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การสืบทอด
อ�านาจ 
การรู้จกัตวัตนของ
คมิ จองอนึ เป็นสิ่งส�าคัญ
ต่อเสถยีรภาพของภมูภิาค
หรือไม่
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เร่ืองเด่น
10 การต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่เก่ียวข้องกับอาวุธ
 อานุภาพท�าลายล้างสูง    
 เหตใุดการหยดุยัง้การแพร่กระจายอาวธุอานภุาพท�าลาย
 ล้างสงูจงึเป็นสิง่ส�าคญั 

14  การหยุดยัง้การลักลอบค้าอาวุธอานุภาพ
 ท�าลายล้างสูง  
 วิธีการสร้างความร่วมมือเพ่ือแบง่ปันข้อมลูทางเทคนิค

18 ปรากฏการณ์คมิ จองอนึ  
 นกัวิเคราะห์เก่ียวกบัเกาหลีเหนือ จบัตาดผูู้น�าของ
 ประเทศนีอ้ยา่งกระตือรือร้น เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบับคุคลผู้
 นีใ้ห้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ และเพ่ือจ�ากดัความตงึเครียด
 ในคาบสมทุรเกาหลี 

24  กจิกรรมทางการเมือง  
 อินเดียเปลี่ยนช่ือนโยบาย “มองตะวนัออก” มาเป็น 
 “รุกตะวนัออก” และผลกัดนัวาระท่ีมุง่เน้นการปฏิบตักิบั
 พนัธมิตรในภมิูภาค

28 ก�าเนิดกลุ่มอ�านาจใหม่   
 สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
 เข้าสูค่วามเป็นประชาคมท่ีมีศกัยภาพ และอ�านาจด้าน
 เศรษฐกิจและอ่ืน ๆ

34 การอ้างสิทธิในทะเล และสถานการณ์ที่หกัเห
 การเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ของจีน และการปฏิบตัท่ีิไม่
 สอดคล้องกนั แสดงให้เหน็ถงึแรงจงูใจท่ีนา่สงสยั 

42 การลดภยัคุกคามจากการก่อการร้ายของ
 นักรบ ที่เดนิทางกลับประเทศ
 กลุม่นกัรบหวัรุนแรงท่ีกลบัจากซีเรียและอิรัก 
 ต้องได้รับการฟืน้ฟพูฤตกิรรมและน�ากลบัเข้าสูส่งัคม

48 แนวปฏบิตัทิางกฎหมายที่ด ี15 ข้อ เพื่อ
 จดัการกับการก่อการร้าย
 วิธีการสนบัสนนุกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของ
 ประเทศ

52 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เพื่อการรักษาความ
 ม่ันคงชายแดน 
 การแบง่ปันข้อมลูจะชว่ยเสริมสร้างขีดความสามารถใน
 การบงัคบัใช้กฎหมาย
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สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ภาพบนปกนีบ้ง่บอกถงึ
ปริศนาท่ีเป็นลางร้ายของ
นายคมิ จอง อนึ ผู้น�า
เกาหลีเหนือ
ภาพประกอบโดย ฟอรมั

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ 

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 มาเลเซียออกกฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้าย
 เพ่ือยบัยัง้กลุม่นกัรบอิสลาม

56 ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ  
 บดิาผู้ ก่อตัง้สงิคโปร์ มอบเสถียรภาพไว้เป็นมรดกของประเทศ 

58 กระบอกเสียง
 จีนและรัสเซีย: มิตรภาพเฉพาะกิจ 

60 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในอินเดีย 

62  ส่ือและวทิยาการ 
 ภยัพิบตัท่ีิผา่นมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างเคร่ืองมือ
 ท่ีเป็นนวตักรรมใหมใ่นการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ในอนาคต

64 ข่าวรอบโลก
 ขา่วจากทัว่โลก 

65 ประเทอืงปัญญา
 สมาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง 
 สมองและนิว้หวัแมมื่อ

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก 
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและ เร่ืองบนัเทิง 

67 ภาพส่งท้าย
 การแสดงของกองทหารเกียรตยิศสาธารณรัฐเกาหลี
   ท่ีพิพิธภณัฑ์อนสุรณ์สถานแหง่สงครามเกาหลีในกรุงโซล
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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 แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลตรี เอริก พี. เวนดต์
เสนาธิการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลเรือตรี มาร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
พนัโท คริสโตเฟอร์ ดี. สแตงเกิล

ผู้จดัการนิตยสาร, 
เอเซีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

จุดวกิฤต
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นานาทัศนะ
APDF

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ 

ยิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร เอเชีย 

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบั

ไตรมาสท่ีส่ีของปี พ.ศ. 2558 

ท่ีมีประเดน็ส�าคญัในเร่ือง

จุดวกิฤต เน้ือหาในฉบบัน้ีจะเป็นการ

วเิคราะห์เก่ียวกบัพลวตัในระดบัภมิูภาค

ในอินโดเอเชียแปซิฟิก และระบุพื้นท่ีท่ีมี

ความเส่ียงต่อการการเพิ่ม การขยาย และ

ความขดัแยง้ทางทหาร 

หลายปีท่ีผา่นมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนในอินโดเอเชียแปซิฟิกไดช่้วยใหป้ระชากรหลาย

ลา้นคนหลุดพน้จากความยากจน และท�าใหห้ลาย ๆ ประเทศมีงบประมาณมากข้ึนในการใชจ่้ายดา้น

โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยแีละความมัน่คง อยา่งไรกต็าม ความเจริญรุ่งเรืองท่ีเพิ่มข้ึนน้ีกน็�ามาซ่ึง

การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนและความตอ้งการแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

สภาพแวดลอ้มทางทะเล ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศต่าง ๆ ไดด้�าเนินกลยทุธ์เพื่อ

รักษาผลประโยชนแ์ห่งชาติของตนเอง บางประเทศเลือกกลยทุธ์ท่ีเป็นการเพิ่มระดบัเสถียรภาพโดยรวม

ในอินโดเอเชียแปซิฟิก ในขณะท่ีบางประเทศกลบัท�าลายความมัน่คงนั้นโดยส้ินเชิงดว้ยการกระท�าท่ี

กา้วร้าวและยัว่ยใุนบางคร้ัง 

สภาพแวดลอ้มดา้นความมัน่คงในอินโดเอเชียแปซิฟิกท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจากการท่ี

สหรัฐฯ ยงัคงมีบทบาทอยา่งต่อเน่ือง เครือข่ายพนัธมิตรและหุน้ส่วนท่ีแขง็แกร่งของสหรัฐฯ ตลอดจน

องคก์รแบบพหุพาคีไดทุ่้มเทใหก้บัการรักษาความมัน่คงในภมิูภาค สภาพแวดลอ้มดา้นความมัน่คงท่ีเป็น

อยูน้ี่จะช่วยใหป้ระเทศต่าง ๆ สามารถจดัการกบัความทา้ทายดา้นความมัน่คงไดอ้ยา่งมีชั้นเชิง และขดั

ขวางไม่ใหป้ระเทศท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มาบงการประเทศท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 

การสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือแบบพหุภาคีอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงท่ีส�าคญัยิง่ต่อการพฒันา

หนทางแกปั้ญหาทางดา้นความมัน่คงในภมิูภาคท่ีมีความยดืหยุน่เพื่อจดัการกบัจุดวกิฤตและภยัคุกคามท่ี

อาจเกิดข้ึนในภมิูภาค ขอ้พิพาทเก่ียวกบัดินแดน องคก์รสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง การแพร่กระจายอาวธุ 

การลกัลอบคา้ยาเสพติดและการคา้มนุษย ์ตลอดจนความทะเยอทะยานดา้นนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะ

ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขบนพื้นฐานของความร่วมมือเพื่อลดภยัคุกคามท่ีก�าลงัมีอยูแ่ละท่ีก�าลงัจะเกิดข้ึน 

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึงส�าหรับผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด และผมยนิดีรับ

ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นกบัเราไดท่ี้ contact-apdf@apdforum.com
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ผู้เขียนบทความ
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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

Program Manager
Asia Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI  
96861-4013 USA

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

เรายนิดรัีบค�าตชิมและข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

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

นายทอม แอบคี และ นายจรีี โคมเิน็ก เป็นผู้ เขียนบทความเก่ียว
กบัไบโอเมตริกซ์และการรักษาความมัน่คงชายแดนท่ีตีพิมพ์ใน ฟอรมั ฉบบันี ้
นายแอบคีเป็นนกัวิจยัและนกัเขียนอิสระในเมืองบงักาลอร์ ประเทศอินเดีย เขา
ได้เขียนบทความและรายงานการวิจยัในหวัข้อตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารท�าเหมืองแร่ไป
จนถงึการอพยพย้ายถ่ินโดยถกูบงัคบั นายแอบคีเกิดและเตบิโตในบาร์เบโดส แต่
พกัอาศยัและท�างานในแอลจีเรีย มาลี ตนิูเซียและลเิบีย นายโคมิแน็กเป็นนกั
ขา่วอิสระในสาธารณรัฐเช็ก เขาเขียนขา่วและบทความเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การ
ป้องกนัและความมัน่คงในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก รัสเซียและเครือรัฐ
เอกราชรวมทัง้เอเชีย โดยเขียนให้กบัสื่อสิง่พิมพ์และองค์กรตา่ง ๆ ได้แก่ ไอเอช
เอส เจนส์, บสิซเินส นิวส์ ยโุรป, มลูนิธิเจมส์ทาวน์ และ ซีเอน็บีซี ยโูรเปียน บสิซิ
เนส  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 52

พ.ท.แฟรงคลิน โซเซนแบลตต์ กองทพับกสหรัฐฯ เป็นท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายประจ�าหนว่ยบญัชาการปฏิบตักิารพิเศษแปซฟิิกในรัฐฮาวาย เขาจบ
การศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาศลิปศาสตร์จากมหาวิทยาลยัเจมส์ แมดสินั 
และสาขานิตศิาสตร์จากโรงเรียนกฎหมายแหง่มหาวิทยาลยัเวอร์จิเนีย และจบ
การศกึษาระดบัปริญญาโทในสาขานิตศิาสตร์จากศนูย์กฎหมายและโรงเรียน
เหลา่ทหารพระธรรมนญู อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 48
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แป
ซฟิิ

ก 
ดร.อัลเฟรด โอห์เลอร์ส เป็น
ศาสตราจารย์ประจ�าศนูย์ความมัน่คง
ศกึษาเอเชียแปซฟิิกท่ีเมืองโฮโนลลู ู
รัฐฮาวาย เขามีความเช่ียวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ด้วยเร่ืองการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจและการพฒันา
ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ก่อน
หน้านีเ้ขาเป็นรองศาตราจารย์ประจ�า
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีโอ๊คแลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์ ดร.โอห์เลอร์สจบ
การศกึษาระดบัปริญญาเอกในสาขา
เศรษฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลยั

ซดินีย์ เขาจบการศกึษาระดบัปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยัแมคควอรี ประเทศออสเตรเลยี ดร.โอห์เลอร์สได้เขียนถงึประเดน็ตา่ง ๆ  
เก่ียวกบัการพฒันาอยา่งรวดเร็วของเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ และหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปกครอง ความเป็นประชาธิปไตย การทจุริต 
สาธารณสขุ ความขดัแย้งทางด้านชาตพินัธุ์ ฯลฯ อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 10

นา
ยส

ทิธ
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ถ 
ศรี

วสั
ตา

วา

นายสิทธารถ ศรีวัสตาวา 
เป็นนกัขา่วอิสระ ท่ีปรึกษาและนกั
เขียนในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย  
เขาเขียนขา่วตา่งประเทศและ
บทความด้านยทุธศาสตร์ ความ
มัน่คง การเมือง การป้องกนั 
พลงังาน และหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบั
เอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ กวา่ 20 ปีท่ีประกอบอาชีพนกัขา่ว 
เขาเป็นผู้สื่อขา่วให้กบัหนงัสือพิมพ์ 
เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย และเนือ้หา
ท่ีเขาเขียนยงัได้รับการตีพิมพ์อยา่ง

กว้างขวางในหนงัสือพิมพ์และนิตยสารอ่ืน ๆ ในเอเชีย ยโุรปและสหรัฐอเมริกา 
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 28
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มองภูมิภาค
APDF

 อนิเดยี

 ฟิลิปปินส์

เปิดตวั 
เรือด�าน�า้โจมต ี
ล�าใหม่
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 กองทพัเรืออินเดียได้
เผยโฉมเรือด�าน�า้ชัน้สกอร์ปิเนล่�าแรก ท่ีตอ่ขึน้เองใน
ประเทศท่ีอูต่อ่เรือมาซากอนในเมืองมมุไบ โดยมีนาย
มโนฮาร์ ปาร์ริการ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
อินเดีย และนายเดเวนธรา ฟัดนาวิส มขุมนตรีรัฐมหา
ราษฏระเป็นประธานในพิธีปลอ่ยเรือด�าน�า้ดีเซลไฟฟ้า
ล�าดงักลา่ว ซึง่ต้องผา่นการทดสอบในทะเลก่อนท่ีจะ
ได้รับการบรรจเุข้าเป็นสว่นหนึง่ของกองเรือยทุธการ 
ปัจจบุนัอินเดียก�าลงัร่วมมือกบับริษัทอูต่อ่เรือทหาร
ของฝร่ังเศสเพ่ือตอ่เรือด�าน�า้หกล�า โดยมีก�าหนดจะสง่
มอบเรือล�าแรกในปี พ.ศ. 2559 ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ประกาศใช้กฎลูกเรือคู่ในห้องนักบิน
นเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ฟิลิปปินส์กลาย
เป็นประเทศล่าสุดท่ีก�าหนดใหต้อ้งมีลกู
เรือ 2 คนอยูใ่นหอ้งนกับินของสายการบิน

ตลอดเวลาหลงัเกิดเหตุการณ์ท่ีนกับินผูช่้วย
ของเคร่ืองบินเยอรมนัจงใจขบัเคร่ืองบินชน
ภเูขาเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 

กรมการบินพลเรือนของฟิลิปปินส์
ประกาศการตดัสินใจดงักล่าวหลงัจากท่ีเจา้
หนา้ท่ีสอบสวนสรุปวา่นายแอนเดรียส ลบิูตซ์ 
นกับินผูช่้วยของสายการบินเยอรมนัวงิส์ได้
จงใจขบัเคร่ืองบินชนเทือกเขาแอลป์ในฝร่ังเศส

หลงัปิดลอ็กประตูหอ้งนกับินไม่ใหน้กับินท่ี
หน่ึงเขา้ไปได ้ส่งผลใหลู้กเรือและผูโ้ดยสาร
เสียชีวติทั้งล�า 150 คน 

ขอ้บงัคบัท่ีก�าหนดข้ึนระบุวา่ “ส�าหรับ
เคร่ืองบินท่ีผา่นการรับรองใหท้�าการบินโดย
นกับินสองคนนั้น จะตอ้งมีลกูเรือซ่ึงควรเป็น
เพศชายแต่ไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นนกับินอยูใ่นหอ้ง
นกับินในกรณีท่ีนกับินคนหน่ึงจ�าเป็นออกจาก
หอ้งนกับินเพื่อท�าธุระส่วนตวั” 

นายวลิเลียม ฮอตชคิ์สส์ อธิบดีกรมการบิน
พลเรือนของฟิลิปปินส์กล่าววา่ผูด้ �าเนินการเดิน

อากาศทั้งหมดตอ้งแกไ้ขคู่มือปฏิบติัการบิน
ของตนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัใหม่น้ี 
สายการบินจ�านวนมากทัว่โลกไดป้ระกาศใช้
กฎนกับินคู่นบัตั้งแต่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเม่ือ
วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

เจา้หนา้ท่ีสอบสวนเหตุการณ์เคร่ืองบิน
ตกในฝร่ังเศสไดป้ระกาศเม่ือเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558 วา่ ขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกขอ้มูล
การบินของเคร่ืองบินล�าดงักล่าวไดย้นืยนัผล
การสอบสวนก่อนหนา้น้ีท่ีระบุวา่ผูช่้วยนกับิน
กระท�าการโดยเจตนา  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ใ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ศรีลังกา 

จนี

ผู้ น�าศรีลงักาและปากีสถานกลา่ววา่ ทัง้สองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงหก

ฉบบัเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมา โดยหนึง่ในนัน้เป็นข้อตกลงวา่

ด้วยพลงังานนิวเคลียร์ เน่ืองจากศรีลงักาซึง่เป็นประเทศท่ีเป็นเกาะท่ีมีความ

ส�าคญัทางยทุธศาสตร์มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แหง่แรกในประเทศ  

แม้จะยงัไมมี่รายละเอียดใด ๆ เก่ียวกบัข้อตกลงดงักลา่ว แตก่ารลงนามเกิดขึน้

หลงัจากท่ีอินเดียให้ข้อตกลงในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 วา่จะพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางนิวเคลียร์ให้แก่ศรีลงักา และให้การฝึกอบรมบคุลากรด้วย 

นายไมตรีพาลา สริิเสนา ประธานาธิบดีคนใหมข่องศรีลงักาได้ชนะการเลือก

ตัง้อยา่งถลม่ทลายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ซึง่ถือเป็นการสิน้สดุการปกครอง

ตลอดหนึง่ทศวรรษท่ีผา่นมาของนายมหินทะ ราชปักษา และได้พยายามลดอิทธิพล

ของจีนตอ่ศรีลงักา ซึง่สร้างความไมพ่อใจแก่อินเดียก่อนหน้านี ้

ปากีสถานและศรีลงักามีความสมัพนัธ์อนัแนน่แฟ้นมาอยา่งยาวนานโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในด้านความมัน่คง ซึง่ทางรัฐบาลปากีสถานได้ให้ความชว่ยเหลือทางทหาร

แก่ศรีลงักาในการปราบปรามกลุม่กบฏพยคัฆ์ทมิฬท่ีเพ่ิงสิน้สดุลงเม่ือปี พ.ศ. 2552 

ในระหวา่งการแถลงขา่วร่วมกบันายกรัฐมนตรีนาวาซ ชารีฟของปากีสถาน 

ประธานาธิบดีสริิเสนากลา่ววา่ “ในชว่งเวลาวิกฤตหิลงัจากท่ีเราได้รับเอกราชนัน้ 

เราได้ยืนเคียงข้างกนัและกนัอยา่งมัน่คงตลอดมา” และกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ตนรู้สกึ 

“ขอบคณุเป็นอยา่งย่ิงส�าหรับการสนบัสนนุอนัหนกัแนน่ของปากีสถานในการตอ่สู้

กบัการก่อการร้าย” 

“เราหารือกนัเก่ียวกบัข้อตกลงในระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาต ิและลงนาม

ในข้อตกลงหกฉบบัวา่ด้วยเร่ืองการจดัการภยัพิบตั ิกีฬา การขนสง่สนิค้า พลงังาน

นิวเคลียร์ และความร่วมมือด้านยาเสพตดิและการศกึษา” นายสริิเสนากลา่วเพ่ิม

เตมิ 

ปากีสถานมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีใช้งานอยูส่ามแหง่ ซึง่สามารถผลติไฟฟ้ารวม

กนัได้ประมาณ 740 เมกะวตัต์ และได้เร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ิมอีกสอง

แหง่ ซึง่หนึง่ในนัน้เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 2,200 เมกะวตัต์ท่ีได้รับความชว่ย

เหลือทางเทคนิคจากจีนและตัง้อยูท่ี่พาราไดซ์ บีช ริมฝ่ังทะเลอาหรับซึง่อยูห่า่งจาก

เมืองการาจีไปทางตะวนัตกเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เจา้หนา้ท่ีระดบัสูง
ถกูด�ำเนินคดีฐำนทุจริต
นายโจว หยง่คงั อดีตผูอ้ �านวยการฝ่ายความมัน่คงของจีนถกูอยัการตั้ง
ขอ้หากระท�าการทุจริตและเปิดเผยความลบัของชาติ ซ่ึงนบัวา่เป็นนกัการ
เมืองระดบัสูงท่ีสุดของจีนท่ีถกูด�าเนินคดีในรอบ 30 กวา่ปีท่ีผา่นมา 

ส�านกังานอยัการประชาชนสูงสุดไดป้ระกาศค�าฟ้องซ่ึงไดรั้บการ
จบัตามองเป็นเวลานานจากหลายฝ่ายลงในเวบ็ไซตเ์ม่ือเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2558 หลงัการสอบสวนอนัยาวนานซ่ึงท�าใหอ้ดีตพนัธมิตรของนาย
โจวในรัฐบาลและอุตสาหกรรมน�้ามนัถกูตรวจสอบอยา่งละเอียดไปดว้ย 
แต่กไ็ม่ไดข้อ้มูลท่ีส�าคญัใด ๆ เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่าวหาดงักล่าว 

นายโจวผูมี้บุคลิกเคร่งขรึมน่าเกรงขามซ่ึงเป็นอดีตสมาชิกคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตห์รือ “โปลิตบูโร” ถกูสอบสวนตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2556 และไม่เคยออกมาใหค้วามเห็นใด ๆ นบัแต่นั้นเป็นตน้
มา 

นายดาลี หยาง นกัรัฐศาสตร์ประจ�ามหาวทิยาลยัชิคาโกกล่าววา่ “การ
ประกาศขอ้หาในการด�าเนินคดีกบันายโจวถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีน�าไปสู่
จุดจบของเขา” เพราะเปรียบเสมือนการยนืยนัตามท่ีหลายฝ่ายเช่ือวา่นาย
โจวมีความผดิจริงตามค�าฟ้อง 

นายโจววยั 72 ปี เป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงสุดท่ีถกูตั้งขอ้หาในยคุท่ี
ประธานาธิบดี สี จ้ินผงิ ด�าเนินนโยบายกวาดลา้งการทุจริตซ่ึงเร่ิมมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นายโจวจะกลายเป็นนกัการเมืองระดบัสูงท่ีสุดท่ีถกู
น�าตวัข้ึนศาลนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ซ่ึงมีการด�าเนินคดีในขอ้หากบฏ
กบัภรรยาของเหมาเจ๋อตุงและสมาชิกรายอ่ืนของ “แก๊งส่ีคน” ท่ีลงโทษ
บรรดานกัการเมืองฝ่ายตรงขา้มระหวา่งการปฏิวติัวฒันธรรมช่วงปี พ.ศ. 
2509 – 2519 

แมส่ื้อของรัฐจะพยายามโนม้นา้ววา่การตั้งขอ้หากบันายโจวเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นความมุ่งมัน่ของพรรคท่ีตอ้งการจะปราบปรามการทุจริต
โดยไม่ค�านึงถึงต�าแหน่งของผูก้ระท�าผดิ แต่ในขณะเดียวกนักเ็ป็นท่ีรับรู้
กนัโดยทัว่ไปวา่น่ีเป็นส่วนหน่ึงของความขดัแยง้ภายในพรรครัฐบาลของ
จีนท่ีมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในกลุ่มผูน้�าระดบัสูง และการก�าจดัผูท่ี้อาจ
จะกลายเป็นคู่แข่งของประธานาธิบดี สี จ้ินผงิ 

“การทุจริตเป็นเร่ืองธรรมดาของผูด้ �ารงต�าแหน่งในระดบัสูงในพรรค 
ดงันั้นจึงดูเหมือนวา่นายโจวน่าจะเป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของผูแ้พใ้นศึก
ช่วงชิงอ�านาจ” นายจาง หล่ีฟ่าน นกัวเิคราะห์และนกัประวติัศาสตร์ใน
กรุงปักก่ิงกล่าว  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ความร่วมมือด้านพลงังาน

นิวเคลียร์
ไอสตอ็ก
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ข่าวผู้ก่อการร้าย
APDF

ออกกฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้าย

เพื่อยับยัง้กลุ่มนักรบอสิลาม 

ชาวมาเลเซีย
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

อาคารรัฐสภา
มาเลเซียในกรุง
กวัลาลมัเปอร์
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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าเลเซียได้น�ามาตรการการคมุขงัโดย
ต้องไมต้่องมีการพิจารณาคดีกลบัมา
ใช้ใหมอี่กครัง้เม่ือฝ่ายนิติบญัญตัไิด้
อนมุตักิฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้าย

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ซึง่รัฐบาลระบวุา่เป็นสิง่จ�าเป็นใน
การตอ่สู้กบักลุม่นกัรบอิสลาม 

รัฐบาลมาเลเซียกลา่วในชว่งปลายปี พ.ศ. 2557 วา่
มาตรการใหมเ่ป็นสิง่จ�าเป็นหลงัจากท่ีมีการจบักมุชาวมาเลเซีย 
100 คนท่ีต้องสงสยัวา่ให้การสนบัสนนุแก่กลุม่นกัรบของรัฐ
อิสลามแหง่อิรักและซีเรีย ทางการเช่ือวา่มีชาวมาเลเซียกวา่ 60 
คนท่ีเข้าร่วมในการสู้รบในซีเรียและอิรัก และมีอีก 10 คนท่ีถกู
สงัหาร 

กฎหมายการป้องกนัการก่อการร้ายได้ผา่นมตขิองสภาผู้
แทนราษฎรในเวลาหลงัจากเท่ียงคืนไปแล้วหลงัจากท่ีใช้เวลาใน
การอภิปรายหลายชัว่โมง โดยมีผู้ลงมตเิหน็ชอบ 79 เสียง และ
ลงมตคิดัค้าน 60 เสียง กฎหมายนีจ้ะท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถคมุ
ขงัผู้ ต้องสงสยัได้อยา่งไมมี่ก�าหนดโดยไมต้่องมีการพิจารณาคดี
และไมอ่นญุาตให้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาล

บรรดานกัวิจารณ์ตา่งออกความเหน็กนัอยา่งรุนแรงวา่ 
การผา่นกฎหมายครัง้นีเ้หมือนเป็นการน�ากฎหมายการรักษา
ความมัน่คงท่ีอือ้ฉาวท่ีถกูยกเลกิไปในปี พ.ศ. 2555 กลบัมาใช้
ใหม ่และเตือนวา่กฎหมายดงักลา่วอาจเป็นการก�าจดัเสรีภาพ
พลเมืองอยา่งรุนแรง  

กฎหมายการป้องกนัการก่อการร้ายซึง่รัฐสภามาเลเซียเร่ิม
พิจารณาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เน้นวา่บคุคลใดก็ตามไม่
สามารถถกูจองจ�าเพียงเพราะความเช่ือหรือกิจกรรมทางการ
เมืองของตน 

กฎหมายข้อท่ีสองคือ มาตรการพิเศษในการตอ่ต้านการก่อ
ร้ายในตา่งประเทศ ซึง่ให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าท่ีในการระงบัหรือ
ยกเลกิเอกสารการเดนิทางของประชาชนหรือชาวตา่งชาตท่ีิเช่ือ
วา่จะมีสว่นร่วมหรือให้การสนบัสนนุการกระท�าท่ีเป็นการก่อการ
ร้าย 

สื่อท้องถ่ินอ้างค�ากลา่วของนายอาหมดั ซาฮิด ฮามิด ิ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ท่ีกลา่วในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2558 วา่ กฎหมายสองข้อนีมี้เป้าหมายเพ่ือยบัยัง้การก่อการร้าย
และป้องกนัไมใ่ห้มาเลเซียกลายเป็นทางผา่นของผู้ ก่อการร้าย
ตา่งชาต ิ

เนือ้หาสว่นอ่ืน ๆ ของกฎหมายนีเ้ป็นข้อก�าหนดในเร่ืองการ
เพ่ิมบทลงโทษตอ่การกระท�าท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อร้าย รวมทัง้
โทษจ�าคกุไมเ่กิน 30 ปีส�าหรับผู้ ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหรือการ

เรียนการสอน การเดนิทางเข้าหรือออกจากมาเลเซียเพ่ือกระท�า
การก่อการร้ายในตา่งประเทศ และการสร้าง “ระบบขนสง่” เพ่ือ
ใช้ในการก่อการร้าย

นอกจากนี ้การครอบครองสิง่ของท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อการ
ร้ายอาจท�าให้ต้องโทษจ�าคกุเจ็ดปี และใครก็ตามท่ีไปปรากฏตวั
ในสถานท่ีฝึกอบรมเพ่ือการก่อการร้ายอาจต้องโทษจ�าคกุ 10 ปี 

บรรดานกัวิจารณ์มีข้อกงัวลวา่กฎหมายใหมนี่จ้ะลดิรอนสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานและถกูน�าไปใช้ในทางท่ีผิดหรือเพ่ือลงโทษบคุคล  
ตา่ง ๆ อยา่งไมเ่ป็นธรรม นกัวิจารณ์กลา่ววา่กฎหมายการ
ป้องกนัการก่อการร้ายนี ้คล้ายคลงึกบักฎหมายการรักษาความ
มัน่คงภายในท่ียกเลกิไปในปี พ.ศ. 2555 

กฎหมายการรักษาความมัน่คงภายในถกูบญัญตัขิึน้ในปี 
พ.ศ. 2503 หลงัการก่อความไมส่งบของลทัธิคอมมิวนิสต์ เพ่ือ
ให้อ�านาจรัฐบาลในการป้องกนัภยัคกุคามความมัน่คงของชาต ิ
อยา่งไรก็ตาม หลายทศวรรษตอ่มา  มีคูแ่ขง่ทางการเมืองและผู้
ท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถกูคมุขงัเป็นเวลาหลายเดือนโดยไมมี่
การพิจารณาคดี “ผมมองวา่กฎหมายใหมท่ี่ออกมานีไ้มแ่ตกตา่ง
อะไรกบักฎหมายการรักษาความมัน่คงภายใน เหมือนเหล้าเก่า
ในขวดใหม”่ นายหวอ่ง เฉิน สมาชิกสภานิติบญัญตักิลา่ว 

องค์กรทนายความเพ่ือเสรีภาพซึง่เป็นกลุม่ท่ีรณรงค์เร่ืองสทิธิ
ทางด้านกฎหมายกลา่ววา่ การน�า “กฎหมายการป้องกนัท่ีกดข่ี
และล้าสมยั” มาใช้ใหมจ่ะไมช่ว่ยแก้ปัญหาในเร่ืองอนัตรายจาก
กลุม่นกัรบหวัรุนแรง องค์กรดงักลา่วเตือนวา่กฎหมายนีจ้ะท�าให้
มีการจบักมุและการคมุขงัโดยพลการของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และ
ปลอ่ยให้ชะตากรรมของผู้ถกูคมุขงัอยูใ่นเงือ้มมือของเจ้าหน้าท่ี

ชาวมาเลเซีย ม

ภายในรัฐสภามาเลเซียทีก่รุงกวัลาลมัเปอร์ใน
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2557  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ทีเ่ก่ียวข้องกับอาวุธอานุภาพท�าลายล้างสูง

เหตุใดการหยุดย้ังการแพร่
กระจายอาวุธอานุภาพท�าลาย
ล้างสูงจงึเป็นสิ่งส�าคัญ 

ผู้ก่อการร้าย
การต่อสู้กับ

ดร.อัลเฟรด โอห์เลอร์ส

ต
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อนท่ีผมเดินทางผา่นเอเชีย ผมประหลาดใจอยูบ่อ่ยครัง้ในความตระหนกัรู้อนัน้อยนิด
ของคนในพืน้ท่ีในเร่ืองความเสี่ยงท่ีเกิดจากการแพร่กระจายอาวธุอานภุาพท�าลายล้าง
สงู การสนทนาท่ีทา่อากาศยานหลกัแหง่หนึง่เม่ือเร็ว ๆ นีก้บันกัวิชาการหนุม่ทา่ทาง

เฉลียวฉลาดและเดินทางมามากก็ให้ประสบการณ์ไมต่า่งจากหลาย ๆ ครัง้ท่ีผมเคยเจอ 
ในระหวา่งท่ีรอเท่ียวบนิ เราได้พดูคยุกนัในเร่ืองความท้าทายด้านความมัน่คงอนัเร่งดว่น
ท่ีสดุท่ีประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียเผชิญอยูใ่นปัจจบุนั “อะไรนะครับ การแพร่กระจายอาวธุ
หรือ” เขาขมวดคิว้ “แตน่ัน่ไมใ่ชปั่ญหาของเราไมใ่ชห่รือครับ มนัเป็นปัญหาของพวกคณุ” 

เขาคงเหน็ผมพมึพ�าอยา่งงง ๆ “คืออยา่งนีค้รับ” เขาได้ชว่ยอธิบายตอ่ “พวกคณุเองไมใ่ช่
หรือ พวกท่ีอยูใ่นโลกท่ีเจริญแล้ว โลกท่ีหนึง่ พวกคณุสร้างของพวกนีข้ึน้มาและขายมนัไปทัว่

ทกุท่ี แล้วมนัก็ไปตกอยูใ่นมือของคนท่ีไมดี่ท่ีเอาไปขายให้กบัผู้ ร้าย พวกคณุท�าเองทัง้นัน้ ไมเ่ก่ียว
กบัเรา”  

การมองปัญหาในลกัษณะนีว้า่เป็นเร่ืองของประเทศท่ีเจริญแล้ว และการท่ีประเทศตา่ง ๆ ท่ี
ก�าลงัพฒันาในเอเชียมีความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พียงเลก็น้อยคือหนึง่ในหลาย ๆ เหตผุลวา่ท�าไม
ประชาชนทัว่ไปจงึไมค่อ่ยค�านงึถงึการแพร่กระจายของอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงู และมกัจะ
เป็นประเดน็ท่ีให้ความส�าคญักนัน้อยในกระบวนการตดัสนิใจ  อยา่งไรก็ตาม ยงัมีคนอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือ
วา่เน่ืองจากประเทศของตนไมใ่ชแ่หลง่ท่ีมาหรือจดุหมายปลายทางของอาวธุอานภุาพท�าลายล้าง
สงู ดงันัน้ จงึไมมี่วนัท่ีจะตกเป็นเป้าหมายของผู้แพร่กระจายหรือผู้ ร้ายท่ีพยายามแสวงหาประโยชน์
จากความออ่นแอในด้านตา่ง ๆ แล้วเหตใุดจะต้องกงัวล แม้จะมีแนวโน้มวา่จะมีการจดัการกบั
ปัญหานี ้แตค่นอ่ืน ๆ ก็ชีใ้ห้เหน็วา่ปัญหานีเ้ป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ียุง่ยากและมีความซบัซ้อนอยา่ง
มาก เป็นเร่ืองท่ีเกินขีดความสามารถของตนท่ีมีอยูจ่�ากดั การขาดแคลนอปุกรณ์ตรวจสอบ ความ
เช่ียวชาญและการฝึกอบรมท่ีจ�าเป็น และการต้องเผชิญกบัข้อจ�ากดัอนัเน่ืองมาจากประมวล
กฎหมายท่ีล้าสมยัและมีอยูไ่มเ่พียงพออยูบ่อ่ยครัง้ ท�าให้แม้แตผู่้ปฏิบตังิานด้านความมัน่คงท่ี
สนใจจะท�างานยงัต้องวางเฉยกบัปัญหานีอ้ยา่งนา่เศร้า เม่ือไมมี่การตระหนกัถงึความเร่งดว่น
และความส�าคญัในระดบัสงูเก่ียวกบัปั ญหา อีกทัง้ยงัต้องผจญกบัภยัคกุคามท่ีส�าคญัอ่ืน ๆ หลาย
ประการจนสดุก�าลงัอยูแ่ล้ว แล้วเราจะท�าอะไรได้บ้าง 

ข้อจ�ากดัและความท้าทายบางประการท่ีมกัจะถกูอ้างถงึนัน้เป็นเร่ืองจริงและบัน่ทอนความ
สามารถของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความตัง้ใจดีและมีความมุง่มัน่ในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายอาวธุ
อานภุาพท�าลายล้างสงู อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูท่ีผิดพลาดและการบดิเบือนข้อมลูได้บอ่นท�าลายการ
ปรึกษาหารืออยา่งรอบคอบและหนทางสูค่วามส�าเร็จในวนัข้างหน้า อปุสรรคหลายอยา่งเกิดจาก
ความไมคุ่้นเคยกบัเร่ืองนี ้การปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งอดทนและการเจรจาอาจชว่ยในการสร้างความ
สนใจและความเข้าใจซึง่อาจกลายเป็นการสนบัสนนุท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ในเวลาตอ่มา อยา่งไร
ก็ตาม การปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วควรมีการพดูถงึประเดน็ท่ีวา่ การแพร่กระจายอาวธุอานภุาพท�าลาย
ล้างสงูจะคอ่ย ๆ สง่ผลเสียตอ่ความปลอดภยั ความมัน่คงและอ�านาจอธิปไตยของประเทศตา่ง ๆ  
ท่ีได้รับผลกระทบอยา่งไรบ้าง ด้วยลกัษณะของภยัคกุคามข้ามชาตอิยา่งท่ีเป็นอยู ่บอ่ยครัง้ท่ี
การสนทนาเก่ียวกบัผลกระทบเชิงลบของการแพร่กระจายจะเป็นการหารือในระดบันานาชาตวิา่
ปัญหานีจ้ะสง่ผลเสียอยา่งไรตอ่ความมัน่คงในระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาต ิสนัตภิาพและ
เสถียรภาพ ความปลอดภยัของประชาคมโลกและอ่ืน ๆ ประเทศท่ีเก่ียวข้องจะต้องพิจารณาปัญหา
นีว้า่เป็นเร่ืองใกล้ตวัมากขึน้ ท้ายสดุแล้ว สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุคืออะไร ปัญหาการแพร่กระจายจะสง่
ผลตอ่เศรษฐกิจ ประชาชน การพฒันาในอนาคตของประเทศเหลา่นัน้อยา่งไรบ้างหากไมไ่ด้รับ
การแก้ไข พวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ปัญหา บางทีการบอกเลา่ข้อเทจ็จริงอนัโหดร้าย
อยา่งตรงไปตรงมาในแงม่มุท่ีจะกระตุ้นความสนใจมากขึน้วา่ การแพร่กระจายอาจเป็นอปุสรรคตอ่
ความส�าเร็จในการพฒันาท่ีส�าคญัอยา่งไรอาจจะชว่ยผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือขึน้ได้ 

ต
เจ้าหน้าทีห่น่วย
เผชิญเหตุฉุกเฉิน
ทางด้านวตัถุระเบิด
เคม ีชีวภาพ รังสี
และนิวเคลยีร์
ในสังกดักองทพั
ฟิลปิปินส์เข้าร่วม
การฝึกซ้อมการต่อ
ต้านการก่อการร้ายที่
เมอืงเกซอนในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์
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การอธิบายข้อเทจ็จริงทีเ่กดิขึน้
ค�าวา่การแพร่กระจายนัน้หมายถงึการแพร่กระจายขีดความ
สามารถของอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงู การแพร่กระจาย
ดงักลา่วอาจเกิดขึน้ระหวา่งรัฐ แตก็่อาจเกิดขึน้ได้ระหวา่งผู้
เลน่ท่ีเป็นรัฐกบัผู้ เลน่ท่ีไมใ่ชรั่ฐ หรือแม้กระทัง่ในกลุม่ผู้ เลน่ท่ี
ไมใ่ชรั่ฐเชน่กนั ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะเป็นการระบแุบบกว้าง ๆ ค�าวา่
ขีดความสามารถนัน้ไมไ่ด้หมายถงึการครอบครองกลไกอาวธุ
อานภุาพท�าลายล้างสงูท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้วเพียงอยา่งเดียว แต่
ยงัครอบคลมุถงึเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลติกลไกดงักลา่ว สว่น
ประกอบและวสัดท่ีุจ�าเป็นและความเช่ียวชาญทางสติทาง
ปัญญาท่ีท�าให้เกิดแนวคดิและการพฒันาอาวธุดงักลา่ว 

อาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูมีหลายประเภท ตามท่ีช่ือได้
บอกไว้ อาวธุเหลา่นีส้ามารถสงัหารสิง่มีชีวิตได้เป็นจ�านวนมาก
และก่อความเสียหายในวงกว้างและในระยะยาว โดยทัว่ไป 
อาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูจะจ�าแนกออกเป็นสี่ประเภทด้วย
กนั ได้แก่ อาวธุนิวเคลียร์ อาวธุเคมี อาวธุชีวภาพและอาวธุ
กมัมนัตรังสี (แม้วา่ประเภทสดุท้ายจะมีการถกเถียงกนัเป็น
บางครัง้วา่ ควรจดัอยูใ่นหมวดอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงู
หรือไม ่ดงัท่ีอธิบายไว้ด้านลา่ง) 

