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การต่ อต้ านภัยคุกคามจากการ
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TERROR
พร้ อมด้ วย

วิธกี ารต่าง ๆ ในการป้องปรามการโจมตีโดยผู้โจมตีตามล�ำพัง
การตัดช่องทางการส่ งเงินไปให้ผ้ กู ่อการร้ าย
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เรื่ องเด่ น

10 การต่ อต้ านผลกระทบของรัฐอิสลาม
แห่ งอิรักและเลแวนต์

ความร่วมมือทีแ่ ข็งแกร่ง ขีดความสามารถของภูมภิ าค
และการปรับแนวทางสังคม ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ
กุญแจส�ำคัญ

16 ผลกระทบของไอซิลและฮิซบุลลอฮ์

รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์แสดงถึงภัยคุกคามด้ าน
การก่อการร้ ายอันเร่งด่วน แต่ฮิซบุลลอฮ์ยงั คงเป็ นภัย
คุกคามหลัก

20 การก่ อการร้ ายตามล�ำพัง

การต่อต้ านภัยคุกคามทังภาคสนาม
้
และทางออนไลน์

24 การตัดช่ องทางการส่ งเงินไปให้ ผ้ ูก่อการร้ าย

หน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมาตรการเพื่อขัดขวางการสนับสนุน
้ มิภาค
ทางการเงินส�ำหรับการคุกคามทัว่ ทังภู

28 สมรภูมแิ ห่ งความคิด

กลุม่ ก่อการร้ ายสามารถสร้ างแนวความคิดแบบหัวรุนแรง
และเคลื่อนย้ ายพลเมืองเพื่อกระท�ำการชัว่ ร้ ายได้ อย่างไร

32 การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง

แนวทางปฏิบตั ทิ ี่มงุ่ เน้ นสังคมโดยรวม ก�ำลังเห็นผล

36 การกวาดล้ างกลุ่มแนวคิดสุดโต่ ง

กลุม่ ชุมชนชาวมุสลิมที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสิงคโปร์
จัดท�ำโครงการและการให้ ค�ำปรึกษาเพื่อต่อต้ าน
อุดมการณ์สดุ โต่ง

38 บทบาทของแม่ เพื่อต่ อต้ านการก่ อการร้ าย
มุมมองเกี่ยวกับวิธีที่ครอบครัวอาจช่วยต่อต้ านความ
รุนแรงจากความคิดสุดโต่ง

46 การรั กษาสิ่งแวดล้ อม

ผู้มีสว่ นได้ เสียในทะเลจีนใต้ หาทางแก้ ไขการถมทะเลของ
จีนเพื่อสร้ างพื ้นที่และความล้ มเหลวในการอนุรักษ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

10

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
ศาลฟิ ลปิ ปิ นส์ขึ ้นบัญชีด�ำกลุม่ อาบูไซยาฟ

52 ข้ อมูลผู้น�ำคนส�ำคัญ

พล.จ. ซาคารี ย์ยา แมนซูร์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
หยุดการก่อการร้ ายในภูมิภาค

56 กระบอกเสียง

การต่อต้ านการก่อการร้ ายเป็ นประเด็นเร่งด่วนในการ
ประชุมประจ�ำปี ที่สงิ คโปร์

60 ข่ าวรอบโลก

ข่าวสันจากทั
้
ว่ โลก

61 กีฬา

การแข่งขันรักบี ้ล่าช้ า และความหวังในการสร้ างชื่อ
เสียงในโอลิมปิ ก

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การอนุรักษ์ ศลิ ปะการฟ้อนร� ำโบราณในฟิ ลปิ ปิ นส์

64 สื่อและวิทยาการ

กรุงโซลเป็ นผู้น�ำใหม่ด้านแฟชัน่ และ เครื่ องจ�ำแนกส่วนประกอบ

65 ประเทืองปั ญญา

การตังข้
้ อสงสัยต่อผลงานวิจยั ทางจิตวิทยา

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลก และเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

ทหารจากกองทัพเรื อไทยเตรี ยมการลาดตระเวนอ่าวไทย

60

เกี่ยวกับหน้ าปก:

ภาพปกนี ้ออกแบบขึ ้นเพื่อสื่อถึง
ความจ�ำเป็ นเร่งด่วนในการต่อ
ต้ านภัยคุกคามจากการก่อการ
ร้ ายทัว่ โลก
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ
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ท่านผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิิ

นดีตอ้ นรับท่านผูอ้ า่ น
เข้าสู่ อินโดเอเชี ย
แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม
ฉบับประจ�ำไตรมาส
ที่สอง ดังที่ท่านอาจสังเกตเห็น
แล้ว ชื่อของ ฟอรั ม ได้เปลี่ยนไป
เพือ่ ให้สะท้อนวิวฒั นาการของ
ภูมิภาคที่เข้าสู่ระบบยุทธศาสตร์
ที่เชื่อมโยงถึงกันของเศรษฐกิจ
ข้อตกลงด้านความมัน่ คง และ
องค์กรทางการเมือง ได้ถกู ต้องมากขึ้น เมื่อ ฟอรั ม ได้รับการตีพมิ พ์ครั้งแรกเมื่อ 40 กว่า
ปี ก่อน ภูมิภาคนี้แตกต่างไปจากที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้เป็ นอย่างมาก ปัจจุบนั มหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิกไม่สามารถแยกจากกันได้ และประกอบไปด้วยเส้นทางการค้าที่
พลุกพล่านมากที่สุดในโลก เราอาจเห็นการเปลี่ยนผ่านนี้ได้ดีที่สุดในองค์กรพหุพาคีต่าง ๆ
ของภูมิภาค เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึ่งขณะจัดตั้ง
ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย เมื่อเวลาผ่านไป
ประเทศสมาชิกได้ขยายออกไปจนรวมถึงบรู ไน พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ปัจจุบนั
กลุม่ และเวทีแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีอาเซียนเป็ นศูนย์กลาง เช่น อาเซียนพลัส และ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ได้ขยายการมีส่วนร่ วมออกไปไกลขึ้นเพือ่ ครอบคลุม
ถึงประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต้ และ
สหรัฐอเมริ กา ปัจจุบนั การประชุมกองทัพเรื อภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกประกอบด้วยอินเดีย
บังกลาเทศ ชิลี เปรู และโคลอมเบีย แนวโน้มต่าง ๆ ในภูมิภาคก�ำลังมุง่ ไปสู่การผนวกรวม
ที่เพิม่ ขึ้นอีกของประเทศสมาชิกในภูมิภาค และ ฟอรั ม จะด�ำเนินการสนับสนุนแนวโน้ม
นั้นต่อไปด้วยการจัดหาเวทีสำ� หรับบุคลากรทางทหารแห่งภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกเพือ่
รองรับและจัดการกับข้อกังวลและโอกาสด้านความมัน่ คงที่มีร่วมกัน
ผมหวังว่านิตยสารฉบับนี้จะสร้างบรรยากาศการสนทนาเกี่ยวกับความท้าทายด้าน
ความมัน่ คงที่สำ� คัญ และผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน
โปรดติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นกับเราได้ที่ contact-apdf@apdforum.com
ขอแสดงความนับถือ

พลเรื อเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
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ผู้เขียนบทความ
ดร. ฌอน เค. แอนเดอร์ สนั เป็ นศาสตราจารย์ด้าน
รัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอดาโฮ เขาได้ ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้
อ�ำนวยการหลักสูตรการศึกษาระหว่างประเทศตังแต่
้ พ.ศ. 2552
ถึง 2555 และเป็ นประธานภาควิชารัฐศาสตร์ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2554 ถึง
2557 ดร. แอนเดอร์ สนั เป็ นนักวิชาการแห่งมูลนิธิเพื่อการปกป้อง
ประชาธิปไตยระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง 2553 และได้ ท�ำการค้ นคว้ า
ในหลายหัวข้ อ ได้ แก่ การก่อการร้ ายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ขบวนการลัทธิสดุ โต่ง วัฒนธรรมการเมือง ผล กระทบ
ของศาสนาต่อการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศ และ
การฟื น้ คืนของอิสลามในและนอกตะวันออกกลาง เขาเป็ นผู้ร่วมแต่งหนังสือ พจนานุกรม
ประวัติศาสตร์ การก่อการร้าย ที่ตีพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์สแกร์ โครว์เพรส อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 16
ดร. ชรู ติ ชาร์ มา เป็ นนักวิจยั และพัฒนาที่ท�ำงานกับ ฮิว
มานา พีเพิล ทู พีเพิล-อินเดีย ซึง่ เป็ นองค์การนอกภาครัฐระหว่าง
ประเทศที่มีส�ำนักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ดร. ชาร์
มา ออกแบบและบริ หารจัดการหลักสูตรต่าง ๆ ส�ำหรับการสร้ างพลัง
ให้ แก่กลุม่ สตรี ที่ยากจน และเปราะบางที่สดุ บางกลุม่ ในอินเดีย ก่อน
หน้ านี ้ ดร.ชาร์ มา เคยเป็ นหัวหน้ าคณะนักวิจยั แห่ง วัน เวิร์ลด์ ฟาวน์
เดชัน่ อินเดีย และเป็ นนักวิจยั อาวุโสที่สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งอินเดีย ดร. ชาร์ มา ได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตจากศูนย์การ
ศึกษาด้ านนิตศิ าสตร์ และธรรมาภิบาล จากมหาวิทยาลัยชวาหระ
ลาล เนห์รู กรุงนิวเดลี โดยเธอได้ มงุ่ เน้ นงานวิจยั ไปที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ ง
และการปกครองในรัฐชัมมูและกัศมีร์ในอินเดีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 32
ดร. อีดทิ ชลาฟเฟอร์ และ ดร. อูลริช โครพียู
นิกก์ เป็ นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับมารดาผู้ตอ่ สู้กบั การก่อการ

ร้ ายซึง่ ตีพิมพ์ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ ดร. ชลาฟเฟอร์ เป็ นนักสังคมศาสตร์
และเป็ นผู้ก่อตังองค์
้ กรสตรี ไร้ พรมแดน ซึง่ เป็ นองค์การนอกภาค
รัฐที่มีสำ� นักงานใหญ่อยูใ่ นกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย องค์กร
ดังกล่าวต้ องการสร้ างความแข็งแกร่งให้ แก่สตรี เพื่อป้องกันความ
รุนแรงจากแนวคิดสุดโต่ง ในปี พ.ศ. 2551 ดร. ชลาฟเฟอร์ ได้ เปิ ด
ตัวการรณรงค์ของกลุม่ ภคินีเพื่อตอบโต้ ความรุนแรงจากแนวคิดสุด
โต่ง โดยมุง่ เน้ นที่ความพยายามขององค์กรในแง่ของความมัน่ คง
ดร.โครพียนู ิกก์ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาที่เน้ นประเด็นสังคม
และการเมือง โดยศึกษาด้ านการเปลี่ยนทัศนคติและพลวัตของ
กลุม่ ข้ อห้ ามในครอบครัวที่มีลกู หลานวัยหัวเลี ้ยวหัวต่อ ตัวก�ำหนด
ทางจิตวิทยาของแนวคิดนิยมความรุนแรงและการป้องกันแนวคิด
สุดโต่งตังแต่
้ เนิ่น ๆ ดร. โครพียนู ิกก์เป็ นผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร
การเรี ยนการสอนของแม่ให้ กบั องค์กรสตรี ไร้ พรมแดน และเคยเป็ น
ศาสตราจารย์ที่ศนู ย์สาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเวียนนา อ่านเนื ้อหาได้ ทหี่ น้ า 38

นายทอม แอบคี เป็ นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับการป้องกันการโจมตีโดยผู้ก่อการตาม
ล�ำพังที่ตีพิมพ์ในฉบับนี ้ นายแอบคี เป็ นนักวิจยั และนักเขียนอิสระในเมืองบังกาลอร์
ประเทศอินเดีย เขาได้ เขียนบทความและรายงานการวิจยั ในหัวข้ อต่าง ๆ ตังแต่
้ การท�ำ
เหมืองแร่จนถึงการอพยพย้ ายถิ่นฐานโดยถูกบังคับ นายแอบคี เกิดและเติบโตในบาร์ เบโดส
ได้ อาศัยและท�ำงานในแอลจีเรี ย ลิเบีย มาลี และตูนิเซีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 20

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

อิ นโดเอเชี ยแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารราย
ไตรมาสที่จดั ท�ำขึ ้นโดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื ้นแปซิฟิกส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและ
บุคคลากรด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก โดยประกอบไปด้ วยเนื ้อหาเชิงลึกที่มีคณ
ุ ภาพ
ในหัวข้ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาความมัน่ คงใน
ภูมิภาค ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการต่อต้ านการก่อการ
ร้ าย ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรื อภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ
ฟอรัม กระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายเชิงความ
คิดและส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
สร้ างสรรค์ ท่านสามารถส่งบทความ ภาพ หัวข้ อ
อภิปราย หรื อข้ อคิดเห็นต่าง ๆ มายัง บรรณาธิ
การฟอรัมได้ ทางออนไลน์ หรื อส่งมาที่
Program Manager
Indo-Asia-Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

อิ นโดเอเชี ย แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เสนอเนื ้อหา
ที่ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ ที่
โพสต์ทกุ วัน ติดตามได้ ที่
www.apdforum.com

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

นายจีรี โคมิแน็ก เป็ นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับความขัดแย้ งด้ านสิง่ แวดล้ อมที่ตี

พิมพ์ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ นายโคมิแน็ก เป็ นนักข่าวอิสระในสาธารณรัฐเช็ก เขาเขียนข่าวและ
บทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ กลาโหม และความมัน่ คง ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
รัสเซียและเครื อรัฐเอกราช รวมทังเอเชี
้ ย โดยเขียนให้ กบั สื่อสิง่ พิมพ์และองค์กรต่าง ๆ ได้ แก่
ไอเอชเอส เจนส์, บิสซิเนส นิวส์ ยุโรป, เจมส์ทาวน์ ฟาวน์เดชัน่ และ ซีเอ็นบีซี ยูโรเปี ยน บิส
ซิเนส อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 46

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

IAPD FORUM

5

มองภู มิภาค

IAPDF

อินโดนีเซีย

เครื่องมือโบราณ
บ่ ง ชี้ ถึ ง มนุ ษ ย์ ป ริ ศ นา

ดู
เอเชีย

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เทคโนโลยีในเอเชีย
ก้าวล้�ำสู่อันดับต้น ๆ

มหาวิทยาลัยในเอเชียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับอุตสาหกรรม ก�ำลังไล่ตาม
มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ มาติด ๆ ในด้ านของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ จาก
ผลการวิเคราะห์โดยละเอียดของเอกสารทางการศึกษาและการยื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิบตั ร
ผลการส�ำรวจ 100 อันดับแรกของรอยเตอร์ ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 แสดงว่า เก้ าอันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่เป็ นผู้น�ำด้ านนวัตกรรม
ตกเป็ นของสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ โดยมีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ และมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดอยูใ่ นอันดับที่หนึง่
ที่สอง และที่สามตามล�ำดับ แต่มหาวิทยาลัยในเอเชียก็ก�ำลังเลื่อนต�ำแหน่ง
มาอยูท่ ี่อนั ดับต้ น ๆ สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งแห่งเกาหลีอยูท่ ี่
อันดับ 10 ในขณะที่อิมพีเรี ยลคอลเลจลอนดอนเป็ นมหาวิทยาลัยในยุโรปที่อยู่
ในต�ำแหน่งสูงที่สดุ ในอันดับที่ 11
มหาวิทยาลัยในเอเชียก�ำลังมาแรงในด้ านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และ
ได้ พิสจู น์ให้ เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสามารถในการน�ำเอาแนวคิดมา
ปรับให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ อาทิ เกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นประเทศที่มีบริ ษัทเทคโนโลยียกั ษ์
ใหญ่ที่ก�ำลังมาแรง เช่น ซัมซุง ได้ รับคะแนนสูงในด้ านการได้ รับอนุมตั สิ ทิ ธิ
บัตร โดยมีสถาบันการศึกษาในเกาหลีใต้ แปดแห่งติด 100 อันดับแรก ในขณะ
ที่ญี่ปนมี
ุ่ สถาบันเก้ าแห่งที่ตดิ อันดับ ซึง่ มากกว่าประเทศอื่น ๆ ทังหมดยกเว้
้
น
สหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม จีนได้ รับการจัดอันดับเพียงแค่รายการเดียวเท่านัน้ ได้ แก่
มหาวิทยาลัยชิงหวา ซึง่ ติดอันดับที่ 72
รอยเตอร์ ได้ ด�ำเนินการส�ำรวจโดยวิเคราะห์ตามพื ้นฐานของมาตรวัดที่แตก
ต่างกัน 10 ด้ าน ซึง่ พิจารณาจากปริ มาณและผลกระทบของผลงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ปริ มาณและความส�ำเร็ จในการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบตั ร และ
การน�ำเอาผลการค้ นพบที่มีการอ้ างอิงไปใช้ ปฏิบตั จิ ริ งในโลกแห่งการศึกษา
และการประกอบธุรกิจ รอยเตอร์
6
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เหมือนว่า "ฮ็อบบิต" มนุษย์พนั ธุ์แคระยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ ทเี่ คยอาศัยอยูบ่ นเกาะฟลอเรส จะมี
เพือ่ นมนุษย์อยูบ่ นหมูเ่ กาะอืน่ ๆ ของอินโดนีเซียมายา
วนานก่อนมนุษย์พนั ธุ์ โฮโม เซเปี ยนส์ จะปรากฏขึ ้น
นักวิทยาศาสตร์ ได้ ค้นพบเครื่ องมือหินทีม่ อี ายุอย่าง
น้ อย 118,000 ปี ณ สถานทีแ่ ห่งหนี่งบนเกาะสุลาเวสีชื่อว่า
ตาเลปู ซึง่ บ่งชี ้ว่าเคยมีมนุษย์มาอยูอ่ าศัย นักวิทยาศาสตร์
กล่าวว่า ไม่พบฟอสซิลของมนุษย์เหล่านี ้ร่วมกับเครื่องมือ
ท�ำให้ ตวั ตนของผู้ทำ� เครื่องมือเหล่านี ้ยังคงเป็ นปริศนา
"ขณะนี ้เรามีหลักฐานโดยตรงทีแ่ สดงให้ เห็นว่า เมือ่
มนุษย์ยคุ ใหม่เดินทางมาถึงเกาะสุลาเวสีโดยทางเรือ ซึง่
คาดว่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 60,000 และ 50,000 ปี ทแี่ ล้ ว พวก
เขาคงได้ พบกับกลุม่ มนุษย์โบราณทีอ่ าศัยอยูบ่ นเกาะแห่ง
นี ้มาเป็ นเวลานานแล้ ว" นายเกอร์ ริท แวน เดน เบิร์ก นัก
โบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยวูลลองกองในออสเตรเลียกล่าว
ในปี พ.ศ. 2547 การประกาศเป็ นครัง้ แรกถึงการค้ นพบ
ฟอสซิลมนุษย์พนั ธุ์ โฮโม ฟลอเรไซเอนซิส ในถ� ้ำแห่งหนึง่
บนเกาะฟลอเรส ซึง่ เป็ นพันธุ์ทสี่ งู ประมาณ 1.1 เมตรและ
มีการประดิษฐ์ เครื่องมือและล่าช้ างตัวเล็ก ๆ ได้ สร้ างความ
ประหลาดใจอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ กระตือรือร้ นทีจ่ ะคลายปม
ประวัตศิ าสตร์ เรื่องการอยูอ่ าศัยของมนุษย์ในภูมภิ าคนี ้ เกาะ
สุลาเวสีอาจเป็ นก้ าวย่างหนึง่ ส�ำหรับมนุษย์กลุม่ แรกทีไ่ ปถึง
ออสเตรเลียเมือ่ ประมาณ 50,000 ปี ทผี่ า่ นมา รอยเตอร์

มหาวิทยาลัยวูลลองกอง

ไทย

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วก�ำลังฟื ้ นตัว

อินโดนีเซีย
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การท่องเที่ยวซึง่ คิดเป็ นมูลค่าประมาณร้ อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ เป็ นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่อยูใ่ นสถานะสดใสของไทย
ตามข้ อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยว หลังจากเหตุการณ์ระเบิด จ�ำนวน
ผู้เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยโดยเฉลี่ยต่อวันได้ ลดลงจาก 85,000 คน เหลือ
70,000 คน
รัฐบาลได้ ตงเป
ั ้ ้ าจ�ำนวนผู้เดินทางเข้ าประเทศไว้ ที่ 28.8 ล้ านคน โดยมี
รายได้ จากการท่องเที่ยวจ�ำนวน 2.2 ล้ านล้ านบาท (6.182 หมื่นล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ) ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ ถือว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งในฐานะประเทศที่
มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่ามกลางความซบเซาในภาคอุตสาหกรรมการส่งออก การผลิต และยอดใช้
จ่ายด้ านการค้ าปลีก รอยเตอร์

ชาวประมงที่ถูกกักขังเยี่ยงทาส

ได้รับการช่วยเหลือ

มื่อปี พ.ศ. 2558 ชาวประมงมากกว่า 2,000 คน ได้ รับการช่วยเหลือจาก
สภาพที่โหดร้ ายทารุณกลางทะเล อิสรภาพของพวกเขาเป็ นผลมาจากการ
สืบสวนนานหนึง่ ปี เกี่ยวกับอาหารทะเลที่ถกู น�ำเข้ ามาในสหรัฐฯ จากเกาะซึง่ มี
การใช้ แรงงานทาสทางตะวันออกของอินโดนีเซีย
เหตุการณ์เริ่ มขึ ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส ได้
ติดตามปลาที่จบั โดยกลุม่ ชายหนุม่ ซึง่ ถูกท�ำร้ ายร่างกายและกักขัง โดยปลาเหล่า
นี ้ได้ ถกู จัดส่งไปตามห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ ได้ แก่ ผู้ขายอาหารรายใหญ่ที่สดุ บางราย
และบริ ษัทอาหารสัตว์เลี ้ยงบรรจุกระป๋ องยี่ห้อดังต่าง ๆ ในอเมริ กา
หลังจากนัน้ ธุรกิจการประมงร่วมทุนระหว่างไทยและอินโดนีเซียแห่งหนึง่ ซึง่
มีมลู ค่าหลายล้ านดอลลาร์ ได้ ถกู ปิ ดกิจการลง มีบคุ คลอย่างน้ อยเก้ าคนถูกจับกุม
ตัวและเรื อบรรทุกสินค้ าประมงสองล�ำถูกยึด
ประเทศไทยเป็ นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการประมงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ท�ำรายได้ จากการส่งออกแต่ละปี ถึง 7 พัน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ (249 แสนล้ านบาท) และใช้ แรงงานต่างด้ าวที่ยากจน
จ�ำนวนหลายหมื่นคนจากประเทศเพื่อนบ้ านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ วา่ ทัว่
โลกจะให้ ความสนใจเพิ่มขึ ้น แต่คนจ�ำนวนมากก็ยงั คงถูกบีบบังคับให้ ท�ำงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

แผนการรณรงค์ต่อต้าน

ใ
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นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยคาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะท�ำ
รายได้ เกินกว่าที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าไว้ โดยมีนกั ท่องเที่ยวมากกว่า 30 ล้ านคนเดินทาง
เข้ ามาในประเทศปี นี ้ แม้ จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ ได้ คร่าชีวิตของชาวต่างชาติไป 14 ราย เหตุการณ์
ระเบิดที่เลวร้ ายที่สดุ ของประเทศครัง้ นี ้ได้ สร้ างแรงกดดันต่อรายได้ ซงึ่ มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อคณะรัฐบาลที่น�ำโดยทหารในการก้ าวไปสูก่ ารฟื น้ ตัวจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ก�ำลังประสบปั ญหา

การฟอกเงิน

มาเลเซีย

ได้รับคะแนนระดับสูง

นขณะทีน่ ายกรัฐมนตรีมาเลเซียต้ องเผชิญกับค�ำถามทีน่ า่ ล�ำบากใจเรื่องทีม่ า
ของเงินจ�ำนวนหลายร้ อยล้ านดอลลาร์ ทถี่ กู โอนเข้ าบัญชีธนาคารของตน แต่
มาเลเซียได้ รับคะแนนทีย่ งั ไม่ได้ รับการยืนยันจากคณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ด�ำเนิน
มาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ซึง่ มีฐานอยูท่ กี่ รุงปารีส ใน
ระดับทีด่ สี ำ� หรับความพยายามด้ านการต่อต้ านการฟอกเงินของประเทศ
หน่วยงานระดับโลกดังกล่าวซึง่ ท�ำหน้ าทีต่ รวจสอบดูแลวิธีการทีป่ ระเทศ
ต่าง ๆ ด�ำเนินการเพือ่ ต่อต้ านการไหลเวียนของเม็ดเงินทีผ่ ดิ กฎหมาย ได้ รายงาน
ว่ามาเลเซียมีการวาง “กรอบนโยบายทีเ่ ข้ มแข็ง” แต่จำ� เป็ นต้ องเพิม่ ความมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ ้นในการตังเป
้ ้ าไปทีก่ ารกระท�ำความผิดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และให้
ความสนใจมากขึ ้นในอาชญากรรมข้ ามชาติ หน่วยงานระบุวา่ มาเลเซียมีกฎหมาย
ว่าด้ วยการต่อต้ านการฟอกเงินทีท่ นั สมัยและ “มีการวางโครงสร้ างของกรอบความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ เป็ นอย่างดี” มีการกระจาย “ข่าวกรองด้ านการ
เงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง” ให้ แก่หน่วยงานทีม่ หี น้ าทีบ่ งั คับใช้ กฎหมายต่าง ๆ
และประสบความส�ำเร็จในการเข้ ายึดทรัพย์สนิ เพื่อปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
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และการลักลอบขนสินค้ า
ทังนี
้ ้ คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอก
เงิน ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของมาเลเซีย โดยกล่าว
ว่าแม้ วา่ โดยทัว่ ไปแล้ วประเทศจะมีการจัดเตรียมเครื่องมือเพือ่ ใช้ ในการสืบสวน
สอบสวนและการด�ำเนินคดีไว้ เป็ นอย่างดี แต่ก็ “ท�ำให้ เกิดผลลัพธ์ได้ เพียงเล็ก
น้ อย” และ “ไม่มปี ระสิทธิภาพในการตังเป
้ ้ าไปทีก่ ารกระท�ำความผิดทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงในประเทศ” นอกจากนี ้ยังระบุอกี ด้ วยว่า จนถึงขณะนี ้ มาเลเซียไม่ได้ ดำ� เนินคดี
ใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการจัดสรรเงินทุนเพือ่ ใช้ ในการก่อการร้ าย รอยเตอร์
IAPD FORUM

7

IAPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ศาลฟิ ลิ ปปิ นส์

ขึน้ บัญชีกลุ่
มก่อการร้ าย

นายอาบู ซาบายา โฆษกของกลุ่มอาบูไซยาฟ (ขวา) ยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธของตนในภาพทีไ่ ม่ ปรากฏวันที่

8

IAPD FORUM
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ศ
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าลฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ประกาศว่า กลุม่ อาบูไซ
ยาฟมีสถานะเป็ นกลุม่ ก่อการร้ าย ซึง่
เป็ นค�ำวินิจฉัยที่รัฐบาลจะสามารถใช้
เป็ นเครื่ องมือในการต่อสู้กบั นักรบหัว
รุนแรงที่รอดพ้ นจากการปราบปรามของ
รัฐบาลมาเป็ นเวลาหลายปี
กลุม่ อาบูไซยาฟ เป็ นองค์กรนักรบหัวรุนแรงกลุม่ แรกที่ถกู ขึ ้นบัญชี
ด�ำอย่างเป็ นทางการในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ภายใต้ กฎหมายต่อต้ าน
การก่อการร้ ายที่ไม่ได้ ถกู น�ำมาใช้ บอ่ ยนัก กลุม่ ป่ าเถื่อนดังกล่าว ซึง่ มี
ชาวอเมริ กนั และชาวต่างชาติเป็ นเป้าหมาย ได้ ถกู ขึ ้นบัญชีให้ เป็ นกลุม่
ก่อการร้ ายโดยสหรัฐฯ ก่อนหน้ านี ้แล้ ว
อัยการฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวว่า การขึ ้นบัญชีก่อการร้ ายจะช่วยรัฐบาล
ในการติดตามและด�ำเนินคดีตอ่ สมาชิกกลุม่ อาบูไซยาฟ รวมถึงการขอ
อนุมตั ศิ าลเพื่อเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของนักรบหัวรุนแรงที่เป็ นผู้
ต้ องสงสัย ทางการฟิ ลปิ ปิ นส์ประสงค์ออกมาตรการลงโทษสมาชิกและ
ผู้สนับสนุนของกลุม่ เพื่อท�ำให้ การให้ เงินสนับสนุนนักรบหัวรุนแรงกลุม่
นี ้ท�ำได้ ยากล�ำบากมากขึ ้นเนื่องจากติดสถานะของการเป็ นกลุม่ ก่อการ
ร้ าย
“นี่เป็ นหนึง่ ในหนทางที่จะเปลี่ยนประเทศของเราให้ เป็ นพื ้นที่ที่เป็ น
ปรปั กษ์ ตอ่ ผู้ก่อการร้ าย” นายอริ สโตเติล เรเยส อัยการรัฐกล่าว
นายเรเยส กล่าวว่า ค�ำสัง่ ของศาลถือว่าเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก
เพราะสมาชิกระดับผู้บญ
ั ชาการหลายคนของอาบูไซยาฟได้ ประกาศ
สวามิภกั ดิ์ตอ่ รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ แม้ จะยังไม่มีหลักฐาน
ของความร่วมมือกันหรื อการติดต่อกันอย่างจริ งจังก็ตาม
นายพลจัตวา อัลลัน อาร์ โรฮาโด แห่งกองทัพบก ที่น�ำก�ำลังทหาร
ปราบปรามกลุม่ อาบูไซยาฟเป็ นระยะ ๆ ในจังหวัดซูลทู างภาคใต้ ของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ แสดงความยินดีตอ่ ค�ำสัง่ ของศาลและแสดงความหวังว่า
จะมีการด�ำเนินการตามขันตอนทางกฎหมายอื
้
่น ๆ เพื่อสนับสนุนกอง
้
เศษเพื่อให้ การ
ก�ำลังต่อต้ านการก่อการร้ าย ซึง่ รวมถึงการก่อตังศาลพิ
ด�ำเนินคดีด้านการก่อการร้ ายเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
กลุม่ อาบูไซยาฟ ซึง่ แปลว่า “ผู้ถือดาบ” ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534
บนเกาะบาสิลนั ทางภาคใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นการรวมตัวกันของนัก
เทศน์อิสลามและกลุม่ อาชญากรที่สาบานว่าจะต่อสู้ในสงครามญิฮาด
หรื อสงครามศักดิ์สทิ ธิ์ แต่ก็ได้ สญ
ู เสียผู้น�ำคนส�ำคัญหลายคนจากการ
สู้รบในช่วงต้ น ท�ำให้ กลุม่ หันเหไปสูเ่ ส้ นทางของลัทธินิยมความรุนแรง
และการก่ออาชญากรรม
ปั จจุบนั กลุม่ อาบูไซยาฟเสื่อมลงและแตกแยกเป็ นกลุม่ ย่อย ๆ ไม่
กี่กลุม่ โดยมีนกั สู้ไร้ ความสามารถราว 400 คนและไม่มีหวั หน้ าใหญ่
กลุม่ ดังกล่าวยังคงมีความสามารถในการฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็ วและใช้
ความรุนแรง โดยกระท�ำการลักพาตัวเรี ยกค่าไถ่และรี ดไถเพื่อความอยู่
รอดโดยไม่ได้ รับการสนับสนุนอย่างมีนยั ส�ำคัญจากกลุม่ หัวรุนแรงต่าง
ประเทศ
ภายใต้ กฎหมายความมัน่ คงของมนุษย์ พ.ศ. 2550 ของฟิ ลปิ ปิ นส์

กระทรวงยุตธิ รรมได้ ขอให้ ศาลในจังหวัดบาซิลนั ขึ ้นบัญชีกลุม่ อาบูไซ
ยาฟให้ เป็ นกลุม่ ผิดกฎหมาย กฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ าย พ.ศ. 2550
ดังกล่าวพุง่ เป้าไปทีก่ ารจัดการกับเหล่านักรบอิสลาม โดยให้ อำ� นาจแก่
หน่วยสืบสวนในการจับกุมผู้ต้องสงสัยด้ านการก่อการร้ ายโดยไม่ต้องมี
หมายศาล และควบคุมตัวไว้ ชวั่ คราวได้ โดยไม่จำ� เป็ นต้ องตังข้้ อหา
อัยการรัฐได้ แสดงพยานสีร่ าย ซึง่ รวมถึงอดีตผู้บญ
ั ชาการกลุม่ อาบูไซ
ยาฟ ทีไ่ ด้ ให้ การถึงวิธีการวางแผนและการกระท�ำการโจมตีอย่างป่ าเถือ่ น
ของกลุม่ เช่น การลักพาตัวเหยือ่ 20 รายในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ ในจ�ำนวน
นันมี
้ ชาวอเมริกนั สามราย ทีร่ ีสอร์ ทโดสปาล์มาสทางตะวันตกของจังหวัด
ปาละวัน
หนึง่ ในชาวอเมริกนั ถูกตัดศีรษะ อีกรายหนึง่ เสียชีวติ ในระหว่างการ
เข้ าช่วยเหลือของทหารกองทัพบก และรายทีส่ ามได้ รับบาดเจ็บแต่รอด
ชีวติ มาได้
ผู้พพิ ากษา ดานิโล บูคอย แสดงความชมเชยต่อพยานในค�ำวินจิ ฉัย
ทีม่ คี วามยาว 20 หน้ ากระดาษ “พยานเหล่านี ้สมควรได้ รับค�ำชมเชยและ
การยกย่องส�ำหรับก�ำลังใจและความกล้ าหาญในการยืนหยัดต่อต้ าน
องค์กรทีน่ ยิ มความรุนแรง ไร้ สตั ย์และเลวทราม” ผู้พพิ ากษาบูคอย กล่าว
นายปี เตอร์ เมดัลล์ อัยการรัฐกล่าวว่า ปั จจุบนั รัฐบาลสามารถด�ำเนิน
การเพือ่ ประกาศขึ ้นบัญชีดำ� กลุม่ นักรบหัวรุนแรงมุสลิมอืน่ ๆ อีกอย่าง
น้ อยสามกลุม่

“พยานเหล่ านีส้ มควรได้ รับค�ำ
ชมเชยและการยกย่ องส�ำหรั บ
ก�ำลังใจและความกล้ าหาญใน
การยืนหยัดต่ อต้ านองค์ กรที่
นิยมความรุ นแรง ไร้ สัตย์ และ
เลวทราม”
- ผู้พพ
ิ ากษา ดานิโล บูคอย
กลุม่ เหล่านี ้รวมถึงกลุม่ นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพอิสลามบังซาโมโร ซึง่
เป็ นกลุม่ นักรบกลุม่ เล็ก ๆ ที่ตอ่ ต้ านการเจรจาเพื่อสันติภาพกับรัฐบาล
และโจมตีกองทหารของรัฐและประชาชน นายเมดัลล์ กล่าว
“การขึ ้นบัญชีด�ำกลุม่ ก่อการร้ ายครัง้ แรกนี ้ เป็ นแม่แบบที่เรา
สามารถน�ำมาใช้ กบั กลุม่ ติดอาวุธมุสลิมอื่น ๆ ที่เผยแพร่ความรุนแรง
และตังเป
้ ้ าหมายไปที่ประชาชนผู้บริ สทุ ธิ์” นายเมดัลล์ กล่าว
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การต่ อ ต้ า นผลกระทบของ

ทหารอินโดนีเซียจากกองพลส่ งก�ำลัง
อากาศที่ 2 ลาดตระเวนใกล้ บริเวณ
ใจกลางของเกาะสุ ลาเวสี ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558 หลังกระโดดร่ มลงจาก
อากาศยานล�ำเลียง กองทัพได้ เพิม่ การ
ลาดตระเวนเพือ่ ปราบปรามนักรบหัว
รุนแรงทีค่ าดว่ ามีความเชื่อมโยงกับรัฐ
อิสลามแห่ งอิรักและเลแวนต์
10
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รั ฐ อิ ส ลามแห่ ง อิ รั ก และเลแวนต์

ความร่ วมมื อ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ขี ด ความสามารถ
ของภู มิ ภ าค และการปรั บ แนวทางสั ง คมให้
เป็ นไปในทิศ ทางเดี ย วกั น คื อ กุ ญ แจส� ำ คั ญ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
ภาพโดย รอยเตอร์

รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ได้ รับความนิยมพุง่ ขึ ้นเมื่อเกือบสองปี ที่แล้ ว โดยสามารถ
ดึงดูดความสนใจของสมาชิกกลุม่ ใหม่ ๆ ที่มีความหลากลายและเต็มใจมอบความภักดี
และก่อเหตุการณ์รุนแรงอย่างที่สดุ ประเภทต่าง ๆ ตามอุดมการณ์ของรัฐอิสลามแห่งอิรัก
และเลแวนต์ แม้ รายงานในช่วงหลัง ๆ มานี ้ส่อว่า ความขัดแย้ งภายในและการไม่ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสัญญาที่ให้ ไว้ ท�ำให้ มีจ�ำนวนผู้แปรพักตร์ เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่โครงการรณรงค์
ด้ วยสารของรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ยงั คงเป็ นโครงการที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถดึงดูดผู้ศรัทธาใหม่ ๆ ได้ ตอ่ ไป
“รัฐอิสลามเปรี ยบเสมือนฝั นที่เป็ นจริ งของผมและชาวมุสลิมทุกคน” นายราห์หมัด
ชายอายุ 33 ปี ชาวอินโดนีเซียที่ให้ แต่ชื่อโดยไม่มีนามสกุลและวางแผนที่จะไปเข้ าร่วม
กับกลุม่ หัวรุนแรงดังกล่าวในซีเรี ย กล่าวกับหนังสือพิมพ์ ลอสแองเจลิ สไทมส์ ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 “ตอนนี ้ถึงเวลาแล้ วที่จะย้ อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ของ
ศาสนาอิสลามเหมือนที่เคยเกิดขึ ้นในสมัยก่อน”
ความรู้สกึ ที่ยงั คงเป็ นอยูเ่ ช่นนี ้เป็ นสาเหตุให้ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทัว่ อินโดเอเชีย
แปซิฟิกและทัว่ โลกตื่นตัว โดยได้ ระแวดระวังในการออกกฎหมายใหม่ ๆ ที่ประณามรัฐ
อิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ และจัดหาเครื่ องมือต่าง ๆ พร้ อมการฝึ กอบรมให้ แก่หน่วย
งานที่มีอ�ำนาจในการระบุตวั ตน ควบคุมตัว และด�ำเนินคดีกบั ผู้ให้ การสนับสนุนรัฐ
อิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์
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“ความซับซ้ อนของการจัดการกับภัยคุกคามด้ านการก่อการ
ร้ ายที่เปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ และความจ�ำเป็ นในการใช้ ความพยายามที่
ขยายวงกว้ าง นับจากความมัน่ คงไปจนถึงหลักนิตธิ รรมและความมี
ประสิทธิภาพของวิธีการปกครอง ตลอดจนการปิ ดกันสารจากผู
้
้ ก่อการ
ร้ ายเพื่อการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพกับการเติบโตของกลุม่ หัวรุนแรงสุด
โต่งกลุม่ ใหม่ ๆ ที่ปรากฏขึ ้น ทังหมดนี
้
้ต้ องใช้ แนวทางการจัดการแบบ
แผ่ขยายในการด�ำเนินการต่อต้ านการก่อการร้ าย” นาง ทีนา่ เอส. ไคดา
นาว เอกอัครราชทูตประจ�ำกระทรวงและผู้ประสานงานการต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายของสหรัฐฯ กล่าวในระหว่างการอภิปรายกับผู้ช�ำนาญพิเศษ
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ในหัวข้ อ “อัลกออิดะห์ รัฐอิสลาม และ
อนาคตของการเคลื่อนไหวของญิฮาดทัว่ โลก” ที่สถาบันบรุคลิงส์ ในกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. “เราต้ องปรับแนวทางจัดการให้ หลากหลายด้ วยการน�ำ
พันธมิตรที่แข็งแกร่ง มีความสามารถและมีความหลากหลายไปสูแ่ นว
หน้ า และขอความช่วยเหลือในความพยายามที่ส�ำคัญร่วมกันในการต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายทัว่ โลก”
นางไคดานาว ย� ้ำว่า แนวทางการจัดการการต่อต้ านการก่อการร้ าย
ที่ประสบความส�ำเร็ จจะต้ องอาศัยการท�ำงานร่วมกัน “บทบาทที่ส�ำคัญ
ยิ่งของพันธมิตรของเรา ได้ มีความชัดเจนขึ ้นในปี ที่ผา่ นมาด้ วยการ
ปรากฏของรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ในฐานะกองก�ำลังท�ำลาย
ล้ างสูงในอิรักและซีเรี ย” นางไคดานาว กล่าว “การยึดครองดินแดนใน
อิรักและซีเรี ยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของรัฐอิสลามแห่งอิรักและ
เลแวนต์ ความสามารถในการเข้ าถึงนักรบก่อการร้ ายต่างชาติอย่างต่อ
เนื่อง องค์กรในเครื อที่เพิ่มขึ ้นทัว่ โลก การใช้ สื่อสังคมเพื่อเผยแพร่สาร
ของตนตลอดจนเปลี่ยนแนวคิดให้ เป็ นแบบหัวรุนแรงและสรรหาสมาชิก
ใหม่ และการวางแผนการโจมตีนอกดินแดนทังทางตรงและการโจมตี
้
ที่
ได้ รับแรงบันดาลใจ ทังหมดนี
้
้ได้ ท�ำให้ รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์
กลายเป็ นประเด็นที่มีความส�ำคัญเร่งด่วนที่สดุ ด้ านการต่อต้ านการ
ก่อการร้ าย”

บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ซาอุด นาซูชนั ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายแห่งชาติอินโดนีเซีย บีเอ็นพีที กล่าวกับเอบีซีนิวส์
ของออสเตรเลียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 “เราจึงต้ องอยูใ่ นภาวะตื่น
ตัวต่อไป โดยเฉพาะหลังจากที่เหล่านักรบต่างชาติเดินทางจากอิรักและ
ซีเรี ยกลับสูอ่ ินโดนีเซีย”
หน่วยงานด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ ายของอินโดนีเซียระบุวา่ มี
ชาวอินโดนีเซียอย่างน้ อย 76 คนที่เดินทางกลับจากซีเรี ย (กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ คาดการณ์วา่ นักรบต่างชาติกว่า 25,000 คนจาก
กว่า 100 ประเทศได้ เดินทางไปยังอิรักและซีเรี ยนับตังแต่
้ เริ่ มเกิดความ
ขัดแย้ งในภูมิภาคดังกล่าว) ความกังวลล่าสุดของอินโดนีเซียคือ เครื อ
ข่ายรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์เริ่ มลักลอบน�ำนักรบต่างชาติเข้ า
ประเทศจากมาเลเซีย
“เราต้ องคอยระแวดระวังมากขึ ้น เพราะมีข้อมูลว่าในมาเลเซียมีนกั รบ
ก่อการร้ ายต่างชาติหลายพันคน ทีน่ นั่ ทีก่ ำ� ลังจะไปปฏิบตั กิ ารในนามของ
เครือข่าย ซึง่ เราไม่ทราบว่าจะเป็ นทีไ่ หน” นายซาอุด กล่าวกับเอบีซนี วิ ส์
นางซิดนีย์ โจนส์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการวิเคราะห์นโยบาย
ความขัดแย้ ง ซึง่ เป็ นคณะท�ำงานระดับมันสมองที่มีฐานอยูท่ ี่จาการ์ ตา
เห็นพ้ องว่าภัยคุกคามบนดินแดนอินโดนีเซียก�ำลังเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
“ดิฉนั คิดว่า มีหลักฐานว่า มีฐานสนับสนุนในอินโดนีเซียเพียงพอให้ พวก
เขาจะสามารถจัดตังโครงสร้
้
างของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ยขึ ้นที่นี่ได้
อย่างรวดเร็วหากพวกเขาได้ รับไฟเขียวจากรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย
ซึง่ ตอนนี ้ยังไม่ได้ ” นางโจนส์กล่าวกลับ ลอสแองเจลิ สไทมส์ ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 “มันจะเป็ นหน่วยเล็ก ๆ และจะมีการคัดค้ านในวง
กว้ าง แต่จะสร้ างความกังวลว่าพวกเขาอาจท�ำตามค�ำสัง่ ประเภทอื่น ๆ
ของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย ซึง่ อาจรวมถึงการใช้ ความรุนแรงด้ วย”
นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กล่าวกับ เดอะ
วอลล์สตรี ทเจอร์ นลั ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ว่า รัฐอิสลามแห่ง
อิรักและเลแวนต์เป็ นความกังวลในแง่ระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ
ของอินโดนีเซีย และผู้น�ำอื่น ๆ ก็มีความคิดที่คล้ ายคลึงกัน “เมื่อมีการ
การเตรี ยมพร้ อมส�ำหรับนักรบต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศ
ประชุมกับประธานาธิบดีหรื อนายกรัฐมนตรี จากประเทศอื่น ๆ พวกเขา
อินโดนีเซียยังคงเป็ นกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับพลเมืองของตนและชาติ
มักจะพูดเสมอว่าปั ญหาอันดับหนึง่ คือรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย”
อื่น ๆ ที่เดินทางไปยังอิรักและซีเรี ย และอาจเดินทางกลับประเทศบ้ าน
นายวิโดโดกล่าวกับ เดอะวอลล์สตรี ทเจอร์ นลั
เกิดและสร้ างด่านหน้ าของรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์บนดินแดน
ทางการอินโดนีเซียก�ำลังท�ำงานเพื่อพัฒนากฎหมายที่เข้ มงวด
อินโดนีเซีย
ส�ำหรับการต่อสู้กบั รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ภัยอันตรายจากรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวน
ในขณะเดียวกัน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 อินโดนีเซียประกาศ
ต์ยงั คงมีอยูใ่ นระดับสูงในอินโดนีเซีย ประเทศที่มีประชากร 255 ล้ านคน แผนความร่วมมือกับมาเลเซียในโครการการขจัดแนวคิดแบบหัวรุนแรง
แห่งนี ้มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สดุ ในโลก และมีประวัตกิ ารโจมตีของ โดยคาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารใน
ผู้ก่อการร้ ายโดยนักรบหัวรุนแรงที่กลับมาปรากฏในร่างใหม่ในช่วงต้ น
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
ๆ ที่ได้ รับการฝึ กกับกลุม่ อัลกออิดะห์ ในอัฟกานิสถานในคริ สต์ทศวรรษ
การปรากฏของผู้แปรพักตร์
ที่ 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะ
วอลล์สตรี ทเจอร์ นลั ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยรายงานฉบับ ปั จจุบนั ดูเหมือนว่าคุณลักษณะที่เคยท�ำให้ รัฐอิสลามแห่งอิรักและ
เลแวนต์นา่ ดึงดูดส�ำหรับเหล่าผู้ตดิ ตามเริ่ มกลายเป็ นสิง่ ที่ท�ำให้ ผ้ ทู ี่เคย
ดังกล่าวระบุวา่ ทางการอินโดนีเซียคาดการณ์วา่ ผู้ให้ การสนับสนุนรัฐ
อิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ได้ แสดงตนในบริ เวณเกือบครึ่งหนึง่ ของทัง้ ปฏิญาณว่าจะปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กรก่อการร้ ายกลุม่ นี ้ตีตวั ออกห่าง
“ผู้แปรพักตร์ จากกลุม่ ที่เรี ยกว่ารัฐอิสลามเป็ นปรากฎการณ์ใหม่ที่
33 จังหวัดในอินโดนีเซีย
เติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ” นายปี เตอร์ นิวแมน ศาสตราจารย์ด้านความมัน่ คง
้ นแรงอย่างมีนยั ส�ำคัญ กลุม่ หัวรุนแรง
“ภัยคุกคามส�ำหรับเรานันรุ
ศึกษาแห่งภาควิชาสงครามศึกษา คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน และผู้อ�ำนวย
และผู้ก่อการร้ ายหลายกลุม่ ในอินโดนีเซียต้ องการแก้ แค้ นต่อสิง่ ที่พวก
การศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาแนวคิดแบบหัวรุนแรงได้ เขียนไว้ ใน
เขาเห็นว่าเป็ นความอยุตธิ รรมที่โลกตะวันตกกระท�ำต่อชาวมุสลิม” ผู้
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เ ห ตุ ใ ด ฉั น ถึ ง หั น ห ลั ง ใ ห้ รั ฐ อิ ส ล า ม แ ห่ ง อิ รั ก แ ล ะ เ ล แ ว น ต์
นักวิจยั จากศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาแนวคิด
แบบหัวรุนแรงและความรุนแรงทางการเมืองได้
สัมภาษณ์ผ้ แู ปรพักตร์ 58 รายจากรัฐอิสลามแห่ง
อิรักและเลแวนต์ถงึ สาเหตุที่พวกเขาหันหลังให้ กบั
กลุม่ ดังกล่าว มีเรื่ องราวสี่เรื่ องที่ปรากฏขึ ้นจากเรื่ อง
เล่าของพวกเขา ต่อไปนี ้คือสิง่ ที่รายงานระบุเกี่ยวกับ
แต่ละเรื่ อง

