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การสืบทอด
อ�ำนาจ

การรู้ จกั ตัวตนของ
คิม จองอึน เป็ นสิ่งส�ำคัญ
ต่ อเสถียรภาพของภูมภิ าค
หรื อไม่
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สารบัญ

ชุดที่ 40 ฉบับที่ 4

เรื่ องเด่ น

10 การต่ อสู้กบั ผู้ก่อการร้ ายที่เกี่ยวข้ องกับอาวุธ
อานุภาพท�ำลายล้ างสูง
เหตุใดการหยุดยังการแพร่
้
กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลาย
ล้ างสูงจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญ

14 การหยุดยัง้ การลักลอบค้ าอาวุธอานุภาพ
ท�ำลายล้ างสูง

วิธีการสร้ างความร่วมมือเพื่อแบ่งปั นข้ อมูลทางเทคนิค

18 ปรากฏการณ์ คมิ จองอึน

นักวิเคราะห์เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ จับตาดูผ้ นู �ำของ
ประเทศนี ้อย่างกระตือรื อร้ น เพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับบุคคลผู้
นี ้ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ และเพื่อจ�ำกัดความตึงเครี ยด
ในคาบสมุทรเกาหลี

24 กิจกรรมทางการเมือง

อินเดียเปลี่ยนชื่อนโยบาย “มองตะวันออก” มาเป็ น
“รุกตะวันออก” และผลักดันวาระที่มงุ่ เน้ นการปฏิบตั กิ บั
พันธมิตรในภูมิภาค

28 ก�ำเนิดกลุ่มอ�ำนาจใหม่

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้ าสูค่ วามเป็ นประชาคมที่มีศกั ยภาพ และอ�ำนาจด้ าน
เศรษฐกิจและอื่น ๆ

34 การอ้ างสิทธิในทะเล และสถานการณ์ ท่ หี กั เห
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของจีน และการปฏิบตั ทิ ี่ไม่
สอดคล้ องกัน แสดงให้ เห็นถึงแรงจูงใจที่นา่ สงสัย

42 การลดภัยคุกคามจากการก่ อการร้ ายของ
นักรบ ที่เดินทางกลับประเทศ
กลุม่ นักรบหัวรุนแรงที่กลับจากซีเรี ยและอิรัก
ต้ องได้ รับการฟื น้ ฟูพฤติกรรมและน�ำกลับเข้ าสูส่ งั คม

48 แนวปฏิบตั ทิ างกฎหมายที่ดี 15 ข้ อ เพื่อ
จัดการกับการก่ อการร้ าย

วิธีการสนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของ
ประเทศ

18

52 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ เพื่อการรั กษาความ
มั่นคงชายแดน
การแบ่งปั นข้ อมูลจะช่วยเสริ มสร้ างขีดความสามารถใน
การบังคับใช้ กฎหมาย

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6
8

มองภูมภิ าค

ข่าวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

มาเลเซียออกกฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ าย
เพื่อยับยังกลุ
้ ม่ นักรบอิสลาม

56 ข้ อมูลผู้น�ำคนส�ำคัญ

บิดาผู้ก่อตังสิ
้ งคโปร์ มอบเสถียรภาพไว้ เป็ นมรดกของประเทศ

58 กระบอกเสียง

จีนและรัสเซีย: มิตรภาพเฉพาะกิจ

60 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การเติบโตอย่างรวดเร็ วของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอินเดีย

62 สื่อและวิทยาการ

ภัยพิบตั ทิ ี่ผา่ นมาเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้ างเครื่ องมือ
ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในอนาคต

64 ข่ าวรอบโลก
ข่าวจากทัว่ โลก

65 ประเทืองปั ญญา

สมาร์ ทโฟนเปลี่ยนแปลงปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
สมองและนิ ้วหัวแม่มือ

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและ เรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

การแสดงของกองทหารเกียรติยศสาธารณรัฐเกาหลี
ที่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งสงครามเกาหลีในกรุงโซล

60

เกี่ยวกับหน้ าปก:
ภาพบนปกนี ้บ่งบอกถึง
ปริ ศนาที่เป็ นลางร้ ายของ
นายคิม จอง อึน ผู้น�ำ
เกาหลีเหนือ
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ
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จุดวิกฤต

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิ

นดีตอ้ นรับสู่ นิตยสาร เอเชีย
แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับ
ไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2558
ที่มีประเด็นส�ำคัญในเรื่ อง
จุดวิกฤต เนื้อหาในฉบับนี้จะเป็ นการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับพลวัตในระดับภูมิภาค
ในอินโดเอเชียแปซิฟิก และระบุพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ ยงต่อการการเพิ่ม การขยาย และ
ความขัดแย้งทางทหาร
หลายปี ที่ผา่ นมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิม่ ขึ้นในอินโดเอเชียแปซิฟิกได้ช่วยให้ประชากรหลาย
ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน และท�ำให้หลาย ๆ ประเทศมีงบประมาณมากขึ้นในการใช้จ่ายด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและความมัน่ คง อย่างไรก็ตาม ความเจริ ญรุ่ งเรื องที่เพิ่มขึ้นนี้กน็ ำ� มาซึ่ง
การแข่งขันที่สูงขึ้นและความต้องการแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
สภาพแวดล้อมทางทะเล ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าว ประเทศต่าง ๆ ได้ดำ� เนินกลยุทธ์เพื่อ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติของตนเอง บางประเทศเลือกกลยุทธ์ที่เป็ นการเพิ่มระดับเสถียรภาพโดยรวม
ในอินโดเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่บางประเทศกลับท�ำลายความมัน่ คงนั้นโดยสิ้ นเชิงด้วยการกระท�ำที่
ก้าวร้าวและยัว่ ยุในบางครั้ง
สภาพแวดล้อมด้านความมัน่ คงในอินโดเอเชียแปซิฟิกที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เกิดจากการที่
สหรัฐฯ ยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่อง เครื อข่ายพันธมิตรและหุน้ ส่ วนที่แข็งแกร่ งของสหรัฐฯ ตลอดจน
องค์กรแบบพหุพาคีได้ทุ่มเทให้กบั การรักษาความมัน่ คงในภูมิภาค สภาพแวดล้อมด้านความมัน่ คงที่เป็ น
อยูน่ ้ ีจะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถจัดการกับความท้าทายด้านความมัน่ คงได้อย่างมีช้ นั เชิง และขัด
ขวางไม่ให้ประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่ามาบงการประเทศที่มีขนาดเล็กกว่า
การสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือแบบพหุภาคีอย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญยิง่ ต่อการพัฒนา
หนทางแก้ปัญหาทางด้านความมัน่ คงในภูมิภาคที่มีความยืดหยุน่ เพื่อจัดการกับจุดวิกฤตและภัยคุกคามที่
อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค ข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดน องค์กรสุ ดโต่งที่นิยมความรุ นแรง การแพร่ กระจายอาวุธ
การลักลอบค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ตลอดจนความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะ
ต้องได้รับการแก้ไขบนพื้นฐานของความร่ วมมือเพื่อลดภัยคุกคามที่กำ� ลังมีอยูแ่ ละที่กำ� ลังจะเกิดขึ้น
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ ที่ลึกซึ้งส�ำหรับผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด และผมยินดีรับ
ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นกับเราได้ที่ contact-apdf@apdforum.com

ด้ วยความปรารถนาดี

พลเรื อเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
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ผู้บญ
ั ชาการกองบัญชาการ
สหรั ฐฯ ประจ�ำภาคพืน้ แปซิฟิก
พลเรือเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้บญ
ั ชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญ
ั ชาการ
กองทัพบกสหรัฐฯ

พลตรี เอริ ก พี. เวนดต์
เสนาธิการ
กองทัพบกสหรัฐฯ

พลเรื อตรี มาร์ ค ซี. มอนต์โกเมอรี
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายแผนงาน

พันโท คริ สโตเฟอร์ ดี. สแตงเกิล
ผู้จดั การนิตยสาร,
เอเซี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม
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ผู้เขียนบทความ
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ศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก

ดร.อัลเฟรด โอห์ เลอร์ ส เป็ น

ศาสตราจารย์ประจ�ำศูนย์ความมัน่ คง
ศึกษาเอเชียแปซิฟิกที่เมืองโฮโนลูลู
รัฐฮาวาย เขามีความเชี่ยวชาญด้ าน
เศรษฐศาสตร์ การเมืองว่าด้ วยเรื่ องการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก ก่อน
หน้ านี ้เขาเป็ นรองศาตราจารย์ประจ�ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอ๊ คแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์ ดร.โอห์เลอร์ สจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกในสาขา
เศรษฐศาสตร์ การเมืองจากมหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ เขาจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาตรี ในสาขาศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยแมคควอรี ประเทศออสเตรเลีย ดร.โอห์เลอร์ สได้ เขียนถึงประเด็นต่าง ๆ
เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และหัวข้ อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง ความเป็ นประชาธิปไตย การทุจริ ต
สาธารณสุข ความขัดแย้ งทางด้ านชาติพนั ธุ์ ฯลฯ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 10

นายสิทธารถ ศรี วสั ตาวา

นายสิทธารถ ศรี วัสตาวา

เป็ นนักข่าวอิสระ ที่ปรึกษาและนัก
เขียนในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
เขาเขียนข่าวต่างประเทศและ
บทความด้ านยุทธศาสตร์ ความ
มัน่ คง การเมือง การป้องกัน
พลังงาน และหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับ
เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ กว่า 20 ปี ที่ประกอบอาชีพนักข่าว
เขาเป็ นผู้สื่อข่าวให้ กบั หนังสือพิมพ์
เดอะไทมส์ ออฟ อิ นเดีย และเนื ้อหา
ที่เขาเขียนยังได้ รับการตีพิมพ์อย่าง
กว้ างขวางในหนังสือพิมพ์และนิตยสารอื่น ๆ ในเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริ กา

อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 28

พ.ท.แฟรงคลิน โซเซนแบลตต์ กองทัพบกสหรัฐฯ เป็ นที่ปรึกษาทาง

กฎหมายประจ�ำหน่วยบัญชาการปฏิบตั กิ ารพิเศษแปซิฟิกในรัฐฮาวาย เขาจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเจมส์ แมดิสนั
และสาขานิตศิ าสตร์ จากโรงเรี ยนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์ จิเนีย และจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขานิตศิ าสตร์ จากศูนย์กฎหมายและโรงเรี ยน
เหล่าทหารพระธรรมนูญ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 48

นายทอม แอบคี และ นายจีรี โคมิเน็ก เป็ นผู้เขียนบทความเกี่ยว
กับไบโอเมตริ กซ์และการรักษาความมัน่ คงชายแดนที่ตีพิมพ์ใน ฟอรัม ฉบับนี ้
นายแอบคีเป็ นนักวิจยั และนักเขียนอิสระในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เขา
ได้ เขียนบทความและรายงานการวิจยั ในหัวข้ อต่าง ๆ ตังแต่
้ การท�ำเหมืองแร่ไป
จนถึงการอพยพย้ ายถิ่นโดยถูกบังคับ นายแอบคีเกิดและเติบโตในบาร์ เบโดส แต่
พักอาศัยและท�ำงานในแอลจีเรี ย มาลี ตูนิเซียและลิเบีย นายโคมิแน็กเป็ นนัก
ข่าวอิสระในสาธารณรัฐเช็ก เขาเขียนข่าวและบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การ
ป้องกันและความมัน่ คงในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รัสเซียและเครื อรัฐ
เอกราชรวมทังเอเชี
้ ย โดยเขียนให้ กบั สื่อสิง่ พิมพ์และองค์กรต่าง ๆ ได้ แก่ ไอเอช
เอส เจนส์, บิสซิเนส นิวส์ ยุโรป, มูลนิธิเจมส์ทาวน์ และ ซีเอ็นบีซี ยูโรเปี ยน บิสซิ
เนส อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 52

ร่ วมสนทนา

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

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

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

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

APDF

อินเดีย

เปิ ดตัว
เรื อด�ำน�ำ้ โจมตี
ล�ำใหม่

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 กองทัพเรื ออินเดียได้
เผยโฉมเรื อด�ำน� ้ำชันสกอร์
้
ปิเน่ล�ำแรก ที่ตอ่ ขึ ้นเองใน
ประเทศที่อตู่ อ่ เรื อมาซากอนในเมืองมุมไบ โดยมีนาย
มโนฮาร์ ปาร์ ริการ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
อินเดีย และนายเดเวนธรา ฟั ดนาวิส มุขมนตรี รัฐมหา
ราษฏระเป็ นประธานในพิธีปล่อยเรื อด�ำน� ้ำดีเซลไฟฟ้า
ล�ำดังกล่าว ซึง่ ต้ องผ่านการทดสอบในทะเลก่อนที่จะ
ได้ รับการบรรจุเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของกองเรื อยุทธการ
ปั จจุบนั อินเดียก�ำลังร่วมมือกับบริ ษัทอูต่ อ่ เรื อทหาร
ของฝรั่งเศสเพื่อต่อเรื อด�ำน� ้ำหกล�ำ โดยมีก�ำหนดจะส่ง
มอบเรื อล�ำแรกในปี พ.ศ. 2559 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ใ

ฟิ ลิปปิ นส์

ประกาศใช้ กฎลูกเรื อคู่ในห้ องนักบิน

นเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ฟิ ลิปปิ นส์กลาย
เป็ นประเทศล่าสุ ดที่กำ� หนดให้ตอ้ งมีลกู
เรื อ 2 คนอยูใ่ นห้องนักบินของสายการบิน
ตลอดเวลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่นกั บินผูช้ ่วย
ของเครื่ องบินเยอรมันจงใจขับเครื่ องบินชน
ภูเขาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
กรมการบินพลเรื อนของฟิ ลิปปิ นส์
ประกาศการตัดสิ นใจดังกล่าวหลังจากที่เจ้า
หน้าที่สอบสวนสรุ ปว่านายแอนเดรี ยส ลูบิตซ์
นักบินผูช้ ่วยของสายการบินเยอรมันวิงส์ได้
จงใจขับเครื่ องบินชนเทือกเขาแอลป์ ในฝรั่งเศส

หลังปิ ดล็อกประตูหอ้ งนักบินไม่ให้นกั บินที่
หนึ่งเข้าไปได้ ส่ งผลให้ลูกเรื อและผูโ้ ดยสาร
เสี ยชีวติ ทั้งล�ำ 150 คน
ข้อบังคับที่กำ� หนดขึ้นระบุวา่ “ส�ำหรับ
เครื่ องบินที่ผา่ นการรับรองให้ทำ� การบินโดย
นักบินสองคนนั้น จะต้องมีลกู เรื อซึ่งควรเป็ น
เพศชายแต่ไม่จำ� เป็ นต้องเป็ นนักบินอยูใ่ นห้อง
นักบินในกรณี ที่นกั บินคนหนึ่งจ�ำเป็ นออกจาก
ห้องนักบินเพื่อท�ำธุระส่ วนตัว”
นายวิลเลียม ฮอตช์คิสส์ อธิบดีกรมการบิน
พลเรื อนของฟิ ลิปปิ นส์กล่าวว่าผูด้ ำ� เนินการเดิน

อากาศทั้งหมดต้องแก้ไขคู่มือปฏิบตั ิการบิน
ของตนให้สอดคล้องกับข้อบังคับใหม่น้ ี
สายการบินจ�ำนวนมากทัว่ โลกได้ประกาศใช้
กฎนักบินคู่นบั ตั้งแต่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558
เจ้าหน้าที่สอบสวนเหตุการณ์เครื่ องบิน
ตกในฝรั่งเศสได้ประกาศเมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2558 ว่า ข้อมูลจากเครื่ องบันทึกข้อมูล
การบินของเครื่ องบินล�ำดังกล่าวได้ยนื ยันผล
การสอบสวนก่อนหน้านี้ที่ระบุวา่ ผูช้ ่วยนักบิน
กระท�ำการโดยเจตนา เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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จีน

เจ้าหน้าที่ระดับสูง
ถูกด�ำเนินคดีฐานทุจริ ต

ความร่วมมือด้ านพลังงาน

นิวเคลียร์

ผู้

ไอสต็อก

ศรี ลังกา
SRI LANKA

น�ำศรี ลงั กาและปากีสถานกล่าวว่า ทังสองประเทศได้
้
ลงนามในข้ อตกลงหก
ฉบับเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ที่ผา่ นมา โดยหนึง่ ในนันเป็
้ นข้ อตกลงว่า
ด้ วยพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากศรี ลงั กาซึง่ เป็ นประเทศที่เป็ นเกาะที่มีความ
ส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ มีแผนจะสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แห่งแรกในประเทศ
แม้ จะยังไม่มีรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับข้ อตกลงดังกล่าว แต่การลงนามเกิดขึ ้น
หลังจากที่อินเดียให้ ข้อตกลงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ว่าจะพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานทางนิวเคลียร์ ให้ แก่ศรี ลงั กา และให้ การฝึ กอบรมบุคลากรด้ วย
นายไมตรี พาลา สิริเสนา ประธานาธิบดีคนใหม่ของศรี ลงั กาได้ ชนะการเลือก
ตังอย่
้ างถล่มทลายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ซึง่ ถือเป็ นการสิ ้นสุดการปกครอง
ตลอดหนึง่ ทศวรรษที่ผา่ นมาของนายมหินทะ ราชปั กษา และได้ พยายามลดอิทธิพล
ของจีนต่อศรี ลงั กา ซึง่ สร้ างความไม่พอใจแก่อินเดียก่อนหน้ านี ้
ปากีสถานและศรี ลงั กามีความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้ านความมัน่ คง ซึง่ ทางรัฐบาลปากีสถานได้ ให้ ความช่วยเหลือทางทหาร
แก่ศรี ลงั กาในการปราบปรามกลุม่ กบฏพยัคฆ์ทมิฬที่เพิ่งสิ ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2552
ในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรี นาวาซ ชารี ฟของปากีสถาน
ประธานาธิบดีสริ ิ เสนากล่าวว่า “ในช่วงเวลาวิกฤติหลังจากที่เราได้ รับเอกราชนัน้
เราได้ ยืนเคียงข้ างกันและกันอย่างมัน่ คงตลอดมา” และกล่าวเพิ่มเติมว่าตนรู้สกึ
“ขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับการสนับสนุนอันหนักแน่นของปากีสถานในการต่อสู้
กับการก่อการร้ าย”
“เราหารื อกันเกี่ยวกับข้ อตกลงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และลงนาม
ในข้ อตกลงหกฉบับว่าด้ วยเรื่ องการจัดการภัยพิบตั ิ กีฬา การขนส่งสินค้ า พลังงาน
นิวเคลียร์ และความร่วมมือด้ านยาเสพติดและการศึกษา” นายสิริเสนากล่าวเพิ่ม
เติม
ปากีสถานมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ใช้ งานอยูส่ ามแห่ง ซึง่ สามารถผลิตไฟฟ้ารวม
กันได้ ประมาณ 740 เมกะวัตต์ และได้ เริ่ มก่อสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพิ่มอีกสอง
แห่ง ซึง่ หนึง่ ในนันเป็
้ นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ที่ได้ รับความช่วย
เหลือทางเทคนิคจากจีนและตังอยู
้ ท่ ี่พาราไดซ์ บีช ริ มฝั่ งทะเลอาหรับซึง่ อยูห่ า่ งจาก
เมืองการาจีไปทางตะวันตกเป็ นระยะทาง 40 กิโลเมตร เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

นายโจว หย่งคัง อดีตผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายความมัน่ คงของจีนถูกอัยการตั้ง
ข้อหากระท�ำการทุจริ ตและเปิ ดเผยความลับของชาติ ซึ่งนับว่าเป็ นนักการ
เมืองระดับสูงที่สุดของจีนที่ถกู ด�ำเนินคดีในรอบ 30 กว่าปี ที่ผา่ นมา
ส�ำนักงานอัยการประชาชนสูงสุ ดได้ประกาศค�ำฟ้ องซึ่งได้รับการ
จับตามองเป็ นเวลานานจากหลายฝ่ ายลงในเว็บไซต์เมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558 หลังการสอบสวนอันยาวนานซึ่งท�ำให้อดีตพันธมิตรของนาย
โจวในรัฐบาลและอุตสาหกรรมน�้ำมันถูกตรวจสอบอย่างละเอียดไปด้วย
แต่กไ็ ม่ได้ขอ้ มูลที่สำ� คัญใด ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
นายโจวผูม้ ีบุคลิกเคร่ งขรึ มน่าเกรงขามซึ่งเป็ นอดีตสมาชิกคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์หรื อ “โปลิตบูโร” ถูกสอบสวนตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2556 และไม่เคยออกมาให้ความเห็นใด ๆ นับแต่น้ นั เป็ นต้น
มา
นายดาลี หยาง นักรัฐศาสตร์ประจ�ำมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่า “การ
ประกาศข้อหาในการด�ำเนินคดีกบั นายโจวถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่นำ� ไปสู่
จุดจบของเขา” เพราะเปรี ยบเสมือนการยืนยันตามที่หลายฝ่ ายเชื่อว่านาย
โจวมีความผิดจริ งตามค�ำฟ้ อง
นายโจววัย 72 ปี เป็ นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุ ดที่ถกู ตั้งข้อหาในยุคที่
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ด�ำเนินนโยบายกวาดล้างการทุจริ ตซึ่งเริ่ มมา

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นายโจวจะกลายเป็ นนักการเมืองระดับสูงที่สุดที่ถกู
น�ำตัวขึ้นศาลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ซึ่งมีการด�ำเนินคดีในข้อหากบฏ
กับภรรยาของเหมาเจ๋ อตุงและสมาชิกรายอื่นของ “แก๊งสี่ คน” ที่ลงโทษ
บรรดานักการเมืองฝ่ ายตรงข้ามระหว่างการปฏิวตั ิวฒั นธรรมช่วงปี พ.ศ.
2509 – 2519
แม้สื่อของรัฐจะพยายามโน้มน้าวว่าการตั้งข้อหากับนายโจวเป็ นการ
แสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ ของพรรคที่ตอ้ งการจะปราบปรามการทุจริ ต
โดยไม่คำ� นึงถึงต�ำแหน่งของผูก้ ระท�ำผิด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นที่รับรู ้
กันโดยทัว่ ไปว่านี่เป็ นส่ วนหนึ่งของความขัดแย้งภายในพรรครัฐบาลของ
จีนที่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในกลุ่มผูน้ ำ� ระดับสูง และการก�ำจัดผูท้ ี่อาจ
จะกลายเป็ นคู่แข่งของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
“การทุจริ ตเป็ นเรื่ องธรรมดาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในระดับสูงในพรรค
ดังนั้นจึงดูเหมือนว่านายโจวน่าจะเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของผูแ้ พ้ในศึก
ช่วงชิงอ�ำนาจ” นายจาง หลี่ฟ่าน นักวิเคราะห์และนักประวัติศาสตร์ใน
กรุ งปั กกิ่งกล่าว ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ชาวมาเลเซีย
ออกกฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ าย
เพื่อยับยัง้ กลุ่มนักรบอิสลาม
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

อาคารรัฐสภา
มาเลเซียในกรุง
กัวลาลัมเปอร์
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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าเลเซียได้ น�ำมาตรการการคุมขังโดย
ต้ องไม่ต้องมีการพิจารณาคดีกลับมา
ใช้ ใหม่อีกครัง้ เมื่อฝ่ ายนิติบญ
ั ญัตไิ ด้
อนุมตั กิ ฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ าย
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ซึง่ รัฐบาลระบุวา่ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นใน
การต่อสู้กบั กลุม่ นักรบอิสลาม
รัฐบาลมาเลเซียกล่าวในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ว่า
มาตรการใหม่เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นหลังจากที่มีการจับกุมชาวมาเลเซีย
100 คนที่ต้องสงสัยว่าให้ การสนับสนุนแก่กลุม่ นักรบของรัฐ
อิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย ทางการเชื่อว่ามีชาวมาเลเซียกว่า 60
คนที่เข้ าร่วมในการสู้รบในซีเรี ยและอิรัก และมีอีก 10 คนที่ถกู
สังหาร
กฎหมายการป้องกันการก่อการร้ ายได้ ผา่ นมติของสภาผู้
แทนราษฎรในเวลาหลังจากเที่ยงคืนไปแล้ วหลังจากที่ใช้ เวลาใน
การอภิปรายหลายชัว่ โมง โดยมีผ้ ลู งมติเห็นชอบ 79 เสียง และ
ลงมติคดั ค้ าน 60 เสียง กฎหมายนี ้จะท�ำให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถคุม
ขังผู้ต้องสงสัยได้ อย่างไม่มีก�ำหนดโดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดี
และไม่อนุญาตให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาล
บรรดานักวิจารณ์ตา่ งออกความเห็นกันอย่างรุนแรงว่า
การผ่านกฎหมายครัง้ นี ้เหมือนเป็ นการน�ำกฎหมายการรักษา
ความมัน่ คงที่อื ้อฉาวที่ถกู ยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2555 กลับมาใช้
ใหม่ และเตือนว่ากฎหมายดังกล่าวอาจเป็ นการก�ำจัดเสรี ภาพ
พลเมืองอย่างรุนแรง
กฎหมายการป้องกันการก่อการร้ ายซึง่ รัฐสภามาเลเซียเริ่ ม
พิจารณาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เน้ นว่าบุคคลใดก็ตามไม่
สามารถถูกจองจ�ำเพียงเพราะความเชื่อหรื อกิจกรรมทางการ
เมืองของตน
กฎหมายข้ อที่สองคือ มาตรการพิเศษในการต่อต้ านการก่อ
ร้ ายในต่างประเทศ ซึง่ ให้ อ�ำนาจแก่เจ้ าหน้ าที่ในการระงับหรื อ
ยกเลิกเอกสารการเดินทางของประชาชนหรื อชาวต่างชาติที่เชื่อ
ว่าจะมีสว่ นร่วมหรื อให้ การสนับสนุนการกระท�ำที่เป็ นการก่อการ
ร้ าย
สื่อท้ องถิ่นอ้ างค�ำกล่าวของนายอาหมัด ซาฮิด ฮามิดิ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ที่กล่าวในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 ว่า กฎหมายสองข้ อนี ้มีเป้าหมายเพื่อยับยังการก่
้
อการร้ าย
และป้องกันไม่ให้ มาเลเซียกลายเป็ นทางผ่านของผู้ก่อการร้ าย
ต่างชาติ
เนื ้อหาส่วนอื่น ๆ ของกฎหมายนี ้เป็ นข้ อก�ำหนดในเรื่ องการ
เพิ่มบทลงโทษต่อการกระท�ำที่เกี่ยวข้ องกับการก่อร้ าย รวมทัง้
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 30 ปี ส�ำหรับผู้ที่เข้ ารับการฝึ กอบรมหรื อการ

เรี ยนการสอน การเดินทางเข้ าหรื อออกจากมาเลเซียเพื่อกระท�ำ
การก่อการร้ ายในต่างประเทศ และการสร้ าง “ระบบขนส่ง” เพื่อ
ใช้ ในการก่อการร้ าย
นอกจากนี ้ การครอบครองสิง่ ของที่เกี่ยวข้ องกับการก่อการ
ร้ ายอาจท�ำให้ ต้องโทษจ�ำคุกเจ็ดปี และใครก็ตามที่ไปปรากฏตัว
ในสถานที่ฝึกอบรมเพื่อการก่อการร้ ายอาจต้ องโทษจ�ำคุก 10 ปี
บรรดานักวิจารณ์มีข้อกังวลว่ากฎหมายใหม่นี ้จะลิดรอนสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานและถูกน�ำไปใช้ ในทางที่ผิดหรื อเพื่อลงโทษบุคคล
ต่าง ๆ อย่างไม่เป็ นธรรม นักวิจารณ์กล่าวว่ากฎหมายการ
ป้องกันการก่อการร้ ายนี ้ คล้ ายคลึงกับกฎหมายการรักษาความ
มัน่ คงภายในที่ยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2555

ภายในรัฐสภามาเลเซียทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

กฎหมายการรักษาความมัน่ คงภายในถูกบัญญัตขิ ึ ้นในปี
พ.ศ. 2503 หลังการก่อความไม่สงบของลัทธิคอมมิวนิสต์ เพื่อ
ให้ อ�ำนาจรัฐบาลในการป้องกันภัยคุกคามความมัน่ คงของชาติ
อย่างไรก็ตาม หลายทศวรรษต่อมา มีคแู่ ข่งทางการเมืองและผู้
ที่วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลถูกคุมขังเป็ นเวลาหลายเดือนโดยไม่มี
การพิจารณาคดี “ผมมองว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมานี ้ไม่แตกต่าง
อะไรกับกฎหมายการรักษาความมัน่ คงภายใน เหมือนเหล้ าเก่า
ในขวดใหม่” นายหว่อง เฉิน สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตกิ ล่าว
องค์กรทนายความเพื่อเสรี ภาพซึง่ เป็ นกลุม่ ที่รณรงค์เรื่ องสิทธิ
ทางด้ านกฎหมายกล่าวว่า การน�ำ “กฎหมายการป้องกันที่กดขี่
และล้ าสมัย” มาใช้ ใหม่จะไม่ชว่ ยแก้ ปัญหาในเรื่ องอันตรายจาก
กลุม่ นักรบหัวรุนแรง องค์กรดังกล่าวเตือนว่ากฎหมายนี ้จะท�ำให้
มีการจับกุมและการคุมขังโดยพลการของเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจ และ
ปล่อยให้ ชะตากรรมของผู้ถกู คุมขังอยูใ่ นเงื ้อมมือของเจ้ าหน้ าที่
APD FORUM
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การต่ อสู้กับ

ผ้ ูก่อการร้ าย

ทีเ่ กี่ยวข้ องกับอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูง

เหตุใดการหยุดยั้งการแพร่
กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลาย
ล้ างสูงจึงเป็ นสิ่งส�ำคัญ
ดร.อัลเฟรด โอห์ เลอร์ ส
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อนที่ผมเดินทางผ่านเอเชีย ผมประหลาดใจอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในความตระหนักรู้อนั น้ อยนิด
ของคนในพื ้นที่ในเรื่ องความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ าง
สูง การสนทนาที่ทา่ อากาศยานหลักแห่งหนึง่ เมื่อเร็ว ๆ นี ้กับนักวิชาการหนุม่ ท่าทาง
เฉลียวฉลาดและเดินทางมามากก็ให้ ประสบการณ์ไม่ตา่ งจากหลาย ๆ ครัง้ ที่ผมเคยเจอ
ในระหว่างที่รอเที่ยวบิน เราได้ พดู คุยกันในเรื่ องความท้ าทายด้ านความมัน่ คงอันเร่งด่วน
ที่สดุ ที่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั “อะไรนะครับ การแพร่กระจายอาวุธ
หรื อ” เขาขมวดคิ ้ว “แต่นนั่ ไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่หรื อครับ มันเป็ นปั ญหาของพวกคุณ”
เขาคงเห็นผมพึมพ�ำอย่างงง ๆ “คืออย่างนี ้ครับ” เขาได้ ชว่ ยอธิบายต่อ “พวกคุณเองไม่ใช่
หรื อ พวกที่อยูใ่ นโลกที่เจริ ญแล้ ว โลกที่หนึง่ พวกคุณสร้ างของพวกนี ้ขึ ้นมาและขายมันไปทัว่
ทุกที่ แล้ วมันก็ไปตกอยูใ่ นมือของคนที่ไม่ดีที่เอาไปขายให้ กบั ผู้ร้าย พวกคุณท�ำเองทังนั
้ น้ ไม่เกี่ยว
กับเรา”
การมองปั ญหาในลักษณะนี ้ว่าเป็ นเรื่ องของประเทศที่เจริ ญแล้ ว และการที่ประเทศต่าง ๆ ที่
ก�ำลังพัฒนาในเอเชียมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เพียงเล็กน้ อยคือหนึง่ ในหลาย ๆ เหตุผลว่าท�ำไม
ประชาชนทัว่ ไปจึงไม่คอ่ ยค�ำนึงถึงการแพร่กระจายของอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูง และมักจะ
เป็ นประเด็นที่ให้ ความส�ำคัญกันน้ อยในกระบวนการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ยังมีคนอื่น ๆ ที่เชื่อ
ว่าเนื่องจากประเทศของตนไม่ใช่แหล่งที่มาหรื อจุดหมายปลายทางของอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ าง
สูง ดังนัน้ จึงไม่มีวนั ที่จะตกเป็ นเป้าหมายของผู้แพร่กระจายหรื อผู้ร้ายที่พยายามแสวงหาประโยชน์
จากความอ่อนแอในด้ านต่าง ๆ แล้ วเหตุใดจะต้ องกังวล แม้ จะมีแนวโน้ มว่าจะมีการจัดการกับ
ปั ญหานี ้ แต่คนอื่น ๆ ก็ชี ้ให้ เห็นว่าปั ญหานี ้เป็ นเรื่ องทางเทคนิคที่ยงุ่ ยากและมีความซับซ้ อนอย่าง
มาก เป็ นเรื่ องที่เกินขีดความสามารถของตนที่มีอยูจ่ �ำกัด การขาดแคลนอุปกรณ์ตรวจสอบ ความ
เชี่ยวชาญและการฝึ กอบรมที่จ�ำเป็ น และการต้ องเผชิญกับข้ อจ�ำกัดอันเนื่องมาจากประมวล
กฎหมายที่ล้าสมัยและมีอยูไ่ ม่เพียงพออยูบ่ อ่ ยครัง้ ท�ำให้ แม้ แต่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านความมัน่ คงที่
สนใจจะท�ำงานยังต้ องวางเฉยกับปั ญหานี ้อย่างน่าเศร้ า เมื่อไม่มีการตระหนักถึงความเร่งด่วน
และความส�ำคัญในระดับสูงเกี่ยวกับปั ญหา อีกทังยั
้ งต้ องผจญกับภัยคุกคามที่สำ� คัญอื่น ๆ หลาย
ประการจนสุดก�ำลังอยูแ่ ล้ ว แล้ วเราจะท�ำอะไรได้ บ้าง
ข้ อจ�ำกัดและความท้ าทายบางประการที่มกั จะถูกอ้ างถึงนันเป็
้ นเรื่ องจริ งและบัน่ ทอนความ
สามารถของผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความตังใจดี
้ และมีความมุง่ มัน่ ในการแก้ ปัญหาการแพร่กระจายอาวุธ
อานุภาพท�ำลายล้ างสูง อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ผิดพลาดและการบิดเบือนข้ อมูลได้ บอ่ นท�ำลายการ
ปรึกษาหารื ออย่างรอบคอบและหนทางสูค่ วามส�ำเร็จในวันข้ างหน้ า อุปสรรคหลายอย่างเกิดจาก
ความไม่ค้ นุ เคยกับเรื่ องนี ้ การปฏิสมั พันธ์กนั อย่างอดทนและการเจรจาอาจช่วยในการสร้ างความ
สนใจและความเข้ าใจซึง่ อาจกลายเป็ นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากขึ ้นในเวลาต่อมา อย่างไร
ก็ตาม การปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวควรมีการพูดถึงประเด็นที่วา่ การแพร่กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลาย
ล้ างสูงจะค่อย ๆ ส่งผลเสียต่อความปลอดภัย ความมัน่ คงและอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศต่าง ๆ
ที่ได้ รับผลกระทบอย่างไรบ้ าง ด้ วยลักษณะของภัยคุกคามข้ ามชาติอย่างที่เป็ นอยู่ บ่อยครัง้ ที่
การสนทนาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการแพร่กระจายจะเป็ นการหารื อในระดับนานาชาติวา่
ปั ญหานี ้จะส่งผลเสียอย่างไรต่อความมัน่ คงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ สันติภาพและ
เสถียรภาพ ความปลอดภัยของประชาคมโลกและอื่น ๆ ประเทศที่เกี่ยวข้ องจะต้ องพิจารณาปั ญหา
นี ้ว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั มากขึ ้น ท้ ายสุดแล้ ว สิง่ ที่ส�ำคัญที่สดุ คืออะไร ปั ญหาการแพร่กระจายจะส่ง
ผลต่อเศรษฐกิจ ประชาชน การพัฒนาในอนาคตของประเทศเหล่านันอย่
้ างไรบ้ างหากไม่ได้ รับ
การแก้ ไข พวกเขาจะได้ ประโยชน์อะไรจากการแก้ ปัญหา บางทีการบอกเล่าข้ อเท็จจริ งอันโหดร้ าย
อย่างตรงไปตรงมาในแง่มมุ ที่จะกระตุ้นความสนใจมากขึ ้นว่า การแพร่กระจายอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาที่ส�ำคัญอย่างไรอาจจะช่วยผลักดันให้ เกิดความร่วมมือขึ ้นได้

เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วย
เผชิญเหตุฉุกเฉิน
ทางด้ านวัตถุระเบิด
เคมี ชีวภาพ รังสี
และนิวเคลียร์
ในสั งกัดกองทัพ
ฟิ ลิปปิ นส์ เข้ าร่ วม
การฝึ กซ้ อมการต่ อ
ต้ านการก่ อการร้ ายที่
เมืองเกซอนในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