อาวธุนิวเคลียร์นา่จะเป็นอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูท่ีคน
คุ้นเคยมากท่ีสดุท่ีอาศยัปฏิกิริยาการแตกตวัหรือรวมตวัของ
นิวเคลียสอะตอมในการปลอ่ยพลงังานและแรงท�าลายล้าง
ในปริมาณมหาศาล ในขณะท่ีเรามกัจะคดิวา่อาวธุนิวเคลียร์
เป็นอาวธุทางด้านยทุธศาสตร์ แตจ่ริง ๆ แล้วมนัอาจถกูท�าให้
มีขนาดเลก็ลงเพ่ือใช้ในสนามรบทางยทุธวิธี (อยา่งในปืนใหญ่
เป็นต้น) หรือท�าเป็นกลไกท่ีมนษุย์พกพาได้ การแพร่กระจาย
อยา่งผิดกฎหมายของอาวธุทางด้านยทุธศาสตร์และสว่น
ประกอบของมนัยงัคงเป็นข้อกงัวลอยูเ่สมอ แตต่อนนีข้้อกงัวล
หนึง่ท่ีเพ่ิมขึน้มาคือการซอ่นพรางและการเคลื่อนย้ายกลไก
ทางยทุธวิธีท่ีมีขนาดเลก็ลงกวา่ท่ีเคยมีมานัน้จะสามารถท�าได้
อยา่งงา่ยดาย ซึง่นา่จะเป็นสิง่ท่ีดงึดดูใจโดยเฉพาะในหมูผู่้ เลน่
ท่ีไมใ่ชรั่ฐ 

อาวธุเคมีท�าให้เกิดการเสียชีวิต ทพุพลภาพชัว่คราวหรือ
การบาดเจ็บถาวรอนัเป็นผลมาจากการสมัผสักบัสารเคมีเป็น
พิษบางอยา่ง ตวัอยา่งของสารเคมีดงักลา่วได้แก่ สารท่ีท�าให้
ปอดระคายเคือง (คลอรีนและฟอสจีน) สารท่ีเป็นพิษตอ่ระบบ
เลือด (ไฮโดรเจนไซยาไนด์) สารท่ีท�าให้เกิดแผลพพุอง (สาร
มสัตาร์ด) และสารท่ีเป็นพิษตอ่ระบบประสาท (ซาริน ทาบนู
และวีเอกซ์) สารเคมีเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีหาได้งา่ยและมีอยูท่ัว่ไป
ในเกือบทกุประเทศท่ีมีภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ยกเว้นใน
บางกรณี ในแงข่องการแพร่กระจาย อาวธุประเภทนีเ้ป็นความ
ท้าทายท่ีนา่สะพรึงกลวัเพราะสารตัง้ต้นขัน้พืน้ฐานของสว่น
ผสมท่ีเป็นพิษทกุชนิดเป็นล้วนเป็นสิง่ท่ีผู้ ร้ายหามาใช้ได้งา่ย ๆ 

อาวธุชีวภาพท�าให้มนษุย์และสตัว์เสียชีวิตและเกิดการ
บาดเจ็บ ตลอดจนท�าลายพืชทัว่ไปและพืชท่ีให้ผลผลติตา่ง ๆ  

อนัเน่ืองมาจากการสมัผสักบัสารชีวภาพท่ีมีชีวิต ตวัอยา่งเชน่ 
เชือ้โรคตา่ง ๆ (แบคทีเรีย ไวรัส และเชือ้รา เชน่ แอนแทรกซ์ 
อหิวาตกโรค กาฬโรคและไข้ทรพิษ) และชีวพิษตา่ง ๆ (สารเคมี
ท่ีเป็นพิษท่ีผลติจากระบบท่ีมีชีวิต เชน่ ไรซนิและสารพิษโบทู
ลนิมั) 

สดุท้ายคือกลไกกมัมนัตรังสี (หรือระเบดิกมัมนัตรังสี) 
อาวธุประเภทนีจ้ะใช้วสัดกุมัมนัตรังสีประกอบกบัวตัถรุะเบดิ
แบบดัง้เดมิซึง่จะแพร่กระจายการปนเปือ้นของสารกมัมนัตรังสี
เม่ือเกิดการระเบดิ กลุม่ผู้ ก่อการร้ายมกัจะสร้างอาวธุแสวง
เคร่ืองท่ีท�ามาจากอาวธุกมัมนัตรังสีโดยมีผลกระทบท่ีแท้จริง
จ�ากดัในแงข่องการเสียชีวิตและการท�าลายล้าง ด้วยเหตนีุ ้จงึ
มีการถกเถียงกนัวา่อาวธุประเภทนีค้วรจดัอยูใ่นหมวดอาวธุ
อานภุาพท�าลายล้างสงูหรือไม ่อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณา
ในแงผ่ลกระทบทางเศรษฐกิจและจิตวิทยา ความเสียหายอนั
รุนแรงท่ีอาจเกิดขึน้จากอาวธุประเภทนีก็้ไมค่วรจะได้รับการ
ประเมินคา่ต�่าเกินไป 

การพิจารณาถงึอนัตรายท่ีนา่หวาดกลวัท่ีอาจเกิดจาก
อาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูสง่ผลให้เกิดความพยายามใน
ระดบันานาชาตมิากขึน้เร่ือย ๆ เพ่ือหยดุยัง้การแพร่กระจาย
และก�าจดัอาวธุเหลา่นีใ้ห้หมดสิน้ มีการก�าหนดพิธีสารตา่ง ๆ  
ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยา่งเข้มงวดวา่ด้วยเร่ืองการควบคมุอาวธุ
นิวเคลียร์ อาวธุชีวภาพและอาวธุเคมีเพ่ือหยดุยัง้การแพร่
กระจายอาวธุดงักลา่ว นอกจากนีย้งัได้มีการก�าหนดข้อตกลง
ตา่ง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้วา่ด้วยเร่ืองการตอ่ต้านการแพร่กระจาย
เพ่ือป้องกนัการบอ่นท�าลายพิธีสารเหลา่นีแ้ละป้องกนัการค้าท่ี
ผิดกฎหมาย เชน่ การควบคมุการสง่ออกของประเทศ โครงการ
ด้านความมัน่คงวา่ด้วยการแพร่กระจายอานภุาพท�าลายล้าง
สงู และในระดบันานาชาตคืิอมตคิณะมนตรีความมัน่คงแหง่
สหประชาชาตท่ีิ 1540

แม้จะมีความพยายามในระดบันานาชาตดิงักลา่ว แต่
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแพร่กระจายก็เพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ในทาง
กลบักนั อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีสว่นน�าความเจริญ
ก้าวหน้าไปสูพื่น้ท่ีตา่ง ๆ อนักว้างใหญ่ของโลกก็มีด้านลบ
ด้วยเชน่กนัเพราะมีสว่นท�าให้ผู้แพร่กระจายท�าการค้าได้งา่ย
ขึน้ การเพ่ิมความเช่ือมโยงระหวา่งกนัทัว่โลกไมว่า่จะผา่นทาง
เครือขา่ยการคมนาคมขนสง่ท่ีก้าวหน้า การตดิตอ่สื่อสารหรือ
แม้กระทัง่การแลกเปลี่ยนความคดิ สิง่เหลา่นีล้้วนท�าให้การ
เข้าถงึวสัดแุละสว่นประกอบของอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงู
ท�าได้งา่ยขึน้ ตลาดมืดหรือตลาดเทาส�าหรับการซือ้ขายวสัดุ
หรือความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูมีอยู่
หลายแหง่ท่ีรู้จกักนัดีในขณะนี ้ทัง้ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีจริง (โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงในพืน้ท่ีท่ีก�ากบัดแูลไมดี่) และพืน้ท่ีเสมือนจริง ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วท�าให้เกิด
นวตักรรมใหมม่ากขึน้เร่ือย ๆ ซึง่บางอยา่งมีศกัยภาพในการ
ท�าลายล้าง องค์กรอาชญากรรมระหวา่งประเทศเจริญเตบิโต
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ขึน้ในโลกยคุโลกาภิวตัน์นีด้้วยการพาตวัเองเข้าไปอยูใ่นต�าแหนง่ท่ี
มีอิทธิพลในหว่งโซอ่ปุทานของอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูท่ีให้ผล
ก�าไรงาม ท่ีนา่กงัวลมากกวา่เดมิคือ ผู้ เลน่ท่ีไมใ่ชรั่ฐอยา่งรัฐอิสลาม
แหง่อิรักและซีเรียได้เข้ายดึครองดนิแดนท่ีครัง้หนึง่เคยมีสถานท่ี
ส�าหรับสร้างและเก็บสะสมวสัดท่ีุใช้ท�าอาวธุอานภุาพท�าลายล้าง
สงู การใช้งานหรือการขนย้ายวสัดดุงักลา่วโดยคนกลุม่นีคื้อข้อ
กงัวลเพ่ิมขึน้มาอีกนอกเหนือจากปัญหาอนัยุง่ยากท่ีมีอยูแ่ล้ว 

สว่นใหญ่แล้ว ขีดความสามารถในการบงัคบัใช้กฎหมายใน
การตรวจจบั การสกดักัน้และการด�าเนินคดีนัน้ยงัก้าวไมท่นัการ
พฒันาในวงกว้างเหลา่นี ้หลายประเทศรวมทัง้ท่ีอยูใ่นเอเชียยงัคง
มีความเสี่ยงอยา่งมากท่ีจะถกูแสวงหาประโยชน์จากผู้แพร่กระจาย 
การแสวงหาประโยชน์ดงักลา่วมีอยูห่ลากหลายลกัษณะขึน้อยู่
กบัประเทศท่ีเก่ียวข้องและความต้องการของผู้แพร่กระจาย จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาแสดงให้เหน็ถงึทางเลือกท่ีมีอยูม่ากมาย 
ประเทศใดประเทศหนึง่อาจถกูใช้เป็นฐานในการรวบรวมสิง่ตา่ง ๆ 
เพ่ือน�าไปแพร่กระจายหรือเป็นสถานท่ีส�าหรับการประกอบอาวธุท่ี
เสร็จสิน้บางสว่นหรือเสร็จสมบรูณ์ทัง้หมด หรืออาจถกูใช้เป็นสว่น
หนึง่ของแผนลวงท่ีใหญ่ขึน้ท่ีสร้างขึน้เพ่ือปกปิดการเคลื่อนย้าย
สนิค้าผิดกฎหมาย เชน่ จดุหมายปลายทางเทจ็เพ่ือจดัท�าเอกสาร
การค้าปลอม ผู้สมรู้ร่วมคดิหรือนายหน้าและธรุกิจหลอก ๆ ใน
ท้องถ่ินเพ่ือสร้างธรุกิจปลอม จดุเปลี่ยนถ่ายหรือจดุพกัสนิค้า จดุท่ี
สะดวกตอ่การเข้าถงึธนาคารหรือตวักลางท่ีให้บริการทางการเงิน
อ่ืน ๆ เป็นต้น

หากไมมี่การยบัยัง้ เม่ือเวลาผา่นไปการแพร่กระจายอาวธุ
อานภุาพท�าลายล้างสงูจะสง่ผลกระทบท่ีร้ายแรงหลายประการตอ่
ประเทศท่ีได้รับความเดือดร้อน ตวัอยา่งเชน่ ผู้แพร่กระจายมกัจะ
เป็นตวักระตุ้นการทจุริตในประเทศตา่ง ๆ ซึง่จะท�าให้คณุภาพใน
การก�ากบัดแูลและหลกันิตธิรรมเสื่อมถอยลงอยา่งรวดเร็ว ผนวก
กบัความเช่ือมัน่ในสถาบนัรัฐและหนว่ยงานของรัฐท่ีลดน้อยลง 
ท�าให้การค้าท่ีถกูกฎหมายจะถกูบอ่นท�าลายและการซือ้ขายแลก
เปลี่ยนสว่นประกอบ วสัด ุเทคโนโลยีและความคดิท่ีถกูกฎหมาย
สว่นใหญ่จะถกูคกุคามอยา่งแนน่อน บริษัท ทา่เรือและหนว่ย
งานท่ีมีอ�านาจในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจะเสียช่ือเสียง ความ
ไว้วางใจและความเช่ือมัน่ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นย่ิงตอ่ความก้าวหน้า

ทางการค้าจะลดน้อยลงซึง่อาจเป็นอปุสรรคขดัขวางความเจริญ
รุ่งเรืองของประเทศ นอกจากนี ้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการสร้างอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูยงัมีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดอบุตักิารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงู แม้
จะมีการโต้วา่ความเสี่ยงดงักลา่วนัน้มีโอกาสเกิดขึน้น้อย แตค่วาม
เสียหายจาก “เหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคดิ” ท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดท่ีุใช้สร้าง
อาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูก็ไมค่วรถกูมองข้ามทัง้ในระยะสัน้ (ท่ี
เก่ียวข้องกบัการสญูเสียชีวิตและความเสียหายทางกายภาพ) และ
ในระยะยาว (ท่ีเก่ียวข้องกบัการขจดัการปนเปือ้น ความเสียหาย
ทางด้านช่ือเสียงและความเสียหายอ่ืน ๆ) ความล้มเหลวอยา่งมีนยั
ส�าคญัอาจท�าให้เกิดผลลพัธ์อยา่งอ่ืนท่ีไมใ่ชว่ิถีแหง่ความก้าวหน้า
ในเชิงบวกของประเทศ 

การแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายอาวธุอานภุาพท�าลายล้าง
สงูจะยงัคงเป็นสิง่ท่ีท้าทายอยูเ่สมอ บรรดาผู้แพร่กระจายได้ปรับ
เปลี่ยนกลวิธีอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจจบัและมกัจะ
ก้าวล�า้กวา่หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายอยูเ่ลก็น้อย คนกลุม่นีจ้ะ
มองหาผู้ผลติและผู้จดัสง่สนิค้าท่ีเป็นทางเลือกใหม ่ๆ อยา่งตอ่
เน่ือง รวมทัง้มีธรุกิจปลอมท่ีเป็นบริษัทและเครือขา่ยท่ีซบัซ้อน
มากขึน้ มีการปลอมแปลงเอกสารท่ีช�่าชองมากขึน้ และมีเส้น
ทางและจดุเปลี่ยนถ่ายท่ีวกวนมากขึน้ ด้วยความเช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยี ผู้แพร่กระจายจะยงัคงมองหาสนิค้าใหม ่ๆ ท่ียงัไมอ่ยู่
ในบญัชีสนิค้าต้องห้าม ประเทศท่ีไลล่า่เป้าหมายเคลื่อนท่ีเหลา่
นีจ้ะต้องอาศยัความร่วมมือและการประสานงานท่ีแข็งแกร่งมาก
ขึน้ระหวา่งภาครัฐทัง้หมด การกระจายข้อมลูท่ีไมท่ัว่ถงึในหนว่ย
งานท่ีมีอ�านาจและวิธีคดิเก่ียวกบัการแพร่กระจายจะต้องได้รับ
การแก้ไขเพ่ือสร้างความร่วมมือระหวา่งผู้ เลน่ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด
ในหว่งโซอ่ปุทานของการแพร่กระจายเพ่ือแก้ไขปัญหานี ้นอกจาก
นี ้การสร้างเครือขา่ยท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ในระดบัภมิูภาคและระดบั
นานาชาติอาจเป็นปัจจยัท่ีส�าคญั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการแบง่
ปันข้อมลูหรือการมีสว่นร่วมในโครงการร่วมตา่ง ๆ เชน่ โครงการ
รักษาความปลอดภยัตู้สนิค้า ความระมดัระวงัคือหวัใจส�าคญั และ
การเพ่ิมความตระหนกัรู้เก่ียวกบัการแพร่กระจายและการพฒันา
จิตส�านกึประชาสงัคมให้มีความกระตือรือร้นเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการแพร่กระจายจะเป็นสิง่ส�าคญัย่ิง

การแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายอาวุธอานุภาพท�าลายล้าง
สูงจะยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่เสมอ บรรดาผูแ้พร่กระจายมีการปรบั

เปลีย่นกลวิธีอย่างต่อเนือ่งเพือ่หลีกเลีย่งการตรวจจบัและมกัจะกา้วล�้ากว่า

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอยู่กา้วหน่ึงเสมอ
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ทหารฟิลปิปินส์เข้า
ร่วมการฝึกซ้อม
การต่อต้านการ
ก่อการร้ายที ่
ค่ายอากนัีลโดใน
กรุงมะนิลาในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2557
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

การหยดุยัง้การลกัลอบ
คา้อาวธุอานภุาพ
ท�าลายลา้งสูง
 วิธีการสร้างความร่วมมือเพือ่แบ่งปันขอ้มูลทางเทคนิค กระทรวงพลงังานสหรัฐฯ

ป
ระสทิธิภาพของการท�าลายความ
เช่ือมโยงระหวา่งการก่อการร้าย
กบัอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูใน
ระยะยาวนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัความ
มุง่มัน่ของรัฐบาลในการจดัการกบั
เหตปัุจจยัแท้จริงท่ีบม่เพาะและหลอ่

เลีย้งแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรง อยา่งไรก็ตาม 
ในระยะสัน้ รัฐบาลควรหาทางจ�ากดัการเข้าถงึอาวธุ
และสว่นประกอบตา่ง ๆ ท่ีกลุม่ก่อการร้ายพยายาม
น�ามาใช้เพ่ือบรรลเุป้าหมายของกลุม่ตน ภารกิจดงั
กลา่วเป็นความท้าทายอนัใหญ่หลวงส�าหรับรัฐบาล
เน่ืองจากนวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม ่ๆ และการ
เผยแพร่ความรู้อยา่งรวดเร็วท�าให้อาวธุอานภุาพ
ท�าลายล้างสงูและอาวธุเคมี ชีวภาพ กมัมนัตรังสี
และนิวเคลียร์ (ซีบีอาร์เอน็) แบบแสวงเคร่ืองเป็น
ของหางา่ยส�าหรับกลุม่ก่อการร้ายท่ีต้องการใช้อาวธุ
เหลา่นีใ้นการสร้างความโกลาหลและการบาดเจ็บ
ล้มตาย ความตระหนกัและความร่วมมือระหวา่ง
กองทพั หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีลาด
ตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าท่ีทางเทคนิค ตลอดจน
การบญัญตักิฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนักิจกรรม
การก่อการร้ายและการควบคมุสนิค้าออ่นไหวเป็น
สิง่จ�าเป็น เพ่ือจะสามารถตอ่สู้ เชิงรุกกบัการก่อการ
ร้ายท่ีใช้อาวธุท่ีมีอานภุาพท�าลายล้างสงูได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้และข้อมลูท่ี
เพ่ิมขึน้แล้ว อตุสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วก็มีสว่นท�าให้สนิค้าและ
วสัดท่ีุใช้ได้สองทางท่ีเก่ียวข้องกบัอาวธุเคมี ชีวภาพ 
กมัมนัรังสีและนิวเคลียร์เพ่ิมจ�านวนขึน้มากมาย
และเข้าถงึได้งา่ยขึน้ แม้การผลติและการสร้าง
โครงการอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูขนาดใหญ่ยงั
ต้องอาศยัการลงทนุอยา่งมหาศาลทัง้ในแงข่องการ
พฒันาอตุสาหกรรมและทนุมนษุย์ซึง่เป็นข้อจ�ากดั
ของบรรดาประเทศสว่นใหญ่ แตปั่จจบุนั วสัด ุสว่น
ประกอบและเทคโนโลยีท่ีจ�าเป็นหลายอยา่งมีอยู่
พร้อมและสามารถดดัแปลงเป็นอาวธุขนาดเลก็ได้
โดยใช้ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องเพียงไมก่ี่อยา่ง ผู้ ก่อการ
ร้ายมกัจะหาประโยชน์จากการแพร่กระจายข้อมลู
อยา่งอิสระและสนิค้าท่ีสามารถเข้าถงึงา่ยเพ่ือพฒันา
ยทุธวิธีและอาวธุโดยการบรูณการนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหมล่า่สดุเข้ากบัแผนการ
ของตน ด้วยความสามารถในการเข้าถงึวสัดแุละข้อ
จ�ากดัด้านทรัพยากร จงึมีแนวโน้มวา่กลุม่ก่อการร้าย
จะแสวงหาอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูหรืออาวธุ
เคมี ชีวภาพ กมัมนัรังสีและนิวเคลียร์แบบแสวง
เคร่ืองท่ีมีขนาดเลก็ นบัตัง้แตส่ารเคมีอนัตรายท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรม เชน่ แอมโมเนียหรือคลอรีน ไปจนถงึ
อาวธุอยา่งเชือ้แอนแทรกซ์และอาวธุกระจายการปน
เปือ้นทางรังสี (หรือท่ีเรียกวา่ระเบดิกมัมนัตรังสี) 

เน่ืองจากสนิค้าออ่นไหว เทคโนโลยีและความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นสิง่ท่ีสามารถหาได้ ดงันัน้ 
อาจมีสนิค้าบางอยา่งท่ีมกัจะถกูน�าไปสร้างอาวธุ
เคมี ชีวภาพ กมัมนัตรังสีและนิวเคลียร์มากกวา่
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ผู้ก่อการร้ายมักจะหาประโยชน์
จากการแพร่กระจายข้อมูลอย่าง
อสิระและสินคา้ทีส่ามารถเขา้ถึงง่ายเพือ่

พฒันายทุธวิธีและอาวธุโดยการบูรณการ

นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใหม่ล่าสดุเขา้กบัแผนการของตนผู้

ก่อการร้ายมกัจะหาประโยชน์จากการ

แพร่กระจายขอ้มูลอย่างอิสระและสินคา้

ทีส่ามารถเขา้ถึงง่ายเพือ่พฒันายทุธวิธี

และอาวธุโดยการบูรณการนวตักรรมทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุเขา้

กบัแผนการของตน

สนิค้าอ่ืน ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ วสัด ุสว่นประกอบและอปุกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัอาวธุเคมีและอาวธุชีวภาพท่ีมีอานภุาพท�าลาย
ล้างสงูมกัจะมีความเสี่ยงมากท่ีสดุท่ีจะถกูองค์กรก่อการร้าย
น�าไปใช้เน่ืองจากสิง่ของดงักลา่วมีอยูแ่พร่หลาย แม้ผู้ ก่อการ
ร้ายจะยงัไมเ่คยใช้อาวธุนิวเคลียร์และนา่จะสร้างได้ยากกวา่
อาวธุประเภทอ่ืน แตก่ลุม่ก่อการร้ายก็เคยระบวุา่อยากน�า
อาวธุเหลา่นีม้าใช้ และบางกลุม่มีการใช้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง
และด�าเนินขัน้ตอนตา่ง ๆ เพ่ือศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัอาวธุ ยงั
ไมมี่ผู้ ก่อการร้ายกลุม่ใดน�าอาวธุกมัมนัตรังสีมาใช้ แตก็่เคยมี
ความพยายามท่ีจะกระท�าการดงักลา่ว นอกจากนีต้้นก�าเนิด
รังสีท่ีไมมี่เจ้าของหรือท่ีถกูขโมยก็ยงัคงเป็นปัญหาเรือ้รังท่ี
นา่เป็นหว่ง รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2557 โดยฐานข้อมลูการ
ลกัลอบขนย้ายวสัดนิุวเคลียร์โดยผิดกฎหมายของทบวงการ
พลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศระบวุา่ ประเทศท่ีร่วมจดั
ท�าฐานข้อมลูทัง้ 125 ประเทศได้แจ้งเหตกุารณ์เก่ียวกบัวสัดุ
นิวเคลียร์ท่ีหลดุออกจากการควบคมุตามกฎหมายกวา่ 2,477 
เหตกุารณ์ในชว่งปี พ.ศ. 2536 – 2556 โดยในจ�านวนนีมี้ 424 
กรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการครอบครองโดยอาชญากรซึง่รวมถงึการ

พยายามเคลื่อนย้าย ซือ้หรือขายต้นก�าเนิดรังสี ฐานข้อมลูยงั
ดงักลา่วยงัระบดุ้วยวา่ในชว่งเวลาเดียวกนันีมี้รายงานเก่ียว
กบัวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีหายไปหรือถกูขโมยเพ่ิมเตมิอีก 664 
กรณี โดยวสัดท่ีุได้รับรายงานมีตัง้แตไ่อโซโทปกมัมนัตรังสี
ท่ีอนัตรายน้อยไปจนถงึอนัตรายมาก เชน่ ซีเซียม-137 และ
อะเมริเซียม-241 

การตอ่สู้กบัภยัคกุคามจากอาวธุเคมี ชีวภาพ กมัมนัรังสี
และนิวเคลียร์จ�าเป็นต้องอาศยัความรู้และความเข้าใจเก่ียว
กบัสว่นประกอบและเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่โดยปกติ
แล้วเจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมายจะไมคุ่้นเคยกบัเร่ืองดงักลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม สิง่ส�าคญัประการหนึง่คือ ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย
จะต้องท�างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง
และหนว่ยงานทางเทคนิคท่ีสามารถให้การฝึกฝนเก่ียวกบัผลก
ระทบและคณุสมบตัิทางเทคนิคของสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัอาวธุ
เคมี ชีวภาพ กมัมนัตรังสีและนิวเคลียร์ เพ่ือบรรลปุระสทิธิภาพ
ในการป้องกนัการก่อการร้ายท่ีใช้อาวธุอานภุาพท�าลายล้าง
สงูนัน้ เจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมายไมเ่พียงแตจ่ะต้องคุ้น
เคยกบัสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัอาวธุเคมี ชีวภาพ กมัมนัรังสีและ
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เจ้าหน้าทีห่น่วยเผชิญ
เหตุฉุกเฉินทางด้านวตัถุ
ระเบิดเคม ีชีวภาพ รังสี
และนิวเคลยีร์ในสังกดั
กองทพัฟิลปิปินส์เข้าช่วย
เหลอืผู้ประสบเหตุจ�าลอง
ในระหว่างการฝึกซ้อม
การต่อต้านการก่อการ
ร้ายทีเ่มอืงเกซอนเมือ่
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

นิวเคลียร์เทา่นัน้ แตย่งัต้องคุ้นเคยกบัผู้ เช่ียวชาญและ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในประเทศท่ีสามารถชว่ยในการ
พิสจูน์ทราบ การควบคมุ การขนสง่ การจดัการ การ
ตอบสนองและการสอบสวนเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัอาวธุ
อานภุาพท�าลายล้างสงู นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญทาง
เทคนิคยงัเป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมกวา่ในการขอความ
ชว่ยเหลือจากนานาชาต ิไมว่า่จะเป็นทบวงการพลงังาน
ปรมาณรูะหวา่งประเทศและองค์กรอ่ืนๆ หากจ�าเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรเพ่ิมเติม ค�าแนะน�าและข้อมลูทางเทคนิคท่ี
หนว่ยงานเหลา่นีใ้ห้กบัเจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายท่ีอยู่
ในแนวหน้าเป็นสิง่ท่ีมีคา่ย่ิง และควรเป็นองค์ประกอบ
ส�าคญัอยา่งหนึง่ท่ีจะขาดไมไ่ด้ในภารกิจของประเทศ
เพ่ือการป้องกนัการแพร่กระจายและการตอ่สู้กบัอาวธุ
อานภุาพท�าลายล้างสงู 

การแสวงหาอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูของ
ผู้ ก่อการร้ายเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงระหวา่ง
ประเทศท่ีมีอยูจ่ริงและเป็นปัญหาเรือ้รัง ความร่วมมือ
ระหวา่งกองทพั ศลุกากร หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย

และหนว่ยงานทางเทคนิคเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเก่ียว
กบัภยัคกุคามจากการก่อการร้ายท่ีใช้อาวธุอานภุาพ
ท�าลายล้างสงูและสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัอาวธุเคมี ชีวภาพ 
กมัมนัตรังสีและนิวเคลียร์ เป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งย่ิงตอ่
การป้องกนัและปราบปรามความพยายามของผู้ ก่อการ
ร้ายในการจดัหา พฒันาและใช้อาวธุเหลา่นี ้การสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือแบง่ปันข้อมลูทางเทคนิคระหวา่ง
หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายและองค์กรทางเทคนิค
แตเ่น่ินๆ โดยก�าหนดให้เป็นสว่นประกอบส�าคญัของ
การฝึกอบรมจะชว่ยอ�านวยความสะดวกในการส่ือสาร
เม่ือเกิดสถานการณ์ทางเคมี ชีวภาพ กมัมนัตรังสีและ
นิวเคลียร์ซึง่ถือเป็นชว่งเวลาวิกฤตแิละเร่งรีบ การฝึก
อบรมร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน พร้อมด้วยกฎหมาย
ตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีเข้มงวดและข้อบงัคบัเก่ียว
กบัสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัอาวธุเคมี ชีวภาพ กมัมนัตรังสี
และนิวเคลียร์ จะชว่ยเสริมสร้างขีดความสมารถของ
ประเทศในการตอ่สู้และป้องกนัการก่อการร้ายท่ีใช้อาวธุ
อานภุาพท�าลายล้างสงูแบบแสวงเคร่ือง  o
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ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ปรากฏการณ์
คมิ จองอนึ
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นักวเิคราะห์เก่ียวกับเกาหลีเหนือ
จบัตาดผูู้น�าของประเทศนีอ้ย่าง
กระตอืรือร้นเพื่อเรียนรู้เก่ียวกับ

บุคคลผู้นีใ้ห้มากที่  
สุดเท่าที่จะท�าได้และเพื่อ
จ�ากัดความตงึเครียดใน

คาบสมุทรเกาหลี 

นายคมิ จองอนึ สร้างความฉงนให้กับเวทโีลกเป็นอย่างยิง่ในเดอืนธันวาคม 
พ.ศ. 2554 เม่ือเข้าสืบทอดอ�านาจในการปกครองเกาหลีเหนือในระบอบ

เผดจ็การต่อจากนายคมิ จองอลิ ผู้เป็นบดิาทีถ่งึแก่อสัญกรรม

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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มีเพียงไมก่ี่คนท่ียืนยนัวา่ นายคมิ จองอนึ มีตวัตนจริงเพียงไมน่านก่อน
ท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหนง่ผู้น�า การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการครัง้แรกเกิดขึน้
ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือนายคมิได้รับการแนะน�าตวัในระหวา่งการเดนิสวน
สนามทางทหารในฐานะพลเอกและรองประธานคณะกรรมาธิการทหาร
สว่นกลาง ไมมี่ใครทราบอายขุองนายคิมแม้วา่เกาหลีเหนือจะฉลองวนั
คล้ายวนัเกิดให้เขาในวนัท่ี 8 มกราคม บรรดาแหลง่ขา่วตา่งระบปีุเกิดท่ี
แตกตา่งกนัไป ไมว่า่จะเป็น ปี พ.ศ. 2525, 2526 หรือ 2527 

ผู้ให้ข้อมลูบางรายกลา่ววา่ ชว่งชีวิตวยัเดก็และวยัรุ่นของนายคมิ 
จองอนึ นัน้ถกูจ�ากดัอยา่งย่ิงยวดจนเกือบเหมือนถกูจองจ�า ขณะท่ีก�าลงั
ศกึษาอยูใ่นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นายคมิใช้นามแฝงวา่ “นายอนึ 
ปัก” และอ้างวา่ตนคือบตุรชายของนกัการทตูท่ีท�างานอยูใ่นสถานทตู
เกาหลีเหนือในประเทศดงักลา่ว 

“เร่ืองราวของนายคมิ จองอนึ คือความลบัทางราชการของประเทศ” 
นายอนัเดร ลนัคอฟ นกัประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัเกาหลีเหนือและ

ศาสตราจารย์ประจ�ามหาวิทยาลยักกุมินในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
กลา่วกบั ฟอรมั 

ชีวิตสว่นตวัในวยัผู้ใหญ่เตม็ตวัของนายคมิ จองอนึ สว่นใหญ่ยงัคง
ถกูปกปิดเป็นความลบั

นางรี ซอลจ ูภรรยาของนายคมิ จอง อนึ ไมป่รากฎตวัตอ่สาธารณะ
เป็นเวลาสี่เดือนจนกระทัง่ออกมาปรากฏตวัร่วมกบัสามีในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 ในงานฉลองวนัคล้ายวนัเกิดของนายคมิ อิลซอง 
ผู้น�าท่ีก่อตัง้ประเทศและเป็นปู่ ของนายคมิ จองอนึ 

นายเดนนิส ร็อดแมน อดีตนกับาสเกตบอลชาวอเมริกนั คือผู้ ท่ี
ประกาศช่ือบตุรสาวของนายคมิ จอง อนึ ตอ่ชาวโลก โดยได้กลา่วใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 วา่ ตนได้อุ้มเดก็หญิงจ ูเอ ในระหวา่งท่ีไป
เยือนกรุงเปียงยาง นายร็อดแมนยงักลา่วด้วยวา่นายคมิเป็น “พอ่ท่ีดี” 

บรรดาผู้สงัเกตการณ์ตา่งซมึซบัข้อมลูเหลา่นีท่ี้คอ่ย ๆ ทยอยออกมา
เร่ือย ๆ และคอยมองการสืบทอดอ�านาจของตระกลูคมิโดยหวงัวา่จะได้

นายคมิ จองอนึ ผู้น�าเกาหลเีหนือ (คนทีส่ามจาก
ซ้าย) แสดงความเคารพขณะเดนิผ่านกองทหาร
เกยีรตยิศพร้อมกบัภรรยา นางรี ซอลจู เพือ่ร่วม
ชมการแข่งขนัการบินทางยุทธวธีิประจ�าปี พ.ศ. 
2557 พร้อมกบัผู้บัญชาการต่าง ๆ ของกองทพั
อากาศเกาหลเีหนือ ภาพนีไ้ด้รับการเผยแพร่ในเดอืน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยไม่มกีารระบุวนัที ่  รอยเตอร์
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เรียนรู้มากขึน้เก่ียวกบัชายผู้ นีท่ี้เหลา่นกัวิจารณ์เคยคดิวา่มีความเป็นไป
ได้น้อยท่ีสดุในหมูพ่ี่น้องทัง้หมดท่ีจะขึน้ปกครองประเทศ เกือบสี่ปีของ
การเป็นผู้น�าในระบอบเผดจ็การ ชาวโลกดเูหมือนจะยงัไมไ่ด้ค�าตอบ
มากขึน้เทา่ไรวา่แท้จริงแล้วนายคมิ จองอนึเป็นคนอยา่งไร 

“นายคิม จองอนึเป็นคนท่ีคาดเดาไมไ่ด้ และจะยงัคงเป็นเชน่นัน้
ตอ่ไป” นายลนัคอฟผู้ เขียนหนงัสือช่ือเกาหลีเหนือทีแ่ทจ้ริง: ชีวิตและ
การเมืองในดินแดนสงัคมนิยมแบบอดุมคติทีล่ม้เหลว กลา่ว “นายคมิ
เป็นคนหนุม่ท่ีคอ่นข้างเจ้าอารมณ์ กระตือรือร้น และมกัท�าการตดัสนิใจ
ท่ีแลดปูระหลาด” 

ถงึกระนัน้ก็ไมไ่ด้ท�าให้นกัวิชาการหรือองค์กรขา่วตา่ง ๆ หยดุ
วิเคราะห์การกระท�าลา่สดุของนายคมิ เพ่ือท่ีจะพยายามประเมินความ
ตัง้มัน่ในปัจจบุนัและก้าวตอ่ไปของชายผู้ นี ้

เจ้าหน้าท่ีอาวโุสนายหนึง่ของสหรัฐฯ ท่ีไมร่ะบช่ืุอกลา่วกบัเวบ็ไซต์ 
ซเิคียวริตี เคลียแรนซ์ ซึง่เป็นบลอ็กทางอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัการรักษา

ความมัน่คงของส�านกัขา่วซีเอน็เอน็วา่ เน่ืองจากนายคมิ จองอิล นัน้มี
การกระท�าท่ี “เยน็ชากวา่และไตร่ตรองมากกวา่” จงึรู้วิธีท่ีจะลดความ
ตงึเครียดมากกวา่บตุรชายของตน 

“ไมมี่ใครรู้วา่นาย คมิ จองอนึวางแผนอะไร ก�าลงัคดิท่ีจะท�าอะไร 
หรือเหตใุดเกาหลีเหนือจงึคยุโวมากกวา่ท่ีเคยเป็นมาก” แหลง่ขา่วท่ีไม่
เปิดเผยกลา่วกบัซีเอน็เอน็ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 

นายจอห์น เดลรีูย์ ผู้ เช่ียวชาญด้านเกาหลีเหนือประจ�ามหาวิทยาลยั
ยอนเซในกรุงโซลกลา่ววา่ เร่ืองราวเก่ียวกบันายคมิ จองอนึบางเร่ืองเป็น
สิง่ท่ีเหนือความคาดหมาย” 

“เขาก้าวเข้ามาในฐานะประมขุแหง่รัฐท่ีอาจจะอายนุ้อยท่ีสดุใน
โลก ในวฒันธรรมท่ีให้ความส�าคญักบัอายแุละความอาวโุส และใน
ระบบการเมืองท่ีคนจ�านวนมากท่ีมีอ�านาจมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป” นายเดลู
รีย์กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ สตาร์ แอนด์ สไตรพ์ส ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2557 “สิง่นีท้�าให้เรารู้อะไรบ้างเลก็น้อยเก่ียวนายคมิ จองอนึ และระบบ
ของเกาหลีเหนือ นัน่ก็คือ แม้วา่คณุจะอายนุ้อย แตถ้่าคณุเป็นใครก็ตาม
ท่ีอยูใ่นระบบการสืบทอดต�าแหนง่ผู้น�าทางสายเลือด คนจ�านวนมากก็
จะท�าให้มนัขบัเคลื่อนตอ่ไปได้” 

นายลนัคอฟกลา่ววา่ บดิาของนายคมิก็ตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
คล้ายกนัเม่ือเร่ิมไตบ่นัไดแหง่การเป็นผู้น�าในชว่งทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 
2523-2532) ชายทัง้สองได้ท�าความผิดพลาดในระหวา่งการเรียนรู้ท่ีจะ
เป็นผู้น�า แตท่ัง้คูก็่แก้ไขความผิดพลาดได้อยา่งทนัทว่งที นายลนัคอฟ 
กลา่ว “มนษุย์มีความฉลาดเฉลียว เราสามารถเรียนรู้ได้จากความผิด
พลาด เราคือกลไกแหง่การเรียนรู้” นายลนัคอฟกลา่วกบั ฟอรมั 

การสืบทอดอ�านาจของตระกูลคมิ
เกาหลีเหนือต้องการการยกยอ่งเทิดทนูท่ีชดัเจนและโดยสมบรูณ์ตอ่รัฐ
และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงตอ่ตระกลูคิม 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ แผน่ป้ายและพิพิธภณัฑ์ล้วนแต่
ประกาศต�านานของชายตระกลูคมิ ซึง่คงไมมี่ใครท่ีจะได้รับการยกยอ่ง
มากไปกวา่นายคมิ อิลซอง 

นายคมิ อิลซอง เกิดเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2455 ได้ด�ารง
ต�าแหนง่ประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515 และอยูใ่น
ต�าแหนง่จนกระทัง่ถงึแก่อสญักรรมในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
นายคมิ อิลซองยงัด�ารงต�าแหนง่หวัหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตัง้แตปี่ พ.ศ. 2491 

ในบรรดาช่ือเรียกตา่ง ๆ ของนายคมิ อิลซอง ท่ีมีอยูห่ลายช่ือ ไมว่า่
จะเป็นบดิาของประชาชน ผู้น�าอนัย่ิงใหญ่ และประธานาธิบดีตลอดกาล 
แตช่าวเกาหลีเหนือเรียกเขาวา่ “ผู้น�าอนัเป็นท่ีรัก ผู้ ท่ีเกิดมาพร้อมกบั
ความสมบรูณ์แบบท่ีผู้น�าควรจะมี” 

ด้วยความรักอนัมัน่คงของคนในประเทศท่ีมีตอ่นายคมิ อิลซอง นาย
คมิ จองอนึจงึเลือกท่ีจะท�าอะไรหลาย ๆ อยา่งเหมือนกบัปู่ ของตนเทา่ท่ี
จะท�าได้ แม้กระทัง่การแตง่กายท่ีคล้ายกนั นายลนัคอฟกลา่ว 

