม่ น�ำ้
โขงในประเทศไทย แม่ น�ำ้ สายนีม้ คี วามยาว 4,900 กิโลเมตร และไหลลง
ทางใต้ ผ่านพืน้ ทีต่ ่ าง ๆ ในหกประเทศก่ อนจะออกสู่ ทะเลจีนใต้
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แต่มนั ก็สามารถลดภัยคุกคามและสร้ างความไว้ วางใจในหมู่
ทหารและรัฐบาลต่าง ๆ” นายซาลีม เอช. อาลี ศาสตราจารย์
ด้ านการเมืองและนานาชาติศกึ ษาจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
ในออสเตรเลียกล่าวกับ ฟอรัม
ปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อมมีบทบาทส�ำคัญในฐานะ “กลไกแห่ง
การผูกมัด” ที่จะเปลี่ยน “ความขัดแย้ งให้ กลายเป็ นความร่วม
มือ” เพราะรัฐบาลตระหนักว่าการปกป้องระบบนิเวศที่ใช้ ร่วมกัน
อาจช่วยส่งเสริ มเสถียรภาพข้ ามพรมแดน นายอาลีเขียนไว้ ใน
รายงานผลการศึกษาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เรื่ อง “ความ
ร่วมมือทางนิเวศวิทยาในเอเชียใต้ : วิถีทางเพื่อวันข้ างหน้ า”
นอกจากนี ้ พรมแดนตามธรรมชาติอย่างแม่น� ้ำและภูเขาซึง่ เป็ น
เส้ นเขตแดนระหว่างวัฒนธรรมและประเทศเป็ นปั จจัยที่ท�ำให้
เกิดความร่วมมือ เนื่องจากประชากรทังสองฝั
้
่ งของเส้ นแบ่งทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ ตา่ งก็ใช้ ทรัพยากรของระบบนิเวศเหล่านันร่
้ วมกัน
ข้ อตกลงแบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศที่ยงั่ ยืนและ
ทรัพยากรที่ใช้ ร่วมกัน “ควรถูกน�ำมาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ าง
สันติภาพ และยังเป็ นเครื่ องมือทางการทูตที่ใช้ ประโยชน์ได้ ไม่
คุ้มค่าทัง้ ๆ ที่มีศกั ยภาพมากมายในการบรรลุเสถียรภาพใน
ภูมิภาคที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น” นายอาลีระบุในรายงานของตน
ที่ตีพิมพ์โดยมูลนิธิอเมริ กาใหม่ในกรุงวอชิงตันดีซี
รัฐบาลต่าง ๆ มองเห็นคุณค่าของความร่วมมือทาง

พื ้นฐานโดยได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
เช่น โครงการปรับปรุงทางน� ้ำภายในประเทศและการส่งเสริ ม
การค้ าข้ ามพรมแดนที่มีมลู ค่า 1.1 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 3.6 แสนล้ านบาท)
คณะกรรมาธิการแม่น� ้ำโขงระบุไว้ ในเว็บไซต์ขององค์กร
ว่า “ด้ วยวิสยั ทัศน์ที่จะท�ำให้ ภมู ิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขงมีความเจริ ญ
รุ่งเรื องทางเศรษฐกิจ ความยุตธิ รรมทางสังคมและความเป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ดังนัน้ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการ
วางแผนงานที่ครอบคลุมทังลุ
้ ม่ แม่น� ้ำจึงเป็ นหัวใจส�ำคัญของการ
ด�ำเนินงานของเรา”
นอกจากนี ้ คณะกรรมาธิการแม่น� ้ำโขงยังได้ ประเมินผลกระ
ทบจากความท้ าทายที่สำ� คัญประการหนึง่ ในอนุภมู ิภาค ซึง่ ก็คือ
การพัฒนากระแสไฟฟ้าพลังน� ้ำ โดยมีการวางแผนสร้ างเขื่อน
ขนาดใหญ่ 11 แห่งในแม่น� ้ำโขง ในการสัมมนาที่เวียดนามใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 สมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น� ้ำ
โขงได้ ประเมินโครงการใหม่ลา่ สุดของอนุภมู ิภาคที่มีการน�ำ
เสนอ ได้ แก่ โครงการเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน� ้ำดอนสะโฮงใน
ประเทศลาว นายเลอ ดัก จุง ผู้อ�ำนวยการคณะกรรมการร่วม
แห่งกรรมาธิการแม่น� ้ำโขงในเวียดนามกล่าวว่า การสัมมนา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเขื่อนต่อการประมง
น� ้ำ การตกตะกอนและคุณภาพชีวิตตามที่หนังสือพิมพ์ออนไลน์
เวียดนามเน็ต รายงาน
ผู้เชี่ยวชาญบางรายยืนยันว่า เขื่อน
ไฟฟ้าพลังน� ้ำดอนสะโฮงซึง่ มีก�ำลังผลิต
260 เมกะวัตต์ จะลดผลิตภาพของการ
ประมงและท�ำลายการอพยพย้ ายถิ่นของ
ปลาเมื่อเขื่อนเริ่ มมีการด�ำเนินงานในปี
พ.ศ. 2561 รัฐบาลลาวยังคงเดินหน้ าต่อ
ไปกับโครงการนี ้ แต่การโต้ แย้ งก็ผลักดันให้
— นายซาลีม เอช. อาลี
ทางการลาวยื่นแผนโครงการสร้ างเขื่อนแก่
นิเวศวิทยาทัว่ ทังอิ
้ นโดเอเชียแปซิฟิกมากขึ ้นเรื่ อย ๆ และมีการ
คณะกรรมาธิการแม่น� ้ำโขงเพื่อศึกษาและแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับ
จัดตังองค์
้ กรเพื่อด�ำเนินโครงการ และการศึกษาวิจยั เพื่อให้ ค�ำ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมของเขื่อนดอนสะโฮง ตามรายงานของ
แนะน�ำแก่ผ้ กู �ำหนดนโยบาย นอกจากนี ้ องค์กรระหว่างรัฐบาล
เวียดนามเน็ต
ยังได้ ท�ำงานร่วมกันมาเป็ นเวลานานหลายทศวรรษในด้ านการ
ความพยายามของคณะกรรมาธิการแม่น� ้ำโขงแสดงให้ เห็น
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นความร่วมมือข้ ามพรมแดน
ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ความร่วมมือทางนิเวศวิทยามีความ
ตามธรรมชาติและพรมแดนประเทศ
ส�ำคัญมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก และแสดงถึงวิธี
การท�ำงานร่วมกันของชาติตา่ ง ๆ ในการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
ความร่ วมมือในลุ่มแม่ น�ำ้ โขง
ทางการเมืองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ด้ วยขนาดพื ้นที่อนั กว้ างใหญ่ไพศาลของภูมิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขง
ประเทศต่าง ๆ ที่อยูต่ ดิ แม่น� ้ำโขงทังสี
้ ่ประเทศ ได้ แก่ กัมพูชา ลาว กลไกเพื่อความร่ วมมือ
ในดินแดนที่หา่ งไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรทางตะวันตกของ
ไทยและเวียดนาม ได้ ก่อตังคณะกรรมาธิ
้
การแม่น� ้ำโขงขึ ้นในปี
ต้ นแม่น� ้ำโขง ยังมีแหล่งต้ นน� ้ำขนาดใหญ่อีกหนึง่ แห่ง แม้ จะเคย
พ.ศ. 2538 เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรที่ยงั่ ยืน
เป็ นพื ้นที่แห่งความขัดแย้ งมาก่อน แต่ปัจจุบนั ลุม่ แม่น� ้ำสินธุเป็ น
ในอนุภมู ิภาค รวมทังการเกษตร
้
การชลประทาน การป้องกัน
ตัวอย่างของความส�ำเร็จในเรื่ องความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อม
น� ้ำท่วม และการใช้ น� ้ำในครัวเรื อนและภาคอุตสาหกรรม คณะ
แม้ วา่ การบริ หารจัดการจะยังคงเป็ นความท้ าทายที่ตอ่ เนื่อง ใน
กรรมาธิการแม่น� ้ำโขงส่งเสริ มการเจรจาระหว่างประเทศต่าง ๆ
พื ้นที่ดงั กล่าวซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของที่ราบสูงทิเบตที่ล้อมรอบไป
ในภูมิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขง และด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้ าง

ความร่ วมมือด้ านสิ่งแวดล้ อม

สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิสมั พันธ์ในประเด็น
อื่น ๆ เช่น การเพิ่มความมัน่ คงและเสถียรภาพ”
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เด็กชายคนหนึ่งถือถุง
ทีใ่ ส่ ไก่ เป็ น ๆ ไว้ ขณะ
นั่งเรือข้ ามแม่ น�ำ้ โขง
ทางตอนใต้ ของกรุง
พนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา ประชากรกว่ า
320 ล้ านคนอาศัยอยู่
ในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่ น�ำ้
โขงและพึง่ พาแม่ น�ำ้
สายนีใ้ นการด�ำรงชีวติ
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ชาวประมงคน
หนึ่งทอดแหอยู่
ในแม่ น�ำ้ โขงใน
ประเทศกัมพูชา
แม่ น�ำ้ สายนีเ้ ป็ น
แหล่ งประมงน�ำ้
จืดทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ด
ในโลกและมีปลา
กว่ า 1,100 ชนิด

ด้ วยอัฟกานิสถาน จีน อินเดียและปากีสถาน หิมะและธารน� ้ำแข็ง
ที่ละลายเป็ นน� ้ำได้ ไหลมารวมกันจนกลายเป็ นแม่น� ้ำที่ทอดยาวไป
ทางทิศใต้ เป็ นระยะทาง 3,180 กิโลเมตรก่อนที่จะไหลลงสูท่ ะเล
อาหรับ
ความร่วมมือทางนิเวศวิทยาในลุม่ แม่น� ้ำสินธุเริ่ มต้ นอย่าง
น่าประหลาดเมื่อจักรวรรดิอินเดียของบริ เตนเสื่อมอ�ำนาจลง
ในปี พ.ศ. 2490 และแบ่งออกเป็ นรัฐอธิปไตยสองรัฐคืออินเดีย
และปากีสถาน รวมทังแยกการบริ
้
หารจัดการทรัพยากรในแม่น� ้ำ
สินธุ อินเดียได้ “ควบคุมบริ เวณต้ นน� ้ำส่วนใหญ่ของแม่น� ้ำสินธุ
และโครงสร้ างพื ้นฐานทางน� ้ำส่วนใหญ่ที่มีอยูท่ ี่จ�ำเป็ นต่อการ
ชลประทาน ในขณะที่เศรษฐกิจที่มีพื ้นฐานจากเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่ของปากีสถานต้ องพึง่ พาแหล่งน� ้ำของตน” ตามที่ระบุใน
รายงานเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้ อ “การเพิ่มความ
สัมพันธ์ทางการทูตเพื่อแบ่งปั นน� ้ำ: การสร้ างความแข็งแกร่งให้
กับนโยบายต่างประเทศในเรื่ องทรัพยากรน� ้ำข้ ามพรมแดน” ของ
สถาบันวิจยั อเดลฟี ซึง่ เป็ นองค์กรที่ปรึกษาด้ านสิง่ แวดล้ อมใน
เยอรมนี
การเจรจาว่าด้ วยเรื่ องการก�ำกับดูแลแม่น� ้ำสินธุด�ำเนินไป
อย่างยากล�ำบาก แต่ในปี พ.ศ. 2503 อินเดียและปากีสถานก็ให้
สัตยาบันในสนธิสญ
ั ญาเครื อล�ำน� ้ำสินธุซงึ่ มีผลบังคับใช้ มาจนถึง
20
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ทุกวันนี ้ คณะกรรมาธิการแม่น� ้ำสินธุถาวรซึง่ เป็ นความร่วมมือของ
ทังสองประเทศได้
้
น�ำสนธิสญ
ั ญาเดังกล่าวมาใช้ และท�ำหน้ าที่ไกล่
เกลี่ยข้ อพิพาท สนธิสญ
ั ญาดังกล่าวท�ำให้ อินเดียและปากีสถาน
รอดพ้ นจากการท�ำสงครามสามครัง้ และคณะกรรมาธิการ “ได้
ปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาโดยต้ องพบปะกันทุก ๆ ปี แม้ ในยามที่ทงั ้
สองประเทศตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูต” ตามที่รายงานของ
สถาบันอเดลฟี ระบุ “ประวัติศาสตร์ ด้านความร่วมมือนี ้ถือเป็ น
เรื่ องราวความส�ำเร็จที่โดดเด่นอย่างแท้ จริ ง แม้ วา่ ทังสองประเทศ
้
จะยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางน� ้ำ”
นอกจากนี ้ ยังมีกลไกเพื่อความร่วมมืออื่น ๆ ในกรณีที่ไม่มี
สนธิสญ
ั ญาหรื อข้ อตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยส่วนใหญ่
จะอยูใ่ นรูปขององค์กรระหว่างรัฐบาล ตัวอย่างเช่น โครงการ
ความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมแห่งเอเชียใต้ ที่จดั ตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ.
2525 เป็ นโครงการที่สง่ เสริ มการจัดหาเงินทุนและการด�ำเนิน
โครงการสิง่ แวดล้ อม เช่น การตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และ
การส่งเสริ มความร่วมมือระดับภูมิภาคในการยับยังการค้
้
าสัตว์ป่า
ที่ผิดกฎหมาย
สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ ที่ก่อตังขึ
้ ้นใน
ปี พ.ศ. 2528 เป็ นองค์กรสนับสนุนการศึกษาด้ านสิง่ แวดล้ อม

นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้ นมา ทางองค์กรได้ จดั ตังศู
้ นย์ป่า
ไม้ ในภูฏาน ศูนย์การจัดการภัยพิบตั ใิ นอินเดีย ศูนย์วิจยั ทาง
อุตนุ ิยมวิทยาในบังกลาเทศและศูนย์การจัดการชายฝั่ งทะเลมัลดีฟ
ส์ ตามที่ระบุในรายงานของโครงการความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อม
แห่งเอเชียใต้ เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ในหัวข้ อ “วาระการ
พัฒนาเอเชียใต้ หลังปี พ.ศ. 2558” นอกจากนี ้ ทางสมาคมยังได้
ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยเอเชียใต้ ในกรุงนิวเดลี ซึง่ นักศึกษาจากประเทศ
สมาชิก อันได้ แก่ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์
เนปาล ปากีสถานและศรี ลงั กา สามารถศึกษาในระดับปริ ญญาโท
ในสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
แม้ สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ จะถูกวิพากษ์
วิจารณ์วา่ มีความล่าช้ าในเรื่ องการน�ำโครงการด้ านสิง่ แวดล้ อมที่
ได้ รับการน�ำเสนอไปลงมือปฏิบตั ิ แต่ศกั ยภาพขององค์กรในการส่ง
เสริ มความร่วมมือในระดับภูมิภาคก็ไม่ได้ ถกู มองข้ าม ตามที่นาย
อาลีจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ระบุในรายงานของตน “แม้ จะ
มีประสิทธิภาพในการท�ำงานที่ไม่ดีในอดีต แต่สมาคมนี ้ก็มีความ
ชอบธรรมในระดับภูมิภาค และมีความเป็ นมืออาชีพที่ควรให้ การ
สนับสนุนและส่งเสริ มขีดความสามารถในการเจรจาทางการทูตใน
เรื่ องสิง่ แวดล้ อมและการสร้ างสันติภาพในภูมิภาค”นายอาลีกล่าว
“แม้ องค์กรในระดับภูมิภาคอื่น ๆ จะเติบโตขึ ้น แต่สมาคมความ
ร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ ก็มีขีดความสามารถที่แข็งแกร่งที่สดุ
ในการส่งเสริ มความร่วมมือทางนิเวศวิทยาแบบพหุภาคี”

การอนุรักษ์ ภเู ขา

ความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมในระดับภูมิภาคเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในการ
ดูแลเทือกเขาหิมาลัย เนื่องจากเทือกเขาที่สงู ที่สดุ ในโลกแห่งนี ้ที่มี
ประเทศต่าง ๆ รายล้ อม เช่น ภูฏาน อินเดีย ปากีสถานและเนปาล
มีธารน� ้ำแข็งที่เป็ นต้ นก�ำเนิดของแม่น� ้ำที่ส�ำคัญหลายสายและเป็ น
แหล่งน� ้ำของบรรดาประเทศดังกล่าว นายอาลีกล่าวกับ ฟอรัม
“โดยทัว่ ไป เส้ นแบ่งเขตทางกายภาพตามธรรมชาตินนมี
ั ้ อยู่
แล้ ว เช่น ภูเขาและแม่น� ้ำ” นายอาลีกล่าว “วาทกรรมทางการเมือง
ส่วนใหญ่มกั จะเน้ นที่การแบ่งแยก ทัง้ ๆ ที่พรมแดนตามธรรมชาติ
เหล่านี ้สามารถเป็ นปั จจัยในการสร้ างความร่วมมือได้ เนื่องจากผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียต้ องใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวร่วมกัน มีเหตุผลมากมายที่
รัฐบาลและกองทัพควรใช้ ภเู ขาเป็ นปั จจัยในการสร้ างความร่วมมือ
ไม่วา่ จะเป็ น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ แหล่งน� ้ำ
การหดตัวของธารน� ้ำแข็ง
นายอาลีกล่าวเพิ่มเติมว่า ภัยพิบตั ิทางนิเวศวิทยาในเทือกเขา
หิมาลัย เช่น แนวโน้ มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่สง่ ผลต่อธารน� ้ำแข็ง จะเป็ นความท้ าทายด้ านความมัน่ คงขัน้
รุนแรงส�ำหรับประเทศที่ต้องพึง่ พาทรัพยากรในเทือกเขาดังกล่าว
การละลายของธารน� ้ำแข็งอาจท�ำให้ เกิดน� ้ำท่วมมากขึ ้นในพื ้นที่
เกษตรกรรมที่อยูป่ ลายน� ้ำ
ความร่วมมือเกี่ยวกับเทือกเขาหิมาลัยมุง่ เน้ นที่การบริ หาร
จัดการน� ้ำและทรัพยากรอื่น ๆ ตลอดจนการเฝ้าระวังผลกระทบที่
อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศ นายอาลี

เขียนไว้ ในรายงานของตนว่า “ปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อมท�ำให้ คปู่ รับ
เก่ามองข้ ามการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมและการเมืองเพื่อก�ำหนด
หนทางแห่งความร่วมมืออันเกี่ยวกับภูเขา จุดเปลี่ยนดังกล่าวเป็ น
ผลมาจากการเห็นความส�ำคัญของภูเขาในฐานะแหล่งทรัพยากร
ในการยังชีพของมนุษย์”
มีองค์กรระหว่างรัฐบาลสองแห่งทีส่ ง่ เสริมความร่วมมือด้ านสิง่
แวดล้ อมในระดับภูมภิ าคในเทือกเขาหิมาลัย ได้ แก่ โครงการอนุรักษ์
ภูมทิ ศั น์เขาไกรลาส และศูนย์นานาชาติเพือ่ การพัฒนาพื ้นทีภ่ เู ขา
แบบบูรณาการ ทังสององค์
้
กรตังอยู
้ ท่ เ่ี นปาล โครงการอนุรักษ์ภมู ิ
ทัศน์เขาไกรลาสเป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างจีน อินเดียและ
เนปาล ทีม่ งุ่ เน้ นการอนุรักษ์พื ้นทีอ่ าศัยและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระยะยาวตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาพื ้นที่ภเู ขาแบบบูรณาการมี
เป้าหมายในการดูแลรักษาระบบนิเวศของภูเขาและปรับปรุง
มาตรฐานการด�ำรงชีวิตของประชาชนในภูมิภาคหิมาลัยและฮินดู
กูซ นอกจากนี ้ ทางศูนย์ยงั ได้ เริ่ มโครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ข้ ามพรมแดนและการค้ าระหว่างจีน ปากีสถานและอัฟกานิสถาน
ผลการศึกษาวิจยั ขององค์กรแสดงให้ เห็นว่า ความร่วมมือใน
ภูมิภาคว่าด้ วยเรื่ องห่วงโซ่อปุ ทานอาหารและการค้ าที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพยากรป่ าไม้ ตามแนวชายแดนระหว่างเนปาลและอินเดียอาจ
ส่งผลเชิงบวกต่ออนุภมู ิภาค จากการศึกษาของศูนย์คาดว่า การ
ควบคุมดูแลให้ มีการอนุรักษ์ และการค้ าจะสร้ างรายได้ ให้ กบั ท้ อง
ถิ่นเป็ นมูลค่า 125 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 4 พันล้ าน
บาท) “ดังนัน้ การอนุรักษ์ และการค้ าจะต้ องมีการวางแผนในระดับ
ภูมิภาคเพื่อป้องกันความไม่เป็ นมิตรและความขัดแย้ ง” นายอาลี
ระบุในรายงาน

การท�ำงานร่ วมกัน

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกระตุ้นให้ องค์การสหประชาชาติ
ออกมาร้ องขอความร่วมมือจากทัว่ โลกให้ มกี ารอนุรักษ์ระบบนิเวศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การประชุมสุดยอด
ครัง้ ส�ำคัญว่าด้ วยเรื่องสภาพภูมอิ ากาศทีจ่ ดั ขึ ้นโดยองค์การ
สหประชาชาติเมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เป็ นแรงผลักดันให้ มี
“การด�ำเนินการอย่างจริงจังในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก” นางชาม
ฉัด อัคตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวในบทบรรณาธิการ
ของเว็บไซต์ขา่ ว เดอะอินเดียน รีพบั บลิก “การด�ำเนินการเกีย่ วกับ
สภาพภูมอิ ากาศอย่างจริงจังภายหลังการเจรจาและการสร้ างข้ อ
ผูกมัดนัน้ นอกจากจะเป็ นความเร่งด่วนแล้ วยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
มีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทัว่ ทังเอเชี
้ ยและแปซิฟิก”
ความร่วมมือทางนิเวศวิทยาอย่างแท้ จริ งทัว่ ทังภู
้ มิภาคอิน
โดเอเชียแปซิฟิกนันยั
้ งไม่เกิดขึ ้น แต่นายอาลีกล่าวว่า ตัวอย่าง
ความร่วมมือในภูมิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขงและเทือกเขาหิมาลัยก็เป็ น
สัญญาณที่ท�ำให้ เกิดก�ำลังใจ ความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อม
สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิสมั พันธ์ในประเด็นอื่น ๆ เช่น การเพิ่มความ
มัน่ คงและเสถียรภาพ” นายอาลีกล่าว “มันเป็ นกระบวนการที่คอ่ ย
เป็ นค่อยไป แต่เราจะเห็นเมื่อมันเกิดขึ ้น o
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ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ
กองทัพวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสียของนโยบายการใช้อปุ กรณ์ส่วนตัวในการท�ำงาน และตรวจสอบ
วิวฒั นาการของระบบรักษาความปลอดภัยในขณะทีแ่ นวโน้มดังกล่าวเป็ นทีน่ ยิ มมากขึ้น

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

าพยนตร์ แอ็กชัน่ หรือภาพยนตร์ บ๊ ู มีวธิ ี
น�ำเสนอทีท่ ำ� ให้ ทหารดูมคี วามทันสมัย
ทางดิจติ อลชนิดหยุดไม่อยู่ บรรดาชาย
ในเครื่องแบบปฏิบติ หิ น้ าทีส่ ำ� เร็จอย่าง
รวดเร็วภารกิจแล้ วภารกิจเล่า เอาชนะ
เหล่าร้ ายได้ ตลอดโดยใช้ ประโยชน์จาก
อุปกรณ์รุ่นใหม่ลา่ สุดทีเ่ ป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและบ่อย
ครัง้ ก็เป็ นอุปกรณ์ของโลกอนาคต ด้ วยวิวฒ
ั นาการ
อันรวดเร็วทางเทคโนโลยี กระบวนการจัดซื ้อทาง
ทหารทีม่ คี วามยุง่ ยากและการแข่งขันทางด้ านงบ
ประมาณอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ เหล่าผู้บญ
ั ชาการจึงมักจะ
ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ทเี่ ป็ นเทคโนโลยีลา่ สุดทีม่ ี
อยูใ่ นตลาดให้ แก่กำ� ลังพลของตนได้
อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องชีวิตส่วนตัวของทหาร สิง่
ที่เห็นในภาพยนตร์ ก็คงไม่ตา่ งจากความเป็ นจริ ง
มากนัก
โทรศัพท์มือถือเข้ ามาแทนที่คอมพิวเตอร์ แบบ
วางตักหรื อ “แล็ปท็อป” มานานแล้ ว นาฬิกาข้ อ
มืออัจฉริ ยะหรื อ “สมาร์ ทวอทช์” ก�ำลังจะเข้ ามา
แทนที่โทรศัพท์มือถือในฐานะ “อุปกรณ์ยอดนิยม”
ชิ ้นใหม่ในโลกเทคโนโลยี บุคลากรทางทหารใช้
อุปกรณ์ดงั กล่าวที่บ้าน และบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่โต
มากับโลกที่ล้วนแต่จะมีของหรูหราฟุ่ มเฟื อยเหล่า
นี ้ก็มองหางานที่ผ้ จู ้ างไม่เพียงแต่จะต้ องมีความรู้
เรื่ องอุปกรณ์ที่เป็ นเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดเท่านัน้ แต่
ยังต้ องจัดหาอุปกรณ์เหล่านี ้ไว้ ให้ ลกู จ้ างใช้ อีกด้ วย
แนวโน้ มซึง่ ก�ำลังเป็ นที่นิยมมากขึ ้นที่เรี ยกกัน
ว่า “การใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงาน” (หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่า “การใช้ เทคโนโลยีสว่ นตัวในการ
ท�ำงาน”) อาจช่วยให้ องค์กรภาครัฐสามารถตอบ
สนองความต้ องการทางด้ านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เช่น สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตได้ โดยไม่ต้องเสียค่า
ใช้ จา่ ยทางด้ านอุปกรณ์
นายริค เนสส์ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายเทคโนโลยี

ของโทมัส รอยเตอร์ กล่าวว่า “หากองค์กรไม่เริ่ม
ใช้ นโยบายการใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงานแต่
ยืนยันทีจ่ ะใช้ วธิ ีการแบบดังเดิ
้ ม องค์กรก็จะมีความ
เสีย่ งในเรื่องความคับข้ องใจของบุคลากร การสูญ
เสียเวลาในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและผล
เสียต่อผลิตภาพของงาน” ค�ำกล่าวของนายเนสส์ได้
รับการอ้ างอิงถึงในรายงานของกองทัพออสเตรเลีย
หัวข้ อ “การใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารมือถือในภารกิจที่
ส�ำคัญของรัฐบาล”
ในการประเมินว่านโยบายการใช้ อปุ กรณ์สว่ น
้
บองค์กรหรื อไม่ ข้ อ
ตัวในการท�ำงานนันเหมาะสมกั
พิจารณาที่ส�ำคัญที่สดุ คือดูวา่ อุปกรณ์ดงั กล่าวมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ถกู ต้ องเหมาะสมใน
การปกป้องข้ อมูลส�ำคัญหรื อไม่ เนื่องจากมีตวั แปร
อยูม่ าก ค�ำตอบที่ได้ นนอาจซั
ั้
บซ้ อนพอ ๆ กับทาง
เลือกของสมาร์ ทโฟนที่มีอยูใ่ นตลาดทุกวันนี ้
ธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ นโยบายการใช้ อปุ กรณ์สว่ น
ตัวในการท�ำงานยังคงต้ องปรับปรุงแนวทางในการ
ใช้ งานอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงาน
ท�ำให้ เกิดช่องโหว่ในเรื่ องของความปลอดภัย ยิ่ง
เป็ นองค์กรที่ใหญ่เท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะถูกรุก
ล� ้ำด้ านความปลอดภัยมากขึ ้นเท่านัน้ เนื่องจาก
กองทัพยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้ หลาย
กองทัพจึงเลือกที่จะศึกษาแนวโน้ มต่อไปและมอง
หาซอฟต์แวร์ ที่มนั่ ใจได้ วา่ ข้ อมูลที่สง่ ออกไปจาก
อุปกรณ์สว่ นตัวนันจะไปถึ
้
งมือผู้รับตามที่ตงใจไว้
ั้
จริ ง ๆ

การท ดลองของออสเ ต รเ ลี ย

ด้ วยความกระตือรือร้ นทีจ่ ะทดสอบว่านโยบาย
การใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงานนันใช้
้ ได้ ผลใน
ภารกิจทางทหารหรือไม่ กองทัพออสเตรเลียจึงได้ ทำ�
สิง่ ทีเ่ รียกว่า “โครงการน�ำร่องขนาดเล็กโดยแท้ จริง”
“เรารู้วา่ เราท�ำได้ เฉพาะบางเรื่ อง สามารถน�ำ

จากซ้ าย: นักบินบน
เครื่องบิน เอเอ็น-27 ที่
ผลิตโดยรัสเซียของกอง
ทัพอากาศเวียดนาม ใช้
แท็บเล็ตในระหว่ างการ
ค้ นหาเครื่องบินของ
มาเลเซียแอร์ ไลน์ เทีย่ ว
บินที่ 370 ในทะเลทาง
ตอนใต้ ของเวียดนามใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
พล.อ.วี.เค. สิ งห์ อดีต
ผู้บัญชาการกองทัพบก
อินเดียตรวจดูโทรศัพท์
มือถือก่ อนเข้ าร่ วมการ
แถลงข่ าวทีว่ ทิ ยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ และ
วิศวกรรมเครื่องกลใน
เมืองไฮเดอราบัดในปี
พ.ศ. 2555
ต�ำรวจคอมมานโด
อินโดนีเซียนายหนึ่ง
ใช้ โทรศัพท์ มอื ถือของ
ตนถ่ ายภาพในระหว่ าง
เข้ าฟังการขานชื่อเพือ่
ความปลอดภัยทีก่ อง
บัญชาการต�ำรวจในกรุง
จาการ์ ตา
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อุปกรณ์บางอย่างมาใช้ ได้ สอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดด้ านความมัน่ คง
ของเรา แต่ยงั ไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้ อย่างแพร่หลายในวงกว้ าง” นายปี เตอร์
ลอว์เรนซ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสารสนเทศของกองทัพออสเตรเลีย
กล่าวกับศูนย์บริ การข่าวสารของบริ ษัทอินเตอร์ เนชันนัล ดาต้ า กรุ๊ป ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายลอว์เรนซ์กล่าวว่า กองทัพออสเตรเลีย
ต้ องมัน่ ใจได้ วา่ ข้ อมูลที่สง่ ออกจากอุปกรณ์จะไม่ถกู ลักลอบดักข้ อมูล
กองทัพออสเตรเลียวิเคราะห์ข้อดีและข้ อเสียของนโยบายการใช้
อุปกรณ์สว่ นตัวในการท�ำงาน และให้ ค�ำแนะน�ำเรื่ องความมัน่ คงไว้
ในรายงานเรื่ อง “การใช้ ระบบปฏิบตั ิการมือถือในภารกิจที่สำ� คัญของ
รัฐบาล” ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 รายงานที่ไม่เป็ นความ
ลับฉบับนี ้กล่าวถึงประเด็นด้ านความมัน่ คงทัว่ ไป ความเสี่ยงและภัย
คุกคาม ตลอดจนการรักษาความลับและความซื่อสัตย์ในการการส่ง
ข้ อมูล ในรายงานมีค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เช่น การห้ ามใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัว
เข้ าถึงข้ อมูลของรัฐบาลที่เป็ นความลับ โทรศัพท์มือถือทุกเครื่ องที่ใช้
กับข้ อมูลที่เป็ นความลับจะต้ องมีรัฐเป็ นผู้จดั ซื ้อและเป็ นเจ้ าของ และ
ก�ำหนดให้ บคุ ลากรที่ปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการ
ท�ำงานต้ องเลือกสมาร์ ทโฟนจากรายการอุปกรณ์ที่ได้ รับการอนุมตั ิและ
ใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านความ
มัน่ คงแล้ วเท่านัน้
“ข้ อก�ำหนดด้ านความมัน่ คงของภาครัฐนันแตกต่
้
างจากภาคเอกชน
เนื่องจากรัฐบาลมีหน้ าที่รับผิดชอบมากกว่าในเรื่ องการรักษาความลับ
ของข้ อมูลส�ำคัญที่อยูใ่ นการดูแลของตน ในบางสถานการณ์อาจหมาย
ถึงการสุม่ เสี่ยงชีวิต” รายงานระบุ “ด้ วยเหตุนี ้ รัฐบาลจึงจ�ำเป็ นต้ องมี
นโยบายที่เข้ มงวดกว่าภาคเอกชนในการควบคุมการใช้ งานโทรศัพท์มือ
ถือที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส�ำคัญ”

“เนื่องจากผู้ใช้ งานมีประสบการณ์ในการใช้ โทรศัพท์มือถือมาก
ขึ ้น จึงสามารถปฏิบตั งิ านที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้นโดยใช้ อปุ กรณ์เหล่า
นี ้ นอกจากนี ้ โทรศัพท์มือถือยังมีราคาถูกลงจนเป็ นไปได้ วา่ จะมีการใช้
งานกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ ้น” นายเอียน ซอง ผู้จดั การฝ่ ายวิจยั ใน
เอเชียแปซิกของบริ ษัทอินเตอร์ เนชันนัล ดาต้ า คอร์ เปอเรชัน่ กล่าวกับ
นิวเดลี เทเลวิชนั่ ในมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
บริ ษัทอินเตอร์ เนชันนัล ดาต้ า คอร์ เปอเรชัน่ คาดว่าจะมีผ้ บู ริ โภค
เกือบ 155 ล้ านคนทัว่ ทังภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้ สมาร์ ทโฟนของตน
ในการท�ำงานภายในปี พ.ศ. 2557 โดยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 40
ไม่วา่ ความนิยมนี ้จะกลายเป็ นความเคลื่อนไหวถาวรหรื อเสื่อมลง
ก่อนที่จะมีการใช้ นโยบายดังกล่าวในวงการภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ ผู้
เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงก็ยงั คงแนะน�ำให้ กระท�ำการอย่างระมัดระวัง
กองทัพได้ ด�ำเนินการให้ มีการตรวจสอบการใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการ
ท�ำงานอย่างระมัดระวังในทุกขันตอน
้
“นโยบายการใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงานนันประสบความ
้
ส�ำเร็จบ่อยแค่ไหนกันในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ไม่บอ่ ยเท่าที่
ใคร ๆ คิด ดังนัน้ เราจึงก�ำลังพิจารณาว่าการใช้ นโยบายนี ้จะให้ ผลลัพธ์
อย่างไร และเราจะท�ำโครงการน�ำร่องที่สามารถควบคุมได้ เพื่อทดสอบ
นโยบายนี ้” นายเทอร์ รี ฮัลเวอร์ เซน ผู้รักษาราชการแทนประธานเจ้ า
หน้ าที่ฝ่ายสารสนเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวกับ ซี4ไอ
เอสอาร์ แอนด์ เน็ตเวิร์กส์ ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ที่ตรวจสอบข่าวกรองและ
เทคโนโลยีด้านการป้องกันในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 “มันไม่ใช่
ประเด็นทางเทคนิค แต่เป็ นประเด็นกลยุทธ์ และกระบวนการที่ชว่ ยให้
เราสามารถ[ตรวจสอบ]การใช้ งานไปพร้ อม ๆ กับการปกป้องสิทธิสว่ น
บุคคลมากกว่า และมันก็เป็ นเรื่ องยาก ข้ อมูลของรัฐบาลอาจสูญหาย
หรื อถูกน�ำไปใช้ ในทางที่ผิด ประเด็นนี ้ต่างหากที่ซบั ซ้ อนกว่าประเด็น
กา ร ใช้ อุ ป ก ร ณ์ ส่ ว น ตั ว ใ น ก า ร ท� ำ ง า น จ ะ ได้ รั บ ความ
ทางเทคนิค”
นิ ย มต่ อ ไ ป หรื อ ไม่
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายสารสนเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้
จากการส�ำรวจของบริ ษัทอินเตอร์ เนชันนัล ดาต้ า คอร์ เปอเรชัน่ พบว่า ระบุแผนการใช้ อปุ กรณ์มอื ถือเชิงพาณิชย์ไว้ ในบันทึกข้ อความในเดือน
องค์กรต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิก เกือบร้ อยละ 60 มีนโยบายบางอย่าง
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับวิธีปฏิบตั สิ ามขันในการ
้
เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่เป็ นการส่งเสริ มนโยบายการใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัว เสริมสร้ างระบบรักษาความปลอดภัยและขีดความสามารถของอุปกรณ์
ในการท�ำงาน ตามรายงานของบริ ษัทในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
มือถือทีเ่ ริ่มต้ นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 และไม่ระบุวนั สิ ้นสุด

ทหารบกนายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ใช้ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตบันทึกภาพเหตุการณ์ ระเบิดที่
รุนแรงถึงแก่ ชีวติ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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ระบบ ‘คิ ล สวิ ต ช์ ’ เพื่ อ ปกป้ อง
ข้ อมู ล ในสมาร์ ทโฟน
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ข้ อมูลใหม่ ทางด้ านอาชญากรรมระบุว่า การเพิม่ ระบบปิ ดการท�ำงาน
ของเครื่องและสั่ งลบข้ อมูลส� ำคัญจากระยะไกลทีเ่ รียกว่ า “คิลสวิตช์ ”
ในไอโฟนของบริษทั แอปเปิ ลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ท�ำให้ การ
โจรกรรมและการขโมยโทรศัพท์ มอื ถือลดลงอย่ างรวดเร็ว ทางการ
สหรัฐฯ กล่ าวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
รายงานของอัยการสู งสุ ดแห่ งรัฐ พนักงานอัยการ ต�ำรวจและเจ้ า
หน้ าทีอ่ นื่ ๆ ในโครงการ “การรักษาความปลอดภัยของสมาร์ ทโฟน” ที่
ด�ำเนินการมาแล้ วหนึ่งปี ระบุว่า กูเกิลและไมโครซอฟท์ จะเพิม่ คิลสวิตช์
ในระบบปฏิบัตกิ ารรุ่นต่ อไปของตนในสมาร์ ทโฟน ร้ อยละ 97 ของ
สมาร์ ทโฟนทั้งหมดในสหรัฐฯ จะใช้ สามระบบนีค้ อื แอนดรอยด์ ไอ
โอเอสและวินโดว์ โฟน
นายเอริก ชไนเดอร์ แมน อัยการสู งสุ ดแห่ งรัฐนิวยอร์ กซึ่งเข้ าร่ วม
ในโครงการนีก้ ล่ าวว่ า ข้ อมูลแสดงให้ เห็นว่ าขณะนีม้ อี าชญากรรมเพิม่
ขึน้ ในหมู่ผู้ใช้ โทรศัพท์ ทไี่ ม่ มคี ลิ สวิตช์
“จากสถิตทิ มี่ อี ยู่แสดงให้ เห็นถึงประสิ ทธิภาพอันน่ าทึง่ ของ
คิลสวิตช์ และการปฏิบัตขิ องกูเกิลและไมโครซอฟท์ กจ็ ะเป็ นความ
ก้ าวหน้ าอันใหญ่ หลวงในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค” นาย
ชไน เดอร์ แมนกล่ าว รายงานอ้ างอิงถึงการคาดการณ์ ของนิตยสาร
คอนซู เมอร์ รีพอร์ ตส ว่ ามีโทรศัพท์ มอื ถือถูกขโมย 3.1 ล้ านเครื่องใน
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิม่ ขึน้ สองเท่ าจากปี ทีแ่ ล้ ว
นายคริสโตเฟอร์ คัตซารอส โฆษกของกูเกิลกล่ าวว่ า ระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยด์ ร่ ุนต่ อไปจะมี “ระบบป้ องกันการคืนค่ าโรงงานทีจ่ ะ
ช่ วยยับยั้งการขโมยสมาร์ ทโฟน” บริษทั มีแผนทีจ่ ะแจ้ งรายละเอียด
เพิม่ เติมในไม่ ช้า นายคัตซารอสกล่ าว
ไมโครซอฟท์ มแี ผนจะเพิม่ “ระบบยั้บยั้งการโจรกรรม” เพือ่
เป็ นการปรับปรุงโทรศัพท์ ทใี่ ช้ วนิ โดว์ โฟน 8.0 และรุ่นทีใ่ หม่ กว่ าโดย
ต้ องมีการอนุมตั จิ ากผู้ประกอบการโทรศัพท์ มอื ถือและผู้ผลิตโทรศัพท์
ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตามทีน่ ายเฟรด ฮัมฟรีย์ส รอง
ประธานบริษทั โพสต์ ข้อความออนไลน์ การเพิม่ ระบบดังกล่ าวจะ
เป็ นการปรับปรุงระบบ “ค้ นหาโทรศัพท์ ” เพือ่ ให้ สามารถลบข้ อมูล
ส่ วนบุคคลได้ ในระยะไกล ผู้ใช้ งานทีไ่ ม่ ได้ รับอนุญาตจะใช้ โทรศัพท์
ไม่ ได้ เว้ นแต่ จะโทรไปยังหมายเลข 911 และป้ องกันการเปิ ดใช้ งาน
ใหม่ โดยไม่ ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของโทรศัพท์ เมือ่ ได้ โทรศัพท์ คนื มา
เจ้ าของโทรศัพท์ ทแี่ ท้ จริงจะสามารถเปิ ดใช้ งานได้ และกู้ข้อมูลทีล่ บไป
คืนจากระบบคลาวด์ นายฮัมฟรีย์สเขียน
สวิตช์ ในไอโฟนจะเป็ นแบบระบบทางเลือกทีผ่ ู้ใช้ สามารถเปิ ด
ใช้ งานได้ โดยการกดปุ่ มต่ าง ๆ ต่ อเนื่องกันตามล�ำดับ ได้ แก่ การตั้งค่ า
ไอคลาวด์ และค้ นหาโทรศัพท์ ผู้ใช้ งานจะสามารถหาต�ำแหน่ งของ
โทรศัพท์ มอื ถือได้ บนแผนทีแ่ ละสามารถล็อกหรือลบข้ อมูลได้ ในระยะ
ไกล โครงการนีท้ มี่ อี ยั การสู งสุ ดแห่ งรัฐ 29 คน พนักงานอัยการกว่ า
สิ บคน ต�ำรวจและเจ้ าหน้ าอืน่ ๆ ร่ วมเป็ นสมาชิก โดยสนับสนุนให้ คลิ
สวิตช์ เป็ นระบบมาตรฐานทีผ่ ู้ใช้ สามารถเลือกได้
ในเดือนสิ งหาคมปี พ.ศ. 2557 แคลิฟอร์ เนียเป็ นรัฐแรกทีอ่ อก
กฎหมายก�ำหนดให้ สมาร์ ทโฟนทุกเครื่องทีจ่ ำ� หน่ ายในรัฐมีซอฟต์ แวร์
ป้ องกันการโจรกรรมโดยก�ำหนดค่ าเริ่มต้ นมาพร้ อมกับเครื่องแล้ ว
“ความพยายามของเราจะช่ วยขจัดแรงจูงใจในการขโมยสมาร์ ท
โฟนและยับยั้งอาชญากรรมทีส่ ถานการณ์ เอือ้ อ�ำนวยนี”้ นายมาร์ ก เล
โน วุฒสิ มาชิกรัฐแคลิฟอร์ เนียกล่ าว

ค� ำ แ นะ น� ำส� ำหรั บ ก า รเ ชื่ อม ต่ อที่ ป ลอดภั ย

“ความท้ าทายด้ านความมัน่ คงมีการขยายตัวขึ ้นอย่างแน่นอนทังในแง่
้
ขอบเขต
และระดับความรุนแรงเมื่อมีอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ เช่น ไอแพด สมาร์ ทโฟนและ
แล็ปท็อปที่คนต้ องการใช้ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื อข่ายของตน” นายเจฟฟรี ย์
สตาร์ ก ผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ กล่าวกับเว็บไซต์แอกเคาติ ้ง
เว็บ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
นายสตาร์ กเตือนว่าบรรดาแฮกเกอร์ สามารถเข้ าถึงสมาร์ ทโฟนได้ โดยไม่
ยาก โดยเจาะเข้ าไปทางโปรแกรมใช้ งานที่มีความปลอดภัยต�่ำ เช่น สื่อสังคม
และอีเมล โปรแกรมเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะจดจ�ำรหัสผ่านและข้ อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้ โดยอัตโนมัตเิ พื่อความสะดวกในการใช้ งาน
เมือ่ เจาะผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยขันต้
้ นได้ แล้ ว แฮกเกอร์ทมี่ ี
ประสบการณ์จะสามารถค้ นหาข้ อมูลการท�ำงานทีส่ ำ� คัญแล้ วดึงเอาข้ อมูลออกไป
นายสตาร์ กให้ ค�ำแนะน�ำเหล่านี ้ในเว็บไซต์แอกเคาติ ้งเว็บ เพื่อส่งเสริ ม
มาตรการด้ านความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงาน
• พัฒนานโยบายด้ านความมัน่ คงของเครื อข่ายที่ครอบคลุมโดยการ
ประเมินความเสี่ยงและจุดอ่อน ขันตอนแรกในการพั
้
ฒนานโยบายด้ านความ
มัน่ คงของเครื อข่ายที่ครอบคลุมคือ การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าพนักงานเข้ าใจ
ลักษณะข้ อมูลที่องค์กรมีอยู่ ข้ อมูลที่องค์กรเป็ นเจ้ าของ ข้ อมูลที่แบ่งปั นได้ และ
ที่แบ่งปั นไม่ได้
“ตรวจสอบให้ แน่วา่ พนักงานรู้วา่ ข้ อมูลใดที่เป็ นความลับอย่างยิ่ง หากคุณ
เรี ยกข้ อมูลนันว่
้ าข้ อมูลลับแต่คณ
ุ ไม่ได้ บอกใครว่ามันเป็ นความลับ มันก็ไม่
ถือว่าเป็ นความลับจริ ง ๆ” นายสตาร์ กกล่าวกับแอกเคาติ ้งเว็บ “ความรู้ของผู้
ใช้ อปุ กรณ์เป็ นสิง่ ส�ำคัญ การตรวจสอบนโยบายการใช้ งานอุปกรณ์ของบริ ษัท
หรื อนโยบายทางด้ านสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลเพื่อประสิทธิภาพของงานเป็ นสิง่
ส�ำคัญที่ต้องท�ำอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ ตลอดจนท�ำการเตือนพนักงานถึงนโยบายเหล่า
นันเป็
้ นระยะ ๆ”
• ก�ำหนดเกณฑ์ในการจ�ำแนกผู้ใช้ ที่ได้ รับอนุญาตและระดับการเข้ าถึง
ข้ อมูลของคนเหล่านี ้โดยพิจารณาจากต�ำแหน่งงานและการจัดชันความลั
้
บ
• ใช้ เครื่องมือในการป้องกันข้ อมูลทีส่ ำ� คัญ เช่น ไฟร์ วอลล์ ซอฟต์แวร์ ทมี่ กี าร
เข้ ารหัส ระบบกรองเนื ้อหา ระบบป้องกันไวรัสและรหัสผ่านเพือ่ ลดความเสีย่ ง
• ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทางกายภาพของเครื อข่ายอยูเ่ สมอ
ตามกระบวนการรักษาความมัน่ คง
ด้ วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ วงการทหารคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้
อุปกรณ์สว่ นตัวในการท�ำงานได้ เนื่องจากมีวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีเป็ นตัว
ผลักดัน ความจริ งแล้ ว ภายในปี พ.ศ. 2560 ครึ่งหนึง่ ของบริ ษัทต่าง ๆ ทัว่ โลก
จะใช้ นโยบายการใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
ตามที่การ์ ทเนอร์ ซงึ่ เป็ นบริ ษัทวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศระบุ
การอนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงานมากขึ ้นอาจเป็ นการเพิ่ม
จ�ำนวนผู้ปฏิบตั งิ านที่มีความพอใจมากขึ ้น ซึง่ จะอยูก่ บั องค์กรนานขึ ้นและ
สร้ างผลงานได้ มากกว่าเดิม เนื่องจากคนเหล่านี ้สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่าย
ของที่ท�ำงานได้ อย่างปลอดภัยจากนอกส�ำนักงาน
“ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ ้นนันจะเกิ
้
ดจากความสามารถในการท�ำงานได้ อย่าง
ชาญฉลาดขึ ้น รวดเร็วขึ ้น และความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับการ
เปลี่ยนแปลง” นิตยสาร ฮิ วแมน แคปปิ ตัล ในออสเตรเลียระบุไว้ ในบทความ
เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวในการท�ำงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
“ปั จจัยส�ำคัญในการสร้ างประสิทธิผลคือ การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถ
ท�ำงานได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ ” o
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ระบบแจ้ ง
เตือนของ
ธรรมชาติ
ชาวบ้านในประเทศที่เป็ นเกาะในแปซิฟิก
ใช้ความรู ้แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีใน
การพยากรณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ

ห

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

นึง่ วันก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 แมกนิจดู ที่เมืองไห่เฉิงใน
มณฑลเหลียวหนิงของจีนในปี พ.ศ. 2517 เจ้ าหน้ าที่ของเมืองได้ ออก
ค�ำสัง่ ให้ ประชาชนจ�ำนวนมากอพยพออกจากพื ้นที่โดยพิจารณาจาก
รายงานพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ เช่น งูที่ก�ำลังจ�ำศีลพากันออกจากที่ซอ่ นใน
ฤดูหนาวล่วงหน้ าหลายเดือนก่อนเวลาปกติ นักประวัตศิ าสตร์ ระบุวา่ การตัดสิน
ใจของเจ้ าหน้ าที่ในเรื่ องการอพยพครัง้ นันสามารถช่
้
วยชิวิตผู้คนได้ หลายพันคน
ในระหว่างการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการผสมพันธุ์ของคางคกที่
อิตาลีในปี พ.ศ. 2552 นักวิจยั สังเกตเห็นว่าเหล่าคางคกที่ใช้ ในการศึกษาหนี
ออกจากก้ นทะเลสาบตื ้น ๆ ที่เคยอยูไ่ ปยังพื ้นดินที่สงู กว่า หลังจากนันไม่
้ กี่วนั
พื ้นที่นนก็
ั ้ เกิดแผ่นดินไหว
เจ้ าหน้ าที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สังเกตเห็น
พฤติกรรมของสัตว์ที่แปลกประหลาดก่อนเกิดแผ่นดินไหวในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2553 งูที่ออกหากินในเวลากลางคืนหนีออกจากที่ซอ่ น ฝูงลิงปี นขึ ้นไปอยูบ่ น
ยอดไม้ และนกฟลามิงโกต่างกระจุกตัวอยูด่ ้ วยกัน
LiveScience.com รายงานเหตุการณ์อนั แปลกประหลาดเหล่านี ้ใน
บทความที่เขียนขึ ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 หลังจากที่ปลาออร์ ฟิชขึ ้นมาเกย
ฝั่ งในรัฐแคลิฟอร์ เนีย ญี่ปนเรี
ุ่ ยกปลาออร์ ฟิชที่อาศัยอยูใ่ นทะเลลึกนี ้ว่า “ผู้สง่ สาร
จากวังเทพเจ้ าแห่งท้ องทะเล” และเชื่อว่าปลาชนิดรู้ลว่ งหน้ าว่าจะมีภยั พิบตั ทิ าง
ธรรมชาติเกิดขึ ้น
มีการถกเถียงกันในวงกว้ างว่า ความสัมพันธ์ ที่ชดั เจนระหว่างพฤติกรรม
ของสัตว์กบั ภัยธรรมชาตินนเป็
ั ้ นเครื่ องมือพยากรณ์ที่มีนยั ส�ำคัญทางสถิติหรื อ
ไม่ บันทึกทางประวัติศาสตร์ ระบุว่า ส�ำหรับประเทศที่ก�ำลังพัฒนาและโดย
เฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกอันห่างไกล การสังเกต
พฤติกรรมสัตว์ที่ผิดปกติเหล่านี ้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพืชหรื อท้ องฟ้าใน
บางครัง้ อาจใช้ เป็ นสัญญาณแจ้ งเตือนอีกอย่างหนึ่งให้ ประชาชนอพยพไปยัง
พื ้นที่สงู หรื อปฏิบตั ิตามข้ อควรระวังอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ รอดพ้ นจากภัยพิบตั ิและ
ลดความเสียหาย
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ชาวประมงท�ำงานอยู่ใน
บริเวณน�ำ้ ตืน้ ใกล้ กบั กรุง
นูกอู ะโลฟา ประเทศตองกา
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ฟิ จิ

เกิดภาวะน�ำ้ ท่ วมทีเ่ มืองนาดี ซึ่งเป็ นเมืองท่ อง
เทีย่ วในเกาะวีตเี ลวูเมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2555
ขณะทีฟ่ ิ จิเตรียมใจรับมือกับกระแสลมทีค่ าดว่ า
จะมีกำ� ลังแรงขึน้ จนกลายเป็ นพายุไซโคลน
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ภาพถ่ ายจากดาวเทียมในเดือนมกราคม พ.ศ.
2557 นี้ แสดงให้ เห็นพายุไซโคลนเอียนทีม่ ี
ความรุนแรงระดับ 4 ก�ำลังพัดเข้ าใกล้ ประเทศ
ตองกา ซึ่งเป็ นเกาะในแปซิฟิกตอนใต้ พร้ อม
ด้ วยกระแสลมทีเ่ กิดจากพายุเฮอริเคน
รอยเตอร์

ตองกา
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นางอิงกริด จอห์ นสตัน นักวิจยั ชาวออสเตรเลียสั มภาษณ์ ชาวบ้ าน
ในฟิ จิและตองกาเกีย่ วกับความรู้ แบบดั้งเดิมในการพยากรณ์ พายุ
ไซโคลน ชาวบ้ านได้ กล่ าวถึงสั ญญาณต่ าง ๆ กว่ า 15 แบบทีส่ ั งเกต
ได้ จากสั ตว์ พืช และทะเล ทีบ่ ่ งบอกว่ าสภาพอากาศอันเลวร้ าย
ก�ำลังจะมาเยือน ต่ อไปนีค้ อื ตัวอย่ างสั ญญาณทีช่ าวบ้ านระบุ

การเติบโตของผลไม้ : สาเกที่ออกลูกเป็ นพวงบ่งบอกว่า
พายุไซโคลนจะพัดเข้าฝั่งในปี ต่อไป การเติบโตของต้น
กล้วยก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน หลายเดือนก่อนที่จะ
เกิดพายุเฮอริ เคนหรื อพายุไซโคลน ใบกล้วยที่งอกออก
มาใหม่จะชี้ลงดินแทนที่จะชี้ข้ ึนฟ้ า
นก: ก่อนที่จะมีพายุไซโคลน นกที่มีขนาดใหญ่จะเริ่ ม
บินต�่ำใกล้กบั พื้นดินมากขึ้น ชาวบ้านยังรายงานว่าจะ
เห็นนกบินออกมาจากก้อนเมฆจ�ำนวนมากขึ้นและบิน
ลงมาใกล้กบั พื้นดินก่อนที่สภาพอากาศจะเลวร้ายลง
ใบมะพร้ าว: ชาวบ้านในฟิ จิรายงานว่า ผูใ้ หญ่สามารถ
บอกได้วา่ จะเกิดพายุไซโคลนโดยดูจากแสงสะท้อน
ของดวงอาทิตย์ที่ใบมะพร้าว
แนวปะการัง: ชาวบ้านในฟิ จิบอกว่าได้ยนิ เสี ยงแนว
ปะการัง “ค�ำราม” และ “ร้องไห้” ก่อนที่จะเกิดสภาพ
อากาศที่เลวร้าย ในตองกาปะการังจะเปลี่ยนเป็ นสี ขาว
เมื่อมีพายุเข้ามาใกล้
ลม: ในตองกา ทิศทางของลมเป็ นสัญญาณแจ้งเตือนได้
ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ลมที่พดั มาจากทางตะวัน
ตกเฉี ยงเหนือเป็ นสัญญาณของพายุไซโคลน ลมที่พดั
มาจากทางเหนือแสดงว่าจะมีคลื่นสูงเช่นกัน ในฟิ จิ
เพียงแค่ลมที่พดั แรงขึ้นหมายความว่าจะมีพายุ
ไก่ : ในตองกา ชาวบ้านจะสังเกตพฤติกรรมการนอน
ของไก่เพื่อที่จะรู ้วา่ พายุเฮอริ เคนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น
จะพัดเข้าเกาะหรื อไม่ หากไก่นอนอยูข่ า้ งล่างและไม่
ขึ้นไปอยูบ่ นต้นไม้ แสดงว่าจะมีพายุเฮอริ เคน
กระแสน�ำ้ และระดับน�ำ้ ในมหาสมุทร: ก่อนที่จะมีพายุ
ไซโคลน ระดับน�้ำจะสูงขึ้น คลื่นจะมีขนาดลูกใหญ่
และพัดเข้าใกล้บา้ นเรื อนมากขึ้น
แมงมุม: ในตองกา ผูใ้ หญ่บอกว่าแมงมุมจะชักใยมาก
ขึ้นก่อนที่จะมีพายุไซโคลน
28
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ฟิ จิและตองกา: กรณีศกึ ษา

บรรดานักวิจยั ได้ ศกึ ษาความรู้แบบดังเดิ
้ มผสมผสานกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แบบตะวันตก เพื่อจะก�ำหนดวิธีแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ า แต่ปรากฏ
ว่ามีผลการศึกษาที่บนั ทึกไว้ เป็ นหลักฐานจริ ง ๆ เพียงเล็กน้ อยเท่านันเกี
้ ่ยวกับ
ความรู้ดงเดิ
ั ้ มในการพยากรณ์พายุไซโคลนตามที่นางอิงกริ ด จอห์นสตัน นัก
วิจยั ที่ก�ำลังศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยแทสเมเนียในออสเตรเลียระบุ ในช่วงปี
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 นางจอห์นสตันได้ เดินทางไปยังฟิ จิและตองกาหลาย
ครัง้ เพื่อศึกษาวิธีที่ชาวบ้ านใช้ เป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าในการพยากรณ์
พายุไซโคลน และได้ แบ่งปั นผลการศึกษาบางส่วนกับ ฟอรัม
“แปซิฟิกตอนใต้ เป็ นหนึง่ ในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงมากที่สดุ ในโลกอันเนื่อง
มาจากหลาย ๆ ปั จจัย รวมถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมและที่ตงทาง
ั้
ภูมิศาสตร์ จึงมีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ที่กลายเป็ น
ภัยพิบตั ”ิ ปั จจัยดังกล่าวได้ แก่ ความยากจน การพึง่ พาภาคเกษตรกรรมอย่าง
หนักและการเกษตรเพื่อยังชีพแบบดังเดิ
้ ม ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา การขยาย
ตัวของประชากรและการย้ ายถิ่นฐานภายในประเทศไปยังพื ้นที่เมือง ตลอดจน
พื ้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรง นางจอห์นสตันกล่าว ที่จริ งแล้ ว
ตามข้ อมูลของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2552 นัน้ สามประเทศที่อยูใ่ นแปซิฟิก
ตอนใต้ ติดอันดับ 12 ประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุมากที่สดุ ในโลก โดยซามัว
อยูใ่ นอันดับที่ 8 ตองกาอยูใ่ นอันดับที่ 9 และฟิ จิอยูใ่ นอันดับที่ 12
ส�ำนักงานว่าด้ วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบตั แิ ห่ง
สหประชาชาติระบุถงึ องค์ประกอบที่สำ� คัญสี่ประการในกระบวนการเตือนภัย
ล่วงหน้ าที่มี “ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง” ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง การ
เฝ้าระวัง การวิเคราะห์และการพยากรณ์อนั ตราย การสื่อสารหรื อการแพร่
กระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการแจ้ งเตือนและค�ำเตือน และขีดความสามารถในท้ อง
ถิ่นในการตอบสนองต่อการแจ้ งเตือนที่ได้ รับ
นางจอห์นสตันค้ นพบสัญญาณแจ้ งเตือนแบบดังเดิ
้ ม 15 แบบที่ใช้ ในฟิ จิ
และตองกา ประชาชนในท้ องถิ่นบอกว่า เริ่ มแรกพวกเขาจะดูที่สญ
ั ญาณแบบ
ดังเดิ
้ มก่อนว่าต้ องเตรี ยมพร้ อมเพื่อรับมือกับพายุไซโคลนหรื อไม่
ตัวอย่างเช่น วิธีการสร้ างรังของผึ ้งสามารถบ่งบอกเกี่ยวกับพายุไซโคลนได้
หากผึ ้งหรือตัวต่อสร้ างรังใกล้ กบั พื ้นดิน ชาวบ้ านเชื่อว่านัน่ คือสัญญาณว่าจะมี
พายุไซโคลน “ถ้ าพวกมันซ่อนตัวอยูบ่ นต้ นไม้ กจ็ ะไม่มพี ายุไซโคลน” ชาวบ้ านคน
หนึง่ ทีไ่ ม่ระบุชื่อในตองกาบอกกับนางจอห์นสตัน “เรารู้ได้ จากพฤติกรรมของมัน”
ลักษณะของท้ องฟ้าก็เป็ นสัญญาณแจ้ งเตือนชาวบ้ านได้ เช่นกัน ตัวอย่าง
เช่น ในตองกา รุ้งกินน� ้ำที่ไม่ปรากฏโดยสมบูรณ์บง่ บอกให้ เตรี ยมการรับมือกับ
สภาพอากาศอันเลวร้ าย ความรู้แบบดังเดิ
้ มเช่นนี ้ส่วนใหญ่จะมีในบรรดาผู้ใหญ่
ที่อายุมาก ๆ ในชุมชนที่เข้ าไปศึกษา ขณะที่คนรุ่นหลัง ๆ ส่วนใหญ่จะอาศัยการ
แจ้ งเตือนด้ วยเทคโนโลยีผา่ นทางวิทยุ โทรทัศน์หรื อการแจ้ งเตือนด้ วยข้ อความ
สันทางโทรศั
้
พท์มือถือ
“แต่โทรศัพท์มือถือในหมูเ่ กาะเหล่านี ้รับสัญญาณได้ แค่เฉพาะบางจุด
เท่านัน้ ความรู้แบบดังเดิ
้ มจึงมีแนวโน้ มว่าจะมีความส�ำคัญไปอีกระยะหนึง่ ”
นางจอห์นสตันกล่าว
นางจอห์นสตันไม่ได้ แนะน�ำให้ คนเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ ในการคาดคะเน
สถานการณ์ แต่ควรใช้ ประโยชน์จากวิธีตา่ ง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ขณะที่การแจ้ งเตือนทางวิทยาศาสตร์ แบบตะวันตกสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยว
กับความรุนแรงของพายุไซโคลนที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ แต่การคาดการณ์ในระยะ
ยาวก็ยงั คงเป็ นความท้ าทาย “ความรู้แบบดังเดิ
้ มสามารถแจ้ งเตือนพายุไซโคลน
หรื อพายุอื่น ๆ บนเกาะใดเกาะหนึง่ ได้ โดยเฉพาะ แต่ไม่สามารถบอกระดับความ

ประชาชนเข้ าไปหลบภัยอยู่
ในศูนย์ อพยพในฟิ จิเมือ่ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ขณะทีพ่ ายุ
ไซโคลนอีวานมุ่งหน้ าเข้ าสู่ พนื้ ที่
รอยเตอร์

รุนแรงได้ ” นางจอห์นสตันกล่าว
ประชาชนที่นางจอห์นสตันพูดคุยด้ วยในฟิ จิและตองกาได้ ใช้
ความรู้ทงสองแบบผสมผสานกั
ั้
น “เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและ
กัน” นางจอห์นสตันกล่าว ประชาชนเชื่อทังสองแบบ
้
วิทยุแจ้ งเตือน
ให้ หมูบ่ ้ านต่าง ๆ เตรี ยมพร้ อมเพื่อรับมือกับพายุไซโคลนในพื ้นที่
สัญญาณจากธรรมชาติแจ้ งเตือนให้ หมูบ่ ้ านต่าง ๆ เตรี ยมพร้ อมเพื่อ
รับมือกับพายุไซโคลนที่พดั เข้ าเกาะของตน
“ความรู้แบบดังเดิ
้ มที่น�ำมาใช้ อย่างเหมาะสม มีการเก็บรักษาและ
ำมาใช้ ร่วมกับการแจ้ งเตือน
จัดท�ำให้ เป็ นรูปเป็ นร่างให้ นนสามารถน�
ั้
ทางเทคโนโลยีได้ และช่วยขจัดอุปสรรคบางอย่างที่ท�ำให้ สญ
ั ญาณ
แจ้ งเตือนจากธรรมชาตินนไม่
ั ้ เป็ นที่ร้ ูจกั ไม่ถกู มองว่าเป็ นเรื่ องจริ งจัง
และไม่มีการปฏิบตั ติ าม” นางจอห์นสตันกล่าว “ชาวบ้ านเข้ าใจ
สัญญาณจากธรรมชาติและสามารถถ่ายทอดความรู้นี ้ให้ กบั คนรุ่น
หลัง ๆ ที่ยงั ไม่มีความรู้ได้ ”
อย่างไรก็ตาม มีความเป็ นไปได้ วา่ สัญญาณบ่งชี ้สภาพอากาศ
ตาม “ธรรมชาติ” เหล่านี ้จะเป็ นคติชาวบ้ านมากกว่าจะเป็ นความรู้
แบบดังเดิ
้ มจริ ง ๆ นางจอห์นสตันกล่าว “แน่นอนว่า มีการถกเถียง
กันในอดีตในเรื่ องการตีความวัฒนธรรมของเกาะแปซิฟิกจากผล
ศึกษาทางมานุษยวิทยา” นางจอห์นสตันยืนยันว่าความน่าเชื่อถือของ
สัญญาณแจ้ งเตือนแบบดังเดิ
้ มเกี่ยวกับพายุไซโคลนขึ ้นอยูก่ บั ความ
สอดคล้ องในค�ำอธิบายจากฟิ จิและตองกา

เทคโนโลยีท่ กี ำ� ลังพัฒนาจะช่ วยลดความเสี่ยง

หนึง่ ในกรณีตวั อย่างเกีย่ วกับการแจ้ งเตือนของสัตว์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ทีม่ ี
การบันทึกไว้ เกิดขึ ้นทีเ่ มืองฮีลคิ ของกรีกโบราณ “หนู หมาไม้ งู ตะขาบ
แมลงปี กแข็งและสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทุกชนิดต่างพากันหนีออกจากเมือง”
ไอเลียนุส ซึง่ เป็ นนักเขียนชาวโรมันเขียนไว้ เมือ่ ราว ๆ 373 ปี กอ่ น
คริสตกาล (พ.ศ. 171) ตามรายงานของ LiveScience.com “หลังจาก
ทีส่ ตั ว์เหล่านี ้ออกจากเมืองไปแล้ ว แผ่นดินไหวก็เกิดขึ ้นในตอนกลางคืน
ท�ำให้ เมืองทรุดตัวลง คลืน่ ลูกใหญ่พดั เข้ ามาแล้ วฮีลคิ ก็หายไป”

ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ช่วยให้ สงั คมสมัยใหม่
ไม่ต้องประสบชะตากรรมแบบเดียวกัน โดยมีการแจ้ งเตือนที่ถกู ต้ อง
แม่นย�ำก่อนที่จะเกิดภัยพิบตั ิ และเมื่อเร็ว ๆ นี ้ได้ มีการพัฒนาให้
สามารถระบุพื ้นที่ได้ เฉพาะเจาะจงมากขึ ้น
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกในรัฐ
ฮาวาย ได้ สง่ มอบอ�ำนาจในการดูแลให้ กบั ศูนย์เตือนภัยสึนามิแห่ง
ชาติของแต่ละประเทศ “การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบสนองของแต่ละประเทศและ
ความตระหนักต่อสภาวการณ์ในท้ องถิ่น ตัวอย่างเช่น การปรับปรุง
ระยะเวลาในการตอบสนองและการลดจ�ำนวนพื ้นที่มีการเตือนโดย
ไม่จ�ำเป็ น” ตามรายงานขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ขณะนี ้ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกมีแผนที่จะให้ ข้อมูลที่แสดง
ข้ อความ ภาพและสถิตแิ ก่ศนู ย์เตือนภัยสึนามิแห่งชาติเพื่อส่งเสริ ม
กระบวนการตัดสินใจบนพื ้นฐานข้ อมูลที่ได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
“การเปลี่ยนไปใช้ วิธีการใหม่ ๆ จะท�ำให้ ประเทศต่าง ๆ มีการเตรี ยม
พร้ อมที่ดีขึ ้นในการประเมินภัยคุกคามต่อประเทศ และสามารถเลือก
หนทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ในการปกป้องชีวิตและโครงสร้ างพื ้นฐาน” ยู
เนสโกระบุ
องค์การสหประชาชาติระบุวา่ การปรับปรุงระบบแจ้ งเตือนล่วง
หน้ าและการส่งมอบอ�ำนาจหน้ าที่ให้ กบั ศูนย์ระดับประเทศจะท�ำให้
การแจ้ งเตือนนันดี
้ ขึ ้นและช่วยปกป้องประเทศต่าง ๆ ในแปซิฟิกที่มี
ความเสี่ยง “การรู้ลว่ งหน้ าว่าจะเกิดภัยพิบตั คิ ือโอกาสที่ดีที่สดุ ที่จะ
ท�ำให้ คนปลอดภัย” นางจอห์นสตันกล่าว “พื ้นที่อพยพที่จดั เตรี ยมไว้
เป็ นอย่างดีก็คงจะว่างเปล่าและไร้ ประโยชน์ถ้าประชาชนไปถึงไม่ทนั
ความส�ำคัญของระบบแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าเป็ นเรื่ องที่ชดั เจน แต่จะ
ท�ำอย่างไรให้ ระบบเตือนภัยธรรมชาติมีประสิทธิภาพและใช้ ได้ ผล
ตามต้ องการนันอาจจะไม่
้
ชดั เจนเสมอไป” อย่างไรก็ตาม การใช้ ระบบ
เตือนภัยธรรมชาติควบคูไ่ ปกับเทคโนโลยีที่ก�ำลังพัฒนาอาจท�ำให้ ได้
ค�ำตอบดังกล่าว o
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ในมหาสมุทรอินเดีย
ความร่ วมมื อเป็ นสิ่ งส�ำคัญยิ่ งต่อการเสริ มสร้างความมัน่ คงและ
การปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิ จของภูมิภาค
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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ทหารเรือออสเตรเลีย
ค้ นหาเศษซากเครื่องบิน
ของมาเลเซียแอร์ ไลน์
เทีย่ วบินที่ 370 ทีต่ กใน
มหาสมุทรอินเดียตอน
ใต้ ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2557 เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
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ฝูงชนในเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ประกอบพิธีกรรมและรดน�ำ้ นมทีช่ ายหาด
มาริน่าเพือ่ ร�ำลึกถึงเหตุการณ์ แผ่ นดินไหวและคลืน่ สึ นามิในปี พ.ศ. 2547 ทีท่ ำ� ให้
มีผู้เสี ยชีวติ 230,000 คนใน 12 ประเทศในพืน้ ทีม่ หาสมุทรอินเดีย ความช่ วยเหลือ
ด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัตเิ ป็ นตัวอย่ างหนึ่งของความร่ วมมือ
ระหว่ างรัฐชายฝั่งเพือ่ รับมือกับภัยคุกคามในระดับภูมภิ าค ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ก