ความขัดแย้ งภายใน
“หนึง่ ในค�ำวิจารณ์จากผู้แปรพักตร์ ที่ถกู พูดถึง
มากที่สดุ คือ ระดับการมีสว่ นร่วมของรัฐอิสลาม
ในการต่อสู้กบั กบฏชาวซุนนีอื่น ๆ ผู้น�ำรัฐอิสลาม
ถือว่ากองทัพปลดแอกซีเรี ย กลุม่ อะฮอร์ อลั ชาม
และกลุม่ ญาบัดอัลนูสรา ที่เป็ นเครื อข่ายของก
ลุม่ อัลกออิดะห์ล้วนเป็ นศัตรู และได้ ท�ำการต่อสู้
อย่างโหดเหี ้ยมกับทุกกลุม่ ดังกล่าวในขณะที่
สมาชิกรากหญ้ ามักมีความเป็ นปรปั กษ์ น้อย
กว่า ผู้แปรพักตร์ หลายรายโต้ แย้ งว่าการต่อสู้กบั
กลุม่ ซุนนีอื่น ๆ เป็ นสิง่ ผิด ไม่เกิดประโยชน์ และ
ผิดกฎทางศาสนา หลายคนอธิบายถึงความขัด
แย้ งภายในว่าเป็ น ฟิ ตนะห์ ซึง่ เป็ นค�ำเชิงอาเวคที่
กล่าวไว้ ในคัมภีร์อลั กุรอานและถูกน�ำไปใช้ ตลอด
ประวัตศิ าสตร์ อิสลามในการอ้ างถึงช่วงเวลาแห่ง
การแบ่งแยกภายในและการก่อความไม่สงบ”
ความป่ าเถื่อนต่อชาวมุสลิม (ซุนนี)
“ผู้แปรพักตร์ อีกรายหนึง่ เล่าถึงความป่ าเถื่อน
ของกลุม่ หลายคนในฐานข้ อมูลของเราร้ องทุกข์
ถึงความโหดร้ าย และการสังหารประชาชนผู้
บริ สทุ ธิ์ ค�ำให้ การเหล่านี ้กล่าวถึงการปฏิบตั กิ าร

ทางทหารที่ไม่ค�ำนึงถึง “ความเสียหายข้ างเคียง”
และน�ำไปสูก่ ารเสียชีวิตของสตรี และเด็กจ�ำนวน
มาก นอกจากนี ้ ผู้แปรพักตร์ ยงั กล่าวถึงการฆ่า
ตัวประกันแบบสุม่ การทารุณชาวบ้ านอย่างมี
ระบบ และการสังหารเหล่านักรบโดยผู้บญ
ั ชาการ
ของตน กระทัง่ เช่นนัน้ ไม่มีเหตุการณ์เจาะจงใด
ๆ ที่ผ้ แู ปรพักตร์ เน้ นให้ เห็นที่เกี่ยวข้ องกับผู้เยาว์
หรื อผู้อื่นที่อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ น “ธรรมจาคะ” หรื อ
พวก “นอกรี ต” ความป่ าเถื่อนเดียวที่ผ้ แู ปรพักตร์
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วยคือ ความรุนแรงต่อชาว
“มุสลิม” หรื อมุสลิมนิกายซุนนี ซึง่ พวกเขาเชื่อว่า
สิทธิของบุคคลเหล่านี ้ก็ควรได้ รับการคุ้มครอง ดัง
นัน้ ความป่ าเถื่อนดังกล่าวจึงดูเหมือนไม่ได้ เป็ น
ความกังวลในวงกว้ างแต่เป็ นการมองผ่านมุม
มองของนิกายย่อย และส่วนใหญ่จะก่อให้ เกิด
ความโกรธแค้ นเมื่อเหยื่อเป็ นชาวมุสลิมนิกายซุน
นีด้วยกัน”

พฤติกรรมทุจริ ตและขัดต่อวิถีอิสลาม
“เรื่ องราวที่เกี่ยวกับการทุจริ ตครอบคลุมถึง
พฤติกรรมหลาย ๆ อย่างที่ผ้ แู ปรพักตร์ เห็นว่า
เป็ นสิง่ ที่อยุตธิ รรม เห็นแก่ตวั และตรงกันข้ าม
กับอุดมการณ์และมาตรฐานการปฏิบตั ขิ องกลุม่
แทบจะไม่มีใครเชื่อว่าการทุจริ ตเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้น
เป็ นระบบ (แต่ผ้ แู ปรพักตร์ รายหนึง่ กล่าวถึงกลุม่
ผู้น�ำว่าเป็ น “กลุม่ พ่อค้ า” ที่มีวตั ถุประสงค์หลัก
คือการท�ำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจและน� ้ำมันกับคน
กลุม่ เดียวกับที่พวกตนสมควรจะต่อสู้) ส่วนใหญ่
แล้ วเหตุการณ์ “การทุจริ ต” จะเกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั ติ นของผู้บญ
ั ชาการแต่ละรายและ “เอมีร์”

ที่ปฏิบตั ติ อ่ นักรบของตนอย่างทารุณและมีการ
เล่นพรรคเล่นพวก ผู้แปรพักตร์ ชาวซีเรี ยร้ องเรี ยน
ถึงสิทธิพิเศษที่นกั รบต่างชาติได้ รับซึง่ พวกตนเห็น
ว่าไม่อยูบ่ นพื ้นฐานของปรัชญาของกลุม่ หรื อของ
ศาสนาอิสลามโดยทัว่ ไป”

คุณภาพชีวิต
“ผู้แปรพักตร์ กลุม่ เล็ก ๆ ที่มีจ�ำนวนมากพอควร
ได้ แสดงความผิดหวังเกี่ยวกับสภาพความเป็ น
อยูแ่ ละคุณภาพชีวิต โดยทัว่ ไป คนในกลุม่ นี ้จะ
เป็ นผู้ที่เข้ าร่วมกับกลุม่ ด้ วยเหตุผลด้ านวัตถุนิยม
และความเห็นแก่ตวั โดยได้ ตระหนักโดยเร็ วว่า
รถยนต์และสิง่ ของหรูหราที่พวกเขาสัญญาว่า
จะได้ รับจะไม่กลายเป็ นจริ ง นอกจากนัน้ นักรบ
ชาวตะวันตกดูจะประสบความล�ำบากกับการ
ที่ไม่มีไฟฟ้าและปั จจัยพื ้นฐาน แต่มีเพียงไม่กี่
คนที่จะเต็มใจยอมรับว่านี่คือสาเหตุที่พวกตน
แปรพักตร์ จากกลุม่ อีกแง่มมุ หนึง่ ที่เกี่ยวข้ องคือ
ประสบการณ์ในสนามรบของผู้แปรพักตร์ ที่สว่ น
ใหญ่แล้ วไม่เป็ นไปตามความคาดหวังทังด้
้ าน
การกระท�ำและความกล้ าหาญ ผู้แปรพักตร์ ราย
หนึง่ กล่าวว่างานของตนเป็ นสิง่ ที่ “น่าเบื่อ” และ
บ่นถึงการไม่ได้ ออกปฏิบตั ิการ ในขณะที่คนอื่น
อ้ างว่านักรบต่างชาติถกู “ใช้ ประโยชน์” อย่างมี
ระบบและถูกใช้ เป็ นเครื่ องสังเวย ผู้แปรพักตร์ สอง
รายตัดสินใจแปรพักตร์ เมื่อเรี ยนรู้วา่ ผู้บญ
ั ชาการ
ของตนวางแผนให้ ตนออกปฏิบตั กิ ารโดยเป็ นมือ
ระเบิดพลีชีพ พวกเขาต้ องการมีประสบการณ์ใน
การสู้รบก่อนเพื่อมีโอกาสได้ เพลิดเพลินกับรางวัล
แห่งสงครามก่อนที่จะกระท�ำภารกิจสุดท้ าย”

Source: “Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State Defectors,” a
2015 report produced by The International Centre for the Study of Radicalisation and
Political Violence

นักศึกษาอิสลามก�ำลังศึกษาคัมภีร์
อัลกุรอานในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
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รายงานเมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ศนู ย์ดงั กล่าวเป็ นผู้จดั ท�ำ โดยมีหวั ข้ อชื่อ
“เหยื่อ ผู้กระท�ำผิด สินทรัพย์: เรื่ องราวของผู้แปรพักตร์ จากรัฐอิสลาม”
“การปรากฏของผู้แปรพักตร์ ท�ำให้ ภาพพจน์เรื่ องความเป็ นเอกภาพ
และความมุง่ มัน่ ที่รัฐอิสลามต้ องการสื่อนันถู
้ กท�ำลายลง เรื่ องราวของ
เหล่าผู้แปรพักตร์ เน้ นให้ เห็นถึงความขัดแย้ งในตัวเองและความหลอก
ลวงของกลุม่ ” รายงานของนายนิวแมนระบุ
นายนิวแมนและคณะนักวิจยั ได้ ระบุตวั ผู้แปรพักตร์ 58 ราย และได้
สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ออกจากกลุม่ จากการบอกเล่า ผู้แปรพักตร์
กล่าวว่าพวกตนรู้สกึ เหลือทนกับความป่ าเถื่อน ความทุจริ ต และการ
สังหารชาวมุสลิมด้ วยกันของรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ คณะนัก
วิจยั เชื่อว่าการแบ่งปั นประสบการณ์เหล่านี ้อาจช่วยยับยังผู
้ ้ อื่นจากการ
เข้ าร่วม
“เหตุผลของผู้แปรพักตร์ ในการออกจากกลุม่ อาจซับซ้ อนพอ ๆ กับ
เหตุผลที่พวกเขาเข้ าร่วม ไม่ใช่ทกุ คนจะเป็ นผู้สนับสนุนที่แรงกล้ าต่อเสรี
ประชาธิปไตย” รายงานกล่าว “บางคนอาจเคยก่ออาชญากรรม พวก
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เขาเข้ าร่วมกับองค์กรเผด็จการที่มีความรุนแรงที่สดุ ในยุคของเรา แต่
ตอนนี ้พวกเขากลายเป็ นศัตรูอนั ดับหนึง่ ขององค์กรนี ้”
คณะผู้วิจยั ระบุวา่ มีเรื่ องราว 4 เรื่ องที่ปรากฏขึ ้นตลอดช่วงการ
สัมภาษณ์ผ้ แู ปรพักตร์ ได้ แก่ (1) รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์สนใจ
ต่อสู้กบั ชาวมุสลิม (นิกายซุนนี) ด้ วยกันเองมากกว่าการต่อสู้กบั รัฐบาล
ของประธานาธิบดีอสั ซาดแห่งซีเรี ย (2) รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์
เกี่ยวข้ องกับการกระท�ำป่ าเถื่อนและชัว่ ร้ ายต่อชาวมุสลิม (นิกายซุนนี)
(3) รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ด�ำเนินการโดยทุจริ ตและไม่เป็ นไป
ตามวิถีอิสลาม (4) และการด�ำรงชีวิตภายใต้ รัฐอิสลามแห่งอิรักและ
เลแวนต์เป็ นไปอย่างโหดร้ ายและน่าผิดหวัง
“การแปรพักตร์ จากรัฐอิสลามเป็ นสิง่ ที่ซบั ซ้ อนและอันตราย ผู้ที่
ต้ องการแปรพักตร์ จะเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ความท้ าทายแรกคือ
การแยกตัวออกจากรัฐอิสลามและเดินทางไปยังดินแดนที่รัฐอิสลามไม่
ได้ ยดึ ครอง แต่แม้ แต่ผ้ ทู ี่ท�ำได้ ส�ำเร็จก็ใช่วา่ จะปลอดภัย” รายงานสรุป
“สิง่ ที่ท�ำให้ พวกเขาไม่กล้ าออกมาพูดอะไรคือ ความกลัวการถูกแก้ แค้ น

และความกังวลว่าพนักงานอัยการอาจใช้ ข้อมูลที่พวกเขาเปิ ดเผยมา
กล่าวโทษกับพวกเขาเอง”
“ค�ำแนะน�ำของเราคือ ให้ รัฐบาลและผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง
ยกย่องคุณค่าและความน่าเชื่อถือของเรื่ องราวของผู้แปรพักตร์ ให้
โอกาสผู้แปรพักตร์ ใด้ แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือผู้แปรพักตร์ ในการ
หาที่อยูอ่ าศัยและรับประกันความปลอดภัยของพวกเขา รวมถึงก�ำจัด
อุปสรรคทางกฎหมายที่ไม่เอื ้ออ�ำนวยให้ พวกเขาออกมาเปิ ดเผยตัว”

การระแวดระวังและการด�ำเนินความร่วมมือต่อไป

นายลี เซียนลุง ประธานาธิบดีสงิ คโปร์ เห็นว่า การด�ำเนินการทางทหาร
ไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการต่อสู้กบั รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์
รัฐบาลต้ องท�ำงานเพื่อโจมตีรากฐานอุดมการณ์ของกลุม่ ด้ วยเช่นกัน
นายลี กล่าว
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 สิงคโปร์ เป็ นเจ้ าภาพเปิ ดตัวการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในหัวข้ อการฟื น้ ฟูทางศาสนาและบูรณา

ทหารฟิ ลิปปิ นส์ ยนื รักษาความปลอดภัยบนถนนขณะ
ทีอ่ อกเดินทางไปปฏิบัตกิ ารในหมู่บ้านทีห่ ่ างไกลบน
เกาะโจโล จังหวัดซู ลู ทางภาคใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ฟิ ลิปปิ นส์ ประกาศในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ว่ า ได้ ขนึ้ บัญชีนักรบหัวรุนแรง
มุสลิมกลุ่มอาบูไซยาฟเป็ นองค์ กรก่ อการร้ าย

การทางสังคม ซึง่ เป็ นการประชุมการต่อต้ านการก่อการร้ ายที่ออกแบบ
มาเพื่อแบ่งปั นวิธีปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ รวมถึงแนวทางการจัดการที่ครอบคลุม
ของสิงคโปร์ เองกับประเทศที่มีความคิดเห็นตรงกัน ตามรายงานของ
นิตยสาร เดอะดิ โพลแมท
ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรัฐอิสลาม
แห่งอิรักและเลแวนต์ที่นนั่ ในการแสดงถึงความจริ งจังของฟิ ลปิ ปิ นส์ใน
การปราบปรามกลุม่ หัวรุนแรง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ฟิ ลปิ ปิ นส์
ได้ ประกาศให้ กลุม่ อาบูไซยาฟเป็ นองค์กรการก่อการร้ าย ซึง่ เป็ นครัง้ แรก
ที่มีการใช้ กฎหมายพิเศษเพื่อประกาศให้ กลุม่ อาบูไซยาฟเป็ นองค์กร
นักรบหัวรุนแรงกลุม่ แรกที่ผิดกฎหมายในประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ส่งผลให้ ทางการมีอ�ำนาจมากขึ ้นในการติดตามและด�ำเนินคดี
กับพวกหัวรุนแรงไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ ใด
อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังคงเน้ นว่า ภารกิจยังมีอีกมากใน
การต่อสู้กบั รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ “แม้ วา่ การจับกุมและการ
เข้ าจูโ่ จมอาจช่วยลดภัยคุกคามได้ ในขณะนี ้ แต่การจัดการกับสาเหตุ
ส�ำคัญที่เป็ นรากฐานของการสนับสนุนภายในประเทศและความภักดี
ที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ต่อรัฐอิสลามจะเป็ นงานที่ยิ่งใหญ่ สาเหตุดงั กล่าวรวม
ถึงความเห็นอกเห็นใจในหมูช่ าวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
ต่อชาวมุสลิมด้ วยกันในต่างประเทศ และการปลุกส�ำนึกทางการเมือง
ของอิสลามโดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางประเทศและ
กลุม่ อื่น ๆ ในส่วนของตน ซึง่ บางครัง้ อาจท�ำให้ เกิดสภาพที่เอื ้ออ�ำนวย
ต่ออุดมการณ์หวั รุนแรงและความเชื่อที่วา่ ความศรัทธาของตนถูกต้ อง
และของผู้อื่นผิด” นายประสันต์ ปรเมศวร รองบรรณาธิการของ เดอะดิ
โพลแมท ผู้รายงานเกี่ยวกับความมัน่ คงของเอเชียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เขียนไว้ ในเว็บไซต์ เวิรล์ด พอลิทิกส์ รี วิว เมื่อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ว่า “และตามที่ทางการได้ บนั ทึกข้ อมูลไว้ ด้ วยการก่อการ
ร้ ายที่เพิ่มมากขึ ้นจากผู้ก่อการคนเดียว รวมถึงการใช้ สื่อสังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพของรัฐอิสลามเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อครบวงจร การ
เผชิญหน้ ากับภัยคุกคามเองกลายเป็ นสิง่ ที่ท้าทายมากขึ ้น ทังหมดนี
้
้สื่อ
ให้ เห็นถึงหนทางอันยากล�ำบากในภายภาคหน้ าส�ำหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในการจัดการกับพวกอิสลามหัวรุนแรงรูปแบบใหม่
ล่าสุด ซึง่ เป็ นความท้ าทายที่ภมู ิภาคนี ้เคยคิดว่าสามารถเอาชนะได้ ไป
แล้ ว”
ทางการทราบว่าหนทางในภายภาคหน้ ามาพร้ อมกับความท้ าทาย
แต่พวกเขาก็มงุ่ มัน่ ที่จะต่อสู้ และตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ น�ำเครื่ องมือ
ทุกอย่างของหน่วยบังคับใช้ กฎหมายที่มีในการป้องปรามรัฐอิสลามแห่ง
อิรักและเลแวนต์มาใช้
“ความท้ าทายด้ านการก่อการร้ ายที่เราเผชิญยังคงเปลี่ยนแปลงด้ วย
ความรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง และเราไม่สามารถคาดการณ์วา่ สถานการณ์
จะเป็ นอย่างไรในทศวรรษหน้ า หรื อพูดจริ ง ๆ แล้ วแม้ แต่ในหนึง่ ปี ข้ าง
หน้ า” นางไคดานาวแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าว
นางไคดานาวกล่าวว่า ดังนัน้ วิธีการที่ดีที่สดุ ส�ำหรับประเทศต่าง ๆ
ในการปกป้องผลประโยชน์ของตนในระยะยาวจึงจ�ำเป็ นต้ องใช้ “ความ
มีสว่ นร่วมทางการทูตที่แข่งขัน การขยายความร่วมมือของเรา การสร้ าง
ขีดความสามารถในภูมิภาคและแบบพหุภาคี และการส่งเสริ มแนวทาง
การจัดการแบบองค์รวมและหลักนิตธิ รรมเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ าย
และกลุม่ หัวรุนแรง” o
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อาสาสมัครชาวชีอะห์ จากองค์ กรก่ อการ
ร้ ายฮิซบุลลอฮ์ เดินสนามในขณะทีเ่ ข้ าร่ วม
กับกองทัพอิรักเพือ่ ต่ อสู้ กบั นักรบฮิราบะฮ์
แห่ งรัฐอิสลามแห่ งอิรักและเลแวนต์ ในกรุง
แบกแดดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
16

IAPD FORUM

ไอซิ
ล
ฮิซบุลลอฮ์
ผลกระทบของ

และ

รัฐอิสลาม
แห่งอิรัก
และเลแวนต์
แสดงถึงภัย
คุกคามด้าน
การก่อการ
ร้ายอันเร่ง
ด่วน แต่
ฮิซบุลลอฮ์
ยังคงเป็น
ภัยคุกคาม
หลัก

ดร.ฌอน เค. แอนเดอร์ สัน | ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

แม้ วา่ ภัยคุกคามจากรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ (ไอซิล) จะเป็ นข่าวครึกโครมตลอด
ทัว่ ตะวันออกกลางและอินโดเอเชียแปซิฟิก และได้ รับความสนใจจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านความมัน่ คง แต่ภยั คุกคามนี ้ไม่ได้ เป็ นภัยคุกคามเดียวในภูมิภาคทังสอง
้ อีกทังยั
้ ง
ไม่ใช่ภยั คุกคามที่เลวร้ ายที่สดุ
ปั จจุบนั กลุม่ อัลกออิดะห์ดงเดิ
ั ้ มเป็ นตัวอย่างของ
ขบวนการหัวรุนแรงที่ล้มเหลว และกลุม่ ฮิซบุลลอฮ์
ของเลบานอน กลายเป็ นขบวนการมุสลิมหัวรุนแรงสุด
โต่งที่เป็ นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อสหรัฐอเมริ กาและ
พันธมิตร เมื่อเปรี ยบเทียบไอซิลกับอัลกออิดะห์และ
ฮิซบุลลอฮ์แล้ ว จะพบว่าแม้ ไอซิลจะแซงหน้ ากลุม่ อัล
กออิดะห์ไปแล้ ว แต่ไอซิลยังไม่ได้ คว้ าต�ำแหน่งภัย
คุกคามหัวรุนแรงสุดโต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในตอนนี ้
ไอซิลไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษ
ที่เจ็ดซึง่ เป็ นศตวรรษแรกของยุคอิสลาม นิกายหนึง่ ที่
ชื่อเคาะริ จิตเป็ นเลิศด้ านการข่มขวัญกลุม่ อิสลามอื่น ๆ
ทังหมด
้
จากการฆาตกรรมหมูช่ าวมุสลิมด้ วยกัน กลุม่ ดังกล่าวจึงไม่มีฐานที่มนั่ คงใน
ฐานะกลุม่ ที่ชอบธรรมในหมูน่ กั วิชาการอิสลามและชาวมุสลิมในวงกว้ าง และได้ กลาย
เป็ นเชิงอรรถในประวัตศิ าสตร์ ศาสนาอิสลาม
ความส�ำเร็จในภารกิจของไอซิลขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขหลายประการ ตัวอย่างเงื่อนไขเหล่า
นันได้
้ แก่ การมีระบบการจัดการที่ดี การเข้ าไปมีอ�ำนาจควบคุมในดินแดนหนึง่ ๆ อย่าง
แท้ จริ งและจัดตังรั้ ฐบาลที่มีประสิทธิภาพในดินแดนดังกล่าว โดยแนวหน้ าทางการเมือง
กองก�ำลังทหารติดอาวุธ ต�ำรวจ และหน่วยงานข่าวกรองล้ วนต้ องมี “เอกภาพในความ
พยายาม” และได้ รับความชอบธรรมในสามระดับ คือ “ความชอบธรรมจากด้ านล่าง”
“ความชอบธรรมจากด้ านบน” และ “ความชอบธรรมจากภายนอก”

นักรบเพชเมอร์ กาชาว
เคิร์ดอิรักยืนอยู่บนรถ
ทหารหลังจากเข้ ายึด
ครองหมู่บ้านหลาย
แห่ งจากรัฐอิสลามแห่ ง
อิรักและเลแวนต์ ในเขต
ดากูก ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558
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เนื่องจากไอซิลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองด้ านการเงินได้ จึงมี
เงื่อนไขอีกประการหนึง่ เกิดขึ ้น คือ การมีประเทศผู้สนับสนุน

การประเมินความส�ำเร็จของไอซิล

ไอซิลได้ พิสจู น์ตวั เองแล้ วว่าเป็ นกลุม่ ที่มีการบริ หารจัดการอย่างมี
ระบบที่มีบทบาทมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 เป็ นอย่างน้ อย โดยใช้ ชื่อ
แฝงต่าง ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำหลายครัง้ กลุม่ ก่อการร้ ายนี ้
สามารถเข้ าครอบง�ำอิรักตะวันตกและซีเรี ยตะวันออกได้ ในปี พ.ศ.
2556 อย่างไรก็ตาม เหล่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นแตกแยกกันว่าไอซิล
ได้ มีการจัดตังรั้ ฐบาลที่มีประสิทธิภาพหรื อไม่
ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2553 ซึง่ เป็ นช่วงที่ไอซิลยังเป็ นที่ร้ ูจกั
ในนามอัลกออิดะห์ในอิรัก พวกเขาไม่ได้ คดิ ถึงเรื่ องการจัดตังรั้ ฐบาล
มากนัก

พลเมืองของรัฐอิสลามหรื อไม่ ผู้เชี่ยวชาญบางรายรายงานถึงช่องว่าง
ระหว่างไอซิลกับประชากรที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุม ตัวอย่างเช่น ครู
และข้ าราชการในระบบราชการของซีเรี ยและอิรักถูกบังคับให้ ยงั คง
ท�ำงานภายใต้ การบีบบังคับต่อไป

การขยายกองทัพ

ไอซิลขยายกองทัพของตนด้ วยชาวอิรักนิกายซุนนีที่ขนุ่ เคือง (รวม
ถึงเจ้ าหน้ าที่ทหารอดีตพรรคบาอัด) และนักรบต่างชาติ การสรรหา
นักรบต่างชาติ ที่เริ่ มมีมาตังแต่
้ สมัยนายอาบู มูซาบ อัลซาร์ กาวี ชาว
จอร์ แดนที่ไม่ใช่ชาวอิรักและปั จจุบนั ได้ เสียชีวิตลงแล้ ว เป็ นผู้น�ำกลุม่
อัลกออิดะห์ สร้ างความไม่พอใจให้ กบั ชาวอิรักพื ้นเมือง แม้ จะเป็ น
ชาวมุสลิมนิกายซุนนีเหมือนกัน แต่ผ้ ทู ี่เป็ นชาวอาหรับเองก็ไม่เคารพ
วัฒนธรรมอิรักและผู้ที่ไม่ใช่ชาวอาหรับก็ปฏิบตั ติ อ่ ชาวอิรักเยี่ยงผู้แพ้
สงคราม นอกจากนี ้ การเพิ่มจ�ำนวนนักรบยังเป็ นการบีบเอาทรัพยากร
ที่จ�ำกัดมาใช้ และริ ดรอนสิทธิของประชาชนเพื่อให้ ความส�ำคัญกับ
นักรบ

ความชอบธรรมของชัยชนะ

ในบางแง่ ไอซิลมีข้อผิดพลาดที่คล้ ายคลึงกับตาลีบนั และกลุม่ อัลกอ
อิดะห์ในอิรักในเรื่ องการสร้ างความชอบธรรมจากด้ านล่าง ไอซิลท�ำให้
ชาวซุนนีด้วยกันประสบความทุกข์ยากจากระบอบเทวาธิปไตยภายใต้
รัฐบาลทหารที่สนใจเรื่ องการลงโทษอาชญากรชะรี อะฮ์อย่างโหดร้ าย
มากกว่าการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจหรื อการสร้ างรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อทหารสหรัฐฯ บุกอัฟกานิสถาน มี
พลเมืองจ�ำนวนน้ อยที่ออกมาปกป้องตาลีบนั ซึง่ เป็ นชาวมุสลิมด้ วยกัน
จากผู้บกุ รุกไม่ใช่ชาวมุสลิมเสียส่วนใหญ่
ในส่วนของ “ความชอบธรรมจากด้ านบน” อุเลมะนิกายซุนนี ซึง่
เป็ นนักวิชาการทางศาสนาและผู้น�ำด้ านจิตวิญญาณที่เป็ นที่เคารพ
สมาชิกองค์ กรก่ อการร้ ายต่ างชาติฮิซบุลลอฮ์ ซึ่งเป็ นขบวนการชีอะห์ ที่
ของชาวซุนนีทวั่ โลก ส่วนใหญ่ประกาศไม่ยอมรับไอซิล แม้ กระทัง่ นัก
สนับสนุนรัฐบาลอิรักในการปะทะกับรัฐอิสลามแห่ งอิรักและเลแวนต์ อย่ าง
วิชาการทางศาสนาหัวรุนแรงที่เป็ นที่ปรึกษาของอัลกออิดะห์ในอิรัก
ต่ อเนื่อง ได้ รวมตัวกันในใจกลางเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่ งนาญาฟ ประเทศอิรัก
และไอซิลก็ได้ ประณามไอซิลว่าเป็ นผู้กระท�ำผิด “แบบนอกคอก” ของ
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ก่ อนทีจ่ ะออกเดินทางไปสู่ แนวหน้ า
ฟิ ตนะห์ หรื อการไม่เคารพอ�ำนาจอิสลามตามกฏหมาย โดยเฉพาะ
เนื่องจากการโจมตีของไอซิลได้ ท�ำให้ เกิดการเสียเลือดเนื ้อของชาว
ในปี พ.ศ. 2550 กลุม่ อัลกออิดะห์ในอิรักถูกท�ำลายโดยสิ ้นเชิง
มุสลิมมากกว่าของผู้ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นศัตรูของอิสลาม ในท�ำนองเดียวกัน
จากการ “เพิ่ม” จ�ำนวนของทหารสหรัฐฯ หลังจากที่สหรัฐฯ ถอดถอน
ความผิดพลาดทางยุทธวิธีเดียวกันนี ้เป็ นสาเหตุที่เคาะริ จิตถูกแบ่ง
ทหารออกจากอิรักในปี พ.ศ. 2554 และรัฐบาลอิรักที่มีสมาชิกส่วน
แยกอย่างโดดเดี่ยวและสิ ้นสลายไปในที่สดุ หากเป็ นความจริ งที่วา่ การ
ใหญ่นบั ถือนิกายชีอะห์ได้ ปิดกันชาวนิ
้
กายซุนนีออกจากหน้ าที่ใน
โจมตีที่ปารี สเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นส่วนหนึง่ ของ
รัฐบาล กลุม่ อัลกออิดะห์ในอิรักก็ได้ ย้อนกลับมา หลังจากที่สามารถ
แผนยุทธวิธีใหม่ของไอซิลในการโจมตี “ศัตรูที่อยูห่ า่ งไกล” แทนชาว
เข้ ายึดครองอิรักตะวันตกทังหมดกลั
้
บคืนมาได้ กลุม่ ดังกล่าวก็ได้ จดั ตัง้ มุสลิมด้ วยกันที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของตนเหตุการณ์นี ้จะเป็ นจุด
รัฐบาลขึ ้นโดยตังชื
้ ่อตนเองขึ ้นใหม่วา่ “รัฐอิสลามแห่งอิรัก” (หรื อเป็ นที่ เปลีย่ นทางยุทธวิธีครัง้ ส�ำคัญที่อาจท�ำให้ ขบวนการดังกล่าวได้ รับความ
รู้จกั ในอีกชื่อหนึง่ คือ รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์)
ชอบธรรมภายในโลกอิสลามที่ปัจจุบนั ยังคงขาดอยูไ่ ด้ ใน เหล่าผู้มีการ
โฉมใหม่ของกลุม่ ดังกล่าวได้ รับค�ำวิจารณ์แตกต่างกันออกไป นัก ศึกษาและนักศึกษาชาวมุสลิมหลายคนเสียใจกับการที่สื่อเรี ยกกลุม่ หัว
วิเคราะห์บางรายมองว่าทางกลุม่ ได้ สร้ างชุมชนการเมืองขึ ้นมาใหม่ ใน รุนแรงนี ้ว่า “รัฐอิสลาม” ตามที่กลุม่ นี ้ปรารถนา และเชื่อว่ายุทธวิธีที่มี
ขณะที่นกั วิจารณ์บางรายรายงานว่า “รัฐบาล” นี ้ปกครองด้ วยยุคแห่ง ประสิทธิภาพในการลดความชอบธรรมของกลุม่ นี ้คือการใช้ ชื่อย่อแทน
ความน่าสะพรึงกลัวเหนือชาวซีเรี ยและอิรักเท่านัน้
คือ “ดาอิช” ซึง่ ย่อมาจาก อัดเดาละฮ์ อัลอิ สลามิ ยะฮ์ ฟิ อิ ล อิ รกั วะช์
แล้ วยังมีค�ำถามที่วา่ มีการแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ามี “เอกภาพ ชาม ส�ำหรับชาติตะวันตกแล้ ว การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะหลีกเลี่ยง
ในความพยายาม” เกิดขึ ้นระหว่างองค์ประกอบด้ านกองทัพและ
“การเชื่อมโยงแบบผิดๆ” เพราะจะเป็ นการแยกกลุม่
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ดาอิชออกจากกลุม่ ชาวมุสลิมซึง่ เป็ นประชากรส่วนน้ อยของชาติตะวัน
ตกอย่างชัดเจน อีกทังยั
้ งเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดปฏิกิริยารุนแรงจาก
กลุม่ ประชาชนที่หวาดกลัวชาวอิสลามที่เริ่ มมีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ใน
ชาติตะวันตก
ในส่วนของ “ความชอบธรรมจากภายนอก” นัน้ ไอซิลได้ แยกตัว
ออกห่างจากชาวญิฮาดด้ วยกันที่อยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียง ตลอดจนผู้ที่อาจ
เป็ นพันธมิตร เช่น กลุม่ อัลนุสรา ฟรอนท์ กลุม่ ภราดรภาพมุสลิม และ
กลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับอัลกออิดะห์อื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ไอซิลยอมรับ
ค�ำปฏิญาณความภักดีจากกลุม่ ต่าง ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ห่ า่ งไกลเกินไปที่จะ
สามารถให้ ความช่วยเหลือทางการทหารกับไอซิลได้ โดยตรง ซึง่ นับ
เป็ นความผิดพลาดเรื่ อง “แฟรนไชส์” ที่อลั กออิดะห์เคยพลาดมาก่อน
แล้ ว จากการใช้ “ชื่อแบรนด์” ของไอซิล กลุม่ เหล่านี ้ได้ รับประโยชน์
จากอิทธิพลของไอซิลโดยที่ไม่ต้องให้ ความช่วยเหลือไอซิลโดยตรง ใน
ทางตรงกันข้ าม ไอซิลอาจถูกเยาะเย้ ยได้ หากกลุม่ แฟรนไชส์เหล่านี ้
ต้ องแพ้ สงครามกับกองทัพอื่นๆ ในพื ้นที่ที่กลุม่ แฟรนไชส์เหล่านี ้ตังอยู
้ ่

ประเทศผู้สนับสนุนและผลกระทบของฮิซบุลลอฮ์

ไอซิลใช้ จา่ ยเพื่อเลี ้ยงตนเองโดยใช้ ทรัพยากรภายใน นัน่ คือ บ่อน� ้ำมัน
พลังงานไฟฟ้าจากน� ้ำ กสิกรรม และการขายโบราณวัตถุที่ขโมยมา
(แต่บางรายงานเสนอว่าไอซิลได้ เปลี่ยนวิธีใช้ จา่ ยเป็ นเงินสกุลที่แปรมา
จากทอง เงิน และทองแดง) อย่างไรก็ตาม บ่อน� ้ำมันและเขื่อนพลังงาน
ไฟฟ้ายังคงเป็ นสิง่ ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางอากาศ และการผลิต
น� ้ำมันที่มากเกินไปทัว่ โลก เป็ นผลให้ น� ้ำมันดิบราคาตกเมื่อเร็ว ๆ นี ้
และท�ำให้ รายได้ จากน� ้ำมันของไอซิลลดลงครึ่งหนึง่ ดังนัน้ ความเป็ น
อิสระทางการเงินของกลุม่ จากประเทศผู้สนับสนุนภายนอกจึงมีจ�ำกัด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ฮิซบุลลอฮ์ซงึ่ เริ่ มต้ นในฐานะกลุม่ ปฏิบตั ิ
การลับในปี พ.ศ. 2525 และเปลี่ยนตัวเองเป็ นพรรคการเมืองอย่าง
เปิ ดเผยในปี พ.ศ. 2528 ฮิซบุลลอฮ์เป็ นกลุม่ อิสลามกลุม่ แรกที่คมุ เชิง
กองก�ำลังป้องกันอิสราเอล ได้ บงั คับให้ กองก�ำลังดังกล่าวถอยกลับไป
จากทางใต้ ของเลบานอนในปี พ.ศ. 2543 ตลอดการจลาจลต่อต้ าน
กองก�ำลังป้องกันอิสราเอลเป็ นเวลา 15 ปี ถึงแม้ ฮิซบุลลอฮ์จะสูญเสีย
สมาชิกเป็ นจ�ำนวนมากในสงครามกับอิสราเอลในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2549 แต่กลุม่ ดังกล่าวกลายเป็ นภัยคุกคามทางยุทธวิธีที่นา่
เชื่อถือโดยการปล่อยขีปนาวุธพิสยั ใกล้ และพิสยั กลางของอิหร่าน
สูอ่ ิสราเอล นอกจากนี ้ ฮิซบุลลอฮ์ยงั ได้ พฒ
ั นาโครงสร้ างสวัสดิการ
สังคมที่กว้ างขวาง ได้ แก่ คลินิก โรงเรี ยน และ “การสร้ างญิฮาด” ของ
ตนเอง กลุม่ นี ้ได้ ลงทุนในบริ ษัทหลายแห่งทังที
้ ่ถกู กฎหมายและไม่ถกู
กฎหมาย การพุง่ ขึ ้นสูอ่ �ำนาจของฮิซบุลลอฮ์ด้านการเมืองแบบเลือก
ตังในเลบานอนสร้
้
างทังผู
้ ้ ชนะและผู้แพ้ ในการเลือกตังรั้ ฐบาล และ
ประธานาธิบดีเลบานอน นักวิเคราะห์ชาวเลบานอนรายหนึง่ กังวล
ว่า “ฮิซบุลลอฮ์กลายเป็ นผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐที่ท�ำหน้ าที่เป็ นรัฐโดยพฤตินยั
เทียบกับรัฐที่ไม่ใช่ผ้ เู ล่นที่เพียงแค่เพลิดเพลินกับสถานะของการเป็ นรัฐ
โดยนิตนิ ยั ”
นอกจากนี ้ ฮิซบุลลอฮ์ยงั ส่งเครื อข่ายผู้ก่อการร้ ายในต่างประเทศ
ไปปฏิบตั กิ ารวางระเบิดสถานทูตอิสราเอลในกรุงบัวโนสไอเรสเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 29 รายและบาดเจ็บ
242 ราย และในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยการวางระเบิด

สมาชิกหน่ วย ป๊ อปปูลาร์ โมบิไลเซชั่น ทีป่ ระกอบด้ วยนักรบชาวชีอะห์
ก�ำลังเข้ าประจ�ำทีท่ ตี่ กึ ในพืน้ ทีอ่ ลั ฮายาเกลนอกเมืองฟาลลูจาห์ ประเทศ
อิรัก ในระหว่ างปฎิบัตกิ ารกับกองก�ำลังของรัฐบาลอิรักเพือ่ ต่ อสู้ กบั รัฐ
อิสลามแห่ งอิรักและเลแวนต์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558

ส�ำนักงานใหญ่สมาคมช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างอิสราเอลและ
อาร์ เจนตินา ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 85 รายและบาดเจ็บกว่า 300 ราย
นักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว “ฮิซบุลลอฮ์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล” ท�ำให้ ภยั คุกคามของกลุม่ อัลกออิดะห์ไร้ ความ
ส�ำคัญ ความได้ เปรี ยบทางองค์กรและการควบคุมเลบานอนโดย
พฤตินยั เหล่านี ้เป็ นไปได้ ก็ตอ่ เมื่อองค์กรได้ รับความช่วยเหลือด้ านวิธี
การและการทหารจากอิหร่าน ซึง่ ตอนนี ้คาดว่ามีมลู ค่าสูงกว่า 1 พัน
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (3.5 หมื่นล้ านบาท) ต่อปี
หากอิสราเอลชิงลงมือโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ ของอิหร่านก่อน
อิหร่านได้ เตือนอิสราเอลแล้ วว่า จะสัง่ ให้ กลุม่ ฮิซบุลลอฮ์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล โจมตีสหรัฐอเมริ กา พูดสัน้ ๆ คือ ขณะที่ไอซิลเป็ นภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ ้น แต่กลุม่ นี ้ยังขาดองค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับ
ความส�ำเร็จในระยะยาว เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว ฮิซบุลลอฮ์ประสบ
ความส�ำเร็จอันโดดเด่นและมีความสามารถในการโจมตีทวั่ โลกมาแล้ ว
การโจมตีในกรุงปารี สแสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางของการโจมตี
ทัว่ โลกโดยไอซิลหรื อไม่ เนื่องจากการโจมตีเหล่านี ้แตกต่างอย่างสิ ้น
เชิงจากวิธีการท�ำงานตามปกติของไอซิล จึงสมเหตุสมผลที่จะเกิดการ
ตังค�
้ ำถามว่า ไอซิลเป็ นผู้อยูเ่ บื ้องหลังการปฏิบตั กิ ารดังกล่าวหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ไอซิลอาจจะพ่ายแพ้ ในสงครามด้ านความชอบธรรมใน
หมูช่ าวมุสลิมทัว่ โลกแล้ ว ชาวมุสลิมหลายคนที่ทราบดีถงึ ความเป็ น
มาของไอซิลได้ เริ่ มกล่าวถึงไอซิลโดยใช้ ชื่อเรี ยกแทนว่า “อัลคะวาราจ
อัลญาดิด” หรื อ “เคาะริ จิต” กลุม่ ใหม่ ซึง่ กลุม่ เคาะริ จิตดังเดิ
้ มนันเป็
้ นก
ลุม่ ที่สร้ างความหวาดกลัวเป็ นอย่างมากและไม่ได้ รับการยอมรับจาก
ชาวมุสลิมด้ วยกันจนต้ องสลายสิ ้นไปในที่สดุ o
บทความนี ้ถูกคัดย่อมาจากการน�ำเสนอของผู้เขียนในหัวข้ อ “การประสบความส�ำเร็ จหรื อความล้ ม
เหลวของกลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่ง: กรณีของกลุม่ อัลกออิดะห์ ฮิซบุลลอฮ์และไอซิส” ในระหว่างการ
ประชุมการปฎิบตั กิ ารพิเศษในพื ้นที่แปซิฟิกในโฮโนลูลู รัฐฮาวาย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอครัง้ นี ้
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การก่ อการร้ าย