ชาวเกาหลีเหนือมกัจะกลา่วโทษนายคมิ จองอิล วา่เป็นต้นเหตท่ีุ
ท�าให้เกิดภาวะอดอยากและขาดแคลนในประเทศในชว่งทศวรรษท่ี 
1990 (พ.ศ. 2533-2542) ดงันัน้ นายคมิ จองอนึจงึท�าทกุวิถีทางท่ีจะ
แยกตวัออกจากบดิาของตนอนัเน่ืองมาจากความข่ืนขมอนัยาวนานดงั
กลา่วของคนในประเทศ นายลนัคอฟกลา่ว 
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บทวิเคราะห์เก่ียวกบัการเป็นผู้น�าของนายคมิ จองอนึ ท่ีตีพิมพ์
ในหนงัสือพิมพ์ เดอะฮนัคยอเร ในกรุงโซลเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2557 ระบวุา่ “มีการตีความทางการเมืองอยูส่องสามประการเก่ียว
กบัความคล้ายคลงึกนัระหวา่งนายคมิ จองอนึ และนายคมิ อิล
ซอง ประการหนึง่คือ นายคมิ จองอนึ ก�าลงัเลียนแบบปู่ ของตน
อยา่งจงใจด้วยหวงัวา่สิง่ท่ีปู่ ได้สร้างสมไว้จะชว่ยให้ตนสามารถ
เพ่ิมฐานอ�านาจได้” 

บทวิเคราะห์ดงักลา่วยงัประกอบไปด้วยการประเมินความเป็น
ผู้น�าของนายคมิ จองอนึ โดยกระทรวงการรวมชาตขิองเกาหลีใต้
ท่ีระบวุา่ “แม้นายคมิ จองอนึ จะท�าให้คนคดิถงึอดีตด้วยการเลียน
แบบทา่ทางและลกัษณะของปู่ ของเขา แตน่ายคมิก็ได้พฒันารูป
แบบการเป็นผู้น�าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองขึน้ด้วย”

มติร ศัตรู และผู้ที่ยังไม่ระบุฝ่าย 
ในความคล้ายคลงึกนัระหวา่งนายคมิ จองอนึ และผู้ เป็นปู่ นัน้ นาย
ลนัคอฟมองเหน็บางอยา่งท่ีมากกวา่ทา่ทางและความคล้ายคลงึ
ทางกายภาพท่ีท�าให้คดิถงึอดีต โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองความ
สมัพนัธ์ระหวา่งเกาหลีเหนือกบัจีนและรัสเซียในปัจจบุนั

จีนเป็นพนัธมิตรท่ียาวนานของเกาหลีเหนือ แตก่ารกระท�าอนั
ยัว่ยขุองนายคมิ จองอนึ เม่ือเร็ว ๆ นีโ้ดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ือง
โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ท�าให้บางครัง้รัฐบาลจีนต้อง
รักษาระยะหา่งกบัรัฐบาลเกาหลีเหนือ 

พาดหวัขา่วเก่ียวกบัความตงึเครียดอนัเดือดพลา่นระหวา่ง
สองประเทศนัน้มีให้เหน็อยูเ่ร่ือย ๆ ตลอดปี พ.ศ. 2557 เพียง
ไมน่านหลงัจากนัน้ก็มีการประกาศวา่ เกาหลีเหนือก�าหนดให้
ปี พ.ศ. 2557 เป็น “ปีแหง่มิตรภาพ” กบัรัสเซีย เน่ืองจากรัฐบาล
เกาหลีเหนือมองหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลรัสเซีย
เพ่ือลดการพึง่พารัฐบาลจีนตามท่ี ไฟแนนเชียลไทมส์ รายงานใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

“ความสมัพนัธ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศของเราทัง้คูก่�าลงั
พฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้กวา่ท่ีเคย” นายอิม ชอนอิล 
นกัการทตูเกาหลีเหนือท่ีอยูป่ระจ�าในภาคตะวนัออกของรัสเซีย
กลา่ว ตามรายงานของ ไฟแนนเชียลไทมส์ 

ในเดือนตลุาคมปี พ.ศ. 2557 รัสเซียตกลงท่ีจะซอ่มแซม
ทางรถไฟในเกาหลีเหนือท่ีมีความยาว 3,500 กิโลเมตร เพ่ือแลก
เปลี่ยนกบัการเข้าถงึแหลง่ถ่านหินและแร่ธาตอ่ืุน ๆ 

ความตงึเครียดท่ีรับรู้ได้ระหวา่งจีนและเกาหลีเหนือเป็นปัจจยั
ท่ีกระตุ้นความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลเกาหลีเหนือกบัรัฐบาล
รัสเซียหรือไมน่ัน้ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกนัอยู ่นอกจากนี ้การ
ลงทนุระหวา่งเกาหลีเหนือและจีนยงัมีความเก่ียวพนักนัมากพอท่ี
จะมัน่ใจได้วา่ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจจะชว่ยรักษาความ
สมัพนัธ์ทางการทตูให้มีความมัน่คง แม้ในบางเวลาท่ีอาจจะเกิด
ความตงึเครียดอนัเน่ืองมาจากการกระท�าของนายคมิ จองอนึ 

“รัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีเหนือมีความส�าคญัตอ่กนัและ
กนัมากเกินกวา่ท่ีจะยตุคิวามสมัพนัธ์ลงในเร็ว ๆ นี”้ เน่ืองจาก
เกาหลีเหนือมีการน�าเข้าจากจีนร้อยละ 57 และสง่ออกไปยงัจีน
ร้อยละ 42 ตามรายงานของนิตยสาร เดอะดิโพลแมต ฉบบัเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2558 เร่ือง “จีนจะไมท่อดทิง้เกาหลีเหนือ” “นอกจาก
เกาหลีเหนือต้องพึง่พาจีนอยา่งหนกัในเร่ืองการค้าและพลงังาน
แล้ว เกาหลีเหนือยงัเป็นศนูย์กลางของเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ในระดบัภมิูภาคของจีนอีกด้วย ดงันัน้จงึไมค่วรมองวา่จดุยืนของ
รัฐบาลจีนท่ีมีตอ่โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะมีผลกบั
ทศันคตโิดยทัว่ไปท่ีจีนมีตอ่เกาหลีเหนือ”

นายลนัคอฟแสดงความคดิเหน็ท่ีคล้ายคลงึกนัแม้จะไมค่ดิวา่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเกาหลีเหนือและรัสเซียนัน้จะเป็นไปตามท่ี
นายคมิ จองอนึ ตัง้ใจไว้ 

“นายคมิ จองอนึ อาจจะต้องผิดหวงัเร็ว ๆ นี”้ นายลนัคอฟกลา่ว 
กบั ฟอรมั “เขาหวงัวา่จะได้รับความชว่ยเหลอืโดยไมมี่ข้อผกูมดัใด ๆ 
จากฝ่ังของตนเอง” 

นายลนัคอฟกลา่ววา่รัสเซียจะลงทนุในเกาหลีเหนือตราบเทา่
ท่ียงัได้รับผลตอบแทนการลงทนุนัน้ เม่ือใดก็ตามท่ีความสมัพนัธ์
เกิดความไมร่าบร่ืน ซึง่นายลนัคอฟคาดวา่จะเป็นไปตามนัน้ 
เกาหลีเหนือจะหาทางกลบัไปขอความชว่ยเหลือจากจีนในท่ีสดุ 

“แม้เกาหลีเหนือจะท�าให้จีนแทบจะทนไมไ่หวในเกือบทกุ ๆ 
เร่ือง” นายลนัคอฟกลา่ว “แตท้่ายท่ีสดุ จีนก็ยงัต้องการรัฐกนัชนท่ี
เช่ือถือได้” 

การพฒันาทางสังคมและสถานภาพปัจจุบนั 
นายลนัคอฟเน้นวา่เกาหลีเหนือไมใ่ชป่ระเทศท่ียากไร้อยา่งท่ีเคย
เช่ือกนัในวงกว้าง การปฏิรูปในปัจจบุนัได้ผลกัดนัให้ประเทศนีเ้กิด
การฟืน้ตวัและมีสญัญาณของการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

“การปฏิวตัปิระเทศท่ีส�าคญัตา่ง ๆ หลายครัง้เร่ิมจากการ
ท่ีประเทศนัน้ ๆ พอจะดแูลตวัเองได้ในระดบัหนึง่” นายลนั
คอฟกลา่ว “เกาหลีเหนือเป็นประเทศท่ียากจนแตก็่ไมไ่ด้สิน้
หวงั สถานการณ์ก�าลงัจะดีขึน้ แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่จะเกิด
เสถียรภาพ” 

ในระหวา่งท่ีมีการปฏิรูปโครงสร้างภายใน อยา่คาดหวงัวา่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายใด ๆ ไมว่า่จะเป็นนโนบายภายใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ “นายคมิ จองอนึ จะไมป่ระนีประนอมกบั
อะไรทัง้สิน้” นายลนัคอฟกลา่ว 

ในเร่ืองการรวมประเทศนัน้ นายลนัคอฟกลา่ววา่จีนมีแนวโน้ม
ท่ีจะยอมรับการรวมตวักนัเป็นหนึง่เดียวของเกาหลี แตเ่ขาเช่ือวา่
รัฐบาลจีนต้องการให้มีการแบง่แยกคาบสมทุรเกาหลีอยา่งท่ีเป็น
อยูม่ากกวา่ในแบบท่ีมีเสถียรภาพมากขึน้กวา่เดมิ โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงเม่ือไมน่า่จะมีสงครามเกิดขึน้ ตามการประเมินของนายลนัคอฟ 

“เกาหลีใต้คงไมเ่ร่ิมต้นท�าสงครามก่อน เพราะถงึแม้วา่จะ
มีแนวโน้มท่ีจะชนะ แตก็่ต้องแลกด้วยความเสียหายท่ีสงูมาก
เชน่กนั” นายลนัคอฟกลา่วโดยอธิบายวา่เกาหลีใต้ไมน่า่จะเอา
ประเทศไปเป็นเดมิพนัในการสู้รบเพียงเพ่ือจะได้มาซึง่พืน้ท่ีขนาด
ใหญ่อีกฟากหนึง่ของชายแดนท่ีแสนจะยากจนและได้รับความเสีย
หาย “มนัไมใ่ชช่ยัชนะราคาถกูหรืองา่ยดายเลยส�าหรับเกาหลีใต้” 

นายลนัคอฟกลา่ววา่ แท้จริงแล้วเกาหลีเหนือก็ไมน่า่จะเร่ิม
ต้นท�าสงครามก่อนเชน่กนั เพราะเกาหลีเหนือรู้ดีวา่ตนคงจะแพ้
สงคราม  o
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ชาวเกาหลเีหนือโบกธงและเดนิแถวผ่าน
รูปป้ันของอดตีผู้น�านายคมิ จองอลิ ใน
ระหว่างการเดนิสวนสนามทางทหาร
ผ่านจตุัรัสคมิ อลิซอง ในเดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2556
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

กจิกรรมทางการเมือง
อินเดียเปลีย่นชือ่นโยบาย “มองตะวนัออก” มาเป็น “รุกตะวนัออก” 

และผลกัดนัวาระทีมุ่่งเนน้การปฏิบติักบัพนัธมิตรในภูมิภาค

หนึง่ในนโยบายตา่งประเทศของอินเดียท่ีใช้มาอยา่ง
ยาวนานถกูเปลี่ยนช่ือใหม ่และผู้น�าประเทศก็มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะสง่สารไปยงัประเทศตา่ง ๆ โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงเพ่ือนบ้านในซีกโลกตะวนัออก 

“ยคุใหมข่องการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรมและการค้าได้เร่ิมต้นขึน้แล้วในอินเดีย” 
นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียกลา่ว
ระหวา่งการประชมุสดุยอดของสมาคมประชาชาติ
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และอินเดียใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพียงหกเดือนหลงัจาก
ชนะการเลือกตัง้อยา่งถลม่ทลายเป็นประวตักิารณ์
และเข้ารับต�าแหนง่นายกรัฐมนตรี

การเร่ิมยคุใหมห่มายถงึการเปลี่ยนช่ือนโยบาย 
“มองตะวนัออก” ท่ีด�าเนินมาอยา่งยาวนานเกือบ 
25 ปี ไปเป็น “รุกตะวนัออก” ทัง้นีก้ารเปลี่ยนช่ือใหม่
เป็นการสง่สญัญาณถงึภมิูภาคและทัว่โลกวา่การ
ปฏิสมัพนัธ์เชิงยทุธศาสตร์ในรูปแบบใหม ่ๆ ก�าลงัจะ
ตามมา 

ระหวา่งการเดนิทางไปเยือนตา่งประเทศเม่ือ
เร็ว ๆ นี ้นายโมทีได้แสดงความเหน็อยา่งระมดัระวงั
เพ่ือย�า้ถงึนโยบายท่ีมุง่เน้นการปฏิบตัมิากขึน้ในการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัอาเซียน และแม้กระทัง่ประเทศทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย รัฐบาลของนายโม
ทีได้เสียเวลาเลก็น้อยไปกบัการก�าหนดหนทางเพ่ือ
ยืนยนัวา่อินเดียจะเดนิไปข้างหน้าพร้อมกบันโยบายนี ้

ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศนอกภมิูภาคเอเชียใต้ประเทศ
แรกท่ีนายโมทีเดนิทางไปเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรี 
นอกจากนีเ้ขายงัให้การต้อนรับนายโทนี แอบบอตต์ 
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในฐานะผู้น�าตา่งชาตคิน
แรกท่ีเดินทางเยือนกรุงนิวเดลี และรัฐบาลของนายโม
ทียงัมีการแลกเปลี่ยนทางการทตูกบัเวียดนามด้วย 

“เรามีวิสยัทศัน์และความมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบั
ความเจริญของประเทศ ตลอดจนสถานะของอินเดีย
ในประชาคมโลกและความสขุของประชาชน” นาย
โมทีกลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ ฮินดูสถาน ไทมส์ ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 “เราได้ด�าเนินมาตรการตา่ง ๆ ซึง่
ชว่ยให้เราสามารถกอบกู้ความเช่ือมัน่วา่เราจะท�างาน
ด้วยความโปร่งใส มีประสทิธิภาพและรวดเร็ว” 

นกัวิเคราะห์มองวา่นโยบายรุกตะวนัออกของนาย
โมทีเป็นนโยบายท่ีเอาจริงเอาจงั และระบวุา่นอกจาก
จะสง่เสริมความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจแล้ว อินเดียยงั
หวงัจะยกระดบัตวัเองเพ่ือถ่วงดลุอ�านาจของจีนท่ีแผ่
ขยายไปทัว่ภมิูภาค 

“ในชว่งเวลาไมก่ี่ปีมานี ้อินเดียได้สง่สญัญาณถงึ
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นายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ความยินดีท่ีจะมีบทบาทเชิงยทุธศาสตร์ในภมิูภาค
ให้มากกวา่เดมิ โดยการกระชบัความสมัพนัธ์
กบัประเทศพนัธมิตรอยา่งญ่ีปุ่ น เวียดนาม และ
ออสเตรเลีย” ตามรายงานประจ�าเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 ในหวัข้อ “ยทุธศาสตร์ใหมข่องอินเดีย
ตอ่ภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก: นโยบายรุกตะวนัตก
ของนายโมที” โดยสถาบนัวิจยันโยบายระหวา่งประ
เทศลอวีซึง่ตัง้อยูใ่นกรุงซดินีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
“ยทุธศาสตร์ถ่วงดลุอ�านาจของจีนมีสว่นในการขบั
เคลื่อนนโยบายดงักลา่ว แตห่ลกั ๆ แล้วนโยบายนี ้
เกิดขึน้เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของอินเดียท่ีต้องการ
จะมีบทบาทมากขึน้ในเวทีโลกและก้าวสูก่ารเป็น
ศนูย์กลางทางการค้า” 

ในการรับมือกบัจีน อินเดียพยายามแลกเปลี่ยน
ข้อมลูกบัญ่ีปุ่ นเพ่ือตดิตามความคืบหน้าของผล
ประโยชน์และทรัพยากรในมหาสมทุรอินเดียและ
ทะเลจีนใต้ และท่ีส�าคญัเพ่ือให้ทราบสถานการณ์
เก่ียวกบัการขยายขีดความสามารถทางทหารของ
จีนข้ามประเทศ ตามท่ีหนงัสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ 
อินเดีย รายงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ส�านกัขา่วอินโดเอ
เชียนิวส์เซอร์วิสรายงานวา่ นางจลูี บชิอป รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศออสเตรเลียเคย
กลา่ววา่ ออสเตรเลียเหน็พ้องกบัอินเดียในเร่ือง
ทะเลจีนใต้และการอ้างสทิธิของจีน นางบชิอปเสนอ
วา่ออสเตรเลียกบัอินเดียควรร่วมมือกนัเพ่ือผลกัดนั
แนวปฏิบตั ิ

หนงัสือพิมพ์ ดิอิโคโนมิก ไทมส์ ฉบบัเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2558 รายงานวา่ ทางการจีนรับทราบ
ขา่วนีแ้ละสงัเกตเหน็ความร่วมมือท่ีเร่ิมต้นขึน้ดงั
กลา่ว โดยในการแสดงความเหน็ตอ่ความกงัวลท่ีเพ่ิม
ขึน้เก่ียวกบัการอ้างสทิธิในทะเลจีนใต้ เจ้าหน้าท่ีราย
หนึง่ปฏิเสธเร่ือง “ความไมป่ลอดภยั” หรือการจ�ากดั
เสรีภาพในการเดนิเรือในภมิูภาค 

“ไมมี่ปัญหาอะไร” นายลี ยเูช็ง เอกอคัรราชทตู
จีนกลา่วถงึประเดน็การเดินเรือและความมัน่คงใน
ทะเลจีนใต้ “จีนให้ความส�าคญักบัความมัน่คงใน
นา่นน�า้มากกวา่ทกุประเทศ” 

การกระชับความสัมพนัธ์ทางทหาร
นาย พี.วี. นาราซมิฮา ราว อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย
ท่ีอยูใ่นต�าแหนง่ระหวา่งปี พ.ศ. 2534 – 2539 เป็น
ผู้ ริเร่ิมนโยบายมองตะวนัออกในขณะท่ีอินเดียก�าลงั
เผชิญกบัวิกฤตเิศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ 
ความตงึเครียดท่ีเกิดขึน้ทัว่โลกก่อนสงครามอา่วใน
ชว่งปี พ.ศ. 2533 – 2534 ท�าให้เศรษฐกิจอินเดียเข้า
สูภ่าวะถดถอย และตอ่มาก็เป็นตวัเร่งให้ประเทศต้อง
พยายามแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในภมิูภาคอิน
โดเอเชียแปซฟิิก ตามบทวิเคราะห์ของสถาบนัลอวี 

หลงัจากผา่นไปนานกวา่สองทศวรรษ ปัจจบุนั
นโยบายมอง/รุกตะวนัออกของอินเดียครอบคลมุการ
ด�าเนินการท่ีส�าคญักบัพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร์ใน
เร่ืองเศรษฐกิจและการป้องกนัประเทศ 

ผู้สงัเกตการณ์รวมทัง้ผู้น�าอินเดียกลา่ววา่สงิคโปร์
จะมีบทบาทส�าคญัเม่ืออินเดียปรับเปลี่ยนต�าแหนง่
ของตนเองใหมเ่พ่ือเพ่ิมการมีสว่นร่วมในภมิูภาค 

26 APD FORUM

จากซ้าย:
นายโทนี ตนั เคง็ ยมั 
ประธานาธิบดสิีงคโปร์ เดนิตรวจ
แถวกองทหารเกยีรตยิศระหว่าง
พธีิต้อนรับทีจ่ดัขึน้ ณ ท�าเนียบ
ประธานาธิบดใีนกรุงนิวเดล ีเมือ่
เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ผู้น�า
อนิเดยีระบุว่าสิงคโปร์เป็นหน่ึง
ในพนัธมติรทีแ่น่นแฟ้นทีสุ่ดของ
อนิเดยี  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 

อาคารกระทรวงการคลงัของ
อนิเดยีตั้งตระหง่านตดักบั
พระอาทติย์ทีก่�าลงัจะตกดนิในกรุง
นิวเดลใีนเดอืนเมษายน พ.ศ.2558 
อนิเดยีก�าลงัด�าเนินความพยายาม
เพือ่พฒันาความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกจิตามนโยบายรุกตะวนั
ออก  รอยเตอร์ 

นายเหงยีน เติน๊ สุง นายกรัฐมนตรี
เวยีดนาม (คนทีส่องจากขวา) และ
นางตราน ทนัห์ เกยีม ภรรยา 
(คนกลาง) ขอพรระหว่างเยีย่มชม
วดัของศาสนาพทุธในอนิเดยีเมือ่
เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557 เวยีดนาม
ได้ขอความช่วยเหลอืจากอนิเดยีใน
การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่่าวกรอง  
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 นายโมที
ได้เข้าร่วมพิธีศพนายลี กวนย ูบดิาผู้ ก่อตัง้
ประเทศสงิคโปร์ นายโมทีระบวุา่นายลีเป็น 
“แรงบนัดาลใจ” ของตน และกลา่ววา่อดีต
ผู้น�าผู้ลว่งลบัเช่ือในศกัยภาพของอินเดีย 
“มากกวา่พวกเราทกุคนเสียอีก” ตามรายงาน
ของหนงัสือพิมพ์ ดิอิโคโมนิก ไทมส์ 

“สงิคโปร์เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีความ
สมัพนัธ์แนน่แฟ้นกบัอินเดียมากท่ีสดุในโลก 
และสงิคโปร์ก็เป็นเสาหลกัในนโยบายรุก
ตะวนัออกของอินเดีย” นายโมทีกลา่ว 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 อินเดียและ
สงิคโปร์ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงความ
ร่วมมือทางทหารระดบัทวิภาคีของทัง้สอง
ประเทศจากการฝึกร่วมไปสูค่วามร่วมมือทาง
เทคโนโลยีการป้องกนัประเทศ ตามรายงาน
ของหนงัสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย 
เน่ืองจากกองทพัสงิคโปร์มีพืน้ท่ีทางบกและ
นา่นฟ้าจ�ากดัในการฝึก ดงันัน้หลายปีท่ีผา่น
มาทหารสงิคโปร์จงึเข้ารับการฝึกในพืน้ท่ีของ
อินเดีย 

สงิคโปร์ไมไ่ด้เป็นประเทศเดียวในเอเชีย
ท่ีได้ประโยชน์จากความร่วมมือทางทหาร
ท่ีเปลี่ยนไปนี ้ประเทศไทยเองก็ได้ท�าความ
ตกลงกบัอินเดียเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือในการ
รักษาความมัน่คงทางทะเลและการตอ่ต้าน
การก่อการร้าย 

นายอาจิต โดวาล ท่ีปรึกษาด้านความ
มัน่คงภายในของอินเดียกลา่ววา่ “ทัง้สอง
ประเทศต้องการเส้นทางเดนิเรือท่ีปลอดภยั
และเป็นอิสระ และปัญหาเก่ียวกบัการปล้น
สะดมทางน�า้และการค้ามนษุย์เป็นสิง่ท่ีทัง้
สองฝ่ายกงัวล” ตามรายงานของส�านกัขา่ว
เพรส ทรัสต์ ออฟ อินเดีย เม่ือเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558 

นอกจากนี ้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 นายเหงียน เติน๊ 
สงุ นายกรัฐมนตรียเวียดตาม ได้เข้าพบกบันายโดวาลเพ่ือ
ขอความชว่ยเหลือจากอินเดียด้านการสง่เสริมเทคโนโลยีทาง
ทหารและการป้องกนัประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะการฝึก
บคุลากรด้านขา่วกรองส�าหรับกองทพัอากาศและกองทพัเรือ 

 
การส่งสารที่ชัดเจน 
นกัวิเคราะห์ประจ�าสถาบนัลอวีระบวุา่ ท่ีผา่นมา
อินเดียยงัไมเ่คยเปิดเผยวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์กบัชาตพินัธมิตรในเอเชียตะวนัออก
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตรั่ฐบาลชดุปัจจบุนัมี

โอกาสท่ีจะก้าวเดนิไปได้ไกลกวา่ในเวลาท่ีสัน้กวา่เพ่ือชดเชย
ให้กบัความลา่ช้าตลอดชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา 

“เพ่ือแสดงถงึความจริงจงัของอินเดียตอ่การสง่เสริม
ความร่วมมือกบัภมิูภาค รัฐบาลของนายโมทีต้องแสดงให้
เหน็วา่นโยบายรุกตะวนัออกเป็นมากกวา่แคก่ารเปลี่ยนช่ือ
นโยบายท่ีมีอยูเ่ดมิเทา่นัน้” สถาบนัลอวีสรุป “เพ่ือป้องกนัไม่
ให้เกิดความลา่ช้าหรือการหยดุน่ิงอีกตอ่ไป อินเดียจ�าเป็น
ต้องเร่งจดัท�าวาระแหง่ชาตท่ีิชดัเจนเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ สถาบนัและการป้องกนัประเทศกบัภมิูภาคให้
เหนียวแนน่กวา่ท่ีรัฐบาลชดุก่อน ๆ เคยท�าไว้ ถ้ารัฐบาลของ
นายโมทีสามารถบรรลเุป้าหมายนีไ้ด้ อินเดียก็จะมีศกัยภาพ
มากพอท่ีจะแสดงบทบาทส�าคญัทางยทุธศาสตร์ในภมิูภาค
อินโดแปซฟิิกท่ีมีขอบเขตกว้างขึน้”  o

“เรามีวสัิยทศัน์
และความมุ่งม่ัน
ที่จะยกระดบั
ความเจริญของ
ประเทศ ตลอด
จนสถานะ
ของอนิเดยีใน
ประชาคมโลก
และความสุข
ของประชาชน” 

นายกรัฐมนตรีอินเดีย

นายนเรนทระ โมที
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ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ก�าเนิดกลุ่ม
อ�านาจใหม่

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ความเป็น

ประชาคมที่มีศักยภาพและอ�านาจ

ด้านเศรษฐกจิและอ่ืน ๆ
นายสทิธารถ ศรีวสัตาวา

ระเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) มีประชากรรวมกนัมากกวา่ 600 ล้าน
คน ซึง่มากกวา่สหภาพยโุรปหรืออเมริกาเหนือ อาเซียน
ถือก�าเนิดขึน้ในปี พ.ศ. 2510 ปัจจบุนัประเทศสมาชิก
ประกอบด้วย บรูไน พมา่ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทยและเวียดนาม เศรษฐกิจของแตล่ะ
ประเทศมีพฒันาการในระดบัท่ีแตกตา่งกนัไปอยา่งหลากหลาย แต่
สิง่ท่ีเหมือนกนัคือศกัยภาพในการเตบิโตและสร้างรายได้มหาศาล 

จีนยงัคงเป็นตลาดใหมท่ี่ใหญ่ท่ีสดุในเอเชียอยา่งไมต้่องสงสยั 
สว่นอินเดียก็มีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองภายใต้รัฐบาลของนายก 
รัฐมนตรีนเรนทระ โมที ท่ีมีนโยบายสนบัสนนุภาคธรุกิจอยา่ง
จริงจงั ยกัษ์ใหญ่ทัง้สองตา่งก�าลงัจบัตาดอูาเซียนอยา่งใกล้ชิด 

นกัลงทนุเองก็ไมอ่ยากพลาดโอกาสท่ีจะหาผลตอบแทนจาก
ตลาดท่ีมีศกัยภาพสงูของทัง้ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน บริษัท
และรัฐบาลตา่ง ๆ ตระหนกัวา่การพึง่พาตลาดจีนท่ีก�าลงัรุ่มร้อน
อาจท�าให้ต้องเผชิญกบัความเสี่ยงในอนาคต 

อินเดียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง แต่
อยา่งไรก็ตาม บางครัง้การจดัการกบักลุม่ผลกัดนัและ
พรรคการเมืองระดบัภมิูภาคท่ีมีนยัส�าคญัตอ่การเลือกตัง้ซึง่มีอยู่
เป็นจ�านวนมากก็อาจเป็นฝันร้ายของรัฐบาลได้เชน่กนั บอ่ยครัง้

ท่ีปัญหานีท้�าให้รัฐบาลไมส่ามารถมุง่เน้นไปท่ีการปกครองและ
นโยบายท่ีเหมาะสมได้อยา่งเตม็ท่ี 

ในรายงานประจ�าปีหวัข้อ “การพฒันาในอนาคตของเอเชีย
ประจ�าปี พ.ศ. 2558” ซึง่เผยแพร่เม่ือเดือนมีนาคมของปีเดียวกนั 
ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชียระบวุา่เศรษฐกิจจีนก�าลงัชะลอตวั 
แตเ่ศรษฐกิจของเอเชียในภาพรวมจะยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง
อนัเป็นผลจากเศรษฐกิจอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี
ก�าลงัพุง่ทะยานไปข้างหน้า ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชียเปิด
เผยวา่เศรษฐกิจใหมข่องเอเชียจะเตบิโตในอตัราร้อยละ 6.3 ใน
ปี พ.ศ.2558 และ 2559 ซึง่เทา่กบัปี พ.ศ.2557 รายงานประจ�า
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ของแมคคินซีย์แอนด์คอมปานี ซึง่
เป็นบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินระบวุา่ หากอาเซียนเป็นประเทศ
เดียว ป่านนีค้งเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสดุเป็น
อนัดบัเจ็ดของโลกแล้วเม่ือดจูากผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศท่ี
รวมกนัสงูถงึ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 83.75 
ล้านล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2556 ประมาณการวา่ภายในปี พ.ศ. 
2593 เศรษฐกิจอาเซียนจะมีขนาดใหญ่เป็นล�าดบัท่ี 4 ของโลก 
การแขง่ขนัภายในเองก็ก�าลงัเข้มข้น แม้วา่อินโดนีเซียจะมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตก็่ไมมี่อะไรเป็น
หลกัประกนัวา่สถานการณ์จะเป็นเชน่นีต้ลอดไป 
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การปันผลทางประชากร 
อาเซียนได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการมีประชากร
วยัแรงงานในสดัสว่นท่ีสงู รายงานของบริษัทแมคคนิซีย์
ระบวุา่ “บางทีสิง่ส�าคญัท่ีสดุคือเกือบร้อยละ 60 ของการ
เตบิโตทัง้หมดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมานา่จะมา
จากความสามารถในการสร้างผลผลติได้เพ่ิมขึน้ ดงัจะ
เหน็ได้จากการท่ีภาคการผลติ การค้าปลีก โทรคมนาคม
และการขนสง่ล้วนเตบิโตอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้” 
แม้วา่หนทางข้างหน้าจะดสูดใส แตก็่มีความท้าทายบาง
ประการท่ีอาเซียนต้องจดัการให้ได้  

ตวัอยา่งเชน่ การแก้ปัญหากระบวนการรวมกลุม่ทาง
เศรษฐกิจ การลดความระแวงท่ีเช่ือมโยงกบัลทัธิคุ้มครอง
ทางการค้าท่ีไมใ่ชม่าตรการทางภาษี การขยายขอบเขต
ทางการค้าโดยร่วมมือกบัประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมอ่ื่น ๆ 
เชน่ อินเดีย และการรับมือกบัความหวาดวิตกเก่ียวกบั
อิทธิพลของจีนท่ีแผข่ยายไปทัว่ภมิูภาคและกรณีพิพาท
เก่ียวกบัอาณาเขต โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในทะเลจีนใต้ท่ี
อดุมไปด้วยทรัพยากร 

“อาเซียนไมจ่�าเป็นต้องออกมาตรการใหม ่ๆ มาใช้ใน
ปี พ.ศ. 2558 แตค่วรมุง่เน้นท่ีการด�าเนินมาตรการท่ีมีอยู่

แล้วภายใต้โครงสร้างของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
เออีซี” นายแดเนียล ว ูนกัวิเคราะห์การค้าระหวา่งประเทศ
และนกัวิจยัประจ�าศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา
ฝ่ายภมิูภาคแปซฟิิกกลา่วในระหวา่งการให้สมัภาษณ์กบั 
ฟอรมั “มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนก�าลงัด�าเนิน
ขัน้ตอนตา่ง ๆ เพ่ือผลกัดนัวาระของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้สอดคล้องกบัการพฒันาทางการค้าของโลกใน
ปัจจบุนั มีรายงานวา่มาเลเซียก�าลงัพยายามขอความเหน็
ชอบจากสมาชิกอาเซียนทกุประเทศเพ่ือเร่ิมต้นการเจรจา
อนัจะน�าไปสูข้่อตกลงการอ�านวยความสะดวกทางการค้า
ของอาเซียน นอกจากนี ้มาเลเซียยงัสนบัสนนุโครงการบตัร
เดนิทางส�าหรับนกัธรุกิจอาเซียนอยา่งเตม็ท่ี แม้วา่ขณะนี ้
โครงการดงักลา่วจะอยูใ่นขัน้ตอนการหารือเทา่นัน้” 

บทบาทของมาเลเซีย 
อนาคตของอาเซียนจะเป็นอยา่งไรยอ่มขึน้อยูก่บัความ
พยายามทางการทตูของมาเลเซีย หลงัจากเข้ามารับ
หน้าท่ีประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมาเลเซีย
ก็ได้ออกแถลงการณ์ถงึเป้าหมายหลกัท่ีจะเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้ได้ภายในปีนี ้

นายเล เลอืง มนิห์ เลขาธิการ
สมาคมประชาชาตแิห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) (ซ้าย) และนาย
อานิฟาห์ อามนั รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศมาเลเซีย สนทนา
กนัก่อนเข้าร่วมการประชุม
ทีจ่ดัขึน้เมอืงปุตราจายา 
เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ.  
2558 มาเลเซียเป็นประธาน
อาเซียนประจ�าปี พ.ศ. 2558 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ชายชาวกมัพูชาวิง่ออกก�าลงั
กายหน้าโครงการก่อสร้าง
แห่งหน่ึงในกรุงพนมเปญ
เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 
ธนาคารเพือ่การพฒันา
เอเชียคาดว่าเศรษฐกจิ
กมัพูชาจะเตบิโตประมาณ
ร้อยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2558 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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วตัถปุระสงค์ดงักลา่วตัง้ขึน้เพ่ือกระตุ้นแนวคดิการสร้าง
อตัลกัษณ์ของอาเซียนเพ่ือแก้ไขมาตรการกีดกนัทางการ
ค้าท่ีไมใ่ชภ่าษีซึง่มีอยูอ่ยา่งแพร่หลาย รุนแรงแตม่กัจะไม่
เปิดเผย และเป็นสิง่ขดัขวางการค้าในภมิูภาคและบดิเบือน
ราคาสนิค้า บทวิเคราะห์ของนายวใูนวารสารอีสต์เอเชีย  
ฟอรัมเม่ือเร็ว ๆ นีร้ะบวุา่ “คงจะเป็นไปได้ยากท่ีจะคาดหวงั
ให้มาเลเซียยตุิความลา่ช้าและความขดัแย้งเร่ืองการไม่
ปฏิบตัติามกระบวนการในการน�ามาตรการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไปใช้ ซึง่เป็นสิง่ท่ียืดเยือ้มานานหลาย
ปี มมุมองท่ีแจม่ชดัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการค้า
และอตุสาหกรรมตา่งประเทศเก่ียวกบัผู้น�าท่ีอาเซียน
ต้องการ ท�าให้เราพอจะมีความหวงัและเช่ือวา่อาเซียน
จะสามารถทุม่เทความมุง่มัน่และทรัพยากรของตนเพ่ือ
ด�าเนินมาตรการใน ‘โค้งสดุท้าย’ เพ่ือการรวมตวักนัของทกุ
ประเทศซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นตอ่ภมิูภาคในปี พ.ศ. 2558” 

ในระหวา่งการแถลงขา่วตอ่สื่อมวลชนในการ
ประชมุสดุยอดผู้น�าอาเซียนครัง้ท่ี 25 ซึง่จดัขึน้ท่ีพมา่ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายนาจิบ ราซะก์ นายก
รัฐมนตรีมาเลเซีย ได้กลา่วถงึการอดุชอ่งวา่งด้านข้อมลู
เพ่ืออธิบายให้เหน็ภาพอยา่งชดัเจนถงึประโยชน์อยา่งเป็น

รูปธรรมของการค้าเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นายราซะก์กลา่ววา่สิง่นีจ้ะท�าให้ประชาชนท่ีมีความแตก
ตา่งกนัในหลาย ๆ ด้านให้การยอมรับ ซึง่จะกลายเป็นความ
เหน็ชอบทางการเมืองอยา่งกว้างขวางอนัจะน�าไปสูก่าร
ปฏิบตัจิริง “ประชาชนต้องเข้าใจวา่ท่ีจริงแล้วอาเซียนคือ
อะไร และอาเซียนก�าลงัท�าอะไร” นายราซะก์กลา่ว 

กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 นายมสุตาปา โมฮา
เหมด็ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมตา่ง
ประเทศของมาเลเซีย ได้ออกแถลงการณ์ชีแ้จงเป้าหมาย
ของรัฐบาลมาเลเซีย

 “นายกรัฐมนตรีได้ประกาศตอ่สาธารณะวา่มาเลเซีย
จะเดินหน้าแก้ปัญหาท่ีละเอียดออ่นอยา่งเร่ืองลทัธิคุ้มครอง
การค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน และจะยตุคิวาม
พยายามของบางฝ่ายท่ีเอาความเป็นชาตนิิยมมาขดัขวาง
การค้าเสรี มาเลเซียจะท�าความเข้าใจกบัชาติสมาชิก

อาเซียนเพ่ือให้ทกุประเทศเหน็ความจ�าเป็นท่ีจะต้องยอมรับ
มมุมองท่ีทัง้ภมิูภาคเหน็พ้องต้องกนัและมองให้ไกลกวา่
ความกงัวลเฉพาะในสว่นของตนเอง” 

นายวกูลา่วเพ่ิมเตมิกบั ฟอรมั วา่ “มาเลเซียรับหน้าท่ีใน
การด�าเนินมาตรการท่ีระบใุนโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนส�าหรับปี พ.ศ. 2558 โดยจะท�าให้ส�าเร็จตามเป้าคือ
ร้อยละ 95 ของมาตรการทัง้หมดเป็นอยา่งต�า่ แตใ่นความ
เป็นจริงแล้ว ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 อาเซียนเพ่ิงด�าเนิน
การร่วมกนัไปได้เพียงร้อยละ 82.1 ของงานหลกัทัง้หมด 
229 ข้อท่ีวางเป้าหมายวา่จะต้องเสร็จภายในปี พ.ศ. 2556 
ซึง่แสดงให้เหน็วา่นัน่เป็นเป้าหมายท่ีต้องใช้ความพยายาม
อยา่งสงู ถ้ามาเลเซียสามารถน�าอาเซียนให้บรรลเุป้าหมาย
ร้อยละ 95 ท่ีตัง้เอาไว้ได้ อาเซียนก็จะสามารถเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีสมบรูณ์แบบในทกุด้าน มาเลเซียต้อง
ใช้ความเป็นผู้น�าของตนเพ่ือผลกัดนัให้ชาตสิมาชิกอาเซียน
ด�าเนินการภายในท่ีจ�าเป็นตอ่การเปิดประชาคม” 

ความท้าทายจากจนี 
สมาชิกอาเซียนยงัไมส่ามารถบรรลขุ้อตกลงร่วมกนัวา่จะ
ด�าเนินการอยา่งไรกบัจีน รวมไปถงึความท้าทายเก่ียวกบั

“อาเซียนไมจ่�าเป็นต้องออกมาตรการใหม ่ๆ มา

ใช้ในปี พ.ศ. 2558 แตค่วรมุง่เน้นท่ีการด�าเนิน

มาตรการท่ีมีอยูแ่ล้วภายใต้โครงสร้างของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี” 
 - นายแดเนียล วู
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กรณีพิพาทเร่ืองอาณาเขตในทะเลจีนใต้ของรัฐบาลจีนซึง่
กระทบตอ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอยา่งอินโดนีเซีย กมัพชูา 
บรูไน ฟิลปิปินส์ เวียดนามและมาเลเซีย ทัง้นีม้าเลเซียได้เสนอ
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจดัตัง้กองก�าลงัรักษาสนัติภาพ
ร่วมกนั แตด่เูหมือนแนวคดินีจ้ะไมมี่โอกาสเป็นจริงตัง้แตต้่น
เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนขาดความไว้วางใจซึง่กนั
และกนัในเร่ืองความมัน่คง แตใ่นทางตรงกนัข้าม จีนเช่ือวา่
ประเดน็ความขดัแย้งเร่ืองอาณาเขตของตนในภมิูภาคเป็น
เร่ืองบานปลาย เน่ืองจากการเสนอขา่วของสื่อฉบบัภาษา
องักฤษท่ีเข้าข้างชาตติะวนัตก รัฐบาลจีนยืนกรานมาตลอด