ารค้ าน� ้ำมันของโลกส่วน
ความท้ าทายด้ านความมั่นคง
สมาคมความร่ วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ซึง่
ใหญ่จะใช้ การขนส่ง
เป็ นองค์กรที่ประกอบด้ วยสมาชิก 20 ประเทศที่พยายาม
ล�ำเลียงทางมหาสมุทร
สนับสนุนความร่ วมมือในระดับภูมิภาคระบุว่า ความ
อินเดีย ก่อนที่เรื อจะออก
มัน่ คงทางทะเล ข้ อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขต ภัยพิบตั ิทาง
สูท่ ะเลเปิ ด เรื อเหล่านี ้
ธรรมชาติและการแข่งขันระหว่างอินเดียและจีนที่เพิ่มมาก
จะต้ องล่องผ่านช่องแคบ
ขึ ้นเรื่ อย ๆ นันเป็
้ นความท้ าทายด้ านความมัน่ คงที่ส�ำคัญ
หรื อช่องทางบังคับต่าง ๆ
เช่น คลองสุเอซที่อยูร่ ะหว่างอียิปต์และซาอุดีอาระเบีย ช่อง ของภูมิภาค สมาคมความร่ วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดียยืนยันว่า ความปลอดภัยทางทะเลยังคงเป็ นความ
แคบฮอร์ มซุ ที่เป็ นเส้ นแบ่งระหว่างอ่าวเปอร์ เซียกับทะเล
ท้ าทายอันยิ่งใหญ่ที่สดุ เนื่องจากมหาสมุทรอินเดียมี
อาหรับ และช่องแคบมะละกาที่เชื่อมต่อทะเลอันดามันกับ
บทบาทส�ำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกและตะวัน
ทะเลจีนใต้ ในมหาสมุทรแปซิฟิก เส้ นทางเดินเรื อเหล่านี ้น�ำ
ตก และเส้ นทางเดินเรื อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกที่เพิ่ม
้ การ
มาซึง่ ความท้ าทายด้ านความมัน่ คงต่าง ๆ นับตังแต่
ปล้ นสะดมทางน� ้ำ ไปจนถึงข้ อพิพาทเกี่ยวกับ
อาณาเขตในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียอันเป็ น
พื ้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติโดย
รวม 6.5 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ
213 ล้ านล้ านบาท) และประชากรจ�ำนวน
2,600 ล้ านคนเป็ นกลไกส�ำคัญของเศรษฐกิจ
โลก มหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของโลกแห่งนี ้ครอบคลุมไปถึงอาณาเขตของ
ประเทศต่าง ๆ ที่อดุ มไปด้ วยทรัพยากรใน
แอฟริ กาและตะวันออกกลาง ซึง่ เป็ นเส้ นทาง
ขนส่งส�ำคัญรอบสิงคโปร์ และอินโดนีเซียและ
ชายฝั่ งตะวันตกของออสเตรเลีย
การรักษาความมัน่ คงในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียและการด�ำรงเสถียรภาพ
ของเส้ นทางเดินเรื อและรัฐชายฝั่ งคือปั จจัยที่
ส�ำคัญต่ออนาคตของภูมิภาค “ความมัน่ คง
เจ้ าหน้ าทีอ่ นิ เดียเชิญธงกองทัพเรือขึน้ สู่ ยอดเสาในพิธีรับมอบเรือ ไอเอ็นเอส
โกลกาตา ซึ่งเป็ นหนึ่งในเรือรบล�ำใหม่ ล่าสุ ดของอินเดีย อินเดียพยายามทีจ่ ะ
ของภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียในภายภาค
เป็ นผู้รักษาความมัน่ คงโดยรวมในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
หน้ ามีความส�ำคัญต่อเสถียรภาพและความ
เจริ ญรุ่งเรื องของโลกมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจาก
จ�ำนวนขึ ้นอย่างมากมายในขณะนี ้ยังช่วยส่งเสริ มการค้ า
เป็ นพื ้นที่ที่ส�ำคัญและขยายขอบเขตมากขึ ้นในด้ านการ
แข่งขันทางภูมิยทุ ศาสตร์ ความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจของโลกอีกด้ วย
“ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเป็ นศูนย์กลางการ
การแข่งขันทางด้ านทรัพยากร การจัดการสิง่ แวดล้ อม
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภูมิยทุ ธศาสตร์ ครัง้ ยิ่งใหญ่
ความท้ าทายด้ านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
ของโลกที่ก�ำลังด�ำเนินอยูใ่ นขณะนี ้” นายโมฮัน มาลิก
ด้ านประชากร” นายไมเคิล เลสเตรนจ์ ศาสตราจารย์จาก
ศาสตราจารย์ประจ�ำศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิกใน
วิทยาลัยความมัน่ คงแห่งชาติ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเลียกล่าวในการประชุมว่าด้ วยความร่วมมือระหว่าง รัฐฮาวายกล่าวกับ ฟอรัม “ในปั จจุบนั การปฏิสมั พันธ์เชิงลึก
และการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันท�ำให้ ภมู ิภาคนี ้เชื่อมโยง
กองทัพเรื อในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเมื่อเดือนมีนาคม
กับมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกอย่างแยกกันไม่ออก ไม่วา่ จะ
พ.ศ. 2557 นายเลสเตรนจ์กล่าวว่า การค้ า การแข่งขัน
ในด้ านความมัน่ คงทางพลังงาน การแพร่กระจายนิวเคลียร์
ทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น� ้ำมันและก๊ าซตลอดจน
การค้ าและตลาด หรื อในแง่การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมของกองทัพเรื อจะยังคงเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ และบรรดา
รัฐชายฝั งจะต้ องร่วมมือกันเพื่อให้ เกิดเสถียรภาพในภูมิภาค และความมัน่ คงทางทะเล”
การส่งออกน� ้ำมันของโลกร้ อยละ 80 จะล�ำเลียงผ่าน
“การเจรจาเรื่ องความมัน่ คงและความร่วมมือในมิตใิ หม่ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดียเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นอย่างเห็น เส้ นทางบังคับต่าง ๆ ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยมีการ
ล�ำเลียงน� ้ำมันดิบประมาณ 17 ล้ านบาร์ เรลต่อวันผ่านทาง
ได้ ชดั ” นายเลสเตรนจ์กล่าว
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เจ้ าหน้ าทีส่ ารวัตรทหาร
คอยคุ้มกันเรือล�ำหนึ่งที่
ท่ าเรือกลังของมาเลเซีย
ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2557 ประเทศต่ าง ๆ ใน
มหาสมุทรอินเดียก�ำลัง
ท�ำงานร่ วมกันเพือ่ ยับยั้ง
การปล้ นสะดมทางน�ำ้
ปกป้ องเรือพาณิชย์ และ
คุ้มกันเส้ นทางเดินเรือ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ช่องแคบฮอร์ มซุ และ 15.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวันผ่านทาง
ช่องแคบมะละกา ตามรายงานของส�ำนักงานบริ หาร
ข้ อมูลพลังงานของสหรัฐฯ การโจมตีของโจรสลัดที่
มุง่ เป้าไปที่เรื อขนส่งเหล่านี ้ยังคงเป็ นภัยคุกคามที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สดุ ต่อการเคลื่อนที่อย่างเสรี ในมหาสมุทรตามที่
สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียระบุ
การโจมตีของโจรสลัดในช่องทางบังคับหลัก ๆ สาม
แห่งในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียได้ เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นใน
ปี พ.ศ. 2557
ส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติรายงานว่า
ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โจรสลัดเข้ าปล้ นเรื อสองล�ำที่ก�ำลังแล่นผ่านช่องแคบ
มะละกาและลอบขึ ้นเรื อสินค้ าหรื อเรื อบรรทุกน� ้ำมันอีก
11 ล�ำที่จอดทอดสมออยูท่ ี่ทา่ เรื อและลักขโมยสินค้ า
ในช่องแคบสิงคโปร์ ซงึ่ อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของ

ช่องแคบมะละกา โจรสลัดลอบขึ ้นเรื อ 25 ล�ำและลัก
ขโมยสินค้ า ในช่องแคบฮอร์ มซุ โจรสลัดพยายามโจมตี
เรื อล�ำหนึง่ และยิงเรื ออีกล�ำหนึง่ โจรสลัดโจมตีเรื อ 129
ล�ำในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และเหตุการณ์สว่ นใหญ่
เป็ นการลักขโมยสินค้ าเล็ก ๆ น้ อย ๆ ตามรายงานของ
กรอบข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อ
การต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดย
ใช้ อาวุธในเอเชีย
ในปี พ.ศ. 2556 โจรสลัดโจมตีเรื อเพียงหนึง่ ล�ำ
ในช่องแคบมะละกา เก้ าล�ำในช่องแคบสิงคโปร์ และ
ไม่มีการโจมตีเรื อใด ๆ ในช่องแคบฮอร์ มซุ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีการปล้ นสะดมทางน� ้ำ 128 ครัง้ ใน
ปี พ.ศ. 2556 ซึง่ ถือว่าเป็ นพื ้นที่ที่มีเหตุการณ์ดงั กล่าว
เกิดขึ ้นบ่อยที่สดุ ในโลก อันได้ แก่ การโจมตีและการลัก

ขโมยสินค้ า 106 ครัง้ ในอินโดนีเซียตามที่มีการรายงาน เก้ าครัง้ ใน
มาเลเซียและสามครัง้ ในฟิ ลปิ ปิ นส์นอกเหนือไปจากการโจมตีใน
ช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์ ตามที่ส�ำนักงานการขนส่ง
ทางทะเลนานาชาติระบุ มีการโจมตี 79 ครัง้ ในแอฟริ กาตามที่มี
การรายงาน โดยเจ็ดครัง้ เกิดขึ ้นในมหาสมุทรอินเดียในบริ เวณนอก
ชายฝั่ งโซมาเลีย และทางการของอินเดียและบังกลาเทศรายงาน
ส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติวา่ มีเหตุการณ์ปล้ นสะดม
ทางน� ้ำเกิดขึ ้น 26 ครัง้
การโจมตีของโจรสลัดในมหาสมุทรอินเดียที่บริ เวณนอกชายฝั่ ง
ของอินเดียและบังกลาเทศมีจ�ำนวนผันผวน นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552
เป็ นต้ นมาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ ้น 30 ครัง้ และลดดิง่ ลงเป็ น 16 ครัง้
ในรอบห้ าปี ในปี พ.ศ. 2554 จากนันเพิ
้ ่มจ�ำนวนขึ ้นเป็ น 26 ครัง้
ในปี พ.ศ. 2556 ตามรายงานของส�ำนักงานการขนส่งทางทะเล
นานาชาติ โดยรวมแล้ ว การโจมตีของโจรสลัดในน่านน� ้ำสากลมี
จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 264 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ ถือว่าน้ อยที่สดุ เท่าที่มี
การบันทึกไว้ นบั ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 ที่มีเหตุการณ์โจรสลัดเกิดขึ ้น
410 ครัง้
บางประเทศในอินโดเอเชียแปซิฟิกตอบสนองต่อภัยคุกคาม
จากการปล้ นสะดมทางน� ้ำโดยการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์กร
ตามข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการ
ปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย ซึง่ เป็ น
องค์กรแบบพหุภาคีที่จดั ตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2549 ที่มงุ่ เน้ นการรักษา
ความมัน่ คงทางทะเลรวมทังการส่
้
งเสริ มและเพิ่มความร่วมมือใน

นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย ร่ วมสนทนากับ
นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ น ทีก่ รุงโตเกียว ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้
หารือกันอย่ างเป็ นทางการเพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงและความร่ วมมือ
ระหว่ างสองประเทศ เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

การต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปนุ่
ฟิ ลปิ ปิ นส์และสิงคโปร์ เป็ นส่วนหนึง่ ของสมาชิกที่มีอยูท่ งสิ
ั ้ ้น 20
ประเทศ สหรัฐฯ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกตามข้ อตกลงดังกล่าวในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2557 และสนับสนุนความพยายามแบบพหุภาคีใน
การลาดตระเวนเส้ นทางเดินเรื อที่ส�ำคัญ ตามที่ เดอะดิโพลแมต ซึง่
เป็ นนิตยสารแบบออนไลน์รายงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
ข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ าน
การปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย ท�ำให้

การแก้ ไข
ข้ อพิพาท
ในอ่ า วเบงกอล

รอยเตอร์

ศาลแห่งองค์การสหประชาชาติตดั สินให้ บงั กลาเทศได้ สทิ ธิในพื ้นที่เกือบสี่ในห้ า
ของพื ้นที่ขนาด 25,000 ตารางกิโลเมตรที่ทอดยาวในอ่าวเบงกอล อันเป็ นการยุติ
ข้ อพิพาทเกี่ยวกับพรมแดนทางทะเลกับอินเดียที่ท�ำให้ ความสัมพันธ์ของประเทศ
เพื่อนบ้ านทังสองไม่
้
ราบรื่ นมานานกว่าสามทศวรรษ
้
ค�ำตัดสินของศาลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่มีผลผูกมัดกับทังสอง
ประเทศเปิ ดทางให้ บงั กลาเทศได้ ท�ำการส�ำรวจน� ้ำมันและก๊ าซธรรมชาติในอ่าว
เบงกอลซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานส�ำรองที่ส�ำคัญ
นายอาบูล ฮัสซัน มาห์มดู อาลี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ของบังกลาเทศกล่าวในการแถลงข่าวเพื่อแจ้ งค�ำตัดสินของศาลว่า “นี่คือชัยชนะ
ของมิตรภาพ และเป็ นสถานการณ์ที่ดีตอ่ ประชาชนทังในบั
้ งกลาเทศและอินเดีย”
และกล่าวเพิ่มเติมว่าข้ อพิพาทดังกล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของทังสองประเทศมานานกว่
้
า 30 ปี
นอกจากนี ้ อินเดียยังยินดีกบั ค�ำตัดสินซึง่ แสดงให้ เห็นว่า นายนเรนทระ โมที
นายกรัฐมนตรี คนใหม่ให้ ความส�ำคัญกับการสร้ างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค
ที่ใกล้ ชิดกว่าเดิม
ข้ อตกลงเกี่ยวกับพรมแดนทางทะเลจะช่วยส่งเสริ มความเข้ าใจซึง่ กันและ
กัน และเพิ่มไมตรี จิตระหว่างอินเดียกับบังกลาเทศโดยการยุตปิ ั ญหาที่เรื อ้ รังมา
เป็ นเวลานาน” รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวในการ
แถลงข่าว “ข้ อตกลงดังกล่าวจะเป็ นการปูทางส�ำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
พื ้นที่สว่ นนี ้ของอ่าวเบงกอลซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั ทังสองประเทศ”
้
บังกลาเทศที่มีประชากร 160 ล้ านคนและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งต้ องต่อสู้กบั การขาดแคลนอุปทานในการด�ำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังก๊ าซ
และภาคอุตสาหกรรม
ค�ำตัดสินชี ้ขาดถือเป็ นการสิ ้นสุดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่
บังกลาเทศเริ่ มขึ ้นในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วย
กฎหมายทางทะเลในกรณีพิพาทกับพม่าและอินเดีย ข้ อพิพาทกับพม่าได้ รับการ
แก้ ไขในปี พ.ศ. 2555 หลังกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ศาลยุตธิ รรม
ระหว่างประเทศว่าด้ วยกฎหมายทางทะเลในเยอรมนี การตัดสินข้ อพิพาท
ดังกล่าวท�ำให้ บงั กลาเทศได้ สทิ ธิในน่านน� ้ำกว่า 118,813 ตารางกิโลเมตรซึง่
ประกอบด้ วยอาณาเขตทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะเป็ นระยะทาง 200
ไมล์ทะเล
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การปล้ นสะดมทาง

น� ้ำในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
(การโจมตีทีเ่ กิ ดขึ้นจริ งและการพยายามทีจ่ ะเข้าโจมตี)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บังกลาเทศ
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ช่ องแคบมะละกา
ช่ องแคบสิงคโปร์
โซมาเลีย
แทนซาเนีย
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

21
13
100
1
8
3
1

12
14
106
1
9
7
1
ข้ อมูลจาก: ส�ำนักงานการขนส่งทางทะเลนานาชาติ

สมาชิกมีพื ้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันเพื่อปรับปรุงการตอบ
สนองต่อภัยคุกคามจากการปล้ นสะดมทางน� ้ำตามที่มีการระบุไว้ ใน
เว็บไซต์ขององค์กร ข้ อตกลงดังกล่าวยังส่งเสริ มความพยายามในการ
สร้ างขีดความสามารถที่ชว่ ยเพิ่มพูนขีดความสามารถของสมาชิกในการ
ต่อสู้กบั การปล้ นสะดมทางน� ้ำ และการให้ ความร่วมมือกับรัฐบาลและ
กองทัพในการฝึ กร่วม
ตัวอย่างเช่น เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรตามข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วม
มือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและการปล้ นเรื อ
โดยใช้ อาวุธในเอเชีย ได้ ไปเยือนเวียดนามในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
เพื่อปรับปรุงเรื่ องการแบ่งปั นข้ อมูลระหว่างองค์กรและหน่วยยามฝั่ งของ
เวียดนาม และมุง่ เน้ นที่ความท้ าทายในการรักษาความมัน่ คงท่าเรื อและ
ที่จอดเรื อของประเทศ ตามที่องค์กรได้ ระบุไว้ ในรายงานประจ�ำไตรมาส
ที่สามที่ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2557 สมาชิกขององค์กรนี ้ยังได้
เข้ าร่วมการประชุมสมาคมเจ้ าของเรื อเอเชียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลในเรื่ องวิธีการรายงานเหตุการณ์ปล้ นสะดมทาง
น� ้ำ และแนะน�ำโปรแกรมใช้ งานทางสมาร์ ทโฟนขององค์กรที่ชื่อ รี คาพ
โฟคอล พอยต์ ซึง่ ดาวน์โหลดได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยและผู้ใช้ สามารถ
รายงานข้ อมูลไปยังองค์กรได้ อย่างทันท่วงที
นอกจากนี ้ ข้ อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตยังเป็ นความท้ าทายอีก
36
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ประการหนึง่ ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้ งอย่างต่อเนื่องระหว่าง
อินเดียและศรี ลงั กาเพื่อแย่งชิงพื ้นที่ประมงในช่องแคบพาล์กที่
อยูร่ ะหว่างสองประเทศนี ้ ครัง้ หนึง่ อินเดียและบังกลาเทศต่อสู้กนั
เพื่อแย่งชิงพื ้นที่ 23,000 ตารางกิโลเมตรในอ่าวเบงกอลแต่ข้อ
พิพาทดังกล่าวก็ได้ รับการแก้ ไข (ดูกรอบข้ อมูลเสริ มในหน้ า 35)
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าขณะนี ้การแข่งขันที่เกิดขึ ้นใหม่
ระหว่างจีนและอินเดีย ได้ กลายเป็ นความท้ าทายที่เป็ นรูปธรรมต่อ
เสถียรภาพในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
“เนื่องจากทังตะวั
้ นออกกลางและแอฟริ กามี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์นบั ตังแต่
้ ไฮโดรคาร์ บอนไป
จนถึงแร่ธาตุและโลหะ ดังนัน้ จีนและอินเดียจึงก�ำลังแข่งขันกัน
สร้ างอิทธิพลในรัฐชายฝั่ งต่าง ๆ ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย”
นายมาลิกซึง่ เป็ นบรรณาธิการของหนังสือชื่อ การรักษาความ
มัน่ คงทางทะเลในอิ นโดแปซิ ฟิก: มุมมองของจี น อิ นเดียและ
สหรัฐอเมริ กา กล่าว “จีนก�ำลังให้ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
แบบเสรี นิยมแก่ประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียที่ลงนามใน
กติกาสัญญามิตรภาพและข้ อตกลงเรื่ องความช่วยเหลือด้ านความ
มัน่ คงรวมทังการสร้
้
างท่าเรื อ สถานข่าวกรองการสื่อสารและข้ อ
ตกลงพิเศษในการเข้ าถึงเส้ นทางเดินเรื อเชิงยุทธศาสตร์ ตา่ ง ๆ”
ในขณะเดียวกัน อินเดียได้ แสวงหาพันธมิตรนอกภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียโดยการกระชับความสัมพันธ์กบั ญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มีการ
แข่งขันและกรณีพิพาทกับจีนเช่นเดียวกัน นายนเรนทระ โมที
นายกรัฐมนตรี อินเดียได้ ร่วมพบปะกับนายชินโซ อะเบะ นายก
รัฐมนตรี ญี่ปนในเดื
ุ่
อนกันยายน พ.ศ. 2557 และทังสองให้
้
ค�ำมัน่
ที่จะเพิ่มความมัน่ คงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทังสอง
้
ประเทศตามที่หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรี ท เจอร์ นลั รายงาน
โดยนายมาลิกกล่าวว่า “ภูมิภาคนี ้กลายเป็ นพื ้นที่แข่งขันทาง
กลยุทธ์และการวางแผนสูก่ ารเป็ นมหาอ�ำนาจ”

ความจ�ำเป็ นด้ านความร่ วมมือ

คูป่ รับเก่า ข้ อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตและรัฐชายฝั่ งที่ “ด�ำเนินการเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของชาติตน” ท�ำเกิดให้ อปุ สรรคต่าง ๆ ในการสร้ าง
ความร่วมมือในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ระบุไว้ ในรายงานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ว่าด้ วยเรื่ องเสถียรภาพในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียรายงานว่า
ความร่วมมือในภูมิภาคคือสิง่ จ�ำเป็ นในการรักษาความมัน่ คงของเส้ นทาง
เดินเรื อและช่วยให้ รัฐชายฝั่ งสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่มีแนวโน้ มว่าจะพัฒนาได้
“อุปสรรคแรกคือ ความร่วมมือในภูมิภาคนันขาดความสอดคล้
้
อง”
สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียระบุในรายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเจรจาหารื อที่ริเริ่ มโดยกลุม่ ต่าง ๆ ในระดับ
ภูมิภาคหรื ออนุภมู ิภาคว่าด้ วยเรื่ องความร่วมมือด้ านความมัน่ คงใน
มหาสมุทรอินเดียส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการสร้ างศักยภาพ แต่กลุม่ เหล่านี ้
ไม่ประสานงานหรื อร่วมมือกับกลุม่ อื่น ๆ”
“ผลประโยชน์ในมหาสมุทรอินเดียมีความหลากหลายและเกิดการ
แตกร้ าว” นายมาลิกกล่าว ตัวอย่างเช่น คณะมนตรี ความร่วมมือรัฐ

หมวกของนายทหารเรือจากประเทศต่ าง ๆ ถูกน�ำมาวางประดับบนโต๊ ะ
ในระหว่ างพิธีเปิ ดการประชุ มกองทัพเรือในมหาสมุทรอินเดียทีเ่ มืองเคป
ทาวน์ ในแอฟริกาใต้ เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 การประชุ มดังกล่ าวมี
ผู้เข้ าร่ วมจาก 30 ประเทศเพือ่ หารือในเรื่องความร่ วมมือระหว่ างกองทัพ
เรือและความมัน่ คงทางทะเล เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

อ่าวอาหรับ “แทบจะไร้ ประสิทธิภาพในภูมิภาคที่ขาดความมัน่ คง” ที่
อยูร่ อบ ๆ อ่าวเปอร์ เซีย ขณะที่สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชีย
ใต้ ก็สง่ เสริ มความร่วมมือเฉพาะแค่ในหมูช่ าติเอเชียใต้ เท่านัน้ นายมา
ลิกกล่าวว่าการแข่งขันทางด้ านผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่ งคือปั จจัยที่
จ�ำกัดประสิทธิภาพของสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย “แม้ จะมีบทบาทส�ำคัญในการสร้ างความเชื่อมโยงทางทะเลกับ
มหาสมุทรและทวีปอื่น ๆ แต่อินโดแปซิฟิกก็ยงั ต้ องพัฒนาไปสูค่ วามเป็ น
ประชาคมระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี ้ ยังไม่มีการรวมกลุม่
แบบพหุพาคีใดที่มีเป้าหมายในการส่งเสริ มความร่วมมือทางทะเลทัว่ ทัง้
ภูมิภาค”
รายงานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าระบุวา่ แม้ จะมีทรัพยากรที่จ�ำกัดใน
แง่ของงบประมาณและบุคลากร แต่สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียก็มงุ่ หวังที่จะเสริ มสร้ างอิทธิพลที่แข็งแกร่งโดยการจัด
ำงานเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริ มความร่วมมือ การด�ำเนิน
ตังคณะท�
้
การต่าง ๆ ประกอบด้ วยการก�ำหนดขอบเขตของงานที่ชว่ ยจุดประกาย
ความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น การต่อต้ านการก่อการร้ าย ตลอดจน
การสร้ างกลไกในการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ
เช่น ระบบเตือนภัยพายุไต้ ฝนและคลื
ุ่
่นสึนามิลว่ งหน้ าในระดับภูมิภาค
สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการเป็ นผู้สง่ เสริ มความร่วมมือในระดับภูมิภาคได้ หากทาง
สมาคมมุง่ เน้ นที่มาตรฐานและระยะเวลา นายเลสเตรนจ์ ศาสตราจารย์
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าว “ตัวอย่างเช่น คณะท�ำงาน
ของสมาคมอาจมุง่ เน้ นในเรื่ องความมัน่ คงของพลังงานทางทะเลโดย
เฉพาะโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขันตอนการปฏิ
้
บตั เิ พื่อให้ เกิดระบอบ
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางทะเลที่เกี่ยวข้ องกับกระแสพลังงานใน
มหาสมุทรอินเดียและการจัดการมหาสมุทร” นายเลสเตรนจ์กล่าว
อย่างไรก็ตาม มีความร่วมมือต่าง ๆ ปรากฏให้ เห็นเป็ นตัวอย่างอยู่
หลายเหตุการณ์และท�ำให้ เกิดความหวังในอนาคต การช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั คิ ือจุดมุง่ หมายเดียวกันที่รัฐต่าง ๆ
ในมหาสมุทรอินเดียดูแลจัดการได้ ดีโดยเฉพาะ กองทัพเรื ออินเดียเป็ น

ผู้น�ำในภารกิจด้ านมนุษยธรรมหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึ
นามิในปี พ.ศ. 2547 ที่สร้ างความเสียหายให้ กบั ภูมิภาคและรัฐที่เป็ น
เกาะส่วนใหญ่ที่ขาดศักยภาพในการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบตั ิที่ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปนุ่ นายมาลิกกล่าว บรรดากองทัพเรื อใน
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียร่วมมือกันอีกครัง้ ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2557 ใน
ปฏิบตั กิ ารค้ นหาและกู้ภยั เครื่ องบินของมาเลเซียแอร์ ไลน์เที่ยวบินที่ 370
ที่คาดว่าจะตกในในมหาสมุทรอินเดีย
้
นอกจากนี ้ จีน อินเดียและญี่ปนยั
ุ่ งท�ำงานร่วมกันเพื่อยับยังการ
ปล้ นสะดมทางน� ้ำ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 กองทัพเรื อของทัง้
สามประเทศได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ลาดตระเวนและ
ก�ำหนดการคุ้มกันเพื่อร่วมมือกันปกป้องเรื อพาณิชย์ในมหาสมุทรอินเดีย
ตามที่วารสารอีสต์ เอเชีย ฟอรัม รายงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
เรื่ อง “มหาสมุทรอินเดียอาจเกิดความปรวนแปรหากขาดความร่วมมือ
ด้ านความมัน่ คงในระดับภูมิภาค” จีนและญี่ปนยื
ุ่ นยันว่า “งานหลักใน
ภารกิจต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำคือการดูแลเรื อพาณิชย์ของตนเอง”
รายงานดังกล่าวระบุ “กองทัพเรื ออินเดียยืนยันว่าเป้าหมายของกองทัพ
คือ ให้ ความคุ้มครองเรื อพาณิชย์ทงของอิ
ั้
นเดียเองและของประเทศอื่น
นอกเหนือจากการปกป้องเรื อพาณิชย์ของตนแล้ ว กองทัพเรื อทังสาม
้
ชาติยงั มีสว่ นร่วมอย่างมากในการรักษาพื ้นที่สว่ นรวมของโลก ซึง่ ก็คือ
มหาสมุทรอินเดีย”

อนาคตที่ม่ ันคง

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ขนาดและความหลากหลายของภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดียเป็ นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ตอ่ ความร่วมมือที่แท้ จริ งในระดับภูมิภาค
“ด้ วยขนาดพื ้นที่ของภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียและความหลากหลายของ
รัฐชายฝั่ งที่เป็ นอยูน่ ี ้ไม่เหมาะที่จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดย
รัฐบาลใดรัฐบาลหนึง่ ” นายเลสเตรนจ์กล่าว “ภูมิภาคนี ้กว้ างใหญ่เกินไป
มีลำ� ดับความส�ำคัญและความต้ องการทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเกิน
ไป และมีมมุ มองเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเกินไปจนไม่สามารถใช้ วิธีการ
ใดเพียงหนึง่ เดียวในการรักษาความมัน่ คงของภูมิภาค”
อย่างไรก็ตาม สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ตระหนักว่า การเจรจาอย่างต่อเนื่องในหมูร่ ัฐสมาชิกอาจช่วยจุดประกาย
โครงการที่เป็ นพื ้นฐานของความร่วมมือในอนาคต ทางสมาคมได้ เป็ นเจ้ า
ภาพจัดการสัมมนาเรื่ องการเสริ มสร้ างความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทาง
ทะเลที่เมืองเดอร์ บนั แอฟริ กาใต้ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผู้แทน
จากรัฐสมาชิกเน้ นย� ้ำความส�ำคัญของมหาสมุทรอินเดียในฐานะพื ้นที่
ส่วนรวมของโลกที่สามารถเป็ นหนึง่ เดียวกันกันได้ แทนที่จะแบ่งแยก
“เราและรัฐชายฝั่ งทุกรัฐในมหาสมุทรอินเดียรวมทังประเทศส�
้
ำคัญ
ต่าง ๆ ที่อยูน่ อกภูมิภาคได้ ประโยชน์ร่วมกันจากการจัดการกับความ
ท้ าทายที่ภมู ิภาคเผชิญอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง” นายแกรม วิลสัน อดีตข้ าหลวง
ใหญ่ของออสเตรเลียประจ�ำแอฟริ กาใต้ กล่าวในระหว่างให้ ค�ำปราศรัย
“เสถียรภาพและความเจริ ญรุ่งเรื องของมหาสมุทรอินเดียมีความส�ำคัญ
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในระดับโลก แม้ วา่ เราจะเป็ นกลุม่ ที่มีความหลากหลาย
แต่เราก็มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกัน รวมทังความมุ
้
ง่ มัน่ ร่วมกันในการ
ใช้ มหาสมุทรอินเดียอย่างสันติและยัง่ ยืน” o
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การป้องกันการ

ระบาดของโรค
การปรั บปรุ งวิธี
การปฏิบตั ิ การ
พัฒนาแผนเตรียม
ความพร้ อมและ
ความร่ วมมือจะ
ช่ วยยับยัง้ การ
ระบาดของโรคที่
ร้ ายแรงถึงแก่ ชีวติ
ในอินโดเอเชีย
แปซิฟิก
อนุภาคทีส่ ามารถก่ อให้ เกิดการติดเชื้อไวรัสไข้ หวัดนกเอช7เอ็น9 เกิดขึน้ จากเซลล์ เชื้อไวรัสชนิดนีถ้ ูกค้ นพบครั้งแรกในประเทศจีน ท�ำให้ มผี ู้ตดิ เชื้อ
450 คนและเสี ยชีวติ 165 คนในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส | ภาพประกอบ: ผู้ปฏิบัตงิ านด้ าน
การแพทย์ ในกรุงปักกิง่ ประเทศจีนทีแ่ ยกตัวออกจากผู้อนื่ เพือ่ ป้ องกันการแพร่ ของเชื้อโรคสวมหน้ ากากป้ องกันโรคซาร์ ส การระบาดของโรคซาร์ สในปี
พ.ศ. 2546 ท�ำให้ มผี ู้ตดิ เชื้อกว่ า 8,000 คนและเสี ยชีวติ 775 คน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

