
การลงทุนอย่างรอบคอบ
ก่อให้เกดิเสถยีรภาพและความเจริญรุ่งเรือง 
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พร้อมดว้ย การสร้างความส�าเร็จในการต่อต้านการก่อการร้ายในฟิลปิปินส์
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เร่ืองเด่น
10 การฟ้ืนฟูเส้นทางสายไหมทางตอนใต้  
 แรงผลกัดนัใหมเ่พ่ือการเช่ือมตอ่ทางบกท�าให้ความสนใจ
 เบ่ียงเบนจากทะเลแหง่เอเชียไปสูก่ารสง่เสริมการค้า
 และความมัน่คงในภมิูภาค

16  วถิคีวามร่วมมือทางนิเวศวทิยา
 ในระดบัภมูภิาค 
 พรมแดนทางธรรมชาตอิยา่งแมน่�า้และภเูขาชว่ยสง่เสริม
 ความร่วมมือในการเพ่ิมเสถียรภาพของภมิูภาค 

22 ความปลอดภยัในการใช้โทรศัพท์มือถอื  
 กองทพัวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของนโยบาย การใช้
 อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างาน และตรวจสอบวิวฒันาการ
 ของระบบรักษาความปลอดภยัในขณะท่ีแนวโน้มดงักลา่ว
 เป็นท่ีนิยมมากขึน้

26 ระบบแจ้งเตอืนของธรรมชาต ิ
 ชาวบ้านในประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกใช้ ความรู้แบบ
 ดัง้เดมิและเทคโนโลยีในการพยากรณ์ภยัพิบตัทิาง
 ธรรมชาต ิ

30 เสถยีรภาพในมหาสมุทรอนิเดยี  
 ความร่วมมือเป็นสิง่ส�าคญัย่ิงตอ่การเสริมสร้างความ
 มัน่คงและการปลดปลอ่ยศกัยภาพทางเศรษฐกิจของ
 ภมิูภาค

38 การป้องกันการระบาดของโรค 
 การปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิการพฒันาแผนเตรียมความ
 พร้อมและความร่วมมือจะชว่ยยบัยัง้การระบาดของโรคท่ี
 ร้ายแรงถงึแก่ชีวิตในอินโดเอเชียแปซฟิิก  

42  ววัิฒนาการของศตวรรษแห่งเอเชีย 
 การสนบัสนนุการบรูณาการทางเศรษฐกิจและการมีสว่น
 ร่วมมากขึน้ในประเดน็ความมัน่คงระหวา่งประเทศของ
 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 

48 การฝึก ข่าน เควสต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 
 เจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพจาก 24 ประเทศ เข้ารับการฝึก
 ร่วมกนัเพ่ือสร้างมิตรภาพอนัแข็งแกร่งภายใต้ท้องฟ้า
 สีครามของมองโกเลีย 

51 การสร้างความส�าเร็จในการต่อต้านการ
 ก่อการร้าย
 โรงเรียนปฏิบตักิารพลเรือนและทหารแหง่กองทพั
 ฟิลปิปินส์เป็นแรงผลกัดนัส�าคญัในการตอ่ต้านความ
 รุนแรงและการรับแนวคดิแบบหวัรุนแรง



สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ภาพศลิปะนีแ้สดงให้เหน็ถงึ
ความส�าคญัของพนัธมิตรและ
ประเทศท่ีมีสว่นร่วมในการลงทนุ
เพ่ือสนัตภิาพเพ่ือรักษาความ
มัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของ
ภมิูภาคในอนาคต
ภาพประกอบโดย ฟอรมั

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ 

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก

9 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 จีนกระตุ้นความร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ในการตอ่สู้กบัแนวคิดหวัรุนแรง 

52 ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ  
 พล.ต.ไบแอมบาสเุรน บายาร์แมกนาย รองเสนาธิการ
 ทหารแหง่กองทพัมองโกเลีย เปิดเผยกญุแจส�าคญัท่ีท�าให้
 กองทพัมองโกเลียมีความยืดหยุน่สงู 

56  กระบอกเสียง
 การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน การสื่อสารอยา่งตรงไปตรงมา 
 และการฝึกร่วมทางทหารเป็นกญุแจสูค่วามร่วมมือ 

60 ข่าวรอบโลก
 ขา่วสัน้จากทัว่โลก 

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 เลน็ดง การฟ้อนทรงเจ้าโบราณส�าหรับเวียดนามยคุใหม่

64 กีฬา
 การปฏิรูปกีฬาแบบดัง้เดมิของอินเดีย

65 ประเทอืงปัญญา
 นกัวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีลบความทรงจ�าท่ีเลวร้าย

66  เร่ืองแปลกทั่วโลก
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและ เร่ืองบนัเทิง

67 ภาพส่งท้าย
 นาวิกโยธินอินโดนีเซียและสหรัฐฯ แขง่กนัไลจ่บัเป็ดหลงั
 การฝึกร่วมทางทหารในอินโดนีเซีย 

62
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นิตยสาร เอเชีย แปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม  
เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�าขึน้ทกุ ๆ  
สามเดือนโดยกองบญัชาการสหรัฐอเมริกา
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือเป็นพืน้ท่ีแสดง
ความคดิเหน็ในระดบันานาชาติส�าหรับเจ้า
หน้าท่ีทางการทหารของภมิูภาคเอเชียและ
แปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ีน�าเสนอในนิตยสาร
นีไ้มไ่ด้ท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบั
นโยบายและมมุมองของกองบญัชาการหรือ
หนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
บทความทัง้หมดเขียนขึน้โดยคณะผู้จดั
ท�านิตยสาร เอเชีย แปซฟิิก ดีเฟนส์ ฟอรัม 
หรือบคุคลอ่ืน ๆ ดงัท่ีระบช่ืุอไว้ใต้หวัเร่ือง  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนด
ให้จดัพิมพ์นิตยสารฉบบันีเ้พ่ือเป็นกิจกรรม
สง่เสริมสาธารณะตามความประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

พลเรือเอก แซมมวล เจ. ลอ็คเกลยีร์ ท่ี  3
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี จอห์น แอล. โดแลน
เสนาธิการ

กองทพัอากาศสหรัฐฯ

พลเรือตรี มาร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
พนัโท คริสโตเฟอร์ ดี. สแตงเกิล

กองทพับกสหรัฐฯ

การแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกดิจากความม่ันคง
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นานาทัศนะ
APDF

พลเรือเอก แซมมวล เจ. ลอ็คเกลียร์ ท่ี  3
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ 

ยิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร เอเชีย 

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบัล่าสุด 

เน้ือหาฉบบัน้ีจะเนน้ในเร่ืองการ

แบ่งปันผลประโยชนท่ี์เกิดจาก

ความมัน่คง ความส�าเร็จของภมิูภาคอินโด

เอเชียแปซิฟิกในการรักษาความสมัพนัธ์ท่ี

สมดุลกนัในหมู่ประชาชาติ การสนบัสนุน

ความร่วมมือในหมู่กองทพั การส่งเสริม

ความเป็นผูน้�าท่ีมีจริยธรรม และการด�าเนิน

การเพื่อไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัอาณาเขต

และการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีความ

รับผดิชอบ ตลอดจนความส�าเร็จทางดา้น

ความมัน่คงอ่ืน ๆ เร่ิมจะส่งผลใหภ้มิูภาคน้ีมี

เสถียรภาพอนัย ัง่ยนืและมีความเจริญรุ่งเรือง

ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภมิูภาค เน้ือหาฉบบัน้ีจะเป็นการตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการลงทุนลงแรงในการ

รักษาสนัติภาพในช่วงหลายสิบปีท่ีผา่นมา และการวางแผนล่วงหนา้เพื่อรับมือกบัความทา้ทายในระดบัภมิูภาค

และระดบัโลกท่ียงัคงมีอยู ่

การฟ้ืนฟกูารเช่ือมต่อทางบกทัว่ทั้งเอเชียคือการแบ่งปันผลประโยชนด์า้นความมัน่คงท่ีย ัง่ยนืท่ีเห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ตวัอยา่งเช่น จีนก�าลงัพฒันาถนน ทางรถไฟและท่อส่งพลงังานท่ีจะช่วยเพิ่มการเช่ือมต่อกบัประเทศ

เพื่อนบา้น ความพยายามดงักล่าวท�าใหเ้กิดนโยบายในการฟ้ืนฟพูื้นท่ีท่ีเรียกวา่เสน้ทางสายไหมทางตะวนัตก

เฉียงใตท่ี้เช่ือมต่อมณฑลยนูนานของจีนกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียผา่นทางบงักลาเทศและพม่า 

อยา่งไรกต็าม ผูน้�าต่าง ๆ ของอินเดียกมี็เป้าหมายท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือของอินเดียเช่นเดียวกนั การรักษาความมัน่คงในระดบัภมิูภาคจะเป็นปัจจยัส�าคญัยิง่ต่อความส�าเร็จ

ดงักล่าว 

ในขณะเดียวกนั การด�ารงเสรีภาพในการเคล่ือนท่ีในแปซิฟิกและเสน้ทางเดินเรืออ่ืน ๆ ในภมิูภาคยงัคง

เป็นส่ิงส�าคญัยิง่ต่อความส�าเร็จในการรักษาสนัติภาพ ฟอรัม ฉบบัน้ี จะประเมินความทา้ทายดา้นความมัน่คง

ในเสน้ทางเดินเรือต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียซ่ึงการคา้น�้ามนัโลกส่วนใหญ่จะขนส่งผา่นทางมหาสมุทรแห่งน้ี 

นอกจากจะมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกแลว้ มหาสมุทรอินเดียยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการแข่งขนัทาง  

ภมิูยทุศาสตร์ แรงบนัดาลใจทางเศรษฐกิจ การแข่งขนัเพื่อช่วงชิงทรัพยากร การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ความทา้ทายในการพฒันาและการเปล่ียนแปลงประชากรซ่ึงอาจจะน�ามาทั้งผลประโยชนแ์ละความเส่ียง 

เน้ือหาฉบบัน้ียงัมีการประเมินผลประโยชนจ์ากความร่วมมือระดบัพหุภาคีเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางดา้น

สุขภาพอนามยั เม่ือเร็ว ๆ น้ี การระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไขห้วดันกสายพนัธ์ุเอช7เอน็9 ท่ีแพร่กระจายไป

ทัว่ในปี พ.ศ. 2556 ย �้าเตือนใหเ้ราทราบวา่กองทพัสามารถมีบทบาทท่ีส�าคญัในการสนบัสนุนขั้นตอนการระบุ

โรคติดเช้ือชนิดใหม่อยา่งรวดเร็ว และยบัย ั้งการแพร่กระจายก่อนท่ีจะเป็นภยัคุกคามต่อประชาชน 

ใน ฟอรัม เรามุ่งมัน่ท่ีจะเนน้ย �้าถึงประเดน็ท่ีเป็นขอ้กงัวลและประเดน็ท่ีผูอ่้านสนใจ ผมหวงัวา่เน้ือหาใน

ฉบบัน้ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการเจรจาหารือระหวา่งผูน้�าดา้นความมัน่และผูน้�ากองทพั  ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญต่าง  

ๆ เก่ียวกบัผลประโยชนใ์นระยะสั้นและระยะยาวของประชาชนในทุกประเทศอนัเป็นผลมาจากการรัก  

ษาสนัติภาพและความมัน่คงในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
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APDF
ผู้เขียนบทความ

นายทอม แอบคี และ นายจีรี โคมิเน็ก เป็นผู้ เขียนบทความเก่ียวกบัการฟืน้ฟู
เส้นทางสายไหมทางตอนใต้ท่ีตีพิมพ์ใน ฟอรมั ฉบบันี ้นายแอบคีเป็นนกัวิจยัและนกั
เขียนอิสระในเมืองบงักาลอร์ ประเทศอินเดีย เขาได้เขียนบทความและรายงานการวิจยั
ในหวัข้อตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารท�าเหมืองแร่ไปจนถงึการอพยพย้ายถ่ินโดยถกูบงัคบั นาย
แอบคีท่ีเกิดและเตบิโตในบาร์เบโดสได้อาศยัและท�างานในแอลจีเรีย มาลี ตนิูเซียและ
ลเิบีย นายโคมิแน็กเป็นนกัขา่วอิสระในสาธารณรัฐเช็ก เขาเขียนขา่วและบทความเก่ียว
กบัเศรษฐกิจ การป้องกนัและความมัน่คงในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก รัสเซียและ
เครือรัฐเอกราชรวมทัง้เอเชีย ให้กบัสื่อสิง่พิมพ์ตา่ง ๆ ได้แก่ ไอเอชเอส เจนส์, บิสซิเนส 
นิวส์ ยโุรป, มลูนิธิเจมส์ทาวน์ และ ซีเอ็นบีซี ยูโรเปียน บิสซิเนส  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 10
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สแกนภาพนีด้้วย
โทรศพัท์มือถือของ
คณุ เคร่ืองอา่น
รหสัจะน�าคณุไปสู่
เวบ็ไซต์ของเรา

นอกจากนี ้เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั 
ยงัมีเนือ้หาท่ีครอบคลมุฉบบัออนไลน์ ซึง่ตดิตามได้ท่ี

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   n   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n   เข้าร่วมในการส�ารวจความคดิเหน็

   n   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ
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เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสารรายไตรมาสท่ี
จดัท�าขึน้โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก 
ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและบคุลากรด้านความมัน่คง
ในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก โดยประกอบไปด้วยเนือ้หาเชิงลกึท่ี
มีคณุภาพในหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงใน
ภมิูภาค ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ หรือภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชิงความคดิและสง่
เสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ท่ีสร้างสรรค์ ทา่น
สามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้ออภิปราย หรือข้อคดิ
เหน็ตา่ง ๆ มายงั บรรณาธิการฟอรมัได้ทางออนไลน์ 
หรือสง่มาท่ี

มา
ร์ล

อน
 แ

มก็
ตริ

า

พ.ต.โจ-อาร์ อาคอสตา เฮอร์เรรา  เป็นผู้
บญัชาการโรงเรียนปฏิบตัิการพลเรือนและทหาร
แหง่กองทพัฟิลปิปินส์ เขามีการปฏิสมัพนัธ์กบั
องค์กรตา่ง ๆ ทัว่เอเชีย ยโุรปและสหรัฐอเมริกาใน
เร่ืองการแก้ปัญหาการก่อการร้ายท่ีเก่ียวข้องกบั
เยาวชน เขาให้ค�าแนะน�าหนว่ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเก่ียวกบัโครงการสื่อสารเชิงกลยทุธ์
และการร่วมมือในโครงการท่ีมีความส�าคญัสดุยอด
ตา่ง ๆ ท่ีมุง่เน้นเร่ืองอาชญากรรมข้ามชาต ิ 

พ.ต.เฮอร์เรราเป็นวิทยากรในหวัข้อเก่ียวกบัความเป็นผู้น�าและการจดัการ
ความขดัแย้งซึง่มีกลุม่ผู้ ฟังหลากหลายในท่ีตา่ง ๆ นบัตัง้แตก่รุงมะนิลาและ
กวัลาลมัเปอร์ไปจนถงึกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เขาจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีด้าน
การบริหารจากโรงเรียนนายร้อยฟิลปิปินส์ และปริญญาโทในสาขาพฒันาสงัคม
จากมหาวิทยาลยัฟิลปิปินส์   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 51

กร
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ฒั
นา

สงั
คม
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ะค

รอ
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รัว
สงิ

คโ
ปร์

นายชานชนุซงิ ด�ารงต�าแหนง่รัฐมนตรีกระทรวง
พฒันาสงัคมและครอบครัวสงิคโปร์ รัฐมนตรีชว่ย
วา่การกระทรวงกลาโหม และสมาชิกสภาเขตเลือก
ตัง้กลุม่ผู้แทน ตนัจง ปาการ์ เขาเข้ารับราชการใน
กองทพัสงิคโปร์เป็นเวลา 24 ปี โดยได้รับแตง่ตัง้ให้
ด�ารงต�าแหนง่ตา่ง ๆ ได้แก่ ผู้บญัชาการกองทพับก 
เสนาธิการทหารร่วม ผู้บญัชาการทหารราบ และผู้
ชว่ยทตูฝ่ายทหารบกประจ�ากรุงจาการ์ตา ภายใต้
การบงัคบับญัชาของนายชานชนุซงิ กองทพัสงิคโปร์

ได้มีสว่นร่วมในภารกิจการรักษาเสถียรภาพระดบันานาชาตแิละภารกิจการฟืน้ฟใูน
อฟักานิสถาน  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 56
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 / 

เก็
ตตี

อ้ิม
เม

จ

ดาโต๊ะซรี โมฮมัมดั นาจิบ บนิ ตน อบัดลุ 
ราซะก์  เข้ารับต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีคนท่ีหกของ
มาเลเซียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 หลงัจากท�า
หน้าท่ีเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นเวลาห้าปี เขา
ได้กลา่วค�าปราศยัส�าคญัในการประชมุนานาชาติ
ครัง้ท่ี 20 วา่ด้วยเร่ืองอนาคตของเอเชียเม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
นอกจากนี ้เขายงัด�ารงต�าแหนง่ประธานพรรคองค์การ
สหมาเลย์แหง่ชาตอีิกด้วย   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 42

อา
ริน

 ซ
รูัก

พ.อ.กอนคีก์ดอร์ช นียมัดอร์ช  เป็น
บรรณาธิการบริหารของหนงัสอืพิมพ์ โซยมัโบ ของกอง
ทพัมองโกเลยี เขาจบการศกึษาจากสถาบนัการทหาร
มินสก์ในเบลารุส สถาบนัการจดัการอลูานบาตอร์ใน
มองโกเลยี และโรงเรียนภาษาแหง่กองทพัแคนาดา
ในคา่ยบอร์เดน ประเทศแคนาดา พ.อ.นียมัดอร์ช 
มีบทความตีพิมพ์ในหนงัสอืพิมพ์ เรด สตาร์ ของ
กระทรวงกลาโหมรัสเซีย วารสารรายสปัดาห์  
เมเปิล ลีฟ ของกองทพัแคนาดา และหนงัสอืพิมพ์

รายวนั โฮโนลูลู สตาร์ บูลเลติน ในรัฐฮาวาย เขาได้เขียนหนงัสอืในปี พ.ศ. 2554 ช่ือ 
ยทุธการเสรีภาพอิรกั: การกลบัสู่แบกแดด ซึง่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบับทบาทของกองทพั
มองโกเลยีในอิรัก   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 48
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มองภูมิภาค
APDF

เ ปิ ด ป ร ะ เ ท ศ สู่ ธุ ร กิ จ อ ว ก า ศ

ผู้ ต้องสงสยัหลายร้อยคนถกู
ควบคมุตวัระหวา่งปฏิบตักิาร

กวาดล้างสนิค้าปลอม 

เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 องค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศ หรือ “อินเตอร์โพล” 
ประกาศวา่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้จบักมุหรือสอบสวน
ผู้ ต้องสงสยัมากกวา่ 660 คนระหวา่งปฏิบตักิาร
ครัง้ใหญ่ใน 10 ประเทศทัว่เอเชีย โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือกวาดล้างเครือขา่ยอาชญากรท่ีซือ้ขายสนิค้า
ปลอมและสนิค้าท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้ 

อินเตอร์โพลระบวุา่ กองก�าลงัรักษาความมัน่คง
และหนว่ยงานป้องกนัชายแดนในหลายประเทศ 
เชน่ กมัพชูา จีน อินเดียและฟิลปิปินส์ ได้เข้าตรวจ
ยดึสนิค้าปลอมมลูคา่เกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 1,628 ล้านบาท) ซึง่ประกอบด้วย
แอลกอฮอล์ บหุร่ี เคร่ืองส�าอาง เสือ้ผ้าและเคร่ือง
ใช้ไฟฟ้า 

ในคดีหนึง่ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเข้าทลายองค์กร
อาชญากรรมท่ีเปิดโรงงานผลติเคร่ืองส�าอางและ
บรรจภุณัฑ์ปลอม เคร่ืองส�าอางปลอมมีปรอทซึง่
เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์ผสมอยูใ่นปริมาณมาก อิน
เตอร์โพลกลา่วถงึปฏิบตักิารท่ีเกิดขึน้เม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

น่ีไมใ่ชค่รัง้แรกท่ีมีการปฏิบตักิารใหญ่ข้าม
ชาตใินลกัษณะนี ้เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
องค์กรต�ารวจสากลแหง่สภาพยโุรป หรือ “ยโูรโพล” 
ซึง่เป็นหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายของสหภาพ
ยโุรปประกาศวา่ การปฏิบตักิารกวาดล้างสนิค้า
ปลอมใน 33 ประเทศของยโุรป อเมริกาเหนือและ
ใต้ แอฟริกาและเอเชีย ท�าให้สามารถยดึอาหาร
และเคร่ืองด่ืมปลอมได้มากกวา่ 1,000 ตนั 

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

อนิโดเอเชียแปซฟิิก

อนิเดยี 

รอยเตอร์

ภารกจิพชิติดาวอังคาร

นเดียฉลองการปลอ่ยยานอวกาศขึน้สูว่งโคจรรอบดาวองัคารใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ด้วยความหวงัวา่ความส�าเร็จครัง้นีจ้ะ
แสดงให้ทัว่โลกเหน็วา่ อินเดียพร้อมรองรับธรุกิจส�ารวจอวกาศ 

และเป็นแรงบนัดาลใจให้นกัวิทยาศาสตร์อินเดียรุ่นใหมช่ว่ยผลกัดนัการ
เตบิโตของวงการอวกาศ 

อินเดียกลายเป็นหนึง่ในกลุม่ประเทศชัน้น�าด้านอวกาศหลงัจาก
ประสบความส�าเร็จในการปลอ่ยยานอวกาศส�ารวจดาวองัคาร หรือท่ีเรียก
ช่ือสัน้ๆ วา่ “มมั” เข้าสูว่งจรรอบดาวเคราะห์สีแดงดวงนี ้มีเพียงสหรัฐฯ 
อดีตสหภาพโซเวียต และองค์การอวกาศยโุรปเทา่นัน้ท่ีสามารถบรรลุ
ภารกิจเชน่เดียวกนันี ้

ภาพท่ีถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์แสดงให้เหน็บรรดานกัวิทยาศาสตร์ท่ี
ศนูย์บญัชาการขององค์การวิจยัอวกาศอินเดียซึง่ตัง้อยูใ่นเมืองบงักาลอร์
พากนัสง่เสียงโหร้่องด้วยความดีใจเม่ือเคร่ืองยนต์ของยานโคจรเผาไหม้
ครบ 24 นาทีเพ่ือผลกัให้ยานอวกาศเข้าสูว่งโคจร ยานอวกาศ “มมั” ทอ่ง
อวกาศเป็นระยะทางราว 666 ล้านกิโลเมตรในเวลามากกวา่ 300 วนัหลงั
หลดุจากสนามแรงดงึดดูโลก 

ส�าหรับอินเดียแล้ว การสง่เสริมธรุกิจอวกาศเป็นจดุขายส�าคญัของ
โครงการมาโดยตลอด มากกวา่คร่ึงหนึง่ของภารกิจส�ารวจดาวองัคารของ
ทัว่โลกพบกบัความล้มเหลว การพิสจูน์ให้เหน็วา่ตนเองสามารถท�าภารกิจ
อวกาศท่ีซบัซ้อนได้ ท�าให้อินเดียกลายเป็นหนึง่ในไมก่ี่ประเทศในโลกท่ี
ได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้ เช่ียวชาญการเดนิทางไปสูด่วงดาว ความ
สามารถดงักลา่วนีส้ามารถดงึดดูนกัลงทนุ การปลอ่ยจรวดเชิงพาณิชย์ 
และลกูค้าท่ีต้องการเชา่จรวดและดาวเทียมของอินเดียเพ่ือการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

อิ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ญ่ีปุ่น 

การอนุรักษ์ ปลาไหล
ม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ญ่ีปุ่ นตกลงจะลดปริมาณ
การสัง่ซือ้ลกูปลาไหลจากประเทศเพ่ือนบ้านแถบ
เอเชียตะวนัออกลงร้อยละ 20 โดยถือเป็นหนึง่ในความ

พยายามปกป้องสตัว์น�า้ใกล้สญูพนัธุ์ชนิดนี ้
กระทรวงเกษตรระบวุา่ข้อตกลงท่ีท�ากบัจีน เกาหลใีต้และ

ไต้หวนั ก�าหนดให้ลดปริมาณการจบัปลาไหลลงร้อยละ 20 เป็น
เวลาหนึง่ปี นบัจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
นอกจากนีท้ัง้สีป่ระเทศยงัเหน็พ้องกนัวา่จะด�าเนินมาตรการ  
อ่ืน ๆ เพ่ือพยายามรักษาประชากรปลาไหลไมใ่ห้สญูพนัธุ์และ
จ�ากดัการจบัปลาไหล รวมทัง้จดัตัง้องค์การขึน้มาเพ่ือประสาน
งานระหวา่งผู้บริหารกิจการอตุสาหกรรมปลาไหล 

ปลาไหลญ่ีปุ่ นจดัเป็นอาหารยอดนิยมในชว่งหน้าร้อน โดย
เมนเูลื่องช่ือคือข้าวหน้าปลาไหลยา่งราดซอสรสกลมกลอ่ม 

อยา่งไรก็ตาม ก่อนหน้านีใ้นปี พ.ศ. 2557 ปลาไหลถกูเหลา่
นกัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมน�าขึน้ “บญัชีแดง” นานาชาต ิซึง่ชีว้า่มี
ความเสี่ยงสงูมากท่ีสตัว์น�า้ชนิดนีจ้ะสญูพนัธุ์เน่ืองจากถกูจบั
มากเกินไป

ความพยายามในการเพาะเลีย้งปลาไหลคืบหน้าไปอยา่ง
เช่ืองช้าเน่ืองจากปลาไหลมีรูปแบบในการอพยพท่ีซบัซ้อน ตา่ง
จากปลาแซลมอนท่ีจะวา่ยทวนน�า้ไปวางไขใ่นทะเลสาบน�า้จืด
หรือปากแมน่�า้ก่อนท่ีลกูปลาจะวา่ยกลบัไปหากินในทะเล ใน
ทางตรงกนัข้าม ปลาไหลจะฟักตวัออกจากไขใ่นนา่นน�า้อนัหา่ง
ไกลในมหาสมทุรก่อนจะอพยพกลบัไปยงัต้นน�า้ และจะวา่ย
กลบัไปยงัทะเลอีกครัง้เม่ือถงึฤดผูสมพนัธุ์ สว่นใหญ่แล้วผู้ท�า
ฟาร์มปลาไหลชาวญ่ีปุ่ นจะซือ้ลกูปลาไหลท่ีเพาะเลีย้งมาจาก
ประเทศทัง้สามท่ีท�าข้อตกลงร่วมกนัครัง้นี ้  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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มองภูมิภาค
APDF

ธนาคารกลางของสงิคโปร์ยตุิการออกธนบตัรมลูคา่ 
10,000 เหรียญสงิคโปร์ (หรือราว ๆ 240,000 บาท) 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือสกดัปัญหาการ
ฟอกเงิน หลงัจากมีเสียงท้วงตงิวา่ธนบตัรดงักลา่วของ
สงิคโปร์ถกูน�าไปใช้ในการทจุริตติดสนิบนอยา่งแพร่
หลายในประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งอินโดนีเซีย 

โฆษกหญิงของส�านกังานการเงินสงิคโปร์ระบวุา่ 
ธนบตัรท่ีหมนุเวียนอยูใ่นระบบจะยงัคงใช้ช�าระหนีไ้ด้
ตามกฎหมาย แตค่าดวา่ปริมาณของธนบตัรชนิดนีจ้ะ
ลดลงเร่ือย ๆ เม่ือเวลาผา่นไป เพราะธนบตัรเก่าจะถกู
เก็บเข้าคลงัและไมมี่ธนบตัรใหมอ่อกมาแทนท่ี 

“หากธนบตัรมลูคา่นีย้งัอยูใ่นตลาดเงินตอ่ไปสกั 
5 ถงึ 10 ปีหลงัจากเลกิพิมพ์ อินโดนีเซียก็จะยงัคงมี
ความเสี่ยงตอ่ปัญหาการฟอกเงินและตดิสนิบนอยูดี่” 
นายอากสั ซานโตโซ รองประธานศนูย์รายงานและ
วิเคราะห์ธรุกรรมทางการเงินในกรุงจาการ์ตากลา่ว 
ตามรายงานในหนงัสือพิม์ จาการ์ตาโพสต์ เม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทัง้นีใ้นอินโดนีเซีย ธนบตัร
มลูคา่ 10,000 เหรียญสงิคโปร์เป็น “ธนบตัรท่ีพวก
ทจุริตมกันิยมใช้ในการตดิสนิบน เน่ืองจากเป็นธนบตัร
สงิคโปร์เพียงไมก่ี่ใบสามารถแลกเป็นเงินรูเปียห์
อินโดนีเซียได้เป็นจ�านวนมาก” เขากลา่วเพ่ิมเตมิ 

ธนบตัรมลูคา่ 10,000 เหรียญสิงคโปร์นีเ้ป็น
หนึง่ในธนบตัรท่ีมีมลูคา่มากท่ีสดุในโลกท่ีมีการใช้
กนัอยู่ในตลาดเงิน พร้อมกบัธนบตัร 1,000 ฟรังค์
สวิส (ราว 37,000 บาท) ธนบตัร 1,000 เหรียญ
สิงคโปร์ (ราว 24,000 บาท) และธนบตัร 500 ยโูร 
(ราว 18,000 บาท) ตามข้อมลูในหนงัสือคูมื่อสะสม
ธนบตัรโลก สว่นธนบตัรท่ีมีมลูคา่สงูท่ีสดุในสกลุเงิน
เหรียญสหรัฐฯ คือ ธนบตัรชนิด 100 เหรียญสหรัฐฯ 
(ราว 3,200 บาท) สว่นของจีนเป็นธนบตัรมลูคา่ 100 
หยวน (ราว 500 บาท) 

สงิคโปร์ซึง่มีฐานะเป็นศนูย์กลางการเงินแหง่หนึง่
ของโลกและมีบทบาทส�าคญัในอตุสาหกรรมบริหาร
จดัการสนิทรัพย์ ได้ปฏิเสธข้อกลา่วหาวา่เป็นประเทศท่ี
สนบัสนนุการฟอกเงิน และหลบเลีย่งภาษีตา่งประเทศ 
นอกจากนีรั้ฐบาลสงิคโปร์ยงัออกมาแถลงวา่ขณะนี ้
ก�าลงัตรวจสอบการเงินท่ีผิดกฎหมายในรูปแบบใหม ่
เชน่ การค้าอญัมณีและโลหะมีคา่  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เลิกพิมพ์ธนบัตร
มูลค่าสูง

อินโดนีเซียออกกฎหมายผลิตไฟฟ้า

สิงคโปร์ 

อนิโดนีเซีย

ไอสตอ็ก

เก็ตตีอิ้มเมจ

จากพลังงานความร้อนภเูขาไฟ
ลงัจากรอคอยมาอยา่งยาวนาน 
ในท่ีสดุรัฐสภาอินโดนีเซียก็
อนมุตัร่ิางกฎหมายเม่ือเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือ

สนบัสนนุอตุสาหกรรมพลงังานความ
ร้อนใต้พิภพและน�าพลงังานจากภเูขาไฟ
นบัร้อยแหง่ทัว่ประเทศขึน้มาใช้ 

อินโดนีเซียประกอบด้วยหมูเ่กาะ
มากกวา่ 17,500 หมูเ่กาะซึง่ทอดตวั
ยาวตัง้แตม่หาสมทุรอินเดียไปจนถงึ
มหาสมทุรแปซฟิิก นอกจากนีย้งัมี
ภเูขาไฟมากถงึ 130 ลกู ซึง่คาดวา่นา่จะ
มีพลงังานใต้ดนิมากถงึร้อยละ 40 ของ
ทัง้โลก 

อยา่งไรก็ตาม อินโดนีเซียใช้
ประโยชน์เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้จาก
พลงังานท่ีมีอยูโ่ดยการน�าความร้อน
ใต้พิภพไปผลติพลงังานไฟฟ้า แม้วา่
จะเป็นผู้ผลติรายใหญ่อนัดบัสามของ
โลกรองจากสหรัฐฯ และประเทศเพ่ือน
บ้านอยา่งฟิลปิปินส์ แตก่ารเตบิโตของ

อตุสาหกรรมพลงังานของอินโดนีเซีย
เป็นไปอยา่งเช่ืองช้า เน่ืองจากความ
ลา่ช้าของระบบราชการ และความไม่
แนน่อนของกฎหมายซึง่เป็นอปุสรรคตอ่
การลงทนุท่ีประเทศก�าลงัต้องการเป็น
อยา่งมาก 

รัฐบาลหวงัวา่การออกกฎหมาย
จะชว่ยเร่งการเตบิโตของอตุสาหกรรม
พลงังานความร้อนใต้พิภพ ท่ีส�าคญั
ท่ีสดุคือกฎหมายฉบบันีร้ะบวุา่ การ
ส�ารวจแหลง่พลงังานความร้อนใต้พิภพ
และการพฒันาโรงไฟฟ้าไมจ่ดัอยูใ่นขา่ย
การท�าเหมืองอีกตอ่ไป 

คาดวา่ อินโดนีเซียนา่จะมีพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพท่ีสามารถน�ามาใช้
ผลติไฟฟ้าได้มากถงึ 28,000 เมกะวตัต์ 
แตปั่จจบุนัมีการผลติไฟฟ้าจากแหลง่
พลงังานสะอาดนีเ้พียงประมาณ 1,300 
เมกะวตัต์ตอ่ปีเทา่นัน้ โดยพลงังาน
ไฟฟ้าสว่นใหญ่ยงัคงมาจากถ่านหินและ
น�า้มนั  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ห
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ายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีของจีนกระตุ้นให้ประเทศ
ตา่ง ๆ ในเอเชียกลางเพ่ิมความรุนแรงในการตอ่สู้
กบัแนวคดิหวัรุนแรงทางศาสนาและการก่อการร้าย
ทางไซเบอร์ สื่อของรัฐเปิดเผย ขณะท่ีรัฐบาลจีน
ร้องขอความชว่ยเหลือข้ามพรมแดนในการแก้ไขข้อ
กงัวลด้านความมัน่คงในภมิูภาคซนิเจียงท่ีมีความ
ไมส่งบ 

รัฐบาลจีนเปิดเผยวา่กลุม่แบง่แยกดนิแดนในพืน้ท่ีตะวนัตกไกลของ
ซนิเจียงซึง่เป็นท่ีอยูข่องชนกลุม่น้อยชาว
มสุลมิอยุกร์ู ก�าลงัพยายามก่อตัง้รัฐอิสระ
ท่ีเรียกวา่ เตอร์กิสถานตะวนัออก และมี
ความเช่ือมโยงกบักลุม่หวัรุนแรงในเอเชีย
กลางตลอดจนปากีสถาน 

รัฐบาลกลา่ววา่กลุม่แบง่แยกดนิแดน
ดงักลา่วได้รับอิทธิพลจากการฝึกของกลุม่
หวัรุนแรงท่ีเหน็ในวีดีโอและได้ยินจาก
คลปิเสียงท่ีสง่ข้ามชายแดนเข้ามา แม้ผู้
เช่ียวชาญจะไมเ่หน็ด้วยในเร่ืองอิทธิพล
และการสื่อสารดงักลา่ว 

ชาตติา่ง ๆ ในภมิูภาค “ควรผนกึก�าลงั
กนัเพ่ือปราบปราม ‘สามก�าลงัแหง่ความ
ชัว่ร้าย’ อนัได้แก่ การก่อการร้าย แนวคดิ
หวัรุนแรงและการแบง่แยกดนิแดน” ส�านกั
ขา่วซนิหวัของทางการจีนรายงานใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 โดยอ้างถงึค�ากลา่วของนายสี ท่ีทาจิกิสถานกบั
บรรดาผู้น�าประเทศตา่ง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ 

“ปัจจบุนัเราควรมุง่เน้นการตอ่สู้กบัแนวคดิหวัรุนแรงทางศาสนาและ
การก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ต” นายสีกลา่วและเพ่ิมเตมิวา่ โครงสร้างใน

การตอ่ต้านการก่อการร้ายในระดบัภมิูภาคของกลุม่ ควรชว่ยเพ่ิมความ
พยายามในการตอ่สู้กบัการค้ายาเสพตดิ 

จีน รัสเซียและประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียกลางอีกสี่ประเทศ ได้แก่ คา
ซคัสถาน คีร์กีสถาน ทาจิกิสถานและอซุเบกีสถาน ได้ก่อตัง้องค์การความ
ร่วมมือเซ่ียงไฮ้ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 เพ่ือให้เป็นกลุม่ความร่วมมือด้านความ
มัน่คงระดบัภมิูภาคในการตอ่สู้กบัภยัคกุคามท่ีเกิดจากกลุม่อิสลามหวั
รุนแรงและขบวนการค้ายาเสพตดิข้ามชาตจิากประเทศเพ่ือนบ้านอยา่ง
อฟักานิสถาน

ผู้ เช่ียวชาญหลายรายและกลุม่สทิธิ
มนษุยชนกลา่ววา่ การไมไ่ด้รับความ
ส�าคญัทางเศรษฐกิจของชาวอยุกร์ูเป็น
หนึง่ในสาเหตหุลกัของการใช้ความรุนแรง
ของกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีท�าให้มีผู้ เสียชีวิตหลาย
ร้อยคนทัว่ประเทศจีนนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2556 เป็นต้นมา

ผู้ เช่ียวชาญยืนยนัวา่ผลประโยชน์ท่ีได้
จากการพฒันาในซนิเจียง ซึง่มีทรัพยากรท่ี
อดุมสมบรูณ์และมีชยัภมิูอนัเหมาะสมตรง
รอยตอ่ของเอเชียกลางท่ีแตเ่ดมิคือสหภาพ
โซเวียต สว่นใหญ่จะไปตกอยูก่บัชาวฮัน่ซึง่
สร้างความไมพ่อใจในหมูช่าวอยุกร์ู 

ผู้น�าของจีนได้ปฏิญาณวา่ จะใช้
มาตรการขัน้รุนแรงกบักลุม่หวัรุนแรงทาง
ศาสนาและกลุม่แบง่แยกดนิแดน 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ศาลจีนได้ตดัสนิประหารชีวิตนกัโทษสาม
ราย และอีกหนึง่รายถกูตดัสนิจ�าคกุตลอดชีวิตในข้อหาโจมตีท่ีสถานีรถไฟ
ในมณฑลยนูนานเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 31 คน
และบาดเจ็บ 141 คน

นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีนีแนะน�าให้จนี รัสเซียและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกลางร่วมกนัต่อสู้
กบัแนวคดิหัวรุนแรงทางศาสนาและการก่อการร้ายทางอนิเทอร์เน็ต  รอยเตอร์

กองก�าลงัต�ารวจกึง่ทหารลาดตระเวนไปตามถนนทีเ่มอืงเซิน
เจิน้ ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนี เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 
2557 จนีประกาศทีจ่ะด�าเนินการเป็นระยะเวลาหน่ึงปีเพือ่เพิม่
ความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้าย  รอยเตอร์

ข่าวผู้ก่อการร้าย
APDF

จีนกระตุน้ความ

ร่วมมือจากประเทศ

เพือ่นบา้นใน

การตอ่สู้กบั
แนวคิดหวัรุนแรง
รอยเตอร์

น
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การฟ้ืนฟู
เส้นทาง
สายไหม
ทางตอนใต้
แรงผลกัดนัใหม่เพือ่การเช่ือม
ต่อทางบก ท�าให้ความสนใจ
เบี่ยงเบนจากทะเลแห่งเอเชีย
ไปสู่การส่งเสริมการค้าและ
ความมัน่คงในภูมภิาค
นายทอม แอบคี และ นายจีรี โคมิเน็ก
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เม่ือเร็ว ๆ นี ้จีนและอินเดียได้ใช้นโยบายใหมเ่พ่ือสง่เสริมความร่วม
มือทางการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่คงกบัประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตามเส้นทางคมนาคมทางบกซึง่มี
ความเป็นมาอนัยาวนานนบัตัง้แตย่คุเส้นทางสายไหมทางตอนใต้
อนัเก่าแก่  

เส้นทางสายไหมเป็นเครือขา่ยเช่ือมโยงทางการค้าในอดีตท่ี
เช่ือมตอ่ประเทศจีนในปัจจบุนักบัยโุรป แอฟริกาเหนือกบัทะเล
เมดเิตอร์เรเนียนผา่นทางเอเชียกลาง กองคาราวานสนิค้าเดนิทาง
ข้ามทะเลทรายในเอเชียกลาง และเส้นทางบนภเูขานบัเป็นเวลา
หลายศตวรรษเพ่ือขนล�าเลียงสนิค้ามีคา่ไปมาทัว่ทัง้ทวีปยเูรเชีย 

ความส�าคญัของเส้นทางสายไหมเพ่ิมระดบัสงูสดุในชว่งท่ี
จกัรวรรดมิองโกลเรืองอ�านาจในศตวรรษท่ี 14 เม่ือ มาร์โค โปโล 
เดนิทางไปยงัประเทศจีน หลงัจากจกัรวรรดมิองโกลเสื่อมอ�านาจ
ลง เส้นทางสายไหมก็หมดความส�าคญัลงเชน่เดียวกนั สดุท้ายแล้ว 
เส้นทางการค้าทางบกเส้นนีก็้ปิดสนิทตลอดกาลอนัเป็นผลมาจาก
การการปฏิวตัอิตุสาหกรรมท่ีเร่ิมต้นขึน้และการประดษิฐ์เรือไอน�า้ท่ี
ท�าให้การค้าทางทะเลระหวา่งยโุรปและเอเชียตามแนวพืน้ท่ีท่ีเรียก
วา่เส้นทางคมนาคมในมหาสมทุรทางตอนใต้นัน้ท�าได้รวดเร็วและ
ราคาไมแ่พง 

จนีมุ่งสู่ตะวันตก  
จีนมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา เม่ือ
ประเทศมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจซึง่สว่นใหญ่มุง่เน้นท่ีภมิูภาค
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของประเทศ รัฐบาลได้จดัตัง้เขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะตามเมืองชายฝ่ังตา่ง ๆ สี่แหง่และดงึดดูการลงทนุโดยตรง
จากตา่งประเทศได้อยา่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนโดยอาศยัแรงจงูใจ
แบบเสรีนิยม 

 อยา่งไรก็ตาม ภายในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลกลางท่ีกรุงปักก่ิงก็
ตระหนกัวา่ แม้จีนจะเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเตบิโตเร็วท่ีสดุในโลก 
แตก็่มีอา่วขนาดใหญ่ท่ีกัน้ระหวา่งเมืองชายฝ่ังทะเลทางตะวนัออก
กบัพืน้ท่ีภายในประเทศทางตะวนัตกในแงข่องการพฒันา ในชว่ง
หวัเลีย้วหวัตอ่นี ้ทางการจีนได้ใช้นโยบาย “มุง่สูต่ะวนัตก” โดยมีจดุ
มุง่หมายท่ีจะพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ เชน่ ถนน ทางรถไฟ 
ทอ่สง่น�า้มนัและก๊าซ การผลติกระแสไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ตลอดจนการดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ
เข้ามายงัภมิูภาคมากขึน้

เพ่ือสนบัสนนุนโยบาย “มุง่สูต่ะวนัตก” ของตนนัน้ เม่ือเร็ว ๆ 
นี ้จีนได้ออกนโยบายหลายประการเก่ียวกบัเส้นทางสายไหมท่ีมุง่
เสริมสร้างการเช่ือมตอ่ทางบกอนัแข็งแกร่งกบัประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภมิูภาคโดยการสร้างถนน ทางรถไฟ ทอ่สง่และโครงสร้างพืน้ฐาน
อ่ืน ๆ 

ลกัษณะส�าคญัของนโยบายชดุใหมล่า่สดุนีคื้อ การมุง่เน้นการ
ฟืน้ฟเูส้นทางสายไหมทางตะวนัตกเฉียงใต้ท่ีเช่ือมตอ่มณฑลยนูนาน
ของจีนกบัพืน้ท่ีทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียผา่นบงักลาเทศ
และพมา่ 

“ด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอยา่งท่ีเป็นอยู ่จีนจะมี
บทบาทเป็นผู้น�าอยา่งชดัเจนในการพฒันาเส้นทางสายไหมทาง