ตามล�ำพัง
การต่อต้ านภัย
คุกคามทังภาคสนาม
้
และทางออนไลน์
นายทอม แอบคี

ไอสต็อค
20
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เมฆกระจัดกระจายเต็มท้ องฟ้าเหนือนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ในเช้ าของวันที่มีความชืน้ สูงกลางฤดูร้อนวัน
หนึ่งเมื่อกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เมื่อฝั นร้ ายเกิดขึน้ ชายตัวสูงมีหนวดเคราชื่อ นายมาน ฮารอน โมนิส
พร้ อมด้ วยปื นลูกซอง หมวกสีดำ� และที่คาดศีรษะสีดำ� ที่สลักตัวอักษรภาษาอาหรั บว่ า “เราพร้ อมที่จะสังเวย
แก่ ท่านนบีมุฮัมมัด” บุกเข้ าไปในร้ านกาแฟ ลินดท์ ช็อกโกแลต เขาจับลูกค้ าและพนักงานทัง้ หมดรวม 18 คน
เป็ นตัวประกัน โดยใช้ ปืนบังคับให้ สองคนในจ�ำนวนนัน้ ถือธงชะฮาดะฮ์ สีดำ� แสดงไว้ ท่ หี น้ าต่ างด้ านหน้ า โดย
มีคำ� ในภาษาอาหรั บอยู่บนธงว่ า “ไม่ มีพระเจ้ าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัดเป็ นศาสนทูตของอัลลอฮ์ ”
จากนัน้ มีการเผชิญหน้ ากับต�ำรวจเพื่อคุม
เชิงเป็ นเวลา 16 ชั่วโมง นายโมนิส ฆ่ าตัว
ประกันหนึ่งคน ก่ อนที่ทกุ อย่ างจะจบลง
ต�ำรวจบุกเข้ าไปในร้ านพร้ อมกับยิงและ
สังหารนายโมนิส ตัวประกันอีกรายหนึ่งที่
เป็ นผู้เคราะห์ ร้ายจากกระสุนแฉลบก็เสีย
ชีวติ เช่ นกัน
เมื่อปลายเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
นายอะบูร์ บักร์ อัลบัฆดาดี ผู้น�ำรัฐอิสลาม
แห่งอิรักและเลแวนต์ (ไอซิล) ได้ เผยแพร่
คลิปเสียงที่มีข้อความส่วนหนึง่ ว่า “จงท�ำให้
ศัตรูของอัลลอฮ์หวาดกลัว และจงหาความ
ตายในที่ที่ทา่ นคาดว่าจะพบกับมัน” และ
ตัวประกันวิง่ เข้ าสู่ อ้อมแขนของเจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจหน่ วยตอบรับด้ านยุทธวิธีตดิ อาวุธเพือ่
“พี่น้องของท่านทัว่ ทุกแห่งในโลกก�ำลังรอ
ความปลอดภัยหลังจากหลบหนีออกจากร้ านกาแฟในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ในเดือน
คอยให้ ทา่ นช่วยชีวิตพวกเขา”
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ในระหว่างการคุมเชิงที่ร้านกาแฟลินดท์
นายโมนิสซึง่ เป็ นพลเมืองชาวออสเตรเลีย
ชีวิตตนเองขณะขับรถอเนกประสงค์ที่บรรทุกวัตถุระเบิดเข้ าสูก่ อง
ที่เกิดในอิหร่านได้ ประกาศสวามิภกั ดิ์ตอ่ ไอซิล ทังด้
้ วยค�ำพูดและ บัญชาการของหน่วยดังกล่าว
โดยการเรี ยกร้ องให้ หน่วยงานออสเตรเลียที่มีอ�ำนาจจัดหาธงของ
ภัยคุกคามที่แพร่ขยาย
ไอซิลให้ แก่ตน อย่างไรก็ตาม การสืบสวนในเวลาต่อมาพบว่า
นายโมนิส ไม่ได้ เป็ นตัวแทนโดยตรงของไอซิลแต่กระท�ำการตาม ภัยคุกคามที่แพร่ขยายมากขึ ้นของการก่อการร้ ายตามล�ำพังในอิน
โดเอเชียแปซิฟิกกลายเป็ นที่สนใจเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
แผนการของตนเอง ซึง่ ต่อมาเป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ น “ผู้ก่อการร้ าย
ในแถลงการณ์ที่ ดาโต๊ ะ อายุบ ข่าน เจ้ าหน้ าที่ตอ่ ต้ านการก่อการ
ตามล�ำพัง”
ร้ ายอาวุโสของมาเลเซียผู้ประกาศต่อสาธารณะว่า เว็บไซต์ที่มี
การก่อการร้ ายครัง้ นันเป็
้ นการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ ายตาม
ข้ อความสนับสนุนไอซิลอาจกระตุ้นให้ เหล่าผู้ก่อการตามล�ำพัง
ล�ำพังที่บนั ทึกไว้ เป็ นครัง้ ที่ 2 ในออสเตรเลียในช่วงปี พ.ศ. 2557
อพยพไปสูอ่ ิรักและซีเรี ยและกระตุ้นการจูโ่ จมแบบแยกเดี่ยว
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 นายนูแมน ไฮเดอร์ อายุ 18 ปี
พร้ อมเสริ มว่าแม้ การจูโ่ จมจะกระท�ำโดยผู้ก่อการเพียงคนเดียว แต่
พลเมืองชาวออสเตรเลียที่เกิดในอัฟกานิสถาน แทงต�ำรวจจาก
ก็อาจก่อให้ เกิดผลที่สร้ างความปั่ นป่ วนอย่างรุนแรง ดาโต๊ ะ อายุบ
หน่วยต่อต้ านการก่อการร้ าย 2 นาย ที่ลานจอดรถแห่งหนึง่ ใน
ข่าน ระบุวา่ การตอบรับของรัฐบาลมาเลเซียคือการระบุและปิ ด
นครเมลเบิร์นนอกสถานีต�ำรวจ เจ้ าหน้ าที่หนึง่ นาย ล้ มลงบนพื ้น
โดยมีบาดแผลรุนแรงบนใบหน้ าและหน้ าอก นายไฮเดอร์ ไม่ยอม เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ดังกล่าวนัน้
มีบางอย่างที่คล้ ายคลึงกันในผู้ก่อการตามล�ำพังแต่ละราย
มอบตัวหรื อสละอาวุธจึงถูกยิงที่ศีรษะโดยเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจอีกนาย
นายพอล ลีเบอร์ รองศาสตราจารย์ด้านยุทธศาสตร์ การสื่อสาร
หนึง่ จนเสียชีวิต
แห่งมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ รา ออสเตรเลีย กล่าว
ข้ ามทะเลมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ประเทศมาเลเซีย
นายลีเบอร์ ระบุวา่ ผู้ก่อการตามล�ำพังเป็ น “ผลพลอยได้ ”
ในฤดูใบไม้ ผลิในปี เดียวกัน ผู้ก่อการร้ ายตามล�ำพังอีกนายหนึง่
ของกลุม่ หัวรุนแรงที่มีอยูแ่ ล้ ว “แนวคิดและวิธีการบางอย่างมี
ที่มีอายุ 26 ปี ได้ เดินทางออกจากบ้ าน จากครอบครัวและงาน
แนวโน้ มที่จะดึงดูดบุคคลเหล่านี ้พร้ อมด้ วยผลกระทบที่ยิ่งใหญ่”
ที่โรงงานเพื่อเข้ าร่วมกับไอซิลในซีเรี ย ในที่สดุ เขาได้ เดินทางไป
นายลีเบอร์ เสริ มว่า บุคคลเหล่านี ้มักจะมาจากชนชันสู
้ งใน
ที่จงั หวัดอัลอันบาร์ ในอิรัก ซึง่ เป็ นที่ที่เขาคร่าชีวิตทีมงานหน่วย
สังคม มีความรู้และความมัง่ คัง่ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่พอใจที่
เจ้ าหน้ าที่จโู่ จมพิเศษ (สวาท) ชันยอด
้
25 นายของอิรัก รวมทัง้
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ไม่ได้ รับสิทธิ์ทางการเมืองและสังคมเท่าผู้อื่น นอกจากนี ้ “ภาวะซึมเศร้ า
พฤติกรรมคลัง่ ไคล้ และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องอาจท�ำให้ เพิ่มความรู้สกึ ของ
การอยากอยูโ่ ดดเดี่ยวตลอดช่วงสูงและต�่ำ”
ลักษณะเฉพาะของผู้ก่อการตามล�ำพังที่นายลีเบอร์ ศกึ ษาไว้
คล้ ายคลึงกับกรณีของนายมาน ฮารอน โมนิส ซึง่ ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคจิตเภท และมีประวัตอิ าชญากรรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
อย่างไรก็ตาม นายโมนิส สามารถสนับสนุนวิถีชีวิตที่มกั จะฟุ่ มเฟื อยโดย
การเป็ น “ผู้เยียวยาทางจิตวิญญาณ” และนักต้ มตุน๋
ส�ำนักงานของดาโต๊ ะ อายุบ ข่าน ในมาเลเซียรายงานว่า ชาว
มาเลเซียหลายคนที่ทางส�ำนักงานติดตามที่เดินทางไปซีเรี ยและอิรัก
เพื่อต่อสู้ร่วมกับไอซิลมีแนวโน้ มที่จะมาจากครอบครัวที่มงั่ คัง่ ในจ�ำนวน
นี ้มีบตุ รสาวของเจ้ าของร้ านแฟรนไชส์มินิมาร์ เก็ต และมีสองคนที่เป็ น
เจ้ าของโรงเรี ยนอนุบาลส่วนตัว แม้ จะมีชีวิตที่มงั่ คัง่ แต่บคุ คลเหล่านี ้กลับ
ตกเป็ นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อทางออนไลน์ของไอซิล ดาโต๊ ะ อายุบ
ข่าน รายงาน
“ผมไม่คอ่ ยเชื่อในแนวคิดเรื่ อง ‘ผู้ก่อการตามล�ำพัง’” นายเเอนเจิล รา
้ ำ
บาซา นักรัฐศาสตร์ อาวุโสแห่งแรนด์ คอร์ ปอเรชัน่ และผู้มีอ�ำนาจชันน�
ด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ ายในฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และตลอดทัว่ อิน
โดเอเชียแปซิฟิกกล่าวในการสัมภาษณ์กบั ฟอรัม นายราบาซา เห็นว่า
ปั จเจกบุคคลเกือบทุกรายที่เกี่ยวข้ องในสิง่ ที่อาจเรี ยกได้ วา่ การโจมตีตาม
ล�ำพังจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
“มันอาจเป็ นความเชื่อมโยงทางกายภาพ” นายราบาซากล่าว “ใน
ลักษณะที่วา่ ปั จเจกบุคคลที่กระท�ำการโจมตีตามล�ำพังจะถูกพบในภาย
หลังว่ามีความเชื่อมโยงหรื อความเกี่ยวข้ องกับกลุม่ ที่กว้ างขวางกว่า หรื อ
แม้ ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพ แต่โดยทัว่ ไปพวกเขามักจะ
เคยมีปฏิสมั พันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านทางสื่อสังคม ผมจึงไม่เห็น
ด้ วยกับค�ำอธิบายหรื อประเภทของผู้ก่อการตามล�ำพังในแง่ที่วา่ มันสื่อ
ถึงว่าพวกเขากระท�ำการด้ วยตัวเองเพียงคนเดียว”
หากนิยามของผู้ก่อการตามล�ำพังครอบคลุมถึงปั จเจกบุคคลที่ได้
เดินทางจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเข้ าร่วมกับกลุม่ หัว
รุนแรงต่าง ๆ ในอิรักและซีเรี ยตามที่นายราบาซา ระบุ ดังนัน้ “หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจในประเทศที่เป็ นภูมิล�ำเนาของคนเหล่านันควรกั
้
งวลกับพวกที่
อาจเดินทางกลับเข้ าประเทศมากกว่าพวกที่อาจถูกฆ่าในตะวันออกกลาง
ผมทราบว่าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ในอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ต่างก็ตระหนักและกังวลเกี่ยวกับ
ประชาชนของตนที่ไปเข้ าร่วมกับกลุม่ หัวรุนแรงในอิรักและซีเรี ย พวกเขา
คอยระแวดระวังบุคคลเหล่านัน”
้
นายราบาซา กล่าวว่า เหตุการณ์นี ้คล้ ายคลึงกับรูปแบบที่เกิดขึ ้น
ในช่วงเริ่ มต้ นของการประกาศญิฮาดในอัฟกานิสถานช่วงกลางคริ สต์
ทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) เมื่อผู้แบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิม
จากอินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์เดินทางไปอัฟกานิสถานเพื่อฝึ กและต่อสู้
ร่วมกับกลุม่ มูญาฮิดีนในการต่อสู้กบั โซเวียต และต่อมาเดินทางกลับ
ประเทศบ้ านเกิดเพื่อกระท�ำการโจมตีในประเทศตนเอง
“เท่าที่ผมทราบ สิง่ นันยั
้ งไม่เคยเกิดขึ ้น” นายราบาซา กล่าวถึงผู้
ก่อการร้ ายปฏิบตั กิ ารที่เดินทางกลับสูป่ ระเทศบ้ านเกิดในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ จากอิรักและซีเรี ย “แต่ความเป็ นไปได้ ที่ภยั คุกคามนี ้จะเกิด
ขึ ้นมีสงู ”
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นายราบาซา กล่าวว่า ในขณะที่การเรี ยกร้ องให้ จดั ตังรั้ ฐเคาะลีฟะฮ์
ใหม่ของนายอัลบัฆดาดี อาจเป็ นแรงดลใจให้ ผ้ กู ่อการตามล�ำพังลงมือ
กระท�ำการ แต่ภยั คุกคามนี ้เพิ่มพูนขึ ้นจากผลของการกระตุ้นที่มีตอ่ กลุม่
หัวรุนแรงที่เป็ นที่ยอมรับในอินโดเอเชียแปซิฟิกให้ มีการประกาศญิฮาด
ทัว่ โลก
“ก่อนหน้ านี ้ กลุม่ เจมาห์ อิสลามิยาห์ และกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องมีความ
ยุง่ เหยิงและแตกแยก” นายราบาซา กล่าว “หัวหน้ ากลุม่ เจมาห์ อิสลามิ
ยาห์ คือนายอาบู บาการ์ บาชีร์ ได้ ทะเลาะกับคนอื่นภายในกลุม่ เจมาห์
อิสลามิยาห์ ท�ำให้ เกิดการเสียก�ำลังใจภายในกลุม่ สืบเนื่องจากการสูญ
เสียผู้น�ำและผู้ปฏิบตั กิ ารที่มีประสบการณ์จ�ำนวนหนึง่ จึงถือว่ากลุม่ เจ
มาห์ อิสลามิยาห์ อยูใ่ นช่วงเสื่อมลงอย่างมาก ปั จจุบนั ดูเหมือนว่าการ
เกิดของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ยได้ สร้ างพลวัตใหม่ให้ แก่ขบวนการ
ทังหมด
้
ตอนนี ้ พวกเขามีคนที่จะพึง่ พาได้ นายบาชีร์ได้ ประกาศ
สวามิภกั ดิ์ตอ่ รัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ยเช่นเดียวกับกลุม่ อาบูไซยาฟใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์”

กลยุทธ์ทางสื่อสังคม

ประเทศต่าง ๆ ตอบสนองต่อภัยคุกคามของผู้ก่อการตามล�ำพังอย่างไร
“พวกที่เรี ยกว่า ‘ผู้ก่อการตามล�ำพัง’ ดูเหมือนจะได้ รับแนวคิดแบบหัว
รุนแรงส่วนใหญ่ทางสื่อสังคม และรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ยก็ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างมากในการนี ้” นายราบาซากล่าว “ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่
ส�ำคัญที่ต้องหาหนทางในการรับมือกับความดึงดูดของการรณรงค์ทาง
สื่อสังคมประเภทนี ้”
ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัยเพิร์ธ ออสเตรเลีย
เรื่ อง “การตอบโต้ รัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
กรณีของการโจมตีทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารนิเทศ” ก็เป็ นความ
คิดเห็นในทางเดียวกันกับความคิดเห็นของนายราบาซา
“การตอบสนองการสื่อสารทางออฟไลน์และการตอบสนองทาง
ออนไลน์เชิงประจักษ์ ที่มงุ่ ท�ำให้ ความน่าดึงดูดของการโฆษณาชวนเชื่อ
ของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย เป็ นสิง่ ที่ไม่นา่ เชื่อถือในหมูป่ ระชากร
ที่มีความเปราะบางในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็ น
กุญแจส�ำคัญที่ชว่ ยต่อต้ านภัยคุกคามดังกล่าว” การศึกษาระบุ “สิง่ นี ้อาจ
ท�ำได้ หลายรูปแบบและจะต้ องอาศัยความช�ำนาญของภาคเอกชนเป็ น
อย่างมาก ตลอดจนบริ ษัทด้ านประชาสัมพันธ์และการค้ นคว้ าวิจยั การ
แสดงการส�ำรวจความคิดเห็นในระดับประเทศอาจน�ำมาใช้ ประโยชน์เพื่อ
ระบุถงึ ชุมชนที่เปราะบางในประเทศต้ นก�ำเนิดขนาดใหญ่ทงสี
ั ้ ่ประเทศ
ได้ แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์”
“ในอินโดนีเซีย มีเครื อข่ายที่แน่นหนามากของกลุม่ ประชาสังคมที่มี
ประวัตอิ นั ยาวนานเกี่ยวกับแนวคิดสายกลาง” นายราบาซากล่าว “ผม
คิดว่า พวกเขาเป็ นแรงผลักดันได้ โดยเฉพาะส�ำหรับการเข้ าถึงคนหนุม่
สาว - มีการจัดการประชุมสัมมนาหลายครัง้ โดยเป็ นการจัดงานใหญ่
มากครัง้ หนึง่ ในกรุงจาการ์ ตา” เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2557 ที่มีทงหน่
ั ้ วย
งานรัฐบาล ต�ำรวจและกลุม่ ประชาสังคมต่าง ๆ เข้ าร่วมเพื่อรับมือการ
ขยายตัวของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“อินโดนีเซียได้ กระท�ำการอย่างแข็งขันมากในการตอบโต้ สงิ่ นี ้”
การเหมารวมภัยคุกคามด้ านการก่อการร้ ายทัว่ เอเชียอินโดเอเชีย
แปซิฟิกไม่วา่ จะเป็ นการก่อการตามล�ำพังหรื อไม่ก็ตามเป็ นสิง่ ที่ไม่ได้ ชว่ ย

สมาชิกหน่ วยยุทธวิธีและอาวุธพิเศษเข้ าร่ วมในการฝึ กต่ อต้ านการก่ อการร้ ายในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2558 เพือ่ เตรียมความพร้ อมให้ กบั ประชาชนส� ำหรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการโจมตีจากผู้ก่อการร้ ายตามล�ำพัง รอยเตอร์

มากนัก นายราบาซากล่าวโดยเน้ นถึงพื ้นที่อนั กว้ างใหญ่ของภูมิภาค
และความหลากหลายของประชากรของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ไต้ หวันเป็ นหนึง่ ในประเทศในภูมิภาคที่ยงั ไม่เคยมีการโจมตีโดยชาว
มุสลิมหัวรุน แรงจนถึงปั จจุบนั แม้ วา่ จะมีประชากรส่วนน้ อยที่เป็ นชาว
มุสลิมเป็ นจ�ำนวน 240,000 คน ที่แยกได้ เป็ นชาวมุสลิมที่เป็ นพลเมือง
60,000 คน และชาวมุสลิมที่เดินทางมาท�ำงานในประเทศชัว่ คราว
180,000 คน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีทวิตหนึง่ จากบัญชี
ทวิตเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรี ย ได้ แสดงภาพขอบ
ฟ้าของกรุงไทเปที่เป็ นเมืองหลวงของไต้ หวันก�ำลังลุกไหม้ ซึง่ ท�ำให้ เกิด
การอภิปรายที่ประสานงานกันในหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับความ
มัน่ คงแห่งชาติของไต้ หวันเจ็ดหน่วยงาน พร้ อมกับการประกาศของสภา
บริ หารของประเทศว่า ไต้ หวันจะเริ่ มใช้ “กลไกการติดต่อฉุกเฉินเพื่อต่อ
ต้ านการก่อการร้ าย”
อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามส�ำหรับการโจมตีที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นใน
ไต้ หวันถูกท�ำให้ เป็ นเรื่ องเล็กลงโดยศาสตราจารย์ ฉิง ชาง นักวิจยั แห่ง
สมาคมยุทธศาสตร์ ศกึ ษาในไต้ หวัน “การด�ำเนินการที่สภาบริ หารอ้ างถึง
เพื่อยกระดับการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานซึง่ รวมถึงการแบ่ง
ปั นข้ อมูล การร่วมมือปฏิบตั กิ ารและการจัดสรรทรัพยากรสูงสุด” นาย
ชาง กล่าว “นอกจากมาตรการในประเทศ สภาบริ หารอาจกระท�ำการ
แลกเปลี่ยนข่าวกรองอย่างแข็งขันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในประเทศ
อื่น ๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ”
นายชางเน้ นว่า ความปรองดองในหมูป่ ระชากรไต้ หวันเป็ นการ

ป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ต่อการก่อการร้ ายที่กระท�ำโดยกลุม่ หัวรุนแรงชาว
อิสลาม ไม่วา่ จะเป็ นผู้ก่อการตามล�ำพังหรื ออื่น ๆ
“ชุมชนและประชากรอิสลามในสังคมของเรา อาจไม่เหมือนกับใน
สังคมของที่อื่น” นายชาง กล่าว “พวกเขาผสมผสานเข้ ามาในชีวิตของ
เราเป็ นอย่างดี หลายคนในโลกอาจประหลาดใจที่ประชากรอิสลาม
เดินทางมายังไต้ หวันมากกว่า 400 ปี ก่อน แน่นอนว่ามีกลุม่ ย่อยอื่น ๆ
ภายในประชากรอิสลามของเราที่เดินทางมาภายหลัง ประชากรอิสลาม
ในไต้ หวันไม่ได้ แยกออกโดดเดี่ยวในบางชุมชนหรื อบางหมูบ่ ้ าน พวกเขา
ผสมผสานรวมเข้ ากับสังคมเป็ นอย่างดี มันเป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างธรรมดา
ส�ำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมในไต้ หวันที่จะมีเพื่อนและคนรู้จกั เป็ นชาว
มุสลิม วิถีชีวิตของชาวมุสลิมในไต้ หวันคล้ ายคลึงกับทุกคนที่นี่ นอกจาก
นี ้ พวกเขามีชื่อเสียงที่ดีทงในแง่
ั้
ของการรักษาวินยั ในหมูค่ นรุ่นหนุม่ สาว
และมีอตั ราการก่ออาชญากรรมที่ต�่ำมากในสังคมนี ้ ตัวอย่างเช่น การที่
หนุม่ สาวชาวมุสลิมที่นี่จะไปผับด้ วยกันกับเพื่อนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเป็ น
เรื่ องธรรมดา โดยพวกเขาจะสัง่ โค้ กมาดื่มแทนเบียร์ แต่ก็ยงั สนุกกับ
เพื่อน ๆ ได้ ที่จริ งแล้ วเราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เลย”
รัฐบาลต่าง ๆ ต้ องร่วมมือกันแบบข้ ามชายแดนเพื่อคุ้มครอง
พลเมืองจากภัยคุกคามจากการโจมตีตามล�ำพังที่ก�ำลังแพร่ขยายทัง้
ทางออนไลน์และในพื ้นที่ทวั่ ภูมิภาค ความร่วมมือในหมูป่ ระเทศต่าง ๆ
จะช่วยสร้ างความไว้ วางใจของพลเมืองว่า เหล่าผู้น�ำด้ านความมัน่ คง
จะท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวในวิถีทางที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ที่เป็ นไปได้ o
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การตัดช่องทางการ

ก

หน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมาตรการเพื่อขัดขวางการ
สนับสนุนทางการเงินส�ำหรับการคุกคามทั่วทั้งภูมิภาค
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

ารก่อการร้ ายจ�ำเป็ นต้ องใช้ เงิน กลุม่ หัวรุนแรงต้ องมีเงินสด
หมุนเวียนในการจัดหาอาวุธ การฝึ กคน ค่าทีอ่ ยูอ่ าศัย ค่าอาหาร
และการขนส่ง
“การบริหารจัดการเงินอย่างมีทกั ษะเป็ นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับความ
ส�ำเร็จขององค์กรก่อการร้ ายหรือองค์กรกบฏใด ๆ มันคือเส้ นเลือดส�ำคัญ
ของกลุม่ แต่กเ็ ป็ นสิง่ ทีม่ คี วามเปราะบางมากทีส่ ดุ อย่างหนึง่ เช่นกัน” นัก
วิเคราะห์ของบีบซี ไี ด้ เขียนข้ อความนี ้ไว้ เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
“การเสาะหาและการรักษาไว้ ซงึ่ แหล่งเงินทุนทีเ่ ชือ่ ถือได้ เป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ในการเปลีย่ นสถานะจากกลุม่ ต่อต้ านเล็ก ๆ ไปสูอ่ งค์กรการก่อการร้ ายที่
รู้จกั กันทัว่ ไป”
แม้ หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลทางการเงินจะใช้ ความพยายามแล้ วก็ตาม
แต่การจัดสรรเงินทุนไปให้ กลุม่ ผู้กอ่ การร้ ายยังคงด�ำเนินต่อไป เงินมี
การเล็ดรอดออกไปตามชายแดนของประเทศต่าง ๆ โดยใช้ ชอ่ งทางผ่าน
บัญชีทซี่ อ่ นเร้ น ช่องโหว่ และธุรกรรมเกีย่ วกับเงินตราต่างประเทศทีม่ กี าร
ควบคุมอย่างหละหลวม
จากการที่รัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ได้ แผ่ขยายอิทธิพลออกไป
ในวงกว้ าง หน่วยงานต่าง ๆ ทัว่ ทังภู
้ มิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก ก�ำลัง
พยายามตัดช่องทางการส่งเงินไปให้ กบั ผู้ก่อการร้ าย โดยพบว่าความ
ร่วมมือในระดับข้ ามชาติเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในการสะกดรอยตามการจัดส่ง
เงินไปให้ กลุม่ หัวรุนแรง
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ในขณะเดียวกัน หน่วยงานทางการเงินสากลก็กำ� ลังตรวจสอบว่า
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกใช้ มาตรการใดบ้ างในการต่อต้ านการฟอกเงิน โดย
ก�ำลังวางระบบการธนาคารให้ มมี าตรฐานสูงขึ ้นเพือ่ หยุดการไหลเวียน
ของเงินทีผ่ ดิ กฎหมาย
“ความร่วมมือในระดับภูมภิ าคและนานาชาติเป็ นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นอย่าง
ยิง่ ในการต่อสู้กบั การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู อ่ การ
ร้ าย อาชญากรรมเหล่านี ้มีลกั ษณะทีเ่ ป็ นการปฏิบตั กิ ารข้ ามชาติเพิม่
มากขึ ้นเรื่อย ๆ และเกีย่ วข้ องกับเครือข่ายอาชญากรทีม่ คี วามละเอียด
ซับซ้ อน” ดร.กอร์ดอน ฮุค เลขาธิการบริหารของกลุม่ ต่อต้ านการฟอกเงิน
เอเชีย-แปซิฟิกกล่าวกับ ฟอรัม สมาชิกของกลุม่ ทีใ่ ห้ คำ� ปรึกษานี ้ประกอบ
ไปด้ วย 41 ประเทศและเขตอ�ำนาจ
ในทัว่ ทังภู
้ มภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิก ได้ มเี หตุการณ์ทสี่ ำ� คัญหลาย
ประการในช่วงสองปี ทผี่ า่ นมา ดังนี ้
• ออสเตรเลียและอินโดนีเซียเป็ นเจ้ าภาพร่วมกันจัดการ
ประชุมสุดยอดว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ ายส�ำหรับประเทศในภูมภิ าคอินโด
เอเชียแปซิฟิก เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์
ของการประชุมซึง่ จัดขึ ้น ณ กรุงซิดนียค์ อื เพือ่ จัดท�ำข้ อตกลงใน
ภูมภิ าคในการแบ่งปั นข่าวกรองเรื่องการเงินร่วมกัน
• อินโดนีเซียและไทยได้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนได้
้
เป็ นผลส�ำเร็จเพือ่ ถอด

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ส่งเงินไปให้ผกู้ อ่ การร้าย

ชือ่ ของตนออกจาก “บัญชีดำ� ” ด้ านการฟอกเงิน ทีร่ วบรวมโดยคณะ
ท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกีย่ วกับการฟอก
เงินซึง่ เป็ นหน่วยงานสากล มาเลเซียก�ำลังอยูใ่ นระหว่างขันตอนการ
้
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ปรับปรุงกรอบนโยบายด้ านการฟอก
เงินของประเทศ
• อินเดียได้ เจรจากับออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเพือ่ แบ่งปั นข่าว
กรองทีท่ นั ต่อเหตุการณ์มากยิง่ ขึ ้น เพือ่ ต่อสู้กบั การจัดสรรเงินทุน
ส�ำหรับการก่อการร้ ายในระดับนานาชาติ
• กลุม่ ทีท่ ำ� งานครอบคลุมต่าง ๆ เช่น กลุม่ ต่อต้ านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก ก�ำลังท�ำงานร่วมกับหลายประเทศเพือ่ ช่วยในการปฏิบตั ใิ ช้
แนวทางป้องกันการฟอกเงินทีม่ คี วามรัดกุมมากขึ ้น
• ออสเตรเลียก�ำลังให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคและการจัดฝึ กอบรม
เพือ่ ช่วยเหลือประเทศเพือ่ นบ้ าน ในการพัฒนานโยบายด้ านการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
ทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึ ้น
“ความสัมพันธ์ของเรากับหน่วยงานข่าวกรองด้ านการเงินต่าง ๆ ทัว่ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคของเรา ช่วยให้ เราประสานงานกันในระดับ
นานาชาติเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ ามชาติได้ เช่น การ
จัดสรรเงินทุนส�ำหรับการก่อการร้ าย” นายพอล เจฟโทวิค ซีอโี อของศูนย์
การรายงานและวิเคราะห์การท�ำธุรกรรมในออสเตรเลีย กล่าวกับ ฟอรัม
ตามข้ อมูลจาก “การประเมินความเสีย่ งของการจัดสรรเงินทุนให้ ผ้ ู
ก่อการร้ ายในระดับประเทศ” ทีจ่ ดั ท�ำโดยกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐฯ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ระบุวา่ แหล่งทีม่ าของการสนับสนุนทางการเงินแก่
ผู้กอ่ การร้ ายนันรวมถึ
้
งการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การลักพาตัว การ
ขูดรีดเงิน การลักลอบขนยาเสพติด การบริจาคส่วนตัว การใช้ องค์กรเพือ่
การกุศลในทางทีผ่ ดิ และการสนับสนุนจากภาครัฐ

พนักงานแลกเปลีย่ นเงินตราถือมัดเงินรู เปี ยห์ ของ
อินโดนีเซียในกรุงจาการ์ ตา เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เชียลไทม์ส รายงานว่า “มาตรการทีไ่ ด้ วางแผนดังกล่าวเป็ นผลสืบเนือ่ งมา
จากหลักฐานเกีย่ วกับรัฐอิสลามอิรกั และลิแวนต์ซงึ่ เป็ นกลุม่ หัวรุนแรงชาว
อิสลาม ซึง่ สามารถระดมเงินได้ เป็ นจ�ำนวนมากเพือ่ น�ำไปใช้ ทำ� สงครามใน
ซีเรียและอิรกั ”
นอกจากนี ้ รัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ยงั ส่งผลกระทบต่อภูมภิ าคอิน
โดเอเชียแปซิฟิกด้ วยเช่นกัน ในเอกสาร “ภาพรวมเกีย่ วกับเอเชียตะวัน
ออกและแปซิฟิก” ของส�ำนักงานต่อต้ านการก่อการร้ ายของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทีไ่ ด้ เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558 ระบุวา่ “รัฐบาล
มีความวิตกกังวลมากขึ ้นเกีย่ วกับภัยคุกคามทีเ่ พิม่ ขึ ้นจากรัฐอิสลามอิรัก
และลิแวนต์ ซึง่ กลายเป็ นแรงผลักดันส�ำคัญของความพยายามต่อต้ าน
การก่อการร้ ายในอินโดนีเซียและมาเลเซียต่อไป เนือ่ งจากพลเมืองจากทัง้
สองประเทศได้ เดินทางออกนอกประเทศเพือ่ ไปร่วมรบกับพวกรัฐอิสลาม
อิรักและลิแวนต์”
การตัดช่องทางแหล่งเงินทุนของกลุม่ หัวรุนแรงถือเป็ นความส�ำคัญ
รัฐอิสลามอิรกั และลิแวนต์ไม่ได้ เป็ นภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
อันดับต้ น ๆ และเป็ นความท้ าทายทีย่ ากล�ำบากในเกือบ 15 ปี นับตังแต่
้
หลาย ๆ ประเทศในภูมภิ าคยังต้ องรับมือกับกลุม่ กบฏของประเทศตนเอง
เหตุการณ์กอ่ การร้ ายเมือ่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
ทีอ่ นิ โดนีเซีย การจูโ่ จมเพือ่ ก่อการร้ ายเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
จากการทีห่ น่วยงานจากฝ่ ายทหาร ข่าวกรอง และหน่วยงานบังคับใช้
ในกรุงจาการ์ ตาท�ำให้ มผี ้ เู สียชีวติ แปดคน นักวิเคราะห์ประมาณว่ามี
กฎหมายก�ำลังด�ำเนินการในด้ านนี ้อยูแ่ ล้ว ความกดดันทางการเมืองจึงมุง่
ชาวอินโดนีเซีย 500 คนทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศเพือ่ เป็ นนักรบให้ กบั รัฐ
ไปทีภ่ าคเอกชนด้ วยเช่นกัน บรรดานายธนาคาร ผู้จดั การกองทุน สมุหบ์ ญ
ั ชี อิสลามอิรักและลิแวนต์ ส่วนใหญ่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่วมในกองทัพ
และทนายความต่างช่วยกันสอดส่องดูแลกิจกรรมของผู้กอ่ การร้ ายทัว่ โลก
ร่วมกับผู้ทไ่ี ด้ รับการเลือกสรรมาจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย หนังสือพิมพ์
“เนือ่ งจากลักษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของการจัดสรรเงินทุนให้ แก่ผ้ ู
เดอะ ซิ ดนีย์ มอร์ นิ่ง เฮอร์ รลั ด์ รายงานเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
ก่อการร้ าย หน่วยงานสากลซึง่ มีหน้ าทีก่ ำ� กับดูแลจึงได้ ออกกฎหมายใหม่
หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรี ทเจอร์ นลั รายงานเมื่อเดือน
และให้ คำ� เสนอแนะต่าง ๆ เพือ่ พยายามทีจ่ ะตามให้ ทนั กลุม่ ผู้กอ่ การร้ าย” กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ว่า การให้ การสนับสนุนแก่รัฐอิสลามอิรัก
ตามข้ อมูลของบทความในนิตยสาร เดอะ อีโคโนมิสต์ ในปี พ.ศ. 2548
และลิแวนต์ดเู หมือนว่าจะมีเพิ่มขึ ้นในกลุ่มมุสลิมที่มีแนวคิดสุดขัวใน
้
การปรากฏขึ ้นของกลุม่ รัฐอิสลามอิรกั และลิแวนต์เมือ่ ไม่นานมานี ้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงสุดใน
ท�ำให้ จำ� เป็ นต้ องมีการร่วมมือกันมากยิง่ ขึ ้น
ประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มนักรบหัวรุ นแรงยังคงปฏิบตั ิการจากฐานที่มนั่
เมือ่ กลุม่ จีเจ็ด หรือกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมชันน�
้ ำทีป่ กครองภายใต้
และค่ายฝึ กที่นนั่
ระบอบประชาธิปไตยเจ็ดประเทศ ได้ มาประชุมประจ�ำปี ร่วมกันในเยอรมนี
ประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์ระเบิดโดยผู้ก่อการร้ ายใน
เมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 บรรดาผู้นำ� ได้ หารือกันถึงวิธีการปราบปราม กรุ งเทพฯ เช่นกัน รวมถึงกลุ่มกบฏในภาคใต้ ของไทยที่ยงั เกิดขึ ้นอย่าง
การสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู อ่ การร้ ายในต่างประเทศโดยการปิ ดช่อง
ต่อเนื่อง การวางระเบิดที่ศาลพระพรหมซึง่ เป็ นที่นิยมสูงในกรุ งเทพฯ
โหว่ตา่ ง ๆ และประสานงานในเรื่องการยึดทรัพย์สนิ หนังสือพิมพ์ ไฟแนน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 20 ราย

การเพิ่มระดับการมีสว่ นร่วม
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“เจ้ าหน้ าที่ไทยได้ แสดงความวิตกกังวลมานานแล้ วว่า กลุ่มผู้
ก่อการร้ ายข้ ามชาติอาจจะท�ำการเชื่อมโยงกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
ทางภาคใต้ ของประเทศไทย” กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา
ได้ ระบุไว้ ใน “รายงานประจ�ำประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ ายประจ�ำปี
พ.ศ. 2557” ซึง่ ได้ เผยแพร่ เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558
ในมาเลเซีย หน่วยงานต่าง ๆ ได้ เพิ่มความพยายามในการต่อต้ าน
การก่อการร้ าย หลังจากมีการรายงานว่า กลุ่มหัวรุ นแรงชาวมาเลเซีย
มีวิสยั ทัศน์ที่จะสร้ างเขตการปกครองเคาะลีฟะฮ์ของอิสลามที่แผ่ขยาย
ไปทัว่ ทังภู
้ มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามข้ อมูลที่รายงานโดย
หนังสือพิมพ์ เดอะ สเตรทส์ ไทม์ ส ในสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2557
ในฟิ ลิปินส์ กลุ่มอาบูไซยาฟ ซึง่ เป็ นองค์กรที่เชื่อมโยงกับอัลกอ
อิดะฮ์ท่ีโหดร้ าย ได้ ลกั พาตัวคนจ�ำนวนมากไปเพื่อเรี ยกค่าไถ่มานาน
15 ปี แล้ ว ตามข้ อมูลของดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส กลุ่มผู้ก่อกบฏอื่น ๆ
ก็ยงั มีการปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง
บังคลาเทศยังคงเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏอิสลามหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มเจมาห์ มุญาฮิดีน บังกลาเทศ และกลุ่มฮัรกัต ญิฮาด
อิสลาม บังกลาเทศ จากการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เมื่อปี พ.ศ. 2558

การก่อการร้ายในซีกโลกใต้

เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้ เกิดเหตุก่อการร้ ายครัง้ ใหญ่ขึ ้นสองครัง้ บนดินแดน
ออสเตรเลีย เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส รายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 หน่วย
งานข่าวกรองออสเตรเลียได้ ท�ำลายแผนการที่นยั ว่าเป็ นการก่อการ
ร้ ายหลายกรณี หนึง่ ในนันคื
้ อ ชายสองคนในบริ สเบนได้ ถกู ตังข้
้ อหาว่า
ท�ำการสรรหาผู้กระท�ำญิฮาดและระดมเงินให้ กบั กลุม่ อัล นุสรา ฟรอนท์
ของกลุม่ อัลกออิดะฮ์
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หน่วยงานต่อต้ านการฟอกเงินของ
ออสเตรเลียได้ ประกาศว่า การท�ำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยว่า
เชื่อมโยงกับการก่อการร้ ายได้ เพิ่มจ�ำนวนสูงขึ ้นเป็ นสามเท่าในช่วงปี ที่
ผ่านมา จากการรายงานของดิออสเตรเลียน แอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ในขณะเดียวกัน พลเมืองสัญชาติออสเตรเลียประมาณ 110 คนได้
เดินทางออกนอกประเทศเพือ่ ไปร่วมรบกับรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ใน
ตะวันออกกลาง ซึง่ กระตุ้นให้ รัฐบาลออสเตรเลียเริ่มต้ นความพยายาม
ทีจ่ ะปราบปราม ”กลุม่ ผู้กอ่ การร้ ายในบ้ านเกิด” ทีป่ ลูกฝั งขึ ้นภายใน
เขตแดนออสเตรเลีย ตามทีเ่ จ้ าหน้ าทีร่ ะบุเมือ่ ปี พ.ศ. 2558 “นีเ่ ป็ นแนว
โน้ มทีส่ ง่ ผลต่อความมัน่ คงภายในประเทศของเราทีส่ ร้ างความกังวลใจ
มากทีส่ ดุ มาเป็ นเวลานานพอสมควร” นางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลียน
บรอดคาสติ ้ง เซอร์ วสิ (เอบีซ)ี เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
มีหลักฐานทีแ่ สดงว่าพวกหัวรุนแรงในออสเตรเลียจ�ำนวนมากขึ ้นก�ำลัง
จัดส่งเงินทุนไปให้ กบั นักสู้ทเี่ ป็ นผู้กอ่ การร้ าย เมือ่ ต้ นปี พ.ศ. 2558 ธนาคาร
ในออสเตรเลียหลายแห่งงดการให้ บริการเงินโอนไปยังโซมาเลีย หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทราบมาว่าเงินบางจ�ำนวนถูกส่งโดยใช้ ชอื่ ปลอมเพือ่ ส่งให้ กลุม่ อัล
ชาบับ ซึง่ เป็ นผู้กอ่ การร้ ายในโซมาเลีย ตามข้ อมูลจากเอบีซนี วิ ส์
ท่ามกลางสัญญาณทีแ่ สดงให้ เห็นว่ามีผ้ ใู ห้ การสนับสนุนรัฐอิสลาม
อิรักและลิแวนต์เพิม่ ขึ ้นในอินโดนีเซีย กลุม่ เฝ้าระวังการฟอกเงินได้ ตรวจ
พบเงินทีไ่ หลเข้ ามาจากผู้ทพี่ ำ� นักอยูใ่ นออสเตรเลียเพือ่ ส่งไปให้ แก่กลุม่ หัว
รุนแรงทีส่ นับสนุนรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ในอินโดนีเซีย หนังสือพิมพ์
เดอะ จากาตาร์ โพสต์ รายงานเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
นายเอกัส ซานโตโซ รองประธานศูนย์ธรุ กรรมการเงินและการ
วิเคราะห์ของอินโดนีเซีย กล่าวว่าทางหน่วยงานพบว่าเงินบางส่วนที่
ก�ำลังใช้ จา่ ยโดยกลุม่ กบฏของรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ในอินโดนีเซีย
นันถู
้ กส่งมาจากออสเตรเลีย “เราได้ ตรวจพบการส่งเงินสนับสนุนจาก
แหล่งในออสเตรเลียไปให้ กบั เครื อข่ายผู้ก่อการร้ ายในอินโดนีเซีย” นาย
ซานโตโซประกาศในระหว่างการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับรัฐอิสลาม
อิรักและลิแวนต์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ออสเตรเลียตอบสนองโดยการร่วมเป็ นเจ้ าภาพกับอินโดนีเซีย
จัดการประชุมสุดยอดว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึง่
ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาไม่นานหลังจากการโจมตีของรัฐอิสลาม

เจ้ าหน้ าทีไ่ ทยถืองาช้ างทีย่ ดึ ได้
ก่ อนจะน�ำไปท�ำลายทีก่ รมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ ป่าและพันธุ์พชื
ในกรุงเทพฯ เมือ่ เดือนสิ งหาคม
พ.ศ. 2558 รายได้ จากการลับลอบ
ขนสิ่ งผิดกฎหมายทุกประเภท
ทัว่ โลก นับตั้งแต่ งาช้ างและสั ตว์
ทีใ่ กล้ จะสู ญพันธุ์ไปจนถึงยาเสพ
ติดและมนุษย์ มีการเชื่อมโยง
ไปถึงการจัดสรรเงินทุนให้ แก่ ผู้
ก่ อการร้ าย รอยเตอร์
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อิรักและลิแวนต์ในกรุงปารี สเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน วัตถุประสงค์
ของการประชุมคือความร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้ านการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หน่วยงาน
บังคับใช้ กฎหมาย ตัวแทนจากหน่วยงานความมัน่ คงของชาติ ผู้ก�ำหนด
นโยบาย ผู้น�ำด้ านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และนักวิชาการจากทัว่ ทังภู
้ มิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิก โดยมีเป้าหมายเพื่อหาข้ อตกลงร่วมกันในการแบ่ง
ปั นข่าวกรองเกี่ยวกับการเงินและเรื่ องอื่น ๆ เพื่อติดตามเส้ นทางของเงิน
ที่สง่ ไปให้ แก่ผ้ กู ่อการร้ าย
“ออสเตรเลียยินดีต้อนรับความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน
ระหว่างทังสองประเทศของเรา”
้
นายไมเคิล คีนนั รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงยุตธิ รรมออสเตรเลียกล่าวระหว่างการเยือนกรุงจาการ์ ตา
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จากข้ อมูลที่เผยแพร่อยูบ่ นเว็บไซต์ของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม “เนื่องจากการติดตามเส้ นทางของเงิน
เป็ นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการจัดการกับการก่อการร้ ายและองค์กร
อาชญากรรม และความร่วมมือในระดับนานาชาติก็จ�ำเป็ นอย่างยิ่งใน
การตรวจจับและขัดขวางการปฏิบตั กิ ารที่ผิดกฎหมาย”

อินเดียยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

อินเดียก็ก�ำลังเสนอความช่วยเหลือให้ ด้วยเช่นกัน
อินเดียและออสเตรเลียก�ำลังอยูร่ ะหว่างการหารื ออย่างจริ งจังเกี่ยว
กับการแบ่งปั นข่าวกรอง การก่อการร้ ายระหว่างประเทศ และความ
มัน่ คงในโลกไซเบอร์ ร่วมกัน หนังสือพิมพ์ เดอะ ไทม์ ส ออฟ อิ นเดีย
รายงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ทังนี
้ ้ สืบเนื่องจากการพบปะ
กันระหว่างรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยของอินเดีย นายกิเรน ริ
จิจู และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย นายเควิน
้
สนทนากันโดยเฉพาะถึงความ
แอนดรูส์ ที่มาเยี่ยมเยือน ผู้น�ำทังสองได้
พยายามในระดับทัว่ โลกเพื่อพยายามหยุดยังการสนั
้
บสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ าย จากการแถลงข่าวอย่างเป็ นทางการ
หนังสือพิมพ์ นิ วอิ นเดียน เอ็กซเพรส รายงานข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558 ว่า อินเดียและสหรัฐฯ ก�ำลังท�ำการตกลงกันเพื่อแบ่งปั นข่าว
กรองที่ทนั ต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนส�ำหรับการก่อการ
ร้ าย รวมถึงแหล่งที่มาของวัสดุตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการผลิตธนบัตรปลอม
หนังสือพิมพ์ เดลี่ เอ็กเซลซิเออร์ ของอินเดียรายงานเมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 ว่า อินเดียและสหรัฐฯ ก�ำลัง “พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อหา
ข้ อสรุปของข้ อตกลงทวิภาคีในการขยายขอบเขตการแบ่งปั นข่าวกรอง
และข้ อมูลบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ ายที่ควรเฝ้าระวัง”

การจับตามองของนานาชาติ

ประเทศที่ไม่ด�ำเนินการอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้จะต้ องประสบปั ญหา
กับหน่วยงานสากลซึง่ ท�ำหน้ าที่ก�ำกับดูแลด้ านการเงิน
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน ซึง่ เป็ นหน่วยงานสากลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นกรุงปารี ส ได้ ก�ำหนด
มาตรฐานที่ประเทศต่าง ๆ ควรน�ำไปปฏิบตั ใิ ช้ เพื่อขัดขวางการฟอกเงิน
และการจัดสรรเงินทุนส�ำหรับการก่อการร้ าย ประเทศที่ไม่น�ำมาตรฐาน
เหล่านี ้ไปปฏิบตั ิจะต้ องเสี่ยงต่อการถูกจัดว่าเป็ นเขตอ�ำนาจที่มีความ
เสี่ยงสูงหรื อไม่ให้ ความร่วมมือ ซึง่ จะส่งผลให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูงขึ ้นและยาก

เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจพม่ าดูการเผายาเสพติดทีถ่ ูกยึดเพือ่ ฉลองวันสากลการต่ อ
ต้ านการใช้ ยาเสพติดและการลับลอบขนสิ่ งผิดกฎหมายด้ านนอกกรุงย่ างกุ้ง
เมือ่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้ ทำ� ลายยาเสพติดมูลค่ า 155 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (หรือประมาณ 5.4 พันล้ านบาท) ซึ่งมักจะถูกเชื่อมโยงไปถึง
การจัดสรรเงินทุนให้ แก่ ผู้ก่อการร้ าย รอยเตอร์

ล�ำบากยิ่งขึ ้นส�ำหรับประเทศเหล่านันในการด�
้
ำเนินธุรกรรมในระบบ
ธนาคารของประเทศที่เป็ นสมาชิกของคณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนิน
มาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน
นับตังแต่
้ ชว่ งปลายปี พ.ศ. 2558 มีอยูส่ ามประเทศทีต่ ดิ อยูใ่ น “บัญชี
ด�ำ” ของคณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกีย่ วกับการ
ฟอกเงิน ได้ แก่ อิหร่าน เกาหลีเหนือ และพม่า การถูกก�ำหนดชือ่ ดังกล่าวยัง
จะส่งผลต่อความมัน่ ใจของนักลงทุนต่างชาติอกี ด้ วย คณะท�ำงานเฉพาะกิจ
เพือ่ ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกีย่ วกับการฟอกเงินกล่าว
ยิง่ ไปกว่านัน้ คณะท�ำงานฯ ยังได้ ระบุให้ ปาปั วนิวกินี และประเทศอืน่ ๆ
อีก 10 ประเทศจากทัว่ โลกเป็ นประเทศทีข่ าดประสิทธิภาพในความพยายาม
ทีจ่ ะหยุดยังการฟอกเงิ
้
นและการจัดสรรเงินทุนส�ำหรับการก่อการร้ าย
นอกจากนี ้ ทางองค์กรยังกล่าวว่า ลาวไม่มีความคืบหน้ าเพียงพอใน
การวางแผนเพื่อที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบตั ขิ องประเทศในเรื่ องนี ้
ในปี พ.ศ. 2555 คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการ
เงินเกี่ยวกับการฟอกเงินได้ ระบุให้ อินโดนีเซียและไทยมีชื่อติดอยูใ่ น
บัญชีด�ำ หลังจากที่ทงสองประเทศดั
ั้
งกล่าวได้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนเพื
้
่อ
แก้ ไขปั ญหา คณะท�ำงานฯ ได้ ถอดชื่อของประเทศไทยออกจากบัญชีใน
ปี พ.ศ. 2556 และอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2558
อินโดนีเซียได้ รับการปรับสถานะโดยคณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อ
ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน เนื่องจากได้ ออก
กฎหมายใหม่เพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
และการปิ ดกันบั
้ ญชีธนาคารที่เกี่ยวข้ องกับผู้ก่อการร้ าย หนังสือพิมพ์
เดอะวอลล์สตรี ทเจอร์ นลั รายงาน
“การออกกฎหมายเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในการป้องกันการกระท�ำที่เป็ นการ
ก่อการร้ าย” รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุตธิ รรมของอินโดนีเซีย นายอามีร์
ไซยัมซัดดิน กล่าวกับผู้สื่อข่าว “เพราะเงินทุนเป็ นเส้ นเลือดส�ำคัญของ
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ก่อการร้ าย” o
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แห่งความคิด