กษตรกรสูงวัยรายหนึง่ เข้ ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยผู้ป่วยมี
อาการไอและหายใจมีเสียงฟื ดฟาด เขา
มีไข้ ขึ ้นสูงอย่างรวดเร็วซึง่ ท�ำให้ สมองอักเสบ
และเสียชีวิตหลังจากนันหนึ
้ ง่ สัปดาห์ด้วยโรค
ปอดบวมชนิดรุนแรงตามข้ อมูลขององค์การ
อนามัยโลก ในเดือนนัน้ แพทย์ในโรงพยาบาล
เดียวกันนี ้ได้ รักษาผู้ป่วยอีกสองรายที่มีอาการ
คล้ ายคลึงกัน และผู้ป่วยทังสองรายเสี
้
ยชีวิตลง
อย่างรวดเร็ วเช่นเดียวกัน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
พบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้ หวัดนกสาย
พันธุ์เอช7เอ็น9 ซึง่ แพร่เชื ้อจากสัตว์ปีกไปยัง
มนุษย์เป็ นครัง้ แรกตามที่เจ้ าหน้ าที่ขององค์การ
อนามัยโลกระบุ
รัฐบาลจีนซึง่ พยายามยับยังการระบาดของ
้
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ ส)
เมือ่ 10 ปี กอ่ นทีแ่ พร่กระจายไปยังประเทศต่าง
ๆ กว่า 35 ประเทศ ได้ ตอบสนองเหตุการณ์อย่าง
รวดเร็วเพือ่ จ�ำกัดตัวเลขผู้ตดิ เชื ้อเอช7เอ็น9 ให้ มี
จ�ำนวนน้ อย ๆ นักวิทยาศาสตร์ จนี รีบแจ้ งล�ำดับ
พันธุกรรมของเชื ้อเอช7เอ็น9 อย่างรวดเร็ว และ
เผยแพร่ข้อมูลการวิจยั อย่างละเอียดในวารสาร
นิว อิงแลนด์ เจอร์ นลั ออฟ เมดิซีน ในปี พ.ศ.
2556 การรายงานผลการวิจยั อย่างรวดเร็วท�ำให้
ชาวจีนตืน่ ตัวและระมัดระวังเรื่องไข้ หวัดนก
สายพันธุ์ใหม่มากยิง่ ขึ ้นและแจ้ งเตือนประเทศ
อืน่ ๆ ให้ ทราบอาการของเชื ้อไวรัสนี ้ องค์การ
อนามัยโลกรายงานว่า การเข้ ารับมือกับโรคไข้
หวัดนกสายพันธุ์เอช7เอ็น9 อย่างรวดเร็วของ
รัฐบาลจีนช่วยลดอัตราการเสียชีวติ โดยมีตวั เลข
สัดส่วนที่ 165 รายจากผู้ป่วย 450 รายตามทีม่ ี
รายงานยืนยันในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 การ
ระบาดของโรคซาร์ สในปี พ.ศ. 2546 ท�ำให้ มผี ้ ู
ป่ วย 8,273 รายและเสียชีวติ 775 รายตามข้ อมูล
ขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานสาธารณสุข
ของจีนทังระดั
้ บชาติและระดับท้ องถิน่ ท�ำการ
เฝ้าระวังผู้ทสี่ งสัยว่าติดเชื ้อเอช7เอ็น9 อย่างต่อ
เนือ่ ง รวมทังไข้
้ หวัดนกสายพันธุ์อนื่ ๆ และให้ คำ�
แนะน�ำแก่ประชาชนทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย
หรือผ่านช่องทางกระจายข่าวต่าง ๆ ของรัฐ
“เราจะเฝ้าระวังและประสานงานกับ
องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสาธารณสุขที่
เกีย่ วข้ องอย่างต่อเนือ่ ง” โฆษกของกรมอนามัย
ฮ่องกงกล่าวในระหว่างการให้ คำ� แนะน�ำใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 “กิจกรรมการเฝ้า
ระวังในพื ้นทีจ่ ะยังด�ำเนินไปตามค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก ผู้ทสี่ งสัยว่าติดเชื ้อจะถูกน�ำ

ส่งโรงพยาบาลของรัฐเพือ่ ท�ำการตรวจสอบและ
ติดตามอาการ
บทเรียนทีไ่ ด้ จากการทีต่ ้ องเผชิญกับการ
ระบาดของโรคเป็ นระยะ ๆ ในช่วงหลายทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมาท�ำให้ รัฐบาลและกองทัพในภูมภิ าคอิน
โดเอเชียแปซิฟิกตอบสนองเหตุการณ์ได้ อย่าง
รวดเร็ว และใช้ วธิ ีการปฏิบตั ทิ ปี่ รับปรุงแล้ วใน
การระบุ ติดตามและยับยังไวรั
้ สมฤตยูสายพันธุ์
ใหม่ ๆ และเชื ้อโรคอืน่ ๆ รวมทังเชื
้ ้อโรคทีด่ ื ้อยา
ไม่มวี ธิ ีการใดทีจ่ ะสามารถป้องกันการเสียชีวติ
ได้ ทงหมด
ั้
แต่เจ้ าหน้ าทีก่ ม็ งุ่ มัน่ ทีจ่ ะตรวจหาโรค
ติดเชื ้ออุบตั ใิ หม่ให้ พบโดยเร็วทีส่ ดุ และยับยังการ
้
ระบาดของโรคก่อนทีจ่ ะมีการแพร่กระจายไป
ทัว่ โลก ความร่วมมือแบบพหุภาคียงั คงเป็ นสิง่
จ�ำเป็ นเพือ่ ให้ เกิดความมัน่ คง และเพือ่ ป้องกันไม่
ให้ ชมุ ชนตกอยูใ่ นความวุน่ วาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในยามทีม่ แี นวโน้ มว่าจะเกิดเชื ้อโรคอุบตั ใิ หม่
มากขึ ้นเรื่อย ๆ

ชีวภาพทีเ่ กิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในวงกว้ าง” ตาม
ข้ อมูลการวิจยั ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่
ตีพมิ พ์ใน พลอสวัน ซึง่ เป็ นวารสารวิทยาศาสตร์
นักวิจยั ยังคงศึกษาปฏิสมั พันธ์อนั ซับซ้ อนทีอ่ ยู่
เบื ้องหลังความความเชือ่ มโยงดังกล่าว ตัวอย่าง
เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม
ในประชากรสัตว์อาจท�ำให้ แหล่งเชื ้อโรคเปราะ
บางต่อไวรัสมากขึ ้น
นอกจากนี ้ การเติบโตของประชากรใน
เมืองและการพัฒนายังเพิม่ ความเสีย่ งต่อการ
แพร่กระจายการติดเชื ้ออย่างรวดเร็วมากยิง่
ขึ ้น ตัวอย่างเช่น ประชากร นักท่องเทีย่ วและ
นักธุรกิจทีเ่ ดินทางไปมาอาจได้ รับเชื ้อโรคทีเ่ ป็ น
อันตรายถึงแก่ชวี ติ และเมือ่ คนเหล่านี ้กลับบ้ านก็
จะแพร่กระจายเชื ้อโรคในเมืองทีแ่ ออัด
หนึง่ ในการระบาดของโรคทีร่ ้ ายแรงทีส่ ดุ ใน
โลกในช่วงไม่กปี่ ี ทผี่ า่ นมาไม่ได้ เกิดขึ ้นในภูมภิ าค
อินโดเอเชียแปซิฟิก แต่กลับมาระบาดใหม่อกี
ครัง้ ในแอฟริกาตะวันตก นัน่ ก็คอื โรคไวรัสอีโบ
สาเหตุและผลกระทบ
ลา ซึง่ มีค้างคาวผลไม้ เป็ นตัวแพร่เชื ้อ มีผ้ ตู ดิ เชื ้อ
การพัฒนา การตัดไม้ ท�ำลายป่ าและความ
กว่า 15,900 คน และเสียชีวติ ประมาณ 5,600
ผันผวนของรูปแบบสภาพอากาศล้ วนเพิ่ม
คนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
ความเสี่ยงที่จะเกิดเชื ้อโรคอุบตั ใิ หม่คอ่ นข้ าง
2557 ตามข้ อมูลของศูนย์ควบคุมโรค โรคไวรัส
มาก เพราะปั จจัยดังกล่าวท�ำให้ ผ้ คู นและแหล่ง ทีน่ า่ สะพรึงกลัวชนิดนี ้ทีท่ ำ� ให้ ผ้ ตู ดิ เชื ้ออาเจียน
เชื ้อโรคเข้ ามาอยูใ่ กล้ กนั มากขึ ้น ตัวอย่างเช่น
ท้ องเสียและมีเลือดออกไม่หยุด และมีการ
สัตว์ป่าสามารถเป็ นแหล่งรังโรคที่แพร่เชื ้อไปสู่ ระบุโรคครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2519 ทีส่ าธารณรัฐ
มนุษย์ได้ เมื่อมนุษย์ลา่ ค้ างคาวหรื อลิงมาเป็ น
ประชาธิปไตยคองโก ท�ำให้ มคี า่ ใช้ จา่ ยในการ
อาหาร แมลงต่าง ๆ เช่น ยุง ก็สามารถเป็ น
ยับยังโรคคิ
้
ดเป็ นมูลค่า 1 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
พาหะน�ำโรคได้ เช่นกัน
(หรือประมาณ 3.3 หมืน่ ล้ านบาท) และแสดง
“นอกจากนี ้ ประเทศทีม่ นี กและสัตว์เลี ้ยงลูก ให้ เห็นถึงความส�ำคัญของความร่วมมือแบบ
ด้ วยนมอยูม่ ากมายหลายชนิดยังมีแนวโน้ มทีจ่ ะ พหุภาคีในการป้องกันโรคอีโบลาไม่ให้ แพร่
กลายเป็ นทีอ่ ยูข่ องพาหะน�ำโรคและแหล่งรังโรค ระบาดไปทัว่ โลก “ผู้ป่วยสามารถเอาชนะโรคนี ้ได้
จ�ำนวนมากซึง่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการ และเราสามารถเอาชนะโรคนี ้ได้ แต่เราต้ องคอย
แพร่กระจายโรคติดเชื ้อ” นางแอนเจลลินา กาลัง ระมัดระวัง เราต้ องท�ำงานร่วมกันในทุกระดับ”
ผู้อำ� นวยการสถาบันสิง่ แวดล้ อมของวิทยาลัยมี นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าว
เรียมในฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
2557 ตามรายงานของ SciDev.net ซึง่ เป็ น
มาเลเซียส่งถุงมือลาเท็กซ์ 20 ล้ านคูไ่ ปให้
เว็บไซต์ ข่าวเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
กับบุคลากรด้ านการดูแลสุขภาพในประเทศต่าง
ในขณะเดียวกัน ผลการวิจยั ระบุวา่ การ
ๆ ทีป่ ระสบภาวะการระบาดของโรคอีโบลาที่
เติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วทีร่ ุกล� ้ำเข้ าไป
รุนแรงทีส่ ดุ ในแอฟริกาตะวันตก เพือ่ ช่วยแก้ ไข
ในพื ้นทีร่ กร้ างทีเ่ คยมีความเป็ นธรรมชาติแท้ ๆ
ปั ญหาความจ�ำเป็ นวิกฤตและลดความเสีย่ ง
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอัน ของการแพร่กระจายเชื ้ออีโบลาในหมูแ่ พทย์และ
เนือ่ งมาจากการพัฒนาและการค้ าสามารถเป็ น พยาบาลตามทีร่ ัฐบาลมาเลเซียประกาศในเดือน
ปั จจัยส่งเสริมการแพร่กระจายโรคติดเชื ้อทีย่ งั
กันยายนปี พ.ศ. 2557 “มาเลเซียสามารถให้ การ
ไม่ถกู ค้ นพบก่อนหน้ านี ้ ปั จจุบนั นักวิจยั ได้ เชือ่ ม สนับสนุนทีส่ ำ� คัญในลักษณะเฉพาะทางเพือ่
โยงความเกีย่ วพันระหว่างการระบาดของโรค
ต่อสู้กบั โรคอีโบลา เพราะเราเป็ นหนึง่ ในผู้ผลิต
อุบตั ใิ หม่และโรคทีเ่ กิดซ� ้ำในภูมภิ าคเอเชียอินโด ถุงมือยางรายใหญ่ทสี่ ดุ ” โฆษกรัฐบาลกล่าวตาม
แปซิฟิก กับ “การสูญเสียความหลากหลายทาง รายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ “เราหวังว่าการมี
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ส่วนร่วมในครัง้ นี ้จะช่วยป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรคอีโบลาและช่วยชีวติ ผู้คนได้ ”
ประเทศอื่น ๆ ต่างให้ ความช่วยเหลือด้ าน
มนุษยธรรมแก่แอฟริ กา โดยจีนได้ จดั ส่งห้ อง
ปฏิบตั กิ ารเคลื่อนที่และแพทย์ 174 คน ญี่ปนุ่
จัดส่งยาส�ำหรับการทดลองที่อาจใช้ รักษาผู้ตดิ
เชื ้อได้ และสหรัฐอเมริ กาจัดส่งทหาร 3,000
นายเข้ าไปยังพื ้นที่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
เพื่อสร้ างศูนย์บ�ำบัดรักษา ฝึ กอบรมบุคลากร
ด้ านการดูแลสุขภาพ และสร้ างศูนย์บญ
ั ชาการ
ทางทหารเพื่อประสานงานการควบคุมโรคกับ
รัฐบาลท้ องถิ่น
บทบาทของกองทัพ
เมื่อมีการระบาดของโรคเกิดขึ ้น กองทัพมี
บทบาทส�ำคัญในการประสานงานกับหน่วย
งานภาครัฐเพื่อรักษาความมัน่ คงและส่งเสริ ม
การสนับหนุนด้ านการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้ กบั
ภารกิจช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
การน�ำทรัพยากรและขีดความสามารถทีม่ อี ยู่
มากมายในกองทัพมาใช้ อย่างเหมาะสมคือหัวใจ
ส�ำคัญของความส�ำเร็จในการตอบสนองภัยพิบตั ิ
ตามทีร่ ะบุไว้ ในแผนรับมือกับการระบาดของโรค
ทีก่ ำ� หนดขึ ้นล่าสุดโดยกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ในแผนว่าด้ วยเรื่อง “การ
ระบาดของโรคและโรคติดเชื ้ออุบตั ใิ หม่” นัน้
ก�ำหนดให้ การระบาดของโรคอยูใ่ นกลุม่ เดียวกับ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โดยระบุวา่ การระบาดส่ง
ผลกระทบต่อสังคมมาก พอ ๆ กับพายุไต้ ฝนุ่ ใหญ่
หรือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
ด้ วยจ�ำนวนของกองทัพทีเ่ พิม่ มากขึ ้นใน
ภูมภิ าครวมทังหน่
้ วยบัญชาการรบทังสองแห่
้
ง
ของสหรัฐฯ ท�ำให้ ต้องใช้ การดําเนินการของภาค
รัฐโดยรวมในการเสริมสร้ างความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐของประเทศและกองก�ำลังทหาร
ทังในยามวิ
้
กฤตและยามสงบ เมือ่ ต้ องต่อสู้กบั
การระบาดของโรคในระยะยาว กองทัพได้ สร้ าง
ความร่วมมือกับพลเรือนเพือ่ สนับสนุนการศึกษา
เกีย่ วกับโรคติดเชื ้อทัว่ ทังภู
้ มภิ าคเพือ่ เพิม่ การเฝ้า
ระวังและเทคนิคในการระบุโรค ตลอดจนการ
พัฒนาวัคซีนและการรักษาเพือ่ ควบคุมการแพร่
กระจายของโรคก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นภัยคุกคาม
นักวิจยั ของกองทัพบกไทยและกองทัพบก
สหรัฐฯ ทีส่ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทหารในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้ ทำ� งาน
ร่วมกันเป็ นระยะเวลาประมาณ 50 ปี ในการต่อสู้
กับโรคเขตร้ อน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ การ
แพทย์ทหารได้ สร้ างความก้ าวหน้ าทีส่ ำ� คัญหลาย
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การสนับสนุนด้ านการยับยัง้ โรค
ประการ รวมทังในด้
้ านการศึกษาวิจยั
โรคไข้ เลือดออกและการพัฒนาวัคซีน
ทหารมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาความมัน่ คงและการช่วยชีวิต
ป้องกันโรคมาลาเรียและเอชไอวี เมือ่
เมื่อเกิดการระบาดของโรค กองทัพทหารมีสว่ นร่วมในปฏิบตั กิ าร
ตอบสนองต่อการระบาดของโรค:
เร็ว ๆ นี ้ ทางสถาบันได้ เริ่มโครงการ
• ช่วยเหลือหน่วยงานพลเรื อนในการควบคุมให้ มีการกักกัน
ตรวจสอบภัยคุกคามทีเ่ กิดจากโรค
โรค
อุบตั ใิ หม่ซงึ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเฝ้า
• สนับสนุนโรงพยาบาลและคลินิกโดยใช้ ทรัพยากรทางการ
ระวังโรคอุบตั ใิ หม่ของโลก
แพทย์ของทหาร
นักวิจยั ของสถาบันสาธารณสุข
• สนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจในท้ องถิ่นในการบังคับใช้
กฎหมาย
แห่งชาติกมั พูชาและหน่วยวิจยั แพทย์
ควบคุมจุดผ่านเข้ าออกของประเทศ เช่น สนามบินและ
•
ทหารเรือสหรัฐฯ ที่ 2 ซึง่ ประจ�ำอยูท่ ี่
ท่าเรื อ
กรุงพนมเปญ ได้ ศกึ ษาโรคติดเชื ้อที่
• ช่วยเหลือหน่วยงานพลเรื อนและองค์กรเอกชนในการรับ
ส่งผลกระทบต่อกองทัพในภูมภิ าค
ผิดชอบผู้ลี ้ภัย การขนส่งและการดูแลชีวิต
นับตังแต่
้ ไข้ หวัดนกไปจนถึงเชื ้อไข้
• สนับสนุนการส่งก�ำลังบ�ำรุงในด้ านการจัดซื ้อ การเก็บ
รักษาและการแจกจ่ายสินค้ าโภคภัณฑ์ที่สำ� คัญ
มาลาเรียชนิดต่าง ๆ ทีม่ กี ารดื ้อยา
•
จัดส่งและดูแลสิง่ ของบรรเทาทุกข์
นอกจากนี ้ยังมีนกั วิจยั จากเวียดนาม
• ดูแลเครื อข่ายการสื่อสารหากการสื่อสารทางพลเรื อนใช้
ลาว สิงคโปร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์และไทยเข้ า
การไม่ได้
ร่วมท�ำงานกับหน่วยวิจยั แพทย์ทหาร
• ช่วยเหลือหน่วยงานท้ องถิ่นในการบริ หารการปฏิบตั กิ าร
เรือสหรัฐฯ ที่ 2 อีกด้ วย
เช่น การเฝ้าติดตามสถานการณ์และการรายงาน
• ด�ำเนินภารกิจการรักษาความมัน่ คงแบบดังเดิ
้ มอย่างต่อ
เวียดนามและกัมพูชาท�ำงานร่วม
เนื
่
อ
ง
กับกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิกในการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้ อมูลจาก: กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกและกองบัญชาการ
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแอฟริ กา
ทางการแพทย์ทงทางทหารและ
ั้
พลเรือนในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ
กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาค
พื ้นแปซิฟิกและประเทศทีใ่ ห้ ความร่วมมือยังคง แอฟริการะบุไว้ ในแผน
พัฒนาวิธีการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันกันทหารและ
พลเรือนในพื ้นทีท่ ตี่ ดิ เชื ้อ และฝึ กอบรมชุดปฏิบตั ิ การไม่ยอมรับของสังคม
การเคลือ่ นทีเ่ ร็วเพือ่ ตรวจสอบสัญญาณเริ่มแรก ก่อนทีค่ วามช่วยเหลือจากนานาชาติจะเข้ าไปถึง
ของการระบาดของเชื ้อไวรัส ในขณะเดียวกัน
แอฟริกา การระบาดของโรคอีโบลาสร้ างความ
เรือพยาบาลเมอร์ ซยี ์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้
หวาดกลัวไปทัว่ พื ้นที่ ก่อความเสียหายให้ กบั
เข้ าร่วมภารกิจการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมใน ชุมชนรวมทังก่
้ อให้ เกิดความยากล�ำบากในการ
อินโดเอเชียแปซิฟิกพร้ อมด้ วยบุคลากรทางการ ยับยังการระบาดของโรคในประเทศต่
้
าง ๆ ทีม่ ขี ดี
แพทย์ 1,200 คน เพือ่ ให้ ความช่วยเหลือแก่
ความสามารถและทรัพยากรจ�ำกัด การสือ่ สาร
ประเทศพันธมิตร นอกจากนี ้ ยังมีเรือพยาบาล
ทีผ่ ดิ พลาดแพร่กระจายไปทัว่ เพราะในตอนแรก
พีซ อาร์ ก ของจีนพร้ อมด้ วยลูกเรือ 328 คนและ ประชาชนเชือ่ ว่าการเจ็บป่ วยและการเสียชีวติ
บุคลากรทางการแพทย์ 100 คนเข้ าร่วมภารกิจ นันเกิ
้ ดจากโรคชนิดใหม่ซงึ่ ไม่สามารถระบุได้
การช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมในภูมภิ าคเช่น
ประชาชนไม่ไว้ วางใจบุคลากรทางการแพทย์ที่
เดียวกัน
สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันทังตั
้ ว และมีฝงู ชนบุก
ความพยายามเหล่านี ้รวมทังการฝึ
้
กร่วม
เข้ าโจมตีบ้านเรือนของผู้ทตี่ ดิ เชื ้อในประเทศ
ประจ�ำปี ชว่ ยให้ กองทัพในภูมภิ าคเตรียมพร้ อม ไลบีเรีย ตามทีส่ ำ� นักข่าว ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ ้น
รายงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557
ได้ ไม่วา่ จะเป็ น “สถานการณ์ผ้ ลู ี ้ภัยจ�ำนวนมาก
การไม่ยอมรับของสังคมเกีย่ วกับโรคอีโบลา
อาชญากรรมทีเ่ พิม่ จ�ำนวนขึ ้น การรุกล� ้ำชายแดน ก่อให้ เกิดอุปสรรคและมีสว่ นท�ำให้ เชื ้อไวรัสแพร่
แม้ กระทัง่ ความขัดแย้ งทีม่ อี ยูแ่ ล้ วในระดับท้ อง
กระจาย ตามทีเ่ จ้ าหน้ าทีข่ ององค์การอนามัย
ถิน่ ระดับประเทศ และ/หรือ ระดับภูมภิ าคทีอ่ าจ โลกระบุในรายงานการประเมินสถานการณ์เมือ่
เพิม่ ความรุนแรงขึ ้น” ซึง่ อาจท�ำให้ มกี ารระบาด
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เนือ่ งจากอีโบลาถูก
ของโรค ตามทีก่ องบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
มองว่าเป็ นโรคทีร่ ักษาไม่หาย หลายครอบครัว
ภาคพื ้นแปซิฟิกและกองบัญชาการสหรัฐฯ ใน
จึงซ่อนตัวญาติทตี่ ดิ เชื ้อไว้ ในบ้ านของตนเพือ่ ให้

แผนเตรียมพร้ อมในการระบุโรคและยับยังสาย
้
พันธุ์ไข้ หวัดนกตามข้ อมูลของสมาพันธ์ควบคุม
ไข้ หวัดใหญ่แห่งเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์ ปรับปรุง
แผนของตนในปี พ.ศ. 2557 โดยกล่าวถึงการ
ใช้ ระบบเฝ้าระวังใหม่ในห้ องปฏิบตั กิ าร โรง
พยาบาล คลินกิ สัตวแพทย์และชุมชนต่าง ๆ ที่
สามารถตรวจพบเชื ้อโรคที่ “มีแนวโน้ มว่าจะแพร่
ระบาด และเพือ่ ลดผลกระทบเมือ่ เกิดการระบาด
ในครัง้ แรก” แผนดังกล่าวระบุวา่ คณะท�ำงาน
ด้ านการจัดการภาวะฉุกเฉินของสิงคโปร์ จะเป็ น
หน่วยน�ำในการประสานงานตามกระบวนการ
ยับยังและกั
้
กกันโรคในภูมภิ าค
บุคลากรด้ านการดูแลสุ ขภาพสวมอุปกรณ์ ป้องกันครบชุ ดขณะตรวจตลาดค้ าส่ งสั ตว์ ปีกใน
ฮ่ องกงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ทางการจีนตอบสนองเหตุการณ์ อย่ างรวดเร็วเพือ่ ยับยั้ง
การระบาดของโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ ทตี่ รวจพบในปี พ.ศ. 2556 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

พวกเขาสิ ้นใจอย่างสงบแทนทีจ่ ะพาไปยังศูนย์
บ�ำบัดรักษา องค์การอนามัยโลกระบุ บางชุมชน
มองว่าห้ องดูแลผู้ป่วยแยกคือตู้บม่ เชื ้อไวรัส คนที่
ได้ รับการวินจิ ฉัยว่าติดเชื ้ออีโบลาหวาดกลัวการ
ถูกสังคมปฏิเสธ ในหมูบ่ ้ านในชนบท ญาติพนี่ ้ อง
ฝั งศพโดยไม่แจ้ งเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุข
ในท�ำนองเดียวกัน การเป็ นที่ไม่ยอมรับใน
สังคมที่เป็ นผลมาจากเหตุการณ์โรคระบาด
ท�ำให้ เกิดความท้ าทายต่อการยับยังโรคซาร์
้
ส
ในจีนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ทางการจีนพยายาม
ลดระดับความรุนแรงของการระบาดโดยสัง่ ให้
แพทย์ซอ่ นตัวผู้ป่วยโรคซาร์ สไม่ให้ พบกับคณะ
ท�ำงานขององค์การอนามัยโลกที่เข้ าไปยังพื ้นที่
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ วอชิ งตัน โพสต์
ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 แพทย์ได้ น�ำ
ผู้ป่วยราว ๆ 30 คนขึ ้นรถพยาบาลและขับไป
รอบ ๆ เมืองเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
การป้องกันการระบาดของโรค
เมือ่ มีการระบาดของโรคอีโบลาและเชื ้อ
เอช7เอ็น9 รัฐบาลและกองทัพจะต้ องประสาน
ความพยายามและร่วมมือกับประเทศอืน่ ๆ เพือ่
ป้องกันการระบาดและส่งเสริมความมัน่ คง ผู้
เชีย่ วชาญยืนยันว่า การตอบสนองไข้ หวัดนก
สายพันธุ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาลจีน
ช่วยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ป่วยให้ ลดน้ อยลง ในแอฟริกา
กองก�ำลังทหารได้ จดั การฝึ กอบรมเพิม่ เติมให้ กบั
บุคลากรทางการแพทย์และดูแลพลเรือนให้ อยูใ่ น
ความสงบเพือ่ ยับยังโรคอี
้ โบลา อย่างไรก็ตาม ยัง
มีงานอีกมากมายทีต่ ้ องท�ำให้ สำ� เร็จเพือ่ ปกป้อง
ประชาชนจากภัยเรือ้ รังทีเ่ กิดจากโรคติดเชื ้อ
นางมาร์ กาเร็ต ชาน ผู้อำ� นวยการองค์การ

การระบาดของโรคในอนาคต
เมื่อพิจารณาจากกระแสโลกาภิวตั น์และการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรโลกอย่างที่เป็ นอยูน่ ี ้
อนามัยโลกกล่าวว่า จีนมีทรัพยากรทีช่ ว่ ยในการ นักวิจยั คาดว่าเชื ้อโรคใหม่ ๆ ที่เป็ นอันตรายต่อ
ยับยังการแพร่
้
ระบาดในวงกว้ างของโรคไข้ หวัด
ชีวิตมนุษย์จะปรากฎขึ ้นอยูเ่ รื่ อย ๆ และเชื ้อโรค
นก เอช7เอ็น9 ซึง่ เป็ นปั จจัยทีก่ นิ ี เซียร์ ราลีโอน
ที่ร้ ูจกั กันแล้ วจะพัฒนาการดื ้อยาที่ใช้ รักษาต่อ
และไลบีเรียไม่มสี ำ� หรับการรับมือกับโรคอีโบลา ไป ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ.
โรคไข้ หวัดนก เอช7เอ็น9 เกิดขึ ้นในประเทศที่ “มี 2547 องค์การอนามัยโลกระบุเชื ้อไวรัสใหม่ได้
ขีดความสามารถ มีความเป็ นผู้นำ� และมีกำ� ลัง
154 ชนิด ซึง่ สองในสามของทังหมดนี
้
้เป็ นเชื ้อที่
คน แต่กบั โรคอีโบลา ทังสามประเทศที
้
เ่ ราก�ำลัง แพร่จากสัตว์สมู่ นุษย์
พูดถึงอยูน่ ี ้ตกอยูใ่ นสภาวะทีม่ คี วามท้ าทายเป็ น
องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า ยังไม่มขี ้ อ
อย่างยิง่ ” นางชานกล่าวกับหนังสือพิมพ์ เดอะ
พิสจู น์วา่ การระบาดของโรคจะเกิดบ่อยขึ ้น แต่
นิวยอร์ ก ไทมส์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ประเทศต่าง ๆ “สามารถระบุโรคได้ ดกี ว่าเดิม”
ประเทศต่าง ๆ ก�ำลังร่วมมือกันและท�ำงาน
นายทาริก จาซาเรวิก โฆษกขององค์การอนามัย
ร่วมกับหน่วยงานระหว่างรัฐบาลเพือ่ ส่งเสริม
โลกกล่าวกับ แชนแนล นิวส์เอเชีย ในสิงคโปร์
ขีดความสามารถดังกล่าวในการยับยังโรค
้
เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ประเทศไทยร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกใน
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า รัฐบาลและกองทัพ
การจัดตังศู
้ นย์ไข้ หวัดใหญ่แห่งชาติเพือ่ เฝ้าระวัง จะต้ องการท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
และติดตามโรคไข้ หวัดนกและทดสอบตัวอย่าง
การเกิดใหม่ของเชื ้อโรค เพิ่มการเฝ้าระวังโรค
เชื ้อจากทุกประเทศในอินโดเอเชียแปซิฟิก ตาม ติดเชื ้อ รวมทังความพยายามในการป
้
้ องกันโรค
รายงานของนิตยสาร ดิอิโคโนมิ สต์ ฉบับเดือน
และการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมือกับการ
เมษายน พ.ศ. 2556 ในเมืองเซีย่ งไฮ้ มกี ารตรวจ ระบาดของโรค
สอบโรคติดเชื ้อ 15 ชนิดในพื ้นที่ 5,700 แห่งใน
“เรามีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างดีในการ
ประเทศจีน และเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในเขตลุม่
ต่อสู้กบั เชื ้อโรคจ�ำนวนหนึง่ แต่การคิดว่าเราจะ
น� ้ำโขงได้ สง่ เสริมความร่วมมือจากประเทศต่าง
สามารถท�ำโลกให้ ปลอดเชื ้อได้ นนคงเป็
ั้
นเรื่องที่
ๆ ในอนุภมู ภิ าคนันเพื
้ อ่ เฝ้าระวังและติดตามโรค หลอกลวง” นายโทนี แม็กไมเคิล ศาสตราจารย์
ซาร์ ส โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดหมูและโรคอืน่ ๆ
ด้ านการดูแลสุขภาพประชากรจากมหาวิทยาลัย
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ บางกอก โพสต์
แห่งชาติออสเตรเลียกล่าวกับ เอบีซี นิวส์
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ห้ องปฏิบตั กิ ารต่าง ออนไลน์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 “พูดตาม
ๆ ในภูมภิ าครวมทังสถาบั
้
นวิจยั วิทยาศาสตร์
ตรงแล้ ว เชื ้อโรคอยูม่ านานกว่าเรามาก และ
การแพทย์ทหารได้ ปรับปรุงเทคโนโลยีทสี่ ามารถ พัฒนาทางพันธุกรรมได้ รวดเร็วมาก มันสามารถ
วิเคราะห์ลำ� ดับดีเอ็นเอได้ อย่างรวดเร็วเพือ่ การ
ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ระบุโรคทีร่ วดเร็ว ตามรายงานของนิตยสาร ดิอิ
ได้ อย่างรวดเร็ว เรายังคงต้ องพัฒนาความ
โคโนมิ สต์
สามารถของเราต่อไปเพือ่ ให้ เท่าทันมันในโลกทีม่ ี
ขณะนี ้ 27 ประเทศในอินโดเอเชียแปซิฟิกมี การเชือ่ มต่อกันมากขึ ้นเรื่อย ๆ นี ้” o
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ภายใต้ การน�ำของนายกรัฐมนตรี ชินโซ อะเบะ
เศรษฐกิจญี่ปนเริ
ุ่ ่ มฟื น้ ตัวและท�ำให้ มองเห็น
ความหวังอีกครัง้ ปั จจุบนั ญี่ปนก�
ุ่ ำลังก้ าวเข้ าสู่
ยุคใหม่แห่งการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และได้ สร้ าง
มาตรฐานใหม่ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ญี่ปนได้
ุ่ ชื่อว่าเป็ นผู้น�ำทางเศรษฐกิจและเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
ดังกล่าวอย่างไม่ต้องสงสัย ในช่วงต้ นทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ.
2523 – 2532) ภายใต้ การน�ำของนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ บิน
โมฮัมหมัด ประเทศมาเลเซียเริ่ มใช้ นโยบาย “มองตะวันออก”
โดยยกเอาญี่ปนและเกาหลี
ุ่
เป็ นแม่แบบ และส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน
และผู้น�ำทางธุรกิจรุ่นใหม่ของตนได้ เรี ยนรู้การท�ำธุรกิจแบบ
เอเชียตะวันออก
เราไม่ได้ ด�ำเนินนโยบายมองตะวันออกเฉพาะในสมัยของ
ผมเท่านัน้ แต่นโยบายนี ้มีความสอดคล้ องกับแผนการปฏิรูป
ส�ำหรับมาเลเซียด้ วย ดังนันจึ
้ งมีการขับเคลื่อนสูก่ ารด�ำเนิน
นโยบายในห้ วงที่สอง ซึง่ เรามุง่ เน้ นที่เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและ
แรงงานฝี มือ เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มราย
ได้ ให้ ชาวมาเลเซีย
สถานการณ์ในสมัยทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532)
ไม่เหมือนกับสมัยนี ้ ตอนนันเอเชี
้ ยเริ่ มขยายตัวแต่การเติบโต
อย่างแท้ จริ งยังมาไม่ถงึ การถือก�ำเนิดของ “เสือ” ทางเศรษฐกิจ
และการปฏิรูปในจีนแสดงให้ โลกเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่
ก�ำลังเกิดขึ ้นในเอเชีย ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นัน่ เองที่ค�ำว่า
“ศตวรรษแห่งเอเชีย” ถือก�ำเนิดขึ ้น แต่ส�ำหรับผู้สงั เกตการณ์
หลายคนนัน้ เอเชียยังคงเป็ นเรื่ องของวันพรุ่งนี ้
ในที่สดุ วันพรุ่งนี ้ก็มาถึง ตอนนี ้ไม่วา่ จะเรื่ องเศรษฐกิจ
หรื อการเมือง เอเชียก็ได้ ชื่อว่าเป็ นหัวใจของทังโลก
้ ภูมิภาค
ที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ในโลกนี ้ยังเป็ นภูมิภาคที่มีความ
เคลื่อนไหวมากที่สดุ และมีความขัดแย้ งมากขึ ้นเรื่ อย ๆ อีกด้ วย
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างโดดเด่นท�ำให้ ทวั่ โลกหันมา
ให้ ความสนใจในอนาคตของเอเชีย เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจครัง้
ล่าสุดสัน่ คลอนความเชื่อมัน่ ในตลาดซึง่ เป็ นที่ยอมรับ หลาย
บริ ษัทและหลายประเทศก็เริ่ มที่จะหันมา “มองตะวันออก”
แรงส่งทางเศรษฐกิจที่ก�ำลังเติบโตขึ ้นนี ้ยังเพิ่มเดิมพันทาง
ภูมิศาสตร์ การเมืองให้ สงู ขึ ้นด้ วย ดังจะเห็นได้ จากการที่ทงกลุ
ั ้ ม่
อ�ำนาจใหม่และอ�ำนาจเก่าพยายามจะเข้ ามามีอิทธิพลในเอเชีย
ยังไม่มีสญ
ั ญาณว่าแนวโน้ มที่เกิดขึ ้นนี ้จะลดน้ อยลง ภายใน
เวลา 20 ปี เอเชียจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิด
เป็ นร้ อยละ 40 ของทังโลก
้ และมีชนชันกลางร้
้
อยละ 60 ของทัง้
โลก การเติบโตในขันนี
้ ้จะมาพร้ อมกับความนับถือ อิทธิพลและ