วา่ข้อพิพาททางภมิูศาสตร์จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วม
กนัระหวา่งชาติท่ีได้รับผลกระทบมากกวา่ท่ีจะให้

นานาชาติเข้ามาแทรกแซง 
“เราสนบัสนนุการสร้างประชาคม

อาเซียน แตอ่าเซียนไมใ่ชคู่พิ่พาทใน
กรณีทะเลจีนใต้” นายฮง เหลย โฆษก

กระทรวงการตา่งประเทศบอก
กบันกัขา่วในระหวา่งการสรุป

ขา่วตามปกติในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2558 นายเหลยตอบโต้
ความเหน็ของนายเล เลือง 
มินห์ เลขาธิการอาเซียน
ในประเดน็ข้อพิพาทเก่ียว
กบัทะเลจีนใต้ นอกจากนี ้
จีนยงัปฏิเสธข้อเสนอจาก
ประเทศอาเซียนท่ีจะหารือ

เก่ียวกบัปฏิญญาวา่ด้วยแนว
ปฏิบตัขิองภาคีในทะเลจีนใต้ 

และการจดัท�าแนวปฏิบตัอิยา่ง
เป็นทางการในท่ีประชมุรัฐมนตรี

กลาโหมซึง่มีก�าหนดจะจดัขึน้ในเดือน
พฤศจิกายนปีนีท่ี้มาเลเซีย การปฏิเสธ

ของรัฐบาลจีนนีเ้ป็นสิง่บง่ชีถ้งึความเคลือบ
แคลงเชิงยทุธศาสตร์วา่ สหรัฐฯ รวมถงึประเทศ

มหาอ�านาจฝ่ังตะวนัตกชาตอ่ืิน ๆ และญ่ีปุ่ นพยายาม
ท�าให้อาเซียนเป็นพวกเดียวกบัตนเพ่ือขดัขวางการแผอิ่ทธิพล
ของจีนในภมิูภาคทัง้ในด้านดนิแดนและเศรษฐกิจ 

เป็นท่ีทราบกนัวา่จีนมีการแสดงออกท่ีขดัแย้งกนัเองใน
การใช้ความเป็นมหาอ�านาจของตนเองในประเดน็เก่ียวกบั
ดนิแดน โดยในระดบัผู้น�าจะใช้กระบวนการทางการทตูและ
ด�าเนินการด้วยความระมดัระวงั แตใ่นขณะเดียวกนัจีนก็ไม่
ลงัเลท่ีจะใช้ปืนใหญ่อานภุาพสงูซึง่คงมีแตอ่าวธุของสหรัฐฯ 
เทา่นัน้ท่ีสามารถเทียบได้เพ่ือสง่สารท่ีไมเ่ป็นมิตรออกไปเม่ือ
เหน็วา่จ�าเป็น 

“เม่ือพิจารณาจากความเข้าใจของจีนเก่ียวกบัแรงจงูใจ
ท่ีแท้จริงในการมีสว่นร่วมของสหรัฐฯ บวกกบัความกงัวลอนัลกึ
ซึง้ของจีน การต้อนให้จนมมุและท�าให้จีนเสยีหน้าในสายตา

นานาชาตใินประเดน็ทะเลจีนใต้นบัเป็นเร่ืองสุม่เสีย่งทางการ
เมืองและอาจสง่ผลกระทบเลวร้ายตอ่ภมิูภาค” นายมาร์ก เจ. วา
เลนเซีย นกัวิชาการอาวโุสประจ�าสถาบนัทะเลจีนใต้ศกึษาแหง่
ชาตใินเมืองไหโขว ่ประเทศจีน ระบ ุ“หากทกุฝ่ายไมเ่รียนรู้จาก
บทเรียนท่ีมีอยู ่การปฏิเสธไมเ่ข้าร่วมการหารืออาจเป็นจดุเร่ิม
ต้นของสิง่ท่ีเลวร้ายกวา่นี”้ 

อยา่งไรก็ตาม นายวมูองวา่จีนให้การสนบัสนนุความ
พยายามของอาเซียนในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทนุโดยทัว่ไป แม้วา่จะไมเ่หน็ด้วยกบัเป้าหมายทาง
ภมิูรัฐศาสตร์บางประการของอาเซียนก็ตาม 

“อาเซียนมกัจะให้ความส�าคญักบัดลุอ�านาจเม่ือหารือกบั
หุ้นสว่นการเจรจา อยา่งไรก็ตามจีนเองก็ให้การสนบัสนนุความ
พยายามในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียนมาโดยตลอด 
เม่ือไมน่านมานี ้จีนและอาเซียนได้เร่ิมการเจรจาเพ่ือ “ยกระดบั” 
เขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน และศกึษาความเป็นไปได้ท่ีจะ
ยกเลกิภาษี รวมทัง้ปรับปรุงกฎวา่ด้วยถ่ินก�าเนิดสนิค้าให้มี
ความยืดหยุน่มากขึน้” 

ในระหวา่งการประชมุสดุยอดผู้น�าอาเซียนครัง้ท่ี 26 วา่
ด้วยการได้มาซึง่ดนิแดนในทะเลจีนใต้และแนวปฏิบตั ิประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ “ยืนยนัอีกครัง้ถงึความส�าคญัของการรักษา
สนัตภิาพ เสถียรภาพ ความมัน่คงและเสรีภาพในการเดนิเรือ
และการบนิผา่นทะเลจีนใต้” ตามรายงานในนิตยสาร เดอะดิ
โพลแมต ฉบบัวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 

นายฮงกลา่ววา่จีน “เป็นกงัวลอยา่งมาก” เก่ียวกบั
แถลงการณ์ดงักลา่ว และมองวา่น่ีเป็นตวัอยา่งของ “ไมก่ี่
ประเทศท่ีเอาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศอาเซียนทัง้หมด
และอาเซียนกบัจีนเป็นตวัประกนัเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง” 
เดอะ ดิโพลแมต รายงาน 

การขยายความร่วมมือกับอนิเดยี 
อินเดียเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของโลก
และได้พยายามเพ่ิมความร่วมมือกบัอาเซียนเสมอมา โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในด้านความมัน่คงทางทะเล เสรีภาพในการ
เดนิเรือ การปราบปรามการปล้นสะดมทางน�า้ การบรรเทา
ทกุข์ในเหตกุารณ์ภยัพิบตัิ การตอ่ต้านการก่อการร้ายและการ
ระงบัข้อพิพาทอยา่งสนัติตามกฎหมายระหวา่งประเทศ การ
เดนิทางไปเยือนสงิคโปร์ของนายกรัฐมนตรีโมที ในชว่งปลาย
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือไว้อาลยัในพิธีศพนายลี กวนย ู
บดิาผู้ ก่อตัง้ประเทศสงิคโปร์ เน้นย�า้ความส�าคญัของนโยบาย
รุกตะวนัออกของอินเดีย 

ด้วยความกงัวลเก่ียวกบัอิทธิพลของจีนในเอเชียใต้ท่ีนบั
วนัจะเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ทัง้ทางทหารและทางเศรษฐกิจ ไมว่า่
จะในเนปาล บงักลาเทศ ศรีลงักาหรือพมา่ ดงันัน้อินเดียจงึ
จบัตามองกรณีพิพาทเก่ียวกบัอาณาเขตในทะเลจีนใต้อยา่ง
ใกล้ชิด อินเดียมีนโยบายสนบัสนนุเสรีภาพในการเดนิเรือ
ในทะเลจีนใต้ ตามหลกัการของกฎหมายระหวา่งประเทศ
หลายฉบบั รวมทัง้สนธิสญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมาย
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ทะเล พ.ศ. 2525 ข้อพิพาทเก่ียวกบัทะเลจีนใต้เป็นสว่นหนึง่ของ
แถลงการณ์ร่วมระหวา่งอินเดียและสหรัฐฯ ซึง่ออกมาระหวา่งการ
เดนิทางไปเยือนนิวเดลีของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทออยล์แอนด์เนเจอรัลแก๊ส ซึง่เป็นบริษัท
ส�ารวจและผลติปิโตรเลียมท่ีรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของได้ด�าเนินงาน
ในบอ่น�า้มนัในทะเลจีนใต้ ซึง่สร้างความไมพ่อใจให้กบัทางการจีน 

เวียดนามก�าลงัผลกัดนัให้บริษัทตา่ง ๆ ของอินเดียเข้ามาด�าเนิน
การส�ารวจเพ่ิมขึน้ รัฐบาลอินเดียเลือกท่ีจะสนบัสนนุการรุกคืบ
ของบริษัทออยล์แอนด์เนเจอรัลแก๊สในทะเลจีนใต้ เน่ืองจากบริษัท
ไฮโดรคาร์บอนของอินเดียมีความเช่ียวชาญในกลยทุธ์ท่ีบริษัทจีน
ใช้เพ่ือให้ได้มาซึง่สทิธิในทรัพย์สนิทางพลงังานทัว่โลก ไมว่า่จะใน
แอฟริกา พมา่หรืออเมริกาใต้ บริษัทพลงังานของจีนซึง่ได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลใช้ยทุธวิธีตา่งๆ รวมไปถงึข้อตกลงท่ีลอ่ใจและ
อิทธิพลทางการเงินและการเมืองเพ่ือให้ได้ในสิง่ท่ีต้องการ 

การค้าเป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีอาเซียนและอินเดียให้ความส�าคญั ทัง้
สองภมิูภาคมีประชากรรวมกนัถงึ 1.8 ล้านคน ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นวยั
แรงงานและมีความกระตือรือร้น นายอนิล วทัวา แหง่กระทรวงการ
ตา่งประเทศอินเดียกลา่วในการประชมุระหวา่งอินเดียและอาเซียน
ครัง้ท่ี 7 ซึง่จดัขึน้ท่ีกรุงนิวเดลี เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 วา่ ข้อ
ตกลงการค้าเสรีระหวา่งอาเซียนและอินเดียซึง่ลงนามเม่ือปี พ.ศ. 
2552 ท�าให้ปริมาณการค้าระหวา่งสองภมิูภาคเพ่ิมขึน้ เขาระบวุา่
ตวัเลขทางการค้าระหวา่งเขตเศรษฐกิจทัง้สองเพ่ิมขึน้จาก 4.4 หม่ืน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.53 ล้านล้านบาท) ในปี พ.ศ. 
2552-2553 เป็นกวา่ 7.4 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 2.58 

ล้านล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2556-2557 “ปีนี ้[พ.ศ. 2557 – 2558] คาด
วา่ตวัเลขจะเพ่ิมขึน้เป็น 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 3.5 
ล้านล้านบาท)” นายวทัวากลา่วเพ่ิมเตมิ “เป้าหมายของเราคือเพ่ิม
มลูคา่การค้าระหวา่งอาเซียนและอินเดียให้เป็น 2 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐ (หรือประมาณ 6.97 ล้านล้านบาท) ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
การเจรจาความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจระดบัภมิูภาคซึง่ก�าลงั
ด�าเนินการอยูก็่จะชว่ยเพ่ิมมลูคา่การค้าอีกทางหนึง่ด้วย”

“การเปิดการค้าเสรีระหวา่งอาเซียนและอินเดียผา่นเขตการค้า
เสรีอาเซียนและอินเดียชว่ยเพ่ิมโอกาสในการสร้างนวตักรรมใหม ่ๆ 
และการเตบิโตทางผลติภาพท่ีแข็งแกร่งย่ิงขึน้” นายวกูลา่วเพ่ิมเตมิ 
“กระแสการค้าและการลงทนุชว่ยกระจายแนวคดิและนวตักรรมใหม ่
ๆ อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาสนิค้าและบริการท่ีประชาชนและภาค
ธรุกิจใช้ ซึง่เป็นผลดีตอ่ทัง้ส�าหรับอาเซียนและอินเดีย เน่ืองจากทัง้
สองฝ่ายอยูใ่นชว่งท่ีเศรษฐกิจก�าลงัเตบิโตและพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 
ดงันัน้ ความร่วมมือทางการค้าจงึชว่ยให้แนใ่จวา่จะมีชอ่งทางให้
ประชาชนและภาคธรุกิจของทัง้สองฝ่ายสามารถสื่อสารและร่วมมือ
กนัได้” 

นกัวิเคราะห์และผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เหน็พ้องกนัวา่ ดนิ
แดนท่ีประกอบกนัเป็นอาเซียนนัน้เป็นภมิูภาคท่ีมีศกัยภาพสงูและ
พร้อมจะเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา หากเดนิไปในทิศทางท่ีถกูต้องก็
มีความเป็นไปได้สงูท่ีรายได้และความกินดีอยูดี่จะกระจายออกไปใน
วงกว้างสูป่ระชากรทัว่เอเชียและภมิูภาคอ่ืน ๆ ยงัต้องรอดกูนัตอ่ไปวา่
ปี พ.ศ. 2558 นีจ้ะเป็นปีท่ีความท้าทายได้รับการแก้ไขและกลุม่อ�านาจ
ใหมเ่กิดขึน้ได้จริงหรือไม ่ o

ชายชาวอนิโดนีเซียคนหน่ึงเดนิผ่านจอแสดงราคาหุ้นทีอ่าคารตลาดหุ้นในกรุงจาการ์ตาในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์
ของจนีและการปฏบิตัิ

ที่ไม่สอดคล้องกันแสดงให้เหน็
ถงึแรงจงูใจที่น่าสงสัย 

การอ้างสิทธิ

และสถานการณ์ทีห่กัเห 

ในทะเล
เจ้าหน้าที่ ฟอรัม 

ไอสตอ็ค



35APD FORUM

บนแนวปะการังเฟียรี ครอส ซึง่เป็นโครงการท่ีใหญ่ท่ีสดุนัน้ จีน
ได้เร่ิมสร้างเกาะท่ีมีความยาว 3,000 เมตร และความกว้าง
ประมาณ 250 เมตร ซึง่มีขนาดใหญ่พอท่ีจะสร้างสนามบนิได้
ตามรายงานของ เจนส์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ก่อน
หน้านีแ้นวปะการังดงักลา่วจมอยูใ่ต้น�า้ 

ภาพถ่ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ยงัแสดงให้เหน็วา่จีน
ได้เร่ิมสร้างทางว่ิงเคร่ืองบนิแหง่แรกของตนบนแนวปะการังนัน้
ตามรายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ ภาพถ่ายท่ี ไอเอชเอส  
เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์ ได้จากบริษัทแอร์บสั ดีเฟนซ์ แอนด์ สเปซ 
เผยให้เหน็วา่มีการปพืูน้ทางว่ิงเคร่ืองบนิท่ีมีขนาดกว้าง 53 เมตร
และยาว 505 เมตร นอกจากนี ้ส�านกัขา่วรอยเตอร์ระบวุา่จีนเร่ิม
ถมพืน้ท่ีบนแนวปะการังซบูใูนหมูเ่กาะสแปรตลี ซึง่จีนอาจสร้าง
สนามบนิได้เชน่กนั 

แม้ประเทศอ่ืน ๆ รวมทัง้มาเลเซียและเวียดนามจะท�าการ
ปลกูสร้างหรือปรับเปลี่ยนท่ีดินท่ีมีอยูซ่ึง่มีลกัษณะคล้ายคลงึ
กนัในชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา แตกิ่จกรรมของจีนท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขนาดของพืน้ท่ีและลกัษณะโครงสร้างทาง
กายภาพของท่ีดนิอยา่งมีนยัส�าคญั ตามท่ีนางไมรา ราปป์ ฮู
เปอร์ ผู้อ�านวยการโครงการเพ่ือความโปร่งใสในการเดินทะเลใน
เอเชียและนกัวิชาการในโครงการเอเชียของศนูย์ยทุธศาสตร์และ
นานาชาติศกึษาระบ ุ“ก่อนท่ีจะมีโครงการบนแนวปะการังเฟีย
รี ครอส จีนคือผู้ อ้างสทิธิรายใหญ่ในพืน้ท่ีหมูเ่กาะสแปรตลีเพียง
ชาตเิดียวท่ีไมมี่สนามบนิ อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมของจีนแตก
ตา่งจากของชาตอ่ืิน ๆ เน่ืองจากรัฐบาลจีนได้เปลี่ยนแปลงขนาด
ของพืน้ท่ีและลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพของท่ีดนิอยา่ง
ชนิดพลกิโฉม ในขณะท่ีผู้ อ้างสทิธิชาตอ่ืิน ๆ ท�าการปลกูสร้าง
หรือปรับเปลี่ยนท่ีดนิท่ีมีอยู”่ 

ความพยายามของจีน “เป็นกลยทุธ์ท่ีวางแผนอยา่ง
ประณีตและมีระเบียบแบบแผนเพ่ือสร้างเครือขา่ยความเช่ือม
โยงทางอากาศและทางทะเลท่ีสามารถใช้เป็นป้อมปราการ
ครอบคลมุใจกลางพืน้ท่ีของหมูเ่กาะสแปรตลี” นายเจมส์ ฮาร์ดี 
บรรณาธิการฝ่ายเอเชียแปซฟิิกของ เจนส์ กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ 
เดอะวอลล์สตรีท เจอร์นลั 

สิง่ท่ีเรียกวา่ลทัธิการขยายอาณาเขตอยา่งโจง่แจ้งนีดู้
เหมือนจะเป็นตวัอยา่งลา่สดุท่ีบง่บอกอยา่งชดัเจนถงึความไม่
สอดคล้องกนัระหวา่งค�าพดูและการกระท�าของจีน เน่ืองจาก
ประเทศนีท้วีความมุง่มัน่ท่ีจะเสริมสร้างจดุยืนทางยทุธศาสตร์
ของตนให้มีความแข็งแกร่งในฐานะผู้ดแูลความมัน่คงในภมิูภาค
และยืนยนัสถานะของตนในดนิแดนท่ีมีข้อพิพาทตา่ง ๆ นกั

วิเคราะห์บางรายมีข้อกงัวลวา่ความไมส่อดคล้องกนัดงักลา่ว
อาจสร้างความหวาดกลวัและความไมแ่นน่อนในภมิูภาคอินโด
เอเชียแปซฟิิก 

ตวัอยา่งเชน่ ในชว่งปี พ.ศ. 2557 จีนได้ลงนามในข้อตกลง
เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ กบับงักลาเทศเพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจ ยทุธศาสตร์และความสมัพนัธ์ทางด้านอ่ืน ๆ และ
ได้สร้างข้อตกลงกบัประเทศอ่ืน ๆ รวมทัง้สมาชิกของสมาคม

ประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แม้วา่
ประเทศตา่ง ๆ สว่นใหญ่ซึง่รวมถงึสหรัฐฯ อินเดีย เกาหลีใต้ 
เวียดนาม ออสเตรเลียและญ่ีปุ่ นจะยินดีท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์
ทางการค้าแบบทวิภาคีกบัจีน แตบ่างประเทศก็เร่ิมมีข้อสงสยั
เก่ียวกบัเจตจ�านงและการกระท�าอนัไมส่อดคล้องกนัของจีน
ในการพยายามอยา่งหนกัท่ีจะขยายอิทธิพลอยา่งรวดเร็ว นอก
เหนือจากกิจกรรมในหมูเ่กาะสแปรตลีแล้ว จีนดเูหมือนจะสง่
เสริมความสมัพนัธ์ทางด้านขา่วกรองและการทหารโดยการ
ให้เงินทนุและสนบัสนนุเครือขา่ยทา่เรือในปากีสถาน ศรีลงักา 
มลัดีฟส์ บงักลาเทศและพมา่ จีนยงัได้สร้างทางรถไฟผา่น
ทิเบตใกล้กบัรัฐสกิขิมท่ีดเูหมือนจะเป็นเส้นทางสง่ก�าลงับ�ารุง

จนีได้อ้างสิทธิอย่างอุกอาจในพืน้ที่ทะเลจนีใต้นับตัง้แต่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นมา รายงานของนิตยสารไอเอชเอส เจนส์ ดเีฟนซ์ วีคลีย์ ระบุ
ว่าภาพถ่ายจากดาวเทยีมแสดงให้เหน็ว่าจนีได้สร้างเกาะใหม่ ๆ บนแนว
ปะการังหลายแห่งในหมู่เกาะสแปรตลี รวมทัง้แนวปะการังเฟียรี ครอส แนว
ปะการังกาเวน แนวปะการังจอห์นสัน เซาท์ และแนวปะการังฮวิส์

ไอสตอ็ค

ฟิลิปปินส์

ทะเลซูลู

จนี

ลาว

ไทย

กัมพชูา

มาเลเซีย

เวียดนาม

บรูไน

หมู่เกาะ 
สแปรตลี

ไต้หวัน

ทะเลจีนใต้

ครีเอทีฟ มาร์เก็ต

อ่าวไทย

มาเลเซีย
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ทหารนาวกิโยธินฟิลปิปินส์เคลือ่นก�าลงัจากเรือลาดตระเวนไป
ยงัเรือยางหลงัจากปฏิบัตภิารกจิทีห่มู่เกาะเซกนัด์ โทมสั โชล 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะสแปรตลทีีอ่ยู่ในกรณพีพิาทใน
ทะเลจนีใต้ ทหารเหล่านีไ้ด้กลบัไปยงัค่ายกองทพัเรือในจงัหวดั
ปาลาวนัซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของฟิลปิปินส์ในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2557  รอยเตอร์
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ทางทหารไปยงัชายแดนของอินเดียตามท่ีหนงัสือพิมพ์ 
อินเดีย เอกซ์เพรส รายงาน นอกจากนี ้ดเูหมือนวา่จีนจะ
มีพฤตกิรรมท่ียัว่ยปุระเทศตา่ง ๆ ท่ีตนก�าลงัมีกรณีพิพาท
เก่ียวกบัดนิแดนอยูด้่วย ตวัอยา่งเชน่ ในชว่งต้นเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จีนได้เคลื่อนย้ายแทน่ขดุเจาะ
น�า้มนัเข้าไปในเขตเศรษฐกิจของเวียดนามท่ีอยูใ่กล้กบั
หมูเ่กาะท่ีถกูอ้างสทิธิโดยสองประเทศนี ้และได้น�าแทน่ขดุ
เจาะน�า้มนัออกจากพืน้ท่ีในชว่งกลางเดือนกรกฎาคมในปี
เดียวกนั 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา จีนกลา่วอยา่งเปิดเผยวา่ตน
ต้องการสร้าง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศมหาอ�านาจ
ในรูปแบบใหม”่ กบัสหรัฐฯ และประเทศมหาอ�านาจอ่ืน ๆ 
จีนระบวุา่ตนสง่เสริมให้ภมิูภาครอบข้างมีการรวมตวักนั
อยา่งสนัต ิจีนกลา่ววา่ตนพยายามเพ่ิมพนูเสถียรภาพ 
สนัตภิาพและความเจริญรุ่งเรืองในขณะท่ีจีนเตบิโตขึน้ 

การด�าเนินการตามนโยบายตา่งประเทศหลายประการ
ของจีนสง่ผลเสียตอ่วตัถปุระสงค์เหลา่นิ ้ท�าให้ประเทศ
เพ่ือนบ้านตา่งไมไ่ว้วางใจในเจตนาของจีนและหวาด
กลวัการถกูครอบง�าโดยจีน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา กลา่ววา่จีนใช้ “ขนาดและ
อิทธิพลท่ีเหนือกวา่” กดดนัประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียท่ีมี
ขนาดเลก็กวา่ และกลา่วเตือนจีนในเร่ืองการสง่ก�าลงัทหาร
เข้าไปประจ�าในหมูเ่กาะท่ีมีกรณีพิพาทตามรายงานของ
ส�านกัขา่วรอยเตอร์ 

นายซยุ เทียนไค เอกอคัรราชทตูจีนประจ�าสหรัฐฯ อ้าง
วา่ การก่อสร้างของจีนรวมทัง้สิง่ปลกูสร้างเพ่ือการป้องกนั
ทางทหารนัน้เป็น “เร่ืองปกติ” ตามท่ีส�านกัขา่วรอยเตอร์
ระบ ุ“แตน่ัน่ไมไ่ด้หมายความวา่ ใคร ๆ ก็สามารถก้าวก่าย
สถานภาพท่ีเป็นอยูข่องจีน” หรือ “ละเมิดอธิปไตยของจีน
ซ�า้แล้วซ�า้เลา่โดยไมไ่ด้รับผลกระทบตามมาได้” 

ด้วยพฤตกิรรมท่ีไมส่อดคล้องกนัดงักลา่วของจีน
ท�าให้ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคแทบจะไมมี่ทางเลือกอ่ืน
นอกจากลดความเสี่ยงของตนด้วยการไมเ่ลือกเข้าข้างทัง้
สหรัฐฯ และจีน อนัท่ีจริงแล้ว ภมิูภาคนีด้เูหมือนก�าลงัตก
อยูใ่นภาวะท่ียากล�าบากในแงข่องความมัน่คง จีนต้อง
จดัการกบัความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งค�าพดูและการก
ระท�าของตนโดยตรง อธิบายเจตจ�านงอยา่งชดัเจนและ
ด�าเนินมาตรการเพ่ือแก้ไขข้อกงัวลของประเทศตา่ง ๆ ใน

ทหารเรือ
เวยีดนามยนื
รักษาการณ์ที่

เกาะเถวยีนไชซ่ึง
อยู่ในหมู่เกาะ

สแปรตลเีมือ่เดอืน
มกราคม พ.ศ.

2556  รอยเตอร์
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ภมิูภาค มิฉะนัน้ก็จะเกิดความไร้เสถียรภาพมากย่ิงขึน้
ในภมิูภาค รวมทัง้ท�าลายโอกาสในการสร้างความร่วม
มือทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศมหาอ�านาจในรูป
แบบใหมท่ี่ได้รับการสนบัสนนุจากประธานาธิบดี สี จิน้
ผิง คือการสร้างกรอบการปฏิบตัท่ีิท�าให้มัน่ใจวา่การ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ืองของจีนจะไมส่ร้างความกระทบ
กระทัง่อนัไมส่มควรกบัประเทศมหาอ�านาจอ่ืน ๆ ใน
อินโดเอเชียแปซฟิิก ขณะท่ีกรอบการปฏิบตัดิงักลา่วมี
ผลกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัประเทศมหาอ�านาจ
ทัง้หมด (รวมทัง้ญ่ีปุ่ น รัสเซียและอินเดีย) รัฐบาลจีน
ก็มุง่มัน่อยา่งเตม็ท่ีท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศมหาอ�านาจในรูปแบบใหมก่บัสหรัฐฯ 

รายงานของสถาบนัวิจยัแหง่ชาตทิางด้านภมิูภาค
เอเชียในปี พ.ศ. 2556 ระบวุา่ ในการสร้างความ
สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศมหาอ�านาจในรูปแบบใหมก่บั
สหรัฐฯ นัน้ จีนเสนอแนวทางปฏิบตัิสามประการหลกั
ท่ีจะชว่ยลดความกระทบกระทัง่ระหวา่งสหรัฐฯ กบั
จีน ประการแรกคือ ความสมัพนัธ์ในรูปแบบใหมจ่ะ
มุง่เน้นการเจรจาและการแจ้งวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์
ของแตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแย้ง 
ประการท่ีสองคือ ทัง้สองฝ่ายต้องเคารพในผลประโยชน์
ของอีกชาตหินึง่ตลอดจนข้อกงัวลของกนัและกนั และ
ประการสดุท้ายคือ แตล่ะฝ่ายควรแสวงหาสิง่ท่ีมีความ
สนใจร่วมกนัท่ีจะสามารถพฒันาให้เป็นความร่วมมือ
ร่วมกนัได้ ทัง้หมดนีคื้อเป้าหมายท่ีนา่ยกยอ่ง แตก่า  
รกระท�าของจีนก็บัน่ทอนความความพยายามดงักลา่ว
อยา่งตอ่เน่ือง 

จีนไมใ่ห้ความส�าคญักบัผลประโยชน์และข้อกงัวล
ของสหรัฐในอินโดเอเชียแปซฟิิกอยูเ่ป็นประจ�า โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองกฎหมายระหวา่งประเทศและ
การระงบัข้อพิพาทเก่ียวกบัดนิแดน การอ้างสทิธิของ
จีนในพืน้ท่ีภายในเส้นประเก้าเส้นในทะเลจีนใต้นัน้
นอกจากจะดคูลมุเครือแล้วยงัไมเ่ป็น ไปตามกฎเกณฑ์
ของอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยเร่ืองกฎหมายทะเล 
ตามท่ีระบใุนรายงานของกระทรวงการตา่งประเทศ
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2557 จีนไมไ่ด้อธิบายให้แนช่ดัถงึ
สิง่ท่ีตนก�าลงัอ้างสทิธิ ไมว่า่จะเป็นแผน่ดิน นา่นน�า้ 
อธิปไตยหรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและไมมี่การก�าหนด
เขตแดนเป็นพิกดัท่ีแนน่อน แม้จีนจะไมไ่ด้มีข้อพิพาท
เก่ียวกบัอาณาเขตกบัสหรัฐฯ โดยตรง แตส่หรัฐฯ ก็ให้
ความส�าคญักบักฎหมายระหวา่งประเทศอยา่งแนว่แน่
เสมอ และการยดึมัน่ในกฎหมายดงักลา่วยงัคงเป็นสิง่ท่ี
สหรัฐฯ ใสใ่จตลอดมา เม่ือสหรัฐฯ แสดงความกงัวลตอ่
การกระท�าของจีนในประเดน็นี ้จีนได้ต�าหนิสหรัฐฯ ไม่
ให้เข้าไปเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งทางด้านดนิแดนใน
ทะเลจีนใต้ “แม้วา่สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ นและออสเตรเลีย
จะเป็นพนัธมิตรกนั แตก็่ไมค่วรใช้สิง่นีเ้ป็นข้ออ้างในการ
แทรกแซงกรณีพิพาทเก่ียวกบัดนิแดน มิฉะนัน้ปัญหา
จะย่ิงซบัซ้อนมากขึน้ไปอีกและท�าให้ผลประโยชน์ของ
ทกุฝ่ายเกิดความเสียหาย” โฆษกหญิงกระทรวงการ
ตา่งประเทศของจีนระบใุนเวบ็ไซต์ของกระทรวงใน
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2556 “เราเรียกร้องให้ประเทศท่ี
เก่ียวข้องเคารพในข้อเทจ็จริงนี ้แยกแยะถกูผิด ใช้ความ
ระมดัระวงั และงดเว้นค�าพดูและการกระท�าท่ีไมส่ง่
เสริมการแก้ปัญหาและเป็นบอ่นท�าลายเสถียรภาพของ
ภมิูภาค”

แม้นายสี จิน้ผิงเองจะระบวุา่ สหรัฐฯ คือหนึง่ใน
ประเทศแหง่ภมิูภาคแปซฟิิกท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบั
ความมัน่คงของเอเชียอยา่งแท้จริง “จีนและสหรัฐฯ ควร
เพ่ิมการเจรจาและการประสานงานเก่ียวกบักิจการ
ในเอเชียแปซฟิิกอยา่งตอ่เน่ือง เคารพและใสใ่จในผล
ประโยชน์และข้อกงัวลของกนัและกนัในภมิูภาคนี ้และ
พฒันาการประสานงานท่ีครอบคลมุ” ประธานาธิบดี
ของจีนกลา่วในระหวา่งการแถลงขา่วร่วมกบั นายบา
รัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 

นอกจากนี ้จีนยงัมีกรณีพิพาทดนิแดนบางประการ
กบัประเทศพนัธมิตรตามสนธิสญัญาของสหรัฐฯ อยา่ง
ญ่ีปุ่ นและฟิลปิปินส์ ถงึแม้สหรัฐจะไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วม
อยา่งเป็นทางการในการก�าหนดวา่อาณาเขตใดเป็น
ของประเทศใด แตว่ิธีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเหลา่นีก็้
ท�าให้สหรัฐฯ มีความกงัวลในเชิงกลยทุธ์อยา่งย่ิงยวด  

กองทพัจีนดเูหมือนจะก�าลงัทดสอบทา่ทีของนายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น เดนิผ่าน นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีนี ในระหว่างพธีิเปิด
การประชุมความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชียแปซิฟิกทีก่รุงปักกิง่ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2557  
รอยเตอร์ 
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หลาย  ประเทศ จีนสร้างความบาดหมางกบัญ่ีปุ่ นในปี 
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ด้วยการสง่หนว่ยยามฝ่ังของ
ตนท่ีก�าลงัเพ่ิมจ�านวนขึน้เร่ือย ๆ เข้าไปลาดตระเวนบอ่ย
ครัง้ขึน้บริเวณรอบหมูเ่กาะในทะเลจีนตะวนัออกท่ีมีข้อ
พิพาทกนัอยู ่ท่ีญ่ีปุ่ นเรียกวา่หมูเ่กาะเซนกาก ุและจีนเรียก
วา่หมูเ่กาะเตียวหย ูในปี พ.ศ. 2555 จีนยดึหมูเ่กาะสการ์
โบโรห์ โชล จากฟิลปิปินส์และเข้าแทรกแซงเรือฟิลปิปินส์
ท่ีก�าลงัเดนิทางไปยงัหมูเ่กาะเซกนัด์ โทมสั โชล ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

การกระท�าดงักลา่วของจีนตอ่ญ่ีปุ่ นและฟิลปิปินส์มกั
จะแฝงไว้ด้วยการกดดนัทางทหารและการขม่ขูอ่ยูก่ลาย ๆ 
นายส ีจิน้ผิง และนายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้
ร่วมประชมุท่ีกรุงปักก่ิงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพ่ือ
หารือเก่ียวกบัจดุยืนท่ีแตกตา่งกนัของทัง้สองฝ่ายในทะเลจีน

ตะวนัออกรวมทัง้เร่ืองอ่ืน ๆ ตามรายงานของหนงัสอืพิมพ์ 
เดอะนิวยอร์ก ไทมส์ ความปลอดภยัของพนัธมิตรยงัคงเป็น
สิง่ท่ีสหรัฐฯ ให้ความสนใจเป็นหลกั และภยัคกุคามท่ีอาจ
เกิดขึน้กบัพนัธมิตรตามสนธิสญัญาของสหรัฐฯ ก็ถือวา่เป็น
ข้อกงัวลอนัใหญ่หลวง 

นอกเหนือจากความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ
มหาอ�านาจในรูปแบบใหมแ่ล้ว นายสี จิน้ผิง ได้กลา่วในท่ี
ประชมุพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศจีนในเดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2556 วา่ หนึง่ในวตัถปุระสงค์ของนโยบายตา่ง
ประเทศของจีนคือการสง่เสริมให้ภมิูภาครอบข้างของตน
รวมตวักนัเป็นประชาคมนานาชาตอิยา่งสนัต ิสมดุปกขาว
ของคณะมนตรีแหง่รัฐของจีนในปี พ.ศ. 2554 วา่ด้วยเร่ือง 
“การพฒันาอยา่งสนัติของจีน” ยงัระบวุา่จีนพยายามท่ีจะ
เพ่ิมเสถียรภาพ ความสงบสขุและความเจริญรุ่งเรืองใน

มุมมองทางอากาศ
ของหมู่เกาะใน

ทะเลจนีตะวนัออก
ทีก่�าลงัมกีรณพีพิาท

ทีญ่ีเ่รียกว่าหมู่
เกาะเซนกาก ุและ

จนีเรียกว่าหมู่เกาะ
เตยีวหยู  รอยเตอร์
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ภมิูภาค แตก่ารกระท�าของจีนก็เหมือนจะท�าลาย
วตัถปุระสงค์เหลา่นีอี้กเชน่เคยโดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ในทะเลจีนใต้ 

การกระท�าตา่ง ๆ ดงักลา่วดจูะตรงข้ามกบั
นโยบายของจีนท่ีต้องการจะสง่เสริมให้ภมิูภาค
รอบข้างของตนรวมตวักนัอยา่งมีเสถียรภาพ ใน
บทวิเคราะห์เร่ือง จบัตาดูผูน้�าจีน ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารของสถาบนัฮเูวอร์ ท่ีเขียนโดยนายไมเคลิ 
สเวน ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัประเทศจีนและเอเชีย
ตะวนัออก เจ้าหน้าท่ีอาวโุสของมลูนิธิคาร์เนกี
เพ่ือสนัตภิาพระหวา่งประเทศระบวุา่ นโยบาย
เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลฉบบัใหม่
ของจีนคือความพยายามท่ีจะเพ่ิมและขยายเขต
อิทธิพลของจีนให้กว้างใหญ่ออกไปอีกด้วยการ
สร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจ
แบบบรูณาการท่ีมีความมัน่คงและความเจริญ
รุ่งเรืองท่ีเอือ้ตอ่การสร้างกรอบการปฏิบตัติาม
วิถีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศมหาอ�านาจใน
รูปแบบใหมด่งัท่ีจีนได้กลา่วไว้ เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้เป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีรอบข้างนี ้และการ
ผนวกชาตติา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เข้าไว้
ในนโยบายเหลา่นีคื้อสิง่ส�าคญัย่ิงตอ่ความส�าเร็จ
ตามวิถีความสมัพนัธ์ของชาตมิหาอ�านาจในรูป
แบบใหม ่อยา่งไรก็ตาม หลายประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ได้อ้างสทิธิในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ใน
ทะเลจีนใต้ซึง่เป็นพืน้ท่ีเดียวกนักบัท่ีจีนก�าลงัสร้าง
ฐานปฏิบตักิารทหารอยู ่แถลงการณ์ของฟิลปิปินส์
และเวียดนามเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2558 
ระบวุา่ การสร้างเกาะเทียมและฐานปฏิบตักิาร
ทหารในดนิแดนท่ีมีกรณีพิพาทมีแตจ่ะท�าให้ความ
ตงึเครียดทางการเมืองและการขาดเสถียรภาพใน
ภมิูภาคเพ่ิมสงูขึน้ ประเดน็หลกัของแถลงการณ์ดงั
กลา่วคือการแสดงความกงัวลอยา่งย่ิงยวดในเร่ือง 
“การถมดนิเป็นพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีเป็นภยัคกุคาม
ตอ่สนัตภิาพและเสถียรภาพในภมิูภาคนี ้ตลอดจน
ชีวิตผู้คนจ�านวนมากทัว่รัฐชายฝ่ังตา่ง ๆ” ตามท่ี
นิตยสาร เดอะดิโพลแมต รายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2558 

นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดี
จนี (ขวา) แสดงท่าทางขณะ

สนทนากบันายเหงยีน ฟู จอง 
เลขาธิการพรรคคอมมวินิสต์

เวยีดนาม ทีม่หาศาลา
ประชาชนในกรุงปักกิง่ เมือ่

เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558  
รอยเตอร์
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แล้วจีนอาจจะได้เรียนรู้วา่ แม้จะมีสิง่ลอ่ใจทาง
เศรษฐกิจมากขนาดไหน แตก็่ไมส่ามารถโน้มน้าวให้ชาติ
ตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกมองข้ามการสร้างฐานทพัเรือ
และฐานทพัอากาศของจีนบนพืน้ท่ีท่ีชาตเิหลา่นัน้อ้างสทิธิ
ได้ ประเทศตา่ง ๆ ในทะเลจีนใต้อาจเร่ิมปฏิเสธแผนการ
ทางเศรษฐกิจในภมิูภาคของจีนจนกวา่จีนจะแก้ไขข้อ
กงัวลทางการเมืองของประเทศเหลา่นี ้ข้อตกลงระหวา่ง
เวียดนามกบัฟิลปิปินส์แสดงให้เหน็วา่ ประเทศเหลา่นีม้อง
วา่การสร้างฐานปฏิบตักิารทหารในดนิแดนท่ีมีข้อพิพาท
คือการขม่ขูน่ัน่เอง หากจีนไมเ่ปลี่ยนแนวทางปฏิบตั ิในไม่
ช้าประเทศเหลา่นีอ้าจปฏิเสธโครงการตา่ง ๆ เชน่ นโยบาย
เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลฉบบัใหม ่เป็นต้น 