APD FORUM

11

การอธิบายข้ อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้

อันเนื่องมาจากการสัมผัสกับสารชีวภาพที่มีชีวิต ตัวอย่างเช่น
ค�ำว่าการแพร่กระจายนันหมายถึ
้
งการแพร่กระจายขีดความ
เชื ้อโรคต่าง ๆ (แบคทีเรี ย ไวรัส และเชื ้อรา เช่น แอนแทรกซ์
สามารถของอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูง การแพร่กระจาย
อหิวาตกโรค กาฬโรคและไข้ ทรพิษ) และชีวพิษต่าง ๆ (สารเคมี
ดังกล่าวอาจเกิดขึ ้นระหว่างรัฐ แต่ก็อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างผู้
ที่เป็ นพิษที่ผลิตจากระบบที่มีชีวิต เช่น ไรซินและสารพิษโบทู
เล่นที่เป็ นรัฐกับผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ หรื อแม้ กระทัง่ ในกลุม่ ผู้เล่นที่
ลินมั )
ไม่ใช่รัฐเช่นกัน ซึง่ ทังหมดนี
้
้จะเป็ นการระบุแบบกว้ าง ๆ ค�ำว่า
สุดท้ ายคือกลไกกัมมันตรังสี (หรื อระเบิดกัมมันตรังสี)
ขีดความสามารถนันไม่
้ ได้ หมายถึงการครอบครองกลไกอาวุธ อาวุธประเภทนี ้จะใช้ วสั ดุกมั มันตรังสีประกอบกับวัตถุระเบิด
อานุภาพท�ำลายล้ างสูงที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ วเพียงอย่างเดียว แต่ แบบดังเดิ
้ มซึง่ จะแพร่กระจายการปนเปื อ้ นของสารกัมมันตรังสี
ยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตกลไกดังกล่าว ส่วน เมื่อเกิดการระเบิด กลุม่ ผู้ก่อการร้ ายมักจะสร้ างอาวุธแสวง
ประกอบและวัสดุที่จ�ำเป็ นและความเชี่ยวชาญทางสติทาง
เครื่ องที่ท�ำมาจากอาวุธกัมมันตรังสีโดยมีผลกระทบที่แท้ จริ ง
ปั ญญาที่ท�ำให้ เกิดแนวคิดและการพัฒนาอาวุธดังกล่าว
จ�ำกัดในแง่ของการเสียชีวิตและการท�ำลายล้ าง ด้ วยเหตุนี ้ จึง
อาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงมีหลายประเภท ตามที่ชื่อได้ มีการถกเถียงกันว่าอาวุธประเภทนี ้ควรจัดอยูใ่ นหมวดอาวุธ
บอกไว้ อาวุธเหล่านี ้สามารถสังหารสิง่ มีชีวิตได้ เป็ นจ�ำนวนมาก อานุภาพท�ำลายล้ างสูงหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
และก่อความเสียหายในวงกว้ างและในระยะยาว โดยทัว่ ไป
ในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและจิตวิทยา ความเสียหายอัน
อาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงจะจ�ำแนกออกเป็ นสี่ประเภทด้ วย รุนแรงที่อาจเกิดขึ ้นจากอาวุธประเภทนี ้ก็ไม่ควรจะได้ รับการ
กัน ได้ แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพและอาวุธ
ประเมินค่าต�่ำเกินไป
การพิจารณาถึงอันตรายที่นา่ หวาดกลัวที่อาจเกิดจาก
กัมมันตรังสี (แม้ วา่ ประเภทสุดท้ ายจะมีการถกเถียงกันเป็ น
บางครัง้ ว่า ควรจัดอยูใ่ นหมวดอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูง
อาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงส่งผลให้ เกิดความพยายามใน
หรื อไม่ ดังที่อธิบายไว้ ด้านล่าง)
ระดับนานาชาติมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อหยุดยังการแพร่
้
กระจาย
อาวุธนิวเคลียร์ นา่ จะเป็ นอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงที่คน และก�ำจัดอาวุธเหล่านี ้ให้ หมดสิ ้น มีการก�ำหนดพิธีสารต่าง ๆ
คุ้นเคยมากที่สดุ ที่อาศัยปฏิกิริยาการแตกตัวหรื อรวมตัวของ
ที่มีผลบังคับใช้ อย่างเข้ มงวดว่าด้ วยเรื่ องการควบคุมอาวุธ
นิวเคลียสอะตอมในการปล่อยพลังงานและแรงท�ำลายล้ าง
นิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีเพื่อหยุดยังการแพร่
้
ในปริ มาณมหาศาล ในขณะที่เรามักจะคิดว่าอาวุธนิวเคลียร์
กระจายอาวุธดังกล่าว นอกจากนี ้ยังได้ มีการก�ำหนดข้ อตกลง
เป็ นอาวุธทางด้ านยุทธศาสตร์ แต่จริ ง ๆ แล้ วมันอาจถูกท�ำให้ ต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ วา่ ด้ วยเรื่ องการต่อต้ านการแพร่กระจาย
มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้ ในสนามรบทางยุทธวิธี (อย่างในปื นใหญ่ เพื่อป้องกันการบ่อนท�ำลายพิธีสารเหล่านี ้และป้องกันการค้ าที่
เป็ นต้ น) หรื อท�ำเป็ นกลไกที่มนุษย์พกพาได้ การแพร่กระจาย
ผิดกฎหมาย เช่น การควบคุมการส่งออกของประเทศ โครงการ
อย่างผิดกฎหมายของอาวุธทางด้ านยุทธศาสตร์ และส่วน
ด้ านความมัน่ คงว่าด้ วยการแพร่กระจายอานุภาพท�ำลายล้ าง
ประกอบของมันยังคงเป็ นข้ อกังวลอยูเ่ สมอ แต่ตอนนี ้ข้ อกังวล สูง และในระดับนานาชาติคือมติคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ง
สหประชาชาติที่ 1540
หนึง่ ที่เพิ่มขึ ้นมาคือการซ่อนพรางและการเคลื่อนย้ ายกลไก
ทางยุทธวิธีที่มีขนาดเล็กลงกว่าที่เคยมีมานันจะสามารถท�
้
ำได้
แม้ จะมีความพยายามในระดับนานาชาติดงั กล่าว แต่
อย่างง่ายดาย ซึง่ น่าจะเป็ นสิง่ ที่ดงึ ดูดใจโดยเฉพาะในหมูผ่ ้ เู ล่น ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายก็เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ในทาง
กลับกัน อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตั น์ที่มีสว่ นน�ำความเจริ ญ
ที่ไม่ใช่รัฐ
อาวุธเคมีท�ำให้ เกิดการเสียชีวิต ทุพพลภาพชัว่ คราวหรื อ
ก้ าวหน้ าไปสูพ่ ื ้นที่ตา่ ง ๆ อันกว้ างใหญ่ของโลกก็มีด้านลบ
การบาดเจ็บถาวรอันเป็ นผลมาจากการสัมผัสกับสารเคมีเป็ น ด้ วยเช่นกันเพราะมีสว่ นท�ำให้ ผ้ แู พร่กระจายท�ำการค้ าได้ งา่ ย
พิษบางอย่าง ตัวอย่างของสารเคมีดงั กล่าวได้ แก่ สารที่ท�ำให้
ขึ ้น การเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกันทัว่ โลกไม่วา่ จะผ่านทาง
ปอดระคายเคือง (คลอรี นและฟอสจีน) สารที่เป็ นพิษต่อระบบ เครื อข่ายการคมนาคมขนส่งที่ก้าวหน้ า การติดต่อสื่อสารหรื อ
เลือด (ไฮโดรเจนไซยาไนด์) สารที่ท�ำให้ เกิดแผลพุพอง (สาร
แม้ กระทัง่ การแลกเปลี่ยนความคิด สิง่ เหล่านี ้ล้ วนท�ำให้ การ
มัสตาร์ ด) และสารที่เป็ นพิษต่อระบบประสาท (ซาริ น ทาบูน
เข้ าถึงวัสดุและส่วนประกอบของอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูง
ท�ำได้ งา่ ยขึ ้น ตลาดมืดหรื อตลาดเทาส�ำหรับการซื ้อขายวัสดุ
และวีเอกซ์) สารเคมีเหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่หาได้ งา่ ยและมีอยูท่ วั่ ไป
ในเกือบทุกประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยกเว้ นใน หรื อความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงมีอยู่
้ ่อยูใ่ นพื ้นที่จริ ง (โดยเฉพาะ
บางกรณี ในแง่ของการแพร่กระจาย อาวุธประเภทนี ้เป็ นความ หลายแห่งที่ร้ ูจกั กันดีในขณะนี ้ ทังที
อย่างยิ่งในพื ้นที่ที่ก�ำกับดูแลไม่ดี) และพื ้นที่เสมือนจริ ง ความ
ท้ าทายที่นา่ สะพรึงกลัวเพราะสารตังต้
้ นขันพื
้ ้นฐานของส่วน
ผสมที่เป็ นพิษทุกชนิดเป็ นล้ วนเป็ นสิง่ ที่ผ้ รู ้ ายหามาใช้ ได้ งา่ ย ๆ ก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่รวดเร็วท�ำให้ เกิด
อาวุธชีวภาพท�ำให้ มนุษย์และสัตว์เสียชีวิตและเกิดการ
นวัตกรรมใหม่มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ บางอย่างมีศกั ยภาพในการ
บาดเจ็บ ตลอดจนท�ำลายพืชทัว่ ไปและพืชที่ให้ ผลผลิตต่าง ๆ ท�ำลายล้ าง องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศเจริ ญเติบโต
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การแก้ ไขปั ญหาการแพร่ กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ าง
สูงจะยังคงเป็ นสิ่งที่ท้าทายอยู่เสมอ บรรดาผูแ้ พร่ กระจายมีการปรับ
เปลีย่ นกลวิ ธีอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ หลีกเลีย่ งการตรวจจับและมักจะก้าวล�้ำกว่า
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอยู่กา้ วหนึ่งเสมอ
ขึ ้นในโลกยุคโลกาภิวตั น์นี ้ด้ วยการพาตัวเองเข้ าไปอยูใ่ นต�ำแหน่งที่
มีอิทธิพลในห่วงโซ่อปุ ทานของอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงที่ให้ ผล
ก�ำไรงาม ที่นา่ กังวลมากกว่าเดิมคือ ผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐอย่างรัฐอิสลาม
แห่งอิรักและซีเรี ยได้ เข้ ายึดครองดินแดนที่ครัง้ หนึง่ เคยมีสถานที่
ส�ำหรับสร้ างและเก็บสะสมวัสดุที่ใช้ ท�ำอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ าง
สูง การใช้ งานหรื อการขนย้ ายวัสดุดงั กล่าวโดยคนกลุม่ นี ้คือข้ อ
กังวลเพิ่มขึ ้นมาอีกนอกเหนือจากปั ญหาอันยุง่ ยากที่มีอยูแ่ ล้ ว
ส่วนใหญ่แล้ ว ขีดความสามารถในการบังคับใช้ กฎหมายใน
การตรวจจับ การสกัดกันและการด�
้
ำเนินคดีนนยั
ั ้ งก้ าวไม่ทนั การ
พัฒนาในวงกว้ างเหล่านี ้ หลายประเทศรวมทังที
้ ่อยูใ่ นเอเชียยังคง
มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกแสวงหาประโยชน์จากผู้แพร่กระจาย
การแสวงหาประโยชน์ดงั กล่าวมีอยูห่ ลากหลายลักษณะขึ ้นอยู่
กับประเทศที่เกี่ยวข้ องและความต้ องการของผู้แพร่กระจาย จาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาแสดงให้ เห็นถึงทางเลือกที่มีอยูม่ ากมาย
ประเทศใดประเทศหนึง่ อาจถูกใช้ เป็ นฐานในการรวบรวมสิง่ ต่าง ๆ
เพื่อน�ำไปแพร่กระจายหรื อเป็ นสถานที่สำ� หรับการประกอบอาวุธที่
เสร็ จสิ ้นบางส่วนหรื อเสร็ จสมบูรณ์ทงหมด
ั้
หรื ออาจถูกใช้ เป็ นส่วน
หนึง่ ของแผนลวงที่ใหญ่ขึ ้นที่สร้ างขึ ้นเพื่อปกปิ ดการเคลื่อนย้ าย
สินค้ าผิดกฎหมาย เช่น จุดหมายปลายทางเท็จเพื่อจัดท�ำเอกสาร
การค้ าปลอม ผู้สมรู้ร่วมคิดหรื อนายหน้ าและธุรกิจหลอก ๆ ใน
ท้ องถิ่นเพื่อสร้ างธุรกิจปลอม จุดเปลี่ยนถ่ายหรื อจุดพักสินค้ า จุดที่
สะดวกต่อการเข้ าถึงธนาคารหรื อตัวกลางที่ให้ บริ การทางการเงิน
อื่น ๆ เป็ นต้ น
หากไม่มีการยับยัง้ เมื่อเวลาผ่านไปการแพร่กระจายอาวุธ
อานุภาพท�ำลายล้ างสูงจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงหลายประการต่อ
ประเทศที่ได้ รับความเดือดร้ อน ตัวอย่างเช่น ผู้แพร่กระจายมักจะ
เป็ นตัวกระตุ้นการทุจริ ตในประเทศต่าง ๆ ซึง่ จะท�ำให้ คณ
ุ ภาพใน
การก�ำกับดูแลและหลักนิตธิ รรมเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ ว ผนวก
กับความเชื่อมัน่ ในสถาบันรัฐและหน่วยงานของรัฐที่ลดน้ อยลง
ท�ำให้ การค้ าที่ถกู กฎหมายจะถูกบ่อนท�ำลายและการซื ้อขายแลก
เปลี่ยนส่วนประกอบ วัสดุ เทคโนโลยีและความคิดที่ถกู กฎหมาย
ส่วนใหญ่จะถูกคุกคามอย่างแน่นอน บริ ษัท ท่าเรื อและหน่วย
งานที่มีอ�ำนาจในประเทศที่ได้ รับผลกระทบจะเสียชื่อเสียง ความ
ไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ซึง่ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นยิ่งต่อความก้ าวหน้ า

ทางการค้ าจะลดน้ อยลงซึง่ อาจเป็ นอุปสรรคขัดขวางความเจริ ญ
รุ่งเรื องของประเทศ นอกจากนี ้ ประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของ
กระบวนการสร้ างอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงยังมีความเสี่ยงที่
จะเกิดอุบตั กิ ารณ์ที่เกี่ยวข้ องกับอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูง แม้
จะมีการโต้ วา่ ความเสี่ยงดังกล่าวนันมี
้ โอกาสเกิดขึ ้นน้ อย แต่ความ
เสียหายจาก “เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด” ที่เกี่ยวข้ องกับวัสดุที่ใช้ สร้ าง
อาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงก็ไม่ควรถูกมองข้ ามทังในระยะสั
้
น้ (ที่
เกี่ยวข้ องกับการสูญเสียชีวิตและความเสียหายทางกายภาพ) และ
ในระยะยาว (ที่เกี่ยวข้ องกับการขจัดการปนเปื อ้ น ความเสียหาย
ทางด้ านชื่อเสียงและความเสียหายอื่น ๆ) ความล้ มเหลวอย่างมีนยั
ส�ำคัญอาจท�ำให้ เกิดผลลัพธ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่วิถีแห่งความก้ าวหน้ า
ในเชิงบวกของประเทศ
การแก้ ไขปั ญหาการแพร่กระจายอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ าง
สูงจะยังคงเป็ นสิง่ ที่ท้าทายอยูเ่ สมอ บรรดาผู้แพร่กระจายได้ ปรับ
เปลี่ยนกลวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและมักจะ
ก้ าวล� ้ำกว่าหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายอยูเ่ ล็กน้ อย คนกลุม่ นี ้จะ
มองหาผู้ผลิตและผู้จดั ส่งสินค้ าที่เป็ นทางเลือกใหม่ ๆ อย่างต่อ
เนื่อง รวมทังมี
้ ธรุ กิจปลอมที่เป็ นบริ ษัทและเครื อข่ายที่ซบั ซ้ อน
มากขึ ้น มีการปลอมแปลงเอกสารที่ช�่ำชองมากขึ ้น และมีเส้ น
ทางและจุดเปลี่ยนถ่ายที่วกวนมากขึ ้น ด้ วยความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยี ผู้แพร่กระจายจะยังคงมองหาสินค้ าใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่อยู่
ในบัญชีสนิ ค้ าต้ องห้ าม ประเทศที่ไล่ลา่ เป้าหมายเคลื่อนที่เหล่า
นี ้จะต้ องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานที่แข็งแกร่งมาก
ขึ ้นระหว่างภาครัฐทังหมด
้
การกระจายข้ อมูลที่ไม่ทวั่ ถึงในหน่วย
งานที่มีอ�ำนาจและวิธีคดิ เกี่ยวกับการแพร่กระจายจะต้ องได้ รับ
การแก้ ไขเพื่อสร้ างความร่วมมือระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ในห่วงโซ่อปุ ทานของการแพร่กระจายเพื่อแก้ ไขปั ญหานี ้ นอกจาก
นี ้ การสร้ างเครื อข่ายที่แข็งแกร่งมากขึ ้นในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติอาจเป็ นปั จจัยที่สำ� คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแบ่ง
ปั นข้ อมูลหรื อการมีสว่ นร่วมในโครงการร่วมต่าง ๆ เช่น โครงการ
รักษาความปลอดภัยตู้สนิ ค้ า ความระมัดระวังคือหัวใจส�ำคัญ และ
การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่กระจายและการพัฒนา
จิตสํานึกประชาสังคมให้ มีความกระตือรื อร้ นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
เกิดจากการแพร่กระจายจะเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง
APD FORUM
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การหยุดยัง้ การลักลอบ
ค้าอาวุธอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง
วิ ธีการสร้างความร่ วมมื อเพือ่ แบ่งปั นข้อมูลทางเทคนิ ค

ป

ระสิทธิภาพของการท�ำลายความ
เชื่อมโยงระหว่างการก่อการร้ าย
กับอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงใน
ระยะยาวนัน้ จ�ำเป็ นต้ องอาศัยความ
มุง่ มัน่ ของรัฐบาลในการจัดการกับ
เหตุปัจจัยแท้ จริ งที่บม่ เพาะและหล่อ
เลี ้ยงแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง อย่างไรก็ตาม
ในระยะสัน้ รัฐบาลควรหาทางจ�ำกัดการเข้ าถึงอาวุธ
และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กลุม่ ก่อการร้ ายพยายาม
น�ำมาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุม่ ตน ภารกิจดัง
กล่าวเป็ นความท้ าทายอันใหญ่หลวงส�ำหรับรัฐบาล
เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการ
เผยแพร่ความรู้อย่างรวดเร็วท�ำให้ อาวุธอานุภาพ
ท�ำลายล้ างสูงและอาวุธเคมี ชีวภาพ กัมมันตรังสี
และนิวเคลียร์ (ซีบีอาร์ เอ็น) แบบแสวงเครื่ องเป็ น
ของหาง่ายส�ำหรับกลุม่ ก่อการร้ ายที่ต้องการใช้ อาวุธ
เหล่านี ้ในการสร้ างความโกลาหลและการบาดเจ็บ
ล้ มตาย ความตระหนักและความร่วมมือระหว่าง
กองทัพ หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย เจ้ าหน้ าที่ลาด
ตระเวนชายแดนและเจ้ าหน้ าที่ทางเทคนิค ตลอดจน
การบัญญัตกิ ฎหมายที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกิจกรรม
การก่อการร้ ายและการควบคุมสินค้ าอ่อนไหวเป็ น
สิง่ จ�ำเป็ น เพื่อจะสามารถต่อสู้เชิงรุกกับการก่อการ
ร้ ายที่ใช้ อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้ างสูงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้และข้ อมูลที่
เพิ่มขึ ้นแล้ ว อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกที่มีการ
14
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กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็มีสว่ นท�ำให้ สนิ ค้ าและ
วัสดุที่ใช้ ได้ สองทางที่เกี่ยวข้ องกับอาวุธเคมี ชีวภาพ
กัมมันรังสีและนิวเคลียร์ เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นมากมาย
และเข้ าถึงได้ งา่ ยขึ ้น แม้ การผลิตและการสร้ าง
โครงการอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงขนาดใหญ่ยงั
ต้ องอาศัยการลงทุนอย่างมหาศาลทังในแง่
้
ของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและทุนมนุษย์ซงึ่ เป็ นข้ อจ�ำกัด
ของบรรดาประเทศส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบนั วัสดุ ส่วน
ประกอบและเทคโนโลยีที่จ�ำเป็ นหลายอย่างมีอยู่
พร้ อมและสามารถดัดแปลงเป็ นอาวุธขนาดเล็กได้
โดยใช้ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้ องเพียงไม่กี่อย่าง ผู้ก่อการ
ร้ ายมักจะหาประโยชน์จากการแพร่กระจายข้ อมูล
อย่างอิสระและสินค้ าที่สามารถเข้ าถึงง่ายเพื่อพัฒนา
ยุทธวิธีและอาวุธโดยการบูรณการนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดเข้ ากับแผนการ
ของตน ด้ วยความสามารถในการเข้ าถึงวัสดุและข้ อ
จ�ำกัดด้ านทรัพยากร จึงมีแนวโน้ มว่ากลุม่ ก่อการร้ าย
จะแสวงหาอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงหรื ออาวุธ
เคมี ชีวภาพ กัมมันรังสีและนิวเคลียร์ แบบแสวง
เครื่ องที่มีขนาดเล็ก นับตังแต่
้ สารเคมีอนั ตรายที่ใช้ ใน
อุตสาหกรรม เช่น แอมโมเนียหรื อคลอรี น ไปจนถึง
อาวุธอย่างเชื ้อแอนแทรกซ์และอาวุธกระจายการปน
เปื อ้ นทางรังสี (หรื อที่เรี ยกว่าระเบิดกัมมันตรังสี)
เนื่องจากสินค้ าอ่อนไหว เทคโนโลยีและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็ นสิง่ ที่สามารถหาได้ ดังนัน้
อาจมีสนิ ค้ าบางอย่างที่มกั จะถูกน�ำไปสร้ างอาวุธ
เคมี ชีวภาพ กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ มากกว่า

ทหารฟิ ลิปปิ นส์ เข้ า
ร่ วมการฝึ กซ้ อม
การต่ อต้ านการ
ก่ อการร้ ายที่
ค่ ายอากีนัลโดใน
กรุงมะนิลาในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2557
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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ผู้ก่อการร้ ายมักจะหาประโยชน์
จากการแพร่ กระจายข้ อมูลอย่ าง
อิสระและสิ นค้าทีส่ ามารถเข้าถึงง่ายเพือ่

พัฒนายุทธวิ ธีและอาวุธโดยการบูรณการ
นวัตกรรมทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดเข้ากับแผนการของตนผู้
ก่อการร้ายมักจะหาประโยชน์จากการ
แพร่ กระจายข้อมูลอย่างอิ สระและสิ นค้า
ทีส่ ามารถเข้าถึงง่ายเพือ่ พัฒนายุทธวิ ธี
และอาวุธโดยการบูรณการนวัตกรรมทาง
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้า
กับแผนการของตน

สินค้ าอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัสดุ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพที่มีอานุภาพท�ำลาย
ล้ างสูงมักจะมีความเสี่ยงมากที่สดุ ที่จะถูกองค์กรก่อการร้ าย
น�ำไปใช้ เนื่องจากสิง่ ของดังกล่าวมีอยูแ่ พร่หลาย แม้ ผ้ กู ่อการ
ร้ ายจะยังไม่เคยใช้ อาวุธนิวเคลียร์ และน่าจะสร้ างได้ ยากกว่า
อาวุธประเภทอื่น แต่กลุม่ ก่อการร้ ายก็เคยระบุวา่ อยากน�ำ
อาวุธเหล่านี ้มาใช้ และบางกลุม่ มีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และด�ำเนินขันตอนต่
้
าง ๆ เพื่อศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับอาวุธ ยัง
ไม่มีผ้ กู ่อการร้ ายกลุม่ ใดน�ำอาวุธกัมมันตรังสีมาใช้ แต่ก็เคยมี
ความพยายามที่จะกระท�ำการดังกล่าว นอกจากนี ้ต้ นก�ำเนิด
รังสีที่ไม่มีเจ้ าของหรื อที่ถกู ขโมยก็ยงั คงเป็ นปั ญหาเรื อ้ รังที่
น่าเป็ นห่วง รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2557 โดยฐานข้ อมูลการ
ลักลอบขนย้ ายวัสดุนิวเคลียร์ โดยผิดกฎหมายของทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุวา่ ประเทศที่ร่วมจัด
ท�ำฐานข้ อมูลทัง้ 125 ประเทศได้ แจ้ งเหตุการณ์เกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ ที่หลุดออกจากการควบคุมตามกฎหมายกว่า 2,477
เหตุการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2556 โดยในจ�ำนวนนี ้มี 424
กรณีที่เกี่ยวข้ องกับการครอบครองโดยอาชญากรซึง่ รวมถึงการ
16
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พยายามเคลื่อนย้ าย ซื ้อหรื อขายต้ นก�ำเนิดรังสี ฐานข้ อมูลยัง
ดังกล่าวยังระบุด้วยว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี ้มีรายงานเกี่ยว
กับวัสดุกมั มันตรังสีที่หายไปหรื อถูกขโมยเพิ่มเติมอีก 664
กรณี โดยวัสดุที่ได้ รับรายงานมีตงแต่
ั ้ ไอโซโทปกัมมันตรังสี
ที่อนั ตรายน้ อยไปจนถึงอันตรายมาก เช่น ซีเซียม-137 และ
อะเมริ เซียม-241
การต่อสู้กบั ภัยคุกคามจากอาวุธเคมี ชีวภาพ กัมมันรังสี
และนิวเคลียร์ จ�ำเป็ นต้ องอาศัยความรู้และความเข้ าใจเกี่ยว
กับส่วนประกอบและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ โดยปกติ
แล้ วเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมายจะไม่ค้ นุ เคยกับเรื่ องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ คือ ผู้บงั คับใช้ กฎหมาย
จะต้ องท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และหน่วยงานทางเทคนิคที่สามารถให้ การฝึ กฝนเกี่ยวกับผลก
ระทบและคุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับอาวุธ
เคมี ชีวภาพ กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการก่อการร้ ายที่ใช้ อาวุธอานุภาพท�ำลายล้ าง
สูงนัน้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมายไม่เพียงแต่จะต้ องคุ้น
เคยกับสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับอาวุธเคมี ชีวภาพ กัมมันรังสีและ

นิวเคลียร์ เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องคุ้นเคยกับผู้เชี่ยวชาญและ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศที่สามารถช่วยในการ
พิสจู น์ทราบ การควบคุม การขนส่ง การจัดการ การ
ตอบสนองและการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอาวุธ
อานุภาพท�ำลายล้ างสูง นอกจากนี ้ ผู้เชี่ยวชาญทาง
เทคนิคยังเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกว่าในการขอความ
ช่วยเหลือจากนานาชาติ ไม่วา่ จะเป็ นทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆ หากจ�ำเป็ นต้ อง
ใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม ค�ำแนะน�ำและข้ อมูลทางเทคนิคที่
หน่วยงานเหล่านี ้ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายที่อยู่
ในแนวหน้ าเป็ นสิง่ ที่มีคา่ ยิ่ง และควรเป็ นองค์ประกอบ
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ที่จะขาดไม่ได้ ในภารกิจของประเทศ
เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายและการต่อสู้กบั อาวุธ
อานุภาพท�ำลายล้ างสูง
การแสวงหาอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงของ
ผู้ก่อการร้ ายเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงระหว่าง
ประเทศที่มีอยูจ่ ริ งและเป็ นปั ญหาเรื อ้ รัง ความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพ ศุลกากร หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย

และหน่วยงานทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความเข้ าใจเกี่ยว
กับภัยคุกคามจากการก่อการร้ ายที่ใช้ อาวุธอานุภาพ
ท�ำลายล้ างสูงและสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับอาวุธเคมี ชีวภาพ
กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นอย่างยิ่งต่อ
การป้องกันและปราบปรามความพยายามของผู้ก่อการ
ร้ ายในการจัดหา พัฒนาและใช้ อาวุธเหล่านี ้ การสร้ าง
ความร่วมมือเพื่อแบ่งปั นข้ อมูลทางเทคนิคระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายและองค์กรทางเทคนิค
แต่เนิ่นๆ โดยก�ำหนดให้ เป็ นส่วนประกอบส�ำคัญของ
การฝึ กอบรมจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
เมื่อเกิดสถานการณ์ทางเคมี ชีวภาพ กัมมันตรังสีและ
นิวเคลียร์ ซงึ่ ถือเป็ นช่วงเวลาวิกฤติและเร่งรี บ การฝึ ก
อบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พร้ อมด้ วยกฎหมาย
ต่อต้ านการก่อการร้ ายที่เข้ มงวดและข้ อบังคับเกี่ยว
กับสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับอาวุธเคมี ชีวภาพ กัมมันตรังสี
และนิวเคลียร์ จะช่วยเสริ มสร้ างขีดความสมารถของ
ประเทศในการต่อสู้และป้องกันการก่อการร้ ายที่ใช้ อาวุธ
อานุภาพท�ำลายล้ างสูงแบบแสวงเครื่ อง o

เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยเผชิญ
เหตุฉุกเฉินทางด้ านวัตถุ
ระเบิดเคมี ชีวภาพ รังสี
และนิวเคลียร์ ในสั งกัด
กองทัพฟิ ลิปปิ นส์ เข้ าช่ วย
เหลือผู้ประสบเหตุจำ� ลอง
ในระหว่ างการฝึ กซ้ อม
การต่ อต้ านการก่ อการ
ร้ ายทีเ่ มืองเกซอนเมือ่
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์
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ปรากฏการณ์
คิม จองอึน
ภาพประกอบโดย ฟอรั ม
18
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นักวิเคราะห์ เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ
จับตาดูผ้ ูน�ำของประเทศนีอ้ ย่ าง
กระตือรื อร้ นเพื่อเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
บุคคลผู้นีใ้ ห้ มากที่
สุดเท่ าที่จะท�ำได้ และเพื่อ
จ�ำกัดความตึงเครี ยดใน
คาบสมุทรเกาหลี
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

นายคิม จองอึน สร้ างความฉงนให้ กับเวทีโลกเป็ นอย่ างยิง่ ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2554 เมื่อเข้ าสืบทอดอ�ำนาจในการปกครองเกาหลีเหนือในระบอบ
เผด็จการต่ อจากนายคิม จองอิล ผู้เป็ นบิดาทีถ่ งึ แก่ อสัญกรรม
APD FORUM
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มีเพียงไม่กี่คนที่ยืนยันว่า นายคิม จองอึน มีตวั ตนจริ งเพียงไม่นานก่อน
ที่จะเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำ การเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกเกิดขึ ้น
ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อนายคิมได้ รับการแนะน�ำตัวในระหว่างการเดินสวน
สนามทางทหารในฐานะพลเอกและรองประธานคณะกรรมาธิการทหาร
ส่วนกลาง ไม่มีใครทราบอายุของนายคิมแม้ วา่ เกาหลีเหนือจะฉลองวัน
คล้ ายวันเกิดให้ เขาในวันที่ 8 มกราคม บรรดาแหล่งข่าวต่างระบุปีเกิดที่
แตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็ น ปี พ.ศ. 2525, 2526 หรื อ 2527
ผู้ให้ ข้อมูลบางรายกล่าวว่า ช่วงชีวิตวัยเด็กและวัยรุ่นของนายคิม
จองอึน นันถู
้ กจ�ำกัดอย่างยิ่งยวดจนเกือบเหมือนถูกจองจ�ำ ขณะที่ก�ำลัง
ศึกษาอยูใ่ นประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ นายคิมใช้ นามแฝงว่า “นายอึน
ปั ก” และอ้ างว่าตนคือบุตรชายของนักการทูตที่ท�ำงานอยูใ่ นสถานทูต
เกาหลีเหนือในประเทศดังกล่าว
“เรื่ องราวของนายคิม จองอึน คือความลับทางราชการของประเทศ”
นายอันเดร ลันคอฟ นักประวัตศิ าสตร์ เกี่ยวกับเกาหลีเหนือและ
นายคิม จองอึน ผู้น�ำเกาหลีเหนือ (คนทีส่ ามจาก
ซ้ าย) แสดงความเคารพขณะเดินผ่ านกองทหาร
เกียรติยศพร้ อมกับภรรยา นางรี ซอลจู เพือ่ ร่ วม
ชมการแข่ งขันการบินทางยุทธวิธีประจ�ำปี พ.ศ.
2557 พร้ อมกับผู้บัญชาการต่ าง ๆ ของกองทัพ
อากาศเกาหลีเหนือ ภาพนีไ้ ด้ รับการเผยแพร่ ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยไม่ มกี ารระบุวนั ที่ รอยเตอร์
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ศาสตราจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยกุกมินในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
กล่าวกับ ฟอรัม
ชีวิตส่วนตัวในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวของนายคิม จองอึน ส่วนใหญ่ยงั คง
ถูกปกปิ ดเป็ นความลับ
นางรี ซอลจู ภรรยาของนายคิม จอง อึน ไม่ปรากฎตัวต่อสาธารณะ
เป็ นเวลาสี่เดือนจนกระทัง่ ออกมาปรากฏตัวร่วมกับสามีในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 ในงานฉลองวันคล้ ายวันเกิดของนายคิม อิลซอง
ผู้น�ำที่ก่อตังประเทศและเป็
้
นปู่ ของนายคิม จองอึน
นายเดนนิส ร็ อดแมน อดีตนักบาสเกตบอลชาวอเมริ กนั คือผู้ที่
ประกาศชื่อบุตรสาวของนายคิม จอง อึน ต่อชาวโลก โดยได้ กล่าวใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ว่า ตนได้ อ้ มุ เด็กหญิงจู เอ ในระหว่างที่ไป
เยือนกรุงเปี ยงยาง นายร็อดแมนยังกล่าวด้ วยว่านายคิมเป็ น “พ่อที่ดี”
บรรดาผู้สงั เกตการณ์ตา่ งซึมซับข้ อมูลเหล่านี ้ที่คอ่ ย ๆ ทยอยออกมา
เรื่ อย ๆ และคอยมองการสืบทอดอ�ำนาจของตระกูลคิมโดยหวังว่าจะได้

เรี ยนรู้มากขึ ้นเกี่ยวกับชายผู้นี ้ที่เหล่านักวิจารณ์เคยคิดว่ามีความเป็ นไป
ได้ น้อยที่สดุ ในหมูพ่ ี่น้องทังหมดที
้
่จะขึ ้นปกครองประเทศ เกือบสี่ปีของ
การเป็ นผู้น�ำในระบอบเผด็จการ ชาวโลกดูเหมือนจะยังไม่ได้ ค�ำตอบ
มากขึ ้นเท่าไรว่าแท้ จริ งแล้ วนายคิม จองอึนเป็ นคนอย่างไร
“นายคิม จองอึนเป็ นคนที่คาดเดาไม่ได้ และจะยังคงเป็ นเช่นนัน้
ต่อไป” นายลันคอฟผู้เขียนหนังสือชื่อเกาหลีเหนือทีแ่ ท้จริ ง: ชี วิตและ
การเมื องในดิ นแดนสังคมนิ ยมแบบอุดมคติ ทีล่ ม้ เหลว กล่าว “นายคิม
เป็ นคนหนุม่ ที่คอ่ นข้ างเจ้ าอารมณ์ กระตือรื อร้ น และมักท�ำการตัดสินใจ
ที่แลดูประหลาด”
ถึงกระนันก็
้ ไม่ได้ ท�ำให้ นกั วิชาการหรื อองค์กรข่าวต่าง ๆ หยุด
วิเคราะห์การกระท�ำล่าสุดของนายคิม เพื่อที่จะพยายามประเมินความ
ตังมั
้ น่ ในปั จจุบนั และก้ าวต่อไปของชายผู้นี ้
เจ้ าหน้ าที่อาวุโสนายหนึง่ ของสหรัฐฯ ที่ไม่ระบุชื่อกล่าวกับเว็บไซต์
ซิเคียวริ ตี เคลียแรนซ์ ซึง่ เป็ นบล็อกทางอินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับการรักษา

ความมัน่ คงของส�ำนักข่าวซีเอ็นเอ็นว่า เนื่องจากนายคิม จองอิล นันมี
้
การกระท�ำที่ “เย็นชากว่าและไตร่ตรองมากกว่า” จึงรู้วิธีที่จะลดความ
ตึงเครี ยดมากกว่าบุตรชายของตน
“ไม่มีใครรู้วา่ นาย คิม จองอึนวางแผนอะไร ก�ำลังคิดที่จะท�ำอะไร
หรื อเหตุใดเกาหลีเหนือจึงคุยโวมากกว่าที่เคยเป็ นมาก” แหล่งข่าวที่ไม่
เปิ ดเผยกล่าวกับซีเอ็นเอ็นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
นายจอห์น เดลูรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเกาหลีเหนือประจ�ำมหาวิทยาลัย
ยอนเซในกรุงโซลกล่าวว่า เรื่ องราวเกี่ยวกับนายคิม จองอึนบางเรื่ องเป็ น
สิง่ ที่เหนือความคาดหมาย”
“เขาก้ าวเข้ ามาในฐานะประมุขแห่งรัฐที่อาจจะอายุน้อยที่สดุ ใน
โลก ในวัฒนธรรมที่ให้ ความส�ำคัญกับอายุและความอาวุโส และใน
ระบบการเมืองที่คนจ�ำนวนมากที่มีอ�ำนาจมีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป” นายเดลู
รี ย์กล่าวกับหนังสือพิมพ์ สตาร์ แอนด์ สไตรพ์ส ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2557 “สิง่ นี ้ท�ำให้ เรารู้อะไรบ้ างเล็กน้ อยเกี่ยวนายคิม จองอึน และระบบ
ของเกาหลีเหนือ นัน่ ก็คือ แม้ วา่ คุณจะอายุน้อย แต่ถ้าคุณเป็ นใครก็ตาม
ที่อยูใ่ นระบบการสืบทอดต�ำแหน่งผู้น�ำทางสายเลือด คนจ�ำนวนมากก็
จะท�ำให้ มนั ขับเคลื่อนต่อไปได้ ”
นายลันคอฟกล่าวว่า บิดาของนายคิมก็ตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่
คล้ ายกันเมื่อเริ่ มไต่บนั ไดแห่งการเป็ นผู้น�ำในช่วงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ.
2523-2532) ชายทังสองได้
้
ท�ำความผิดพลาดในระหว่างการเรี ยนรู้ที่จะ
เป็ นผู้น�ำ แต่ทงคู
ั ้ ก่ ็แก้ ไขความผิดพลาดได้ อย่างทันท่วงที นายลันคอฟ
กล่าว “มนุษย์มีความฉลาดเฉลียว เราสามารถเรี ยนรู้ได้ จากความผิด
พลาด เราคือกลไกแห่งการเรี ยนรู้” นายลันคอฟกล่าวกับ ฟอรัม