กลุ่ ม ก่ อ การร้ ายสามารถสร้ าง
แนวความคิ ด แบบหั ว รุ นแรงและ
เคลื่ อ นย้ ายพลเมื อ งเพื่ อ กระท� ำ
การชั่ ว ร้ ายได้ อย่ า งไร
ดร. มาลคานที เฮตติอาราชชี
ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

กลุม่ ก่อการร้ ายขัดเกลาทักษะ การชักจูงคนอย่างสม�่ำเสมอ
กลุม่ ก่อการร้ ายน�ำเสนอภาพของตนว่าเป็ นเหยื่อผู้เคราะห์
ร้ ายต่อผู้ที่ให้ ความเห็นอกเห็นใจ เป็ นผู้รุกรานที่แข็งแกร่งต่อผู้
ที่ตนเห็นว่าเป็ นศัตรู และเป็ นอัศวินขี่ม้าขาวในชุมชนที่เปราะ
บางของตน
แต่เดิมนักจิตวิทยารุ่นบุกเบิก นายสตีเฟน คาร์ ปแมน ใช้
ภาพเหล่านี ้ในการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ที่ผิดปกติของมนุษย์ ใน
ปั จจุบนั เราจะพบองค์ประกอบที่คล้ ายกันในการก่อการร้ าย
สมาชิกกลุม่ ก่อการร้ ายเข้ าใจภาพทังสามภาพนี
้
้เป็ นอย่าง
ดี และสลับบทบาทไปมาเพื่อคงไว้ ซงึ่ ความขัดแย้ ง จึงไม่นา่
แปลกใจเลยที่เมื่อกลุม่ เหล่านี ้แสดงภาพของตนในลักษณะที่
กล่าวมา พวกเขาสามารถรักษาแรงสนับสนุนจากประชาชนได้
แม้ แต่ในชุมชนที่ตอ่ ต้ านการก่อการร้ าย การปล่อยความรู้สกึ
ให้ ถกู ชักจูงไปกับภาพพจน์และสารเหล่านี ้ ท�ำให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ไม่วา่ จะเป็ นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุม่ รณรงค์สทิ ธิ
มนุษยชน หรื อองค์กรนอกภาครัฐต่างๆ อาจเปลี่ยนทิศทางไป
เป็ นการให้ ความเห็นใจ เกิดความเข้ าอกเข้ าใจ หรื อแม้ กระทัง่
ให้ การสนับสนุนกลุม่ ก่อการร้ ายเหล่านี ้ การส่งสารตอบโต้ นนั ้
ต้ องมีความสร้ างสรรค์เพื่อที่จะเข้ าถึงผู้รับสารที่แตกต่างกัน

การหล่อหลอมผู้ก่อการร้ าย

การเป็ นผู้ก่อการร้ ายไม่ได้ เป็ นมาโดยก�ำเนิด แต่ได้ รับการ
ปลูกฝั งมา การเปลี่ยนแปลงของพลเมืองคนหนึง่ กลายมา
เป็ นผู้ก่อการร้ ายเกิดขึ ้นจากปั จจัยต่าง ๆ มากมายและต้ องมี
การรับมือในหลายๆ ด้ าน กลุม่ ก่อการร้ ายต้ องมีเรื่ องเล่าที่เร้ า
อารมณ์และมีพลังในการสร้ างอิทธิพลต่อชุมชน ชุมชนเป็ นผู้
สร้ างผู้ก่อการร้ ายใหม่ๆ ขึ ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นเพราะผลของสาร
ที่สง่ ออกไป การเข้ าถึงอารมณ์ แรงดึงดูด หรื อหลายปั จจัย
ร่วมกัน บางคนเข้ าร่วมกลุม่ ในฐานะสมาชิก ในขณะที่บางคน
เข้ าร่วมในฐานะผู้ให้ การสนับสนุนและผู้เห็นอกเห็นใจ เหล่า
สมาชิกใหม่จะถูกหล่อหลอมสูโ่ ลกการก่อการร้ ายโดยการปลูก
ฝั งความเชื่อและการฝึ กฝน สมาชิกจะสร้ างอัตลักษณ์ของตน
ชาวศรีลงั กาถือเทียนในกรุงโคลัมโบในระหว่ างพิธีร�ำลึกต่ อผู้เสี ย
ชีวติ ในสงครามระหว่ างนักรบกลุ่มพยัคฆ์ ทมิฬอีแลมกับกองทัพ
ของรัฐในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นการสิ้นสุ ดความขัด
แย้ งด้ านการแบ่ งแยกดินแดนทีย่ าวนานถึงสามทศวรรษ
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ผ่านทางกลุม่ และความรับผิดชอบ สมาชิกจะได้ รับอ�ำนาจ เกียรติยศ
และความส�ำคัญในสายตาของชุมชนในฐานะผู้ปกป้องอุดมการณ์ อีก
ทังได้
้ พฒ
ั นาความสามารถของตนเอง โดยเชื่อว่าตนมีความสามารถที่
จะปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อบรรเทาความทุกข์ และยกศีลธรรมมาอธิบายเหตุผล
ในการใช้ ความรุนแรงได้
เมื่อได้ รับการกล่อมเกลาถึงวัฒนธรรมย่อยของกลุม่ แล้ ว สมาชิกจะ
คงอยูก่ บั กลุม่ ต่อไป เมื่อได้ มีโอกาสกระท�ำการรุนแรง สมาชิกผู้นนจะ
ั้
กลายเป็ นสมาชิกที่มีคณ
ุ ค่าของกลุม่ และมีความส�ำคัญภายในองค์กร
สิง่ ที่ตามมาก็คือการเคารพนับถือจากชุมชน เพื่อนฝูง และผู้น�ำ และ
ความกระตือรื อร้ นโดยที่ไม่ต้องได้ รับการกระตุ้น บุคคลผู้นนจะพั
ั้
ฒนา
ความสามารถของตนเองต่อไปจากการปฏิบตั กิ ารแต่ละครัง้ ยิ่งความ
ชื่นชมเพิ่มพูน ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ก็ยิ่งแน่นแฟ้น

เรื่ องเล่า

กลุม่ ก่อการร้ ายมีเรื่องเล่าเป็ นรากฐานโดยหาประโยชน์จากความทุกข์
และพัฒนาเป็ นเรื่องเล่าเร้ าอารมณ์ทสี่ านเข้ ากับการเลือกปฏิบตั ิ การกดขี่
การถูกยึดครองและความทุกข์ทมี่ ตี ้ นเหตุมาจากศัตรู เรื่องเล่าต่าง ๆ
จะเน้ นถึงภัยคุกคามที่ก�ำลังมาเยือนและความเสี่ยงที่มีตอ่ สมาชิกใน
ชุมชน โดยมีการคัดเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยตรงหรื อเกิดกับผู้อื่น มี
การปลุกความรู้สกึ ถึงความเร่งด่วนและมีการขับเคลื่อนบุคคลให้ ตอบโต้
กับ “ศัตรู” เมื่อความขัดแย้ งค่อย ๆ พัฒนาขึ ้น ก็จะมีการเพิ่มจ�ำนวน
ความอยุติธรรมเพื่อให้ การใช้ ความรุนแรงยังคงมีความชอบธรรมต่อไป
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ จะถูกจัดเรี ยงตามล�ำดับเพื่อสร้ างเรื่ องเล่าที่มีพลัง
ในการท�ำให้ ศตั รูกลายเป็ นปี ศาจและสร้ างความชอบธรรมให้ กบั การใช้
ความรุนแรง ภาพต่าง ๆ จะถูกเรี ยงตามล�ำดับเพื่อกระตุ้นอารมณ์
สารต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั กลุม่ เป้าหมาย การกระท�ำ
เหล่านี ้ล้ วนเสริ มให้ เกิดภาพและสีสนั ที่กระตุ้นหลากอารมณ์เพื่อให้ เรื่ อง
เล่ามีน� ้ำหนักและค� ้ำจุนอุดมการณ์ด้านความรุนแรง

การท�ำความเข้ าใจแนวคิดแบบหัวรุนแรง

แนวคิดแบบหัวรุนแรงเกิดขึ ้นเมื่อปั จเจกบุคคลหนึง่ ๆ มีความเชื่อสุดโต่ง
ความกังวลที่ยิ่งใหญ่คือเมื่อแนวคิดแบบหัวรุนแรงนันเปลี
้ ่ยนเป็ นการ
กระท�ำที่รุนแรง กลุม่ ก่อการร้ ายทังหมดสร้
้
างอุดมการณ์ที่แปลงเรื่ อง
เล่าให้ เป็ นการกระท�ำซึง่ ท�ำให้ สามารถเคลื่อนก�ำลังสมาชิกของตน
อุดมการณ์คือกลุม่ ความเชื่อที่ปัจเจกบุคคลเห็นพ้ องด้ วยโดยมีพื ้นฐาน
จากเรื่ องเล่าทางการเมือง ศาสนา สังคม หรื อประวัติศาสตร์
โครงการการต่อต้ านการก่อการร้ ายต่าง ๆ ที่มงุ่ เน้ นด้ านการก�ำจัด
แหล่งสมาชิกใหม่และเงินทุนอาจลดขีดความสามารถของผู้ก่อการร้ าย
ในการปฏิบตั กิ ารลงได้ การตอบสนองทางจลนศาสตร์ ตอ่ การก่อการร้ าย
เป็ นมุมมองที่ค้ นุ เคยและจ�ำเป็ นในการลดภัยคุกคามที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้น
ในขณะเดียวกัน การรวบรวมข่าวกรองก็มีความส�ำคัญยิ่งในการรื อ้ ถอน
ภัยคุกคามที่เกิดขึ ้นจริ งและที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
การต่อสู้ใน “สมรภูมิแห่งความคิด” เป็ นสิง่ ที่มีความส�ำคัญมาก
พอกันและเป็ นงานที่ต้องใช้ ทกั ษะสูง โดยต้ องใช้ แนวทางด้ านจิตวิทยา
เพื่อรื อ้ ถอนอุดมการณ์ที่กกั ขังความคิดให้ อยูแ่ ต่ในกรอบของความชอบ
ธรรมในการใช้ ความรุนแรง การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ก่อการร้ ายเป็ นสิง่
ส�ำคัญในการเข้ าถึงความคิดและความเชื่อ อีกทังเป็
้ นการกระตุ้นการคิด
เชิงวิพากษ์ กลยุทธ์ด้านกระบวนการรับรู้ในการสร้ างความเป็ นมิตร การ
30
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เอาชนะการขัดขืน และการเข้ าถึงความคิดและความเชื่อในลักษณะที่
ไม่คกุ คามจะช่วยให้ เห็นความผิดพลาดหรื อการบิดเบือนทางความคิด
การใช้ วิธีการของโสกราตีสในการตังค�
้ ำถามเพื่อให้ มีโอกาสได้ พิจารณา
หลากหลายค�ำตอบเกี่ยวกับเรื่ องราวที่ท�ำให้ ความรุนแรงมีความชอบ
ธรรม และการตังค�
้ ำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่มีอยูจ่ ะช่วยลดความชอบ
ธรรมในการใช้ ความรุนแรงลงได้
โครงการฟื น้ ฟูของศรี ลงั กาเป็ นหนึง่ ในไม่กี่โครงการที่ใช้ แนวทาง
แบบองค์รวมในการฟื น้ ฟูและน�ำอดีตผู้ก่อการร้ ายสมาชิกกลุม่ พยัคฆ์
ทมิฬอีแลมกลับเข้ าสูส่ งั คมได้ ใหม่ โครงการดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การ
ด�ำเนินการของกองทัพโดยได้ รับความร่วมมือของภาครัฐและภาค
เอกชนกว่า 40 แห่ง โครงการนี ้เริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 และด�ำเนิน
การอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2552
ปั จจุบนั ศรี ลงั กาได้ น�ำอดีตสมาชิกกลุม่ พยัคฆ์ทมิฬอีแลมกว่า
12,200 คนกลับเข้ าสูช่ มุ ชน

การยังชีพและการเคลื่อนก�ำลังพล

กลุม่ พยัคฆ์ทมิฬอีแลมเป็ นกลุม่ ก่อการร้ ายที่โหดเหี ้ยมที่สดุ ในโลกกลุม่
หนึง่ จนกระทัง่ ถูกกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงของศรี ลงั กาเอาชนะเมื่อ
ปี พ.ศ. 2552 กลุม่ นี ้ได้ พฒ
ั นาวิธีการแบบเชิงรุกและเชิงรับในการรักษา
ไว้ ซงึ่ สมาชิก การฝึ กประกอบด้ วย การสอนเรื่ องราวการแบ่งแยกดินแดน
การให้ ค�ำปรึกษา การให้ ข้อมูลที่ไม่เป็ นความจริ งและการให้ ข้อมูลผิด ๆ
การปรับเรื่ องเล่าใหม่ การสร้ างความโกรธจากการเสียชีวิตของสมาชิก
ในสนามรบ การเฉลิมฉลองการโจมตีแบบพลีชีพ ผู้น�ำการก่อการร้ ายที่
ได้ รับความเคารพในฐานะเทวดา เงินเดือนและสวัสดิการที่มอบให้ แก่
ครอบครัวของนักรบ การลงโทษที่รุนแรงและการจ�ำคุกผู้ที่พยายามออก
จากกลุม่ รางวัลและความทุกข์ทรมาณจากการโจมตีแบบพลีชีพ การ
คาดการณ์ภยั คุกคามต่ออุดมการณ์อนั ต่อเนื่อง และการท�ำนายชัยชนะ
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นเหนือศัตรู
การโจมตีที่ประสบความส�ำเร็จในแต่ละครัง้ จะกระตุ้นสมาชิกให้
ปรารถนาถึงชัยชนะต่อๆ ไป ท�ำให้ มีคนมาเข้ าร่วมมากขึ ้น เมื่อเกิดการ
พ่ายแพ้ ในแต่ละครัง้ สมาชิกจะยิ่งถูกกระตุ้นให้ ปรารถนาที่จะแก้ แค้ นให้
กับผู้ที่เสียชีวิต และมีการชักชวนคนให้ เข้ าร่วมมากขึ ้น

เหตุผลทางศีลธรรมต่อการใช้ ความรุนแรง

การสร้ างความชอบธรรมทางศีลธรรมต่อการใช้ ความรุนแรงเป็ นสิง่ ที่
ส�ำคัญยิ่งในการขจัดบรรทัดฐานสังคมและความสามารถในการเข้ าร่วม
การก่อการร้ าย การใช้ ศีลธรรมมาสร้ างความชอบธรรมต่อการโจมตี
ประชาชนจะช่วยล้ างความคิดที่อาจมีอยูก่ ่อน และหันมายินดีกบั การ
โจมตีเหล่านี ้ การใช้ ความรุนแรงจะกลายเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง
เหตุผลทางศีลธรรมที่เหล่าผู้น�ำสร้ างขึ ้นจะมีประวัติศาสตร์ ศาสนา
และการเมืองเป็ นสิง่ สนับสนุน ท�ำให้ สมาชิกท�ำการโจมตีได้ โดย
ปราศจากความหวาดหวัน่ ด้ านศีลธรรม มีความกระตือรื อร้ นมากขึ ้น
และเป็ นต้ นแบบให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ติ าม ผู้ก่อการร้ ายส่วนใหญ่จะเชื่อว่าการ
กระท�ำของตนมีเป้าหมายที่สงู ส่ง ซึง่ ท�ำให้ พวกเขาไม่มีความผิดเชิงศีล
ธรรมตามบรรทัดฐานของสังคม ไม่เกิดการกล่าวโทษตัวเองที่กระท�ำการ
้ กลายเป็ นการกระท�ำที่มีศีลธรรม
ที่เป็ นภัยเพราะการกระท�ำเหล่านันได้
ในมุมมองของพวกเขา เหล่าสมาชิกจะเริ่ มชินชาต่อความรุนแรงมากขึ ้น
และประเมินค่าของชีวิตต�่ำลง

บุคลากรทางทหารของฟิ ลิปปิ นส์ นั่งใกล้ กบั อาวุธพลังสู งทีค่ ่ ายทหารในเมืองโคตาบาโตบนเกาะมินดาเนาทีอ่ ยู่ทางใต้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กลุ่มกบฏแนวร่ วมปลดปล่ อยอิสลามโมโรได้ น�ำอาวุธดังกล่ าวไปในระหว่ างการยิงต่ อสู้ กบั ต�ำรวจหน่ วยคอมมานโด และได้ น�ำกลับคืนสู่ ทเี่ ดิม

ภาษามีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการสร้ างความชอบธรรมทางศีลธรรม
การลดคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของบุคคล การใช้ ภาษาให้ การกระท�ำดู
ไม่เลวร้ ายเกินไป การลดผลที่เกิดขึ ้นตามมา การโยนความผิด และการ
ตัดสินใจเป็ นกลุม่ ล้ วนท�ำให้ บคุ คลนันๆ
้ ไม่ต้องมีความรับผิดชอบใน
การกระท�ำของตนเอง

สื่อเดียวกันเพื่อสร้ างความกังขาและปรับเรื่ องเล่าให้ มีความสมจริ ง
ในการรื อ้ ถอนอุดมการณ์การก่อการร้ ายตลอดจนเหตุผลและความ
ชอบธรรมของยุทธวิธีการก่อการร้ ายนัน้ แนวทางด้ านจิตวิทยาจะต้ อง
เริ่ มจากภายในโดยมุง่ เน้ นที่จะเข้ าไปถึงจิตใจและความคิดของผู้ก่อการ
ร้ ายและชุมชนที่เป็ นแหล่งเพาะสมาชิกใหม่
โครงการต่อต้ านการก่อการร้ ายจะต้ องมีความเข้ าใจในขันตอนของ
้
บทสรุป
การสร้ างความคิดหัวรุนแรงและสิง่ ที่สามารถขจัดความคิดหัวรุนแรงนัน้
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของปั จเจกบุคคลจากการเป็ นสมาชิกที่
ได้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่อต้ านการก่อการร้ ายต้ องน�ำความรู้นี ้ไปสร้ างกลยุทธ์
โดดเด่นของสังคมกลายเป็ นผู้ก่อการร้ าย คือผลลัพธ์ของการปลูกฝั ง
ส�ำหรับการ “ส่งสาร” และการ “ส่งสารตอบโต้ ” สารที่มงุ่ เป้าไปที่การ
ความเชื่อไปสูอ่ ดุ มการณ์ที่มอบความชอบธรรมในการใช้ ความรุนแรง
ตอบโต้ เรื่ องเล่า เหตุผลในการใช้ ความรุนแรง และความชอบธรรมของ
การปลูกฝั งความเชื่อของผู้ก่อการร้ ายได้ ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความ
กลุม่ ผู้ก่อการร้ ายจะต้ องเป็ นข้ อเท็จจริ ง มีความเป็ นไปได้ และส่งออก
คิดคนและใช้ ประโยชน์จากทักษะที่บคุ คลนันมี
้ อยูเ่ พื่อสร้ างความหวาด ไปด้ วยวิธีการที่มีพลัง เร้ าอารมณ์และน่าดึงดูดในระดับที่เท่ากันหรื อ
กลัวให้ กบั ศัตรูและประชาสังคม ชุมชนได้ รับการปลูกฝั งความเชื่อและ
มากกว่าสารของผู้ก่อการร้ าย หากภาครัฐไม่ใช้ พื ้นที่การสื่อสารให้ เป็ น
ปรับแนวความคิดให้ เป็ นแบบหัวรุนแรงเพื่อเป็ นฐานทรัพยากรส�ำหรับ
ประโยชน์ กลุม่ อื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐก็จะเข้ าครอบครองและใช้ ประโยชน์
เครื อข่ายการก่อการร้ าย เพื่อการอยูร่ อดกลุม่ ชัว่ ร้ ายต่าง ๆ ต้ องพึง่ พา
จากพื ้นที่นี ้ได้ ซึง่ พื ้นที่นี ้เป็ นพื ้นที่ที่มีพลังในการสร้ างและปรับเปลี่ยน
บุคคลเพียงไม่กี่คนในชุมชนที่มีความกระตือรื อร้ น โดยหัวหน้ ากลุม่
ความคิดเห็นอย่างมาก
สมาชิกของกลุม่ และฐานสนับสนุนที่ปฏิบตั กิ ารในท้ องถิ่นและพื ้นที่หา่ ง
พื ้นที่ดงั กล่าวคือพื ้นที่ในความคิด เราไม่อาจปกป้องหรื อป้องกัน
ไกลเป็ นผู้ค� ้ำจุนโครงสร้ างเหล่านี ้ อาจมีหลายเหตุผลที่น�ำพาให้ บคุ คล
พื ้นที่นี ้ได้ ด้วยอาวุธสงครามธรรมดา แต่สามารถท�ำได้ โดยการปรับ
หนึง่ เข้ าร่วมกับกลุม่ ผู้ก่อการร้ าย แต่การปลูกฝั งความเชื่อและการฝึ กฝน แนวทางด้ านจิตวิทยาเพื่อรับมือกับวิธีตา่ งๆ ที่กลุม่ ก่อการร้ ายใช้ โดย
อย่างต่อเนื่องต่างหากที่ท�ำให้ เกิดการเคลื่อนก�ำลังพล กุญแจส�ำคัญใน อาศัยกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การต่อสู้ในสมรภูมิแห่งความ
การขจัดแนวคิดแบบหัวรุนแรงคือการศึกษา เข้ าใจ และรื อ้ ถอนความ
คิดนี ้ต้ องอาศัยความคิดนอกกรอบและยุทธวิธีที่สร้ างสรรค์เพื่อที่จะ
ชอบธรรมในการใช้ ความรุนแรงที่มีอยูใ่ นระดับปั จเจกบุคคล กลุม่
สามารถเข้ าถึงใจผู้คนในวงกว้ างได้ o
และชุมชน ต้ องมีการต่อต้ านข้ ออ้ างโจมตีเหตุผลที่ถกู ใช้ ในการสรรหา
ผู้เขียนเป็ นนักจิตวิทยาทางคลินิกที่ท�ำงานด้ านการฝึ กอบรมและฟื น้ ฟูทกั ษะทางจิตสังคมในพื ้นที่
สมาชิก ปรับแนวคิด และเคลื่อนก�ำลังพล ต้ องมีการส่งสารตอบโต้ ผา่ น ปลอดภัยและใกล้ ชิดชุมชน
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การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ม่ ุ ง เน้ น สั ง คมโดยรวม ก�ำ ลั ง เห็ น ผล

ส

ดร.ชรูติ ชาร์ มา

งครามต่อต้ านการก่อการร้ ายได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับ
ตังแต่
้ การโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ในสหรัฐฯ ซึง่
ผลักดันให้ เกิดความพยายามในระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ควบคุมการก่อการร้ าย
หลังจากนันเกื
้ อบ 15 ปี เรากลับเห็นการแผ่ขยายเพิ่มขึ ้นของการ
ก่อการร้ ายและความขัดแย้ ง การเกิดขึ ้นของรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์
ได้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไปโดยสิ ้นเชิง
ความขัดแย้ งเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจยาก ซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ทังดิ
้ นแดน
จากประเทศต่าง ๆ อาทิ อิรัก ซีเรี ย เยเมน ตูนิเซียและอียิปต์ ไปจนถึง
อินโดนีเซีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อินเดีย และอีกหลายประเทศ และ
ั ้ ประวัตคิ วาม
ด�ำเนินไปอย่างยืดเยื ้อ โดยความขัดแย้ งแต่ละกรณีนนมี
เป็ นมาที่ยาวนาน ความซับซ้ อนของวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ก็นา่ สับสนด้ วย
เช่นกันเมื่อผู้ก่อการร้ ายในสายตาคนกลุม่ หนึง่ เป็ นนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ
ในสายตาของคนอีกกลุม่ หนึง่
แม้ วา่ จะมีความแตกต่างมากมายที่เป็ นตัวแบ่งแยกความขัดแย้ งดัง
กล่าว แต่ก็มีบางสิง่ บางอย่างที่เหมือนกัน ในความพยายามที่จะจัดการ
กับความขัดแย้ งใด ๆ ก็ตาม จ�ำเป็ นต้ องท�ำความเข้ าใจถึงลักษณะความ
คล้ ายคลึงกันของความขัดแย้ งเหล่านี ้

สิ่งที่คล้ ายคลึงกันในทุกความขัดแย้ ง

ความขัดแย้ งดังกล่าวมีลกั ษณะที่เหมือนกันอยูอ่ ย่างน้ อยสี่ประการด้ วย
กัน ประการแรกคือทุกความขัดแย้ งเกิดขึ ้นจากสังคมที่มีการแบ่งแยก
สูง ประเทศส่วนใหญ่ที่ก�ำลังเผชิญกับความไม่สงบอยูใ่ นขณะนี ้ ล้ วนมี
กลุม่ ประชากรที่หลากหลายและมีประวัตขิ องความไม่ลงรอยกันในหมู่
ชนกลุม่ น้ อย
ประการที่สอง ประวัตขิ องความขัดแย้ งกันระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ที่
แยกตัวออกมา มีมานานตังแต่
้ ชว่ งเวลาก่อนการก่อตังรั้ ฐทางการเมือง
ความขัดแย้ งส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นในขณะนี ้เป็ นเหตุการณ์ตอ่ เนื่องมา
จากความขัดแย้ งในอดีตซึง่ เกิดขึ ้นก่อนการก่อตังรั้ ฐและสถาบันทางการ
เมืองในปั จจุบนั ที่ท�ำหน้ าที่ปกครองภูมิภาคอยูข่ ณะนี ้ อันที่จริ งแล้ ว
หลาย ๆ รัฐรวมถึงสถาบันที่ปกครองรัฐเหล่านี ้ถูกก่อตังขึ
้ ้นบนความขัด
แย้ งในหลาย ๆ เรื่ องที่มีมาก่อนแล้ ว
ตัวอย่างเช่น เราสามารถเห็นได้ จากความขัดแย้ งบางกรณีใน
แอฟริ กาที่เกิดการปะทะกันของคนพื ้นเมืองและชนกลุม่ น้ อยต่าง ๆ ก่อน
หน้ าการจัดตังองค์
้ กรทางการเมืองเพื่อท�ำการปกครองทวีปในปั จจุบนั
ในลักษณะเดียวกัน การแบ่งแยกในสังคมระหว่างหมูค่ นพื ้นเมืองและ
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กลุม่ ต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนันมี
้ มานานก่อน
หน้ าการจัดตังรั้ ฐของอินเดีย ความตึงเครี ยดระหว่างชาวทมิฬและสิงหล
ในศรี ลงั กาก็เกิดขึ ้นก่อนการก่อตังรั้ ฐของศรี ลงั กา
ประการที่สาม แนวคิดการจัดตังรั้ ฐแห่งชาติเพื่อเป็ นเครื่ องมือการ
บริ หารทางการเมืองนันเกิ
้ ดขึ ้นหลังจากนันมาก
้
โดยได้ รับอิทธิพลและ
ก่อร่างขึ ้นจากความขัดแย้ งดังกล่าวที่ด�ำเนินอยูภ่ ายในสังคม หาก
พิจารณาการจัดตังรั้ ฐในภูมิภาคเหล่านี ้โดยละเอียดยิ่งขึ ้นก็จะเห็นว่ามี
แนวเส้ นของความขัดแย้ งอยูก่ ่อนหน้ านี ้แล้ ว อันเป็ นปั ญหาที่สะสมมา
นานจากการต่อสู้กนั ทางประวัติศาสตร์ ในเรื่ องของชาติพนั ธุ์ การแบ่ง
ชนชันตามสถานะทางเศรษฐกิ
้
จ ชันวรรณะทางสั
้
งคม อัตลักษณ์ทาง
สังคมและศาสนา และอัตลักษณ์ทางภาษา ซึง่ ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่เข้ าควบคุมสถาบันของรัฐและทรัพยากรต่าง ๆ
บรรดาประเทศที่มองข้ ามการพิจารณาถึงคนทุกกลุม่ ที่ประกอบ
ขึ ้นเป็ นส่วนต่าง ๆ ของสังคมในฐานะ “ชาติ” หรื อ “ประชาชน” ของ
ประเทศ ต้ องประสบกับปั ญหาความขัดแย้ งอย่างรุนแรง ทังนี
้ ้ ความขัด
แย้ งในลิเบีย อิรัก อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย และอีกหลาย ๆ ประเทศ ก็
สามารถเข้ าใจได้ จากมุมมองนี ้
ประการที่สี่ การก่อตังสถาบั
้
นทางการเมืองขึ ้นใหม่เพื่อปกครอง
ประเทศได้ กลายเป็ นอีกสถานการณ์หนึง่ ที่สง่ ผลให้ เกิดความขัดแย้ ง
เพิ่มขึ ้น หลังจากที่สถาบันทางการเมืองได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นใหม่ในทัว่ ทัง้
ภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง จะเห็นได้ วา่ มีการปะทะกันของ
พวกอ�ำมาตย์ในหมูช่ นกลุม่ น้ อยต่าง ๆ เพื่อพยายามยึดอ�ำนาจ ในกรณี
ส่วนใหญ่ บางชนชันจะสามารถเข้
้
าควบคุมได้ มากกว่า ซึง่ น�ำไปสูก่ าร
แบ่งแยกหรื อเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนกลุม่ อื่น ๆ
การกระท�ำเช่นนี ้ท�ำให้ ความขัดแย้ งที่มีอยูก่ ่อนหน้ าด�ำเนินต่อไปใน
รูปแบบใหม่ซงึ่ ก็คือสถาบันทางการเมืองของรัฐ ปั จจัยเหล่านี ้เน้ นให้ เห็น
ถึงความจ�ำเป็ นที่จะต้ องท�ำความเข้ าใจความขัดแย้ งต่าง ๆ ในมุมมอง
เชิงประวัตศิ าสตร์ ดังนัน้ ก้ าวแรกของการควบคุมความรุนแรงทางการ
เมืองจึงจ�ำเป็ นต้ องเข้ าใจถึงประวัตศิ าสตร์ และการแบ่งแยกที่ด�ำเนินอยู่
ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งที่มีมายาวนานเหล่านี ้

ความขัดแย้ งและการแบ่ งแยก:
ความเชื่อมโยงที่เกี่ยวเนื่องกัน

ความขัดแย้ งและการแบ่งแยกทางการเมืองมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและ
กันอย่างยัง่ ยืน การแบ่งแยกโดยส่วนใหญ่แล้ วจะมีการศึกษาจากมุม
มองของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยังจ�ำเป็ นต้ องท�ำความเข้ าใจเกี่ยวกับการ

นายไมตรีพละ ศิริเสนา ประธานาธิบดีศรี
ลังกา พูดคุยกับราษฎรชาวทมิฬซึ่งเป็ น
ชนกลุ่มน้ อยของเมืองมุทเทอร์ ทางทิศ
ตะวันออก เมือ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

แบ่งแยกนี ้จากมุมมองของผู้ที่ถกู แบ่งแยกเอง แทนที่
จะพิจารณาจากมุมมองของผู้มีอ�ำนาจของรัฐแต่
เพียงฝ่ ายเดียวเท่านัน้
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เข้ าร่วมการวิจยั ในการ
ศึกษาวิจยั ในดินแดนที่มีความขัดแย้ ง เช่น กัศ
มีร์หรื อมณีปรุ ะในอินเดีย มักมีการกล่าวถึงค�ำว่า
“ความอยุตธิ รรม” ขึ ้นมาเสมอในทันทีที่ตงค�
ั ้ ำถาม
เกี่ยวกับความขัดแย้ งที่ด�ำเนินอยู่
นักวิจยั พบว่ามีอยูเ่ หตุผลสามข้ อที่ท�ำให้ ผ้ ทู ี่
คิดว่าตนเองถูกเลือกปฏิบตั ทิ �ำการต่อสู้เพื่อความ
ยุตธิ รรม ดังนี ้
• การได้ รับการยอมรั บ: กลุม่ คนแต่ละกลุม่ ที่รัฐแห่งชาติอ้างว่าเป็ น
พลเมืองจ�ำเป็ นต้ องรู้สกึ ว่าได้ รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม เมื่อใด
ก็ตามที่กลุม่ ใดรู้สกึ ว่าพวกตนไม่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึง่
ของรัฐ ก็จะเริ่ มก่อตัวเป็ นสาเหตุของความขัดแย้ งขึ ้น ความต้ องการ
ที่จะได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นธรรมเริ่ มเปลี่ยนจาก “ความต้ องการ
เชิงความรู้สกึ ” กลายเป็ นการเรี ยกร้ องที่เป็ นทางการให้ มีสทิ ธิมีเสียง
ในสถาบันทางการเมือง สิง่ นี ้กลายเป็ นมาตรฐานที่ใช้ ชี ้วัดระดับว่า
ชุมชนหนึง่ ๆ ได้ รับการยอมรับจากทางรัฐมากเพียงใด ซึง่ อาจเรี ยก
ได้ วา่ เป็ นการเรี ยกร้ องความเท่าเทียม
้
่กล่าว
• การมีสิทธิมีเสียง: ดังที่ประเมินได้ จากความขัดแย้ งทังหมดที
ไปแล้ ว กลุม่ ที่ถกู แบ่งแยกจึงเกิดปั ญหาในการมีสทิ ธิแสดงออกได้
อย่าง “เป็ นธรรม” การถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่องน�ำไปสูก่ ารแยกออก
เป็ นสองขัวตามแนวเส้
้
นของความขัดแย้ ง ซึง่ อาจจะเป็ นในเรื่ อง
ของชาติพนั ธุ์ เผ่า ภาษา สถานะทางเศรษฐกิจหรื อการแบ่งเขต
ตามภูมิศาสตร์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั บริ บทของความขัดแย้ งนัน้ ตัวอย่าง
เช่น ผู้คนจ�ำนวนมากที่ตอ่ สู้ในทวีปแอฟริ กาคือกลุม่ คนพื ้นเมืองที่
พยายามต่อสู้เพื่อให้ ได้ มาหรื อคงไว้ ซงึ่ อ�ำนาจเหนือสถาบันทางการ
เมือง หรื อขัดขวางการด�ำเนินการในปั จจุบนั เพื่อผลประโยชน์ของ
กลุม่ ตน เรื่ องนี ้อาจเปรี ยบได้ กบั การเรี ยกร้ องอิสรภาพเพื่อสร้ าง
ความก้ าวหน้ าให้ กบั ตนเอง
• การพัฒนาอย่ างเท่ าเทียมกัน: ประเด็นที่กล่าวถึงในที่นี ้คือ ความ
จ�ำเป็ นขันพื
้ ้นฐาน ได้ แก่ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย การศึกษา สุขอนามัย
การจ้ างงาน และความเชื่อมโยง ซึง่ เป็ นความจ�ำเป็ นส�ำหรับการ
ด�ำรงชีวิตของผู้คนในทุกวันนี ้ ความตึงเครี ยดเลวร้ ายลงด้ วยความ
คิดที่วา่ ปั จจัยสองอย่างตามที่กล่าวถึงก่อนหน้ านี ้น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
อย่างไม่เท่าเทียมกันทังในเรื
้ ่ องของมนุษย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
และการพัฒนาที่ดีกว่าสามารถตอบสนองความจ�ำเป็ นขันพื
้ ้นฐาน
เหล่านี ้ได้ วงจรของปั ญหาจึงเกิดขึ ้นเมื่อทังสามปั
้
จจัยเกิดขึ ้นพร้ อม
กัน เสริ มก�ำลังให้ แก่กนั และกัน และท�ำให้ ความรู้สกึ ห่างเหินที่ก่อให้
เกิดความขัดแย้ งยื ้ดเยื ้อต่อไป

ทังสามประเด็
้
นนี ้สามารถผนวกเข้ าด้ วยกันเป็ นความต้ องการที่มีมา
ช้ านานในเรื่ องความเท่าเทียม อิสรภาพและความยุตธิ รรม ซึง่ สังคมส่วน
ใหญ่ตา่ งมองว่าเป็ นความต้ องการที่ถือเป็ นสิทธิของทุกคน
การปฏิเสธไม่ยอมรับปั จจัยทังสามนี
้
้ยิ่งท�ำให้ เกิดความรู้สกึ ของ
ความอยุตธรรม ซึง่ เป็ นชนวนที่น�ำไปสูค่ วามคิด การก่อตัว และในที่สดุ
ท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้น ซึง่ ถูกแสดงออกมาในรูปของการต่อต้ าน
หรื อการก่อการร้ ายด้ วยการใช้ อาวุธ ดังนัน้ การแบ่งแยกจึงท�ำหน้ าที่
เป็ นเฟื องของความขัดแย้ งในสังคม กลุม่ คนบางกลุม่ ที่ควบคุมสถาบัน
ทางการเมือง สนับสนุนให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ อื่น ๆ และสร้ าง
เสริ มให้ เกิดความรู้สกึ ของความอยุตธิ รรม การหมุนของเฟื องแต่ละซี่จงึ
น�ำไปสูก่ ารแบ่งแยกอย่างต่อเนื่องดังกล่าวนี ้
สิง่ ส�ำคัญคือการเข้ าใจว่า เฟื องนี ้สามารถท�ำให้ กลไกท�ำงานย้ อน
กลับและหลุดออกจากวงจรแห่งปั ญหาความขัดแย้ งได้ จุดเริ่ มต้ นของ
การย้ อนกลับนี ้สามารถท�ำได้ โดยการสืบสาวราวของการแบ่งแยกด้ วย
ความสุจริ ตใจจากมุมมองของผู้ที่ถกู แบ่งแยกเท่านัน้ และโดยการปรับ
เปลี่ยนแก้ ไขจุดยืนและการกระท�ำที่ท�ำให้ เกิดความรู้สกึ ของการแบ่ง
แยกนัน้

แนวทางปฏิบตั ทิ ่ มี ่ ุงเน้ นสังคมโดยรวม

แนวทางปฏิบตั ทิ ี่มงุ่ เน้ นสังคมโดยรวม หมายถึง การท�ำงานร่วมกัน
ในการปกครองระหว่างรัฐและส่วนต่าง ๆ ของสังคม ซึง่ รัฐต้ องการท�ำ
หน้ าที่เป็ นตัวแทน บริ หารและก�ำกับดูแล หากพิจารณาตามที่กล่าวแล้ ว
แนวทางนี ้จะท�ำให้ สว่ นประกอบต่าง ๆ ท�ำงานร่วมกันในกระบวนการ
ปกครอง ตามที่อนุมานได้ จากการเกิดคลื่นปฏิวตั กิ ารเดินขบวน การ
ประท้ วง และสงครามของอาหรับสปริ ง มีความต้ องการอย่างแรงกล้ าใน
ด้ านความเท่าเทียมและการท�ำงานร่วมกันระหว่างพลเมืองทัว่ โลก
เช่นเดียวกับรัฐ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลักในแนวทางปฏิบตั โิ ดยมุง่ เน้ น
ที่สงั คมโดยรวมก็คือสตรี เยาวชน และองค์กรประชาสังคม
ในการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง จุดสนใจมักถูกมุ่งเน้ นไปที่ผ้ กู ่อการ
ร้ าย ซึง่ บ่อยครัง้ เป็ นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในสังคมที่ถกู โจมตีภายใต้ สงคราม
และความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม ระหว่างพระเอก (รัฐ) และผู้ร้าย
IAPD FORUM
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ผู้มสี ิ ทธิเลือกตั้งชาวอินเดียเข้ าแถวรอลงคะแนน
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สถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลกระทบให้
สตรีและเด็กทัว่ โลกมีสิทธิเสรีภาพน้อยลง
(ผู้ก่อการร้ าย) นัน้ ยังมีสงั คมในวงกว้ างที่ถกู ละเลยและถูกแบ่งแยก
มากยิ่งขึ ้น
สถานการณ์ความขัดแย้ ง ส่งผลกระทบให้ สตรี และเด็กทัว่ โลกมีสทิ ธิ
เสรี ภาพน้ อยลง มีตวั อย่างให้ เห็นมากมายจากความขัดแย้ งต่างๆ ใน
ปั จจุบนั เช่น การที่เด็กนักเรี ยนหญิงถูกจับไปเป็ นตัวประกันเนื่องจาก
การไปโรงเรี ยนในประเทศไนจีเรี ย หรื อการปฏิบตั อิ ย่างรุนแรงของรัฐ
อิสลามอิรักและลิแวนต์ตอ่ ชาวยาซีดแิ ละผู้หญิงคนอื่น ๆ ที่ถกู จับไปเป็ น
เชลย แต่ละความขัดแย้ งต่างมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสตรี และเด็กไม่ทางใดก็
ทางหนึง่
ข้ อเท็จจริ งที่วา่ ความขัดแย้ งโดยเนื ้อแท้ แล้ วมักก่อตัวขึ ้นจากการก่อ
อาชญากรรมต่อผู้หญิงนัน้ ไม่มีผ้ ใู ดสามารถโต้ แย้ งและปฏิเสธได้ ความ
ไร้ ประสิทธิภาพของกฎหมายและการรักษาระเบียบท�ำให้ เกิดผลกระทบ
ที่ร้ายแรงมากที่สดุ ต่อผู้หญิง
ในทางกลับกัน ผลกระทบที่กว้ างขวางนี ้ท�ำให้ ผ้ หู ญิงเป็ นกลุม่ ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียที่แข็งแกร่งที่สดุ ในการจัดตังหลั
้ กนิตธิ รรมขึ ้นมาอีกครัง้
ไม่วา่ จะเป็ นการตอบสนองของผู้ที่หนีรอดมาได้ จากโบโก ฮะรัม โดย
การกลับไปเรี ยนที่โรงเรี ยนที่ถกู มองว่าเป็ นโรงเรี ยนที่ไม่เป็ นอิสลาม หรื อ
การตอบสนองของกลุม่ รณรงค์เดินขบวนของสตรี ไลบีเรี ยเพื่อสันติภาพ
ที่บีบบังคับให้ กลุม่ ผู้ก่อสงครามในไลบีเรี ยลงนามในสนธิสญ
ั ญา
สันติภาพนัน้ ล้ วนสนับสนุนค�ำกล่าวที่วา่ ผู้หญิงสามารถมีบทบาท
ส�ำคัญในการท�ำให้ เกิดสันติภาพอย่างยัง่ ยืนได้
นอกจากนี ้ แนวทางปฏิบตั ทิ ี่มงุ่ เน้ นสังคมโดยรวมยังเน้ นถึงความ
จ�ำเป็ นที่จะต้ องมีความไว้ วางใจกันในระดับหนึง่ ระหว่างองค์กรประชา
สังคมต่าง ๆ ซึง่ ท�ำงานในพื ้นที่ความขัดแย้ งและรัฐที่เกี่ยวข้ อง องค์กร
ประชาสังคมหลายองค์กร เช่น สภากาชาด และองค์การแพทย์ไร้
พรมแดน ต่างท�ำงานเพื่อสร้ างสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เป็ นปกติให้ แก่ผ้ ทู ี่
ถูกบังคับให้ มีชีวิตอยูภ่ ายใต้ การใช้ ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี
และเด็ก
องค์กรประชาสังคมหลายองค์กรพบว่าจรรยาบรรณการท�ำงาน
ของตนเป็ นเหตุให้ ต้องตกอยูใ่ นฐานะที่ลำ� บาก ทังตกเป็
้
นเป้าของกลุม่
ลัทธิสดุ ขัว้ ทังขาดความเชื
้
่อถือจากรัฐ ในศรี ลงั กา ปากีสถาน อินเดีย
และประเทศอื่น ๆ นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมหลายคนถูกมองในแง่ร้าย
เนื่องจากความพยายามหรื อค�ำวิจารณ์ของตน ตัวอย่างเมื่อเร็ว ๆ นี ้
ได้ แก่ การลอบสังหารนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน นางซาบีน มาห์
มูด์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
ในขันต้
้ น ความไว้ วางใจนับเป็ นสิง่ ที่จ�ำเป็ นในการเริ่ มกระบวนการ
ประนีประนอมใด ๆ ก็ตามระหว่างรัฐและองค์กรประชาสังคม บ่อย
ครัง้ การขาดความไว้ วางใจซึง่ กันและกันมีสาเหตุเนื่องมาจากข้ อกล่าว
หาด้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่องค์กรเหล่านี ้เน้ นย� ้ำ จึงเกิดความ
ยากล�ำบากระหว่างทังสองฝ่
้
ายในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ยิ่ง
ไปกว่านัน้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมักจะกล่าวหาองค์กรประชาสังคมว่าเป็ น
เสมือน “นักวิจารณ์แบบนัง่ เทียน”

การแสดงความไม่เห็นด้ วยและค�ำวิจารณ์นนมี
ั ้ ไว้ เพื่อสร้ างสรรค์ให้
เกิดการพัฒนาความคิดให้ ดียิ่งขึ ้น และรัฐควรรับฟั งสิง่ เหล่านี ้แทนที่จะ
กีดกันบุคคลภายนอกที่แสดงความไม่เห็นด้ วย การต่อต้ านความคิดเห็น
ขัดแย้ งไม่ชว่ ยส่งเสริ มให้ เกิดสันติภาพและความร่วมมือ แนวทางปฏิบตั ิ
ที่มงุ่ เน้ นสังคมโดยรวมจึงได้ แนะน�ำให้ มีการท�ำงานร่วมกันระหว่างรัฐ
และองค์กรประชาสังคม
ทังนี
้ ้ มีตวั อย่างในเชิงปฏิบตั ขิ องการร่วมมือกันท�ำงานระหว่างสอง
ฝ่ ายเพื่อการบริ หารงานที่ดียิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น นักเคลื่อนไหวจากกลุม่
รณรงค์เพื่อสันติภาพของสตรี ลเิ บียได้ มีสว่ นร่วมในการร่างกฎหมายเพื่อ
สิทธิสตรี ในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของลิเบีย
ผู้หญิงได้ มีบทบาทในการจัดตังองค์
้ กรประชาสังคมหลายแห่งขึ ้น
ในรัฐที่มีความขัดแย้ ง เช่น อัฟกานิสถาน อินเดีย ไลบีเรี ยและลีเบีย
โครงการต่าง ๆ ของผู้หญิงภายในท้ องถิ่นได้ เข้ ามามีบทบาทร่วมกับ
ภาครัฐในการควบคุมความขัดแย้ ง เช่น กลุม่ รณรงค์เดินขบวนของสตรี
ไลบีเรี ยเพื่อสันติภาพ กลุม่ รณรงค์เพื่อสันติภาพของสตรี ลเิ บีย โรงเรี ยน
สอนการเป็ นผู้น�ำของอัฟกานิสถาน และเครื อข่ายสตรี ผ้ รู อดชีวิตจาก
การถูกยิงในมณีปรุ ะของอินเดีย
ในบางกรณี อาจมองได้ วา่ รัฐมีการตอบสนองอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
แต่มงุ่ มัน่ ที่จะให้ ผ้ หู ญิงได้ ร่วมมีบทบาทในการตัดสินใจทางการเมือง ใน
รัฐฌาร์ ขณ
ั ฑ์ของอินเดีย มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยการก�ำหนด
นโยบายระดับประเทศจ�ำนวนมากที่ให้ อ�ำนาจแก่สตรี ซึง่ น�ำไปสูก่ าร
้ บ
เข้ ารับต�ำแหน่งหน้ าที่รับผิดชอบต่าง ๆ โดยเป็ นผู้ชนะการเลือกตังระดั
หมูบ่ ้ านและระดับท้ องถิ่น