ตะวนัตกเฉียงใต้ท่ีได้รับการฟืน้ฟโูดยการร่วมมือกบัประเทศเพ่ือน
บ้านในเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” ดร.ไวมนุ เชีย ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์แผนกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีหนาน
หยางในสงิคโปร์กลา่ว 

มีเหตผุลหลายประการท่ีท�าให้จีนตดัสนิใจเพ่ิมการเช่ือมตอ่ทาง
บกกบัประเทศเพ่ือนบ้าน นอกเหนือจากความต้องการท่ีจะพฒันา
มณฑลตา่ง ๆ ภายในประเทศทางตะวนัตกแล้ว จีนยงัพยายามท่ี
จะพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกเพ่ือขนสง่น�า้มนัและทรัพยากร
อ่ืน ๆ ซึง่ปัจจบุนัต้องขนสง่ทางเรือจากอา่วเปอร์เซียและแอฟริกา 
จีนมีความกงัวลวา่ การพึง่พาเส้นทางเดินเรือดงักลา่วมากเกินไป
อาจท�าให้ความมัน่คงและเศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหาใน
อนาคต 

นอกจากนี ้รัฐบาลจีนยงัมีเป้าหมายท่ีจะยืนหยดัอิทธิพลของ
ตนในเอเชีย โดยอาศยัองค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้และพยายาม
ท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่คงใน
เชิงสร้างสรรค์มากขึน้กบัประเทศเพ่ือนบ้านทัว่ทวีปยเูรเชีย องค์การ
ความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ คือการร่วมมือกนัระหวา่งจีน รัสเซียและ
สาธารณรัฐสี่แหง่ในเอเชียกลางท่ีแตเ่ดมิเป็นสว่นหนึง่ของสหภาพ
โซเวียต ตลอดจนผู้สงัเกตการณ์ห้าประเทศ ได้แก่ อฟักานิสถาน 
อินเดีย อิหร่าน มองโกเลียและปากีสถาน 

“จีนก�าลงัจะกลายเป็นชาตมิหาอ�านาจของภมิูภาคในเอเชีย 
และการเช่ือมตอ่ทางบกก�าลงัจะกลายเป็นความมุง่มัน่ท่ีส�าคญัของ
จีน ดงันัน้ เราจงึเร่ิมเหน็นโยบาย “หนึง่เส้นทาง หนึง่แถบเศรษฐกิจ” 

ต�ารวจนายหน่ึงยนืรักษาการณ์ทีบ่ริเวณทาง
รถไฟความเร็วสูงสายใหม่ของจนีทีท่อดยาวที่
เช่ือมต่อซินเจยีงซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกไกลกบั  
เทอร์ปัน เมือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเป็นส่ิงส�าคญั
ในการฟ้ืนฟูเส้นทางสายไหมทางตอนใต้

รอยเตอร์
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ดร.ประทมุมา บี. รานา รองศาสตราจารย์จากวิทยาลยันานาชาติ
ศกึษา เอส. ราจารัตนาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีหนานหยางกลา่ว 
อีกนยัหนึง่คือ จีนก�าลงัพฒันาเครือขา่ยเส้นทางคมนาคมทางบกเพ่ือ
ให้เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจในภมิูภาค 

ดร.รานากลา่ววา่ การพฒันาเหลา่นีเ้ป็นเป้าหมายระยะยาวท่ีจะ
ท�าให้ลลุว่งโดยผา่นทางโครงการทนุร่วมระหวา่งจีนกบัประเทศเพ่ือน
บ้านบางรายอยา่งเชน่อินเดีย จีนได้จดัตัง้ธนาคารเพ่ือการลงทนุ
ในโครงสร้างพืน้ฐานเอเชียท่ีมุง่เน้นการสร้างถนนและทางรถไฟท่ี
เช่ือมตอ่มณฑลยนูนานกบัพมา่และบงักลาเทศ ดร.รานาระบวุา่ จีน
และอินเดียก�าลงัระดมงบประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 3.3 พนัล้านบาท) เพ่ือชว่ยปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานใน
ภมิูภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

“การพฒันาดงักลา่วไมใ่ชส่ิง่ท่ีจะเกิดขึน้ในชัว่ข้ามคืน มนัเป็นกระ
บวนการในระยะยาวท่ีจะต้องใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศ รวม
ทัง้องค์กรระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาต ิขณะนีมี้สนิค้าท่ีขนสง่
ทางบกเพียงร้อยละ 5 เทา่นัน้จากปริมาณทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือยงั
คงใช้การขนสง่ทางทะเล” ดร.รานากลา่ว 

ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชียในกรุงมะนิลาอาจเป็นแหลง่เงินทนุ
อีกหนึง่แหง่ในการสนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เน่ืองจาก
ธนาคารดงักลา่วมีความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดและให้เงินทนุสนบัสนนุ
โครงการท่ีส�าคญัตา่ง ๆ ทัว่ทัง้ภมิูภาคสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อยูแ่ล้ว 

ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชียเป็นหุ้นสว่นด้านการพฒันากบั

ข้อมูลและตวัเลข
ของบิมสเทค
โครงการแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรบัความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 

• เช่ือมโยงผู้คนกวา่ 1.3 พนัล้านคน
• ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศโดยรวม 7.5 แสนล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (หรือราว ๆ 24.4 ล้านล้านบาท) 
• การประชมุครัง้แรก 6 มิถนุายน พ.ศ. 2540
• ประเทศสมาชิก: 7

• บงัคลาเทศ พ.ศ. 2540
• ภฏูาน พ.ศ. 2546
• พมา่ พ.ศ. 2540
• อินเดีย พ.ศ. 2540
• เนปาล พ.ศ. 2546
• ศรีลงักา พ.ศ. 2540
• ไทย พ.ศ. 2540

ข้อมลูจาก: www.bimstec.org

เส้นทางสายไหมทางตอนใต้ทีไ่ด้รับการฟ้ืนฟู
จะประกอบด้วยทางรถไฟหลายพนักโิลเมตร 
ทางหลวงสายหลกัรวมทั้งท่อส่งน�า้มนัและ
ก๊าซทีจ่ะช่วยเพิม่การเช่ือมต่อทางบก ทาง
รถไฟทีท่อดยาวในเมอืงหนานจงิ มณฑล
เจยีงซูแห่งนีถู้กล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ 

รอยเตอร์
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กาฐมาณฑุ

อรุุมชี

ลาซา

คชัการ์

จอก์พยู

อนิเดยี

ปากสีถาน

จนี

ทางรถไฟไปยงัยุโรป

ท่อส่งน�า้มนัระหว่างคาซัค
สถานกบัจนี

ท่อส่งก๊าซระหว่างจนีกบั
เอเชียกลาง 

ทางรถไฟ/ถนน ระหว่างจนีกบั
ปากสีถานทีม่แีผนจะพฒันา

เส้นทางสายไหมทางตะวนัตกเฉียงใต้

ทางรถไฟทีม่อียู่

ท่อส่งน�า้มนั/ก๊าซทีม่อียู่

ทางรถไฟทีม่แีผนจะพฒันา

โครงการแหง่อา่วเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และได้
ศกึษาเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่ และการสง่ก�าลงับ�ารุงของ
โครงการนีจ้นเสร็จสิน้ โครงการหนึง่ท่ีธนาคารก�าลงัพิจารณาเร่ืองการ
ให้เงินทนุคือ โครงการสร้างทางหลวงจากเมืองทา่ไฮฟองของเวียดนาม
ไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย

คาดวา่องค์กรระดบัภมิูภาคอ่ืน ๆ เชน่ อาเซียนและประเทศสมาชิก
ของโครงการแหง่อา่วเบงกอล ฯ ก็จะมีบทบาทท่ีส�าคญัมากขึน้ เพราะ
การเช่ือมตอ่ทางบกท่ีเพ่ิมขึน้จะชว่ยพฒันาความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกโดยตรง รวมทัง้บงักลาเทศและพมา่

ดร.รานากลา่ววา่ “เน่ืองจากประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคนีมี้ความ
เป็นบรูณาการมากขึน้ การลดต้นทนุทางการค้าตลอดจนคา่ใช้จา่ยใน
การขนสง่และการสง่ก�าลงับ�ารุงและอ่ืน ๆ จงึเป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งย่ิง” 

สมาชิกโครงการแหง่อา่วเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจและอาเซียนจ�าเป็นต้องเพ่ิมความร่วม
มือตอ่ไปในการลดภาษีเพ่ือสง่เสริมการค้าแบบพหภุาคีในภมิูภาค 

อนิเดยีมุ่งสู่ตะวันออก 
ขณะท่ีจีนเร่ิมนโยบาย “มุง่สูต่ะวนัตก” ในปี พ.ศ. 2543 อินเดียก็มี 
นโยบาย “มองตะวนัออก” ในปี พ.ศ. 2534 เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจและกลยทุธ์อนัครอบคลมุกบัประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และเพ่ือสง่เสริมจดุยืนของตนในฐานะมหาอ�านาจ
ในภมิูภาคและต้านทานอิทธิพลของจีนท่ีขยายตวัขึน้เร่ือย ๆ ใน
ภมิูภาค  

“มีเหตผุลหลกั ๆ สามประการวา่เหตใุดอินเดียจงึกระตือรือร้นท่ี
จะมีสว่นร่วมในการฟืน้ฟท่ีูพืน้ท่ีเรียกวา่ เส้นทางสายไหมทางตะวนัตก
เฉียงใต้ หนึง่คือเพ่ือต้านทานการแทรกซมึของจีนในภมิูภาคนี ้สองคือ
เพ่ือสง่เสริมการค้า และสามคือเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการกบฏ
เพ่ิมขึน้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย” นายเดวิด สไตน์เบร์ิก 
ศาสตราจารย์พิศษิฐ์เกียรตคิณุด้านเอเชียศกึษา คณะกิจการตา่ง
ประเทศ มหาวิทยาลยัจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. กลา่ว

การปรับปรุงด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจรวมทัง้โครงสร้างพืน้
ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นข้อกงัวลทางด้าน
ความมัน่คงท่ีส�าคญัท่ีสดุของรัฐบาลอินเดียทกุสมยัตามสท่ีนายสไตน์
เบร์ิกระบ ุพืน้ท่ีนีท่ี้เช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีหลกั ๆ ของอินเดียโดยผา่นพืน้ท่ี
แคบสลิกิรีุท่ีเรียกวา่ “คอไก่” ยงัคงด้อยพฒันาทางเศรษฐกิจและถกู
ห้อมล้อมไปด้วยภเูขาและพุม่ไม้หนาทบึ 

รัฐบาลอินเดียตระหนกัวา่ปัจจยัส�าคญัในการสร้างความมัน่คงใน
พืน้ท่ีสว่นนีข้องประเทศคือการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง ทาง
เดียวท่ีจะท�าได้คือการสร้างถนนและทางรถไฟเพ่ือเคลื่อนย้ายสนิค้าไป
ยงัพืน้ท่ีดงักลา่วผา่นทางบงักลาเทศและพมา่ และยงัจะสามารถเข้าถงึ
ทา่ตา่ง ๆ ในประเทศเหลา่นัน้ท่ีก�าลงัได้รับการพฒันา 

อลาสชานโคว

กวาดาร์

ชิกตัเซ

คุนหมงิ

ปักกิง่

ฮ่องกง

เฉิงตู

ฉงช่ิง

ซีอาน

เซ่ียงไฮ้

เวยีงจนัทน์ 

เส้นทางสายไหม
ทีม่แีผนจะพฒันารวมทั้ง
ทางรถไฟและท่อส่งทีม่อียู่
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1. นักวจิยับันทกึข้อมูลเกีย่วกบัภาพเขยีนทางศาสนาพทุธบนผนัง
ถ�า้มัว่เกาในมณฑลกานซู ประเทศจนี ซ่ึงเป็นหน่ึงในชุมทางที่
ส�าคญัของเส้นทางสายไหม คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การ
สหประชาชาตไิด้บรรจุเครือข่ายเส้นทางสายไหมไว้ในบัญชีของ
ตนในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 ในบรรดาสถานทีท่ีเ่ป็นมรดก
โลกทั้งหมด 33 แห่งตามเส้นทางนี ้22 แห่งอยู่ในประเทศจนี 

2. นักแสดงกว่า 100 คนในชุดจนีโบราณออกเดนิทางพร้อมกบัอูฐ 
136 ตวัและรถเทยีมม้าแปดคนัในการเดนิทางทางวฒันธรรมตาม
เส้นทางสายไหมในเมอืงจิง้หยาง มณฑลส่านซีในเดอืนกนัยายน 
พ.ศ. 2557 กจิกรรมนีจ้ดัขึน้โดยรัฐบาลของมณฑลส่านซีและ
บริษทัชาแห่งหน่ึงในท้องถิน่เพือ่ฟ้ืนฟูการค้าตามเครือข่ายเส้น
ทางสายไหม การเดนิทางคร้ังนีค้าดว่าจะส้ินสุดลงทีค่าซัคสถาน
โดยใช้เวลาหน่ึงปี เป็นระยะทางประมาณ 15,000 กโิลเมตร 

“รัฐนาคาแลนด์ก็เป็นประเดน็ท่ีส�าคญัและเร่งดว่นประการหนึง่
ท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงและเสถียรภาพในภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือของอินเดียเน่ืองจากมีชนกลุม่น้อยนาคาอาศยัอยูใ่นพมา่เชน่
เดียวกนั ดงันัน้ อดุมการณ์ในเร่ืองการผนวกดนิแดนของผู้ ร่วมเชือ้
ชาตนิาคาในภมิูภาคจงึอาจเกิดขึน้ได้หากพืน้ท่ีนีถ้กูละเลย” นาย 
สไตน์เบร์ิกกลา่ว 

รัฐบาลอินเดียได้จดัตัง้ศนูย์พมา่ศกึษาในรัฐมณีปรุะทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียท่ีเน้นการศกึษาเก่ียวกบัสถานการณ์
ของชนกลุม่น้อยนาคา รวมทัง้ประเดน็อ่ืน ๆ อีกด้วย 

ข้อกงัวลด้านความมัน่คงอีกประการหนึง่ซึง่อินเดียและจีนก�าลงั
เผชิญอยูใ่นบริเวณเส้นทางสายไหมทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ท่ีตนมี
แผนจะพฒันาคือปัญหาชายแดนท่ียงัไมไ่ด้รับการแก้ไขในรัฐ อานธร
ประเทศ ซึง่เป็นดนิแดนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียและ
ปกครองโดยรัฐบาลอินเดียแตถ่กูจีนอ้างสทิธ์ิในพืน้ท่ีนบัตัง้แตส่งคราม
ระหวา่งจีนและอินเดียในปี พ.ศ. 2505 

“หากต้องการให้การฟืน้ฟเูส้นทางสายไหมทางตะวนัตกเฉียงใต้
ประสบความส�าเร็จ อาเซียนควรมีบทบาทส�าคญัเพราะจะต้องมีการ
ลดอตัราภาษีส�าหรับสนิค้าท่ีจะเข้าไปยงัประเทศสมาชิกภายในปี 
พ.ศ. 2558” นายสไตน์เบร์ิกกลา่ว 

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีบรรดาผู้ เลน่ในภมิูภาคต้องแก้ไขได้แก่ การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองในบงักลาเทศซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการทจุริต

ท่ีไมมี่การตรวจสอบ และแนวโน้มท่ีจะเกิดความไมส่งบของกลุม่
ชาตพินัธุ์ในอนาคตในประเทศเพ่ือนบ้านอยา่งพมา่ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ความปลอดภยักลา่ว 

ผู้ เช่ียวชาญยืนยนัวา่ ทัง้จีนและอินเดียเลือกท่ีจะมองข้ามปัญหา
ตา่ง ๆ รวมทัง้ข้อกลา่วหาเร่ืองการละเมิดสทิธิมนษุยชนในพมา่ 
อยา่งไรก็ตาม จีนและอินเดียจะต้องกดดนัให้รัฐบาลท้องถ่ินแก้ไข
ปัญหาดงักลา่วหากต้องการให้เส้นทางสายไหมทางบกทางตะวนัตก
เฉียงใต้ประสบความส�าเร็จ 

นกัวิเคราะห์กลา่ววา่ จีนก�าลงัลงทนุกบัทา่เรือท่ีทนัสมยัใน
บงักลาเทศและพมา่ และพยายามท่ีจะล�าเลียงน�า้มนัและก๊าซ
ธรรมชาตผิา่นทอ่สง่ผา่นทางพมา่ การลงทนุดงักลา่วอาจมีต้นทนุ
ท่ีสงูมากจนเกินควรหากเกิดความวุน่วายทางการเมืองภายในพมา่
อนัเป็นผลมาจากความไมส่งบอยา่งตอ่เน่ืองของกลุม่ชาตพินัธุ์ “สิง่
ท่ีเราก�าลงัเผชิญอยูใ่นภมิูภาคนีคื้อการปฏิสมัพนัธ์อนัซบัซ้อนหลาย
ประการท่ีเราต้องค�านงึถงึและแก้ไข” นายสไตน์เบร์ิกกลา่ว

การค้าระหวา่งประเทศของอินเดียกบัเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 45 แม้จะได้ช่ือวา่ประสบความส�าเร็จ แต่
อินเดียยงัคงล้าหลงัจีนในเร่ืองปริมาณการค้าและความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจกบัประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคนี ้สิง่นีอ้าจเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้รัฐบาลอินเดียมองหาลูท่างเพ่ิมเตมิในการสร้างร่วมมือกบัประเทศ
เพ่ือนบ้าน  o

“เน่ืองจากประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคนีม้คีวามเป็นบูรณาการมาก
ขึน้ การลดต้นทุนทางการค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
และการส่งก�าลงับ�ารุงและอืน่ ๆ จงึเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิง่”
                                                                                              - ดร.ประทมุมา บ.ี รานา 

1 2

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ รอยเตอร์
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วิถีความร่วมมือ
ทางนิเวศวิทยา

ในระดับภูมิ ภาค

ภูเขาหิมาลยัอาจช่วยสร้างความร่วมมอืทางนิเวศวทิยาระหว่างส่ีประเทศทีต่ั้งอยู่โดยรอบ องค์กรด้านส่ิงแวดล้อมก�าลงั
ด�าเนินการเพือ่อนุรักษ์ระบบนิเวศของภูเขา พืน้ทีอ่าศัย ความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม
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พรมแดนทางธรรมชาติอย่างแม่น�า้และภูเขาช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือในการเพ่ิมเสถียรภาพของภูมิภาค 

มน่�า้โขงมีต้นก�าเนิดจากธารน�า้แข็งในป่าหินท่ี
อยูเ่หนือระดบัน�า้ทะเล 5,200 เมตรในท่ีราบสงู
ทิเบต มีความยาว 4,900 กิโลเมตรและไหลลง

ทางใต้ผา่นพืน้ท่ีตา่ง ๆ ในหกประเทศก่อนจะออกสู่
ทะเลจีนใต้ การจดัการสภาพแวดล้อมในภมิูภาคโดย
รอบเป็นความท้าทายท่ีส�าคญัในอินโดเอเชียแปซฟิิก 

ประชากรกวา่ 320 ล้านคนพึง่พาแมน่�า้โขงในการ
ด�ารงชีพ ล�าน�า้ท่ีมีขนาดพืน้ท่ีโดยรวม 2.6 ล้านตาราง
กิโลเมตรแหง่นีถ้กูคกุคามมากขึน้เร่ือย ๆ จากการ
พฒันาและการวางแผนสร้างเข่ือนเพ่ือผลติกระแส
ไฟฟ้าพลงัน�า้ คณะกรรมาธิการแมน่�า้โขงได้บริหาร
จดัการทรัพยากรของภมิูภาคแหง่นีท่ี้เป็นแหลง่รวม
พนัธุ์ปลา 1,100 ชนิด รวมทัง้พืชและสตัว์อีกหลายพนั
ชนิด ท�าให้แมน่�า้สายนีก้ลายเป็นแหลง่ประมงน�า้จืดท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

แมน่�า้โขงเป็นตวัอยา่งหนึง่ท่ีแสดงให้เหน็
วา่ สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายของอินโดเอเชีย
แปซฟิิก นบัตัง้แตย่อดเขาท่ีปกคลมุด้วยหิมะไปจนถงึ
ดนิดอนสามเหลี่ยมปากแมน่�า้อนัร้อนระอ ุท�าให้เกิด
เครือขา่ยความร่วมมือทางนิเวศวิทยาในภมิูภาค ซึง่
สว่นใหญ่แล้วเกิดขึน้มาเพราะความจ�าเป็น ด้วย
การแขง่ขนัเพ่ือชว่งชิงทรัพยากรท่ีทวีความรุนแรง
ขึน้ พร้อม ๆ กบัการขยายตวัของประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศอยา่งท่ีเป็นอยูนี่ ้การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยเหลา่นีจ้ะเป็น
สิง่ส�าคญัย่ิงตอ่บรรดาประเทศ รัฐบาล กองทพัและ
ประชาชน 

โครงการสิง่แวดล้อมแหง่สหประชาชาตริะบุ
วา่ ภายในปี พ.ศ. 2593 อินโดเอเชียแปซฟิิกจะมี
ประชากรกวา่สองหม่ืนสองพนัล้านคน ภมิูภาคนีจ้ะ
ยงัเป็นพืน้ท่ีอาศยัของประชากรท่ียากจนราว ๆ ร้อย
ละ 40 ของโลกท่ีก�าลงัพฒันาท่ียงัต้องพึง่พาทรัพยากร
ทางธรรมชาตใินการด�ารงชีวิตเป็นสว่นใหญ่ 

“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิู
อากาศเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของมนษุย์
ซึง่จะท�าให้ประชากรของเราโดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ประชากรท่ียากจนมีความเสี่ยง นายอนรุา จายา

ตเิลก ผู้อ�านวยการโครงการความร่วมมือด้านสิง่
แวดล้อมแหง่เอเชียใต้ระบใุนขา่วประชาสมัพนัธ์ของ
โครงการสิง่แวดล้อมแหง่สหประชาชาตเิม่ือเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2557 “อณุหภมิูท่ีเพ่ิมขึน้ สภาพ
อากาศท่ีรุนแรงสดุโตง่และระดบัน�า้ทะเลท่ีเพ่ิมสงู
ขึน้เป็นตวักระตุ้นการตอบสนองโดยเร่งดว่นให้มี
การพิจารณาปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมในแผนงานและ
กระบวนการในการพฒันาของเรา” 

“การให้ความส�าคญัและการลงทนุเพ่ือธรรมชาติ
อยา่งเพียงพอในสิง่ท่ีคนยากจนจ�านวนมากต้อง
พึง่พาอาศยั คือสิง่จ�าเป็นตอ่การเตบิโตโดยรวม” นาย
คาเวห์ ซาเฮดี ผู้อ�านวยการโครงการสิง่แวดล้อม
แหง่สหประชาชาตปิระจ�าภมิูภาคเอเชียระบใุนขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557

กลไกแห่งการผูกมัด 
ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ ความร่วมมือทางนิเวศวิทยายงั
มีศกัยภาพท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ในการแก้ปัญหา
ข้อพิพาทเก่ียวกบัอาณาเขตและเพ่ิมความมัน่คงใน
ภมิูภาค “ความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อมเป็นการเมือง
ระดบัต�่าท่ีคนมกัจะให้ความส�าคญัน้อยกวา่การเมือง
ระดบัสงูท่ีเป็นประเดน็เก่ียวกบัสงครามและสนัตภิาพ 

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 
ภาพโดย เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ แ

คนงานล�าเลยีงถุงปูนซีเมนต์ทีท่่าเรือในหมู่บ้านเลก็ ๆ แห่งหน่ึงริมแม่น�า้
โขงในประเทศไทย แม่น�า้สายนีม้คีวามยาว 4,900 กโิลเมตร และไหลลง
ทางใต้ผ่านพืน้ทีต่่าง ๆ ในหกประเทศก่อนจะออกสู่ทะเลจนีใต้

WORKING TOGETHER
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แตม่นัก็สามารถลดภยัคกุคามและสร้างความไว้วางใจในหมู่
ทหารและรัฐบาลตา่ง ๆ” นายซาลีม เอช. อาลี ศาสตราจารย์
ด้านการเมืองและนานาชาตศิกึษาจากมหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์
ในออสเตรเลียกลา่วกบั ฟอรมั 

ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมมีบทบาทส�าคญัในฐานะ “กลไกแหง่
การผกูมดั” ท่ีจะเปลี่ยน “ความขดัแย้งให้กลายเป็นความร่วม
มือ” เพราะรัฐบาลตระหนกัวา่การปกป้องระบบนิเวศท่ีใช้ร่วมกนั
อาจชว่ยสง่เสริมเสถียรภาพข้ามพรมแดน นายอาลีเขียนไว้ใน
รายงานผลการศกึษาเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง “ความ
ร่วมมือทางนิเวศวิทยาในเอเชียใต้: วิถีทางเพ่ือวนัข้างหน้า” 
นอกจากนี ้พรมแดนตามธรรมชาตอิยา่งแมน่�า้และภเูขาซึง่เป็น
เส้นเขตแดนระหวา่งวฒันธรรมและประเทศเป็นปัจจยัท่ีท�าให้
เกิดความร่วมมือ เน่ืองจากประชากรทัง้สองฝ่ังของเส้นแบง่ทาง
ภมิูรัฐศาสตร์ตา่งก็ใช้ทรัพยากรของระบบนิเวศเหลา่นัน้ร่วมกนั 

ข้อตกลงแบบพหภุาคีเพ่ือการพฒันาระบบนิเวศท่ียัง่ยืนและ
ทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกนั “ควรถกูน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
สนัตภิาพ  และยงัเป็นเคร่ืองมือทางการทตูท่ีใช้ประโยชน์ได้ไม่
คุ้มคา่ทัง้ ๆ ท่ีมีศกัยภาพมากมายในการบรรลเุสถียรภาพใน
ภมิูภาคท่ีครอบคลมุมากย่ิงขึน้” นายอาลีระบใุนรายงานของตน
ท่ีตีพิมพ์โดยมลูนิธิอเมริกาใหมใ่นกรุงวอชิงตนัดีซี 

รัฐบาลตา่ง ๆ มองเหน็คณุคา่ของความร่วมมือทาง

นิเวศวิทยาทัว่ทัง้อินโดเอเชียแปซฟิิกมากขึน้เร่ือย ๆ และมีการ
จดัตัง้องค์กรเพ่ือด�าเนินโครงการ และการศกึษาวิจยัเพ่ือให้ค�า
แนะน�าแก่ผู้ก�าหนดนโยบาย นอกจากนี ้องค์กรระหวา่งรัฐบาล
ยงัได้ท�างานร่วมกนัมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษในด้านการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึง่เป็นความร่วมมือข้ามพรมแดน
ตามธรรมชาตแิละพรมแดนประเทศ 

ความร่วมมือในลุ่มแม่น�า้โขง
ด้วยขนาดพืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ไพศาลของภมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง 
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีอยูต่ดิแมน่�า้โขงทัง้สี่ประเทศ ได้แก่ กมัพชูา ลาว 
ไทยและเวียดนาม ได้ก่อตัง้คณะกรรมาธิการแมน่�า้โขงขึน้ในปี 
พ.ศ. 2538 เพ่ือพฒันากลยทุธ์ในการจดัการทรัพยากรท่ียัง่ยืน
ในอนภุมิูภาค รวมทัง้การเกษตร การชลประทาน การป้องกนั
น�า้ทว่ม และการใช้น�า้ในครัวเรือนและภาคอตุสาหกรรม คณะ
กรรมาธิการแมน่�า้โขงสง่เสริมการเจรจาระหวา่งประเทศตา่ง ๆ 
ในภมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง และด�าเนินโครงการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานโดยได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย 
เชน่ โครงการปรับปรุงทางน�า้ภายในประเทศและการสง่เสริม
การค้าข้ามพรมแดนท่ีมีมลูคา่ 1.1 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 3.6 แสนล้านบาท)  

คณะกรรมาธิการแมน่�า้โขงระบไุว้ในเวบ็ไซต์ขององค์กร
วา่ “ด้วยวิสยัทศัน์ท่ีจะท�าให้ภมิูภาคลุม่แมน่�า้โขงมีความเจริญ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความยตุธิรรมทางสงัคมและความเป็น
มิตรตอ่สิง่แวดล้อม ดงันัน้ ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคและการ
วางแผนงานท่ีครอบคลมุทัง้ลุม่แมน่�า้จงึเป็นหวัใจส�าคญัของการ
ด�าเนินงานของเรา” 

นอกจากนี ้คณะกรรมาธิการแมน่�า้โขงยงัได้ประเมินผลกระ
ทบจากความท้าทายท่ีส�าคญัประการหนึง่ในอนภุมิูภาค ซึง่ก็คือ
การพฒันากระแสไฟฟ้าพลงัน�า้ โดยมีการวางแผนสร้างเข่ือน
ขนาดใหญ่ 11 แหง่ในแมน่�า้โขง ในการสมัมนาท่ีเวียดนามใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 สมาชิกของคณะกรรมาธิการแมน่�า้
โขงได้ประเมินโครงการใหมล่า่สดุของอนภุมิูภาคท่ีมีการน�า
เสนอ ได้แก่ โครงการเข่ือนและโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ดอนสะโฮงใน
ประเทศลาว นายเลอ ดกั จงุ ผู้อ�านวยการคณะกรรมการร่วม
แหง่กรรมาธิการแมน่�า้โขงในเวียดนามกลา่ววา่ การสมัมนา
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลกระทบของเข่ือนตอ่การประมง 
น�า้ การตกตะกอนและคณุภาพชีวิตตามท่ีหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ 

เวียดนามเน็ต รายงาน 
ผู้ เช่ียวชาญบางรายยืนยนัวา่ เข่ือน

ไฟฟ้าพลงัน�า้ดอนสะโฮงซึง่มีก�าลงัผลติ 
260 เมกะวตัต์ จะลดผลติภาพของการ
ประมงและท�าลายการอพยพย้ายถ่ินของ
ปลาเม่ือเข่ือนเร่ิมมีการด�าเนินงานในปี 
พ.ศ. 2561 รัฐบาลลาวยงัคงเดินหน้าตอ่
ไปกบัโครงการนี ้แตก่ารโต้แย้งก็ผลกัดนัให้
ทางการลาวย่ืนแผนโครงการสร้างเข่ือนแก่

คณะกรรมาธิการแมน่�า้โขงเพ่ือศกึษาและแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบั
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของเข่ือนดอนสะโฮง ตามรายงานของ
เวียดนามเน็ต 

ความพยายามของคณะกรรมาธิการแมน่�า้โขงแสดงให้เหน็
วา่ ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ความร่วมมือทางนิเวศวิทยามีความ
ส�าคญัมากขึน้เร่ือย ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิก และแสดงถงึวิธี
การท�างานร่วมกนัของชาตติา่ง ๆ ในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง
ทางการเมืองเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาต ิ

กลไกเพื่อความร่วมมือ
ในดนิแดนท่ีหา่งไกลออกไปหลายพนักิโลเมตรทางตะวนัตกของ
ต้นแมน่�า้โขง ยงัมีแหลง่ต้นน�า้ขนาดใหญ่อีกหนึง่แหง่ แม้จะเคย
เป็นพืน้ท่ีแหง่ความขดัแย้งมาก่อน แตปั่จจบุนัลุม่แมน่�า้สนิธเุป็น
ตวัอยา่งของความส�าเร็จในเร่ืองความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อม 
แม้วา่การบริหารจดัการจะยงัคงเป็นความท้าทายท่ีตอ่เน่ือง ใน
พืน้ท่ีดงักลา่วซึง่เป็นสว่นหนึง่ของท่ีราบสงูทิเบตท่ีล้อมรอบไป

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถน�าไปสูก่ารปฏิสมัพนัธ์ในประเดน็  

อ่ืน ๆ เชน่ การเพ่ิมความมัน่คงและเสถียรภาพ”
— นายซาลีม เอช. อาลี
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เดก็ชายคนหน่ึงถอืถุง
ทีใ่ส่ไก่เป็น ๆ ไว้ขณะ
น่ังเรือข้ามแม่น�า้โขง
ทางตอนใต้ของกรุง
พนมเปญ ประเทศ
กมัพูชา ประชากรกว่า 
320 ล้านคนอาศัยอยู่
ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น�า้
โขงและพึง่พาแม่น�า้
สายนีใ้นการด�ารงชีวติ
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ด้วยอฟักานิสถาน จีน อินเดียและปากีสถาน หิมะและธารน�า้แข็ง
ท่ีละลายเป็นน�า้ได้ไหลมารวมกนัจนกลายเป็นแมน่�า้ท่ีทอดยาวไป
ทางทิศใต้เป็นระยะทาง 3,180 กิโลเมตรก่อนท่ีจะไหลลงสูท่ะเล
อาหรับ 

ความร่วมมือทางนิเวศวิทยาในลุม่แมน่�า้สนิธเุร่ิมต้นอยา่ง
นา่ประหลาดเม่ือจกัรวรรดอิินเดียของบริเตนเสื่อมอ�านาจลง
ในปี พ.ศ. 2490 และแบง่ออกเป็นรัฐอธิปไตยสองรัฐคืออินเดีย
และปากีสถาน รวมทัง้แยกการบริหารจดัการทรัพยากรในแมน่�า้
สนิธ ุอินเดียได้ “ควบคมุบริเวณต้นน�า้สว่นใหญ่ของแมน่�า้สนิธุ
และโครงสร้างพืน้ฐานทางน�า้สว่นใหญ่ท่ีมีอยูท่ี่จ�าเป็นตอ่การ
ชลประทาน ในขณะท่ีเศรษฐกิจท่ีมีพืน้ฐานจากเกษตรกรรมสว่น
ใหญ่ของปากีสถานต้องพึง่พาแหลง่น�า้ของตน” ตามท่ีระบใุน
รายงานเม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 ในหวัข้อ “การเพ่ิมความ
สมัพนัธ์ทางการทตูเพ่ือแบง่ปันน�า้: การสร้างความแข็งแกร่งให้
กบันโยบายตา่งประเทศในเร่ืองทรัพยากรน�า้ข้ามพรมแดน” ของ
สถาบนัวิจยัอเดลฟี ซึง่เป็นองค์กรท่ีปรึกษาด้านสิง่แวดล้อมใน
เยอรมนี 

การเจรจาวา่ด้วยเร่ืองการก�ากบัดแูลแมน่�า้สนิธดุ�าเนินไป
อยา่งยากล�าบาก แตใ่นปี พ.ศ. 2503 อินเดียและปากีสถานก็ให้
สตัยาบนัในสนธิสญัญาเครือล�าน�า้สนิธซุึง่มีผลบงัคบัใช้มาจนถงึ

ทกุวนันี ้คณะกรรมาธิการแมน่�า้สนิธถุาวรซึง่เป็นความร่วมมือของ
ทัง้สองประเทศได้น�าสนธิสญัญาเดงักลา่วมาใช้ และท�าหน้าท่ีไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท สนธิสญัญาดงักลา่วท�าให้อินเดียและปากีสถาน
รอดพ้นจากการท�าสงครามสามครัง้ และคณะกรรมาธิการ “ได้
ปฏิบตัติามสนธิสญัญาโดยต้องพบปะกนัทกุ ๆ ปีแม้ในยามท่ีทัง้
สองประเทศตดัขาดความสมัพนัธ์ทางการทตู” ตามท่ีรายงานของ
สถาบนัอเดลฟีระบ ุ“ประวตัิศาสตร์ด้านความร่วมมือนีถื้อเป็น
เร่ืองราวความส�าเร็จท่ีโดดเดน่อยา่งแท้จริง แม้วา่ทัง้สองประเทศ
จะยงัคงมีความเหน็ไมต่รงกนัในเร่ืองการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางน�า้” 

นอกจากนี ้ยงัมีกลไกเพ่ือความร่วมมืออ่ืน ๆ ในกรณีท่ีไมมี่
สนธิสญัญาหรือข้อตกลงแบบทวิภาคีและพหภุาคี โดยสว่นใหญ่
จะอยูใ่นรูปขององค์กรระหวา่งรัฐบาล ตวัอยา่งเชน่ โครงการ
ความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อมแหง่เอเชียใต้ท่ีจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 
2525 เป็นโครงการท่ีสง่เสริมการจดัหาเงินทนุและการด�าเนิน
โครงการสิง่แวดล้อม เชน่ การตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และ
การสง่เสริมความร่วมมือระดบัภมิูภาคในการยบัยัง้การค้าสตัว์ป่า
ท่ีผิดกฎหมาย 

สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคเอเชียใต้ท่ีก่อตัง้ขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2528 เป็นองค์กรสนบัสนนุการศกึษาด้านสิง่แวดล้อม 

ชาวประมงคน
หน่ึงทอดแหอยู่
ในแม่น�า้โขงใน
ประเทศกมัพูชา 
แม่น�า้สายนีเ้ป็น
แหล่งประมงน�า้
จดืทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโลกและมปีลา 
กว่า 1,100 ชนิด
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นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ทางองค์กรได้จดัตัง้ศนูย์ป่า
ไม้ในภฏูาน ศนูย์การจดัการภยัพิบตัใินอินเดีย ศนูย์วิจยัทาง
อตุนิุยมวิทยาในบงักลาเทศและศนูย์การจดัการชายฝ่ังทะเลมลัดีฟ
ส์ ตามท่ีระบใุนรายงานของโครงการความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อม
แหง่เอเชียใต้เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 ในหวัข้อ “วาระการ
พฒันาเอเชียใต้หลงัปี พ.ศ. 2558” นอกจากนี ้ทางสมาคมยงัได้
ก่อตัง้มหาวิทยาลยัเอเชียใต้ในกรุงนิวเดลี ซึง่นกัศกึษาจากประเทศ
สมาชิก อนัได้แก่ อฟักานิสถาน บงักลาเทศ ภฏูาน อินเดีย มลัดีฟส์ 
เนปาล ปากีสถานและศรีลงักา สามารถศกึษาในระดบัปริญญาโท
ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการพฒันาเศรษฐกิจ 

แม้สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคเอเชียใต้จะถกูวิพากษ์
วิจารณ์วา่มีความลา่ช้าในเร่ืองการน�าโครงการด้านสิง่แวดล้อมท่ี
ได้รับการน�าเสนอไปลงมือปฏิบตั ิแตศ่กัยภาพขององค์กรในการสง่
เสริมความร่วมมือในระดบัภมิูภาคก็ไมไ่ด้ถกูมองข้าม ตามท่ีนาย
อาลีจากมหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์ระบใุนรายงานของตน “แม้จะ
มีประสทิธิภาพในการท�างานท่ีไมดี่ในอดีต แตส่มาคมนีก็้มีความ
ชอบธรรมในระดบัภมิูภาค และมีความเป็นมืออาชีพท่ีควรให้การ
สนบัสนนุและสง่เสริมขีดความสามารถในการเจรจาทางการทตูใน
เร่ืองสิง่แวดล้อมและการสร้างสนัตภิาพในภมิูภาค”นายอาลีกลา่ว 
“แม้องค์กรในระดบัภมิูภาคอ่ืน ๆ จะเติบโตขึน้ แตส่มาคมความ
ร่วมมือแหง่ภมิูภาคเอเชียใต้ก็มีขีดความสามารถท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุ
ในการสง่เสริมความร่วมมือทางนิเวศวิทยาแบบพหภุาคี” 

การอนุรักษ์ภเูขา
ความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อมในระดบัภมิูภาคเป็นสิง่จ�าเป็นในการ
ดแูลเทือกเขาหิมาลยั เน่ืองจากเทือกเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลกแหง่นีท่ี้มี
ประเทศตา่ง ๆ รายล้อม เชน่ ภฏูาน อินเดีย ปากีสถานและเนปาล 
มีธารน�า้แข็งท่ีเป็นต้นก�าเนิดของแมน่�า้ท่ีส�าคญัหลายสายและเป็น
แหลง่น�า้ของบรรดาประเทศดงักลา่ว นายอาลีกลา่วกบั ฟอรมั 

“โดยทัว่ไป เส้นแบง่เขตทางกายภาพตามธรรมชาตนิัน้มีอยู่
แล้ว เชน่ ภเูขาและแมน่�า้” นายอาลีกลา่ว “วาทกรรมทางการเมือง
สว่นใหญ่มกัจะเน้นท่ีการแบง่แยก ทัง้ ๆ ท่ีพรมแดนตามธรรมชาติ
เหลา่นีส้ามารถเป็นปัจจยัในการสร้างความร่วมมือได้ เน่ืองจากผู้
มีสว่นได้สว่นเสียต้องใช้พืน้ท่ีดงักลา่วร่วมกนั มีเหตผุลมากมายท่ี
รัฐบาลและกองทพัควรใช้ภเูขาเป็นปัจจยัในการสร้างความร่วมมือ 
ไมว่า่จะเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ การอนรัุกษ์แหลง่น�า้ 
การหดตวัของธารน�า้แข็ง 

นายอาลีกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ ภยัพิบตัิทางนิเวศวิทยาในเทือกเขา
หิมาลยั เชน่ แนวโน้มท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
ท่ีสง่ผลตอ่ธารน�า้แข็ง จะเป็นความท้าทายด้านความมัน่คงขัน้
รุนแรงส�าหรับประเทศท่ีต้องพึง่พาทรัพยากรในเทือกเขาดงักลา่ว 
การละลายของธารน�า้แข็งอาจท�าให้เกิดน�า้ทว่มมากขึน้ในพืน้ท่ี
เกษตรกรรมท่ีอยูป่ลายน�า้ 

ความร่วมมือเก่ียวกบัเทือกเขาหิมาลยัมุง่เน้นท่ีการบริหาร
จดัการน�า้และทรัพยากรอ่ืน ๆ ตลอดจนการเฝ้าระวงัผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศ นายอาลี

เขียนไว้ในรายงานของตนวา่ “ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมท�าให้คูป่รับ
เก่ามองข้ามการแบง่แยกทางวฒันธรรมและการเมืองเพ่ือก�าหนด
หนทางแหง่ความร่วมมืออนัเก่ียวกบัภเูขา จดุเปลี่ยนดงักลา่วเป็น
ผลมาจากการเหน็ความส�าคญัของภเูขาในฐานะแหลง่ทรัพยากร
ในการยงัชีพของมนษุย์”  

มีองค์กรระหวา่งรัฐบาลสองแหง่ท่ีสง่เสริมความร่วมมือด้านสิง่
แวดล้อมในระดบัภมิูภาคในเทือกเขาหิมาลยั ได้แก่ โครงการอนรัุกษ์
ภมิูทศัน์เขาไกรลาส และศนูย์นานาชาตเิพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีภเูขา
แบบบรูณาการ ทัง้สององค์กรตัง้อยูท่ี่เนปาล โครงการอนรัุกษ์ภมิู
ทศัน์เขาไกรลาสเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งจีน อินเดียและ
เนปาล ท่ีมุง่เน้นการอนรัุกษ์พืน้ท่ีอาศยัและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระยะยาวตลอดจนการสง่เสริมการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ศนูย์นานาชาตเิพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีภเูขาแบบบรูณาการมี
เป้าหมายในการดแูลรักษาระบบนิเวศของภเูขาและปรับปรุง
มาตรฐานการด�ารงชีวิตของประชาชนในภมิูภาคหิมาลยัและฮินดู
กซู นอกจากนี ้ทางศนูย์ยงัได้เร่ิมโครงการเพ่ือพฒันาความร่วมมือ
ข้ามพรมแดนและการค้าระหวา่งจีน ปากีสถานและอฟักานิสถาน 
ผลการศกึษาวิจยัขององค์กรแสดงให้เหน็วา่ ความร่วมมือใน
ภมิูภาควา่ด้วยเร่ืองหว่งโซอ่ปุทานอาหารและการค้าท่ีเก่ียวข้องกบั
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวชายแดนระหวา่งเนปาลและอินเดียอาจ
สง่ผลเชิงบวกตอ่อนภุมิูภาค จากการศกึษาของศนูย์คาดวา่ การ
ควบคมุดแูลให้มีการอนรัุกษ์และการค้าจะสร้างรายได้ให้กบัท้อง
ถ่ินเป็นมลูคา่ 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4 พนัล้าน
บาท) “ดงันัน้ การอนรัุกษ์และการค้าจะต้องมีการวางแผนในระดบั
ภมิูภาคเพ่ือป้องกนัความไมเ่ป็นมิตรและความขดัแย้ง” นายอาลี
ระบใุนรายงาน