การสืบทอดอ�ำนาจของตระกูลคิม

เกาหลีเหนือต้ องการการยกย่องเทิดทูนที่ชดั เจนและโดยสมบูรณ์ตอ่ รัฐ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตระกูลคิม
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั น้ แผ่นป้ายและพิพิธภัณฑ์ล้วนแต่
ประกาศต�ำนานของชายตระกูลคิม ซึง่ คงไม่มีใครที่จะได้ รับการยกย่อง
มากไปกว่านายคิม อิลซอง
นายคิม อิลซอง เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2455 ได้ ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2515 และอยูใ่ น
ต�ำแหน่งจนกระทัง่ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
นายคิม อิลซองยังด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าพรรคและนายกรัฐมนตรี ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2491
ในบรรดาชื่อเรี ยกต่าง ๆ ของนายคิม อิลซอง ที่มีอยูห่ ลายชื่อ ไม่วา่
จะเป็ นบิดาของประชาชน ผู้น�ำอันยิ่งใหญ่ และประธานาธิบดีตลอดกาล
แต่ชาวเกาหลีเหนือเรี ยกเขาว่า “ผู้น�ำอันเป็ นที่รัก ผู้ที่เกิดมาพร้ อมกับ
ความสมบูรณ์แบบที่ผ้ นู �ำควรจะมี”
ด้ วยความรักอันมัน่ คงของคนในประเทศที่มีตอ่ นายคิม อิลซอง นาย
คิม จองอึนจึงเลือกที่จะท�ำอะไรหลาย ๆ อย่างเหมือนกับปู่ ของตนเท่าที่
จะท�ำได้ แม้ กระทัง่ การแต่งกายที่คล้ ายกัน นายลันคอฟกล่าว
ชาวเกาหลีเหนือมักจะกล่าวโทษนายคิม จองอิล ว่าเป็ นต้ นเหตุที่
ท�ำให้ เกิดภาวะอดอยากและขาดแคลนในประเทศในช่วงทศวรรษที่
1990 (พ.ศ. 2533-2542) ดังนัน้ นายคิม จองอึนจึงท�ำทุกวิถีทางที่จะ
แยกตัวออกจากบิดาของตนอันเนื่องมาจากความขื่นขมอันยาวนานดัง
กล่าวของคนในประเทศ นายลันคอฟกล่าว
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มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่ อง “จีนจะไม่ทอดทิ ้งเกาหลีเหนือ” “นอกจาก
เกาหลีเหนือต้ องพึง่ พาจีนอย่างหนักในเรื่ องการค้ าและพลังงาน
แล้ ว เกาหลีเหนือยังเป็ นศูนย์กลางของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ในระดับภูมิภาคของจีนอีกด้ วย ดังนันจึ
้ งไม่ควรมองว่าจุดยืนของ
รัฐบาลจีนที่มีตอ่ โครงการนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือจะมีผลกับ
ทัศนคติโดยทัว่ ไปที่จีนมีตอ่ เกาหลีเหนือ”
นายลันคอฟแสดงความคิดเห็นที่คล้ ายคลึงกันแม้ จะไม่คดิ ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียนันจะเป็
้
นไปตามที่
นายคิม จองอึน ตังใจไว้
้
“นายคิม จองอึน อาจจะต้ องผิดหวังเร็ว ๆ นี ้” นายลันคอฟกล่าว
กับ ฟอรัม “เขาหวังว่าจะได้ รับความช่วยเหลือโดยไม่มขี ้ อผูกมัดใด ๆ
จากฝั่ งของตนเอง”
นายลันคอฟกล่าวว่ารัสเซียจะลงทุนในเกาหลีเหนือตราบเท่า
มิตร ศัตรู และผู้ท่ ยี ังไม่ ระบุฝ่าย
ที่ยงั ได้ รับผลตอบแทนการลงทุนนัน้ เมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธ์
ในความคล้ ายคลึงกันระหว่างนายคิม จองอึน และผู้เป็ นปู่ นัน้ นาย เกิดความไม่ราบรื่ น ซึง่ นายลันคอฟคาดว่าจะเป็ นไปตามนัน้
ลันคอฟมองเห็นบางอย่างที่มากกว่าท่าทางและความคล้ ายคลึง
เกาหลีเหนือจะหาทางกลับไปขอความช่วยเหลือจากจีนในที่สดุ
ทางกายภาพที่ท�ำให้ คดิ ถึงอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องความ
“แม้ เกาหลีเหนือจะท�ำให้ จีนแทบจะทนไม่ไหวในเกือบทุก ๆ
สัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนและรัสเซียในปั จจุบนั
เรื่ อง” นายลันคอฟกล่าว “แต่ท้ายที่สดุ จีนก็ยงั ต้ องการรัฐกันชนที่
จีนเป็ นพันธมิตรที่ยาวนานของเกาหลีเหนือ แต่การกระท�ำอัน เชื่อถือได้ ”
ยัว่ ยุของนายคิม จองอึน เมื่อเร็ว ๆ นี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ อง
โครงการนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ ท�ำให้ บางครัง้ รัฐบาลจีนต้ อง
การพัฒนาทางสังคมและสถานภาพปั จจุบนั
รักษาระยะห่างกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ
นายลันคอฟเน้ นว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่ประเทศที่ยากไร้ อย่างที่เคย
พาดหัวข่าวเกี่ยวกับความตึงเครี ยดอันเดือดพล่านระหว่าง
เชื่อกันในวงกว้ าง การปฏิรูปในปั จจุบนั ได้ ผลักดันให้ ประเทศนี ้เกิด
สองประเทศนันมี
้ ให้ เห็นอยูเ่ รื่ อย ๆ ตลอดปี พ.ศ. 2557 เพียง
การฟื น้ ตัวและมีสญ
ั ญาณของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไม่นานหลังจากนันก็
้ มีการประกาศว่า เกาหลีเหนือก�ำหนดให้
“การปฏิวตั ปิ ระเทศที่ส�ำคัญต่าง ๆ หลายครัง้ เริ่ มจากการ
ปี พ.ศ. 2557 เป็ น “ปี แห่งมิตรภาพ” กับรัสเซีย เนื่องจากรัฐบาล
ที่ประเทศนัน้ ๆ พอจะดูแลตัวเองได้ ในระดับหนึง่ ” นายลัน
เกาหลีเหนือมองหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลรัสเซีย คอฟกล่าว “เกาหลีเหนือเป็ นประเทศที่ยากจนแต่ก็ไม่ได้ สิ ้น
เพื่อลดการพึง่ พารัฐบาลจีนตามที่ ไฟแนนเชี ยลไทมส์ รายงานใน หวัง สถานการณ์ก�ำลังจะดีขึ ้น แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะเกิด
เสถียรภาพ”
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
“ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของเราทังคู
้ ก่ �ำลัง
ในระหว่างที่มีการปฏิรูปโครงสร้ างภายใน อย่าคาดหวังว่าจะ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นกว่าที่เคย” นายอิม ชอนอิล
มีการเปลี่ยนแปลงด้ านนโยบายใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นนโนบายภายใน
นักการทูตเกาหลีเหนือที่อยูป่ ระจ�ำในภาคตะวันออกของรัสเซีย
ประเทศหรื อต่างประเทศ “นายคิม จองอึน จะไม่ประนีประนอมกับ
กล่าว ตามรายงานของ ไฟแนนเชี ยลไทมส์
อะไรทังสิ
้ ้น” นายลันคอฟกล่าว
ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2557 รัสเซียตกลงที่จะซ่อมแซม
ในเรื่ องการรวมประเทศนัน้ นายลันคอฟกล่าวว่าจีนมีแนวโน้ ม
ทางรถไฟในเกาหลีเหนือที่มีความยาว 3,500 กิโลเมตร เพื่อแลก
ที่จะยอมรับการรวมตัวกันเป็ นหนึง่ เดียวของเกาหลี แต่เขาเชื่อว่า
เปลี่ยนกับการเข้ าถึงแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่น ๆ
รัฐบาลจีนต้ องการให้ มีการแบ่งแยกคาบสมุทรเกาหลีอย่างที่เป็ น
ความตึงเครี ยดที่รับรู้ได้ ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือเป็ นปั จจัย อยูม่ ากกว่าในแบบที่มีเสถียรภาพมากขึ ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่าง
ที่กระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเกาหลีเหนือกับรัฐบาล
ยิ่งเมื่อไม่นา่ จะมีสงครามเกิดขึ ้น ตามการประเมินของนายลันคอฟ
“เกาหลีใต้ คงไม่เริ่ มต้ นท�ำสงครามก่อน เพราะถึงแม้ วา่ จะ
รัสเซียหรื อไม่นนยั
ั ้ งคงเป็ นเรื่ องที่ถกเถียงกันอยู่ นอกจากนี ้ การ
ลงทุนระหว่างเกาหลีเหนือและจีนยังมีความเกี่ยวพันกันมากพอที่ มีแนวโน้ มที่จะชนะ แต่ก็ต้องแลกด้ วยความเสียหายที่สงู มาก
เช่นกัน” นายลันคอฟกล่าวโดยอธิบายว่าเกาหลีใต้ ไม่นา่ จะเอา
จะมัน่ ใจได้ วา่ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจะช่วยรักษาความ
ประเทศไปเป็ นเดิมพันในการสู้รบเพียงเพื่อจะได้ มาซึง่ พื ้นที่ขนาด
สัมพันธ์ทางการทูตให้ มีความมัน่ คง แม้ ในบางเวลาที่อาจจะเกิด
ความตึงเครี ยดอันเนื่องมาจากการกระท�ำของนายคิม จองอึน
ใหญ่อีกฟากหนึง่ ของชายแดนที่แสนจะยากจนและได้ รับความเสีย
“รัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีเหนือมีความส�ำคัญต่อกันและ
หาย “มันไม่ใช่ชยั ชนะราคาถูกหรื อง่ายดายเลยส�ำหรับเกาหลีใต้ ”
กันมากเกินกว่าที่จะยุตคิ วามสัมพันธ์ลงในเร็ว ๆ นี ้” เนื่องจาก
นายลันคอฟกล่าวว่า แท้ จริ งแล้ วเกาหลีเหนือก็ไม่นา่ จะเริ่ ม
เกาหลีเหนือมีการน�ำเข้ าจากจีนร้ อยละ 57 และส่งออกไปยังจีน
ต้ นท�ำสงครามก่อนเช่นกัน เพราะเกาหลีเหนือรู้ดีวา่ ตนคงจะแพ้
ร้ อยละ 42 ตามรายงานของนิตยสาร เดอะดิ โพลแมต ฉบับเดือน สงคราม o
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเป็ นผู้น�ำของนายคิม จองอึน ที่ตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ เดอะฮันคยอเร ในกรุงโซลเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2557 ระบุวา่ “มีการตีความทางการเมืองอยูส่ องสามประการเกี่ยว
กับความคล้ ายคลึงกันระหว่างนายคิม จองอึน และนายคิม อิล
ซอง ประการหนึง่ คือ นายคิม จองอึน ก�ำลังเลียนแบบปู่ ของตน
อย่างจงใจด้ วยหวังว่าสิง่ ที่ปได้
ู่ สร้ างสมไว้ จะช่วยให้ ตนสามารถ
เพิ่มฐานอ�ำนาจได้ ”
บทวิเคราะห์ดงั กล่าวยังประกอบไปด้ วยการประเมินความเป็ น
ผู้น�ำของนายคิม จองอึน โดยกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้
ที่ระบุวา่ “แม้ นายคิม จองอึน จะท�ำให้ คนคิดถึงอดีตด้ วยการเลียน
แบบท่าทางและลักษณะของปู่ ของเขา แต่นายคิมก็ได้ พฒ
ั นารูป
แบบการเป็ นผู้น�ำที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองขึ ้นด้ วย”
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ชาวเกาหลีเหนือโบกธงและเดินแถวผ่ าน
รู ปปั้นของอดีตผู้น�ำนายคิม จองอิล ใน
ระหว่ างการเดินสวนสนามทางทหาร
ผ่ านจัตุรัสคิม อิลซอง ในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2556
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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กิจกรรมทางการเมือง
อิ นเดียเปลีย่ นชื อ่ นโยบาย “มองตะวันออก” มาเป็ น “รุกตะวันออก”
และผลักดันวาระทีม่ ่งุ เน้นการปฏิ บตั ิ กบั พันธมิ ตรในภูมิภาค
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

หนึง่ ในนโยบายต่างประเทศของอินเดียที่ใช้ มาอย่าง
ยาวนานถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ และผู้น�ำประเทศก็มีความ
กระตือรื อร้ นที่จะส่งสารไปยังประเทศต่าง ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบ้ านในซีกโลกตะวันออก
“ยุคใหม่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการค้ าได้ เริ่ มต้ นขึ ้นแล้ วในอินเดีย”
นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดียกล่าว
ระหว่างการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และอินเดียใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพียงหกเดือนหลังจาก
ชนะการเลือกตังอย่
้ างถล่มทลายเป็ นประวัตกิ ารณ์
และเข้ ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
การเริ่ มยุคใหม่หมายถึงการเปลี่ยนชื่อนโยบาย
“มองตะวันออก” ที่ด�ำเนินมาอย่างยาวนานเกือบ
25 ปี ไปเป็ น “รุกตะวันออก” ทังนี
้ ้การเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็ นการส่งสัญญาณถึงภูมิภาคและทัว่ โลกว่าการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงยุทธศาสตร์ ในรูปแบบใหม่ ๆ ก�ำลังจะ
ตามมา
ระหว่างการเดินทางไปเยือนต่างประเทศเมื่อ
เร็ ว ๆ นี ้ นายโมทีได้ แสดงความเห็นอย่างระมัดระวัง
เพื่อย� ้ำถึงนโยบายที่มงุ่ เน้ นการปฏิบตั มิ ากขึ ้นในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั อาเซียน และแม้ กระทัง่ ประเทศทาง
24
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ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย รัฐบาลของนายโม
ทีได้ เสียเวลาเล็กน้ อยไปกับการก�ำหนดหนทางเพื่อ
ยืนยันว่าอินเดียจะเดินไปข้ างหน้ าพร้ อมกับนโยบายนี ้
ญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศนอกภูมิภาคเอเชียใต้ ประเทศ
แรกที่นายโมทีเดินทางไปเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี ้เขายังให้ การต้ อนรับนายโทนี แอบบอตต์
นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลียในฐานะผู้น�ำต่างชาติคน
แรกที่เดินทางเยือนกรุงนิวเดลี และรัฐบาลของนายโม
ทียงั มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตกับเวียดนามด้ วย
“เรามีวิสยั ทัศน์และความมุง่ มัน่ ที่จะยกระดับ
ความเจริ ญของประเทศ ตลอดจนสถานะของอินเดีย
ในประชาคมโลกและความสุขของประชาชน” นาย
โมทีกล่าวกับหนังสือพิมพ์ ฮิ นดูสถาน ไทมส์ ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 “เราได้ ด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ซึง่
ช่วยให้ เราสามารถกอบกู้ความเชื่อมัน่ ว่าเราจะท�ำงาน
ด้ วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว”
นักวิเคราะห์มองว่านโยบายรุกตะวันออกของนาย
โมทีเป็ นนโยบายที่เอาจริ งเอาจัง และระบุวา่ นอกจาก
จะส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้ ว อินเดียยัง
หวังจะยกระดับตัวเองเพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจของจีนที่แผ่
ขยายไปทัว่ ภูมิภาค
“ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี ้ อินเดียได้ สง่ สัญญาณถึง

นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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จากซ้ าย:
นายโทนี ตัน เค็ง ยัม
ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เดินตรวจ
แถวกองทหารเกียรติยศระหว่ าง
พิธีต้อนรับทีจ่ ดั ขึน้ ณ ท�ำเนียบ
ประธานาธิบดีในกรุงนิวเดลี เมือ่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผู้น�ำ
อินเดียระบุว่าสิ งคโปร์ เป็ นหนึ่ง
ในพันธมิตรทีแ่ น่ นแฟ้นทีส่ ุ ดของ
อินเดีย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ความยินดีที่จะมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ ในภูมิภาค
ให้ มากกว่าเดิม โดยการกระชับความสัมพันธ์
กับประเทศพันธมิตรอย่างญี่ปนุ่ เวียดนาม และ
ออสเตรเลีย” ตามรายงานประจ�ำเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2557 ในหัวข้ อ “ยุทธศาสตร์ ใหม่ของอินเดีย
ต่อภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก: นโยบายรุกตะวันตก
ของนายโมที” โดยสถาบันวิจยั นโยบายระหว่างประ
เทศลอวีซงึ่ ตังอยู
้ ใ่ นกรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
“ยุทธศาสตร์ ถ่วงดุลอ�ำนาจของจีนมีสว่ นในการขับ
อาคารกระทรวงการคลังของ
เคลื่อนนโยบายดังกล่าว แต่หลัก ๆ แล้ วนโยบายนี ้
อินเดียตั้งตระหง่ านตัดกับ
พระอาทิตย์ ทกี่ ำ� ลังจะตกดินในกรุง เกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายของอินเดียที่ต้องการ
นิวเดลีในเดือนเมษายน พ.ศ.2558 จะมีบทบาทมากขึ ้นในเวทีโลกและก้ าวสูก่ ารเป็ น
อินเดียก�ำลังด�ำเนินความพยายาม ศูนย์กลางทางการค้ า”
เพือ่ พัฒนาความสั มพันธ์ ทาง
ในการรับมือกับจีน อินเดียพยายามแลกเปลี่ยน
เศรษฐกิจตามนโยบายรุกตะวัน
ข้ อมูลกับญี่ปนเพื
ุ่ ่อติดตามความคืบหน้ าของผล
ออก รอยเตอร์
ประโยชน์และทรัพยากรในมหาสมุทรอินเดียและ
นายเหงียน เติน๊ สุ ง นายกรัฐมนตรี ทะเลจีนใต้ และที่สำ� คัญเพื่อให้ ทราบสถานการณ์
เวียดนาม (คนทีส่ องจากขวา) และ เกี่ยวกับการขยายขีดความสามารถทางทหารของ
นางตราน ทันห์ เกียม ภรรยา
จีนข้ ามประเทศ ตามที่หนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ
(คนกลาง) ขอพรระหว่ างเยีย่ มชม อิ นเดีย รายงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
วัดของศาสนาพุทธในอินเดียเมือ่
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ส�ำนักข่าวอินโดเอ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เวียดนาม
ได้ ขอความช่ วยเหลือจากอินเดียใน เชียนิวส์เซอร์ วิสรายงานว่า นางจูลี บิชอป รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเคย
การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีข่ ่ าวกรอง
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
กล่าวว่า ออสเตรเลียเห็นพ้ องกับอินเดียในเรื่ อง
ทะเลจีนใต้ และการอ้ างสิทธิของจีน นางบิชอปเสนอ
ว่าออสเตรเลียกับอินเดียควรร่วมมือกันเพื่อผลักดัน
แนวปฏิบตั ิ
หนังสือพิมพ์ ดิ อิโคโนมิ ก ไทมส์ ฉบับเดือน
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มีนาคม พ.ศ. 2558 รายงานว่า ทางการจีนรับทราบ
ข่าวนี ้และสังเกตเห็นความร่วมมือที่เริ่ มต้ นขึ ้นดัง
กล่าว โดยในการแสดงความเห็นต่อความกังวลที่เพิ่ม
ขึ ้นเกี่ยวกับการอ้ างสิทธิในทะเลจีนใต้ เจ้ าหน้ าที่ราย
หนึง่ ปฏิเสธเรื่ อง “ความไม่ปลอดภัย” หรื อการจ�ำกัด
เสรี ภาพในการเดินเรื อในภูมิภาค
“ไม่มีปัญหาอะไร” นายลี ยูเช็ง เอกอัครราชทูต
จีนกล่าวถึงประเด็นการเดินเรื อและความมัน่ คงใน
ทะเลจีนใต้ “จีนให้ ความส�ำคัญกับความมัน่ คงใน
น่านน� ้ำมากกว่าทุกประเทศ”

การกระชับความสัมพันธ์ ทางทหาร

นาย พี.วี. นาราซิมฮา ราว อดีตนายกรัฐมนตรี อินเดีย
ที่อยูใ่ นต�ำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2539 เป็ น
ผู้ริเริ่ มนโยบายมองตะวันออกในขณะที่อินเดียก�ำลัง
เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ
ความตึงเครี ยดที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกก่อนสงครามอ่าวใน
ช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2534 ท�ำให้ เศรษฐกิจอินเดียเข้ า
สูภ่ าวะถดถอย และต่อมาก็เป็ นตัวเร่งให้ ประเทศต้ อง
พยายามแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอิน
โดเอเชียแปซิฟิก ตามบทวิเคราะห์ของสถาบันลอวี
หลังจากผ่านไปนานกว่าสองทศวรรษ ปั จจุบนั
นโยบายมอง/รุกตะวันออกของอินเดียครอบคลุมการ
ด�ำเนินการที่ส�ำคัญกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ใน
เรื่ องเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ
ผู้สงั เกตการณ์รวมทังผู
้ ้ น�ำอินเดียกล่าวว่าสิงคโปร์
จะมีบทบาทส�ำคัญเมื่ออินเดียปรับเปลี่ยนต�ำแหน่ง
ของตนเองใหม่เพื่อเพิ่มการมีสว่ นร่วมในภูมิภาค

“เรามีวสิ ัยทัศน์
และความมุ่งมั่น
ที่จะยกระดับ
ความเจริญของ
ประเทศ ตลอด
จนสถานะ
ของอินเดียใน
ประชาคมโลก
และความสุข
ของประชาชน”

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 นายโมที
ได้ เข้ าร่วมพิธีศพนายลี กวนยู บิดาผู้ก่อตัง้
ประเทศสิงคโปร์ นายโมทีระบุวา่ นายลีเป็ น
“แรงบันดาลใจ” ของตน และกล่าวว่าอดีต
ผู้น�ำผู้ลว่ งลับเชื่อในศักยภาพของอินเดีย
“มากกว่าพวกเราทุกคนเสียอีก” ตามรายงาน
ของหนังสือพิมพ์ ดิ อิโคโมนิ ก ไทมส์
“สิงคโปร์ เป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้นกับอินเดียมากที่สดุ ในโลก
และสิงคโปร์ ก็เป็ นเสาหลักในนโยบายรุก
ตะวันออกของอินเดีย” นายโมทีกล่าว
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 อินเดียและ
สิงคโปร์ ได้ ประกาศการเปลี่ยนแปลงความ
ร่วมมือทางทหารระดับทวิภาคีของทังสอง
้
ประเทศจากการฝึ กร่วมไปสูค่ วามร่วมมือทาง
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตามรายงาน
ของหนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อิ นเดีย
เนื่องจากกองทัพสิงคโปร์ มีพื ้นที่ทางบกและ
น่านฟ้าจ�ำกัดในการฝึ ก ดังนันหลายปี
้
ที่ผา่ น
มาทหารสิงคโปร์ จงึ เข้ ารับการฝึ กในพื ้นที่ของ
อินเดีย
สิงคโปร์ ไม่ได้ เป็ นประเทศเดียวในเอเชีย
ที่ได้ ประโยชน์จากความร่วมมือทางทหาร
ที่เปลี่ยนไปนี ้ ประเทศไทยเองก็ได้ ท�ำความ
ตกลงกับอินเดียเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการ
รักษาความมัน่ คงทางทะเลและการต่อต้ าน
การก่อการร้ าย
นายอาจิต โดวาล ที่ปรึกษาด้ านความ
มัน่ คงภายในของอินเดียกล่าวว่า “ทังสอง
้
นายกรัฐมนตรี อินเดีย
ประเทศต้ องการเส้ นทางเดินเรื อที่ปลอดภัย
และเป็ นอิสระ และปั ญหาเกี่ยวกับการปล้ น
สะดมทางน� ้ำและการค้ ามนุษย์เป็ นสิง่ ที่ทงั ้
สองฝ่ ายกังวล” ตามรายงานของส�ำนักข่าว
เพรส ทรัสต์ ออฟ อินเดีย เมื่อเดือนเมษายน
โอกาสที่จะก้ าวเดินไปได้ ไกลกว่าในเวลาที่สนกว่
ั ้ าเพื่อชดเชย
พ.ศ. 2558
ให้ กบั ความล่าช้ าตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 นายเหงียน เติน๊
“เพื่อแสดงถึงความจริ งจังของอินเดียต่อการส่งเสริ ม
สุง นายกรัฐมนตรี ยเวียดตาม ได้ เข้ าพบกับนายโดวาลเพื่อ
ความร่วมมือกับภูมิภาค รัฐบาลของนายโมทีต้องแสดงให้
ขอความช่วยเหลือจากอินเดียด้ านการส่งเสริ มเทคโนโลยีทาง เห็นว่านโยบายรุกตะวันออกเป็ นมากกว่าแค่การเปลี่ยนชื่อ
ทหารและการป้องกันประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะการฝึ ก
นโยบายที่มีอยูเ่ ดิมเท่านัน”
้ สถาบันลอวีสรุป “เพื่อป้องกันไม่
บุคลากรด้ านข่าวกรองส�ำหรับกองทัพอากาศและกองทัพเรื อ ให้ เกิดความล่าช้ าหรื อการหยุดนิ่งอีกต่อไป อินเดียจ�ำเป็ น
ต้ องเร่งจัดท�ำวาระแห่งชาติที่ชดั เจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ สถาบันและการป้องกันประเทศกับภูมิภาคให้
การส่ งสารที่ชัดเจน
นักวิเคราะห์ประจ�ำสถาบันลอวีระบุวา่ ที่ผา่ นมา
เหนียวแน่นกว่าที่รัฐบาลชุดก่อน ๆ เคยท�ำไว้ ถ้ ารัฐบาลของ
นายโมทีสามารถบรรลุเป้าหมายนี ้ได้ อินเดียก็จะมีศกั ยภาพ
อินเดียยังไม่เคยเปิ ดเผยวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
มากพอที่จะแสดงบทบาทส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ ในภูมิภาค
ความสัมพันธ์กบั ชาติพนั ธมิตรในเอเชียตะวันออก
อินโดแปซิฟิกที่มีขอบเขตกว้ างขึ ้น” o
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่รัฐบาลชุดปั จจุบนั มี

นายนเรนทระ โมที
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ก�ำเนิดกล่ มุ
อ�ำนาจใหม่
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เข้ าสู่ความเป็ น
ประชาคมที่มีศักยภาพและอ�ำนาจ
ด้ านเศรษฐกิจและอื่น ๆ
นายสิทธารถ ศรี วสั ตาวา

ระเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) มีประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้ าน
คน ซึง่ มากกว่าสหภาพยุโรปหรืออเมริกาเหนือ อาเซียน
ถือก�ำเนิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2510 ปั จจุบนั ประเทศสมาชิก
ประกอบด้ วย บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม เศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศมีพฒ
ั นาการในระดับทีแ่ ตกต่างกันไปอย่างหลากหลาย แต่
สิง่ ทีเ่ หมือนกันคือศักยภาพในการเติบโตและสร้ างรายได้ มหาศาล
จีนยังคงเป็ นตลาดใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียอย่างไม่ต้องสงสัย
ส่วนอินเดียก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ รัฐบาลของนายก
รัฐมนตรี นเรนทระ โมที ที่มีนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจอย่าง
จริ งจัง ยักษ์ ใหญ่ทงสองต่
ั้
างก�ำลังจับตาดูอาเซียนอย่างใกล้ ชิด
นักลงทุนเองก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหาผลตอบแทนจาก
ตลาดที่มีศกั ยภาพสูงของทัง้ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน บริ ษัท
และรัฐบาลต่าง ๆ ตระหนักว่าการพึง่ พาตลาดจีนที่ก�ำลังรุ่มร้ อน
อาจท�ำให้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในอนาคต
อินเดียปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้ มแข็ง แต่
อย่างไรก็ตาม บางครัง้ การจัดการกับกลุม่ ผลักดันและ
พรรคการเมืองระดับภูมิภาคที่มีนยั ส�ำคัญต่อการเลือกตังซึ
้ ง่ มีอยู่
เป็ นจ�ำนวนมากก็อาจเป็ นฝั นร้ ายของรัฐบาลได้ เช่นกัน บ่อยครัง้

ที่ปัญหานี ้ท�ำให้ รัฐบาลไม่สามารถมุง่ เน้ นไปที่การปกครองและ
นโยบายที่เหมาะสมได้ อย่างเต็มที่
ในรายงานประจ�ำปี หัวข้ อ “การพัฒนาในอนาคตของเอเชีย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558” ซึง่ เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมของปี เดียวกัน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุวา่ เศรษฐกิจจีนก�ำลังชะลอตัว
แต่เศรษฐกิจของเอเชียในภาพรวมจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อันเป็ นผลจากเศรษฐกิจอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
ก�ำลังพุง่ ทะยานไปข้ างหน้ า ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเปิ ด
เผยว่าเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียจะเติบโตในอัตราร้ อยละ 6.3 ใน
ปี พ.ศ.2558 และ 2559 ซึง่ เท่ากับปี พ.ศ.2557 รายงานประจ�ำ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ของแมคคินซีย์แอนด์คอมปานี ซึง่
เป็ นบริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงินระบุวา่ หากอาเซียนเป็ นประเทศ
เดียว ป่ านนี ้คงเป็ นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุ เป็ น
อันดับเจ็ดของโลกแล้ วเมื่อดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่
รวมกันสูงถึง 2.4 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 83.75
ล้ านล้ านบาท) ในปี พ.ศ. 2556 ประมาณการว่าภายในปี พ.ศ.
2593 เศรษฐกิจอาเซียนจะมีขนาดใหญ่เป็ นล�ำดับที่ 4 ของโลก
การแข่งขันภายในเองก็ก�ำลังเข้ มข้ น แม้ วา่ อินโดนีเซียจะมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็ไม่มีอะไรเป็ น
หลักประกันว่าสถานการณ์จะเป็ นเช่นนี ้ตลอดไป
APD FORUM
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นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการ
สมาคมประชาชาติแห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) (ซ้ าย) และนาย
อานิฟาห์ อามัน รัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงการต่ าง
ประเทศมาเลเซีย สนทนา
กันก่ อนเข้ าร่ วมการประชุม
ทีจ่ ดั ขึน้ เมืองปุตราจายา
เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ.
2558 มาเลเซียเป็ นประธาน
อาเซียนประจ�ำปี พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ชายชาวกัมพูชาวิง่ ออกก�ำลัง
กายหน้ าโครงการก่ อสร้ าง
แห่ งหนึ่งในกรุงพนมเปญ
เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ธนาคารเพือ่ การพัฒนา
เอเชียคาดว่ าเศรษฐกิจ
กัมพูชาจะเติบโตประมาณ
ร้ อยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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การปั นผลทางประชากร

อาเซียนได้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการมีประชากร
วัยแรงงานในสัดส่วนที่สงู รายงานของบริ ษัทแมคคินซีย์
ระบุวา่ “บางทีสงิ่ ส�ำคัญที่สดุ คือเกือบร้ อยละ 60 ของการ
เติบโตทังหมดตั
้
งแต่
้ ปี พ.ศ. 2533 เป็ นต้ นมาน่าจะมา
จากความสามารถในการสร้ างผลผลิตได้ เพิ่มขึ ้น ดังจะ
เห็นได้ จากการที่ภาคการผลิต การค้ าปลีก โทรคมนาคม
และการขนส่งล้ วนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น”
แม้ วา่ หนทางข้ างหน้ าจะดูสดใส แต่ก็มีความท้ าทายบาง
ประการที่อาเซียนต้ องจัดการให้ ได้
ตัวอย่างเช่น การแก้ ปัญหากระบวนการรวมกลุม่ ทาง
เศรษฐกิจ การลดความระแวงทีเ่ ชือ่ มโยงกับลัทธิค้ มุ ครอง
ทางการค้ าทีไ่ ม่ใช่มาตรการทางภาษี การขยายขอบเขต
ทางการค้ าโดยร่วมมือกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อนื่ ๆ
เช่น อินเดีย และการรับมือกับความหวาดวิตกเกี่ยวกับ
อิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายไปทัว่ ภูมิภาคและกรณีพิพาท
เกี่ยวกับอาณาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้ ที่
อุดมไปด้ วยทรัพยากร
“อาเซียนไม่จำ� เป็ นต้ องออกมาตรการใหม่ ๆ มาใช้ ใน
ปี พ.ศ. 2558 แต่ควรมุง่ เน้ นทีก่ ารด�ำเนินมาตรการทีม่ อี ยู่

แล้ วภายใต้ โครงสร้ างของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
เออีซ”ี นายแดเนียล วู นักวิเคราะห์การค้ าระหว่างประเทศ
และนักวิจยั ประจ�ำศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา
ฝ่ ายภูมภิ าคแปซิฟิกกล่าวในระหว่างการให้ สมั ภาษณ์กบั
ฟอรัม “มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนก�ำลังด�ำเนิน
ขันตอนต่
้
าง ๆ เพือ่ ผลักดันวาระของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาทางการค้ าของโลกใน
ปั จจุบนั มีรายงานว่ามาเลเซียก�ำลังพยายามขอความเห็น
ชอบจากสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเพือ่ เริ่มต้ นการเจรจา
อันจะน�ำไปสูข่ ้ อตกลงการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้ า
ของอาเซียน นอกจากนี ้ มาเลเซียยังสนับสนุนโครงการบัตร
เดินทางส�ำหรับนักธุรกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ แม้ วา่ ขณะนี ้
โครงการดังกล่าวจะอยูใ่ นขันตอนการหารื
้
อเท่านัน”
้

บทบาทของมาเลเซีย

อนาคตของอาเซียนจะเป็ นอย่างไรย่อมขึ ้นอยูก่ บั ความ
พยายามทางการทูตของมาเลเซีย หลังจากเข้ ามารับ
หน้ าที่ประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมาเลเซีย
ก็ได้ ออกแถลงการณ์ถงึ เป้าหมายหลักที่จะเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้ ได้ ภายในปี นี ้

รูปธรรมของการค้ าเสรี ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายราซะก์กล่าวว่าสิง่ นี ้จะท�ำให้ ประชาชนที่มีความแตก
ต่างกันในหลาย ๆ ด้ านให้ การยอมรับ ซึง่ จะกลายเป็ นความ
เห็นชอบทางการเมืองอย่างกว้ างขวางอันจะน�ำไปสูก่ าร
ปฏิบตั จิ ริ ง “ประชาชนต้ องเข้ าใจว่าที่จริ งแล้ วอาเซียนคือ
อะไร และอาเซียนก�ำลังท�ำอะไร” นายราซะก์กล่าว
กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 นายมุสตาปา โมฮา
เหม็ด รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการค้ าและอุตสาหกรรมต่าง
ประเทศของมาเลเซีย ได้ ออกแถลงการณ์ชี ้แจงเป้าหมาย
ของรัฐบาลมาเลเซีย
“นายกรัฐมนตรี ได้ ประกาศต่อสาธารณะว่ามาเลเซีย
จะเดินหน้ าแก้ ปัญหาที่ละเอียดอ่อนอย่างเรื่ องลัทธิค้ มุ ครอง
การค้ าของประเทศสมาชิกอาเซียน และจะยุตคิ วาม
พยายามของบางฝ่ ายที่เอาความเป็ นชาตินิยมมาขัดขวาง
การค้ าเสรี มาเลเซียจะท�ำความเข้ าใจกับชาติสมาชิก

“อาเซียนไม่จ�ำเป็ นต้ องออกมาตรการใหม่ ๆ มา
ใช้ ในปี พ.ศ. 2558 แต่ควรมุง่ เน้ นที่การด�ำเนิน
มาตรการที่มีอยูแ่ ล้ วภายใต้ โครงสร้ างของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ เออีซี”
- นายแดเนียล วู

วัตถุประสงค์ดงั กล่าวตังขึ
้ ้นเพื่อกระตุ้นแนวคิดการสร้ าง
อัตลักษณ์ของอาเซียนเพื่อแก้ ไขมาตรการกีดกันทางการ
ค้ าที่ไม่ใช่ภาษี ซงึ่ มีอยูอ่ ย่างแพร่หลาย รุนแรงแต่มกั จะไม่
เปิ ดเผย และเป็ นสิง่ ขัดขวางการค้ าในภูมิภาคและบิดเบือน
ราคาสินค้ า บทวิเคราะห์ของนายวูในวารสารอีสต์เอเชีย
ฟอรัมเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ระบุวา่ “คงจะเป็ นไปได้ ยากที่จะคาดหวัง
ให้ มาเลเซียยุติความล่าช้ าและความขัดแย้ งเรื่ องการไม่
ปฏิบตั ติ ามกระบวนการในการน�ำมาตรการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไปใช้ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ยืดเยื ้อมานานหลาย
ปี มุมมองที่แจ่มชัดของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการค้ า
และอุตสาหกรรมต่างประเทศเกี่ยวกับผู้น�ำที่อาเซียน
ต้ องการ ท�ำให้ เราพอจะมีความหวังและเชื่อว่าอาเซียน
จะสามารถทุม่ เทความมุง่ มัน่ และทรัพยากรของตนเพื่อ
ด�ำเนินมาตรการใน ‘โค้ งสุดท้ าย’ เพื่อการรวมตัวกันของทุก
ประเทศซึง่ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นต่อภูมิภาคในปี พ.ศ. 2558”
ในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนครัง้ ที่ 25 ซึง่ จัดขึ ้นที่พม่าใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายนาจิบ ราซะก์ นายก
รัฐมนตรี มาเลเซีย ได้ กล่าวถึงการอุดช่องว่างด้ านข้ อมูล
เพื่ออธิบายให้ เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงประโยชน์อย่างเป็ น

อาเซียนเพื่อให้ ทกุ ประเทศเห็นความจ�ำเป็ นที่จะต้ องยอมรับ
มุมมองที่ทงภู
ั ้ มิภาคเห็นพ้ องต้ องกันและมองให้ ไกลกว่า
ความกังวลเฉพาะในส่วนของตนเอง”
นายวูกล่าวเพิม่ เติมกับ ฟอรัม ว่า “มาเลเซียรับหน้ าทีใ่ น
การด�ำเนินมาตรการทีร่ ะบุในโครงสร้ างประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 โดยจะท�ำให้ สำ� เร็จตามเป้าคือ
ร้ อยละ 95 ของมาตรการทังหมดเป็
้
นอย่างต�ำ่ แต่ในความ
เป็ นจริงแล้ ว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 อาเซียนเพิง่ ด�ำเนิน
การร่วมกันไปได้ เพียงร้ อยละ 82.1 ของงานหลักทังหมด
้
229 ข้ อทีว่ างเป้าหมายว่าจะต้ องเสร็จภายในปี พ.ศ. 2556
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่านัน่ เป็ นเป้าหมายทีต่ ้ องใช้ ความพยายาม
อย่างสูง ถ้ ามาเลเซียสามารถน�ำอาเซียนให้ บรรลุเป้าหมาย
ร้ อยละ 95 ทีต่ งเอาไว้
ั้
ได้ อาเซียนก็จะสามารถเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทีส่ มบูรณ์แบบในทุกด้ าน มาเลเซียต้ อง
ใช้ ความเป็ นผู้นำ� ของตนเพือ่ ผลักดันให้ ชาติสมาชิกอาเซียน
ด�ำเนินการภายในทีจ่ ำ� เป็ นต่อการเปิ ดประชาคม”