บทสรุ ป

การไม่แบ่งแยกและความขัดแย้ งเป็ นความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้ อน ความ
พยายามใด ๆ ที่จะลดความขัดแย้ งลงจ�ำเป็ นต้ องอาศัยความเข้ าใจด้ วย
วิจารณญาณเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการเกิดขึ ้นของความขัด
แย้ ง สังคมที่มีการแบ่งแยก และสถาบันทางการเมือง ความเข้ าใจนี ้เอง
ที่จะสามารถให้ ข้อมูลความเป็ นมาที่มีประโยชน์ตอ่ การเข้ าใจถึงความ
ตึงเตรี ยดและความขัดแย้ งที่ด�ำเนินอยูใ่ นปั จจุบนั การมีมมุ มองอย่าง
ครอบคลุมในเรื่ องความขัดแย้ งและการไม่แบ่งแยกจะเป็ นเครื่ องมือที่
ส�ำคัญในการพัฒนากลไกที่ยงั่ ยืนในการลดความขัดแย้ ง
ด้ วยเหตุนี ้ การก�ำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและ
การน�ำนโยบายเหล่านันมาปฏิ
้
บตั ใิ ช้ เป็ นเรื่ องที่นา่ ศึกษาเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการต่อต้ านความขัดแย้ งที่มีการใช้ อาวุธอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม การไม่แบ่งแยกจ�ำเป็ นต้ องค�ำนึงถึงผลสะท้ อนกลับ เนื่องจากทุก
ความพยายามที่จะไม่แบ่งแยกย่อมท�ำให้ เกิดการแบ่งแยกในรูปแบบ
ใหม่ขึ ้น คลืน่ ของการไม่แบ่งแยกแต่ละคลืน่ จะน�ำไปสูค่ ลืน่ ลูกใหม่จนกว่า
กลุม่ ชนที่ถกู กีดกันโดยไม่ได้ รับการยอมรับอย่างเป็ นธรรม ไม่มีสทิ ธิมี
เสียง และไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน จะรู้สกึ ว่าตนได้ เข้ าร่วม
เป็ นส่วนหนึง่ ของค�ำว่า “ประชาชน” ที่รัฐต่างๆ พยายามน�ำเสนอ o
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สุดโต่ง
การกวาดล้ างกลุม่ แนวคิด
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

กลุม่ ชุมชนชาวมุสลิมที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสิงคโปร์ จดั ท�ำโครงการและ
การให้ ค�ำปรึกษาเพื่อต่อต้ านอุดมการณ์สดุ โต่ง

เด็กหนุ่มเล่ นสเก็ตบอร์ ดในสวนสาธารณะใกล้ เขต
ศูนย์ กลางธุรกิจในสิ งคโปร์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
กลุ่มขจัดแนวคิดหัวรุนแรงต่ าง ๆ ในสิ งคโปร์ ดำ� เนิน
การเพือ่ ชักน�ำคนหนุ่มสาวให้ อยู่ห่างไกลจากอุดมการณ์
อิสลามหัวรุนแรง รอยเตอร์
36
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นั

บตังแต่
้ การก่อตังเมื
้ อ่ ปี พ.ศ. 2546 กลุม่ ฟื น้ ฟูทางศาสนาที่
ชือ่ รีลเิ จียส รีแฮบิลเิ ทชัน่ กรุ๊ป หรือกลุม่ อาร์ อาร์ จี ทีม่ ฐี านอยู่
ในสิงคโปร์ ได้ ดำ� เนินการต่าง ๆ เพือ่ ต่อต้ านอุดมการณ์สดุ โต่ง
โดยเปิ ดโปงการใช้ ศาสนาอิสลามในทางทีผ่ ดิ และช่วยป้องกันและปราบ
ปรามแนวความคิดแบบหัวรุนแรงของชุมชนชาวมุสลิม กลุม่ อาร์ อาร์ จี
ซึง่ ประกอบด้ วยอาสาสมัครทีเ่ ป็ นนักวิชาการและครูชาวอิสลาม มุง่ เน้ น
ภารกิจหลักไปทีก่ ารต่อต้ านความเข้ าใจผิดต่ออุดมการณ์ของสมาชิกกลุม่
เจมาห์ อิสลามิยาห์ ทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำ รวมถึงครอบครัวของพวกเขา ผ่าน
การให้ คำ� ปรึกษาและการมีสว่ นร่วมในโครงการอืน่ ๆ
“ส�ำหรับสมาชิกกลุม่ เจมาห์ อิสลามิยาห์ ทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำนัน้ การฟื น้ ฟู
เป็ นเรื่องส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะจะช่วยปรับการตีความแนวคิดทางศาสนา
และวิธีการคิดแบบผิด ๆ ของผู้กระท�ำผิดให้ ถกู ต้ อง” เว็บไซต์ของอาร์ อาร์
จี ระบุ โดยกล่าวว่ากลุม่ ได้ ให้ คำ� ปรึกษา 1,500 ครัง้ “ซึง่ จะไม่เป็ นเพียง
การป้องกันการก่ออาชญากรรมในอนาคตเท่านัน้ แต่จะเป็ นการโน้ มน้ าวผู้
กระท�ำผิดว่า พฤติกรรมและการตีความดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมและ
ไม่พงึ ปรารถนา”
การก่อการร้ ายเกิดขึ ้นเมือ่ แรงกระตุ้นทางอุดมการณ์มาบรรจบกับ
โอกาสและขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ าร กลุม่ ผู้กอ่ การร้ ายชอบแพร่
กระจายแนวคิดแบบรุนแรงของตนในลักษณะทีจ่ ะสามารถเข้ าถึงจิตใจ
และความคิดของผู้รับแนวคิดทัว่ โลกได้ “สงครามต่อต้ านการก่อการร้ าย
น่าจะมีชอ่ื เรียกว่าสงครามทางอุดมการณ์กบั กลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่งทีใ่ ช้
ความน่าสะพรึงกลัวเป็ นอาวุธในการก่อกวนมโนธรรมของโลกเสรีทม่ี ี
ความสงบสุข” กลุม่ อาร์ อาร์ จี ระบุ
กลุม่ อาร์ อาร์ จี ยังระบุวา่ ในแง่ของการบ่มเพาะแนวคิดนิยมความ
รุนแรงด้ วยตนเองนัน้ บุคคลมักจะยอมรับแนวคิดสุดโต่งเมือ่ ต้ องการเป็ น
มุสลิมทีป่ ฏิบตั ติ นตามหลักศาสนาให้ ดขี ึ ้น
“นีก่ เ็ ป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นกับสมาชิกกลุม่ เจมาห์ อิสลามิยาห์ หลายคน
โดยบังเอิญเช่นกัน จากการสัมภาษณ์ บุคคลเหล่านี ้ถือว่าศาสนามีความ
ส�ำคัญสูงสุดเหนือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ” กลุม่ อาร์ อาร์ จี ระบุ “ความ
หมายของสิง่ ทีพ่ วกเขากล่าวในทีส่ ดุ คือ ในโลกแห่งฆราวาสนิยมทีก่ ำ� ลัง
เติบโตขึ ้นเรื่อย ๆ การค้ นหาความเป็ นเลิศเป็ นสิง่ ทีเ่ กินกว่าเรื่องของวัตถุ
แต่เปรียบได้ กบั การค้ นหาความหมายทางจิตวิญญาณ”
การด�ำเนินการเพือ่ การเติมเต็ม “ช่องว่างทางจิตวิญญาณ” ดังกล่าว
อาจท�ำให้ ผ้ คู นเดินทางผิดหากไม่ได้ รับการชี ้ทางทีถ่ กู ต้ อง โดยเฉพาะคน
หนุม่ สาวในยุคสมัยทีส่ ามารถได้ รับข้ อมูลต่าง ๆ มากมายจากอินเทอร์ เน็ต
“การผสมผสานกันระหว่างความศรัทธาแบบหลับหูหลับตาและ
ความเข้ าใจอันตื ้นเขินต่ออิสลามในหมูค่ นหนุม่ สาว เป็ นการผสมผสานที่
อันตรายถึงชีวติ ทีก่ ลุม่ หัวรุนแรงอาจน�ำไปใช้ ประโยชน์ได้ ” อาร์ อาร์ จรี ะบุ
นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีสงิ คโปร์ ได้ กล่าวชืน่ ชมโครงการ
ต่าง ๆ ในประเทศโดยกลุม่ ชุมชนชาวมุสลิมอย่างเช่นกลุม่ อาร์ อาร์ จี ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 นายเตียว ยกตัวอย่างวัยรุ่นสองรายทีก่ ระทรวง
ความมัน่ คงภายในแห่งสิงคโปร์ ควบคุมตัวไว้ ในฐานะผู้ต้องสงสัยในการ
บ่มเพาะแนวคิดนิยมความรุนแรงด้ วยตนเอง
“นีแ่ สดงให้ เห็นว่าทุกคนสามารถหวัน่ ไหวกับแรงดึงดูดของถ้ อยค�ำ
ชักจูงโน้ มน้ าวตามแนวคิดหัวรุนแรงทางออนไลน์ของรัฐอิสลามแห่งอิรัก
และซีเรีย” นายเตียวกล่าวกับแชแนลนิวส์เอเชีย “เมือ่ พิจารณาว่าความขัด
แย้ งทางอาวุธในซีเรียมีแนวโน้ มทีจ่ ะด�ำเนินต่อไปในระยะเวลาหนึง่ เราจึง

สามารถคาดหวังได้ วา่ การบ่มเพาะแนวคิดนิยมความรุนแรงด้ วยตนเองจะ
มีมากขึ ้นในสิงคโปร์ ”
นายอาลี โมฮัมหมัด รองประธานกลุม่ ฟื น้ ฟูทางศาสนากล่าวเพิม่ เติม
ว่า “อินเทอร์ เน็ตเป็ นปั ญหาใหญ่ทส่ี ดุ ปั ญหาหนึง่ โดยเฉพาะในหมูค่ นหนุม่
สาว ซึง่ อาจถูกเปลีย่ นแนวคิดให้ นยิ มความรุนแรงได้ ในระยะเวลาสัน้ ๆ
ด้ วยเพียงการดูเว็บไซต์ทมี่ แี นวคิดหัวรุนแรงไม่กคี่ รัง้ พวกเขาก็จะกลาย
เป็ นคนมีแนวคิดหัวรุนแรงได้ ”
ความท้ าทายหนึง่ ทีย่ งั คงอยูค่ อื ระดับของความลังเลของบรรดาครู
และนักเทศน์ในการต่อต้ านกับอุดมการณ์หวั รุนแรงเหล่านี ้ เนือ่ งจากพวก
เขากังวลว่าจะไม่ได้ รับความนิยมขณะท�ำการสอนและแก้ ไขความคิดเห็น
ผิด ๆ นายโมฮัมหมัด ฟาตริส บาการาม มุฟตีหรือนักวิชาการอิสลามแห่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งสิงคโปร์ กล่าว
“นีจ่ งึ เป็ นความท้ าทายทางจิตวิทยาทีช่ มุ ชนมุสลิมต้ องเผชิญ” นายบา
การามกล่าวกับแชแนลนิวส์เอเชีย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 “บรรดา
ครูและนักเทศน์ต้องยืนหยัดและพัฒนาความมัน่ ใจในตนเอง เพราะคน
กลุม่ นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของทังหมดที
้
ม่ คี วามรับผิดชอบในการแนะแนวทางให้
แก่คนหนุม่ สาว”
การแสดงออกถึงเหตุผลและการตีความหลักศาสนาและแนวปฏิบตั ทิ ี่
ถูกต้ องเป็ นสิง่ ทีต่ ้ องป่ าวประกาศให้ บอ่ ยครัง้ มากพอกับการสอนแนวคิด
ทางศาสนาทีเ่ ป็ นพิษทีแ่ ทรกซึมเข้ าสูช่ มุ ชนทัว่ อินโดเอเชียแปซิฟิกตลอด
จนทัว่ โลกอินเทอร์ เน็ต

กลุ่มฟื้ นฟูทางศาสนาทีช่ ื่อ รีลเิ จียส รีแฮบิลเิ ทชั่น กรุ๊ป จัดหาทรัพยากรต่ าง ๆ
เช่ น การให้ คำ� ปรึกษาเพือ่ ต่ อต้ านอุดมการณ์ อสิ ลามหัวรุนแรง เฟซบุ๊ค

“ชุมชนท้ องถิน่ ต้ องแสดงออกถึงทางสายกลางมากขึ ้นโดยเฉพาะเหล่า
นักวิชาการและผู้นำ� ทางศาสนา เช่นเดียวกับทีพ่ วกเขาต้ องสร้ างเว็บไซต์
ต่อต้ านแนวคิดแบบหัวรุนแรงให้ มจี ำ� นวนมากขึ ้น ” กลุม่ อาร์ อาร์ จี ระบุ
“หนึง่ ในบทเรียนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และทีส่ ามารถเรียนรู้ได้ จากประสบการณ์
ของสิงคโปร์ คือ การมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันและต่อเนือ่ งกับชุมชนมุสลิม
ซึง่ เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะใช้ เพือ่ ต่อสู้กบั แนวคิดหัวรุนแรง ความร่วมมือทังใน
้
ระดับรัฐบาลในภูมภิ าคและในประเทศก็เป็ นหัวใจส�ำคัญในการรับทราบ
ข่าวคราวเกีย่ วกับแนวโน้ มและการพัฒนาล่าสุดด้ านแนวคิดหัวรุนแรง
สุดโต่ง ในทีส่ ดุ แล้ ว หัวใจและความคิดอาจเปลีย่ นไปได้ ในทีส่ ดุ เมือ่ เรา
ท้ าทายความคิดด้ วยความคิด” o
หากต้ องการเรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุม่ ฟื น้ ฟูทางศาสนา รี ลเิ จียส รี แฮบิลเิ ทชัน่ กรุ๊ป ที่มีฐานอยูใ่ น
สิงคโปร์ โปรดเข้ าชมเว็บไซต์ของกลุม่ ได้ ที่ www.rrg.sg
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นางโอซานา รอดริเกส มารดาของนายไบรอัน เดอ มูลเดอร์ ซึ่งเดินทางไปยังซีเรียหลังจากทีถ่ ูกล้ างสมองโดยกลุ่มอิสลาม
หัวรุนแรง ชารีอะห์ ฟอร์ เบลเยียม ถ่ ายรู ปกับภาพลูกชายของเธอทีบ่ ริเวณนอกศาลแห่ งเมืองแอนต์ เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นสถานทีด่ ำ� เนินการพิจารณาตัดสิ นคดีเกีย่ วกับกลุ่มดังกล่ าว รอยเตอร์
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บาทของ

ของแม่
ในการต่ อต้ านการ

ก่ อการร้ าย
ดร.อีดทิ ชลาฟเฟอร์ และ ดร.อูลริ ช โครพียนู ิกก์ - สตรี ไร้ พรมแดน/กลุม่ ภคินีเพื่อตอบโต้ ความรุนแรงจากความคิดสุดโต่ง

มุมมองเกี่ยวกับวิธีทค่ี รอบครั ว อาจช่ วยต่ อต้ านความรุ นแรงจากความคิดสุดโต่ ง
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ก
เด็กน้ อยช่ วยแม่ เก็บพริก
ในไร่ ใกล้ กบั เมืองสุ ข
ภูมใิ นจังหวัดชวาตะวัน
ตกของอินโดนีเซียเมือ่
เดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2558 แม่ สามารถท�ำ
หน้ าทีเ่ ป็ นเสมือนเกราะ
ป้ องกันระหว่ างลูกของ
ตนกับอิทธิพลจากความ
คิดทีร่ ุนแรงได้ รอยเตอร์

ารปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรงเป็ นกระบวนการที่มกั
จะเกิดขึ ้นที่บ้านจากผู้ปกครองและคนอื่น ๆ ในครอบครัว
ที่อยูด่ ้ วยอย่างใกล้ ชิด อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองอาจไม่ได้
ตระหนักถึงสิง่ ที่ก�ำลังเกิดขึ ้นกับลูกหลานซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยรุ่น
หรื อวัยเริ่ มเข้ าสูก่ ารเป็ นผู้ใหญ่จนกระทัง่ สายเกินไป
“ความเปลี่ยนไป” ของลูกชายหรื อลูกสาวไม่จ�ำเป็ น
ต้ องหมายถึงสัญญาณเตือนเสมอไป ช่วงวัยรุ่นเป็ นเวลา
ของการเปลี่ยนแปลง บางครัง้ ผู้ปกครองจะรู้สกึ ปลอดภัย
และโล่งใจที่เห็นลูกหลานของตนอยูห่ า่ งไกลจากยาเสพติด
และหันมาเลื่อมใสในศาสนาอิสลามแทน เพราะจากนันจะ
้
ไม่มีการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรื อการนอนตื่นสายอีกต่อไป
ผู้ปกครองบางคนอาจไม่แน่ใจถึงความรุนแรงของรูป
แบบพฤติกรรมบางอย่าง และประเมินว่าสิง่ เหล่านันไม่
้ นา่
จะมีอนั ตรายและอยูภ่ ายในขอบเขตของการเป็ นวัยรุ่น “ขี ้
โมโหและเคร่งเครี ยด” ที่ไม่มีค�ำนิยามที่ชดั เจน ดังที่คณ
ุ แม่
คนหนึง่ จากแคนาดาอธิบาย เธอรู้สกึ กังวลและไม่ร้ ูวา่ ควร
จะท�ำใจยอมรับหรื อสิ ้นหวังกับพฤติกรรมเหล่านี ้ “เขาไม่
ค่อยพูดคุยกับฉันเหมือนกับที่เคยท�ำ เขาเลิกคบหาเพื่อน
และใช้ เวลาอยูแ่ ต่ในห้ องมากขึ ้นเรื่ อย ๆ” สิง่ เหล่านี ้เป็ น
สัญญาณเตือน แต่สญ
ั ญาณเหล่านี ้กลับถูกมองข้ ามไปจน

กระทัง่ ลูกชายของเธอเดินทางไปยังซีเรี ย หลังจากนันไม่
้
นานลูกชายของเธอก็เสียชีวิต
อะไรคือแรงขับเคลื่อนในกรณีนี ้ สิง่ ใดที่ผลักดันและ
ดึงดูดเขาให้ ออกห่างจากครอบครัว โดยทัว่ ไปแล้ ว สังคม
มักได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่ดงึ ดูดและวิธีการชักจูงพวก
หัวรุนแรงรุ่นใหม่มากกว่ากลไกเชิงลึกที่เป็ นสาเหตุเริ่ มแรก
ที่ท�ำให้ เด็กคนหนึง่ กลายเป็ นพวกหัวรุนแรง ค�ำตอบอาจจะ
อยูท่ ี่สงิ่ ที่คณ
ุ แม่ชาวเบลเยี่ยมคนหนึง่ สังเกตเห็น “ผู้สรรหา
40
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ุ ค่าในตนเองซึง่ เขาไม่
สมาชิกหัวรุนแรงท�ำให้ เขารู้สกึ ว่ามีคณ
เคยมีมาก่อนในชีวิต สิง่ นี ้เองที่ท�ำให้ เขาเดินทางไปยังซีเรี ย”

ผู้เป็ นแม่ ถูกมองข้ ามไป

ผู้เชี่ยวชาญได้ ท�ำการศึกษาถึงปั จจัยทางสังคมและ
จิตวิทยาที่อยูเ่ บี ้องหลังการจูงใจบุคคลแต่ละคนให้ ยอมรับ
อุดมการณ์ของพวกหัวรุนแรง แต่ทว่าบทสรุปโดยละเอียด
ดังกล่าวกลับไม่ได้ ถกู น�ำมาใช้ ในการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ
แนวทางการต่อต้ านการก่อการร้ ายโดยส่วนใหญ่ประกอบ
ด้ วยแผนกลยุทธ์ในเชิงตอบสนอง โดยอาศัยก�ำลังจากทหาร
และหน่วยงานด้ านความมัน่ คงเป็ นหลักเพื่อด�ำเนินการซึง่ มี
เป้าหมายในการลงโทษและการยับยัง้ แม้ วา่ ในช่วงหลัง ๆ
มานี ้กลยุทธ์เหล่านี ้ได้ มีการขยายผลมากขึ ้น แต่เหตุการณ์
การก่อการร้ ายก็ก�ำลังอยูใ่ นภาวะที่วิกฤตเพิ่มขึ ้น
โดยทางทฤษฏี เราทราบกันดีถงึ ปั จจัยผลักดันและ
ปั จจัยดึงดูดและสาเหตุรากฐานอื่น ๆ มากมาย แต่ทฤษฏี
เหล่านี ้ไม่ได้ มีการน�ำมาประยุกต์ใช้ ในระดับของการปฏิบตั ิ
เชิงป้องกัน เหตุผลหนึง่ คือการวิจยั เรื่ องการต่อต้ านความ
รุนแรงจากความคิดสุดโต่งนี ้ขาดบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญ
ไปหนึง่ คน ซึง่ ก็คือผู้เป็ นแม่นนั่ เอง
ในฐานะกลุม่ บรรดาผู้เป็ นแม่มีข้อมูลที่มีคา่ เกี่ยวกับ
สิง่ ที่ท�ำให้ บคุ คลหนึง่ ๆ เสี่ยงต่ออิทธิพลการถูกชักจูงให้
มีความคิดที่รุนแรงโดยไม่ค�ำนึงถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจ
การเมือง และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แม่ของวัยรุ่นที่ได้ กลายเป็ นพวกหัวรุนแรง มอง
การเข้ าสูว่ ยั บรรลุนิตภิ าวะของลูกของตนเสมือนการเดิน
ทางผ่านความไม่แน่นอนของการเป็ นวัยรุ่นและการเริ่ ม
เข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ ดังนัน้ ผู้เป็ นแม่จะมีความเข้ าใจเชิงลึกอัน
มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับการตอบสนองที่บคุ คลภายนอกไม่
สามารถเข้ าใจได้
ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้เป็ นแม่ยงั อยูใ่ นสถานะที่เหมาะสมทาง
กลยุทธ์ในการท�ำหน้ าที่เป็ นเกราะป้องกันระหว่างอิทธิพล
จากความคิดที่รุนแรงและผู้ที่เป็ นเหยื่อรายต่อไปอีกด้ วย แม่
เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการสร้ างความยืดหยุน่ ในช่วงปี แรก ๆ ของ
พัฒนาการส�ำหรับเด็ก อีกทังยั
้ งเป็ นบุคคลแรกที่รับรู้และ
จัดการกับสัญญาณของความคับแค้ นใจ เช่น ความโกรธ
ความวิตกกังวลและการแยกตัวเอง ความสามารถทังสอง
้
ด้ านในการคาดเดาและตอบสนองต่ออิทธิพลจากความคิด
ที่รุนแรงนี ้เองจึงท�ำให้ แม่เป็ นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในแบบ
จ�ำลองการสร้ างความมัน่ คงได้ อย่างมีประสิทธิผล
เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางว่าแต่ละบุคคลนัน้

ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนและเรี ยนรู้ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
โครงสร้ างทางสังคม ค่านิยม ความต้ องการ ทรัพยากร และ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวันของพวกเขา เพื่อพิจารณา
โดยถ่องแท้ วา่ ความยืดหยุน่ มีความหมายอย่างไรส�ำหรับผู้ที่
อาศัยอยูใ่ นชุมชนนัน”
้

แม่ แบบการวิจยั รู ปแบบใหม่

จากความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อบกพร่องของแนวทางในการ
ต่อต้ านความรุนแรงจากความคิดสุดโต่งที่ด�ำเนินการอยูใ่ น
ขณะนี ้และจากสถานะที่เป็ นเอกลักษณ์ของแม่ องค์กรสตรี
ไร้ พรมแดน/กลุม่ ภคินีเพื่อตอบโต้ ความรุนแรงจากความคิด
สุดโต่งซึง่ เป็ นองค์กรนอกภาครัฐ ได้ พฒ
ั นาโครงการวิจยั เชิง
ประยุกต์เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับศักยภาพของแม่
ในการปกป้องคุ้มครองเยาวชนที่มีความเสี่ยง โครงการวิจยั
“มารดาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ขององค์กรได้ ศกึ ษาถึงความ
ตระหนักรู้ของแม่ในเรื่ องภัยคุกคามของความรุนแรงจาก
ความคิดสุดโต่ง และความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทของตนที่
มีตอ่ กระบวนการปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรงและการ
ก�ำจัดแนวคิดนิยมความรุนแรง
การวิจยั ท�ำให้ ได้ ทราบถึงความเข้ าใจเชิงจิตวิสยั ของผู้เป็ น
แม่ในเรื่ องสาเหตุ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง และความเป็ นจริ งเกี่ยว
กับความรุนแรงจากความคิดสุดโต่งตามที่ตนได้ รับจาก
ประสบการณ์ภายในครอบครัว ชุมชนของตน และที่ส�ำคัญ
ที่สดุ คือจากชีวิตของลูกของตนเอง การศึกษามุง่ เน้ นไป
ที่ลกู ชาย เนื่องจากแม้ วา่ ลูกสาวจะไปเข้ าร่วมกับกลุม่ หัว
รุนแรงเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่ผ้ ทู ี่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ส่วน
ใหญ่ก็ยงั คงเป็ นเด็กผู้ชายนัน่ เอง

การวิจยั

โครงการวิจยั มีการแบ่งออกเป็ นสามระยะ โดยออกแบบขึ ้น
เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแม่ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไนจีเรี ย
สตรีชาวไนจีเรียถือป้ ายประท้ วงเพือ่ เรียกร้ องขอให้ ปล่ อย
ตัวเด็กนักเรียนหญิงทีถ่ ูกลักพาตัวโดยกลุ่มหัวรุนแรง โบ
ปากีสถาน ไอร์ แลนด์เหนือ อิสราเอล และปาเลสไตน์ ซึง่
โก ฮาราม เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 รอยเตอร์
เป็ นบริ เวณที่ได้ รับผลกระทบจากความรุนแรงจากความคิด
สุดโต่ง จากนันน�
้ ำข้ อมูลไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ส�ำหรับ
ระยะแรกนัน้ ได้ ท�ำการสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการโดย
ละเอียดรวม 200 รายในแต่ละประเทศเพื่อให้ ได้ ภาพรวม
ของสภาพแวดล้ อมทางสังคมและอารมณ์ของลูกชายซึง่ อยู่
ในช่วงวัยรุ่นหรื อวัยเริ่ มเข้ าสูก่ ารเป็ นผู้ใหญ่
ได้ รับอิทธิพลจากบริ บททางสังคมที่ตนอยู่ นัน่ คือ ความหวัง ความ
ค�ำถามต่าง ๆ ถูกแบ่งกลุม่ ออกเป็ นเจ็ดหัวข้ อด้ วยกัน ได้ แก่ ภูมิหลัง
ใฝ่ ฝั น ความเดือดร้ อนและการตอบสนองจะถูกก�ำหนดจากสิง่ แวดล้ อม
ที่พวกตนมีการพัฒนาทางอารมณ์และทางจิตวิทยาเป็ นส่วนใหญ่ หาก ของครอบครัว ชีวิตของเด็ก บทบาทของแม่ในการเลี ้ยงดูลกู ของตน
ความใกล้ ชิดกับความรุนแรง ปั จจัยทางสังคม การต่อต้ านความรุนแรง
พิจารณาตัวแปรทางสังคมและอารมณ์เหล่านี ้ เราจะมองเห็นภาพที่
จากความคิดสุดโต่งทังในลั
้ กษณะของรายบุคคลและโดยส่วนรวม และ
ชัดเจนของปั จจัยร่วมกันซึง่ มักเป็ นสาเหตุที่ท�ำให้ คนเหล่านี ้ยอมรับ
อุดมการณ์ของพวกหัวรุนแรง ดังนัน้ เราจะสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ส�ำหรับอนาคต
ในหลาย ๆ ชุมชน ความคิดสุดโต่งและความรุนแรงเป็ นเรื่ องต้ อง
เชิงป้องกันที่มงุ่ เน้ นได้ อย่างตรงเป้าหมาย
ห้ าม ดังนัน้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจึงจ�ำเป็ นต้ องฝ่ าก�ำแพงทางสังคมให้
บทความเรื่ อง “การสร้ างชุมชนที่มีความยืดหยุน่ เพื่อต่อต้ านความ
รุนแรงจากความคิดสุดโต่ง ” ที่ตีพิมพ์ใน เดโมเครซี ่แอนด์ซีเคียวริ ตี้ เมื่อ ได้ ผู้หญิงบางคนลังเลใจที่จะพูดคุยในตอนแรก โดยเฉพาะแม่ของผู้ที่ได้
เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของพวกหัวรุนแรงแล้ ว ความรู้สกึ ผิด ความ
ปี พ.ศ. 2556 ได้ บนั ทึกไว้ วา่ “หากเราต้ องการที่จะระบุและสนับสนุน
อับอาย และความกลัวปิ ดกันพวกเขาในขั
้
นต้
้ น แต่ในที่สดุ ก็ยอมเปิ ดเผย
ความยืดหยุน่ ในชุมชนที่อยูภ่ ายใต้ ภยั คุกคามได้ อย่างแท้ จริ ง เราจะไม่
ข้ อมูลหลังจากที่เข้ าใจว่าตนคือผู้ที่สามารถมีสว่ นร่วมและเป็ นพันธมิตร
สามารถท�ำเช่นนันได้
้ จากระยะไกล เราจ�ำเป็ นต้ องรับฟั งและสังเกตผู้
IAPD FORUM
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ที่มีคณ
ุ ค่า ผู้เข้ าร่วมการวิจยั หลายคนแสดงความโล่งใจที่ได้ พดู เรื่ องนี ้ออก
มา
จากการสัมภาษณ์ดงั กล่าวท�ำให้ เกิดประเด็นหลักขึ ้นหลายหัวข้ อ ซึง่
ได้ ถกู น�ำมาใช้ ในการพัฒนาแบบสอบถามและได้ มีการส�ำรวจในสาม
ประเด็นหลัก ได้ แก่ สิง่ ที่แม่มองว่าเป็ นบทบาทของตนเองในการลดความ
น่าดึงดูดใจของแนวคิดนิยมความรุนแรง พวกเขาจะหันหน้ าไปพึง่ พาใคร
ในสถานการณ์ที่ร้ ูสกึ สับสน กลัว และรู้สกึ ได้ ถงึ ความผิดปกติ และสิง่ ที่
พวกเขาจ�ำเป็ นต้ องมีเพื่อให้ สามารถรับรู้และตอบสนองต่อสัญญาณเตือน
ของการมีแนวคิดนิยมความรุนแรงได้ อย่างมีประสิทธิผล
ทีมผู้สมั ภาษณ์ได้ มงุ่ ความสนใจไปที่ผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั มากกว่า
1,000 ราย หรื อประมาณ 200 คนในแต่ละประเทศที่ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี ้ใช้ มาตรวัดของลิเคิร์ทในการประเมินระดับความเห็นด้ วย
ส�ำหรับข้ อความและค�ำถาม 43 รายการ อีกสามหัวข้ อที่มีการศึกษา ได้ แก่
แหล่งที่มาของอิทธิพลจากพวกหัวรุนแรงคืออะไร แม่ไว้ วางใจใคร แม่
ต้ องการอะไร

สถานะที่เป็ นเอกลักษณ์ของแม่ มุมมองของแม่เกี่ยวกับแหล่งที่มาขันต้
้ น
ของอิทธิพลจากพวกหัวรุนแรงจึงมีแนวโน้ มที่จะมีความถูกต้ องมากที่สดุ
ตามที่นกั วิจยั และผู้ก�ำหนดนโยบายได้ ให้ การยอมรับอย่างกว้ าง
ขวาง การได้ เห็นภาพที่ชดั เจนของจุดเริ่ มต้ นของการมีความคิดสุดโต่งนัน้
มีความหมายที่ส�ำคัญในการแก้ ไขปั ญหาการปลูกฝั งแนวคิดนิยมความ
รุนแรงจากแหล่งก�ำเนิดได้ อย่างมีประสิทธิผล ความเข้ าใจเชิงลึกของแม่
จะช่วยชี ้ให้ เห็นรายละเอียดที่ซบั ซ้ อนในเรื่ องนี ้ได้ มากที่สดุ

ความไว้ วางใจของแม่

ผู้เป็ นแม่จะหันหน้ าไปพึง่ พาใครเมื่อพวกเขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความเป็ นอยูข่ องลูกของตน บุคคลหรื อสถาบันใดที่แม่
ไว้ วางใจในการขอความช่วยเหลือ ค�ำตอบหลักคือ แม่คนอื่น ๆ ในอัตรา
ร้ อยละ 94 พ่อเป็ นค�ำตอบในล�ำดับถัดไปอยูท่ ี่ร้อยละ 91 ตามมาด้ วยญาติ
คนอื่น ๆ ที่ร้อยละ 81
ในเหตุการณ์วิกฤต คนในครอบครัวเป็ นแหล่งแรกที่เป็ นผู้ให้ การ
สนับสนุน ครูได้ รับการจัดให้ อยูใ่ นล�ำดับที่สี่ในคะแนนด้ านความไว้ วางใจ
ผลการวิจยั
โดยได้ รับคะแนนร้ อยละ 79 และองค์กรในชุมชนเป็ นสถาบันแรกที่แม่จะ
โดยรวมแล้ วได้ เกิดความคิดเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับความตระหนักรู้ในเรื่ อง หันหน้ าไปพึง่ พาที่อยูน่ อกเครื อข่ายทางสังคมที่ใกล้ ชิดกับตนโดยได้ รับ
บทบาทของแม่ในการต่อต้ านอิทธิพลของความรุนแรงจากความคิดสุดโต่ง คะแนนร้ อยละ 61 ผู้น�ำทางศาสนาได้ รับคะแนนด้ านความไว้ วางใจร้ อย
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์และการส�ำรวจได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึง
ละ 58 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความเคลือบแคลงใจในระดับหนึง่
ความวิตกกังวลของแม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ลกู ของตนจะกลายเป็ นพวก
องค์กรภาครัฐเป็ นแหล่งที่ได้ รับคะแนนด้ านความไว้ วางใจต�่ำที่สดุ
หัวรุนแรง
โดยต�ำรวจได้ รับร้ อยละ 39 ทหารได้ รับรัอยละ 35 และรัฐบาลท้ องถิ่นได้
ผู้เป็ นแม่สว่ นใหญ่แสดงความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองใน
รับร้ อยละ 34 องค์กรนานาชาติได้ รับคะแนนด้ านความไว้ วางใจต�่ำเช่น
การป้องกันลูกของตนจากการเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความรุนแรงจาก
เดียวกันที่ร้อยละ 36 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแห่งชาติได้ รับคะแนนด้ าน
ความคิดสุดโต่งได้ ตงแต่
ั ้ ต้น และรับรู้ถงึ สัญญาณเตือนได้ ตงแต่
ั ้ เนิ่น ๆ ยิ่ง ความไว้ วางใจโดยรวมต�่ำที่สดุ ที่ร้อยละ 29
ไปกว่านัน้ ในการสัมภาษณ์หลายกรณี ผู้เป็ นแม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความ
ข้ อมูลชิ ้นที่มีความส�ำคัญมากที่สดุ ซึง่ สนับสนุนโดยหลักฐานอื่น ๆ จาก
รู้สกึ เร่งด่วนและความกระตือรื อร้ นที่จะให้ ความร่วมมือกับแม่คนอื่น ๆ ที่ การวิจยั คือ ผู้เป็ นแม่เชื่อใจตนเองและไว้ วางใจแม่คนอื่น ๆ เป็ นอันดับแรก
มีความกังวลเช่นเดียวกันเพื่อต่อสู้กบั ปั ญหาที่เพิ่มขึ ้นในการสรรหาคนหัว ในการปกป้องคุ้มครองลูกของตน นี่เป็ นข้ อมูลที่นา่ สนใจเพราะแนวทาง
รุนแรงรุ่นใหม่
ด้ านความมัน่ คงที่มีอยูใ่ นขณะนี ้มุง่ เน้ นที่การปฏิบตั ภิ ายในหน่วยงานผู้มี
อ�ำนาจในระดับประเทศและระดับท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นสองกลุม่ ที่ดเู หมือนว่าจะ
ความกลัวของแม่
ได้ รับความไม่ไว้ วางใจอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ผู้เป็ นแม่เชื่อว่าวาระต่าง ๆ ของกลุม่ หัวรุนแรงได้ ถกู เผยแพร่โดยหลักผ่าน
ยิ่งไปกว่านัน้ การขาดความไว้ วางใจในภาครัฐเป็ นผลการวิจยั ที่มี
ทางอินเทอร์ เน็ต ผู้น�ำทางศาสนาที่เป็ นพวกหัวรุนแรง องค์กรทางการ
ความส�ำคัญที่สดุ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงช่องว่างของความไว้ วางใจระหว่าง
เมืองและโทรทัศน์ แหล่งที่มาเหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่ไม่นา่ แปลกใจ แต่ภาพรวม
ภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อพิจารณาในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คง
ที่เกิดขึ ้นท�ำให้ มีคา่ ควรแก่การพิจารณา แหล่งที่มาต่าง ๆ ทังสี
้ ่นี ้ได้ รับ
เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ได้ มีการหยิบยกประเด็นปั ญหาขันพื
้ ้นฐานนี ้ไว้ ในบทความชื่อ
การให้ ความส�ำคัญเกือบเท่าเทียมกัน โดยระบุวา่ ในแต่ละวันตามปกติ
ว่า “ภาวะซบเซาของการวิจยั ว่าด้ วยเรื่ องการก่อการร้ าย” ที่ตีพิมพ์ใน เทร์
นัน้ เยาวชนต้ องเผชิญหน้ ากับข้ อความที่แสดงความคิดรุนแรงจากหลาก เรอริ สซึม แอนด์ โพลิ ติเคิ ล ไวโอเลนซ์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ซึง่ โต้ แย้ งว่า
หลายแง่มมุ ไม่วา่ จะเป็ นสื่อต่าง ๆ อินเทอร์ เน็ต โรงเรี ยน และเครื อข่าย
รัฐบาลและพลเมืองจากภาคเอกชนจ�ำเป็ นต้ องร่วมมือกันในการต่อสู้กบั
สังคม
การปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรง
ความครอบคลุมของแหล่งที่มาเหล่านี ้ระบุวา่ บางชุมชนมีพื ้นที่ซงึ่ มี
ำคัญในการต่อต้ านการก่อการร้ ายคือการหา
ด้ วยเหตุนี ้ ขันตอนส�
้
การปกป้องคุ้มครองน้ อยมาก ท�ำให้ เยาวชนตกอยูใ่ นภาวะเสี่ยงสูง ดังนัน้
หนทางที่จะช่วยให้ เกิดความสอดคล้ องปรองดองและความไว้ วางใจกัน
การแพร่กระจายของข้ อความของพวกหัวรุนแรงตามที่รายงานโดยแม่ที่
ภายในชุมชน การค้ นพบวิธีการดังกล่าวนี ้มีแนวโน้ มว่าจะมาจากผู้ที่เป็ น
เข้ าร่วมการวิจยั จึงเป็ นข้ อสนับสนุนที่แข็งแกร่งในการน�ำเอาแนววิธีด้าน
แม่เท่านัน้
การสร้ างความมัน่ คงมาปฏิบตั ใิ ช้ โดยมุง่ เน้ นที่การสร้ างความยืดหยุน่
แม่ ต้องการอะไร
ภายในและรอบ ๆ บ้ านที่อยูอ่ าศัย
นอกเหนือจากนี ้ ข้ อมูลนี ้ยังมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากข้ อมูลนี ้ ผู้เป็ นแม่จะประเมินความต้ องการของตนได้ อย่างไร ความช่วยเหลือ
ประเภทใดที่แม่จ�ำเป็ นต้ องได้ รับเพื่อปกป้องคุ้มครองลูก ๆ จากลัทธินิยม
ซึง่ เก็บรวบรวมภายในบริ เวณพื ้นที่สว่ นตัว จึงเป็ นสิง่ ที่โดยส่วนใหญ่แล้ ว
ความรุนแรง ประการแรก ข้ อมูลที่ได้ รับแสดงถึงความวิตกกังวลอย่างมาก
ไม่สามารถเข้ าถึงได้ โดยหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจในท้ องถิ่น หน่วยงานข่าว
กรอง และผู้มีบทบาทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการวิจยั เรื่ องการก่อการร้ าย จาก ในเรื่ องการปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรง ประเด็นนี ้เกิดขึ ้นในระหว่าง
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มารดาชาวทาจิกสนทนากัน
ถึงความวิตกกังวลเกีย่ วกับลูก
ๆ ของตน และความรุนแรง
จากความคิดสุ ดโต่ ง ในการ
เริ่มก่ อตั้งโรงเรียนส� ำหรับ
มารดาทีเ่ มืองคูจานด์ ประเทศ
ทาจิกสิ ถาน เมือ่ ปี พ.ศ. 2554
ดร.อูลริ ช โครพียนู ิกก์

การสัมภาษณ์และการด�ำเนินการส�ำรวจ จากรายการความต้ องการ
ทังหมดที
้
่แสดงให้ ในการส�ำรวจพบว่า แม่ร้อยละ 86 มองว่าการเพิ่ม
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนของการปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรง
เป็ นสิง่ ที่มีความส�ำคัญมากที่สดุ
สิง่ ที่ส�ำคัญรองลงมาคือการฝึ กอบรมเรื่ องการสร้ างความมัน่ ใจใน
ตนเอง ทักษะการเป็ นผู้ปกครองและทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ นอกจาก
นี ้ แม่สว่ นใหญ่ยงั ชอบที่จะเชื่อมโยงกับแม่คนอื่น ๆ ที่มีความกังวลเช่น
เดียวกันและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อต่อต้ านการปลูกฝั งแนวคิด
นิยมความรุนแรง
ข้ อมูลนี ้ให้ บทสรุปที่สำ� คัญสองประการ ประการแรกคือ ผู้เป็ นแม่
มีความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเองในด้ านการสร้ างความมัน่ คง หาก
ได้ รับเครื่ องมือและความรู้ที่เหมาะสม ประการที่สอง การตระหนักรู้ถงึ
ความต้ องการของตนแสดงให้ เห็นว่าแม่ก�ำลังเผชิญหน้ ากับอิทธิพลของ
ความรุนแรงอยูแ่ ล้ ว และรู้สกึ ว่าตนตอบสนองได้ อย่างไร้ ประสิทธิผล
โดยรวมแล้ ว ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นถึงความจ�ำเป็ นเร่งด่วนในการ
หาแนวทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้นเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ าย นัน่ คือ
แนวทางที่ผนวกรวมความเชี่ยวชาญและสถานะที่เหมาะสมทางกลยุทธ์
ของแม่ การน�ำเอาความคิดเห็นและความสามารถของแม่มารวมอยูใ่ น
แม่แบบเชิงป้องกันเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และความร่วม
มือใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตาม แม่จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการยอมรับว่า เป็ นพันธมิตรหลัก
หากพวกเขาถูกมองข้ าม จุดของการเข้ าแทรกแซงที่มีคา่ มากที่สดุ นี ้ก็จะ
ถูกมองข้ ามไปด้ วยเช่นกัน ช่องว่างภายในแม่แบบด้ านความมัน่ คงที่มี
อยูใ่ นขณะนี ้ จ�ำเป็ นต้ องอาศัยการมีสว่ นเกี่ยวข้ องและมีสว่ นร่วมอย่าง
กระตือรื อร้ นของผู้เป็ นแม่ เพื่อการแก้ ไขปั ญหาการสรรหาสมาชิกใหม่
จากต้ นเหตุ
จากบทสรุปที่ส�ำคัญเหล่านี ้ ระยะสุดท้ ายของการวิจยั เรื่ อง “มารดา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง” จึงเป็ นการน�ำเอาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้
และพัฒนาแม่แบบที่มีความครอบคลุมในการแก้ ไขปั ญหาความจ�ำเป็ น
ที่ส�ำคัญมากที่สดุ ตามความคิดเห็นของแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการ
วิจยั ได้ ระบุวา่ แม่มีศกั ยภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญที่ไม่ได้ รับการยอมรับเท่า
ที่ควรในการต่อต้ านความรุนแรงจากความคิดสุดโต่ง และยังจ�ำเป็ นต้ อง

ได้ การสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ แม่บรรลุความสามารถสูงสุด