การท�างานร่วมกัน
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศกระตุ้นให้องค์การสหประชาชาติ
ออกมาร้องขอความร่วมมือจากทัว่โลกให้มีการอนรัุกษ์ระบบนิเวศ
และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิการประชมุสดุยอด
ครัง้ส�าคญัวา่ด้วยเร่ืองสภาพภมิูอากาศท่ีจดัขึน้โดยองค์การ
สหประชาชาตเิม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นแรงผลกัดนัให้มี 
“การด�าเนินการอยา่งจริงจงัในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก” นางชาม
ฉดั อคัตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาตกิลา่วในบทบรรณาธิการ
ของเวบ็ไซต์ขา่ว เดอะอินเดียน รีพบับลกิ “การด�าเนินการเก่ียวกบั
สภาพภมิูอากาศอยา่งจริงจงัภายหลงัการเจรจาและการสร้างข้อ
ผกูมดันัน้ นอกจากจะเป็นความเร่งดว่นแล้วยงัเป็นการเปิดโอกาสให้
มีการพฒันาท่ียัง่ยืนทัว่ทัง้เอเชียและแปซฟิิก” 

ความร่วมมือทางนิเวศวิทยาอยา่งแท้จริงทัว่ทัง้ภมิูภาคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกนัน้ยงัไมเ่กิดขึน้ แตน่ายอาลีกลา่ววา่ ตวัอยา่ง
ความร่วมมือในภมิูภาคลุม่แมน่�า้โขงและเทือกเขาหิมาลยัก็เป็น
สญัญาณท่ีท�าให้เกิดก�าลงัใจ ความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อม
สามารถน�าไปสูก่ารปฏิสมัพนัธ์ในประเดน็อ่ืน ๆ เชน่ การเพ่ิมความ
มัน่คงและเสถียรภาพ” นายอาลีกลา่ว “มนัเป็นกระบวนการท่ีคอ่ย
เป็นคอ่ยไป แตเ่ราจะเหน็เม่ือมนัเกิดขึน้  o



กองทพัวเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของนโยบายการใชอุ้ปกรณ์ส่วนตวัในการท�างาน และตรวจสอบ

ววิฒันาการของระบบรักษาความปลอดภยัในขณะท่ีแนวโนม้ดงักล่าวเป็นท่ีนิยมมากข้ึน

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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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



เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 

าพยนตร์แอก็ชัน่หรือภาพยนตร์บู๊ มีวิธี
น�าเสนอท่ีท�าให้ทหารดมีูความทนัสมยั
ทางดจิิตอลชนิดหยดุไมอ่ยู ่บรรดาชาย
ในเคร่ืองแบบปฏิบติหิน้าท่ีส�าเร็จอยา่ง
รวดเร็วภารกิจแล้วภารกิจเลา่ เอาชนะ
เหลา่ร้ายได้ตลอดโดยใช้ประโยชน์จาก

อปุกรณ์รุ่นใหมล่า่สดุท่ีเป็นเทคโนโลยีขัน้สงูและบอ่ย
ครัง้ก็เป็นอปุกรณ์ของโลกอนาคต ด้วยวิวฒันาการ
อนัรวดเร็วทางเทคโนโลยี กระบวนการจดัซือ้ทาง
ทหารท่ีมีความยุง่ยากและการแขง่ขนัทางด้านงบ
ประมาณอยา่งท่ีเป็นอยู ่เหลา่ผู้บญัชาการจงึมกัจะ
ไมส่ามารถจดัหาอปุกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีลา่สดุท่ีมี
อยูใ่นตลาดให้แก่ก�าลงัพลของตนได้ 

อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองชีวิตสว่นตวัของทหาร สิง่
ท่ีเหน็ในภาพยนตร์ก็คงไมต่า่งจากความเป็นจริง
มากนกั 

โทรศพัท์มือถือเข้ามาแทนท่ีคอมพิวเตอร์แบบ
วางตกัหรือ “แลป็ทอ็ป” มานานแล้ว นาฬิกาข้อ
มืออจัฉริยะหรือ “สมาร์ทวอทช์” ก�าลงัจะเข้ามา
แทนท่ีโทรศพัท์มือถือในฐานะ “อปุกรณ์ยอดนิยม” 
ชิน้ใหมใ่นโลกเทคโนโลยี บคุลากรทางทหารใช้
อปุกรณ์ดงักลา่วท่ีบ้าน และบคุลากรรุ่นใหม ่ๆ ท่ีโต
มากบัโลกท่ีล้วนแตจ่ะมีของหรูหราฟุ่ มเฟือยเหลา่
นีก็้มองหางานท่ีผู้ จ้างไมเ่พียงแตจ่ะต้องมีความรู้
เร่ืองอปุกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุเทา่นัน้ แต่
ยงัต้องจดัหาอปุกรณ์เหลา่นีไ้ว้ให้ลกูจ้างใช้อีกด้วย 

แนวโน้มซึง่ก�าลงัเป็นท่ีนิยมมากขึน้ท่ีเรียกกนั
วา่ “การใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างาน” (หรือ
เรียกอีกอยา่งวา่ “การใช้เทคโนโลยีสว่นตวัในการ
ท�างาน”) อาจชว่ยให้องค์กรภาครัฐสามารถตอบ
สนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
เชน่ สมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ได้โดยไมต้่องเสียคา่
ใช้จา่ยทางด้านอปุกรณ์ 

นายริค เนสส์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยี

ของโทมสั รอยเตอร์ กลา่ววา่ “หากองค์กรไมเ่ร่ิม
ใช้นโยบายการใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างานแต่
ยืนยนัท่ีจะใช้วิธีการแบบดัง้เดมิ องค์กรก็จะมีความ
เสีย่งในเร่ืองความคบัข้องใจของบคุลากร การสญู
เสยีเวลาในการท�างานอยา่งมีประสทิธิภาพและผล
เสยีตอ่ผลติภาพของงาน” ค�ากลา่วของนายเนสส์ได้
รับการอ้างอิงถงึในรายงานของกองทพัออสเตรเลยี 
หวัข้อ “การใช้ระบบปฏิบตักิารมือถือในภารกิจท่ี
ส�าคญัของรัฐบาล” 

ในการประเมินวา่นโยบายการใช้อปุกรณ์สว่น
ตวัในการท�างานนัน้เหมาะสมกบัองค์กรหรือไม ่ข้อ
พิจารณาท่ีส�าคญัท่ีสดุคือดวูา่ อปุกรณ์ดงักลา่วมี
ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีถกูต้องเหมาะสมใน
การปกป้องข้อมลูส�าคญัหรือไม ่เน่ืองจากมีตวัแปร
อยูม่าก ค�าตอบท่ีได้นัน้อาจซบัซ้อนพอ ๆ กบัทาง
เลือกของสมาร์ทโฟนท่ีมีอยูใ่นตลาดทกุวนันี ้

ธรุกิจตา่ง ๆ ท่ีใช้นโยบายการใช้อปุกรณ์สว่น
ตวัในการท�างานยงัคงต้องปรับปรุงแนวทางในการ
ใช้งานอปุกรณ์อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากพนกังาน
ท�าให้เกิดชอ่งโหวใ่นเร่ืองของความปลอดภยั ย่ิง
เป็นองค์กรท่ีใหญ่เทา่ไร ก็ย่ิงมีโอกาสท่ีจะถกูรุก
ล�า้ด้านความปลอดภยัมากขึน้เทา่นัน้ เน่ืองจาก
กองทพัยอมรับความเสี่ยงดงักลา่วไมไ่ด้ หลาย
กองทพัจงึเลือกท่ีจะศกึษาแนวโน้มตอ่ไปและมอง
หาซอฟต์แวร์ท่ีมัน่ใจได้วา่ข้อมลูท่ีสง่ออกไปจาก
อปุกรณ์สว่นตวันัน้จะไปถงึมือผู้ รับตามท่ีตัง้ใจไว้
จริง ๆ 

ก า ร ท ด ล อ ง ข อ ง อ อ ส เ ต ร เ ลี ย
ด้วยความกระตือรือร้นท่ีจะทดสอบวา่นโยบาย
การใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างานนัน้ใช้ได้ผลใน
ภารกิจทางทหารหรือไม ่กองทพัออสเตรเลยีจงึได้ท�า
สิง่ท่ีเรียกวา่ “โครงการน�าร่องขนาดเลก็โดยแท้จริง” 

“เรารู้วา่เราท�าได้เฉพาะบางเร่ือง สามารถน�า

ภ
จากซ้าย: นักบินบน
เคร่ืองบิน เอเอน็-27 ที่
ผลติโดยรัสเซียของกอง
ทพัอากาศเวยีดนาม ใช้
แทบ็เลต็ในระหว่างการ
ค้นหาเคร่ืองบินของ
มาเลเซียแอร์ไลน์ เทีย่ว
บินที ่370 ในทะเลทาง
ตอนใต้ของเวยีดนามใน
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 

พล.อ.ว.ีเค. สิงห์ อดตี
ผู้บัญชาการกองทพับก
อนิเดยีตรวจดูโทรศัพท์
มอืถอืก่อนเข้าร่วมการ
แถลงข่าวทีว่ทิยาลยั
อเิลก็ทรอนิกส์และ
วศิวกรรมเคร่ืองกลใน
เมอืงไฮเดอราบัดในปี 
พ.ศ. 2555

ต�ารวจคอมมานโด
อนิโดนีเซียนายหน่ึง
ใช้โทรศัพท์มอืถอืของ
ตนถ่ายภาพในระหว่าง
เข้าฟังการขานช่ือเพือ่
ความปลอดภยัทีก่อง
บัญชาการต�ารวจในกรุง
จาการ์ตา
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อปุกรณ์บางอยา่งมาใช้ได้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดด้านความมัน่คง
ของเรา แตย่งัไมจ่�าเป็นต้องใช้อยา่งแพร่หลายในวงกว้าง” นายปีเตอร์ 
ลอว์เรนซ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศของกองทพัออสเตรเลีย
กลา่วกบัศนูย์บริการขา่วสารของบริษัทอินเตอร์เนชนันลั ดาต้า กรุ๊ป ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 นายลอว์เรนซ์กลา่ววา่ กองทพัออสเตรเลีย
ต้องมัน่ใจได้วา่ข้อมลูท่ีสง่ออกจากอปุกรณ์จะไมถ่กูลกัลอบดกัข้อมลู 

กองทพัออสเตรเลียวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของนโยบายการใช้
อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างาน และให้ค�าแนะน�าเร่ืองความมัน่คงไว้
ในรายงานเร่ือง “การใช้ระบบปฏิบตัิการมือถือในภารกิจท่ีส�าคญัของ
รัฐบาล” ท่ีเผยแพร่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 รายงานท่ีไมเ่ป็นความ
ลบัฉบบันีก้ลา่วถงึประเดน็ด้านความมัน่คงทัว่ไป ความเสี่ยงและภยั
คกุคาม ตลอดจนการรักษาความลบัและความซ่ือสตัย์ในการการสง่
ข้อมลู ในรายงานมีค�าแนะน�าตา่ง ๆ เชน่ การห้ามใช้อปุกรณ์สว่นตวั
เข้าถงึข้อมลูของรัฐบาลท่ีเป็นความลบั โทรศพัท์มือถือทกุเคร่ืองท่ีใช้
กบัข้อมลูท่ีเป็นความลบัจะต้องมีรัฐเป็นผู้จดัซือ้และเป็นเจ้าของ และ
ก�าหนดให้บคุลากรท่ีปฏิบตัิตามนโยบายการใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการ
ท�างานต้องเลือกสมาร์ทโฟนจากรายการอปุกรณ์ท่ีได้รับการอนมุตัิและ
ใช้ระบบปฏิบตักิารท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญด้านความ
มัน่คงแล้วเทา่นัน้

“ข้อก�าหนดด้านความมัน่คงของภาครัฐนัน้แตกตา่งจากภาคเอกชน
เน่ืองจากรัฐบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากกวา่ในเร่ืองการรักษาความลบั
ของข้อมลูส�าคญัท่ีอยูใ่นการดแูลของตน ในบางสถานการณ์อาจหมาย
ถงึการสุม่เสี่ยงชีวิต” รายงานระบ ุ“ด้วยเหตนีุ ้รัฐบาลจงึจ�าเป็นต้องมี 
นโยบายท่ีเข้มงวดกวา่ภาคเอกชนในการควบคมุการใช้งานโทรศพัท์มือ
ถือท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส�าคญั” 

ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ส่ ว น ตั ว ใ น ก า ร ท� า ง า น จ ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
นิ ย ม ต่ อ ไ ป ห รื อ ไ ม่ 
จากการส�ารวจของบริษัทอินเตอร์เนชนันลั ดาต้า คอร์เปอเรชัน่ พบวา่
องค์กรตา่ง ๆ ในเอเชียแปซฟิิก เกือบร้อยละ 60 มีนโยบายบางอยา่ง
เก่ียวกบัโทรศพัท์มือถือท่ีเป็นการสง่เสริมนโยบายการใช้อปุกรณ์สว่นตวั
ในการท�างาน ตามรายงานของบริษัทในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 

 “เน่ืองจากผู้ใช้งานมีประสบการณ์ในการใช้โทรศพัท์มือถือมาก
ขึน้ จงึสามารถปฏิบตังิานท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้โดยใช้อปุกรณ์เหลา่
นี ้นอกจากนี ้โทรศพัท์มือถือยงัมีราคาถกูลงจนเป็นไปได้วา่จะมีการใช้
งานกนัอยา่งแพร่หลายมากย่ิงขึน้” นายเอียน ซอง ผู้จดัการฝ่ายวิจยัใน
เอเชียแปซกิของบริษัทอินเตอร์เนชนันลั ดาต้า คอร์เปอเรชัน่ กลา่วกบั 
นิวเดลี เทเลวิชัน่ ในมิถนุายน พ.ศ. 2557 

บริษัทอินเตอร์เนชนันลั ดาต้า คอร์เปอเรชัน่ คาดวา่จะมีผู้บริโภค
เกือบ 155 ล้านคนทัว่ทัง้ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกท่ีใช้สมาร์ทโฟนของตน
ในการท�างานภายในปี พ.ศ. 2557 โดยเพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 40 

ไมว่า่ความนิยมนีจ้ะกลายเป็นความเคลื่อนไหวถาวรหรือเสื่อมลง
ก่อนท่ีจะมีการใช้นโยบายดงักลา่วในวงการภาครัฐอยา่งเตม็รูปแบบ ผู้
เช่ียวชาญด้านความมัน่คงก็ยงัคงแนะน�าให้กระท�าการอยา่งระมดัระวงั 
กองทพัได้ด�าเนินการให้มีการตรวจสอบการใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการ
ท�างานอยา่งระมดัระวงัในทกุขัน้ตอน 

“นโยบายการใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างานนัน้ประสบความ
ส�าเร็จบอ่ยแคไ่หนกนัในอตุสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ไมบ่อ่ยเทา่ท่ี  
ใคร ๆ คดิ ดงันัน้ เราจงึก�าลงัพิจารณาวา่การใช้นโยบายนีจ้ะให้ผลลพัธ์
อยา่งไร และเราจะท�าโครงการน�าร่องท่ีสามารถควบคมุได้เพ่ือทดสอบ
นโยบายนี”้ นายเทอร์รี ฮลัเวอร์เซน ผู้ รักษาราชการแทนประธานเจ้า
หน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กลา่วกบั ซี4ไอ
เอสอาร์ แอนด์ เน็ตเวิร์กส์ ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ท่ีตรวจสอบขา่วกรองและ
เทคโนโลยีด้านการป้องกนัในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 “มนัไมใ่ช่
ประเดน็ทางเทคนิค แตเ่ป็นประเดน็กลยทุธ์ และกระบวนการท่ีชว่ยให้
เราสามารถ[ตรวจสอบ]การใช้งานไปพร้อม ๆ กบัการปกป้องสทิธิสว่น
บคุคลมากกวา่ และมนัก็เป็นเร่ืองยาก ข้อมลูของรัฐบาลอาจสญูหาย
หรือถกูน�าไปใช้ในทางท่ีผิด ประเดน็นีต้า่งหากท่ีซบัซ้อนกวา่ประเดน็
ทางเทคนิค” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้
ระบแุผนการใช้อปุกรณ์มือถือเชิงพาณิชย์ไว้ในบนัทกึข้อความในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัสิามขัน้ในการ
เสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภยัและขีดความสามารถของอปุกรณ์
มือถือท่ีเร่ิมต้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 และไมร่ะบวุนัสิน้สดุ

ทหารบกนายหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ใช้คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็บันทกึภาพเหตุการณ์ระเบิดที่
รุนแรงถงึแก่ชีวติในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557
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ค� ำ แ น ะ น� ำ ส� ำ ห รั บ ก ำ ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ที่ ป ล อ ด ภั ย 
“ความท้าทายด้านความมัน่คงมีการขยายตวัขึน้อยา่งแนน่อนทัง้ในแงข่อบเขต
และระดบัความรุนแรงเม่ือมีอปุกรณ์ตา่ง ๆ เชน่ ไอแพด สมาร์ทโฟนและ
แลป็ทอ็ปท่ีคนต้องการใช้เพ่ือเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยของตน” นายเจฟฟรีย์  
สตาร์ก ผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงทางไซเบอร์กลา่วกบัเวบ็ไซต์แอกเคาติง้
เวบ็ ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 

นายสตาร์กเตือนวา่บรรดาแฮกเกอร์สามารถเข้าถงึสมาร์ทโฟนได้โดยไม่
ยาก โดยเจาะเข้าไปทางโปรแกรมใช้งานท่ีมีความปลอดภยัต�่า เชน่ สื่อสงัคม
และอีเมล โปรแกรมเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะจดจ�ารหสัผา่นและข้อมลูสว่นบคุคล
ของผู้ใช้โดยอตัโนมตัเิพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

เม่ือเจาะผา่นมาตรการรักษาความปลอดภยัขัน้ต้นได้แล้ว แฮกเกอร์ท่ีมี
ประสบการณ์จะสามารถค้นหาข้อมลูการท�างานท่ีส�าคญัแล้วดงึเอาข้อมลูออกไป 

นายสตาร์กให้ค�าแนะน�าเหลา่นีใ้นเวบ็ไซต์แอกเคาติง้เวบ็ เพ่ือสง่เสริม
มาตรการด้านความปลอดภยัของผู้ ท่ีใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างาน 

 • พฒันานโยบายด้านความมัน่คงของเครือขา่ยท่ีครอบคลมุโดยการ
ประเมินความเสี่ยงและจดุออ่น ขัน้ตอนแรกในการพฒันานโยบายด้านความ
มัน่คงของเครือขา่ยท่ีครอบคลมุคือ การตรวจสอบให้แนใ่จวา่พนกังานเข้าใจ
ลกัษณะข้อมลูท่ีองค์กรมีอยู ่ข้อมลูท่ีองค์กรเป็นเจ้าของ ข้อมลูท่ีแบง่ปันได้และ
ท่ีแบง่ปันไมไ่ด้ 

“ตรวจสอบให้แนว่า่พนกังานรู้วา่ข้อมลูใดท่ีเป็นความลบัอยา่งย่ิง หากคณุ
เรียกข้อมลูนัน้วา่ข้อมลูลบัแตค่ณุไมไ่ด้บอกใครวา่มนัเป็นความลบั มนัก็ไม่
ถือวา่เป็นความลบัจริง ๆ” นายสตาร์กกลา่วกบัแอกเคาติง้เวบ็ “ความรู้ของผู้
ใช้อปุกรณ์เป็นสิง่ส�าคญั การตรวจสอบนโยบายการใช้งานอปุกรณ์ของบริษัท
หรือนโยบายทางด้านสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูเพ่ือประสทิธิภาพของงานเป็นสิง่
ส�าคญัท่ีต้องท�าอยูเ่ป็นระยะ ๆ ตลอดจนท�าการเตือนพนกังานถงึนโยบายเหลา่
นัน้เป็นระยะ ๆ” 

• ก�าหนดเกณฑ์ในการจ�าแนกผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตและระดบัการเข้าถงึ
ข้อมลูของคนเหลา่นีโ้ดยพิจารณาจากต�าแหนง่งานและการจดัชัน้ความลบั 

• ใช้เคร่ืองมือในการป้องกนัข้อมลูท่ีส�าคญั เชน่ ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ท่ีมีการ
เข้ารหสั ระบบกรองเนือ้หา ระบบป้องกนัไวรัสและรหสัผา่นเพ่ือลดความเสีย่ง 

• ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทางกายภาพของเครือขา่ยอยูเ่สมอ
ตามกระบวนการรักษาความมัน่คง 

ด้วยเหตผุลหลาย ๆ ประการ วงการทหารคงไมส่ามารถหลีกเลี่ยงการใช้
อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างานได้เน่ืองจากมีวิวฒันาการของเทคโนโลยีเป็นตวั
ผลกัดนั ความจริงแล้ว ภายในปี พ.ศ. 2560 คร่ึงหนึง่ของบริษัทตา่ง ๆ ทัว่โลก
จะใช้นโยบายการใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างานในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ 
ตามท่ีการ์ทเนอร์ซึง่เป็นบริษัทวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศระบ ุ

การอนญุาตให้ใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างานมากขึน้อาจเป็นการเพ่ิม
จ�านวนผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความพอใจมากขึน้ ซึง่จะอยูก่บัองค์กรนานขึน้และ
สร้างผลงานได้มากกวา่เดิม เน่ืองจากคนเหลา่นีส้ามารถเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย
ของท่ีท�างานได้อยา่งปลอดภยัจากนอกส�านกังาน

“ประสทิธิผลท่ีเพ่ิมขึน้นัน้จะเกิดจากความสามารถในการท�างานได้อยา่ง
ชาญฉลาดขึน้ รวดเร็วขึน้ และความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัการ
เปลี่ยนแปลง” นิตยสาร ฮิวแมน แคปปิตลั ในออสเตรเลียระบไุว้ในบทความ
เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์สว่นตวัในการท�างานเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
“ปัจจยัส�าคญัในการสร้างประสทิธิผลคือ การเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ
ท�างานได้ทกุท่ีทกุเวลาผา่นอปุกรณ์ใดก็ได้”  o

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

ข้อมูลใหม่ทำงด้ำนอำชญำกรรมระบุว่ำ กำรเพิม่ระบบปิดกำรท�ำงำน

ของเคร่ืองและส่ังลบข้อมูลส�ำคญัจำกระยะไกลทีเ่รียกว่ำ “คลิสวติช์” 

ในไอโฟนของบริษทัแอปเปิลในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2556 ท�ำให้กำร

โจรกรรมและกำรขโมยโทรศัพท์มอืถอืลดลงอย่ำงรวดเร็ว ทำงกำร

สหรัฐฯ กล่ำวในเดอืนมถุินำยน พ.ศ. 2557 

รำยงำนของอยักำรสูงสุดแห่งรัฐ พนักงำนอยักำร ต�ำรวจและเจ้ำ

หน้ำทีอ่ืน่ ๆ ในโครงกำร “กำรรักษำควำมปลอดภยัของสมำร์ทโฟน” ที่

ด�ำเนินกำรมำแล้วหน่ึงปีระบุว่ำ กเูกลิและไมโครซอฟท์จะเพิม่คลิสวติช์

ในระบบปฏิบัตกิำรรุ่นต่อไปของตนในสมำร์ทโฟน ร้อยละ 97 ของ 

สมำร์ทโฟนทั้งหมดในสหรัฐฯ จะใช้สำมระบบนีค้อื แอนดรอยด์ ไอ

โอเอสและวนิโดว์โฟน 

นำยเอริก ชไนเดอร์แมน อยักำรสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กซ่ึงเข้ำร่วม

ในโครงกำรนีก้ล่ำวว่ำ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ำขณะนีม้อีำชญำกรรมเพิม่

ขึน้ในหมู่ผู้ใช้โทรศัพท์ทีไ่ม่มคีลิสวติช์ 

“จำกสถติทิีม่อียู่แสดงให้เห็นถงึประสิทธิภำพอนัน่ำทึง่ของ

คลิสวติช์ และกำรปฏิบัตขิองกเูกลิและไมโครซอฟท์กจ็ะเป็นควำม

ก้ำวหน้ำอนัใหญ่หลวงในเร่ืองควำมปลอดภยัของผู้บริโภค” นำย

ชไน เดอร์แมนกล่ำว รำยงำนอ้ำงองิถงึกำรคำดกำรณ์ของนิตยสำร 

คอนซูเมอร์ รีพอร์ตส ว่ำมโีทรศัพท์มอืถอืถูกขโมย 3.1 ล้ำนเคร่ืองใน

สหรัฐอเมริกำในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงเพิม่ขึน้สองเท่ำจำกปีทีแ่ล้ว 

นำยคริสโตเฟอร์ คตัซำรอส โฆษกของกเูกลิกล่ำวว่ำ ระบบปฏิบัติ

กำรแอนดรอยด์รุ่นต่อไปจะม ี“ระบบป้องกนักำรคนืค่ำโรงงำนทีจ่ะ

ช่วยยบัยั้งกำรขโมยสมำร์ทโฟน” บริษทัมแีผนทีจ่ะแจ้งรำยละเอยีด

เพิม่เตมิในไม่ช้ำ นำยคตัซำรอสกล่ำว 

ไมโครซอฟท์มแีผนจะเพิม่ “ระบบยั้บยั้งกำรโจรกรรม” เพือ่

เป็นกำรปรับปรุงโทรศัพท์ทีใ่ช้วนิโดว์โฟน 8.0 และรุ่นทีใ่หม่กว่ำโดย

ต้องมกีำรอนุมตัจิำกผู้ประกอบกำรโทรศัพท์มอืถอืและผู้ผลติโทรศัพท์

ภำยในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 ตำมทีน่ำยเฟรด ฮัมฟรีย์ส รอง

ประธำนบริษทัโพสต์ข้อควำมออนไลน์ กำรเพิม่ระบบดงักล่ำวจะ

เป็นกำรปรับปรุงระบบ “ค้นหำโทรศัพท์” เพือ่ให้สำมำรถลบข้อมูล

ส่วนบุคคลได้ในระยะไกล ผู้ใช้งำนทีไ่ม่ได้รับอนุญำตจะใช้โทรศัพท์

ไม่ได้เว้นแต่จะโทรไปยงัหมำยเลข 911 และป้องกนักำรเปิดใช้งำน

ใหม่โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของโทรศัพท์ เมือ่ได้โทรศัพท์คนืมำ

เจ้ำของโทรศัพท์ทีแ่ท้จริงจะสำมำรถเปิดใช้งำนได้และกู้ข้อมูลทีล่บไป

คนืจำกระบบคลำวด์ นำยฮัมฟรีย์สเขยีน 

สวติช์ในไอโฟนจะเป็นแบบระบบทำงเลอืกทีผู้่ใช้สำมำรถเปิด

ใช้งำนได้โดยกำรกดปุ่มต่ำง ๆ ต่อเน่ืองกนัตำมล�ำดบั ได้แก่ กำรตั้งค่ำ 

ไอคลำวด์ และค้นหำโทรศัพท์ ผู้ใช้งำนจะสำมำรถหำต�ำแหน่งของ

โทรศัพท์มอืถอืได้บนแผนทีแ่ละสำมำรถลอ็กหรือลบข้อมูลได้ในระยะ

ไกล โครงกำรนีท้ีม่อียักำรสูงสุดแห่งรัฐ 29 คน พนักงำนอยักำรกว่ำ

สิบคน ต�ำรวจและเจ้ำหน้ำอืน่ ๆ ร่วมเป็นสมำชิก โดยสนับสนุนให้คลิ

สวติช์เป็นระบบมำตรฐำนทีผู้่ใช้สำมำรถเลอืกได้ 

ในเดอืนสิงหำคมปี พ.ศ. 2557 แคลฟิอร์เนียเป็นรัฐแรกทีอ่อก

กฎหมำยก�ำหนดให้สมำร์ทโฟนทุกเคร่ืองทีจ่�ำหน่ำยในรัฐมซีอฟต์แวร์

ป้องกนักำรโจรกรรมโดยก�ำหนดค่ำเร่ิมต้นมำพร้อมกบัเคร่ืองแล้ว 

“ควำมพยำยำมของเรำจะช่วยขจดัแรงจูงใจในกำรขโมยสมำร์ท

โฟนและยบัยั้งอำชญำกรรมทีส่ถำนกำรณ์เอือ้อ�ำนวยนี”้ นำยมำร์ก เล

โน วุฒสิมำชิกรัฐแคลฟิอร์เนียกล่ำว

ระ บ บ  ‘ คิล ส วิ ต ช์ ’  เ พื่ อ ป ก ป้ อ ง
ข้ อ มู ลในส ม ำ ร์ ทโฟ น
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ระบบแจ้ง
เตอืนของ
ธรรมชาติ
ชาวบา้นในประเทศท่ีเป็นเกาะในแปซิฟิก

ใชค้วามรู้แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยใีน

การพยากรณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

หนึง่วนัก่อนท่ีจะเกิดแผน่ดนิไหวขนาด 7.3 แมกนิจดูท่ีเมืองไหเ่ฉิงใน
มณฑลเหลียวหนิงของจีนในปี พ.ศ. 2517 เจ้าหน้าท่ีของเมืองได้ออก
ค�าสัง่ให้ประชาชนจ�านวนมากอพยพออกจากพืน้ท่ีโดยพิจารณาจาก

รายงานพฤตกิรรมท่ีผิดปกติของสตัว์ เชน่ งท่ีูก�าลงัจ�าศีลพากนัออกจากท่ีซอ่นใน
ฤดหูนาวลว่งหน้าหลายเดือนก่อนเวลาปกติ นกัประวตัศิาสตร์ระบวุา่การตดัสนิ
ใจของเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองการอพยพครัง้นัน้สามารถชว่ยชิวิตผู้คนได้หลายพนัคน 

ในระหวา่งการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมในการผสมพนัธุ์ของคางคกท่ี
อิตาลีในปี พ.ศ. 2552 นกัวิจยัสงัเกตเหน็วา่เหลา่คางคกท่ีใช้ในการศกึษาหนี
ออกจากก้นทะเลสาบตืน้ ๆ ท่ีเคยอยูไ่ปยงัพืน้ดนิท่ีสงูกวา่ หลงัจากนัน้ไมก่ี่วนั 
พืน้ท่ีนัน้ก็เกิดแผน่ดนิไหว 

เจ้าหน้าท่ีสวนสตัว์แหง่ชาตสิมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. สงัเกตเหน็
พฤตกิรรมของสตัว์ท่ีแปลกประหลาดก่อนเกิดแผน่ดนิไหวในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 
2553 งท่ีูออกหากินในเวลากลางคืนหนีออกจากท่ีซอ่น ฝงูลงิปีนขึน้ไปอยูบ่น
ยอดไม้ และนกฟลามิงโกตา่งกระจกุตวัอยูด้่วยกนั 

LiveScience.com รายงานเหตกุารณ์อนัแปลกประหลาดเหลา่นีใ้น
บทความท่ีเขียนขึน้ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2556 หลงัจากท่ีปลาออร์ฟิชขึน้มาเกย
ฝ่ังในรัฐแคลฟิอร์เนีย ญ่ีปุ่ นเรียกปลาออร์ฟิชท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลลกึนีว้า่ “ผู้สง่สาร
จากวงัเทพเจ้าแหง่ท้องทะเล” และเช่ือวา่ปลาชนิดรู้ลว่งหน้าวา่จะมีภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาตเิกิดขึน้ 

มีการถกเถียงกนัในวงกว้างว่า ความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนระหว่างพฤติกรรม
ของสตัว์กบัภยัธรรมชาตินัน้เป็นเคร่ืองมือพยากรณ์ท่ีมีนยัส�าคญัทางสถิติหรือ
ไม่ บนัทึกทางประวตัิศาสตร์ระบวุ่า ส�าหรับประเทศท่ีก�าลงัพฒันาและโดย
เฉพาะอย่างย่ิงประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นเกาะในแปซิฟิกอนัห่างไกล การสงัเกต
พฤติกรรมสตัว์ท่ีผิดปกติเหล่านี ้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพืชหรือท้องฟ้าใน
บางครัง้อาจใช้เป็นสญัญาณแจ้งเตือนอีกอย่างหนึ่งให้ประชาชนอพยพไปยงั
พืน้ท่ีสงูหรือปฏิบตัิตามข้อควรระวงัอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยให้รอดพ้นจากภยัพิบตัิและ
ลดความเสียหาย 
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เกดิภาวะน�า้ท่วมทีเ่มอืงนาด ีซ่ึงเป็นเมอืงท่อง
เทีย่วในเกาะวตีเีลวูเมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 
ขณะทีฟิ่จเิตรียมใจรับมอืกบักระแสลมทีค่าดว่า
จะมกี�าลงัแรงขึน้จนกลายเป็นพายุไซโคลน
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ภาพถ่ายจากดาวเทยีมในเดอืนมกราคม พ.ศ. 
2557 นี ้แสดงให้เห็นพายุไซโคลนเอยีนทีม่ี
ความรุนแรงระดบั 4 ก�าลงัพดัเข้าใกล้ประเทศ
ตองกา ซ่ึงเป็นเกาะในแปซิฟิกตอนใต้ พร้อม
ด้วยกระแสลมทีเ่กดิจากพายุเฮอริเคน 
รอยเตอร์

ชาวประมงท�างานอยู่ใน
บริเวณน�า้ตืน้ใกล้กบักรุง  
นูกอูะโลฟา ประเทศตองกา
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส  

ตองกา 

ฟิจิ
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ฟิจแิละตองกา: กรณีศกึษา 
บรรดานกัวิจยัได้ศกึษาความรู้แบบดัง้เดมิผสมผสานกบัความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์แบบตะวนัตก เพ่ือจะก�าหนดวิธีแจ้งเตือนภยัลว่งหน้า แตป่รากฏ
วา่มีผลการศกึษาท่ีบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานจริง ๆ เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้เก่ียวกบั
ความรู้ดัง้เดมิในการพยากรณ์พายไุซโคลนตามท่ีนางอิงกริด จอห์นสตนั นกั
วิจยัท่ีก�าลงัศกึษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัแทสเมเนียในออสเตรเลียระบ ุในชว่งปี 
พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2557 นางจอห์นสตนัได้เดนิทางไปยงัฟิจิและตองกาหลาย
ครัง้ เพ่ือศกึษาวิธีท่ีชาวบ้านใช้เป็นสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าในการพยากรณ์
พายไุซโคลน และได้แบง่ปันผลการศกึษาบางสว่นกบั ฟอรมั 

“แปซฟิิกตอนใต้เป็นหนึง่ในภมิูภาคท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสดุในโลกอนัเน่ือง
มาจากหลาย ๆ ปัจจยั รวมถงึปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมและท่ีตัง้ทาง
ภมิูศาสตร์ จงึมีความเป็นไปได้สงูท่ีจะเกิดเหตกุารณ์รุนแรงตา่ง ๆ ท่ีกลายเป็น
ภยัพิบตั”ิ ปัจจยัดงักลา่วได้แก่ ความยากจน การพึง่พาภาคเกษตรกรรมอยา่ง
หนกัและการเกษตรเพ่ือยงัชีพแบบดัง้เดมิ ประเทศท่ีก�าลงัพฒันา การขยาย
ตวัของประชากรและการย้ายถ่ินฐานภายในประเทศไปยงัพืน้ท่ีเมือง ตลอดจน
พืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศท่ีรุนแรง นางจอห์นสตนักลา่ว ท่ีจริงแล้ว 
ตามข้อมลูของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2552 นัน้ สามประเทศท่ีอยูใ่นแปซฟิิก
ตอนใต้ติดอนัดบั 12 ประเทศท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดพายมุากท่ีสดุในโลก โดยซามวั
อยูใ่นอนัดบัท่ี 8 ตองกาอยูใ่นอนัดบัท่ี 9 และฟิจิอยูใ่นอนัดบัท่ี 12 

ส�านกังานวา่ด้วยกลยทุธ์ระหวา่งประเทศเพ่ือการลดภยัพิบตัแิหง่
สหประชาชาตริะบถุงึองค์ประกอบท่ีส�าคญัสี่ประการในกระบวนการเตือนภยั
ลว่งหน้าท่ีมี “ประชาชนเป็นศนูย์กลาง” ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัความเสี่ยง การ
เฝ้าระวงั การวิเคราะห์และการพยากรณ์อนัตราย การสื่อสารหรือการแพร่
กระจายข้อมลูเก่ียวกบัการแจ้งเตือนและค�าเตือน และขีดความสามารถในท้อง
ถ่ินในการตอบสนองตอ่การแจ้งเตือนท่ีได้รับ 

นางจอห์นสตนัค้นพบสญัญาณแจ้งเตือนแบบดัง้เดมิ 15 แบบท่ีใช้ในฟิจิ
และตองกา ประชาชนในท้องถ่ินบอกวา่ เร่ิมแรกพวกเขาจะดท่ีูสญัญาณแบบ
ดัง้เดมิก่อนวา่ต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกบัพายไุซโคลนหรือไม ่

ตวัอยา่งเชน่ วิธีการสร้างรังของผึง้สามารถบง่บอกเก่ียวกบัพายไุซโคลนได้ 
หากผึง้หรือตวัตอ่สร้างรังใกล้กบัพืน้ดนิ ชาวบ้านเช่ือวา่นัน่คือสญัญาณวา่จะมี
พายไุซโคลน “ถ้าพวกมนัซอ่นตวัอยูบ่นต้นไม้ก็จะไมมี่พายไุซโคลน” ชาวบ้านคน
หนึง่ท่ีไมร่ะบช่ืุอในตองกาบอกกบันางจอห์นสตนั “เรารู้ได้จากพฤตกิรรมของมนั” 

ลกัษณะของท้องฟ้าก็เป็นสญัญาณแจ้งเตือนชาวบ้านได้เชน่กนั ตวัอยา่ง
เชน่ ในตองกา รุ้งกินน�า้ท่ีไมป่รากฏโดยสมบรูณ์บง่บอกให้เตรียมการรับมือกบั
สภาพอากาศอนัเลวร้าย ความรู้แบบดัง้เดมิเชน่นีส้ว่นใหญ่จะมีในบรรดาผู้ใหญ่
ท่ีอายมุาก ๆ ในชมุชนท่ีเข้าไปศกึษา ขณะท่ีคนรุ่นหลงั ๆ สว่นใหญ่จะอาศยัการ
แจ้งเตือนด้วยเทคโนโลยีผา่นทางวิทย ุโทรทศัน์หรือการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
สัน้ทางโทรศพัท์มือถือ 

“แตโ่ทรศพัท์มือถือในหมูเ่กาะเหลา่นีรั้บสญัญาณได้แคเ่ฉพาะบางจดุ
เทา่นัน้ ความรู้แบบดัง้เดมิจงึมีแนวโน้มวา่จะมีความส�าคญัไปอีกระยะหนึง่” 
นางจอห์นสตนักลา่ว 

นางจอห์นสตนัไมไ่ด้แนะน�าให้คนเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ในการคาดคะเน
สถานการณ์ แตค่วรใช้ประโยชน์จากวิธีตา่ง ๆ เพ่ือชว่ยลดความเสี่ยง

ขณะท่ีการแจ้งเตือนทางวิทยาศาสตร์แบบตะวนัตกสามารถให้ข้อมลูเก่ียว
กบัความรุนแรงของพายไุซโคลนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ แตก่ารคาดการณ์ในระยะ
ยาวก็ยงัคงเป็นความท้าทาย “ความรู้แบบดัง้เดมิสามารถแจ้งเตือนพายไุซโคลน
หรือพายอ่ืุน ๆ บนเกาะใดเกาะหนึง่ได้โดยเฉพาะ แตไ่มส่ามารถบอกระดบัความ

นางองิกริด จอห์นสตนั นักวจิยัชาวออสเตรเลยีสัมภาษณ์ชาวบ้าน

ในฟิจแิละตองกาเกีย่วกบัความรู้แบบดั้งเดมิในการพยากรณ์พายุ

ไซโคลน ชาวบ้านได้กล่าวถงึสัญญาณต่าง ๆ กว่า 15 แบบทีสั่งเกต

ได้จากสัตว์ พชื และทะเล ทีบ่่งบอกว่าสภาพอากาศอนัเลวร้าย

ก�าลงัจะมาเยอืน ต่อไปนีค้อืตวัอย่างสัญญาณทีช่าวบ้านระบุ

การเตบิโตของผลไม้: สาเกท่ีออกลกูเป็นพวงบ่งบอกวา่

พายไุซโคลนจะพดัเขา้ฝ่ังในปีต่อไป การเติบโตของตน้

กลว้ยกจ็ะเปล่ียนไปเช่นเดียวกนั หลายเดือนก่อนท่ีจะ

เกิดพายเุฮอริเคนหรือพายไุซโคลน ใบกลว้ยท่ีงอกออก

มาใหม่จะช้ีลงดินแทนท่ีจะช้ีข้ึนฟ้า 

นก: ก่อนท่ีจะมีพายไุซโคลน นกท่ีมีขนาดใหญ่จะเร่ิม

บินต�่าใกลก้บัพื้นดินมากข้ึน ชาวบา้นยงัรายงานวา่จะ

เห็นนกบินออกมาจากกอ้นเมฆจ�านวนมากข้ึนและบิน

ลงมาใกลก้บัพื้นดินก่อนท่ีสภาพอากาศจะเลวร้ายลง 

ใบมะพร้าว: ชาวบา้นในฟิจิรายงานวา่ ผูใ้หญ่สามารถ

บอกไดว้า่จะเกิดพายไุซโคลนโดยดูจากแสงสะทอ้น

ของดวงอาทิตยท่ี์ใบมะพร้าว 

แนวปะการัง: ชาวบา้นในฟิจิบอกวา่ไดย้นิเสียงแนว

ปะการัง “ค�าราม” และ “ร้องไห”้ ก่อนท่ีจะเกิดสภาพ

อากาศท่ีเลวร้าย ในตองกาปะการังจะเปล่ียนเป็นสีขาว

เม่ือมีพายเุขา้มาใกล ้

ลม: ในตองกา ทิศทางของลมเป็นสญัญาณแจง้เตือนได้

ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ลมท่ีพดัมาจากทางตะวนั

ตกเฉียงเหนือเป็นสญัญาณของพายไุซโคลน ลมท่ีพดั

มาจากทางเหนือแสดงวา่จะมีคล่ืนสูงเช่นกนั ในฟิจิ 

เพียงแค่ลมท่ีพดัแรงข้ึนหมายความวา่จะมีพาย ุ

ไก่: ในตองกา ชาวบา้นจะสงัเกตพฤติกรรมการนอน

ของไก่เพื่อท่ีจะรู้วา่พายเุฮอริเคนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนนั้น

จะพดัเขา้เกาะหรือไม่ หากไก่นอนอยูข่า้งล่างและไม่

ข้ึนไปอยูบ่นตน้ไม ้แสดงวา่จะมีพายเุฮอริเคน

กระแสน�า้และระดบัน�า้ในมหาสมุทร: ก่อนท่ีจะมีพายุ

ไซโคลน ระดบัน�้าจะสูงข้ึน คล่ืนจะมีขนาดลกูใหญ่

และพดัเขา้ใกลบ้า้นเรือนมากข้ึน

แมงมุม: ในตองกา ผูใ้หญ่บอกวา่แมงมุมจะชกัใยมาก

ข้ึนก่อนท่ีจะมีพายไุซโคลน
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รุนแรงได้” นางจอห์นสตนักลา่ว 
ประชาชนท่ีนางจอห์นสตนัพดูคยุด้วยในฟิจิและตองกาได้ใช้

ความรู้ทัง้สองแบบผสมผสานกนั “เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและ
กนั” นางจอห์นสตนักลา่ว ประชาชนเช่ือทัง้สองแบบ วิทยแุจ้งเตือน
ให้หมูบ้่านตา่ง ๆ เตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกบัพายไุซโคลนในพืน้ท่ี 
สญัญาณจากธรรมชาตแิจ้งเตือนให้หมูบ้่านตา่ง ๆ เตรียมพร้อมเพ่ือ
รับมือกบัพายไุซโคลนท่ีพดัเข้าเกาะของตน 