ความท้ าทายจากจีน

สมาชิกอาเซียนยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าจะ
ด�ำเนินการอย่างไรกับจีน รวมไปถึงความท้ าทายเกี่ยวกับ
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กรณีพิพาทเรื่ องอาณาเขตในทะเลจีนใต้ ของรัฐบาลจีนซึง่
กระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย กัมพูชา
บรูไน ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนามและมาเลเซีย ทังนี
้ ้มาเลเซียได้ เสนอ
ให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดตังกองก�
้
ำลังรักษาสันติภาพ
ร่วมกัน แต่ดเู หมือนแนวคิดนี ้จะไม่มีโอกาสเป็ นจริ งตังแต่
้ ต้น
เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนขาดความไว้ วางใจซึง่ กัน
และกันในเรื่ องความมัน่ คง แต่ในทางตรงกันข้ าม จีนเชื่อว่า
ประเด็นความขัดแย้ งเรื่ องอาณาเขตของตนในภูมิภาคเป็ น
เรื่ องบานปลาย เนื่องจากการเสนอข่าวของสื่อฉบับภาษา
อังกฤษที่เข้ าข้ างชาติตะวันตก รัฐบาลจีนยืนกรานมาตลอด
ว่าข้ อพิพาททางภูมิศาสตร์ จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขร่วม
กันระหว่างชาติที่ได้ รับผลกระทบมากกว่าที่จะให้
นานาชาติเข้ ามาแทรกแซง
“เราสนับสนุนการสร้ างประชาคม
อาเซียน แต่อาเซียนไม่ใช่คพู่ ิพาทใน
กรณีทะเลจีนใต้ ” นายฮง เหลย โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศบอก
กับนักข่าวในระหว่างการสรุป
ข่าวตามปกติในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558 นายเหลยตอบโต้
ความเห็นของนายเล เลือง
มินห์ เลขาธิการอาเซียน
ในประเด็นข้ อพิพาทเกี่ยว
กับทะเลจีนใต้ นอกจากนี ้
จีนยังปฏิเสธข้ อเสนอจาก
ประเทศอาเซียนที่จะหารื อ
เกี่ยวกับปฏิญญาว่าด้ วยแนว
ปฏิบตั ขิ องภาคีในทะเลจีนใต้
และการจัดท�ำแนวปฏิบตั อิ ย่าง
เป็ นทางการในที่ประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมซึง่ มีก�ำหนดจะจัดขึ ้นในเดือน
พฤศจิกายนปี นี ้ที่มาเลเซีย การปฏิเสธ
ของรัฐบาลจีนนี ้เป็ นสิง่ บ่งชี ้ถึงความเคลือบ
แคลงเชิงยุทธศาสตร์ วา่ สหรัฐฯ รวมถึงประเทศ
มหาอ�ำนาจฝั่ งตะวันตกชาติอื่น ๆ และญี่ปนพยายาม
ุ่
ท�ำให้ อาเซียนเป็ นพวกเดียวกับตนเพื่อขัดขวางการแผ่อิทธิพล
ของจีนในภูมิภาคทังในด้
้ านดินแดนและเศรษฐกิจ
เป็ นที่ทราบกันว่าจีนมีการแสดงออกที่ขดั แย้ งกันเองใน
การใช้ ความเป็ นมหาอ�ำนาจของตนเองในประเด็นเกี่ยวกับ
ดินแดน โดยในระดับผู้น�ำจะใช้ กระบวนการทางการทูตและ
ด�ำเนินการด้ วยความระมัดระวัง แต่ในขณะเดียวกันจีนก็ไม่
ลังเลที่จะใช้ ปืนใหญ่อานุภาพสูงซึง่ คงมีแต่อาวุธของสหรัฐฯ
เท่านันที
้ ่สามารถเทียบได้ เพื่อส่งสารที่ไม่เป็ นมิตรออกไปเมื่อ
เห็นว่าจ�ำเป็ น
“เมือ่ พิจารณาจากความเข้ าใจของจีนเกีย่ วกับแรงจูงใจ
ทีแ่ ท้ จริงในการมีสว่ นร่วมของสหรัฐฯ บวกกับความกังวลอันลึก
ซึ ้งของจีน การต้ อนให้ จนมุมและท�ำให้ จนี เสียหน้ าในสายตา
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นานาชาติในประเด็นทะเลจีนใต้ นบั เป็ นเรื่องสุม่ เสีย่ งทางการ
เมืองและอาจส่งผลกระทบเลวร้ ายต่อภูมภิ าค” นายมาร์ ก เจ. วา
เลนเซีย นักวิชาการอาวุโสประจ�ำสถาบันทะเลจีนใต้ ศกึ ษาแห่ง
ชาติในเมืองไหโขว่ ประเทศจีน ระบุ “หากทุกฝ่ ายไม่เรียนรู้จาก
บทเรียนทีม่ อี ยู่ การปฏิเสธไม่เข้ าร่วมการหารืออาจเป็ นจุดเริ่ม
ต้ นของสิง่ ทีเ่ ลวร้ ายกว่านี ้”
อย่างไรก็ตาม นายวูมองว่าจีนให้ การสนับสนุนความ
พยายามของอาเซียนในการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ การค้ า
และการลงทุนโดยทัว่ ไป แม้ วา่ จะไม่เห็นด้ วยกับเป้าหมายทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ บางประการของอาเซียนก็ตาม
“อาเซียนมักจะให้ ความส�ำคัญกับดุลอ�ำนาจเมือ่ หารือกับ
หุ้นส่วนการเจรจา อย่างไรก็ตามจีนเองก็ให้ การสนับสนุนความ
พยายามในการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของอาเซียนมาโดยตลอด
เมือ่ ไม่นานมานี ้ จีนและอาเซียนได้ เริ่มการเจรจาเพือ่ “ยกระดับ”
เขตการค้ าเสรีอาเซียนและจีน และศึกษาความเป็ นไปได้ ทจี่ ะ
ยกเลิกภาษี รวมทังปรั
้ บปรุงกฎว่าด้ วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้ าให้ มี
ความยืดหยุน่ มากขึ ้น”
ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ� อาเซียนครัง้ ที่ 26 ว่า
ด้ วยการได้ มาซึง่ ดินแดนในทะเลจีนใต้ และแนวปฏิบตั ิ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ “ยืนยันอีกครัง้ ถึงความส�ำคัญของการรักษา
สันติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่ คงและเสรีภาพในการเดินเรือ
และการบินผ่านทะเลจีนใต้ ” ตามรายงานในนิตยสาร เดอะดิ
โพลแมต ฉบับวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
นายฮงกล่าวว่าจีน “เป็ นกังวลอย่างมาก” เกี่ยวกับ
แถลงการณ์ดงั กล่าว และมองว่านี่เป็ นตัวอย่างของ “ไม่กี่
ประเทศที่เอาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนทังหมด
้
และอาเซียนกับจีนเป็ นตัวประกันเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง”
เดอะ ดิ โพลแมต รายงาน

การขยายความร่ วมมือกับอินเดีย

อินเดียเป็ นประเทศที่มีประชากรมากเป็ นอันดับสองของโลก
และได้ พยายามเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียนเสมอมา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในด้ านความมัน่ คงทางทะเล เสรี ภาพในการ
เดินเรื อ การปราบปรามการปล้ นสะดมทางน� ้ำ การบรรเทา
ทุกข์ในเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ การต่อต้ านการก่อการร้ ายและการ
ระงับข้ อพิพาทอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ การ
เดินทางไปเยือนสิงคโปร์ ของนายกรัฐมนตรี โมที ในช่วงปลาย
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เพื่อไว้ อาลัยในพิธีศพนายลี กวนยู
บิดาผู้ก่อตังประเทศสิ
้
งคโปร์ เน้ นย� ้ำความส�ำคัญของนโยบาย
รุกตะวันออกของอินเดีย
ด้ วยความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในเอเชียใต้ ที่นบั
วันจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ทังทางทหารและทางเศรษฐกิ
้
จ ไม่วา่
จะในเนปาล บังกลาเทศ ศรี ลงั กาหรื อพม่า ดังนันอิ
้ นเดียจึง
จับตามองกรณีพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตในทะเลจีนใต้ อย่าง
ใกล้ ชิด อินเดียมีนโยบายสนับสนุนเสรี ภาพในการเดินเรื อ
ในทะเลจีนใต้ ตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ
หลายฉบับ รวมทังสนธิ
้ สญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมาย

1.

ชายชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเดินผ่ านจอแสดงราคาหุ้นทีอ่ าคารตลาดหุ้นในกรุงจาการ์ ตาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

ทะเล พ.ศ. 2525 ข้ อพิพาทเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
แถลงการณ์ร่วมระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ ซึง่ ออกมาระหว่างการ
เดินทางไปเยือนนิวเดลีของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทออยล์แอนด์เนเจอรัลแก๊ ส ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียมที่รัฐบาลอินเดียเป็ นเจ้ าของได้ ด�ำเนินงาน
ในบ่อน� ้ำมันในทะเลจีนใต้ ซึง่ สร้ างความไม่พอใจให้ กบั ทางการจีน
เวียดนามก�ำลังผลักดันให้ บริ ษัทต่าง ๆ ของอินเดียเข้ ามาด�ำเนิน
การส�ำรวจเพิ่มขึ ้น รัฐบาลอินเดียเลือกที่จะสนับสนุนการรุกคืบ
ของบริ ษัทออยล์แอนด์เนเจอรัลแก๊ สในทะเลจีนใต้ เนื่องจากบริ ษัท
ไฮโดรคาร์ บอนของอินเดียมีความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ที่บริ ษัทจีน
ใช้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางพลังงานทัว่ โลก ไม่วา่ จะใน
แอฟริ กา พม่าหรื ออเมริ กาใต้ บริ ษัทพลังงานของจีนซึง่ ได้ รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลใช้ ยทุ ธวิธีตา่ งๆ รวมไปถึงข้ อตกลงที่ลอ่ ใจและ
อิทธิพลทางการเงินและการเมืองเพื่อให้ ได้ ในสิง่ ที่ต้องการ
การค้ าเป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ที่อาเซียนและอินเดียให้ ความส�ำคัญ ทัง้
สองภูมิภาคมีประชากรรวมกันถึง 1.8 ล้ านคน ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัย
แรงงานและมีความกระตือรื อร้ น นายอนิล วัทวา แห่งกระทรวงการ
ต่างประเทศอินเดียกล่าวในการประชุมระหว่างอินเดียและอาเซียน
ครัง้ ที่ 7 ซึง่ จัดขึ ้นที่กรุงนิวเดลี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ว่า ข้ อ
ตกลงการค้ าเสรี ระหว่างอาเซียนและอินเดียซึง่ ลงนามเมื่อปี พ.ศ.
2552 ท�ำให้ ปริ มาณการค้ าระหว่างสองภูมิภาคเพิ่มขึ ้น เขาระบุวา่
ตัวเลขทางการค้ าระหว่างเขตเศรษฐกิจทังสองเพิ
้
่มขึ ้นจาก 4.4 หมื่น
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.53 ล้ านล้ านบาท) ในปี พ.ศ.
2552-2553 เป็ นกว่า 7.4 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 2.58

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ล้ านล้ านบาท) ในปี พ.ศ. 2556-2557 “ปี นี ้ [พ.ศ. 2557 – 2558] คาด
ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 3.5
ล้ านล้ านบาท)” นายวัทวากล่าวเพิ่มเติม “เป้าหมายของเราคือเพิ่ม
มูลค่าการค้ าระหว่างอาเซียนและอินเดียให้ เป็ น 2 แสนล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (หรื อประมาณ 6.97 ล้ านล้ านบาท) ภายในปี พ.ศ. 2565 และ
การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึง่ ก�ำลัง
ด�ำเนินการอยูก่ ็จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้ าอีกทางหนึง่ ด้ วย”
“การเปิ ดการค้ าเสรี ระหว่างอาเซียนและอินเดียผ่านเขตการค้ า
เสรี อาเซียนและอินเดียช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ
และการเติบโตทางผลิตภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น” นายวูกล่าวเพิ่มเติม
“กระแสการค้ าและการลงทุนช่วยกระจายแนวคิดและนวัตกรรมใหม่
ๆ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาสินค้ าและบริ การที่ประชาชนและภาค
ธุรกิจใช้ ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ ทังส�
้ ำหรับอาเซียนและอินเดีย เนื่องจากทัง้
สองฝ่ ายอยูใ่ นช่วงที่เศรษฐกิจก�ำลังเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว
ดังนัน้ ความร่วมมือทางการค้ าจึงช่วยให้ แน่ใจว่าจะมีชอ่ งทางให้
ประชาชนและภาคธุรกิจของทังสองฝ่
้
ายสามารถสื่อสารและร่วมมือ
กันได้ ”
นักวิเคราะห์และผู้เชีย่ วชาญด้ านเศรษฐศาสตร์ เห็นพ้ องกันว่า ดิน
แดนทีป่ ระกอบกันเป็ นอาเซียนนันเป็
้ นภูมภิ าคทีม่ ศี กั ยภาพสูงและ
พร้ อมจะเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา หากเดินไปในทิศทางทีถ่ กู ต้ องก็
มีความเป็ นไปได้ สงู ทีร่ ายได้ และความกินดีอยูด่ จี ะกระจายออกไปใน
วงกว้ างสูป่ ระชากรทัว่ เอเชียและภูมภิ าคอืน่ ๆ ยังต้ องรอดูกนั ต่อไปว่า
ปี พ.ศ. 2558 นี ้จะเป็ นปี ทคี่ วามท้ าทายได้ รับการแก้ ไขและกลุม่ อ�ำนาจ
ใหม่เกิดขึ ้นได้ จริงหรือไม่ o
APD FORUM
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การอ้ างสิทธิ

ในทะเล
และสถานการณ์ ทหี่ กั เห
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรั ม

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ของจีนและการปฏิบตั ิ
ที่ไม่ สอดคล้ องกันแสดงให้ เห็น
ถึงแรงจูงใจที่น่าสงสัย

ไอสต็อค
34
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จีนได้ อ้างสิทธิอย่ างอุกอาจในพืน้ ที่ทะเลจีนใต้ นับตัง้ แต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นมา รายงานของนิตยสารไอเอชเอส เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์ ระบุ
ว่ าภาพถ่ ายจากดาวเทียมแสดงให้ เห็นว่ าจีนได้ สร้ างเกาะใหม่ ๆ บนแนว
ปะการั งหลายแห่ งในหมู่เกาะสแปรตลี รวมทัง้ แนวปะการั งเฟี ยรี ครอส แนว
ปะการั งกาเวน แนวปะการั งจอห์ นสัน เซาท์ และแนวปะการั งฮิวส์
บนแนวปะการังเฟี ยรี ครอส ซึง่ เป็ นโครงการที่ใหญ่ที่สดุ นัน้ จีน
ได้ เริ่ มสร้ างเกาะที่มีความยาว 3,000 เมตร และความกว้ าง
ประมาณ 250 เมตร ซึง่ มีขนาดใหญ่พอที่จะสร้ างสนามบินได้
ตามรายงานของ เจนส์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ก่อน
หน้ านี ้แนวปะการังดังกล่าวจมอยูใ่ ต้ น� ้ำ
ภาพถ่ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ยังแสดงให้ เห็นว่าจีน
ได้ เริ่ มสร้ างทางวิ่งเครื่ องบินแห่งแรกของตนบนแนวปะการังนัน้
ตามรายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ ภาพถ่ายที่ ไอเอชเอส
เจนส์ ดีเฟนซ์ วีคลีย์ ได้ จากบริ ษัทแอร์ บสั ดีเฟนซ์ แอนด์ สเปซ
เผยให้ เห็นว่ามีการปูพื ้นทางวิ่งเครื่ องบินที่มีขนาดกว้ าง 53 เมตร
และยาว 505 เมตร นอกจากนี ้ ส�ำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุวา่ จีนเริ่ ม
ถมพื ้นที่บนแนวปะการังซูบใู นหมูเ่ กาะสแปรตลี ซึง่ จีนอาจสร้ าง
สนามบินได้ เช่นกัน
แม้ ประเทศอื่น ๆ รวมทังมาเลเซี
้
ยและเวียดนามจะท�ำการ
ปลูกสร้ างหรื อปรับเปลี่ยนที่ดินที่มีอยูซ่ งึ่ มีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กันในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา แต่กิจกรรมของจีนท�ำให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื ้นที่และลักษณะโครงสร้ างทาง
กายภาพของที่ดนิ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ตามที่นางไมรา ราปป์ ฮู
เปอร์ ผู้อ�ำนวยการโครงการเพื่อความโปร่งใสในการเดินทะเลใน
เอเชียและนักวิชาการในโครงการเอเชียของศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และ
นานาชาติศกึ ษาระบุ “ก่อนที่จะมีโครงการบนแนวปะการังเฟี ย
รี ครอส จีนคือผู้อ้างสิทธิรายใหญ่ในพื ้นที่หมูเ่ กาะสแปรตลีเพียง
ชาติเดียวที่ไม่มีสนามบิน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของจีนแตก
ต่างจากของชาติอื่น ๆ เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ เปลี่ยนแปลงขนาด
ของพื ้นที่และลักษณะโครงสร้ างทางกายภาพของที่ดนิ อย่าง
ชนิดพลิกโฉม ในขณะที่ผ้ อู ้ างสิทธิชาติอื่น ๆ ท�ำการปลูกสร้ าง
หรื อปรับเปลี่ยนที่ดนิ ที่มีอยู”่
ความพยายามของจีน “เป็ นกลยุทธ์ที่วางแผนอย่าง
ประณีตและมีระเบียบแบบแผนเพื่อสร้ างเครื อข่ายความเชื่อม
โยงทางอากาศและทางทะเลที่สามารถใช้ เป็ นป้อมปราการ
ครอบคลุมใจกลางพื ้นที่ของหมูเ่ กาะสแปรตลี” นายเจมส์ ฮาร์ ดี
บรรณาธิการฝ่ ายเอเชียแปซิฟิกของ เจนส์ กล่าวกับหนังสือพิมพ์
เดอะวอลล์สตรี ท เจอร์ นลั
สิง่ ที่เรี ยกว่าลัทธิการขยายอาณาเขตอย่างโจ่งแจ้ งนี ้ดู
เหมือนจะเป็ นตัวอย่างล่าสุดที่บง่ บอกอย่างชัดเจนถึงความไม่
สอดคล้ องกันระหว่างค�ำพูดและการกระท�ำของจีน เนื่องจาก
ประเทศนี ้ทวีความมุง่ มัน่ ที่จะเสริ มสร้ างจุดยืนทางยุทธศาสตร์
ของตนให้ มีความแข็งแกร่งในฐานะผู้ดแู ลความมัน่ คงในภูมิภาค
และยืนยันสถานะของตนในดินแดนที่มีข้อพิพาทต่าง ๆ นัก

วิเคราะห์บางรายมีข้อกังวลว่าความไม่สอดคล้ องกันดังกล่าว
อาจสร้ างความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนในภูมิภาคอินโด
เอเชียแปซิฟิก
ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จีนได้ ลงนามในข้ อตกลง
เป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ กับบังกลาเทศเพื่อส่งเสริ มความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางด้ านอื่น ๆ และ
ได้ สร้ างข้ อตกลงกับประเทศอื่น ๆ รวมทังสมาชิ
้
กของสมาคม

ไต้ หวัน

จีน
ลาว

ฟิ ลิปปิ นส์
ทะเลจี นใต้

ไทย
กัมพูชา

เวียดนาม

หมู่เกาะ
สแปรตลี

อ่าวไทย

ทะเลซูลู

บรู ไน
มาเลเซีย

มาเลเซีย

ครี เอทีฟ มาร์ เก็ต

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แม้ วา่
ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ซงึ่ รวมถึงสหรัฐฯ อินเดีย เกาหลีใต้
เวียดนาม ออสเตรเลียและญี่ปนจะยิ
ุ่
นดีที่จะสร้ างความสัมพันธ์
ทางการค้ าแบบทวิภาคีกบั จีน แต่บางประเทศก็เริ่ มมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเจตจ�ำนงและการกระท�ำอันไม่สอดคล้ องกันของจีน
ในการพยายามอย่างหนักที่จะขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็ว นอก
เหนือจากกิจกรรมในหมูเ่ กาะสแปรตลีแล้ ว จีนดูเหมือนจะส่ง
เสริ มความสัมพันธ์ทางด้ านข่าวกรองและการทหารโดยการ
ให้ เงินทุนและสนับสนุนเครื อข่ายท่าเรื อในปากีสถาน ศรี ลงั กา
มัลดีฟส์ บังกลาเทศและพม่า จีนยังได้ สร้ างทางรถไฟผ่าน
ทิเบตใกล้ กบั รัฐสิกขิมที่ดเู หมือนจะเป็ นเส้ นทางส่งก�ำลังบ�ำรุง
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ทหารนาวิกโยธินฟิ ลิปปิ นส์ เคลือ่ นก�ำลังจากเรือลาดตระเวนไป
ยังเรือยางหลังจากปฏิบัตภิ ารกิจทีห่ มู่เกาะเซกันด์ โทมัส โชล
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีทอี่ ยู่ในกรณีพพิ าทใน
ทะเลจีนใต้ ทหารเหล่ านีไ้ ด้ กลับไปยังค่ ายกองทัพเรือในจังหวัด
ปาลาวันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2557 รอยเตอร์
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ทหารเรือ
เวียดนามยืน
รักษาการณ์ ที่
เกาะเถวียนไชซึ่ง
อยู่ในหมู่เกาะ
สแปรตลีเมือ่ เดือน
มกราคม พ.ศ.
2556 รอยเตอร์

ทางทหารไปยังชายแดนของอินเดียตามที่หนังสือพิมพ์
อิ นเดีย เอกซ์ เพรส รายงาน นอกจากนี ้ ดูเหมือนว่าจีนจะ
มีพฤติกรรมที่ยวั่ ยุประเทศต่าง ๆ ที่ตนก�ำลังมีกรณีพิพาท
เกี่ยวกับดินแดนอยูด่ ้ วย ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้ นเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จีนได้ เคลื่อนย้ ายแท่นขุดเจาะ
น� ้ำมันเข้ าไปในเขตเศรษฐกิจของเวียดนามที่อยูใ่ กล้ กบั
หมูเ่ กาะที่ถกู อ้ างสิทธิโดยสองประเทศนี ้ และได้ น�ำแท่นขุด
เจาะน� ้ำมันออกจากพื ้นที่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมในปี
เดียวกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา จีนกล่าวอย่างเปิ ดเผยว่าตน
ต้ องการสร้ าง “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจ
ในรูปแบบใหม่” กับสหรัฐฯ และประเทศมหาอ�ำนาจอื่น ๆ
จีนระบุวา่ ตนส่งเสริ มให้ ภมู ิภาครอบข้ างมีการรวมตัวกัน
อย่างสันติ จีนกล่าวว่าตนพยายามเพิ่มพูนเสถียรภาพ
สันติภาพและความเจริ ญรุ่งเรื องในขณะที่จีนเติบโตขึ ้น
การด�ำเนินการตามนโยบายต่างประเทศหลายประการ
ของจีนส่งผลเสียต่อวัตถุประสงค์เหล่านิ ้ ท�ำให้ ประเทศ
เพื่อนบ้ านต่างไม่ไว้ วางใจในเจตนาของจีนและหวาด
กลัวการถูกครอบง�ำโดยจีน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา กล่าวว่าจีนใช้ “ขนาดและ
อิทธิพลที่เหนือกว่า” กดดันประเทศอื่น ๆ ในเอเชียที่มี
ขนาดเล็กกว่า และกล่าวเตือนจีนในเรื่ องการส่งก�ำลังทหาร
เข้ าไปประจ�ำในหมูเ่ กาะที่มีกรณีพิพาทตามรายงานของ
ส�ำนักข่าวรอยเตอร์
นายซุย เทียนไค เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำสหรัฐฯ อ้ าง
ว่า การก่อสร้ างของจีนรวมทังสิ
้ ง่ ปลูกสร้ างเพื่อการป้องกัน
ทางทหารนันเป็
้ น “เรื่ องปกติ” ตามที่ส�ำนักข่าวรอยเตอร์
ระบุ “แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่า ใคร ๆ ก็สามารถก้ าวก่าย
สถานภาพที่เป็ นอยูข่ องจีน” หรื อ “ละเมิดอธิปไตยของจีน
ซ� ้ำแล้ วซ� ้ำเล่าโดยไม่ได้ รับผลกระทบตามมาได้ ”
ด้ วยพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกันดังกล่าวของจีน
ท�ำให้ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแทบจะไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากลดความเสี่ยงของตนด้ วยการไม่เลือกเข้ าข้ างทัง้
สหรัฐฯ และจีน อันที่จริ งแล้ ว ภูมิภาคนี ้ดูเหมือนก�ำลังตก
อยูใ่ นภาวะที่ยากล�ำบากในแง่ของความมัน่ คง จีนต้ อง
จัดการกับความไม่สอดคล้ องกันระหว่างค�ำพูดและการก
ระท�ำของตนโดยตรง อธิบายเจตจ�ำนงอย่างชัดเจนและ
ด�ำเนินมาตรการเพื่อแก้ ไขข้ อกังวลของประเทศต่าง ๆ ใน
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ภูมิภาค มิฉะนันก็
้ จะเกิดความไร้ เสถียรภาพมากยิ่งขึ ้น
ในภูมิภาค รวมทังท�
้ ำลายโอกาสในการสร้ างความร่วม
มือทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้ วย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจในรูป
แบบใหม่ที่ได้ รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี สี จิ ้น
ผิง คือการสร้ างกรอบการปฏิบตั ทิ ี่ท�ำให้ มนั่ ใจว่าการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีนจะไม่สร้ างความกระทบ
กระทัง่ อันไม่สมควรกับประเทศมหาอ�ำนาจอื่น ๆ ใน
อินโดเอเชียแปซิฟิก ขณะที่กรอบการปฏิบตั ดิ งั กล่าวมี
ผลกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศมหาอ�ำนาจ
ทังหมด
้
(รวมทังญี
้ ่ปนุ่ รัสเซียและอินเดีย) รัฐบาลจีน
ก็มงุ่ มัน่ อย่างเต็มที่ที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมหาอ�ำนาจในรูปแบบใหม่กบั สหรัฐฯ
รายงานของสถาบันวิจยั แห่งชาติทางด้ านภูมิภาค
เอเชียในปี พ.ศ. 2556 ระบุวา่ ในการสร้ างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจในรูปแบบใหม่กบั
สหรัฐฯ นัน้ จีนเสนอแนวทางปฏิบตั ิสามประการหลัก
ที่จะช่วยลดความกระทบกระทัง่ ระหว่างสหรัฐฯ กับ
จีน ประการแรกคือ ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่จะ
มุง่ เน้ นการเจรจาและการแจ้ งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง
ประการที่สองคือ ทังสองฝ่
้
ายต้ องเคารพในผลประโยชน์
ของอีกชาติหนึง่ ตลอดจนข้ อกังวลของกันและกัน และ
ประการสุดท้ ายคือ แต่ละฝ่ ายควรแสวงหาสิง่ ที่มีความ
สนใจร่วมกันที่จะสามารถพัฒนาให้ เป็ นความร่วมมือ
ร่วมกันได้ ทังหมดนี
้
้คือเป้าหมายที่นา่ ยกย่อง แต่กา
รกระท�ำของจีนก็บนั่ ทอนความความพยายามดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง

จีนไม่ให้ ความส�ำคัญกับผลประโยชน์และข้ อกังวล
ของสหรัฐในอินโดเอเชียแปซิฟิกอยูเ่ ป็ นประจ�ำ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องกฎหมายระหว่างประเทศและ
การระงับข้ อพิพาทเกี่ยวกับดินแดน การอ้ างสิทธิของ
จีนในพื ้นที่ภายในเส้ นประเก้ าเส้ นในทะเลจีนใต้ นนั ้
นอกจากจะดูคลุมเครื อแล้ วยังไม่เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์
ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่ องกฎหมายทะเล
ตามที่ระบุในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2557 จีนไม่ได้ อธิบายให้ แน่ชดั ถึง
สิง่ ที่ตนก�ำลังอ้ างสิทธิ ไม่วา่ จะเป็ นแผ่นดิน น่านน� ้ำ
อธิปไตยหรื อเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและไม่มีการก�ำหนด
เขตแดนเป็ นพิกดั ที่แน่นอน แม้ จีนจะไม่ได้ มีข้อพิพาท
เกี่ยวกับอาณาเขตกับสหรัฐฯ โดยตรง แต่สหรัฐฯ ก็ให้
ความส�ำคัญกับกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่วแน่
เสมอ และการยึดมัน่ ในกฎหมายดังกล่าวยังคงเป็ นสิง่ ที่
สหรัฐฯ ใส่ใจตลอดมา เมื่อสหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อ
การกระท�ำของจีนในประเด็นนี ้ จีนได้ ต�ำหนิสหรัฐฯ ไม่
ให้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งทางด้ านดินแดนใน
ทะเลจีนใต้ “แม้ วา่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนและออสเตรเลี
ุ่
ย
จะเป็ นพันธมิตรกัน แต่ก็ไม่ควรใช้ สงิ่ นี ้เป็ นข้ ออ้ างในการ
แทรกแซงกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดน มิฉะนันปั
้ ญหา
จะยิ่งซับซ้ อนมากขึ ้นไปอีกและท�ำให้ ผลประโยชน์ของ
ทุกฝ่ ายเกิดความเสียหาย” โฆษกหญิงกระทรวงการ
ต่างประเทศของจีนระบุในเว็บไซต์ของกระทรวงใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 “เราเรี ยกร้ องให้ ประเทศที่
เกี่ยวข้ องเคารพในข้ อเท็จจริ งนี ้ แยกแยะถูกผิด ใช้ ความ
ระมัดระวัง และงดเว้ นค�ำพูดและการกระท�ำที่ไม่สง่
เสริ มการแก้ ปัญหาและเป็ นบ่อนท�ำลายเสถียรภาพของ
ภูมิภาค”
แม้ นายสี จิ ้นผิงเองจะระบุวา่ สหรัฐฯ คือหนึง่ ใน
ประเทศแห่งภูมิภาคแปซิฟิกที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับ
ความมัน่ คงของเอเชียอย่างแท้ จริ ง “จีนและสหรัฐฯ ควร
เพิ่มการเจรจาและการประสานงานเกี่ยวกับกิจการ
ในเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง เคารพและใส่ใจในผล
ประโยชน์และข้ อกังวลของกันและกันในภูมิภาคนี ้ และ
พัฒนาการประสานงานที่ครอบคลุม” ประธานาธิบดี
ของจีนกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับ นายบา
รัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2557
นอกจากนี ้ จีนยังมีกรณีพิพาทดินแดนบางประการ
กับประเทศพันธมิตรตามสนธิสญ
ั ญาของสหรัฐฯ อย่าง
ญี่ปนและฟิ
ุ่
ลปิ ปิ นส์ ถึงแม้ สหรัฐจะไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วม
อย่างเป็ นทางการในการก�ำหนดว่าอาณาเขตใดเป็ น
ของประเทศใด แต่วิธีการแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทเหล่านี ้ก็
ท�ำให้ สหรัฐฯ มีความกังวลในเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งยวด
กองทัพจีนดูเหมือนจะก�ำลังทดสอบท่าทีของ
นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ น เดินผ่ าน นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี ในระหว่ างพิธีเปิ ด
การประชุมความร่ วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกทีก่ รุงปักกิง่ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
รอยเตอร์
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มุมมองทางอากาศ
ของหมู่เกาะใน
ทะเลจีนตะวันออก
ทีก่ ำ� ลังมีกรณีพพิ าท
ทีญ
่ เี่ รียกว่ าหมู่
เกาะเซนกากุ และ
จีนเรียกว่ าหมู่เกาะ
เตียวหยู รอยเตอร์

หลาย ประเทศ จีนสร้ างความบาดหมางกับญี่ปนในปี
ุ่
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ด้ วยการส่งหน่วยยามฝั่ งของ
ตนที่ก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ ้นเรื่ อย ๆ เข้ าไปลาดตระเวนบ่อย
ครัง้ ขึ ้นบริ เวณรอบหมูเ่ กาะในทะเลจีนตะวันออกที่มีข้อ
พิพาทกันอยู่ ที่ญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่าหมูเ่ กาะเซนกากุ และจีนเรี ยก
ว่าหมูเ่ กาะเตียวหยู ในปี พ.ศ. 2555 จีนยึดหมูเ่ กาะสการ์
โบโรห์ โชล จากฟิ ลปิ ปิ นส์และเข้ าแทรกแซงเรื อฟิ ลปิ ปิ นส์
ที่ก�ำลังเดินทางไปยังหมูเ่ กาะเซกันด์ โทมัส โชล ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
การกระท�ำดังกล่าวของจีนต่อญี่ปนและฟิ
ุ่
ลปิ ปิ นส์มกั
จะแฝงไว้ ด้วยการกดดันทางทหารและการข่มขูอ่ ยูก่ ลาย ๆ
นายสี จิ ้นผิง และนายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปนุ่ ได้
ร่วมประชุมทีก่ รุงปั กกิง่ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพือ่
หารือเกีย่ วกับจุดยืนทีแ่ ตกต่างกันของทังสองฝ่
้
ายในทะเลจีน

ตะวันออกรวมทังเรื
้ ่องอืน่ ๆ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์
เดอะนิวยอร์ ก ไทมส์ ความปลอดภัยของพันธมิตรยังคงเป็ น
สิง่ ทีส่ หรัฐฯ ให้ ความสนใจเป็ นหลัก และภัยคุกคามทีอ่ าจ
เกิดขึ ้นกับพันธมิตรตามสนธิสญ
ั ญาของสหรัฐฯ ก็ถอื ว่าเป็ น
ข้ อกังวลอันใหญ่หลวง
นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาอ�ำนาจในรูปแบบใหม่แล้ ว นายสี จิ ้นผิง ได้ กล่าวในที่
ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556 ว่า หนึง่ ในวัตถุประสงค์ของนโยบายต่าง
ประเทศของจีนคือการส่งเสริ มให้ ภมู ิภาครอบข้ างของตน
รวมตัวกันเป็ นประชาคมนานาชาติอย่างสันติ สมุดปกขาว
ของคณะมนตรี แห่งรัฐของจีนในปี พ.ศ. 2554 ว่าด้ วยเรื่ อง
“การพัฒนาอย่างสันติของจีน” ยังระบุวา่ จีนพยายามที่จะ
เพิ่มเสถียรภาพ ความสงบสุขและความเจริ ญรุ่งเรื องใน
APD FORUM
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นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดี
จีน (ขวา) แสดงท่ าทางขณะ
สนทนากับนายเหงียน ฟู จอง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม ทีม่ หาศาลา
ประชาชนในกรุงปักกิง่ เมือ่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
รอยเตอร์
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ภูมิภาค แต่การกระท�ำของจีนก็เหมือนจะท�ำลาย
วัตถุประสงค์เหล่านี ้อีกเช่นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในทะเลจีนใต้
การกระท�ำต่าง ๆ ดังกล่าวดูจะตรงข้ ามกับ
นโยบายของจีนที่ต้องการจะส่งเสริ มให้ ภมู ิภาค
รอบข้ างของตนรวมตัวกันอย่างมีเสถียรภาพ ใน
บทวิเคราะห์เรื่ อง จับตาดูผูน้ �ำจี น ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารของสถาบันฮูเวอร์ ที่เขียนโดยนายไมเคิล
สเวน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศจีนและเอเชีย
ตะวันออก เจ้ าหน้ าที่อาวุโสของมูลนิธิคาร์ เนกี
เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศระบุวา่ นโยบาย
เส้ นทางสายไหมทางบกและทางทะเลฉบับใหม่
ของจีนคือความพยายามที่จะเพิ่มและขยายเขต
อิทธิพลของจีนให้ กว้ างใหญ่ออกไปอีกด้ วยการ
สร้ างสภาพแวดล้ อมทางการเมืองและเศรษฐกิจ
แบบบูรณาการที่มีความมัน่ คงและความเจริ ญ
รุ่งเรื องที่เอื ้อต่อการสร้ างกรอบการปฏิบตั ติ าม
วิถีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจใน
รูปแบบใหม่ดงั ที่จีนได้ กล่าวไว้ เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่รอบข้ างนี ้ และการ
ผนวกชาติตา่ ง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ าไว้
ในนโยบายเหล่านี ้คือสิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จ
ตามวิถีความสัมพันธ์ของชาติมหาอ�ำนาจในรูป
แบบใหม่ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้ อ้างสิทธิในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ใน
ทะเลจีนใต้ ซงึ่ เป็ นพื ้นที่เดียวกันกับที่จีนก�ำลังสร้ าง
ฐานปฏิบตั กิ ารทหารอยู่ แถลงการณ์ของฟิ ลปิ ปิ นส์
และเวียดนามเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
ระบุวา่ การสร้ างเกาะเทียมและฐานปฏิบตั กิ าร
ทหารในดินแดนที่มีกรณีพิพาทมีแต่จะท�ำให้ ความ
ตึงเครี ยดทางการเมืองและการขาดเสถียรภาพใน
ภูมิภาคเพิ่มสูงขึ ้น ประเด็นหลักของแถลงการณ์ดงั
กล่าวคือการแสดงความกังวลอย่างยิ่งยวดในเรื่ อง
“การถมดินเป็ นพื ้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็ นภัยคุกคาม
ต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี ้ ตลอดจน
ชีวิตผู้คนจ�ำนวนมากทัว่ รัฐชายฝั่ งต่าง ๆ” ตามที่
นิตยสาร เดอะดิ โพลแมต รายงานในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558

แล้ วจีนอาจจะได้ เรี ยนรู้วา่ แม้ จะมีสงิ่ ล่อใจทาง
เศรษฐกิจมากขนาดไหน แต่ก็ไม่สามารถโน้ มน้ าวให้ ชาติ
ต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกมองข้ ามการสร้ างฐานทัพเรื อ
และฐานทัพอากาศของจีนบนพื ้นที่ที่ชาติเหล่านันอ้
้ างสิทธิ
ได้ ประเทศต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ อาจเริ่ มปฏิเสธแผนการ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของจีนจนกว่าจีนจะแก้ ไขข้ อ
กังวลทางการเมืองของประเทศเหล่านี ้ ข้ อตกลงระหว่าง
เวียดนามกับฟิ ลปิ ปิ นส์แสดงให้ เห็นว่า ประเทศเหล่านี ้มอง
ว่าการสร้ างฐานปฏิบตั กิ ารทหารในดินแดนที่มีข้อพิพาท
คือการข่มขูน่ นั่ เอง หากจีนไม่เปลี่ยนแนวทางปฏิบตั ิ ในไม่
ช้ าประเทศเหล่านี ้อาจปฏิเสธโครงการต่าง ๆ เช่น นโยบาย
เส้ นทางสายไหมทางบกและทางทะเลฉบับใหม่ เป็ นต้ น

แนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดเสถียรภาพ

จีนสามารถท�ำอะไรได้ บ้างเพื่อจัดการกับข้ อกังวลของ
ประเทศเพื่อนบ้ านในอินโดเอเชียแปซิฟิก เริ่ มแรกจีน
อาจต้ องปฏิบตั ติ ามแนวทางข้ อที่ 1 ของวิถีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจในรูปแบบใหม่ นัน่ คือ มุง่
เน้ นการเจรจาและแจ้ งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน หากจีนต้ องการบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่ องการส่ง
เสริ มความมัน่ คง ความเจริ ญรุ่งเรื องและความร่วมมือใน
ภูมิภาคอย่างจริ งจังตามที่ตนกล่าวไว้ การแสดงให้ เห็นถึง
มุมมองและวัตถุประสงค์ทางการทูตก็ไม่นา่ จะเป็ นเรื่ องที่
ยากล�ำบาก การระบุความต้ องการที่ชดั เจนและเจาะจง
ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการอ้ างสิทธิในดินแดน
จะช่วยลดความกังวลของประเทศในภูมิภาคที่มีตอ่ การ
กระท�ำของจีน
ทังนี
้ ้ จีนอาจต้ องแสดงให้ เห็นว่านโยบายของจีนนัน้
ส่งเสริ มเสถียรภาพ ความเจริ ญรุ่งเรื องและความร่วมมือ
ในภูมิภาคอย่างไร หากจีนมีแผนที่ชดั เจนที่แสดงให้ เห็น
ว่าการปฏิบตั ขิ องตนในทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออก
จะช่วยส่งเสริ มวัตถุประสงค์ที่ตนก�ำหนดไว้ ได้ ก็ควรชี ้แจง
เหตุผลนันกั
้ บประเทศอื่น ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก แม้
เหล่าเพื่อนบ้ านจะไม่เห็นด้ วยกับการประมาณการของจีน
แต่การประกาศหลักการของตนโดยตรงจะช่วยให้ ทกุ ฝ่ าย
มีความเข้ าใจตรงกันมากขึ ้น และสามารถแก้ ไขความขัด
แย้ งได้ ตรงจุด หากประเทศต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิก
ไม่พดู จากันตรง ๆ การตระหนักถึงความจริ งข้ อนี ้ก็เป็ นสิง่
ส�ำคัญและลงมือแก้ ไขโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อหลีก
เลี่ยงความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ จีนอาจต้ องด�ำเนินขันตอนที
้
่เป็ นรูปธรรม
มากขึ ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึงเจตนาอันเอื ้อเฟื อ้ และมัน่ คง
ขันตอนเหล่
้
านี ้จะต้ องสอดคล้ องกับข้ อกังวลในภูมิภาค
โดยตรงเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดี ตัวอย่างเช่น จีนควร
ระบุพิกดั ที่แน่นอนของพื ้นที่ภายในเส้ นประเก้ าเส้ นใน
ทะเลจีนใต้ และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนอ้ างสิทธิ
อย่างเจาะจง (ไม่วา่ จะเป็ นที่ดนิ น่านน� ้ำอธิปไตย และเขต

เศรษฐกิจจ�ำเพาะ) การกระท�ำดังกล่าวจะท�ำให้ คกู่ รณี
พิพาทอื่น ๆ เข้ าใจสิง่ ที่จีนอ้ างสิทธิอย่างชัดเจน ซึง่ จะช่วย
ลดความหวาดกลัวต่อการถูกครอบง�ำ
อีกขันตอนหนึ
้
ง่ ที่ท้าทายความสามารถอย่างยิ่งคือ
การยุตกิ ารก่อสร้ างที่ตงทางทหารในทะเลจี
ั้
นใต้ ความ
พยายามในการก่อสร้ างอย่างต่อเนื่องของจีนเป็ นปั จจัย
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการผลักดันให้ เกิดการขาดเสถียรภาพ
ในภูมิภาค การยุตกิ ารก่อสร้ างเพื่อให้ เกิดการเจรจาจะช่วย
บรรเทาความหวาดวิตกได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ จีนและ
อาเซียนควรมีการเจรจาทางการทูตเนื่องจากมีการอ้ าง
สิทธิทบั ซ้ อนกันในพื ้นที่หลายแห่งในทะเลจีนใต้ การเจรจา
ทางการทูตจะเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ แลก
เปลี่ยนมุมมองอย่างสร้ างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

การก่ อสร้ างทีแ่ นวปะการังเฟี ยรี ครอส ในหมู่เกาะสแปรตลีทมี่ กี รณีพพิ าท

อีพีเอ

ท�ำในสิ่งที่พดู

ความไม่สอดคล้ องกันระหว่างเจตจ�ำนงที่จีนระบุกบั สิง่ ที่
ท�ำจริ งท�ำให้ ภมู ิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกขาดเสถียรภาพ
จีนอ้ างว่าตนแสวงหาสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริ ญ
รุ่งเรื องในภูมิภาค แต่การกระท�ำของจีนในแง่การเมืองและ
ความมัน่ คงดูเหมือนจะท�ำลายวัตถุประสงค์เหล่านี ้
บางทีจีนอาจมีแผนปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกันไว้ อยูแ่ ล้ ว
ที่จีนเชื่อว่าจะสามารถอธิบายความไม่สอดคล้ องที่เป็ น
อยูน่ ี ้ได้ อย่างสมเหตุสมผล แต่ตราบใดที่จีนยังไม่แสดงให้
ภูมิภาคเห็นเช่นนัน้ ก็จะเกิดการขาดเสถียรภาพและความ
มัน่ คงในภูมิภาคมากขึ ้นเรื่ อย ๆ หากจีนไม่สามารถจัดการ
กับข้ อกังวลทางการเมืองและความมัน่ คงของประเทศ
เพื่อนบ้ าน ความมุง่ มัน่ ในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
o
ความมัน่ คงของจีนก็อาจจะล้ มเหลวทังหมด
้
APD FORUM
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การลดภัยคุกคาม

จากการ
ก่ อการร้ าย
ของนักรบที่
เดินทางกลับ
ประเทศ

กลุ่มนักรบหัวรุนแรงทีก่ ลับจากซี เรี ยและอิ รกั
ต้องได้รบั การฟื ้ นฟูพฤติ กรรม
และน�ำกลับเข้าสู่สงั คม
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เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

มีเหตุผลมากมายนับไม่ถ้วนที่ท�ำให้ บคุ คลต่าง ๆ กลายเป็ น
นักรบต่างชาติ ที่ยินดีจะเดินทางไปยังต่างประเทศไกลจาก
บ้ านเกิดเมืองนอนเป็ นระยะทางหลายพันไมล์เพื่อเข้ าร่วมใน
การสู้รบอันรุนแรง

ไม่มีใครรู้แน่ชดั ว่าบุคคลที่เลือกเส้ นทางนี ้ที่ไปร่วมสู้รบในพื ้นที่ขดั แย้ งใน
ซีเรี ยและอิรักมีจ�ำนวนเท่าไร ตัวเลขประมาณการระบุวา่ มีจ�ำนวนกว่า
20,700 คน ซึง่ มากกว่าจ�ำนวนนักรบต่างชาติที่เข้ าร่วมกับกลุม่ มูญาฮีดีนใน
อัฟกานิสถานเพื่อการต่อสู้ที่ยาวนาน 10 ปี กับอดีตสหภาพโซเวียต
อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงเห็นพ้ องกันว่า นักรบ
นอกประเทศจ�ำนวนมากจะเดินทางกลับบ้ านเกิดของตนในที่สดุ และ
อันตรายที่จะเกิดจากกลุม่ นักรบดังกล่าวก็มีอยูจ่ ริ ง
ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยศูนย์นานาชาติ
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหัวรุนแรงและความรุนแรงทางการเมือง (ไอ
ซีเอส อาร์ ) และกลุม่ ซูฟานแสดงให้ เห็นว่า มีนกั รบเข้ าร่วมจากกว่า 80
ประเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยนักรบกว่า 11,000 คนจากตะวันออกกลาง 4,000
คนจากประเทศในยุโรปตะวันตก 250 คนจากออสเตรเลีย 100 คนจากจีน
และสหรัฐอเมริ กา 60 คนจากอินโดนีเซีย และมีจ�ำนวนเล็กน้ อยที่มาจาก
นิวซีแลนด์ ญี่ปนุ่ บังกลาเทศ มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ ขณะที่สงครามยัง
ด�ำเนินต่อไป นักรบที่หลัง่ ไหลกลับไปยังบ้ านเกิดของตนในภูมิภาคอินโด
เอเชียแปซิฟิกก็มีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มขึ ้น พร้ อมกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นได้
“เมือ่ เทียบกับผู้ทไี่ ม่มปี ระสบการณ์แล้ ว นักรบนอกประเทศทีผ่ า่ นการสู้รบ
มาก่อน มีแนวโน้ มมากกว่าทีจ่ ะมองว่าการก่อเหตุในประเทศนันเป็
้ นสิง่ ทีช่ อบ
ธรรม” นายโทมัส เฮกกัมเมอร์ ผู้อำ� นวยการศูนย์วจิ ยั ด้ านการก่อการร้ ายแห่ง
สถาบันวิจยั กลาโหมของนอร์ เวย์กล่าว จากการศึกษานักรบต่างชาติจ�ำนวน
945 คนในระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2553 นายเฮกกัมเมอร์ คาดว่านักรบ
1 ใน 9 คน “กลับไปโจมตี” ในบ้ านเกิดของตน นาย เฮกกัมเมอร์ ได้ ตีพิมพ์
ผลการวิจยั ของตนในวารสาร อเมริ กนั โพลิ ติคอล ไซเอนซ์ รี วิว ในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
นอกจากนี ้ การโจมตีในประเทศที่วางแผนโดยนักรบที่เดินทางกลับ
ประเทศมักจะมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ผลการศึกษาของนายเฮกกัมเมอร์
ระบุวา่ แผนการดังกล่าวของนักรบที่เคยสู้รบนอกประเทศมีโอกาสที่จะน�ำ
ไปปฏิบตั มิ ากขึ ้น 1.5 เท่า และมีแนวโน้ มที่ท�ำให้ เกิดการสูญเสียชีวิตมาก
ขึ ้นสองเท่า ผลการศึกษาอื่น ๆ บ่งชี ้ว่าการมีสว่ นร่วมในแผนการก่อการร้ าย
ของนักรบนอกประเทศในการโจมตีในประเทศยังช่วยเพิ่มระดับความรุนแรง
และการน�ำไปใช้ ได้ จริ งอีกด้ วย ดังที่นายปี เตอร์ นิวแมนน์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์
นานาชาติเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหัวรุนแรงและความรุนแรงทางการ
เมืองระบุ
จากภาพบน:

เจ้ าหน้ าทีข่ องกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงอิรักจับกุมผู้ต้องสงสั ยว่ าเป็ นนักรบของรัฐ
อิสลามแห่ งอิรักและซีเรีย (ไอซิส) ทีเ่ มืองเจอร์ ฟ อัลซาคาร์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
ต�ำรวจต่ อต้ านการก่ อการร้ ายจู่โจมบ้ านของผู้ต้องสงสั ยว่ าเป็ นสมาชิกของกลุ่มไอซิส
ในกรุงจาการ์ ตา อินโดนีเซีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจออสเตรเลียพร้ อมด้ วยหุ่นยนต์ เคลือ่ นก�ำลังไปยัง ลินดต์ คาเฟ่ ทีต่ ้งั
อยู่ตรงใจกลางเมืองซิดนีย์ทมี่ ปี ระชาชนหลายคนถูกมือปื นจีเ้ ป็ นตัวประกันในเดือนใน
ธันวาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์
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นักรบญิฮาดราว 30 คนได้ เดินทางกลับบ้ านเกิดของตนใน
ออสเตรเลียเรี ยบร้ อยแล้ วหลังจากที่ได้ เดินทางไปสู้รบในต่าง
ประเทศ ตามที่หนังสือพิมพ์ เดอะเฮรัลด์ ซัน รายงานในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 “นักรบนอกประเทศก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ ้น ผู้
ที่ทราบว่าเป็ นผู้เห็นอกเห็นใจและผู้สนับสนุนกลุม่ หัวรุนแรงก็ก�ำลัง
เพิ่มจ�ำนวนขึ ้น และผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นผู้ก่อการร้ าย รวมทัง้
หลายคนที่อาศัยอยูใ่ นหมูพ่ วกเราก็ก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ ้นด้ วยเช่น
กัน” นายโทนี แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลียกล่าวในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ รวมทังกองทั
้
พและหน่วยรักษา
ความมัน่ คงในอินโดเอเชียแปซิฟิกตลอดจนพื ้นที่อื่น ๆ ก็มีขีดความ
สามารถและเครื่ องมือในการลดภัยคุกคามดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญ
แนะน�ำให้ มองหาช่องทางที่จะกระตุ้นให้ บรรดาผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะ
ก่ออันตรายให้ เลือกทางเดินที่ไม่ต้องใช้ ความรุนแรงและใช้ วิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การจับกุม การปฏิเสธวีซา่ การควบคุมตัวเพื่อป้องกันไว้
ก่อน และการขัดขวางในรูปแบบอื่น ๆ ในกรณีที่จ�ำเป็ น
วิธีการป้องกันต่าง ๆ ประกอบด้ วย การส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่อยาก
เป็ นนักรบเข้ าไปมีสว่ นร่วมในชุมชนมากขึ ้นเพื่อชักน�ำไม่ให้ คนเหล่า
นี ้เดินทางไปยังอิรักหรื อซีเรี ยตังแต่
้ แรก การสกัดกันเส้
้ นทางการ
เดินทาง การควบคุมชายแดนให้ มีความแข็งแกร่งมากขึ ้น และ
การพัฒนาโครงการที่ขจัดความคิดแบบหัวรุนแรงเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักรบที่เดินทางกลับมา ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารข้ อ
เสนอแนะเชิงนโยบายของสถาบันบรูกกิงส์ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 หัวข้ อ “จงระวัง จงระวังเอาไว้ บ้าง: ภัยคุกคามจากการ
ก่อการร้ ายที่เกิดจากนักรบตะวันตกที่ไปสู้รบในซีเรี ยและอิรัก”
นอกจากนี ้ รัฐบาลต่าง ๆ ทัว่ ทังภู
้ มิภาคก็ก�ำลังเสริ มสร้ างความ
พยายามในการต่อต้ านการก่อการร้ ายให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้นใน
หลาย ๆ ด้ าน ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลียจะแต่งตังผู
้ ้ ประสานงานด้ าน
การต่อต้ านการก่อการร้ ายแห่งชาติและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ ของ
ประเทศในการต่อต้ านการก่อการร้ ายและต่อต้ านแนวคิดสุดโต่งที่
นิยมความรุนแรงโดยร่วมมือกับรัฐและดินแดนต่าง ๆ ของตนเพื่อ
ประสานความพยายามให้ ดีขึ ้นในการต่อต้ านภัยคุกคามดังกล่าว
ที่เกิดจากแนวคิดแบบหัวรุนแรงและผู้ก่อเหตุที่เป็ นคนในประเทศ
นายกรัฐมนตรี แอบบอตต์ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การยับยัง้ อิทธิพลของภัยคุกคาม

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า แม้ นกั รบนอกประเทศจะหลัง่ ไหลกลับบ้ านเป็ น
จ�ำนวนค่อนข้ างมาก แต่ปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะก่อให้ เกิดอันตราย
ต่อความมัน่ คงในวงกว้ าง “นักรบในนอกประเทศส่วนใหญ่ที่มีอยู่
ล้ นหลาม จะไม่กลับไปท�ำการก่อการร้ ายในประเทศของตนเอง”
นายโทมัส โจสเซลีน นักวิชาการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ต่อต้ านการก่อการร้ ายของมูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตย
กล่าวกับหนังสือพิมพ์ เดอะเจแปนไทมส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 “แต่นกั รบบางรายก็จะท�ำ อันตรายที่แท้ จริ งคือเมื่อนักรบ
นอกประเทศมีจ�ำนวนมากขึ ้น องค์กรก่อการร้ ายก็จะมีแหล่งคัดสรร
สมาชิกใหม่ที่มีความสามารถมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน ซึง่ เป็ นการเพิ่ม
โอกาสให้ กลุม่ ก่อร้ ายค้ นพบนักรบที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง มี
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ต�ำรวจต่ อต้ านการก่ อการร้ ายเดินน�ำเจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัยทีถ่ อื
ถุงบรรจุหลักฐานทีไ่ ด้ จากการจู่โจมบ้ านของชายคนหนึ่งในจังหวัดบัน
เตน ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 บุคคลดังกล่ าวเป็ น
ผู้ต้องสงสั ยว่ ามีส่วนเกีย่ วข้ องกับรัฐอิสลามแห่ งอิรักและซีเรีย รอยเตอร์

ความฉลาดเฉลียวและความมุง่ มัน่ และสามารถประยุกต์แผนการ
ต่าง ๆ ให้ น�ำไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมในประเทศบ้ านเกิดของตนเอง”
อิทธิพลของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) ได้ ปรากฏให้ เห็น
บ้ างแล้ วในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกในลักษณะของภัยแฝงอื่น ๆ
เหตุระเบิดขนาดเล็กที่ห้างสรรพสินค้ าในกรุงจาการ์ ตา อินโดนีเซีย
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จากระเบิดที่ท�ำขึ ้นเอง
คือตัวอย่างหนึง่ ที่สร้ างความหวาดกลัวว่าอิทธิพลของกลุม่ ไอซิสจะ
แทรกซึมเข้ าไปในภูมิภาค
สื่อต่าง ๆ รายงานว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้ านการก่อการร้ ายซึง่
รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียและนาง
ซิดนีย์ โจนส์ จากสถาบันเพื่อการวิเคราะห์นโยบายด้ านความขัด
แย้ งยืนยันว่า ลูกระเบิดที่มีสว่ นประกอบของก๊ าซคลอรี น แบตเตอรี่
กระป๋ องสีและสายไฟ อาจเป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่บง่ ชี ้ว่ากลุม่ หัวรุนแรง
ในท้ องถิ่นได้ ใช้ กลยุทธ์ของกลุม่ ไอซิสเนื่องจากก๊ าซคลอรี นคือ
ส่วนประกอบที่กลุม่ นี ้นิยมใช้ ลูกระเบิดดังกล่าวที่ถกู วางไว้ ห้องน� ้ำ
สาธารณะจุดระเบิดไม่ตดิ และไม่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บใด ๆ กลุม่ ไอ
ซิสได้ ใช้ ก๊าซคลอรี นในการโจมตีในตะวันออกกลางซึง่ เป็ นกลยุทธ์ที่
กลุม่ หัวรุนแรงในในอินโดนีเซียไม่เคยใช้ มาก่อน
โดยทัว่ ไป “อินโดนีเซียมีข้อกังวลหลัก ๆ อยูส่ องประการ” นาง
โจนส์กล่าวกับหนังสือพิมพ์ เดอะนิ วยอร์ กไทมส์ ในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 “ประการแรกคือ การกลับบ้ านเกิดของนักรบนอก
ประเทศ อาจหมายถึงการกลับไปเป็ นผู้น�ำให้ กบั ขบวนการญิฮาดที่
ก�ำลังขาดความสามารถและอ่อนแออย่างหนักที่นี่ ประการที่สองคือ
กระบวนการการระดมทุนเพื่อสนับสนุนซีเรี ยอาจท�ำให้ ฐานทรัพยากร
ของกลุม่ ต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย เช่น กลุม่ เจมาห์ อิสลามิยาห์ (เจไอ) มี
ความแข็งแกร่งมากขึ ้น” กลุม่ เจไอคือกลุม่ ก่อการร้ ายในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ อัลกออิดะห์ที่ก่อเหตุระเบิดใน
บาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2545 นางโจนส์กล่าวว่าการฟื น้ ตัวของกลุม่ เจไอ
อาจท�ำให้ เกิดผลกระทบในระยะยาว

สมาชิกใหม่ ท่ ไี ม่ หลงผิด

นักรบต่างชาติหลายคนจะไม่มีโอกาสได้ กลับบ้ านตลอดไปด้ วย
สาเหตุหลายประการ ความเป็ นจริ งที่นกั รบต่างชาติเผชิญในการสู้
รบในต่างประเทศมักจะเป็ นเรื่ องที่โหดร้ าย โดยทัว่ ไปแล้ วกลุม่ ไอซิส
จะให้ สมาชิกใหม่ชาวต่างชาติท�ำหน้ าที่มือระเบิดพลีชีพ ท�ำการโจมตี
ระลอกแรกและท�ำสิง่ ที่เรี ยกว่าการสละชีพเพื่อศรัทธาอันแน่วแน่ ตาม
ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในผลการวิจยั ของสถาบันบรูกกิงส์ที่เผยแพร่ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 โดยนายแดเนียล บายแมน ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
วิจยั ของศูนย์นโยบายตะวันออกกลาง และนายเจเรมี ชาปิ โร นัก
วิชาการจากศูนย์ศกึ ษาสหรัฐอเมริ กาและยุโรป สมาชิกใหม่จ�ำนวน
มาก เสียชีวิตจากการโจมตีแบบพลีชีพหรื อการยิงปะทะกับกองก�ำลัง
ฝ่ ายตรงข้ าม นายนิวแมนน์จากศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาเกี่ยว
กับแนวคิดหัวรุนแรงและความรุนแรงทางการเมืองคาดว่าว่ามีนกั รบ
ต่างชาติร้อยละ 5 ถึงร้ อยละ 10 เสียชีวิตหลังจากเข้ าสูส่ มรภูมิเพียง
ไม่นาน
พล.อ.อาลี อัลวาซีร์ แห่งกองทัพอิรักกล่าวกับ เดอะเจแปนไทมส์
ว่า ในการต่อสู้กบั กลุม่ ไอซิสในจังหวัดดิยาลานัน้ “เรามักจะเห็น
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นักรบต่างชาติในการโจมตีระลอกแรก จากนันนั
้ กรบอาหรับจะเข้ ามา
เมื่อพื ้นที่ปลอดภัยแล้ ว” ผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ คาดการณ์วา่ การส่ง
นักรบต่างชาติไปต่อสู้ในแนวหน้ าคือส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ระยะยาวของ
กลุม่ ไอซิสเพื่อให้ “กลุม่ ของตนยังคงอยูแ่ ละเติบโตต่อไป”
ผู้เขียนงานวิจยั ของสถาบันบรูกกิงส์พบว่ายังคงมีคนอื่น ๆ ที่อยาก
ไปเป็ นนักรบนอกประเทศถูกจับกุมหรื อสกัดกันโดยหน่
้
วยข่าวกรอง
และหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายเพราะการตามรอยคนเหล่านี ้สามารถ
ท�ำได้ อย่างง่ายดายในหลาย ๆ กรณี ส่วนผู้ที่ไม่ได้ ถกู จับกุมในระหว่าง
การเดินทางหรื อถูกสังหาร ก็อาจจะสู้รบต่อไปในพื ้นที่ที่มีความขัดแย้ ง
แต่ก็มีนกั รบต่างชาติจ�ำนวนมากที่เลิกหลงผิดหลังจากเข้ าร่วมการต่อสู้
เพียงไม่นานและเดินทางกลับบ้ านเพื่อด�ำเนินชีวิตแบบไม่ต้องใช้ ความ
รุนแรง
เพื่อลดภัยคุกคามนอกเขตสงคราม นายซีอดั อักคัล นักวิจยั อาวุโส
ของศูนย์อลั อาห์รามเพื่อการศึกษาทางยุทธศาสตร์ และการเมืองที่มีที่
ตังอยู
้ ใ่ นกรุงไคโร กล่าวกับวอยซ์ ออฟ อเมริ กาในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 ว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงควรให้ ความสนใจกับวิธีส้ ู
รบจริ ง ๆ ของกลุม่ ไอซิสด้ วย “ในเรื่ องภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ที่นกั รบนอกประเทศหล่านี ้เดินทางกลับบ้ านและด�ำเนินพฤติกรรมที่

คล้ ายคลึงกันในภูมิล�ำเนาเดิมหรื อในดินแดนบ้ านเกิดของตนนัน้ ผม
มองว่ามันขึ ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ขององค์กรนัน้ ๆ” นายอักคัลกล่าว “วิธีการ
ที่กลุม่ ใช้ จริ ง ๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ”

การจัดการกับผู้ท่ เี ดินทางกลับมา

หน่วยต่อต้ านการก่อการร้ ายและการบังคับใช้ กฎหมายรวมถึงเจ้ า
หน้ าที่รักษาความมัน่ คงอื่น ๆ จะต้ องเผชิญกับความท้ าทายอันใหญ่
หลวงหลายประการในการจัดการกับบรรดานักรบนอกประเทศที่หลัง่
ไหลกลับบ้ าน ก่อนอื่นเจ้ าหน้ าที่จะต้ องคัดแยกคนที่เดินทางกลับมา
เพื่อตรวจหาและเฝ้าจับตาดูคนที่ต้องให้ ความสนใจ และคนที่ตงใจจะ
ั้
เปิ ดฉากโจมตี จากนันจึ
้ งน�ำคนที่หนั หลังให้ กบั กลุม่ หัวรุนแรงโดยสิ ้นเชิง
กลับเข้ าสูส่ งั คมปกติใหม่อีกครัง้ ตามข้ อมูลที่สรุปไว้ ในเอกสารข้ อเสนอ
แนะเชิงนโยบายของสถาบันบรูกกิงส์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ประเทศต่าง ๆ ควรเปิ ดโอกาสให้ มกี ารพูดคุยกันอย่างเปิ ดเผยและ
จริงใจกับนักรบทีเ่ ดินทางกลับประเทศ นายจาค็อบ บันด์สการ์ ด นายก
เทศมนตรีเมืองอาร์ ฮสุ ประเทศเดนมาร์ ก และหัวหน้ าโครงการฟื น้ ฟู
พฤติกรรมนักรบญิฮาดของเมืองดังกล่าวอธิบาย นายบันด์สการ์ ด ได้
กล่าวในที่ประชุมของสถาบันวอชิงตันเพื่อการวิเคราะห์นโยบาย

เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยรักษาความมัน่ คงพลเรือนของสเปนถือถุงบรรจุหลักฐานทีศ่ าลแห่ งชาติของ
สเปนในกรุงมาดริด หลักฐานดังกล่ าวถูกยึดได้ ในระหว่ างการจับกุมคน 10 คนในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2558 ทีเ่ มืองบาร์ เซโลนาและเมืองตาร์ ราโกนา คนกลุ่มนีถ้ ูกตั้งข้ อหาว่ าพยายามทีจ่ ะเดินทาง
ไปยังซีเรียและอิรัก และเป็ นผู้ต้องสงสั ยว่ ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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การมีแนวคิดแบบหัวรุนแรงของนักรบนอกประเทศ:
แผนภู มิ ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่

ด�ำเนินคดีและถูกตัดสินว่ามีความผิด แต่สว่ น
ใหญ่ก็จะได้ รับการปล่อยตัวในที่สดุ ” นายเลวิตต์
ถูกครอบครัวหรื อชุมชน
กล่าว “บทเรี ยนที่ส�ำคัญประการหนึง่ คือ โครงการ
เลือกวิธีการที่สนั ติ
ตัดสินใจ
เกลี ้ยกล่อมให้ เลิกล้ ม
ฟื น้ ฟูพฤติกรรมและน�ำบุคคลกลับเข้ าสูส่ งั คม
ในการต่อสู้
ความตังใจ
้
จะต้ องมีการเชื่อมโยงบางอย่างกับกระบวนการ
บังคับใช้ กฎหมายและข่าวกรองเพิ่อลดความ
เสี่ยงจากการพยายามที่จะน�ำคนหัวแข็งที่เจตนา
ถูกสกัดกันที
้ ่ชายแดน
ถูกจับกุมระหว่างทาง
จะสร้ างความเสียหายกลับคืนสูส่ งั คมปกติ การ
เดินทาง
และถูกเนรเทศ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นทังใน
้
ช่วงที่นกั รบกลับเข้ ามาและช่วงเวลาหลังจาก
นันเพื
้ ่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ที่คนคนหนึง่
อาจกลั
บไปมีแนวคิดแบบหัวรุนแรงอีกครัง้ หรื อ
เสียชีวิตในการสู้รบ
อยูใ่ นต่างประเทศและต่อสู้
ฝึ กและต่ อสู้
กลายเป็ นคนที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรงมากขึ ้น
ไปอีก อย่างเช่นกรณีของพี่น้องคูชีซงึ่ เป็ นพี่น้อง
ถูกขจัดแนวคิดแบบหัวรุนแรง
ผู้ก่อการร้ ายอิสลามที่อยูเ่ บื ้องหลังการสังหารหมู่
และกลับเข้ าสูส่ งั คม
ที่ส�ำนักงานนิตยสาร ชาร์ ลี เอ็บโด ในฝรั่งเศส
ถูกจับกุมและจ�ำคุก
เดินทางกลับ
ไม่มีความต้ องการที่จะโจมตี
นัน่ เอง
ในประเทศบ้ านเกิด
การจ�ำคุกนักรบที่อาจสร้ างอันตรายที่เดินกลับ
บ้ าน อาจส่งผลตรงกันข้ ามกับที่ตงใจไว้
ั้
ตัวอย่าง
การโจมตีล้มเหลวเนื่องจาก
เช่น นักรบนอกประเทศที่ถกู จ�ำคุกอาจพบเจอกับ
การโจมตีถกู ขัดขวางโดย
ขาดการฝึ กฝน/ขาดทักษะที่
วางแผน
กลุม่ ที่คอยปลูกฝั งแนวคิดแบบหัวรุนแรงหรื อผู้น�ำ
หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
เหมาะสม
ทางอุดมการณ์แบบญิฮาดสุดโต่งในเรื อนจ�ำที่
ภาพประกอบโดย
ฟอรั
ม
ข้ อมูลจาก: สถาบันบรูกกิงส์
ผลักดันให้ นกั รบเหล่านี ้เข้ าสูเ่ ครื อข่ายการก่อการ
ร้ าย
ตะวันออกใกล้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ว่า “หากมีเหตุผลอัน
อย่างที่ทราบกันว่า ไม่มีวิถีทางใด ปั จจัยใด ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรื อภูมิหลังทางศาสนารูปแบบเดียวที่ตายตัวใด ๆ ที่ท�ำให้ ร้ ู
สมควรที่จะเชื่อว่าบุคคลใดก่ออาชญากรรม ทางการต้ องเข้ าใจชัดเจน
ว่าจะท�ำทุกอย่างในอ�ำนาจที่มีอยูเ่ พื่อด�ำเนินคดี แต่ถ้าบุคคลนันไม่
้ ได้ ก่อ ล่วงหน้ าได้ วา่ ใครจะเป็ นกลายเป็ นผู้ที่มีแนวคิดหัวรุนแรงหรื อนักรบนอก
อาชญากรรมหรื อไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ กระท�ำผิด ทางการก็ควรท�ำทุก ประเทศ ดังนัน้ จึงไม่มีรูปแบบการฟื น้ ฟูพฤติกรรมของผู้ที่มีแนวคิดสุด
อย่างที่ท�ำได้ ที่จะน�ำบุคคลนันกลั
้ บเข้ าสูส่ งั คม”
โต่งที่นิยมความรุนแรงรูปแบบเดียวที่จะแก้ ไขปั ญหาได้ “การศึกษาทาง
นายกิลส์ เคอร์ ชอฟ ผู้ประสานงานด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ าย
จิตวิทยาตลอดสี่ทศวรรษที่ผา่ นมายังไม่ปรากฏข้ อมูลที่แน่ชดั ว่าบุคคล
ลักษณะใดที่จะกลายเป็ นผู้ก่อการร้ าย และเหตุผลใดที่ท�ำให้ คนกลาย
แห่งสหภาพยุโรปได้ กล่าวในที่ประชุมเดียวกันอย่างเห็นพ้ องว่า แต่ละ
เป็ นผู้ก่อการร้ าย” นายจอห์น ฮอร์ แกน ผู้อ�ำนวยการศูนย์เพื่อการศึกษา
ประเทศควรประเมินภัยคุกคามที่เกิดจากนักรบนอกประเทศที่เดินทาง
กลับบ้ านโดยพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป “ขณะที่มีเพียงไม่กี่คนที่จะกระท�ำ ด้ านการก่อการร้ ายและความมัน่ คงแห่งมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์
การก่อการร้ าย แต่อาจมีหลายคนที่เลิกหลงผิดและได้ รับผลกระทบจาก โลเวลล์ กล่าวกับนิตยสาร ดิ แอตแลนติ ก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า นักวิจยั ประสบความส�ำเร็จในการ
ภาวะเครี ยดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ” โดยทัว่ ไป ทางการ
จ�ำเป็ นต้ องก�ำหนดวิธีที่จะน�ำผู้ที่เคยแยกตัวออกมากลับไปยังครอบครัว เรี ยนรู้วิถีปัจเจกบุคคลที่อาจท�ำให้ มีความเข้ าใจในการฟื น้ ฟูพฤติกรรม
เพื่อนฝูงและสังคมของคนเหล่านันใหม่
้ อีกครัง้ รวมทังวิ
้ ธีขจัดอุดมการณ์ ได้ อย่างลึกซึ ้ง
แบบหัวรุนแรง นายเคอร์ ชอฟกล่าว ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เห็นด้ วยว่าการ
ส่งเสริ มการเล่าเรื่ องแบบทวนแย้ งเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองก็อาจเป็ นวิธี มาตรการในการเฝ้าระวัง
ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ ผ้ ทู ี่ประสงค์จะเป็ นผู้ก่อการร้ ายเลือกทาง เหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้ องกันว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยรักษา
เดินที่ไม่ใช้ ความรุนแรง สมาชิกในครอบครัวและชุมชนสามารถช่วยให้ ความมัน่ คงต่าง ๆ จะเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ มนั่ ใจว่าโครงการฟื น้ ฟู
พฤติกรรมและน�ำบุคคลกลับเข้ าสูส่ งั คมจะประสบความส�ำเร็จและช่วย
นักรบที่เดินทางกลับมาได้ มีวิถีชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
ในการปราบปรามการโจมตีที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในระดับท้ องถิ่นและระดับ
“ในบรรดานักรบที่เดินทางกลับบ้ านหรื อผู้ที่เลิกเป็ นผู้ก่อการร้ าย
ภูมิภาค ผู้เขียนรายงานของสถาบันบรูกกิงส์ระบุวา่ การแบ่งปั นข่าว
ไม่ใช่ทกุ คนที่จะสามารถกลับเข้ าสูส่ งั คมได้ ตามปกติ แต่บางคนก็
สามารถท�ำได้ ” นายแมททิว เลวิตต์ ผู้อ�ำนวยการโครงการสไตน์เพื่อ
กรองที่ได้ จากการติดต่อสื่อสารของนักรบนอกประเทศ การเฝ้าติดตาม
การต่อต้ านการก่อการร้ ายและข่าวกรองแห่งสถาบันวอชิงตันเพื่อการ
แหล่งข่าวที่เปิ ดเผยและข้ อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ อาจ
เป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่งต่อการระบุเครื อข่ายข้ ามชาติ o
วิเคราะห์นโยบายตะวันออกใกล้ กล่าว “แม้ จะมีผ้ ทู ี่เข้ าข่ายว่าอาจถูก
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แนวปฏิบตั ทิ าง
กฎหมายที่ดี

15
ข้ อ
เพื่อจัดการกับการก่อการร้ าย
วิธีการสนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศ
พ.ท.แฟรงคลิน โซเซนแบลตต์/กองทัพบกสหรัฐฯ
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ส

ส�ำหรับหลาย ๆ คนแล้ ว ค�ำว่า “การต่อต้ านการก่อการร้ าย” ท�ำให้ นกึ ถึงภาพหน่วยคอมมานโด
ติดอาวุธและอากาศยานทางทหารในเขตสงครามอันห่างไกล ดังนัน้ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ
จึงต้ องการที่จะปรับความเข้ าใจนี ้ใหม่โดยให้ พิจารณาครอบคลุมไปถึงเจ้ าหน้ าที่สืบสวน อัยการ
ผู้พิพากษาและเจ้ าหน้ าที่เรื อนจ�ำ
การประชุมการต่อต้ านการก่อการร้ ายระดับโลกได้ เกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการขององค์การสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ หลายประเทศในเรื่ องการแบ่งปั น
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ และการพัฒนาบทเรี ยนเกี่ยวกับการรับมือกับการก่อการร้ าย หนึง่ ปี หลังจาก
นัน้ คณะท�ำงานภายใต้ กรอบการประชุมดังกล่าวได้ จดั ท�ำบันทึกข้ อความราบัตว่าด้ วยเรื่ องแนว
ปฏิบตั ทิ ี่ดีเพื่อการปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการก่อการร้ ายที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา โดยตังชื
้ ่อบันทึกตามชื่อสถานที่ที่มีการหารื อในขันสุ
้ ดท้ าย บันทึกข้ อความดังกล่าว
ประกอบด้ วยรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี 15 ข้ อที่ไม่มีผลผูกมัด เพื่อสนับสนุนประเทศ
ต่าง ๆ ในด้ านการจัดการกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ าย (ดูกรอบข้ อมูลเสริ มในหน้ า 50)
ประเทศใดก็ตามที่พยายามจะใช้ แนวปฏิบตั ิเหล่านี ้จะต้ องมีกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ที่สามารถรับมือกับการกระท�ำผิดโดยทัว่ ไปพร้ อมกับการปกป้องสิทธิของผู้ถกู กล่าวหา เมื่อมี
กระบวนการดังกล่าวแล้ ว ประเทศนันก็
้ จะมีวิธีการอันหลากหลายในการจัดการกับภัยคุกคาม
ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาเกี่ยวภัยคุกคามจากนักรบก่อการร้ ายต่างชาตินนั ้ วงจรการ
ปฏิบตั ขิ องคนเหล่านี ้มักจะมีอยูส่ ี่ขนตอน
ั้
ขันตอนแรกคื
้
อการการปลูกฝั งแนวคิดแบบสุดโต่งที่
นิยมความรุนแรง ขันตอนที
้
่สองคือการสรรหาสมาชิกและการอ�ำนวยความสะดวก ขันตอนที
้
่สาม
คือการเดินทางและการต่อสู้ และขันตอนที
้
่สี่คือการเดินทางกลับบ้ านและการกลับเข้ าสูส่ งั คม
กิจกรรมต่าง ๆ นับตังแต่
้ การใช้ สื่อสังคม การเดินทางโดยเครื่ องบินระหว่างประเทศไปจนถึงการ
ถูกคุมขังล้ วนแต่มีความเกี่ยวข้ องกับวงจรกิจการปฏิบตั ขิ องชีวิตนักรบก่อการร้ ายต่างชาติ
กระบวนการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพควรจะสามารถรับมือกับขันตอนต่
้
าง ๆ ของวงจร
การปฏิบตั ดิ งั กล่าวเพื่อพยายามจับกุมผู้ก่อการร้ ายให้ ได้ ในระหว่างการเตรี ยมการก่อนท�ำการ
โจมตี ประเทศต่าง ๆ ควรออกกฎหมายที่ครอบคลุมการกระท�ำผิดทางอาญาแบบกว้ าง ๆ รวมทัง้
การกระท�ำต่าง ๆ ที่เป็ นการเตรี ยมการล่วงหน้ าก่อนที่จะท�ำการโจมตี เช่น การสมรู้ร่วมคิด การ