ความสนใจของที่เพิ่มขึ ้นจากทัว่ โลก เราต้ องรับมือกับการตก
เป็ นเป้าของความสนใจ
เศรษฐกิจเอเชียจะยังคงเป็ นที่จบั ตามอง การเปลี่ยนแปลง
ภายในภูมิภาคของเราจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียด เราจะไม่มี
ทางกลับไปสูย่ คุ สมัยแห่งการแยกเอเชียออกอย่างโดดเดี่ยว เรา
คือหนึง่ ในจุดศูนย์ดลุ ใหม่ในโลกหลายขัวที
้ ่เพิ่งจะเกิดขึ ้นใหม่
ส�ำหรับอนาคตของเอเชียนัน้ สิง่ ส�ำคัญคือวิธีที่เรารับมือกับ
การจับตามองอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี ้ เราจะสร้ างเศรษฐกิจที่เข้ ม
แข็งและยัง่ ยืนหรื อเราจะท�ำให้ ฟองสบูแ่ ตกครัง้ แล้ วครัง้ เล่า เรา
จะแสดงความเป็ นผู้น�ำด้ านความมัน่ คงหรื อจะปล่อยให้ ความ
ตึงเครี ยดภายในมาท�ำลายสันติภาพซึง่ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานของ
ความเจริ ญรุ่งเรื อง

ทหารจากกรมทหารบกมาเลเซียเดินสวนสนามก่ อนการเสด็จ
พระราชด�ำเนินมาถึงของสมเด็จพระราชาธิบดีอบั ดุล ฮาลิม มูอซั
ซอม ชาห์ พระมหากษัตริย์แห่ งมาเลเซีย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

ความท้ าทายทางเศรษฐกิจ

มีแนวโน้ มหลายประการที่จะเป็ นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนื่องของเอเชีย ประการแรกคือการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ซึง่ ประกอบด้ วยการขจัดอุปสรรคทางการค้ า และความร่วมมือ
ต่อนโยบายทางการเงินและงบประมาณ
ตามข้ อมูลของสถาบันแมคคินซี โกลบอล ซึง่ เป็ นบริ ษัทด้ าน
การวิจยั ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2555 การค้ าข้ ามพรมแดนมีมลู ค่า
คิดเป็ นหนึง่ ในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
โลก ภายในปี พ.ศ. 2568 ตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มขึ ้นเป็ นครึ่ง
หนึง่ ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา ตัวเลขส่วนแบ่งสินค้ า บริ การและ
การเงินข้ ามพรมแดนของกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มี
สัดส่วนเพิ่มขึ ้นมากกว่าสองเท่า แต่ก็ยงั คงห่างไกลจากตลาดที่
พัฒนาแล้ วมาก
ส�ำหรับเศรษฐกิจเอเชียนัน้ การบูรณาการจะก่อผล
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ประโยชน์อย่างมีนยั ส�ำคัญ รวมทังความ
้
สามารถในการเจรจาร่วมกัน การบูรณาการ
จะท�ำให้ ประเทศที่เป็ นกลางมีอ�ำนาจมากขึ ้น
และยกระดับมาตรฐานการครองชีพส�ำหรับทุก
ประเทศ มันจะช่วยให้ ประเทศที่ก�ำลังพัฒนามี
ความก้ าวหน้ าและท�ำให้ ประชาชนถูกละเลย
น้ อยที่สดุ เนื่องจากมาตรฐานและกฎเกณฑ์ใน
การเข้ าร่วมที่เป็ นแบบเดียวกันจะค่อย ๆ ถูกน�ำ
มาใช้ กบั นโยบายภายในประเทศ
ประเทศในเอเชียต้ องพยายามสร้ างสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งขึ ้นและยัง่ ยืน
ยิ่งขึ ้น ทังภายในภู
้
มิภาคของเราเองและกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก นัน่ เป็ นเหตุผลว่าท�ำไม
ผมจึงสนับสนุนและผลักดันให้ เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ รวมกันเป็ นตลาดเดียว ประชาคม
เศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จะสร้ างงานและ
การเติบโตให้ แก่คนกว่าห้ าร้ อยล้ านคน และ
สร้ างความมัน่ ใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะกระจายไปยัง
ประเทศสมาชิกทุกประเทศอย่างทัว่ ถึง
ส�ำหรับเศรษฐกิจโลกที่ต้องพึง่ พาซึง่ กันและกัน ผลประโยชน์จาก
ความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ ้นได้ ขยายไปนอกพรมแดนของเอเชีย มาเลเซีย
มุง่ หวังในความส�ำเร็ จของความตกลงหุ้นส่วนภาคพื ้นแปซิฟิกในเงื่อนไข
ที่เรายอมรับได้ ความตกลงหุ้นส่วนภาคพื ้นแปซิฟิกนี ้จะช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ของเรากับโลกภายนอกเช่นเดียวกับข้ อตกลงพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึง่ จะเป็ นการน�ำเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุ สาม
เขตเข้ าไปรวมกับกลุม่ การค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก
ส�ำหรับรัฐบาลและธุรกิจ ข้ อตกลงทางการค้ าท�ำนองนี ้มักจะมี
ตรรกะที่มองเห็นได้ เราเห็นการเจรจาบ่อยครัง้ ขึ ้นในหลายปี ที่ผา่ นมา
เราเห็นการประนีประนอมและผลประโยชน์ที่ได้ รับ
ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป พวกเขาอาจไม่เข้ าใจชัดเจนทังหมด
้
ผล
ประโยชน์ในระยะยาวอาจเป็ นรูปธรรมน้ อยลง ความซับซ้ อนอาจท�ำให้
เข้ าใจผิดว่าเป็ นการสมรู้ร่วมคิดและอาจท�ำให้ ประชาชนเกิดความไม่
พอใจ ในยุคแห่งการบูรณาการที่เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เราต้ องแน่ใจว่าเรา
ให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วย โดยอธิบายกระบวนการและชี ้แจงผล
ประโยชน์ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น การศึกษาและการมีสว่ นร่วมจะช่วยขจัดข้ อ
กังวลของประชาชนและได้ รับการสนับสนุนในข้ อตกลงที่จะสร้ างโอกาส
ในการเติบโตและสร้ างงานที่ให้ คา่ ตอบแทนสูงขึ ้น
ในการป้องกันความความเสี่ยงนัน้ เรายังต้ องแน่ใจว่าการปฏิรูป
ระบอบการเงินและกฎระเบียบของเรามีความสอดคล้ องกับการพัฒนา
ในภาคการเงิน ในทศวรรษหน้ า ภาคการเงินของเอเชียคาดว่าจะเติบโต
ร้ อยละ 50 คิดเป็ นเกือบหนึง่ ในสามของสินทรัพย์ภาคการธนาคารของ
โลก อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวา่ การบูรณาการ
ทางการเงินของเอเชียยังก้ าวไม่ทนั การพัฒนาดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทของเอเชีย “ขยายกิจการ” ออกไปนอกพรมแดนของตน
และนักลงทุนชาวเอเชียแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้ อง
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เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจโลก เราต้ องเผชิญ
กับความท้ าทายใหม่ด้านกฎระเบียบ เช่น การ
เติบโตของระบบธนาคารเงา และปั ญหาใหม่
เรื่ องขนาดการลงทุน เมื่อทุนจากเอเชียก้ าว
เข้ าสูต่ ลาด หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลด้ านการ
เงินต้ องพร้ อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงข้ าม
พรมแดนที่มีความหลากหลายยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ เรายังต้ องมุง่ เน้ นการปฏิรูปที่
จ�ำเป็ นในประเทศ ดังที่ธนาคารกลางฮ่องกงชี ้
ให้ เห็นว่า แม้ จะมีแหล่งรวมเงินออมมูลค่ามาก
และมีกระแสเงินทุนที่แข็งแกร่ง แต่โครงการ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของเอเชียบาง
โครงการยังต้ องดิ ้นรนเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ภายนอกอันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางด้ าน
การเมือง กฎหมายและการก�ำกับดูแล ความน่า
เชื่อถือที่มากขึ ้น การบริ หารจัดการความเสี่ยง
และบรรทัดฐานการก�ำกับดูแลกิจการจะช่วย
ดึงดูดเงินทุนต่างชาติได้ งา่ ยขึ ้น สิง่ เหล่านี ้ต้ อง
ได้ รับการสนับสนุนจากการปฏิรูปสถาบันอย่าง
มุง่ มัน่ เพื่อส่งเสริ มธุรกิจและความเชื่อมัน่ ของ
ประชาชน
การปฏิรูปเหล่านี ้จะต้ องกระท�ำโดยพิจารณาภาพรวม อันได้ แก่การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของเอเชียในเศรษฐกิจโลก หลายปี ที่ผา่ นมา รูป
แบบการพัฒนาที่เกิดขึ ้นใหม่ในเอเชียขึ ้นอยูก่ บั การเกินดุลการค้ ากับ
ตลาดโลกที่ร�่ำรวย ปั จจุบนั ก�ำลังมีการปรับดุลเนื่องจากประเทศต่าง
ๆ ในภูมิภาคเราร�่ ำรวยขึ ้นและค่าแรงของเราก็เพิ่มขึ ้น พื ้นที่เศรษฐกิจ
บางแห่งของเอเชียมุง่ เน้ นที่การสร้ างอุปสงค์ในประเทศ ซึง่ เป็ นการวาง
รากฐานเพื่อการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืนและเป็ นอิสระมากขึ ้น
เมื่อใช้ ควบคูไ่ ปกับนโยบายการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินระดับ
มหภาค วิธีนี ้จะช่วยลดผลกระทบจากปั ญหาในอนาคตอันใกล้ เช่น
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตอันซบเซาของตลาดซึง่ เป็ น
ที่ยอมรับแล้ ว และการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ในขณะที่ยงั ต้ องเตรี ยมระบบเศรษฐกิจของเราให้ พร้ อมส�ำหรับการ
พัฒนาขันต่
้ อไป การปฏิรูปจะเป็ นการปูทางให้ เอเชียมีบทบาทมากขึ ้น
ในการสร้ างระบบการเงินโลกเพื่อประโยชน์สงู สุดของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างดังกล่าวต้ องใช้ เวลาและความมุง่ มัน่ มันอาจ
สร้ างความแตกแยกทางสังคม แต่ผลตอบแทนที่ได้ จะมัน่ คงขึ ้นและมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ ้นในอนาคต

ความท้ าทายด้ านความมั่นคง

แนวโน้ มประการที่สองที่เราต้ องรับมือ คือ ความไม่เสมอภาค
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนที่เพิ่ม
ขึ ้นในเศรษฐกิจที่พฒ
ั นาแล้ วกลายเป็ นปั ญหาเร่งด่วนด้ านนโยบาย
ความไม่เสมอภาคไม่ได้ เป็ นเพียงเสียงโห่ร้องของผู้ประท้ วงที่เข้ าร่วม
ในการชุมนุมประท้ วงที่มีชื่อว่า “การยึดครองวอลสตรี ท” เท่านัน้ แต่
สถาบันวิจยั หลายแห่งยังได้ ชี ้ให้ เห็นถึงผลของการกัดกร่อนของความไม่
เสมอภาคทางโครงสร้ างด้ วย

ซ้ าย: ดาโต๊ ะซรี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตน อับดุล รา
ซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
สตรีชาวมาเลเซียคนหนึ่งเข้ าชมงาน เมจิก ออฟ
เดอะ ไนท์ ทีเ่ มืองปุตราจายา ในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2557 มาเลเซียประกาศให้ ปี พ.ศ. 2557 เป็ น
“ปี ท่ องเทีย่ วมาเลเซีย” เพือ่ ส่ งเสริมอุตสาหกรรม
การท่ องเทีย่ ว เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
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ต�ำรวจมาเลเซีย
ยืนรักษาการณ์
ทีด่ ่ านตรวจใน
เมืองลาฮัด ดาตู
เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

ความไม่เสมอภาคเล็ก ๆ น้ อย ๆ ผลักดันให้ คนพยามยามท�ำงานหนัก
และพัฒนาตัวเอง แต่ระบบที่ไม่เสมอภาคจะท�ำให้ เกิดภาวะเศรษฐกิจ
แบบเป็ นโพร่ง กล่าวคือ ความมัง่ คัง่ และโอกาสทางเศรษฐกิจจะถูกจ�ำกัด
อยูเ่ ฉพาะคนแค่ไม่กี่กลุม่ ในขณะที่อีกหลายคนประสบความเดือดร้ อน
ความไม่เสมอภาคที่อยูใ่ นระดับสูงเกินไปมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตแต่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศพุง่ สูงขึ ้นอย่างรวดเร็วจนสูงกว่ามาตรฐานการครอง
ชีพ ผู้คนก็จะรู้สกึ ว่าตนไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในความส�ำเร็ จทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึง่ จะกลายเป็ นการท�ำลายความก้ าวหน้ าทางสังคมและการ
คุกคามเสถียรภาพ
การเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิ
วัตน์และเทคโนโลยีท�ำให้ ความไม่เสมอภาคขยายตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ ในเอเชีย
ที่เป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจใหม่ ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมาพบว่า ชาวเอเชีย
แปดใน 10 คนอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีความไม่เสมอภาคด้ านรายได้ ที่ก�ำลัง
เพิ่มระดับขึ ้น ไม่ใช่ลดลง ขณะที่ความไม่เสมอภาคในภูมิภาคเศรษฐกิจ
ใหม่อย่างละตินอเมริ กานันลดลง
้
แต่ในเอเชียกลับเพิ่มขึ ้น ดังที่ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชียชี ้ให้ เห็นว่า หากความไม่เสมอภาคมีระดับคงที่
ประชาชนอีก 240 ล้ านคนจะหลุดพ้ นจากความยากจน
เบื ้องหลังตัวเลขการเติบโตที่สงู เป็ นประวัตกิ ารณ์ เห็นได้ ชดั ว่าความ
ส�ำเร็ จในอนาคตของเอเชีย ขึ ้นอยูก่ บั การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กว้ างขึ ้น
และหลากหลายขึ ้น เพื่อให้ เอเชียกลายเป็ นภูมิภาคที่มีความเจริ ญรุ่งเรื อง
อย่างแท้ จริ ง เราต้ องท�ำให้ พลเมืองของเราได้ รับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคมากขึ ้น
เราต้ องลงทุนด้ านบริ การสาธารณะให้ มากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษา
และสุขภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และลดช่อง
46
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ว่างระหว่างการรักษาพยาบาลในเมืองและในชนบท นัน่ หมายความ
ว่าเราต้ องส่งเสริ มระบบสวัสดิการสังคมให้ แข็งแกร่ง และสนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อช่วยเหลือคนยากจนให้ ได้ รับสิง่ ที่จ�ำเป็ นต่อการด�ำรงชีพ
นอกจากนี ้เรายังต้ องสนับสนุนให้ ภาคเอกชนท�ำหน้ าที่ของตนด้ วยการให้
ความยืดหยุน่ การฝึ กอบรมและการสนับสนุนแก่คนท�ำงาน และเราต้ อง
สร้ างระบบเศรษฐกิจที่มีความสมดุลมากขึ ้น มีงานที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นและ
การเติบโตอย่างเท่าเทียมยิ่งขึ ้นในทุกภาคส่วน
นอกจากนี ้เรายังจ�ำเป็ นต้ องมีความมุง่ มัน่ อย่างถาวรในการต่อสู้กบั
การทุจริ ต ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ตดั โอกาสในการประสบความส�ำเร็จด้ วยความ
สามารถของตนเอง รวมทังเป็
้ นบ่อนท�ำลายความเชื่อมแน่นทางสังคมและ
กัดกร่อนความเชื่อมัน่ ที่คนมีตอ่ รัฐ การแก้ ปัญหาการทุจริ ตไม่สามารถ
ท�ำได้ ภายในหนึง่ ปี หรื อแม้ แต่หนึง่ ทศวรรษ แต่มนั เป็ นสิง่ ที่เราสามารถ
ท�ำได้ และต้ องท�ำ ควรปฏิรูปการจัดซื ้อของภาครัฐโดยหันมาใช้ การเสนอ
ราคาแบบเปิ ดเผยและท�ำให้ กระบวนการที่มกั จะเสี่ยงต่อปั ญหาสินบนมี
ความโปร่งใส การสร้ างความเข้ มแข็งของสถาบันต่อต้ านการทุจริ ตและ
การเพิ่มบทลงโทษส�ำหรับผู้รับและผู้ให้ สนิ บนจะสามารถช่วยเปลี่ยน
ทัศนคติของคนได้ แม้ วา่ การทุจริ ตจะฝั งรากลึกมาเป็ นเวลานานก็ตาม

การตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์

การตอบสนองต่อแนวโน้ มทังสองประการ
้
อันได้ แก่บรู ณาการและความ
ไม่เสมอภาค เป็ นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดถึงไม่ใช่
เรื่ องที่สามารถท�ำได้ งา่ ย ๆ แต่ต้องอาศัยการลงทุน ซึง่ การลงทุนในที่นี ้
ไม่ได้ หมายถึงการลงทุนด้ านทรัพยากรอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง
เจตจ�ำนงทางการเมืองด้ วย เราจ�ำเป็ นต้ องมีการเจรจาในประเด็นที่เป็ น
เรื่ องยาก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศของผมซึง่ ความไม่เสมอภาคด้ าน

รายได้ ยงั คงเป็ นปั ญหาส�ำคัญ เราพยายามอย่างหนักเพื่อหาจุดสมดุล
ระหว่างการช่วยเหลือกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโอกาสของแต่ละ
บุคคล
อย่างไรก็ตาม ด้ วยความกล้ าหาญและมองการณ์ไกล เราสามารถ
ท�ำให้ เอเชียมีเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งได้ ในอนาคต แต่อนาคตก็ยงั เป็ นเรื่ องที่
ไม่แน่นอนเว้ นแต่เราจะสร้ างความมัน่ คงและเสถียรภาพซึง่ เป็ นพื ้นฐาน
ของความส�ำเร็ จทางเศรษฐกิจ
การจะท�ำเช่นนี ้ได้ เราต้ องจัดการกับอิทธิพลที่ก�ำลังเพิ่มขึ ้นของเรา
ในขณะเดียวกับที่ตอบสนองต่อความสนใจที่เข้ มข้ นขึ ้นจากภายนอกต่อ
เรื่ องความมัน่ คงของเอเชีย เราต้ องเดินหน้ าจัดการภัยคุกคามที่ไม่ใช่รัฐ
เช่น การก่อการร้ ายและการปล้ นสะดมทางน� ้ำ และแก้ ไขปั ญหา “ความ
มัน่ คงใหม่” เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราต้ องเตรี ยม
พร้ อมที่จะแสดงบทบาทในฐานะผู้น�ำใหม่ในประเด็นด้ านความมัน่ คง
ของโลก

วัตถุประสงค์
ข้ อตกลงในระดับภูมิภาคของเราว่าด้ วยเรื่ องการปล้ นสะดมทางน� ้ำ
ได้ รับการกล่าวถึงโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศว่าเป็ นตัวอย่าง
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งและพยายามน�ำแนวทางนี ้ไป
ใช้ ในที่อื่น ๆ หลักการเดียวกันนี ้ในแง่การแบ่งปั นข้ อมูล และการสร้ าง
ศักยภาพ สามารถน�ำไปใช้ ได้ กบั โครงการต่อต้ านการก่อการร้ าย ที่แม้
จะประสบความส�ำเร็จบางประการ แต่บางครัง้ ก็ขาดการประสานงานที่
จ�ำเป็ นต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างแท้ จริ ง
ในการรักษาสันติภาพและการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง ชาติตา่ ง ๆ ใน
เอเชียได้ มีสว่ นร่วมมากขึ ้น ในการส่งเสริ มสันติภาพของโลก มาเลเซีย
ซึง่ มีบทบาทที่กระตือรื อร้ นอยูแ่ ล้ วในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งใน
ภูมิภาคก�ำลังสมัครเป็ นสมาชิกแบบไม่ถาวรของคณะมนตรี ความมัน่ คง
แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558-2559 การสร้ างสันติภาพเป็ นหนึง่ ใน
นโยบายทางการทูตที่สำ� คัญอันดับต้ น ๆ ของญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ เพิ่มภารกิจ
มากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในด้ านการรักษาสันติภาพและภารกิจหลัง ความ
การปั นผลสันติภาพ
ขัดแย้ ง หลายประเทศที่เป็ นสมาชิกอาเซียน เช่น เวียดนาม ซึง่ จะเข้ า
อันดับแรกและส�ำคัญที่สดุ เราต้ องมัน่ ใจว่าอ�ำนาจทางการทหารที่เพิ่ม ร่วมการปฏิบตั กิ ารขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558 ต่าง
ขึ ้นของเอเชียจะน�ำไปสูส่ นั ติภาพ ไม่ใช่ความไร้ เสถียรภาพ
พยายามที่จะมีบทบาทที่แข็งขันขึ ้น
ตลอดช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้ มแข็ง
สิ่งที่เกิดขึ ้นนี ้ บางส่วนเกิดจากแรงผลักดันของแนวคิดปฏิบตั ิ
ของเอเชีย ได้ บดบังการพัฒนาด้ านการทหารซึง่ เกือบจะแข็งแกร่งพอ ๆ นิยม กล่าวคือ เรามองเห็นได้ ว่าหลายประเทศที่มีการเติบโตทาง
กับเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2531 งบประมาณด้ านการทหารของเอเชียมี
ด้ านอิทธิพลและมีความกระหายในทรัพยากร สามารถสร้ างความ
สัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 8 ของค่าใช้ จา่ ยทางการทหารทัว่ โลก ในปี พ.ศ. ตึงเครี ยด ใหม่ ๆ และท�ำให้ ความตึงเครี ยดที่มีอยู่แล้ วรุ นแรงยิ่งกว่า
2555 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 20 กล่าวได้ วา่ ในช่วง 25 ปี ที่
เดิม นอกจากนี ้ยังเป็ นเรื่ องของการยอมรับว่า อิทธิพลที่มากขึ ้นมา
ผ่านมา ค่าใช้ จา่ ยทางทหารโดยรวมเติบโตขึ ้นถึงร้ อยละ 187
พร้ อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ ้น หากต้ องการให้ เอเชียมีความ
แต่ละประเทศมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมในการป้องกันตนเอง หากตัดเรื่ อง เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงของ
โครงการจัดหาอาวุธใหม่มาทดแทนตามปกติออกไป แนวโน้ มที่เกิดขึ ้นนี ้ โลกที่มีเสถียรภาพ เราต้ องเข้ าไปมีส่วนร่ วมทังในด้
้ านการบังคับใช้
แสดงถึงความกังวลลึก ๆ เกี่ยวกับความมัน่ คงและความขัดแย้ ง ซึง่ เป็ น บรรทัดฐานสากลและการสร้ างบรรทัดฐานขึ ้นมา
ความกังวลที่อาจกลายเป็ นเรื่ องจริ งได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงนี ้ เราควรปฏิเสธการแข่งขันกันสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ แต่หาก ก้ าวต่ อไปของเอเชีย
โดยการวางรากฐานเพื่อให้ เอเชียมีสว่ นร่วมมากขึ ้นในประเด็นความ
เป็ นไปได้ ควรพยายามพัฒนาความสัมพันธ์กบั หลายฝ่ ายและการทูต
มัน่ คงระหว่างประเทศ และการเตรี ยมเศรษฐกิจของเราให้ พร้ อมส�ำหรับ
เพื่อยับยังการขาดเสถี
้
ยรภาพ
การเติบโตแบบบูรณาการและยัง่ ยืน เราจึงตระหนักว่าต�ำแหน่งของเรา
นอกจากนี ้ เรายังควรเพิ่มความมุง่ มัน่ ในการเจรจา เมื่อต้ องเผชิญ
กับความเห็นที่แตกต่างและมีความซับซ้ อนระหว่างประเทศ เอเชียต้ อง บนเวทีโลกก�ำลังเปลี่ยนไป
เมื่อเราทิ ้งยุคแห่งการครอบง�ำโดยประเทศที่มีอ�ำนาจมากที่สดุ
เชื่อมัน่ ในการแก้ ปัญหาด้ วยการทูต เราควรให้ ความส�ำคัญกับหลักการ
เพียงประเทศเดียว เมื่อเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ ้น
พื ้นฐานทางการทูต ซึง่ ประกอบด้ วยความเสมอภาคในอธิปไตย การ
เคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน การยุตขิ ้ อพิพาทด้ วยสันติวิธี และการมี และเมื่อประเทศต่าง ๆ มาบรรจบกันที่กลไกการตลาดแบบเสรี นิยม
ประชาธิปไตย เราจึงจ�ำเป็ นต้ องมีนโยบายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น ใน
ผลประโยชน์ร่วมกันในด้ านความสัมพันธ์
เราต้ องมีความมุง่ มัน่ ในการหาทางออกให้ แก่การอ้ างสิทธิโดยตังอยู
้ ่ วันนี ้ ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ความร่วมมือ และปฏิสมั พันธ์เชิง
บนพื ้นฐานของกฎระเบียบ ควรใช้ กฎหมายสากล ไม่ใช่ใช้ การบีบบังคับ สร้ างสรรค์เป็ นปั จจัยพื ้นฐานของความส�ำเร็ จมากกว่าที่เคย
หลังจากผ่านไป 30 ปี นับตังแต่
้ มีการกล่าวถึงเป็ นครัง้ แรก ในที่สดุ
ทางเศรษฐกิจหรื อทางทหารเป็ นเครื่ องน�ำทางในการแก้ ไขข้ อพิพาทด้ าน
เราก็เข้ าสูศ่ ตวรรษแห่งเอเชีย ด้ วยการปฏิรูปในบ้ านของเราและการรับ
ทรัพยากร
เอเชียสามารถหาวิธีตา่ ง ๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ ปัญหาความมัน่ คง บทบาทที่ส�ำคัญยิ่งขึ ้นในเวทีโลก เราสามารถมัน่ ใจได้ วา่ ศตวรรษแห่ง
เอเชียจะน�ำมาซึง่ เสถียรภาพ ความเจริ ญรุ่งเรื องและการเติบโต o
ระดับโลกให้ มากขึ ้น ตัวอย่างเช่น ในการไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์
อาเซียนได้ ปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาที่ครอบคลุม นัน่ ก็คือสนธิสญ
ั ญา
บทความนี ้เป็ นบางส่วนของค�ำปราศรัยส�ำคัญในการประชุมนานาชาติครัง้ ที่ 20 ว่าด้ วยเรื่ องอนาคตของ
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี ้ เราควร
เอเชีย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม อาทิ ผู้น�ำ
สร้ างความพยายามร่วมกันในการด�ำเนินการและการบังคับใช้ กฎหมาย ทางการเมือง รวมทังผู้ ้ น�ำรัฐบาลและนักธุรกิจชันน�
้ ำจากทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิก บทความนี ้ผ่านการเรี ยบ
เรี
ย
งเนื
้อหาเพื
่
อ
ความชั
ด
เจนและเหมาะสมกั
บ
การน�
ำเสนอครัง้ นี ้
ควบคุมการค้ าเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงของสินค้ าที่ใช้ ได้ สอง
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การฝึ ก ข่าน เควสต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
เจ้าหน้าที่รกั ษาสันติภาพจาก 24 ประเทศ เข้ารับการฝึ กร่วมกันเพือ่ สร้าง
มิตรภาพอันแข็งแกร่งภายใต้ทอ้ งฟ้ าสีครามของมองโกเลีย

แ

พ.อ. กอนคีก์ดอร์ ช นียัมดอร์ ช
ภาพโดย เอ็ม. มันค์โซริ ก

ม้ อากาศจะร้ อนและฝนจะตกอยูห่ ลายวัน แต่
เจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพกว่า 1,200 นาย
จาก 24 ประเทศก็เข้ ารับการฝึ กอบรมร่วม
กันและสร้ างมิตรภาพอันแข็งแกร่งในช่วง 12 วันของการ
ฝึ กข่าน เควสต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ที่จดั ขึ ้นเพื่อส่งเสริ ม
สันติภาพและความมัน่ คงในภูมิภาค เจ้ าหน้ าที่ที่เข้ าร่วม
การฝึ กจากประเทศต่าง ๆ อาจได้ พบปะและปฏิบตั หิ น้ าที่
ร่วมกันอีกครัง้ ในภารกิจการรักษาสันติภาพทัว่ โลก
“ผมทราบดีว่าเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพต้ องปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตนในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอันคาดไม่ถึง
และในสภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออ�ำนวย” นายทีเอส
เอลเบกดอร์ ช ประธานาธิบดีมองโกเลียกล่าวในระหว่าง
พิธีปิดการฝึ ก “หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายนี ้ไม่ใช่ว่าจะ
ท�ำได้ ส�ำเร็ จโดยง่าย ผมขอใช้ โอกาสนี ้ย� ้ำว่า ผมภูมิใจใน
ความมุ่งมัน่ ของท่านที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความทุ่มเท
และด้ วยความแน่วแน่อย่างแรงกล้ าของทหาร”
กองทัพมองโกเลียเป็ นเจ้ าภาพจัดการฝึ กนานาชาติ
ข่าน เควสต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ซึง่ ได้ รับการสนับสนุน
ร่วมจากกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก การฝึ กครัง้
นี ้เป็ นปี ที่ 12 โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ในระหว่างการฝึ กนัน้ ทหารและนาวิกโยธินจะได้ เรี ยน
รู้เทคนิคในการปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี ้ แพทย์ทหารจากประเทศ
ต่าง ๆ ยังได้ ออกไปให้ บริ การแก่ประชาชนในต�ำบลที่ 1
ของอ�ำเภอซองกิโนไคร์ ขา่ น สัตวแพทย์สหรัฐฯ ได้ จดั การ
ฝึ กร่วมกับผู้เข้ าร่วมจากกองทัพมองโกเลียและกองก�ำลัง
รักษาชายแดนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ เจ้ า
หน้ าที่ก่อสร้ างและวิศวกรนานาชาติได้ สร้ างระบบจ่าย
น� ้ำที่ต�ำบลที่ 4 ของอ�ำเภอซองกิโนไคร์ ขา่ นและปรับปรุง
สถานโรงเรี ยนอนุบาลที่ 114 ในอ�ำเภอบายังกอล “เหมือน
กับที่เราท�ำในอัฟกานิสถาน เราท�ำงานร่วมกันเพื่อให้
ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม” ส.อ.จี ดอร์ ชปาลัม ซึง่

เป็ นเจ้ าหน้ าที่ก่อสร้ างของมองโกเลียกล่าว
กิจกรรมด้ านมนุษยธรรมที่ซบั ซ้ อนเหล่านี ้มีขึ ้นใน
อูลานบาตอร์ และเป็ นความส�ำเร็จบางส่วนที่นา่ ยกย่อง
ในการฝึ ก “สิง่ ที่ดีที่สดุ อย่างหนึง่ ของการฝึ ก ข่าน เควสต์
คือ เราจะได้ เห็นทหารทังหมดจากทั
้
ว่ โลก ไม่ใช่แค่ในทาง
ยุทธวิธี เทคนิคและกระบวนการเท่านัน้ แต่เรายังจะได้
เห็นความสามารถทางปั ญญาขันพื
้ ้นฐานในการปฏิบตั ิ
งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน” ร.ต.ไรอัน ที. เมอร์ เรย์
นายทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ผู้บงั คับหมวดกองร้ อยซี
กองพันที่ 1 กรมนาวกโยธินที่ 8 กล่าว
ร.อ.ไรวัน ผู้บงั คับหมวดอินโดนีเซียกล่าวว่า “หน่วย
ของผมตังอยู
้ ท่ ี่ศนู ย์รักษาสันติภาพในอินโดนีเซีย ก�ำลัง
พลของผมและตัวผมเอง มีความยินดีที่ได้ เข้ าร่วมการ
ฝึ ก ข่าน เควสต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ซึง่ ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่
สี่ที่ทหารอินโดนีเซียได้ เข้ าร่วม เร็ว ๆ นี ้ เราจะจัดการฝึ ก
คล้ าย ๆ กับ ข่าน เควสต์ ในอินโดนีเซีย ผมหวังว่าหมวด
ทหารมองโกเลียจะไปร่วมฝึ กที่ประเทศของเรา”
การฝึ ก ข่าน เควสต์ มีองค์ประกอบหลัก ๆ อยูส่ ี่สว่ น
ได้ แก่ การฝึ กการแก้ ปัญหาในที่บงั คับการในระดับกองพัน
ผสม การฝึ กการปฏิบตั ใิ นภาคสนามในระดับหมวด
ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนทางการช่าง และภารกิจ
ความร่วมมือด้ านสุขภาพซึง่ ทุก ๆ คนมีสว่ นร่วม
การฝึ กการแก้ ปัญหาในที่บงั คับการเป็ นการสนับสนุน
นโยบายฟื น้ ฟูทางกลาโหมของมองโกลเลียซึง่ มีการ
เตรี ยมหน่วยขนาดกองพันไว้ สำ� หรับการปฏิบตั ิการ การ
ฝึ กการปฏิบตั ใิ นภาคสนามจะช่วยพัฒนาขีดความ
สามารถของหน่วยขนาดเล็กและส่งเสริ มการท�ำงานร่วม
กันรวมทังผลสั
้ มฤทธิ์ของงาน การฝึ กครัง้ นี ้ท�ำให้ บคุ ลากร
ทางทหารนานาชาติได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบอาวุธและ
กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
ส�ำหรับการฝึ กการปฏิบตั ใิ นภาคสนาม เจ้ าหน้ าที่
รักษาสันติภาพ จะได้ ปฏิบตั กิ ิจกรรมทังหมดแปดกิ
้
จกรรม
ได้ แก่ การลาดตระเวนโดยการเดินเท้ า ปฏิบตั ิการปิ ด
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ร.อ.เอนค์ ซ็อก จากกองทัพมองโกลเลีย ก�ำลังฝึ กทหารสหรัฐฯ เกีย่ วกับการใช้ อาวุธปื น
เอเค-47 ในระหว่ างการฝึ กข่ าน เควสต์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