“ความรู้แบบดัง้เดมิท่ีน�ามาใช้อยา่งเหมาะสม มีการเก็บรักษาและ
จดัท�าให้เป็นรูปเป็นร่างให้นัน้สามารถน�ามาใช้ร่วมกบัการแจ้งเตือน
ทางเทคโนโลยีได้ และชว่ยขจดัอปุสรรคบางอยา่งท่ีท�าให้สญัญาณ
แจ้งเตือนจากธรรมชาตินัน้ไมเ่ป็นท่ีรู้จกั ไมถ่กูมองวา่เป็นเร่ืองจริงจงั
และไมมี่การปฏิบตัติาม” นางจอห์นสตนักลา่ว “ชาวบ้านเข้าใจ
สญัญาณจากธรรมชาตแิละสามารถถ่ายทอดความรู้นีใ้ห้กบัคนรุ่น
หลงั ๆ ท่ียงัไมมี่ความรู้ได้” 

อยา่งไรก็ตาม มีความเป็นไปได้วา่ สญัญาณบง่ชีส้ภาพอากาศ
ตาม “ธรรมชาต”ิ เหลา่นีจ้ะเป็นคติชาวบ้านมากกวา่จะเป็นความรู้
แบบดัง้เดมิจริง ๆ นางจอห์นสตนักลา่ว “แนน่อนวา่ มีการถกเถียง
กนัในอดีตในเร่ืองการตีความวฒันธรรมของเกาะแปซฟิิกจากผล
ศกึษาทางมานษุยวิทยา” นางจอห์นสตนัยืนยนัวา่ความนา่เช่ือถือของ
สญัญาณแจ้งเตือนแบบดัง้เดมิเก่ียวกบัพายไุซโคลนขึน้อยูก่บัความ
สอดคล้องในค�าอธิบายจากฟิจิและตองกา 

เทคโนโลยีที่ก�าลังพฒันาจะช่วยลดความเส่ียง 
หนึง่ในกรณีตวัอยา่งเก่ียวกบัการแจ้งเตือนของสตัว์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ีมี
การบนัทกึไว้เกิดขึน้ท่ีเมืองฮีลคิของกรีกโบราณ “หน ูหมาไม้ ง ูตะขาบ 
แมลงปีกแข็งและสิง่มีชีวิตอ่ืน ๆ ทกุชนิดตา่งพากนัหนีออกจากเมือง” 
ไอเลยีนสุ ซึง่เป็นนกัเขียนชาวโรมนัเขียนไว้เม่ือราว ๆ 373 ปีก่อน
คริสตกาล (พ.ศ. 171) ตามรายงานของ LiveScience.com “หลงัจาก
ท่ีสตัว์เหลา่นีอ้อกจากเมืองไปแล้ว แผน่ดนิไหวก็เกิดขึน้ในตอนกลางคืน
ท�าให้เมืองทรุดตวัลง คลืน่ลกูใหญ่พดัเข้ามาแล้วฮีลคิก็หายไป” 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุนัชว่ยให้สงัคมสมยัใหม่
ไมต้่องประสบชะตากรรมแบบเดียวกนั โดยมีการแจ้งเตือนท่ีถกูต้อง
แมน่ย�าก่อนท่ีจะเกิดภยัพิบตั ิและเม่ือเร็ว ๆ นีไ้ด้มีการพฒันาให้
สามารถระบพืุน้ท่ีได้เฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2557 ศนูย์เตือนภยัสนึามิแปซฟิิกในรัฐ
ฮาวาย ได้สง่มอบอ�านาจในการดแูลให้กบัศนูย์เตือนภยัสนึามิแหง่
ชาตขิองแตล่ะประเทศ “การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบสนองของแตล่ะประเทศและ
ความตระหนกัตอ่สภาวการณ์ในท้องถ่ิน ตวัอยา่งเชน่ การปรับปรุง
ระยะเวลาในการตอบสนองและการลดจ�านวนพืน้ท่ีมีการเตือนโดย
ไมจ่�าเป็น” ตามรายงานขององค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) 

ขณะนีศ้นูย์เตือนภยัสนึามิแปซฟิิกมีแผนท่ีจะให้ข้อมลูท่ีแสดง
ข้อความ ภาพและสถิตแิก่ศนูย์เตือนภยัสนึามิแหง่ชาตเิพ่ือสง่เสริม
กระบวนการตดัสนิใจบนพืน้ฐานข้อมลูท่ีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ 
“การเปลี่ยนไปใช้วิธีการใหม ่ๆ จะท�าให้ประเทศตา่ง ๆ มีการเตรียม
พร้อมท่ีดีขึน้ในการประเมินภยัคกุคามตอ่ประเทศ และสามารถเลือก
หนทางปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการปกป้องชีวิตและโครงสร้างพืน้ฐาน” ยู
เนสโกระบ ุ

องค์การสหประชาชาตริะบวุา่ การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนลว่ง
หน้าและการสง่มอบอ�านาจหน้าท่ีให้กบัศนูย์ระดบัประเทศจะท�าให้
การแจ้งเตือนนัน้ดีขึน้และชว่ยปกป้องประเทศตา่ง ๆ ในแปซฟิิกท่ีมี
ความเสี่ยง “การรู้ลว่งหน้าวา่จะเกิดภยัพิบตัคืิอโอกาสท่ีดีท่ีสดุท่ีจะ
ท�าให้คนปลอดภยั” นางจอห์นสตนักลา่ว “พืน้ท่ีอพยพท่ีจดัเตรียมไว้
เป็นอยา่งดีก็คงจะวา่งเปลา่และไร้ประโยชน์ถ้าประชาชนไปถงึไมท่นั 
ความส�าคญัของระบบแจ้งเตือนภยัลว่งหน้าเป็นเร่ืองท่ีชดัเจน แตจ่ะ
ท�าอยา่งไรให้ระบบเตือนภยัธรรมชาตมีิประสทิธิภาพและใช้ได้ผล
ตามต้องการนัน้อาจจะไมช่ดัเจนเสมอไป” อยา่งไรก็ตาม การใช้ระบบ
เตือนภยัธรรมชาติควบคูไ่ปกบัเทคโนโลยีท่ีก�าลงัพฒันาอาจท�าให้ได้
ค�าตอบดงักลา่ว   o

ประชาชนเข้าไปหลบภยัอยู่
ในศูนย์อพยพในฟิจเิมือ่เดอืน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ขณะทีพ่ายุ
ไซโคลนอวีานมุ่งหน้าเข้าสู่พืน้ที่
รอยเตอร์
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ความร่วมมือเป็นส่ิงส�าคญัย่ิงต่อการเสริมสร้างความมัน่คงและ
การปลดปล่อยศกัยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

เ ส ถี ย ร ภ า พ

ในมหาสมทุรอินเดีย

30 APD FORUM
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ทหารเรือออสเตรเลยี
ค้นหาเศษซากเคร่ืองบิน
ของมาเลเซียแอร์ไลน์
เทีย่วบินที ่370 ทีต่กใน
มหาสมุทรอนิเดยีตอน
ใต้ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 
2557  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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ฝูงชนในเมอืงเจนไน ประเทศอนิเดยี ประกอบพธีิกรรมและรดน�า้นมทีช่ายหาด
มาริน่าเพือ่ร�าลกึถงึเหตุการณ์แผ่นดนิไหวและคลืน่สึนามใินปี พ.ศ. 2547 ทีท่�าให้
มผู้ีเสียชีวติ 230,000 คนใน 12 ประเทศในพืน้ทีม่หาสมุทรอนิเดยี ความช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภยัพบิัตเิป็นตวัอย่างหน่ึงของความร่วมมอื
ระหว่างรัฐชายฝ่ังเพือ่รับมอืกบัภยัคุกคามในระดบัภูมภิาค  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ารค้าน�า้มนัของโลกสว่น
ใหญ่จะใช้การขนสง่
ล�าเลียงทางมหาสมทุร
อินเดีย ก่อนท่ีเรือจะออก
สูท่ะเลเปิด เรือเหลา่นี ้
จะต้องลอ่งผา่นชอ่งแคบ
หรือชอ่งทางบงัคบัตา่ง ๆ 

เชน่ คลองสเุอซท่ีอยูร่ะหวา่งอียิปต์และซาอดีุอาระเบีย ชอ่ง
แคบฮอร์มซุท่ีเป็นเส้นแบง่ระหวา่งอา่วเปอร์เซียกบัทะเล
อาหรับ และชอ่งแคบมะละกาท่ีเช่ือมตอ่ทะเลอนัดามนักบั
ทะเลจีนใต้ในมหาสมทุรแปซฟิิก เส้นทางเดนิเรือเหลา่นีน้�า
มาซึง่ความท้าทายด้านความมัน่คงตา่ง ๆ นบัตัง้แตก่าร
ปล้นสะดมทางน�า้ ไปจนถงึข้อพิพาทเก่ียวกบั
อาณาเขตในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียอนัเป็น
พืน้ท่ีท่ีมีผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตโิดย
รวม 6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 
213 ล้านล้านบาท) และประชากรจ�านวน 
2,600 ล้านคนเป็นกลไกส�าคญัของเศรษฐกิจ
โลก มหาสมทุรท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของโลกแหง่นีค้รอบคลมุไปถงึอาณาเขตของ
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีอดุมไปด้วยทรัพยากรใน
แอฟริกาและตะวนัออกกลาง ซึง่เป็นเส้นทาง
ขนสง่ส�าคญัรอบสงิคโปร์และอินโดนีเซียและ
ชายฝ่ังตะวนัตกของออสเตรเลีย 

          การรักษาความมัน่คงในภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดียและการด�ารงเสถียรภาพ
ของเส้นทางเดินเรือและรัฐชายฝ่ังคือปัจจยัท่ี
ส�าคญัตอ่อนาคตของภมิูภาค “ความมัน่คง
ของภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียในภายภาค
หน้ามีความส�าคญัตอ่เสถียรภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองของโลกมากขึน้เร่ือย ๆ เน่ืองจาก
เป็นพืน้ท่ีท่ีส�าคญัและขยายขอบเขตมากขึน้ในด้านการ
แขง่ขนัทางภมิูยทุศาสตร์ ความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจ 
การแขง่ขนัทางด้านทรัพยากร การจดัการสิง่แวดล้อม 
ความท้าทายด้านการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านประชากร” นายไมเคลิ เลสเตรนจ์ ศาสตราจารย์จาก
วิทยาลยัความมัน่คงแหง่ชาต ิสงักดัมหาวิทยาลยัแหง่ชาติ
ออสเตรเลียกลา่วในการประชมุวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่ง
กองทพัเรือในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียเม่ือเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2557 นายเลสเตรนจ์กลา่ววา่ การค้า การแขง่ขนั
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ น�า้มนัและก๊าซตลอดจน
กิจกรรมของกองทพัเรือจะยงัคงเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ และบรรดา
รัฐชายฝังจะต้องร่วมมือกนัเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพในภมิูภาค 
“การเจรจาเร่ืองความมัน่คงและความร่วมมือในมิตใิหมใ่น
ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัมหาสมทุรอินเดียเป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งเหน็
ได้ชดั” นายเลสเตรนจ์กลา่ว 

ความท้าทายด้านความม่ันคง 
สมาคมความร่วมมือแห่งภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย ซึง่
เป็นองค์กรท่ีประกอบด้วยสมาชิก 20 ประเทศท่ีพยายาม
สนบัสนนุความร่วมมือในระดบัภมิูภาคระบวุ่า ความ
มัน่คงทางทะเล ข้อพิพาทเก่ียวกบัอาณาเขต ภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติและการแข่งขนัระหว่างอินเดียและจีนท่ีเพ่ิมมาก
ขึน้เร่ือย ๆ นัน้เป็นความท้าทายด้านความมัน่คงท่ีส�าคญั
ของภมิูภาค สมาคมความร่วมมือแห่งภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดียยืนยนัว่า ความปลอดภยัทางทะเลยงัคงเป็นความ
ท้าทายอนัย่ิงใหญ่ท่ีสดุ เน่ืองจากมหาสมทุรอินเดียมี
บทบาทส�าคญัในการเช่ือมต่อระหว่างตะวนัออกและตะวนั
ตก และเส้นทางเดินเรือไปยงัมหาสมทุรแปซิฟิกท่ีเพ่ิม

จ�านวนขึน้อย่างมากมายในขณะนีย้งัช่วยส่งเสริมการค้า
และเศรษฐกิจของโลกอีกด้วย 

“ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียเป็นศนูย์กลางการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภมิูยทุธศาสตร์ครัง้ย่ิงใหญ่
ของโลกท่ีก�าลงัด�าเนินอยูใ่นขณะนี”้ นายโมฮนั มาลกิ 
ศาสตราจารย์ประจ�าศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิกใน
รัฐฮาวายกลา่วกบั ฟอรมั “ในปัจจบุนั การปฏิสมัพนัธ์เชิงลกึ
และการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัท�าให้ภมิูภาคนีเ้ช่ือมโยง
กบัมหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตกอยา่งแยกกนัไมอ่อก ไมว่า่จะ
ในด้านความมัน่คงทางพลงังาน การแพร่กระจายนิวเคลียร์ 
การค้าและตลาด หรือในแงก่ารเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ
และความมัน่คงทางทะเล” 

การสง่ออกน�า้มนัของโลกร้อยละ 80 จะล�าเลียงผา่น
เส้นทางบงัคบัตา่ง ๆ ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย โดยมีการ
ล�าเลียงน�า้มนัดิบประมาณ 17 ล้านบาร์เรลตอ่วนัผา่นทาง

เจ้าหน้าทีอ่นิเดยีเชิญธงกองทพัเรือขึน้สู่ยอดเสาในพธีิรับมอบเรือ ไอเอน็เอส 
โกลกาตา ซ่ึงเป็นหน่ึงในเรือรบล�าใหม่ล่าสุดของอนิเดยี อนิเดยีพยายามทีจ่ะ
เป็นผู้รักษาความมัน่คงโดยรวมในภูมภิาคมหาสมุทรอนิเดยี  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ก
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ชอ่งแคบฮอร์มซุ และ 15.2 ล้านบาร์เรลตอ่วนัผา่นทาง
ชอ่งแคบมะละกา ตามรายงานของส�านกังานบริหาร
ข้อมลูพลงังานของสหรัฐฯ การโจมตีของโจรสลดัท่ี
มุง่เป้าไปท่ีเรือขนสง่เหลา่นีย้งัคงเป็นภยัคกุคามท่ีย่ิง
ใหญ่ท่ีสดุตอ่การเคลื่อนท่ีอยา่งเสรีในมหาสมทุรตามท่ี
สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียระบ ุ
การโจมตีของโจรสลดัในชอ่งทางบงัคบัหลกั ๆ สาม
แหง่ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียได้เพ่ิมจ�านวนขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2557 

ส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาตริายงานวา่ 
ในชว่งเดือนมกราคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
โจรสลดัเข้าปล้นเรือสองล�าท่ีก�าลงัแลน่ผา่นชอ่งแคบ
มะละกาและลอบขึน้เรือสนิค้าหรือเรือบรรทกุน�า้มนัอีก 
11 ล�าท่ีจอดทอดสมออยูท่ี่ทา่เรือและลกัขโมยสนิค้า 
ในชอ่งแคบสงิคโปร์ซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของ

ชอ่งแคบมะละกา โจรสลดัลอบขึน้เรือ 25 ล�าและลกั
ขโมยสนิค้า ในชอ่งแคบฮอร์มซุ โจรสลดัพยายามโจมตี
เรือล�าหนึง่และยิงเรืออีกล�าหนึง่ โจรสลดัโจมตีเรือ 129 
ล�าในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกในชว่งเดือนมกราคม
ถงึเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 และเหตกุารณ์สว่นใหญ่
เป็นการลกัขโมยสนิค้าเลก็ ๆ น้อย ๆ ตามรายงานของ
กรอบข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมือระดบัภมิูภาคเพ่ือ
การตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดย
ใช้อาวธุในเอเชีย 

ในปี พ.ศ. 2556 โจรสลดัโจมตีเรือเพียงหนึง่ล�า
ในชอ่งแคบมะละกา เก้าล�าในชอ่งแคบสงิคโปร์ และ
ไมมี่การโจมตีเรือใด ๆ ในชอ่งแคบฮอร์มซุ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้มีการปล้นสะดมทางน�า้ 128 ครัง้ใน
ปี พ.ศ. 2556 ซึง่ถือวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีเหตกุารณ์ดงักลา่ว
เกิดขึน้บอ่ยท่ีสดุในโลก อนัได้แก่ การโจมตีและการลกั

เจ้าหน้าทีส่ารวตัรทหาร
คอยคุ้มกนัเรือล�าหน่ึงที่
ท่าเรือกลงัของมาเลเซีย

ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 
2557 ประเทศต่าง ๆ ใน
มหาสมุทรอนิเดยีก�าลงั

ท�างานร่วมกนัเพือ่ยบัยั้ง
การปล้นสะดมทางน�า้ 

ปกป้องเรือพาณชิย์และ
คุ้มกนัเส้นทางเดนิเรือ  

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ขโมยสนิค้า 106 ครัง้ในอินโดนีเซียตามท่ีมีการรายงาน เก้าครัง้ใน
มาเลเซียและสามครัง้ในฟิลปิปินส์นอกเหนือไปจากการโจมตีใน
ชอ่งแคบมะละกาและชอ่งแคบสงิคโปร์ตามท่ีส�านกังานการขนสง่
ทางทะเลนานาชาตริะบ ุมีการโจมตี 79 ครัง้ในแอฟริกาตามท่ีมี
การรายงาน โดยเจ็ดครัง้เกิดขึน้ในมหาสมทุรอินเดียในบริเวณนอก
ชายฝ่ังโซมาเลีย และทางการของอินเดียและบงักลาเทศรายงาน
ส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาตวิา่มีเหตกุารณ์ปล้นสะดม
ทางน�า้เกิดขึน้ 26 ครัง้ 

การโจมตีของโจรสลดัในมหาสมทุรอินเดียท่ีบริเวณนอกชายฝ่ัง
ของอินเดียและบงักลาเทศมีจ�านวนผนัผวน นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 
เป็นต้นมาท่ีมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ 30 ครัง้ และลดดิง่ลงเป็น 16 ครัง้
ในรอบห้าปีในปี พ.ศ. 2554 จากนัน้เพ่ิมจ�านวนขึน้เป็น 26 ครัง้
ในปี พ.ศ. 2556 ตามรายงานของส�านกังานการขนสง่ทางทะเล
นานาชาติ โดยรวมแล้ว การโจมตีของโจรสลดัในนา่นน�า้สากลมี
จ�านวนทัง้สิน้ 264 ครัง้ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ถือวา่น้อยท่ีสดุเทา่ท่ีมี
การบนัทกึไว้นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 ท่ีมีเหตกุารณ์โจรสลดัเกิดขึน้ 
410 ครัง้ 

บางประเทศในอินโดเอเชียแปซฟิิกตอบสนองตอ่ภยัคกุคาม
จากการปล้นสะดมทางน�า้โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร
ตามข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมือระดบัภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้านการ
ปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุในเอเชีย ซึง่เป็น
องค์กรแบบพหภุาคีท่ีจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2549 ท่ีมุง่เน้นการรักษา
ความมัน่คงทางทะเลรวมทัง้การสง่เสริมและเพ่ิมความร่วมมือใน

การตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น 
ฟิลปิปินส์และสงิคโปร์เป็นสว่นหนึง่ของสมาชิกท่ีมีอยูท่ัง้สิน้ 20 
ประเทศ สหรัฐฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามข้อตกลงดงักลา่วในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2557 และสนบัสนนุความพยายามแบบพหภุาคีใน
การลาดตระเวนเส้นทางเดนิเรือท่ีส�าคญั ตามท่ี เดอะดโิพลแมต ซึง่
เป็นนิตยสารแบบออนไลน์รายงานในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2557 

ข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมือระดบัภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้าน
การปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือโดยใช้อาวธุในเอเชีย ท�าให้

นายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี ร่วมสนทนากบั
นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น ทีก่รุงโตเกยีว ในเดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้
หารือกนัอย่างเป็นทางการเพือ่เพิม่ความมัน่คงและความร่วมมอื
ระหว่างสองประเทศ  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

ศาลแหง่องค์การสหประชาชาตติดัสนิให้บงักลาเทศได้สทิธิในพืน้ท่ีเกือบสี่ในห้า

ของพืน้ท่ีขนาด 25,000 ตารางกิโลเมตรท่ีทอดยาวในอา่วเบงกอล อนัเป็นการยตุิ

ข้อพิพาทเก่ียวกบัพรมแดนทางทะเลกบัอินเดียท่ีท�าให้ความสมัพนัธ์ของประเทศ

เพ่ือนบ้านทัง้สองไมร่าบร่ืนมานานกวา่สามทศวรรษ 

ค�าตดัสนิของศาลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ท่ีมีผลผกูมดักบัทัง้สอง

ประเทศเปิดทางให้บงักลาเทศได้ท�าการส�ารวจน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตใินอา่ว

เบงกอลซึง่เป็นแหลง่พลงังานส�ารองท่ีส�าคญั 

นายอาบลู ฮสัซนั มาห์มดู อาลี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ

ของบงักลาเทศกลา่วในการแถลงขา่วเพ่ือแจ้งค�าตดัสนิของศาลวา่ “น่ีคือชยัชนะ

ของมิตรภาพ และเป็นสถานการณ์ท่ีดีตอ่ประชาชนทัง้ในบงักลาเทศและอินเดีย” 

และกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ข้อพิพาทดงักลา่วเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาทางเศรษฐกิจ

ของทัง้สองประเทศมานานกวา่ 30 ปี 

นอกจากนี ้อินเดียยงัยินดีกบัค�าตดัสนิซึง่แสดงให้เหน็วา่ นายนเรนทระ โมที 

นายกรัฐมนตรีคนใหมใ่ห้ความส�าคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์ในระดบัภมิูภาค

ท่ีใกล้ชิดกวา่เดมิ 

ข้อตกลงเก่ียวกบัพรมแดนทางทะเลจะชว่ยสง่เสริมความเข้าใจซึง่กนัและ

กนั และเพ่ิมไมตรีจิตระหวา่งอินเดียกบับงักลาเทศโดยการยตุปัิญหาท่ีเรือ้รังมา

เป็นเวลานาน” รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศของอินเดียกลา่วในการ

แถลงขา่ว “ข้อตกลงดงักลา่วจะเป็นการปทูางส�าหรับการพฒันาทางเศรษฐกิจใน

พืน้ท่ีสว่นนีข้องอา่วเบงกอลซึง่จะเป็นประโยชน์กบัทัง้สองประเทศ” 

บงักลาเทศท่ีมีประชากร 160 ล้านคนและมีการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ี

แข็งแกร่งต้องตอ่สู้กบัการขาดแคลนอปุทานในการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงัก๊าซ

และภาคอตุสาหกรรม 

ค�าตดัสนิชีข้าดถือเป็นการสิน้สดุกระบวนพิจารณาอนญุาโตตลุาการท่ี

บงักลาเทศเร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วย

กฎหมายทางทะเลในกรณีพิพาทกบัพมา่และอินเดีย ข้อพิพาทกบัพมา่ได้รับการ

แก้ไขในปี พ.ศ. 2555 หลงักระบวนพิจารณาอนญุาโตตลุาการท่ีศาลยตุธิรรม

ระหวา่งประเทศวา่ด้วยกฎหมายทางทะเลในเยอรมนี การตดัสนิข้อพิพาท

ดงักลา่วท�าให้บงักลาเทศได้สทิธิในนา่นน�า้กวา่ 118,813 ตารางกิโลเมตรซึง่

ประกอบด้วยอาณาเขตทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะเป็นระยะทาง 200 

ไมล์ทะเล 

ในอ่าวเบงกอล
รอยเตอร์

การแก้ไข
  ข้อพิพาท
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สมาชิกมีพืน้ท่ีในการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งกนัเพ่ือปรับปรุงการตอบ
สนองตอ่ภยัคกุคามจากการปล้นสะดมทางน�า้ตามท่ีมีการระบไุว้ใน
เวบ็ไซต์ขององค์กร ข้อตกลงดงักลา่วยงัสง่เสริมความพยายามในการ
สร้างขีดความสามารถท่ีชว่ยเพ่ิมพนูขีดความสามารถของสมาชิกในการ
ตอ่สู้กบัการปล้นสะดมทางน�า้ และการให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลและ
กองทพัในการฝึกร่วม 

ตวัอยา่งเชน่ เจ้าหน้าท่ีขององค์กรตามข้อตกลงวา่ด้วยความร่วม
มือระดบัภมิูภาคเพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้และการปล้นเรือ
โดยใช้อาวธุในเอเชีย ได้ไปเยือนเวียดนามในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
เพ่ือปรับปรุงเร่ืองการแบง่ปันข้อมลูระหวา่งองค์กรและหนว่ยยามฝ่ังของ
เวียดนาม และมุง่เน้นท่ีความท้าทายในการรักษาความมัน่คงทา่เรือและ
ท่ีจอดเรือของประเทศ ตามท่ีองค์กรได้ระบไุว้ในรายงานประจ�าไตรมาส
ท่ีสามท่ีตีพิมพ์ในเดือนตลุาคมปี พ.ศ. 2557 สมาชิกขององค์กรนีย้งัได้
เข้าร่วมการประชมุสมาคมเจ้าของเรือเอเชียในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูในเร่ืองวิธีการรายงานเหตกุารณ์ปล้นสะดมทาง
น�า้ และแนะน�าโปรแกรมใช้งานทางสมาร์ทโฟนขององค์กรท่ีช่ือ รีคาพ 
โฟคอล พอยต์ ซึง่ดาวน์โหลดได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยและผู้ใช้สามารถ
รายงานข้อมลูไปยงัองค์กรได้อยา่งทนัทว่งที 

นอกจากนี ้ข้อพิพาทเก่ียวกบัอาณาเขตยงัเป็นความท้าทายอีก

ประการหนึง่ ตวัอยา่งเชน่ ความขดัแย้งอยา่งตอ่เน่ืองระหวา่ง
อินเดียและศรีลงักาเพ่ือแยง่ชิงพืน้ท่ีประมงในชอ่งแคบพาล์กท่ี
อยูร่ะหวา่งสองประเทศนี ้ครัง้หนึง่อินเดียและบงักลาเทศตอ่สู้กนั
เพ่ือแยง่ชิงพืน้ท่ี 23,000 ตารางกิโลเมตรในอา่วเบงกอลแตข้่อ
พิพาทดงักลา่วก็ได้รับการแก้ไข (ดกูรอบข้อมลูเสริมในหน้า 35) 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ขณะนีก้ารแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้ใหม่
ระหวา่งจีนและอินเดีย ได้กลายเป็นความท้าทายท่ีเป็นรูปธรรมตอ่
เสถียรภาพในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย 

“เน่ืองจากทัง้ตะวนัออกกลางและแอฟริกามี
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์นบัตัง้แตไ่ฮโดรคาร์บอนไป
จนถงึแร่ธาตแุละโลหะ ดงันัน้ จีนและอินเดียจงึก�าลงัแขง่ขนักนั
สร้างอิทธิพลในรัฐชายฝ่ังตา่ง ๆ ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย” 
นายมาลกิซึง่เป็นบรรณาธิการของหนงัสือช่ือ การรกัษาความ
มัน่คงทางทะเลในอินโดแปซิฟิก: มมุมองของจีน อินเดียและ
สหรฐัอเมริกา กลา่ว “จีนก�าลงัให้ความชว่ยเหลือทางเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมแก่ประเทศตา่ง ๆ ในมหาสมทุรอินเดียท่ีลงนามใน
กตกิาสญัญามิตรภาพและข้อตกลงเร่ืองความชว่ยเหลือด้านความ
มัน่คงรวมทัง้การสร้างทา่เรือ สถานขา่วกรองการสื่อสารและข้อ
ตกลงพิเศษในการเข้าถงึเส้นทางเดนิเรือเชิงยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ” 

ในขณะเดียวกนั อินเดียได้แสวงหาพนัธมิตรนอกภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดียโดยการกระชบัความสมัพนัธ์กบัญ่ีปุ่ นซึง่มีการ
แขง่ขนัและกรณีพิพาทกบัจีนเชน่เดียวกนั นายนเรนทระ โมที 
นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ร่วมพบปะกบันายชินโซ อะเบะ นายก
รัฐมนตรีญ่ีปุ่ นในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 และทัง้สองให้ค�ามัน่
ท่ีจะเพ่ิมความมัน่คงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทัง้สอง
ประเทศตามท่ีหนงัสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีท เจอร์นลั รายงาน 
โดยนายมาลกิกลา่ววา่ “ภมิูภาคนีก้ลายเป็นพืน้ท่ีแขง่ขนัทาง
กลยทุธ์และการวางแผนสูก่ารเป็นมหาอ�านาจ” 

ความจ�าเป็นด้านความร่วมมือ 
คูป่รับเก่า ข้อพิพาทเก่ียวกบัอาณาเขตและรัฐชายฝ่ังท่ี “ด�าเนินการเพ่ือ
บรรลวุตัถปุระสงค์ของชาตติน” ท�าเกิดให้อปุสรรคตา่ง ๆ ในการสร้าง
ความร่วมมือในภมิูภาคอยา่งมีประสทิธิภาพ สมาคมความร่วมมือแหง่
ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย ระบไุว้ในรายงานการประชมุเชิงปฏิบตักิารเม่ือ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 วา่ด้วยเร่ืองเสถียรภาพในภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียรายงานวา่ 
ความร่วมมือในภมิูภาคคือสิง่จ�าเป็นในการรักษาความมัน่คงของเส้นทาง
เดนิเรือและชว่ยให้รัฐชายฝ่ังสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีแนวโน้มวา่จะพฒันาได้ 

“อปุสรรคแรกคือ ความร่วมมือในภมิูภาคนัน้ขาดความสอดคล้อง” 
สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียระบใุนรายงานการ
ประชมุเชิงปฏิบตักิาร “การเจรจาหารือท่ีริเร่ิมโดยกลุม่ตา่ง ๆ ในระดบั
ภมิูภาคหรืออนภุมิูภาควา่ด้วยเร่ืองความร่วมมือด้านความมัน่คงใน
มหาสมทุรอินเดียสว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองการสร้างศกัยภาพ แตก่ลุม่เหลา่นี ้
ไมป่ระสานงานหรือร่วมมือกบักลุม่อ่ืน ๆ” 

“ผลประโยชน์ในมหาสมทุรอินเดียมีความหลากหลายและเกิดการ
แตกร้าว” นายมาลกิกลา่ว ตวัอยา่งเชน่ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
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การปล้นสะดมทาง
น�า้ในภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย

(การโจมตีทีเ่กิดข้ึนจริงและการพยายามทีจ่ะเขา้โจมตี) 

ข้อมลูจาก: ส�านกังานการขนสง่ทางทะเลนานาชาติ

บงักลาเทศ                  
อนิเดยี

อนิโดนีเซีย
ช่องแคบมะละกา
ช่องแคบสิงคโปร์ 

โซมาเลีย
แทนซาเนีย

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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อา่วอาหรับ “แทบจะไร้ประสทิธิภาพในภมิูภาคท่ีขาดความมัน่คง” ท่ี
อยูร่อบ ๆ อา่วเปอร์เซีย ขณะท่ีสมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคเอเชีย
ใต้ก็สง่เสริมความร่วมมือเฉพาะแคใ่นหมูช่าตเิอเชียใต้เทา่นัน้ นายมา
ลกิกลา่ววา่การแขง่ขนัทางด้านผลประโยชน์ของรัฐชายฝ่ังคือปัจจยัท่ี
จ�ากดัประสทิธิภาพของสมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดีย “แม้จะมีบทบาทส�าคญัในการสร้างความเช่ือมโยงทางทะเลกบั
มหาสมทุรและทวีปอ่ืน ๆ แตอิ่นโดแปซฟิิกก็ยงัต้องพฒันาไปสูค่วามเป็น
ประชาคมระดบัภมิูภาคท่ีมีประสทิธิภาพมากกวา่นี ้ยงัไมมี่การรวมกลุม่
แบบพหพุาคีใดท่ีมีเป้าหมายในการสง่เสริมความร่วมมือทางทะเลทัว่ทัง้
ภมิูภาค” 

รายงานการประชมุเชิงปฏิบตักิาระบวุา่ แม้จะมีทรัพยากรท่ีจ�ากดัใน
แงข่องงบประมาณและบคุลากร แตส่มาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาค
มหาสมทุรอินเดียก็มุง่หวงัท่ีจะเสริมสร้างอิทธิพลท่ีแข็งแกร่งโดยการจดั
ตัง้คณะท�างานเพ่ือหาแนวทางในการสง่เสริมความร่วมมือ การด�าเนิน
การตา่ง ๆ ประกอบด้วยการก�าหนดขอบเขตของงานท่ีชว่ยจดุประกาย
ความร่วมมือในระดบัภมิูภาค เชน่ การตอ่ต้านการก่อการร้าย ตลอดจน
การสร้างกลไกในการชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิ
เชน่ ระบบเตือนภยัพายไุต้ฝุ่ นและคลื่นสนึามิลว่งหน้าในระดบัภมิูภาค 

สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการเป็นผู้สง่เสริมความร่วมมือในระดบัภมิูภาคได้หากทาง
สมาคมมุง่เน้นท่ีมาตรฐานและระยะเวลา นายเลสเตรนจ์ ศาสตราจารย์
จากมหาวิทยาลยัแหง่ชาตอิอสเตรเลียกลา่ว “ตวัอยา่งเชน่ คณะท�างาน
ของสมาคมอาจมุง่เน้นในเร่ืองความมัน่คงของพลงังานทางทะเลโดย
เฉพาะโดยมีเป้าหมายในการพฒันาขัน้ตอนการปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดระบอบ
ความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเลท่ีเก่ียวข้องกบักระแสพลงังานใน
มหาสมทุรอินเดียและการจดัการมหาสมทุร” นายเลสเตรนจ์กลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม มีความร่วมมือตา่ง ๆ ปรากฏให้เหน็เป็นตวัอยา่งอยู่
หลายเหตกุารณ์และท�าให้เกิดความหวงัในอนาคต การชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัคืิอจดุมุง่หมายเดียวกนัท่ีรัฐตา่ง ๆ 
ในมหาสมทุรอินเดียดแูลจดัการได้ดีโดยเฉพาะ กองทพัเรืออินเดียเป็น

ผู้น�าในภารกิจด้านมนษุยธรรมหลงัเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวและคลื่นสึ
นามิในปี พ.ศ. 2547 ท่ีสร้างความเสียหายให้กบัภมิูภาคและรัฐท่ีเป็น
เกาะสว่นใหญ่ท่ีขาดศกัยภาพในการชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการ
บรรเทาภยัพิบตัิท่ีต้องการความชว่ยเหลือจากประเทศตา่ง ๆ เชน่ อินเดีย 
ออสเตรเลีย สงิคโปร์และญ่ีปุ่ น นายมาลกิกลา่ว บรรดากองทพัเรือใน
ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียร่วมมือกนัอีกครัง้ในชว่งต้นปี พ.ศ. 2557 ใน
ปฏิบตักิารค้นหาและกู้ภยัเคร่ืองบนิของมาเลเซียแอร์ไลน์เท่ียวบนิท่ี 370 
ท่ีคาดวา่จะตกในในมหาสมทุรอินเดีย 

นอกจากนี ้จีน อินเดียและญ่ีปุ่ นยงัท�างานร่วมกนัเพ่ือยบัยัง้การ
ปล้นสะดมทางน�า้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 กองทพัเรือของทัง้
สามประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมลูเก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีลาดตระเวนและ
ก�าหนดการคุ้มกนัเพ่ือร่วมมือกนัปกป้องเรือพาณิชย์ในมหาสมทุรอินเดีย 
ตามท่ีวารสารอีสต์ เอเชีย ฟอรัม รายงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
เร่ือง “มหาสมทุรอินเดียอาจเกิดความปรวนแปรหากขาดความร่วมมือ
ด้านความมัน่คงในระดบัภมิูภาค” จีนและญ่ีปุ่ นยืนยนัวา่ “งานหลกัใน
ภารกิจตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้คือการดแูลเรือพาณิชย์ของตนเอง” 
รายงานดงักลา่วระบ ุ“กองทพัเรืออินเดียยืนยนัวา่เป้าหมายของกองทพั
คือ ให้ความคุ้มครองเรือพาณิชย์ทัง้ของอินเดียเองและของประเทศอ่ืน 
นอกเหนือจากการปกป้องเรือพาณิชย์ของตนแล้ว กองทพัเรือทัง้สาม
ชาตยิงัมีสว่นร่วมอยา่งมากในการรักษาพืน้ท่ีสว่นรวมของโลก  ซึง่ก็คือ
มหาสมทุรอินเดีย” 

อนาคตที่ม่ันคง 
ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ ขนาดและความหลากหลายของภมิูภาคมหาสมทุร
อินเดียเป็นอปุสรรคอนัย่ิงใหญ่ตอ่ความร่วมมือท่ีแท้จริงในระดบัภมิูภาค 
“ด้วยขนาดพืน้ท่ีของภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียและความหลากหลายของ
รัฐชายฝ่ังท่ีเป็นอยูนี่ไ้มเ่หมาะท่ีจะอยูภ่ายใต้การควบคมุเชิงกลยทุธ์โดย
รัฐบาลใดรัฐบาลหนึง่” นายเลสเตรนจ์กลา่ว “ภมิูภาคนีก้ว้างใหญ่เกินไป 
มีล�าดบัความส�าคญัและความต้องการทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเกิน
ไป และมีมมุมองเชิงกลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนัเกินไปจนไมส่ามารถใช้วิธีการ
ใดเพียงหนึง่เดียวในการรักษาความมัน่คงของภมิูภาค” 

อยา่งไรก็ตาม สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดีย
ตระหนกัวา่ การเจรจาอยา่งตอ่เน่ืองในหมูรั่ฐสมาชิกอาจชว่ยจดุประกาย
โครงการท่ีเป็นพืน้ฐานของความร่วมมือในอนาคต ทางสมาคมได้เป็นเจ้า
ภาพจดัการสมัมนาเร่ืองการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงทาง
ทะเลท่ีเมืองเดอร์บนั แอฟริกาใต้ เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผู้แทน
จากรัฐสมาชิกเน้นย�า้ความส�าคญัของมหาสมทุรอินเดียในฐานะพืน้ท่ี
สว่นรวมของโลกท่ีสามารถเป็นหนึง่เดียวกนักนัได้แทนท่ีจะแบง่แยก 

“เราและรัฐชายฝ่ังทกุรัฐในมหาสมทุรอินเดียรวมทัง้ประเทศส�าคญั
ตา่ง ๆ ท่ีอยูน่อกภมิูภาคได้ประโยชน์ร่วมกนัจากการจดัการกบัความ
ท้าทายท่ีภมิูภาคเผชิญอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง” นายแกรม วิลสนั อดีตข้าหลวง
ใหญ่ของออสเตรเลียประจ�าแอฟริกาใต้กลา่วในระหวา่งให้ค�าปราศรัย 
“เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของมหาสมทุรอินเดียมีความส�าคญั
มากขึน้เร่ือย ๆ ในระดบัโลก แม้วา่เราจะเป็นกลุม่ท่ีมีความหลากหลาย
แตเ่ราก็มีอะไรหลายอยา่งท่ีเหมือนกนั รวมทัง้ความมุง่มัน่ร่วมกนัในการ
ใช้มหาสมทุรอินเดียอยา่งสนัตแิละยัง่ยืน”  o

หมวกของนายทหารเรือจากประเทศต่าง ๆ ถูกน�ามาวางประดบับนโต๊ะ
ในระหว่างพธีิเปิดการประชุมกองทพัเรือในมหาสมุทรอนิเดยีทีเ่มอืงเคป
ทาวน์ในแอฟริกาใต้เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 การประชุมดงักล่าวมี
ผู้เข้าร่วมจาก 30 ประเทศเพือ่หารือในเร่ืองความร่วมมอืระหว่างกองทพั
เรือและความมัน่คงทางทะเล   เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ



ระบาดของโรค
การปรับปรุงวธีิ

การปฏบิตั ิการ

พฒันาแผนเตรียม

ความพร้อมและ

ความร่วมมือจะ

ช่วยยับยัง้การ

ระบาดของโรคที่

ร้ายแรงถงึแก่ชีวติ

ในอนิโดเอเชีย

แปซฟิิก 

อนุภาคทีส่ามารถก่อให้เกดิการตดิเช้ือไวรัสไข้หวดันกเอช7เอน็9 เกดิขึน้จากเซลล์ เช้ือไวรัสชนิดนีถู้กค้นพบคร้ังแรกในประเทศจนี ท�าให้มผู้ีตดิเช้ือ 
450 คนและเสียชีวติ 165 คนในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส   |   ภาพประกอบ: ผู้ปฏิบัตงิานด้าน

การแพทย์ในกรุงปักกิง่ ประเทศจนีทีแ่ยกตวัออกจากผู้อืน่เพือ่ป้องกนัการแพร่ของเช้ือโรคสวมหน้ากากป้องกนัโรคซาร์ส การระบาดของโรคซาร์สในปี 
พ.ศ. 2546 ท�าให้มผู้ีตดิเช้ือกว่า 8,000 คนและเสียชีวติ 775 คน  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

การป้องกันการ



เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

กษตรกรสงูวยัรายหนึง่เข้ารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลแหง่หนึง่ในเมืองเซ่ียงไฮ้เม่ือ
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 โดยผู้ ป่วยมี
อาการไอและหายใจมีเสียงฟืดฟาด เขา

มีไข้ขึน้สงูอยา่งรวดเร็วซึง่ท�าให้สมองอกัเสบ
และเสียชีวิตหลงัจากนัน้หนึง่สปัดาห์ด้วยโรค
ปอดบวมชนิดรุนแรงตามข้อมลูขององค์การ
อนามยัโลก ในเดือนนัน้ แพทย์ในโรงพยาบาล
เดียวกนันีไ้ด้รักษาผู้ ป่วยอีกสองรายท่ีมีอาการ
คล้ายคลงึกนั และผู้ ป่วยทัง้สองรายเสียชีวิตลง
อยา่งรวดเร็วเชน่เดียวกนั เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ
พบวา่ผู้ ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้หวดันกสาย
พนัธุ์เอช7เอน็9 ซึง่แพร่เชือ้จากสตัว์ปีกไปยงั
มนษุย์เป็นครัง้แรกตามท่ีเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
อนามยัโลกระบ ุ

รัฐบาลจีนซึง่พยายามยบัยัง้การระบาดของ
โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (โรคซาร์ส) 
เม่ือ 10 ปีก่อนท่ีแพร่กระจายไปยงัประเทศตา่ง 
ๆ กวา่ 35 ประเทศ ได้ตอบสนองเหตกุารณ์อยา่ง
รวดเร็วเพ่ือจ�ากดัตวัเลขผู้ตดิเชือ้เอช7เอน็9 ให้มี
จ�านวนน้อย ๆ นกัวิทยาศาสตร์จีนรีบแจ้งล�าดบั
พนัธกุรรมของเชือ้เอช7เอน็9 อยา่งรวดเร็ว และ
เผยแพร่ข้อมลูการวิจยัอยา่งละเอียดในวารสาร 
นิว อิงแลนด์ เจอร์นลั ออฟ เมดิซีน ในปี พ.ศ. 
2556 การรายงานผลการวิจยัอยา่งรวดเร็วท�าให้
ชาวจีนต่ืนตวัและระมดัระวงัเร่ืองไข้หวดันก
สายพนัธุ์ใหมม่ากย่ิงขึน้และแจ้งเตือนประเทศ
อ่ืน ๆ ให้ทราบอาการของเชือ้ไวรัสนี ้องค์การ
อนามยัโลกรายงานวา่ การเข้ารับมือกบัโรคไข้
หวดันกสายพนัธุ์เอช7เอน็9 อยา่งรวดเร็วของ
รัฐบาลจีนชว่ยลดอตัราการเสยีชีวิตโดยมีตวัเลข
สดัสว่นท่ี 165 รายจากผู้ป่วย 450 รายตามท่ีมี
รายงานยืนยนัในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 การ
ระบาดของโรคซาร์สในปี พ.ศ. 2546 ท�าให้มีผู้
ป่วย 8,273 รายและเสยีชีวิต 775 รายตามข้อมลู
ขององค์การอนามยัโลก หนว่ยงานสาธารณสขุ
ของจีนทัง้ระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ินท�าการ
เฝ้าระวงัผู้ ท่ีสงสยัวา่ตดิเชือ้เอช7เอน็9 อยา่งตอ่
เน่ือง รวมทัง้ไข้หวดันกสายพนัธุ์อ่ืน ๆ และให้ค�า
แนะน�าแก่ประชาชนทางเวบ็ไซต์ของกรมอนามยั
หรือผา่นชอ่งทางกระจายขา่วตา่ง ๆ ของรัฐ 