ต�ำรวจลาดตระเวนหน้ าศาลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ขณะทีม่ กี ารด�ำเนินคดีกบั คนสี่ คนที่
ถูกกล่ าวหาว่ ามีส่วนร่ วมในการโจมตีสถานีรถไฟในเมืองคุนหมิงซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน คนทั้งสี่ ถูกตั้งข้ อหาฆาตกรรมและจัดตั้งกลุ่มก่ อการร้ าย รอยเตอร์
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แนวปฏิบตั ทิ ่ ดี 1ี 5 ข้ อ

จากบันทึกข้ อความราบัต: แนวทางในการสนับสนุน
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
1. ปกป้องผู้เสียหาย พยาน ผู้ให้ ข้อมูล เจ้ าหน้ าที่อ�ำพราง
คณะลูกขุน เจ้ าหน้ าที่สืบสวน อัยการ ทนายจ�ำเลยและผู้
พิพากษา ในคดีที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการก่อการร้ าย
2. ส่งเสริ มความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
งานภาครัฐภายในประเทศที่มีหน้ าที่รับผิดชอบหรื อมี
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการก่อการร้ าย
3. ก�ำหนดกรอบการท�ำงานทางกฎหมายและมาตรการใน
การปฏิบตั สิ �ำหรับการสืบสวนแบบอ�ำพรางเพื่อติดตามผู้
ต้ องสงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ ายหรื อองค์กรก่อการร้ าย
4. ก�ำหนดกรอบการท�ำงานทางกฎหมายและมาตรการใน
การปฏิบตั สิ �ำหรับการตรวจการณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนกระบวนการสืบสวนในภารกิจต่อต้ านการ
ก่อการร้ าย
5. ใช้ แรงจูงใจเพื่อให้ ได้ ความร่วมมือจากผู้ต้องสงสัยว่า
กระท�ำการก่อการร้ ายและคนอื่น ๆ ในการสืบสวนและ
การด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการก่อการร้ าย
6. ก�ำหนดมาตรการในการปกป้องการบังคับใช้ กฎหมาย
และข้ อมูลข่าวกรองที่มีความละเอียดอ่อนในคดีก่อการ
ร้ าย
7. ก�ำหนดวิธีการปฏิบตั ทิ ี่ถกู กฎหมายในการควบคุมตัวผู้
ต้ องสงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ ายก่อนการพิจารณาคดี
8. ก�ำหนดให้ มีการพัฒนาทางวิชาชีพส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่
สืบสวน อัยการและผู้พิพากษาที่รับผิดชอบคดีก่อการร้ าย
9. พัฒนาวิธีปฏิบตั แิ ละกระบวนการเพื่อส่งเสริ มความร่วม
มือระหว่างประเทศในด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ าย
10. พัฒนาและใช้ หลักฐานทางนิตวิ ิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจ
สอบตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการก่อการร้ าย
11. ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ก่อการร้ ายที่ถกู ตัดสินว่ากระท�ำ
ผิดได้ ถกู ลงโทษอย่างเหมาะสม และพัฒนานโยบายใน
การคุมขังและการกลับคืนสูส่ งั คมของคนเหล่านี ้
12. ก�ำหนดขอบเขตของการกระท�ำผิดทางอาญาทางด้ าน
การก่อร้ ายให้ สอดคล้ องกับที่ระบุไว้ ในสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศและพิธีสารที่มีผลบังคับใช้
13. ก�ำหนดให้ การสมรู้ร่วมคิด การชักชวนและการกระ
ท�ำอื่น ๆ ที่ถือเป็ นการเตรี ยมการในการก่อร้ ายเป็ นการ
กระท�ำผิดทางอาญา
14. ก�ำหนดให้ ความพยายามที่จะท�ำการก่อการร้ าย การช่วย
เหลือและการสนับสนุนการก่อการร้ ายเป็ นการกระท�ำผิด
ทางอาญา
15. ก�ำหนดให้ การจัดหาเงินทุนให้ แก่ผ้ กู ่อการร้ ายเป็ นการ
กระท�ำผิดทางอาญา
แหล่งข้ อมูล: อ่านบันทึกข้ อความฉบับเต็มได้ ที่
https://www.thegctf.org/documents/10162/38299/Rabat+Memorandum-English
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สนับสนุนด้ านอุปกรณ์ การฝึ กอบรม การกระตุ้นและการ
ชักชวน (แนวปฏิบตั ทิ ี่ 13 และ 14) นอกจากนี ้ เทคนิคการ
สืบสวนที่ดีที่สดุ บางอย่างในการต่อต้ านการก่อการร้ ายจะ
รวมถึงการสืบสวนแบบอ�ำพราง (แนวปฏิบตั ทิ ี่ 3) และการ
ตรวจการณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถกู กฎหมายเพื่อติดตามผู้
ต้ องสงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ าย (แนวปฏิบตั ทิ ี่ 4)
ผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ ายที่ไม่ได้ ถกู ควบคุม
ตัวก่อนการพิจารณาคดีอาจสามารถข่มขูฝ่ ่ ายต่าง ๆ ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการพิจารณาคดี ก่อเหตุโจมตี สรรหา
สมาชิกใหม่ตอ่ ไปหรื อหลบหนีออกจากประเทศ ดังนัน้
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที่มีขีดความสามารถในการ
ต่อต้ านการก่อการร้ ายจะท�ำให้ สามารถควบคุมตัวผู้ต้อง
สงสัยว่ากระท�ำการก่อการร้ ายบางคนได้ ก่อนการพิจารณา
คดี (แนวปฏิบตั ิที่ 7) และมีมาตรการป้องกันส�ำหรับผู้
พิพากษา อัยการ ทนายจ�ำเลยและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับคดีเหล่านี ้ (แนวปฏิบตั ทิ ี่ 1) กฎหมายที่ป้องกันไม่ให้
หลักฐานในคดีอาญาถูกเปิ ดเผยก่อนเวลาอันควรหรื อโดย
ไม่ตงใจก่
ั ้ อนที่จะมีการพิจารณาคดีจะช่วยให้ พยานต่าง ๆ
มีความมัน่ ใจมากขึ ้นว่าตนสามารถให้ การได้ โดยไม่ต้อง
กลัวว่าจะถูกแก้ แค้ น (แนวปฏิบตั ทิ ี่ 6) กระบวนการที่ท�ำให้
เกิดข้ อตกลงเพื่อความร่วมมือ หรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า
มาตรการต่อรองการรับสารภาพ อาจกระตุ้นให้ ผ้ ตู ้ องสงสัย
แจ้ งข้ อมูลที่ถกู ต้ องที่จะช่วยพิสจู น์ความผิดของคนอื่น ๆ
หรื อเปิ ดเผยแผนการและเครื อข่ายของผู้ก่อการร้ าย (แนว
ปฏิบตั ทิ ี่ 5)
ประสบการณ์ลา่ สุดที่ผา่ นมาจากพื ้นที่หลาย ๆ แห่งของ
โลกท�ำให้ ทราบว่า แหล่งก�ำเนิดของผู้ก่อการร้ ายและแนวคิด
แบบหัวรุนแรงที่สมบูรณ์ที่สดุ บางแห่งคือระบบเรื อนจ�ำของ
ประเทศ การปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที่เชื่อ
ถือได้ จะต้ องมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการคุมขังและ
การน�ำตัวบุคคลกลับเข้ าสูส่ งั คม (แนวปฏิบตั ทิ ี่ 11) นโยบาย
ดังกล่าวจะต้ องก�ำหนดวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ มีการชี ้แนะ
แนวทางที่จะน�ำไปสูก่ ิจกรรมของผู้ก่อการร้ ายและการ
สรรหาสมาชิกใหม่ให้ กบั ผู้ก่อการร้ ายเกิดขึ ้นในระบบเรื อน
จ�ำ การก�ำหนดโทษจ�ำคุกที่เหมาะสมเพื่อขัดขวางกิจกรรม
การก่อการร้ ายอื่น ๆ ตลอดจนจัดท�ำโครงการขจัดความคิด
แบบหัวรุนแรงและการน�ำกลับเข้ าสูส่ งั คมเพื่อลดการกระท�ำ
ผิดซ� ้ำซาก
เนื่องจากการก่อการร้ ายเป็ นภัยคุกคามทัว่ โลกที่
สามารถแทรกซึมผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ได้
อย่างง่ายดาย ดังนัน้ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที่มี
ประสิทธิภาพที่สดุ จะมีขีดความสามารถในการเชื่อมโยง
และการประสานกับประเทศอื่น ๆ เพื่อการนี ้ ประเทศต่าง ๆ
ที่ยงั ไม่ได้ ออกกฎหมายที่เอื ้อต่อการส่งผู้ร้ายข้ ามแดนและ
การช่วยเหลือทางด้ านกฎหมายระหว่างกันและกันก็ควร
พิจารณาออกกฎหมายดังกล่าว (แนวปฏิบตั ทิ ี่ 9) เช่นเดียว
กับที่การพัฒนาทางวิชาชีพของผู้พิพากษา อัยการ ทนาย

นายบาดรี ฮาร์ โตโน ผู้น�ำของกลุ่มนักรบอิสลามทีถ่ ูกตัดสิ น
ว่ ากระท�ำผิดนั่งมองตรงอยู่ทศี่ าลซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุง
จาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2556
นายฮาร์ โตโนทีเ่ ชื่อว่ ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะห์ ถูก
ตัดสิ นจ�ำคุก 10 ปี เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

จ�ำเลย เจ้ าหน้ าที่สืบสวน และเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลการคุมขังก็ควรมีความ
ประสานสอดคล้ องกันเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านสามารถแบ่งปั นเทคนิค
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ประเทศต่าง ๆ ควรลงทุนกับเงินเดือน การ
พัฒนาทางวิชาชีพ ความมัน่ คงในหน้ าที่การงานและการปกป้อง
คุ้มครองทางกายภาพ เพื่อคงไว้ ซงึ่ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่มีคณ
ุ ภาพสูง
ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะทางต่าง ๆ ในการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการ
ก่อการร้ าย (แนวปฏิบตั ิ 8)
บันทึกข้ อความราบัตไม่ได้ เรี ยกร้ องให้ สร้ างกระบวนการทาง
กฎหมายและศาลด้ านการก่อการร้ ายแยกออกไปอีกหนึง่ ระบบ มีค�ำ
อธิบายที่เป็ นไปได้ ส�ำหรับข้ อแม้ นี ้ ประการแรกคือ กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาจะใช้ ได้ ผลดีอย่างต่อเนื่องมากกว่าถ้ ามันเป็ นระบบที่ผ้ ปู ฏิบตั ิ
งานคุ้นเคยและเข้ าใจดีอยูแ่ ล้ ว แทนที่จะเป็ นระบบใหม่ที่ร้ ูสกึ ไม่ค้ นุ เคย
และถูกยัดเยียดให้ ใช้ ประการที่สองคือ การใช้ กระบวนการศาลในการ
ต่อต้ านการก่อการร้ ายอาจไม่เป็ นที่นิยมในภาคธุรกิจของสังคมที่กลัว

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจนอกเครื่องแบบไขกุญแจมือให้
กับของผู้ต้องสงสั ยว่ ากระท�ำการก่ อการร้ ายในการ
พิจารณาคดีทกี่ รุงจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้ต้องสงสั ยรายนี้
ถูกตั้งข้ อหาว่ าวางแผนระเบิดสถานทูตพม่ า
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ว่าการเกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ ายของประเทศจะส่งผลเสียต่อการท่อง
เที่ยวและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี ้ ภาคประชาสังคมยังอาจ
กังวลว่ากระบวนการทางอาญาแบบใหม่อาจเป็ นการก้ าวก่ายเสรี ภาพ
ของพลเมืองและไม่สอดคล้ องกับบรรทัดฐานของประเทศ ดังนัน้
ประเทศต่าง ๆ จึงควรมุง่ เน้ นวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาของตนที่มีอยูแ่ ล้ วเพื่อใช้ ในการจัดการกับการก่อการร้ าย
ความพยายามในการต่อต้ านการก่อการร้ ายไม่ได้ จ�ำกัดอยูแ่ ค่
ในสนามรบที่อยูห่ า่ งไกลเท่านัน้ การก่อการร้ ายเป็ นปั ญหาระดับโลก
ที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ที่ต้องอาศัยการแก้ ปัญหาที่ประสานสอดคล้ องกัน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ การรับมือกับการก่อการร้ ายด้ วยกระบวนการ
ทางกฎหมายของประเทศที่อยูบ่ นพื ้นฐานของหลักนิตธิ รรมอันได้ แก่
การเคารพสิทธิมนุษยชน การใช้ แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีและความสอดคล้ องกับ
บรรทัดฐานและค่านิยมของประเทศจะเป็ นสิง่ ส�ำคัญมากขึ ้นในภารกิจ
ต่อต้ านการก่อการร้ าย o
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การแบ่งปันข้อมูลจะช่วยเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการบังคับใช้กฎหมาย
ก่อนที่จะปรากฏตัวหน้ ากล้ อง ชายที่ร้ ูจกั กันในชื่อ “ญิฮาดจอห์น” มักจะ
สวมหน้ ากากสีด�ำไว้ เสมอโดยเผยให้ เห็นเพียงดวงตาและสันจมูกเท่านัน้
เพื่อป้องกันไม่ให้ ใครระบุตวั ตนได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เจ้ า
หน้ าที่สืบสวนและนักวิเคราะห์ก็สามารถระบุตวั ตนได้ ส�ำเร็จว่าชายผู้
นี ้คือ นายโมฮัมเหม็ด เอ็มวาซี ผู้ก่อการร้ ายและโฆษกขององค์กรรัฐ
อิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) ซึง่ เป็ นพลเมืองของสหราชอาณาจักร
ที่เกิดที่ประเทศคูเวต เจ้ าหน้ าที่ได้ ใช้ เทคโนโลยีชีวมิตหิ รื อไบโอเมตริ กซ์
ซึง่ ประกอบด้ วยซอฟต์แวร์ จดจ�ำใบหน้ าและเสียงในการระบุตวั ผู้ต้อง
สงสัยรายนี ้ที่สวมชุดด�ำทังตั
้ วว่าเป็ นคนเดียวกับที่ปรากฏในคลิปวีดีโอ
หลายคลิปของกลุม่ ไอซิสที่ท�ำการสังหารชาวตะวันตกด้ วยการตัดศีรษะ
นับตังแต่
้ เกิดเหตุวินาศกรรมในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.
2544 (เหตุการณ์ 9/11) เป็ นต้ นมา รัฐบาลทัว่ โลกต่างตระหนักถึงความ
จ�ำเป็ นในการใช้ เทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพิสจู น์ตวั
ตนที่แท้ จริ งของผู้ถือเอกสารการเดินทาง บัตรประจ�ำตัวประชาชน ใบ
อนุญาตขับขี่และการระบุตวั ตนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อป้องกันการน�ำไปใช้
ในทางที่ผิดโดยผู้ที่มีความประสงค์จะก่อการร้ ายหรื อก่ออาชญากรรม
ร้ ายแรงอื่น ๆ เช่น การลักลอบค้ ามนุษย์ การทุจริ ต หรื อการฟอกเงิน
ประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศทัว่ โลกซึง่ รวมทังออสเตรเลี
้
ย บรูไน
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ มาเลเซีย มัลดีฟส์ นิวซีแลนด์ ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์ ไต้ หวัน โตโกและสหรัฐอเมริ กา ต่างใช้ ระบบหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ประเทศอื่น ๆ อีกหลาย
ประเทศก�ำหนดให้ มีการลงทะเบียนคนเข้ าเมืองโดยการเก็บข้ อมูลไบ
โอเมตริ กซ์ ลายนิ ้วมือ การสแกนม่านตาและลักษณะใบหน้ า ล้ วนเป็ น
ข้ อมูลส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยในการระบุตวั บุคคล
ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกเร่งผลักดันให้ มี
การบูรณาการมากขึ ้น ประเทศเหล่านี ้ก็ตระหนักถึงความจ�ำเป็ นในการ
แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่มกั ประสบร่วมกัน เช่น การก่อการร้ ายและองค์กร
อาชญากรรมระหว่างประเทศที่พยายามแสวงประโยชน์จากกระบวน
การบูรณาการนี ้และบ่อนท�ำลายการรักษาความมัน่ คงโดยรวมและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ
ประเทศต่าง ๆ อาทิ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์และประเทศ
สมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
มองว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์เป็ นเครื่ องมือที่จ�ำเป็ นอย่างยิ่งในการช่วย
ในการต่อสู้กบั การก่อการร้ ายและองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ไม่วา่ จะเป็ นในแง่การรักษาความมัน่ คงชายแดนให้ มีความปลอดภัย
มากขึ ้นหรื อการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินตราและสินค้ า

ไบโอเมตริ กซ์เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพนันไม่
้ มีวนั สูญหาย ไม่สามารถหลงลืม ขโมยหรื อปลอม
แปลงได้ ในบรรดาคนเป็ นพัน ๆ ล้ านคนบนโลกนี ้ ไม่มีใครมีตวั บ่งชี ้ทาง
ชีวภาพที่ซ� ้ำกัน ไม่วา่ จะเป็ นดีเอ็นเอ ลายนิ ้วมือหรื อเส้ นเลือดด�ำที่นิ ้วมือ
การพิสจู น์ตวั ตนด้ วยวิธีนี ้เป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็ นที่ร้ ูกนั ดีวา่
ผู้ก่อการร้ ายมักจะปลอมตัวเป็ นผู้อพยพข้ ามพรมแดน การระบุข้อมูล
ไบโอเมตริ กซ์ยงั ช่วยเจ้ าหน้ าที่ในด้ านการป้องกันการค้ ามนุษย์และการ
ระบุหนังสือเดินทางที่ถกู ขโมย ระบบตรวจสอบข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์ที่
ชายแดนยังมีประโยชน์มากยิ่งขึ ้นเมื่อประเทศต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
ซึง่ กันและกันท�ำให้ สามารถจับกุมอาชญากรได้ มากขึ ้น
นอกจากจะเป็ นเครื่ องมือในการต่อสู้กบั อาชญากรรมแล้ ว ระบบข้ อ
มูลไบโอเมตริ กซ์เพื่อรักษาความมัน่ คงชายแดนยังช่วยลดความล่าช้ าให้
แก่นกั เดินทางที่สนามบินและจุดข้ ามแดนแดนที่มีการสัญจรคับคัง่ เจ้ า
หน้ าที่ที่ชายแดนไม่จ�ำเป็ นต้ องพึง่ พาภาพถ่ายที่ไม่นา่ เชื่อถือในการตรวจ
สอบตัวตนของบุคคล ระบบนี ้จึงช่วยเพิ่มความมัน่ คงและประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน

การพัฒนาขีดความสามารถทางด้ านลายนิว้ มือ

นับเป็ นเวลานานกว่าหนึง่ ศตวรรษแล้ วที่นกั อาชญาวิทยาค้ นพบ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีพิมพ์ลายนิ ้วมือที่ชว่ ยในการคลี่คลายคดี
อาชญากรรมและการระบุตวั ผู้กระท�ำผิด แนวคิดในการสร้ างฐานข้ อมูล
หรื อบัญชีลายนิ ้วมือของอาชญากรที่ทราบตัวแล้ วเกิดขึ ้นครัง้ แรกใน
ปี พ.ศ. 2434 โดยนายฮวน วูเซติช ซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจอาวุโสใน
อาร์ เจนตินา
นักวิจยั ชาวญีป่ ุ่ นสาธิต
การใช้ งานเทคโนโลยี
ใหม่ ในการเข้ ารหัส
ข้ อมูลไบโอเมตริกซ์
เพือ่ แยกและจับคู่รหัส
ตัวเลขฐานสองจาก
เส้ นเลือดด�ำทีฝ่ ่ ามือ ที่
ส� ำนักงานใหญ่ ของ
บริษทั ฟูจติ สึ ในกรุง
โตเกียว
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

การพิสูจน์ ตวั ตน

เทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์ท�ำให้ สามารถพิสจู น์ตวั ตนของบุคคลได้ โดย
การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพหรื อลักษณะทางพฤติกรรมซึง่ เป็ น
รายละเอียดเฉพาะหรื อเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล การระบุข้อมูล
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จากนันเป็
้ นต้ นมา ขีดความสามารถดังกล่าวก็ได้ รับการพัฒนามาก
ขึ ้นเรื่ อย ๆ ดังจะเห็นได้ จากการที่รัฐบาลปากีสถานหันมาใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์ทางด้ านลายนิ ้วมือ โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 รัฐบาลได้ ออกค�ำสัง่ ให้ บริ ษัทที่ให้ บริ การโทรศัพท์มือถือทังหมด
้
สแกนลายนิ ้วมือของผู้ลงทะเบียนใช้ บริ การให้ เสร็จสิ ้นภายในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 หากผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์มือถือไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อ
ก�ำหนดดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกการบริ การ
ปากีสถานคาดว่ามีบตั รบันทึกข้ อมูลโทรศัพท์และข้ อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้ โทรศัพท์ (ซิมการ์ ด) กระจายอยูท่ วั่ ประเทศกว่า 103 ล้ านชิ ้น
รัฐบาลจึงมุง่ มัน่ ที่จะเชื่อมโยงข้ อมูลเหล่านี ้กับลายนิ ้วมือของเจ้ าของ
ซิมการ์ ดซึง่ เป็ นความพยายามที่จะสกัดกันการโจมตี
้
ของผู้ก่อการร้ ายที่
มีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นที่เมืองเปชาวาร์
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่สมาชิกกลุม่ ตาลีบนั บุกเข้ าโจมตีโรงเรี ยน
แห่งหนึง่ และสังหารผู้คนไปกว่า 140 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเด็กนักเรี ยน
ปากีสถานมุง่ มัน่ ที่จะป้องกันไม่ให้ ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ โทรศัพท์มือถือที่
ติดตามร่องรอยไม่ได้ ในการประสานงานการโจมตี
ผู้ก่อเหตุโจมตีที่เมืองเปชาวาร์ ห้าในหกคนสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ
ที่ไม่มีเจ้ าของอย่างถูกต้ องตามกฎหมายหรื อไม่สามารถติดตามได้ ส่วน
คนที่หกใช้ โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในชื่อของหญิงคนหนึง่ ในเมือง
เปชาวาร์ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการโจมตีดงั กล่าวและไม่ทราบเลยว่า
ชื่อของตนถูกน�ำไปลงทะเบียนเพื่อใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ปากีสถานเป็ น
หนึง่ ในประเทศแรก ๆ ของโลกที่ใช้ หนังสือเดินทางที่บรรจุข้อมูลไบโอเม
ตริ กซ์ในปี พ.ศ. 2547
ปั จจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเว้ นลาวและพม่าได้ เริ่ มใช้
เทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์กบั เอกสารการเดินทางและเครื่ องระบุตวั ตน
อื่น ๆ ที่ส�ำคัญ
ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2552 อินเดียเริ่ มสร้ างฐานข้ อมูลไบโอเม
ตริ กซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกซึง่ เป็ นระบบเก็บข้ อมูลประชาชนที่เรี ยกว่าอาด
ฮาร์ ระบบดังกล่าวจะใช้ เทคโนโลยีลายนิ ้วมือ การสแกนม่านตาและการ
ถ่ายภาพใบหน้ า และเก็บข้ อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล (ชื่อ อายุ เพศ
ที่อยู่ ชื่อบิดามารดาและคูส่ มรส และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ระบบ
นี ้ได้ บนั ทึกข้ อมูลของประชาชนไว้ แล้ วราว ๆ 550 ล้ านคน และได้ ออก
หมายเลขอาดฮาร์ จ�ำนวน 480 ล้ านหมายเลขภายในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ซึง่ เป็ นข้ อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ระบบนี ้มีเป้าหมายที่จะออกบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนให้ แก่ประชากรทังหมดจ�
้
ำนวน 1.25 พันล้ านคนให้
เสร็ จสิ ้นภายในสองสามปี
ระบบนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ความสมัครใจและยังไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากรัฐสภา
อินเดีย ศาลฎีกาประกาศว่าการใช้ ระบบนี ้ยังไม่สามารถก�ำหนดให้ เป็ น
ข้ อบังคับได้ จนกว่าข้ อบกพร่องตามรัฐธรรมนูญและความไม่ชอบด้ วย
กฎหมายต่าง ๆ จะได้ รับการแก้ ไขเพื่อปกป้องเสรี ภาพของพลเมือง
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้ องการให้ เทคโนโลยีนี ้เป็ นข้ อบังคับในการออก
หนังสือเดินทางในอนาคตอันใกล้

การต่ อสู้กับภัยคุกคามระหว่ างประเทศ

เทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์และฐานข้ อมูลแบบรวมศูนย์ที่ระบบสร้ างขึ ้นใน
เวลาต่อมาได้ รับการยอมรับจากรัฐบาลทัว่ โลกว่า เป็ นเครื่ องมือส�ำคัญที่
ช่วยในการสู้กบั การก่อการร้ ายระหว่างประเทศซึง่ มุง่ เน้ นกลุม่ ไอซิสและ
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กลุม่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะพวกที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตในการสรรหา
สมาชิกใหม่จากกลุม่ ประชากรมุสลิมทัว่ โลก
มีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ไอซิสได้ สรรหาผู้สนับสนุนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีประชากรมุสลิมอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก เช่น
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ ตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
รวมทังออสเตรเลี
้
ย กลุม่ ไอซิสไม่เพียงแต่จะสรรหาสมาชิกเพื่อไปสู้รบ
ในซีเรี ยและอิรักในนามของกลุม่ ตนเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องการให้ คนเหล่านี ้
กระท�ำการก่อการร้ ายในประเทศบ้ านเกิดอีกด้ วย
รัฐบาลของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ คือผู้ที่ทมุ่ เทงบประมาณมากที่สดุ ในภูมิภาคกับระบบรักษา
ความมัน่ คงและโครงสร้ างพื ้นฐานที่ใช้ เทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์อย่างเช่น
ระบบควบคุมชายแดนและระบบข้ อมูลประชาชน ในส่วนนี ้ ภาครัฐจะ
พัฒนาไปไกลกว่าภาคเอกชนมาก ภาคเอกชนก็มีการใช้ เทคโนโลยีดงั
กล่าวเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการธนาคารและการให้ บริ การ
ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี ้จะมีประสิทธิภาพก็ตอ่ เมื่อใช้
งานเข้ ากันได้ กบั ระบบของประเทศเพื่อนบ้ านอื่น ๆ และหากรัฐบาล
ต่าง ๆ มีความเต็มใจและความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
“ผมเชื่อว่ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทัว่ ทังเอเชี
้ ยตะวันออกเฉียงใต้
และภูมิภาคที่ใหญ่กว่าต่างตระหนักถึงความจ�ำเป็ นในการแบ่งปั นข้ อมูล
ไบโอเมตริ กซ์และการแบ่งปั นข่าวกรอง” นายไนเจล แฟร์ ศาสตราจารย์
วุฒิคณ
ุ แห่งมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ ราและผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คง
ทางไซเบอร์ ที่เป็ นที่ยอมรับกล่าว “รัฐบาลต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะตระหนัก
ว่าระบบดังกล่าวจะต้ องท�ำงานเข้ ากันได้ เพื่อส่งเสริ มการแบ่งปั นข้ อมูล
ส�ำคัญเท่านัน้ แต่ยงั ตระหนักว่ากระบวนการแบ่งปั นข้ อมูลที่แท้ จริ งคือ
การตอบแทนซึง่ กันและกัน ซึง่ เป็ นการแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญยิ่งต่อความ
มัน่ คงของชาติและความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจ” นายแฟร์ กล่าวเพิ่ม
เติม
มีการลงนามในข้ อตกลงแบบทวิภาคีระหว่างรัฐบาลต่าง ๆ มาก
ขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อแบ่งปั นข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์ที่ได้ จากเอกสารการเดินทาง
และเอกสารระบุข้อมูลประจ�ำตัวประชาชนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของความ
พยายามระหว่างประเทศในการต่อสู้กบั การก่อการร้ ายและองค์กร
อาชญากรรมข้ ามชาติ

การขยายการแบ่ งปั นข้ อมูล

นอกเหนือจากสถาบันรัฐที่เห็นพ้ องในเรื่ องการแบ่งปั นข้ อมูลที่ส�ำคัญ
แล้ ว องค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศซึง่ เป็ นหน่วยงาน
บังคับใช้ กฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ เริ่ มใช้ ระบบน�ำร่องที่เรี ยกว่า “ไอเช็กอิต” ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้ สายการบินพาณิชย์สามารถตรวจสอบ
ข้ อมูลหนังสือเดินทางกับฐานข้ อมูลขององค์การต�ำรวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ อาชญากรหรื อผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ น
ผู้ก่อการร้ ายเดินทางโดยใช้ เอกสารการเดินทางปลอมหรื อเอกสารที่ได้
มาอย่างผิดกฎหมาย
กาตาร์ แอร์ เวย์และแอร์ อาระเบีย คือสายการบินพาณิชย์สอง
แห่งแรกที่อาสาเข้ าร่วมในระบบน�ำร่องนี ้ เจ้ าหน้ าที่องค์การต�ำรวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศกล่าวว่า หากระบบดังกล่าวประสบความ
ส�ำเร็จก็อาจมีการขยายระบบและการแบ่งปั นข้ อมูลไปยังสายการบิน

ลูกค้ าสแกนลายนิว้ มือเพือ่ เปิ ดบัญชีกบั ธนาคารแห่ งหนึ่งในเมือง
มุมไบ ประเทศอินเดีย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

อื่น ๆ ตลอดจนสถาบันการเงินและโรงแรม
“เนื่องจากการเข้ าสูร่ ะบบโดยหน่วยงานต่าง ๆ ระดับชาตินนมี
ั ้ ข้อ
จ�ำกัด แล้ วท�ำไมเราไม่ให้ สายการบินต่าง ๆ เข้ าสูร่ ะบบได้ ด้วยตนเอง
ในลักษณะที่สามารถควบคุมได้ เป็ นอย่างดี” นายไมเคิล โอคอน
เนลล์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์การต�ำรวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศกล่าวกับสื่อในระหว่างการเปิ ดตัวโครงการ
ดังกล่าวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
องค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศตระหนักว่าจะต้ องเพิ่ม
ความพยายามเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการต่อสู้กบั การก่อการร้ ายและ
องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกไซเบอร์
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 หน่วยงานนี ้ได้ เปิ ดส�ำนักงานองค์การ
ต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศด้ านนวัตกรรมที่ประเทศสิงคโปร์
ส�ำนักงานดังกล่าวได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานใหญ่ในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส และเพิ่มบทบาทของ
องค์กรในภูมิภาคเอเชียโดยท�ำหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของโลกในการต่อสู้
กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ส�ำนักงานนี ้จะประกอบไปด้ วยห้ องปฏิบตั ิ
การนิตวิ ิทยาศาสตร์ และศูนย์ฝึกอบรม
“นอกเหนือจากการสนับสนุนทางนิตวิ ิทยาศาสตร์ แล้ ว ส�ำนักงาน
นี ้จะเป็ นเครื อข่ายที่ไม่มีวนั หยุดเพื่อส่งเสริ มความพยายามในการ
ประสานงานในด้ านต่าง ๆ และยังให้ การสนับสนุนทางนิตวิ ิทยาศาสตร์
แก่ประเทศสมาชิกด้ วย” ดร. มาดัน โมฮัน โอเบรอย ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
นวัตกรรมไซเบอร์ และการประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานองค์การต�ำรวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศด้ านนวัตกรรมกล่าว
นอกจากนี ้ยังมีการใช้ เทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์ในการฝึ กอบรมใน
สถานการณ์จ�ำลองและให้ ความช่วยเหลือด้ านการประสานงานเพื่อการ
ตอบสนองของหน่วยงานภาครัฐตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งในขณะ
นัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ คง
สิงคโปร์ ยินดีที่จะเป็ นพื ้นที่ทดสอบให้ กบั โครงการส่งเสริ มความ

ลูกค้ ารายหนึ่งสแกนนิว้ หัวแม่ มอื เพือ่ ยืนยันข้ อมูลไบโอเมตริกซ์ ในการลง
ทะเบียนบัตรบันทึกข้ อมูลโทรศัพท์ และข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ โทรศัพท์
(ซิมการ์ ด) ทีจ่ ุดให้ บริการโทรศัพท์ มอื ถือแห่ งหนึ่งในเมืองการาจี ประเทศ
อินเดีย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ปลอดภัยของเมืองที่ชื่อ เซฟซิตี ้โปรเจ็กต์ ซึง่ เป็ นโครงการวิจยั และ
พัฒนาที่มีบริ ษัทเอ็นอีซี คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้น�ำ โครงการนี ้จะช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์
เซนเซอร์ ที่มีอยูร่ วมถึงระบบเครื อข่ายต่าง ๆ ที่ใช้ อปุ กรณ์เชิงวิเคราะห์ขนั ้
สูงและอุปกรณ์การแบ่งปั นข้ อมูล
อุปกรณ์เซนเซอร์ และระบบเครื อข่ายต่าง ๆ ประกอบด้ วยซอฟต์แวร์
จดจ�ำใบหน้ า (ไบโอเมตริ กซ์ทางสายตา) และซอฟต์แวร์ จดจ�ำท่าเดิน
(ไบโอเมตริ กซ์ทางพฤติกรรม) ตลอดจนข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์จากเอกสาร
การเดินทางและเอกสารระบุตวั ตนต่าง ๆ
“เราหวังว่าจะได้ สร้ างและทดสอบวิธีแก้ ปัญหาที่จะช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐได้ อย่างสูงสุดโดยอาศัยความร่วมมือจากบริ ษัทเอ็นอีซีในโครงการ
เซฟซิตี ้โปรเจ็กต์” นายแอนเซล์ม โลเปซ ผู้อ�ำนวยการกองการพัฒนา
ศักยภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการท�ำงานร่วมกัน กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ กล่าว
โครงการเซฟซิตี ้โปรเจ็กต์จะมุง่ เน้ นการพัฒนาบูรณาการของระบบ
ควบคุมและสัง่ การ การคาดการณ์ การสร้ างแบบและการจ�ำลอง ซึง่
จะช่วยก�ำหนดวิธีการแบ่งปั นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และ
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ตามเวลาจริ งเพื่อระบุภยั คุกคามต่อ
ความมัน่ คงและแนวโน้ มต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
โดยรวมแล้ ว ข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์ที่เก็บรวบรวมและแบ่งปั นกับ
บรรดาประเทศพันธมิตรอย่างเหมาะสม จะเป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือที่มี
ประโยชน์มากที่สดุ ในการป้องกันผู้ก่อการร้ ายและอาชญากรระหว่าง
ประเทศ ผู้ประสงค์ร้ายเหล่านี ้ที่ใช้ หนังสือเดินทางที่ถกู ขโมยมาและ
หนังสือเดินทางปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมจะประสบความยาก
ล�ำบากในการข้ ามแดน เนื่องจากประเทศต่าง ๆ เพิ่มการรักษาความ
มัน่ คงอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ เทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์และการแบ่งปั น
ข้ อมูล o
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ข้ อมู ลผู้น�ำคนส� ำคัญ

บิดาผ้ กู ่ อตั้ง
สิงคโปร์ มอบ
เสถียรภาพ
ไว้ เป็ นมรดก
ของประเทศ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