ล้ อมและการตรวจค้ น การจัดตังด่
้ านตรวจ การควบคุมจลาจล ปฏิบตั ิ
การด้ วยขบวนยานยนต์ การปฐมพยาบาลในสถานการณ์ส้ รู บ การลาด
ตระเวนแม่น� ้ำและการศึกษาวัฒนธรรมมองโกลเลีย ผู้เข้ าร่วมการฝึ กใช้
เวลาทังสิ
้ ้น 550 ชัว่ โมงในเจ็ดกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะต้ องใช้ เวลา
ฝึ กอย่างน้ อย 80 ชัว่ โมง
การฝึ กด�ำรงชีพในป่ าเป็ นการฝึ กที่นา่ สนใจที่สดุ ส�ำหรับบุคลากรของ
มองโกลเลีย มันเป็ นทักษะที่สงั่ สมจากการฝึ กอย่างเข้ มงวด ซึง่ ส�ำหรับ
หมวดที่ประกอบด้ วยก�ำลังพล 30 นายจากกองทัพมองโกเลีย ที่น�ำโดย
ผู้ดแู ลการฝึ กห้ านายจากกองก�ำลังรักษาดินแดนแห่งอลาสก้ าและหน่วย
นาวิกโยธินสหรัฐฯ แล้ ว ผู้เข้ าร่วมการฝึ กกล่าวว่า การฝึ กด�ำรงชีพในป่ า
ท�ำให้ ได้ ความรู้มากขึ ้นเกี่ยวกับเทคนิคการเอาตัวรอดในพื ้นที่ป่า
นอกจากนี ้ ก�ำลังพลยังฝึ กการลาดตระเวนโดยการเดินเท้ าและการ
ควบคุมด่านตรวจอย่างเหมาะสม “ผมคิดว่ากิจกรรมฝึ กที่ดีที่สดุ คือการ
จัดตังด่
้ านตรวจ เพราะเราก�ำลังจะไปปฏิบตั หิ น้ าที่ในซูดานใต้ ซงึ่ เรา
ต้ องตรวจค้ นผู้คน” ร.ท.ที. กานคู ผู้บงั คับหมวดของกองทัพมองโกเลีย
กล่าว “การฝึ กฝนเพิ่มเติมจึงเป็ นสิง่ ที่ดี และการเรี ยนรู้วิธีอื่น ๆ ในการ
ปฏิบตั กิ ็เป็ นสิง่ ที่ดีเช่นกัน” ก�ำลังพลของกองทัพมองโกเลียบางส่วนจะ
ได้ ใช้ ทกั ษะจากการฝึ ก ข่าน เควสต์ ในยามที่ต้องไปปฏิบตั หิ น้ าที่รักษา
สันติภาพขององค์การสหประชาชาติในซูดานใต้
ประเทศต่าง ๆ ได้ แก่ เบลารุส จีน เยอรมนี ญี่ปนุ่ โปแลนด์ รัสเซีย
และตุรกี ได้ สง่ ผู้สงั เกตการณ์ของกองทัพไปเข้ าร่วมการฝึ กข่าน เควสต์
พ.ต.ทาราเคฟ เซอร์ กี และ ร.อ.ทรูบนิ อีวาน จากเบลารุสกล่าวว่า “นี่
เป็ นครัง้ แรกที่เราได้ ร่วมสังเกตการณ์ในการฝึ กภารกิจรักษาสันติภาพ
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เราได้ ความรู้ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพ”
หลังการฝึ กทุก ๆ เย็น ผู้เข้ าร่วมยังได้ ท�ำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม
และประเพณีตา่ ง ๆ ซึง่ ถือว่าเป็ นโอกาสที่ดี บุคลากรจากสหรัฐอเมริ กา
ทาจิกิสถาน อินโดนีเซียและเกาหลีใต้ ได้ แสดงการเต้ นร� ำแบบดังเดิ
้ ม
ร้ องเพลงแบบดังเดิ
้ มและสาธิตศิลปะการต่อสู้ เจ้ าภาพมองโกลเลียได้
จัดงานเทศกาลนาดัมขนาดเล็กส�ำหรับบรรดาเพื่อนผู้ร่วมอาชีพจากต่าง
ประเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยการแข่งขันมวยปล� ้ำ การแข่งม้ าและการยิงธนู
แบบมองโกลเลีย โดยผู้เข้ าร่วมจะถูกเชิญให้ ลองเล่นมวยปล� ้ำและยิงธนู
ด้ วย เทศกาลดังกล่าวเป็ นโอกาสอันดีเยี่ยมที่จะได้ แสดงประเพณีดงเดิ
ั้ ม
ของมองโกเลีย
พล.ท.สตีเฟน ลานซา ผู้บญ
ั ชาการกองทัพน้ อยที่ 1 กองทัพบก
สหรัฐฯ กล่าวกับก�ำลังพลว่า “การฝึ กนานาชาติอย่างการฝึ ก ข่าน
เควสต์ นี ้ ช่วยให้ ทหารจากประเทศต่าง ๆ มีความรู้และความเข้ าใจ
ที่กว้ างขึ ้น และเป็ นวิธีสร้ างความผูกพันที่แข็งแกร่งกว่าวิธีการอื่นใด
ตลอดสองสัปดาห์ที่ผา่ นมา ทหารและนาวิกโยธินจาก 24 ประเทศมี
โอกาสได้ ฝึกร่วมกันและสร้ างความผูกพันที่จะไม่มีวนั สิ ้นสุด ผู้เข้ าร่วม
การฝึ กเหล่านี ้ได้ แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในภารกิจต่าง ๆ นับตังแต่
้
การรักษาสันติภาพ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของมองโกเลียไป
จนถึงภารกิจการให้ บริ การทางการแพทย์ในชุมชน”
ผู้เข้ าร่วมการฝึ กข่าน เควสต์ กล่าวว่า พวกเขาเดินทางกลับประเทศ
พร้ อมกับความทรงจ�ำที่ดีเกี่ยวกับการมาเยือนมองโกเลีย หลายคน
แสดงออกถึงความรู้สกึ ยินดีที่ได้ มาเยือนดินแดนของจักรพรรดิผ้ พู ิชิตที่
มีชื่อเสียงอย่างเจงกีส ข่าน o

การสร้ างความ
ส�ำเร็ จในการต่ อ
ต้ านการก่ อการร้ าย
โรงเรียนปฏิบตั กิ ารพลเรือนและทหาร
แห่งกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นแรงผลักดัน
ส�ำคัญในการต่อต้านความรุนแรงและการ
รับแนวคิดแบบหัวรุนแรง

ค

เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ

พ.ต.โจ-อาร์ อาคอสตา เฮอร์ เรรา/กองทัพบกฟิ ลปิ ปิ นส์

ความพยายามในการต่อต้ านการก่อการร้ ายใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา มีความ
แข็งแกร่งมากยิง่ ขึ ้นอันเป็ นผลมาจากการประชุม
ไตรภาคีที่ โบนิฟาซิโอ โกลบอล ซิตี ้ ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
การประชุมครัง้ นี ้ที่จดั ขึ ้นโดยโรงเรี ยนปฏิบตั ิ
การพลเรื อนและทหารแห่งกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
เปิ ดโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ทาง
ด้ านการสื่อสารข้ อมูล ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และวิธีปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ในการต่อสู้กบั การก่อการ
ร้ าย ประเทศต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมการประชุมได้
ท�ำงานร่วมกันเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องและ
บูรณาการของเทคนิคต่าง ๆ ในการก�ำหนด
นโยบาย กระบวนการและการตัดสินใจ เพื่อส่ง
เสริ มการท�ำงานร่วมกันและความเข้ ากันได้ ใน
หมูป่ ระชาชาติในขอบเขตของการต่อต้ านการ
ก่อการร้ าย
ความพยายามเชิงร่วมมือจะช่วยเพิ่มความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและการประสาน
งานระหว่างองค์กรในระดับนานาชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับท้ องถิ่นโดยการประสาน
ความพยายามเพื่อจัดการกับการก่อการร้ าย
นอกจากนี ้ โรงเรี ยนปฏิบตั กิ ารพลเรื อนและ
ทหารแห่งกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ก�ำลังจะขยายความ
พยายามดังกล่าวไปทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โรงเรี ยนปฏิบตั กิ ารพลเรื อนและทหารแห่ง
กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วย
สัมพันธ์พลเรื อนแห่งกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ มี
ความคิดที่จะให้ การประชุมนี ้ช่วยเสริ มสร้ าง
การก�ำหนดนโยบายเชิงร่วมมือกับพันธมิตร

บางประเทศของฟิ ลปิ ปิ นส์ ด้ วยการสนับสนุน
ของชุดสนับสนุนข้ อมูลทางทหาร กองทัพบก
สหรัฐฯ ทางโรงเรี ยนได้ จดั การประชุมไตรภาคี
เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและส่งเสริ มการสร้ าง
ศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิ
การสนับสนุนข้ อมูลในฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย
และสหรัฐฯ
การประชุมครัง้ นี ้เป็ นความพยายามทีจ่ ะ
รวบรวมมุมมองและวิธีการทีแ่ ตกต่างกันของ
การปฏิบตั กิ ารสนับสนุนข้ อมูล/กิจการด้ านการ
สนับสนุนข้ อมูลของต�ำรวจและทหารในภารกิจ
ต่อต้ านการก่อการร้ าย แนวคิดดังกล่าวเกิดจาก
การอภิปรายโต๊ ะกลมครัง้ แรกในเรื่องการปฏิบตั ิ
การสนับสนุนข้ อมูล/กิจการด้ านการสนับสนุน
ข้ อมูลและการต่อต้ านความรุนแรง/แนวคิด
แบบหัวรุนแรงของกองก�ำลังรักษาความมัน่ คง
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ จัดขึ ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556
ส�ำนักงานการบังคับใช้ กฎหมายและบูรณา
การความมัน่ คงและศูนย์ตอ่ ต้ านอาชญากรรม
ข้ ามชาติฟิลปิ ปิ นส์ ซึง่ ได้ รับการอุปถัมภ์จาก
ส�ำนักงานเลขาธิการบริ หาร ได้ จดั ตังโครงการ
้
ดังกล่าวร่วมกับทางการอินโดนีเซีย นอกจาก
นี ้ โรงเรี ยนปฏิบตั กิ ารพลเรื อนและทหารแห่ง
กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ซงึ่ เป็ นหน่วยน�ำของกิจกรรม
นี ้ยังได้ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ของฟิ ลปิ ปิ นส์อีกด้ วย
การประชุมทีจ่ ดั ขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 มีผ้ เู ข้ าร่วมได้ แก่ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลปิ ปิ นส์ ส�ำนักงาน
บริหารเรือนจ�ำและทัณฑวิทยาฟิ ลปิ ปิ นส์ คณะ

ทหารอินโดนีเซียทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากหน่ วย
ต�ำรวจคอมมานโดเข้าร่ วมการฝึ กต่อต้านการ
ก่อการร้ ายในเมืองเมดานเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2557 โรงเรียนปฏิบตั กิ ารพลเรือนและทหารแห่ ง
กองทัพฟิ ลิปปิ นส์ ช่วยให้ ฟิลิปปิ นส์ อินโดนีเซียและ
สหรัฐอเมริการ่ วมมือกันในการต่อสู้ กบั การก่อการร้ าย

กรรมการต่อต้ านองค์กรอาชญากรรม ศูนย์ตอ่
ต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติฟิลปิ ปิ นส์ ส�ำนักงาน
การบังคับใช้ กฎหมายและบูรณาการด้ านความ
มัน่ คง และศูนย์บริหารโครงการสภาต่อต้ านการ
ก่อการร้ าย ทางอินโดนีเซียมีตวั แทนเข้ าร่วมจาก
หน่วยงานทีส่ ำ� คัญสองหน่วย คือ ส�ำนักงานต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายแห่งชาติและหน่วยปฏิบตั ิ
การพิเศษที่ 88 ผู้เข้ าร่วมจากสหรัฐอเมริกาได้ แก่
หน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษร่วมในฟิ ลปิ ปิ นส์
ชุดสนับสนุนข้ อมูลทางทหารและผู้แทนจาก
สถานทูตสหรัฐฯ ในฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย
การประชุมดังกล่าวท�ำให้ ผ้ เู ข้ าร่วมตระหนัก
ถึงปั ญหาระหว่างอินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์
ในระดับภูมิภาค โรงเรี ยนปฏิบตั กิ ารพลเรื อน
และทหารแห่งกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์จะท�ำหน้ าที่ใน
ฐานะตัวแทนจัดประชุมนานาชาติและท�ำหน้ าที่
ประสานงานในการเผชิญกับความท้ าทายเหล่า
นี ้ที่ขยายไปทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรอย่างต่อ
เนื่องและเพิ่มวิธีการที่หลากหลายในการต่อ
ต้ านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงโดยใช้ วิธี
การปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ และการเผชิญหน้ ากับความ
เป็ นจริ ง ทางโรงเรี ยนยังได้ ชว่ ยจัดการประชุม
อีกครัง้ หนึง่ ในเมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การประชุมดัง
้
ำงานแบบพหุพา
กล่าวท�ำให้ มีการจัดตังคณะท�
คีเพื่อต่อต้ านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
ซึง่ มีผ้ เู ข้ าร่วมคือคณะกรรมการต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายแห่งชาติกมั พูชาที่เพิ่งจัดตังใหม่
้ และ
กองทัพบกไทย o
APD FORUM

51

APDF
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พล.ต.ไบแอมบาสุเรน บายาร์ แมกนาย
รองเสนาธิ การทหารแห่งกองทัพมองโกเลีย เปิ ดเผยกุญแจ
ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ก องทั พ มองโกเลี ย มี ค วามยื ด หยุ่ นสู ง
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

หลังส�ำเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยเสนาธิการ
ทหารบกสหรัฐฯ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นค่ายลีเวนเวิร์ธ
รัฐแคนซัส เมื่อปี พ.ศ. 2544 พล.ต.ไบแอม
บาสุเรน บายาร์ แมกนาย ก็ได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นหัวหน้ าศูนย์ฝึกอบรมกองก�ำลังรักษา
สันติภาพแห่งชาติของมองโกเลีย มีหน้ า
ที่เตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ทหารที่จะเข้ า
ร่วมภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การ
สหประชาชาติและการปฏิบตั กิ ารสนับสนุน
สันติภาพอื่น ๆ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546
เขาก็ได้ บญ
ั ชาการกองก�ำลังเฉพาะกิจหน่วย
แรกของมองโกเลียในยุทธการเสรี ภาพอิรักใน
ประเทศอิรัก เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2549 เป็ น
อีกครัง้ ที่เขารับหน้ าที่บญ
ั ชาการกองก�ำลัง
เฉพาะกิจหน่วยแรกของมองโกเลียในภารกิจ
รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ
ในประเทศเซียร์ ราลีโอนเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยแก่ศาลพิเศษ เซียร์ ราลีโอน เขา
ได้ รับเลือกเป็ นรองเสนาธิการทหารและ
ได้ รับการเลื่อนยศเป็ นนายพลจัตวาเมื่อ
ปี พ.ศ. 2552 และเป็ นพลตรี เมื่อปี พ.ศ.
2554 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เขาได้
ให้ สมั ภาษณ์ ฟอรัม เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการ
ของกองทัพมองโกเลียในยุคปั จจุบนั ด้ านการ
ศึกษา เขาจบปริ ญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
การทหารจากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
แห่งมองโกเลีย และได้ รับเหรี ยญตรามากมาย
จากการปฏิบตั หิ น้ าที่ รวมทังเหรี
้ ยญเชิดชู
เกียรติและเหรี ยญจากภารกิจสันติภาพของ
องค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายหลักกองทัพมองโกเลียคืออะไร

เช่นเดียวกับทุกประเทศทัว่ โลก ภารกิจหลัก
ของเราคือการป้องกันประเทศและแผ่นดินเกิด
ของเรา แน่นอนว่าเรามีภารกิจทีต่ ้ องปฏิบตั ใิ น
เวลาทีป่ ระเทศสงบสุขด้ วย และหนึง่ ในภารกิจ
ยามปกติทปี่ ระสบความส�ำเร็จ มาก ๆ ก็คอื
การทีเ่ ราเข้ าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของ
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องค์การสหประชาชาติ นอกจากนี ้เรายังเข้ า
ร่วมการปฏิบตั กิ ารสนับสนุนสันติภาพสากล
อืน่ ๆ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา

กองทัพมองโกเลียมีโครงสร้ างอย่างไร

เราได้ น�ำโครงสร้ างศูนย์บญ
ั ชาการก�ำลังรบ
แบบนาโตมาใช้ ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2552 ซึง่ ท�ำให้
การร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภารกิจร่วม
ระหว่างหลายชาติและการเข้ าร่วมกับชาติ
พันธมิตรสามารถท�ำได้ งา่ ยขึ ้น กองบัญชาการ
เสนาธิการและกองบัญชาการระดับหน่วยอยู่
ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง เสนาธิการ
ทุกระดับก�ำลังปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกิจที่
ตนรับผิดชอบ

คุณเข้ ามาร่วมในสงครามต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายโลกได้ อย่างไร

มองโกเลียเป็ นประเทศที่ 33 ที่สนับสนุน
สหรัฐอเมริ กาและชาติพนั ธมิตรในการท�ำ
สงครามต่อต้ านการก่อการร้ ายโลกในปี พ.ศ.
2546 แน่นอนว่านัน่ เป็ นการตัดสินใจที่ใหญ่
มากส�ำหรับประเทศเล็ก ๆ ยิ่งตอนนันประเทศ
้
ใหญ่อย่างรัสเซียและจีน ซึง่ เป็ นเพื่อนบ้ าน
ของเราก็ไม่มีทา่ ทีตอบสนองต่อนโยบายดัง
กล่าว ในบรรดาข้ อเรี ยกร้ องจากสหรัฐอเมริ กา
มองโกเลียมีทางเลือกเดียวคือการส่งทหาร
เข้ าร่วมในภารกิจของชาติพนั ธมิตร วันที่
10 เมษายน พ.ศ. 2546 รัฐบาลมองโกเลีย
อนุมตั กิ ารส่งทหารมองโกเลียเข้ าร่วมใน
ยุทธการเสรี ภาพอิรัก ผมได้ รับเลือกให้ เป็ น
ผู้บญ
ั ชาการกองก�ำลังเฉพาะกิจชุดแรกของ
มองโกเลียในภารกิจดังกล่าว ตอนนันผมมี
้
ทหารราบหนึง่ กองร้ อยและทหารช่างก่อสร้ าง
หนึง่ ชุดอยูใ่ นการบังคับบัญชา เราเดินทางเข้ า
อิรักในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมีการ
ผลัดเปลี่ยนก�ำลังพล 10 ผลัดจนกระทัง่ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2551 กล่าวอีกนัยหนึง่ คือเรา
เข้ าร่วมยุทธการเสรี ภาพอิรักตังแต่
้ ต้นจนจบ

เหตุใดมองโกเลียจึงได้ รับความไว้ วางใจ
จากสหประชาชาติอย่างรวดเร็ว

มองโกเลียลงนามในบันทึกความเข้ าใจกับ
องค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2542
ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ เข้ าร่วมภารกิจกับ
สหประชาชาติจริ ง ๆ เป็ นครัง้ แรกในอีกเจ็ดปี
ต่อมา ภารกิจขององค์การสหประชาชาติใน
เซียร์ ราลีโอนเป็ นครัง้ แรกที่กองทัพมองโกเลีย
ได้ ท�ำภารกิจในนามองค์การสหประชาชาติ
แน่นอนว่าเราส่งทหารเข้ าไปสังเกตการณ์
ภารกิจของสหประชาชาติมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2545 ภารกิจของเราในเซียร์ ราลีโอนคือการ
คุ้มครองศาลพิเศษเซียร์ ราลีโอน การปฏิบตั ิ
งานในช่วงแรก ๆ ค่อนข้ างท้ าทายหลังจาก
ภารกิจขององค์การสหประชาชาติในเซียร์
ราลีสิ ้นสุดลง และเจ้ าหน้ าที่รักษาสันติภาพ
24,000 นายเดินทางออกจากเซียร์ ราลีโอน
ผมได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้บญ
ั ชาการอีกครัง้
ในช่วงแรกของภารกิจขององค์การ
สหประชาชาติในเซียร์ ราลีโอน ไม่มีใครรู้จกั
ทหารมองโกเลีย และไม่ร้ ูวา่ เราท�ำอะไรได้ บ้าง
และเป็ นอย่างไรบ้ างเมื่อเทียบกับทหารจาก
ประเทศอื่น ๆ ในอดีตกองก�ำลังจากหลาย
ประเทศที่เข้ าร่วมภารกิจกับสหประชาชาติ
เคยมีปัญหาเรื่ องวินยั แต่ทหารมองโกเลียไม่
เคยมีประเด็นเรื่ องวินยั เลย สามเดือนหลัง
การเคลื่อนย้ ายเข้ าวางก�ำลัง พวกเขาก็เห็นว่า
ทหารมองโกเลียเป็ นทหารจริ ง ๆ ตอนนันนาย
้
โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ
มีแผนจะเดินทางไปเยือนหกประเทศใน
แอฟริ กาตะวันตกรวมทังเซี
้ ยร์ ราลีโอน และ
เขาก็ขอพบทหารมองโกเลียเพราะเราปฏิบตั ิ
ภารกิจอยูท่ ี่นี่ เขาขอพบเรา 30 นาที ที่จริ ง
ตามก�ำหนดการเดิม เขาจะใช้ เวลาทังหมด
้
สองชัว่ โมง ดังนันจึ
้ งต้ องขยายเวลาออกไป
เป็ นสองชัว่ โมง 30 นาที เรารู้สกึ เป็ นเกียรติ
มากที่ได้ พบกับเขา วันนี ้ทุกคนรับรู้ถงึ ความ
แข็งแกร่งของกองก�ำลังรักษาสันติภาพจาก

เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาสั นติภาพของมองโกเลียออกลาด
ตระเวนด้ วยรถหุ้มเกราะในเซียร์ ราลีโอน เมือ่ ปี
พ.ศ. 2549 กองทัพมองโกเลีย
ภาพประกอบ: พล.ต.ไบแอมบาสุ เรน บายาร์
แมกนาย รองเสนาธิการทหาร กองทัพมองโกเลีย
กองทัพมองโกเลีย

มองโกเลีย และรู้วา่ คนมองโกเลียเป็ นใคร
ทหารของเราปฏิบตั หิ น้ าที่ในเซียร์ ราลีโอน
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2553

ภารกิจอืน่ ๆ ขององค์การสหประชาชาติที่
กองทัพมองโกเลียได้ เข้ าร่วมด้ วยมีอะไรบ้ าง

หลังจากประสบความส�ำเร็จอย่างมากในเซียร์
ราลีโอน กองทัพมองโกเลียก็ได้ รับเลือกให้ เข้ า
ร่วมภารกิจกับสหประชาชาติในสาธารณรัฐ
ชาดเมื่อปี พ.ศ. 2553 และต่อด้ วยซูดานใต้
ในปี พ.ศ. 2554 มองโกเลียได้ รับเลือกเป็ น
หนึง่ ในห้ าของประเทศที่สง่ ก�ำลังทหารเข้ าร่วม
ปฏิบตั ภิ ารกิจกับองค์การสหประชาชาติ จาก
ทังหมด
้
116 ประเทศ ตอนนี ้เรามีเจ้ าหน้ าที่
รักษาสันติภาพมากกว่า 10,000 นาย ที่ได้
ปฏิบตั ภิ ารกิจร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
และชาติพนั ธมิตรภายในระยะเวลา 10 ปี เมื่อ
เทียบกับจ�ำนวนประชากรของเราก็ถือว่าเป็ น
สัดส่วนที่สงู กว่าทุกประเทศ เราภาคภูมิใจใน
ความส�ำเร็ จของเราและสิง่ ที่เราท�ำตลอด 10

ปี ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั ทหารของเราก�ำลังปฏิบตั ิ
ภารกิจกับองค์การสหประชาชาติในประเทศ
ซูดานใต้ และในแคว้ นดาร์ ฟรู ์ ของซูดาน
นอกจากนี ้เรายังมีทหารบางส่วนปฏิบตั หิ น้ าที่
ในอัฟกานิสถานด้ วย

เหตุใดคุณจึงคิดว่าการฝึ กระดับพหุภาคีมี
ความส�ำคัญ

การฝึ กแบบพหุภาคีมีประโยชน์หลายประการ
แต่ที่ส�ำคัญที่สดุ คือทักษะของทหารและบท
เรี ยนที่พวกเขาจะได้ รับจากการฝึ ก ซึง่ จะ
ท�ำให้ กองทัพมีประสิทธิภาพมากขึ ้นในระดับ
ทหาร การเข้ าร่วมภารกิจต่าง ๆ ท�ำให้ ทหาร
ได้ รับประสบการณ์มากมาย บางคนเคยไป
ปฏิบตั ภิ ารกิจในต่างประเทศมาหกครัง้ แล้ ว
ดังนันพวกเขาจึ
้
งเชี่ยวชาญในการปฏิบตั กิ ิจ
หลาย ๆ อย่าง และรู้จกั สถานการณ์ทกุ รูป
แบบ นอกจากนี ้ การฝึ กระดับพหุภาคียงั เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ประเทศทังในระดั
้
บการเมือง
ระดับเศรษฐกิจและระดับสังคม แต่ในฐานะ

ผู้บญ
ั ชาการทหาร เรามองว่าประโยชน์ใน
ระดับทหารเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่สดุ เราได้ เห็นแล้ ว
ว่าทหารที่ได้ รับการฝึ กอย่างดีที่สดุ เป็ นก�ำลัง
ส�ำคัญของกองทัพ

อยากให้ คณ
ุ ช่วยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคที่คณ
ุ ช่วยริ เริ่ ม
นอกเมืองหลวง

เราก�ำลังสร้ างศูนย์ฝึกอบรมกองก�ำลังรักษา
สันติภาพส่วนภูมภิ าคแห่งหนึง่ ศูนย์แห่งนี ้อยู่
ห่างจากอูลานบาตอร์ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของ
มองโกเลียราว 50 กิโลเมตร ศูนย์ฝึกอบรมกอง
ก�ำลังรักษาสันติภาพแห่งชาติกอ่ ตังขึ
้ ้นเมือ่ ปี
พ.ศ. 2545 และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เราก็
เริ่มขยายออกไปสูร่ ะดับภูมภิ าค ตอนนี ้เราเป็ น
หนึง่ ในชาติสมาชิกของสมาคมศูนย์ฝึกอบรม
กองก�ำลังรักษาสันติภาพแห่งภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟิก และเข้ าร่วมกับเครือข่ายศูนย์การศึกษา
และฝึ กอบรมของนาโต ทุกประเทศในภูมภิ าค
สามารถมาฝึ กทีศ่ นู ย์ฝึกอบรมแห่งนี ้ เรามีพื ้นที่
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และขีดความสามารถในการฝึ กอบรมมาก
พอและพยายามปรับปรุงให้ ดขี ึ ้นทุกปี แต่ละ
ปี มกี ารฝึ กระดับทวิภาคีราว 10 ครัง้ และเรา
ก็ใช้ หลักสูตรขององค์การสหประชาชาติภาย
ใต้ โครงการด้ านการปฏิบตั กิ ารเพือ่ สันติภาพ
โลกของสหรัฐฯ หลักสูตรของสหประชาชาติ
ประกอบด้ วย หลักสูตรผู้บญ
ั ชาการหน่วย
เฉพาะกิจ หลักสูตรนายทหารฝ่ ายการส่งก�ำลัง
บ�ำรุง หลักสูตรนายทหารติดต่อ และหลักสูตร
ผู้สงั เกตการณ์ทางทหาร จนถึงปั จจุบนั เราได้
จัดการฝึ กอบรมให้ แก่ทหาร 25,000 นาย ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

การฝึ กร่วมประจ�ำปี “ข่าน เควสต์” ของ
มองโกเลียมีความเป็ นมาอย่างไร

เราเริ่ มจัดการฝึ ก ข่าน เควสต์ ในปี พ.ศ. 2546
โดยตอนแรกเป็ นการฝึ กระดับทวิภาคีระหว่าง
หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ กับทหารของเรา
จากนันในปี
้
พ.ศ. 2549 ก็ขยายไปเป็ นการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารสนับสนุนสันติภาพระดับนานาชาติ
ด้ วยความช่วยเหลือของโครงการด้ านการ
ปฏิบตั กิ ารเพื่อสันติภาพโลก และเราก็เชิญ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ทหารมองโกเลียยืนอยู่หน้ า
รู ปปั้นของเจงกิส ข่ าน ที่
พระราชวังหลวงของมองโกเลีย
ในเมืองอูลานบาตอร์ ปัจจุบัน
ทรัพยากรของมองโกเลียได้ รับ
ความสนใจจากทัว่ โลกซึ่งอาจ
ช่ วยให้ รัฐบาลมีงบประมาณใน
การปรับปรุงกองทัพ
เอเอฟพี / เก็ตตี ้อิมเมจ
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ให้ เข้ าร่วมการฝึ กมากขึ ้นเรื่ อย ๆ กระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2557 ก็มีทหาร 1,200 นายจากทังหมด
้
24 ประเทศมาเข้ าร่วมการฝึ ก นอกจากนี ้ยังมีผ้ ู
สังเกตการณ์จากอีก 10 ประเทศเข้ าร่วมด้ วย

นอกจากการฝึ ก “ข่าน เควสต์” แล้ วยังมี
การฝึ กอื่นอีกหรื อไม่

เรามีการฝึ กระดับทวิภาคีกบั อินเดีย จีน รัสเซีย
สหรัฐอเมริ กา กาตาร์ เบลเยียม ตุรกี เกาหลีใต้
และญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ เรายังได้ รับเชิญจาก
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้
เข้ าร่วมการฝึ กอบรมกองก�ำลังรักษาสันติภาพ
ด้ วย

เหตุใดคุณจึงคิดว่าทหารมองโกเลียปรับ
ตัวได้ ดี

เพราะมองโกเลียมีสฤี่ ดู และสภาพภูมอิ ากาศ
ของเราก็รุนแรงมาก ฤดูร้อนก็ร้อนมาก พอถึง
ฤดูหนาวก็หนาวมาก นัน่ เป็ นเหตุผลว่าท�ำไม
ทหารมองโกเลียจึงไปประจ�ำการทีใ่ ดก็ได้ ในโลก
ทหารของเราสามารถปรับตัวได้ เร็วกว่าทหาร
ประเทศอืน่ ในทุกสภาพภูมอิ ากาศ นอกจากนี ้
เรายังสามารถก่อสร้ างอะไรก็ได้ แม้ จะไม่มวี สั ดุ

เพียบพร้ อม ทหารจ�ำนวนมากในหลายประเทศ
ร้ องขอวัสดุกอ่ สร้ างและขอให้ ทหารช่างช่วย
สร้ างฐาน ป้อมรักษาการณ์หรือด่านตรวจ แต่
เราไม่เคยขออะไรแบบนัน้ ถ้ าเราได้ รับมอบ
หมายให้ ปฏิบตั กิ จิ อย่างหนึง่ เราก็จะท�ำตามที่
ได้ รับมอบหมาย ตอนทีเ่ ราปฏิบตั ภิ ารกิจในอิรัก
มีรถหลายคันถูกระเบิด ทุกทีเ่ ต็มไปด้ วยรถทีไ่ ม่
ได้ ใช้ แล้ ว เราจึงรวบรวมมาท�ำป้อมยามและสิง่
ก่อสร้ างทีจ่ ำ� เป็ นอืน่ ๆ มีคนถามเราว่า “พวก
คุณไปหาวัสดุมาได้ อย่างไร ใครเอาวัสดุให้ คณ
ุ ”
ฐานของเราไม่ได้ รับวัสดุอะไรเลย แต่คา่ ยชาร์
ลีมพี ร้ อมทุกอย่าง ในภารกิจทีส่ าธารณรัฐชาด
และประเทศซูดานใต้ ทหารมองโกเลียสร้ างค่าย
หลายแห่งด้ วยมือของเราเอง และได้ รับความ
ชืน่ ชมอย่างมากจากผู้บญ
ั ชาการกองก�ำลัง ผู้
บังคับบัญชาบอกว่า “ท�ำนีน่ ะ” แล้ วทหารก็ทำ�
จนส�ำเร็จ ผมว่านัน่ แหละคือข้ อแตกต่าง ผู้บงั คับ
บัญชารู้วา่ จะบอกอะไร และทหารก็ร้ ูวา่ ผู้บงั คับ
บัญชาพูดอะไร

เหตุใดคุณจึงคิดว่าทหารมองโกเลียมีวนิ ยั สูง
เราอยากบอกว่าระเบียบวินยั อยู่ในสายเลือด
ของเรา เลือดของจักรพรรดิยอดนักรบของ

กองก�ำลังรักษาสั นติภาพมองโกเลีย
ท�ำความคุ้นเคยกับสถานทีต่ ่ าง ๆ ใน
เซียร์ ราลีโอน ระหว่ างการปฏิบัติ
ภารกิจเมือ่ ปี พ.ศ. 2549 กองทัพมองโกเลีย

เราไหลเวียนอยู่ในตัวเรา เลือดของเจงกิส
ข่านยังคงถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี ้แม้
พระองค์จะสิ ้นพระชนม์มาหลายร้ อยปี แล้ ว
ก็ตาม ทหารมองโกเลียต้ องมีวินยั สูงสุด
หากต้ องการเอาชนะข้ าศึก เมื่อทหารมีวินยั
การฝึ กก็ท�ำได้ ง่าย แต่ถ้าปราศจากวินยั คุณ
ก็ไม่สามารถฝึ กฝนในฐานะทหารมองโกเลีย
ได้ วินยั ท�ำให้ ทหารมองโกเลียเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน

คุณคิดไหมว่าทหารมองโกเลียเป็ นนักรบ
โดยธรรมชาติ

คุณคิดว่าอนาคตของกองทัพมองโกเลีย
จะเป็ นอย่างไร

หลังทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 – 2542)
เราต้ องเผชิญกับปั ญหาเศรษฐกิจ ตอนนี ้
ช่วงเวลาที่ยากล�ำบากผ่านไปแล้ ว เศรษฐกิจ
ของประเทศเราเติบโตอย่างรวดเร็วทุกปี เรา
มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่เรายังไม่
เคยน�ำออกมาใช้ จนถึงปั จจุบนั เรายังคง
รักษาทรัพยากรของเราเอาไว้ ในขณะที่อีก
หลายประเทศใช้ ทรัพยากรไปจนหมดแล้ ว
เรามีพื ้นที่และทรัพยากรเหลืออยูม่ ากมาย
ปั จจุบนั เราก�ำลังใช้ ทรัพยากรบางส่วนแถบ
ทะเลทรายโกบี เช่น ถ่านหิน ทองแดงและ
ทองค�ำ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ฉะนัน้
เมื่อเศรษฐกิจของเราเติบโต กองทัพก็นา่ จะ
เพิ่มและปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราให้
ทันสมัยยิ่งขึ ้น เราสามารถใช้ เทคโนโลยีที่ทนั
สมัยได้ กบั ทุกภาคส่วนของกองทัพ ข้ อแตก
ต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างเรากับประเทศ
อื่น ๆ ในนาโตและประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วก็คือ
พวกเขามีระบบอาวุธที่ดีกว่า มียทุ โธปกรณ์ที่
เหนือกว่า และนัน่ ก็คือสิง่ ที่เราต้ องการ แล้ ว
เราก็จะมีกองทัพที่เข้ มแข็ง

วัฒนธรรมของเราท�ำให้ เราเป็ นนักรบโดย
ธรรมชาติ ในทางกายภาพ เด็กมองโกเลียขี่
ม้ าได้ ตงแต่
ั ้ 3 ขวบ บางคนถึงกับบอกว่าคน
มองโกเลียขี่ม้าเป็ นก่อนจะหัดเดินเสียอีก
ปั จจุบนั เด็ก ๆ ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 6 ขวบขึ ้นไปได้
รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมการแข่งขันขี่ม้าระดับ
ชาติได้ ไม่มีใครสอนให้ เด็กขี่ม้าหรื อยิงธนู
เพราะฉะนันจึ
้ งน่าจะพูดได้ ว่ามันอยู่ในสาย
เลือดของเรา ทีนี ้ก็มาถึงมวยปล� ้ำซึง่ ก็เป็ น
ไปโดยธรรมชาติเหมือนกัน เด็ก ๆ เริ่ มเล่น
มวยปล� ้ำโดยไม่มีใครสอนแต่มนั อยู่ในสาย
เลือดของพวกเขา ทุกวันนี ้นักซูโม่เก่ง ๆ ของ
อะไรคือปั ญหาด้ านความมัน่ คงที่สำ� คัญ
ญี่ปนก็
ุ่ มาจากมองโกเลีย