“เราจะเฝ้าระวงัและประสานงานกบั
องค์การอนามยัโลกและหนว่ยงานสาธารณสขุท่ี
เก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง” โฆษกของกรมอนามยั
ฮอ่งกงกลา่วในระหวา่งการให้ค�าแนะน�าใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 “กิจกรรมการเฝ้า
ระวงัในพืน้ท่ีจะยงัด�าเนินไปตามค�าแนะน�าของ
องค์การอนามยัโลก ผู้ ท่ีสงสยัวา่ตดิเชือ้จะถกูน�า

สง่โรงพยาบาลของรัฐเพ่ือท�าการตรวจสอบและ
ตดิตามอาการ 

บทเรียนท่ีได้จากการท่ีต้องเผชิญกบัการ
ระบาดของโรคเป็นระยะ ๆ ในชว่งหลายทศวรรษ
ท่ีผา่นมาท�าให้รัฐบาลและกองทพัในภมิูภาคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกตอบสนองเหตกุารณ์ได้อยา่ง
รวดเร็ว และใช้วิธีการปฏิบตัท่ีิปรับปรุงแล้วใน
การระบ ุตดิตามและยบัยัง้ไวรัสมฤตยสูายพนัธุ์
ใหม ่ๆ และเชือ้โรคอ่ืน ๆ รวมทัง้เชือ้โรคท่ีดือ้ยา 
ไมมี่วิธีการใดท่ีจะสามารถป้องกนัการเสยีชีวิต
ได้ทัง้หมด แตเ่จ้าหน้าท่ีก็มุง่มัน่ท่ีจะตรวจหาโรค
ตดิเชือ้อบุตัใิหมใ่ห้พบโดยเร็วท่ีสดุและยบัยัง้การ
ระบาดของโรคก่อนท่ีจะมีการแพร่กระจายไป
ทัว่โลก ความร่วมมือแบบพหภุาคียงัคงเป็นสิง่
จ�าเป็นเพ่ือให้เกิดความมัน่คง และเพ่ือป้องกนัไม่
ให้ชมุชนตกอยูใ่นความวุน่วาย โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงในยามท่ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดเชือ้โรคอบุตัใิหม่
มากขึน้เร่ือย ๆ

สาเหตแุละผลกระทบ
การพฒันา การตดัไม้ท�าลายป่าและความ
ผนัผวนของรูปแบบสภาพอากาศล้วนเพ่ิม
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดเชือ้โรคอบุตัใิหมค่อ่นข้าง
มาก เพราะปัจจยัดงักลา่วท�าให้ผู้คนและแหลง่
เชือ้โรคเข้ามาอยูใ่กล้กนัมากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ 
สตัว์ป่าสามารถเป็นแหลง่รังโรคท่ีแพร่เชือ้ไปสู่
มนษุย์ได้เม่ือมนษุย์ลา่ค้างคาวหรือลงิมาเป็น
อาหาร แมลงตา่ง ๆ เชน่ ยงุ ก็สามารถเป็น
พาหะน�าโรคได้เชน่กนั 

“นอกจากนี ้ประเทศท่ีมีนกและสตัว์เลีย้งลกู
ด้วยนมอยูม่ากมายหลายชนิดยงัมีแนวโน้มท่ีจะ
กลายเป็นท่ีอยูข่องพาหะน�าโรคและแหลง่รังโรค
จ�านวนมากซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัในการ
แพร่กระจายโรคตดิเชือ้” นางแอนเจลลนิา กาลงั 
ผู้อ�านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อมของวิทยาลยัมี
เรียมในฟิลปิปินส์กลา่วเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2557 ตามรายงานของ SciDev.net ซึง่เป็น
เวบ็ไซต์ ขา่วเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 

ในขณะเดียวกนั ผลการวิจยัระบวุา่ การ
เตบิโตของประชากรอยา่งรวดเร็วท่ีรุกล�า้เข้าไป
ในพืน้ท่ีรกร้างท่ีเคยมีความเป็นธรรมชาตแิท้ ๆ 
และการสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพอนั
เน่ืองมาจากการพฒันาและการค้าสามารถเป็น
ปัจจยัสง่เสริมการแพร่กระจายโรคตดิเชือ้ท่ียงั
ไมถ่กูค้นพบก่อนหน้านี ้ปัจจบุนันกัวิจยัได้เช่ือม
โยงความเก่ียวพนัระหวา่งการระบาดของโรค
อบุตัใิหมแ่ละโรคท่ีเกิดซ�า้ในภมิูภาคเอเชียอินโด
แปซฟิิก กบั “การสญูเสยีความหลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วในวงกว้าง” ตาม
ข้อมลูการวิจยัในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ท่ี
ตีพิมพ์ใน พลอสวนั ซึง่เป็นวารสารวิทยาศาสตร์ 
นกัวิจยัยงัคงศกึษาปฏิสมัพนัธ์อนัซบัซ้อนท่ีอยู่
เบือ้งหลงัความความเช่ือมโยงดงักลา่ว ตวัอยา่ง
เชน่ การสญูเสยีความหลากหลายทางพนัธกุรรม
ในประชากรสตัว์อาจท�าให้แหลง่เชือ้โรคเปราะ
บางตอ่ไวรัสมากขึน้ 

นอกจากนี ้การเตบิโตของประชากรใน
เมืองและการพฒันายงัเพ่ิมความเสีย่งตอ่การ
แพร่กระจายการตดิเชือ้อยา่งรวดเร็วมากย่ิง
ขึน้ ตวัอยา่งเชน่ ประชากร นกัทอ่งเท่ียวและ
นกัธรุกิจท่ีเดนิทางไปมาอาจได้รับเชือ้โรคท่ีเป็น
อนัตรายถงึแก่ชีวิต และเม่ือคนเหลา่นีก้ลบับ้านก็
จะแพร่กระจายเชือ้โรคในเมืองท่ีแออดั 

หนึง่ในการระบาดของโรคท่ีร้ายแรงท่ีสดุใน
โลกในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาไมไ่ด้เกิดขึน้ในภมิูภาค
อินโดเอเชียแปซฟิิก แตก่ลบัมาระบาดใหมอี่ก
ครัง้ในแอฟริกาตะวนัตก นัน่ก็คือ โรคไวรัสอีโบ
ลา ซึง่มีค้างคาวผลไม้เป็นตวัแพร่เชือ้ มีผู้ตดิเชือ้
กวา่ 15,900 คน และเสยีชีวิตประมาณ 5,600 
คนในชว่งเดือนมีนาคมถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2557 ตามข้อมลูของศนูย์ควบคมุโรค โรคไวรัส
ท่ีนา่สะพรึงกลวัชนิดนีท่ี้ท�าให้ผู้ตดิเชือ้อาเจียน 
ท้องเสยีและมีเลอืดออกไมห่ยดุ และมีการ
ระบโุรคครัง้แรกในปี พ.ศ. 2519 ท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก ท�าให้มีคา่ใช้จา่ยในการ
ยบัยัง้โรคคดิเป็นมลูคา่ 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 3.3 หม่ืนล้านบาท) และแสดง
ให้เหน็ถงึความส�าคญัของความร่วมมือแบบ
พหภุาคีในการป้องกนัโรคอีโบลาไมใ่ห้แพร่
ระบาดไปทัว่โลก “ผู้ป่วยสามารถเอาชนะโรคนีไ้ด้ 
และเราสามารถเอาชนะโรคนีไ้ด้ แตเ่ราต้องคอย
ระมดัระวงั เราต้องท�างานร่วมกนัในทกุระดบั” 
นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลา่ว
ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2557 

มาเลเซียสง่ถงุมือลาเทก็ซ์ 20 ล้านคูไ่ปให้
กบับคุลากรด้านการดแูลสขุภาพในประเทศตา่ง 
ๆ ท่ีประสบภาวะการระบาดของโรคอีโบลาท่ี
รุนแรงท่ีสดุในแอฟริกาตะวนัตก เพ่ือชว่ยแก้ไข
ปัญหาความจ�าเป็นวิกฤตและลดความเสีย่ง
ของการแพร่กระจายเชือ้อีโบลาในหมูแ่พทย์และ
พยาบาลตามท่ีรัฐบาลมาเลเซียประกาศในเดือน
กนัยายนปี พ.ศ. 2557 “มาเลเซียสามารถให้การ
สนบัสนนุท่ีส�าคญัในลกัษณะเฉพาะทางเพ่ือ
ตอ่สู้กบัโรคอีโบลา เพราะเราเป็นหนึง่ในผู้ผลติ
ถงุมือยางรายใหญ่ท่ีสดุ” โฆษกรัฐบาลกลา่วตาม
รายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ “เราหวงัวา่การมี
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สว่นร่วมในครัง้นีจ้ะชว่ยป้องกนัการแพร่กระจาย
ของโรคอีโบลาและชว่ยชีวิตผู้คนได้” 

ประเทศอ่ืน ๆ ตา่งให้ความชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรมแก่แอฟริกา โดยจีนได้จดัสง่ห้อง
ปฏิบตักิารเคลื่อนท่ีและแพทย์ 174 คน ญ่ีปุ่ น
จดัสง่ยาส�าหรับการทดลองท่ีอาจใช้รักษาผู้ตดิ
เชือ้ได้ และสหรัฐอเมริกาจดัสง่ทหาร 3,000 
นายเข้าไปยงัพืน้ท่ีในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
เพ่ือสร้างศนูย์บ�าบดัรักษา ฝึกอบรมบคุลากร
ด้านการดแูลสขุภาพ และสร้างศนูย์บญัชาการ
ทางทหารเพ่ือประสานงานการควบคมุโรคกบั
รัฐบาลท้องถ่ิน

บทบาทของกองทพั
เม่ือมีการระบาดของโรคเกิดขึน้ กองทพัมี
บทบาทส�าคญัในการประสานงานกบัหนว่ย
งานภาครัฐเพ่ือรักษาความมัน่คงและสง่เสริม
การสนบัหนนุด้านการสง่ก�าลงับ�ารุงให้กบั
ภารกิจชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม 

การน�าทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีมีอยู่
มากมายในกองทพัมาใช้อยา่งเหมาะสมคือหวัใจ
ส�าคญัของความส�าเร็จในการตอบสนองภยัพิบตั ิ
ตามท่ีระบไุว้ในแผนรับมือกบัการระบาดของโรค
ท่ีก�าหนดขึน้ลา่สดุโดยกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ในแผนวา่ด้วยเร่ือง “การ
ระบาดของโรคและโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม”่ นัน้ 
ก�าหนดให้การระบาดของโรคอยูใ่นกลุม่เดียวกบั
ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิโดยระบวุา่การระบาดสง่
ผลกระทบตอ่สงัคมมาก พอ ๆ กบัพายไุต้ฝุ่ นใหญ่
หรือแผน่ดนิไหวขนาดใหญ่ 

ด้วยจ�านวนของกองทพัท่ีเพ่ิมมากขึน้ใน
ภมิูภาครวมทัง้หนว่ยบญัชาการรบทัง้สองแหง่
ของสหรัฐฯ ท�าให้ต้องใช้การด�าเนินการของภาค
รัฐโดยรวมในการเสริมสร้างความร่วมมือกบั
หนว่ยงานรัฐของประเทศและกองก�าลงัทหาร
ทัง้ในยามวิกฤตและยามสงบ เม่ือต้องตอ่สู้กบั
การระบาดของโรคในระยะยาว กองทพัได้สร้าง
ความร่วมมือกบัพลเรือนเพ่ือสนบัสนนุการศกึษา
เก่ียวกบัโรคตดิเชือ้ทัว่ทัง้ภมิูภาคเพ่ือเพ่ิมการเฝ้า
ระวงัและเทคนิคในการระบโุรค ตลอดจนการ
พฒันาวคัซีนและการรักษาเพ่ือควบคมุการแพร่
กระจายของโรคก่อนท่ีจะกลายเป็นภยัคกุคาม 

นกัวิจยัของกองทพับกไทยและกองทพับก
สหรัฐฯ ท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหารในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้ท�างาน
ร่วมกนัเป็นระยะเวลาประมาณ 50 ปีในการตอ่สู้
กบัโรคเขตร้อน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ทหารได้สร้างความก้าวหน้าท่ีส�าคญัหลาย

ประการ รวมทัง้ในด้านการศกึษาวิจยั
โรคไข้เลอืดออกและการพฒันาวคัซีน
ป้องกนัโรคมาลาเรียและเอชไอวี เม่ือ
เร็ว ๆ นี ้ทางสถาบนัได้เร่ิมโครงการ
ตรวจสอบภยัคกุคามท่ีเกิดจากโรค
อบุตัใิหมซ่ึง่เป็นสว่นหนึง่ของระบบเฝ้า
ระวงัโรคอบุตัใิหมข่องโลก 

นกัวิจยัของสถาบนัสาธารณสขุ
แหง่ชาตกิมัพชูาและหนว่ยวิจยัแพทย์
ทหารเรือสหรัฐฯ ท่ี 2 ซึง่ประจ�าอยูท่ี่
กรุงพนมเปญ ได้ศกึษาโรคตดิเชือ้ท่ี
สง่ผลกระทบตอ่กองทพัในภมิูภาค 
นบัตัง้แตไ่ข้หวดันกไปจนถงึเชือ้ไข้
มาลาเรียชนิดตา่ง ๆ ท่ีมีการดือ้ยา 
นอกจากนีย้งัมีนกัวิจยัจากเวียดนาม 
ลาว สงิคโปร์ ฟิลปิปินส์และไทยเข้า
ร่วมท�างานกบัหนว่ยวิจยัแพทย์ทหาร
เรือสหรัฐฯ ท่ี 2 อีกด้วย 

เวียดนามและกมัพชูาท�างานร่วม
กบักองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาค
พืน้แปซฟิิกในการฝึกอบรมบคุลากร
ทางการแพทย์ทัง้ทางทหารและ
พลเรือนในจงัหวดัตา่ง ๆ ของประเทศ 
กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาค
พืน้แปซฟิิกและประเทศท่ีให้ความร่วมมือยงัคง
พฒันาวิธีการปฏิบตัเิพ่ือป้องกนักนัทหารและ
พลเรือนในพืน้ท่ีท่ีตดิเชือ้ และฝึกอบรมชดุปฏิบตัิ
การเคลือ่นท่ีเร็วเพ่ือตรวจสอบสญัญาณเร่ิมแรก
ของการระบาดของเชือ้ไวรัส ในขณะเดียวกนั 
เรือพยาบาลเมอร์ซีย์ของกองทพัเรือสหรัฐฯ ได้
เข้าร่วมภารกิจการชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรมใน
อินโดเอเชียแปซฟิิกพร้อมด้วยบคุลากรทางการ
แพทย์ 1,200 คน เพ่ือให้ความชว่ยเหลอืแก่
ประเทศพนัธมิตร นอกจากนี ้ยงัมีเรือพยาบาล 
พีซ อาร์ก ของจีนพร้อมด้วยลกูเรือ 328 คนและ
บคุลากรทางการแพทย์ 100 คนเข้าร่วมภารกิจ
การชว่ยเหลอืด้านมนษุยธรรมในภมิูภาคเชน่
เดียวกนั 

ความพยายามเหลา่นีร้วมทัง้การฝึกร่วม
ประจ�าปีชว่ยให้กองทพัในภมิูภาคเตรียมพร้อม
ท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้
ได้ ไมว่า่จะเป็น “สถานการณ์ผู้ลีภ้ยัจ�านวนมาก 
อาชญากรรมท่ีเพ่ิมจ�านวนขึน้ การรุกล�า้ชายแดน 
แม้กระทัง่ความขดัแย้งท่ีมีอยูแ่ล้วในระดบัท้อง
ถ่ิน ระดบัประเทศ และ/หรือ ระดบัภมิูภาคท่ีอาจ
เพ่ิมความรุนแรงขึน้” ซึง่อาจท�าให้มีการระบาด
ของโรค ตามท่ีกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิกและกองบญัชาการสหรัฐฯ ใน

แอฟริการะบไุว้ในแผน 

การไมย่อมรับของสงัคม
ก่อนท่ีความชว่ยเหลอืจากนานาชาตจิะเข้าไปถงึ
แอฟริกา การระบาดของโรคอีโบลาสร้างความ
หวาดกลวัไปทัว่พืน้ท่ี ก่อความเสยีหายให้กบั
ชมุชนรวมทัง้ก่อให้เกิดความยากล�าบากในการ
ยบัยัง้การระบาดของโรคในประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีขีด
ความสามารถและทรัพยากรจ�ากดั การสือ่สาร
ท่ีผิดพลาดแพร่กระจายไปทัว่เพราะในตอนแรก
ประชาชนเช่ือวา่การเจ็บป่วยและการเสยีชีวิต
นัน้เกิดจากโรคชนิดใหมซ่ึง่ไมส่ามารถระบไุด้ 
ประชาชนไมไ่ว้วางใจบคุลากรทางการแพทย์ท่ี
สวมชดุอปุกรณ์ป้องกนัทัง้ตวั และมีฝงูชนบกุ
เข้าโจมตีบ้านเรือนของผู้ ท่ีตดิเชือ้ในประเทศ
ไลบีเรีย ตามท่ีส�านกัขา่ว ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 
รายงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

การไมย่อมรับของสงัคมเก่ียวกบัโรคอีโบลา
ก่อให้เกิดอปุสรรคและมีสว่นท�าให้เชือ้ไวรัสแพร่
กระจาย ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีขององค์การอนามยั
โลกระบใุนรายงานการประเมินสถานการณ์เม่ือ
เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 เน่ืองจากอีโบลาถกู
มองวา่เป็นโรคท่ีรักษาไมห่าย หลายครอบครัว
จงึซอ่นตวัญาตท่ีิตดิเชือ้ไว้ในบ้านของตนเพ่ือให้

การสนับสนุนด้านการยับยัง้โรค 
ทหารมีบทบาทส�าคญัในการรักษาความมัน่คงและการชว่ยชีวิต
เม่ือเกิดการระบาดของโรค กองทพัทหารมีสว่นร่วมในปฏิบตักิาร
ตอบสนองตอ่การระบาดของโรค: 

• ชว่ยเหลือหนว่ยงานพลเรือนในการควบคมุให้มีการกกักนั
โรค 

• สนบัสนนุโรงพยาบาลและคลนิิกโดยใช้ทรัพยากรทางการ
แพทย์ของทหาร 

• สนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในท้องถ่ินในการบงัคบัใช้
กฎหมาย

• ควบคมุจดุผา่นเข้าออกของประเทศ เชน่ สนามบนิและ
ทา่เรือ 

• ชว่ยเหลือหนว่ยงานพลเรือนและองค์กรเอกชนในการรับ
ผิดชอบผู้ลีภ้ยั การขนสง่และการดแูลชีวิต 

• สนบัสนนุการสง่ก�าลงับ�ารุงในด้านการจดัซือ้ การเก็บ
รักษาและการแจกจา่ยสนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีส�าคญั 

• จดัสง่และดแูลสิง่ของบรรเทาทกุข์ 
• ดแูลเครือขา่ยการสื่อสารหากการสื่อสารทางพลเรือนใช้

การไมไ่ด้ 
• ชว่ยเหลือหนว่ยงานท้องถ่ินในการบริหารการปฏิบตักิาร 

เชน่ การเฝ้าตดิตามสถานการณ์และการรายงาน
• ด�าเนินภารกิจการรักษาความมัน่คงแบบดัง้เดมิอยา่งตอ่

เน่ือง 

ข้อมลูจาก: กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกและกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แอฟริกา
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พวกเขาสิน้ใจอยา่งสงบแทนท่ีจะพาไปยงัศนูย์
บ�าบดัรักษา องค์การอนามยัโลกระบ ุบางชมุชน
มองวา่ห้องดแูลผู้ป่วยแยกคือตู้บม่เชือ้ไวรัส คนท่ี
ได้รับการวินิจฉยัวา่ตดิเชือ้อีโบลาหวาดกลวัการ
ถกูสงัคมปฏิเสธ ในหมูบ้่านในชนบท ญาตพ่ีิน้อง
ฝังศพโดยไมแ่จ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ

ในท�านองเดียวกนั การเป็นท่ีไมย่อมรับใน
สงัคมท่ีเป็นผลมาจากเหตกุารณ์โรคระบาด 
ท�าให้เกิดความท้าทายตอ่การยบัยัง้โรคซาร์ส
ในจีนเม่ือปี พ.ศ. 2546 ทางการจีนพยายาม
ลดระดบัความรุนแรงของการระบาดโดยสัง่ให้
แพทย์ซอ่นตวัผู้ ป่วยโรคซาร์สไมใ่ห้พบกบัคณะ
ท�างานขององค์การอนามยัโลกท่ีเข้าไปยงัพืน้ท่ี
ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ วอชิงตนั โพสต์ 
ฉบบัเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 แพทย์ได้น�า
ผู้ ป่วยราว ๆ 30 คนขึน้รถพยาบาลและขบัไป 
รอบ ๆ เมืองเพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ 

การป้องกนัการระบาดของโรค
เม่ือมีการระบาดของโรคอีโบลาและเชือ้
เอช7เอน็9 รัฐบาลและกองทพัจะต้องประสาน
ความพยายามและร่วมมือกบัประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือ
ป้องกนัการระบาดและสง่เสริมความมัน่คง ผู้
เช่ียวชาญยืนยนัวา่ การตอบสนองไข้หวดันก
สายพนัธุ์ใหมอ่ยา่งมีประสทิธิภาพของรัฐบาลจีน
ชว่ยจ�ากดัจ�านวนผู้ป่วยให้ลดน้อยลง ในแอฟริกา 
กองก�าลงัทหารได้จดัการฝึกอบรมเพ่ิมเตมิให้กบั
บคุลากรทางการแพทย์และดแูลพลเรือนให้อยูใ่น
ความสงบเพ่ือยบัยัง้โรคอีโบลา อยา่งไรก็ตาม ยงั
มีงานอีกมากมายท่ีต้องท�าให้ส�าเร็จเพ่ือปกป้อง
ประชาชนจากภยัเรือ้รังท่ีเกิดจากโรคตดิเชือ้ 

  นางมาร์กาเร็ต ชาน ผู้อ�านวยการองค์การ

อนามยัโลกกลา่ววา่ จีนมีทรัพยากรท่ีชว่ยในการ
ยบัยัง้การแพร่ระบาดในวงกว้างของโรคไข้หวดั
นก เอช7เอน็9 ซึง่เป็นปัจจยัท่ีกินี เซียร์ราลโีอน
และไลบีเรียไมมี่ส�าหรับการรับมือกบัโรคอีโบลา 
โรคไข้หวดันก เอช7เอน็9 เกิดขึน้ในประเทศท่ี “มี
ขีดความสามารถ มีความเป็นผู้น�าและมีก�าลงั
คน แตก่บัโรคอีโบลา ทัง้สามประเทศท่ีเราก�าลงั
พดูถงึอยูนี่ต้กอยูใ่นสภาวะท่ีมีความท้าทายเป็น
อยา่งย่ิง” นางชานกลา่วกบัหนงัสอืพิมพ์ เดอะ
นิวยอร์ก ไทมส์ ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 

ประเทศตา่ง ๆ ก�าลงัร่วมมือกนัและท�างาน
ร่วมกบัหนว่ยงานระหวา่งรัฐบาลเพ่ือสง่เสริม
ขีดความสามารถดงักลา่วในการยบัยัง้โรค 
ประเทศไทยร่วมมือกบัองค์การอนามยัโลกใน
การจดัตัง้ศนูย์ไข้หวดัใหญ่แหง่ชาตเิพ่ือเฝ้าระวงั
และตดิตามโรคไข้หวดันกและทดสอบตวัอยา่ง
เชือ้จากทกุประเทศในอินโดเอเชียแปซฟิิก ตาม
รายงานของนิตยสาร ดิอิโคโนมิสต์ ฉบบัเดือน
เมษายน พ.ศ. 2556 ในเมืองเซ่ียงไฮ้มีการตรวจ
สอบโรคตดิเชือ้ 15 ชนิดในพืน้ท่ี 5,700 แหง่ใน
ประเทศจีน และเครือขา่ยเฝ้าระวงัโรคในเขตลุม่
น�า้โขงได้สง่เสริมความร่วมมือจากประเทศตา่ง 
ๆ ในอนภุมิูภาคนัน้เพ่ือเฝ้าระวงัและตดิตามโรค
ซาร์ส โรคไข้หวดันก ไข้หวดัหมแูละโรคอ่ืน ๆ 
ตามรายงานของหนงัสอืพิมพ์ บางกอก โพสต์ 
ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ห้องปฏิบตักิารตา่ง 
ๆ ในภมิูภาครวมทัง้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหารได้ปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีสามารถ
วิเคราะห์ล�าดบัดีเอน็เอได้อยา่งรวดเร็วเพ่ือการ
ระบโุรคท่ีรวดเร็ว ตามรายงานของนิตยสาร ดิอิ
โคโนมิสต์ 

ขณะนี ้27 ประเทศในอินโดเอเชียแปซฟิิกมี

แผนเตรียมพร้อมในการระบโุรคและยบัยัง้สาย
พนัธุ์ไข้หวดันกตามข้อมลูของสมาพนัธ์ควบคมุ
ไข้หวดัใหญ่แหง่เอเชียแปซฟิิก สงิคโปร์ปรับปรุง
แผนของตนในปี พ.ศ. 2557 โดยกลา่วถงึการ
ใช้ระบบเฝ้าระวงัใหมใ่นห้องปฏิบตักิาร โรง
พยาบาล คลนิิกสตัวแพทย์และชมุชนตา่ง ๆ ท่ี
สามารถตรวจพบเชือ้โรคท่ี “มีแนวโน้มวา่จะแพร่
ระบาด และเพ่ือลดผลกระทบเม่ือเกิดการระบาด
ในครัง้แรก” แผนดงักลา่วระบวุา่คณะท�างาน
ด้านการจดัการภาวะฉกุเฉินของสงิคโปร์จะเป็น
หนว่ยน�าในการประสานงานตามกระบวนการ
ยบัยัง้และกกักนัโรคในภมิูภาค

การระบาดของโรคในอนาคต
เม่ือพิจารณาจากกระแสโลกาภิวตัน์และการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรโลกอยา่งท่ีเป็นอยูนี่ ้
นกัวิจยัคาดวา่เชือ้โรคใหม ่ๆ ท่ีเป็นอนัตรายตอ่
ชีวิตมนษุย์จะปรากฎขึน้อยูเ่ร่ือย ๆ และเชือ้โรค
ท่ีรู้จกักนัแล้วจะพฒันาการดือ้ยาท่ีใช้รักษาตอ่
ไป ตวัอยา่งเชน่ ในชว่งปี พ.ศ. 2483 ถงึ พ.ศ. 
2547 องค์การอนามยัโลกระบเุชือ้ไวรัสใหมไ่ด้ 
154 ชนิด ซึง่สองในสามของทัง้หมดนีเ้ป็นเชือ้ท่ี
แพร่จากสตัว์สูม่นษุย์ 

องค์การอนามยัโลกยืนยนัวา่ ยงัไมมี่ข้อ
พิสจูน์วา่การระบาดของโรคจะเกิดบอ่ยขึน้ แต่
ประเทศตา่ง ๆ “สามารถระบโุรคได้ดีกวา่เดมิ” 
นายทาริก จาซาเรวิก โฆษกขององค์การอนามยั
โลกกลา่วกบั แชนแนล นิวส์เอเชีย ในสงิคโปร์ 
เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 

ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ รัฐบาลและกองทพั
จะต้องการท�างานร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือลด
การเกิดใหมข่องเชือ้โรค เพ่ิมการเฝ้าระวงัโรค
ตดิเชือ้ รวมทัง้ความพยายามในการป้องกนัโรค
และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัการ
ระบาดของโรค 

“เรามีความก้าวหน้าเป็นอยา่งดีในการ
ตอ่สู้กบัเชือ้โรคจ�านวนหนึง่ แตก่ารคดิวา่เราจะ
สามารถท�าโลกให้ปลอดเชือ้ได้นัน้คงเป็นเร่ืองท่ี
หลอกลวง” นายโทนี แมก็ไมเคลิ ศาสตราจารย์
ด้านการดแูลสขุภาพประชากรจากมหาวิทยาลยั
แหง่ชาตอิอสเตรเลยีกลา่วกบั เอบีซี นิวส์ 
ออนไลน์ ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 “พดูตาม
ตรงแล้ว เชือ้โรคอยูม่านานกวา่เรามาก และ
พฒันาทางพนัธกุรรมได้รวดเร็วมาก มนัสามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลง
ได้อยา่งรวดเร็ว เรายงัคงต้องพฒันาความ
สามารถของเราตอ่ไปเพ่ือให้เทา่ทนัมนัในโลกท่ีมี
การเช่ือมตอ่กนัมากขึน้เร่ือย ๆ นี”้  o

บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพสวมอุปกรณ์ป้องกนัครบชุดขณะตรวจตลาดค้าส่งสัตว์ปีกใน
ฮ่องกงในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2557 ทางการจนีตอบสนองเหตุการณ์อย่างรวดเร็วเพือ่ยบัยั้ง
การระบาดของโรคไข้หวดันกสายพนัธ์ุใหม่ทีต่รวจพบในปี พ.ศ. 2556    ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
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ศตวรรษแหง่

เอเชีย
ดาโต๊ะซรี โมฮัมมัด นาจบิ บนิ ตน อับดุล ราซะก์

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
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ญ่ีปุ่ นได้ช่ือวา่เป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจและเหมาะสมกบัต�าแหนง่
ดงักลา่วอยา่งไมต้่องสงสยั ในชว่งต้นทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 
2523 – 2532) ภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ บนิ 
โมฮมัหมดั ประเทศมาเลเซียเร่ิมใช้นโยบาย “มองตะวนัออก” 
โดยยกเอาญ่ีปุ่ นและเกาหลีเป็นแมแ่บบ และสง่เสริมให้นกัเรียน
และผู้น�าทางธรุกิจรุ่นใหมข่องตนได้เรียนรู้การท�าธรุกิจแบบ
เอเชียตะวนัออก 

เราไมไ่ด้ด�าเนินนโยบายมองตะวนัออกเฉพาะในสมยัของ
ผมเทา่นัน้ แตน่โยบายนีมี้ความสอดคล้องกบัแผนการปฏิรูป
ส�าหรับมาเลเซียด้วย ดงันัน้จงึมีการขบัเคลื่อนสูก่ารด�าเนิน
นโยบายในห้วงท่ีสอง ซึง่เรามุง่เน้นท่ีเทคโนโลยีขัน้สงูและ
แรงงานฝีมือ เพ่ือชว่ยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมราย
ได้ให้ชาวมาเลเซีย 

สถานการณ์ในสมยัทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) 
ไมเ่หมือนกบัสมยันี ้ตอนนัน้เอเชียเร่ิมขยายตวัแตก่ารเติบโต
อยา่งแท้จริงยงัมาไมถ่งึ การถือก�าเนิดของ “เสือ” ทางเศรษฐกิจ 
และการปฏิรูปในจีนแสดงให้โลกเหน็วา่มีอะไรบางอยา่งท่ี
ก�าลงัเกิดขึน้ในเอเชีย ในชว่งทศวรรษท่ี 1980 นัน่เองท่ีค�าวา่ 
“ศตวรรษแหง่เอเชีย” ถือก�าเนิดขึน้ แตส่�าหรับผู้สงัเกตการณ์
หลายคนนัน้ เอเชียยงัคงเป็นเร่ืองของวนัพรุ่งนี ้

ในท่ีสดุวนัพรุ่งนีก็้มาถงึ ตอนนีไ้มว่า่จะเร่ืองเศรษฐกิจ
หรือการเมือง เอเชียก็ได้ช่ือวา่เป็นหวัใจของทัง้โลก ภมิูภาค
ท่ีมีประชากรหนาแนน่ท่ีสดุในโลกนีย้งัเป็นภมิูภาคท่ีมีความ
เคลื่อนไหวมากท่ีสดุ และมีความขดัแย้งมากขึน้เร่ือย ๆ อีกด้วย 

การพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งโดดเดน่ท�าให้ทัว่โลกหนัมา
ให้ความสนใจในอนาคตของเอเชีย เม่ือวิกฤตเิศรษฐกิจครัง้
ลา่สดุสัน่คลอนความเช่ือมัน่ในตลาดซึง่เป็นท่ียอมรับ หลาย
บริษัทและหลายประเทศก็เร่ิมท่ีจะหนัมา “มองตะวนัออก” 

แรงสง่ทางเศรษฐกิจท่ีก�าลงัเตบิโตขึน้นีย้งัเพ่ิมเดมิพนัทาง
ภมิูศาสตร์การเมืองให้สงูขึน้ด้วย ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีทัง้กลุม่
อ�านาจใหมแ่ละอ�านาจเก่าพยายามจะเข้ามามีอิทธิพลในเอเชีย 

ยงัไมมี่สญัญาณวา่แนวโน้มท่ีเกิดขึน้นีจ้ะลดน้อยลง ภายใน
เวลา 20 ปี เอเชียจะมีผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศคดิ
เป็นร้อยละ 40 ของทัง้โลก และมีชนชัน้กลางร้อยละ 60 ของทัง้
โลก การเตบิโตในขัน้นีจ้ะมาพร้อมกบัความนบัถือ อิทธิพลและ

ความสนใจของท่ีเพ่ิมขึน้จากทัว่โลก เราต้องรับมือกบัการตก
เป็นเป้าของความสนใจ 

เศรษฐกิจเอเชียจะยงัคงเป็นท่ีจบัตามอง การเปลี่ยนแปลง
ภายในภมิูภาคของเราจะถกูวิเคราะห์อยา่งละเอียด เราจะไมมี่
ทางกลบัไปสูย่คุสมยัแหง่การแยกเอเชียออกอยา่งโดดเด่ียว เรา
คือหนึง่ในจดุศนูย์ดลุใหมใ่นโลกหลายขัว้ท่ีเพ่ิงจะเกิดขึน้ใหม ่

ส�าหรับอนาคตของเอเชียนัน้ สิง่ส�าคญัคือวิธีท่ีเรารับมือกบั
การจบัตามองอยา่งละเอียดถ่ีถ้วนนี ้เราจะสร้างเศรษฐกิจท่ีเข้ม
แข็งและยัง่ยืนหรือเราจะท�าให้ฟองสบูแ่ตกครัง้แล้วครัง้เลา่ เรา
จะแสดงความเป็นผู้น�าด้านความมัน่คงหรือจะปลอ่ยให้ความ
ตงึเครียดภายในมาท�าลายสนัติภาพซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานของ
ความเจริญรุ่งเรือง 

ความท้าทายทางเศรษฐกจิ
มีแนวโน้มหลายประการท่ีจะเป็นตวัก�าหนดความส�าเร็จอยา่ง
ตอ่เน่ืองของเอเชีย ประการแรกคือการบรูณาการทางเศรษฐกิจ 
ซึง่ประกอบด้วยการขจดัอปุสรรคทางการค้า และความร่วมมือ
ตอ่นโยบายทางการเงินและงบประมาณ 

ตามข้อมลูของสถาบนัแมคคนิซี โกลบอล ซึง่เป็นบริษัทด้าน
การวิจยั ระบวุา่ ในปี พ.ศ. 2555 การค้าข้ามพรมแดนมีมลูคา่
คดิเป็นหนึง่ในสามของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
โลก ภายในปี พ.ศ. 2568 ตวัเลขดงักลา่วอาจเพ่ิมขึน้เป็นคร่ึง
หนึง่ ในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา ตวัเลขสว่นแบง่สนิค้า บริการและ
การเงินข้ามพรมแดนของกลุม่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมมี่
สดัสว่นเพ่ิมขึน้มากกวา่สองเทา่ แตก็่ยงัคงหา่งไกลจากตลาดท่ี
พฒันาแล้วมาก 

ส�าหรับเศรษฐกิจเอเชียนัน้ การบรูณาการจะก่อผล

ทหารจากกรมทหารบกมาเลเซียเดนิสวนสนามก่อนการเสดจ็
พระราชด�าเนินมาถงึของสมเดจ็พระราชาธิบดอีบัดุล ฮาลมิ มูอซั
ซอม ชาห์ พระมหากษตัริย์แห่งมาเลเซีย ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
ทีก่รุงกวัลาลมัเปอร์ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

ภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะ 

เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเร่ิมฟืน้ตวัและท�าให้มองเหน็

ความหวงัอีกครัง้ ปัจจบุนัญ่ีปุ่ นก�าลงัก้าวเข้าสู่

ยคุใหมแ่หง่การเตบิโตอยา่งยัง่ยืน และได้สร้าง

มาตรฐานใหมใ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจ
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ประโยชน์อยา่งมีนยัส�าคญั รวมทัง้ความ
สามารถในการเจรจาร่วมกนั การบรูณาการ
จะท�าให้ประเทศท่ีเป็นกลางมีอ�านาจมากขึน้
และยกระดบัมาตรฐานการครองชีพส�าหรับทกุ
ประเทศ มนัจะชว่ยให้ประเทศท่ีก�าลงัพฒันามี
ความก้าวหน้าและท�าให้ประชาชนถกูละเลย
น้อยท่ีสดุเน่ืองจากมาตรฐานและกฎเกณฑ์ใน
การเข้าร่วมท่ีเป็นแบบเดียวกนัจะคอ่ย ๆ ถกูน�า
มาใช้กบันโยบายภายในประเทศ 

ประเทศในเอเชียต้องพยายามสร้างสาย
สมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งขึน้และยัง่ยืน
ย่ิงขึน้ ทัง้ภายในภมิูภาคของเราเองและกบั
ภมิูภาคอ่ืน ๆ ของโลก นัน่เป็นเหตผุลวา่ท�าไม
ผมจงึสนบัสนนุและผลกัดนัให้เอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้รวมกนัเป็นตลาดเดียว ประชาคม
เศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติแหง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จะสร้างงานและ
การเตบิโตให้แก่คนกวา่ห้าร้อยล้านคน และ
สร้างความมัน่ใจวา่การเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะกระจายไปยงั
ประเทศสมาชิกทกุประเทศอยา่งทัว่ถงึ 

ส�าหรับเศรษฐกิจโลกท่ีต้องพึง่พาซึง่กนัและกนั ผลประโยชน์จาก
ความร่วมมือท่ีเพ่ิมมากขึน้ได้ขยายไปนอกพรมแดนของเอเชีย มาเลเซีย
มุง่หวงัในความส�าเร็จของความตกลงหุ้นสว่นภาคพืน้แปซฟิิกในเง่ือนไข
ท่ีเรายอมรับได้ ความตกลงหุ้นสว่นภาคพืน้แปซฟิิกนีจ้ะชว่ยกระชบั
ความสมัพนัธ์ของเรากบัโลกภายนอกเชน่เดียวกบัข้อตกลงพนัธมิตรทาง
เศรษฐกิจระดบัภมิูภาค ซึง่จะเป็นการน�าเขตเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสดุสาม
เขตเข้าไปรวมกบักลุม่การค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก 

ส�าหรับรัฐบาลและธรุกิจ ข้อตกลงทางการค้าท�านองนีม้กัจะมี
ตรรกะท่ีมองเหน็ได้ เราเหน็การเจรจาบอ่ยครัง้ขึน้ในหลายปีท่ีผา่นมา 
เราเหน็การประนีประนอมและผลประโยชน์ท่ีได้รับ 

ส�าหรับประชาชนทัว่ไป พวกเขาอาจไมเ่ข้าใจชดัเจนทัง้หมด ผล
ประโยชน์ในระยะยาวอาจเป็นรูปธรรมน้อยลง ความซบัซ้อนอาจท�าให้
เข้าใจผิดวา่เป็นการสมรู้ร่วมคิดและอาจท�าให้ประชาชนเกิดความไม่
พอใจ ในยคุแหง่การบรูณาการท่ีเพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ เราต้องแนใ่จวา่เรา
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมด้วย โดยอธิบายกระบวนการและชีแ้จงผล
ประโยชน์ให้ชดัเจนย่ิงขึน้ การศกึษาและการมีสว่นร่วมจะชว่ยขจดัข้อ
กงัวลของประชาชนและได้รับการสนบัสนนุในข้อตกลงท่ีจะสร้างโอกาส
ในการเตบิโตและสร้างงานท่ีให้คา่ตอบแทนสงูขึน้ 

ในการป้องกนัความความเสี่ยงนัน้ เรายงัต้องแนใ่จวา่การปฏิรูป
ระบอบการเงินและกฎระเบียบของเรามีความสอดคล้องกบัการพฒันา
ในภาคการเงิน ในทศวรรษหน้า ภาคการเงินของเอเชียคาดวา่จะเตบิโต
ร้อยละ 50 คดิเป็นเกือบหนึง่ในสามของสนิทรัพย์ภาคการธนาคารของ
โลก อยา่งไรก็ตาม กองทนุการเงินระหวา่งประเทศระบวุา่การบรูณาการ
ทางการเงินของเอเชียยงัก้าวไมท่นัการพฒันาดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทของเอเชีย “ขยายกิจการ” ออกไปนอกพรมแดนของตน 
และนกัลงทนุชาวเอเชียแสวงหาโอกาสใหม ่ๆ ยอ่มหนีไมพ้่นท่ีจะต้อง

เข้าไปเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจโลก เราต้องเผชิญ
กบัความท้าทายใหมด้่านกฎระเบียบ เชน่ การ
เตบิโตของระบบธนาคารเงา และปัญหาใหม่
เร่ืองขนาดการลงทนุ เม่ือทนุจากเอเชียก้าว
เข้าสูต่ลาด  หนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูลด้านการ
เงินต้องพร้อมท่ีจะรับมือกบัความเสี่ยงข้าม
พรมแดนท่ีมีความหลากหลายย่ิงขึน้ 

นอกจากนี ้เรายงัต้องมุง่เน้นการปฏิรูปท่ี
จ�าเป็นในประเทศ ดงัท่ีธนาคารกลางฮอ่งกงชี ้
ให้เหน็วา่ แม้จะมีแหลง่รวมเงินออมมลูคา่มาก
และมีกระแสเงินทนุท่ีแข็งแกร่ง แตโ่ครงการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของเอเชียบาง
โครงการยงัต้องดิน้รนเพ่ือดงึดดูการลงทนุจาก
ภายนอกอนัเน่ืองมาจากความเสี่ยงทางด้าน
การเมือง กฎหมายและการก�ากบัดแูล ความนา่
เช่ือถือท่ีมากขึน้ การบริหารจดัการความเสี่ยง
และบรรทดัฐานการก�ากบัดแูลกิจการจะชว่ย
ดงึดดูเงินทนุตา่งชาตไิด้งา่ยขึน้ สิง่เหลา่นีต้้อง
ได้รับการสนบัสนนุจากการปฏิรูปสถาบนัอยา่ง
มุง่มัน่เพ่ือสง่เสริมธรุกิจและความเช่ือมัน่ของ
ประชาชน 

การปฏิรูปเหลา่นีจ้ะต้องกระท�าโดยพิจารณาภาพรวม อนัได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของเอเชียในเศรษฐกิจโลก หลายปีท่ีผา่นมา รูป
แบบการพฒันาท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นเอเชียขึน้อยูก่บัการเกินดลุการค้ากบั
ตลาดโลกท่ีร�่ารวย ปัจจบุนัก�าลงัมีการปรับดลุเน่ืองจากประเทศตา่ง 
ๆ ในภมิูภาคเราร�่ารวยขึน้และคา่แรงของเราก็เพ่ิมขึน้ พืน้ท่ีเศรษฐกิจ
บางแหง่ของเอเชียมุง่เน้นท่ีการสร้างอปุสงค์ในประเทศ ซึง่เป็นการวาง
รากฐานเพ่ือการเจริญเตบิโตท่ียัง่ยืนและเป็นอิสระมากขึน้ 