แม่ แบบโรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดา

ด้ วยข้ อมูลนี ้ สตรี ไร้ พรมแดนได้ สร้ างสรรค์แม่แบบโรงเรี ยนฝึ กอบรม
มารดาขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการเหล่านี ้และเพิ่มความยืดหยุน่
ของชุมชนให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น โดยเริ่ มต้ นจากจุดศูนย์กลางของบ้ าน
แม่แบบโรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดามุง่ ที่จะให้ แม่เป็ นพันธมิตรที่ฝังลึก
ในฐานะเป็ นส่วนหนึง่ ของความมัน่ คง และฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ให้ แก่แม่
เพื่อสร้ างรากฐานที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับความยืดหยุน่ ภายในชุมชน
แม่แบบนี ้มุง่ เป้าไปที่การสร้ างประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรที่มีอยูแ่ ล้ ว
แต่ไม่ได้ ใช้ อย่างเต็มที่ และโดยเนื ้อแท้ แล้ วจะเป็ นการใช้ แนวทางปฏิบตั ิ
ในระดับรากหญ้ า หลักสูตรต่าง ๆ ซึง่ น�ำเสนอโดยพันธมิตรที่ได้ รับความ
ไว้ วางใจของชุมชน ได้ แก่ แบบฝึ กหัดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการสนทนา การแลกเปลี่ยนข้ อมูล และใช้ หลักการสะท้ อนการคิด
เชิงวิจารณ์โดยอาศัยเทคนิคที่อยูบ่ นพื ้นฐานของบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับ
ชีวิตประจ�ำวันของผู้เข้ าร่วมหลักสูตร แม่แบบนี ้เป็ นการสร้ างสรรค์พื ้นที่
อย่างเป็ นทางการเพื่อให้ แม่สามารถพัฒนาความรู้ของตนในการสังเกต
สัญญาณเตือนได้ ตงแต่
ั ้ เนิ่น ๆ และก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อท�ำหน้ าที่เป็ น
ก�ำแพงขวางกันอิ
้ ทธิพลจากความคิดที่รุนแรงได้ อย่างมีประสิทธิผล เมื่อ
น�ำมารวมกันก็จะสามารถทลายก�ำแพงทางสังคมและสนทนาได้ อย่าง
เปิ ดเผยเกี่ยวกับความต่อสู้ดิ ้นรนของลูกรวมถึงของผู้เป็ นแม่เอง
โรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดาเป็ นโครงการน�ำร่องในอินโดนีเซีย แคชเมียร์
ไนจีเรี ย ปากีสถาน ทาจิกิสถานและแซนซิบาร์ ผลการประเมินแสดงว่า
ผู้คนได้ ให้ การยอมรับโครงการดังกล่าว บรรดาผู้เป็ นแม่รายงานว่า การ
เข้ าร่วมในโรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดาร่วมกับผู้หญิงที่มีความวิตกกังวล
คล้ าย ๆ กันสร้ างความมัน่ ใจในตัวเองให้ แก่พวกเขา พัฒนาทักษะการ
เป็ นผู้ปกครอง และท�ำให้ แม่ได้ รับความเชื่อถือมากขึ ้นภายในบ้ านและ
ชุมชนของตน
ผู้เข้ าร่วมหลักสูตรที่โรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดาจากแคชเมียร์ คนหนึง่
ระบุวา่ “พวกเราคิดมาโดยตลอดว่าการสนทนาในลักษณะนี ้จะสามารถ
ท�ำได้ เฉพาะในหมูผ่ ้ มู ีการศึกษาและพวกอภิชนจากสังคมชันสู
้ งเท่านัน้
แต่ตอนนี ้หลังจากที่ได้ ท�ำการส�ำรวจ เราเชื่อว่าเรามีทกั ษะนี ้อยูแ่ ล้ ว แต่
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ที่ขวางกันและสนทนากั
้
นได้ อย่างมีประสิทธิผล แบบฝึ กหัดต่าง ๆ จะ
ชี ้น�ำผู้เข้ าร่วมในการสะท้ อนคิดเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับตนเอง รวมถึงการ
ระบุถงึ จุดแข็งและจุดอ่อน และท�ำการวิเคราะห์ชมุ ชนที่ตนอาศัยอยู่
และบทบาทของตนภายในชุมชน
ผลตอบรับจากผู้เข้ าร่วมหลักสูตรของโรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดา
แสดงว่า การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของแม่ ดังที่แม่คนหนึง่ กล่าวว่า “เมื่อคุณเป็ นก�ำลังใจให้ กบั ใครสักคน
ที่นี่หลังจากที่ได้ เล่าเรื่ องราวน่าเศร้ าของเธอหรื อเกี่ยวกับปั ญหาใน
ชีวิต เพียงแค่ค�ำให้ ก�ำลังใจก็สามารถท�ำให้ เขารู้สกึ เข้ มแข็งได้ ท�ำให้
เขารู้สกึ ว่าไม่ได้ อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว รู้สกึ ว่าได้ รับการยอมรับ”
ช่วงเวลาวิกฤตของการเป็ นวัยรุ่นนันเป็
้ นโอกาสเพียงสัน้ ๆ ส�ำหรับ
ผู้มีบทบาทส�ำคัญสองคน ผู้สรรหาสมาชิกหัวรุนแรงดึงดูดใจวัยรุ่นที่
รู้สกึ ไม่พอใจในช่วงเวลานี ้ซึง่ มีความเปราะบางมากขึ ้นด้ วยค�ำสัญญา
ในเรื่ องเกียรติยศ ชุมชน และสวรรค์ แต่มนั ก็เป็ นช่วงเวลาที่สำ� คัญ
สตรีพลัดถิน่ ชาวอิรักซึ่ง
ถูกพวกญิฮาดบีบบังคับ
เช่นกันส�ำหรับแม่ที่จะปลูกฝั งค�ำพูดเพื่อต่อต้ านสิง่ จูงใจและเสนอทาง
ให้ ออกจากบ้ าน เดินอยู่
เลือกที่เป็ นไปในทางบวก
ในค่ ายผู้ลภี้ ยั ฮาร์ แชมทาง
ในช่วงต่อไปจะคืบหน้ าจากการกล่าวถึงสิง่ ที่เป็ นอุปสรรคขวาง
ตะวันตกของเมืองเออร์
กั
นไปสู
้
ก่ ารเน้ นการฝึ กอบรมทักษะที่ตรงตามเป้าหมาย โดยในขัน้
บิลพร้ อมกับลูกชายของ
แรก หลักสูตรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเน้ นย� ้ำถึงความจ�ำเป็ นในการพัฒนา
เธอเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
ทักษะการเป็ นผู้ปกครอง และมุง่ เน้ นความสนใจไปที่การศึกษา
พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
และการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีและความเป็ นจริ งทางสังคมและ
การเมืองของชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่างเช่น แม่คนหนึง่ อธิบายถึงวิธีที่เธอน�ำเอาความรู้นี ้ไป
ประยุกต์ใช้ ที่บ้าน “เรามีความเชื่อทัว่ ไปว่า ต้ องไม่ให้ ความส�ำคัญ
มากนักกับลูกหรื อรับฟั งลูกทุกครัง้ ไป แต่เราควรเข้ มงวดเพื่อให้ ลกู
เกรงกลัวและเคารพ แต่ในชันเรี
้ ยนนี ้ท�ำให้ ฉนั ได้ ร้ ูวา่ ความจริ งไม่ได้
เป็ นอย่างนันเลย
้
มันเป็ นเพียงแนวความคิดเท่านัน้ และเป็ นเรื่ อง
ส�ำคัญมากที่จะต้ องรับรู้ปัญหาของลูกของเรา” แม่อีกคนหนึง่ กล่าว
น่าเสียดายที่ไม่ได้ น�ำออกมาใช้ เราเชื่อว่าเราสามารถเป็ นเพื่อนที่ดีกบั
ย� ้ำว่า “แทนที่จะใช้ ปัญหาเป็ นข้ ออ้ าง เราควรที่จะพัฒนาวิธีการคิดใน
ลูกของเราได้ และช่วยในการจัดการกับความช่วยเหลือใด ๆ ก็ตาม เพื่อ เชิงบวกด้ วยเช่นกัน เพื่อที่ลกู ๆ จะไม่ต้องแบกรับภาระและรู้สกึ ซึมเศร้ า
ที่ลกู ๆ จะได้ ร้ ูสกึ ว่าไม่จ�ำเป็ นต้ องออกไปมองหาทางเลือกอื่นใดที่ใช้
เพราะเรา”
ความรุนแรง”
ช่วงสุดท้ ายจะมุง่ ความสนใจไปที่วิธีการสร้ างและเน้ นย� ้ำความ
ผลการวิจยั จากโครงการน�ำร่องยังระบุอีกด้ วยว่า หลักสูตรของ
ยืดหยุน่ ภายในบ้ านอย่างต่อเนื่อง แม่จะได้ รับค�ำแนะน�ำที่เฉพาะเจาะจง
โรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดาช่วยให้ แม่ได้ รับข้ อมูลมากมายและทักษะที่ตรง เกี่ยวกับการรับรู้และตอบสนองต่อสัญญาณเตือนของการถูกปลูกฝั ง
ตามเป้าหมาย ท�ำให้ มีการเตรี ยมพร้ อมที่ดีขึ ้นในการระบุและตอบสนอง แนวคิดนิยมความรุนแรงตังแต่
้ เนิ่น ๆ รวมถึงค�ำแนะน�ำถึงบทบาทของ
ต่ออิทธิพลจากความคิดที่รุนแรง
อินเทอร์ เน็ตในการแพร่กระจายข้ อความของพวกหัวรุนแรง รวมทัง้
วิธีการให้ พอ่ มีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลและแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรของโรงเรี ยนฝึ กอบรมมารดา
พฤติกรรมที่นา่ เป็ นห่วง ในตอนท้ ายของช่วงนี ้ แม่จะมีความตระหนักรู้
องค์ประกอบที่เป็ นศูนย์กลางของหลักสูตรคือ การสร้ างเสริ มความมัน่ ใจ เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามของแนวคิดนิยมความรุนแรงที่มีตอ่ ลูกของ
และคุณค่าในตนเอง การเพิ่มพูนความรู้และการสะท้ อนคิดเกี่ยวกับ
ตน และมีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งถึงบทบาทของตนเอง อีกทังยั
้ งมีชดุ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก และการจัดฝึ กอบรมที่เฉพาะ
เครื่ องมือในการวางแผนกลยุทธ์อีกมากมาย
เจาะจงในการต่อต้ านการปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรง หลักสูตร
ดังกล่าวประกอบด้ วย 10 บทเรี ยนโดยแบ่งเป็ นสามช่วง ซึง่ จะชี ้แนะผู้
การด�ำเนินการขัน้ ต่ อไป
เข้ าร่วมตลอดกระบวนการของการสร้ างความตระหนักรู้อย่างค่อยเป็ น ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากผลการวิจยั แม่เป็ นเครื่ องมือส�ำคัญในการเข้ า
ค่อยไป ช่วงต่าง ๆ เหล่านี ้จะคืบหน้ าไปตามล�ำดับจากการส�ำรวจตัวเอง แทรกแซงตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในช่วงก่อนการใช้ ความรุนแรง แม่
ครอบครัวไปจนถึงชุมชน และจากนันจะเป็
้
นการศึกษาบทบาทของตน
เป็ นแหล่งข้ อมูลที่มีคา่ ไม่เพียงเกี่ยวกับเรื่ องที่สลับซับซ้ อนของสภาพ
ในการสร้ างความมัน่ คง
แวดล้ อมทางสังคมและอารมณ์ของเยาวชนเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นเสมือน
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสี่ครัง้ แรกมีเป้าหมายในการร่วมกันสร้ าง เลนส์สะท้ อนอีกด้ วย แม่ของเยาวชนที่กลายเป็ นพวกหัวรุนแรงให้ มมุ
สภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยและไม่อดึ อัดเพื่อที่จะสามารถทลายก�ำแพง มองที่เด่นชัดที่สดุ ในการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ใิ หม่ด้านความมัน่ คง แม่
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คือสายใยตามธรรมชาติของเยาวชนที่แต่ละคนอาจแตกต่างกันไปใน
ด้ านภูมิหลัง ศาสนา และความเกี่ยวข้ องทางการเมือง การที่แม่เป็ นตัว
เชื่อมโยงทางอารมณ์กบั ลูก แม่จะมีความสามารถที่เป็ นเอกลักษณ์ใน
การปะติดปะต่อส่วนต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันเข้ าด้ วยกัน
เพื่อเน้ นให้ เห็นถึงความส�ำคัญของข้ อมูลหลักนี ้ สตรี ไร้ พรมแดนได้
ท�ำการรวมกลุม่ แม่จากยุโรปและแคนาดาเพื่อแบ่งปั นความเข้ าใจเชิง
ลึกร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรงให้ กบั
ลูกของตน ซึง่ เด็กเหล่านี ้ทุกคนต่างได้ ออกเดินทางไปยังซีเรี ย จากการ
แบ่งปั นประสบการณ์ของแม่เหล่านี ้ร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียด้ านความ
มัน่ คงในการประชุมเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ ผู้เป็ นแม่ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ การต่อสู้ดิ ้นรน และการเปลี่ยนแปลงของลูกที่สงั เกตเห็นได้
ในช่วงเริ่ มต้ นของกระบวนการปลูกฝั งแนวคิดนิยมความรุนแรง ตามค�ำ
อธิบายของแม่คนหนึง่ ซึง่ ลูกชายของเธอได้ เสียชีวิตในซีเรี ยเมื่อปี พ.ศ.
2555 ผู้สรรหาสมาชิกหัวรุนแรง “ท�ำให้ เด็ก ๆ หลงผิดด้ วยการบอกกับ
พวกเขาว่าได้ รับการคัดเลือก พวกเขาเป็ นผู้ที่ถกู เลือก แนวคิดเหล่านี ้
ท�ำให้ เด็ก ๆ เชื่อว่าพระอัลเลาะห์จะคุ้มครองดูแลพวกเขา” แม่อีกคน
หนึง่ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “ลูกชายของฉันเป็ นเด็กที่ขาดวุฒิภาวะ
อย่างมาก เขาไม่มีข้อมูลที่แท้ จริ งเกี่ยวกับศาสนา และไม่มีมมุ มองใน
เชิงปั ญญาที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับค�ำถามทางศาสนา นี่คือเหตุผลที่ท�ำให้ เขา
กลายเป็ นพวกหัวรุนแรงได้ อย่างรวดเร็ ว” แม่เหล่านี ้สามารถน�ำเสนอ
ข้ อมูลให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของภาครัฐ ผู้ก�ำหนดนโยบาย ที่ปรึกษา นักการ
ศึกษา และผู้สื่อข่าว ถึงวิธีการที่ลกู ของตนถูกชักจูงและอะไรที่เป็ น
สัญญาณเตือนเมื่อมองย้ อนกลับไป
ตัวอย่างเช่น แม่คนหนึง่ ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า “การดื่มไวน์สกั ขวด
ระหว่างมื ้ออาหารเย็นกลายเป็ นปั ญหาขึ ้นมาในทันที จากนันเราไม่
้
สามารถชวนเพื่อนมาหาที่บ้านได้ เพราะลูกเกิดความกังวัลเกี่ยวกับการ
แต่งกายของคนพวกนัน”
้ แม่อีกคนหนึง่ กล่าวถึงลูกสาวของเธอว่า “เธอ
เอาบัตรเลือกตังไปซ่
้ อนตอนที่มนั ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ เธอเริ่ มที่จะ
วิพากษ์ วิจารณ์ระบอบประชาธิปไตย”
เมื่อย้ อนคิดอีกครัง้ สัญญาณเหล่านี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ได้ อย่างชัดเจนเกี่ยว
กับอิทธิพลใหม่ ๆ ที่ลกู ของตนได้ รับมา แต่บรรดาผู้เป็ นแม่ก็ได้ อธิบาย
ว่าความกลัว ความสับสน และแม้ กระทัง่ ความหวังลม ๆ แล้ ง ๆ ท�ำให้
พวกตนไม่สามารถเข้ าใจถึงความร้ ายแรงได้ ในตอนนัน้ ที่สำ� คัญที่สดุ ผู้
เป็ นแม่ร้ ูสกึ ว่าตนไม่ได้ รับการสนับสนุนที่อาจจะสามารถช่วยชีวิตลูกได้
“ฉันปิ ดบังความกังวลไว้ ไม่ให้ ใครรู้ ฉันกลัวเกินไปที่จะพูดถึงเรื่ องนี ้ ถ้ า
ฉันรู้วา่ สามารถหันหน้ าไปพึง่ ใครได้ บางทีฉนั อาจจะสามารถหยุดเขาไว้
ได้ ” แม่อีกคนหนึง่ กล่าว
ส่วนแม่อีกคนได้ บอกว่า หน่วยงานที่มีอ�ำนาจไม่ได้ ให้ ความส�ำคัญ
อย่างจริ งจังกับความวิตกกังวลของเธอเมื่อเธอพยายามที่จะเตือนพวก
เขาว่า ลูกสาวของเธอก�ำลังพยายามเดินทางไปยังซีเรี ย “ในฝรั่งเศส
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการติดต่อกับผู้ปกครอง พวกเขาไม่มีความตังใจที
้ ่
จะท�ำเช่นนัน้ เราต่างท�ำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันจากพื ้นที่ตา่ ง ๆ แต่
ไม่สามารถสร้ างความคืบหน้ าใด ๆ ได้ ”
สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ นี ้ แนวทางแก้ ไขที่ชดั เจนจึงได้ ถกู
ก�ำหนดขึ ้น ซึง่ รวมถึงการปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในท้ องถิ่นและครอบครัว และมีการขยาย
บริ การให้ ค�ำปรึกษาและกระบวนการอ้ างอิงกรณีตอ่ ไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการให้ ค�ำปรึกษา กลยุทธ์เหล่านี ้มีแนวโน้ มว่าจะมีประสิทธิผลและ
คุ้มทุนมากที่สดุ

ผลตอบรับเชิงบวกจากการประชุมที่ได้ รับจากเหล่าผู้เป็ นแม่และ
รัฐบาลและตัวแทนจากชุมชน เป็ นสิง่ ที่สนับสนุนความจ�ำเป็ นในการ
ส�ำรวจหาหนทางในการรวมเอาความเข้ าใจเชิงลึกของแม่ไว้ ในการ
สนทนาหารื อด้ านความมัน่ คงอย่างเป็ นทางการ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียด้ าน
ความมัน่ คงไม่เพียงแต่พบว่าการประชุมนี ้สามารถให้ ข้อมูลที่หาจากที่
อื่นไม่ได้ แต่แม่ยงั กลับไปยังบ้ านของตนด้ วยความรู้สกึ มีแรงบันดาลใจ
และพร้ อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวอื่น ๆ ที่อยูใ่ นภาวะเสี่ยง

ก้ าวต่ อไป

การปิ ดช่องโหว่ด้านข้ อมูลถือเป็ นก้ าวแรกในการวางโครงสร้ างด้ าน
ความมัน่ คงที่แข็งแกร่ง สิง่ นี ้สามารถท�ำได้ โดยส่วนใหญ่ด้วยการรวม
เอาความเข้ าใจเชิงลึกของแม่ในช่วงก่อนการถูกชักจูงให้ ใช้ ความรุนแรง
ตามด้ วยการพัฒนากลยุทธ์เชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่นา่ กังวล
ในขันต้
้ น และให้ แม่เป็ นบุคคลหลักในการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ ช้
การช่วยเหลือแม่โดยการสร้ างเสริ มความสามารถเป็ นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในแนวทางปฏิบตั แิ บบล่างสูบ่ นนี ้ อย่างไรก็ตาม ในการที่จะ
ให้ การเสริ มก�ำลังในขันต้
้ นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขัดขวางความ
รุนแรงจากความคิดสุดโต่งได้ ผู้เป็ นแม่ต้องได้ รับการสนับสนุนภายใน
สังคมภาคพลเรื อน

บทสรุ ป

แม่คือผู้ที่อยูใ่ นแนวหน้ า สถานะของแม่มีความส�ำคัญมากยิ่งกว่า
หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจในท้ องถิ่นที่ได้ รับมอบหมายภารกิจให้ ตอบสนอง
ต่อความอยุตธิ รรมแทนที่จะเป็ นการป้องกัน เนื่องจากสังคมในทัว่ โลก
ยังขาดความสามารถในการก�ำจัดต้ นเหตุมากมายและแหล่งที่มาของ
ข้ อความเกี่ยวกับการใช้ ความรุนแรง ทางเลือกเดียวของเราคือการสร้ าง
ความยืดหยุน่ ขึ ้นจากภายใน
การแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับพลังด้ านอารมณ์จากภายในซึง่ ท�ำให้ เด็กมี
ความเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้ หลงเชื่อในอุดมการณ์ของพวกหัวรุนแรง
เช่น ความโกรธ ความขุน่ เคือง การยอมจ�ำนน หรื อการขาดเป้าหมาย
และการขาดพวกพ้ อง จ�ำเป็ นต้ องใช้ การให้ ความสนใจเป็ นรายบุคคล
และการสนับสนุนจากผู้ที่ไว้ วางใจได้ และพร้ อมที่จะช่วยเหลือ ความ
รุนแรงจากความคิดสุดโต่งซึง่ เข้ าใจกันว่าเป็ นอาการอย่างหนึง่ ของ
ความบกพร่องทางอารมณ์ โดยธรรมชาติแล้ วจะอยูน่ อกเหนือขอบเขต
ของรัฐบาลและหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจในท้ องถิ่น อันที่จริ งแล้ ว เรื่ องนี ้
จ�ำเป็ นต้ องอาศัยการมีสว่ นร่วมของสังคมภาคพลเรื อน
แม่คือจุดศูนย์กลางของบ้ าน แม่เป็ นคนแรกที่รับรู้ถงึ ความ
เปลี่ยนแปลงในตัวลูก เช่น ความโกรธ ความกระวนกระวาย และการ
แยกตัวตามล�ำพัง แม่มีความสามารถที่เป็ นเอกลักษณ์ในการเข้ าถึงและ
เชื่อมโยงกับลูกของตนได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ยังคงเป็ นเช่นนันตลอดช่
้
วง
เวลาที่เด็กเหล่านี ้มีปฏิสมั พันธ์เพิ่มมากขึ ้นกับโลกภายนอก แม่เป็ นองค์
ประกอบที่ส�ำคัญในการสร้ างความยืดหยุน่ ในการใช้ ชีวิตในสังคม
การมุง่ เป้าไปที่ศกั ยภาพในเชิงป้องกันของแม่และการสร้ างกลไก
เพื่อเสริ มความสามารถให้ กบั แม่ในฐานะเป็ นพันธมิตรด้ านความ
มัน่ คงถือเป็ นส่วนที่จ�ำเป็ นอย่างแท้ จริ งในโครงสร้ างด้ านความมัน่ คง
ที่มีประสิทธิผลและคุ้มทุน สิง่ นี ้เป็ นเรื่ องยากและสมควรที่จะได้ รับ
การยกย่องและการสนับสนุน โดยรวมแล้ วไม่เพียงแต่แม่เท่านันที
้ ่จะ
ได้ ประโยชน์มากที่สดุ แต่โลกโดยรวมก็จะได้ รับประโยชน์จากความ
พยายามนี ้ด้ วยเช่นกัน. o
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การรั กษาสิ่งแวดล้ อม

เ

ผู้มีสว่ นได้ เสียในทะเลจีนใต้ หาทางแก้ ไขการถมทะเลของจีนเพื่อสร้ าง
พื ้นที่และความล้ มเหลวในการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

นายจีรี โคมิเน็ก | ภาพโดย รอยเตอร์

มื่อมองในด้ านสิง่ แวดล้ อม ทะเลจีนใต้ คือขุมทรัพย์ของ
นานาชาติเนื่องจากที่นี่เป็ นแหล่งที่มีความหลากหลายของ
ชีวภาพทางทะเลที่คิดเป็ นปริ มาณหนึง่ ในสามของโลก นอก
เหนือจากความงามของน� ้ำทะเลสีน� ้ำเงินเข้ มและสีเขียวแล้ ว ภูมิภาค
นี ้ยังเปรี ยบเสมือนเสาหลักที่สำ� คัญยิ่งทางด้ านระบบนิเวศของโลก
ทะเลจีนใต้ สร้ างความมัน่ คงทางอาหารแก่สตั ว์ทะเล และเป็ นแหล่ง
โปรตีนส�ำคัญในแต่ละวันของประชากรหนึง่ ในเจ็ดของโลก
“หากไม่รวมจีน คาดว่าน่าจะมีประชากรที่อาศัยอยูใ่ นประเทศ
รอบ ๆ ทะเลจีนใต้ ราว 500 ล้ านคนต้ องพึง่ พาปลาที่จบั ได้ ในภูมิภาค
นี ้เป็ นแหล่งอาหารประจ�ำวัน” ดร.อลัน ฟรี ดแลนเดอร์ นักชีววิทยาทาง
ทะเลแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมาเนา กล่าว
ดร.ฟรี ดแลนเดอร์ และนักวิทยาศาสตร์ อีกหลายคนเชื่อว่า ทุก
ประเทศในภูมิภาคนี ้ ทังบรู
้ ไน จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
ไต้ หวันและเวียดนาม ล้ วนท�ำการประมงเกินขนาด ซึง่ ท�ำให้ กรณีพิพาท
เรื่ องอาณาเขตที่รุนแรงอยูแ่ ล้ วยิ่งเลวร้ ายขึ ้นไปอีก
“น� ้ำมันและก๊ าซไม่ใช่เรื่ องใหญ่พอที่จะเป็ นประเด็น แต่ปริ มาณปลา
ในทะเลต่างหากที่เป็ นประเด็น” ดร.จอห์น แมกมานัส ศาสตราจารย์ผ้ ู
สอนวิชาชีววิทยาทางทะเลของมหาวิทยาลัยไมอามีกล่าว
ดร.แมกมานัสยังระบุด้วยว่า รัฐบาลจีนสนับสนุนน� ้ำมันให้ แก่เรื อ
ประมงพาณิชย์ 50,000 ล�ำที่เข้ ามาจับปลาในทะเลจีนใต้ รวมถึงเรื อที่
อยูใ่ นหมูเ่ กาะสแปรตลีและบริ เวณรอบ ๆ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีความขัดแย้ ง
สูง “เรื อประมงเหล่านี ้ติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสารประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ ลกู
เรื อสามารถขอความช่วยเหลือจากทหารหรื อหน่วยยามฝั่ งของจีนหาก
รู้สกึ ว่าตนถูกท้ าทายจากเรื อที่ตดิ ธงของประเทศอื่นที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับทะเลจีนใต้ ” ดร.แมกมานัสกล่าว
“กฎข้ อแรกคือ ห้ ามให้ เงินสนับสนุนการท�ำประมง” ดร.แมกมานัส
กล่าวเพิ่มเติมโดยระบุวา่ นโยบายดังกล่าวจะน�ำไปสูก่ ารท�ำการประมง
เกินขนาดในภูมิภาคแห่งนี ้
นักวิทยาศาสตร์ ประมาณการว่า การท�ำการประมงเกินขนาดส่ง
ผลให้ สตั ว์น� ้ำที่เป็ นนักล่าที่อยูบ่ นสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเลจีนใต้
มีจ�ำนวนลดลงถึงร้ อยละ 50 จากปี พ.ศ. 2503 ถึงปี พ.ศ. 2543 สัตว์
น� ้ำเหล่านี ้ ได้ แก่ ปลาเก๋า ปลากระพง ปลามง ปลาทูนา่ (หกสายพันธุ์)
ปลาแมกเคอเรล (หลายสายพันธุ์) และฉลาม ซึง่ ยังคงเป็ นเป้าหมาย
หลักของการท�ำประมงเชิงพาณิชย์ในทะเลจีนใต้
“จากการประมาณการอย่างอนุรักษ์ นิยม ผมเชื่อว่าอีกเพียงหนึง่
ทศวรรษนับจากนี ้เราจะไปถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ ไขความเสียหายที่เกิด
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กับสิง่ มีชีวิตในทะเลจีนใต้ ได้ หากเราไม่ท�ำอะไรบางอย่างโดยเร็วเพื่อ
หยุดการท�ำประมงเกินขนาด และการท�ำลายแนวปะการังจากการขุด
ลอกและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง” ดร.ฟรี ดแลนเดอร์ กล่าว
แม้ วา่ หลายประเทศรวมทังจี
้ น มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนาม
จะยังคงมีก�ำลังทหารประจ�ำการอยูใ่ นทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะเวียดนาม
ซึง่ มีจ�ำนวนทหารมากที่สดุ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมานี ้ จีนถือเป็ น
ประเทศที่ด�ำเนินยุทธศาสตร์ แบบแข็งกร้ าวมากที่สดุ เพื่อยึดครองและ
แปรเปลี่ยนแนวปะการังและโขดหิน (ซึง่ ปกติจะจมอยูใ่ ต้ น� ้ำยกเว้ น
ในช่วงน� ้ำลง) ในหมูเ่ กาะสแปรตลีให้ กลายเป็ นค่ายทหาร โดยมีจดุ
ประสงค์ในการอ้ างสิทธิเหนืออาณาเขตเพิ่มขึ ้นในภูมิภาคนี ้เพื่อขยาย
ขอบเขตการท�ำประมงเชิงพาณิชย์ซงึ่ ขัดกับหลักความยัง่ ยืน
จีนซึง่ เป็ นประเทศที่มีเรื อขุดมากที่สดุ ในโลกก�ำลังด�ำเนินการตาม
นโยบายขุดทรายเพื่อเพิ่มขนาดฐานที่มนั่ ด่านนอกของตนในหมูเ่ กาะ
สแปรตลี การกระท�ำดังกล่าวส่งผลเสียต่อแนวปะการังในแถบนี ้ ซึง่ เป็ น
แหล่งของสัตว์ทะเลนานาชนิดที่เชื่อว่ามีความหลากหลายมากกว่าที่
พบในฮาวายหรื อแคริ บเบียนราว ๆ ห้ าถึงเจ็ดเท่า
“สันปะการังมีความส�ำคัญมาก และต้ องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
เพราะมันไม่ได้ เป็ นแค่ที่อยูข่ องสัตว์น� ้ำนานาชนิดเท่านัน้ แต่ยงั ช่วย
ป้องกันบึงน� ้ำเค็มซึง่ เป็ นที่วางไข่ของปลาและสัตว์น� ้ำอื่น ๆ บึงน� ้ำเค็ม
ท�ำหน้ าที่เป็ นแหล่งอนุบาลส�ำหรับตัวอ่อนของปลา” ดร.แมกมานัส
กล่าว
ภูมิภาคนี ้เป็ นที่อยูข่ องตัวอ่อนจ�ำนวนมหาศาลซึง่ ถือเป็ นต้ นก�ำเนิด
ความอุดมสมบูรณ์ของสิง่ มีชีวิตในทะเล แต่ในขณะเดียวกันที่นี่ก็ก�ำลัง
ถูกท�ำลายอย่างเป็ นระบบด้ วยวิธีการที่เป็ นอันตราย ตามความเห็นของ
ดร.แมกมานัสและนักชีววิทยาทางทะเลอื่น ๆ ที่ท�ำการศึกษาวิจยั เกี่ยว
กับทะเลจีนใต้
“ทุกประเทศที่มีอาณาเขตติดกับทะเลจีนใต้ ตา่ งพากันจับปลาที่
อยูใ่ กล้ กบั แนวชายฝั่ งของตนเองไปจนแทบจะหมดเกลี ้ยง จึงต้ องออก
เรื อไปท�ำการประมงห่างฝั่ งไกลออกไปเรื่ อย ๆ สิง่ หนึง่ ที่เราต้ องใช้ เวลา
นานมากกว่าจะเข้ าใจก็คือ ทัง้ ๆ ที่มีการท�ำประมงเกินขนาดกันอย่าง
แพร่หลาย ท�ำไมเราจึงไม่เห็นว่าสัตว์ทะเลหลายชนิดหายไปจากแถบ
นี ้ และค�ำตอบก็คือตัวอ่อนของสัตว์น� ้ำมากมายที่พบในแนวปะการัง
นัน่ เอง” ดร.แมกมานัสกล่าว
ประเทศหนึง่ ที่คอยดูแลปกป้องแนวปะการังตามแนวชายฝั่ งของ
ตนมาโดยตลอดคือบรูไน ซึง่ ออกกฎหมายห้ ามท�ำการประมงใกล้ กบั
แท่นขุดเจาะน� ้ำมันกลางทะเลโดยเด็ดขาด

“

เราจะเห็นได้ จากโปรแกรม
กูเกิล เอิร์ธ ว่ าจีนได้ สร้ าง
เกาะเทียมขนาด 12.82
ตารางกิโลเมตร และได้
ถมแนวปะการั งระหว่ าง
กระบวนการก่ อสร้ างไปด้ วย
ตัวอย่ างเช่ น แนวปะการั ง
มิสชีฟก็หายไปจนหมด”
— ดร.จอห์ น แมกมานัส ศาสตราจารย์ ด้าน
ชีววิทยาทางทะเลแห่ งมหาวิทยาลัยไมอามี

นักด�ำน�ำ้ ลอยอยู่เหนือดงปะการังซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ นปะการังทีต่ าย
แล้ วใกล้ กบั เกาะทิโอแมนในทะเลจีนใต้ นักวิทยาศาสตร์ วติ กว่ า
โครงการถมทะเลเพือ่ สร้ างพืน้ ทีข่ องจีนในหมู่เกาะสแปรตลีได้ ก่อ
ให้ เกิดความเสี ยหายอย่ างร้ ายแรงต่ อระบบปะการังทีส่ � ำคัญ
IAPD FORUM

47

ความพยายาม

เ
กระบวนการขุดทรายจากทะเลเพือ่ สร้ างแผ่ นดินใหม่ ตามแบบฉบับของจีน อาจมีผล
กระทบร้ ายแรงต่ อสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ในหมู่เกาะทีม่ คี วามเปราะบางในทะเลจีนใต้

หลักฐานทางดาวเทียม

บรรดานักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลจีนก�ำลัง
ขยายขนาดของแนวปะการังและโขดหินในหมูเ่ กาะสแปรตลีอย่างอุกอาจด้ วยการขุดลอก
ทรายและน�ำไปถมบริ เวณแนวปะการังที่เปราะบาง แนวปะการังและโขดหินเหล่านี ้โดย
ปกติจะจมอยูใ่ ต้ น� ้ำยกเว้ นในช่วงน� ้ำลง
“เราจะเห็นได้ จากโปรแกรมกูเกิล เอิร์ธ ว่าจีนได้ สร้ างเกาะเทียมขนาด 12.82 ตาราง
กิโลเมตร และได้ ถมแนวปะการังระหว่างกระบวนการก่อสร้ างไปด้ วย ตัวอย่างเช่น แนว
ปะการังมิสชีฟก็หายไปจนหมด” ดร.แมกมานัสกล่าว
ดร.แมกมานัสกล่าวว่ายังมีเกาะอื่น ๆ อีก 20 เกาะที่มีร่องรอยของการขุดลอก โดย
รัฐบาลจีนได้ น�ำกองเรื อออกไปขุดลอกทรายจากหมูเ่ กาะใกล้ เคียง
“การถมทรายได้ ท�ำลายแนวปะการังในบริ เวณเกาะต่าง ๆ เจ็ดเกาะ และยังมีเกาะ
อื่น ๆ อีก 20 เกาะที่ก�ำลังมีความเสี่ยง” ดร.แมกมานัสกล่าว เมื่อสันปะการังได้ รับความ
เสียหาย เกาะก็จะถูกคลื่นกัดเซาะได้ งา่ ยขึ ้นในฤดูพายุไต้ ฝนุ่ และในที่สดุ ก็ต้องท�ำการขุด
ลอกทรายเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมเกาะเทียมที่สร้ างขึ ้นเนื่องจากมีการสูญเสียพื ้นที่ไปในช่วง
ไต้ ฝนุ่

การแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการทางกฎหมาย

เหล่านักวิทยาศาสตร์ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐจากภูมิภาคทะเลจีนใต้ และผู้เชี่ยวชาญด้ าน
กฎหมายระหว่างประเทศต่างเห็นพ้ องกันว่า มีวิธีการแก้ ปัญหาที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ จีน
ท�ำลายแนวปะการังอย่างต่อเนื่องโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อการอ้ างสิทธิ อย่างไรก็ตาม วิธี
การแก้ ปัญหาต้ องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างนานาชาติ “ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ทะเลจีนใต้ อาจใช้ กลไกทางกฎหมายเพื่อหยุดยังการท�
้
ำลายแนวปะการังที่ด�ำเนินอยูใ่ น
ปั จจุบนั แต่ปัญหาคือ การใช้ กลไกดังกล่าวจะบรรลุผลส�ำเร็ จก็ตอ่ เมื่อมีเจตจ�ำนงทางการ
เมืองที่จะกระท�ำการดังกล่าวเท่านัน”
้ ดร.ยูนา ลีออนส์ จากศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ กล่าว
บรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวเห็นพ้ องว่า สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต้ องมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการนี ้ อย่างไรก็ตาม ผู้
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มื่อต้ องเผชิญกับความเสี่ยงโดยแท้ จริ งว่าฝูง
ปลาที่เคยมีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ก�ำลังจะ
หายไปเนื่องจากการท�ำประมงเกินขนาดและการ
ท�ำลายแนวปะการัง รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์จงึ ด�ำเนิน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ แน่ใจว่าสภาพแวดล้ อมทาง
ทะเลภายในน่านน� ้ำอธิปไตยของตนจะปลอดภัย
จากการบริ หารจัดการที่ผิดพลาด
“ทางการฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ท�ำโครงการฟื น้ ฟูปะการัง
เพื่อเยียวยาปะการังที่เสียหายให้ กลับมามีสภาพ
ดีดงั เดิม” ดร.เอ็ดการ์ โด โกเมซ ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ ประจ�ำภาควิชาชีววิทยาทางทะเล
แห่งสถาบันศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
มหาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าว
“ปั จจุบนั ก�ำลังมีการศึกษาสภาพความเสีย
หายของปะการัง และหวังว่าเราน่าจะทราบผล
ภายในสองปี นี ้” ดร.โกเมซกล่าวเพิ่มเติม
ฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นหัวหอกในการอนุรักษ์ สงิ่
แวดล้ อมเพื่อคุ้มครองการประมงและทรัพยากร
ทางทะเลรวมทังระบบปะการั
้
งในภูมิภาคมาหลาย
ปี แล้ ว ตัวอย่างเช่น รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ก่อตัง้
ส�ำนักงานประมงและทรัพยากรทางทะเลขึ ้นในปี
พ.ศ. 2541
นายเอซิส เปเรซ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ประมงและทรัพยากรทางทะเลและปลัดกระทรวง
การเกษตรฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้ ตอกย� ้ำความส�ำคัญของ
ทรัพยากรเหล่านี ้ที่ชว่ ยสร้ างอาชีพแก่ชาวประมง
ฟิ ลปิ ปิ นส์ การท�ำลายแนวปะการังอย่างไม่ลดละ
จะส่งผลกระทบกับชุมชนประมงอย่างน้ อยเก้ าแห่ง
ตลอดแนวชายฝั่ งทางตะวันตกของประเทศ ซึง่
เท่ากับชีวิตชาวบ้ านกว่า 12,000 ชีวิตที่มีรายได้
หลักจากอาชีพท�ำประมง
“เราอยากให้ จีนเคารพข้ อผูกพันสากลและ
นึกถึงประชาชนนับล้ าน ๆ คน ไม่ใช่เฉพาะใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์เท่านัน้ ที่ต้องพึง่ พาทรัพยากรทางทะเลที่
ส�ำคัญอย่างยิ่งเหล่านี ้” นายเปเรซกล่าว “เราไม่อาจ
ยอมให้ จีนท�ำการถมทะเลเพื่อสร้ างพื ้นที่และท�ำการ
ประมงแบบท�ำลายสิง่ แวดล้ อมต่อไปได้ เพราะนัน่
อาจเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงทางอาหารของ
โลกและความหลากหลายทางชีวภาพ” นายเปเรซ
อธิบาย
นอกจากนี ้ ส�ำนักงานประมงและทรัพยากร
ทางทะเลยังปิ ดแหล่งประมงบางส่วนซึง่ จ�ำนวนสาย
พันธุ์ปลาลดลงจนน่าตกใจเนื่องจากการท�ำประมง
เกินขนาด หรื อในจุดที่ปะการังและตัวอ่อนของสัตว์

ด้ านสิ่งแวดล้ อมของฟิ ลิปปิ นส์
น� ้ำ ตกอยูใ่ นความเสี่ยงที่จะถูกท�ำลาย พื ้นที่ท�ำการ
ประมงจะถูกปิ ดไปเรื่ อย ๆ จนกว่าสัตว์ทะเลจะมี
เวลามากพอที่จะฟื น้ คืนสูส่ ภาพปกติ
“น่าเสียดายที่เราไม่สามารถท�ำการศึกษาแบบ
เดียวกันนี ้ในหมูเ่ กาะสแปรตลีเนื่องจากทางการจีน
ไม่อนุญาตให้ เราเข้ าไปในบริ เวณดังกล่าว ทุกครัง้
ที่คณะนักวิทยาศาสตร์ ของเราพยายามจะเข้ าไป
ในพื ้นที่ก็จะพบกับเรื อของกองทัพเรื อหรื อหน่วย
ยามฝั่ งของจีนที่บงั คับให้ คณะของเรากลับออกมา”
ดร.โกเมซกล่าว
จีนได้ ท�ำลายแนวปะการังไปแล้ วเป็ นพื ้นที่
อย่างน้ อย 800 เฮกตาร์ ด้ วยการเทปูนซีเมนต์หรื อ
การขุดทราย ดร.โกเมซระบุและกล่าวเพิ่มเติมว่า
ปะการังที่เสียหายจากการกระท�ำดังกล่าวต้ องใช้
เวลานานนับ 100 ปี จึงจะฟื น้ ตัวกลับมาได้
“ปั ญหาคือเราไม่ทราบว่าปะการังเสียหายหรื อ
ถูกท�ำลายไปมากแค่ไหนแล้ ว” ดร.โกเมซกล่าว
การศึกษาของนักวิจยั ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์เปิ ดเผย
ว่า เมื่อถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 จีนได้ ท�ำลาย
พื ้นที่บางส่วนในหมูเ่ กาะสแปรตลีไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
รวมถึงส่วนหนึง่ ของแนวปะการังเฟี ยรี ครอส และ
แนวปะการรังกาเวน ซึง่ คาดว่าน่าจะกินพื ้นที่ราว
311 เฮกตาร์ (ภาพ 1) นอกจากนี ้ ดร.โกเมซซึง่ ได้
รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ แห่งชาติของฟิ ลปิ ปิ นส์
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ยังระบุด้วยว่า ประเทศที่
ตังอยู
้ ร่ อบทะเลจีนใต้ ต้องแบกรับความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจคิดเป็ นมูลค่า 108.9 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 3,916 ล้ านบาท) ต่อปี ทังนี
้ ้
ค�ำนวณจากผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมของ
ระบบนิเวศต่อสุขภาวะของมนุษย์ซงึ่ คิดเป็ นมูลค่า
350,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 12.6 ล้ าน
บาท) ต่อเฮกตาร์ ตอ่ ปี ดร.โกเมซเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้
ระหว่างการแถลงข่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
ดร.โกเมซระบุวา่ นอกจากจะก่อสร้ างฐานที่มนั่
ทางทหารในทะเลฟิ ลปิ ปิ นส์ตะวันตกแล้ ว การที่เรื อ
ประมงสัญชาติจีนลักลอบจับหอยมือเสือ ปะการัง
และสัตว์น� ้ำอื่น ๆ ก็ท�ำความเสียหายให้ กบั ความ
สมดุลทางนิเวศวิทยาของพื ้นที่ซ� ้ำแล้ วซ� ้ำเล่า หอยที่
ได้ จากการท�ำประมงผิดกฎหมายจะถูกขนส่งไปยัง
จีนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะที่มณฑลไห่หนาน เพื่อ
แปรรูปและจ�ำหน่ายเป็ นของที่ระลึก เช่น งานฝี มือ
จากปะการัง ก�ำไลเปลือกหอย สร้ อยเปลือกหอย
และเปลือกหอยแกะสลัก “แนวปะการังอันอุดม
สมบูรณ์ในทะเลฟิ ลปิ ปิ นส์ตะวันตกไม่ได้ มีความ

ส�ำคัญเฉพาะกับมนุษย์เท่านัน้ แต่ยงั มีผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตของทรัพยากรสัตว์น� ้ำในบริ เวณทะเล
ชายขอบทวีปจากสภาวะเชื่อมต่อของตัวอ่อนของ
สัตว์น� ้ำอีกด้ วย” ดร.โกเมซอธิบาย
ก่อนหน้ านี ้ กระทรวงการต่างประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
เคยเรี ยกร้ องให้ จีนหยุดถมทะเลเพื่อสร้ างเกาะ
เทียมในทะเลฟิ ลปิ ปิ นส์ตะวันตก ซึง่ ไม่เพียงท�ำลาย
สมดุลทางนิเวศเท่านัน้ แต่ยงั “คุกคามสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาค” ด้ วย
ในอดีต ฟิ ลปิ ปิ นส์พงึ่ พาทะเลจีนใต้ ในการท�ำ
้
ประมงคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของผลผลิตปลาทังหมด
ของประเทศ แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี ้รัฐบาลจีนปฏิเสธ
ไม่ยอมให้ เรื อประมงฟิ ลปิ ปิ นส์เข้ ามาจับปลาใน
แหล่งประมงหลายจุดในทะเลจีนใต้
“ช่วงสองปี ที่ผา่ นมา ทางการจีนห้ ามชาว
ประมงฟิ ลปิ ปิ นส์จบั ปลาที่หมูเ่ กาะปะการังสการ์
โบโรห์ โชล หรื อในบริ เวณใกล้ เคียง เรื อของกองทัพ
เรื อและหน่วยยามฝั่ งจีนถึงกับฉีดน� ้ำจากท่อฉีดน� ้ำ
อัดแรงดันใส่ลกู เรื อประมงฟิ ลปิ ปิ นส์ ลองนึกดูวา่ จะ
เป็ นอย่างไรถ้ าเราถูกห้ ามท�ำประมงในบริ เวณที่เรา
จับปลามาหลายชัว่ คน” ดร.โกเมซกล่าว
รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ใช้ กระบวนการทางกฎหมาย
เพื่อคัดค้ านการกระท�ำของจีนด้ วยการน�ำข้ อพิพาท
เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและการอ้ างสิทธิใน
พื ้นที่ภายในเส้ นประเก้ าเส้ นไปร้ องเรี ยนต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการสหประชาชาติเพื่อให้ มีการตัดสิน
ชี ้ขาด
“ประเทศที่อ้างสิทธิควรพยายามแก้ ไขข้ อ
พิพาทเรื่ องอาณาเขตด้ วยสันติวิธี เช่น การเจรจา
และการหารื อ โดยไม่ต้องใช้ ก�ำลังหรื อขูว่ า่ จะใช้
ก�ำลังเพื่อบังคับให้ เป็ นไปตามการอ้ างสิทธิของ
ตนแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทังนี
้ ้เพื่อรักษาสันติภาพ
เสถียรภาพและความมัน่ คงในภูมิภาค” นายชาร์ ลส์
โฮเซ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ระบุ
การถมทะเลเพื่อสร้ างพื ้นที่ของจีนเป็ น
“กิจกรรมที่ละเมิดปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบตั ขิ อง
ภาคีในทะเลจีนใต้ พ.ศ. 2545 ระหว่างอาเซียน
และจีนอย่างร้ ายแรง กิจกรรมเหล่านี ้ท�ำให้ สภาพ
แวดล้ อมทางทะเลและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลของภูมิภาคเสียหายจนไม่อาจแก้ ไข
ได้ ฟิ ลปิ ปิ นส์ขอให้ จีนใส่ใจข้ อเรี ยกร้ องของภูมิภาค
และประชาคมโลกที่ต้องการให้ จีนยุตกิ ิจกรรมที่
ก�ำลังด�ำเนินอยูแ่ ละปฏิบตั ติ ามความในข้ อ 5 ของ
ปฏิญญาดังกล่าว” นายโฮเซกล่าวเพิ่มเติม

นายจีรี โคมิเน็ก

ภาพ 1
พืน้ ที่ระบบนิเวศแนวปะการั งในหมู่เกาะสแปรตลีโดย
ประมาณที่ถูกจีนท�ำลาย ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
แนวปะการั ง

พื ้นที่ที่ถกู ท�ำลาย
(เฮกตาร์ )

กาเวน

14

ยูเนียนนอร์ ธ

7.5

ยูเนียนเซาท์

12.5

คูอาร์ เตอรอน

12

เฟี ยรี ครอส

265

รวมพืน้ ที่ถมทะเล

311

ข้ อมูลจาก: ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติในการบรรยายเรื่ อง
“การท�ำลายระบบนิเวศปะการังและการใช้ ทรัพยากรสัตว์ที่ใกล้
จะสูญพันธุ์มากเกินศักยภาพ: การท�ำลายความหลากหลายทาง
ชีวภาพและผลิตผลทางเศรษฐกิจ” โดยศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร.เอ็ดการ์ โด ดี. โกเมซ และคณะ จากสถาบันศึกษาด้ าน
วิทยาศาสตร์ ทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์