แนวทางปฏบิตัเิพื่อให้เกดิเสถยีรภาพ
จีนสามารถท�าอะไรได้บ้างเพ่ือจดัการกบัข้อกงัวลของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอินโดเอเชียแปซฟิิก เร่ิมแรกจีน
อาจต้องปฏิบตัติามแนวทางข้อท่ี 1 ของวิถีความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศมหาอ�านาจในรูปแบบใหม ่นัน่คือ มุง่
เน้นการเจรจาและแจ้งวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์อยา่ง
ชดัเจน หากจีนต้องการบรรลวุตัถปุระสงค์ในเร่ืองการสง่
เสริมความมัน่คง ความเจริญรุ่งเรืองและความร่วมมือใน
ภมิูภาคอยา่งจริงจงัตามท่ีตนกลา่วไว้ การแสดงให้เหน็ถงึ
มมุมองและวตัถปุระสงค์ทางการทตูก็ไมน่า่จะเป็นเร่ืองท่ี
ยากล�าบาก การระบคุวามต้องการท่ีชดัเจนและเจาะจง
ของตนโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองการอ้างสทิธิในดนิแดน
จะชว่ยลดความกงัวลของประเทศในภมิูภาคท่ีมีตอ่การ 
กระท�าของจีน

ทัง้นี ้จีนอาจต้องแสดงให้เหน็วา่นโยบายของจีนนัน้
สง่เสริมเสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความร่วมมือ
ในภมิูภาคอยา่งไร หากจีนมีแผนท่ีชดัเจนท่ีแสดงให้เหน็
วา่การปฏิบตัขิองตนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออก
จะชว่ยสง่เสริมวตัถปุระสงค์ท่ีตนก�าหนดไว้ได้ ก็ควรชีแ้จง
เหตผุลนัน้กบัประเทศอ่ืน ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิก แม้
เหลา่เพ่ือนบ้านจะไมเ่หน็ด้วยกบัการประมาณการของจีน 
แตก่ารประกาศหลกัการของตนโดยตรงจะชว่ยให้ทกุฝ่าย
มีความเข้าใจตรงกนัมากขึน้ และสามารถแก้ไขความขดั
แย้งได้ตรงจดุ หากประเทศตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิก
ไมพ่ดูจากนัตรง ๆ การตระหนกัถงึความจริงข้อนีก็้เป็นสิง่
ส�าคญัและลงมือแก้ไขโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้เพ่ือหลีก
เลี่ยงความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้จีนอาจต้องด�าเนินขัน้ตอนท่ีเป็นรูปธรรม
มากขึน้เพ่ือแสดงให้เหน็ถงึเจตนาอนัเอือ้เฟือ้และมัน่คง 
ขัน้ตอนเหลา่นีจ้ะต้องสอดคล้องกบัข้อกงัวลในภมิูภาค
โดยตรงเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี ตวัอยา่งเชน่ จีนควร
ระบพิุกดัท่ีแนน่อนของพืน้ท่ีภายในเส้นประเก้าเส้นใน
ทะเลจีนใต้ และบอกรายละเอียดเก่ียวกบัสิง่ท่ีตนอ้างสทิธิ
อยา่งเจาะจง (ไมว่า่จะเป็นท่ีดนิ นา่นน�า้อธิปไตย และเขต

เศรษฐกิจจ�าเพาะ) การกระท�าดงักลา่วจะท�าให้คูก่รณี
พิพาทอ่ืน ๆ เข้าใจสิง่ท่ีจีนอ้างสทิธิอยา่งชดัเจน ซึง่จะชว่ย
ลดความหวาดกลวัตอ่การถกูครอบง�า 

อีกขัน้ตอนหนึง่ท่ีท้าทายความสามารถอยา่งย่ิงคือ
การยตุกิารก่อสร้างท่ีตัง้ทางทหารในทะเลจีนใต้ ความ
พยายามในการก่อสร้างอยา่งตอ่เน่ืองของจีนเป็นปัจจยั
ส�าคญัอยา่งหนึง่ในการผลกัดนัให้เกิดการขาดเสถียรภาพ
ในภมิูภาค การยตุกิารก่อสร้างเพ่ือให้เกิดการเจรจาจะชว่ย
บรรเทาความหวาดวิตกได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้จีนและ
อาเซียนควรมีการเจรจาทางการทตูเน่ืองจากมีการอ้าง
สทิธิทบัซ้อนกนัในพืน้ท่ีหลายแหง่ในทะเลจีนใต้ การเจรจา
ทางการทตูจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้แลก
เปลี่ยนมมุมองอยา่งสร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 

ท�าในสิ่งที่พดู
ความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งเจตจ�านงท่ีจีนระบกุบัสิง่ท่ี
ท�าจริงท�าให้ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกขาดเสถียรภาพ 
จีนอ้างวา่ตนแสวงหาสนัติภาพ เสถียรภาพและความเจริญ
รุ่งเรืองในภมิูภาค แตก่ารกระท�าของจีนในแงก่ารเมืองและ
ความมัน่คงดเูหมือนจะท�าลายวตัถปุระสงค์เหลา่นี ้

บางทีจีนอาจมีแผนปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกนัไว้อยูแ่ล้ว
ท่ีจีนเช่ือวา่จะสามารถอธิบายความไมส่อดคล้องท่ีเป็น
อยูนี่ไ้ด้อยา่งสมเหตสุมผล แตต่ราบใดท่ีจีนยงัไมแ่สดงให้
ภมิูภาคเหน็เชน่นัน้ ก็จะเกิดการขาดเสถียรภาพและความ
มัน่คงในภมิูภาคมากขึน้เร่ือย ๆ หากจีนไมส่ามารถจดัการ
กบัข้อกงัวลทางการเมืองและความมัน่คงของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ความมุง่มัน่ในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความมัน่คงของจีนก็อาจจะล้มเหลวทัง้หมด  o

การก่อสร้างทีแ่นวปะการังเฟียรี ครอส ในหมู่เกาะสแปรตลทีีม่กีรณพีพิาท  อีพีเอ
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จากการ
ก่อการร้าย
ของนักรบที่
เดนิทางกลับ

ประเทศ
กลุ่มนกัรบหวัรุนแรงทีก่ลบัจากซีเรียและอิรกั

ตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟพูฤติกรรม
และน�ากลบัเขา้สู่สงัคม

การลดภยัคกุคาม
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

มีเหตผุลมากมายนบัไมถ้่วนท่ีท�าให้บคุคลตา่ง ๆ กลายเป็น
นกัรบตา่งชาต ิท่ียินดีจะเดนิทางไปยงัตา่งประเทศไกลจาก
บ้านเกิดเมืองนอนเป็นระยะทางหลายพนัไมล์เพ่ือเข้าร่วมใน
การสู้รบอนัรุนแรง
ไมมี่ใครรู้แนช่ดัวา่บคุคลท่ีเลือกเส้นทางนีท่ี้ไปร่วมสู้รบในพืน้ท่ีขดัแย้งใน
ซีเรียและอิรักมีจ�านวนเทา่ไร ตวัเลขประมาณการระบวุา่มีจ�านวนกวา่ 
20,700 คน ซึง่มากกวา่จ�านวนนกัรบตา่งชาตท่ีิเข้าร่วมกบักลุม่มญูาฮีดีนใน
อฟักานิสถานเพ่ือการตอ่สู้ ท่ียาวนาน 10 ปีกบัอดีตสหภาพโซเวียต 

อยา่งไรก็ตาม บรรดาผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงเหน็พ้องกนัวา่ นกัรบ
นอกประเทศจ�านวนมากจะเดนิทางกลบับ้านเกิดของตนในท่ีสดุ และ
อนัตรายท่ีจะเกิดจากกลุม่นกัรบดงักลา่วก็มีอยูจ่ริง 

ตวัเลขท่ีเผยแพร่เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยศนูย์นานาชาติ
เพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัแนวคดิหวัรุนแรงและความรุนแรงทางการเมือง (ไอ
ซีเอส อาร์) และกลุม่ซฟูานแสดงให้เหน็วา่ มีนกัรบเข้าร่วมจากกวา่ 80 
ประเทศ ซึง่ประกอบด้วยนกัรบกวา่ 11,000 คนจากตะวนัออกกลาง 4,000 
คนจากประเทศในยโุรปตะวนัตก 250 คนจากออสเตรเลีย 100 คนจากจีน
และสหรัฐอเมริกา 60 คนจากอินโดนีเซีย และมีจ�านวนเลก็น้อยท่ีมาจาก
นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ น บงักลาเทศ มาเลเซียและฟิลปิปินส์ ขณะท่ีสงครามยงั
ด�าเนินตอ่ไป นกัรบท่ีหลัง่ไหลกลบัไปยงับ้านเกิดของตนในภมิูภาคอินโด
เอเชียแปซฟิิกก็มีแนวโน้มวา่จะเพ่ิมขึน้ พร้อมกบัภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

“เม่ือเทียบกบัผู้ ท่ีไมมี่ประสบการณ์แล้ว นกัรบนอกประเทศท่ีผา่นการสู้รบ
มาก่อน มีแนวโน้มมากกวา่ท่ีจะมองวา่การก่อเหตใุนประเทศนัน้เป็นสิง่ท่ีชอบ
ธรรม” นายโทมสั เฮกกมัเมอร์ ผู้อ�านวยการศนูย์วิจยัด้านการก่อการร้ายแหง่
สถาบนัวิจยักลาโหมของนอร์เวย์กลา่ว จากการศกึษานกัรบตา่งชาตจิ�านวน 
945 คนในระหวา่งปี พ.ศ. 2533 ถงึ พ.ศ. 2553 นายเฮกกมัเมอร์คาดวา่นกัรบ 
1 ใน 9 คน “กลบัไปโจมตี” ในบ้านเกิดของตน นาย เฮกกมัเมอร์ ได้ตีพิมพ์
ผลการวิจยัของตนในวารสาร อเมริกนั โพลิติคอล ไซเอนซ์ รีวิว ในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

นอกจากนี ้การโจมตีในประเทศท่ีวางแผนโดยนกัรบท่ีเดนิทางกลบั
ประเทศมกัจะมีประสทิธิภาพมากขึน้ ผลการศกึษาของนายเฮกกมัเมอร์
ระบวุา่ แผนการดงักลา่วของนกัรบท่ีเคยสู้รบนอกประเทศมีโอกาสท่ีจะน�า
ไปปฏิบตัมิากขึน้ 1.5 เทา่ และมีแนวโน้มท่ีท�าให้เกิดการสญูเสียชีวิตมาก
ขึน้สองเทา่ ผลการศกึษาอ่ืน ๆ บง่ชีว้า่การมีสว่นร่วมในแผนการก่อการร้าย
ของนกัรบนอกประเทศในการโจมตีในประเทศยงัชว่ยเพ่ิมระดบัความรุนแรง
และการน�าไปใช้ได้จริงอีกด้วย ดงัท่ีนายปีเตอร์ นิวแมนน์ ผู้อ�านวยการศนูย์
นานาชาติเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัแนวคดิหวัรุนแรงและความรุนแรงทางการ
เมืองระบ ุ

จากภาพบน:
เจ้าหน้าทีข่องกองก�าลงัรักษาความมัน่คงอรัิกจบักมุผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนักรบของรัฐ
อสิลามแห่งอรัิกและซีเรีย (ไอซิส) ทีเ่มอืงเจอร์ฟ อลัซาคาร์ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 

ต�ารวจต่อต้านการก่อการร้ายจู่โจมบ้านของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิส
ในกรุงจาการ์ตา อนิโดนีเซีย ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจออสเตรเลยีพร้อมด้วยหุ่นยนต์เคลือ่นก�าลงัไปยงั ลนิดต์ คาเฟ่ ทีต่ั้ง
อยู่ตรงใจกลางเมอืงซิดนีย์ทีม่ปีระชาชนหลายคนถูกมอืปืนจีเ้ป็นตวัประกนัในเดอืนใน
ธันวาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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นกัรบญิฮาดราว 30 คนได้เดนิทางกลบับ้านเกิดของตนใน
ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วหลงัจากท่ีได้เดนิทางไปสู้รบในตา่ง
ประเทศ ตามท่ีหนงัสือพิมพ์ เดอะเฮรลัด์ ซนั รายงานในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 “นกัรบนอกประเทศก�าลงัเพ่ิมจ�านวนขึน้ ผู้
ท่ีทราบวา่เป็นผู้ เหน็อกเหน็ใจและผู้สนบัสนนุกลุม่หวัรุนแรงก็ก�าลงั
เพ่ิมจ�านวนขึน้ และผู้ ท่ีมีแนวโน้มวา่จะเป็นผู้ ก่อการร้าย รวมทัง้
หลายคนท่ีอาศยัอยูใ่นหมูพ่วกเราก็ก�าลงัเพ่ิมจ�านวนขึน้ด้วยเชน่
กนั” นายโทนี แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกลา่วในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศตา่ง ๆ รวมทัง้กองทพัและหนว่ยรักษา
ความมัน่คงในอินโดเอเชียแปซฟิิกตลอดจนพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ก็มีขีดความ
สามารถและเคร่ืองมือในการลดภยัคกุคามดงักลา่ว ผู้ เช่ียวชาญ
แนะน�าให้มองหาชอ่งทางท่ีจะกระตุ้นให้บรรดาผู้ ท่ีมีแนวโน้มวา่จะ
ก่ออนัตรายให้เลือกทางเดินท่ีไมต้่องใช้ความรุนแรงและใช้วิธีการ
ตา่ง ๆ เชน่ การจบักมุ การปฏิเสธวีซา่ การควบคมุตวัเพ่ือป้องกนัไว้
ก่อน และการขดัขวางในรูปแบบอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีจ�าเป็น 

วิธีการป้องกนัตา่ง ๆ ประกอบด้วย การสง่เสริมให้ผู้ ท่ีอยาก
เป็นนกัรบเข้าไปมีสว่นร่วมในชมุชนมากขึน้เพ่ือชกัน�าไมใ่ห้คนเหลา่
นีเ้ดนิทางไปยงัอิรักหรือซีเรียตัง้แตแ่รก การสกดักัน้เส้นทางการ
เดนิทาง การควบคมุชายแดนให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้ และ
การพฒันาโครงการท่ีขจดัความคดิแบบหวัรุนแรงเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมของนกัรบท่ีเดนิทางกลบัมา ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายของสถาบนับรูกกิงส์ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 หวัข้อ “จงระวงั จงระวงัเอาไว้บ้าง: ภยัคกุคามจากการ
ก่อการร้ายท่ีเกิดจากนกัรบตะวนัตกท่ีไปสู้รบในซีเรียและอิรัก” 

นอกจากนี ้รัฐบาลตา่ง ๆ ทัว่ทัง้ภมิูภาคก็ก�าลงัเสริมสร้างความ
พยายามในการตอ่ต้านการก่อการร้ายให้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ใน
หลาย ๆ ด้าน ตวัอยา่งเชน่ ออสเตรเลียจะแตง่ตัง้ผู้ประสานงานด้าน
การตอ่ต้านการก่อการร้ายแหง่ชาตแิละพฒันากลยทุธ์ใหม ่ๆ ของ
ประเทศในการตอ่ต้านการก่อการร้ายและตอ่ต้านแนวคดิสดุโตง่ท่ี
นิยมความรุนแรงโดยร่วมมือกบัรัฐและดนิแดนตา่ง ๆ ของตนเพ่ือ
ประสานความพยายามให้ดีขึน้ในการตอ่ต้านภยัคกุคามดงักลา่ว
ท่ีเกิดจากแนวคดิแบบหวัรุนแรงและผู้ ก่อเหตท่ีุเป็นคนในประเทศ 
นายกรัฐมนตรีแอบบอตต์ประกาศในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

การยับยัง้อทิธิพลของภยัคุกคาม
ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ แม้นกัรบนอกประเทศจะหลัง่ไหลกลบับ้านเป็น
จ�านวนคอ่นข้างมาก แตป่รากฏการณ์ดงักลา่วจะก่อให้เกิดอนัตราย
ตอ่ความมัน่คงในวงกว้าง “นกัรบในนอกประเทศสว่นใหญ่ท่ีมีอยู่
ล้นหลาม จะไมก่ลบัไปท�าการก่อการร้ายในประเทศของตนเอง” 
นายโทมสั โจสเซลีน นกัวิชาการอาวโุสและผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ตอ่ต้านการก่อการร้ายของมลูนิธิเพ่ือการปกป้องประชาธิปไตย
กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ เดอะเจแปนไทมส์ ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2558 “แตน่กัรบบางรายก็จะท�า อนัตรายท่ีแท้จริงคือเม่ือนกัรบ
นอกประเทศมีจ�านวนมากขึน้ องค์กรก่อการร้ายก็จะมีแหลง่คดัสรร
สมาชิกใหมท่ี่มีความสามารถมากขึน้ด้วยเชน่กนั ซึง่เป็นการเพ่ิม
โอกาสให้กลุม่ก่อร้ายค้นพบนกัรบท่ีมีความเช่ียวชาญระดบัสงู มี
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ความฉลาดเฉลียวและความมุง่มัน่ และสามารถประยกุต์แผนการ
ตา่ง ๆ ให้น�าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมในประเทศบ้านเกิดของตนเอง”

อิทธิพลของรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรีย (ไอซสิ) ได้ปรากฏให้เหน็
บ้างแล้วในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกในลกัษณะของภยัแฝงอ่ืน ๆ 
เหตรุะเบดิขนาดเลก็ท่ีห้างสรรพสนิค้าในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 
ในชว่งปลายเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 จากระเบิดท่ีท�าขึน้เอง
คือตวัอยา่งหนึง่ท่ีสร้างความหวาดกลวัวา่อิทธิพลของกลุม่ไอซสิจะ
แทรกซมึเข้าไปในภมิูภาค 

สื่อตา่ง ๆ รายงานวา่ บรรดาผู้ เช่ียวชาญด้านการก่อการร้ายซึง่
รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีของส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตอิินโดนีเซียและนาง
ซดินีย์ โจนส์ จากสถาบนัเพ่ือการวิเคราะห์นโยบายด้านความขดั
แย้งยืนยนัวา่ ลกูระเบดิท่ีมีสว่นประกอบของก๊าซคลอรีน แบตเตอร่ี 
กระป๋องสีและสายไฟ อาจเป็นตวัอยา่งหนึง่ท่ีบง่ชีว้า่กลุม่หวัรุนแรง
ในท้องถ่ินได้ใช้กลยทุธ์ของกลุม่ไอซสิเน่ืองจากก๊าซคลอรีนคือ
สว่นประกอบท่ีกลุม่นีนิ้ยมใช้ ลกูระเบดิดงักลา่วท่ีถกูวางไว้ห้องน�า้
สาธารณะจดุระเบดิไมต่ดิและไมก่่อให้เกิดการบาดเจ็บใด ๆ กลุม่ไอ
ซสิได้ใช้ก๊าซคลอรีนในการโจมตีในตะวนัออกกลางซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ี
กลุม่หวัรุนแรงในในอินโดนีเซียไมเ่คยใช้มาก่อน 

โดยทัว่ไป “อินโดนีเซียมีข้อกงัวลหลกั ๆ อยูส่องประการ” นาง
โจนส์กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ ในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2557 “ประการแรกคือ การกลบับ้านเกิดของนกัรบนอก
ประเทศ อาจหมายถงึการกลบัไปเป็นผู้น�าให้กบัขบวนการญิฮาดท่ี
ก�าลงัขาดความสามารถและออ่นแออยา่งหนกัท่ีน่ี ประการท่ีสองคือ 
กระบวนการการระดมทนุเพ่ือสนบัสนนุซีเรียอาจท�าให้ฐานทรัพยากร
ของกลุม่ตา่ง ๆ ในอินโดนีเซีย เชน่ กลุม่เจมาห์ อิสลามิยาห์ (เจไอ) มี
ความแข็งแกร่งมากขึน้” กลุม่เจไอคือกลุม่ก่อการร้ายในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ท่ีมีความเช่ือมโยงกบักลุม่อลักออิดะห์ท่ีก่อเหตรุะเบดิใน
บาหลีเม่ือปี พ.ศ. 2545 นางโจนส์กลา่ววา่การฟืน้ตวัของกลุม่เจไอ
อาจท�าให้เกิดผลกระทบในระยะยาว 

สมาชกิใหม่ที่ไม่หลงผิด
นกัรบตา่งชาตหิลายคนจะไมมี่โอกาสได้กลบับ้านตลอดไปด้วย
สาเหตหุลายประการ ความเป็นจริงท่ีนกัรบตา่งชาติเผชิญในการสู้
รบในตา่งประเทศมกัจะเป็นเร่ืองท่ีโหดร้าย โดยทัว่ไปแล้วกลุม่ไอซสิ
จะให้สมาชิกใหมช่าวตา่งชาติท�าหน้าท่ีมือระเบดิพลีชีพ ท�าการโจมตี
ระลอกแรกและท�าสิง่ท่ีเรียกวา่การสละชีพเพ่ือศรัทธาอนัแนว่แน ่ตาม
ข้อมลูท่ีระบไุว้ในผลการวิจยัของสถาบนับรูกกิงส์ท่ีเผยแพร่ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 โดยนายแดเนียล บายแมน ผู้อ�านวยการฝ่าย
วิจยัของศนูย์นโยบายตะวนัออกกลาง และนายเจเรมี ชาปิโร นกั
วิชาการจากศนูย์ศกึษาสหรัฐอเมริกาและยโุรป สมาชิกใหมจ่�านวน
มาก เสียชีวิตจากการโจมตีแบบพลีชีพหรือการยิงปะทะกบักองก�าลงั
ฝ่ายตรงข้าม นายนิวแมนน์จากศนูย์นานาชาตเิพ่ือการศกึษาเก่ียว
กบัแนวคดิหวัรุนแรงและความรุนแรงทางการเมืองคาดวา่วา่มีนกัรบ
ตา่งชาตร้ิอยละ 5 ถงึร้อยละ 10 เสียชีวิตหลงัจากเข้าสูส่มรภมิูเพียง
ไมน่าน 

พล.อ.อาลี อลัวาซีร์ แหง่กองทพัอิรักกลา่วกบั เดอะเจแปนไทมส์ 
วา่ ในการตอ่สู้กบักลุม่ไอซสิในจงัหวดัดยิาลานัน้ “เรามกัจะเหน็

ต�ำรวจต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยเดนิน�ำเจ้ำหน้ำทีรั่กษำควำมปลอดภยัทีถ่อื
ถุงบรรจุหลกัฐำนทีไ่ด้จำกกำรจู่โจมบ้ำนของชำยคนหน่ึงในจงัหวดับัน
เตน ประเทศอนิโดนีเซีย ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2558 บุคคลดงักล่ำวเป็น
ผู้ต้องสงสัยว่ำมส่ีวนเกีย่วข้องกบัรัฐอสิลำมแห่งอรัิกและซีเรีย    รอยเตอร์
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นกัรบตา่งชาตใินการโจมตีระลอกแรก จากนัน้นกัรบอาหรับจะเข้ามา
เม่ือพืน้ท่ีปลอดภยัแล้ว” ผู้ เช่ียวชาญคนอ่ืน ๆ คาดการณ์วา่ การสง่
นกัรบตา่งชาตไิปตอ่สู้ในแนวหน้าคือสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ระยะยาวของ
กลุม่ไอซสิเพ่ือให้ “กลุม่ของตนยงัคงอยูแ่ละเตบิโตตอ่ไป” 

ผู้ เขียนงานวิจยัของสถาบนับรูกกิงส์พบวา่ยงัคงมีคนอ่ืน ๆ ท่ีอยาก
ไปเป็นนกัรบนอกประเทศถกูจบักมุหรือสกดักัน้โดยหนว่ยขา่วกรอง
และหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายเพราะการตามรอยคนเหลา่นีส้ามารถ
ท�าได้อยา่งงา่ยดายในหลาย ๆ กรณี สว่นผู้ ท่ีไมไ่ด้ถกูจบักมุในระหวา่ง
การเดนิทางหรือถกูสงัหาร ก็อาจจะสู้รบตอ่ไปในพืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้ง 
แตก็่มีนกัรบตา่งชาตจิ�านวนมากท่ีเลกิหลงผิดหลงัจากเข้าร่วมการตอ่สู้
เพียงไมน่านและเดนิทางกลบับ้านเพ่ือด�าเนินชีวิตแบบไมต้่องใช้ความ
รุนแรง 

เพ่ือลดภยัคกุคามนอกเขตสงคราม นายซีอดั อกัคลั นกัวิจยัอาวโุส
ของศนูย์อลัอาห์รามเพ่ือการศกึษาทางยทุธศาสตร์และการเมืองท่ีมีท่ี
ตัง้อยูใ่นกรุงไคโร กลา่วกบัวอยซ์ ออฟ อเมริกาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2558 วา่ บรรดาผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงควรให้ความสนใจกบัวิธีสู้
รบจริง ๆ ของกลุม่ไอซสิด้วย “ในเร่ืองภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ท่ีนกัรบนอกประเทศหลา่นีเ้ดินทางกลบับ้านและด�าเนินพฤตกิรรมท่ี

คล้ายคลงึกนัในภมิูล�าเนาเดมิหรือในดนิแดนบ้านเกิดของตนนัน้ ผม
มองวา่มนัขึน้อยูก่บักลยทุธ์ขององค์กรนัน้ ๆ” นายอกัคลักลา่ว “วิธีการ
ท่ีกลุม่ใช้จริง ๆ อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ” 

การจดัการกับผู้ที่เดนิทางกลับมา
หนว่ยตอ่ต้านการก่อการร้ายและการบงัคบัใช้กฎหมายรวมถงึเจ้า
หน้าท่ีรักษาความมัน่คงอ่ืน ๆ จะต้องเผชิญกบัความท้าทายอนัใหญ่
หลวงหลายประการในการจดัการกบับรรดานกัรบนอกประเทศท่ีหลัง่
ไหลกลบับ้าน ก่อนอ่ืนเจ้าหน้าท่ีจะต้องคดัแยกคนท่ีเดนิทางกลบัมา
เพ่ือตรวจหาและเฝ้าจบัตาดคูนท่ีต้องให้ความสนใจ และคนท่ีตัง้ใจจะ
เปิดฉากโจมตี จากนัน้จงึน�าคนท่ีหนัหลงัให้กบักลุม่หวัรุนแรงโดยสิน้เชิง
กลบัเข้าสูส่งัคมปกตใิหมอี่กครัง้ ตามข้อมลูท่ีสรุปไว้ในเอกสารข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายของสถาบนับรูกกิงส์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ประเทศตา่ง ๆ ควรเปิดโอกาสให้มีการพดูคยุกนัอยา่งเปิดเผยและ
จริงใจกบันกัรบท่ีเดนิทางกลบัประเทศ นายจาคอ็บ บนัด์สการ์ด นายก
เทศมนตรีเมืองอาร์ฮสุ ประเทศเดนมาร์ก และหวัหน้าโครงการฟืน้ฟู
พฤตกิรรมนกัรบญิฮาดของเมืองดงักลา่วอธิบาย นายบนัด์สการ์ด ได้
กลา่วในท่ีประชมุของสถาบนัวอชิงตนัเพ่ือการวิเคราะห์นโยบาย

เจ้าหน้าทีห่น่วยรักษาความมัน่คงพลเรือนของสเปนถอืถุงบรรจุหลกัฐานทีศ่าลแห่งชาตขิอง
สเปนในกรุงมาดริด หลกัฐานดงักล่าวถูกยดึได้ในระหว่างการจบักมุคน 10 คนในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2558 ทีเ่มอืงบาร์เซโลนาและเมอืงตาร์ราโกนา คนกลุ่มนีถู้กตั้งข้อหาว่าพยายามทีจ่ะเดนิทาง
ไปยงัซีเรียและอรัิก และเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามคีวามเช่ือมโยงกบักลุ่มรัฐอสิลาม   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ตะวนัออกใกล้เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 วา่ “หากมีเหตผุลอนั
สมควรท่ีจะเช่ือวา่บคุคลใดก่ออาชญากรรม ทางการต้องเข้าใจชดัเจน
วา่จะท�าทกุอยา่งในอ�านาจท่ีมีอยูเ่พ่ือด�าเนินคดี แตถ้่าบคุคลนัน้ไมไ่ด้ก่อ
อาชญากรรมหรือไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่กระท�าผิด ทางการก็ควรท�าทกุ
อยา่งท่ีท�าได้ท่ีจะน�าบคุคลนัน้กลบัเข้าสูส่งัคม” 

นายกิลส์ เคอร์ชอฟ ผู้ประสานงานด้านการตอ่ต้านการก่อการร้าย
แหง่สหภาพยโุรปได้กลา่วในท่ีประชมุเดียวกนัอยา่งเหน็พ้องวา่ แตล่ะ
ประเทศควรประเมินภยัคกุคามท่ีเกิดจากนกัรบนอกประเทศท่ีเดนิทาง
กลบับ้านโดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป “ขณะท่ีมีเพียงไมก่ี่คนท่ีจะกระท�า
การก่อการร้าย แตอ่าจมีหลายคนท่ีเลกิหลงผิดและได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเครียดภายหลงัเผชิญเหตกุารณ์สะเทือนใจ” โดยทัว่ไป ทางการ
จ�าเป็นต้องก�าหนดวิธีท่ีจะน�าผู้ ท่ีเคยแยกตวัออกมากลบัไปยงัครอบครัว 
เพ่ือนฝงูและสงัคมของคนเหลา่นัน้ใหมอี่กครัง้รวมทัง้วิธีขจดัอดุมการณ์
แบบหวัรุนแรง นายเคอร์ชอฟกลา่ว ผู้ เช่ียวชาญตา่ง ๆ เหน็ด้วยวา่การ
สง่เสริมการเลา่เร่ืองแบบทวนแย้งเพ่ือเปลี่ยนแปลงมมุมองก็อาจเป็นวิธี
ท่ีมีประสทิธิภาพในการชว่ยให้ผู้ ท่ีประสงค์จะเป็นผู้ ก่อการร้ายเลือกทาง
เดนิท่ีไมใ่ช้ความรุนแรง สมาชิกในครอบครัวและชมุชนสามารถชว่ยให้
นกัรบท่ีเดนิทางกลบัมาได้มีวิถีชีวิตแบบใหมท่ี่แตกตา่งจากเดมิ  

“ในบรรดานกัรบท่ีเดนิทางกลบับ้านหรือผู้ ท่ีเลกิเป็นผู้ ก่อการร้าย 
ไมใ่ชท่กุคนท่ีจะสามารถกลบัเข้าสูส่งัคมได้ตามปกต ิแตบ่างคนก็
สามารถท�าได้” นายแมททิว เลวิตต์ ผู้อ�านวยการโครงการสไตน์เพ่ือ
การตอ่ต้านการก่อการร้ายและขา่วกรองแหง่สถาบนัวอชิงตนัเพ่ือการ
วิเคราะห์นโยบายตะวนัออกใกล้กลา่ว “แม้จะมีผู้ ท่ีเข้าขา่ยวา่อาจถกู

ด�าเนินคดีและถกูตดัสนิวา่มีความผิด แตส่ว่น
ใหญ่ก็จะได้รับการปลอ่ยตวัในท่ีสดุ” นายเลวิตต์
กลา่ว “บทเรียนท่ีส�าคญัประการหนึง่คือ โครงการ
ฟืน้ฟพูฤตกิรรมและน�าบคุคลกลบัเข้าสูส่งัคม
จะต้องมีการเช่ือมโยงบางอยา่งกบักระบวนการ
บงัคบัใช้กฎหมายและขา่วกรองเพ่ิอลดความ
เสี่ยงจากการพยายามท่ีจะน�าคนหวัแข็งท่ีเจตนา
จะสร้างความเสียหายกลบัคืนสูส่งัคมปกต ิการ
ประเมินความเสี่ยงดงักลา่วเป็นสิง่จ�าเป็นทัง้ใน
ชว่งท่ีนกัรบกลบัเข้ามาและชว่งเวลาหลงัจาก
นัน้เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีคนคนหนึง่
อาจกลบัไปมีแนวคดิแบบหวัรุนแรงอีกครัง้หรือ
กลายเป็นคนท่ีมีแนวคดิแบบหวัรุนแรงมากขึน้
ไปอีก อยา่งเชน่กรณีของพ่ีน้องคชีูซึง่เป็นพ่ีน้อง
ผู้ ก่อการร้ายอิสลามท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการสงัหารหมู่
ท่ีส�านกังานนิตยสาร ชาร์ลี เอ็บโด ในฝร่ังเศส
นัน่เอง 

การจ�าคกุนกัรบท่ีอาจสร้างอนัตรายท่ีเดนิกลบั
บ้าน อาจสง่ผลตรงกนัข้ามกบัท่ีตัง้ใจไว้ ตวัอยา่ง
เชน่ นกัรบนอกประเทศท่ีถกูจ�าคกุอาจพบเจอกบั
กลุม่ท่ีคอยปลกูฝังแนวคิดแบบหวัรุนแรงหรือผู้น�า
ทางอดุมการณ์แบบญิฮาดสดุโตง่ในเรือนจ�าท่ี
ผลกัดนัให้นกัรบเหลา่นีเ้ข้าสูเ่ครือขา่ยการก่อการ
ร้าย 

อยา่งท่ีทราบกนัวา่ ไมมี่วิถีทางใด ปัจจยัใด ภมิูหลงัทางเศรษฐกิจ
และสงัคมหรือภมิูหลงัทางศาสนารูปแบบเดียวท่ีตายตวัใด ๆ ท่ีท�าให้รู้
ลว่งหน้าได้วา่ใครจะเป็นกลายเป็นผู้ ท่ีมีแนวคดิหวัรุนแรงหรือนกัรบนอก
ประเทศ ดงันัน้ จงึไมมี่รูปแบบการฟืน้ฟพูฤตกิรรมของผู้ ท่ีมีแนวคิดสดุ
โตง่ท่ีนิยมความรุนแรงรูปแบบเดียวท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ “การศกึษาทาง
จิตวิทยาตลอดสี่ทศวรรษท่ีผา่นมายงัไมป่รากฏข้อมลูท่ีแนช่ดัวา่บคุคล
ลกัษณะใดท่ีจะกลายเป็นผู้ ก่อการร้าย และเหตผุลใดท่ีท�าให้คนกลาย
เป็นผู้ ก่อการร้าย” นายจอห์น ฮอร์แกน ผู้อ�านวยการศนูย์เพ่ือการศกึษา
ด้านการก่อการร้ายและความมัน่คงแหง่มหาวิทยาลยัแมสซาชเูซตส์ 
โลเวลล์ กลา่วกบันิตยสาร ดิแอตแลนติก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ นกัวิจยัประสบความส�าเร็จในการ
เรียนรู้วิถีปัจเจกบคุคลท่ีอาจท�าให้มีความเข้าใจในการฟืน้ฟพูฤตกิรรม
ได้อยา่งลกึซึง้ 

มาตรการในการเฝ้าระวัง 
เหลา่ผู้ เช่ียวชาญตา่งเหน็พ้องกนัวา่ ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยรักษา
ความมัน่คงตา่ง ๆ จะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้มัน่ใจวา่โครงการฟืน้ฟู
พฤตกิรรมและน�าบคุคลกลบัเข้าสูส่งัคมจะประสบความส�าเร็จและชว่ย
ในการปราบปรามการโจมตีท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในระดบัท้องถ่ินและระดบั
ภมิูภาค ผู้ เขียนรายงานของสถาบนับรูกกิงส์ระบวุา่ การแบง่ปันขา่ว
กรองท่ีได้จากการตดิตอ่สื่อสารของนกัรบนอกประเทศ การเฝ้าตดิตาม
แหลง่ขา่วท่ีเปิดเผยและข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ โดยเฉพาะ อาจ
เป็นสิง่ส�าคญัย่ิงตอ่การระบเุครือขา่ยข้ามชาต ิ o

การมีแนวคดิแบบหวัรุนแรงของนักรบนอกประเทศ:
แผนภู มิ ท่ีป รับปรุงใหม่

ตดัสินใจ เลือกวิธีการท่ีสนัติ
ในการตอ่สู้

ถกูครอบครัวหรือชมุชน
เกลีย้กลอ่มให้เลกิล้ม

ความตัง้ใจ

ถกูจบักมุระหวา่งทาง

เสียชีวิตในการสู้รบ

ถกูจบักมุและจ�าคกุ

การโจมตีถกูขดัขวางโดย
หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย

ถกูสกดักัน้ท่ีชายแดน
และถกูเนรเทศ

ถกูขจดัแนวคดิแบบหวัรุนแรง
และกลบัเข้าสูส่งัคม

ไมมี่ความต้องการท่ีจะโจมตี
ในประเทศบ้านเกิด

การโจมตีล้มเหลวเน่ืองจาก
ขาดการฝึกฝน/ขาดทกัษะท่ี
เหมาะสม

อยูใ่นตา่งประเทศและตอ่สู้

เดนิทาง

ฝึกและต่อสู้

เดนิทางกลับ

วางแผน
ข้อมลูจาก: สถาบนับรูกกิงส์ ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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15
ข้อ 

เพ่ือจดัการกบัการก่อการร้าย

แนวปฏิบตัทิาง
กฎหมายท่ีดี

วิธีการสนบัสนนุกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศ

พ.ท.แฟรงคลนิ โซเซนแบลตต์/กองทพับกสหรัฐฯ
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สส�าหรับหลาย ๆ คนแล้ว ค�าวา่ “การตอ่ต้านการก่อการร้าย” ท�าให้นกึถงึภาพหนว่ยคอมมานโด
ตดิอาวธุและอากาศยานทางทหารในเขตสงครามอนัหา่งไกล ดงันัน้ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญนานาชาติ
จงึต้องการท่ีจะปรับความเข้าใจนีใ้หมโ่ดยให้พิจารณาครอบคลมุไปถงึเจ้าหน้าท่ีสืบสวน อยัการ 
ผู้ พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีเรือนจ�า 

การประชมุการตอ่ต้านการก่อการร้ายระดบัโลกได้เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการขององค์การสหประชาชาตแิละประเทศตา่ง ๆ หลายประเทศในเร่ืองการแบง่ปัน
แนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุและการพฒันาบทเรียนเก่ียวกบัการรับมือกบัการก่อการร้าย หนึง่ปีหลงัจาก
นัน้ คณะท�างานภายใต้กรอบการประชมุดงักลา่วได้จดัท�าบนัทกึข้อความราบตัวา่ด้วยเร่ืองแนว
ปฏิบตัท่ีิดีเพ่ือการปฏิบตักิารตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีมีประสทิธิภาพตามกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญา โดยตัง้ช่ือบนัทกึตามช่ือสถานท่ีท่ีมีการหารือในขัน้สดุท้าย บนัทกึข้อความดงักลา่ว
ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกบัแนวปฏิบตัท่ีิดี 15 ข้อท่ีไมมี่ผลผกูมดั เพ่ือสนบัสนนุประเทศ
ตา่ง ๆ ในด้านการจดัการกบัภยัคกุคามจากการก่อการร้าย (ดกูรอบข้อมลูเสริมในหน้า 50) 

ประเทศใดก็ตามท่ีพยายามจะใช้แนวปฏิบตัิเหลา่นีจ้ะต้องมีกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ท่ีสามารถรับมือกบัการกระท�าผิดโดยทัว่ไปพร้อมกบัการปกป้องสทิธิของผู้ถกูกลา่วหา เม่ือมี
กระบวนการดงักลา่วแล้ว ประเทศนัน้ก็จะมีวิธีการอนัหลากหลายในการจดัการกบัภยัคกุคาม 

ตวัอยา่งเชน่ ในการพิจารณาเก่ียวภยัคกุคามจากนกัรบก่อการร้ายตา่งชาตนิัน้ วงจรการ
ปฏิบตัขิองคนเหลา่นีม้กัจะมีอยูส่ี่ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกคือการการปลกูฝังแนวคดิแบบสดุโตง่ท่ี
นิยมความรุนแรง ขัน้ตอนท่ีสองคือการสรรหาสมาชิกและการอ�านวยความสะดวก ขัน้ตอนท่ีสาม
คือการเดนิทางและการตอ่สู้  และขัน้ตอนท่ีสี่คือการเดนิทางกลบับ้านและการกลบัเข้าสูส่งัคม 
กิจกรรมตา่ง ๆ นบัตัง้แตก่ารใช้สื่อสงัคม การเดินทางโดยเคร่ืองบนิระหวา่งประเทศไปจนถงึการ
ถกูคมุขงัล้วนแตมี่ความเก่ียวข้องกบัวงจรกิจการปฏิบตัขิองชีวิตนกัรบก่อการร้ายตา่งชาต ิ