เม่ือใช้ควบคูไ่ปกบันโยบายการดแูลเสถียรภาพระบบการเงินระดบั
มหภาค วิธีนีจ้ะชว่ยลดผลกระทบจากปัญหาในอนาคตอนัใกล้ เชน่ 
ผลกระทบอยา่งตอ่เน่ืองจากการเตบิโตอนัซบเซาของตลาดซึง่เป็น
ท่ียอมรับแล้ว และการยกเลกิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ในขณะท่ียงัต้องเตรียมระบบเศรษฐกิจของเราให้พร้อมส�าหรับการ
พฒันาขัน้ตอ่ไป การปฏิรูปจะเป็นการปทูางให้เอเชียมีบทบาทมากขึน้
ในการสร้างระบบการเงินโลกเพ่ือประโยชน์สงูสดุของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างดงักลา่วต้องใช้เวลาและความมุง่มัน่ มนัอาจ
สร้างความแตกแยกทางสงัคม แตผ่ลตอบแทนท่ีได้จะมัน่คงขึน้และมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึน้ในอนาคต 

ความท้าทายด้านความม่ันคง
แนวโน้มประการท่ีสองท่ีเราต้องรับมือ คือ ความไมเ่สมอภาค 

ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ชอ่งวา่งระหวา่งคนรวยและคนจนท่ีเพ่ิม
ขึน้ในเศรษฐกิจท่ีพฒันาแล้วกลายเป็นปัญหาเร่งดว่นด้านนโยบาย 
ความไมเ่สมอภาคไมไ่ด้เป็นเพียงเสียงโหร้่องของผู้ประท้วงท่ีเข้าร่วม
ในการชมุนมุประท้วงท่ีมีช่ือวา่ “การยดึครองวอลสตรีท” เทา่นัน้ แต่
สถาบนัวิจยัหลายแหง่ยงัได้ชีใ้ห้เหน็ถงึผลของการกดักร่อนของความไม่
เสมอภาคทางโครงสร้างด้วย 
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ซ้าย: ดาโต๊ะซรี โมฮัมมดั นาจบิ บิน ตน อบัดุล รา
ซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

สตรีชาวมาเลเซียคนหน่ึงเข้าชมงาน เมจกิ ออฟ 
เดอะ ไนท์ ทีเ่มอืงปุตราจายา ในเดอืนมถุินายน 
พ.ศ. 2557 มาเลเซียประกาศให้ปี พ.ศ. 2557 เป็น 
“ปีท่องเทีย่วมาเลเซีย” เพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว  เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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ความไมเ่สมอภาคเลก็ ๆ น้อย ๆ ผลกัดนัให้คนพยามยามท�างานหนกั
และพฒันาตวัเอง แตร่ะบบท่ีไมเ่สมอภาคจะท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
แบบเป็นโพร่ง กลา่วคือ ความมัง่คัง่และโอกาสทางเศรษฐกิจจะถกูจ�ากดั
อยูเ่ฉพาะคนแคไ่มก่ี่กลุม่ในขณะท่ีอีกหลายคนประสบความเดือดร้อน 
ความไมเ่สมอภาคท่ีอยูใ่นระดบัสงูเกินไปมีผลกระทบท่ีร้ายแรงตอ่สขุภาพ 
การศกึษาและคณุภาพชีวิตแตส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ เม่ือผลติภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศพุง่สงูขึน้อยา่งรวดเร็วจนสงูกวา่มาตรฐานการครอง
ชีพ ผู้คนก็จะรู้สกึวา่ตนไมมี่สว่นได้สว่นเสียในความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึง่จะกลายเป็นการท�าลายความก้าวหน้าทางสงัคมและการ
คกุคามเสถียรภาพ 

การเตบิโตอยา่งรวดเร็วในชว่งเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิ
วตัน์และเทคโนโลยีท�าให้ความไมเ่สมอภาคขยายตวัขึน้เร่ือย ๆ ในเอเชีย
ท่ีเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจใหม ่ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมาพบวา่ ชาวเอเชีย
แปดใน 10 คนอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีความไมเ่สมอภาคด้านรายได้ท่ีก�าลงั
เพ่ิมระดบัขึน้ ไมใ่ชล่ดลง ขณะท่ีความไมเ่สมอภาคในภมิูภาคเศรษฐกิจ
ใหมอ่ยา่งละตนิอเมริกานัน้ลดลง แตใ่นเอเชียกลบัเพ่ิมขึน้ ดงัท่ีธนาคาร
เพ่ือการพฒันาเอเชียชีใ้ห้เหน็วา่ หากความไมเ่สมอภาคมีระดบัคงท่ี 
ประชาชนอีก 240 ล้านคนจะหลดุพ้นจากความยากจน 

เบือ้งหลงัตวัเลขการเตบิโตท่ีสงูเป็นประวตักิารณ์ เหน็ได้ชดัวา่ความ
ส�าเร็จในอนาคตของเอเชีย ขึน้อยูก่บัการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีกว้างขึน้
และหลากหลายขึน้ เพ่ือให้เอเชียกลายเป็นภมิูภาคท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง
อยา่งแท้จริง เราต้องท�าให้พลเมืองของเราได้รับความยตุิธรรมและความ
เสมอภาคมากขึน้ 

เราต้องลงทนุด้านบริการสาธารณะให้มากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการศกึษา
และสขุภาพ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาท่ีมีคณุภาพ และลดชอ่ง

วา่งระหวา่งการรักษาพยาบาลในเมืองและในชนบท นัน่หมายความ
วา่เราต้องสง่เสริมระบบสวสัดกิารสงัคมให้แข็งแกร่ง และสนบัสนนุงบ
ประมาณเพ่ือชว่ยเหลือคนยากจนให้ได้รับสิง่ท่ีจ�าเป็นตอ่การด�ารงชีพ 
นอกจากนีเ้รายงัต้องสนบัสนนุให้ภาคเอกชนท�าหน้าท่ีของตนด้วยการให้
ความยืดหยุน่ การฝึกอบรมและการสนบัสนนุแก่คนท�างาน และเราต้อง
สร้างระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสมดลุมากขึน้ มีงานท่ีมีคณุภาพสงูขึน้และ
การเตบิโตอยา่งเทา่เทียมย่ิงขึน้ในทกุภาคสว่น 

นอกจากนีเ้รายงัจ�าเป็นต้องมีความมุง่มัน่อยา่งถาวรในการตอ่สู้กบั
การทจุริต ซึง่เป็นปัจจยัท่ีตดัโอกาสในการประสบความส�าเร็จด้วยความ
สามารถของตนเอง รวมทัง้เป็นบอ่นท�าลายความเช่ือมแนน่ทางสงัคมและ
กดักร่อนความเช่ือมัน่ท่ีคนมีตอ่รัฐ การแก้ปัญหาการทจุริตไมส่ามารถ
ท�าได้ภายในหนึง่ปีหรือแม้แตห่นึง่ทศวรรษ แตม่นัเป็นสิง่ท่ีเราสามารถ
ท�าได้และต้องท�า ควรปฏิรูปการจดัซือ้ของภาครัฐโดยหนัมาใช้การเสนอ
ราคาแบบเปิดเผยและท�าให้กระบวนการท่ีมกัจะเสี่ยงตอ่ปัญหาสนิบนมี
ความโปร่งใส การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัตอ่ต้านการทจุริตและ
การเพ่ิมบทลงโทษส�าหรับผู้ รับและผู้ให้สนิบนจะสามารถชว่ยเปลี่ยน
ทศันคตขิองคนได้ แม้วา่การทจุริตจะฝังรากลกึมาเป็นเวลานานก็ตาม 

การตอบสนองเชงิยุทธศาสตร์
การตอบสนองตอ่แนวโน้มทัง้สองประการ อนัได้แก่บรูณาการและความ
ไมเ่สมอภาค เป็นสิง่ส�าคญัอยา่งย่ิง การเปลี่ยนแปลงท่ีผมพดูถงึไมใ่ช่
เร่ืองท่ีสามารถท�าได้งา่ย ๆ แตต้่องอาศยัการลงทนุ ซึง่การลงทนุในท่ีนี ้
ไมไ่ด้หมายถงึการลงทนุด้านทรัพยากรอยา่งเดียวเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึ
เจตจ�านงทางการเมืองด้วย เราจ�าเป็นต้องมีการเจรจาในประเดน็ท่ีเป็น
เร่ืองยาก ยกตวัอยา่งเชน่ ในประเทศของผมซึง่ความไมเ่สมอภาคด้าน

ต�ารวจมาเลเซีย
ยนืรักษาการณ์
ทีด่่านตรวจใน
เมอืงลาฮัด ดาตู  
เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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รายได้ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญั เราพยายามอยา่งหนกัเพ่ือหาจดุสมดลุ
ระหวา่งการชว่ยเหลือกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมและโอกาสของแตล่ะ
บคุคล 

อยา่งไรก็ตาม ด้วยความกล้าหาญและมองการณ์ไกล เราสามารถ
ท�าให้เอเชียมีเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งได้ในอนาคต แตอ่นาคตก็ยงัเป็นเร่ืองท่ี
ไมแ่นน่อนเว้นแตเ่ราจะสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพซึง่เป็นพืน้ฐาน
ของความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ 

การจะท�าเชน่นีไ้ด้ เราต้องจดัการกบัอิทธิพลท่ีก�าลงัเพ่ิมขึน้ของเรา
ในขณะเดียวกบัท่ีตอบสนองตอ่ความสนใจท่ีเข้มข้นขึน้จากภายนอกตอ่
เร่ืองความมัน่คงของเอเชีย เราต้องเดนิหน้าจดัการภยัคกุคามท่ีไมใ่ชรั่ฐ 
เชน่ การก่อการร้ายและการปล้นสะดมทางน�า้ และแก้ไขปัญหา “ความ
มัน่คงใหม”่ เชน่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ เราต้องเตรียม
พร้อมท่ีจะแสดงบทบาทในฐานะผู้น�าใหมใ่นประเดน็ด้านความมัน่คง
ของโลก 

การปันผลสันตภิาพ 
อนัดบัแรกและส�าคญัท่ีสดุ เราต้องมัน่ใจวา่อ�านาจทางการทหารท่ีเพ่ิม
ขึน้ของเอเชียจะน�าไปสูส่นัตภิาพ ไมใ่ชค่วามไร้เสถียรภาพ 

ตลอดชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา การเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งเข้มแข็ง
ของเอเชีย ได้บดบงัการพฒันาด้านการทหารซึง่เกือบจะแข็งแกร่งพอ ๆ 
กบัเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2531 งบประมาณด้านการทหารของเอเชียมี
สดัสว่นคดิเป็นร้อยละ 8 ของคา่ใช้จา่ยทางการทหารทัว่โลก ในปี พ.ศ. 
2555 ตวัเลขดงักลา่วเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 20 กลา่วได้วา่ในชว่ง 25 ปีท่ี
ผา่นมา คา่ใช้จา่ยทางทหารโดยรวมเตบิโตขึน้ถงึร้อยละ 187 

แตล่ะประเทศมีสทิธิอนัชอบธรรมในการป้องกนัตนเอง หากตดัเร่ือง
โครงการจดัหาอาวธุใหมม่าทดแทนตามปกตอิอกไป แนวโน้มท่ีเกิดขึน้นี ้
แสดงถงึความกงัวลลกึ ๆ เก่ียวกบัความมัน่คงและความขดัแย้ง ซึง่เป็น
ความกงัวลท่ีอาจกลายเป็นเร่ืองจริงได้ในเวลาอนัรวดเร็ว เพ่ือจดัการกบั
ความเสี่ยงนี ้เราควรปฏิเสธการแขง่ขนักนัสะสมอาวธุยทุธภณัฑ์ แตห่าก
เป็นไปได้ควรพยายามพฒันาความสมัพนัธ์กบัหลายฝ่ายและการทตู
เพ่ือยบัยัง้การขาดเสถียรภาพ 

นอกจากนี ้เรายงัควรเพ่ิมความมุง่มัน่ในการเจรจา เม่ือต้องเผชิญ
กบัความเหน็ท่ีแตกตา่งและมีความซบัซ้อนระหวา่งประเทศ เอเชียต้อง
เช่ือมัน่ในการแก้ปัญหาด้วยการทตู เราควรให้ความส�าคญักบัหลกัการ
พืน้ฐานทางการทตู ซึง่ประกอบด้วยความเสมอภาคในอธิปไตย การ
เคารพในบรูณภาพแหง่ดนิแดน การยตุข้ิอพิพาทด้วยสนัตวิิธี และการมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในด้านความสมัพนัธ์ 

เราต้องมีความมุง่มัน่ในการหาทางออกให้แก่การอ้างสทิธิโดยตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของกฎระเบียบ ควรใช้กฎหมายสากล ไมใ่ชใ่ช้การบีบบงัคบั
ทางเศรษฐกิจหรือทางทหารเป็นเคร่ืองน�าทางในการแก้ไขข้อพิพาทด้าน
ทรัพยากร 

เอเชียสามารถหาวิธีตา่ง ๆ เพ่ือสนบัสนนุการแก้ปัญหาความมัน่คง
ระดบัโลกให้มากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ ในการไมแ่พร่กระจายนิวเคลียร์ 
อาเซียนได้ปฏิบตัติามสนธิสญัญาท่ีครอบคลมุ นัน่ก็คือสนธิสญัญา
เขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี ้เราควร
สร้างความพยายามร่วมกนัในการด�าเนินการและการบงัคบัใช้กฎหมาย
ควบคมุการค้าเชิงกลยทุธ์เพ่ือลดความเสี่ยงของสนิค้าท่ีใช้ได้สอง

วตัถปุระสงค์ 
ข้อตกลงในระดบัภมิูภาคของเราวา่ด้วยเร่ืองการปล้นสะดมทางน�า้

ได้รับการกลา่วถงึโดยองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศวา่เป็นตวัอยา่ง
ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคท่ีแข็งแกร่งและพยายามน�าแนวทางนีไ้ป
ใช้ในท่ีอ่ืน ๆ หลกัการเดียวกนันีใ้นแงก่ารแบง่ปันข้อมลู และการสร้าง
ศกัยภาพ สามารถน�าไปใช้ได้กบัโครงการตอ่ต้านการก่อการร้าย ท่ีแม้
จะประสบความส�าเร็จบางประการ แตบ่างครัง้ก็ขาดการประสานงานท่ี
จ�าเป็นตอ่ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคอยา่งแท้จริง 

ในการรักษาสนัตภิาพและการแก้ปัญหาความขดัแย้ง ชาตติา่ง ๆ ใน
เอเชียได้มีสว่นร่วมมากขึน้ ในการสง่เสริมสนัตภิาพของโลก มาเลเซีย
ซึง่มีบทบาทท่ีกระตือรือร้นอยูแ่ล้วในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งใน
ภมิูภาคก�าลงัสมคัรเป็นสมาชิกแบบไมถ่าวรของคณะมนตรีความมัน่คง
แหง่สหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558-2559 การสร้างสนัตภิาพเป็นหนึง่ใน
นโยบายทางการทตูท่ีส�าคญัอนัดบัต้น ๆ ของญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้เพ่ิมภารกิจ
มากขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัในด้านการรักษาสนัตภิาพและภารกิจหลงั ความ
ขดัแย้ง หลายประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน เชน่ เวียดนาม ซึง่จะเข้า
ร่วมการปฏิบตักิารขององค์การสหประชาชาตใินปี พ.ศ. 2558 ตา่ง
พยายามท่ีจะมีบทบาทท่ีแข็งขนัขึน้ 

สิ่งท่ีเกิดขึน้นี ้บางส่วนเกิดจากแรงผลกัดนัของแนวคิดปฏิบตัิ
นิยม กล่าวคือ เรามองเห็นได้ว่าหลายประเทศท่ีมีการเติบโตทาง
ด้านอิทธิพลและมีความกระหายในทรัพยากร สามารถสร้างความ
ตงึเครียด ใหม่ ๆ และท�าให้ความตงึเครียดท่ีมีอยู่แล้วรุนแรงย่ิงกว่า
เดิม นอกจากนีย้งัเป็นเร่ืองของการยอมรับว่า อิทธิพลท่ีมากขึน้มา
พร้อมกบัความรับผิดชอบท่ีมากขึน้ หากต้องการให้เอเชียมีความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเน่ืองในสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงของ
โลกท่ีมีเสถียรภาพ เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทัง้ในด้านการบงัคบัใช้
บรรทดัฐานสากลและการสร้างบรรทดัฐานขึน้มา 

ก้าวต่อไปของเอเชีย
โดยการวางรากฐานเพ่ือให้เอเชียมีสว่นร่วมมากขึน้ในประเดน็ความ
มัน่คงระหวา่งประเทศ และการเตรียมเศรษฐกิจของเราให้พร้อมส�าหรับ
การเตบิโตแบบบรูณาการและยัง่ยืน เราจงึตระหนกัวา่ต�าแหนง่ของเรา
บนเวทีโลกก�าลงัเปลี่ยนไป 

เม่ือเราทิง้ยคุแหง่การครอบง�าโดยประเทศท่ีมีอ�านาจมากท่ีสดุ
เพียงประเทศเดียว เม่ือเศรษฐกิจโลกมีความเช่ือมโยงกนัมากขึน้ 
และเม่ือประเทศตา่ง ๆ มาบรรจบกนัท่ีกลไกการตลาดแบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตย เราจงึจ�าเป็นต้องมีนโยบายท่ีครอบคลมุมากย่ิงขึน้ ใน
วนันี ้ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ความร่วมมือ และปฏิสมัพนัธ์เชิง
สร้างสรรค์เป็นปัจจยัพืน้ฐานของความส�าเร็จมากกวา่ท่ีเคย 

หลงัจากผา่นไป 30 ปีนบัตัง้แตมี่การกลา่วถงึเป็นครัง้แรก ในท่ีสดุ
เราก็เข้าสูศ่ตวรรษแหง่เอเชีย ด้วยการปฏิรูปในบ้านของเราและการรับ
บทบาทท่ีส�าคญัย่ิงขึน้ในเวทีโลก เราสามารถมัน่ใจได้วา่ศตวรรษแหง่
เอเชียจะน�ามาซึง่เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและการเตบิโต  o 

บทความนีเ้ป็นบางสว่นของค�าปราศรัยส�าคญัในการประชมุนานาชาตคิรัง้ท่ี 20 วา่ด้วยเร่ืองอนาคตของ
เอเชีย เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุ อาทิ ผู้น�า
ทางการเมือง รวมทัง้ผู้น�ารัฐบาลและนกัธรุกิจชัน้น�าจากทัว่อินโดเอเชียแปซฟิิก บทความนีผ้า่นการเรียบ
เรียงเนือ้หาเพ่ือความชดัเจนและเหมาะสมกบัการน�าเสนอครัง้นี ้
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พ.อ. กอนคีก์ดอร์ช นียัมดอร์ช 
ภาพโดย เอม็. มนัค์โซริก

ม้อากาศจะร้อนและฝนจะตกอยูห่ลายวนั แต่
เจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพกวา่ 1,200 นาย 
จาก 24 ประเทศก็เข้ารับการฝึกอบรมร่วม

กนัและสร้างมิตรภาพอนัแข็งแกร่งในชว่ง 12 วนัของการ
ฝึกขา่น เควสต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ท่ีจดัขึน้เพ่ือสง่เสริม
สนัตภิาพและความมัน่คงในภมิูภาค เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม
การฝึกจากประเทศตา่ง ๆ อาจได้พบปะและปฏิบตัหิน้าท่ี
ร่วมกนัอีกครัง้ในภารกิจการรักษาสนัตภิาพทัว่โลก 

“ผมทราบดีว่าเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัติภาพต้องปฏิบตัิ
หน้าท่ีของตนในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงอนัคาดไม่ถึง
และในสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ�านวย” นายทีเอส  
เอลเบกดอร์ช ประธานาธิบดีมองโกเลียกล่าวในระหว่าง
พิธีปิดการฝึก “หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนีไ้ม่ใช่ว่าจะ
ท�าได้ส�าเร็จโดยง่าย ผมขอใช้โอกาสนีย้�า้ว่า ผมภมิูใจใน
ความมุ่งมัน่ของท่านท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท
และด้วยความแน่วแน่อย่างแรงกล้าของทหาร” 

กองทพัมองโกเลียเป็นเจ้าภาพจดัการฝึกนานาชาต ิ
ขา่น เควสต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ซึง่ได้รับการสนบัสนนุ
ร่วมจากกองทพับกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก การฝึกครัง้
นีเ้ป็นปีท่ี 12 โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 20 มิถนุายน ถงึวนัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ในระหวา่งการฝึกนัน้ ทหารและนาวิกโยธินจะได้เรียน
รู้เทคนิคในการปฏิบตักิารรักษาสนัตภิาพและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกนั นอกจากนี ้แพทย์ทหารจากประเทศ
ตา่ง ๆ ยงัได้ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในต�าบลท่ี 1 
ของอ�าเภอซองกิโนไคร์ขา่น สตัวแพทย์สหรัฐฯ ได้จดัการ
ฝึกร่วมกบัผู้ เข้าร่วมจากกองทพัมองโกเลียและกองก�าลงั
รักษาชายแดนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ เจ้า
หน้าท่ีก่อสร้างและวิศวกรนานาชาตไิด้สร้างระบบจา่ย
น�า้ท่ีต�าบลท่ี 4 ของอ�าเภอซองกิโนไคร์ขา่นและปรับปรุง
สถานโรงเรียนอนบุาลท่ี 114 ในอ�าเภอบายงักอล “เหมือน
กบัท่ีเราท�าในอฟักานิสถาน เราท�างานร่วมกนัเพ่ือให้
ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรม” ส.อ.จี ดอร์ชปาลมั ซึง่

เป็นเจ้าหน้าท่ีก่อสร้างของมองโกเลียกลา่ว 
กิจกรรมด้านมนษุยธรรมท่ีซบัซ้อนเหลา่นีมี้ขึน้ใน

อลูานบาตอร์ และเป็นความส�าเร็จบางสว่นท่ีนา่ยกยอ่ง
ในการฝึก “สิง่ท่ีดีท่ีสดุอยา่งหนึง่ของการฝึก ขา่น เควสต์ 
คือ เราจะได้เหน็ทหารทัง้หมดจากทัว่โลก ไมใ่ชแ่คใ่นทาง
ยทุธวิธี เทคนิคและกระบวนการเทา่นัน้ แตเ่รายงัจะได้
เหน็ความสามารถทางปัญญาขัน้พืน้ฐานในการปฏิบตัิ
งานในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั” ร.ต.ไรอนั ที. เมอร์เรย์ 
นายทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ผู้บงัคบัหมวดกองร้อยซี 
กองพนัท่ี 1 กรมนาวกโยธินท่ี 8 กลา่ว 

ร.อ.ไรวนั ผู้บงัคบัหมวดอินโดนีเซียกลา่ววา่ “หนว่ย
ของผมตัง้อยูท่ี่ศนูย์รักษาสนัตภิาพในอินโดนีเซีย ก�าลงั
พลของผมและตวัผมเอง มีความยินดีท่ีได้เข้าร่วมการ
ฝึก ขา่น เควสต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ซึง่ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี
สี่ท่ีทหารอินโดนีเซียได้เข้าร่วม เร็ว ๆ นี ้เราจะจดัการฝึก
คล้าย ๆ กบั ขา่น เควสต์ ในอินโดนีเซีย ผมหวงัวา่หมวด
ทหารมองโกเลียจะไปร่วมฝึกท่ีประเทศของเรา” 

การฝึก ขา่น เควสต์ มีองค์ประกอบหลกั ๆ อยูส่ี่สว่น 
ได้แก่ การฝึกการแก้ปัญหาในท่ีบงัคบัการในระดบักองพนั
ผสม การฝึกการปฏิบตัใินภาคสนามในระดบัหมวด 
ภารกิจการชว่ยเหลือประชาชนทางการชา่ง และภารกิจ
ความร่วมมือด้านสขุภาพซึง่ทกุ ๆ คนมีสว่นร่วม 

การฝึกการแก้ปัญหาในท่ีบงัคบัการเป็นการสนบัสนนุ
นโยบายฟืน้ฟทูางกลาโหมของมองโกลเลียซึง่มีการ 
เตรียมหนว่ยขนาดกองพนัไว้ส�าหรับการปฏิบตัิการ การ
ฝึกการปฏิบตัใินภาคสนามจะชว่ยพฒันาขีดความ
สามารถของหนว่ยขนาดเลก็และสง่เสริมการท�างานร่วม
กนัรวมทัง้ผลสมัฤทธ์ิของงาน การฝึกครัง้นีท้�าให้บคุลากร
ทางทหารนานาชาตไิด้เรียนรู้เก่ียวกบัระบบอาวธุและ
กลยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

ส�าหรับการฝึกการปฏิบตัใินภาคสนาม เจ้าหน้าท่ี
รักษาสนัตภิาพ จะได้ปฏิบตักิิจกรรมทัง้หมดแปดกิจกรรม 
ได้แก่ การลาดตระเวนโดยการเดินเท้า ปฏิบตัิการปิด

เจา้หนา้ท่ีรักษาสนัติภาพจาก 24 ประเทศ เขา้รับการฝึกร่วมกนัเพ่ือสร้าง
มิตรภาพอนัแขง็แกร่งภายใตท้อ้งฟ้าสีครามของมองโกเลีย 

แ
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ล้อมและการตรวจค้น การจดัตัง้ดา่นตรวจ การควบคมุจลาจล ปฏิบตัิ
การด้วยขบวนยานยนต์ การปฐมพยาบาลในสถานการณ์สู้รบ การลาด
ตระเวนแมน่�า้และการศกึษาวฒันธรรมมองโกลเลีย ผู้ เข้าร่วมการฝึกใช้
เวลาทัง้สิน้ 550 ชัว่โมงในเจ็ดกิจกรรม โดยแตล่ะกิจกรรมจะต้องใช้เวลา
ฝึกอยา่งน้อย 80 ชัว่โมง 

การฝึกด�ารงชีพในป่าเป็นการฝึกท่ีนา่สนใจท่ีสดุส�าหรับบคุลากรของ
มองโกลเลีย มนัเป็นทกัษะท่ีสัง่สมจากการฝึกอยา่งเข้มงวด ซึง่ส�าหรับ
หมวดท่ีประกอบด้วยก�าลงัพล 30 นายจากกองทพัมองโกเลีย ท่ีน�าโดย
ผู้ดแูลการฝึกห้านายจากกองก�าลงัรักษาดนิแดนแหง่อลาสก้าและหนว่ย
นาวิกโยธินสหรัฐฯ แล้ว ผู้ เข้าร่วมการฝึกกลา่ววา่ การฝึกด�ารงชีพในป่า
ท�าให้ได้ความรู้มากขึน้เก่ียวกบัเทคนิคการเอาตวัรอดในพืน้ท่ีป่า 

นอกจากนี ้ก�าลงัพลยงัฝึกการลาดตระเวนโดยการเดินเท้าและการ
ควบคมุดา่นตรวจอยา่งเหมาะสม “ผมคิดวา่กิจกรรมฝึกท่ีดีท่ีสดุคือการ
จดัตัง้ดา่นตรวจ เพราะเราก�าลงัจะไปปฏิบตัหิน้าท่ีในซดูานใต้ซึง่เรา
ต้องตรวจค้นผู้คน” ร.ท.ที. กานค ูผู้บงัคบัหมวดของกองทพัมองโกเลีย
กลา่ว “การฝึกฝนเพ่ิมเตมิจงึเป็นสิง่ท่ีดี และการเรียนรู้วิธีอ่ืน ๆ ในการ
ปฏิบตัก็ิเป็นสิง่ท่ีดีเชน่กนั” ก�าลงัพลของกองทพัมองโกเลียบางสว่นจะ
ได้ใช้ทกัษะจากการฝึก ขา่น เควสต์ ในยามท่ีต้องไปปฏิบตัหิน้าท่ีรักษา
สนัตภิาพขององค์การสหประชาชาติในซดูานใต้ 

ประเทศตา่ง ๆ ได้แก่ เบลารุส จีน เยอรมนี ญ่ีปุ่ น โปแลนด์ รัสเซีย
และตรุกี ได้สง่ผู้สงัเกตการณ์ของกองทพัไปเข้าร่วมการฝึกขา่น เควสต์ 
พ.ต.ทาราเคฟ เซอร์กี และ ร.อ.ทรูบนิ อีวาน จากเบลารุสกลา่ววา่ “น่ี
เป็นครัง้แรกท่ีเราได้ร่วมสงัเกตการณ์ในการฝึกภารกิจรักษาสนัติภาพ 

เราได้ความรู้ท่ีส�าคญัเก่ียวกบัการรักษาสนัตภิาพ” 
หลงัการฝึกทกุ ๆ เย็น ผู้ เข้าร่วมยงัได้ท�าความคุ้นเคยกบัวฒันธรรม

และประเพณีตา่ง ๆ ซึง่ถือวา่เป็นโอกาสท่ีดี บคุลากรจากสหรัฐอเมริกา 
ทาจิกิสถาน อินโดนีเซียและเกาหลีใต้ ได้แสดงการเต้นร�าแบบดัง้เดมิ 
ร้องเพลงแบบดัง้เดมิและสาธิตศลิปะการตอ่สู้  เจ้าภาพมองโกลเลียได้
จดังานเทศกาลนาดมัขนาดเลก็ส�าหรับบรรดาเพ่ือนผู้ ร่วมอาชีพจากตา่ง
ประเทศ ซึง่ประกอบด้วยการแขง่ขนัมวยปล�า้ การแขง่ม้าและการยิงธนู
แบบมองโกลเลีย โดยผู้ เข้าร่วมจะถกูเชิญให้ลองเลน่มวยปล�า้และยิงธนู
ด้วย เทศกาลดงักลา่วเป็นโอกาสอนัดีเย่ียมท่ีจะได้แสดงประเพณีดัง้เดมิ
ของมองโกเลีย 

พล.ท.สตีเฟน ลานซา ผู้บญัชาการกองทพัน้อยท่ี 1 กองทพับก
สหรัฐฯ กลา่วกบัก�าลงัพลวา่ “การฝึกนานาชาติอยา่งการฝึก ขา่น 
เควสต์ นี ้ชว่ยให้ทหารจากประเทศตา่ง ๆ มีความรู้และความเข้าใจ
ท่ีกว้างขึน้ และเป็นวิธีสร้างความผกูพนัท่ีแข็งแกร่งกวา่วิธีการอ่ืนใด 
ตลอดสองสปัดาห์ท่ีผา่นมา ทหารและนาวิกโยธินจาก 24 ประเทศมี
โอกาสได้ฝึกร่วมกนัและสร้างความผกูพนัท่ีจะไมมี่วนัสิน้สดุ ผู้ เข้าร่วม
การฝึกเหลา่นีไ้ด้แลกเปลี่ยนความเช่ียวชาญในภารกิจตา่ง ๆ นบัตัง้แต่
การรักษาสนัตภิาพ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของมองโกเลียไป
จนถงึภารกิจการให้บริการทางการแพทย์ในชมุชน” 

ผู้ เข้าร่วมการฝึกขา่น เควสต์ กลา่ววา่ พวกเขาเดนิทางกลบัประเทศ
พร้อมกบัความทรงจ�าท่ีดีเก่ียวกบัการมาเยือนมองโกเลีย หลายคน
แสดงออกถงึความรู้สกึยินดีท่ีได้มาเยือนดนิแดนของจกัรพรรดผิู้ พิชิตท่ี
มีช่ือเสียงอยา่งเจงกีส ขา่น  o

ร.อ.เอนค์ซ็อก จากกองทพัมองโกลเลยี ก�าลงัฝึกทหารสหรัฐฯ เกีย่วกบัการใช้อาวุธปืน 
เอเค-47 ในระหว่างการฝึกข่าน เควสต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557
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ค
โรงเรียนปฏิบติัการพลเรือนและทหาร 

แห่งกองทพัฟิลิปปินส์เป็นแรงผลกัดนั

ส�าคญัในการต่อตา้นความรุนแรงและการ

รับแนวคิดแบบหวัรุนแรง 

พ.ต.โจ-อาร์ อาคอสตา เฮอร์เรรา/กองทพับกฟิลปิปินส์ 

ความพยายามในการตอ่ต้านการก่อการร้ายใน
ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา มีความ
แข็งแกร่งมากย่ิงขึน้อนัเป็นผลมาจากการประชมุ
ไตรภาคีท่ี โบนิฟาซโิอ โกลบอล ซตีิ ้ประเทศ
ฟิลปิปินส์ ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

การประชมุครัง้นีท่ี้จดัขึน้โดยโรงเรียนปฏิบตัิ
การพลเรือนและทหารแหง่กองทพัฟิลปิปินส์
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงกลยทุธ์ทาง
ด้านการสื่อสารข้อมลู ทกัษะ ความเช่ียวชาญ
และวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการตอ่สู้กบัการก่อการ
ร้าย ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วมการประชมุได้
ท�างานร่วมกนัเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
บรูณาการของเทคนิคตา่ง ๆ ในการก�าหนด
นโยบาย กระบวนการและการตดัสนิใจ เพ่ือสง่
เสริมการท�างานร่วมกนัและความเข้ากนัได้ใน
หมูป่ระชาชาตใินขอบเขตของการตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย 

ความพยายามเชิงร่วมมือจะชว่ยเพ่ิมความ
เช่ือมโยงระหวา่งหนว่ยงานและการประสาน
งานระหวา่งองค์กรในระดบันานาชาติ ระดบั
ภมิูภาคและระดบัท้องถ่ินโดยการประสาน
ความพยายามเพ่ือจดัการกบัการก่อการร้าย 
นอกจากนี ้โรงเรียนปฏิบตักิารพลเรือนและ
ทหารแหง่กองทพัฟิลปิปินส์ก�าลงัจะขยายความ
พยายามดงักลา่วไปทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

โรงเรียนปฏิบตักิารพลเรือนและทหารแหง่
กองทพัฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหนว่ย
สมัพนัธ์พลเรือนแหง่กองทพัฟิลปิปินส์ มี
ความคดิท่ีจะให้การประชมุนีช้ว่ยเสริมสร้าง
การก�าหนดนโยบายเชิงร่วมมือกบัพนัธมิตร

บางประเทศของฟิลปิปินส์ ด้วยการสนบัสนนุ
ของชดุสนบัสนนุข้อมลูทางทหาร กองทพับก
สหรัฐฯ ทางโรงเรียนได้จดัการประชมุไตรภาคี
เพ่ือเพ่ิมพนูความสามารถและสง่เสริมการสร้าง
ศกัยภาพของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิ
การสนบัสนนุข้อมลูในฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย
และสหรัฐฯ 

การประชมุครัง้นีเ้ป็นความพยายามท่ีจะ
รวบรวมมมุมองและวิธีการท่ีแตกตา่งกนัของ
การปฏิบตักิารสนบัสนนุข้อมลู/กิจการด้านการ
สนบัสนนุข้อมลูของต�ารวจและทหารในภารกิจ
ตอ่ต้านการก่อการร้าย แนวคดิดงักลา่วเกิดจาก
การอภิปรายโต๊ะกลมครัง้แรกในเร่ืองการปฏิบตัิ
การสนบัสนนุข้อมลู/กิจการด้านการสนบัสนนุ
ข้อมลูและการตอ่ต้านความรุนแรง/แนวคดิ
แบบหวัรุนแรงของกองก�าลงัรักษาความมัน่คง
ฟิลปิปินส์ ซึง่จดัขึน้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

ส�านกังานการบงัคบัใช้กฎหมายและบรูณา
การความมัน่คงและศนูย์ตอ่ต้านอาชญากรรม
ข้ามชาตฟิิลปิปินส์ ซึง่ได้รับการอปุถมัภ์จาก
ส�านกังานเลขาธิการบริหาร ได้จดัตัง้โครงการ
ดงักลา่วร่วมกบัทางการอินโดนีเซีย นอกจาก
นี ้โรงเรียนปฏิบตักิารพลเรือนและทหารแหง่
กองทพัฟิลปิปินส์ซึง่เป็นหนว่ยน�าของกิจกรรม
นีย้งัได้ประสานงานกบัหนว่ยงานภาครัฐตา่ง ๆ 
ของฟิลปิปินส์อีกด้วย 

การประชมุท่ีจดัขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2556 มีผู้ เข้าร่วมได้แก่ กองทพัฟิลปิปินส์ 
ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตฟิิลปิปินส์ ส�านกังาน
บริหารเรือนจ�าและทณัฑวิทยาฟิลปิปินส์ คณะ

กรรมการตอ่ต้านองค์กรอาชญากรรม ศนูย์ตอ่
ต้านอาชญากรรมข้ามชาตฟิิลปิปินส์ ส�านกังาน
การบงัคบัใช้กฎหมายและบรูณาการด้านความ
มัน่คง และศนูย์บริหารโครงการสภาตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย ทางอินโดนีเซียมีตวัแทนเข้าร่วมจาก
หนว่ยงานท่ีส�าคญัสองหนว่ย คือ ส�านกังานตอ่
ต้านการก่อการร้ายแหง่ชาตแิละหนว่ยปฏิบตัิ
การพิเศษท่ี 88 ผู้ เข้าร่วมจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ 
หนว่ยเฉพาะกิจปฏิบตักิารพิเศษร่วมในฟิลปิปินส์ 
ชดุสนบัสนนุข้อมลูทางทหารและผู้แทนจาก
สถานทตูสหรัฐฯ ในฟิลปิปินส์และอินโดนีเซีย 

การประชมุดงักลา่วท�าให้ผู้ เข้าร่วมตระหนกั
ถงึปัญหาระหวา่งอินโดนีเซียและฟิลปิปินส์
ในระดบัภมิูภาค โรงเรียนปฏิบตักิารพลเรือน
และทหารแหง่กองทพัฟิลปิปินส์จะท�าหน้าท่ีใน
ฐานะตวัแทนจดัประชมุนานาชาตแิละท�าหน้าท่ี
ประสานงานในการเผชิญกบัความท้าทายเหลา่
นีท่ี้ขยายไปทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือ
พฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธมิตรอยา่งตอ่
เน่ืองและเพ่ิมวิธีการท่ีหลากหลายในการตอ่
ต้านแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรงโดยใช้วิธี
การปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุและการเผชิญหน้ากบัความ
เป็นจริง ทางโรงเรียนยงัได้ชว่ยจดัการประชมุ
อีกครัง้หนึง่ในเมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การประชมุดงั
กลา่วท�าให้มีการจดัตัง้คณะท�างานแบบพหพุา
คีเพ่ือตอ่ต้านแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรง 
ซึง่มีผู้ เข้าร่วมคือคณะกรรมการตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายแหง่ชาติกมัพชูาท่ีเพ่ิงจดัตัง้ใหมแ่ละ
กองทพับกไทย  o

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

ทหารอนิโดนีเซียทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากหน่วย
ต�ารวจคอมมานโดเข้าร่วมการฝึกต่อต้านการ
ก่อการร้ายในเมอืงเมดานเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 โรงเรียนปฏบัิตกิารพลเรือนและทหารแห่ง
กองทพัฟิลปิปินส์ช่วยให้ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซียและ
สหรัฐอเมริการ่วมมอืกนัในการต่อสู้กบัการก่อการร้าย

การสร้างความ
ส�ำเร็จในกำรต่อ

ต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
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APDF
ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั 

พล.ต.ไบแอมบาสเุรน บายาร์แมกนาย 
รองเสนาธิการทหารแห่งกองทัพมองโกเลีย เปิดเผยกุญแจ
ส�าคัญที่ท�าให้กองทัพมองโกเลียมีความยืดหยุ่นสูง

หลงัส�าเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัเสนาธิการ
ทหารบกสหรัฐฯ ท่ีตัง้อยูใ่นคา่ยลีเวนเวิร์ธ 
รัฐแคนซสั เม่ือปี พ.ศ. 2544 พล.ต.ไบแอม
บาสเุรน บายาร์แมกนาย ก็ได้รับการแตง่ตัง้
เป็นหวัหน้าศนูย์ฝึกอบรมกองก�าลงัรักษา
สนัตภิาพแหง่ชาตขิองมองโกเลีย มีหน้า
ท่ีเตรียมความพร้อมให้แก่ทหารท่ีจะเข้า
ร่วมภารกิจรักษาสนัตภิาพขององค์การ
สหประชาชาตแิละการปฏิบตักิารสนบัสนนุ
สนัตภิาพอ่ืน ๆ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 
เขาก็ได้บญัชาการกองก�าลงัเฉพาะกิจหนว่ย
แรกของมองโกเลียในยทุธการเสรีภาพอิรักใน
ประเทศอิรัก เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2549 เป็น
อีกครัง้ท่ีเขารับหน้าท่ีบญัชาการกองก�าลงั
เฉพาะกิจหนว่ยแรกของมองโกเลียในภารกิจ
รักษาสนัตภิาพขององค์การสหประชาชาติ
ในประเทศเซียร์ราลีโอนเพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัแก่ศาลพิเศษ  เซียร์ราลีโอน เขา
ได้รับเลือกเป็นรองเสนาธิการทหารและ
ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายพลจตัวาเม่ือ
ปี พ.ศ. 2552 และเป็นพลตรีเม่ือปี พ.ศ. 
2554 ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 เขาได้
ให้สมัภาษณ์ ฟอรมั เก่ียวกบัวิวฒันาการ
ของกองทพัมองโกเลียในยคุปัจจบุนั ด้านการ
ศกึษา เขาจบปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
การทหารจากมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ
แหง่มองโกเลีย และได้รับเหรียญตรามากมาย
จากการปฏิบตัหิน้าท่ี รวมทัง้เหรียญเชิดชู
เกียรตแิละเหรียญจากภารกิจสนัตภิาพของ
องค์การสหประชาชาต ิ

เป้าหมายหลกักองทพัมองโกเลียคืออะไร
เชน่เดียวกบัทกุประเทศทัว่โลก ภารกิจหลกั
ของเราคือการป้องกนัประเทศและแผน่ดนิเกิด
ของเรา แนน่อนวา่เรามีภารกิจท่ีต้องปฏิบตัใิน
เวลาท่ีประเทศสงบสขุด้วย และหนึง่ในภารกิจ
ยามปกตท่ีิประสบความส�าเร็จ มาก ๆ ก็คือ
การท่ีเราเข้าร่วมภารกิจรักษาสนัตภิาพของ

องค์การสหประชาชาต ินอกจากนีเ้รายงัเข้า
ร่วมการปฏิบตักิารสนบัสนนุสนัตภิาพสากล 
อ่ืน ๆ นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 

กองทพัมองโกเลียมีโครงสร้างอยา่งไร
เราได้น�าโครงสร้างศนูย์บญัชาการก�าลงัรบ
แบบนาโตมาใช้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 ซึง่ท�าให้
การร่วมมือกบัประเทศตา่ง ๆ ในภารกิจร่วม
ระหวา่งหลายชาตแิละการเข้าร่วมกบัชาติ
พนัธมิตรสามารถท�าได้งา่ยขึน้ กองบญัชาการ
เสนาธิการและกองบญัชาการระดบัหนว่ยอยู่
ระหวา่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง เสนาธิการ
ทกุระดบัก�าลงัปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกิจท่ี
ตนรับผิดชอบ

คณุเข้ามาร่วมในสงครามตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายโลกได้อยา่งไร
มองโกเลียเป็นประเทศท่ี 33 ท่ีสนบัสนนุ
สหรัฐอเมริกาและชาตพินัธมิตรในการท�า
สงครามตอ่ต้านการก่อการร้ายโลกในปี พ.ศ. 
2546 แน่นอนวา่นัน่เป็นการตดัสนิใจท่ีใหญ่
มากส�าหรับประเทศเลก็ ๆ ย่ิงตอนนัน้ประเทศ
ใหญ่อยา่งรัสเซียและจีน ซึง่เป็นเพ่ือนบ้าน
ของเราก็ไมมี่ทา่ทีตอบสนองตอ่นโยบายดงั
กลา่ว ในบรรดาข้อเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกา 
มองโกเลียมีทางเลือกเดียวคือการสง่ทหาร
เข้าร่วมในภารกิจของชาตพินัธมิตร วนัท่ี 
10 เมษายน พ.ศ. 2546 รัฐบาลมองโกเลีย
อนมุตักิารสง่ทหารมองโกเลียเข้าร่วมใน
ยทุธการเสรีภาพอิรัก ผมได้รับเลือกให้เป็น
ผู้บญัชาการกองก�าลงัเฉพาะกิจชดุแรกของ
มองโกเลียในภารกิจดงักลา่ว ตอนนัน้ผมมี
ทหารราบหนึง่กองร้อยและทหารชา่งก่อสร้าง
หนึง่ชดุอยูใ่นการบงัคบับญัชา เราเดนิทางเข้า
อิรักในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมีการ
ผลดัเปลี่ยนก�าลงัพล 10 ผลดัจนกระทัง่เดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2551 กลา่วอีกนยัหนึง่คือเรา
เข้าร่วมยทุธการเสรีภาพอิรักตัง้แตต้่นจนจบ 