ส�ำนักงานประมงและ
ทรั พยากรทางทะเล
ของฟิ ลิปปิ นส์
ส�ำนักงานประมงและทรัพยากรทางทะเลในสังกัด
กระทรวงการเกษตรฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นหน่วยงานภาค
รัฐที่รับผิดชอบการพัฒนา ปรับปรุง จัดการและ
อนุรักษ์ การประมงและทรัพยากรทางทะเลของ
ประเทศ
ภารกิจของส�ำนักงานประมงและทรัพยากรทาง
ทะเล:
• อนุรักษ์ คุ้มครองและบริ หารจัดการการ
ประมงและทรัพยากรทางทะเลของประเทศ
เพื่อความยัง่ ยืน
• บรรเทาความยากจนและสร้ างอาชีพเสริ ม
แก่ชาวประมงพื ้นบ้ าน
• เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำ
ภายในขีดจ�ำกัดทางนิเวศวิทยา
• ใช้ ทรัพยากรนอกชายฝั่ งและในทะเลลึก
อย่างคุ้มค่าที่สดุ
• พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้ อมูลจาก: http://www.bfar.da.gov.ph/aboutUS
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ตัดไม้ ทงั ้ ป่ าเพื่อท�ำลานจอดรถ
นักวิทยาศาสตร์ เตือนภัยจากการถมทะเลของจีนเพื่อสร้ างพื ้นที่บนแนวปะการัง

เ

รอยเตอร์

หล่านักวิทยาศาสตร์ กงั วลว่า การถมทะเลสร้ าง
เกาะเทียมของจีนในหมูเ่ กาะสแปรตลีซงึ่ เป็ นดิน
แดนพิพาทในทะเลจีนใต้ สร้ างความเสียหายอย่างร้ าย
แรงต่อระบบปะการังที่ส�ำคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และจะยังคงสร้ างความเสียหายเช่น
นี ้ต่อไป
การที่จีนใช้ ปะการังและทรายที่ขดุ ขึ ้นมาเพื่อ
สร้ างเกาะเทียมบนแนวปะการังเจ็ดแห่งยังได้ ท�ำลาย
ระบบปะการังในพื ้นที่โดยรอบอีกด้ วย นัน่ หมายความ
ว่าพื ้นที่ที่ได้ รับความเสียหาย อาจกว้ างใหญ่กว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ในตอนแรก ตามค�ำกล่าวของนัก
วิทยาศาสตร์ หลายรายที่ศกึ ษาภาพหมู่เกาะสแปรตลี
ที่ถ่ายจากเทียม
ความกังวลดังกล่าวสวนทางกับถ้ อยแถลงอย่าง
เป็ นทางการของจีนที่ระบุวา่ รัฐบาลยึดมัน่ ในการ
พิทกั ษ์ ปะการังและสภาพแวดล้ อมทางทะเลอื่น ๆ
ในทะเลจีนใต้ ตามข้ อผูกพันภายใต้ อนุสญ
ั ญาของ
สหประชาชาติ
ดร.จอห์น แมกมานัส นักชีววิทยาทางทะเลชื่อดัง
แห่งมหาวิทยาลัยไมอามีซงึ่ ท�ำวิจยั ในทะเลจีนใต้ ร่วม
กับกลุม่ นักวิทยาศาสตร์ ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ กล่าวกับบรรดา
ผู้เชี่ยวชาญในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ว่า การถม
ทะเลเพื่อสร้ างเกาะเทียมของจีน “ส่งผลให้ พื ้นที่แนว
ปะการังเกิดความเสียหายถาวรในอัตราที่รวดเร็ วที่สดุ
ในประวัตศิ าสตร์ ของมนุษยชาติ”
นอกเหนือจากบริ เวณที่ท�ำการก่อสร้ างแล้ ว
ปะการังในบริ เวณกว้ างยังถูกท�ำลายจากการขุดทราย
จากบึงน� ้ำเค็มเพื่อน�ำไปใช้ บนเกาะใหม่และการขุดลอก
พื ้นทะเลเพื่อเข้ าถึงเกาะใหม่ดงั กล่าว ดร.แมกมานัส
เขียนในกระดานข่าวสมุทรศาสตร์ บนเว็บไซต์ที่อยู่
ภายใต้ การดูแลขององค์การบริ หารสมุทรศาสตร์ และ
บรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริ กาซึง่ เป็ นหน่วยงานของ
รัฐบาลกลาง
ดร.แมกมานัสสนับสนุนให้ ประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์
ลืมข้ อพิพาทระหว่างกันไปก่อน และสร้ าง “สวน
สันติภาพ” ทางทะเลเพื่ออนุรักษ์ สงิ่ ที่ยงั เหลืออยู่
“ผมไม่ร้ ูจะหาค�ำไหนมาอธิบายสิง่ ที่เกิดขึ ้น
นอกจากจะเปรี ยบเทียบด้ วยส�ำนวนที่เรามักจะได้ ยิน
บ่อย ๆ ในแวดวงป่ าไม้ นัน่ ก็คือ พวกเขาตัดไม้ ทงป่
ั้ า
เพื่อท�ำลานจอดรถ” ดร.แมกมานัสกล่าว
การวิพากษ์ วิจารณ์ของต่างชาติสว่ นใหญ่เกี่ยวกับ
การสร้ างเกาะใหม่ของจีนจะมุง่ เน้ นที่ความตึงเครี ยดที่
เกิดขึ ้น หรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อเสรี ภาพในการ
เดินเรื อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลจีนกล่าวว่าสิง่
ก่อสร้ างของตนจะมีวตั ถุประสงค์ทางทหารที่ยงั ไม่ระบุ
ภารกิจอีกด้ วย
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มีเพียงฟิ ลปิ ปิ นส์เท่านันที
้ ่กล่าวหาจีนอย่างเปิ ด
เผยว่าเป็ นสาเหตุที่ท�ำให้ ระบบนิเวศเสียหาย รัฐบาล
ฟิ ลปิ ปิ นส์ระบุวา่ การถมทะเลเพื่อสร้ างพื ้นที่ของจีน
ท�ำให้ ประเทศต่าง ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้
ได้ รับความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 281 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 10,108 ล้ านบาท) ต่อปี เมื่อ
ถูกถามเกี่ยวกับสิง่ ที่นกั วิทยาศาสตร์ กงั วล กระทรวง
การต่างประเทศของจีนก็อ้างแถลงการณ์เมื่อเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ของทบวงกิจการทางมหาสมุทร
ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลงานด้ านทะเลของจีนที่
ระบุวา่ จีนมีมาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้ อมมากมาย
“ผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการังจะมีลกั ษณะ
เฉพาะที่ที่เกิดขึ ้นชัว่ คราว และสามารถควบคุมและ
ฟื น้ ฟูได้ ” กระทรวงการต่างประเทศของจีนชี ้แจง
และปฏิเสธที่จะให้ ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี ้
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เจ้ าหน้ าที่สหรัฐฯ ระบุวา่ เรื อขุดของจีนได้ ขดุ ทราย
ในหมูเ่ กาะสแปรตลีเพิ่มขึ ้นอีก 2,000 เอเคอร์ (800
เฮกตาร์ หรื อ 8 ตารางกิโลเมตร) นับตังแต่
้ ปลายปี พ.ศ.
2556 เป็ นต้ นมา
ประเทศอื่น ๆ ที่อ้างสิทธิโดยเฉพาะเวียดนาม
ได้ ถมทะเลเพื่อรองรับฐานที่มนั่ ที่มีอยู่ หรื อขยาย
ท่าเรื อและทางวิ่งเครื่ องบินแต่ในขนาดที่เล็กกว่าจีน
มาก ประเทศอื่น ๆ ที่อ้างสิทธิในหมูเ่ กาะสแปรตลียงั
ประกอบด้ วย บรูไน มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์และไต้ หวัน
นักวิทยาศาสตร์ ระบุวา่ แม้ แนวปะการังในหมูเ่ กาะ
สแปรตลีจะมีขนาดค่อนข้ างเล็กเมื่อเทียบกับระบบ
ปะการังอื่น ๆ ที่ส�ำคัญของโลก แต่ก็ถือว่ามีความหลาก
หลายทางชีวภาพ ตัวอ่อนปะการังและปลาจะช่วย
ขยายพันธุ์แนวปะการังตามชายหาดที่ถกู คุกคามได้
นอกจากนี ้มันยังเป็ นที่อยูข่ องสัตว์ทะเลที่ใกล้ จะ
สูญพันธุ์นานาชนิด เช่น หอยมือเสือ พะยูนและเต่าสาย
พันธุ์ตา่ ง ๆ
จากผลการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
โดยสถาบันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชา
รัตนัมของสิงคโปร์ นางยูนา ลีออนส์ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
วิทยาศาสตร์ และกฎหมายทางทะเลพบว่านอกจาก
แนวปะการังทังเจ็
้ ดแห่งแล้ ว ปะการังน� ้ำตื ้นและพื ้นที่
อื่น ๆ ที่ไม่มีเจ้ าของก็ถกู ขุดลอกเพื่อน�ำมาสร้ างเกาะ
เทียมในบริ เวณใกล้ เคียงด้ วย
“ปั จจุบนั แนวปะการังที่ไม่เคยถูกแตะต้ องมานาน
หลายศตวรรษเพราะอยูใ่ นทะเลอันไกลโพ้ นก็หายไป
จนหมด” นางลีออนส์เขียนหลังท�ำการศึกษาวิจยั ที่
ประกอบด้ วยการส�ำรวจภาพถ่ายดาวจากเทียมความ
ละเอียดสูง

นางลีออนส์ซงึ่ เป็ นนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติสงิ คโปร์ กล่าวว่า เธอได้ เห็นหลักฐานใหม่ ๆ เกี่ยว
กับการขุดแนวปะการังมาถมทะเลในรูปแบบที่จีนนิยม
กระท�ำ แต่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเกิดอะไร
ขึ ้นบ้ างและใครอยูเ่ บื ้องหลัง
“ขนาดของการขุดลอกแนวปะการังที่ก�ำลังด�ำเนิน
อยูใ่ นเกาะร้ างที่หา่ งไกลในทะเลจีนใต้ นนใหญ่
ั้
โตอย่าง
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงประวัตศิ าสตร์ สมัยใหม่
ของมนุษยชาติ” นางลีออนส์กล่าว
“ดูเหมือนว่าเรือขุดของจีนจะเป็ นต้ นเหตุของความ
เสียหายใหญ่หลวงทีเ่ กิดขึ ้น แต่เราไม่ทราบว่าโดยรวม
แล้ วเกิดความเสียหายมากน้ อยเพียงใด รวมทังความเสี
้
ย
หายทีเ่ กิดจากสาเหตุอน่ื ก่อนทีจ่ นี จะเริ่มสร้ างเกาะเทียม”
จุดประสงค์ ท่ นี ่ ากังขา
ทางการจีนกล่าวว่าสิง่ ก่อสร้ างบนเกาะจะช่วยในการ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม รวมทังการค้
้
นหาและกู้ภยั และการ
ติดตามสภาพอากาศ
“ไม่มีใครใส่ใจกับการอนุรักษ์ ระบบนิเวศของเกาะ
ต่าง ๆ แนวปะการังและพื ้นที่ทางทะเลที่เกี่ยวข้ องมาก
ไปกว่าจีน” นายอูหยาง ยูจิง อธิบดีกรมแนวอาณาเขต
และกิจการมหาสมุทรแห่งกระทรวงการต่างประเทศ
ของจีนกล่าวกับส�ำนักข่าวซินหัวในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558
นายยูจิงกล่าวว่า จีนให้ ความส�ำคัญกับ “การ
ก่อสร้ างและการอนุรักษ์ ” เท่า ๆ กัน พร้ อมกับกล่าว
เพิ่มเติมว่าจีนจะปฏิบตั ติ ามข้ อผูกพันภายใต้ อนุสญ
ั ญา
ของสหประชาชาติวา่ ด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และการค้ าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดพันธุ์สตั ว์และพืชป่ า
ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์
นายเทอร์ รี ฮิวจ์ นักชีววิทยาทางทะเลแห่ง
มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ในควีนส์แลนด์ กล่าวว่าการถม
ทะเลเป็ น “ความเสียหายเฉพาะจุด” แต่หมูเ่ กาะสแปร
ตลียงั อาจต้ องเผชิญกับภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าจากการ
ท�ำประมงเกินขนาดในระยะยาวและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ
ผลการศึกษาที่นายฮิวจ์ท�ำร่วมกับนักวิทยาศาสตร์
ชาวจีนในปี พ.ศ. 2555 แสดงว่าการที่ปะการังในพื ้นที่
ลดลงอย่างมากเกิดจากสาเหตุดงั กล่าว ซึง่ ส่งผลกระ
ทบต่อแนวปะการังทัว่ โลก
นายฮิวจ์กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ การสร้ างเกาะเทียม
ของจีนเมื่อมองด้ วยตาจะดูเหมือนสร้ างผลกระทบที่ยิ่ง
ใหญ่ แต่แนวปะการังส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ ถกู ท�ำลายลงไป
แต่อย่างใด
“ปะการังบางส่วนยังอยูใ่ นสภาพค่อนข้ างดี” นาย
ฮิวจ์กล่าว

ภาพถ่ ายจากเครื่องบินตรวจการณ์ พี-8 เอ โพไซดอน ของกอง
ทัพเรือสหรัฐฯ เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เผยให้ เห็นเรือ
ขุดของจีนในน่ านน�ำ้ รอบแนวปะการังมิสชีฟของหมู่เกาะ
สแปรตลี ซึ่งเป็ นดินแดนพิพาทในทะเลจีนใต้

เชี่ยวชาญบางรายแย้ งว่า แม้ จีนจะไม่ได้ เป็ นสมาชิกอาเซียนเต็มตัว แต่
จีนก็ก�ำลังใช้ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันใกล้ ชิดกับประเทศสมาชิก
บางรายเป็ นแรงผลักดันให้ ประเทศเหล่านี ้ล้ มเลิกความพยายามที่จะ
บรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศ “การบรรลุข้อตกลงของอาเซียนจะต้ อง
ยึดถือหลักการฉันทามติเป็ นพื ้นฐาน และในอดีตที่ผา่ นมา สมาชิก
บางราย อาทิ กัมพูชาและลาวซึง่ เป็ นประเทศที่ยากจนมากและติดหนี ้
ประเทศจีนได้ คลายความพยายามที่จะลงมติเห็นชอบร่วมกันในประเด็น
ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ ” ดร.เอ็ดการ์ โด โกเมซ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ประจ�ำภาควิชาชีววิทยาทางทะเลแห่งสถาบัน
ศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าว
ประเทศสมาชิกบางรายของประชาคมนานาชาติแห่งนี ้ได้ เรี ยก
ั ญา
ร้ องให้ ด�ำเนินการตามกฎหมายโดย ใช้ แนวทางของสนธิสญ
แอนตาร์ กติกาเพื่อแก้ ปัญหาในทะเลจีนใต้ เนื่องจากเป็ นข้ อตกลงที่มีผล
บังคับใช้ อยูแ่ ต่เดิม
หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคทะเลจีนใต้ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิ
ในการประมงและการอ้ างสิทธิในดินแดนแย้ งว่า อาจมีการก่อความไม่
สงบหากรัฐไม่ยอมให้ ประชาชนมีสทิ ธิท�ำกิจกรรมประมงเชิงพาณิชย์ใน
ทะเลจีนใต้
“การอ้ างสิทธิจะต้ องยุตลิ งก่อน และรัฐบาลต่าง ๆ ต้ องเลิกอ้ าง
เหตุผลว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากยอมให้ ประชาชนท�ำการ
ประมงต่อไป มิฉะนันจะเกิ
้
ดการจลาจล” ดร.แมกมานัสกล่าว
“นอกจากนี ้ ยังต้ องยุตกิ ิจกรรมที่สนับสนุนการอ้ างสิทธิ เช่น การ
สร้ างที่ท�ำการไปรษณีย์และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เป็ นการแสดงตนของ
รัฐบาลที่ชว่ ยให้ รัฐมีข้ออ้ างในการอ้ างสิทธิในพื ้นที่บางแห่งโดยเฉพาะ”
ดร.แมกมานัสกล่าวเพิ่มเติม และยืนยันว่าจีนต้ องเป็ นแกนน�ำในการแก้
ปั ญหา
มาตรการอื่น ๆ ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญระบุวา่ ควรน�ำมาใช้ ในการแก้ ปัญหา
ได้ แก่ การบริ หารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยอาศัยคณะท�ำงานใน
ระดับภูมิภาคเพื่อให้ มีการประสานงานภายในคณะกรรมการบริ หาร

ทหารจากกองทัพเรือสหรัฐฯ ชี้หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเผยให้ เห็นการ
ก่ อสร้ างในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 บนพืน้ ทีท่ สี่ ร้ างขึน้ ใกล้ กบั แนว
ปะการังเฟี ยรี ครอส ในหมู่เกาะสแปรตลี

นอกจากนี ้ การบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมนอกชายฝั่ งตลอดจนการ
บริ หารจัดการทรัพยากรนอกชายฝั่ งควรด�ำเนินการผ่านองค์กรควบคุม
ระดับพหุภาคี
“จีนคือกุญแจส�ำคัญที่ต้องริ เริ่ มการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้น�ำใหม่
ของโลกเพื่อให้ สถานการณ์เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้น จีนมีแรงกดดันภายใน
ประเทศมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อให้ รัฐบาลหาทางแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้”
ดร.แมกมานัสกล่าว
ดร.แมกมานัสกล่าวว่า แรงกดดันบางส่วนที่ท�ำให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอาจมาจากความพยายามของจีนที่จะฟื น้ ฟูเส้ นทาง
สายไหมทางทะเล เนื่องจากปั จจุบนั การค้ าทัว่ โลกของจีนร้ อยละ 80
ต้ องขนส่งผ่านทะเลจีนใต้
“จีนต้ องการผู้สนับสนุนเพื่อจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว และ
สภาพการณ์ในภูมิภาคทะเลจีนใต้ ขณะนี ้เต็มไปด้ วยการหวาดกลัว
ความขัดแย้ ง ตัวอย่างเช่น ร้ อยละ 80 ของประชากรในฟิ ลปิ ปิ นส์หวาด
กลัวความรุนแรงที่อาจเกิดขึ ้น สิง่ สุดท้ ายที่ทกุ คนต้ องการคือฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ เริ่ มโจมตีเรื อพาณิชย์เนื่องจากข้ อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนไม่ได้ รับ
การแก้ ไข” ดร.แมกมานัสกล่าว o
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ข้ อมู ลผู้น�ำคนส� ำคัญ

พล.จ.
ซาคารีย์ยา
แมนซูร์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับการต่อสูก้ บั การ
ก่อการร้ายในภูมิภาค
และในมัลดีฟส์
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

พล.จ. ซาคารี ย์ยา แมนซูร์ ได้ เข้ าร่วมกับกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงแห่งชาติมลั ดีฟส์
ในปี พ.ศ. 2527 และได้ เข้ าประจ�ำการในอีกแปดปี ต่อมา พล.จ.แมนซูร์ได้ รับการแต่ง
ตังให้
้ เป็ นอธิบดีกรมการต่อต้ านการก่อการร้ ายแห่งกระทรวงกลาโหมและการรักษา
ความมัน่ คงแห่งชาติในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ก่อนหน้ านี ้ พล.จ.แมนซูร์ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการเขตพื ้นที่สว่ นกลางของกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
มัลดีฟส์
ตลอดเวลากว่า 30 ปี ของการรับราชการทหาร พล.จ.แมนซูร์ได้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บญ
ั ชาการและเสนาธิการต่าง ๆ รวมถึงผู้บญ
ั ชาการหน่วยยามฝั่ งของกองก�ำลัง
รักษาความมัน่ คงแห่งชาติมลั ดีฟส์ โดยเป็ นผู้น�ำในการปรับโครงสร้ างและแปรรูปของ
หน่วยยามฝั่ งอย่างรวดเร็ว พล.จ.แมนซูร์ยงั เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการหน่วยยาม
ฝั่ งของกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงแห่งชาติมลั ดีฟส์ และผู้บญ
ั ชาการฝ่ ายพลาธิการ
กองทัพบกที่กองบัญชาการในภูมิภาคหลายแห่ง
พล.จ.แมนซูร์ได้ รับปริ ญญามหาบัณฑิตในสาขายุทธศาสตร์ ความมัน่ คงศึกษาในปี
พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศสหรัฐฯ และยังจบการศึกษาจากโรงเรี ยน
เสนาธิการทหารเรื อสหรัฐฯ และจบหลักสูตรนักเรี ยนทหารเรื อที่วิทยาลัยกองทัพเรื อ
แห่งสหราชอาณาจักร และหลักสูตรนานาชาติอีกหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ
พล.จ.แมนซูร์ได้ รับการประดับเกียรติยศขันสู
้ ง และยังเป็ นตัวแทนของประเทศมัลดีฟ
ส์และกองก�ำลังรักษาความมัน่ คงแห่งชาติมลั ดีฟส์ในการประชุมสัมมนาและการสอน
หลักสูตรต่าง ๆ ทัว่ โลก พล.จ.แมนซูร์เป็ นนักวิชาการที่ศนู ย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชีย
แปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ ในโฮโนลูลู รัฐฮาวาย

มาเล เมืองหลวงของ
ประเทศมัลดีฟส์

ไอสต็อก
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บทบาทส�ำคัญของ
คุณในฐานะอธิบดีท่ ี
กระทรวงกลาโหมคือ
อะไร

อื่น ๆ บางคนเดินทางไปซีเรี ยแต่ยงั ไม่มีใครที่เดินทางกลับ
มา นี่เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก มัลดีฟส์เองก็ไม่
เป็ นข้ อยกเว้ น เราต้ องต่อต้ านและรักษาเยียวยาพวกเขา
เพราะพวกเขาพร้ อมที่จะท�ำได้ ทกุ อย่าง บางครัง้ พวกเขา
ผมมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ ได้ รับการฝึ กมากกว่ากองก�ำลังปกติของเราเสียอีก
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
โดยรวมแล้ วเราไม่พบภัยคุกคามด้ านการก่อการ
รัฐบาลอื่น ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภยั คุกคามและในขีด
ร้ ายอย่างจริ งจังในมัลดีฟส์ อย่างไรก็ตาม เราได้ พบว่า
ความสามารถของการเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั รัฐบาลเกี่ยวกับ มีการกระท�ำที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดแบบหัวรุนแรงที่ไม่
การต่อต้ านการก่อการร้ าย และการต่อต้ านแนวคิดแบบ
ได้ อยูใ่ นบริ บทของอิสลามสายหลักเพิ่มมากขึ ้นในสังคม
หัวรุนแรง เพราะมัลดีฟส์เป็ นประเทศมุสลิม แต่เราเคย
ตัวอย่างเช่น เมื่อนักศึกษาเดินทางไปปากีสถานหรื อ
พบเห็นภัยคุกคามในบางส่วนของสังคมของเรา เราก�ำลัง ซาอุดีอาระเบียและเดินทางกลับมา บางคนพยายาม
ท�ำงานในส่วนของการปรับแนวทางของรัฐบาลให้ เป็ นไป
สนับสนุนอิสลามประเภทที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรงมากขึ ้น
ในทิศทางเดียวกันเพื่อต่อต้ านแนวคิดแบบหัวรุนแรงใน
ประเทศ และเพื่อปกป้องการกระท�ำใด ๆ ที่เป็ นการก่อการ ความท้ าทายด้ านความมั่นคงที่ย่ งิ ใหญ่ ท่ สี ุดที่
มัลดีฟส์ เผชิญคืออะไร
ร้ ายเช่นกัน
ความท้ าทายส�ำหรับมัลดีฟส์คือประเทศของเรามีเกาะ
รู ปแบบการเป็ นผู้น�ำของคุณเป็ นอย่ างไร
1,200 เกาะ โดย 198 เกาะในจ�ำนวนนันไม่
้ มีผ้ อู ยูอ่ าศัย
การเป็ นผู้น�ำของผมมักมีรูปแบบในการเป็ นตัวแทนของ
และมีรีสอร์ ทประมาณ 130 กว่าแห่ง รี สอร์ ทเหล่านี ้มัก
อ�ำนาจและความรับผิดชอบเสมอ แต่รูปแบบของผมคือ
จะอยูใ่ นรูปแบบหนึง่ เกาะต่อหนึง่ รี สอร์ ท เมื่อพูดถึงภัย
การแนะแนวทาง และการดูแลตรวจสอบแบบใกล้ ชิดด้ วย คุกคามจึงมีความเป็ นไปได้ ที่ภยั คุกคามจะเกิดขึ ้นบนเกาะ
เช่นกัน
ที่อยูห่ า่ งไกลบางเกาะ ดังที่ผมเขียนไว้ ในวิทยานิพนธ์วา่
ศาสนาอิสลามที่มีแนวคิดหัวรุนแรงแบบสุดโต่งในมัลดีฟส์
คุณคิดว่ าความท้ าทายที่ย่ งิ ใหญ่ ท่ สี ุดส�ำหรั บกอง อาจเป็ นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรา ประ
ทัพมัลดีฟส์ ในอีกห้ าปี ข้ างหน้ าคืออะไร
เทศมัลดีฟส์พงึ่ พาการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ผมพูดได้ วา่
สิง่ ที่ท้าทายคือการไล่ตามโลกที่เปลี่ยนแปลง ภัยคุกคาม
ร้ อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาจากการ
ที่เปลี่ยนแปลง สิง่ แวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง นัน่ คือภัย
คุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ส�ำหรับเรา เราต้ องตังเป
้ ้ าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ ที่เราสามารถบรรลุได้ ด้วยความร่วมมือใน
ภูมิภาคกับพันธมิตรอื่น ๆ และในระดับชาติด้วยเช่นกัน

ทหารมัลดีฟส์ ยกถังน�ำ้
ขึน้ บนรถทหารในมาเล
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2557 เมืองหลวงแห่ งนี้
ตั้งอยู่บริเวณเกาะทีอ่ ยู่
ต�ำ่ และต้ องพึง่ พาการ
บ�ำบัดน�ำ้ ทะเลทั้งหมด
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

อะไรคือความพิเศษของมัลดีฟส์ ในแง่ ของความ
มั่นคง

เรามีศาสนาเดียว วัฒนธรรมเดียว ภาษาเดียว เรามีเผ่า
พันธุ์เดียวกัน ดังนันจึ
้ งไม่ควรมีการแบ่งแยกทางสังคมใน
ด้ านต่างๆ เหล่านี ้

มัลดีฟส์ มีภยั คุกคามด้ านการก่ อการร้ ายมากน้ อย
เพียงใด

การก่อการร้ ายเป็ นผลิตผลสุดท้ ายของแนวคิดแบบหัว
รุนแรง ประเทศของผมยังไม่ถงึ จุดที่พร้ อมส�ำหรับการ
ก่อการร้ าย ที่ผา่ นมาเรายังไม่เคยประสบกับการกระท�ำ
ที่เป็ นการก่อการร้ าย มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น แต่
ความกังวลว่าพวกที่เดินทางไปยังพื ้นที่ที่มีความขัดแย้ งจะ
เดินทางกลับมาในวันใดวันหนึง่ ก็มีอยูไ่ ม่ตา่ งจากประเทศ
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ท่องเที่ยว ภัยคุกคามจึงเป็ นเรื่ องท้ าทายส�ำหรับรัฐบาล องค์กร
บางแห่งมีการสอนศาสนาอิสลามในแบบฉบับที่แตกต่างออก
ไป กลุม่ ต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ เริ่ มสร้ างความแตกแยกทางสังคมและ
การแตกแยกทางการเมืองด้ วยเช่นกันเพราะผู้คนมีความคิด
เห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับศาสนา
มัลดีฟส์เป็ นประเทศทางทะเล ดังนัน้ ภัยคุกคามจากสิง่
แวดล้ อมทางทะเลจึงมีอยูส่ �ำหรับมัลดีฟส์ เช่น โจรสลัดและการ
ก่อการร้ ายทางทะเล เราอยูก่ ลางมหาสมุทรอินเดีย เรื อทุกล�ำ
้
นทางจากทะเล
จึงต้ องผ่านที่นี่ น� ้ำมันดิบและวัตถุดบิ ทังหมดเดิ
อาหรับและทะเลแดงผ่านมัลดีฟส์มงุ่ สูท่ ิศตะวันออกไปยังจีน
ญี่ปนและประเทศอื
ุ่
่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็ น
ความท้ าทายส�ำหรับมัลดีฟส์ สองปี ที่ผา่ นมา ผู้น�ำทางการเมือง
ของเราสนับสนุนและร้ องขอนานาชาติให้ จดั เวทีอภิปรายเพื่อ
ด�ำเนินการเพิ่มเติมในการหยุดภาวะโลกร้ อน เราได้ ประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบ้ างดังที่ประเทศอื่น ๆ ประสบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะเป็ นภัยคุกคามต่อการท่อง

สิ่ งทีท่ ้ าทายคือการไล่ ตามโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง ภัย
คุกคามทีเ่ ปลีย่ นแปลง สิ่ งแวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
นั่นคือภัยคุกคามทีย่ งิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดส� ำหรับเรา เรา
ต้ องตั้งเป้ าหมายทางยุทธศาสตร์ ทเี่ ราสามารถ
บรรลุได้ ด้วยความร่ วมมือในภูมภิ าคกับ
พันธมิตรอืน่ ๆ และในระดับชาติด้วยเช่ นกัน
เที่ยวหากยังคงด�ำเนินต่อไป

คุณกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้ านความมั่นคงใน
ภูมภิ าคหรื อไม่

ในการสร้ างความสงบสุขและความมัน่ คงในภูมิภาค ผมเชื่อ
ว่าควรต้ องมีการจัดตังความสั
้
มพันธ์ทางการทหารเป็ นอย่าง
ดี มัลดีฟส์มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทุกประเทศโดยผ่านทาง
สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ มัลดีฟส์มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกบั อินเดีย ศรี ลงั กา เนปาล ภูฏาน เรามีความ
สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับทุกประเทศเหล่านี ้ ในกรณีที่เราต้ องการ
ความช่วยเหลือด้ านความมัน่ คงจากประเทศเหล่านี ้ เราก็จะไม่
ประสบปั ญหา

คุณฝึ กร่ วมกับประเทศอื่น ๆ ในการต่ อต้ านการ
ก่ อการร้ ายหรื อไม่

เราฝึ กกับสหรัฐอเมริ กาในการต่อต้ านการก่อการร้ าย สหรัฐฯ
ได้ ให้ ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการยกระดับขีดความ
สามารถของเราโดยการฝึ กและจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่
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กองก�ำลังพิเศษของเรา ศรี ลงั กาก็ชว่ ยเหลือเรามากในการ
พัฒนากองก�ำลังพิเศษของเรา การพัฒนากองก�ำลังพิเศษของ
เราเป็ นสิง่ ส�ำคัญเพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ถงึ ภัยคุกคาม
ได้ ทงหมด
ั้
เราต้ องป้องปรามการกระท�ำใด ๆ ที่เป็ นการก่อการ
ร้ าย ดังนัน้ กองก�ำลังที่ได้ รับการฝึ กฝนเป็ นอย่างดีจะเป็ นการ
ป้องปรามส�ำหรับภัยคุกคามใด ๆ ในฐานะที่มลั ดีฟส์เป็ น
ประเทศเล็ก ๆ เราจึงต้ องคงไว้ ซงึ่ กองก�ำลังที่พร้ อมที่จะป้อง
ปรามได้ เสมอ การด�ำเนินการซ้ อมรบระหว่างกองทัพกับกอง
ก�ำลังพิเศษมัลดีฟส์และสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องต่อไปจึงเป็ นสิง่
ส�ำคัญ

คุณมีคำ� แนะน�ำส�ำหรั บวิธีการอื่น ๆ ในการปรั บปรุ ง
ความมั่นคงในภูมภิ าคหรื อไม่

มัลดีฟส์มีศกั ยภาพมากในการช่วยประเทศอื่น ๆ และในการ
ร่วมมือกับพันธมิตรด้ านความมัน่ คงของเรา เนื่องจากมัลดีฟส์
เป็ นประเทศมุสลิม จึงมีประเทศอื่นที่เราสามารถน�ำมาเป็ นต้ น
แบบ เช่น อินโดนีเซียประสบความส�ำเร็ จอย่างมากหลังจาก
เหตุการณ์ระเบิดที่บาหลีครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2545 ในการต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายและขจัดแนวคิดแบบหัวรุนแรง พวกเขา
ปรับแนวทางของสังคมและแนวทางของรัฐบาลให้ เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันซึง่ เป็ นประโยชน์มาก เป็ นเรื่ องที่เหลือเชื่อจริ ง ๆ
ส�ำหรับประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างอินโดนีเซียที่ไม่ประสบกับ
การกระท�ำที่เป็ นการก่อการร้ ายครัง้ ส�ำคัญ ๆ เป็ นเวลาหลายปี
พวกเขาด�ำเนินการหลายอย่างและพัฒนากฎหมายว่าด้ วยการ
ก่อการร้ ายใหม่ ๆ มากมาย
การประชุมเล็ก ๆ ในภูมิภาคจะมีประโยชน์มากเช่นกัน
โดยเฉพาะหากเราสามารถพูดคุยกับประเทศต่าง ๆ อย่าง
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ประเทศเหล่านี ้สามารถเรี ยนรู้วา่ พวก
อิสลามหัวรุนแรงได้ ท�ำอะไรบ้ างในประเทศอื่น ๆ การด�ำเนิน
การใดที่ประสบความส�ำเร็จ และเราสามารถเรี ยนรู้อะไรได้ นัน่
น่าจะเป็ นสิง่ ที่ดี แม้ กระทัง่ เมื่อเรารวมประเทศต่าง ๆ อย่าง
ออสเตรเลียซึง่ ประชากรชาวมุสลิมก�ำลังติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ หาก
คุณมองดูกลุม่ หัวรุนแรงในประเทศเหล่านี ้จะเห็นว่ามีจ�ำนวน
น้ อย แต่คนกลุม่ น้ อยก็สามารถก่อให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
หากปราศจากการตรวจสอบ ตัวอย่างที่ดีคือการจัดการของ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจในอินโดนีเซียซึง่ เป็ นประเทศที่มีประชากร
ชาวมุสลิมมากที่สดุ ในโลก แต่พวกเขาก็จดั การได้ คอ่ นข้ างดี
ประเทศต่าง ๆ อย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถเรี ยนรู้
สิง่ ต่าง ๆ เหล่านันเกี
้ ่ยวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ
ผมยังอยากขอเชิญเหล่าผู้น�ำในภูมิภาคให้ มาเยือนมัลดีฟส์
และเพลิดเพลินกับสันติภาพ ความสงบสุข และเสถียรภาพที่
มัลดีฟส์มีให้ โดยสามารถใช้ ประเทศของเราเป็ นตัวอย่างว่าจะ
สามารถสร้ างสันติสขุ ได้ อย่างไรและช่วยมัลดีฟส์ปกป้องตนเอง
เรามีความท้ าทายที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องตัวเอง ทังความ
้
มัน่ คงทางทะเล สิง่ แวดล้ อม การพัฒนาสังคม ฯลฯ รวมทัง้
องค์ประกอบของการฝึ กทางทหาร เราเป็ นมิตรกับทุกชาติ เรา
มีความสัมพันธ์ทางทหารกับทุกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะ

สหรัฐฯ และต้ องการให้ ความสัมพันธ์เหล่านันด�
้ ำเนินต่อไป

มัลดีฟส์ ใช้ วธิ ีใดบ้ างในการต่ อสู้กับพวกหัวรุ นแรง

มีทงแนวทางด้
ั้
านเศรษฐกิจและแนวทางด้ านการศึกษา
ผ่านทางกระทรวงศาสนาอิสลาม ซึง่ หมายถึงการสอน
และการมีสว่ นร่วมของผู้สอนศาสนาสายกลางมากขึ ้น
นอกจากนี ้ เราได้ ท�ำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายและกฎหมายความเป็ นเอกภาพทางศาสนา
ซึง่ ได้ รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว สิง่ เหล่านี ้คือเครื่ องมือที่
จะท�ำให้ รัฐบาลมีความแข็งแกร่งในการบังคับใช้ กฎหมาย
มากขึ ้นหากจ�ำเป็ น กฎหมายความเป็ นเอกภาพทาง
ศาสนาได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ อย่างชัดเจนถึงผู้ที่สามารถเทศนา
หรื อบรรยายทางศาสนา ผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่ได้ รับ
อนุญาตจะออกมาบรรยายทางศาสนาไม่ได้ ไม่สามารถ
ท�ำได้ ความรับผิดชอบในกิจกรรมประเภทนี ้ภายใต้
กฎหมายความเป็ นเอกภาพทางศาสนาจะอยูใ่ นความดูแล

ของฝ่ ายบริ หารจัดการกิจการศาสนาอิสลาม นอกจากนี ้
กระทรวงผู้เยาว์ยงั มีสว่ นร่วมกับคนหนุม่ สาวผ่านการพูด
คุยโดยโต๊ ะอิหม่ามสายกลาง เราได้ ออกแบบโครงการต่าง
ๆ ร่วมกับสื่อเพื่อพัฒนาเรื่ องเล่าตอบโต้ เพื่อการตอบโต้
โต๊ ะอิหม่ามที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรงกว่า ทังนี
้ ้ มัลดีฟส์
ก�ำลังพยายามส่งนักศึกษาไปศึกษาในประเทศอื่น ๆ
เช่น อียิปต์ เพื่อการปรับสมดุล มันเป็ นเรื่ องของหลัก
ปฏิบตั แิ ละการแบ่งแยกทางสังคมที่เราถือว่าเป็ น
ภัยคุกคามหากพวกเขาเดินทางไปปากีสถานหรื อ
อัฟกานิสถานหรื อโรงเรี ยนสอนศาสนาที่นนั่ เมื่อพวกเขา
เดินทางกลับมาก็จะไม่เข้ าใจว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่แนว
ความคิดที่คบั แคบ ความเข้ าใจในศาสนาของเราเป็ นสิง่ ที่
ส�ำคัญที่สดุ ส�ำหรับสังคมของเรา หากกลยุทธ์เหล่านี ้เริ่ มใช้
งานได้ ดีในฐานะแนวทางของรัฐบาลที่ด�ำเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน มัลดีฟส์ก็จะประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่ง o

ทหารมัลดีฟส์ เดิน
ลาดตระเวนใน
มาเล เมืองหลวง
ของประเทศ
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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กระบอกเสี ยง

IAPDF

ชาวมุสลิมอินโดนีเซีย
ยืนรออยู่นอกศาล
ประจ�ำกรุงจาการ์ ตา
ระหว่ างการพิจารณา
ตัดสิ นคดีครู สอน
ศาสนา นายอะบู บา
การ์ บาชีร์ เมือ่ ปี พ.ศ.
2546 ซึ่งถูกกล่ าวหา
ว่ าเป็ นผู้น�ำของกลุ่ม
ก่ อการร้ ายเจมาห์ อิส
ลามิยาห์ ทีเ่ ชื่อมโยง
กับอัลกออิดะฮ์
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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การต่อต้ านการก่อการร้ าย
เป็ นประเด็นเร่งด่วนในการ
อภิปรายแชงกรี -ลาในสิงคโปร์
นายลี เซียนลุง

การก่อการร้ ายไม่ได้ เป็ น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ ้นบนโลก
หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน
พ.ศ. 2554 เท่านัน้ เมื่อห้ าสิบปี
ก่อน ก็เคยมีกลุม่ ผู้ก่อการร้ ายมา
แล้ วในหลาย ๆ สังคมที่มีความ
มัน่ คงรวมถึงประเทศที่เจริ ญ
ก้ าวหน้ าแล้ ว ในยุโรปมีพวกหัว
รุนแรงอย่างเช่น กลุม่ บาเดอร์ ไมน์ฮอฟ ในสหรัฐฯ มีผ้ กู ่อการ
ร้ ายที่นิยมลัทธิอนาธิปไตย แม้
จะมีจ�ำนวนไม่มากนัก แต่ก็มีอยู่
และชอบใช้ ความรุนแรง ที่ญี่ปนุ่
มีกองทัพแดงญี่ปนุ่ ซึง่ สิงคโปร์
มีประสบการณ์กบั กองทัพนี ้มา
แล้ วโดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2517
สมาชิกของกองทัพแดงญี่ปนและ
ุ่
แนวร่วมประชาชนเพื่อการปลด
ปล่อยปาเลสไตน์ ได้ บกุ โจมตีโรง
กลัน่ น� ้ำมันเชลล์บนเกาะปูเลา บู
คอม และยึดเรื อข้ ามฟากและ
จับลูกเรื อไว้ เป็ นตัวประกันเพื่อ
ต่อรองขอเส้ นทางผ่านออกจาก
สิงคโปร์ โดยปลอดภัย กลุม่ เหล่า
นี ้มีแรงจูงใจทางการเมืองโดยไม่
เกี่ยวข้ องกับศาสนา และส่วนใหญ่
ก็ได้ เลิกลากันไปแล้ ว
ในปั จจุบนั นี ้เราต้ องเผชิญกับ
การก่อการร้ ายแบบญิฮาด ซึง่
มีแรงผลักดันจากการใช้ ศาสนา
อิสลามในทางที่ผิด เมื่อเราเริ่ มต้ น
การอภิปรายแชงกรี -ลาในครัง้ แรก
นัน้ เหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ.
2544 เพิ่งจะเกิดขึ ้น ประเทศต่าง ๆ
พากันวิตกกังวลเกี่ยวกับการโจมตี
ครัง้ ใหญ่ตอ่ ไปโดยกลุม่ ญิฮาด
เช่น กลุม่ อัลกออิดะฮ์ แต่โชคดีที่

ไม่มีการจูโ่ จมที่รุนแรงเช่นเดียวกับ
เหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
เกิดขึ ้นอีก แม้ วา่ จะมีอบุ ตั กิ ารณ์
ส�ำคัญเกิดขึ ้นหลายครัง้ เช่น การ
วางระเบิดที่บาหลี และการระเบิด
รถไฟที่ลอนดอนและมาดริ ด รวม
ถึงเหตุการณ์ที่ฉิวเฉียดอีกหลาย
ครัง้ ด้ วยข้ อเท็จจริ งที่วา่ เหตุการณ์

แนวคิดนิยมความรุนแรงด้ วย
ตนเองซึง่ สามารถท�ำการจูโ่ จมได้
โดยใช้ ทรัพยากรเพียงเล็กน้ อย
การกลับมาครัง้ ล่าสุดของภัย
คุกคามจากกลุม่ ญิฮาดที่ชอบใช้
ความรุนแรงคือ รัฐอิสลามอิรัก
และซีเรี ย [รู้จกั กันในนามของรัฐ
อิสลามอิรักและลิแวนต์ด้วยเช่น

นายชาน ชุนซิง รัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงกลาโหมสิ งคโปร์ เสื้อขาวด้ าน
ซ้ าย สนทนากับทหารประจ�ำชาติทพี่ ร้ อมรบจากหน่ วยกองพันที่ 807 ประจ�ำ
กองพันทหารราบของสิ งคโปร์ เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยได้ เน้ นถึง
ความส� ำคัญของการเฝ้ าระวังการก่ อการร้ ายอยู่ตลอดเวลา กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์
| นายลี เซี ยนลุง นายกรั ฐมนตรี สิงคโปร์ กล่ าวปราศรั ยในระหว่ างการ
ประชุ มแถลงข่ าวเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ไม่ได้ เลวร้ ายลง เราต้ องยกย่อง
ชมเชยการด�ำเนินการและการให้
ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลจาก
หลายรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม เราคงจะต้ อง
รับมือกับปั ญหานี ้ไปอีกนาน แม้ วา่
อุซามะฮ์ บิน ลาดินจะเสียชีวิตไป
แล้ วก็ตาม แต่กลุม่ อัลกออิดะฮ์ยงั
คงมีอยูต่ อ่ ไปแม้ จะอยูใ่ นสภาพที่
อ่อนแอลง ในหลาย ๆ สังคม เรา
ก�ำลังพบว่ามีผ้ กู ่อการร้ ายที่เป็ น
คนภายในท้ องถิ่นและผู้ที่บม่ เพาะ

กัน] ด้ วยการใช้ ประโยชน์จาก
อินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมได้ อย่าง
เชี่ยวชาญ ท�ำให้ รัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรี ยสามารถดึงดูดผู้ไม่พอใจกับ
เรื่ องต่าง ๆ คนที่ร้ ูสกึ แปลกแยก ผู้
หลงผิดและเยาวชนที่ร้ ูเท่าไม่ถงึ
การณ์ได้ จากทัว่ โลก มีคนมากกว่า
20,000 คนที่เดินทางจากยุโรป
สหรัฐฯ เอเชียและออสเตรเลียไปยัง
อิรักและซีเรี ยเพื่อต่อสู้ (แม้ ไม่ทราบ
แน่ชดั ว่าต่อสู้เพื่ออะไร) อย่างไร
ก็ตาม พวกเขาก็ไปที่นนั่ และวัน
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หนึง่ เมื่อบุคคลเหล่านี ้เดินทางกลับไป
ยังบ้ านเกิดของตน ก็จะน�ำอุดมการณ์
ของลัทธิสดุ โต่ง ประสบการณ์การท�ำ
สงคราม เครื อข่ายผู้ก่อการร้ าย และ
เทคนิคต่าง ๆ กลับไปพร้ อมกันด้ วย
จนถึงขณะนี ้ ผู้สนับสนุนรัฐอิสลาม
อิรักและซีเรี ยได้ ปฏิบตั กิ ารโจมตีตาม
ล�ำพังในหลายประเทศ ได้ แก่ แคนาดา
สหรัฐฯ ออสเตรเลียและฝรั่งเศส เมื่อ
ไม่นานมานี ้ นายอะบู บักร์ อัลบัฆดาดี
ผู้น�ำรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย ได้ เรี ยกร้ อง
ย� ้ำให้ ชาวมุสลิมทัว่ โลกท�ำการฮิจ เราะ
ห์ไปที่รัฐอิสลาม ค�ำว่าฮิจเราะห์ แปล
ว่า อพยพ ซึง่ เป็ นการเดินทางของนบีมุ