กระบวนการทางกฎหมายท่ีมีประสทิธิภาพควรจะสามารถรับมือกบัขัน้ตอนตา่ง ๆ ของวงจร
การปฏิบตัดิงักลา่วเพ่ือพยายามจบักมุผู้ ก่อการร้ายให้ได้ในระหวา่งการเตรียมการก่อนท�าการ
โจมตี ประเทศตา่ง ๆ ควรออกกฎหมายท่ีครอบคลมุการกระท�าผิดทางอาญาแบบกว้าง ๆ รวมทัง้
การกระท�าตา่ง ๆ ท่ีเป็นการเตรียมการลว่งหน้าก่อนท่ีจะท�าการโจมตี เชน่ การสมรู้ร่วมคิด การ

ต�ารวจลาดตระเวนหน้าศาลในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 ขณะทีม่กีารด�าเนินคดกีบัคนส่ีคนที่
ถูกกล่าวหาว่ามส่ีวนร่วมในการโจมตสีถานีรถไฟในเมอืงคุนหมงิซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของจนี คนทั้งส่ีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและจดัตั้งกลุ่มก่อการร้าย   รอยเตอร์ 
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แนวปฏบิตัทิี่ด1ี5 ข้อ
จากบนัทกึข้อความราบตั: แนวทางในการสนบัสนนุ

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

1. ปกป้องผู้ เสียหาย พยาน ผู้ให้ข้อมลู เจ้าหน้าท่ีอ�าพราง 
คณะลกูขนุ เจ้าหน้าท่ีสืบสวน อยัการ ทนายจ�าเลยและผู้
พิพากษา ในคดีท่ีเก่ียวกบัการตอ่ต้านการก่อการร้าย 

2. สง่เสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหนว่ย
งานภาครัฐภายในประเทศท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือมี
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการก่อการร้าย 

3. ก�าหนดกรอบการท�างานทางกฎหมายและมาตรการใน
การปฏิบตัสิ�าหรับการสืบสวนแบบอ�าพรางเพ่ือตดิตามผู้
ต้องสงสยัวา่กระท�าการก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย 

4. ก�าหนดกรอบการท�างานทางกฎหมายและมาตรการใน
การปฏิบตัสิ�าหรับการตรวจการณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์
เพ่ือสนบัสนนุกระบวนการสืบสวนในภารกิจตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย 

5. ใช้แรงจงูใจเพ่ือให้ได้ความร่วมมือจากผู้ ต้องสงสยัวา่
กระท�าการก่อการร้ายและคนอ่ืน ๆ ในการสืบสวนและ
การด�าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัการตอ่ต้านการก่อการร้าย

6. ก�าหนดมาตรการในการปกป้องการบงัคบัใช้กฎหมาย
และข้อมลูขา่วกรองท่ีมีความละเอียดออ่นในคดีก่อการ
ร้าย

7. ก�าหนดวิธีการปฏิบตัท่ีิถกูกฎหมายในการควบคมุตวัผู้
ต้องสงสยัวา่กระท�าการก่อการร้ายก่อนการพิจารณาคดี

8. ก�าหนดให้มีการพฒันาทางวิชาชีพส�าหรับเจ้าหน้าท่ี
สืบสวน อยัการและผู้ พิพากษาท่ีรับผิดชอบคดีก่อการร้าย

9. พฒันาวิธีปฏิบตัแิละกระบวนการเพ่ือสง่เสริมความร่วม
มือระหวา่งประเทศในด้านการตอ่ต้านการก่อการร้าย

10. พฒันาและใช้หลกัฐานทางนิตวิิทยาศาสตร์เพ่ือตรวจ
สอบตวัตนของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการก่อการร้าย

11. ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ ก่อการร้ายท่ีถกูตดัสนิวา่กระท�า
ผิดได้ถกูลงโทษอยา่งเหมาะสม และพฒันานโยบายใน
การคมุขงัและการกลบัคืนสูส่งัคมของคนเหลา่นี ้

12. ก�าหนดขอบเขตของการกระท�าผิดทางอาญาทางด้าน
การก่อร้ายให้สอดคล้องกบัท่ีระบไุว้ในสนธิสญัญา
ระหวา่งประเทศและพิธีสารท่ีมีผลบงัคบัใช้

13. ก�าหนดให้การสมรู้ร่วมคดิ การชกัชวนและการกระ  
ท�าอ่ืน ๆ ท่ีถือเป็นการเตรียมการในการก่อร้ายเป็นการ
กระท�าผิดทางอาญา

14. ก�าหนดให้ความพยายามท่ีจะท�าการก่อการร้าย การชว่ย
เหลือและการสนบัสนนุการก่อการร้ายเป็นการกระท�าผิด
ทางอาญา

15. ก�าหนดให้การจดัหาเงินทนุให้แก่ผู้ ก่อการร้ายเป็นการ
กระท�าผิดทางอาญา

แหลง่ข้อมลู: อา่นบนัทกึข้อความฉบบัเตม็ได้ท่ี
https://www.thegctf.org/documents/10162/38299/Rabat+Memorandum-English

สนบัสนนุด้านอปุกรณ์ การฝึกอบรม การกระตุ้นและการ
ชกัชวน (แนวปฏิบตัท่ีิ 13 และ 14) นอกจากนี ้เทคนิคการ
สืบสวนท่ีดีท่ีสดุบางอยา่งในการตอ่ต้านการก่อการร้ายจะ
รวมถงึการสืบสวนแบบอ�าพราง (แนวปฏิบตัท่ีิ 3) และการ
ตรวจการณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีถกูกฎหมายเพ่ือตดิตามผู้
ต้องสงสยัวา่กระท�าการก่อการร้าย (แนวปฏิบตัท่ีิ 4) 

ผู้ ต้องสงสยัวา่กระท�าการก่อการร้ายท่ีไมไ่ด้ถกูควบคมุ
ตวัก่อนการพิจารณาคดีอาจสามารถขม่ขูฝ่่ายตา่ง ๆ ท่ี
มีสว่นเก่ียวข้องกบัการพิจารณาคดี ก่อเหตโุจมตี สรรหา
สมาชิกใหมต่อ่ไปหรือหลบหนีออกจากประเทศ ดงันัน้ 
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาท่ีมีขีดความสามารถในการ
ตอ่ต้านการก่อการร้ายจะท�าให้สามารถควบคมุตวัผู้ ต้อง
สงสยัวา่กระท�าการก่อการร้ายบางคนได้ก่อนการพิจารณา
คดี (แนวปฏิบตัิท่ี 7) และมีมาตรการป้องกนัส�าหรับผู้
พิพากษา อยัการ ทนายจ�าเลยและบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัคดีเหลา่นี ้(แนวปฏิบตัท่ีิ 1) กฎหมายท่ีป้องกนัไมใ่ห้
หลกัฐานในคดีอาญาถกูเปิดเผยก่อนเวลาอนัควรหรือโดย
ไมต่ัง้ใจก่อนท่ีจะมีการพิจารณาคดีจะชว่ยให้พยานตา่ง ๆ 
มีความมัน่ใจมากขึน้วา่ตนสามารถให้การได้โดยไมต้่อง
กลวัวา่จะถกูแก้แค้น (แนวปฏิบตัท่ีิ 6) กระบวนการท่ีท�าให้
เกิดข้อตกลงเพ่ือความร่วมมือ หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่
มาตรการตอ่รองการรับสารภาพ อาจกระตุ้นให้ผู้ ต้องสงสยั
แจ้งข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีจะชว่ยพิสจูน์ความผิดของคนอ่ืน ๆ 
หรือเปิดเผยแผนการและเครือขา่ยของผู้ ก่อการร้าย (แนว
ปฏิบตัท่ีิ 5) 

ประสบการณ์ลา่สดุท่ีผา่นมาจากพืน้ท่ีหลาย ๆ แหง่ของ
โลกท�าให้ทราบวา่ แหลง่ก�าเนิดของผู้ ก่อการร้ายและแนวคดิ
แบบหวัรุนแรงท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุบางแหง่คือระบบเรือนจ�าของ
ประเทศ การปฏิรูปกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาท่ีเช่ือ
ถือได้จะต้องมีนโยบายท่ีมีประสทิธิภาพในการคมุขงัและ
การน�าตวับคุคลกลบัเข้าสูส่งัคม (แนวปฏิบตัท่ีิ 11) นโยบาย
ดงักลา่วจะต้องก�าหนดวิธีการป้องกนัเพ่ือไมใ่ห้มีการชีแ้นะ
แนวทางท่ีจะน�าไปสูกิ่จกรรมของผู้ ก่อการร้ายและการ
สรรหาสมาชิกใหมใ่ห้กบัผู้ ก่อการร้ายเกิดขึน้ในระบบเรือน
จ�า การก�าหนดโทษจ�าคกุท่ีเหมาะสมเพ่ือขดัขวางกิจกรรม
การก่อการร้ายอ่ืน ๆ ตลอดจนจดัท�าโครงการขจดัความคดิ
แบบหวัรุนแรงและการน�ากลบัเข้าสูส่งัคมเพ่ือลดการกระท�า
ผิดซ�า้ซาก 

เน่ืองจากการก่อการร้ายเป็นภยัคกุคามทัว่โลกท่ี
สามารถแทรกซมึผา่นพรมแดนของประเทศตา่ง ๆ ได้
อยา่งงา่ยดาย ดงันัน้ กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาท่ีมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุจะมีขีดความสามารถในการเช่ือมโยง
และการประสานกบัประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการนี ้ประเทศตา่ง ๆ 
ท่ียงัไมไ่ด้ออกกฎหมายท่ีเอือ้ตอ่การสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนและ
การชว่ยเหลือทางด้านกฎหมายระหวา่งกนัและกนัก็ควร
พิจารณาออกกฎหมายดงักลา่ว (แนวปฏิบตัท่ีิ 9) เชน่เดียว
กบัท่ีการพฒันาทางวิชาชีพของผู้ พิพากษา อยัการ ทนาย
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จ�าเลย เจ้าหน้าท่ีสืบสวน และเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลการคมุขงัก็ควรมีความ
ประสานสอดคล้องกนัเพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานสามารถแบง่ปันเทคนิค  
ตา่ง ๆ ท่ีมีประสทิธิภาพ ประเทศตา่ง ๆ ควรลงทนุกบัเงินเดือน การ
พฒันาทางวิชาชีพ ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานและการปกป้อง
คุ้มครองทางกายภาพ เพ่ือคงไว้ซึง่ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพท่ีมีคณุภาพสงู
ท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะทางตา่ง ๆ ในการด�าเนินคดีเก่ียวกบัการ
ก่อการร้าย (แนวปฏิบตั ิ8)

บนัทกึข้อความราบตัไมไ่ด้เรียกร้องให้สร้างกระบวนการทาง
กฎหมายและศาลด้านการก่อการร้ายแยกออกไปอีกหนึง่ระบบ มีค�า
อธิบายท่ีเป็นไปได้ส�าหรับข้อแม้นี ้ประการแรกคือ กระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาจะใช้ได้ผลดีอยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่ถ้ามนัเป็นระบบท่ีผู้ปฏิบตัิ
งานคุ้นเคยและเข้าใจดีอยูแ่ล้ว แทนท่ีจะเป็นระบบใหมท่ี่รู้สกึไมคุ่้นเคย
และถกูยดัเยียดให้ใช้ ประการท่ีสองคือ การใช้กระบวนการศาลในการ
ตอ่ต้านการก่อการร้ายอาจไมเ่ป็นท่ีนิยมในภาคธรุกิจของสงัคมท่ีกลวั

วา่การเก่ียวข้องกบัการก่อการร้ายของประเทศจะสง่ผลเสียตอ่การทอ่ง
เท่ียวและสญูเสียโอกาสทางธรุกิจ นอกจากนี ้ภาคประชาสงัคมยงัอาจ
กงัวลวา่กระบวนการทางอาญาแบบใหมอ่าจเป็นการก้าวก่ายเสรีภาพ
ของพลเมืองและไมส่อดคล้องกบับรรทดัฐานของประเทศ ดงันัน้ 
ประเทศตา่ง ๆ จงึควรมุง่เน้นวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาของตนท่ีมีอยูแ่ล้วเพ่ือใช้ในการจดัการกบัการก่อการร้าย 

ความพยายามในการตอ่ต้านการก่อการร้ายไมไ่ด้จ�ากดัอยูแ่ค่
ในสนามรบท่ีอยูห่า่งไกลเทา่นัน้ การก่อการร้ายเป็นปัญหาระดบัโลก
ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ท่ีต้องอาศยัการแก้ปัญหาท่ีประสานสอดคล้องกนั
ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ การรับมือกบัการก่อการร้ายด้วยกระบวนการ
ทางกฎหมายของประเทศท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของหลกันิตธิรรมอนัได้แก่ 
การเคารพสทิธิมนษุยชน การใช้แนวปฏิบตัท่ีิดีและความสอดคล้องกบั
บรรทดัฐานและคา่นิยมของประเทศจะเป็นสิง่ส�าคญัมากขึน้ในภารกิจ
ตอ่ต้านการก่อการร้าย  o

เจ้าหน้าทีต่�ารวจนอกเคร่ืองแบบไขกญุแจมอืให้
กบัของผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าการก่อการร้ายในการ
พจิารณาคดทีีก่รุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย 
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ผู้ต้องสงสัยรายนี้
ถูกตั้งข้อหาว่าวางแผนระเบิดสถานทูตพม่า 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

นายบาดรี ฮาร์โตโน ผู้น�าของกลุ่มนักรบอสิลามทีถู่กตดัสิน
ว่ากระท�าผดิน่ังมองตรงอยู่ทีศ่าลซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกของกรุง
จาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย ในเดอืนมถุินายนพ.ศ. 2556 
นายฮาร์โตโนทีเ่ช่ือว่ามคีวามเช่ือมโยงกบักลุ่มอลักออดิะห์ถูก
ตดัสินจ�าคุก 10 ปี    เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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เ ท ค โ น โ ล ยี ไ บ โ อ เ ม ต ริ ก ซ์
เพือ่การรักษาความมัน่คงชายแดน

น า ย ท อ ม  แ อ บ คี  แ ล ะ  น า ย จี รี  โ ค มิ เ น็ ก 

ไอสตอ็ค
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ก่อนท่ีจะปรากฏตวัหน้ากล้อง ชายท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ญิฮาดจอห์น” มกัจะ
สวมหน้ากากสีด�าไว้เสมอโดยเผยให้เหน็เพียงดวงตาและสนัจมกูเทา่นัน้
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ใครระบตุวัตนได้ ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เจ้า
หน้าท่ีสืบสวนและนกัวิเคราะห์ก็สามารถระบตุวัตนได้ส�าเร็จวา่ชายผู้
นีคื้อ นายโมฮมัเหมด็ เอม็วาซี ผู้ ก่อการร้ายและโฆษกขององค์กรรัฐ
อิสลามแหง่อิรักและซีเรีย (ไอซสิ) ซึง่เป็นพลเมืองของสหราชอาณาจกัร
ท่ีเกิดท่ีประเทศคเูวต เจ้าหน้าท่ีได้ใช้เทคโนโลยีชีวมิตหิรือไบโอเมตริกซ์
ซึง่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์จดจ�าใบหน้าและเสียงในการระบตุวัผู้ ต้อง
สงสยัรายนีท่ี้สวมชดุด�าทัง้ตวัวา่เป็นคนเดียวกบัท่ีปรากฏในคลปิวีดีโอ
หลายคลปิของกลุม่ไอซสิท่ีท�าการสงัหารชาวตะวนัตกด้วยการตดัศีรษะ 

นบัตัง้แตเ่กิดเหตวุินาศกรรมในสหรัฐฯ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 
2544 (เหตกุารณ์ 9/11) เป็นต้นมา รัฐบาลทัว่โลกตา่งตระหนกัถงึความ
จ�าเป็นในการใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือพิสจูน์ตวั
ตนท่ีแท้จริงของผู้ ถือเอกสารการเดนิทาง บตัรประจ�าตวัประชาชน ใบ
อนญุาตขบัข่ีและการระบตุวัตนในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกนัการน�าไปใช้
ในทางท่ีผิดโดยผู้ ท่ีมีความประสงค์จะก่อการร้ายหรือก่ออาชญากรรม
ร้ายแรงอ่ืน ๆ เชน่ การลกัลอบค้ามนษุย์ การทจุริต หรือการฟอกเงิน 

ประเทศตา่ง ๆ กวา่ 80 ประเทศทัว่โลกซึง่รวมทัง้ออสเตรเลีย บรูไน 
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย มลัดีฟส์ นิวซีแลนด์ ฟิลปิปินส์ 
สงิคโปร์ ไต้หวนั โตโกและสหรัฐอเมริกา ตา่งใช้ระบบหนงัสือเดนิทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบรรจขุ้อมลูไบโอเมตริกซ์ ประเทศอ่ืน ๆ อีกหลาย
ประเทศก�าหนดให้มีการลงทะเบียนคนเข้าเมืองโดยการเก็บข้อมลูไบ
โอเมตริกซ์ ลายนิว้มือ การสแกนมา่นตาและลกัษณะใบหน้า ล้วนเป็น
ข้อมลูสว่นหนึง่ท่ีชว่ยในการระบตุวับคุคล 

ขณะท่ีประเทศตา่ง ๆ ทัว่ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกเร่งผลกัดนัให้มี
การบรูณาการมากขึน้ ประเทศเหลา่นีก็้ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการ
แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีมกัประสบร่วมกนั เชน่ การก่อการร้ายและองค์กร
อาชญากรรมระหวา่งประเทศท่ีพยายามแสวงประโยชน์จากกระบวน  
การบรูณาการนีแ้ละบอ่นท�าลายการรักษาความมัน่คงโดยรวมและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีประสทิธิภาพ 

ประเทศตา่ง ๆ อาทิ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์และประเทศ
สมาชิกของสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
มองวา่เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เป็นเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็นอยา่งย่ิงในการชว่ย
ในการตอ่สู้กบัการก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมระหวา่งประเทศ 
ไมว่า่จะเป็นในแงก่ารรักษาความมัน่คงชายแดนให้มีความปลอดภยั
มากขึน้หรือการตดิตามการเคลื่อนไหวของเงินตราและสนิค้า 

การพสูิจน์ตวัตน
เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ท�าให้สามารถพิสจูน์ตวัตนของบคุคลได้โดย
การตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพหรือลกัษณะทางพฤตกิรรมซึง่เป็น
รายละเอียดเฉพาะหรือเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะบคุคล การระบขุ้อมลู

ไบโอเมตริกซ์เป็นวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพอยา่งย่ิงเน่ืองจากลกัษณะ
ทางกายภาพนัน้ไมมี่วนัสญูหาย ไมส่ามารถหลงลืม ขโมยหรือปลอม
แปลงได้ ในบรรดาคนเป็นพนั ๆ ล้านคนบนโลกนี ้ไมมี่ใครมีตวับง่ชีท้าง
ชีวภาพท่ีซ�า้กนั ไมว่า่จะเป็นดีเอน็เอ ลายนิว้มือหรือเส้นเลือดด�าท่ีนิว้มือ 

การพิสจูน์ตวัตนด้วยวิธีนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัย่ิง เน่ืองจากเป็นท่ีรู้กนัดีวา่
ผู้ ก่อการร้ายมกัจะปลอมตวัเป็นผู้อพยพข้ามพรมแดน การระบขุ้อมลู
ไบโอเมตริกซ์ยงัชว่ยเจ้าหน้าท่ีในด้านการป้องกนัการค้ามนษุย์และการ
ระบหุนงัสือเดนิทางท่ีถกูขโมย ระบบตรวจสอบข้อมลูไบโอเมตริกซ์ท่ี
ชายแดนยงัมีประโยชน์มากย่ิงขึน้เม่ือประเทศตา่ง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมลู
ซึง่กนัและกนัท�าให้สามารถจบักมุอาชญากรได้มากขึน้ 

นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการตอ่สู้กบัอาชญากรรมแล้ว ระบบข้อ
มลูไบโอเมตริกซ์เพ่ือรักษาความมัน่คงชายแดนยงัชว่ยลดความลา่ช้าให้
แก่นกัเดนิทางท่ีสนามบนิและจดุข้ามแดนแดนท่ีมีการสญัจรคบัคัง่ เจ้า
หน้าท่ีท่ีชายแดนไมจ่�าเป็นต้องพึง่พาภาพถ่ายท่ีไมน่า่เช่ือถือในการตรวจ
สอบตวัตนของบคุคล ระบบนีจ้งึชว่ยเพ่ิมความมัน่คงและประสทิธิภาพ
ในการท�างาน

การพฒันาขีดความสามารถทางด้านลายนิว้มือ 
นบัเป็นเวลานานกวา่หนึง่ศตวรรษแล้วท่ีนกัอาชญาวิทยาค้นพบ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีพิมพ์ลายนิว้มือท่ีชว่ยในการคลี่คลายคดี
อาชญากรรมและการระบตุวัผู้กระท�าผิด แนวคดิในการสร้างฐานข้อมลู
หรือบญัชีลายนิว้มือของอาชญากรท่ีทราบตวัแล้วเกิดขึน้ครัง้แรกใน
ปี พ.ศ. 2434 โดยนายฮวน วเูซตชิ ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจอาวโุสใน
อาร์เจนตนิา

การแบ่งปันขอ้มูลจะช่วยเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

นักวจิยัชาวญีปุ่่นสาธิต
การใช้งานเทคโนโลยี
ใหม่ในการเข้ารหัส
ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
เพือ่แยกและจบัคู่รหัส
ตวัเลขฐานสองจาก
เส้นเลอืดด�าทีฝ่่ามอื ที่
ส�านักงานใหญ่ของ
บริษทัฟูจติสึในกรุง
โตเกยีว 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ไอสตอ็ค
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จากนัน้เป็นต้นมา ขีดความสามารถดงักลา่วก็ได้รับการพฒันามาก
ขึน้เร่ือย ๆ ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีรัฐบาลปากีสถานหนัมาใช้ประโยชน์
จากข้อมลูไบโอเมตริกซ์ทางด้านลายนิว้มือ โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2558 รัฐบาลได้ออกค�าสัง่ให้บริษัทท่ีให้บริการโทรศพัท์มือถือทัง้หมด
สแกนลายนิว้มือของผู้ลงทะเบียนใช้บริการให้เสร็จสิน้ภายในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 หากผู้ใช้บริการโทรศพัท์มือถือไมป่ฏิบตัติามข้อ
ก�าหนดดงักลา่วก็จะถกูยกเลกิการบริการ 

ปากีสถานคาดวา่มีบตัรบนัทกึข้อมลูโทรศพัท์และข้อมลูสว่นบคุคล
ของผู้ใช้โทรศพัท์ (ซมิการ์ด) กระจายอยูท่ัว่ประเทศกวา่ 103 ล้านชิน้ 
รัฐบาลจงึมุง่มัน่ท่ีจะเช่ือมโยงข้อมลูเหลา่นีก้บัลายนิว้มือของเจ้าของ  
ซมิการ์ดซึง่เป็นความพยายามท่ีจะสกดักัน้การโจมตีของผู้ ก่อการร้ายท่ี
มีแนวโน้มวา่จะเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ อยา่งเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีเมืองเปชาวาร์
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ท่ีสมาชิกกลุม่ตาลีบนับกุเข้าโจมตีโรงเรียน
แหง่หนึง่และสงัหารผู้คนไปกวา่ 140 คน ซึง่สว่นใหญ่เป็นเดก็นกัเรียน 
ปากีสถานมุง่มัน่ท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้ผู้ ก่อการร้ายใช้โทรศพัท์มือถือท่ี
ตดิตามร่องรอยไมไ่ด้ในการประสานงานการโจมตี

ผู้ ก่อเหตโุจมตีท่ีเมืองเปชาวาร์ห้าในหกคนสื่อสารทางโทรศพัท์มือถือ
ท่ีไมมี่เจ้าของอยา่งถกูต้องตามกฎหมายหรือไมส่ามารถตดิตามได้ สว่น
คนท่ีหกใช้โทรศพัท์มือถือท่ีลงทะเบียนในช่ือของหญิงคนหนึง่ในเมือง
เปชาวาร์ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการโจมตีดงักลา่วและไมท่ราบเลยวา่
ช่ือของตนถกูน�าไปลงทะเบียนเพ่ือใช้หมายเลขโทรศพัท์ ปากีสถานเป็น
หนึง่ในประเทศแรก ๆ ของโลกท่ีใช้หนงัสือเดนิทางท่ีบรรจขุ้อมลูไบโอเม
ตริกซ์ในปี พ.ศ. 2547 

ปัจจบุนัประเทศสมาชิกอาเซียนยกเว้นลาวและพมา่ได้เร่ิมใช้
เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์กบัเอกสารการเดนิทางและเคร่ืองระบตุวัตน  
อ่ืน ๆ ท่ีส�าคญั 

ขณะเดียวกนัในปี พ.ศ. 2552 อินเดียเร่ิมสร้างฐานข้อมลูไบโอเม
ตริกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกซึง่เป็นระบบเก็บข้อมลูประชาชนท่ีเรียกวา่อาด
ฮาร์ ระบบดงักลา่วจะใช้เทคโนโลยีลายนิว้มือ การสแกนมา่นตาและการ
ถ่ายภาพใบหน้า และเก็บข้อมลูสว่นตวัของแตล่ะบคุคล (ช่ือ อาย ุเพศ 
ท่ีอยู ่ช่ือบดิามารดาและคูส่มรส และหมายเลขโทรศพัท์มือถือ) ระบบ
นีไ้ด้บนัทกึข้อมลูของประชาชนไว้แล้วราว ๆ 550 ล้านคน และได้ออก
หมายเลขอาดฮาร์จ�านวน 480 ล้านหมายเลขภายในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ซึง่เป็นข้อมลูลา่สดุท่ีมีอยู ่ระบบนีมี้เป้าหมายท่ีจะออกบตัร
ประจ�าตวัประชาชนให้แก่ประชากรทัง้หมดจ�านวน 1.25 พนัล้านคนให้
เสร็จสิน้ภายในสองสามปี 

ระบบนีข้ึน้อยูก่บัความสมคัรใจและยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากรัฐสภา
อินเดีย ศาลฎีกาประกาศวา่การใช้ระบบนีย้งัไมส่ามารถก�าหนดให้เป็น
ข้อบงัคบัได้จนกวา่ข้อบกพร่องตามรัฐธรรมนญูและความไมช่อบด้วย
กฎหมายตา่ง ๆ จะได้รับการแก้ไขเพ่ือปกป้องเสรีภาพของพลเมือง 
อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีนีเ้ป็นข้อบงัคบัในการออก
หนงัสือเดนิทางในอนาคตอนัใกล้ 

การต่อสู้กับภยัคุกคามระหว่างประเทศ 
เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์และฐานข้อมลูแบบรวมศนูย์ท่ีระบบสร้างขึน้ใน
เวลาตอ่มาได้รับการยอมรับจากรัฐบาลทัว่โลกวา่ เป็นเคร่ืองมือส�าคญัท่ี
ชว่ยในการสู้กบัการก่อการร้ายระหวา่งประเทศซึง่มุง่เน้นกลุม่ไอซสิและ

กลุม่ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะพวกท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในการสรรหา
สมาชิกใหมจ่ากกลุม่ประชากรมสุลมิทัว่โลก 

มีหลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็วา่กลุม่ไอซสิได้สรรหาผู้สนบัสนนุจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีประชากรมสุลมิอยูเ่ป็นจ�านวนมาก เชน่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลปิปินส์ ตลอดจนประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาค
รวมทัง้ออสเตรเลีย กลุม่ไอซสิไมเ่พียงแตจ่ะสรรหาสมาชิกเพ่ือไปสู้รบ
ในซีเรียและอิรักในนามของกลุม่ตนเทา่นัน้ แตย่งัต้องการให้คนเหลา่นี ้
กระท�าการก่อการร้ายในประเทศบ้านเกิดอีกด้วย 

รัฐบาลของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ คือผู้ ท่ีทุม่เทงบประมาณมากท่ีสดุในภมิูภาคกบัระบบรักษา
ความมัน่คงและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์อยา่งเชน่
ระบบควบคมุชายแดนและระบบข้อมลูประชาชน ในสว่นนี ้ภาครัฐจะ
พฒันาไปไกลกวา่ภาคเอกชนมาก ภาคเอกชนก็มีการใช้เทคโนโลยีดงั
กลา่วเชน่กนัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในภาคการธนาคารและการให้บริการ
ทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม เทคโนโลยีนีจ้ะมีประสทิธิภาพก็ตอ่เม่ือใช้
งานเข้ากนัได้กบัระบบของประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ และหากรัฐบาล  
ตา่ง ๆ มีความเตม็ใจและความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมลูได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

“ผมเช่ือวา่รัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ ทัว่ทัง้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
และภมิูภาคท่ีใหญ่กวา่ตา่งตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการแบง่ปันข้อมลู
ไบโอเมตริกซ์และการแบง่ปันขา่วกรอง” นายไนเจล แฟร์ ศาสตราจารย์
วฒิุคณุแหง่มหาวิทยาลยัแคนเบอร์ราและผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คง
ทางไซเบอร์ท่ีเป็นท่ียอมรับกลา่ว “รัฐบาลตา่ง ๆ ไมเ่พียงแตจ่ะตระหนกั
วา่ระบบดงักลา่วจะต้องท�างานเข้ากนัได้เพ่ือสง่เสริมการแบง่ปันข้อมลู
ส�าคญัเทา่นัน้ แตย่งัตระหนกัวา่กระบวนการแบง่ปันข้อมลูท่ีแท้จริงคือ
การตอบแทนซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นการแลกเปลี่ยนท่ีส�าคญัย่ิงตอ่ความ
มัน่คงของชาตแิละความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ” นายแฟร์กลา่วเพ่ิม
เตมิ 

มีการลงนามในข้อตกลงแบบทวิภาคีระหวา่งรัฐบาลตา่ง ๆ มาก
ขึน้เร่ือย ๆ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูไบโอเมตริกซ์ท่ีได้จากเอกสารการเดนิทาง
และเอกสารระบขุ้อมลูประจ�าตวัประชาชนซึง่เป็นสว่นหนึง่ของความ
พยายามระหวา่งประเทศในการตอ่สู้กบัการก่อการร้ายและองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

การขยายการแบ่งปันข้อมูล
นอกเหนือจากสถาบนัรัฐท่ีเหน็พ้องในเร่ืองการแบง่ปันข้อมลูท่ีส�าคญั
แล้ว องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศซึง่เป็นหนว่ยงาน
บงัคบัใช้กฎหมายระหวา่งประเทศก็ได้เร่ิมใช้ระบบน�าร่องท่ีเรียกวา่ “ไอ-
เช็กอิต” ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ือให้สายการบนิพาณิชย์สามารถตรวจสอบ
ข้อมลูหนงัสือเดนิทางกบัฐานข้อมลูขององค์การต�ารวจอาชญากรรม
ระหวา่งประเทศ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้อาชญากรหรือผู้ ท่ีมีแนวโน้มวา่จะเป็น
ผู้ ก่อการร้ายเดนิทางโดยใช้เอกสารการเดนิทางปลอมหรือเอกสารท่ีได้
มาอยา่งผิดกฎหมาย 

กาตาร์แอร์เวย์และแอร์อาระเบีย คือสายการบนิพาณิชย์สอง
แหง่แรกท่ีอาสาเข้าร่วมในระบบน�าร่องนี ้เจ้าหน้าท่ีองค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศกลา่ววา่ หากระบบดงักลา่วประสบความ
ส�าเร็จก็อาจมีการขยายระบบและการแบง่ปันข้อมลูไปยงัสายการบนิ 
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ลูกค้าสแกนลายนิว้มอืเพือ่เปิดบัญชีกบัธนาคารแห่งหน่ึงในเมอืง  
มุมไบ ประเทศอนิเดยี  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

อ่ืน ๆ ตลอดจนสถาบนัการเงินและโรงแรม
“เน่ืองจากการเข้าสูร่ะบบโดยหนว่ยงานตา่ง ๆ ระดบัชาตนิัน้มีข้อ

จ�ากดั แล้วท�าไมเราไมใ่ห้สายการบนิตา่ง ๆ เข้าสูร่ะบบได้ด้วยตนเอง
ในลกัษณะท่ีสามารถควบคมุได้เป็นอยา่งดี” นายไมเคลิ โอคอน
เนลล์ ผู้อ�านวยการฝ่ายสนบัสนนุการด�าเนินงานขององค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศกลา่วกบัสื่อในระหวา่งการเปิดตวัโครงการ
ดงักลา่วในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศตระหนกัวา่จะต้องเพ่ิม
ความพยายามเพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกในการตอ่สู้กบัการก่อการร้ายและ
องค์กรอาชญากรรมระหวา่งประเทศโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในโลกไซเบอร์ 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 หน่วยงานนีไ้ด้เปิดส�านกังานองค์การ
ต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศด้านนวตักรรมท่ีประเทศสงิคโปร์ 
ส�านกังานดงักลา่วได้รับการก่อตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินงาน
ของส�านกังานใหญ่ในเมืองลียง ประเทศฝร่ังเศส และเพ่ิมบทบาทของ
องค์กรในภมิูภาคเอเชียโดยท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของโลกในการตอ่สู้
กบัอาชญากรรมทางไซเบอร์ ส�านกังานนีจ้ะประกอบไปด้วยห้องปฏิบตัิ
การนิตวิิทยาศาสตร์และศนูย์ฝึกอบรม 

“นอกเหนือจากการสนบัสนนุทางนิตวิิทยาศาสตร์แล้ว ส�านกังาน
นีจ้ะเป็นเครือขา่ยท่ีไมมี่วนัหยดุเพ่ือสง่เสริมความพยายามในการ
ประสานงานในด้านตา่ง ๆ และยงัให้การสนบัสนนุทางนิตวิิทยาศาสตร์
แก่ประเทศสมาชิกด้วย” ดร. มาดนั โมฮนั โอเบรอย ผู้อ�านวยการฝ่าย
นวตักรรมไซเบอร์และการประชาสมัพนัธ์ของส�านกังานองค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศด้านนวตักรรมกลา่ว 

นอกจากนีย้งัมีการใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ในการฝึกอบรมใน
สถานการณ์จ�าลองและให้ความชว่ยเหลือด้านการประสานงานเพ่ือการ
ตอบสนองของหนว่ยงานภาครัฐตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในขณะ
นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมัน่คง

สงิคโปร์ยินดีท่ีจะเป็นพืน้ท่ีทดสอบให้กบัโครงการสง่เสริมความ

ปลอดภยัของเมืองท่ีช่ือ เซฟซตีิโ้ปรเจ็กต์ ซึง่เป็นโครงการวิจยัและ
พฒันาท่ีมีบริษัทเอน็อีซี คอร์ปอเรชนั เป็นผู้น�า โครงการนีจ้ะชว่ยให้
หนว่ยงานภาครัฐสามารถบรูณาการและวิเคราะห์ข้อมลูจากอปุกรณ์
เซนเซอร์ท่ีมีอยูร่วมถงึระบบเครือขา่ยตา่ง ๆ ท่ีใช้อปุกรณ์เชิงวิเคราะห์ขัน้
สงูและอปุกรณ์การแบง่ปันข้อมลู 

อปุกรณ์เซนเซอร์และระบบเครือขา่ยตา่ง ๆ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์
จดจ�าใบหน้า (ไบโอเมตริกซ์ทางสายตา) และซอฟต์แวร์จดจ�าทา่เดนิ 
(ไบโอเมตริกซ์ทางพฤตกิรรม) ตลอดจนข้อมลูไบโอเมตริกซ์จากเอกสาร
การเดนิทางและเอกสารระบตุวัตนตา่ง ๆ 

“เราหวงัวา่จะได้สร้างและทดสอบวิธีแก้ปัญหาท่ีจะชว่ยพฒันาขีด
ความสามารถและประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของหนว่ยงานภาค
รัฐได้อยา่งสงูสดุโดยอาศยัความร่วมมือจากบริษัทเอน็อีซีในโครงการ
เซฟซตีิโ้ปรเจ็กต์” นายแอนเซล์ม โลเปซ ผู้อ�านวยการกองการพฒันา
ศกัยภาพและความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศและการท�างานร่วมกนั กระทรวงมหาดไทยสงิคโปร์กลา่ว 

โครงการเซฟซตีิโ้ปรเจ็กต์จะมุง่เน้นการพฒันาบรูณาการของระบบ
ควบคมุและสัง่การ การคาดการณ์ การสร้างแบบและการจ�าลอง ซึง่
จะชว่ยก�าหนดวิธีการแบง่ปันข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย และ
สามารถเข้าถงึข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ตามเวลาจริงเพ่ือระบภุยัคกุคามตอ่
ความมัน่คงและแนวโน้มตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

โดยรวมแล้ว ข้อมลูไบโอเมตริกซ์ท่ีเก็บรวบรวมและแบง่ปันกบั
บรรดาประเทศพนัธมิตรอยา่งเหมาะสม จะเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์มากท่ีสดุในการป้องกนัผู้ ก่อการร้ายและอาชญากรระหวา่ง
ประเทศ ผู้ประสงค์ร้ายเหลา่นีท่ี้ใช้หนงัสือเดนิทางท่ีถกูขโมยมาและ
หนงัสือเดนิทางปลอมเพ่ือหลีกเลี่ยงการจบักมุจะประสบความยาก
ล�าบากในการข้ามแดน เน่ืองจากประเทศตา่ง ๆ เพ่ิมการรักษาความ
มัน่คงอยา่งตอ่เน่ืองโดยการใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์และการแบง่ปัน
ข้อมลู  o

ลูกค้ารายหน่ึงสแกนนิว้หัวแม่มอืเพือ่ยนืยนัข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในการลง
ทะเบียนบัตรบันทกึข้อมูลโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โทรศัพท์ 
(ซิมการ์ด) ทีจุ่ดให้บริการโทรศัพท์มอืถอืแห่งหน่ึงในเมอืงการาจ ีประเทศ
อนิเดยี   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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APDF
ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ

ายลี กวนย ูซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้ประเทศสงิคโปร์สมยัใหม ่ได้สร้างความหวาด
กลวัจากการใช้การปกครองระบอบอ�านาจนิยมในการบริหารประเทศ แต่
ในขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีช่ืนชมของทัว่โลกจากความสามารถในการพลกิ

โฉมนครรัฐเลก็ ๆ แหง่นีใ้ห้กลายเป็นหนึง่ในชาตท่ีิร�่ารวยท่ีสดุในโลกในชว่งเวลา 31 ปี
ท่ีเขาครองอ�านาจ 

นายลีซึง่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุของสงิคโปร์ได้
ถงึแก่อสญักรรมเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ขณะอายไุด้ 91 ปี เขาเป็นผู้น�าพา
สงิคโปร์ผา่นชว่งเวลาอนัยากล�าบากหลงัแยกตวัออกจากมาเลเซียในปี พ.ศ. 2508 
และเปลี่ยนอดีตเมืองทา่ท่ีหลบัใหลแหง่นีใ้ห้กลายเป็นศนูย์กลางการค้าและการเงินท่ี
ส�าคญัของโลก แม้จะสามารถอยูใ่นต�าแหนง่ได้นานกวา่นี ้แตน่ายลีก็ตดัสนิใจก้าวลง
จากอ�านาจและสง่ตอ่ต�าแหนง่ผู้น�าพรรครัฐบาลและผู้น�าประเทศให้แก่คนรุ่นใหมใ่น
ปี พ.ศ. 2533 กระนัน้เขาก็ยงัเป็นผู้ทรงอิทธิพลท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการบริหารประเทศตอ่
มาอีกหลายปีจนกระทัง่สขุภาพย�่าแยล่ง 

“ท้ายท่ีสดุ สิง่ท่ีผมพอใจมากท่ีสดุในชีวิตก็คือการท่ีผมได้ใช้เวลาหลายปีใน
การรวบรวมแรงสนบัสนนุและความปรารถนาท่ีจะท�าให้ประเทศนีเ้จริญรุ่งเรือง 
ปราศจากการทจุริตและสร้างความเทา่เทียมส�าหรับคนทกุเชือ้ชาต ิและทัง้หมดนีจ้ะ
ยงัคงอยูต่ลอดไปแม้วา่ผมจะไมอ่ยูใ่นโลกนีแ้ล้วก็ตาม” นายลีกลา่วในหนงัสือของเขา
ท่ีช่ือ “มมุมองต่อโลกของชายคนหน่ึง” ท่ีตีพิมพ์มในปี พ.ศ. 2556 

นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรียกนายลีวา่ “บคุคลท่ีมีวิสยัทศัน์” 
และ “ต�านานผู้ ย่ิงใหญ่แหง่ประวตัศิาสตร์” พร้อมระบใุนแถลงการณ์วา่ “มมุมองและ
ความเข้าใจอนัลกึซึง้ตอ่การเปลี่ยนแปลงของเอเชียและการบริหารเศรษฐกิจของนาย
ลีเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่โลก” และยงักลา่วตอ่ไปวา่ “ผู้น�าหลายประเทศทัง้ในอดีต
และปัจจบุนัตา่งเคยขอค�าแนะน�าเก่ียวกบัการปกครองและการพฒันาจากนายลี” 

นายบนั คีมนู เลขาธิการองค์การสหประชาชาตเิปิดเผยวา่ ตนรู้สกึ “เสียใจอยา่ง
ลกึซึง้” กบัการจากไปของนายลี แถลงการณ์ท่ีออกโดยโฆษกของนายบนั คีมนูระบุ
วา่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นโอกาสครบรอบ 50 ปีท่ีสงิคโปร์ได้รับเอกราช และ “รัฐบรุุษผู้
สร้างชาติสงิคโปร์จะเป็นท่ีจดจ�าในฐานะหนึง่ในผู้น�าเอเชียท่ีเป็นแรงบนัดาลใจอนัย่ิง
ใหญ่ท่ีสดุแก่คนรุ่นหลงั” 

นายบนั คีมนู กลา่ววา่นายลีชว่ยให้สงิคโปร์ “เปลี่ยนจากประเทศก�าลงัพฒันามา
เป็นหนึง่ในประเทศท่ีเจริญท่ีสดุในโลก และเป็นศนูย์กลางธรุกิจท่ีรุ่งโรจน์ของโลก” 

มรดกท่ีนายลีทิง้ไว้ได้แก่ รัฐบาลท่ีมีประสทิธิภาพและมีการทจุริตต�่า โครงการ
เคหะชมุชนของภาครัฐท่ีประสบความส�าเร็จอยา่งสงู อตัราภาษีท่ีต�่าเพ่ือดงึดดูเมด็
เงินของนกัลงทนุตา่งชาต ิโรงเรียนท่ียอดเย่ียมและถนนท่ีสะอาดและปลอดภยั ซึง่
ทัง้หมดนีท้�าให้สงิคโปร์ติดอนัดบัต้น ๆ ทกุครัง้ท่ีมีการส�ารวจเมืองนา่อยูส่�าหรับคน
ตา่งชาต ิ

แตก่ระนัน้นายลีก็มกัจะเผชิญกบักระแสวิพากษ์วิจารณ์เน่ืองจากการใช้วิธี
การท่ีแข็งกร้าวเพ่ือรวบอ�านาจ นายลีสัง่จ�าคกุคูแ่ขง่ทางการเมืองโดย

ไมมี่การด�าเนินคดีในศาลหลายทศวรรษและฟ้องร้องนกัขา่วและ
นกัการเมืองฝ่ายตรงข้ามในข้อหาหม่ินประมาทซึง่สง่ผลให้

ไมมี่ใครกล้าออกมาแสดงความเหน็ขดัแย้ง 
นายลียืนกรานวา่การจ�ากดัเสรีภาพในการพดูและ

การประท้วงของประชาชนอยา่งเข้มงวดเป็นสิง่จ�าเป็น
ตอ่การรักษาเสถียรภาพในประเทศท่ีมีประชาชนหลาก
หลายเชือ้ชาตแิละศาสนาอาศยัอยูร่่วมกนั และผา่น
การจลาจลระหวา่งเชือ้ชาตมิาแล้วหลายครัง้ในชว่ง
คริสต์ทศวรรษท่ี 1960 (พ.ศ. 2503-2512) นายลี
กลา่วตอ่วา่เสถียรภาพเป็นสิง่จ�าเป็นตอ่การสง่เสริม

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

บิดาผู้ก่อต้ัง

สิงคโปร์มอบ

เสถยีรภาพ

ไว้เป็นมรดก

ของประเทศ

น
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การเตบิโตและยกระดบัมาตรฐานการครองชีพในประเทศท่ีมีทรัพยากร
ไมม่ากอยา่งสงิคโปร์ 

“ผมต้องท�าบางอยา่งท่ีนา่รังเกียจ สัง่คมุขงัคนโดยไมมี่การพิจารณา
คดีในศาล” นายลีกลา่วระหวา่งการให้สมัภาษณ์หนงัสือพิมพ์ เดอะ
นิวยอร์กไทมส์ ฉบบัเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 “ผมไมไ่ด้บอกวา่ทกุ
อยา่งท่ีผมท�าเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง แตท่ัง้หมดท่ีท�าไปก็ล้วนแตมี่เจตนาดี” 

พรรคกิจประชาชนของนายลีปกครองสงิคโปร์มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2502 
นายลียงัรับต�าแหนง่รัฐมนตรีท่ีปรึกษาให้แก่คณะรัฐมนตรีหลงัก้าวลง
จากต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีแล้วอีกด้วย นอกจากนีช้าวสงิคโปร์จ�านวน
มากโดยเฉพาะคนสงูอายก็ุมองวา่นายลีเป็นเสมือนบดิาผู้ เฉลียวฉลาด
และเข้มงวด 

นายลีเกษียณจากการเป็นรัฐมนตรีท่ีปรึกษาและลาออกจาก
ต�าแหนง่กรรมการบริหารพรรคกิจประชาชนหลงัการเลือกตัง้สมาชิก
รัฐสภาในปี พ.ศ. 2554 ซึง่พรรครัฐบาลชนะการเลือกตัง้ด้วยคะแนน
เสียงต�่าท่ีสดุตัง้แตส่งิคโปร์ได้รับเอกราช 

นายลี เซียนลงุ บตุรชายคนหนึง่ของนายลีเป็นนายกรัฐมนตรีคน
ปัจจบุนัของสงิคโปร์ นอกจากนีน้ายลียงัมีบตุรท่ียงัมีชีวิตอยูอี่กสองคน
คือ นายลี เซียนหยาง และบตุรสาวคือ นางสาวลี เวย่หลงิ ซึง่เป็นนกั
ประสาทวิทยา นางกวาก๊อกช ูภรรยาคูชี่วิตของเขานานกวา่ 60 ปี เสีย
ชีวิตในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2553 

นายลีเกิดเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2466 เขาพดูภาษาองักฤษ
ตัง้แตเ่ดก็ในสงิคโปร์ซึง่เป็นอาณานิคมของจกัรวรรดิบริตชิ ในวยั
เดก็ครอบครัวของนายลีเรียกเขาวา่แฮร่ี ขณะท่ีก�าลงัศกึษาระดบั
มหาวิทยาลยัเขาต้องหยดุเรียนกลางคนัเม่ือญ่ีปุ่ นเข้ายดึครองสงิคโปร์
เป็นเวลานานสามปีในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง นายลีกลา่ววา่ใน
ชว่งนีเ้องท่ีตนได้เรียนรู้วิธีใช้อ�านาจ 

“ทหารญ่ีปุ่ นต้องการให้ทกุคนเช่ือฟังโดยไมมี่ข้อแม้และก็สามารถ
ท�าได้อยา่งท่ีต้องการ” นายลีเขียนในบนัทกึความทรงจ�า “ผมคงไม่
สามารถเข้าใจเร่ืองรัฐบาลหรือการใช้อ�านาจเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวตัหิากไมมี่ประสบการณ์ครัง้นัน้” 

หลงัจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัแรฟเฟิลส์ในสงิคโปร์ นายลีก็
ออกเดนิทางไปยงัองักฤษเพ่ือศกึษาวิชากฎหมายท่ีมหาวิทยาลยัแคม
บริดจ์ ท่ีนัน่นายลีได้สมรสกบันางกวาซึง่เป็นเพ่ือนร่วมชัน้เรียนในปี 
พ.ศ. 2490 นายลีเดนิทางกลบัสงิคโปร์ในปี พ.ศ. 2493 และเปิดส�านกั
กฎหมายลีแอนด์ลีกบัภรรยาในปี พ.ศ. 2498 

ในปี พ.ศ. 2497 นายลีร่วมก่อตัง้พรรคกิจประชาชนกบันกั
เคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานคอมมิวนิสต์ซึง่ได้แยกทางกนัเดนิใน
เวลาตอ่มา นายลีเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสงิคโปร์ในปี พ.ศ. 2502 
หลงัจากองักฤษรับรองวา่สงิคโปร์มีอ�านาจในการปกครองตนเองทกุ
ด้านยกเว้นด้านกลาโหมและกิจการตา่งประเทศ 

สงิคโปร์ประกาศเอกราชจากองักฤษในปี พ.ศ. 2506 และนายลีซึง่
เช่ือวา่เกาะเลก็ ๆ แหง่นีค้งไมอ่าจอยูไ่ด้ด้วยตวัเองก็ได้น�าประเทศเข้า
เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเพ่ือนบ้านคือสหพนัธรัฐมลายาหรือมาเลเซีย
ในปัจจบุนั แตเ่พียงสองปีหลงัจากนัน้ผู้น�ามลายาก็ขอให้สงิคโปร์ถอน
ตวัออกไปเน่ืองจากความแตกตา่งทางอดุมการณ์ นายลีร�่าไห้ระหวา่ง
แถลงตอ่ประชาชนถงึการแยกตวัดงักลา่วซึง่ออกอากาศทางสถานี
โทรทศัน์แหง่ชาต ิตอ่มานายลีกลา่วถงึเหตกุารณ์นีว้า่เป็นหนึง่ในเร่ืองท่ี

ตนรู้สกึเสียใจมากท่ีสดุในชีวิตนกัการเมือง 
จากนัน้นายลีก็หนักลบัมาปกครองประเทศท่ีเป็นเกาะเลก็ ๆ ของ

ตนโดยก�าหนดนโยบายท่ีเคร่งครัดซึง่บางคนมองวา่เป็นการควบคมุชีวิต
ประจ�าวนัของคนสงิคโปร์ในทกุขัน้ตอน นายลีสง่เสริมการศกึษาภาษา
องักฤษและจีนกลางและห้ามใช้ภาษาจีนท้องถ่ินอ่ืน ๆ ในโรงเรียนของ
รัฐ วิทยแุละโทรทศัน์ นอกจากนีย้งับงัคบัให้คนตา่งเชือ้ชาตอิาศยัอยูร่วม
กนัโดยควบคมุสดัสว่นของคนเชือ้ชาตติา่ง ๆ ในอาคารท่ีพกัอาศยัของ
รัฐซึง่คนสงิคโปร์ราวร้อยละ 80 อาศยัอยู ่การควบคมุเร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ 
ในชีวิตประจ�าวนัยงัคงด�าเนินตอ่ไปแม้กระทัง่ภายใต้การปกครองของผู้
ด�ารงต�าแหนง่ตอ่จากนายลี โดยนายโก๊ะ จกตง ประกาศห้ามจ�าหนา่ย
หมากฝร่ังเน่ืองจากเกรงวา่ประชาชนจะเอาไปตดิตามประตรูถไฟใต้ดนิ 

“ผมบอกได้โดยไมรู้่สกึเสียใจกบัสิง่ท่ีท�าลงไปแม้แตนิ่ดเดียววา่เรา
คงมาไมถ่งึจดุนี ้ประเทศคงไมมี่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอยา่งท่ีเป็น
อยูต่อนนีถ้้าเราไมเ่ข้าไปแทรกแซงเร่ืองสว่นตวัของประชาชน เชน่ เพ่ือน
บ้านของคณุเป็นใคร คณุด�ารงชีวิตอยา่งไร ท�าเสียงดงัได้แคไ่หน จะถ่ม
น�า้ลายตรงไหน หรือใช้ภาษาอะไร เราเป็นคนตดัสนิใจวา่อะไรถกูต้อง
โดยไมส่นใจวา่ประชาชนจะคิดอยา่งไร” นายลีกลา่วในปี พ.ศ. 2530 

นอกจากนีน้ายลียงัพยายามนกวาดล้างองค์กรอาชญากรรมและ
ก�าหนดบทลงโทษอยา่งรุนแรงส�าหรับความผิดเลก็ ๆ น้อย ๆ ซึง่นบั
เป็นนโยบายท่ีชว่ยให้สงิคโปร์เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีอตัราการก่อ
อาชญากรรมรุนแรงต�่าท่ีสดุในโลก ผู้ลกัลอบขนยาเสพติดต้องรับโทษ
แขวนคอ ผู้ ท่ีท�าลายทรัพย์สนิสาธารณะบางครัง้ต้องถกูโบย เชน่ กรณี
ของนายไมเคลิ เฟย์ วยัรุ่นชาวอเมริกนัในปี พ.ศ. 2537 แม้นายบลิ คลนิ
ตนั ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ในขณะนัน้จะขอให้ลดหยอ่นผอ่นโทษแล้ว
ก็ตาม และคนท่ีทิง้ขยะในท่ีสาธารณะต้องเสียคา่ปรับเป็นเงินจ�านวน
มาก 

นายลียงัคงมีบทบาทแม้แตใ่นชว่งปีท้าย ๆ ของชีวิต โดยจะให้ความ
เหน็เก่ียวกบักิจการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และเป็นตวัแทนของ
สงิคโปร์ในการเยือนหลายประเทศทัว่โลก

ชาวสิงคโปร์พากนัร�่าไห้ขณะโลงทีบ่รรจุร่างไร้วญิญาณของนายล ีกวนยู 
เคลือ่นผ่านไปเมือ่วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2558  เก็ตตีอิ้มเมจ
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การฝึกร่วมระหวา่งกองทพัเรือของรัสเซียและจีนในทะเลด�าและทะเล
เมดเิตอร์เรเนียนเม่ือไมน่านมานี ้รวมทัง้การแลกเปลี่ยนทางการทตู
ระหวา่งประธานาธิบดีของทัง้สองประเทศ แสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ท่ี
ก�าลงังอกงามระหวา่งสองมหาอ�านาจแหง่ทวีปยเูรเชีย แม้ทัง้สองชาติ
จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีส�าคญัร่วมกนั และตา่งก็ตอ่ต้านสิง่ท่ี
ทัง้คูเ่รียกวา่การจดัระเบียบโลกภายใต้การครอบง�าของสหรัฐฯ แตเ่ม่ือ
เวลาผา่นไป ความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้สองประเทศดเูหมือนจะเป็นไป
ในท�านองท่ีไมเ่ทา่เทียมและมีความตงึเครียด 

ต้นเหตสุ�าคญัประการหนึง่ของความไมล่งรอยกนันีก็้คือ จีนเป็น
มหาอ�านาจท่ีก�าลงัเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ แตรั่สเซียไมใ่ช ่รัฐบาลรัสเซียอาจ
ไมเ่ตม็ใจท่ีจะยอมรับการเป็นหุ้นสว่นท่ีด้อยกวา่จีน สว่นจีนเองก็ไมน่า่
จะปฏิบตัติอ่รัสเซียอยา่งให้เกียรตติามท่ีรัฐบาลรัสเซียคดิวา่ตนมีสทิธิ
ได้รับ 

อยา่งไรก็ตาม ไมต้่องสงสยัเลยวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบั
รัสเซียก�าลงัเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ การค้าระหวา่งทัง้สองประเทศมีมลูคา่
ประมาณ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ  (หรือประมาณ 3.5 ล้านล้าน
บาท) ตอ่ปี (คดิเป็นประมาณหนึง่ในสบิของมลูคา่การค้าระหวา่ง
รัสเซียกบัทัว่โลก และหนึง่ในสี่สบิของมลูคา่การค้าระหวา่งจีนกบั
ทัว่โลก) ในฐานะสว่นหนึง่ของโครงการเส้นทางสายไหมของจีน
ท่ีประธานาธิบดี สี จิน้ผิง ยกขึน้มาหารือระหวา่งการพบปะกบั
ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ ของรัสเซียเม่ือเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 จีนอาจเข้าไปลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของรัสเซียซึง่จะ
ชว่ยปรับปรุงการขนสง่สนิค้าของจีนข้ามรัสเซียเข้าไปยงัยโุรปและ
ตะวนัออกกลาง นอกจากนี ้รัฐบาลรัสซียและรัฐบาลจีนยงัเหน็ชอบ
ร่วมกนัท่ีจะด�าเนินโครงการใหญ่สองโครงการเพ่ือสง่ก๊าซธรรมชาตจิาก
ไซบีเรียไปยงัจีน ซึง่จะท�าให้จีนกลายเป็นผู้ ซือ้ก๊าซธรรมชาตจิากรัสเซีย
รายใหญ่ท่ีสดุแซงหน้ายโุรป 

แตก่ระนัน้ก็ยงัมีความไมแ่นน่อน 
โครงการดงักลา่วต้องใช้เงินจ�านวนมหาศาล จีนก�าลงัเดนิหน้าตอ่

รองอยา่งหนกัเน่ืองจากรัสเซียสญูเสียสว่นแบง่ตลาดก๊าซธรรมชาตใิน
ยโุรปไปแล้ว และจีนมองวา่รัสเซียเป็นการลงทนุท่ีเสี่ยง รัฐบาลรัสเซีย
ไมไ่ด้คาดหวงัอีกตอ่ไปวา่จีนจะมาแทนท่ีตลาดทนุตะวนัตกซึง่รัสเซียมี
โอกาสเข้าถงึได้น้อยลงอนัเป็นผลจากมาตรการลงโทษท่ีรัสเซียก�าลงั
เผชิญเพราะสนบัสนนุการแทรกแซงโดยใช้อาวธุตอ่ความขดัแย้งใน
ยเูครน 

ด้วยความกลวัเร่ืองวิศวกรรมย้อนกลบั ท่ีผา่นมารัสเซียจงึยงั
ลงัเลท่ีจะขายเทคโนโลยีทางทหารขัน้ก้าวหน้าให้กบัจีน แตปั่จจบุนั
เม่ือสถานการณ์บีบคัน้ รัฐบาลรัสเซียก็ได้ตกลงขายระบบป้องกนัภยั
ทางอากาศระยะไกลท่ีทนัสมยัท่ีสดุของตนให้กบัจีน ระบบขีปนาวธุ
เอส-400 จะชว่ยให้จีนสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถงึไต้หวนัและแม้
กระทัง่พืน้ท่ีส�าคญัตา่ง ๆ ของอินเดีย 

จีนและรัสเซียก�าลงัให้การสนบัสนนุสถาบนัระดบัภมิูภาคแหง่
ใหมท่ี่อาจชว่ยหรือท�าลายความสมัพนัธ์ในอนาคตของทัง้สองประเทศ 
องค์การความร่วมมือเซ่ียงไฮ้ภายใต้การน�าของจีนมีเป้าหมายเพ่ือตอ่
ต้านการก่อการร้าย การมีแนวคดิสดุโตง่และการแบง่แยกดนิแดนโดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในเอเชียกลาง สมาชิกทัง้หมดขององค์การซึง่รวมทัง้
รัสเซียตา่งก็หวาดกลวัการแทรกซมึเข้ามาของกลุม่นกัรบหวัรุนแรงจาก
อฟักานิสถานและตะวนัออกกลาง 

สหภาพเศรษฐกิจยเูรเชียภายใต้การน�าของรัสเซีย ซึง่เดมิคือ
สหภาพศลุกากร ขณะนีมี้สมาชิกได้แก่ อาร์มาเนีย เบลารุส คาซคั
สถานและรัสเซีย ก�าแพงภาษีท่ีสงูลิว่ของกลุม่นีอ้าจท�าให้จีนกงัวล 
เน่ืองจากภาคอตุสาหกรรมของจีนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึน้ ดงั
นัน้การสง่ออกสนิค้าทางภาคพืน้ดนิผา่นสหภาพยเูรเชียจงึย่ิงทวีความ
ส�าคญัมากขึน้ ธนาคารเพ่ือการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเอเชียภาย
ใต้การน�าของจีนได้รับความสนใจอยา่งมากในยเูรเชีย และในฐานะ
สมาชิกผู้ ร่วมก่อตัง้ รัสเซียก็หวงัวา่จะได้รับการสนบัสนนุทางการเงิน
มากขึน้ 

นอกจากนี ้รัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียยงัเช่ือมโยงกนัด้วยการ
ปกครองในระบอบอ�านาจนิยม ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากโวหารเชิดชู
ความเป็นชาตนิิยมท่ีถกูตอกย�า้ซ�า้แล้วซ�า้อีก ทัง้นายปตูนิและนาย
สี จิน้ผิงตา่งก็ไมพ่อใจท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ สนบัสนนุระบบการเมืองแบบ
เปิดกว้างมากขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากปฏิกิริยาท่ีกราดเกรีย้วของจีนตอ่
การประท้วงของนกัศกึษาในฮอ่งกง และการท่ีรัฐบาลรัสเซียอ้างวา่มี
อ�านาจจากภายนอกเข้ามาวุน่วายกบัการเมืองยเูครนเพ่ือปลกุป่ันให้
ยเูครนเป็นปฏิปักษ์กบัรัสเซีย 

แม้จะมีผลประโยชน์ร่วมกนั แตค่วามเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความ
ร่วมมือในระยะยาวระหวา่งรัฐบาลจีนกบัรัสเซียกลบัดเูหมือนวา่จะ
ไมค่อ่ยสดใสนกัเม่ือพิจารณาจากเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์ ตลอด
สามทศวรรษของความแตกแยกระหวา่งจีนและรัสเซียตัง้แตช่ว่งกลาง
ทศวรรษท่ี 1950 (พ.ศ. 2493 – 2502) ถึงปลายทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 

กระบอกเสียง
APDF

มิตรภาพเฉพาะกิจ
จนีและรัสเซีย

ทัง้สองประเทศมีโอกาสท่ีจะบรรลขุ้อตกลงความร่วมมือ แตป่ระวตัศิาสตร์
อนัขมข่ืนและเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนัอาจขดัขวางความสมัพนัธ์ของทัง้คู่

รอยเตอร์
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2523 – 2532) ความแตกตา่งทางอดุมการณ์ การเมืองและการปกครองได้น�า
ไปสูค่วามเป็นปฏิปักษ์อยา่งรุนแรงระหวา่งสองชาต ิเม่ือประมาณ 30 ปีก่อน 
นายมีฮาอิล กอร์บาชอฟ ประธานาธิบดีโซเวียต และนายเติง้ เสี่ยวผิง ผู้น�าจีน
ในสมยันัน้มีแนวคดิร่วมกนัท่ีจะแก้ไขความไมล่งรอยระหวา่งทัง้สองประเทศ 

สภาพเศรษฐกิจท่ีย�่าแยใ่นประเทศลดทอนความสามารถของรัสเซียท่ีจะ
ตอ่รองกบัจีนบนพืน้ฐานแหง่ความเทา่เทียมกนั เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่กวา่
ของรัสเซียมากกวา่สี่เทา่และชอ่งวา่งดงักลา่วก็ก�าลงักว้างขึน้เร่ือย ๆ ราคา
พลงังานท่ีตกต�่า มาตรการลงโทษของโลกตะวนัตกและการควบคมุอยา่ง
เบด็เสร็จของภาครัฐเป็นภาระอนัใหญ่หลวงตอ่ระบบเศรษฐกิจของรัสเซีย 

สถานการณ์เก่ียวกบัประชากรในตะวนัออกไกลของรัสเซียก็เป็นเค้าลาง
ท่ีไมค่อ่ยดีตอ่ความสมัพนัธ์อนัมัน่คงกบัจีนมากนกั รัฐบาลจีนยืนกรานมา
ตลอดวา่ชายแดนท่ีตดิกบัรัสเซียถกูแบง่อยา่งไมเ่ป็นธรรมเน่ืองจาก “สนธิ
สญัญาท่ีไมเ่สมอภาค” ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 19 (พ.ศ. 2344 – 2443) และ
ก่อนหน้านัน้ ความไมเ่ทา่เทียมด้านประชากรจะเหน็ได้ชดัจากการมี “คนงาน
รับเชิญ” ชาวจีนหลายล้านคนในภมิูภาคตะวนัออกไกลของรัสเซีย และยงั
มีประชากรอีกหลายร้อยล้านคนอาศยัอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน 
เทียบกบัประชากรรัสเซียซึง่มีเพียงราว ๆ 6 ล้านคนในชายแดนฝ่ังมอสโก 

จีนและรัสเซียตดิอยูใ่น “วงเวียนรายได้ปานกลาง” หากต้องการจะออก
จากวงเวียนนี ้เศรษฐกิจของทัง้สองประเทศต้องพึง่พานวตักรรมและการผลติ
ท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้และลดการพึง่พาทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
ราคาถกูลง ถ้าประเทศใดประเทศหนึง่ไมส่ามารถตอบสนองความคาดหวงั
ท่ีเพ่ิมขึน้ของประชาชนซึง่มาพร้อมกบัระดบัรายได้ท่ีสงูขึน้ ก็อาจเกิดความ
วุน่วายขึน้ตามแนวชายแดนของทัง้สองประเทศ 

ทัง้จีนและรัสเซียก�าลงัเข้าสูย่คุท่ีมีปัญหากบัประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ 
นายปตูนิใช้ก�าลงัทหารกบัประเทศยเูครนและจอร์เจียไปแล้วและก�าลงั
พยายามขม่ขูป่ระเทศตา่ง ๆ ในทวีปยโุรปท่ีอยูริ่มทะเลบอลตกิ สว่นจีนก็

ก�าลงัอ้างสทิธิในอาณาเขตในทะเลจีนตะวนัออก
และทะเลจีนใต้ ความเคลื่อนไหวดงักลา่วน�า
ไปสูก่ารรือ้ฟืน้บทบาทขององค์การสนธิสญัญา
แอตแลนติกเหนือ (นาโต) และผลกัดนัให้ประเทศ
สว่นใหญ่ในเอเชียหนัไปหาการสนบัสนนุทาง
ทหารจากสหรัฐฯ 

รัสเซียและจีนพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงการก
ระทบกระทัง่ถงึล�าดบัความส�าคญัเชิงยทุธศาสตร์
ของกนัและกนั แตก็่มีความเสี่ยงเชน่กนัท่ีอาจจะ
เลี่ยงไมพ้่น รัฐบาลจีนแทบมองไมเ่หน็ประโยชน์
ของการเอาตวัเองเข้าไปพวัพนักบัความขดัแย้ง
ในยเูครน แตก่ารกระท�าของรัสเซียกลบัขดักบั
หลกัการของจีนท่ีวา่ด้วยการไมล่ะเมิดชายแดน
ท่ีนานาชาตใิห้การยอมรับและการไมแ่ทรกแซง
กิจการภายในของประเทศอ่ืน ส�าหรับจีนแล้วน่ี
คือเสาหลกัท่ีรองรับจดุยืนของรัฐบาลจีนเก่ียว
กบัทิเบต ไต้หวนัและซนิเจียงซึง่เป็นภมิูภาคหนึง่
ของจีน อีกทัง้ยงัเป็นหลกัการเบือ้งต้นของลทัธิ
ชาตนิิยมใหมท่ี่นายสี จิน้ผิง ก�าลงัสร้างขึน้ภาย
ใต้นโยบาย “ความฝันของชนชาตจีิน” รัสเซียไม่
คอ่ยมีผลประโยชน์ในทะเลจีนตะวนัออกและ
ทะเลจีนใต้และจะปลอ่ยให้เป็นเร่ืองของจีน 

ชาตติะวนัตกไมมี่ความสนใจท่ีจะท�าให้จีน
แตกคอกบัรัสเซีย การขยายความสมัพนัธ์ด้าน

พลงังานจะชว่ยเพ่ิมความหลากหลายของประเทศท่ีป้อนพลงังานให้ทัว่โลก 
และข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าก็จะชว่ยสง่เสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ในขณะเดียวกนั ชาตติะวนัตกก็ให้ความสนใจอยา่งย่ิงกบัการท่ีจีนและรัสเซีย
จะไมบี่บบงัคบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเลก็กวา่ แรงกดดนัของรัสเซียตอ่ยเูครน 
และแรงกดดนัของจีนในทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต้กระตุ้นให้ชาติ
ตะวนัตกต้องเสริมความแข็งแกร่งทางการทหาร และปรับบทบาททางการทตู
ให้เข้มข้นย่ิงขึน้เพ่ือป้องกนัความขดัแย้ง 

สหรัฐฯ พยายามสร้างความสมัพนัธ์อยา่งเป็นรูปธรรมกบัจีนและรัสเซีย
มาอยา่งยาวนานแม้จะมีความเหน็ตา่งกนัในหลาย ๆ เร่ืองก็ตาม ความ
พยายามเชน่นีค้วรด�าเนินตอ่ไปแม้ในขณะท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ และพนัธมิตร
ก�าลงัด�าเนินขัน้ตอนตา่ง ๆ เพ่ือตอ่ต้านการใช้อ�านาจบงัคบัของจีนและรัสเซีย 
อเมริกาต้องการให้นาโตเข้มแข็งและต้องการเข้าไปเป็นผู้ มีสว่นร่วมกบั
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกซึง่มีเครือขา่ยความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดทัง้ในระดบั
ทวิภาคีและพหภุาคี รวมทัง้ความตกลงหุ้นสว่นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ภาคพืน้แปซฟิิกซึง่เป็นข้อตกลงทางการค้าฉบบัส�าคญัท่ีก�าลงัอยูร่ะหวา่งการ
เจรจาขัน้สดุท้าย 

หากไมส่ามารถหาปัจจยัใหมม่าสนบัสนนุการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ
ตนได้ รัสเซียจะสญูเสียต�าแหนง่มหาอ�านาจไป ในทางปฏิบตัแิล้ว จีนและ
รัสเซียสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ในรูปของความร่วมมือระหวา่งกนัได้โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงด้านพลงังานและการค้า แตใ่นขณะเดียวกนั เม่ือเวลาผา่นไป 
ความเป็นหุ้นสว่นของสองประเทศจะมีข้อก�าจดัมากขึน้เร่ือย ๆ เม่ือพิจารณา
จากวิถีทางท่ีแตกตา่งกนัและประวตัิศาสตร์อนัขมข่ืนระหวา่งทัง้สองประเทศ 

รัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลจีนยงัมีเร่ืองส�าคญั ๆ ท่ีก�าลงัรอการตดัสนิใจ 
การแสดงทา่ทีตอ่ต้านสหรัฐฯ ไมอ่าจชว่ยให้จีนหรือรัสเซียบรรลเุป้าหมายท่ี
ส�าคญัท่ีสดุของประเทศได้ 

น�า้แขง็เกาะเตม็
หน้ากากของ
ทหารกองทพั
ปลดปล่อย
ประชาชนที่
ก�าลงัยนืรักษา
การณ์ ใกล้กบั
ชายแดนจนี
และรัสเซียใน
เมอืงเฮยเหอ 
มณฑลเฮยหลง
เจยีง ในเดอืน
ธันวาคม พ.ศ. 
2557  รอยเตอร์
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วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
APDF

นายเรวาติรามนั ศกูละ พนกังานประจ�าส�านกังานหนุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนแออดัในเขต
ชานเมืองของกรุงนิวเดลีนกึไมอ่อกเลยวา่มีชว่งเวลาไหนบ้างท่ีครอบครัวของเขาไมมี่
หนงัสือพิมพ์มาสง่ท่ีบ้าน แม้วา่บ้านจะเป็นเพียงห้องพกัเด่ียวในอาคารท่ีแออดัท่ีไมมี่ระบบ
น�า้ประปาภายในอาคาร หรือแม้ในยามท่ีพอ่ของเขาต้องท�างานเป็นเวลานานหลายชัว่โมงใน
แตล่ะวนัในฐานะเสาหลกัท่ีหาเลีย้งครอบครัวให้พออยูพ่อกิน

หนงัสือพิมพ์คือสิง่ท่ีพอ่ของนายศกูละเช่ือวา่จะชว่ยเปิดโลกแหง่โอกาสแก่ลกู ๆ ทัง้สาม
คน และในขณะนี ้หลายครอบครัวท่ีเหมือนกบัครอบครัวของนายศกูละคือปัจจยัท่ีกระตุ้นการ
เตบิโตของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในอินเดียอยา่งเหน็ได้ชดั

ขณะท่ีหนงัสือพิมพ์อเมริกนัมีจ�านวนลดลงหรือไมก็่ถกูจดัท�าเป็นฉบบัออนไลน์ แต่
อตุสาหกรรมหนงัสือพิมพ์อินเดียกลบัก�าลงัเฟ่ืองฟขูึน้ บรรดานกัวิเคราะห์ด้านสื่อกลา่ววา่ มี
แนวโน้มวา่หนงัสือพิมพ์ภาษาท้องถ่ินจะมีอตัราการเตบิโตเป็นตวัเลข 2 หลกัในทศวรรษหน้า 
เน่ืองจากบรรดาผู้ รู้หนงัสือหลายล้านคนเลือกหนงัสือพิมพ์เป็นแหลง่ข้อมลูหลกั ๆ ของตน 

ของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในอินเดีย
การเติบโตอย่างรวดเร็ว

เร่ืองและภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส  

คนขายหนังสือพมิพ์
ชาวอนิเดยีมดั

หนังสือพมิพ์ไว้บน
จกัรยานในตอน

เช้าทีบ่ริเวณเมอืง
เก่าของกรุงนิวเดล ี

ประเทศอนิเดยี
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ณะนี ้หนงัสือพิมพ์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะ
หนงัสือพิมพ์ภาษาท้องถ่ินเป็นอตุสาหกรรมท่ี
ก�าลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็วในอินเดีย เราก�าลงั
อยูใ่นชว่งเวลาท่ีเหมาะเจาะจริง ๆ เราจงึรู้สกึ
ต่ืนเต้นมาก” นายประทีป ทวิเวที จาก ไดนิก 
ภาสการ์ หรือ เดลีย์ ซนั ซึง่เป็นหนงัสือพิมพ์
ภาษาฮินดีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน
ประเทศ โดยมียอดขายประมาณ 3.57 ล้าน
ฉบบัตอ่วนักลา่ว 

อินเดียซึง่เป็นประเทศท่ีปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ์ 
โดยฉบบัแรกถือก�าเนิดขึน้เม่ือ 230 ปีท่ีแล้ว ในบญัชีของส�านกังาน
ทะเบียนหนงัสือพิมพ์ของรัฐบาลอินเดียมีรายช่ือหนงัสือพิมพ์อยูก่วา่ 
82,000 ฉบบั ในจ�านวนนี ้เกือบ 33,000 ฉบบัเป็นหนงัสือพิมพ์ภาษาฮิน
ดี ซึง่ในบรรดาประชากรทัง้หมดของอินเดียท่ีมีอยู ่1.2 พนัล้านคน มีผู้ใช้
ภาษานีอ้ยูร้่อยละ 41 สว่นหนงัสือพิมพ์อ่ืน ๆ อีกหลายพนัฉบบัจะอยูใ่น
รูปภาษาท้องถ่ินตา่ง ๆ ของอินเดียท่ีมี
อยูเ่ป็นจ�านวนมาก และหลายฉบบัก็
มียอดขายเป็นล้าน ๆ แม้กระทัง่ผู้อา่น
เองก็มีจ�านวนเพ่ิมขึน้ด้วยเชน่กนัเพราะ
หนงัสือพิมพ์หนึง่ฉบบัมกัจะน�าไปแบง่
กนัอา่นหลายคน 

บริษัทท่ีปรึกษาเคพีเอม็จีอินเดีย
คาดวา่ โดยรวมแล้ว หนงัสือพิมพ์ท้อง
ถ่ินจะมีอตัราการเตบิโตตอ่ปีอยูท่ี่ร้อย
ละ 12 ถงึ 14 ในอีกหลายปีข้างหน้า 

ผู้ เช่ียวชาญด้านสื่อกลา่ววา่ 
ปัจจยัท่ีชว่ยกระตุ้นการเตบิโตของ
หนงัสือพิมพ์ในเมืองท่ีมีขนาดเลก็
คือประชากรวยัหนุม่สาวท่ีมีความ
ทะเยอทะยาน การผลกัดนัทางด้าน
การศกึษาอยา่งหนกัหนว่งตลอดห้า
ทศวรรษท่ีผา่นมาท�าให้อตัราผู้ รู้หนงัสือพุง่สงูขึน้จากร้อยละ 65 เป็นร้อย
ละ 74 เม่ือสิน้สดุทษวรรษในปี พ.ศ. 2554 แตห่นทางข้างหน้ายงัก็อีกยาว
ไกล เน่ืองจากรัฐบาลคาดวา่ความสามารถในการรู้หนงัสือของประชากร
อยา่งทัว่ถงึจะเป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไว้ในปี พ.ศ. 2603

ในโลกตะวนัตก อินเทอร์เน็ตท�าให้ยอดจ�าหนา่ยหนงัสือพิมพ์และราย
ได้จากการโฆษณาลดลงเป็นจ�านวนมาก แตใ่นอินเดียเหตกุารณ์ดงักลา่ว
ยงัไมเ่กิดขึน้ แม้การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วในอินเดีย 
แตป่ระชากรราว ๆ ร้อยละ 80 ก็ยงัไมมี่อินเทอร์เน็ตใช้ หนงัสือพิมพ์
อินเดียซึง่มีคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่น้อยกวา่ 120 รูปี (2 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ ประมาณ 70 บาท) ตอ่เดือนเป็นสื่อท่ีเข้าถงึได้งา่ยกวา่มาก 

ชอ่งขา่วทางโทรทศัน์ท่ีอยูม่ากมายเหลือเฟือในภาษาท้องถ่ินตา่ง ๆ 
กลบัท�าให้มีผู้อา่นหนงัสือพิมพ์มากขึน้อยา่งนา่ประหลาดใจ นางพี.เอน็. ว
สนัต ิผู้อ�านวยการศนูย์เพ่ือการศกึษาทางด้านสื่อในกรุงนิวเดลีกลา่ว “เรา
เรียกมนัวา่ ‘ปรากฏการณ์เรียกน�า้ยอ่ย’ จากการศกึษาอปุนิสยัในการเสพ
สื่อของผู้คน เราพบวา่ย่ิงคนดขูา่วทางโทรทศัน์มากขึน้เทา่ไร ก็จะกลบั
ไปอา่นหนงัสือพิมพ์มากขึน้เทา่นัน้เพ่ือตรวจสอบข้อเทจ็จริง” นางวสนัติ
กลา่ว “ในอินเดีย หนงัสือพิมพ์และภาษาเขียนมีความนา่เช่ือถือมากกวา่
ชอ่งขา่วโทรทศัน์มาก” 

เม่ือเศรษฐกิจของอินเดียก�าลงัเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ รายได้จากการ

โฆษณาก็เพ่ิมขึน้ด้วยเชน่กนั จนถงึตอนนี ้หนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ
คือศนูย์รวมของงบกระมาณก้อนใหญ่ท่ีใช้ในการโฆษณาของบรรดาผู้
จ�าหนา่ยสนิค้า แตส่ว่นใหญ่แล้ว กรณีแบบนีจ้ะเกิดขึน้แตใ่นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุอนัดบัต้น ๆ ของอินเดียเทา่นัน้ 

ขณะนีน้กัโฆษณาได้ค้นพบสื่อสิง่พิมพ์ภาษาท้องถ่ินท่ีแพร่กระจาย
ไปในวงกว้างและความสามารถของสื่อเหลา่นีใ้นการเข้าถงึลกูค้าในเมือง
ขนาดกลางท่ีก�าลงัเตบิโต ด้วยจ�านวนผู้อา่นและอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ของคนชัน้กลางท่ีพดูภาษาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ท�าให้ผู้ผลติสนิค้า
อปุโภคบริโภคท่ีระบายออกเร็วมองวา่เมืองท่ีมีขนาดเลก็กวา่และพืน้ท่ี
ชนบทของอินเดียคือตลาดท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเตบิโตได้อยา่งรวดเร็ว นายทวิ
เวทีกลา่ว 

การเตบิโตท่ีแท้จริงของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินจะอยูใ่นเมืองท่ีมีขนาด
เลก็กวา่ท่ีมีคนท่ีเพ่ิงรู้หนงัสือเพ่ิมขึน้และผู้คนมีวิถีชีวิตท่ีช้ากวา่ท�าให้มี
เวลาพอท่ีจะอา่นหนงัสือพิมพ์รายวนั” นายทวิเวทีกลา่ว 

นอกจากนี ้การรายงานขา่วในหน้าหนงัสือพิมพ์ก็เปลี่ยนไปด้วยเชน่
กนั เน่ืองจากมีการเพ่ิมสีสนัและหน้าพิเศษเก่ียวกบัอาหาร แฟชัน่ตลอด

จนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรวยหรือคน
ท่ีอยูใ่นแวดวงชัน้สงูเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของคนท่ีมีเงินจบัจา่ยใช้สอย
และประชากรวยัหนุม่สาวท่ีก�าลงัขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว 

ในขณะท่ีการขยายตวัของเมือง
อยา่งรวดเร็วเป็นปัจจยัท่ีท�าลายเครือขา่ย
ครอบครัวแบบดัง้เดมิ หนงัสือพิมพ์ยงั
ตอบสนองวตัถปุระสงค์อ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
บรรดาพอ่สื่อแมส่ื่อซึง่เป็นบทบาทท่ีมีมา
แตโ่บร�่าโบราณในการหาคูค่รองให้กบัคน
หนุม่สาวเพ่ือเข้าพิธีแตง่งานแบบคลมุถงุ
ตามประเพณี ปัจจบุนัก็หาข้อมลูจากหน้า
โฆณายอ่ยในหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน 

ในประเทศท่ีวรรณะมีบทบาทส�าคญั
ในการก�าหนดคูส่มรส ผู้คนตา่งมองวา่

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินคือวิธีท่ีสะดวกในการตดิตอ่กบัสมาชิกในชมุชน
ของตน ทกุวนัหยดุสดุสปัดาห์ หนงัสือพิมพ์ภาษาท้องถ่ินจ�านวนมากจะ
ประกอบไปด้วยหน้าโฆษณาหาคูอ่ยูห่ลายหน้าซึง่เป็นสิง่ท่ีสร้างรายได้ให้
กบัหนงัสือพิมพ์อยา่งแท้จริง 

นายเวด ปรากาช ศกูละ ซึง่เป็นบดิาของนายเรวาตริามนัได้บอกรับ
หนงัสือพิมพ์ภาษาฮินดีฉบบัหนึง่มาเป็นเวลา 15 ปีเพ่ือประโยชน์ของ  
ลกู ๆ แม้วา่สภาพการเงินท่ีฝืดเคืองจะท�าให้มนัดเูป็นของท่ีฟุ่ มเฟือย

“มนัเป็นเร่ืองยาก ภรรยาของผมจะต�าหนิผมวา่ ‘ท�าไมใช้เงินสิน้
เปลืองไปกบัหนงัสือพิมพ์ทัง้ ๆ ท่ีเงินจะซือ้อาหารยงัไมมี่’” นายศกูละ
กลา่วในเช้าวนัหนึง่เม่ือไมน่านมานีข้ณะนัง่อยูบ่นขัน้บนัไดนอกบ้านหลงั
เลก็ ๆ ของตนพร้อมกบัหนงัสือพิมพ์และถ้วยชาส�าหรับจิบในตอนเช้า 

“แตผ่มมองวา่หนงัสือพิมพ์คือการลงทนุส�าหรับอนาคตของลกู ๆ ผม

ท�างานเป็นคนขบัรถ ผมได้เหน็บรรดาลกูคนรวยท่ีพดูภาษาองักฤษได้และ

รู้ทกุเร่ืองท่ีเกิดขึน้บนโลกนี”้ 

การลงทนุของนายศกูละนัน้ไมส่ญูเปลา่ นายเรวาตริามนัเพ่ิงได้รับ

การเลื่อนต�าแหนง่เม่ือเร็ว ๆ นี ้และเร่ิมไตบ่นัไดบนัไดองค์กรไปพร้อมกบั

ความส�าเร็จบางอยา่ง “ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาท่ีได้อา่นหนงัสือพิมพ์ 

มนัให้ผลคุ้มคา่จริง ๆ” นายเรวาตริามนักลา่ว 

นายเรวาติ
รามนั ศูกละ 

วยั 24 ปี อ่าน
หนังสือพมิพ์

ตอนเช้าในบ้าน
ของตนเอง

ทีก่รุงนิวเดล ี
ประเทศอนิเดยี

“ข
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ส่ือและวิทยาการ
APDF

มนษุย์ไมมี่อ�านาจท่ีจะป้องกนัการเกิดภยัพิบตัิตา่ง ๆ เชน่ 
พายไุต้ฝุ่ นและแผน่ดนิไหว อยา่งไรก็ตาม ในประเทศญ่ีปุ่ น
ซึง่ผลกระทบจากเหตกุารณ์คลื่นสนึามิอนัรุนแรงในปี พ.ศ. 