น

ายลี กวนยู ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังประเทศสิ
้
งคโปร์ สมัยใหม่ ได้ สร้ างความหวาด
กลัวจากการใช้ การปกครองระบอบอ�ำนาจนิยมในการบริ หารประเทศ แต่
ในขณะเดียวกันก็เป็ นที่ชื่นชมของทัว่ โลกจากความสามารถในการพลิก
โฉมนครรัฐเล็ก ๆ แห่งนี ้ให้ กลายเป็ นหนึง่ ในชาติที่ร�่ำรวยที่สดุ ในโลกในช่วงเวลา 31 ปี
ที่เขาครองอ�ำนาจ
นายลีซงึ่ เป็ นนายกรัฐมนตรี คนแรกและอยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สดุ ของสิงคโปร์ ได้
ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ขณะอายุได้ 91 ปี เขาเป็ นผู้น�ำพา
สิงคโปร์ ผา่ นช่วงเวลาอันยากล�ำบากหลังแยกตัวออกจากมาเลเซียในปี พ.ศ. 2508
และเปลี่ยนอดีตเมืองท่าที่หลับใหลแห่งนี ้ให้ กลายเป็ นศูนย์กลางการค้ าและการเงินที่
ส�ำคัญของโลก แม้ จะสามารถอยูใ่ นต�ำแหน่งได้ นานกว่านี ้ แต่นายลีก็ตดั สินใจก้ าวลง
จากอ�ำนาจและส่งต่อต�ำแหน่งผู้น�ำพรรครัฐบาลและผู้น�ำประเทศให้ แก่คนรุ่นใหม่ใน
ปี พ.ศ. 2533 กระนันเขาก็
้
ยงั เป็ นผู้ทรงอิทธิพลที่อยูเ่ บื ้องหลังการบริ หารประเทศต่อ
มาอีกหลายปี จนกระทัง่ สุขภาพย�่ำแย่ลง
“ท้ ายที่สดุ สิง่ ที่ผมพอใจมากที่สดุ ในชีวิตก็คือการที่ผมได้ ใช้ เวลาหลายปี ใน
การรวบรวมแรงสนับสนุนและความปรารถนาที่จะท�ำให้ ประเทศนี ้เจริ ญรุ่งเรื อง
ปราศจากการทุจริ ตและสร้ างความเท่าเทียมส�ำหรับคนทุกเชื ้อชาติ และทังหมดนี
้
้จะ
ยังคงอยูต่ ลอดไปแม้ วา่ ผมจะไม่อยูใ่ นโลกนี ้แล้ วก็ตาม” นายลีกล่าวในหนังสือของเขา
ที่ชื่อ “มุมมองต่อโลกของชายคนหนึ่ง” ที่ตีพิมพ์มในปี พ.ศ. 2556
นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรี ยกนายลีวา่ “บุคคลที่มีวิสยั ทัศน์”
และ “ต�ำนานผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัตศิ าสตร์ ” พร้ อมระบุในแถลงการณ์วา่ “มุมมองและ
ความเข้ าใจอันลึกซึ ้งต่อการเปลี่ยนแปลงของเอเชียและการบริ หารเศรษฐกิจของนาย
ลีเป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ โลก” และยังกล่าวต่อไปว่า “ผู้น�ำหลายประเทศทังในอดี
้
ต
และปั จจุบนั ต่างเคยขอค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปกครองและการพัฒนาจากนายลี”
นายบัน คีมนู เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเปิ ดเผยว่า ตนรู้สกึ “เสียใจอย่าง
ลึกซึ ้ง” กับการจากไปของนายลี แถลงการณ์ที่ออกโดยโฆษกของนายบัน คีมนู ระบุ
ว่า ปี พ.ศ. 2558 เป็ นโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่สงิ คโปร์ ได้ รับเอกราช และ “รัฐบุรุษผู้
สร้ างชาติสงิ คโปร์ จะเป็ นที่จดจ�ำในฐานะหนึง่ ในผู้น�ำเอเชียที่เป็ นแรงบันดาลใจอันยิ่ง
ใหญ่ที่สดุ แก่คนรุ่นหลัง”
นายบัน คีมนู กล่าวว่านายลีชว่ ยให้ สงิ คโปร์ “เปลี่ยนจากประเทศก�ำลังพัฒนามา
เป็ นหนึง่ ในประเทศที่เจริ ญที่สดุ ในโลก และเป็ นศูนย์กลางธุรกิจที่รุ่งโรจน์ของโลก”
มรดกที่นายลีทิ ้งไว้ ได้ แก่ รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและมีการทุจริ ตต�่ำ โครงการ
เคหะชุมชนของภาครัฐที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง อัตราภาษี ที่ต�่ำเพื่อดึงดูดเม็ด
เงินของนักลงทุนต่างชาติ โรงเรี ยนที่ยอดเยี่ยมและถนนที่สะอาดและปลอดภัย ซึง่
ทังหมดนี
้
้ท�ำให้ สงิ คโปร์ ติดอันดับต้ น ๆ ทุกครัง้ ที่มีการส�ำรวจเมืองน่าอยูส่ �ำหรับคน
ต่างชาติ
แต่กระนันนายลี
้
ก็มกั จะเผชิญกับกระแสวิพากษ์ วิจารณ์เนื่องจากการใช้ วิธี
การที่แข็งกร้ าวเพื่อรวบอ�ำนาจ นายลีสงั่ จ�ำคุกคูแ่ ข่งทางการเมืองโดย
ไม่มีการด�ำเนินคดีในศาลหลายทศวรรษและฟ้องร้ องนักข่าวและ
นักการเมืองฝ่ ายตรงข้ ามในข้ อหาหมิ่นประมาทซึง่ ส่งผลให้
ไม่มีใครกล้ าออกมาแสดงความเห็นขัดแย้ ง
นายลียืนกรานว่าการจ�ำกัดเสรี ภาพในการพูดและ
การประท้ วงของประชาชนอย่างเข้ มงวดเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
ต่อการรักษาเสถียรภาพในประเทศที่มีประชาชนหลาก
หลายเชื ้อชาติและศาสนาอาศัยอยูร่ ่วมกัน และผ่าน
การจลาจลระหว่างเชื ้อชาติมาแล้ วหลายครัง้ ในช่วง
คริ สต์ทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) นายลี
กล่าวต่อว่าเสถียรภาพเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นต่อการส่งเสริ ม
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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การเติบโตและยกระดับมาตรฐานการครองชีพในประเทศที่มีทรัพยากร
ไม่มากอย่างสิงคโปร์
“ผมต้ องท�ำบางอย่างที่นา่ รังเกียจ สัง่ คุมขังคนโดยไม่มีการพิจารณา
คดีในศาล” นายลีกล่าวระหว่างการให้ สมั ภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดอะ
นิ วยอร์ กไทมส์ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 “ผมไม่ได้ บอกว่าทุก
อย่างที่ผมท�ำเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง แต่ทงหมดที
ั้
่ท�ำไปก็ล้วนแต่มีเจตนาดี”
พรรคกิจประชาชนของนายลีปกครองสิงคโปร์ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2502
นายลียงั รับต�ำแหน่งรัฐมนตรี ที่ปรึกษาให้ แก่คณะรัฐมนตรี หลังก้ าวลง
จากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้ วอีกด้ วย นอกจากนี ้ชาวสิงคโปร์ จ�ำนวน
มากโดยเฉพาะคนสูงอายุก็มองว่านายลีเป็ นเสมือนบิดาผู้เฉลียวฉลาด
และเข้ มงวด
นายลีเกษี ยณจากการเป็ นรัฐมนตรี ที่ปรึกษาและลาออกจาก
ต�ำแหน่งกรรมการบริ หารพรรคกิจประชาชนหลังการเลือกตังสมาชิ
้
ก
รัฐสภาในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ พรรครัฐบาลชนะการเลือกตังด้
้ วยคะแนน
เสียงต�่ำที่สดุ ตังแต่
้ สงิ คโปร์ ได้ รับเอกราช
นายลี เซียนลุง บุตรชายคนหนึง่ ของนายลีเป็ นนายกรัฐมนตรี คน
ปั จจุบนั ของสิงคโปร์ นอกจากนี ้นายลียงั มีบตุ รที่ยงั มีชีวิตอยูอ่ ีกสองคน
คือ นายลี เซียนหยาง และบุตรสาวคือ นางสาวลี เว่ยหลิง ซึง่ เป็ นนัก
ประสาทวิทยา นางกวาก๊ อกชู ภรรยาคูช่ ีวิตของเขานานกว่า 60 ปี เสีย
ชีวิตในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
นายลีเกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2466 เขาพูดภาษาอังกฤษ
ตังแต่
้ เด็กในสิงคโปร์ ซงึ่ เป็ นอาณานิคมของจักรวรรดิบริ ตชิ ในวัย
เด็กครอบครัวของนายลีเรี ยกเขาว่าแฮรี่ ขณะที่ก�ำลังศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเขาต้ องหยุดเรี ยนกลางคันเมื่อญี่ปนเข้
ุ่ ายึดครองสิงคโปร์
เป็ นเวลานานสามปี ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง นายลีกล่าวว่าใน
ช่วงนี ้เองที่ตนได้ เรี ยนรู้วิธีใช้ อ�ำนาจ
“ทหารญี่ปนต้
ุ่ องการให้ ทกุ คนเชื่อฟั งโดยไม่มีข้อแม้ และก็สามารถ
ท�ำได้ อย่างที่ต้องการ” นายลีเขียนในบันทึกความทรงจ�ำ “ผมคงไม่
สามารถเข้ าใจเรื่ องรัฐบาลหรื อการใช้ อ�ำนาจเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวตั หิ ากไม่มีประสบการณ์ครัง้ นัน”
้
หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแรฟเฟิ ลส์ในสิงคโปร์ นายลีก็
ออกเดินทางไปยังอังกฤษเพื่อศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยแคม
บริ ดจ์ ที่นนั่ นายลีได้ สมรสกับนางกวาซึง่ เป็ นเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนในปี
พ.ศ. 2490 นายลีเดินทางกลับสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2493 และเปิ ดส�ำนัก
กฎหมายลีแอนด์ลีกบั ภรรยาในปี พ.ศ. 2498
ในปี พ.ศ. 2497 นายลีร่วมก่อตังพรรคกิ
้
จประชาชนกับนัก
เคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานคอมมิวนิสต์ซงึ่ ได้ แยกทางกันเดินใน
เวลาต่อมา นายลีเป็ นนายกรัฐมนตรี คนแรกของสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2502
หลังจากอังกฤษรับรองว่าสิงคโปร์ มีอ�ำนาจในการปกครองตนเองทุก
ด้ านยกเว้ นด้ านกลาโหมและกิจการต่างประเทศ
สิงคโปร์ ประกาศเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2506 และนายลีซงึ่
เชื่อว่าเกาะเล็ก ๆ แห่งนี ้คงไม่อาจอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเองก็ได้ น�ำประเทศเข้ า
เป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศเพื่อนบ้ านคือสหพันธรัฐมลายาหรื อมาเลเซีย
ในปั จจุบนั แต่เพียงสองปี หลังจากนันผู
้ ้ น�ำมลายาก็ขอให้ สงิ คโปร์ ถอน
ตัวออกไปเนื่องจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ นายลีร�่ำไห้ ระหว่าง
แถลงต่อประชาชนถึงการแยกตัวดังกล่าวซึง่ ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์แห่งชาติ ต่อมานายลีกล่าวถึงเหตุการณ์นี ้ว่าเป็ นหนึง่ ในเรื่ องที่

ชาวสิ งคโปร์ พากันร�่ำไห้ ขณะโลงทีบ่ รรจุร่างไร้ วญ
ิ ญาณของนายลี กวนยู
เคลือ่ นผ่ านไปเมือ่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 เก็ตตี ้อิมเมจ

ตนรู้สกึ เสียใจมากที่สดุ ในชีวิตนักการเมือง
จากนันนายลี
้
ก็หนั กลับมาปกครองประเทศที่เป็ นเกาะเล็ก ๆ ของ
ตนโดยก�ำหนดนโยบายที่เคร่งครัดซึง่ บางคนมองว่าเป็ นการควบคุมชีวิต
ประจ�ำวันของคนสิงคโปร์ ในทุกขันตอน
้
นายลีสง่ เสริ มการศึกษาภาษา
อังกฤษและจีนกลางและห้ ามใช้ ภาษาจีนท้ องถิ่นอื่น ๆ ในโรงเรี ยนของ
รัฐ วิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี ้ยังบังคับให้ คนต่างเชื ้อชาติอาศัยอยูร่ วม
กันโดยควบคุมสัดส่วนของคนเชื ้อชาติตา่ ง ๆ ในอาคารที่พกั อาศัยของ
รัฐซึง่ คนสิงคโปร์ ราวร้ อยละ 80 อาศัยอยู่ การควบคุมเรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ
ในชีวิตประจ�ำวันยังคงด�ำเนินต่อไปแม้ กระทัง่ ภายใต้ การปกครองของผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อจากนายลี โดยนายโก๊ ะ จกตง ประกาศห้ ามจ�ำหน่าย
หมากฝรั่งเนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะเอาไปติดตามประตูรถไฟใต้ ดนิ
“ผมบอกได้ โดยไม่ร้ ูสกึ เสียใจกับสิง่ ที่ท�ำลงไปแม้ แต่นิดเดียวว่าเรา
คงมาไม่ถงึ จุดนี ้ ประเทศคงไม่มีความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจอย่างที่เป็ น
อยูต่ อนนี ้ถ้ าเราไม่เข้ าไปแทรกแซงเรื่ องส่วนตัวของประชาชน เช่น เพื่อน
บ้ านของคุณเป็ นใคร คุณด�ำรงชีวิตอย่างไร ท�ำเสียงดังได้ แค่ไหน จะถ่ม
น� ้ำลายตรงไหน หรื อใช้ ภาษาอะไร เราเป็ นคนตัดสินใจว่าอะไรถูกต้ อง
โดยไม่สนใจว่าประชาชนจะคิดอย่างไร” นายลีกล่าวในปี พ.ศ. 2530
นอกจากนี ้นายลียงั พยายามนกวาดล้ างองค์กรอาชญากรรมและ
ก�ำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงส�ำหรับความผิดเล็ก ๆ น้ อย ๆ ซึง่ นับ
เป็ นนโยบายที่ชว่ ยให้ สงิ คโปร์ เป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีอตั ราการก่อ
อาชญากรรมรุนแรงต�่ำที่สดุ ในโลก ผู้ลกั ลอบขนยาเสพติดต้ องรับโทษ
แขวนคอ ผู้ที่ท�ำลายทรัพย์สนิ สาธารณะบางครัง้ ต้ องถูกโบย เช่น กรณี
ของนายไมเคิล เฟย์ วัยรุ่นชาวอเมริ กนั ในปี พ.ศ. 2537 แม้ นายบิล คลิน
ตัน ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ในขณะนันจะขอให้
้
ลดหย่อนผ่อนโทษแล้ ว
ก็ตาม และคนที่ทิ ้งขยะในที่สาธารณะต้ องเสียค่าปรับเป็ นเงินจ�ำนวน
มาก
นายลียงั คงมีบทบาทแม้ แต่ในช่วงปี ท้ าย ๆ ของชีวิต โดยจะให้ ความ
เห็นเกี่ยวกับกิจการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเป็ นตัวแทนของ
สิงคโปร์ ในการเยือนหลายประเทศทัว่ โลก
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ทังสองประเทศมี
้
โอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ แต่ประวัตศิ าสตร์
อันขมขื่นและเป้าหมายที่แตกต่างกันอาจขัดขวางความสัมพันธ์ของทังคู
้ ่
รอยเตอร์
การฝึ กร่วมระหว่างกองทัพเรื อของรัสเซียและจีนในทะเลด�ำและทะเล
เมดิเตอร์ เรเนียนเมื่อไม่นานมานี ้ รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนทางการทูต
ระหว่างประธานาธิบดีของทังสองประเทศ
้
แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ที่
ก�ำลังงอกงามระหว่างสองมหาอ�ำนาจแห่งทวีปยูเรเชีย แม้ ทงสองชาติ
ั้
จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญร่วมกัน และต่างก็ตอ่ ต้ านสิง่ ที่
ทังคู
้ เ่ รี ยกว่าการจัดระเบียบโลกภายใต้ การครอบง�ำของสหรัฐฯ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ระหว่างทังสองประเทศดู
้
เหมือนจะเป็ นไป
ในท�ำนองที่ไม่เท่าเทียมและมีความตึงเครี ยด
ต้ นเหตุส�ำคัญประการหนึง่ ของความไม่ลงรอยกันนี ้ก็คือ จีนเป็ น
มหาอ�ำนาจที่ก�ำลังเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่รัสเซียไม่ใช่ รัฐบาลรัสเซียอาจ
ไม่เต็มใจที่จะยอมรับการเป็ นหุ้นส่วนที่ด้อยกว่าจีน ส่วนจีนเองก็ไม่นา่
จะปฏิบตั ติ อ่ รัสเซียอย่างให้ เกียรติตามที่รัฐบาลรัสเซียคิดว่าตนมีสทิ ธิ
ได้ รับ
อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
รัสเซียก�ำลังเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ การค้ าระหว่างทังสองประเทศมี
้
มลู ค่า
ประมาณ 1 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 3.5 ล้ านล้ าน
บาท) ต่อปี (คิดเป็ นประมาณหนึง่ ในสิบของมูลค่าการค้ าระหว่าง
รัสเซียกับทัว่ โลก และหนึง่ ในสี่สบิ ของมูลค่าการค้ าระหว่างจีนกับ
ทัว่ โลก) ในฐานะส่วนหนึง่ ของโครงการเส้ นทางสายไหมของจีน
ที่ประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง ยกขึ ้นมาหารื อระหว่างการพบปะกับ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตนิ ของรัสเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558 จีนอาจเข้ าไปลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของรัสเซียซึง่ จะ
ช่วยปรับปรุงการขนส่งสินค้ าของจีนข้ ามรัสเซียเข้ าไปยังยุโรปและ
ตะวันออกกลาง นอกจากนี ้ รัฐบาลรัสซียและรัฐบาลจีนยังเห็นชอบ
ร่วมกันที่จะด�ำเนินโครงการใหญ่สองโครงการเพื่อส่งก๊ าซธรรมชาติจาก
ไซบีเรี ยไปยังจีน ซึง่ จะท�ำให้ จีนกลายเป็ นผู้ซื ้อก๊ าซธรรมชาติจากรัสเซีย
รายใหญ่ที่สดุ แซงหน้ ายุโรป
แต่กระนันก็
้ ยงั มีความไม่แน่นอน
โครงการดังกล่าวต้ องใช้ เงินจ�ำนวนมหาศาล จีนก�ำลังเดินหน้ าต่อ
รองอย่างหนักเนื่องจากรัสเซียสูญเสียส่วนแบ่งตลาดก๊ าซธรรมชาติใน
ยุโรปไปแล้ ว และจีนมองว่ารัสเซียเป็ นการลงทุนที่เสี่ยง รัฐบาลรัสเซีย
ไม่ได้ คาดหวังอีกต่อไปว่าจีนจะมาแทนที่ตลาดทุนตะวันตกซึง่ รัสเซียมี
โอกาสเข้ าถึงได้ น้อยลงอันเป็ นผลจากมาตรการลงโทษที่รัสเซียก�ำลัง
เผชิญเพราะสนับสนุนการแทรกแซงโดยใช้ อาวุธต่อความขัดแย้ งใน
ยูเครน
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ด้ วยความกลัวเรื่ องวิศวกรรมย้ อนกลับ ที่ผา่ นมารัสเซียจึงยัง
ลังเลที่จะขายเทคโนโลยีทางทหารขันก้
้ าวหน้ าให้ กบั จีน แต่ปัจจุบนั
เมื่อสถานการณ์บีบคัน้ รัฐบาลรัสเซียก็ได้ ตกลงขายระบบป้องกันภัย
ทางอากาศระยะไกลที่ทนั สมัยที่สดุ ของตนให้ กบั จีน ระบบขีปนาวุธ
เอส-400 จะช่วยให้ จีนสามารถโจมตีเป้าหมายได้ ไกลถึงไต้ หวันและแม้
กระทัง่ พื ้นที่สำ� คัญต่าง ๆ ของอินเดีย
จีนและรัสเซียก�ำลังให้ การสนับสนุนสถาบันระดับภูมิภาคแห่ง
ใหม่ที่อาจช่วยหรื อท�ำลายความสัมพันธ์ในอนาคตของทังสองประเทศ
้
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ภายใต้ การน�ำของจีนมีเป้าหมายเพื่อต่อ
ต้ านการก่อการร้ าย การมีแนวคิดสุดโต่งและการแบ่งแยกดินแดนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียกลาง สมาชิกทังหมดขององค์
้
การซึง่ รวมทัง้
รัสเซียต่างก็หวาดกลัวการแทรกซึมเข้ ามาของกลุม่ นักรบหัวรุนแรงจาก
อัฟกานิสถานและตะวันออกกลาง
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียภายใต้ การน�ำของรัสเซีย ซึง่ เดิมคือ
สหภาพศุลกากร ขณะนี ้มีสมาชิกได้ แก่ อาร์ มาเนีย เบลารุส คาซัค
สถานและรัสเซีย ก�ำแพงภาษี ที่สงู ลิว่ ของกลุม่ นี ้อาจท�ำให้ จีนกังวล
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมของจีนย้ ายเข้ ามาในประเทศมากขึ ้น ดัง
นันการส่
้
งออกสินค้ าทางภาคพื ้นดินผ่านสหภาพยูเรเชียจึงยิ่งทวีความ
ส�ำคัญมากขึ ้น ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานเอเชียภาย
ใต้ การน�ำของจีนได้ รับความสนใจอย่างมากในยูเรเชีย และในฐานะ
สมาชิกผู้ร่วมก่อตัง้ รัสเซียก็หวังว่าจะได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน
มากขึ ้น
นอกจากนี ้ รัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียยังเชื่อมโยงกันด้ วยการ
ปกครองในระบอบอ�ำนาจนิยม ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากโวหารเชิดชู
ความเป็ นชาตินิยมที่ถกู ตอกย� ้ำซ� ้ำแล้ วซ� ้ำอีก ทังนายปู
้
ตนิ และนาย
สี จิ ้นผิงต่างก็ไม่พอใจที่รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนระบบการเมืองแบบ
เปิ ดกว้ างมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากปฏิกิริยาที่กราดเกรี ย้ วของจีนต่อ
การประท้ วงของนักศึกษาในฮ่องกง และการที่รัฐบาลรัสเซียอ้ างว่ามี
อ�ำนาจจากภายนอกเข้ ามาวุน่ วายกับการเมืองยูเครนเพื่อปลุกปั่ นให้
ยูเครนเป็ นปฏิปักษ์ กบั รัสเซีย
แม้ จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความ
ร่วมมือในระยะยาวระหว่างรัฐบาลจีนกับรัสเซียกลับดูเหมือนว่าจะ
ไม่คอ่ ยสดใสนักเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์ ตลอด
สามทศวรรษของความแตกแยกระหว่างจีนและรัสเซียตังแต่
้ ชว่ งกลาง
ทศวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493 – 2502) ถึงปลายทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ.

ก�ำลังอ้ างสิทธิในอาณาเขตในทะเลจีนตะวันออก
และทะเลจีนใต้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวน�ำ
ั ญา
น�ำ้ แข็งเกาะเต็ม ไปสูก่ ารรื อ้ ฟื น้ บทบาทขององค์การสนธิสญ
แอตแลนติกเหนือ (นาโต) และผลักดันให้ ประเทศ
หน้ ากากของ
ทหารกองทัพ ส่วนใหญ่ในเอเชียหันไปหาการสนับสนุนทาง
ปลดปล่ อย
ทหารจากสหรัฐฯ
ประชาชนที่
รัสเซียและจีนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการก
ก�ำลังยืนรักษา
ระทบกระทั
ง่ ถึงล�ำดับความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์
การณ์ ใกล้ กบั
ของกันและกัน แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่อาจจะ
ชายแดนจีน
และรัสเซียใน เลี่ยงไม่พ้น รัฐบาลจีนแทบมองไม่เห็นประโยชน์
เมืองเฮยเหอ
ของการเอาตัวเองเข้ าไปพัวพันกับความขัดแย้ ง
มณฑลเฮยหลง ในยูเครน แต่การกระท�ำของรัสเซียกลับขัดกับ
เจียง ในเดือน หลักการของจีนที่วา่ ด้ วยการไม่ละเมิดชายแดน
ธันวาคม พ.ศ.
ที่นานาชาติให้ การยอมรับและการไม่แทรกแซง
2557 รอยเตอร์
กิจการภายในของประเทศอื่น ส�ำหรับจีนแล้ วนี่
คือเสาหลักที่รองรับจุดยืนของรัฐบาลจีนเกี่ยว
กับทิเบต ไต้ หวันและซินเจียงซึง่ เป็ นภูมิภาคหนึง่
ของจีน อีกทังยั
้ งเป็ นหลักการเบื ้องต้ นของลัทธิ
ชาตินิยมใหม่ที่นายสี จิ ้นผิง ก�ำลังสร้ างขึ ้นภาย
ใต้ นโยบาย “ความฝั นของชนชาติจีน” รัสเซียไม่
ค่อยมีผลประโยชน์ในทะเลจีนตะวันออกและ
ทะเลจีนใต้ และจะปล่อยให้ เป็ นเรื่ องของจีน
ชาติตะวันตกไม่มีความสนใจที่จะท�ำให้ จีน
แตกคอกับรัสเซีย การขยายความสัมพันธ์ด้าน
2523 – 2532) ความแตกต่างทางอุดมการณ์ การเมืองและการปกครองได้ น�ำ
ไปสูค่ วามเป็ นปฏิปักษ์ อย่างรุนแรงระหว่างสองชาติ เมื่อประมาณ 30 ปี ก่อน พลังงานจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของประเทศที่ป้อนพลังงานให้ ทวั่ โลก
นายมีฮาอิล กอร์ บาชอฟ ประธานาธิบดีโซเวียต และนายเติ ้ง เสี่ยวผิง ผู้น�ำจีน และข้ อตกลงความร่วมมือทางการค้ าก็จะช่วยส่งเสริ มโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกัน ชาติตะวันตกก็ให้ ความสนใจอย่างยิ่งกับการที่จีนและรัสเซีย
ในสมัยนันมี
้ แนวคิดร่วมกันที่จะแก้ ไขความไม่ลงรอยระหว่างทังสองประเทศ
้
สภาพเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ในประเทศลดทอนความสามารถของรัสเซียที่จะ จะไม่บีบบังคับประเทศเพื่อนบ้ านที่เล็กกว่า แรงกดดันของรัสเซียต่อยูเครน
ต่อรองกับจีนบนพื ้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่กว่า และแรงกดดันของจีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ กระตุ้นให้ ชาติ
ตะวันตกต้ องเสริ มความแข็งแกร่งทางการทหาร และปรับบทบาททางการทูต
ของรัสเซียมากกว่าสี่เท่าและช่องว่างดังกล่าวก็ก�ำลังกว้ างขึ ้นเรื่ อย ๆ ราคา
ให้ เข้ มข้ นยิ่งขึ ้นเพื่อป้องกันความขัดแย้ ง
พลังงานที่ตกต�่ำ มาตรการลงโทษของโลกตะวันตกและการควบคุมอย่าง
สหรัฐฯ พยายามสร้ างความสัมพันธ์อย่างเป็ นรูปธรรมกับจีนและรัสเซีย
เบ็ดเสร็จของภาครัฐเป็ นภาระอันใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของรัสเซีย
สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรในตะวันออกไกลของรัสเซียก็เป็ นเค้ าลาง มาอย่างยาวนานแม้ จะมีความเห็นต่างกันในหลาย ๆ เรื่ องก็ตาม ความ
พยายามเช่นนี ้ควรด�ำเนินต่อไปแม้ ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตร
ที่ไม่คอ่ ยดีตอ่ ความสัมพันธ์อนั มัน่ คงกับจีนมากนัก รัฐบาลจีนยืนกรานมา
ก�ำลังด�ำเนินขันตอนต่
้
าง ๆ เพื่อต่อต้ านการใช้ อ�ำนาจบังคับของจีนและรัสเซีย
ตลอดว่าชายแดนที่ตดิ กับรัสเซียถูกแบ่งอย่างไม่เป็ นธรรมเนื่องจาก “สนธิ
อเมริ กาต้ องการให้ นาโตเข้ มแข็งและต้ องการเข้ าไปเป็ นผู้มีสว่ นร่วมกับ
สัญญาที่ไม่เสมอภาค” ตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2344 – 2443) และ
้
บ
ก่อนหน้ านัน้ ความไม่เท่าเทียมด้ านประชากรจะเห็นได้ ชดั จากการมี “คนงาน ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกซึง่ มีเครื อข่ายความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดทังในระดั
ทวิภาคีและพหุภาคี รวมทังความตกลงหุ
้
้ นส่วนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ
รับเชิญ” ชาวจีนหลายล้ านคนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย และยัง
ภาคพื ้นแปซิฟิกซึง่ เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าฉบับส�ำคัญที่ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการ
มีประชากรอีกหลายร้ อยล้ านคนอาศัยอยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
เจรจาขันสุ
้ ดท้ าย
เทียบกับประชากรรัสเซียซึง่ มีเพียงราว ๆ 6 ล้ านคนในชายแดนฝั่ งมอสโก
หากไม่สามารถหาปั จจัยใหม่มาสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จีนและรัสเซียติดอยูใ่ น “วงเวียนรายได้ ปานกลาง” หากต้ องการจะออก
จากวงเวียนนี ้ เศรษฐกิจของทังสองประเทศต้
้
องพึง่ พานวัตกรรมและการผลิต ตนได้ รัสเซียจะสูญเสียต�ำแหน่งมหาอ�ำนาจไป ในทางปฏิบตั แิ ล้ ว จีนและ
รัสเซียสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปของความร่วมมือระหว่างกันได้ โดย
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและลดการพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
เฉพาะอย่างยิ่งด้ านพลังงานและการค้ า แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป
ราคาถูกลง ถ้ าประเทศใดประเทศหนึง่ ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวัง
ความเป็ นหุ้นส่วนของสองประเทศจะมีข้อก�ำจัดมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เมื่อพิจารณา
ที่เพิ่มขึ ้นของประชาชนซึง่ มาพร้ อมกับระดับรายได้ ที่สงู ขึ ้น ก็อาจเกิดความ
จากวิถีทางที่แตกต่างกันและประวัติศาสตร์ อนั ขมขื่นระหว่างทังสองประเทศ
้
วุน่ วายขึ ้นตามแนวชายแดนของทังสองประเทศ
้
รัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลจีนยังมีเรื่ องส�ำคัญ ๆ ที่ก�ำลังรอการตัดสินใจ
ทังจี
้ นและรัสเซียก�ำลังเข้ าสูย่ คุ ที่มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้ านอื่น ๆ
การแสดงท่าทีตอ่ ต้ านสหรัฐฯ ไม่อาจช่วยให้ จีนหรื อรัสเซียบรรลุเป้าหมายที่
นายปูตนิ ใช้ ก�ำลังทหารกับประเทศยูเครนและจอร์ เจียไปแล้ วและก�ำลัง
ส�ำคัญที่สดุ ของประเทศได้
พยายามข่มขูป่ ระเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปที่อยูร่ ิ มทะเลบอลติก ส่วนจีนก็
APD FORUM

59

APDF

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การเติ บโตอย่างรวดเร็ ว

ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอินเดีย
เรื่ องและภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

คนขายหนังสื อพิมพ์
ชาวอินเดียมัด
หนังสื อพิมพ์ ไว้ บน
จักรยานในตอน
เช้ าทีบ่ ริเวณเมือง
เก่ าของกรุงนิวเดลี
ประเทศอินเดีย
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APD FORUM

นายเรวาติรามัน ศูกละ พนักงานประจ�ำส�ำนักงานหนุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนแออัดในเขต
ชานเมืองของกรุงนิวเดลีนกึ ไม่ออกเลยว่ามีชว่ งเวลาไหนบ้ างที่ครอบครัวของเขาไม่มี
หนังสือพิมพ์มาส่งที่บ้าน แม้ วา่ บ้ านจะเป็ นเพียงห้ องพักเดี่ยวในอาคารที่แออัดที่ไม่มีระบบ
น� ้ำประปาภายในอาคาร หรื อแม้ ในยามที่พอ่ ของเขาต้ องท�ำงานเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมงใน
แต่ละวันในฐานะเสาหลักที่หาเลี ้ยงครอบครัวให้ พออยูพ่ อกิน
หนังสือพิมพ์คือสิง่ ที่พอ่ ของนายศูกละเชื่อว่าจะช่วยเปิ ดโลกแห่งโอกาสแก่ลกู ๆ ทังสาม
้
คน และในขณะนี ้ หลายครอบครัวที่เหมือนกับครอบครัวของนายศูกละคือปั จจัยที่กระตุ้นการ
เติบโตของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอินเดียอย่างเห็นได้ ชดั
ขณะที่หนังสือพิมพ์อเมริ กนั มีจ�ำนวนลดลงหรื อไม่ก็ถกู จัดท�ำเป็ นฉบับออนไลน์ แต่
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์อินเดียกลับก�ำลังเฟื่ องฟูขึ ้น บรรดานักวิเคราะห์ด้านสื่อกล่าวว่า มี
แนวโน้ มว่าหนังสือพิมพ์ภาษาท้ องถิ่นจะมีอตั ราการเติบโตเป็ นตัวเลข 2 หลักในทศวรรษหน้ า
เนื่องจากบรรดาผู้ร้ ูหนังสือหลายล้ านคนเลือกหนังสือพิมพ์เป็ นแหล่งข้ อมูลหลัก ๆ ของตน

“ข
นายเรวาติ
รามัน ศูกละ
วัย 24 ปี อ่ าน
หนังสื อพิมพ์
ตอนเช้ าในบ้ าน
ของตนเอง
ทีก่ รุงนิวเดลี
ประเทศอินเดีย

ณะนี ้ หนังสือพิมพ์ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ภาษาท้ องถิ่นเป็ นอุตสาหกรรมที่
ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอินเดีย เราก�ำลัง
อยูใ่ นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะจริ ง ๆ เราจึงรู้สกึ
ตื่นเต้ นมาก” นายประทีป ทวิเวที จาก ไดนิ ก
ภาสการ์ หรื อ เดลีย์ ซัน ซึง่ เป็ นหนังสือพิมพ์
ภาษาฮินดีที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ใน
ประเทศ โดยมียอดขายประมาณ 3.57 ล้ าน
ฉบับต่อวันกล่าว
อินเดียซึง่ เป็ นประเทศที่ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยมีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์
โดยฉบับแรกถือก�ำเนิดขึ ้นเมื่อ 230 ปี ที่แล้ ว ในบัญชีของส�ำนักงาน
ทะเบียนหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลอินเดียมีรายชื่อหนังสือพิมพ์อยูก่ ว่า
82,000 ฉบับ ในจ�ำนวนนี ้ เกือบ 33,000 ฉบับเป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาฮิน
ดี ซึง่ ในบรรดาประชากรทังหมดของอิ
้
นเดียที่มีอยู่ 1.2 พันล้ านคน มีผ้ ใู ช้
ภาษานี ้อยูร่ ้ อยละ 41 ส่วนหนังสือพิมพ์อื่น ๆ อีกหลายพันฉบับจะอยูใ่ น
รูปภาษาท้ องถิ่นต่าง ๆ ของอินเดียที่มี
อยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก และหลายฉบับก็
มียอดขายเป็ นล้ าน ๆ แม้ กระทัง่ ผู้อา่ น
เองก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกันเพราะ
หนังสือพิมพ์หนึง่ ฉบับมักจะน�ำไปแบ่ง
กันอ่านหลายคน
บริ ษัทที่ปรึกษาเคพีเอ็มจีอินเดีย
คาดว่า โดยรวมแล้ ว หนังสือพิมพ์ท้อง
ถิ่นจะมีอตั ราการเติบโตต่อปี อยูท่ ี่ร้อย
ละ 12 ถึง 14 ในอีกหลายปี ข้ างหน้ า
ผู้เชี่ยวชาญด้ านสื่อกล่าวว่า
ปั จจัยที่ชว่ ยกระตุ้นการเติบโตของ
หนังสือพิมพ์ในเมืองที่มีขนาดเล็ก
คือประชากรวัยหนุม่ สาวที่มีความ
ทะเยอทะยาน การผลักดันทางด้ าน
การศึกษาอย่างหนักหน่วงตลอดห้ า
ทศวรรษที่ผา่ นมาท�ำให้ อตั ราผู้ร้ ูหนังสือพุง่ สูงขึ ้นจากร้ อยละ 65 เป็ นร้ อย
ละ 74 เมื่อสิ ้นสุดทษวรรษในปี พ.ศ. 2554 แต่หนทางข้ างหน้ ายังก็อีกยาว
ไกล เนื่องจากรัฐบาลคาดว่าความสามารถในการรู้หนังสือของประชากร
อย่างทัว่ ถึงจะเป็ นไปตามเป้าที่ตงไว้
ั ้ ในปี พ.ศ. 2603
ในโลกตะวันตก อินเทอร์ เน็ตท�ำให้ ยอดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และราย
ได้ จากการโฆษณาลดลงเป็ นจ�ำนวนมาก แต่ในอินเดียเหตุการณ์ดงั กล่าว
ยังไม่เกิดขึ ้น แม้ การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในอินเดีย
แต่ประชากรราว ๆ ร้ อยละ 80 ก็ยงั ไม่มีอินเทอร์ เน็ตใช้ หนังสือพิมพ์
อินเดียซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการจัดส่งน้ อยกว่า 120 รูปี (2 เหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อ ประมาณ 70 บาท) ต่อเดือนเป็ นสื่อที่เข้ าถึงได้ งา่ ยกว่ามาก
ช่องข่าวทางโทรทัศน์ที่อยูม่ ากมายเหลือเฟื อในภาษาท้ องถิ่นต่าง ๆ
กลับท�ำให้ มีผ้ อู า่ นหนังสือพิมพ์มากขึ ้นอย่างน่าประหลาดใจ นางพี.เอ็น. ว
สันติ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เพื่อการศึกษาทางด้ านสื่อในกรุงนิวเดลีกล่าว “เรา
เรี ยกมันว่า ‘ปรากฏการณ์เรี ยกน� ้ำย่อย’ จากการศึกษาอุปนิสยั ในการเสพ
สื่อของผู้คน เราพบว่ายิ่งคนดูขา่ วทางโทรทัศน์มากขึ ้นเท่าไร ก็จะกลับ
ไปอ่านหนังสือพิมพ์มากขึ ้นเท่านันเพื
้ ่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง” นางวสันติ
กล่าว “ในอินเดีย หนังสือพิมพ์และภาษาเขียนมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ช่องข่าวโทรทัศน์มาก”
เมื่อเศรษฐกิจของอินเดียก�ำลังเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ รายได้ จากการ