เหตใุดมองโกเลียจงึได้รับความไว้วางใจ
จากสหประชาชาติอยา่งรวดเร็ว 
มองโกเลียลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบั
องค์การสหประชาชาตเิม่ือปี พ.ศ. 2542 
ก่อนท่ีเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมภารกิจกบั
สหประชาชาตจิริง ๆ เป็นครัง้แรกในอีกเจ็ดปี
ตอ่มา ภารกิจขององค์การสหประชาชาตใิน
เซียร์ราลีโอนเป็นครัง้แรกท่ีกองทพัมองโกเลีย
ได้ท�าภารกิจในนามองค์การสหประชาชาต ิ
แนน่อนวา่เราสง่ทหารเข้าไปสงัเกตการณ์
ภารกิจของสหประชาชาตมิาตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2545 ภารกิจของเราในเซียร์ราลีโอนคือการ
คุ้มครองศาลพิเศษเซียร์ราลีโอน การปฏิบตัิ
งานในชว่งแรก ๆ คอ่นข้างท้าทายหลงัจาก
ภารกิจขององค์การสหประชาชาตใินเซียร์
ราลีสิน้สดุลง และเจ้าหน้าท่ีรักษาสนัตภิาพ 
24,000 นายเดินทางออกจากเซียร์ราลีโอน 
ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บญัชาการอีกครัง้

ในชว่งแรกของภารกิจขององค์การ
สหประชาชาตใินเซียร์ราลีโอน ไมมี่ใครรู้จกั
ทหารมองโกเลีย และไมรู้่วา่เราท�าอะไรได้บ้าง 
และเป็นอยา่งไรบ้างเม่ือเทียบกบัทหารจาก
ประเทศอ่ืน ๆ ในอดีตกองก�าลงัจากหลาย
ประเทศท่ีเข้าร่วมภารกิจกบัสหประชาชาติ
เคยมีปัญหาเร่ืองวินยั แตท่หารมองโกเลียไม่
เคยมีประเดน็เร่ืองวินยัเลย สามเดือนหลงั
การเคลื่อนย้ายเข้าวางก�าลงั พวกเขาก็เหน็วา่
ทหารมองโกเลียเป็นทหารจริง ๆ ตอนนัน้นาย
โคฟี อนันนั อดีตเลขาธิการสหประชาชาต ิ
มีแผนจะเดนิทางไปเยือนหกประเทศใน
แอฟริกาตะวนัตกรวมทัง้เซียร์ราลีโอน และ
เขาก็ขอพบทหารมองโกเลียเพราะเราปฏิบตัิ
ภารกิจอยูท่ี่น่ี เขาขอพบเรา 30 นาที ท่ีจริง
ตามก�าหนดการเดมิ เขาจะใช้เวลาทัง้หมด
สองชัว่โมง ดงันัน้จงึต้องขยายเวลาออกไป
เป็นสองชัว่โมง 30 นาที เรารู้สกึเป็นเกียรติ
มากท่ีได้พบกบัเขา วนันีท้กุคนรับรู้ถงึความ
แข็งแกร่งของกองก�าลงัรักษาสนัติภาพจาก
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เจ้าหน้าทีรั่กษาสันตภิาพของมองโกเลยีออกลาด
ตระเวนด้วยรถหุ้มเกราะในเซียร์ราลโีอน เมือ่ปี 
พ.ศ. 2549  กองทพัมองโกเลีย

ภาพประกอบ: พล.ต.ไบแอมบาสุเรน บายาร์ 
แมกนาย รองเสนาธิการทหาร กองทพัมองโกเลยี
กองทพัมองโกเลีย

มองโกเลีย และรู้วา่คนมองโกเลียเป็นใคร 
ทหารของเราปฏิบตัหิน้าท่ีในเซียร์ราลีโอน
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 ถงึ 2553 

ภารกิจอ่ืน ๆ ขององค์การสหประชาชาตท่ีิ
กองทพัมองโกเลยีได้เข้าร่วมด้วยมีอะไรบ้าง
หลงัจากประสบความส�าเร็จอยา่งมากในเซียร์
ราลีโอน กองทพัมองโกเลียก็ได้รับเลือกให้เข้า
ร่วมภารกิจกบัสหประชาชาตใินสาธารณรัฐ
ชาดเม่ือปี พ.ศ. 2553 และตอ่ด้วยซดูานใต้
ในปี พ.ศ. 2554 มองโกเลียได้รับเลือกเป็น
หนึง่ในห้าของประเทศท่ีสง่ก�าลงัทหารเข้าร่วม
ปฏิบตัภิารกิจกบัองค์การสหประชาชาติ จาก
ทัง้หมด 116 ประเทศ ตอนนีเ้รามีเจ้าหน้าท่ี
รักษาสนัตภิาพมากกวา่ 10,000 นาย ท่ีได้
ปฏิบตัภิารกิจร่วมกบัองค์การสหประชาชาติ
และชาตพินัธมิตรภายในระยะเวลา 10 ปี เม่ือ
เทียบกบัจ�านวนประชากรของเราก็ถือวา่เป็น
สดัสว่นท่ีสงูกวา่ทกุประเทศ เราภาคภมิูใจใน
ความส�าเร็จของเราและสิง่ท่ีเราท�าตลอด 10 

ปีท่ีผา่นมา ปัจจบุนัทหารของเราก�าลงัปฏิบตัิ
ภารกิจกบัองค์การสหประชาชาตใินประเทศ
ซดูานใต้และในแคว้นดาร์ฟร์ูของซดูาน 
นอกจากนีเ้รายงัมีทหารบางสว่นปฏิบตัหิน้าท่ี
ในอฟักานิสถานด้วย

 
เหตใุดคณุจงึคดิวา่การฝึกระดบัพหภุาคีมี
ความส�าคญั
การฝึกแบบพหภุาคีมีประโยชน์หลายประการ 
แตท่ี่ส�าคญัท่ีสดุคือทกัษะของทหารและบท
เรียนท่ีพวกเขาจะได้รับจากการฝึก ซึง่จะ
ท�าให้กองทพัมีประสทิธิภาพมากขึน้ในระดบั
ทหาร การเข้าร่วมภารกิจตา่ง ๆ ท�าให้ทหาร
ได้รับประสบการณ์มากมาย บางคนเคยไป
ปฏิบตัภิารกิจในตา่งประเทศมาหกครัง้แล้ว 
ดงันัน้พวกเขาจงึเช่ียวชาญในการปฏิบตักิิจ
หลาย ๆ อยา่ง และรู้จกัสถานการณ์ทกุรูป
แบบ นอกจากนี ้การฝึกระดบัพหภุาคียงัเป็น
ประโยชน์ตอ่ประเทศทัง้ในระดบัการเมือง 
ระดบัเศรษฐกิจและระดบัสงัคม แตใ่นฐานะ

ผู้บญัชาการทหาร เรามองวา่ประโยชน์ใน
ระดบัทหารเป็นสิง่ส�าคญัท่ีสดุ เราได้เหน็แล้ว
วา่ทหารท่ีได้รับการฝึกอยา่งดีท่ีสดุเป็นก�าลงั
ส�าคญัของกองทพั 

อยากให้คณุชว่ยเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบั
ศนูย์ฝึกอบรมระดบัภมิูภาคท่ีคณุชว่ยริเร่ิม
นอกเมืองหลวง
เราก�าลงัสร้างศนูย์ฝึกอบรมกองก�าลงัรักษา
สนัตภิาพสว่นภมิูภาคแหง่หนึง่ ศนูย์แหง่นีอ้ยู่
หา่งจากอลูานบาตอร์ ซึง่เป็นเมืองหลวงของ
มองโกเลยีราว 50 กิโลเมตร ศนูย์ฝึกอบรมกอง
ก�าลงัรักษาสนัตภิาพแหง่ชาตก่ิอตัง้ขึน้เม่ือปี 
พ.ศ. 2545 และตอ่มาในปี พ.ศ. 2556 เราก็
เร่ิมขยายออกไปสูร่ะดบัภมิูภาค ตอนนีเ้ราเป็น
หนึง่ในชาตสิมาชิกของสมาคมศนูย์ฝึกอบรม
กองก�าลงัรักษาสนัตภิาพแหง่ภมิูภาคเอเชียและ
แปซฟิิก และเข้าร่วมกบัเครือขา่ยศนูย์การศกึษา
และฝึกอบรมของนาโต ทกุประเทศในภมิูภาค
สามารถมาฝึกท่ีศนูย์ฝึกอบรมแหง่นี ้เรามีพืน้ท่ี
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ทหารมองโกเลยียนือยู่หน้า
รูปป้ันของเจงกสิ ข่าน ที่
พระราชวงัหลวงของมองโกเลยี
ในเมอืงอูลานบาตอร์ ปัจจุบัน
ทรัพยากรของมองโกเลยีได้รับ
ความสนใจจากทัว่โลกซ่ึงอาจ
ช่วยให้รัฐบาลมงีบประมาณใน
การปรับปรุงกองทพั 

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

และขีดความสามารถในการฝึกอบรมมาก
พอและพยายามปรับปรุงให้ดีขึน้ทกุปี แตล่ะ
ปีมีการฝึกระดบัทวิภาคีราว 10 ครัง้ และเรา
ก็ใช้หลกัสตูรขององค์การสหประชาชาตภิาย
ใต้โครงการด้านการปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพ
โลกของสหรัฐฯ หลกัสตูรของสหประชาชาติ
ประกอบด้วย หลกัสตูรผู้บญัชาการหนว่ย
เฉพาะกิจ หลกัสตูรนายทหารฝ่ายการสง่ก�าลงั
บ�ารุง หลกัสตูรนายทหารตดิตอ่ และหลกัสตูร
ผู้สงัเกตการณ์ทางทหาร จนถงึปัจจบุนัเราได้
จดัการฝึกอบรมให้แก่ทหาร 25,000 นาย ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

การฝึกร่วมประจ�าปี “ขา่น เควสต์” ของ
มองโกเลียมีความเป็นมาอยา่งไร
เราเร่ิมจดัการฝึก ขา่น เควสต์ ในปี พ.ศ. 2546 
โดยตอนแรกเป็นการฝึกระดบัทวิภาคีระหวา่ง
หนว่ยนาวิกโยธินสหรัฐฯ กบัทหารของเรา 
จากนัน้ในปี พ.ศ. 2549 ก็ขยายไปเป็นการฝึก
ปฏิบตักิารสนบัสนนุสนัตภิาพระดบันานาชาติ
ด้วยความชว่ยเหลือของโครงการด้านการ
ปฏิบตักิารเพ่ือสนัตภิาพโลก และเราก็เชิญ
ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก

ให้เข้าร่วมการฝึกมากขึน้เร่ือย ๆ กระทัง่ในปี 
พ.ศ. 2557 ก็มีทหาร 1,200 นายจากทัง้หมด 
24 ประเทศมาเข้าร่วมการฝึก นอกจากนีย้งัมีผู้
สงัเกตการณ์จากอีก 10 ประเทศเข้าร่วมด้วย 

นอกจากการฝึก “ขา่น เควสต์” แล้วยงัมี
การฝึกอ่ืนอีกหรือไม่
เรามีการฝึกระดบัทวิภาคีกบัอินเดีย จีน รัสเซีย 
สหรัฐอเมริกา กาตาร์ เบลเยียม ตรุกี เกาหลีใต้
และญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้เรายงัได้รับเชิญจาก
ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิกให้
เข้าร่วมการฝึกอบรมกองก�าลงัรักษาสนัตภิาพ
ด้วย 

เหตใุดคณุจงึคดิวา่ทหารมองโกเลียปรับ
ตวัได้ดี
เพราะมองโกเลยีมีสีฤ่ด ูและสภาพภมิูอากาศ
ของเราก็รุนแรงมาก ฤดรู้อนก็ร้อนมาก พอถงึ
ฤดหูนาวก็หนาวมาก นัน่เป็นเหตผุลวา่ท�าไม
ทหารมองโกเลยีจงึไปประจ�าการท่ีใดก็ได้ในโลก 
ทหารของเราสามารถปรับตวัได้เร็วกวา่ทหาร
ประเทศอ่ืนในทกุสภาพภมิูอากาศ นอกจากนี ้
เรายงัสามารถก่อสร้างอะไรก็ได้แม้จะไมมี่วสัดุ

เพียบพร้อม ทหารจ�านวนมากในหลายประเทศ
ร้องขอวสัดกุ่อสร้างและขอให้ทหารชา่งชว่ย
สร้างฐาน ป้อมรักษาการณ์หรือดา่นตรวจ แต่
เราไมเ่คยขออะไรแบบนัน้ ถ้าเราได้รับมอบ
หมายให้ปฏิบตักิิจอยา่งหนึง่ เราก็จะท�าตามท่ี
ได้รับมอบหมาย ตอนท่ีเราปฏิบตัภิารกิจในอิรัก 
มีรถหลายคนัถกูระเบดิ ทกุท่ีเตม็ไปด้วยรถท่ีไม่
ได้ใช้แล้ว เราจงึรวบรวมมาท�าป้อมยามและสิง่
ก่อสร้างท่ีจ�าเป็นอ่ืน ๆ มีคนถามเราวา่ “พวก
คณุไปหาวสัดมุาได้อยา่งไร ใครเอาวสัดใุห้คณุ” 
ฐานของเราไมไ่ด้รับวสัดอุะไรเลย แตค่า่ยชาร์
ลมีีพร้อมทกุอยา่ง ในภารกิจท่ีสาธารณรัฐชาด
และประเทศซดูานใต้ ทหารมองโกเลยีสร้างคา่ย
หลายแหง่ด้วยมือของเราเอง และได้รับความ
ช่ืนชมอยา่งมากจากผู้บญัชาการกองก�าลงั ผู้
บงัคบับญัชาบอกวา่ “ท�าน่ีนะ” แล้วทหารก็ท�า
จนส�าเร็จ ผมวา่นัน่แหละคือข้อแตกตา่ง ผู้บงัคบั
บญัชารู้วา่จะบอกอะไร และทหารก็รู้วา่ผู้บงัคบั
บญัชาพดูอะไร 

เหตใุดคณุจงึคดิวา่ทหารมองโกเลยีมีวินยัสงู
เราอยากบอกว่าระเบียบวินยัอยู่ในสายเลือด
ของเรา เลือดของจกัรพรรดิยอดนกัรบของ
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กองก�าลงัรักษาสันตภิาพมองโกเลยี
ท�าความคุ้นเคยกบัสถานทีต่่าง ๆ ใน
เซียร์ราลโีอน ระหว่างการปฏิบัติ
ภารกจิเมือ่ปี พ.ศ. 2549  กองทพัมองโกเลีย

เราไหลเวียนอยู่ในตวัเรา เลือดของเจงกิส
ข่านยงัคงถ่ายทอดมาจนถึงทกุวนันีแ้ม้
พระองค์จะสิน้พระชนม์มาหลายร้อยปีแล้ว
ก็ตาม ทหารมองโกเลียต้องมีวินยัสงูสดุ
หากต้องการเอาชนะข้าศกึ เม่ือทหารมีวินยั 
การฝึกก็ท�าได้ง่าย แต่ถ้าปราศจากวินยั คณุ
ก็ไม่สามารถฝึกฝนในฐานะทหารมองโกเลีย
ได้ วินยัท�าให้ทหารมองโกเลียเป็นหนึ่ง
เดียวกนั 

คณุคดิไหมวา่ทหารมองโกเลียเป็นนกัรบ
โดยธรรมชาติ
วฒันธรรมของเราท�าให้เราเป็นนกัรบโดย
ธรรมชาติ ในทางกายภาพ เด็กมองโกเลียข่ี
ม้าได้ตัง้แต่ 3 ขวบ บางคนถึงกบับอกว่าคน
มองโกเลียข่ีม้าเป็นก่อนจะหดัเดินเสียอีก 
ปัจจบุนัเด็ก ๆ ท่ีมีอายตุัง้แต่ 6 ขวบขึน้ไปได้
รับอนญุาตให้เข้าร่วมการแข่งขนัข่ีม้าระดบั
ชาติได้ ไม่มีใครสอนให้เด็กข่ีม้าหรือยิงธน ู
เพราะฉะนัน้จึงน่าจะพดูได้ว่ามนัอยู่ในสาย
เลือดของเรา ทีนีก็้มาถึงมวยปล�า้ซึง่ก็เป็น
ไปโดยธรรมชาติเหมือนกนั เด็ก ๆ เร่ิมเล่น
มวยปล�า้โดยไม่มีใครสอนแต่มนัอยู่ในสาย
เลือดของพวกเขา ทกุวนันีน้กัซูโม่เก่ง ๆ ของ
ญ่ีปุ่ นก็มาจากมองโกเลีย 

คณุคดิวา่อนาคตของกองทพัมองโกเลีย
จะเป็นอยา่งไร
หลงัทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533 – 2542) 
เราต้องเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจ ตอนนี ้
ชว่งเวลาท่ียากล�าบากผา่นไปแล้ว เศรษฐกิจ
ของประเทศเราเติบโตอยา่งรวดเร็วทกุปี เรา
มีทรัพยากรธรรมชาตมิากมายท่ีเรายงัไม่
เคยน�าออกมาใช้จนถงึปัจจบุนั เรายงัคง
รักษาทรัพยากรของเราเอาไว้ในขณะท่ีอีก
หลายประเทศใช้ทรัพยากรไปจนหมดแล้ว 
เรามีพืน้ท่ีและทรัพยากรเหลืออยูม่ากมาย 
ปัจจบุนัเราก�าลงัใช้ทรัพยากรบางสว่นแถบ
ทะเลทรายโกบี เชน่ ถ่านหิน ทองแดงและ
ทองค�า เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของชาต ิฉะนัน้
เม่ือเศรษฐกิจของเราเตบิโต กองทพัก็นา่จะ
เพ่ิมและปรับปรุงอาวธุยทุโธปกรณ์ของเราให้
ทนัสมยัย่ิงขึน้ เราสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีทนั
สมยัได้กบัทกุภาคสว่นของกองทพั ข้อแตก
ตา่งเพียงอยา่งเดียวระหวา่งเรากบัประเทศ
อ่ืน ๆ ในนาโตและประเทศท่ีพฒันาแล้วก็คือ 
พวกเขามีระบบอาวธุท่ีดีกวา่ มียทุโธปกรณ์ท่ี
เหนือกวา่ และนัน่ก็คือสิง่ท่ีเราต้องการ แล้ว
เราก็จะมีกองทพัท่ีเข้มแข็ง 

อะไรคือปัญหาด้านความมัน่คงท่ีส�าคญั

ท่ีสดุของมองโกเลีย
มองโกเลยีเป็นประเทศท่ีสงบสขุ อาจเรียกได้
วา่เป็นหนึง่ในประเทศท่ีสงบท่ีสดุในโลก เรามี
เพ่ือนบ้านใกล้ชิดสองประเทศคือรัสเซียและ
จีน ปัจจบุนัมองโกเลยีก�าลงัพฒันาความเป็น
หุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์เตม็รูปแบบกบัทัง้สอง
ประเทศ จากมมุมองของเรา ปัจจบุนัเรายงั
มองไมเ่หน็ภยัคกุคามใกล้ชิดและปัญหาด้าน
ความมัน่คงท่ีนา่จะเป็นอนัตรายกบัมองโกเลยี 
เรายงัไมมี่ปัญหาจริง ๆ ในประเทศ แตเ่รา
กงัวลเก่ียวกบัปัญหาความมัน่คงในภมิูภาค 
เราจ�าเป็นต้องร่วมมือกนัเพ่ือสร้างสนัตสิขุและ
ความมัน่คงในภมิูภาค 

อะไรคือปัญหาความมัน่คงระดบัภมิูภาค
ท่ีคณุกงัวล
เราเป็นหว่งเก่ียวกบัภยัคกุคามในภมิูภาค
อยา่งการก่อการร้าย ซึง่ดเูหมือนก�าลงัใกล้
เข้ามาเร่ือย ๆ บางประเทศท่ีขาดเสถียรภาพ
เร่ิมมีปัญหาการก่อการร้ายและก�าลงักลาย
เป็นท่ีพกัพิงของผู้ก่อการร้าย การท่ีประเทศ
ใดประเทศหนึง่จะปกป้องประเทศตนเองแต่
เพียงล�าพงัเป็นสิง่ท่ีท�าได้ยาก เพราะฉะนัน้เรา
จงึจ�าเป็นต้องร่วมมือกนัเพ่ือปกป้องและรักษา
ประเทศของเราและเพ่ือนบ้านของเรา  o

55APD FORUM



56 APD FORUM

ราอยูใ่นยคุท่ีเตม็ไปด้วยเร่ืองราวท่ีนา่สนใจ 
เศรษฐกิจของภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก

พฒันาขึน้อยา่งรวดเร็ว การเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ชว่ยให้ประชาชนนบัล้าน ๆ คนสามารถข้ามผา่นเส้นแบง่ความ
ยากจน และผู้คนอีกจ�านวนมากมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สถิติ
ประชากรในภมิูภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วย่ิงเพ่ิมความนา่
สนใจให้กบัยคุสมยัของเรา 

ยกเว้นเพียงไมก่ี่ประเทศ เชน่ ญ่ีปุ่ น ประชากรของหลาย
ประเทศในภมิูภาคนา่จะเพ่ิมขึน้อีกมากในอนาคต คาดวา่สอง
ทศวรรษนบัจากนี ้ประชากรจีนจะเพ่ิมขึน้เป็น 1.45 พนัล้านคน 
และอินเดียเป็น 1.53 พนัล้านคน สว่นประชากรในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ซึง่คร่ึงหนึง่มีอายตุ�่ากวา่ 30 ปี ก็คาดวา่จะเพ่ิมขึน้
ราวร้อยละ 19 ภายในสองทศวรรษข้างหน้านี ้เอเชียใต้และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้จะมีประชากรท่ีอายคุอ่นข้างน้อยเม่ือเทียบกบั
เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือและท่ีจริงต้องบอกวา่ประเทศท่ีพฒันา
แล้วสว่นใหญ่ 

การเข้าถงึการศกึษาภาคบงัคบั และการศกึษาระดบัสงูของ
ประชากรในภมิูภาคก็เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั ดชันีชีว้ดัท่ีชดัเจน
อยา่งหนึง่คืออตัราการอา่นออกเขียนได้ของประชากรวยัผู้ใหญ่ใน
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 82 ในปี พ.ศ. 2533 
เป็นเกือบร้อยละ 96 ในปัจจบุนั คาดวา่สดัสว่นของประชาชนท่ี
ได้รับการศกึษาระดบัมธัยมและอดุมศกึษาจะสงูขึน้ในแทบทกุ
ประเทศ การผสมผสานระหวา่งจ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงประชากรวยัหนุม่สาวในเอเชียใต้และเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ กบัแรงงานท่ีมีการศกึษาสงูขึน้ ท�าให้มีโอกาสสงูมาก
ท่ีเศรษฐกิจของภมิูภาคจะเฟ่ืองฟ ูอยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท�านอง

เดียวกนันีก็้อาจท�าให้หลายประเทศต้องเผชิญกบั
ปัญหาการแขง่ขนัชว่งชิงทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง
ความมุง่มัน่ท่ีเพ่ิมขึน้ของประชากรในประเทศ 

ปัจจยัเหลา่นีย้งัอาจน�าไปสูก่ารแขง่ขนัในเร่ืองของก�าลงัอ�านาจ 
การเตบิโตอยา่งรวดเร็วน�าไปสูค่วามเช่ือมัน่และการกล้าแสดงออก 

โอกาสในการเตบิโตจะสง่เสริมให้ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาค
แบง่ผลประโยชน์และการพึง่พาซึง่กนัและกนั เราแบง่ปันผล
ประโยชน์กนัเพ่ือรักษาไว้ซึง่พืน้ท่ีท่ีทกุฝ่ายสามารถซือ้ขายร่วม
กนัอนัจะเป็นการสง่เสริมความมัง่คัง่และการพฒันาส�าหรับทกุ
ประเทศ เม่ือระบบเศรษฐกิจต้องพึง่พาอาศยักนัมากขึน้ในขณะท่ี
การค้าขายเตบิโต แตล่ะประเทศก็จะย่ิงตระหนกัถงึความจ�าเป็น
ของการร่วมมือกนัเพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน์ร่วมกนั 

ในทางตรงกนัข้าม เม่ือเดมิพนัทางเศรษฐกิจสงูขึน้และการ
แขง่ขนัเพ่ือแยง่ชิงทรัพยากรเข้มข้นขึน้ แตล่ะประเทศก็มีแนวโน้ม
ท่ีจะแสดงออกมากขึน้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางยทุธศาสตร์
ของตนรวมทัง้ผลประโยชน์ท่ีคิดวา่ควรจะเป็นของตน ความเป็น
ชาตนิิยมท่ีเตบิโตขึน้ในบางประเทศโหมกระพือความรู้สกึเกลียด
ชงัท่ีสัง่สมมาตัง้แตอ่ดีต ซึง่อาจกลายเป็นแรงกดดนัให้รัฐบาลต้อง
พยายามปกป้องผลประโยชน์ดงักลา่วและชดเชยความผิดในอดีต
ทัง้ท่ีเป็นจริงและเข้าใจไปเอง ในเวลาเดียวกนั การเตบิโตอยา่งไม่
เทา่เทียมกนัของประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคก็ยงัท�าให้บางประเทศ
และรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ตกอยูใ่นภาวะคอ่นข้างขดัสน 
ส�าหรับประเทศเหลา่นี ้นโยบายตา่งประเทศอาจกลายเป็นวิธีท่ี
สะดวกท่ีสดุในการเบ่ียงเบนความสนใจออกจากปัญหาในประเทศ 
พฤตกิรรมเชน่นีอ้าจน�าไปสูค่วามตงึเครียดระหวา่งรัฐกบัรัฐและ
บอ่นท�าลายเสถียรภาพของภมิูภาค 

 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสงัคม  
และครอบครัวสงิคโปร์

กระบอกเสียง
APDF

ชานชนุซงิ

การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน การส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา 
และการฝึกร่วมทางทหาร เป็นกญุแจสู่ความร่วมมือ

การหาจุดร่วม

เ
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เราควรท�าอยา่งไรเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแย้งและมุง่สูก่ารแบง่
ปันผลประโยชน์ ค�าตอบอยูใ่นค�าค�าเดียว คือ “ผู้น�า” เราต้องการผู้น�า
ท่ีฉลาดและเข้มแข็ง ผู้น�าท่ีเข้าใจวา่ความร่วมมือมีประโยชน์กวา่ความ
ขดัแย้ง นอกจากนีเ้รายงัต้องการผู้น�าท่ีกล้าหาญและไมย่อมจ�านนตอ่
แรงกดดนัภายในประเทศหรือสนบัสนนุความเป็นชาตนิิยมจนละเลย
ผลประโยชน์สว่นรวมของทัง้ภมิูภาค ซึง่รวมทัง้การพยายามแก้ไขสิง่ท่ี
ผิดในอดีตหรือสิง่ท่ีเช่ือวา่ผิดในขณะท่ีเง่ือนไขตา่ง ๆ ยงัไมพ่ร้อม ท่ีจริง
น่ีเป็นวิธีการท่ีฉลาดซึง่นายเติง้เสี่ยวผิงอดีตผู้น�าจีนผู้ลว่งลบัเคยน�ามา
ใช้ เขาประกาศวา่ปัญหาบางอยา่งควรรอให้คนรุ่นใหมท่ี่มีสตปัิญญา
มากกวา่มาแก้ไข เราต้องการผู้น�าท่ีไมย่อมจ�านนตอ่ความเช่ือท่ีวา่ก�าลงั
อ�านาจคือความถกูต้อง ผู้น�าท่ีเข้าใจวา่คนท่ีมีก�าลงัมากกวา่อาจเป็นคน
ท่ีใช้ความรอบคอบมากกวา่ในการใช้ก�าลงัของตน สิง่ท่ีแสดงวา่ประเทศ
ใดมีอ�านาจอาจไมไ่ด้อยูท่ี่วา่ประเทศนัน้สามารถใช้ก�าลงัเพ่ือให้ได้ในสิง่
ท่ีต้องการ แตป่ระเทศท่ีมีอ�านาจท่ีแท้จริงต้องสามารถยบัยัง้ชัง่ใจตนเอง
และไมใ่ช้ก�าลงัเพ่ือให้ได้สิง่ท่ีต้องการ แตส่ามารถจงูใจผู้ อ่ืนให้มาอยู่
ฝ่ายเดียวกบัตวัเองได้ 

การพฒันากองทพัให้ทนัสมัยและสภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์
ในสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ปัจจบุนั เราไมอ่าจมองข้ามความเป็น
ไปได้ท่ีความตงึเครียดจะขยายตวัจนควบคมุไมอ่ยู ่เม่ือเศรษฐกิจของ
ภมิูภาคเตบิโต ประเทศตา่ง ๆ ก็จะมีศกัยภาพมากพอท่ีจะจดัหาเคร่ือง
มือสู้รบท่ีทนัสมยัมากขึน้ ในปี พ.ศ. 2556 นบัเป็นครัง้แรกท่ีทวีปเอเชีย
ใช้งบประมาณทางการทหารมากกวา่ยโุรป และคาดวา่สถานการณ์เชน่
นีจ้ะยงัคงด�าเนินอยูต่อ่ไป เม่ืออาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัย่ิงขึน้ถกูน�า
เข้ามาในวิสยัทศัน์ด้านการทหารในภมิูภาค ความท้าทายท่ีทกุประเทศ
ต้องเผชิญก็คือจะท�าอยา่งไรเพ่ือลดโอกาสของการคาดคะเนผิด โดย
เฉพาะอยา่งก�าลงัอ�านาจทางอากาศ ซึง่เหมือนจะมีแรงดงึดดูให้น�ามา
ใช้ในการประชนัหรือแสดงพลงัอ�านาจของชาต ิเน่ืองจากระยะทางท่ี
สามารถไปถงึและความงา่ยในการน�าไปวางก�าลงัสว่นหน้าเพ่ือรับมือ
กบัภยัคกุคามหรือสิง่ท่ีคดิวา่เป็นภยัคกุคามในท่ีท่ีหา่งไกลจากบริเวณท่ี
มีประชาชนหนาแนน่

ความพยายามในการปรับปรุงกองทพัท่ีก�าลงัด�าเนินอยูใ่นปัจจบุนั

สถาบันฝึกอบรมทาง
ยุทธวธีิ กระทรวง
มหาดไทย สิงคโปร์ 
สาธิตยุทธวธีิการ
ป้องกนัระหว่างการ
เดนิพาเหรดเพือ่
เฉลมิฉลองวนัชาติ
สิงคโปร์ ซ่ึงมขีึน้ที ่
เดอะโฟลต แอต มา
รีนาเบย์ เมือ่เดอืน
สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ในประเทศสิงคโปร์
เก็ตตีอิ้มเมจ
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จะมีผลอยา่งไรตอ่ภมิูภาคยอ่มขึน้อยูก่บัวา่เราจะจดัการกบัโอกาส
และความท้าทายท่ีมาพร้อมกบัความพยายามดงักลา่วอยา่งไร ใน
ทางหนึง่ ขีดความสามารถท่ีเพ่ิมขึน้ของกองทพัในภมิูภาคท�าให้มี
โอกาสมากขึน้ท่ีกองทพัของแตล่ะประเทศจะร่วมมือกนัเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ร่วมกนัทัว่โลก อนัจะน�าไปสูมิ่ตรภาพและความไว้วางใจ 
ยกตวัอยา่งเชน่ กองทพัอากาศของสาธารณรัฐสงิคโปร์เข้าร่วมใน
ความร่วมมือด้านความมัน่คงระดบัพหภุาคี เชน่ การลาดตระเวน
ร่วมทางทะเลด้วยอากาศยานในชอ่งแคบมะละกา ภารกิจให้ความ
ชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาทกุข์ เชน่ การบรรเทา
ทกุข์จากไต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน และการปฏิบตักิารสนบัสนนุสนัติภาพใน
ตมิอร์ เลสเตและอิรัก แตใ่นทางตรงกนัข้าม อนัตรายท่ีมากขึน้ของ
อาวธุยทุโธปกรณ์ก็ท�าให้ทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศของเรา
มีอ�านาจในการท�าลายล้างมากขึน้และต้องมีความรับผิดชอบมาก
ขึน้ การค�านวณทางยทุธวิธีท่ีเกิดการผิดพลาดอาจขยายตวัจนยาก
เกินควบคมุ น�าไปสูก่ารแขง่ขนัชว่งชิงความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ 
และบานปลายกลายเป็นความขดัแย้งในท่ีสดุ 

ทหารมอือาชีพมโีอกาสทีจ่ะเตบิโต 

การฝึกร่วมกนัและมคีวามผูกพนั

ซ่ึงท�าให้เกดิความไว้เนือ้เช่ือใจกนั

อย่างลกึซ้ึงมากกว่านักการเมอืง 

เมือ่น�ามาใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

โอกาสเหล่านีจ้ะเป็นพืน้ฐานของ

ความไว้วางใจอย่างเตม็เป่ียมและ

การส่ือสารอย่างเปิดกว้าง

ก้าวไปข้างหน้า
ในฐานะผู้ มีวิชาชีพด้านการป้องกนัประเทศและการรักษาความมัน่คง 
เราจะสามารถท�าอะไรได้บ้างเพ่ือน�าพาภมิูภาคให้พ้นจากความขดัแย้ง
ท่ีอาจเกิดขึน้และมุง่สูค่วามร่วมมือในด้านตา่ง ๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วม
กนั ผมขอแนะน�าให้เรามีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน สื่อสารกนัอยา่งตรง
ไปตรงมา สร้างเครือขา่ยด้วยความพยายามและฝึกร่วมกนัอยา่งมืออาชีพ 
ทัง้หมดนีคื้อเหตผุลท่ีสงิคโปร์สนบัสนนุและเป็นเจ้าภาพในเวทีระดบั
พหภุาคีและทวิภาคีเพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีมีผลประโยชน์ตา่งกนัเข้ามาอยูร่่วม
กนัในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นกลางและปราศจากภยัคกุคามเพ่ือหาจดุร่วม
ระหวา่งทกุฝ่าย บรรลฉุนัทามตร่ิวมกนั และเสนอแนวคดิเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีความปรกตสิขุย่ิงขึน้ส�าหรับทกุคน เวทีดงั
กลา่วประกอบด้วยการประชมุเพ่ือความมัน่คงแหง่เอเชียและแปซฟิิก 
และการประชมุประจ�าปีแชงกรีลา ไดอะลอ็ก 

เราต้องขยายความพยายามออกไปให้ไกลกวา่ระดบัยทุธศาสตร์และ
ระดบันโยบาย ตลาดไมไ่ด้ดแูคก่ารแถลงของนกัการเมือง แตปั่จจบุนั
ตลาดยงัจบัตาดคูวามเคลื่อนไหวทางทหารมากกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา 

สารวตัรทหารนายหน่ึงก�าลงัจบัตามองระหว่างการ
เดนิพาเหรดเพือ่เฉลมิฉลองวนัชาตสิิงคโปร์ ซ่ึงมี
ขึน้ทีเ่ดอะโฟลต แอต มารีนาเบย์ เมือ่เดอืนสิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ในประเทศสิงคโปร์   เก็ตตีอิ้มเมจ
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ฉะนัน้เราจงึต้องสนบัสนนุความพยายามทางการเมืองด้วยความร่วม
มือทางทหารท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความไว้วางใจและบม่เพาะนิสยั
การท�างานร่วมเพ่ือก้าวสูเ่ป้าหมายเดียวกนัในระดบักองทพักบักองทพั 
ทหารมืออาชีพมีโอกาสท่ีจะเตบิโต การฝึกร่วมกนัและมีความผกูพนัซึง่
ท�าให้เกิดความไว้เนือ้เช่ือใจกนัอยา่งลกึซึง้มากกวา่นกัการเมือง เม่ือ
น�ามาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ โอกาสเหลา่นีจ้ะเป็นพืน้ฐานของความไว้
วางใจอยา่งเตม็เป่ียม และการสื่อสารอยา่งเปิดกว้าง ท่ีผา่นมาเราคง
เคยเหน็หลายตอ่หลายครัง้วา่ชอ่งทางทางการเมืองอาจปิดลง แตช่อ่ง
ทางทางทหารจะยงัคงเปิดอยูเ่สมอ และนัน่ก็ท�าให้เรายงัมีชอ่งทางท่ี
เป็นทางเลือกในการท�าให้สถานการณ์คลี่คลายลง ในทางตรงกนัข้าม 
เราอาจเคยเหน็สถานการณ์ท่ีความสมัพนัธ์ทางทหารท่ีไมดี่ซึง่ไปซ�า้เตมิ
ความตงึเครียดทางการเมืองจนน�าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีเลวร้าย นอกจากนี ้
เรายงัเคยเหน็วา่ความไมเ่ป็นมืออาชีพของกองทพัท�าให้เกิดเหตกุารณ์
ไมพ่งึประสงค์ และสง่ผลให้ผู้น�าทางการเมืองตกอยูใ่นสถานะท่ีไม่
สามารถถอยกลบัได้ ซึง่เป็นเหตใุห้สถานการณ์ท่ีไมดี่อยูแ่ล้วย่ิงเลวร้าย
ลงจนเกินจะควบคมุเอาไว้ได้อีกตอ่ไป ตวัอยา่งท่ีเหน็ได้ชดัของความ

ร่วมมือทางทหารท่ีเหมาะสม ได้แก่ การฝึกทางทหารอนัเป็นผลจากการ
ประชมุรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมแหง่สมาคมประชาชาตแิหง่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน และชาตพินัธมิตร โดยการฝึก
ร่วมดงักลา่วจดัขึน้ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556 ในประเทศบรูไน และ
ประกอบด้วยก�าลงัพลมากกวา่ 3,000 นาย จาก 18 ประเทศท่ีเข้าร่วม
การประชมุดงักลา่ว ความร่วมมือทางปฏิบตักิารและยทุธวิธีดงักลา่ว
ชว่ยสร้างความเช่ือมัน่ทางยทุธศาสตร์และลดความตงึเครียดลง การ
ฝึกไมไ่ด้มีคณุคา่แคเ่ฉพาะการฝึกเองเทา่นัน้ แตย่งัมีคณุคา่ในอีกหลาย 
ๆ ด้าน เชน่ การวางแผนร่วมกนัและการท�างานร่วมกนัก่อนการฝึก
จริงเพ่ือท�าให้การฝึกด�าเนินไปอยา่งราบร่ืน กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นโอกาส
อนัดีส�าหรับทหารและเจ้าหน้าท่ีรักษาความมัน่คงท่ีจะเตบิโตไปด้วย
กนั ผกูพนักนัและไว้เนือ้เช่ือใจกนั ท�าให้เราสามารถพฒันาชอ่งทางท่ี
เป็นทางเลือกใหมใ่นการท�าให้เหตกุารณ์สงบลงเม่ือเกิดเร่ืองท่ีไมดี่ขึน้ 
ด้วยความพยายามเชน่นีเ้อง เราจงึสามารถสร้างอนาคตท่ีเตม็ไปด้วย
สนัตภิาพและความมัง่คัง่บนพืน้ฐานของความไว้วางใจและความเคารพ
ซึง่กนัและกนัและการแบง่ปันผลประโยชน์ระหวา่งกนั  o

กองทพับกสิงคโปร์แสดงยุทธวธีิทางทหารระหว่าง
การเดนิพาเหรดเพือ่เฉลมิฉลองวนัชาตสิิงคโปร์ ใน
เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2557   เก็ตตีอิ้มเมจ
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ข่าวรอบโลก
APDF

นการตดัสนิคดีประวตัศิาสตร์คดีหนึง่ ธนาคารอาหรับซึง่มีฐาน
อยูใ่นจอร์แดนและมีสาขาในหลายประเทศ ถกูคณะลกูขนุ
สหรัฐฯ ตดัสนิวา่มีความผิดฐานสนบัสนนุการก่อการร้ายถงึ 24 
กระทงจากการโอนเงินให้กลุม่ฮามาส 

คณะลกูขนุชาวนิวยอร์กใช้เวลาวินิจฉยัเกือบสองวนัเตม็
หลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาคดีในศาลท่ีใช้เวลาถงึหนึง่เดือน ก่อนท่ี
จะได้ค�าตดัสนิในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ทางการได้ย่ืนฟ้องคดีนี ้
กบัศาลของรัฐบาลกลางในปี พ.ศ. 2547 “คดีนีถื้อเป็นก้าวท่ีส�าคญั” 
นายแกรี โอลเซน หนึง่ในทีมทนายท่ีเป็นตวัแทนของญาตแิละเหย่ือ
ชาวอเมริกนัประมาณ 300 คน จากการโจมตี 24 ครัง้ ทัง้ในดนิแดน
อิสราเอลและปาเลสไตน์ระบ ุ

นบัเป็นครัง้แรกท่ีสถาบนัการเงินถกูตดัสนิวา่มีความผิดข้อหา
สนบัสนนุการก่อการร้าย ธนาคารอาหรับซึง่มีทรัพย์สนิมลูคา่ 46.4 พนั
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท) กลา่ววา่จะอทุธรณ์
ค�าตดัสนิของศาล 

ทนายจ�าเลยแย้งวา่ไมมี่หลกัฐานบง่ชีว้า่ผู้บริหารของธนาคาร
อาหรับสนบัสนนุการก่อการร้าย และปฏิเสธข้อกลา่วหาท่ีวา่ธนาคารรู้ดี
อยูแ่ล้ววา่โอนเงินให้ผู้ ก่อการร้าย   เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ส นั บ ส นุ น ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย

นายอีริก บมิพอง มีข้อเสนอในการหาเงินส�าหรับชายหนุม่ชาว

กานาท่ีก�าลงัตกงาน ซึง่ข้อเสนอท่ีวา่ก็คือการขายเลือดนัน่เอง 

ในแตล่ะวนั นายบมิพองจะใช้เวลาเตร่อยูแ่ถว ๆ โรงเรียน 

บาร์และบนท้องถนนในยา่นคนจนของเมืองอกักรา เพ่ือชกัชวน

วยัรุ่นหรือคนอาย ุ20 กวา่ ๆ มาบริจาคเลือดบริเวณด้านนอก

โรงพยาบาลท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองหลวงของประเทศกานา 

ผู้บริจาคเลือดเชิงพาณิชย์ ตามค�าท่ีเจ้าหน้าท่ีใช้เรียกพวก

เขา ชว่ยอดุชอ่งวา่งในประเทศท่ีมกัเผชิญปัญหาขาดแคลน

เลือด โดยความเช่ือทางวฒันธรรมและศาสนาท�าให้ชาวกานา

บางสว่นไมก่ล้าบริจาคเลือด 

เม่ือคนไข้ต้องการเลือดแตธ่นาคารเลือดไมมี่เลือดเหลืออยู ่

แถมครอบครัวและเพ่ือน ๆ ก็ไมส่ามารถหรือไมเ่ตม็ใจจะบริจาค

เลือด สดุท้ายแล้วคนรับจ้างบริจาคเลือดก็ก้าวเข้ามาเพ่ือแลก

เลือดของตนกบัเงินจ�านวนหนึง่ ปัจจบุนัคา่ตอบแทนตอ่เลือด 

0.57 ลติรอยูท่ี่ 31 ถงึ 37 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,000 

– 1,200 บาท) โดยนายบิมพองจะหกัคา่หวัควิ 6.20 เหรียญ

สหรัฐฯ (หรือประมาณ 200 บาท) 