2554 ยงัคงปรากฏให้เหน็อยา่งมีนยัส�าคญั การคดิค้นวิธีท่ีจะรับมือกบั
ภยัพิบตัจิงึเป็นอตุสาหกรรมหนึง่ท่ีก�าลงัเฟ่ืองฟู

ในการประชมุวา่ด้วยเร่ืองการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัแิหง่
องค์การสหประชาชาตใินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ีเมืองเซนได
ซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่ น ผลติภณัฑ์ท่ีน�าไปจดั
แสดงบางสว่นเป็นนวตักรรมใหมท่ี่ใช้เทคโนโลยีขัน้สงูและวสัดใุหม ่
ผลติภณัฑ์อีกเป็นจ�านวนมากเป็นเพียงวิธีการแก้ปัญหาในทางปฏิบตัิ
ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือรับมือกบัความท้าทายในการอพยพผู้คนให้รอดจาก
ภยนัตรายได้อยา่งรวดเร็ว 

ผลติภณัฑ์ดงักลา่วรวมถงึจินริกิของนายมาซาโยชิ นากามรูะ ซึง่
เป็นด้ามจบัท่ีประดษิย์ขึน้เองท่ีมีไว้ส�าหรับลากเก้าอีร้ถเข็นไปบนซาก
ปรักหกัพงัและบนเนินได้อยา่งงา่ยดาย “ผมแคอ่ยากจะท�าอะไรบาง
อยา่งท่ีพอจะชว่ยได้” นายนากามรูะกลา่วพร้อมกบักระโดดขึน้ไปนัง่
บนเก้าอีร้ถเข็นและเชิญชวนให้ผู้ เข้าชมผลติภณัฑ์ลองลากดู

ด้ามจบัท่ียดึติดด้วยตวัยดึและสลกัเกลียวท่ีท�าให้เเก้าอีร้ถเข็นให้
กลายเป็นรถลากรุ่นใหมท่ี่คล้ายกบัรุ่นโบราณท่ีเคยเหน็ในภาพยนตร์
เก่า ๆ จะชว่ยให้คนสามารถเข็นหรือลากเก้าอีท่ี้มีล้อไปบนพืน้ทราย
และหิมะ ตลอดจนขึน้และลงบนัไดได้อยา่งงา่ยดาย 

นายนากามรูะรู้มานานแล้ววา่การเข็นเก้าอีร้ถเข็นเป็นงานหนกั
เพราะสมยัเดก็เขาเคยเข็นรถพาน้องชายท่ีพิการออกไปเลน่กบัเพ่ือน

อยูบ่อ่ย ๆ นายนากามรูะเร่ิมมีความคดิท่ีจะประดษิฐ์จินริกิในชว่งท่ีท�า
โครงการเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว แตเ่พ่ิงได้ท�าออกมาจริง ๆ หลงัภยัพิบตัิ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยงัพืน้ท่ีสงูได้อยา่งรวดเร็วถือ
เป็นเร่ืองความเป็นความตายเม่ือคลื่นสนึามิท่ีสงู 40 เมตรพดัถลม่
ชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่ น รวมทัง้ทา่เรือเซนไดและ
ชานเมืองท่ีอยูบ่ริเวณชายฝ่ังท่ีท�าให้มีผู้ เสียชีวิตกวา่ 18,500 คน 

ผู้สงูอายจุ�านวนมากท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านริมทะเลในญ่ีปุ่ นไม่
สามารถอพยพออกจากพืน้ท่ีได้ทนัเวลา เป้แบกคนของบริษัทไพโอ
เนียร์ เซโกะ ซึง่มีลกัษณะผสมผสานกนัระหวา่งเป้ท่ีแบกเดก็เลก็ไว้บน
หลงัและเก้าอีข้นาดท่ีผู้ใหญ่นัง่ได้ เป็นผลติภณัฑ์ท่ีผู้ ใหญ่สามารถน�า
ไปใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ใหญ่อีกคนหนึง่ด้วยการแบกไว้บนหลงั 

คา่ใช้จา่ยและการผลติท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบตันิัน้ระบเุป็นตวัเลขท่ี
แนน่นอนได้ยาก ตลาดดงักลา่วครอบคลมุทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
และมีสนิค้าครอบจกัรวาลตัง้แตผ้่าใบกนัน�า้ ภาชนะบรรจนุ�า้ไปจนถงึ
ระบบเตือนภยัคลื่นสนึามิและพายไุต้ฝุ่ นลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน 

ในระดบัโลก คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบตักิ�าลงัเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ 
อนัเน่ืองมาจากความเสยีหายท่ีเพ่ิมขึน้จากภยัพิบตัท่ีิเก่ียวกบัสภาพ
อากาศ จากการประเมินคาดวา่การใช้เงิน 1 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 34.86 บาท) ในการป้องกนัจะชว่ยลดมลูคา่ความเสยีหายได้
ถงึ 36 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,255 บาท) ธนาคารโลกได้จดัสรร
เงินทนุจ�านวน 1.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.9 หม่ืนล้าน
บาท) ในปี พ.ศ. 2555-2557 เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการเตรียมความพร้อม 

เร่ืองและภาพโดยดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ภยัพบิัตทิีผ่่านมาเป็นแรงบันดาลใจ

ในการสร้างเคร่ืองมอืทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในอนาคต
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จากซ้าย: 
บุคลากรของบริษทัเทยิน่ ฟรอนเทยีร์ ซ่ึงเป็นผู้ผลติส่ิง
ทอพเิศษ ก�าลงัสาธิตวธีิการใช้ผ้าห่มทีม่รูีจบัให้เป็นเปล
หามในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในงานนิทรรศการสินค้าที่
เกีย่วข้องกบัภยัพบิัตทิีเ่มอืงเซนได ประเทศญีปุ่่น 

บุคลากรในงานนิทรรศการสินค้าสาธิตวธีิการใช้ ออปติ
เคอร์ สปรินต์ ซ่ึงเป็นเฝือกฉุกเฉินทีจ่ะแขง็ตวัเมือ่โดน
แสงแอลอดี ี

นายมาซาโยชิ นากามูระ (ซ้าย) ผู้ก่อตั้งบริษทัจนิริก ิ
อธิบายวธีิการใช้ส่ิงประดษิฐ์ของตนในการเคลือ่นย้าย
ผู้คนทีน่ั่งเก้าอีร้ถเขน็ไปบนพืน้ทีข่รุขระ พืน้ทราย 
หิมะตลอดจนการขึน้เนินและลงเนิน

เกือบคร่ึงหนึง่ของงบประมาณจ�านวน 3 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 1 แสนล้านบาท) ถกูน�าไปใช้ในการฟืน้ฟหูลงัเหตกุารณ์ภยัพิบตั ิ

นายทากาฮิสะ คชิิโมโตะ จากบริษัทเทย่ิน ฟรอนเทียร์ ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทสิง่ทอยกัษ์ใหญ่เทย่ิน เสนอขายผ้าหม่ท่ีมีรูจบัท่ีสามารถ
น�าไปใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกมาจากเขตภยัพิบตัใินกรณีท่ี
ไมมี่เปลหาม 

ผู้แสดงสนิค้าในเมืองเซนไดหลายคนเดนิทางมาจากศนูย์
อตุสาหกรรมโอซากาซึง่อยูท่างตะวนัตกของญ่ีปุ่ น เพ่ือหาทางขยาย
ตลาดไปทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ นและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอยูถ่ดัไป หนึง่ในนัน้
คือนายทากาชิ โทราโนะ ผู้ เช่ียวชาญด้านภยัพิบตัจิากบริษัทฟจิูวาระ 
อินดสัทรี ซึง่เป็นหนึง่ในบริษัทท่ีสร้างหอหลบภยัสนึามิและอปุกรณ์
ส�าหรับเผชิญเหตภุยัพิบตัอ่ืิน ๆ บริษัทฟจิูวาระยงัได้ผลติเตียงนอนท่ีตดิ
ตัง้แผน่เหลก็ไว้เหนือศีรษะท่ีสามารถเป็นเกราะป้องกนัเศษปรักหกัพงัท่ี
หลน่ลงมาให้กบัผู้ใหญ่ได้ถงึสามคน 

“แนวคดิดงักลา่วคือการสร้างพืน้ท่ีปลอดภยัภายในบ้าน” นายโทรา
โนะกลา่ว นอกจากนี ้ยงัมีสนิค้าอ่ืน ๆ ได้แก่ ชดุอปุกรณ์ฉกุเฉินส�าหรับ
ชว่ยคนให้หลดุออกมาจากบ้านท่ีพงัทลายลงมา และหมวกแข็งนิรภยัท่ี
มีลกัษณะเหมือนกบัหมวกเบสบอล “คณุสามารถเดนิไปได้ทัว่เมืองโดย
ไมต้่องกงัวลวา่จะมีอะไรปลวิมากระทบศีรษะอนัเน่ืองมาจากแผน่ดนิ
ไหว” นายโทราโนะกลา่ว 

ส�าหรับสิง่ประดษิฐ์ท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่นัน้ บริษัทนิปปอน  
สตีล แอนด์ ซมิูโตโมะ เมมลั โปรดกัส์ และบริษัทผู้ รับเหมาชิมิส ุได้
พฒันา “พืน้ท่ีผา่ตดัท่ีสามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือน” เพ่ือให้เตียง
ผา่ตดัยดึแนน่อยูก่บัท่ีในกรณีท่ีเกิดแผน่ดนิไหว 

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะฟืน้ฟเูศรษฐกิจท่ีซบเซา รัฐบาลญ่ีปุ่ นจงึพยายาม
เสนอขายเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัพิบตัอิยา่งจริงจงัโดยใช้กลวิธีเชิงรุก ใน
ท่ีประชมุขององค์การสหประชาชาต ิเจแปน โบไซ แพลตฟอร์ม บโูร ซึง่
เป็นสมาคมธรุกิจทางด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบตัแิบบองค์รวมท่ี
จดัตัง้ขึน้โดยได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงท่ีดนิ โครงสร้างพืน้ฐาน การ
คมนาคมและการทอ่งเท่ียว ได้น�าเสนอศนูย์บริการออนไลน์แบบครบวงจร
ส�าหรับบริษัทก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้างรายใหญ่โดยมุง่หวงัท่ีจะสง่ออก
ผลติภณัฑ์และความเช่ียวชาญขององค์กร 

รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศแผนการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 วา่
ด้วยเร่ืองการก�าหนดกลยทุธ์ในการจดัการความเสี่ยงท่ีมีระยะเวลา 10 
ปี โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะลดการเสียชีวิตและความเสียหายท่ีคาดไว้ลง
คร่ึงหนึง่ในภมิูภาคโตเกียวท่ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดแผน่ดนิไหว นอกเหนือ
จากการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้และลดความหนา
แนน่ของชมุชนในเขตริมน�า้ท่ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดไฟไหม้แล้ว รัฐบาล
ยงัตัง้ใจท่ีจะเก็บสะสมอาหาร 72 ล้านมือ้ ผ้าหม่ 6 ล้านผืน และสขุา
เคลื่อนท่ีท่ีใช้งานได้ 54 ล้านครัง้ 

ในขณะท่ีแบบจ�าลองการเกิดแผน่ดนิไหว ยานพาหนะส�าหรับทกุ
สภาพพืน้ท่ีและสนิค้าท่ีมีราคาแพงอ่ืน ๆ คือสิง่ท่ีดงึดดูความสนใจของ
ฝงูชนในเมืองเซนไดมากท่ีสดุ แตผ่ลติภณัฑ์บางสว่นท่ีเป็นนวตักรรมขัน้
ก้าวหน้ากวา่จะมีขนาดเลก็กวา่มาก ตวัอยา่งหนึง่คือ ออปตเิคอร์  
สปรินต์ ซึง่เป็นเฝือกท่ีท�าจากเรซนิท่ีเม่ือโดนแสงแอลอีดีจะเกิดการแข็ง
ตวัและมีน�า้หนกัเบา แตเ่ป็นเฝือกท่ีแข็งแกร่งส�าหรับการยดึแขนหรือขา
ท่ีหกัให้อยูก่บัท่ีหรือยดึร่างกายได้ทัง้ตวัในกรณีท่ีผู้บาดเจ็บเป็นเดก็ทารก 

“การเคลื่อนย้ายเดก็ทารกท่ีหลงัหรือคอหกัมกัจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่
เสมอเน่ืองจากไมมี่เฝือกคอท่ีมีขนาดพอดีกบัเดก็” นายโยชิคาส ุมตัสโึม
โตะ จากห้องปฏิบตักิารทางวิศวกรรมการแพทย์ของบริษัทอลัแคร์จ�ากดั 
ซึง่เป็นธรุกิจเกิดใหมใ่นกรุงโตเกียวกลา่ว 

นอกจากนีย้งัมีผลติภณัฑ์ท่ีมีขนาดเลก็กวา่นัน้ บริษัทไอคมัส์ แลบ็ 
ในอิวาเตะ ซึง่เป็นหนึง่ในพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหายมากท่ีสดุจากเหตกุา
รณ์คลื่นสนึามิในปี พ.ศ. 2554 ได้น�าเสนอ “ไมโครป๊ัม” ซึง่เป็นเคร่ืองสบู
ฉีดระดบัไมโครเมตรส�าหรับการให้น�า้เกลือผู้ ป่วยโดยไมต้่องแขวนถงุน�า้
เกลือไว้สงู ๆ เพราะต้องอาศยัแรงโน้มถ่วง 

หนึง่ในผู้แสดงสนิค้ารายใหญ่ท่ีสดุในเมืองเซนไดคือกองทพัญ่ีปุ่ น 
ซึง่ได้น�าเสนอสนิค้ามากมายไมว่า่จะเป็นยานพาหนะ เตน็ท์ คลนิิกแบบ
เปิดโลง่ และห้องครัวแบบเคลื่อนท่ีท่ีพฒันาขึน้เพ่ือใช้ในกรณีท่ีเกิดพิบตั ิ

ทหารนายหนึง่ท่ีช่ือคาซมูะ คติะ ยิม้กว้างขณะท่ีอธิบายการใช้งาน
ห้องอาบน�า้สาธารณะแบบเปิดโลง่ขนาดใหญ่ท่ีมีการน�าไปใช้ในชว่ง
เวลาวิกฤตเิม่ือปี พ.ศ. 2554 เพ่ือชว่ยให้ผู้ประสบภยัและเจ้าหน้าท่ี
หนว่ยกู้ภยัได้รักษาความสะอาดเพ่ือความผอ่นคลายทัง้ร่างกายและ
จิตใจ “เราชว่ยให้คนผอ่นคลายได้ถงึ 120,000 คน” นายคิตะอธิบาย 
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โปแลนด์/รัสเซีย 

นักล่า คนเผือก จงระวัง

ปประเทศมาลาวีมีค�าสัง่ให้ต�ารวจยิง “อาชญากรอนัตราย” ท่ีท�าร้ายคน
เผือกและน�าอวยัวะไปขายเพ่ือท�าพิธีทางไสยศาสตร์ “ยิงอาชญากรทกุคน
ท่ีตอ่สู้ เม่ือถกูจบัได้คาหนงัคาเขาขณะลกัพาตวัคนท่ีมีผิวเผือก” นายเลก
เซน คาชามา ผู้บญัชาการต�ารวจของมาลาวีกลา่วกบับรรดาเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจ 

สมาคมคนเผือกในมาลาวีรายงานวา่ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 
ถงึเมษายน พ.ศ. 2558 มีคนเผือกถกูสงัหารไปแล้วหกคนในประเทศ
ยากจนท่ีอยูท่างตอนใต้ของทวีปแอฟริกาแหง่นี ้

นายคาชามากลา่วกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในเขตมาชินกาท่ีอยูท่างภาค
ใต้ของประเทศและเกิดเหตโุจมตีมากท่ีสดุวา่ “เราไมส่ามารถนัง่อยูเ่ฉย ๆ 
ได้ในขณะท่ีคนเผือกซึง่เป็นเพ่ือนร่วมชาตขิองเราถกูฆา่ราวกบัสตัว์ทกุวนั” 
และกลา่วเพ่ิมเตมิวา่เขาไมอ่ยากได้ยินวา่ “ต�ารวจไลล่า่อาชญากรร้าย
โดยเฉพาะพวกท่ีลกัพาตวัคนเผือกโดยใช้แก๊สน�า้ตาหรืออาวธุเบาอ่ืน ๆ” 

“ดงันัน้ผมจงึสัง่ให้ต�ารวจใช้อาวธุท่ีเหมาะสมกบัความหนกัเบาของ
การกระท�าผิด เราต้องก�าจดัอาชญากรเหลา่นี”้ นายคาชามากลา่ว 

คนเผือกกลายเป็นเหย่ือของการโจมตีท่ีเกิดขึน้ทัว่แอฟริกาในชว่งไมก่ี่
เดือนท่ีผา่นมา โดยองค์การสหประชาชาตอิอกมาเตือนวา่มีสถานการณ์
ร้ายแรงเป็นพิเศษในประเทศแทนซาเนีย บรุุนดีและมาลาวี 

องค์การสหประชาชาตริะบวุา่ ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัคนเผือกใน
แทนซาเนียอาจมีความเช่ือมโยงกบัการเลือกตัง้ทัว่ไปและการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 เน่ืองจากหวัคะแนนพยายาม
เอาใจหมอผีท่ีทรงอิทธิพล  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ข่าวรอบโลก
APDF

แอฟริกา 

เ ม่ื อ

หนา้ท่ีเรียกหา
เคร่ืองบินของนาโตค�ารามกระห่ึมเหนือน่านฟ้ายโุรป
ตะวนัออก ในขณะท่ีรถหุม้เกราะของสหรัฐฯ กเ็คล่ือน
เขา้ใกลช้ายแดนรัสเซียภายใตภ้ารกิจท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อ
สร้างความเช่ือมัน่แก่ประชาชนวา่พวกเขาจะปลอดภยั
จากการรุกรานของรัสเซีย 

แต่กระนั้นทุกวนัน้ีคนทัว่ไปกไ็ม่กลา้เส่ียงท�าอะไร
ท่ีอาจท�าใหต้นเองตกอยูใ่นอนัตราย 

ในโปแลนด ์บรรดาแพทย ์เจา้ของกิจการ ผูบ้ญัญติั
กฎหมายและคนทุกสาขาอาชีพต่างรอหมายเรียกเพื่อเขา้
รับการฝึกทหารในกรณีท่ีเกิดการรุกราน ประเทศเพ่ือน
บา้นอยา่งลิทวัเนียเองกก็�าลงัร้ือฟ้ืนการเกณฑท์หาร
และสอนประชาชนวา่ตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไรหากเกิด
สงคราม ส่วนลตัเวยีท่ีอยูใ่กลก้นักมี็แผนจะใหน้กัศึกษา
มหาวทิยาลยัเขา้รับการฝึกวชิาทหารในปีหนา้ 

ความพยายามท่ีจะสอนใหป้ระชาชนทัว่ไปใชอ้าวธุ
และหาท่ีก�าบงัเม่ือมีการยงิโจมตีสะทอ้นใหเ้ห็นความ
กงัวลท่ีเพิ่มข้ึนของผูค้นในภมิูภาคซ่ึงยงัคงมีความทรง
จ�าอนัแจ่มชดัเก่ียวกบัการถกูปกครองโดยรัฐบาลรัสเซีย
ท่ีส้ินสุดลงในคริสตท์ศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533 – 
2542) ผูค้นต่างพากนัวติกวา่ความมัน่คงและอิสรภาพท่ี
ไดม้าอยา่งยากล�าบากก�าลงัถกูคุกคามในขณะท่ีประเทศ
ตะวนัตกและรัสเซียต่างแข่งขนักนัแสดงแสนยานุภาพ
จากกรณีความขดัแยง้ในยเูครน ซ่ึงมีผูเ้สียชีวติไปแลว้ก
วา่ 6,000 คน 

ในโปแลนด ์คนเฒ่าคนแก่ยงัจดจ�าภาพการรุกราน
ของกองทพัโซเวยีตในปี พ.ศ. 2482 ซ่ึงเป็นช่วงตน้
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส่วนคนรุ่นหลงักย็งัคงฝังใจกบั
การกดข่ีของระบอบคอมมิวนิสตท่ี์กินเวลายาวนานถึงส่ี
ทศวรรษ ความหวาดกลวัอนัตรายไดแ้พร่กระจายไปทัว่
ประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยโุรปท่ีมีชายแดนติด
กบัรัสเซีย   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นายมาเทอุส วอร์สแซก (ซ้าย) อาสาเข้ารับการฝึกทหารใน
กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ไอสตอ็ก
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ประเทืองปัญญา
APDF

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

สมองและนิว้หัวแม่มอื 

สมาร์ทโฟน
เปล่ียนแปลง

ไอสตอ็ก

ารพิมพ์ข้อความ การเลื่อนหน้าเวบ็เพจและการเปิดอา่น
อีเมลทางสมาร์ทโฟนอาจท�าให้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมอง
และนิว้หวัแมมื่อเปลี่ยนไป ตามข้อมลูของบรรดานกัวิจยั

จากมหาวิทยาลยัซริูก สถาบนัเทคโนโลยีสวิส ซริูก และมหาวิทยาลยั
ฟรีบร์ูก 

ดร.อาร์โก กอช จากมหาวิทยาลยัซริูกและสถาบนัเทคโนโลยีส
วิส ซริูก เป็นผู้น�าการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง (อีอีจี) เพ่ือตรวจวดัการท�างานของเปลือกสมองของคนท่ีถนดั
ขวาจ�านวน 37 คน การศกึษานีท่ี้ตีพิมพ์ในวารสาร เคอเรนต์ ไบโอโล
จี ของส�านกัพิมพ์เซลล์เพรส ฉบบัเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีผู้ เข้า
ร่วม ได้แก่ ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนแบบจอสมัผสั 26 คน และผู้ใช้โทรศพัท์มือ
ถือรูปแบบเก่า 11 คน 

อาสาสมคัรจะสวมหมวกส�าหรับตรวจคลื่นสมองท่ีมีขัว้ไฟฟ้าหรือ
อิเลก็โทรด 62 ขัว้เพ่ือบนัทกึการประมวลผลของสมองจากการสมัผสั
ของนิว้หวัแมมื่อ นิว้ชีแ้ละนิว้กลาง จากนัน้นกัวิจยัจะเปรียบเทียบการ
ท�างานของสมองกบัค�าสัง่ท่ีมีการบนัทกึไว้ในโทรศพัท์ของแตล่ะคน 

“เราวดัการท�างานของสมองคนโดยใช้อิเลก็โทรดหลายขัว้ตดิตัง้ไว้
บนหนงัศีรษะ และแผนท่ีเหลา่นีจ้ะบง่บอกถงึความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลซึง่เราสามารถอธิบายได้โดยการดบูนัทกึข้อมลูโทรศพัท์ ดงันัน้
เราจะสามารถอธิบายการท�างานของสมองได้มากน้อยเพียงใดโดยดู
จากประวตักิารใช้โทรศพัท์เพียงอยา่งเดียว” ดร.กอชกลา่ว 

ดร.กอชชีท่ี้ภาพการสแกนสมองในคอมพิวเตอร์และกลา่วเพ่ิมเตมิ
วา่ “ตวัอยา่งเชน่ จดุสีแดงเหลา่นีจ้ะปรากฏขึน้เม่ือมีการวดัสญัญาณ
อิเลก็โทรดเหลา่นี ้ความแตกตา่งมากมายระหวา่งบคุคลอาจมีสาเหตุ
งา่ย ๆ จากปริมาณการใช้โทรศพัท์ของพวกเขาในชว่ง 10 วนัท่ีผา่น
มา” 

จากการตรวจวดัพบวา่ กิจกรรมทางศกัย์ในสมองของผู้ใช้สมาร์ท
โฟนเพ่ิมขึน้เม่ือมีการสมัผสัจากนิว้ทัง้สาม กิจกรรมทางศกัย์ในเปลือก

สมองท่ีสมัพนัธ์กบันิว้หวัแมมื่อและนิว้ชีจ้ะแปรผนัโดยตรงกบัปริมาณ
การใช้โทรศพัท์ซึง่เหน็ได้จากบนัทกึข้อมลูของแบตเตอร่ีแบบตดิตัง้ใน
ตวั นางสาวมากาลี ไชทีริส นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมการวิจยักลา่ว 

“กิจกรรมทางศกัย์ในสมองนีจ้ะสอดคล้องกบัปริมาณการใช้
โทรศพัท์ในวนัท่ีผา่น ๆ มา” นางสาวไชทีริสกลา่ว “ดงันัน้ เราจงึดท่ีู
บนัทกึข้อมลูของแบตเตอร่ีโทรศพัท์และพบวา่ ถ้ามีการตรวจคลื่น
ไฟฟ้าสมองหลงัจากท่ีเพ่ิงใช้โทรศพัท์มาอยา่งหนกั กิจกรรมทางศกัย์
ในสมองก็จะเพ่ิมขึน้ด้วย” 

ดร.กอชกลา่ววา่ผลของการศกึษาชีใ้ห้เหน็วา่ การเคลื่อนไหว
ซ�า้ ๆ บนพืน้ผิวหน้าจอสมัผสั จะเปลี่ยนรูปแบบการประมวลผลทาง
ประสาทสมัผสัจากมือเน่ืองจากสมองรับรู้ความเคลื่อนไหวของปลาย
นิว้มืออยูเ่ป็นประจ�าทกุวนั ดร.กอชเช่ือวา่การประมวลผลทางประสาท
สมัผสัของเปลือกสมองของคนในปัจจบุนัจะยงัคงเปลี่ยนแปลงอยา่ง
ตอ่เน่ืองซึง่เป็นผลมาจากเทคโนโลยดจิิตอลสว่นบคุคล 

“มองเผิน ๆ แล้ว สิง่ท่ีเราพบคือกลุม่คนท่ีใช้สมาร์ทโฟนมีสมองท่ี
ประมวลผลการสมัผสัแตกตา่งไปจากกลุม่คนท่ีไมไ่ด้ใช้สมาร์ทโฟน
แบบจอสมัผสั” ดร.กอชกลา่ว “อยา่งไรก็ตาม ถ้าศกึษาข้อมลูให้ลกึลง
ไปกวา่นี ้สิง่ท่ีจะได้เหน็จริง ๆ คือ การใช้งานลา่สดุท่ีมีการบนัทกึไว้ใน
สมาร์ทโฟนคือปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่วิธีท่ีสมองประมวลผลข้อมลูจากปลาย
นิว้มือ ดงันัน้ ความผนัผวนในแตล่ะวนัท่ีเราเผชิญในชีวิตประจ�าวนัก็
จะถกูบนัทกึไว้ในสมองเหมือนกบัท่ีสมองประมวณผลข้อมลูจากมือ”

ดร. กอชกลา่ววา่ การใช้สมาร์ทโฟนเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการ
ส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของสมองมนษุย์ในทกุ ๆ วนั “มนัท�าให้มีข้อ
อ้างท่ีดีมากในการกลบัไปเปิดดบูนัทกึข้อมลูโทรศพัท์อยา่งละเอียด
มากขึน้ เพ่ือศกึษาวา่ข้อมลูทางดจิิตอลท่ีผา่นมาจะชว่ยให้เราเข้าใจ
การท�างานของสมองได้อยา่งไร และพฒันาวิธีการแก้ปัญหาในโลก
แหง่ความเป็นจริงโดยการศกึษาตวัอยา่งการเปลี่ยนแปลงของสมอง
ในโลกแหง่ความเป็นจริง” ดร.กอชกลา่ววา่

ก
รอยเตอร์ 
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เร่ืองแปลกทั่วโลก
APDF เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิ

หวัขโมยลงทนุ
ท�าศัลยกรรมเพื่อ
หนีการจบักมุ

ต�ารวจเกาหลีใต้ระบวุา่ชายท่ีเคยถกูจ�าคกุ
ฐานลกัทรัพย์เม่ือสบิปีก่อนท�าศลัยกรรม
พลาสตกิเพ่ือแก้ไขรูปร่างหน้าตาของตนเอง
และกลบัมาก่อเหตลุกัขโมยอยา่งตอ่เน่ือง
เป็นเวลาเก้าเดือนนบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยได้ทัง้เงินสดและ
สิง่ของคดิเป็นมลูคา่ทัง้สิน้กวา่ 479,000 
เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 16 ล้านบาท) 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจของเมืองอินชอนกลา่ว
ทางโทรศพัท์วา่ ชายวยั 35 ปีรายนีถ้กูจบักมุ
ได้เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 หลงัจากก่อ
เหตลุกัขโมยไปทัว่ประเทศถงึ 87 ครัง้ 

ต�ารวจระบวุา่ผู้ ต้องสงสยัซึง่เคยถกูจ�า
คกุในข้อหาลกัทรัพย์เม่ือปี พ.ศ. 2548 ได้ท�า
ศลัยกรรมเพ่ือแก้ไขโครงสร้างของกรามและ
ยงัผา่ตดัยืดขาเพ่ือเพ่ิมความสงูอีกด้วย 

เจ้าหน้าท่ีกลา่ววา่ผู้ ต้องหาได้สารภาพ
ผิดในข้อหาลกัทรัพย์ แตใ่ห้การวา่สาเหตท่ีุท�า
ศลัยกรรมเพราะไมช่อบหน้าตาของตนเอง 

เกาหลีใต้มีคลนิิกศลัยกรรมพลาสตกิ
มากกวา่ 4,000 แหง่ทัว่ประเทศ และมีอตัรา

การท�าศลัยกรรมเสริมความงามมากท่ีสดุ
ในโลก 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเปิดเผยวา่ ผู้ ต้องหาได้
ประดษิฐ์เคร่ืองมือสะเดาะประตดูจิิตอลเพ่ือ
เข้าไปขโมยของในบ้านผู้ เสียหาย
รอยเตอร์

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เวลำหยดุหมนุ

ท่ีหมู่บา้นหุ่นไล่กาใน
ญ่ีปุ่น

างสึคิมิ อายาโนะ ท�าหุ่นไล่กาตวัแรกเม่ือ 13 ปีก่อนเพื่อไล่นก
ท่ีมาจิกกินเมลด็พืชในสวน ตุก๊ตาฟางขนาดเท่าคนจริงมีลกัษณะ
เหมือนบิดาของเธอ ฉะนั้นเธอจึงท�าตุก๊ตาเพิ่มตวัแลว้ตวัเล่าจนใน
ท่ีสุดกห็ยดุไม่ได ้

ปัจจุบนันาโกโรซ่ึงเป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ ทางตอนใตข้องญ่ีปุ่น
ประหน่ึงเหมือนเวลาหยดุอยูก่บัท่ี เม่ือหมู่บา้นน้ีเตม็ไปดว้ยตุก๊ตา

เยบ็มือของนางอายาโนะซ่ึงน�าตุก๊ตาเหล่าน้ีมาจดัวางเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวในชีวติ
ประจ�าวนั 

มีหุ่นไล่กาอยูใ่นบา้น ในสวน บนตน้ไม ้บนถนนและท่ีป้ายรถเมลอ์นัพลุกพล่าน
ซ่ึงเจา้หุ่นไล่กาพากนัรอรถเมลท่ี์ไม่มีวนัมารับ “หมู่บา้นน้ีมีคนอาศยัอยูแ่ค่ 35 คน” 
นางอายาโนะเล่า “แต่มีหุ่นไล่กาถึง 150 ตวั นบัเป็นจ�านวนท่ีมากกวา่กนัหลายเท่า” 

นาโกโรประสบชะตากรรมเช่นเดียวกบัอีกหลายหมู่บา้นในชนบทของญ่ีปุ่นท่ี
ชาวบา้นพากนัอพยพไปหางานในเมือง เหลือไวแ้ต่คนเฒ่าคนแก่ ชุมชนวยัเกษียณ
แห่งน้ีเปรียบเสมือนญ่ีปุ่นแบบยอ่ส่วน ประชากรของญ่ีปุ่นลดลงอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ทศวรรษท่ีผา่นมา และคาดการณ์วา่จะลดจาก 127 ลา้นคนจนเหลือเพียง 87 ลา้นคน
ภายในปี พ.ศ. 2603 

ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา นางอายาโนะท�าหุ่นไล่กาทั้งหมด 350 ตวั โดยแต่ละตวั
มีฐานเป็นไมแ้ละยดัดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพแ์ละผา้ หุ่นส่วนใหญ่จะสวมเส้ือผา้ใช้
แลว้ ส่วนตวัท่ีอยูก่ลางแจง้จะหุม้ดว้ยพลาสติกเพื่อไม่ใหเ้ปียก แต่ถึงอยา่งนั้นอากาศก็
ท�าใหหุ่้นเสียหายอยูเ่ป็นประจ�า และนางอายาโนะตอ้งคอยเปล่ียนหุ่นไล่กาท่ีอยูก่ลาง
แจง้บ่อย ๆ 

บางคร้ังจะมีคนขอใหน้างอายาโนะท�าหุ่นไล่กาตวัใหม่เพื่อระลึกถึงคนหนุ่มสาว
ท่ีออกจากหมู่บา้นไปหรือคนแก่ท่ีเสียชีวติลง “พวกมนัถกูสร้างข้ึนตามค�าขอของคนท่ี
สูญเสียปู่ยา่ตายาย” โอซามุ ซูซุกิ ชาวบา้นในหมู่บา้นวยั 68 ปีเล่า “ดงันั้นจึงอาจกล่าว
ไดว้า่ท่ีจริงแลว้หุ่นพวกน้ีเป็นส่ิงท่ีท�าใหเ้รานึกถึงความทรงจ�าเก่า ๆ” 

นกัท่องเท่ียวเร่ิมเดินทางมาท่ีหมู่บา้นเลก็ ๆ แห่งน้ี โดยจะมีหุ่นสองตวัเฝ้าถนน
ทางเขา้หมู่บา้นใกลก้บัป้ายท่ีระบุวา่นาโกโรเป็น “หมู่บา้นหุ่นไล่กา”    รอยเตอร์

น
รอยเตอร์
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การแสดงด้วยเกยีรตยิศ
กองทหารเกยีรตยิศจากกองทพัอากาศสาธารณรัฐเกาหลแีสดงทกัษะทางกายกรรมในระหว่างงาน
พธีิทีพ่พิธิภณัฑ์อนุสรณ์สถานแห่งสงครามเกาหลใีนกรุงโซลในช่วงต้นเดอืนเมษายนปี พ.ศ. 2558 
การแสดงดงักล่าวเป็นเคร่ืองหมายของการเร่ิมต้นฤดูกาลใหม่ทีก่องทหารเกยีรตยิศจะเปิดการแสดง
ประจ�าสัปดาห์อกีคร้ังหลงัหยุดพกัไปในช่วงฤดูหนาว พพิธิภณัฑ์อนุสรณ์สถานแห่งสงครามเกาหลี
ซ่ึงเปิดในปี พ.ศ. 2537 บนพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นกองบัญชาการกองทพับก ประกอบไปด้วยห้องจดัแสดงหก
ห้องทีม่ขีองทีร่ะลกึจากสงครามและยุทโธปกรณ์ทางทหารกว่า 13,000 ช้ิน รวมทั้งอาวุธขนาดใหญ่อกี 
100 ช้ินทีจ่ดัวางไว้ทัว่บริเวณตามข้อมูลทีร่ะบุไว้ในเวบ็ไซต์ของพพิธิภณัฑ์

ภาพโดย จุง ยอนเจ | เอเอฟพ/ีเกต็ตีอ้มิเมจ

ท่านอยากเห็นรูปทีท่่านช่ืนชอบจากการฝึกหรือกจิกรรมร่วมคร้ังทีผ่่านมาปรากฏในคอลมัน์ภาพส่ง

ท้ายหรือไม่ กรุณาส่งรูปของท่านมาเพือ่พจิารณาได้ที ่EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM
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สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฟรี
เอเชีย แปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารที่เก่ียวกับการทหารซึ่งแจกจ่ายให้ฟรีแก่

บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับความม่ันคงภายในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก
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