โฆษณาก็เพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน จนถึงตอนนี ้ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
คือศูนย์รวมของงบกระมาณก้ อนใหญ่ที่ใช้ ในการโฆษณาของบรรดาผู้
จ�ำหน่ายสินค้ า แต่สว่ นใหญ่แล้ ว กรณีแบบนี ้จะเกิดขึ ้นแต่ในเมืองที่ใหญ่
ที่สดุ อันดับต้ น ๆ ของอินเดียเท่านัน้
ขณะนี ้นักโฆษณาได้ ค้นพบสื่อสิง่ พิมพ์ภาษาท้ องถิ่นที่แพร่กระจาย
ไปในวงกว้ างและความสามารถของสื่อเหล่านี ้ในการเข้ าถึงลูกค้ าในเมือง
ขนาดกลางที่ก�ำลังเติบโต ด้ วยจ�ำนวนผู้อา่ นและอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ของคนชันกลางที
้
่พดู ภาษาท้ องถิ่นที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ท�ำให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ า
อุปโภคบริ โภคที่ระบายออกเร็ วมองว่าเมืองที่มีขนาดเล็กกว่าและพื ้นที่
ชนบทของอินเดียคือตลาดที่มีแนวโน้ มที่จะเติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว นายทวิ
เวทีกล่าว
การเติบโตที่แท้ จริ งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะอยูใ่ นเมืองที่มีขนาด
เล็กกว่าที่มีคนที่เพิ่งรู้หนังสือเพิ่มขึ ้นและผู้คนมีวิถีชีวิตที่ช้ากว่าท�ำให้ มี
เวลาพอที่จะอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน” นายทวิเวทีกล่าว
นอกจากนี ้ การรายงานข่าวในหน้ าหนังสือพิมพ์ก็เปลี่ยนไปด้ วยเช่น
กัน เนื่องจากมีการเพิ่มสีสนั และหน้ าพิเศษเกี่ยวกับอาหาร แฟชัน่ ตลอด
จนรูปแบบการใช้ ชีวิตของคนรวยหรื อคน
ที่อยูใ่ นแวดวงชันสู
้ งเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของคนที่มีเงินจับจ่ายใช้ สอย
และประชากรวัยหนุม่ สาวที่ก�ำลังขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ ว
ในขณะที่การขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็ วเป็ นปั จจัยที่ท�ำลายเครื อข่าย
ครอบครัวแบบดังเดิ
้ ม หนังสือพิมพ์ยงั
ตอบสนองวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ อีกด้ วย
บรรดาพ่อสื่อแม่สื่อซึง่ เป็ นบทบาทที่มีมา
แต่โบร�่ ำโบราณในการหาคูค่ รองให้ กบั คน
หนุม่ สาวเพื่อเข้ าพิธีแต่งงานแบบคลุมถุง
ตามประเพณี ปั จจุบนั ก็หาข้ อมูลจากหน้ า
โฆณาย่อยในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ในประเทศที่วรรณะมีบทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำหนดคูส่ มรส ผู้คนต่างมองว่า
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคือวิธีที่สะดวกในการติดต่อกับสมาชิกในชุมชน
ของตน ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หนังสือพิมพ์ภาษาท้ องถิ่นจ�ำนวนมากจะ
ประกอบไปด้ วยหน้ าโฆษณาหาคูอ่ ยูห่ ลายหน้ าซึง่ เป็ นสิง่ ที่สร้ างรายได้ ให้
กับหนังสือพิมพ์อย่างแท้ จริ ง
นายเวด ปรากาช ศูกละ ซึง่ เป็ นบิดาของนายเรวาติรามันได้ บอกรับ
หนังสือพิมพ์ภาษาฮินดีฉบับหนึง่ มาเป็ นเวลา 15 ปี เพื่อประโยชน์ของ
ลูก ๆ แม้ วา่ สภาพการเงินที่ฝืดเคืองจะท�ำให้ มนั ดูเป็ นของที่ฟมเฟื
ุ่ อย
“มันเป็ นเรื่ องยาก ภรรยาของผมจะต�ำหนิผมว่า ‘ท�ำไมใช้ เงินสิ ้น
เปลืองไปกับหนังสือพิมพ์ทงั ้ ๆ ที่เงินจะซื ้ออาหารยังไม่มี’” นายศูกละ
กล่าวในเช้ าวันหนึง่ เมื่อไม่นานมานี ้ขณะนัง่ อยูบ่ นขันบั
้ นไดนอกบ้ านหลัง
เล็ก ๆ ของตนพร้ อมกับหนังสือพิมพ์และถ้ วยชาส�ำหรับจิบในตอนเช้ า
“แต่ผมมองว่าหนังสือพิมพ์คือการลงทุนส�ำหรับอนาคตของลูก ๆ ผม
ท�ำงานเป็ นคนขับรถ ผมได้ เห็นบรรดาลูกคนรวยที่พดู ภาษาอังกฤษได้ และ
รู้ทกุ เรื่ องที่เกิดขึ ้นบนโลกนี ้”
การลงทุนของนายศูกละนันไม่
้ สญ
ู เปล่า นายเรวาติรามันเพิ่งได้ รับ
การเลื่อนต�ำแหน่งเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ และเริ่ มไต่บนั ไดบันไดองค์กรไปพร้ อมกับ
ความส�ำเร็ จบางอย่าง “ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาที่ได้ อา่ นหนังสือพิมพ์
มันให้ ผลคุ้มค่าจริ ง ๆ” นายเรวาติรามันกล่าว
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สื่ อและวิทยาการ

ภัยพิบัตทิ ผี่ ่ านมาเป็ นแรงบันดาลใจ
ในการสร้ างเครื่องมือทีเ่ ป็ นนวัตกรรมใหม่
ในการตอบสนองต่ อเหตุการณ์ ในอนาคต

ม

เรื่ องและภาพโดยดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นุษย์ไม่มีอ�ำนาจที่จะป้องกันการเกิดภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ เช่น
พายุไต้ ฝนและแผ่
ุ่
นดินไหว อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปนุ่
ซึง่ ผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิอนั รุนแรงในปี พ.ศ.
2554 ยังคงปรากฏให้ เห็นอย่างมีนยั ส�ำคัญ การคิดค้ นวิธีที่จะรับมือกับ
ภัยพิบตั จิ งึ เป็ นอุตสาหกรรมหนึง่ ที่ก�ำลังเฟื่ องฟู
ในการประชุมว่าด้ วยเรื่ องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั แิ ห่ง
องค์การสหประชาชาติในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ที่เมืองเซนได
ซึง่ อยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปนุ่ ผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปจัด
แสดงบางส่วนเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและวัสดุใหม่
ผลิตภัณฑ์อีกเป็ นจ�ำนวนมากเป็ นเพียงวิธีการแก้ ปัญหาในทางปฏิบตั ิ
ที่สร้ างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้ าทายในการอพยพผู้คนให้ รอดจาก
ภยันตรายได้ อย่างรวดเร็ ว
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวรวมถึงจินริ กิของนายมาซาโยชิ นากามูระ ซึง่
เป็ นด้ ามจับที่ประดิษย์ขึ ้นเองที่มีไว้ ส�ำหรับลากเก้ าอี ้รถเข็นไปบนซาก
ปรักหักพังและบนเนินได้ อย่างง่ายดาย “ผมแค่อยากจะท�ำอะไรบาง
อย่างที่พอจะช่วยได้ ” นายนากามูระกล่าวพร้ อมกับกระโดดขึ ้นไปนัง่
บนเก้ าอี ้รถเข็นและเชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าชมผลิตภัณฑ์ลองลากดู
ด้ ามจับที่ยดึ ติดด้ วยตัวยึดและสลักเกลียวที่ท�ำให้ เเก้ าอี ้รถเข็นให้
กลายเป็ นรถลากรุ่นใหม่ที่คล้ ายกับรุ่นโบราณที่เคยเห็นในภาพยนตร์
เก่า ๆ จะช่วยให้ คนสามารถเข็นหรื อลากเก้ าอี ้ที่มีล้อไปบนพื ้นทราย
และหิมะ ตลอดจนขึ ้นและลงบันไดได้ อย่างง่ายดาย
นายนากามูระรู้มานานแล้ วว่าการเข็นเก้ าอี ้รถเข็นเป็ นงานหนัก
เพราะสมัยเด็กเขาเคยเข็นรถพาน้ องชายที่พิการออกไปเล่นกับเพื่อน
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อยูบ่ อ่ ย ๆ นายนากามูระเริ่ มมีความคิดที่จะประดิษฐ์ จินริ กิในช่วงที่ท�ำ
โครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่เพิ่งได้ ท�ำออกมาจริ ง ๆ หลังภัยพิบตั ิ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
ความสามารถในการเคลื่อนย้ ายไปยังพื ้นที่สงู ได้ อย่างรวดเร็วถือ
เป็ นเรื่ องความเป็ นความตายเมื่อคลื่นสึนามิที่สงู 40 เมตรพัดถล่ม
ชายฝั่ งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปนุ่ รวมทังท่
้ าเรื อเซนไดและ
ชานเมืองที่อยูบ่ ริ เวณชายฝั่ งที่ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตกว่า 18,500 คน
ผู้สงู อายุจ�ำนวนมากที่อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้ านริ มทะเลในญี่ปนไม่
ุ่
สามารถอพยพออกจากพื ้นที่ได้ ทนั เวลา เป้แบกคนของบริ ษัทไพโอ
เนียร์ เซโกะ ซึง่ มีลกั ษณะผสมผสานกันระหว่างเป้ที่แบกเด็กเล็กไว้ บน
หลังและเก้ าอี ้ขนาดที่ผ้ ใู หญ่นงั่ ได้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ใู หญ่สามารถน�ำ
ไปใช้ ในการเคลื่อนย้ ายผู้ใหญ่อีกคนหนึง่ ด้ วยการแบกไว้ บนหลัง
ค่าใช้ จา่ ยและการผลิตที่เกี่ยวข้ องกับภัยพิบตั นิ นระบุ
ั ้ เป็ นตัวเลขที่
แน่นนอนได้ ยาก ตลาดดังกล่าวครอบคลุมทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
และมีสนิ ค้ าครอบจักรวาลตังแต่
้ ผ้าใบกันน� ้ำ ภาชนะบรรจุน� ้ำไปจนถึง
ระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิและพายุไต้ ฝนล่
ุ่ วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน
ในระดับโลก ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้ องกับภัยพิบตั กิ ำ� ลังเพิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ
อันเนือ่ งมาจากความเสียหายทีเ่ พิม่ ขึ ้นจากภัยพิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับสภาพ
อากาศ จากการประเมินคาดว่าการใช้ เงิน 1 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 34.86 บาท) ในการป้องกันจะช่วยลดมูลค่าความเสียหายได้
ถึง 36 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,255 บาท) ธนาคารโลกได้ จดั สรร
เงินทุนจ�ำนวน 1.4 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.9 หมืน่ ล้ าน
บาท) ในปี พ.ศ. 2555-2557 เพือ่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการเตรียมความพร้ อม

เกือบครึ่งหนึง่ ของงบประมาณจ�ำนวน 3 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 1 แสนล้ านบาท) ถูกน�ำไปใช้ ในการฟื น้ ฟูหลังเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
นายทากาฮิสะ คิชิโมโตะ จากบริ ษัทเทยิ่น ฟรอนเทียร์ ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทสิง่ ทอยักษ์ ใหญ่เทยิ่น เสนอขายผ้ าห่มที่มีรูจบั ที่สามารถ
น�ำไปใช้ ในการเคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บออกมาจากเขตภัยพิบตั ใิ นกรณีที่
ไม่มีเปลหาม
ผู้แสดงสินค้ าในเมืองเซนไดหลายคนเดินทางมาจากศูนย์
อุตสาหกรรมโอซากาซึง่ อยูท่ างตะวันตกของญี่ปนุ่ เพื่อหาทางขยาย
ตลาดไปทางตอนเหนือของญี่ปนและพื
ุ่
้นที่อื่น ๆ ที่อยูถ่ ดั ไป หนึง่ ในนัน้
คือนายทากาชิ โทราโนะ ผู้เชี่ยวชาญด้ านภัยพิบตั จิ ากบริ ษัทฟูจิวาระ
อินดัสทรี ซึง่ เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทที่สร้ างหอหลบภัยสึนามิและอุปกรณ์
ส�ำหรับเผชิญเหตุภยั พิบตั อิ ื่น ๆ บริ ษัทฟูจิวาระยังได้ ผลิตเตียงนอนที่ตดิ
ตังแผ่
้ นเหล็กไว้ เหนือศีรษะที่สามารถเป็ นเกราะป้องกันเศษปรักหักพังที่
หล่นลงมาให้ กบั ผู้ใหญ่ได้ ถงึ สามคน
“แนวคิดดังกล่าวคือการสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยภายในบ้ าน” นายโทรา
โนะกล่าว นอกจากนี ้ ยังมีสนิ ค้ าอื่น ๆ ได้ แก่ ชุดอุปกรณ์ฉกุ เฉินส�ำหรับ
ช่วยคนให้ หลุดออกมาจากบ้ านที่พงั ทลายลงมา และหมวกแข็งนิรภัยที่
มีลกั ษณะเหมือนกับหมวกเบสบอล “คุณสามารถเดินไปได้ ทวั่ เมืองโดย
ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรปลิวมากระทบศีรษะอันเนื่องมาจากแผ่นดิน
ไหว” นายโทราโนะกล่าว
ส�ำหรับสิง่ ประดิษฐ์ ที่มีโครงสร้ างขนาดใหญ่นนั ้ บริ ษัทนิปปอน
สตีล แอนด์ ซูมิโตโมะ เมมัล โปรดักส์ และบริ ษัทผู้รับเหมาชิมิสุ ได้
พัฒนา “พื ้นที่ผา่ ตัดที่สามารถต้ านทานแรงสัน่ สะเทือน” เพื่อให้ เตียง
ผ่าตัดยึดแน่นอยูก่ บั ที่ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว
ด้ วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะฟื น้ ฟูเศรษฐกิจทีซ่ บเซา รัฐบาลญี่ปนจึ
ุ่ งพยายาม
เสนอขายเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องกับพิบตั อิ ย่างจริงจังโดยใช้ กลวิธีเชิงรุก ใน
ทีป่ ระชุมขององค์การสหประชาชาติ เจแปน โบไซ แพลตฟอร์ ม บูโร ซึง่
เป็ นสมาคมธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้ องกับภัยพิบตั แิ บบองค์รวมที่
จัดตังขึ
้ ้นโดยได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้ างพื ้นฐาน การ
คมนาคมและการท่องเทีย่ ว ได้ นำ� เสนอศูนย์บริการออนไลน์แบบครบวงจร
ส�ำหรับบริษทั ก่อสร้ างและวัสดุกอ่ สร้ างรายใหญ่โดยมุง่ หวังทีจ่ ะส่งออก
ผลิตภัณฑ์และความเชีย่ วชาญขององค์กร

รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ประกาศแผนการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ว่า
ด้ วยเรื่ องการก�ำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มีระยะเวลา 10
ปี โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะลดการเสียชีวิตและความเสียหายที่คาดไว้ ลง
ครึ่งหนึง่ ในภูมิภาคโตเกียวที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดแผ่นดินไหว นอกเหนือ
จากการปรับปรุงอาคารให้ มีความแข็งแกร่งมากขึ ้นและลดความหนา
แน่นของชุมชนในเขตริ มน� ้ำที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดไฟไหม้ แล้ ว รัฐบาล
ยังตังใจที
้ ่จะเก็บสะสมอาหาร 72 ล้ านมื ้อ ผ้ าห่ม 6 ล้ านผืน และสุขา
เคลื่อนที่ที่ใช้ งานได้ 54 ล้ านครัง้
ในขณะที่แบบจ�ำลองการเกิดแผ่นดินไหว ยานพาหนะส�ำหรับทุก
สภาพพื ้นที่และสินค้ าที่มีราคาแพงอื่น ๆ คือสิง่ ที่ดงึ ดูดความสนใจของ
ฝูงชนในเมืองเซนไดมากที่สดุ แต่ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่เป็ นนวัตกรรมขัน้
ก้ าวหน้ ากว่าจะมีขนาดเล็กกว่ามาก ตัวอย่างหนึง่ คือ ออปติเคอร์
สปริ นต์ ซึง่ เป็ นเฝื อกที่ท�ำจากเรซินที่เมื่อโดนแสงแอลอีดีจะเกิดการแข็ง
ตัวและมีน� ้ำหนักเบา แต่เป็ นเฝื อกที่แข็งแกร่งส�ำหรับการยึดแขนหรื อขา
ที่หกั ให้ อยูก่ บั ที่หรื อยึดร่างกายได้ ทงตั
ั ้ วในกรณีที่ผ้ บู าดเจ็บเป็ นเด็กทารก
“การเคลื่อนย้ ายเด็กทารกที่หลังหรื อคอหักมักจะเป็ นปั ญหาใหญ่อยู่
เสมอเนื่องจากไม่มีเฝื อกคอที่มีขนาดพอดีกบั เด็ก” นายโยชิคาสุ มัตสึโม
โตะ จากห้ องปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมการแพทย์ของบริ ษัทอัลแคร์ จ�ำกัด
ซึง่ เป็ นธุรกิจเกิดใหม่ในกรุงโตเกียวกล่าว
นอกจากนี ้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่านัน้ บริ ษัทไอคัมส์ แล็บ
ในอิวาเตะ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ที่ได้ รับความเสียหายมากที่สดุ จากเหตุกา
รณ์คลื่นสึนามิในปี พ.ศ. 2554 ได้ น�ำเสนอ “ไมโครปั๊ ม” ซึง่ เป็ นเครื่ องสูบ
ฉีดระดับไมโครเมตรส�ำหรับการให้ น� ้ำเกลือผู้ป่วยโดยไม่ต้องแขวนถุงน� ้ำ
เกลือไว้ สงู ๆ เพราะต้ องอาศัยแรงโน้ มถ่วง
หนึง่ ในผู้แสดงสินค้ ารายใหญ่ที่สดุ ในเมืองเซนไดคือกองทัพญี่ปนุ่
ซึง่ ได้ น�ำเสนอสินค้ ามากมายไม่วา่ จะเป็ นยานพาหนะ เต็นท์ คลินิกแบบ
เปิ ดโล่ง และห้ องครัวแบบเคลื่อนที่ที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อใช้ ในกรณีที่เกิดพิบตั ิ
ทหารนายหนึง่ ที่ชื่อคาซูมะ คิตะ ยิ ้มกว้ างขณะที่อธิบายการใช้ งาน
ห้ องอาบน� ้ำสาธารณะแบบเปิ ดโล่งขนาดใหญ่ที่มีการน�ำไปใช้ ในช่วง
เวลาวิกฤติเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ระสบภัยและเจ้ าหน้ าที่
หน่วยกู้ภยั ได้ รักษาความสะอาดเพื่อความผ่อนคลายทังร่้ างกายและ
จิตใจ “เราช่วยให้ คนผ่อนคลายได้ ถงึ 120,000 คน” นายคิตะอธิบาย
จากซ้ าย:
บุคลากรของบริษทั เทยิน่ ฟรอนเทียร์ ซึ่งเป็ นผู้ผลิตสิ่ ง
ทอพิเศษ ก�ำลังสาธิตวิธีการใช้ ผ้าห่ มทีม่ รี ู จบั ให้ เป็ นเปล
หามในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ในงานนิทรรศการสิ นค้ าที่
เกีย่ วข้ องกับภัยพิบัตทิ เี่ มืองเซนได ประเทศญีป่ ุ่ น
บุคลากรในงานนิทรรศการสิ นค้ าสาธิตวิธีการใช้ ออปติ
เคอร์ สปรินต์ ซึ่งเป็ นเฝื อกฉุกเฉินทีจ่ ะแข็งตัวเมือ่ โดน
แสงแอลอีดี
นายมาซาโยชิ นากามูระ (ซ้ าย) ผู้ก่อตั้งบริษทั จินริกิ
อธิบายวิธีการใช้ สิ่งประดิษฐ์ ของตนในการเคลือ่ นย้ าย
ผู้คนทีน่ ั่งเก้ าอีร้ ถเข็นไปบนพืน้ ทีข่ รุขระ พืน้ ทราย
หิมะตลอดจนการขึน้ เนินและลงเนิน

APD FORUM

63

ข่ าวรอบโลก

APDF

โปแลนด์ /รั สเซีย

เ มื่ อ

หน้าที่เรี ยกหา

แอฟริกา

นักล่ า คนเผือก จงระวัง

ป

ประเทศมาลาวีมีค�ำสัง่ ให้ ต�ำรวจยิง “อาชญากรอันตราย” ที่ท�ำร้ ายคน
เผือกและน�ำอวัยวะไปขายเพื่อท�ำพิธีทางไสยศาสตร์ “ยิงอาชญากรทุกคน
ที่ตอ่ สู้เมื่อถูกจับได้ คาหนังคาเขาขณะลักพาตัวคนที่มีผิวเผือก” นายเลก
เซน คาชามา ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจของมาลาวีกล่าวกับบรรดาเจ้ าหน้ าที่
ต�ำรวจ
สมาคมคนเผือกในมาลาวีรายงานว่าตังแต่
้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ถึงเมษายน พ.ศ. 2558 มีคนเผือกถูกสังหารไปแล้ วหกคนในประเทศ
ยากจนที่อยูท่ างตอนใต้ ของทวีปแอฟริ กาแห่งนี ้
นายคาชามากล่าวกับเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจในเขตมาชินกาที่อยูท่ างภาค
ใต้ ของประเทศและเกิดเหตุโจมตีมากที่สดุ ว่า “เราไม่สามารถนัง่ อยูเ่ ฉย ๆ
ได้ ในขณะที่คนเผือกซึง่ เป็ นเพื่อนร่วมชาติของเราถูกฆ่าราวกับสัตว์ทกุ วัน”
และกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาไม่อยากได้ ยินว่า “ต�ำรวจไล่ลา่ อาชญากรร้ าย
โดยเฉพาะพวกที่ลกั พาตัวคนเผือกโดยใช้ แก๊ สน� ้ำตาหรื ออาวุธเบาอื่น ๆ”
“ดังนันผมจึ
้
งสัง่ ให้ ต�ำรวจใช้ อาวุธที่เหมาะสมกับความหนักเบาของ
การกระท�ำผิด เราต้ องก�ำจัดอาชญากรเหล่านี ้” นายคาชามากล่าว
คนเผือกกลายเป็ นเหยื่อของการโจมตีที่เกิดขึ ้นทัว่ แอฟริ กาในช่วงไม่กี่
เดือนที่ผา่ นมา โดยองค์การสหประชาชาติออกมาเตือนว่ามีสถานการณ์
ร้ ายแรงเป็ นพิเศษในประเทศแทนซาเนีย บุรุนดีและมาลาวี
องค์การสหประชาชาติระบุวา่ ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นกับคนเผือกใน
แทนซาเนียอาจมีความเชื่อมโยงกับการเลือกตังทั
้ ว่ ไปและการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากหัวคะแนนพยายาม
เอาใจหมอผีที่ทรงอิทธิพล เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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เครื่ องบินของนาโตค�ำรามกระหึ่ มเหนือน่านฟ้ ายุโรป
ตะวันออก ในขณะที่รถหุม้ เกราะของสหรัฐฯ ก็เคลื่อน
เข้าใกล้ชายแดนรัสเซียภายใต้ภารกิจที่มีจุดประสงค์เพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ แก่ประชาชนว่าพวกเขาจะปลอดภัย
จากการรุ กรานของรัสเซีย
แต่กระนั้นทุกวันนี้คนทัว่ ไปก็ไม่กล้าเสี่ ยงท�ำอะไร
ที่อาจท�ำให้ตนเองตกอยูใ่ นอันตราย
ในโปแลนด์ บรรดาแพทย์ เจ้าของกิจการ ผูบ้ ญั ญัติ
กฎหมายและคนทุกสาขาอาชีพต่างรอหมายเรี ยกเพื่อเข้า
รับการฝึ กทหารในกรณี ที่เกิดการรุ กราน ประเทศเพื่อน
บ้านอย่างลิทวั เนียเองก็กำ� ลังรื้ อฟื้ นการเกณฑ์ทหาร
และสอนประชาชนว่าต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไรหากเกิด
สงคราม ส่ วนลัตเวียที่อยูใ่ กล้กนั ก็มีแผนจะให้นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึ กวิชาทหารในปี หน้า
ความพยายามที่จะสอนให้ประชาชนทัว่ ไปใช้อาวุธ
และหาที่กำ� บังเมื่อมีการยิงโจมตีสะท้อนให้เห็นความ
กังวลที่เพิ่มขึ้นของผูค้ นในภูมิภาคซึ่งยังคงมีความทรง
จ�ำอันแจ่มชัดเกี่ยวกับการถูกปกครองโดยรัฐบาลรัสเซีย
ที่สิ้นสุ ดลงในคริ สต์ทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 –
2542) ผูค้ นต่างพากันวิตกว่าความมัน่ คงและอิสรภาพที่
ได้มาอย่างยากล�ำบากก�ำลังถูกคุกคามในขณะที่ประเทศ
ตะวันตกและรัสเซียต่างแข่งขันกันแสดงแสนยานุภาพ
จากกรณี ความขัดแย้งในยูเครน ซึ่งมีผเู ้ สี ยชีวติ ไปแล้วก
ว่า 6,000 คน

นายมาเทอุส วอร์ สแซก (ซ้ าย) อาสาเข้ ารับการฝึ กทหารใน
กรุงวอร์ ซอ ประเทศโปแลนด์ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ในโปแลนด์ คนเฒ่าคนแก่ยงั จดจ�ำภาพการรุ กราน
ของกองทัพโซเวียตในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็ นช่วงต้น
สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่ วนคนรุ่ นหลังก็ยงั คงฝังใจกับ
การกดขี่ของระบอบคอมมิวนิสต์ที่กินเวลายาวนานถึงสี่
ทศวรรษ ความหวาดกลัวอันตรายได้แพร่ กระจายไปทัว่
ประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปที่มีชายแดนติด
กับรัสเซีย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ประเทืองปั ญญา

สมาร์ทโฟน
เปลี่ยนแปลง
ไอสต็อก

ก

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง
สมองและนิว้ หัวแม่ มอื

รอยเตอร์

ารพิมพ์ข้อความ การเลื่อนหน้ าเว็บเพจและการเปิ ดอ่าน
อีเมลทางสมาร์ ทโฟนอาจท�ำให้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมอง
และนิ ้วหัวแม่มือเปลี่ยนไป ตามข้ อมูลของบรรดานักวิจยั
จากมหาวิทยาลัยซูริก สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริก และมหาวิทยาลัย
ฟรี บรู ์ ก
ดร.อาร์ โก กอช จากมหาวิทยาลัยซูริกและสถาบันเทคโนโลยีส
วิส ซูริก เป็ นผู้น�ำการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง (อีอีจี) เพื่อตรวจวัดการท�ำงานของเปลือกสมองของคนที่ถนัด
ขวาจ�ำนวน 37 คน การศึกษานี ้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เคอเรนต์ ไบโอโล
จี ของส�ำนักพิมพ์เซลล์เพรส ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ เู ข้ า
ร่วม ได้ แก่ ผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนแบบจอสัมผัส 26 คน และผู้ใช้ โทรศัพท์มือ
ถือรูปแบบเก่า 11 คน
อาสาสมัครจะสวมหมวกส�ำหรับตรวจคลื่นสมองที่มีขวไฟฟ
ั ้ ้ าหรื อ
อิเล็กโทรด 62 ขัวเพื
้ ่อบันทึกการประมวลผลของสมองจากการสัมผัส
ของนิ ้วหัวแม่มือ นิ ้วชี ้และนิ ้วกลาง จากนันนั
้ กวิจยั จะเปรี ยบเทียบการ
ท�ำงานของสมองกับค�ำสัง่ ที่มีการบันทึกไว้ ในโทรศัพท์ของแต่ละคน
“เราวัดการท�ำงานของสมองคนโดยใช้ อิเล็กโทรดหลายขัวติ
้ ดตังไว้
้
บนหนังศีรษะ และแผนที่เหล่านี ้จะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลซึง่ เราสามารถอธิบายได้ โดยการดูบนั ทึกข้ อมูลโทรศัพท์ ดังนัน้
เราจะสามารถอธิบายการท�ำงานของสมองได้ มากน้ อยเพียงใดโดยดู
จากประวัตกิ ารใช้ โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว” ดร.กอชกล่าว
ดร.กอชชี ้ที่ภาพการสแกนสมองในคอมพิวเตอร์ และกล่าวเพิ่มเติม
ว่า “ตัวอย่างเช่น จุดสีแดงเหล่านี ้จะปรากฏขึ ้นเมื่อมีการวัดสัญญาณ
อิเล็กโทรดเหล่านี ้ ความแตกต่างมากมายระหว่างบุคคลอาจมีสาเหตุ
ง่าย ๆ จากปริ มาณการใช้ โทรศัพท์ของพวกเขาในช่วง 10 วันที่ผา่ น
มา”
จากการตรวจวัดพบว่า กิจกรรมทางศักย์ในสมองของผู้ใช้ สมาร์ ท
โฟนเพิ่มขึ ้นเมื่อมีการสัมผัสจากนิ ้วทังสาม
้
กิจกรรมทางศักย์ในเปลือก

สมองที่สมั พันธ์กบั นิ ้วหัวแม่มือและนิ ้วชี ้จะแปรผันโดยตรงกับปริ มาณ
การใช้ โทรศัพท์ซงึ่ เห็นได้ จากบันทึกข้ อมูลของแบตเตอรี่ แบบติดตังใน
้
ตัว นางสาวมากาลี ไชทีริส นักศึกษาที่เข้ าร่วมการวิจยั กล่าว
“กิจกรรมทางศักย์ในสมองนี ้จะสอดคล้ องกับปริ มาณการใช้
โทรศัพท์ในวันที่ผา่ น ๆ มา” นางสาวไชทีริสกล่าว “ดังนัน้ เราจึงดูที่
บันทึกข้ อมูลของแบตเตอรี่ โทรศัพท์และพบว่า ถ้ ามีการตรวจคลื่น
ไฟฟ้าสมองหลังจากที่เพิ่งใช้ โทรศัพท์มาอย่างหนัก กิจกรรมทางศักย์
ในสมองก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย”
ดร.กอชกล่าวว่าผลของการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า การเคลื่อนไหว
ซ� ้ำ ๆ บนพื ้นผิวหน้ าจอสัมผัส จะเปลี่ยนรูปแบบการประมวลผลทาง
ประสาทสัมผัสจากมือเนื่องจากสมองรับรู้ความเคลื่อนไหวของปลาย
นิ ้วมืออยูเ่ ป็ นประจ�ำทุกวัน ดร.กอชเชื่อว่าการประมวลผลทางประสาท
สัมผัสของเปลือกสมองของคนในปั จจุบนั จะยังคงเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องซึง่ เป็ นผลมาจากเทคโนโลยดิจิตอลส่วนบุคคล
“มองเผิน ๆ แล้ ว สิง่ ที่เราพบคือกลุม่ คนที่ใช้ สมาร์ ทโฟนมีสมองที่
ประมวลผลการสัมผัสแตกต่างไปจากกลุม่ คนที่ไม่ได้ ใช้ สมาร์ ทโฟน
แบบจอสัมผัส” ดร.กอชกล่าว “อย่างไรก็ตาม ถ้ าศึกษาข้ อมูลให้ ลกึ ลง
ไปกว่านี ้ สิง่ ที่จะได้ เห็นจริ ง ๆ คือ การใช้ งานล่าสุดที่มีการบันทึกไว้ ใน
สมาร์ ทโฟนคือปั จจัยที่สง่ ผลต่อวิธีที่สมองประมวลผลข้ อมูลจากปลาย
นิ ้วมือ ดังนัน้ ความผันผวนในแต่ละวันที่เราเผชิญในชีวิตประจ�ำวันก็
จะถูกบันทึกไว้ ในสมองเหมือนกับที่สมองประมวณผลข้ อมูลจากมือ”
ดร. กอชกล่าวว่า การใช้ สมาร์ ทโฟนเป็ นวิธีที่เหมาะสมในการ
ส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงของสมองมนุษย์ในทุก ๆ วัน “มันท�ำให้ มีข้อ
อ้ างที่ดีมากในการกลับไปเปิ ดดูบนั ทึกข้ อมูลโทรศัพท์อย่างละเอียด
มากขึ ้น เพื่อศึกษาว่าข้ อมูลทางดิจิตอลที่ผา่ นมาจะช่วยให้ เราเข้ าใจ
การท�ำงานของสมองได้ อย่างไร และพัฒนาวิธีการแก้ ปัญหาในโลก
แห่งความเป็ นจริ งโดยการศึกษาตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสมอง
ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง” ดร.กอชกล่าวว่า
APD FORUM
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

หัวขโมยลงทุน

ท�ำศัลยกรรมเพื่อ
หนีการจับกุม

ต

น

รอยเตอร์

เวลาหยุดหมุน

ที่หมู่บา้ นหุ่นไล่กาใน
ญี่ปุ่น

างสึ คิมิ อายาโนะ ท�ำหุ่นไล่กาตัวแรกเมื่อ 13 ปี ก่อนเพื่อไล่นก
ที่มาจิกกินเมล็ดพืชในสวน ตุก๊ ตาฟางขนาดเท่าคนจริ งมีลกั ษณะ
เหมือนบิดาของเธอ ฉะนั้นเธอจึงท�ำตุก๊ ตาเพิ่มตัวแล้วตัวเล่าจนใน
ที่สุดก็หยุดไม่ได้
ปั จจุบนั นาโกโรซึ่งเป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
ประหนึ่งเหมือนเวลาหยุดอยูก่ บั ที่ เมื่อหมู่บา้ นนี้เต็มไปด้วยตุก๊ ตา
เย็บมือของนางอายาโนะซึ่งน�ำตุก๊ ตาเหล่านี้มาจัดวางเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวในชีวติ
ประจ�ำวัน
มีหุ่นไล่กาอยูใ่ นบ้าน ในสวน บนต้นไม้ บนถนนและที่ป้ายรถเมล์อนั พลุกพล่าน
ซึ่งเจ้าหุ่นไล่กาพากันรอรถเมล์ที่ไม่มีวนั มารับ “หมู่บา้ นนี้มีคนอาศัยอยูแ่ ค่ 35 คน”
นางอายาโนะเล่า “แต่มีหุ่นไล่กาถึง 150 ตัว นับเป็ นจ�ำนวนที่มากกว่ากันหลายเท่า”
นาโกโรประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บา้ นในชนบทของญี่ปุ่นที่
ชาวบ้านพากันอพยพไปหางานในเมือง เหลือไว้แต่คนเฒ่าคนแก่ ชุมชนวัยเกษียณ
แห่งนี้เปรี ยบเสมือนญี่ปุ่นแบบย่อส่ วน ประชากรของญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด
ทศวรรษที่ผา่ นมา และคาดการณ์วา่ จะลดจาก 127 ล้านคนจนเหลือเพียง 87 ล้านคน
ภายในปี พ.ศ. 2603
ตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา นางอายาโนะท�ำหุ่นไล่กาทั้งหมด 350 ตัว โดยแต่ละตัว
มีฐานเป็ นไม้และยัดด้วยกระดาษหนังสื อพิมพ์และผ้า หุ่นส่ วนใหญ่จะสวมเสื้ อผ้าใช้
แล้ว ส่ วนตัวที่อยูก่ ลางแจ้งจะหุม้ ด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้เปี ยก แต่ถึงอย่างนั้นอากาศก็
ท�ำให้หุ่นเสี ยหายอยูเ่ ป็ นประจ�ำ และนางอายาโนะต้องคอยเปลี่ยนหุ่นไล่กาที่อยูก่ ลาง
แจ้งบ่อย ๆ
บางครั้งจะมีคนขอให้นางอายาโนะท�ำหุ่นไล่กาตัวใหม่เพื่อระลึกถึงคนหนุ่มสาว
ที่ออกจากหมู่บา้ นไปหรื อคนแก่ที่เสี ยชีวติ ลง “พวกมันถูกสร้างขึ้นตามค�ำขอของคนที่
สูญเสี ยปู่ ย่าตายาย” โอซามุ ซูซุกิ ชาวบ้านในหมู่บา้ นวัย 68 ปี เล่า “ดังนั้นจึงอาจกล่าว
ได้วา่ ที่จริ งแล้วหุ่นพวกนี้เป็ นสิ่ งที่ทำ� ให้เรานึกถึงความทรงจ�ำเก่า ๆ”
นักท่องเที่ยวเริ่ มเดินทางมาที่หมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่งนี้ โดยจะมีหุ่นสองตัวเฝ้ าถนน
ทางเข้าหมู่บา้ นใกล้กบั ป้ ายที่ระบุวา่ นาโกโรเป็ น “หมู่บา้ นหุ่นไล่กา” รอยเตอร์
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ต�ำรวจเกาหลีใต้ ระบุวา่ ชายที่เคยถูกจ�ำคุก
ฐานลักทรัพย์เมื่อสิบปี ก่อนท�ำศัลยกรรม
พลาสติกเพื่อแก้ ไขรูปร่างหน้ าตาของตนเอง
และกลับมาก่อเหตุลกั ขโมยอย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลาเก้ าเดือนนับตังแต่
้ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมา โดยได้ ทงเงิ
ั ้ นสดและ
สิง่ ของคิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นกว่า 479,000
เหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 16 ล้ านบาท)
เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจของเมืองอินชอนกล่าว
ทางโทรศัพท์วา่ ชายวัย 35 ปี รายนี ้ถูกจับกุม
ได้ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากก่อ
เหตุลกั ขโมยไปทัว่ ประเทศถึง 87 ครัง้
ต�ำรวจระบุวา่ ผู้ต้องสงสัยซึง่ เคยถูกจ�ำ
คุกในข้ อหาลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้ ท�ำ
ศัลยกรรมเพื่อแก้ ไขโครงสร้ างของกรามและ
ยังผ่าตัดยืดขาเพื่อเพิ่มความสูงอีกด้ วย
เจ้ าหน้ าที่กล่าวว่าผู้ต้องหาได้ สารภาพ
ผิดในข้ อหาลักทรัพย์ แต่ให้ การว่าสาเหตุที่ท�ำ
ศัลยกรรมเพราะไม่ชอบหน้ าตาของตนเอง
เกาหลีใต้ มีคลินิกศัลยกรรมพลาสติก
มากกว่า 4,000 แห่งทัว่ ประเทศ และมีอตั รา

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

การท�ำศัลยกรรมเสริ มความงามมากที่สดุ
ในโลก
เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจเปิ ดเผยว่า ผู้ต้องหาได้
ประดิษฐ์ เครื่ องมือสะเดาะประตูดจิ ิตอลเพื่อ
เข้ าไปขโมยของในบ้ านผู้เสียหาย
รอยเตอร์

ภาพส่ งท้ าย

APDF

การแสดงด้ วยเกียรติยศ

กองทหารเกียรติยศจากกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลีแสดงทักษะทางกายกรรมในระหว่ างงาน
พิธีทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์ อนุสรณ์ สถานแห่ งสงครามเกาหลีในกรุงโซลในช่ วงต้ นเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2558
การแสดงดังกล่ าวเป็ นเครื่องหมายของการเริ่มต้ นฤดูกาลใหม่ ทกี่ องทหารเกียรติยศจะเปิ ดการแสดง
ประจ�ำสั ปดาห์ อกี ครั้งหลังหยุดพักไปในช่ วงฤดูหนาว พิพธิ ภัณฑ์ อนุสรณ์ สถานแห่ งสงครามเกาหลี
ซึ่งเปิ ดในปี พ.ศ. 2537 บนพืน้ ทีท่ เี่ คยเป็ นกองบัญชาการกองทัพบก ประกอบไปด้ วยห้ องจัดแสดงหก
ห้ องทีม่ ขี องทีร่ ะลึกจากสงครามและยุทโธปกรณ์ ทางทหารกว่ า 13,000 ชิ้น รวมทั้งอาวุธขนาดใหญ่ อกี
100 ชิ้นทีจ่ ดั วางไว้ ทวั่ บริเวณตามข้ อมูลทีร่ ะบุไว้ ในเว็บไซต์ ของพิพธิ ภัณฑ์
ภาพโดย

จุง ยอนเจ | เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ มิ เมจ

ท่ านอยากเห็นรู ปทีท่ ่ านชื่นชอบจากการฝึ กหรือกิจกรรมร่ วมครั้งทีผ่ ่ านมาปรากฏในคอลัมน์ ภาพส่ ง
ท้ ายหรือไม่ กรุณาส่ งรู ปของท่ านมาเพือ่ พิจารณาได้ ที่ EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM
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อ่ านบทความ
ที่เกี่ยวข้ อง
ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.apdforum.com

ฟรี

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสาร

เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่เกี่ยวกับการทหารซึ่งแจกจ่ ายให้ ฟรี แก่
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