ที่สดุ ของมองโกเลีย

มองโกเลียเป็ นประเทศทีส่ งบสุข อาจเรียกได้
ว่าเป็ นหนึง่ ในประเทศทีส่ งบทีส่ ดุ ในโลก เรามี
เพือ่ นบ้ านใกล้ ชดิ สองประเทศคือรัสเซียและ
จีน ปั จจุบนั มองโกเลียก�ำลังพัฒนาความเป็ น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เต็มรูปแบบกับทังสอง
้
ประเทศ จากมุมมองของเรา ปั จจุบนั เรายัง
มองไม่เห็นภัยคุกคามใกล้ ชดิ และปั ญหาด้ าน
ความมัน่ คงทีน่ า่ จะเป็ นอันตรายกับมองโกเลีย
เรายังไม่มปี ั ญหาจริง ๆ ในประเทศ แต่เรา
กังวลเกีย่ วกับปั ญหาความมัน่ คงในภูมภิ าค
เราจ�ำเป็ นต้ องร่วมมือกันเพือ่ สร้ างสันติสขุ และ
ความมัน่ คงในภูมภิ าค

อะไรคือปั ญหาความมัน่ คงระดับภูมภิ าค
ทีค่ ณ
ุ กังวล

เราเป็ นห่วงเกีย่ วกับภัยคุกคามในภูมภิ าค
อย่างการก่อการร้ าย ซึง่ ดูเหมือนก�ำลังใกล้
เข้ ามาเรื่อย ๆ บางประเทศทีข่ าดเสถียรภาพ
เริ่มมีปัญหาการก่อการร้ ายและก�ำลังกลาย
เป็ นทีพ่ กั พิงของผู้กอ่ การร้ าย การทีป่ ระเทศ
ใดประเทศหนึง่ จะปกป้องประเทศตนเองแต่
เพียงล�ำพังเป็ นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ ยาก เพราะฉะนันเรา
้
จึงจ�ำเป็ นต้ องร่วมมือกันเพือ่ ปกป้องและรักษา
ประเทศของเราและเพือ่ นบ้ านของเรา o
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กระบอกเสี ยง

APDF

การหาจุดร่วม
การมีปฏิสมั พันธ์ที่ชดั เจน การสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา
และการฝึ กร่ วมทางทหาร เป็ นกุญแจสู่ ความร่ วมมือ
ชานชุนซิง

เ

ราอยูใ่ นยุคที่เต็มไปด้ วยเรื่ องราวที่นา่ สนใจ
เดียวกันนี ้ก็อาจท�ำให้ หลายประเทศต้ องเผชิญกับ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
ปั ญหาการแข่งขันช่วงชิงทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
และครอบครัวสิงคโปร์
พัฒนาขึ ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความมุง่ มัน่ ที่เพิ่มขึ ้นของประชากรในประเทศ
ช่วยให้ ประชาชนนับล้ าน ๆ คนสามารถข้ ามผ่านเส้ นแบ่งความ
ปั จจัยเหล่านี ้ยังอาจน�ำไปสูก่ ารแข่งขันในเรื่ องของก�ำลังอ�ำนาจ
ยากจน และผู้คนอีกจ�ำนวนมากมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สถิติ
การเติบโตอย่างรวดเร็วน�ำไปสูค่ วามเชื่อมัน่ และการกล้ าแสดงออก
ประชากรในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยิ่งเพิ่มความน่า
โอกาสในการเติบโตจะส่งเสริ มให้ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
สนใจให้ กบั ยุคสมัยของเรา
แบ่งผลประโยชน์และการพึง่ พาซึง่ กันและกัน เราแบ่งปั นผล
ยกเว้ นเพียงไม่กี่ประเทศ เช่น ญี่ปนุ่ ประชากรของหลาย
ประโยชน์กนั เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ พื ้นที่ที่ทกุ ฝ่ ายสามารถซื ้อขายร่วม
ประเทศในภูมิภาคน่าจะเพิ่มขึ ้นอีกมากในอนาคต คาดว่าสอง
กันอันจะเป็ นการส่งเสริ มความมัง่ คัง่ และการพัฒนาส�ำหรับทุก
ทศวรรษนับจากนี ้ ประชากรจีนจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.45 พันล้ านคน
ประเทศ เมื่อระบบเศรษฐกิจต้ องพึง่ พาอาศัยกันมากขึ ้นในขณะที่
และอินเดียเป็ น 1.53 พันล้ านคน ส่วนประชากรในเอเชียตะวัน
การค้ าขายเติบโต แต่ละประเทศก็จะยิ่งตระหนักถึงความจ�ำเป็ น
ออกเฉียงใต้ ซงึ่ ครึ่งหนึง่ มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
ของการร่วมมือกันเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ร่วมกัน
ราวร้ อยละ 19 ภายในสองทศวรรษข้ างหน้ านี ้ เอเชียใต้ และเอเชีย
ในทางตรงกันข้ าม เมื่อเดิมพันทางเศรษฐกิจสูงขึ ้นและการ
ตะวันออกเฉียงใต้ จะมีประชากรที่อายุคอ่ นข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับ
แข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเข้ มข้ นขึ ้น แต่ละประเทศก็มีแนวโน้ ม
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและที่จริ งต้ องบอกว่าประเทศที่พฒ
ั นา ที่จะแสดงออกมากขึ ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์
แล้ วส่วนใหญ่
ของตนรวมทังผลประโยชน์
้
ที่คิดว่าควรจะเป็ นของตน ความเป็ น
การเข้ าถึงการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับสูงของ
ชาตินิยมที่เติบโตขึ ้นในบางประเทศโหมกระพือความรู้สกึ เกลียด
ประชากรในภูมิภาคก็เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ ดัชนีชี ้วัดที่ชดั เจน ชังที่สงั่ สมมาตังแต่
้ อดีต ซึง่ อาจกลายเป็ นแรงกดดันให้ รัฐบาลต้ อง
อย่างหนึง่ คืออัตราการอ่านออกเขียนได้ ของประชากรวัยผู้ใหญ่ใน พยายามปกป้องผลประโยชน์ดงั กล่าวและชดเชยความผิดในอดีต
ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 82 ในปี พ.ศ. 2533 ทังที
้ ่เป็ นจริ งและเข้ าใจไปเอง ในเวลาเดียวกัน การเติบโตอย่างไม่
เป็ นเกือบร้ อยละ 96 ในปั จจุบนั คาดว่าสัดส่วนของประชาชนที่
เท่าเทียมกันของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคก็ยงั ท�ำให้ บางประเทศ
ได้ รับการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษาจะสูงขึ ้นในแทบทุก
และรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ตกอยูใ่ นภาวะค่อนข้ างขัดสน
ประเทศ การผสมผสานระหว่างจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น โดย
ส�ำหรับประเทศเหล่านี ้ นโยบายต่างประเทศอาจกลายเป็ นวิธีที่
เฉพาะอย่างยิ่งประชากรวัยหนุม่ สาวในเอเชียใต้ และเอเชียตะวัน
สะดวกที่สดุ ในการเบี่ยงเบนความสนใจออกจากปั ญหาในประเทศ
ออกเฉียงใต้ กับแรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ ้น ท�ำให้ มีโอกาสสูงมาก พฤติกรรมเช่นนี ้อาจน�ำไปสูค่ วามตึงเครี ยดระหว่างรัฐกับรัฐและ
ที่เศรษฐกิจของภูมิภาคจะเฟื่ องฟู อย่างไรก็ตาม ปั จจัยท�ำนอง
บ่อนท�ำลายเสถียรภาพของภูมิภาค
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สถาบันฝึ กอบรมทาง
ยุทธวิธี กระทรวง
มหาดไทย สิ งคโปร์
สาธิตยุทธวิธีการ
ป้ องกันระหว่ างการ
เดินพาเหรดเพือ่
เฉลิมฉลองวันชาติ
สิ งคโปร์ ซึ่งมีขนึ้ ที่
เดอะโฟลต แอต มา
รีนาเบย์ เมือ่ เดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2557
ในประเทศสิ งคโปร์
เก็ตตี ้อิมเมจ

เราควรท�ำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งและมุง่ สูก่ ารแบ่ง
ปั นผลประโยชน์ ค�ำตอบอยูใ่ นค�ำค�ำเดียว คือ “ผู้น�ำ” เราต้ องการผู้น�ำ
ที่ฉลาดและเข้ มแข็ง ผู้น�ำที่เข้ าใจว่าความร่วมมือมีประโยชน์กว่าความ
ขัดแย้ ง นอกจากนี ้เรายังต้ องการผู้น�ำที่กล้ าหาญและไม่ยอมจ�ำนนต่อ
แรงกดดันภายในประเทศหรื อสนับสนุนความเป็ นชาตินิยมจนละเลย
ผลประโยชน์สว่ นรวมของทังภู
้ มิภาค ซึง่ รวมทังการพยายามแก้
้
ไขสิง่ ที่
ผิดในอดีตหรื อสิง่ ที่เชื่อว่าผิดในขณะที่เงื่อนไขต่าง ๆ ยังไม่พร้ อม ที่จริ ง
นี่เป็ นวิธีการที่ฉลาดซึง่ นายเติ ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้น�ำจีนผู้ลว่ งลับเคยน�ำมา
ใช้ เขาประกาศว่าปั ญหาบางอย่างควรรอให้ คนรุ่นใหม่ที่มีสติปัญญา
มากกว่ามาแก้ ไข เราต้ องการผู้น�ำที่ไม่ยอมจ�ำนนต่อความเชื่อที่วา่ ก�ำลัง
อ�ำนาจคือความถูกต้ อง ผู้น�ำที่เข้ าใจว่าคนที่มีก�ำลังมากกว่าอาจเป็ นคน
ที่ใช้ ความรอบคอบมากกว่าในการใช้ ก�ำลังของตน สิง่ ที่แสดงว่าประเทศ
ใดมีอ�ำนาจอาจไม่ได้ อยูท่ ี่วา่ ประเทศนันสามารถใช้
้
ก�ำลังเพื่อให้ ได้ ในสิง่
ที่ต้องการ แต่ประเทศที่มีอ�ำนาจที่แท้ จริ งต้ องสามารถยับยังชั
้ ง่ ใจตนเอง
และไม่ใช้ ก�ำลังเพื่อให้ ได้ สงิ่ ที่ต้องการ แต่สามารถจูงใจผู้อื่นให้ มาอยู่
ฝ่ ายเดียวกับตัวเองได้

การพัฒนากองทัพให้ ทนั สมัยและสภาพแวดล้ อมทาง
ยุทธศาสตร์

ในสภาพแวดล้ อมทางยุทธศาสตร์ ปัจจุบนั เราไม่อาจมองข้ ามความเป็ น
ไปได้ ที่ความตึงเครี ยดจะขยายตัวจนควบคุมไม่อยู่ เมื่อเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเติบโต ประเทศต่าง ๆ ก็จะมีศกั ยภาพมากพอที่จะจัดหาเครื่ อง
มือสู้รบที่ทนั สมัยมากขึ ้น ในปี พ.ศ. 2556 นับเป็ นครัง้ แรกที่ทวีปเอเชีย
ใช้ งบประมาณทางการทหารมากกว่ายุโรป และคาดว่าสถานการณ์เช่น
นี ้จะยังคงด�ำเนินอยูต่ อ่ ไป เมื่ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทนั สมัยยิ่งขึ ้นถูกน�ำ
เข้ ามาในวิสยั ทัศน์ด้านการทหารในภูมิภาค ความท้ าทายที่ทกุ ประเทศ
ต้ องเผชิญก็คือจะท�ำอย่างไรเพื่อลดโอกาสของการคาดคะเนผิด โดย
เฉพาะอย่างก�ำลังอ�ำนาจทางอากาศ ซึง่ เหมือนจะมีแรงดึงดูดให้ น�ำมา
ใช้ ในการประชันหรื อแสดงพลังอ�ำนาจของชาติ เนื่องจากระยะทางที่
สามารถไปถึงและความง่ายในการน�ำไปวางก�ำลังส่วนหน้ าเพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามหรื อสิง่ ที่คดิ ว่าเป็ นภัยคุกคามในที่ที่หา่ งไกลจากบริ เวณที่
มีประชาชนหนาแน่น
ความพยายามในการปรับปรุงกองทัพที่ก�ำลังด�ำเนินอยูใ่ นปั จจุบนั
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ทหารมืออาชีพมีโอกาสทีจ่ ะเติบโต
การฝึ กร่ วมกันและมีความผูกพัน
ซึ่งท�ำให้ เกิดความไว้ เนือ้ เชื่อใจกัน
อย่ างลึกซึ้งมากกว่ านักการเมือง
เมือ่ น�ำมาใช้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
โอกาสเหล่ านีจ้ ะเป็ นพืน้ ฐานของ
ความไว้ วางใจอย่ างเต็มเปี่ ยมและ
การสื่ อสารอย่ างเปิ ดกว้ าง
สารวัตรทหารนายหนึ่งก�ำลังจับตามองระหว่ างการ
เดินพาเหรดเพือ่ เฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ ซึ่งมี
ขึน้ ทีเ่ ดอะโฟลต แอต มารีนาเบย์ เมือ่ เดือนสิ งหาคม
พ.ศ. 2557 ในประเทศสิ งคโปร์ เก็ตตี ้อิมเมจ

จะมีผลอย่างไรต่อภูมิภาคย่อมขึ ้นอยูก่ บั ว่าเราจะจัดการกับโอกาส
และความท้ าทายที่มาพร้ อมกับความพยายามดังกล่าวอย่างไร ใน
ทางหนึง่ ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ ้นของกองทัพในภูมิภาคท�ำให้ มี
โอกาสมากขึ ้นที่กองทัพของแต่ละประเทศจะร่วมมือกันเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ร่วมกันทัว่ โลก อันจะน�ำไปสูม่ ิตรภาพและความไว้ วางใจ
ยกตัวอย่างเช่น กองทัพอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้ าร่วมใน
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงระดับพหุภาคี เช่น การลาดตระเวน
ร่วมทางทะเลด้ วยอากาศยานในช่องแคบมะละกา ภารกิจให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์ เช่น การบรรเทา
ทุกข์จากไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน และการปฏิบตั กิ ารสนับสนุนสันติภาพใน
ติมอร์ เลสเตและอิรัก แต่ในทางตรงกันข้ าม อันตรายที่มากขึ ้นของ
อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ท�ำให้ ทหารบก ทหารเรื อและทหารอากาศของเรา
มีอ�ำนาจในการท�ำลายล้ างมากขึ ้นและต้ องมีความรับผิดชอบมาก
ขึ ้น การค�ำนวณทางยุทธวิธีที่เกิดการผิดพลาดอาจขยายตัวจนยาก
เกินควบคุม น�ำไปสูก่ ารแข่งขันช่วงชิงความได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์
และบานปลายกลายเป็ นความขัดแย้ งในที่สดุ
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ก้ าวไปข้ างหน้ า

ในฐานะผู้มีวิชาชีพด้ านการป้องกันประเทศและการรักษาความมัน่ คง
เราจะสามารถท�ำอะไรได้ บ้างเพื่อน�ำพาภูมิภาคให้ พ้นจากความขัดแย้ ง
ที่อาจเกิดขึ ้นและมุง่ สูค่ วามร่วมมือในด้ านต่าง ๆ ที่เป็ นผลประโยชน์ร่วม
กัน ผมขอแนะน�ำให้ เรามีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างชัดเจน สื่อสารกันอย่างตรง
ไปตรงมา สร้ างเครื อข่ายด้ วยความพยายามและฝึ กร่วมกันอย่างมืออาชีพ
ทังหมดนี
้
้คือเหตุผลที่สงิ คโปร์ สนับสนุนและเป็ นเจ้ าภาพในเวทีระดับ
พหุภาคีและทวิภาคีเพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายที่มีผลประโยชน์ตา่ งกันเข้ ามาอยูร่ ่วม
กันในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นกลางและปราศจากภัยคุกคามเพื่อหาจุดร่วม
ระหว่างทุกฝ่ าย บรรลุฉนั ทามติร่วมกัน และเสนอแนวคิดเชิงสร้ างสรรค์
เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมที่มีความปรกติสขุ ยิ่งขึ ้นส�ำหรับทุกคน เวทีดงั
กล่าวประกอบด้ วยการประชุมเพื่อความมัน่ คงแห่งเอเชียและแปซิฟิก
และการประชุมประจ�ำปี แชงกรี ลา ไดอะล็อก
เราต้ องขยายความพยายามออกไปให้ ไกลกว่าระดับยุทธศาสตร์ และ
ระดับนโยบาย ตลาดไม่ได้ ดแู ค่การแถลงของนักการเมือง แต่ปัจจุบนั
ตลาดยังจับตาดูความเคลื่อนไหวทางทหารมากกว่าในอดีตที่ผา่ นมา

กองทัพบกสิ งคโปร์ แสดงยุทธวิธีทางทหารระหว่ าง
การเดินพาเหรดเพือ่ เฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ ใน
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 เก็ตตี ้อิมเมจ

ฉะนันเราจึ
้
งต้ องสนับสนุนความพยายามทางการเมืองด้ วยความร่วม
มือทางทหารที่เหมาะสม เพื่อสร้ างความไว้ วางใจและบ่มเพาะนิสยั
การท�ำงานร่วมเพื่อก้ าวสูเ่ ป้าหมายเดียวกันในระดับกองทัพกับกองทัพ
ทหารมืออาชีพมีโอกาสที่จะเติบโต การฝึ กร่วมกันและมีความผูกพันซึง่
ท�ำให้ เกิดความไว้ เนื ้อเชื่อใจกันอย่างลึกซึ ้งมากกว่านักการเมือง เมื่อ
น�ำมาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสเหล่านี ้จะเป็ นพื ้นฐานของความไว้
วางใจอย่างเต็มเปี่ ยม และการสื่อสารอย่างเปิ ดกว้ าง ที่ผา่ นมาเราคง
เคยเห็นหลายต่อหลายครัง้ ว่าช่องทางทางการเมืองอาจปิ ดลง แต่ชอ่ ง
ทางทางทหารจะยังคงเปิ ดอยูเ่ สมอ และนัน่ ก็ท�ำให้ เรายังมีชอ่ งทางที่
เป็ นทางเลือกในการท�ำให้ สถานการณ์คลี่คลายลง ในทางตรงกันข้ าม
เราอาจเคยเห็นสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ทางทหารที่ไม่ดีซงึ่ ไปซ� ้ำเติม
ความตึงเครี ยดทางการเมืองจนน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ที่เลวร้ าย นอกจากนี ้
เรายังเคยเห็นว่าความไม่เป็ นมืออาชีพของกองทัพท�ำให้ เกิดเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์ และส่งผลให้ ผ้ นู �ำทางการเมืองตกอยูใ่ นสถานะที่ไม่
สามารถถอยกลับได้ ซึง่ เป็ นเหตุให้ สถานการณ์ที่ไม่ดีอยูแ่ ล้ วยิ่งเลวร้ าย
ลงจนเกินจะควบคุมเอาไว้ ได้ อีกต่อไป ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ของความ

ร่วมมือทางทหารที่เหมาะสม ได้ แก่ การฝึ กทางทหารอันเป็ นผลจากการ
ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมแห่งสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ อาเซียน และชาติพนั ธมิตร โดยการฝึ ก
ร่วมดังกล่าวจัดขึ ้นในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ในประเทศบรูไน และ
ประกอบด้ วยก�ำลังพลมากกว่า 3,000 นาย จาก 18 ประเทศที่เข้ าร่วม
การประชุมดังกล่าว ความร่วมมือทางปฏิบตั กิ ารและยุทธวิธีดงั กล่าว
ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ทางยุทธศาสตร์ และลดความตึงเครี ยดลง การ
ฝึ กไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าแค่เฉพาะการฝึ กเองเท่านัน้ แต่ยงั มีคณ
ุ ค่าในอีกหลาย
ๆ ด้ าน เช่น การวางแผนร่วมกันและการท�ำงานร่วมกันก่อนการฝึ ก
จริ งเพื่อท�ำให้ การฝึ กด�ำเนินไปอย่างราบรื่ น กิจกรรมเหล่านี ้เป็ นโอกาส
อันดีสำ� หรับทหารและเจ้ าหน้ าที่รักษาความมัน่ คงที่จะเติบโตไปด้ วย
กัน ผูกพันกันและไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน ท�ำให้ เราสามารถพัฒนาช่องทางที่
เป็ นทางเลือกใหม่ในการท�ำให้ เหตุการณ์สงบลงเมื่อเกิดเรื่ องที่ไม่ดีขึ ้น
ด้ วยความพยายามเช่นนี ้เอง เราจึงสามารถสร้ างอนาคตที่เต็มไปด้ วย
สันติภาพและความมัง่ คัง่ บนพื ้นฐานของความไว้ วางใจและความเคารพ
ซึง่ กันและกันและการแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่างกัน o
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ธนาคารอาหรั บ
มีความผิดในข้ อหา

ใ

ส นั บ ส นุ น ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย

นการตัดสินคดีประวัตศิ าสตร์ คดีหนึง่ ธนาคารอาหรับซึง่ มีฐาน
อยูใ่ นจอร์ แดนและมีสาขาในหลายประเทศ ถูกคณะลูกขุน
สหรัฐฯ ตัดสินว่ามีความผิดฐานสนับสนุนการก่อการร้ ายถึง 24
กระทงจากการโอนเงินให้ กลุม่ ฮามาส
คณะลูกขุนชาวนิวยอร์ กใช้ เวลาวินิจฉัยเกือบสองวันเต็ม
หลังจากเสร็ จสิ ้นการพิจารณาคดีในศาลที่ใช้ เวลาถึงหนึง่ เดือน ก่อนที่
จะได้ ค�ำตัดสินในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ทางการได้ ยื่นฟ้องคดีนี ้
กับศาลของรัฐบาลกลางในปี พ.ศ. 2547 “คดีนี ้ถือเป็ นก้ าวที่ส�ำคัญ”
นายแกรี โอลเซน หนึง่ ในทีมทนายที่เป็ นตัวแทนของญาติและเหยื่อ
ชาวอเมริ กนั ประมาณ 300 คน จากการโจมตี 24 ครัง้ ทังในดิ
้ นแดน
อิสราเอลและปาเลสไตน์ระบุ
นับเป็ นครัง้ แรกที่สถาบันการเงินถูกตัดสินว่ามีความผิดข้ อหา
สนับสนุนการก่อการร้ าย ธนาคารอาหรับซึง่ มีทรัพย์สนิ มูลค่า 46.4 พัน
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.5 ล้ านล้ านบาท) กล่าวว่าจะอุทธรณ์
ค�ำตัดสินของศาล
ทนายจ�ำเลยแย้ งว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี ้ว่าผู้บริ หารของธนาคาร
อาหรับสนับสนุนการก่อการร้ าย และปฏิเสธข้ อกล่าวหาที่วา่ ธนาคารรู้ดี
อยูแ่ ล้ วว่าโอนเงินให้ ผ้ กู ่อการร้ าย เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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เปลี่ยนเลือด

เป็ นเงิน

นายอีริก บิมพอง มีข้อเสนอในการหาเงินส�ำหรับชายหนุม่ ชาว
กานาที่ก�ำลังตกงาน ซึง่ ข้ อเสนอที่วา่ ก็คือการขายเลือดนัน่ เอง
ในแต่ละวัน นายบิมพองจะใช้ เวลาเตร่อยูแ่ ถว ๆ โรงเรี ยน
บาร์ และบนท้ องถนนในย่านคนจนของเมืองอักกรา เพื่อชักชวน
วัยรุ่นหรื อคนอายุ 20 กว่า ๆ มาบริ จาคเลือดบริ เวณด้ านนอก
โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองหลวงของประเทศกานา
ผู้บริ จาคเลือดเชิงพาณิชย์ ตามค�ำที่เจ้ าหน้ าที่ใช้ เรี ยกพวก
เขา ช่วยอุดช่องว่างในประเทศที่มกั เผชิญปั ญหาขาดแคลน
เลือด โดยความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาท�ำให้ ชาวกานา
บางส่วนไม่กล้ าบริ จาคเลือด
เมื่อคนไข้ ต้องการเลือดแต่ธนาคารเลือดไม่มีเลือดเหลืออยู่
แถมครอบครัวและเพื่อน ๆ ก็ไม่สามารถหรื อไม่เต็มใจจะบริ จาค
เลือด สุดท้ ายแล้ วคนรับจ้ างบริ จาคเลือดก็ก้าวเข้ ามาเพื่อแลก
เลือดของตนกับเงินจ�ำนวนหนึง่ ปั จจุบนั ค่าตอบแทนต่อเลือด
0.57 ลิตรอยูท่ ี่ 31 ถึง 37 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1,000
– 1,200 บาท) โดยนายบิมพองจะหักค่าหัวคิว 6.20 เหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 200 บาท)
แม้ วา่ การบริ จาคเลือดจะช่วยรักษาชีวิตคนไข้ ได้ แต่เจ้ า
หน้ าที่สาธารณสุขก็กงั วลว่าผู้บริ จาคอาจแพร่โรคต่าง ๆ เช่น
เอชไอวีหรื อตับอักเสบไปยังผู้รับบริ จาคได้
นายบิมพองไม่สนใจความกังวลเรื่ องความปลอดภัย เขา
บอกว่าห้ องแล็บควรรับผิดชอบในการตรวจคัดกรอง เลือดของ
ผู้บริ จาคจะถูกทดสอบหาเชื ้อเอชไอวี ตับอักเสบชนิดบีและซี
และซิฟิลสิ นอกจากนี ้ผู้บริ จาคยังต้ องตอบค�ำถามว่าเคยเป็ น
มาลาเรี ยหรื อไม่
“เรื่ องนี ้ไม่ใช่เรื่ องปกติ ที่จริ งเราไม่สนับสนุนการบริ จาค
เลือดในลักษณะนี ้” นายสตีเฟน แอดดาย โฆษกส�ำนักบริ การ
โลหิตแห่งชาติกานากล่าว “ผู้บริ จาคบางคนไม่ร้ ูด้วยซ� ้ำว่าตัว
เองกรุ๊ปเลือดอะไร” เขากล่าวต่อว่าการจะท�ำให้ ธนาคารเลือดมี
สต็อกเลือดเก็บไว้ ยงั คงต้ องใช้ ความพยายามอย่างหนัก
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ส�ำนักบริ การโลหิตแห่งชาติมกั จะอาศัยเลือดจากบรรดา
นักเรี ยนนักศึกษาที่บริ จาคเลือดประมาณวันละ 250 ยูนิต และ
น�ำไปใช้ ทางตอนใต้ ซงึ่ นับเป็ นพื ้นที่หนึง่ ในสามของประเทศ
รวมทังอั
้ กกราซึง่ เป็ นเมืองหลวงของกานา ทางส�ำนักบริ การได้
ส่งสัญญาณการขาดแคลนเลือดซ� ้ำแล้ วซ� ้ำเล่าทังทางวิ
้
ทยุและ
หนังสือพิมพ์เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาบริ จาคเลือด
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ส�ำนักบริ การโลหิตแห่งชาติ
ได้ จดั รถรับบริ จาคเลือดเคลื่อนที่ที่ห้างสรรพสินค้ าแห่งหนึง่ ใน
เมืองอักกรา โดยหวังว่าจะมีผ้ มู าบริ จาคเลือด 1,500 คน แต่
ปรากฏว่าได้ ผ้ บู ริ จาคจริ งแค่ 5 คนเท่านัน้ อเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

แทนซาเนีย

แข่ งคริกเก็ตบนสนาม

สูงที่สุดในโลก

แ

ผนที่ เต๊ นท์ น� ้ำ อาหาร พร้ อม
ทังหมดนี
้
้เป็ นของจ�ำเป็ นในการเดิน
ทางขึ ้นสูค่ ลิ มิ นั จาโร ซึง่ เป็ นยอด
เขาที่สงู ที่สดุ ในทวีปแอฟริ กาและ

ปกคลุมด้ วยหิมะ
ไม้ คริ กเก็ต ลูกคริ กเก็ต ประตู สนับเข่า พร้ อม
อุปกรณ์เหล่านี ้ก็จ�ำเป็ นเมื่อคุณหวังจะท�ำลายสถิตโิ ลก
ส�ำหรับการแข่งขันคริ กเก็ตในสนามที่สงู ที่สดุ
นักคริ กเก็ตทังสองที
้
มใช้ เวลาทังสิ
้ ้นแปดวันในการ
เดินทางหฤโหดขึ ้นสูภ่ เู ขาไฟลูกใหญ่ที่ดบั สนิทในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2557 เพื่อลงแข่งคริ กเก็ตแบบที่เรี ยก

เอเอฟพี / เก็ตตีอ้ มิ เมจ

ว่า ทเวนตี ้20 แบบเต็มในปล่องภูเขาไฟที่ปกคลุมด้ วย
น� ้ำแข็งใต้ ยอดเขาขรุขระที่มีความสูงถึง 5,785 เมตร
“คิลมิ นั จาโรไม่ใช่ที่ที่ผมคิดจะเล่นคริ กเก็ต
แน่นอน แต่ด้วยความสูงขนาดนี ้ ผมคิดว่ามันเป็ น
ความท้ าทายที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะฉะนันผมไม่
้
มีทาง
พลาดอยูแ่ ล้ ว” นายแอชลีย์ กิลส์ ต�ำนานคริ กเก็ตชาว
อังกฤษ หนึง่ ในกัปตันทีมซึง่ มีทงผู
ั ้ ้ เล่นอาชีพและสมัคร
เล่นกล่าว
การได้ ยนิ เสียงไม้ วลิ โลว์ฟาดลงบนลูกหนังทีร่ ะดับ
ความสูงมากกว่า 5 กิโลเมตร เป็ นความฝั นทีไ่ ม่ธรรมดา
เอาเสียเลยและนัน่ ก็เป็ นแนวคิดของนายเดวิด ฮาร์ เปอร์

ผู้ น� ำค น ให ม่ สั ญ ญ า ว่ า

ผู้หญิง

หัวหน้ าคณะเดินทางและทีป่ รึกษาธุรกิจโรงแรมใน
อังกฤษ นายฮาร์ เปอร์ เล่าว่าเขาวางแผนจัดการแข่งขัน
ครัง้ นี ้ในบาร์ หลังจากภรรยาของเขาบอกว่า “ทางเดียวที่
เขาจะได้ เล่นคริกเก็ตในระดับสูงสุดก็คงเป็ นการไปเล่น
บนยอดเขา”
คณะเดินทางประกอบด้ วยผู้เล่นและกรรมการรวม
30 คน และชาวแทนซาเนียราว 100 คนทีม่ าช่วยแบก
อุปกรณ์และอาหาร สถิตโิ ลกส�ำหรับการแข่งขันคริกเก็ต
ในสนามทีส่ งู ทีส่ ดุ ก่อนหน้ านี ้อยูท่ ี่ 5,165 เมตรบนเทือก
เขาหิมาลัยทีเ่ อวอเรสต์เบสแคมป์ในประเทศเนปาล เมือ่
ปี พ.ศ. 2552 เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

อัฟกานิสถาน

จะมีสิทธิเท่ าเทียมกับผู้ชาย
ประธานาธิบดีคนใหม่ของอัฟกานิสถานให้ ค�ำมัน่ ว่าจะสนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงมี
บทบาทส�ำคัญในคณะรัฐบาลของเขา และกล่าวกับทังประเทศว่
้
าผู้หญิงมีความ
ส�ำคัญต่ออนาคตของอัฟกานิสถาน
นายอัชราฟ กานี อาห์มดั ไซ ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นประธานาธิบดีในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2557 จับมือผู้สนับสนุนที่เป็ นผู้หญิงหลังกล่าวค�ำปราศรัยแถลง
ชัยชนะในการเลือกตัง้ ก่อนที่เขาและคนอื่น ๆ จะชูมือขึ ้นเหนือศีรษะ นับเป็ นช่วง
เวลาส�ำคัญในประเทศที่ผ้ หู ญิงมักจะถูกกีดกันทางสังคม
นายกานี อาห์มดั ไซ กล่าวว่าเขาอยากเห็นสตรี อฟั กันเข้ ามาท�ำงานต�ำแหน่ง
สูง ๆ ในรัฐบาล รวมทังในศาลสู
้
งซึง่ ไม่เคยมีผ้ หู ญิงท�ำหน้ าที่เป็ นผู้พิพากษามา
ก่อน เขายังยืนกรานเรื่ องนี ้ต่อไประหว่างการปราศรัยที่ออกอากาศไปทัว่ ประเทศ
“เมื่อมองดูใบหน้ าของสตรี เหล่านี ้ ผมสามารถมองเห็นผู้น�ำอัฟกานิสถานใน

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

อนาคต” เขากล่าวขณะบอกกับบรรดา “พี่สาวและน้ องสาว” ของเขาที่เข้ าร่วมงาน
ดังกล่าวว่าพวกเธอมีสทิ ธิเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนทังในสั
้ งคมและในรัฐบาล
นายกานี อาห์มดั ไซ ซึง่ ปั จจุบนั อายุ 65 ปี เป็ นคนฉลาดเฉลียวและมีการ
ศึกษาสูง นอกจากจะเป็ นอดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังแล้ ว เขายัง
เคยท�ำงานที่ธนาคารโลกและได้ รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐ
นิวยอร์ ก ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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61

APDF

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

เล็นดง

การฟ้อนทรงเจ้ า
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ค

คนทรงชาวเวียดนามฟ้ อนร�ำในท่วงท่าที่เหมือน
ก�ำลังตกอยูใ่ นภวังค์ ต่อสูก้ บั ศัตรู ที่มองไม่เห็นด้วย
ดาบตามจังหวะกลองและเสี ยงสวดเป็ นท่วงท�ำนอง
ของนักดนตรี ในขณะที่ผชู ้ มต่างพากันจับตาดูอย่าง