แม้วา่การบริจาคเลือดจะชว่ยรักษาชีวิตคนไข้ได้ แตเ่จ้า

หน้าท่ีสาธารณสขุก็กงัวลวา่ผู้บริจาคอาจแพร่โรคตา่ง ๆ เชน่ 

เอชไอวีหรือตบัอกัเสบไปยงัผู้ รับบริจาคได้ 

นายบมิพองไมส่นใจความกงัวลเร่ืองความปลอดภยั เขา

บอกวา่ห้องแลบ็ควรรับผิดชอบในการตรวจคดักรอง เลือดของ

ผู้บริจาคจะถกูทดสอบหาเชือ้เอชไอวี ตบัอกัเสบชนิดบีและซี 

และซฟิิลสิ นอกจากนีผู้้บริจาคยงัต้องตอบค�าถามวา่เคยเป็น

มาลาเรียหรือไม ่

“เร่ืองนีไ้มใ่ชเ่ร่ืองปกติ ท่ีจริงเราไมส่นบัสนนุการบริจาค

เลือดในลกัษณะนี”้ นายสตีเฟน แอดดาย โฆษกส�านกับริการ

โลหิตแหง่ชาตกิานากลา่ว “ผู้บริจาคบางคนไมรู้่ด้วยซ�า้วา่ตวั

เองกรุ๊ปเลือดอะไร” เขากลา่วตอ่วา่การจะท�าให้ธนาคารเลือดมี

สตอ็กเลือดเก็บไว้ยงัคงต้องใช้ความพยายามอยา่งหนกั 

ส�านกับริการโลหิตแหง่ชาตมิกัจะอาศยัเลือดจากบรรดา

นกัเรียนนกัศกึษาท่ีบริจาคเลือดประมาณวนัละ 250 ยนิูต และ

น�าไปใช้ทางตอนใต้ซึง่นบัเป็นพืน้ท่ีหนึง่ในสามของประเทศ

รวมทัง้อกักราซึง่เป็นเมืองหลวงของกานา ทางส�านกับริการได้

สง่สญัญาณการขาดแคลนเลือดซ�า้แล้วซ�า้เลา่ทัง้ทางวิทยแุละ

หนงัสือพิมพ์เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนหนัมาบริจาคเลือด 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ส�านกับริการโลหิตแหง่ชาติ

ได้จดัรถรับบริจาคเลือดเคลื่อนท่ีท่ีห้างสรรพสนิค้าแหง่หนึง่ใน

เมืองอกักรา โดยหวงัวา่จะมีผู้มาบริจาคเลือด 1,500 คน แต่

ปรากฏวา่ได้ผู้บริจาคจริงแค ่5 คนเทา่นัน้   อเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

กานา

จอร์แดน 
เปล่ียนเลือด

เป็นเงนิ

ธนาคารอาหรับ 
มีความผิดในข้อหา

ใ

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ

เอเอฟพี / เก็ตตีอิ้มเมจ
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ประธานาธิบดีคนใหมข่องอฟักานิสถานให้ค�ามัน่วา่จะสนบัสนนุให้ผู้หญิงมี

บทบาทส�าคญัในคณะรัฐบาลของเขา และกลา่วกบัทัง้ประเทศวา่ผู้หญิงมีความ

ส�าคญัตอ่อนาคตของอฟักานิสถาน 

นายอชัราฟ กานี อาห์มดัไซ ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีในเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2557 จบัมือผู้สนบัสนนุท่ีเป็นผู้หญิงหลงักลา่วค�าปราศรัยแถลง

ชยัชนะในการเลือกตัง้ ก่อนท่ีเขาและคนอ่ืน ๆ จะชมืูอขึน้เหนือศีรษะ นบัเป็นชว่ง

เวลาส�าคญัในประเทศท่ีผู้หญิงมกัจะถกูกีดกนัทางสงัคม 

นายกานี อาห์มดัไซ กลา่ววา่เขาอยากเหน็สตรีอฟักนัเข้ามาท�างานต�าแหนง่

สงู ๆ ในรัฐบาล รวมทัง้ในศาลสงูซึง่ไมเ่คยมีผู้หญิงท�าหน้าท่ีเป็นผู้ พิพากษามา

ก่อน เขายงัยืนกรานเร่ืองนีต้อ่ไประหวา่งการปราศรัยท่ีออกอากาศไปทัว่ประเทศ 

“เม่ือมองดใูบหน้าของสตรีเหลา่นี ้ผมสามารถมองเหน็ผู้น�าอฟักานิสถานใน

อนาคต” เขากลา่วขณะบอกกบับรรดา “พ่ีสาวและน้องสาว” ของเขาท่ีเข้าร่วมงาน

ดงักลา่ววา่พวกเธอมีสทิธิเทา่เทียมกบัประชาชนทกุคนทัง้ในสงัคมและในรัฐบาล 

นายกานี อาห์มดัไซ ซึง่ปัจจบุนัอาย ุ65 ปี เป็นคนฉลาดเฉลียวและมีการ

ศกึษาสงู นอกจากจะเป็นอดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัแล้ว เขายงั

เคยท�างานท่ีธนาคารโลกและได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย รัฐ

นิวยอร์ก   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ผนท่ี เต๊นท์ น�า้ อาหาร พร้อม 

ทัง้หมดนีเ้ป็นของจ�าเป็นในการเดนิ

ทางขึน้สูค่ลิมินัจาโร ซึง่เป็นยอด

เขาท่ีสงูท่ีสดุในทวีปแอฟริกาและ

ปกคลมุด้วยหิมะ 

ไม้คริกเก็ต ลกูคริกเก็ต ประต ูสนบัเขา่ พร้อม 

อปุกรณ์เหลา่นีก็้จ�าเป็นเม่ือคณุหวงัจะท�าลายสถิตโิลก

ส�าหรับการแขง่ขนัคริกเก็ตในสนามท่ีสงูท่ีสดุ 

นกัคริกเก็ตทัง้สองทีมใช้เวลาทัง้สิน้แปดวนัในการ

เดนิทางหฤโหดขึน้สูภ่เูขาไฟลกูใหญ่ท่ีดบัสนิทในเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2557 เพ่ือลงแขง่คริกเก็ตแบบท่ีเรียก

วา่ ทเวนตี2้0 แบบเตม็ในปลอ่งภเูขาไฟท่ีปกคลมุด้วย

น�า้แข็งใต้ยอดเขาขรุขระท่ีมีความสงูถงึ 5,785 เมตร

“คลิมินัจาโรไมใ่ชท่ี่ท่ีผมคดิจะเลน่คริกเก็ต

แนน่อน แตด้่วยความสงูขนาดนี ้ผมคดิวา่มนัเป็น

ความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่มาก เพราะฉะนัน้ผมไมมี่ทาง

พลาดอยูแ่ล้ว” นายแอชลีย์ กิลส์ ต�านานคริกเก็ตชาว

องักฤษ หนึง่ในกปัตนัทีมซึง่มีทัง้ผู้ เลน่อาชีพและสมคัร

เลน่กลา่ว 

การได้ยินเสยีงไม้วิลโลว์ฟาดลงบนลกูหนงัท่ีระดบั

ความสงูมากกวา่ 5 กิโลเมตร เป็นความฝันท่ีไมธ่รรมดา

เอาเสยีเลยและนัน่ก็เป็นแนวคดิของนายเดวิด ฮาร์เปอร์ 

หวัหน้าคณะเดนิทางและท่ีปรึกษาธรุกิจโรงแรมใน

องักฤษ นายฮาร์เปอร์เลา่วา่เขาวางแผนจดัการแขง่ขนั

ครัง้นีใ้นบาร์หลงัจากภรรยาของเขาบอกวา่ “ทางเดียวท่ี

เขาจะได้เลน่คริกเก็ตในระดบัสงูสดุก็คงเป็นการไปเลน่

บนยอดเขา” 

คณะเดนิทางประกอบด้วยผู้เลน่และกรรมการรวม 

30 คน และชาวแทนซาเนียราว 100 คนท่ีมาชว่ยแบก

อปุกรณ์และอาหาร สถิตโิลกส�าหรับการแขง่ขนัคริกเก็ต

ในสนามท่ีสงูท่ีสดุก่อนหน้านีอ้ยูท่ี่ 5,165 เมตรบนเทือก

เขาหิมาลยัท่ีเอวอเรสต์เบสแคมป์ในประเทศเนปาล เม่ือ

ปี พ.ศ. 2552  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

แทนซาเนีย 

อัฟกานิสถาน 

แข่งคริกเกต็บนสนาม

สูงที่สุดในโลก

แ เอเอฟพ ี/ เกต็ตีอ้มิเมจ

ผู้ น� า ค น ใ ห ม่ สัญ ญ า ว่ า

ผู้หญิง
จะมีสิทธิเท่าเทยีมกับผู้ชาย 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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คคนทรงชาวเวยีดนามฟ้อนร�าในท่วงท่าท่ีเหมือน
ก�าลงัตกอยูใ่นภวงัค ์ต่อสูก้บัศตัรูท่ีมองไม่เห็นดว้ย
ดาบตามจงัหวะกลองและเสียงสวดเป็นท่วงท�านอง
ของนกัดนตรี ในขณะท่ีผูช้มต่างพากนัจบัตาดูอยา่ง

ตั้งอกตั้งใจ 
นางเหงียน ทิฮวั เป็นขา้ราชการในตอนกลางวนั และเป็น

ร่างทรงเม่ือถกูประทบัร่าง วนัน้ีนางฮวัสวมผา้คลุมสีแดงท่ีเยบ็
ปักอยา่งประณีตงดงามเพ่ือฟ้อนร�าในพิธีเลน็ดงท่ีวดัเอกชนแห่ง
หน่ึงในกรุงฮานอย “ฉนัไม่รู้ตวัเลยวา่ตวัเองท�าอะไรลงไป” นาง
ฮวัเล่าหลงัจบการแสดงหา้ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งเปล่ียนเส้ือผา้อยา่งนอ้ย 
15 ชุด 

แมต้อนน้ีนางฮวัในวยั 50 ตน้ ๆ ไม่ไดเ้ป็นคนทรงอาชีพ แต่
จะท�าพิธีเม่ือวญิญาณประทบัร่างเท่านั้น คนท�าและคนร่วมพิธี
มกัจะหนัมาพึ่งพิธีกรรมโบราณน้ีเพื่อลดความเครียด หรือขอให้
วญิญาณช่วยแกปั้ญหาหวัใจหรือการงาน ในอดีตเจา้อาณานิคม
อยา่งฝร่ังเศสและผูน้�าคอมมิวนิสตข์องเวยีดนามจ�ากดัการท�าพิธี
ทรงเจา้เขา้ผ ีแต่ประเพณีซ่ึงบางคร้ังถือเป็นพิธีนอกรีตน้ีไดรั้บ
ความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นบัตั้งแต่รัฐบาลเร่ิมผอ่นคลายกฎเกณฑ์
ท่ีเคร่งครัดลงเม่ือทศวรรษก่อน 

การรักษาแบบโบราณส�าหรับโรคภยัไขเ้จบ็สมยัใหม่ 
หกปีท่ีแลว้นางฮวัเคยไม่สบายดว้ยอาการนอนไม่หลบั เบ่ือ
อาหารและอ่อนเพลีย เม่ือไปหาหมอแผนปัจจุบนั หมอกไ็ม่
สามารถรักษาอาการเหล่าน้ีได ้หลงัจากไดรั้บค�าแนะน�าจากเพื่อน
คนหน่ึง นางฮวัจึงไปหาคนท�าพิธีเลน็ดงซ่ึงบอกใหน้างลองท�า
พิธีเขา้ทรงดว้ยตนเอง “ฉนัประหลาดใจมากท่ีสุขภาพดีข้ึนทนัที” 
นางฮวักล่าว และยงัเล่าต่อดว้ยวา่ไม่ใช่แค่สุขภาพอยา่งเดียว
เท่านั้น แต่การท�างานของตนกเ็ปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนดว้ย 

งานวจิยัชั้นน�าช้ินหน่ึงอธิบายวา่ พิธีโบราณของเวยีดนามน้ี
เก่ียวขอ้งกบั “การเรียกวญิญาณคนตายมาเขา้ร่างคนเป็นเพื่อเช่ือม
โยงระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนั” นกัดนตรีจะเล่นเพลงพื้นบา้นเพื่อ
ช่วยใหค้นทรงเขา้สู่หว้งภวงัค ์ในพิธีจะมีผูช่้วยหลายคนเพื่อคอย
ช่วยคนทรงเปล่ียนเส้ือผา้หรือเตรียมเคร่ืองเซ่นส�าหรับวางบน
แท่นบูชา ซ่ึงมีตั้งแต่ไก่ไปจนถึงเคก้ 

คนทรงจะพิถีพิถนัเลือกวนัท่ีเป็นสิริมงคลส�าหรับท�าพิธีไว้
ล่วงหนา้ คนท�าพิธีเลน็ดงมกัจะเสนอใหบ้ริการตามวดัต่าง ๆ ใน
ช่วงระหวา่งวนัตรุษของเวยีดนามราว ๆ ปลายเดือนมกราคม ถึง
ส้ินเดือนสามทางจนัทรคติซ่ึงตรงกบัเดือนเมษายน ระหวา่งพิธี
เลน็ดง คนท�าพิธีจะดูเหมือนล่องลอยอยูใ่นภวงัค ์ร้องเพลง สวด
มนต ์และเตน้ร�าตามจงัหวะดนตรีท่ีเกิดจากเคร่ืองดนตรีไม่ก่ีช้ิน 
“มนัไม่ใช่การฟ้อนร�าบา้ ๆ บอ ๆ ของคนเสียสติ” ศาสตราจารย์
โหง ดุ๊กทินห์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมเวยีดนามประจ�า
สถาบนัวจิยัแห่งหน่ึงกล่าว 

ศาสตราจารยทิ์นห์กล่าวว่า การท�าพิธีเลน็ดง สามารถช่วย
คนท่ีเครียดมาก ๆ หรือเร่ิมมีความผิดปกติทางจิตได ้“พวกเขา
จะท�าพิธีเลน็ดงเพ่ือขจดัปัญหา และกลบัมาใชชี้วิตตามปกติของ
ตน เม่ือสังคมพฒันาข้ึน ความกดดนัทางจิตใจก็เพิ่มเป็นทวีคูณ 
ความเครียดทวีความรุนแรงข้ึน ท�าให้คนหนัเขา้หาพิธีเลน็ดง
มากข้ึน”

คนท�าและคนร่วมพิธีมกัจะหนัมาพึ่งพิธีกรรม

โบราณน้ีเพื่อลดความเครียด หรือขอใหว้ญิญาณ

ช่วยแกปั้ญหาหวัใจหรือการงาน

การไม่ยอมรับของสงัคม
นางฮวัท�าพิธีเลน็ดงอยา่งนอ้ยสองคร้ังต่อปี “ฉนัไม่กลา้บอกแม่ 
เพราะแม่จะบอกวา่ฉนับา้” ขา้ราชการท่ีจ่ายเงินประมาณ 2,000 
เหรียญสหรัฐฯ (ราว 64,000 บาท) ต่อการท�าพิธีหน่ึงคร้ังกล่าว 
(ทุกคนสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยค่าใชจ่้ายในการท�าพิธีเลน็ดง
แต่ละคร้ังโดยไม่จ�าเป็นตอ้งเขา้ร่วมพิธีโดยตรง) 

เพื่อนร่วมงานของนางฮวัเองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตก์ไ็ม่รู้วา่นางฮวัท�าพิธีเลน็ดง พรรคคอมมิวนิสต์
หา้มประชาชนประกอบพิธีเลน็ดงอยา่งส้ินเชิงจนกระทัง่ช่วง
ทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523-2532) แมว้า่จะมีการประกอบพิธี
น้ีแบบลบั ๆ กต็าม แมแ้ต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบพิธีเลน็ดงกอ็าจ
ตอ้งเสียค่าปรับประมาณ 250 เหรียญสหรัฐฯ (ราว 8,000 บาท) 
ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งการจะป้องปรามคนท�าพิธีท่ี
มุ่งแสวงหาก�าไรมากกวา่ผูท่ี้ศรัทธาในพิธีเลน็ดงอยา่งแทจ้ริง 
เหมือน นางฮวั “รัฐบาลพยายามสัง่หา้มพิธีเลน็ดง แต่จนแลว้จน
รอดกล็ม้เหลว เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะหา้มท�าพิธีเลน็ดง” ศาสตรา
จารยทิ์นห์กล่าว 

อยา่งไรกต็าม ผูเ้ช่ียวชาญกล่าววา่บางคร้ังกฎระเบียบกอ็าจ
เป็นส่ิงจ�าเป็น ตั้งแต่มีการผอ่นคลายขอ้จ�ากดัลง ธุรกิจดา้นน้ีก็
เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เศรษฐีใหม่ชาวเวยีดนามบางรายยนิดีท่ี
จะจ่ายเงินสูงถึง 50,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือราว 1.6 ลา้นบาท) 
ส�าหรับการท�าพิธีเลน็ดงเพียงคร้ังเดียว แต่ปัญหาคือไม่ใช่เร่ือง
ง่ายเลยท่ีคนทัว่ไปจะแยกแยะไดว้า่ใครเป็นคนตวัจริงหรือตวั
ปลอม “คนท�าพิธีจ �านวนมากใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยูเ่พียง
นิดเดียวมาหลอกเอาเงินคนอ่ืน” คนท�าพิธีรายหน่ึงกล่าว “นัน่
ท�าใหค้นสบัสน เพราะพวกเขาไม่สามารถแยกแยะไดว้า่พิธีเลน็
ดงของจริงกบัของปลอมต่างกนัอยา่งไร”

หน้าตรงข้ามและด้านบน: การประกอบพธีิเลน็ดงทีว่ดั
แห่งหน่ึงในกรุงฮานอย เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557
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กีฬา
APDF

ม้จะเป็นหนึง่ในผู้ เลน่กาบดัดีร้ะดบัแนวหน้าของอินเดียมา
หลายปี แตน่ายเอเจย์ ฐากรู ผู้คร�่าหวอดในกีฬาแบบดัง้เดมิ

ชนิดนีท่ี้ผสมผสานระหวา่งการไลจ่บัและมวยปล�า้ก็ยงัไมค่อ่ยเป็นท่ี
รู้จกัในบ้านเกิดของตนเอง 

แตแ่ล้ว เขาก็มีช่ือเสียงโดง่ดงัขึน้มาในชัว่ข้ามคืนในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เม่ือการแขง่ขนักาบดัดีร้ะดบัอาชีพครัง้แรกท่ี
เรียกวา่ โปร กาบดัดี ้ลีก เปิดตวัขึน้อยา่งย่ิงใหญ่ โดยมีการถ่ายทอด
สดทางโทรทศัน์ มีผู้สนบัสนนุเชิงธรุกิจ และมีชดุกีฬาผ้ายืดสีสนั
สดใส การแขง่ขนักาบดัดีร้ะดบัอาชีพให้ชีวิตใหมแ่ก่นกักีฬาชนิดนีท่ี้มี
การละเลน่ในสนามทรายหลงับ้านในประเทศอินเดียมาหลายชัว่อายุ
คน “ผมรู้สกึดีมาก ๆ เวลาเดก็ ๆ มาขอลายเซน็” นายฐากรู ผู้ เลน่
วยั 27 ปี กลา่วหลงัเสร็จสิน้การแขง่ขนักบัทีมเบงกาลรูู บลูส์ ซึง่เป็น
หนึง่ในแปดทีมท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัครัง้ใหมนี่ ้“ทกุอยา่งเป็นเร่ืองใหม่
ส�าหรับผม และท�าให้ผมอยากรู้สกึแบบนีอี้กเร่ือย ๆ” 

แม้เงินทนุสนบัสนนุการแขง่ขนัจะเป็นแคเ่ศษเสีย้วหนึง่ของเงิน
ทนุท่ี ทุม่ให้กบักีฬาคริกเก็ตในอินเดีย แตผู่้สนบัสนนุเชิงพาณิชย์ก็
ชว่ยเปลี่ยนโฉมหน้ากีฬาท่ีเคยมีภาพลกัษณ์ของความล้าสมยั และ
เปลี่ยนชีวิตผู้ เลน่กีฬาชนิดนี ้“ผมไมเ่คยคิดเลยวา่ผู้สนบัสนนุจะให้
เงินทนุกบักีฬากาบดัดี”้ นายฐากรูท่ีมีน�า้หนกั 80 กิโลกรัม และตอน
นีมี้เงินพอส�าหรับซือ้อาหารท่ีจ�าเป็นตอ่ร่างกายเพ่ือจะสามารถเลน่
กีฬาได้อยา่งดีท่ีสดุ 

การแขง่ขนักาบดัดีจ้ะมีผู้ เลน่สองทีม ทีมละเจ็ดคน โดยแตล่ะทีม
จะแยกกนัอยูค่นละฝ่ังของสนามแขง่ท่ีมีขนาดพอ ๆ กบัสนามเทนนิส
และผลดักนัรุกผลดักนัรับ “ฝ่ายรุก” ของแตล่ะทีมจะต้องเคลื่อนท่ี
อยา่งรวดเร็วไปยงัแดนของฝ่ายตรงข้าม และพยายามแตะตวัผู้ เลน่

ของฝ่ายตรงข้ามโดยไมใ่ห้ถกูจบัได้ก่อนท่ีจะกลบัแดนของตวัเอง ผู้
เลน่จะเปลง่เสียงวา่ “กาบดัดี”้ ซ�า้ ๆ อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือพิสจูน์วา่ตนไม่
ได้หายใจเข้าขณะท่ีรุกเข้าไปในแดนของฝ่ายตรงข้ามซึง่ถือวา่ผิดกฎ 

เสียงเชียร์กระหึ่มของแฟนกีฬา
การแขง่ขนักาบดัดีใ้นรูปแบบอ่ืน ๆ อาจเป็นแบบท่ีทนัสมยัและใช้
อปุกรณ์ไฮเทค อยา่งเชน่ การแขง่ขนัท่ี ทากะราชะ อินดอร์ สเตเดียม  
ซึง่เป็นศนูย์กีฬาในร่มท่ีกรุงนิวเดลี แฟนกีฬาท่ีร้องเชียร์จะเปิดเพลง
เสียงดงักระหึม่พร้อมกบัจดุดอกไม้ไฟและปลอ่ยควนัขณะท่ีแสงไฟ
สปอร์ตไลท์สอ่งไปท่ีบรรดาผู้ เลน่ในชดุผ้ายืดแนบเนือ้ ไมมี่การเปลง่
เสียงวา่ “กาบดัดี”้ แตจ่ะมีจอภาพเหนือศีรษะแสดงการนบัถอยหลงั 
30 วินาที ทัง้หมดนีท้�าให้การแขง่ขนัเป็นภาพท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจส�าหรับ
ผู้ชมทัง้ในสนามและท่ีอยูท่างบ้าน เจ้าของทีมตา่ง ๆ มีทัง้เจ้าพอ่สื่อ 
นกัอตุสาหกรรมชัน้น�าและดารายอดนิยมของบอลลีวดู การแขง่ขนันี ้
ได้รับแรงบนัดาลใจจาก อินเดียน พรีเมียร์ ลีก ซึง่เป็นการแขง่ขนัคริก
เก็ตแบบ ทเวนตี20 ท่ีมีเงินทนุมหาศาล 

นายจารุ ชาร์มา นกัพากย์กีฬาผู้ มีประสบการณ์ท่ีคดิค้นการ
แขง่ขนัแบบใหมนี่ก้ลา่ววา่ การเปรียบเทียบระหวา่งกีฬาทัง้สอง
ประเภทนัน้เป็นเร่ืองท่ีเกินก�าลงั “เราไมไ่ด้มีเงินทนุมากขนาดนัน้ แต ่
อินเดียน พรีเมียร์ ลีก ท�าให้เรารู้วา่กีฬาจะนา่ดไูด้ถ้าเราจดัรูปแบบ
การแขง่ขนัให้ดีกวา่เดมิ” 

นกักีฬากาบดัดีร้ะดบัแนวหน้าจะได้คา่ตอบแทนราว ๆ 20,000 
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 650,000 บาท) ตอ่หนึง่ฤดกูาลท่ีมี
ระยะเวลาสองเดือน ในขณะเดียวกนั ทีมคริกเก็ต เดลี แดร์เดวิลส์ 
จา่ยเงิน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 45.6 ล้านบาท) ให้
กบันายเควิน ปีเตอร์เซน นกักีฬาคริกเก็ตชาวองักฤษผู้ โดง่ดงัในการ
แขง่ขนั อินเดียน พรีเมียร์ ลีก 

นายชาร์มาได้ความคดิในเร่ืองการจดัการแขง่ขนัหลงัจากท่ีได้
เหน็ความนิยมในกีฬากาบดัดีท่ี้เอเชียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2549 ท่ีกรุง
โดฮา “โลกยงัไมเ่หน็ความมีเสนห์่ของกีฬาชนิดนี”้ นายชาร์มากลา่ว
และเพ่ิมเตมิวา่ มนัเป็นเร่ืองนา่ละอายส�าหรับอินเดียซึง่เป็นประเทศ
ต้นก�าเนิดของกีฬาชนิดนีท่ี้ไมเ่หน็ความส�าคญัของสิง่ท่ีมีคณุคา่ทาง
วฒันธรรม “ถ้าเราไมใ่ห้ความเคารพและไมภ่าคภมิูใจในความส�าเร็จ
ของเรา มนัก็เป็นเร่ืองท่ีนา่ละอาย” 

กาบดัดีเ้ป็นกีฬาท่ีเลน่ในประเทศตา่ง ๆ ราว 35 ประเทศ รวมทัง้ 
บงักลาเทศ ปากีสถานและเกาหลีใต้ แตอิ่นเดียเป็นผู้คว้าเหรียญทอง
มาครองได้หมดทัง้เจ็ดเหรียญนบัตัง้แตท่ี่มีการแขง่ขนักีฬาชนิดนีเ้ป็น
ครัง้แรกท่ีเอเช่ียนเกมส์ในปี พ.ศ. 2533 ส่ือท้องถ่ินรายงานวา่ การ
แขง่ขนัวนัแรกของฤดกูาลเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 นัน้ มีผู้ชม
ทัง้สิน้ 22 ล้านคน 

นางราดาห์ คาปร์ู นกัธรุกิจและเจ้าของทีมในเดลีกลา่ววา่ 
อินเดียมองเหน็ศกัยภาพของกีฬาพืน้เมืองชนิดนีแ้ล้ว “ดฉินัเช่ือวา่คน
จ�านวนมากยงัคงมีข้อสงสยั แตน่ัน่ก็คือโอกาสท่ีเรามีอยู”่ นางคาปร์ู
กลา่ว “สหรัฐฯ ยงัสามารถท�าให้เบสบอลและอเมริกนัฟตุบอลเป็นท่ี
นิยมได้เลย” 

การแขง่ขนักาบดัดีโ้ลกจดัขึน้ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 โดย
มุง่เป้าท่ีผู้ชมชาวอินเดียจ�านวนมากท่ีกระจดักระจายอยูต่ามท่ีตา่ง 
ๆ ของโลก การแขง่ขนัจะเร่ิมต้นท่ีกรุงลอนดอน และไปยงัสหรัฐฯ 
และแคนาดา รวมทัง้ประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย “มนัเหมือนกีฬาของเดก็
ท่ีผู้ ใหญ่เอามาเลน่” นายฟรานซสิ บริตชกี วยัรุ่นชาวอเมริกนัท่ีเพ่ิง
เปลี่ยนมาช่ืนชอบกีฬาชนิดนี ้กลา่วในเดลี

การปฏรูิปกีฬาแบบ
ดัง้เดมิของอนิเดยี 
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ประเทืองปัญญา
APDF

กวิทยาศาสตร์จากญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาพบวา่ อารมณ์
ท่ีเช่ือมโยงกบัความทรงจ�าสามารถเขียนขึน้ใหมไ่ด้ นัน่
หมายความวา่เหตกุารณ์เลวร้ายในอดีตอาจถกูแก้ไขให้

ดีขึน้ และในทางตรงกนัข้ามเร่ืองราวดี ๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลว
ร้ายลงได้ การค้นพบกลไกเบือ้งหลงักระบวนการดงักลา่วชว่ยอธิบาย
พลงัของจิตบ�าบดัเพ่ือรักษาโรคทางจิตในปัจจบุนั เชน่ โรคซมึเศร้า
หรือภาวะเครียดภายหลงัเผชิญเหตกุารณ์สะเทือนใจ (พีทีเอสดี) และ
อาจเป็นหนทางใหมใ่นการชว่ยเหลือผู้ ป่วยจิตเวช “การค้นพบเหลา่นี ้
เป็นการรับรองความส�าเร็จของจิตบ�าบดัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัโดยการเปิด
เผยกลไกเบือ้งหลงัวิธีการบ�าบดั” นายซซูมุ ุโทเนกาวา หวัหน้าทีมวิจยั
เปิดเผย 

ทีมวิจยัท่ีตัง้ขึน้จากความร่วมมือระหวา่งสถาบนัไร
เคนของญ่ีปุ่ นและสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชู
เซตต์ในสหรัฐฯ ใช้ออพโตเจเนตคิส์ ซึง่เป็น
เทคโนโลยีใหมท่ี่ใช้แสงควบคมุสมอง 
เพ่ือท�าความเข้าใจวา่จะเกิดอะไรขึน้
เม่ือเรานกึถงึเหตกุารณ์ในอดีต 

นกัวิจยัพบวา่ความทรง
จ�าเก่ียวกบัความรู้สกึท่ีอบอุน่
หรือความกลวัมาก ๆ ซึง่จะ
ถกูกระตุ้นด้วยปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งสมองสว่นฮิปโป
แคมปัสท่ีมีหน้าท่ีเก็บความ
ทรงจ�าของเรา และอมิกดาลา 
ซึง่เช่ือวา่มีหน้าท่ีเข้ารหสัข้อมลู
ทัง้แงดี่และแงร้่าย มีความยืดหยุน่
มากกวา่ท่ีเราเคยคิดกนั 

“ขึน้อยูก่บัวา่ เร่ืองดีและเร่ืองร้ายมี
อ�านาจมากแคไ่หน มีการแขง่ขนักนัระหวา่ง
ทัง้สองฝ่าย” นายโทเนกาวากลา่ว 

นกัวิจยัฉีดโปรตีนสาหร่ายท่ีไวตอ่แสงสวา่งให้หนู
ทดลองตวัผู้สองกลุม่ ซึง่ชว่ยให้นกัวิทยาศาสตร์สามารถระบกุารเกิด
ความทรงจ�าใหมใ่นขณะท่ีความทรงจ�าดงักลา่วเกิดขึน้ แล้วใช้แสง
สวา่งเพ่ือกระตุ้นความทรงจ�าโดยเว้นระยะหา่งแตกตา่งกนั หนกูลุม่
หนึง่เลน่กบัหนเูพศเมียท�าให้เกิดความทรงจ�าแงบ่วก สว่นหนอีูกกลุม่
หนึง่ถกูปลอ่ยไฟฟ้าช็อตผา่นทางพืน้โดยใช้กระแสไฟฟ้าไมรุ่นแรงแต่
มากพอท่ีจะสร้างความรู้สกึท่ีไมดี่ 

จากนัน้นกัวิจยัก็จะท�าการกระตุ้นความทรงจ�าโดยใช้สญัญานแสง 
ซึง่ท�าให้หนจู�าได้วา่เกิดอะไรขึน้กบัพวกมนั 

ในขณะท่ีหนกู�าลงั “จดจ�า” เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัพวกมนั หนก็ูจะ
ได้รับประสบการณ์ท่ีตรงกนัข้าม กลา่วคือหนกูลุม่ท่ีมีความทรงจ�าดี ๆ 

ถกูไฟฟ้าช็อต ในขณะท่ีหนอีูกกลุม่หนึง่ท่ีมีความทรงจ�าท่ีเจ็บปวดถกู
น�าไปท�าความรู้จกักบัหนเูพศเมีย 

นายโทเนกาวาเลา่วา่ ทีมวิจยัของเขาค้นพบวา่อารมณ์ของ
ประสบการณ์ใหมมี่อ�านาจเหนือกวา่อารมณ์เดมิ เหมือนกบัเป็นการ
เขียนความทรงจ�าขึน้ใหมว่า่หนรูู้สกึอยา่งไร “เราท�าการทดลองในห้อง
เดมิ และพบวา่ความทรงจ�าเก่ียวกบัความกลวัเดมิหายไป” นายโทเน
กาวาระบ ุ

อยา่งไรก็ตาม การลบความทรงจ�าเดมิสามารถท�าได้ด้วยการ
ควบคมุสมองสว่นฮิปโปแคมปัสซึง่ไวตอ่สิง่แวดล้อมเทา่นัน้ ผลลพัธ์
แบบเดียวกนันีจ้ะไมเ่กิดขึน้ด้วยการควบคมุอมิกดาลา

นายโทเนกาวากลา่ววา่ความเช่ือมโยงระหวา่งความทรงจ�าทาง
บริบทในฮิปโปแคมปัส และอารมณ์ท่ี “ดี” หรือ “ไมดี่” 

ในอมิกดาลาจะแข็งแกร่งขึน้หรือออ่นแอลงขึน้
อยูก่บัสิง่ท่ีเคยประสบ

นกัวิจยัหวงัวา่การค้นพบครัง้นีจ้ะ
น�าไปสูค่วามเป็นไปได้ในการรักษา

ความผิดปกตท่ีิสง่ผลจากอารมณ์ 
เชน่ โรคซมึเศร้าหรือพีทีเอสดี 
ซึง่เป็นอาการท่ีพบในคนท่ีผา่น
เหตกุารณ์ท่ีเป็นอนัตรายร้าย
แรงถงึชีวิตหรือนา่กลวัมาก ๆ 
เชน่ ทหาร เป็นต้น 

“ในอนาคต ผมหวงัวา่เม่ือมี
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เราจะสามารถ

ควบคมุเซลล์ประสาทในสมอง
โดยไมต้่องตอ่สายระโยงระยาง 

หรือใช้เคร่ืองมือรุกรานเนือ้เย่ือ เชน่ 
ขัว้ไฟฟ้า” นายโทเนกาวา ซึง่ได้รับรางวลั

โนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์เม่ือ
ปี พ.ศ. 2530 กลา่ว “วนัหนึง่เราอาจจะสามารถ

แทนท่ีความทรงจ�าท่ีเลวร้ายด้วยความทรงจ�าดี ๆ ได้” 
รายงานการวิจยัเร่ืองนีไ้ด้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารทาง

วิทยาศาสตร์ “เนเจอร์” ฉบบัวนัท่ี 27 สงิหาคม พ.ศ. 2557 โดยใน
บทบรรณาธิการของวารสาร นกัวิจยัด้านจิตประสาท ได้แก่ นายโท
โมโนริ ทาเคอชิุ และนายริชาร์ด มอร์ริส แหง่มหาวิทยาลยัเอดนิบะระ
ในสก็อตแลนด์กลา่ววา่ การศกึษานีไ้ด้เปิดโลกทศัน์ใหมใ่นการส�ารวจ
กลไกการท�างานของความทรงจ�า แม้วา่เทคนิคออพโตเจเนตคิส์จะยงั
มีข้อจ�ากดับางประการก็ตาม 

ทัง้สองเขียนลงในบทบรรณาธิการวา่ “วิศวกรรมเชิงโมเลกลุชว่ย
จดุประกายให้เราเข้าใจเครือขา่ยทางสรีรวิทยาท่ีซอ่นอยูข่องความทรง
จ�ามากย่ิงขึน้” 

นกัวทิยาศาสตร์คน้พบวธีิลบความทรงจ�าทีเ่ลวร้าย 

นั            
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

สมองกลีบขมบั

อมิกดาลา

ฮิปโปแคมปัส

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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บอลลนูสง่ความหวาน

ทางเดนิพเิศษส�าหรับชาวสังคมก้มหน้า 

กลุม่นกัเคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้ปลอ่ยบอลลนูสง่ขนมช็อกโก
พายหลายพนัชิน้ลอยข้ามฝ่ังไปยงัเกาหลีเหนือ โดยขนมรส
ช็อกโกแลตนีก้ลายเป็นเป้าท่ีมีรายงานวา่ถกูรัฐบาลเกาหลีเหนือ
สัง่ห้าม 

 เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 นกัเคลื่อนไหวตอ่ต้าน
รัฐบาลเกาหลีเหนือราว 200 คน รวมตวักนัปลอ่ยบอลลนูขนาด
ใหญ่จ�านวน 50 ลกูท่ีผกูขนมกินเลน่น�า้หนกัรวม 350 กิโลกรัม
จากสวนสาธารณะในเมืองพาจ ูซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณชายแดนของ
เกาหลีทัง้สองประเทศ ขนมท่ีสง่ไปประกอบด้วยช็อกโกพาย 
10,000 ชิน้ ซึง่เป็นขนมยัว่น�า้ลายสอดไส้ครีมเคลือบชอกโกเลต 

คนงานเกาหลีเหนือท่ีท�างานในโรงงานของเกาหลีใต้ในนิคม
อตุสาหกรรมแคซองจะได้รับแจกขนมช็อกโกพายเป็นโบนสั เป็น
เหตใุห้ขนมยอดยอดนิยมชนิดนีถ้กูน�าไปซือ้ขายอยา่งแพร่หลาย
ในตลาดมืดในราคาท่ีสงูมาก 

 การท่ีขนมจากเกาหลีใต้นีถ้กูน�ามาใช้เป็นเงินสกลุหนึง่
อยา่งไมเ่ป็นทางการกลายเป็นเร่ืองท่ีมากเกินจะรับได้ส�าหรับ
รัฐบาลเกาหลีเหนือ ทัง้นีมี้รายงานขา่วจากเกาหลีใต้ระบวุา่ฝ่าย
เกาหลีเหนือสัง่ให้เจ้าของโรงงานเลกิแจกช็อกโกพาย
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

หนึง่ในสดุยอดนกัเพาะพนัธุ์จระเข้ของ
ประเทศฟิลปิปินส์ได้สร้าง “เรือโนอาห์” 
ส�าหรับจระเข้สายพนัธุ์ท่ีเสี่ยงตอ่การสญู
พนัธุ์ 

นายเกลนน์ รีบอง และทีมงานชว่ย
กนัดแูลจระเข้ฟิลปิปินส์ ท่ีเขาใช้เคร่ือง
ฟักออกจากไขซ่ึง่เก็บมาจากรังของแม่
จระเข้ ศนูย์อนรัุกษ์จระเข้ของนายรี 
บองตัง้อยูใ่นเมืองเปอร์โต พรินซ์ซา ท่ี
อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของฟิลปิปินส์ 
ท่ีน่ีมีจระเข้น�า้จืดและน�า้เคม็อยูร่าว 
500 ตวั โดยทัง้หมดถกูเลีย้งในแทงก์
น�า้โลหะ 

ในอดีตจระเข้ฟิลปิปินส์จ�านวน
มากเคยอาศยัอยูท่ัว่ไปตามทะเลสาบ
น�า้จืดและแมน่�า้ทัว่หมูเ่กาะในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ แตก่ารลกัลอบลา่

จระเข้เพ่ืออตุสาหกรรมแฟชัน่แทบจะท�าให้
สตัว์ประจ�าถ่ินชนิดนีส้ญูพนัธุ์ นายรีบอง
ระบวุา่ในธรรมชาติอาจมีจระเข้สายพนัธุ์นี ้
เหลืออยูไ่มถ่งึ 250 ตวั   เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เมอืงฉงช่ิงในประเทศจนีได้จดัท�าทางเท้าพเิศษส�าหรับส�าหรับคนตดิโทรศัพท์มอืถอื เพือ่

ป้องกนัไม่ให้คนทีม่วัแต่ก้มหน้าก้มตาส่งข้อความหรือเล่นทวติเตอร์ไปชนคนอืน่ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่า การเปิดทางเดนิพเิศษนีม้จุีดประสงค์เพือ่ประชด

ประชัน กล่าวคอืต้องการเตอืนนักแชทว่าการเล่นทวติเตอร์ระหว่างเดนิบนถนนอาจท�าให้

เกดิอนัตรายได้ 

“บนถนนมทีั้งคนแก่และเดก็จ�านวนมาก และการเดนิไปเล่นโทรศัพท์มอืถอืไปกอ็าจ

ท�าให้ชนผู้ใช้ถนนคนอืน่โดยไม่จ�าเป็น” นองเช็ง เจ้าหน้าทีก่ารตลาดของเหม่ยซิน กรุ๊ป 

ซ่ึงเป็นบริษทัจดัการพืน้ทีใ่นเขตสันทนาการของเมอืงฉงช่ิงกล่าว 

บริษทัเหม่ยซินได้ท�าเคร่ืองหมายแบ่งทางเท้าความยาว 50 เมตรออกเป็นสองช่อง

ทางคู่ขนานกนั โดยช่องทางหน่ึงไม่อนุญาตให้คนใช้โทรศัพท์มอืถอื ส่วนอกีช่องทางน้ัน

อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มอืถอืได้แต่ต้อง “แบกรับความเส่ียงเอง”  

ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส

วทิยาศาสตร์

สุดเพีย้น
เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 นกัวทิยาศาสตร์

ญ่ีปุ่นเขา้รับรางวลัจากผลงานวจิยัอนัแปลก

ประหลาดของเขาเก่ียวกบัความล่ืนของเปลือก

กลว้ย “ผมไดรั้บหลกัฐานท่ีบ่งช้ีวา่ ค่าการ

เสียดสีใตเ้ปลือกกลว้ยต�่าพอท่ีจะท�าใหเ้ราล่ืน

ไถลได”้ นายคิโยชิ มาบุชิ ศาสตราจารยป์ระจ�า

ภาควชิาวศิวกรรมชีวเวชแห่งมหาวทิยาลยัคิตา

ซาโตในประเทศญ่ีปุ่นกล่าว 

นายมาบุชิไดรั้บรางวลัอิกโนเบล ซ่ึงจดัข้ึน

เป็นประจ�าทุกปีเพ่ือมอบรางวลัใหแ้ก่การคน้พบ

ทางวทิยาศาสตร์ท่ีบางคร้ังอาจฟังดูเพ้ียน ๆ แต่

บ่อยคร้ังกส็ามารถน�ามาใชไ้ดจ้ริงอยา่งไม่น่าเช่ือ 

นายมาบุชิกล่าววา่ การศึกษาน้ีเป็นการ 

ต่อยอด งานวจิยัของเขาเก่ียวกบัระบบหล่อล่ืน

ในขอ้ต่อของมนุษย ์ขอ้ดีอีกอยา่งของการศึกษา

น้ีกคื็อเพ่ือนร่วมงานของเขามีกลว้ยหอมใหกิ้น

มากมาย 

 ผูไ้ดรั้บรางวลัท่ีเขา้ร่วมงานเชิดชูเกียรติ

ซ่ึงจดัข้ึนท่ีมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด โดยนิตยสาร 

จดหมายเหตุงานวจิยัท่ีไม่น่าจะเป็นไปได ้

ประกอบดว้ยคณะนกัวทิยาศาสตร์ท่ีสงสยั

วา่การเล้ียงแมวเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตหรือไม่ 

และนกัวทิยาศาสตร์ท่ีคน้พบวา่การเอาหมูหมกั

เกลือยดัจมูกช่วยใหเ้ลือดก�าเดาหยดุไหล

ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส

เรือโนอาห์ส�าหรับจระเข้
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ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ความส�าเร็จ
ของวนัน้ี
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นาวกิโยธินอนิโดนีเซียและสหรัฐฯ 
แข่งกันไล่จบัเป็ดหลังการฝึกร่วมทาง
ทหารในเมืองซโิดอาร์โจ บนเกาะ
ชวาตะวันออก ประเทศอนิโดนีเซีย 
ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2557 ใน
การเตรียมความพร้อมส�าหรับ
ภารกจิการบรรเทาภยัพบิตัแิละ
ภารกจิอ่ืน ๆ ตลอดจนการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสองกองทพั 
บุคลากรทางทหาร 66 นายจาก
ทัง้สองประเทศได้เข้าร่วมการฝึก
จ�าลองยุทธนาวกิโยธินประจ�าปี พ.ศ. 
2557 ซึ่งมีระยะเวลาทัง้สิน้ 10 วัน 

ท่านอยากเห็นรูปท่ีท่านช่ืนชอบจากการฝึกหรือ
กิจกรรมร่วมคร้ังท่ีผา่นมาปรากฎในคอลมันภ์าพส่ง

ทา้ยหรือไม่ กรุณาส่งรูปของท่านมาเพ่ือพิจารณา
ไดท่ี้ EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM

ภาพโดย 
จูนี คริสวนัโต
เอเอฟพี / เกต็ต้ีอิมเมจ

APDF
 ภาพส่งท้าย
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กรุณาระบุ:
• ช่ือ
• อาชีพ
• ค�าน�าหน้านามหรือยศ
• ท่ีอยู่
• อีเมล (หากมี)

สแกนภาพนีด้้วย
โทรศพัท์มือถือ
ของคณุ เคร่ือง
อา่นรหสัจะน�า
คณุไปสูเ่วบ็ไซต์
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