ตั้งอกตั้งใจ
นางเหงียน ทิฮวั เป็ นข้าราชการในตอนกลางวัน และเป็ น
ร่ างทรงเมื่อถูกประทับร่ าง วันนี้นางฮัวสวมผ้าคลุมสี แดงที่เย็บ
ปั กอย่างประณี ตงดงามเพื่อฟ้ อนร�ำในพิธีเล็นดงที่วดั เอกชนแห่ง
หนึ่งในกรุ งฮานอย “ฉันไม่รู้ตวั เลยว่าตัวเองท�ำอะไรลงไป” นาง
ฮัวเล่าหลังจบการแสดงห้าชัว่ โมง ซึ่งต้องเปลี่ยนเสื้ อผ้าอย่างน้อย
15 ชุด
แม้ตอนนี้นางฮัวในวัย 50 ต้น ๆ ไม่ได้เป็ นคนทรงอาชีพ แต่
จะท�ำพิธีเมื่อวิญญาณประทับร่ างเท่านั้น คนท�ำและคนร่ วมพิธี
มักจะหันมาพึ่งพิธีกรรมโบราณนี้เพื่อลดความเครี ยด หรื อขอให้
วิญญาณช่วยแก้ปัญหาหัวใจหรื อการงาน ในอดีตเจ้าอาณานิคม
อย่างฝรั่งเศสและผูน้ ำ� คอมมิวนิสต์ของเวียดนามจ�ำกัดการท�ำพิธี
ทรงเจ้าเข้าผี แต่ประเพณี ซ่ ึงบางครั้งถือเป็ นพิธีนอกรี ตนี้ได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ นับตั้งแต่รัฐบาลเริ่ มผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ที่เคร่ งครัดลงเมื่อทศวรรษก่อน

การรักษาแบบโบราณส�ำหรับโรคภัยไข้เจ็บสมัยใหม่

นางฮัวท�ำพิธีเล็นดงอย่างน้อยสองครั้งต่อปี “ฉันไม่กล้าบอกแม่
เพราะแม่จะบอกว่าฉันบ้า” ข้าราชการที่จ่ายเงินประมาณ 2,000
เหรี ยญสหรัฐฯ (ราว 64,000 บาท) ต่อการท�ำพิธีหนึ่งครั้งกล่าว
(ทุกคนสามารถบริ จาคเงินเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการท�ำพิธีเล็นดง
แต่ละครั้งโดยไม่จำ� เป็ นต้องเข้าร่ วมพิธีโดยตรง)
เพื่อนร่ วมงานของนางฮัวเองซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์กไ็ ม่รู้วา่ นางฮัวท�ำพิธีเล็นดง พรรคคอมมิวนิสต์
ห้ามประชาชนประกอบพิธีเล็นดงอย่างสิ้ นเชิงจนกระทัง่ ช่วง
ทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) แม้วา่ จะมีการประกอบพิธี
นี้แบบลับ ๆ ก็ตาม แม้แต่ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบพิธีเล็นดงก็อาจ
ต้องเสี ยค่าปรับประมาณ 250 เหรี ยญสหรัฐฯ (ราว 8,000 บาท)
ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากรัฐบาลต้องการจะป้ องปรามคนท�ำพิธีที่
มุ่งแสวงหาก�ำไรมากกว่าผูท้ ี่ศรัทธาในพิธีเล็นดงอย่างแท้จริ ง
เหมือน นางฮัว “รัฐบาลพยายามสัง่ ห้ามพิธีเล็นดง แต่จนแล้วจน
รอดก็ลม้ เหลว เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะห้ามท�ำพิธีเล็นดง” ศาสตรา
จารย์ทินห์กล่าว

คนท�ำและคนร่ วมพิธีมกั จะหันมาพึ่งพิธีกรรม
โบราณนี้เพื่อลดความเครี ยด หรื อขอให้วญ
ิ ญาณ
ช่วยแก้ปัญหาหัวใจหรื อการงาน

AFP/GETTY IMAGES

หกปี ที่แล้วนางฮัวเคยไม่สบายด้วยอาการนอนไม่หลับ เบื่อ
อาหารและอ่อนเพลีย เมื่อไปหาหมอแผนปั จจุบนั หมอก็ไม่
สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ หลังจากได้รับค�ำแนะน�ำจากเพื่อน
คนหนึ่ง นางฮัวจึงไปหาคนท�ำพิธีเล็นดงซึ่งบอกให้นางลองท�ำ
พิธีเข้าทรงด้วยตนเอง “ฉันประหลาดใจมากที่สุขภาพดีข้ ึนทันที”
นางฮัวกล่าว และยังเล่าต่อด้วยว่าไม่ใช่แค่สุขภาพอย่างเดียว
เท่านั้น แต่การท�ำงานของตนก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึนด้วย
งานวิจยั ชั้นน�ำชิ้นหนึ่งอธิบายว่า พิธีโบราณของเวียดนามนี้
เกี่ยวข้องกับ “การเรี ยกวิญญาณคนตายมาเข้าร่ างคนเป็ นเพื่อเชื่อม
โยงระหว่างอดีตกับปัจจุบนั ” นักดนตรี จะเล่นเพลงพื้นบ้านเพื่อ
ช่วยให้คนทรงเข้าสู่ หว้ งภวังค์ ในพิธีจะมีผชู ้ ่วยหลายคนเพื่อคอย
ช่วยคนทรงเปลี่ยนเสื้ อผ้าหรื อเตรี ยมเครื่ องเซ่นส�ำหรับวางบน
แท่นบูชา ซึ่งมีต้ งั แต่ไก่ไปจนถึงเค้ก
คนทรงจะพิถีพิถนั เลือกวันที่เป็ นสิ ริมงคลส�ำหรับท�ำพิธีไว้
ล่วงหน้า คนท�ำพิธีเล็นดงมักจะเสนอให้บริ การตามวัดต่าง ๆ ใน
ช่วงระหว่างวันตรุ ษของเวียดนามราว ๆ ปลายเดือนมกราคม ถึง
สิ้ นเดือนสามทางจันทรคติซ่ ึงตรงกับเดือนเมษายน ระหว่างพิธี
เล็นดง คนท�ำพิธีจะดูเหมือนล่องลอยอยูใ่ นภวังค์ ร้องเพลง สวด
มนต์ และเต้นร�ำตามจังหวะดนตรี ที่เกิดจากเครื่ องดนตรี ไม่กี่ชิ้น
“มันไม่ใช่การฟ้ อนร�ำบ้า ๆ บอ ๆ ของคนเสี ยสติ” ศาสตราจารย์
โหง ดุ๊กทินห์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเวียดนามประจ�ำ
สถาบันวิจยั แห่งหนึ่งกล่าว
ศาสตราจารย์ทินห์กล่าวว่า การท�ำพิธีเล็นดง สามารถช่วย
คนที่เครี ยดมาก ๆ หรื อเริ่ มมีความผิดปกติทางจิตได้ “พวกเขา
จะท�ำพิธีเล็นดงเพื่อขจัดปั ญหา และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติของ
ตน เมื่อสังคมพัฒนาขึ้น ความกดดันทางจิตใจก็เพิ่มเป็ นทวีคูณ
ความเครี ยดทวีความรุ นแรงขึ้น ท�ำให้คนหันเข้าหาพิธีเล็นดง
มากขึ้น”

การไม่ยอมรับของสังคม

หน้ าตรงข้ ามและด้ านบน: การประกอบพิธีเล็นดงทีว่ ดั
แห่ งหนึ่งในกรุงฮานอย เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวว่าบางครั้งกฎระเบียบก็อาจ
เป็ นสิ่ งจ�ำเป็ น ตั้งแต่มีการผ่อนคลายข้อจ�ำกัดลง ธุรกิจด้านนี้ก็
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐีใหม่ชาวเวียดนามบางรายยินดีที่
จะจ่ายเงินสูงถึง 50,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อราว 1.6 ล้านบาท)
ส�ำหรับการท�ำพิธีเล็นดงเพียงครั้งเดียว แต่ปัญหาคือไม่ใช่เรื่ อง
ง่ายเลยที่คนทัว่ ไปจะแยกแยะได้วา่ ใครเป็ นคนตัวจริ งหรื อตัว
ปลอม “คนท�ำพิธีจำ� นวนมากใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยูเ่ พียง
นิดเดียวมาหลอกเอาเงินคนอื่น” คนท�ำพิธีรายหนึ่งกล่าว “นัน่
ท�ำให้คนสับสน เพราะพวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้วา่ พิธีเล็น
ดงของจริ งกับของปลอมต่างกันอย่างไร”
APD FORUM
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เอเอฟพี / เก็ตตีอ้ มิ เมจ

การปฏิรูปกีฬาแบบ
ดัง้ เดิมของอินเดีย
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

แ

ม้ จะเป็ นหนึง่ ในผู้เล่นกาบัดดี ้ระดับแนวหน้ าของอินเดียมา
หลายปี แต่นายเอเจย์ ฐากูร ผู้คร�่ ำหวอดในกีฬาแบบดังเดิ
้ ม
ชนิดนี ้ที่ผสมผสานระหว่างการไล่จบั และมวยปล� ้ำก็ยงั ไม่คอ่ ยเป็ นที่
รู้จกั ในบ้ านเกิดของตนเอง
แต่แล้ ว เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ ้นมาในชัว่ ข้ ามคืนในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เมื่อการแข่งขันกาบัดดี ้ระดับอาชีพครัง้ แรกที่
เรี ยกว่า โปร กาบัดดี ้ ลีก เปิ ดตัวขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการถ่ายทอด
สดทางโทรทัศน์ มีผ้ สู นับสนุนเชิงธุรกิจ และมีชดุ กีฬาผ้ ายืดสีสนั
สดใส การแข่งขันกาบัดดี ้ระดับอาชีพให้ ชีวิตใหม่แก่นกั กีฬาชนิดนี ้ที่มี
การละเล่นในสนามทรายหลังบ้ านในประเทศอินเดียมาหลายชัว่ อายุ
คน “ผมรู้สกึ ดีมาก ๆ เวลาเด็ก ๆ มาขอลายเซ็น” นายฐากูร ผู้เล่น
วัย 27 ปี กล่าวหลังเสร็ จสิ ้นการแข่งขันกับทีมเบงกาลูรู บูลส์ ซึง่ เป็ น
หนึง่ ในแปดทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขันครัง้ ใหม่นี ้ “ทุกอย่างเป็ นเรื่ องใหม่
ส�ำหรับผม และท�ำให้ ผมอยากรู้สกึ แบบนี ้อีกเรื่ อย ๆ”
แม้ เงินทุนสนับสนุนการแข่งขันจะเป็ นแค่เศษเสี ้ยวหนึง่ ของเงิน
ทุนที่ ทุม่ ให้ กบั กีฬาคริ กเก็ตในอินเดีย แต่ผ้ สู นับสนุนเชิงพาณิชย์ก็
ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้ ากีฬาที่เคยมีภาพลักษณ์ของความล้ าสมัย และ
เปลี่ยนชีวิตผู้เล่นกีฬาชนิดนี ้ “ผมไม่เคยคิดเลยว่าผู้สนับสนุนจะให้
เงินทุนกับกีฬากาบัดดี ้” นายฐากูรที่มีน� ้ำหนัก 80 กิโลกรัม และตอน
นี ้มีเงินพอส�ำหรับซื ้ออาหารที่จ�ำเป็ นต่อร่างกายเพื่อจะสามารถเล่น
กีฬาได้ อย่างดีที่สดุ
การแข่งขันกาบัดดี ้จะมีผ้ เู ล่นสองทีม ทีมละเจ็ดคน โดยแต่ละทีม
จะแยกกันอยูค่ นละฝั่ งของสนามแข่งที่มีขนาดพอ ๆ กับสนามเทนนิส
และผลัดกันรุกผลัดกันรับ “ฝ่ ายรุก” ของแต่ละทีมจะต้ องเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็ วไปยังแดนของฝ่ ายตรงข้ าม และพยายามแตะตัวผู้เล่น
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ของฝ่ ายตรงข้ ามโดยไม่ให้ ถกู จับได้ ก่อนที่จะกลับแดนของตัวเอง ผู้
เล่นจะเปล่งเสียงว่า “กาบัดดี ้” ซ� ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพิสจู น์วา่ ตนไม่
ได้ หายใจเข้ าขณะที่รุกเข้ าไปในแดนของฝ่ ายตรงข้ ามซึง่ ถือว่าผิดกฎ
เสียงเชียร์ กระหึ่มของแฟนกีฬา
การแข่งขันกาบัดดี ้ในรูปแบบอื่น ๆ อาจเป็ นแบบที่ทนั สมัยและใช้
อุปกรณ์ไฮเทค อย่างเช่น การแข่งขันที่ ทากะราชะ อินดอร์ สเตเดียม
ซึง่ เป็ นศูนย์กีฬาในร่มที่กรุงนิวเดลี แฟนกีฬาที่ร้องเชียร์ จะเปิ ดเพลง
เสียงดังกระหึม่ พร้ อมกับจุดดอกไม้ ไฟและปล่อยควันขณะที่แสงไฟ
สปอร์ ตไลท์สอ่ งไปที่บรรดาผู้เล่นในชุดผ้ ายืดแนบเนื ้อ ไม่มีการเปล่ง
เสียงว่า “กาบัดดี ้” แต่จะมีจอภาพเหนือศีรษะแสดงการนับถอยหลัง
30 วินาที ทังหมดนี
้
้ท�ำให้ การแข่งขันเป็ นภาพที่นา่ ตื่นตาตื่นใจส�ำหรับ
ผู้ชมทังในสนามและที
้
่อยูท่ างบ้ าน เจ้ าของทีมต่าง ๆ มีทงเจ้
ั ้ าพ่อสื่อ
นักอุตสาหกรรมชันน�
้ ำและดารายอดนิยมของบอลลีวดู การแข่งขันนี ้
ได้ รับแรงบันดาลใจจาก อินเดียน พรี เมียร์ ลีก ซึง่ เป็ นการแข่งขันคริ ก
เก็ตแบบ ทเวนตี20 ที่มีเงินทุนมหาศาล
นายจารุ ชาร์ มา นักพากย์กีฬาผู้มีประสบการณ์ที่คดิ ค้ นการ
แข่งขันแบบใหม่นี ้กล่าวว่า การเปรี ยบเทียบระหว่างกีฬาทังสอง
้
ประเภทนันเป็
้ นเรื่ องที่เกินก�ำลัง “เราไม่ได้ มีเงินทุนมากขนาดนัน้ แต่
อินเดียน พรี เมียร์ ลีก ท�ำให้ เรารู้วา่ กีฬาจะน่าดูได้ ถ้าเราจัดรูปแบบ
การแข่งขันให้ ดีกว่าเดิม”
นักกีฬากาบัดดี ้ระดับแนวหน้ าจะได้ คา่ ตอบแทนราว ๆ 20,000
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 650,000 บาท) ต่อหนึง่ ฤดูกาลที่มี
ระยะเวลาสองเดือน ในขณะเดียวกัน ทีมคริ กเก็ต เดลี แดร์ เดวิลส์
จ่ายเงิน 1.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 45.6 ล้ านบาท) ให้
กับนายเควิน ปี เตอร์ เซน นักกีฬาคริ กเก็ตชาวอังกฤษผู้โด่งดังในการ
แข่งขัน อินเดียน พรี เมียร์ ลีก
นายชาร์ มาได้ ความคิดในเรื่ องการจัดการแข่งขันหลังจากที่ได้
เห็นความนิยมในกีฬากาบัดดี ้ที่เอเชียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2549 ที่กรุง
โดฮา “โลกยังไม่เห็นความมีเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี ้” นายชาร์ มากล่าว
และเพิ่มเติมว่า มันเป็ นเรื่ องน่าละอายส�ำหรับอินเดียซึง่ เป็ นประเทศ
ต้ นก�ำเนิดของกีฬาชนิดนี ้ที่ไม่เห็นความส�ำคัญของสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าทาง
วัฒนธรรม “ถ้ าเราไม่ให้ ความเคารพและไม่ภาคภูมิใจในความส�ำเร็ จ
ของเรา มันก็เป็ นเรื่ องที่นา่ ละอาย”
กาบัดดี ้เป็ นกีฬาที่เล่นในประเทศต่าง ๆ ราว 35 ประเทศ รวมทัง้
บังกลาเทศ ปากีสถานและเกาหลีใต้ แต่อินเดียเป็ นผู้คว้ าเหรี ยญทอง
มาครองได้ หมดทังเจ็
้ ดเหรี ยญนับตังแต่
้ ที่มีการแข่งขันกีฬาชนิดนี ้เป็ น
ครัง้ แรกที่เอเชี่ยนเกมส์ในปี พ.ศ. 2533 สื่อท้ องถิ่นรายงานว่า การ
แข่งขันวันแรกของฤดูกาลเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 นัน้ มีผ้ ชู ม
ทังสิ
้ ้น 22 ล้ านคน
นางราดาห์ คาปูร์ นักธุรกิจและเจ้ าของทีมในเดลีกล่าวว่า
อินเดียมองเห็นศักยภาพของกีฬาพื ้นเมืองชนิดนี ้แล้ ว “ดิฉนั เชื่อว่าคน
จ�ำนวนมากยังคงมีข้อสงสัย แต่นนั่ ก็คือโอกาสที่เรามีอยู”่ นางคาปูร์
กล่าว “สหรัฐฯ ยังสามารถท�ำให้ เบสบอลและอเมริ กนั ฟุตบอลเป็ นที่
นิยมได้ เลย”
การแข่งขันกาบัดดี ้โลกจัดขึ ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดย
มุง่ เป้าที่ผ้ ชู มชาวอินเดียจ�ำนวนมากที่กระจัดกระจายอยูต่ ามที่ตา่ ง
ๆ ของโลก การแข่งขันจะเริ่ มต้ นที่กรุงลอนดอน และไปยังสหรัฐฯ
และแคนาดา รวมทังประเทศอื
้
่น ๆ อีกด้ วย “มันเหมือนกีฬาของเด็ก
ที่ผ้ ใู หญ่เอามาเล่น” นายฟรานซิส บริ ตชกี วัยรุ่นชาวอเมริ กนั ที่เพิ่ง
เปลี่ยนมาชื่นชอบกีฬาชนิดนี ้ กล่าวในเดลี
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ประเทืองปั ญญา

นักวิทยาศาสตร์คน้ พบวิธีลบความทรงจ�ำทีเ่ ลวร้ าย

นั

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

กอบโดย ฟอรัม
ภาพประ

ถูกไฟฟ้าช็อต ในขณะที่หนูอีกกลุม่ หนึง่ ที่มีความทรงจ�ำที่เจ็บปวดถูก
กวิทยาศาสตร์ จากญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กาพบว่า อารมณ์
น�ำไปท�ำความรู้จกั กับหนูเพศเมีย
ที่เชื่อมโยงกับความทรงจ�ำสามารถเขียนขึ ้นใหม่ได้ นัน่
นายโทเนกาวาเล่าว่า ทีมวิจยั ของเขาค้ นพบว่าอารมณ์ของ
หมายความว่าเหตุการณ์เลวร้ ายในอดีตอาจถูกแก้ ไขให้
ประสบการณ์ใหม่มีอ�ำนาจเหนือกว่าอารมณ์เดิม เหมือนกับเป็ นการ
ดีขึ ้น และในทางตรงกันข้ ามเรื่ องราวดี ๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็ นเลว
ร้ ายลงได้ การค้ นพบกลไกเบื ้องหลังกระบวนการดังกล่าวช่วยอธิบาย เขียนความทรงจ�ำขึ ้นใหม่วา่ หนูร้ ูสกึ อย่างไร “เราท�ำการทดลองในห้ อง
เดิม และพบว่าความทรงจ�ำเกี่ยวกับความกลัวเดิมหายไป” นายโทเน
พลังของจิตบ�ำบัดเพื่อรักษาโรคทางจิตในปั จจุบนั เช่น โรคซึมเศร้ า
หรื อภาวะเครี ยดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ (พีทีเอสดี) และ กาวาระบุ
อย่างไรก็ตาม การลบความทรงจ�ำเดิมสามารถท�ำได้ ด้วยการ
อาจเป็ นหนทางใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช “การค้ นพบเหล่านี ้
เป็ นการรับรองความส�ำเร็จของจิตบ�ำบัดที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั โดยการเปิ ด ควบคุมสมองส่วนฮิปโปแคมปั สซึง่ ไวต่อสิง่ แวดล้ อมเท่านัน้ ผลลัพธ์
แบบเดียวกันนี ้จะไม่เกิดขึ ้นด้ วยการควบคุมอมิกดาลา
เผยกลไกเบื ้องหลังวิธีการบ�ำบัด” นายซูซมุ ุ โทเนกาวา หัวหน้ าทีมวิจยั
นายโทเนกาวากล่าวว่าความเชื่อมโยงระหว่างความทรงจ�ำทาง
เปิ ดเผย
บริ บทในฮิปโปแคมปั ส และอารมณ์ที่ “ดี” หรื อ “ไม่ดี”
ทีมวิจยั ที่ตงขึ
ั ้ ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันไร
ในอมิกดาลาจะแข็งแกร่งขึ ้นหรื ออ่อนแอลงขึ ้น
เคนของญี่ปนและสถาบั
ุ่
นเทคโนโลยีแมสซาชู
อยูก่ บั สิง่ ที่เคยประสบ
เซตต์ในสหรัฐฯ ใช้ ออพโตเจเนติคส์ ซึง่ เป็ น
นักวิจยั หวังว่าการค้ นพบครัง้ นี ้จะ
เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ แสงควบคุมสมอง
น�ำไปสูค่ วามเป็ นไปได้ ในการรักษา
เพื่อท�ำความเข้ าใจว่าจะเกิดอะไรขึ ้น
ความผิดปกติที่สง่ ผลจากอารมณ์
เมื่อเรานึกถึงเหตุการณ์ในอดีต
เช่น โรคซึมเศร้ าหรื อพีทีเอสดี
นักวิจยั พบว่าความทรง
ซึง่ เป็ นอาการที่พบในคนที่ผา่ น
จ�ำเกี่ยวกับความรู้สกึ ที่อบอุน่
เหตุการณ์ที่เป็ นอันตรายร้ าย
หรื อความกลัวมาก ๆ ซึง่ จะ
แรงถึงชีวิตหรื อน่ากลัวมาก ๆ
ถูกกระตุ้นด้ วยปฏิสมั พันธ์
เช่น ทหาร เป็ นต้ น
ระหว่างสมองส่วนฮิปโป
“ในอนาคต ผมหวังว่าเมือ่ มี
แคมปั สที่มีหน้ าที่เก็บความ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เราจะสามารถ
ทรงจ�ำของเรา และอมิกดาลา
ควบคุมเซลล์ประสาทในสมอง
ซึง่ เชื่อว่ามีหน้ าที่เข้ ารหัสข้ อมูล
สมองกลีบขมับ
โดยไม่ต้องต่อสายระโยงระยาง
ทังแง่
้ ดีและแง่ร้าย มีความยืดหยุน่
หรือใช้ เครื่องมือรุกรานเนื ้อเยือ่ เช่น
มากกว่าที่เราเคยคิดกัน
อมิกดาลา
ขัวไฟฟ
้ ้ า” นายโทเนกาวา ซึง่ ได้ รบั รางวัล
“ขึ ้นอยูก่ บั ว่า เรื่ องดีและเรื่ องร้ ายมี
โนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์เมือ่
อ�ำนาจมากแค่ไหน มีการแข่งขันกันระหว่าง
ฮิปโปแคมปัส
ปี พ.ศ. 2530 กล่าว “วันหนึง่ เราอาจจะสามารถ
ทังสองฝ่
้
าย” นายโทเนกาวากล่าว
แทนทีค่ วามทรงจ�ำทีเ่ ลวร้ ายด้ วยความทรงจ�ำดี ๆ ได้ ”
นักวิจยั ฉีดโปรตีนสาหร่ายที่ไวต่อแสงสว่างให้ หนู
รายงานการวิจยั เรื่ องนี ้ได้ รับการตีพิมพ์ลงในวารสารทาง
ทดลองตัวผู้สองกลุม่ ซึง่ ช่วยให้ นกั วิทยาศาสตร์ สามารถระบุการเกิด
วิทยาศาสตร์ “เนเจอร์ ” ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยใน
ความทรงจ�ำใหม่ในขณะที่ความทรงจ�ำดังกล่าวเกิดขึ ้น แล้ วใช้ แสง
บทบรรณาธิการของวารสาร นักวิจยั ด้ านจิตประสาท ได้ แก่ นายโท
สว่างเพื่อกระตุ้นความทรงจ�ำโดยเว้ นระยะห่างแตกต่างกัน หนูกลุม่
โมโนริ ทาเคอุชิ และนายริ ชาร์ ด มอร์ ริส แห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระ
หนึง่ เล่นกับหนูเพศเมียท�ำให้ เกิดความทรงจ�ำแง่บวก ส่วนหนูอีกกลุม่
ในสก็อตแลนด์กล่าวว่า การศึกษานี ้ได้ เปิ ดโลกทัศน์ใหม่ในการส�ำรวจ
หนึง่ ถูกปล่อยไฟฟ้าช็อตผ่านทางพื ้นโดยใช้ กระแสไฟฟ้าไม่รุนแรงแต่
กลไกการท�ำงานของความทรงจ�ำ แม้ วา่ เทคนิคออพโตเจเนติคส์จะยัง
มากพอที่จะสร้ างความรู้สกึ ที่ไม่ดี
จากนันนั
้ กวิจยั ก็จะท�ำการกระตุ้นความทรงจ�ำโดยใช้ สญ
ั ญานแสง มีข้อจ�ำกัดบางประการก็ตาม
ทังสองเขี
้
ยนลงในบทบรรณาธิการว่า “วิศวกรรมเชิงโมเลกุลช่วย
ซึง่ ท�ำให้ หนูจ�ำได้ วา่ เกิดอะไรขึ ้นกับพวกมัน
ในขณะที่หนูก�ำลัง “จดจ�ำ” เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับพวกมัน หนูก็จะ จุดประกายให้ เราเข้ าใจเครื อข่ายทางสรี รวิทยาที่ซอ่ นอยูข่ องความทรง
ได้ รับประสบการณ์ที่ตรงกันข้ าม กล่าวคือหนูกลุม่ ที่มีความทรงจ�ำดี ๆ จ�ำมากยิ่งขึ ้น”
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

บอลลูนส่งความหวาน วิทยาศาสตร์
กลุม่ นักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้ ปล่อยบอลลูนส่งขนมช็อกโก
พายหลายพันชิ ้นลอยข้ ามฝั่ งไปยังเกาหลีเหนือ โดยขนมรส
ช็อกโกแลตนี ้กลายเป็ นเป้าที่มีรายงานว่าถูกรัฐบาลเกาหลีเหนือ
สัง่ ห้ าม
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 นักเคลื่อนไหวต่อต้ าน
รัฐบาลเกาหลีเหนือราว 200 คน รวมตัวกันปล่อยบอลลูนขนาด
ใหญ่จ�ำนวน 50 ลูกที่ผกู ขนมกินเล่นน� ้ำหนักรวม 350 กิโลกรัม
จากสวนสาธารณะในเมืองพาจู ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณชายแดนของ
เกาหลีทงสองประเทศ
ั้
ขนมที่สง่ ไปประกอบด้ วยช็อกโกพาย
10,000 ชิ ้น ซึง่ เป็ นขนมยัว่ น� ้ำลายสอดไส้ ครี มเคลือบชอกโกเลต
คนงานเกาหลีเหนือที่ท�ำงานในโรงงานของเกาหลีใต้ ในนิคม
อุตสาหกรรมแคซองจะได้ รับแจกขนมช็อกโกพายเป็ นโบนัส เป็ น
เหตุให้ ขนมยอดยอดนิยมชนิดนี ้ถูกน�ำไปซื ้อขายอย่างแพร่หลาย
ในตลาดมืดในราคาที่สงู มาก
การที่ขนมจากเกาหลีใต้ นี ้ถูกน�ำมาใช้ เป็ นเงินสกุลหนึง่
อย่างไม่เป็ นทางการกลายเป็ นเรื่ องที่มากเกินจะรับได้ ส�ำหรับ
รัฐบาลเกาหลีเหนือ ทังนี
้ ้มีรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ ระบุวา่ ฝ่ าย
เกาหลีเหนือสัง่ ให้ เจ้ าของโรงงานเลิกแจกช็อกโกพาย

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 นักวิทยาศาสตร์
ญี่ปุ่นเข้ารับรางวัลจากผลงานวิจยั อันแปลก
ประหลาดของเขาเกี่ยวกับความลื่นของเปลือก
กล้วย “ผมได้รับหลักฐานที่บ่งชี้วา่ ค่าการ
เสี ยดสี ใต้เปลือกกล้วยต�่ำพอที่จะท�ำให้เราลื่น
ไถลได้” นายคิโยชิ มาบุชิ ศาสตราจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวเวชแห่งมหาวิทยาลัยคิตา
ซาโตในประเทศญี่ปุ่นกล่าว
นายมาบุชิได้รับรางวัลอิกโนเบล ซึ่งจัดขึ้น
เป็ นประจ�ำทุกปี เพือ่ มอบรางวัลให้แก่การค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ที่บางครั้งอาจฟังดูเพี้ยน ๆ แต่
บ่อยครั้งก็สามารถน�ำมาใช้ได้จริ งอย่างไม่น่าเชื่อ
นายมาบุชิกล่าวว่า การศึกษานี้เป็ นการ
ต่อยอด งานวิจยั ของเขาเกี่ยวกับระบบหล่อลื่น

เรื อโนอาห์ส�ำหรับจระเข้
หนึง่ ในสุดยอดนักเพาะพันธุ์จระเข้ ของ
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ สร้ าง “เรื อโนอาห์”
ส�ำหรับจระเข้ สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์
นายเกลนน์ รี บอง และทีมงานช่วย
กันดูแลจระเข้ ฟิลปิ ปิ นส์ ที่เขาใช้ เครื่ อง
ฟั กออกจากไข่ซงึ่ เก็บมาจากรังของแม่
จระเข้ ศูนย์อนุรักษ์ จระเข้ ของนายรี
บองตังอยู
้ ใ่ นเมืองเปอร์ โต พริ นซ์ซา ที่
อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์
ที่นี่มีจระเข้ น� ้ำจืดและน� ้ำเค็มอยูร่ าว
500 ตัว โดยทังหมดถู
้
กเลี ้ยงในแทงก์
น� ้ำโลหะ
ในอดีตจระเข้ ฟิลปิ ปิ นส์จ�ำนวน
มากเคยอาศัยอยูท่ วั่ ไปตามทะเลสาบ
น� ้ำจืดและแม่น� ้ำทัว่ หมูเ่ กาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่การลักลอบล่า
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ในข้อต่อของมนุษย์ ข้อดีอีกอย่างของการศึกษา
นี้กค็ ือเพือ่ นร่ วมงานของเขามีกล้วยหอมให้กิน
มากมาย
ผูไ้ ด้รับรางวัลที่เข้าร่ วมงานเชิดชูเกียรติ
ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด โดยนิตยสาร
จดหมายเหตุงานวิจยั ที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้
ประกอบด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่สงสัย
ว่าการเลี้ยงแมวเป็ นผลเสี ยต่อสุขภาพจิตหรื อไม่
และนักวิทยาศาสตร์ที่คน้ พบว่าการเอาหมูหมัก
เกลือยัดจมูกช่วยให้เลือดก�ำเดาหยุดไหล

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

จระเข้ เพื่ออุตสาหกรรมแฟชัน่ แทบจะท�ำให้
สัตว์ประจ�ำถิ่นชนิดนี ้สูญพันธุ์ นายรี บอง
ระบุวา่ ในธรรมชาติอาจมีจระเข้ สายพันธุ์นี ้
เหลืออยูไ่ ม่ถงึ 250 ตัว เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
เอเอฟพี / ตตี ้อิมเมจ

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

สุ ดเพีย้ น

ทางเดินพิเศษส�ำหรับชาวสังคมก้มหน้ า
เมืองฉงชิ่งในประเทศจีนได้ จดั ท�ำทางเท้ าพิเศษส� ำหรับส� ำหรับคนติดโทรศัพท์ มอื ถือ เพือ่
ป้ องกันไม่ ให้ คนทีม่ วั แต่ ก้มหน้ าก้ มตาส่ งข้ อความหรือเล่ นทวิตเตอร์ ไปชนคนอืน่
ผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์ กล่ าวว่ า การเปิ ดทางเดินพิเศษนีม้ จี ุดประสงค์ เพือ่ ประชด
ประชัน กล่ าวคือต้ องการเตือนนักแชทว่ าการเล่ นทวิตเตอร์ ระหว่ างเดินบนถนนอาจท�ำให้
เกิดอันตรายได้
“บนถนนมีท้งั คนแก่ และเด็กจ�ำนวนมาก และการเดินไปเล่ นโทรศัพท์ มอื ถือไปก็อาจ
ท�ำให้ ชนผู้ใช้ ถนนคนอืน่ โดยไม่ จำ� เป็ น” นองเช็ง เจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาดของเหม่ ยซิน กรุ๊ป
ซึ่งเป็ นบริษทั จัดการพืน้ ทีใ่ นเขตสั นทนาการของเมืองฉงชิ่งกล่ าว
บริษทั เหม่ ยซินได้ ทำ� เครื่องหมายแบ่ งทางเท้ าความยาว 50 เมตรออกเป็ นสองช่ อง
ทางคู่ขนานกัน โดยช่ องทางหนึ่งไม่ อนุญาตให้ คนใช้ โทรศัพท์ มอื ถือ ส่ วนอีกช่ องทางนั้น
อนุญาตให้ ใช้ โทรศัพท์ มอื ถือได้ แต่ ต้อง “แบกรับความเสี่ ยงเอง”
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ภาพส่ งท้ าย

ความส�ำเร็จ
ของวันนี้

นาวิกโยธินอินโดนีเซียและสหรั ฐฯ
แข่ งกันไล่ จบั เป็ ดหลังการฝึ กร่ วมทาง
ทหารในเมืองซิโดอาร์ โจ บนเกาะ
ชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ใน
การเตรี ยมความพร้ อมส�ำหรั บ
ภารกิจการบรรเทาภัยพิบตั แิ ละ
ภารกิจอื่น ๆ ตลอดจนการส่ งเสริม
ความร่ วมมือระหว่ างสองกองทัพ
บุคลากรทางทหาร 66 นายจาก
ทัง้ สองประเทศได้ เข้ าร่ วมการฝึ ก
จ�ำลองยุทธนาวิกโยธินประจ�ำปี พ.ศ.
2557 ซึ่งมีระยะเวลาทัง้ สิน้ 10 วัน

ภาพโดย

จูนี คริ สวันโต

เอเอฟพี / เก็ตตี้อมิ เมจ
ท่านอยากเห็นรูปทีท่ า่ นชื่นชอบจากการฝึ กหรือ
กิจกรรมร่วมครั้งทีผ่ า่ นมาปรากฎในคอลัมน์ภาพส่ง
ท้ายหรือไม่ กรุณาส่งรูปของท่านมาเพือ่ พิจารณา
ได้ที่ EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM
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อ่ านบทความ
ที่เกี่ยวข้ อง
ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.apdforum.com

ฟรี

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสาร

เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่เกี่ยวกับการทหารซึ่งแจกจ่ ายให้ ฟรี แก่
บุคคลต่ าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับความมั่นคงภายในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก

บอกรั บการเป็ นสมาชิกฟรี ติดต่ อได้ ท่ :ี
อีเมล:
contact-apdf@apdforum.com
หรื อเขียนถึง: APD FORUM Program Manager
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

กรุ ณาระบุ:
•
•
•
•
•

ชื่อ
อาชีพ
ค�ำน�ำหน้ านามหรื อยศ
ที่อยู่
อีเมล (หากมี)

สแกนภาพนี ้ด้ วย
โทรศัพท์มือถือ
ของคุณ เครื่ อง
อ่านรหัสจะน�ำ
คุณไปสูเ่ ว็บไซต์
ของเรา