มันควรจะเป็ นโลก
ที่ความถูกต้ องและ
การมีสว่ นร่วมในเชิง
สร้ างสรรค์คือสิง่ ที่
เป็ นปกติวิสยั ในระดับ
สากล และทุกประเทศ
ไม่วา่ จะใหญ่หรื อเล็ก
สามารถท�ำการแข่งขัน
กันได้ อย่างสงบสุขเพื่อ
โอกาสในความเจริ ญ
ก้ าวหน้ า
ฮัมมัดจากเมกกะไปยังเมดินะ คุณอาจ
อพยพมาที่รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย หรื อ
จะก่อสงครามรุนแรงเพื่อรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรี ยภายในประเทศบ้ านเกิดของ
คุณเองก็ได้ ผู้น�ำของรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรี ยกล่าว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ น
ศูนย์กลางหลักในการสรรหาสมาชิก
ส�ำหรับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย ชาว
อินโดนีเซียมากกว่า 500 คนได้ เข้ าร่วม
58
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กลุม่ ผู้ก่อการร้ ายนี ้ และอีกหลายสิบ
คนได้ เดินทางจากมาเลเซีย รัฐอิสลาม
อิรักและซีเรี ยมีนกั สู้ชาวอินโดนีเซียและ
มาเลเซียจ�ำนวนมากจนสามารถตังกอง
้
ก�ำลังของตนเองที่ชื่อว่า คาติบาห์ นูซนั
ตารา หรื อหน่วยรบหมูเ่ กาะมาเลย์ เมื่อ
เร็ว ๆ นี ้ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยได้ โพสต์
คลิปวิดีโอชักจูงเด็กรุ่นใหม่ให้ เข้ าร่วม
อุดมการณ์ โดยแสดงภาพเด็ก ๆ ที่พดู
ภาษามาเลย์ก�ำลังฝึ กการใช้ อาวุธอยูใ่ น
เขตแดนที่ถกู ยึดครองโดยรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรี ย ชาวมาเลเซียสองคนซึง่ รวมถึง
ชายวัย 20 ปี ได้ รับการระบุวา่ เป็ นคน
เดียวกับที่ปรากฏในวิดีโอของรัฐอิสลาม
อิรักและซีเรี ยซึง่ แสดงภาพการตัด
ศีรษะของชาวซีเรี ยอีกคลิปหนึง่ ต�ำรวจ
มาเลเซียได้ จบั กุมตัวคนจ�ำนวนเพิ่ม
ขึ ้นที่ก�ำลังวางแผนจะเดินทาง รวมทัง้
เจ้ าหน้ าที่จากกองทัพและกลุม่ ต่าง ๆ
ที่เป็ นผู้วางแผนการจูโ่ จมในมาเลเซีย
บุคคลเหล่านี ้ก�ำลังจะเดินทางไปซีเรี ย
และอิรักไม่เพียงเพื่อการต่อสู้เท่านัน้
แต่เพื่อพาครอบครัวอพยพไปอยูท่ ี่นนั่
รวมถึงเด็กเล็ก ๆ ด้ วย เพื่อไปอาศัยอยู่
ในสถานที่ที่ตนจินตนาการไปโดยหลง
ผิดว่าเป็ นรัฐอิสลามในอุดมคติภายใต้
การปกครองของเคาะลีฟะฮ์ผ้ ซู ื่อสัตย์
กลุม่ หัวรุนแรงอีกหลายกลุม่ ใน
ภูมิภาคได้ ให้ ค�ำสัตย์ปฏิญาณว่าจะ
จงรักภักดีตอ่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย
บางกลุม่ มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ เจ
มาห์ อิสลามิยาห์ ซึง่ กองก�ำลังของกลุม่
ดังกล่าวในสิงคโปร์ ได้ วางแผนที่จะวาง
ระเบิดติดรถบรรทุกในสิงคโปร์ ไม่นาน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน
พ.ศ. 2544 เมื่อปี ที่แล้ ว [พ.ศ. 2557]
นายอะบู บาการ์ บาชีร์ ผู้น�ำด้ านจิต
วิญญาณของกลุม่ เจมาห์ อิสลามิยาห์
ได้ ให้ ค�ำสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดี
ต่อรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยโดยถ่ายรูป
ตนเองขณะที่รายล้ อมไปด้ วยบรรดา
สาวกในชุดเสื ้อคลุมอาหรับสีขาว ใน
ตอนนันนายบาชี
้
ร์ถกู คุมขังอยูใ่ นเรื อน
จ�ำในอินโดนีเซีย แต่ก็สามารถให้ ค�ำสัตย์
ปฏิญาณและถ่ายรูปหมูพ่ ร้ อมน�ำภาพ
ออกเผยแพร่ไปทัว่ โลกได้ ผู้ก่อการร้ าย
หลายร้ อยคนที่เป็ นสาวกของนายบาชีร์ที่

จ�ำคุกอยูใ่ นเรื อนจ�ำอินโดนีเซียในขณะนี ้
มีก�ำหนดจะได้ รับการปล่อยตัวในอีกสอง
ปี ข้ างหน้ า
รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยกล่าวว่า
พวกเขาตังใจที
้ ่จะก่อตังวิ
้ ลายะฮ์ขึ ้นใน
บริ เวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิลายะฮ์
หมายถึงจังหวัดที่อยูภ่ ายใต้ เคาะลีฟะฮ์
ของรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย แนวคิด
ของกลุม่ คือรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยจะ
สามารถเปลี่ยนดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ให้ กลายเป็ นวิลายะฮ์อนั เป็ น
จังหวัดหนึง่ ของเคาะลีฟะฮ์ทวั่ โลกภาย
ใต้ การควบคุมโดยรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรี ย ซึง่ เป็ นแผนการอันยิ่งใหญ่ที่เต็ม
ไปด้ วยความเพ้ อฝั น อย่างไรก็ตาม เป็ น
เรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ไม่ยากนักที่รัฐอิสลาม
อิรักและซีเรี ยจะสามารถก่อตังฐานที
้
่มนั่
ที่ใดสักแห่งในภูมิภาคนี ้ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ ที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมทาง
กายภาพของกลุม่ ตนอย่างเช่นในซีเรี ย
และอิรัก เพื่อที่จะมีดนิ แดนบางแห่งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หา่ งไกลจาก
ศูนย์กลางอ�ำนาจของรัฐบาลและเป็ นที่
ซึง่ ไม่มีรัฐบาลท้ องถิ่นคอยควบคุมดูแล
สถานที่ดงั กล่าวในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีอยูห่ ลายแห่งด้ วยกัน และถ้ ารัฐ
้ ง ก็จะ
อิสลามอิรักและซีเรี ยท�ำเช่นนันจริ
เป็ นภัยคุกคามที่ร้ายแรงมากต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทงหมด
ั้
แม้ แต่ในสิงคโปร์ ที่มีประชากรชาว
มุสลิมที่ผสมผสานเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ใน
สังคมได้ อย่างราบรื่ นและสงบสุข แต่
ก็ยงั มีบางคนที่ถกู ชักจูงไปในทางที่ผิด
โดยบางคนได้ เดินทางไปเข้ าร่วมกับรัฐ
อิสลามอิรักและซีเรี ย และอีกหลายคน
ก็ถกู เข้ าขัดขวางและควบคุมตัวไว้ ก่อน
ที่พวกเขาจะเดินทางออกไป เมื่อเร็ว ๆ
นี ้ เราได้ จบั กุมตัวนักเรี ยนวัย 17 ปี คน
หนึง่ และเราได้ ควบคุมตัวนักศึกษาวัย
19 ปี อีกคนหนึง่ ซึง่ ถูกเปลี่ยนความคิดจน
กลายเป็ นพวกหัวรุนแรง นักศึกษาวัย 19
ปี คนนี ้ก�ำลังวางแผนจะไปซีเรี ยเพื่อเข้ า
ร่วมกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย และหาก
ไม่สามารถเดินทางออกจากสิงคโปร์ ได้
เขาก็ตงใจที
ั ้ ่จะท�ำการสังหารผู้น�ำรัฐบาล
ที่นี่ ซึง่ รวมถึงประธานาธิบดีและนายก
รัฐมนตรี ด้วยเช่นกัน

ทหารกองเกียรติยศเดินสวนสนามผ่ านศาลาว่ าการประจ�ำเมืองเมือ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 ใน
ระหว่ างพิธีการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี วันประกาศอิสรภาพสิ งคโปร์ เก็ตตี ้อิมเมจ

นี่คือเหตุผลที่สงิ คโปร์ งมุง่ เน้ นความสนใจอย่างจริ งจังเกี่ยวกับ
ประเด็นการก่อการร้ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย ภัย
คุกคามไม่ได้ อยูท่ ี่นนั่ อีกต่อไป แต่มนั อยูท่ ี่นี่แล้ ว เราก�ำลังมีสว่ นร่วมใน
ความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อต่อสู้กบั รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย และ
เราก�ำลังช่วยเหลือโดยการส่งเครื่ องบินเติมเชื ้อเพลิงกลางอากาศ เค
ซี-135 ไปเข้ าร่วมในการปฏิบตั กิ าร
ผมได้ เล่ารายละเอียดไปแล้ วว่าภูมิภาคของเรามีการเปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงครึ่งศตวรรษหลังนี ้ เมื่อห้ าสิบปี ที่แล้ ว เราคงจะรู้สกึ พอใจมากกว่า
ที่เราเป็ นถ้ าเรารู้วา่ ในวันนี ้เราจะต้ องตกอยูใ่ นสถานะเช่นนี ้ เอเชียเป็ น
ภูมิภาคที่มีความสงบสุขและเจริ ญก้ าวหน้ า เราได้ ปรับเปลี่ยนครัง้
ใหญ่อย่างประสบความส�ำเร็จหลังจากสงครามเย็น ความเป็ นระเบียบ
้ ้ไม่ใช่วา่ เราจะ
เรี ยบร้ อยในระดับสากลที่เกิดขึ ้นใหม่ด�ำเนินไปด้ วยดี ทังนี
ไม่มีปัญหาเลย แต่โดยพื ้นฐานแล้ วเรามีความมัน่ คง
ห้ าสิบปี ต่อจากนี ้ ผมคิดว่าความหายนะที่เกิดจากการก่อการร้ าย
โดยกลุม่ หัวรุนแรงคงจะไม่หมดไปอย่างสิ ้นเชิง หลังจากครึ่งศตวรรษ
ผ่านไป แน่นอนว่าเราจะเห็นได้ วา่ อุดมการณ์ญิฮาดประสบความล้ ม
เหลว หรื ออย่างน้ อยก็ออ่ นแอลงในการปลูกฝั งจินตนาการให้ กบั ผู้ที่
สับสนทางจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม โปรดจ�ำไว้ วา่ ลัทธิคอมมิวนิสต์
ของโซเวียตซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ประวัตศิ าสตร์ ของความล้ มเหลวต้ องใช้
เวลานานถึง 70 ปี กว่าจะล่มสลายไป แม้ วา่ อุดมการณ์ดงั กล่าวจะไม่
เกี่ยวข้ องกับศาสนา แต่สงิ่ เหล่านี ้ต้ องใช้ เวลานานกว่าที่จะลบล้ างความ
เชื่อได้
ส�ำหรับประเด็นอื่น ๆ นัน้ ผมมีความหวังในเชิงบวกว่าความสมดุล
ที่มนั่ คงในภูมิภาคจะยังคงมีอยูต่ อ่ ไป กลุม่ อาเซียน [สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ] ควรเป็ นองค์กรที่ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้ องได้

อย่างมีประสิทธิผล ประเทศในอินโดจีนควรจะลดช่องว่างในการพัฒนา
ให้ เหลือน้ อยลง และกลุม่ ประเทศเหล่านี ้ควรจะมีความปรองดองกัน
มากขึ ้นและผนึกก�ำลังกันอย่างใกล้ ชิดยิ่งขึ ้น
ผมคาดว่าสหรัฐฯ จีน และญี่ปนุ่ จะยังคงเป็ นประเทศมหาอ�ำนาจ
และอินเดียจะมีบทบาทเพิ่มขึ ้นในภูมิภาคนี ้ ผมหวังว่าเราจะยังคงมี
ระบบการค้ า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิ ดกว้ าง
ทัว่ โลก แน่นอนว่าผมหวังว่าจะมีการค้ าเสรี ในเอเชียแปซิฟิกแทนที่จะ
เป็ นการผสมปนเปของการจัดการด้ านการค้ าอย่างที่เป็ นอยูใ่ นขณะ
นี ้ โลกนี ้ไม่ควรเป็ นสถานที่ซงึ่ อ�ำนาจคือสิง่ ที่ถกู ต้ อง ที่ซงึ่ ผู้แข็งแกร่ง
สามารถท�ำอะไรก็ได้ และผู้ออ่ นแอต้ องทนทุกข์ทรมาน มันควรจะเป็ น
โลกที่ความถูกต้ องและการมีสว่ นร่วมในเชิงสร้ างสรรค์คือสิง่ ที่เป็ นปกติ
วิสยั ในระดับสากล และทุกประเทศไม่วา่ จะใหญ่หรื อเล็กสามารถท�ำการ
แข่งขันกันได้ อย่างสงบสุขเพื่อโอกาสในความเจริ ญก้ าวหน้ า
ไม่มีแผนที่ใดสามารถน�ำทางเราไปสูส่ ถานการณ์แห่งความสุขดัง
กล่าวได้ อนาคตไม่ได้ เป็ นการฉายภาพของอดีตในแนวเส้ นตรง อย่างไร
ก็ตาม หากเราไม่เผลอไปให้ ความสนใจแต่เฉพาะประเด็นต่าง ๆ ใน
ระยะสัน้ แต่มงุ่ เน้ นความสนใจของเราไปที่ผลประโยชน์ร่วมกันในระยะ
ยาว และยังคงพยายามธ�ำรงรักษาไว้ ซงึ่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของ
นานาประเทศที่สงบสุข เปิ ดกว้ างและไม่มีการแบ่งแยก เราก็จะสามารถ
สร้ างความมัน่ ใจและความเชื่อมัน่ ได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และเพิ่ม
โอกาสสูงสุดที่จะท�ำให้ อีก 50 ปี ข้ างหน้ านี ้เป็ นเส้ นทางแห่งความมัน่ คง
รุ่งเรื องและก้ าวหน้ าต่อไป o

นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสงิ คโปร์ กล่าวค�ำปราศรัยทีส่ ำ� คัญในการอภิปรายแชงกรี-ลาซึง่ จัดขึ ้นโดย
สถาบันนานาชาติเพือ่ ยุทธศาสตร์ศกึ ษาในสิงคโปร์ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เขาได้ กล่าวถึงความ
สมดุลของอ�ำนาจ ความร่วมมือในระดับภูมภิ าคและการก่อการร้ าย ฟอรัม ได้ คดั ลอกค�ำปราศรัยของนายลีใน
ส่วนนี ้ซึง่ กล่าวถึงประเด็นการก่อการร้ าย และได้ ทำ� การปรับแก้ ข้อความเพือ่ ให้ มรี ูปแบบทีเ่ หมาะสม
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ากข้ อมูลขององค์การสหประชาชาติ อัตราการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรี ย
ลดลงร้ อยละ 60 ในช่วง 15 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ หมายความว่าคนมากกว่า 6
ล้ านชีวิต โดยส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กจากแอฟริ กา ได้ รับการช่วยเหลือให้ รอดชีวิต
ในรายงานที่จดั ท�ำร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ ผู้เชี่ยวชาญได้
กล่าวว่า เป้าหมายของการพัฒนาสหัสวรรษที่สำ� คัญในการชะลอและเริ่ มลดกรณี
การเกิดโรคมาลาเรี ยให้ ได้ ภายในปี พ.ศ. 2558 บรรลุผลตามเป้า “อย่างไม่มีข้อ
สงสัย” โดยมีกรณีผ้ ปู ่ วยรายใหม่ที่เป็ นโรคซึง่ มียงุ เป็ นพาหะของโรคลดจ�ำนวนลง
ร้ อยละ 37 นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 ในปี พ.ศ. 2557 มี 13 ประเทศที่รายงานว่าไม่มี
กรณีการเกิดโรคเลย และอีกหกประเทศรายงานว่ามีน้อยกว่า 10 กรณี
ถึงแม้ จะเป็ นความก้ าวหน้ าที่ดี แต่มีการประเมินว่าเฉพาะในปี นี ้ กรณีของผู้
ป่ วยรายใหม่จากโรคมาลาเรี ยมีจ�ำนวนถึง 214 ล้ านคน โดยมีผ้ เู สียชีวิตประมาณ
438,000 คน
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอ๊ อกซฟอร์ ดพบว่า “วิธีป้องกันที่สำ� คัญที่สดุ ใน
ขณะนี ้” ในการลดกรณีผ้ ปู ่ วยและผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรี ยคือ การใช้ ม้ งุ ที่เคลือบ
ด้ วยสารกันแมลง ร้ อยละ 68 ของกรณีการเกิดมาลาเรี ยที่สามารถป้องกันได้ ตงแต่
ั้
ปี พ.ศ. 2543 เป็ นเพราะการใช้ ม้ งุ ดังกล่าว ในขณะที่ยาต้ านมาลาเรี ยที่เรี ยกว่า
การบ�ำบัดด้ วยสูตรยาผสมอนุพนั ธุ์อาร์ ตมิ ิซนิ ินและการฉีดพ่นยากันยุงในบ้ าน
สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ เพียงร้ อยละ 22 และร้ อยละ 10 ตามล�ำดับ จากผล
การวิจยั ที่เผยแพร่ในวารสาร เนเจอร์ รอยเตอร์

ไซบีเรี ย

เก็ตตี ้อิมเมจ
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ดื่มอย่าง

รับผิดชอบ

รั สเซีย
RUSSIA

ข้ าราชการระดับสูงของรัสเซียได้ เรี ยกผู้ผลิตอาวุธซึง่ เป็ นกิจการของรัฐ
มาเข้ าพบเพื่อขอให้ น�ำเอาหลักปฏิบตั ดิ ้ านจริ ยธรรมไปปฏิบตั ใิ ช้ ในการ
ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในสถานที่ท�ำงาน
รองนายกรัฐมนตรี รัสเซีย นางโอลกา โกโลเด็ทส์ ได้ แจ้ งต่อผู้อ�ำนวย
การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษัทขนาดใหญ่ที่รัฐเป็ นเจ้ าของ เพื่อ
แสดงความผิดหวังเกี่ยวกับ “แนวโน้ มการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป”
ที่โรงงานของบริ ษัท นางโกโลเด็ทส์กล่าวว่า “การขาดระเบียบวินยั ” ไม่
เพียงจะสร้ าง “ความเสียหายมหาศาลต่อโรงงานเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระ
ทบต่อมนุษยชาติอีกด้ วย”
ผู้ที่เข้ าร่วมในการประชุมครัง้ นี ้ ได้ แก่ ตัวแทนจากอัลมาซ-แอนเทอิ
ซึง่ เป็ นโรงงานผู้ผลิตระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ และบริ ษัทผลิต
นิวเคลียร์ ชื่อ โรซาทอม
ทังนี
้ ้ รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา แสดงว่า ร้ อยละ 30 ของการเสียชีวิตในรัสเซีย
ในปี พ.ศ. 2555 มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ ซึง่ เป็ นอัตราส่วนที่สงู ที่สดุ
ในบรรดาประเทศที่มีการตรวจติดตาม บริ ษัทเอกชนหลายแห่งก็ท�ำการ
เตือนเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์และยาเสพติดในกลุม่ คนงานชาวรัสเซีย
ด้ วยเช่นกัน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เชื้อไวรัสยักษ์ถกู ค้นพบ

นั

กวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า พวกเขาจะปลุกชีวิต
เชื ้อไวรัสยักษ์ ที่มีอายุ 30,000 ปี ขึ ้นมา ซึง่ ถูก
ค้ นพบในพื ้นที่รกร้ างซึง่ เย็นจนเป็ นน� ้ำแข็งใน
ไซบีเรี ย โดยเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในเขตอาร์ กติกและบริ เวณใต้ เขตอาร์ กติกอาจท�ำให้ เชื ้อ
จุลนิ ทรี ย์ที่มีอนั ตรายซึง่ เชื่อกันว่าถูกก�ำจัดจนสิ ้นซากแล้ ว
ฟื น้ คืนชีพขึ ้นมาอีกครัง้
จากรายงานในวารสารสถาบันการศึกษาวิทยา
ศาสตร์ แห่งชาติสหรัฐฯ ระบุวา่ นักวิจยั ชาวฝรั่งเศสได้
ประกาศเกี่ยวกับการค้ นพบโมลลิไวรัส ไซบีริคมั ซึง่ เป็ น
เชื ้อไวรัสยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ประเภทที่สี่ที่ถกู ค้ นพบมา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 และถูกค้ นพบเป็ นครัง้ ที่สองโดยทีม
วิจยั นี ้ ก่อนที่จะปลุกชีวิตเชื ้อไวรัสนี ้ขึ ้นมา นักวิจยั จะต้ อง
ตรวจสอบก่อนว่ามันจะไม่สามารถเป็ นพาหะน�ำโรคมา

สูส่ ตั ว์หรื อมนุษย์ การที่เราจะเรี ยกว่าไวรัส “ยักษ์ ” ได้ นนั ้
เชื ้อดังกล่าวจะต้ องมีความยาวเกินกว่าครึ่งไมครอน หรื อ
เศษหนึง่ ส่วนพันมิลลิเมตร ซึง่ “เชื ้อไวรัสชนิดอ่อนจาก
ไซบีเรี ย” โมลลิไวรัส ไซบีริคมั นี ้มีความยาว 0.6 ไมครอน
“หากเราไม่ระมัดระวัง และใช้ พื ้นที่แถบนี ้ในทาง
อุตสาหกรรมโดยไม่ได้ เตรี ยมการป้องกันไว้ ก่อน เรามี
ความเสี่ยงว่าวันหนึง่ เชื ้อไวรัส อย่างเช่น ไข้ ทรพิษ ที่เรา
คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ ว อาจจะกลับมาระบาดอีกก็เป็ น
ได้ ” นายฌอน-มิเชล คลาเวอรี หนึง่ ในนักวิจยั หลักกล่าว
บริ เวณที่พบไวรัสยักษ์ นี ้เป็ นที่ต้องการสูงเนื่องจากอุดม
สมบูรณ์ไปด้ วยแหล่งแร่ธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น� ้ำมัน
และจะสามารถเข้ าถึงได้ มากขึ ้นเพื่อน�ำไปใช้ ประโยชน์
ทางอุตสาหกรรมเมื่อน� ้ำแข็งละลายมากขึ ้น
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

กีฬา
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นั
ก
สู
ก
้
ง
ั
ฟู
ตั้งเป้าที่จะสร้างชื่อเสียงใน

โอลิมปิก
นักสู้ในเครื่ องแต่งกายสีสนั สดใสที่ก�ำลังวาดลวดลาย
การเตะกลางอากาศ อีกทังควงหอก
้
ดาบ และไม้ พลอง
ด้ วยความเร็ วสูง อาจถูกเข้ าใจผิดว่าเป็ นนักแสดงสมทบ
จากภาพยนตร์ กงั ฟู แต่พวกเขาไม่ใช่นกั แสดง พวกเขา
เป็ นนักกีฬาที่ไม่เพียงแต่หวังว่าจะชนะเหรี ยญทองใน
การแข่งขันเวิลด์ วูซู แชมเปี ยนชิปเท่านัน้ แต่ยงั จะ
สามารถยกระดับศิลปะการป้องกันตัวของจีน ซึง่ เจ็ท
ลี และเฉินหลง ช่วยท�ำให้ เป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลาย
จากศิลปะของนักรบโบราณมาสูก่ ีฬาโอลิมปิ กในโลก
สมัยใหม่

การตรวจสอบภาพการเล่ น

ถูกโทษว่าท�ำให้การแข่งขันรักบี้ลา่ ช้า

ผู้

จัดการแข่งขันรักบี ้เวิลด์คพั มี
ความมุง่ มัน่ ที่จะลดความล่าช้ าที่
เกิดจากเทเลวิชนั่ แมทช์ ออฟฟิ
เชียล หรื อการตัดสินจากภาพ หลังจาก
ที่เกิดหลายเหตุการณ์ที่มีการโต้ แย้ งกัน
ในการแข่งขันรักบี ้เวิลด์คพั
การหยุดชะงักเป็ นเวลานานท�ำให้
ผู้ชมในสนามและผู้ชมทางโทรทัศน์ทวั่
โลกรู้สกึ ไม่พอใจในช่วงเริ่ มต้ นของการ
แข่งขันระดับโลกนี ้ นายจอห์น เจฟฟรี
ย์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเจ้ า
หน้ าที่ผ้ ตู ดั สินการแข่งขันรักบี ้โลกกล่าว
ว่า เทคโนโลยีที่มีอยูน่ ี ้มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่ง
“กระบวนการตัดสินจากภาพจะถูกน�ำ
มาใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการตัดสินที่ถกู
ต้ องเพื่อรักษาความยุตธิ รรมของเกม”
นายเจฟฟรี ย์กล่าว
ในรอบเปิ ดการแข่งขันระหว่าง
อังกฤษและฟิ จิ นาฬิกาจับเวลาได้

ถูกหยุดไว้ นานถึง 10 นาที 8 วินาที
ระหว่างที่กรรมการ นายแจ็กโค เพย์
เพอร์ ท�ำการตรวจสอบภาพการเล่น
ถึง 6 ครัง้ นายเจฟฟรี ย์กล่าวว่าร้ อย
ละ 28 ของการหยุดเวลาในการแข่งขัน
ครัง้ นันเป็
้ นเพราะการด�ำเนินการตาม
กระบวนการตัดสินจากภาพ โดยกล่าว
เสริ มว่าตนมุง่ มัน่ ที่จะลดความล่าช้ าดัง
กล่าวในขณะที่ยงั คงรักษาไว้ ซงึ่ ความ
ถูกต้ องแม่นย�ำ
ผู้จดั การแข่งขันพยายามที่จะ
ชี ้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
“เทคโนโลยีการตัดสินจากภาพเป็ น
เครื่ องมือที่จะช่วยกรรมการและผู้ชว่ ย
กรรมการในการตัดสินการแข่งขันใน
สนาม และกรรมการยังคงถือว่าเป็ นผู้
ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจเด็ดขาดซึง่ มีหน้ าที่
รับผิดชอบในกระบวนการนี ้” ผู้จดั การ
แข่งขันระบุ รอยเตอร์

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

วูซู เป็ นค�ำที่ใช้ กนั อย่างกว้ าง ๆ ส�ำหรับศิลปะการ
ป้องกันตัวจากประเทศจีน ซึง่ มักจะเรี ยกกันว่ากังฟู นักสู้
จะต่อสู้กนั แบบตัวต่อตัวด้ วยมือเปล่า หรื อวาดลวดลาย
การเล่นกายกรรมที่เน้ นการใช้ เชาว์ปัญญาและอาวุธ
การต่อสู้นี ้ได้ ถกู เปลี่ยนจากศิลปะการต่อสู้ของเฉพาะ
ชาวจีนที่มีมานานนับศตวรรษมาเป็ นกีฬาระดับโลก
ปั จจุบนั มีความคาดหวังว่าวูซจู ะตามติดศิลปะการ
ป้องกันตัวอื่น ๆ เช่น ยูโดของญี่ปนุ่ และเทควันโดของ
เกาหลี ด้ วยการเป็ นกีฬาประเภทหนึง่ ในโอลิมปิ ก ความ
พยายามของสมาพันธ์วซู นู านาชาติต้องประสบอุปสรรค
เมื่อวูซไู ด้ ถกู คัดออกจากรายชื่อประเภทกีฬาที่ได้ รับ
การพิจารณาส�ำหรับการแข่งขันที่กรุงโตเกียวในปี พ.ศ.
2563 แต่ทางองค์กรมัน่ ใจว่าวูซจู ะได้ รับการรวมเข้ าใน
โอลิมปิ กในปี พ.ศ. 2567 เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
IAPD FORUM
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วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์
พยายามที่จะอนุรักษ์

ศิลปะการฟ้อนร�ำ
โบราณ

ภาพและเรื่ องโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นางลิกายา เฟอร์ นาน
โด อมิลบังซา สอนการ
ฟ้อนร�ำปังอาเลย์ ทสี่ ตูดิ
โอภายในบ้ านของเธอ
ในกรุงมะนิลา

62
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ท่ามกลางเสี ยงฆ้องที่ดงั กังวาล นางลิกายา เฟอร์นานโด อมิลบังซา ก�ำลัง
สอนกลุ่มผูห้ ญิงและเด็กในการฟ้ อนร�ำโบราณอันมีมนต์เสน่ห์ที่สืบทอดมา
นานนับศตวรรษ ซึ่งเธอพยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้จากการถูกหลงลืมในภาค
ใต้ของฟิ ลิปปิ นส์ที่เต็มไปด้วยความไม่สงบ
ความฝั นของนางอมิลบังซาคือการท�ำให้ การฟ้อนร� ำพื ้นเมืองที่มีชื่อว่า
ปั งอาเลย์นี ้ยังคงได้ รับการสืบทอดประเพณีตอ่ ไป โดยหวังว่าจะเป็ นสิง่ ที่
ช่วยประสานความแตกแยกในประเทศที่ยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แห่งนี ้ แทนที่จะกลายเป็ นเพียงผลงานชิ ้นหนึง่ ที่ถกู จัดแสดงอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์
เท่านัน้
“เราต้ องนึกถึงสิง่ ที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศซึง่ สามารถน�ำมาใช้ เพื่อ
ผสานรวมพวกเราทุกคนให้ เป็ นหนึง่ เดียวกัน” นางอมิลบังซากล่าวในการให้
สัมภาษณ์ที่สตูดิโอภายในบ้ านของเธอในกรุงมะนิลา
นางอมิลบังซา อายุ 71 ปี ได้ รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ประจ�ำปี พ.ศ.
้ นแน่ว
2558 ซึง่ เปรี ยบเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย ส�ำหรับ “ความตังใจอั
แน่ของเธอในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ มรดกทางศิลปะที่ก�ำลังจะสูญหายไป
จากภาคใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์”
ผู้ที่ได้ รับรางวัลอื่น ๆ ได้ แก่ นายซานจีฟ จตุรเวดิ ผู้เปิ ดโปงเรื่ องการ
ทุจริ ตของรัฐบาลในอินเดีย นายอันชุ คุปตะ ผู้น�ำกลุม่ อาสาสมัครให้ น�ำ
เสื ้อผ้ าไปมอบให้ แก่ผ้ ยู ากไร้ และจัดท�ำผ้ าอนามัยราคาถูกให้ แก่สตรี นางกม
ลี จันทวงษ์ ผู้ได้ ชว่ ยฟื น้ ฟูศิลปะการทอผ้ าไหมโบราณของชาวลาวและสร้ าง
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้ แก่ชาวบ้ านที่ยากจน และนายจ่อ ตู นักแสดงชื่อดังชาว
พม่าซึง่ เป็ นผู้น�ำกลุม่ การให้ บริ การจัดงานศพฟรี ให้ แก่คนจน
ผู้ได้ รับรางวัลแต่ละคนได้ รับเหรี ยญทองเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล
จ�ำนวน 30,000ดอลลาร์ สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.065 ล้ านบาท)
นางอมิลบังซาเป็ นบุตรสาวของครอบครัวนักการเมืองชาวคาทอลิกใน
เมืองมาริ กินาซึง่ อยูบ่ ริ เวณชานเมืองของกรุงมะนิลา ได้ แต่งงานกับเพื่อน
นักเรี ยนชาวมุสลิมซึง่ มาจากตระกูลใหญ่ จากนันได้
้ ย้ายไปยังจังหวัดซูลทู าง
ภาคใต้ อนั เป็ นสถานที่ซงึ่ นางอมิลบังซาได้ เห็นศิลปะการฟ้อนร� ำปั งอาเลย์
เป็ นครัง้ แรกที่งานแต่งงานแห่งหนึง่ บนเกาะโจโลเมื่อปี พ.ศ. 2512 และเกิด
ความหลงใหลในศิลปะดังกล่าวนับแต่นนั ้
พี่สะใภ้ ของนางอมิลบังซาแปลกใจว่าท�ำไมเธอจึงสนใจการฟ้อนร� ำพื ้น
เมืองที่เชื่อมโยงกับชาวชนบท แต่นางอมิลบังซาผู้ชื่นชอบในวัฒนธรรมและ
ศิลปะก็ได้ หลงรักมันอย่างจับใจ
“ฉันคิดว่ามันช่างสวยงามและแตกต่างเหลือเกิน” เธอกล่าว
นางอมิลบังซารู้สกึ ชื่นชอบในสไตล์การฟ้อนร� ำซึง่ เชื่อกันว่าได้ รับการ
แพร่กระจายจากอินเดียเข้ ามายังภาคใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ก่อนการมาถึงของ
ศาสนาอิสลามและศาสนาคริ สต์เมื่อหลายศตวรรษที่ผา่ นมา และกล่าว
ว่าการฟ้อนร� ำรูปแบบโบราณที่คล้ ายคลึงกับปั งอาเลย์นี ้ยังคงพบเห็นได้ ใน
กัมพูชา พม่า ไทย อินโดนีเซีย และส่วนอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ปั งอาเลย์ ซึง่ มาจากค�ำเดิมในภาษาสันสกฤตที่แปลว่า “การฟ้อนร� ำใน
โบสถ์” หมายถึง “การมอบของขวัญ” ในหมูช่ าวบ้ านซูลขู องฟิ ลปิ ปิ นส์ การ
ฟ้อนร� ำนี ้จะเป็ นการขยับแขน มือ และ นิ ้ว ร่ายร� ำไปมาอย่างสงบในท่าทาง
ต่าง ๆ ที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของคลื่นหรื อสัตว์ ท่าฟ้อนร� ำท่าหนึง่ จะ
เป็ นการเลียนแบบการบินของนกในขณะที่ร่อนลงไปจับปลาในทะเล
หลังจากที่การฟ้อนร� ำได้ รับการสืบทอดจากรุ่นหนึง่ ไปสูอ่ ีกรุ่นหนึง่ ใน
จังหวัดซูลแู ละจังหวัดทาวี-ทาวี ซึง่ อยูใ่ กล้ เคียงโดยไม่มีการบันทึกค�ำแนะน�ำ
้ มหลาย ๆ ท่าจึงเริ่ มถูกลืมเลือนไป
ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ท่าฟ้อนร� ำดังเดิ

ชาวพื ้นบ้ านในชนบทต่างหมดความสนใจในเรื่ องนี ้เนื่องจากความบันเทิงใน
แบบสมัยใหม่ที่หลัง่ ไหลเข้ ามา
ในปี พ.ศ. 2512 นางอมิลบังซาเริ่ มท�ำการวิจยั เกี่ยวกับปั งอาเลย์ โดย
การไปสัมภาษณ์ผ้ เู ฒ่าในชนบทเพื่อศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับท่าฟ้อนร� ำต่าง ๆ
นางนาเนตต์ แมทิแลค ซึง่ เป็ นนักฟ้อนร� ำและนักวิจยั เกี่ยวกับปั งอาเลย์กล่าว
ว่า บ่อยครัง้ ที่นางอมิลบังซาเฝ้าดูเงาของตนเองบนผนังในขณะที่เธอร่ายร� ำ
อยูใ่ นห้ องภายใต้ แสงเทียน
เวลาหลายปี ที่นางอมิลบังซาท�ำการวิจยั ประจวบเหมาะกับความรุนแรง
ที่เพิ่มขึ ้นของกลุม่ ผู้ตอ่ ต้ านชาวมุสลิมที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนทางภาค
ใต้ และการประกาศใช้ กฎอัยการศึกในประเทศโดยอดีตประธานาธิบดี เฟอร์
ดินานด์ มาร์ กอส ในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) ในขณะนัน้
มีการสัง่ ห้ ามไม่ให้ ประชาชนมารวมตัวกัน ซึง่ เป็ นเวลาที่เธอต้ องไปพบและ
พากลุม่ ชาวบ้ านเดินทางไปยังสถานที่ตา่ ง ๆ เพื่อส่งเสริ มศิลปะการฟ้อนร� ำนี ้

นางลิกายา เฟอร์ นานโด อมิลบังซา (กลาง) สอนการฟ้อนร�ำพืน้ เมือง
ปังอาเลย์ จากจังหวัดซู ลูในภาคใต้ ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทเี่ ต็มไปด้ วย
ความไม่ สงบ ทีส่ ตูดโิ อภายในบ้ านของเธอในกรุงมะนิลา
ต่อมานางอมิลบังซาได้ เดินทางไปทัว่ ทวีปเอเชียเพื่อศึกษารูปแบบการ
ฟ้อนร� ำที่คล้ ายคลึงกับปั งอาเลย์ และได้ ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึง่ ขึ ้นในปี พ.ศ.
2526 โดยเป็ นครัง้ แรกที่มีการรวบรวมค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับท่าฟ้อนร� ำต่าง ๆ
ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นางจอย วาดี วิศวกรโยธาชาวพื ้นเมืองเผ่าเตาซุก ซึง่ ได้ มาเรี ยนการ
ฟ้อนร� ำปั งอาเลย์พร้ อมกับบุตรสาวของเธอที่สตูดโิ อภายในบ้ านของนาง อมิ
ลบังซากล่าวว่า เธอรู้สกึ ดีใจที่การฟ้อนร� ำนี ้ก�ำลังช่วยท�ำให้ จงั หวัดซูลอู นั เป็ น
บ้ านเกิดของเธอได้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในเรื่ องอื่นซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งอัน
นองเลือด
ซูลเู ป็ นหมูเ่ กาะที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยูเ่ ป็ นส่วนใหญ่ และเป็ นฐานที่ตงั ้
ของกลุม่ นักรบหัวรุนแรงอาบูไซยาฟที่มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ อัลกออิดะฮ์
และมีชื่อเสียงเป็ นกล่าวขานกันในเรื่ องการลอบวางระเบิด การลักพาตัว
และการฆ่าตัดศีรษะ
“เวลาที่ผ้ คู นเห็นชาวมุสลิมหรื อชาวเตาซุกสักคน สิง่ แรกที่พวกเขานึกถึง
ก็คือการก่อการร้ ายและความขัดแย้ ง” นางวาดีกล่าวในการให้ สมั ภาษณ์
“แต่โปรดอย่าคิดเช่นนัน้ พวกเราเป็ นคนดีและมีมรดกทางวัฒนธรรม
มากมาย”
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สื่ อและวิทยาการ

กรุงโซล

ก

เป็ นผู้น�ำใหม่ ด้านแฟชั่น

รุงโซลก�ำลังกลายเป็ นผู้นำ� ใหม่ด้านแฟชัน่ ใน
เอเชียแซงหน้ าฮ่องกง โตเกียวและสิงคโปร์
บริษทั ผู้ผลิตสินค้ าหรูหรารายใหญ่ตา่ ง ๆ
ของโลกต่างพากันมองหาช่องทางทีจ่ ะสร้ างก�ำไรจาก
วัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีใต้ ซึง่ ได้ รับความนิยม
ในฐานะเป็ นผู้กำ� หนดเทรนด์ของภูมภิ าค เอเชียซึง่
ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็วคือตลาดส�ำคัญทีข่ บั เคลือ่ น
อุตสาหกรรมสินค้ าหรูหราระดับโลก โดยยอดซื ้อจากผู้
บริโภคชาวจีนคิดเป็ นหนึง่ ในสามของยอดขายทัว่ โลก
จากข้ อมูลของบริษทั วิจยั ตลาด เบนแอนด์โค
“บริษทั ผู้ผลิตสินค้ าหรูหราระดับโลกเริ่มทีจ่ ะ
ตระหนักว่า สิง่ ทีไ่ ด้ รับความนิยมในเกาหลีใต้ จะกลาย
เป็ นทีน่ ยิ มทัว่ ทังเอเชี
้ ยภายในเวลาไม่นาน” นายอีซงั
บง หัวหน้ าสภานักออกแบบแฟชัน่ แห่งเกาหลีกล่าว

ความสนใจอย่างมากในสินค้ าแบรนด์เนมต่าง ๆ เป็ น
ตัวกระตุ้นให้ แพร่กระจายไปยังประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย
และภูมภิ าคอืน่ ๆ ซึง่ เกิดขึ ้นจากสิง่ ทีเ่ รียกว่า คลืน่
วัฒนธรรมเกาหลี หรือความนิยมทีเ่ พิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ ของ
รายการโทรทัศน์ เพลงป๊ อป และวัฒนธรรมของชาว
เกาหลี
นางเคท อันห์ ผู้แทนประจ�ำกรุงโซลของบริษทั ส
ไตลัส ซึง่ เป็ นบริษทั ทีท่ ำ� การวิจยั ผู้บริโภคจากอังกฤษ
กล่าวว่า เกาหลีใต้ กลายเป็ นจุดเริ่มต้ นของสินค้ า
แบรนด์หรูหราอย่างได้ ผลในการทดสอบการตอบสนอง
ของผู้บริโภคในตลาดเอเชีย โดยกล่าวเพิม่ เติมว่าเธอได้
รับข้ อเสนอจ�ำนวนนับไม่ถ้วนจากบริษทั ต่าง ๆ ในยุโรป
และสหรัฐฯ ทีห่ วังจะเข้ ามาลงทุนในการผลิตเครื่อง
ส�ำอางในกรุงโซลในช่วงหลายปี มานี ้ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เครื่องจ�ำแนกส่วนประกอบ

เจ้า

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

พลังสมอง
เทคโนโลยีไม่ได้ช่วยสร้างเสริม

อ

งค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนารายงานว่า คอมพิวเตอร์ ไม่ได้
แสดงให้ เห็นอย่างเด่นชัดว่าสามารถพัฒนาผลการศึกษาของนักเรียนได้ อีกทังยั
้ งอาจ
เป็ นอุปสรรคต่อการมีผลการเรียนทีด่ อี กี ด้ วย
ในทางตรงกันข้ าม ส�ำหรับโรงเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูงในหลายประเทศของเอเชีย การใช้
สมาร์ ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ได้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวันของผู้คนไปแล้ ว เทคโนโลยี
จึงมีความส�ำคัญน้ อยลงมากในห้ องเรียน ในประเทศเกาหลีใต้ นักเรียนจะใช้ คอมพิวเตอร์ ทโี่ รง
รียนโดยเฉลีย่ เก้ านาที และในฮ่องกงจะใช้ เวลาเพียง 11 นาที ซึง่ คิดเป็ นเพียงเศษเสี ้ยวของเวลาที่
นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์ ทโี่ รงรียน 58 นาทีในออสเตรเลีย 42 นาทีในกรีซ และ 39 นาทีในสวีเดน
รายงานดังกล่าววัดผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีในโรงเรียนโดยพิจารณาจากผลการสอบ
ในระดับสากล เช่น การประเมินผลนักเรียนนานาชาติขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา ซึง่ ด�ำเนินการในหลายสิบประเทศทัว่ โลก และการทดสอบอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ ในการวัด
ทักษะทางดิจติ ลั ผลทีไ่ ด้ รับพบว่า ระบบการศึกษาทีล่ งทุนอย่างมากในเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารไม่ได้ แสดงให้ เห็น “การพัฒนาอย่างเด่นชัด” ในผลการเรียนด้ านการอ่าน คณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์
องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้ กระตุ้นให้ โรงเรียนต่าง ๆ ท�ำงาน
ร่วมกับคณะครูเพือ่ ปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีให้ กลายเป็ นเครื่องมือในห้ องเรียนทีท่ รงพลังมาก
ขึ ้น และพัฒนาซอฟต์แวร์ ทมี่ คี วามซับซ้ อนมากขึ ้นเพือ่ น�ำมาใช้ ในการทดลองและการจ�ำลอง
สถานการณ์ สือ่ สังคม และเกมต่าง ๆ ทังนี
้ ้ ทางองค์การได้ ให้ บทสรุปว่า “ประโยชน์ทเี่ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารจะน�ำมาสูก่ ารเรียนการสอนอย่างแท้ จริงนันยั
้ งไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่าง
สมบูรณ์และยังไม่สามารถน�ำมาใช้ ได้ อย่างเต็มที”่ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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ของธุรกิจรายใหม่แห่งหนึง่ ในอิสราเอลได้ เปิ ด
ตัวอุปกรณ์ขนาดพกพาที่สามารถวิเคราะห์
ส่วนประกอบของอาหาร เครื่ องดื่ม ยา หรื อวัตถุอื่น ๆ ได้
ในทันที
คอนซูมเมอร์ ฟิ สกิ ส์ กล่าวว่าเครื่ อง SCiO ของ
บริ ษัทฯ จะส่งข้ อมูลส่วนประกอบทางเคมีของสิง่ หนึง่ ๆ
ไปยังสมาร์ ทโฟนของผู้ใช้ ซึง่ มีแอพพลิเคชันหลากหลายที่
จะน�ำเสนอผลลัพธ์ นายดรอร์ ชารอน ผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัท
ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั กรุงเทลอาวีฟกล่าวว่า มันเป็ น “อุปกรณ์
เซ็นเซอร์ ในระดับ
โมเลกุลเครื่ องแรกที่มี
ขนาดเล็กกว่าฝ่ ามือ
ของคุณ”
ผู้ใช้ จะสามารถ
มองเห็นปริ มาณ
แคลอรี่ ที่อยูใ่ น
แฮมเบอร์ เกอร์ สิง่ ที่
อยูใ่ นเครื่ องดื่ม หรื อ
ดูวา่ เสื ้อหนังตัวนันท�
้ ำ
จากหนังแท้ จริ ง ๆ หรื อ
ไม่ เครื่ อง SCiO ไม่
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
จ�ำเป็ นต้ องสัมผัสกับ
สิง่ ที่จะทดสอบ เพราะ
มันท�ำงานโดยการส่องล�ำแสงที่เรี ยกว่า เอ็นไออาร์ สเปก
โตสโคปี
แต่ละโมเลกุลจะท�ำปฏิกิริยากับแสงเพื่อสร้ างภาพที่มี
เอกลักษณ์ ซึง่ สามารถเผยให้ ทราบถึงคุณสมบัตทิ างเคมี
ของวัตถุนนั ้ เช่น ความชื ้น ส่วนประกอบของไขมันหรื อ
น� ้ำตาล เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

IAPDF

ประเทืองปั ญญา

ผลการศึกษาสรุปว่า

ผลงานวิจยั ทางจิตวิทยาอาจไม่สามารถเชื่อถือได้
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
ผลจากการศึกษาพบว่า ผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ
การกระท�ำหรื อการคิดของมนุษย์นนสามารถแสดงผลลั
ั้
พธ์เดิม
ซ� ้ำโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ซึง่ ท�ำให้ เกิด
ค�ำถามใหม่ถงึ ความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั ทางจิตวิทยา
ทีมนักวิทยาศาสตร์ 270 คนได้ ทดลองท�ำการวิจยั ทาง
จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ 100 กรณีซ� ้ำอีกครัง้ โดยได้ ตีพิมพ์
ข้ อมูลไว้ ในวารสารชันน�
้ ำสามฉบับที่ผา่ นการตรวจสอบโดย
บุคคลซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญของวงการ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวที่ได้ มีการตีพิมพ์ในวารสาร ไซ
แอนส์ ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เพียงร้ อยละ 39 เท่านันที
้ ่
แสดงผลลัพธ์เหมือนกับที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับเดิม
หัวข้ อเรื่ องที่วิจยั นันมี
้ ความหลากหลาย นับตังแต่
้ การใช้
ชีวิตในสังคมและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ไปจนถึงการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ การให้ ความสนใจ และความจ�ำ
ทังนี
้ ้ ผลการศึกษานี ้ไม่ได้ น�ำไปสูก่ ารตรวจสอบวิธีบ�ำบัด
ทางการแพทย์ใด ๆ แต่มีการด�ำเนินการแยกต่างหากในการ
ประเมินผลของการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวกับชีววิทยาของมะเร็ ง
“เป็ นสิง่ ส�ำคัญที่จะต้ องทราบว่า ผลลัพธ์ที่คอ่ นข้ างน่าผิด
หวังนี ้ไม่ได้ บง่ บอกโดยตรงถึงความถูกต้ องหรื อความผิดพลาด
ของทฤษฎี” นายกิลเบิร์ต ชิน นักจิตวิทยาและบรรณาธิการอาวุโสของ
วารสาร ไซแอนส์ กล่าว “สิง่ ที่ผลการศึกษานี ้บอกเราก็คือ เราควรมีความ
เชื่อมัน่ น้ อยลงในผลลัพธ์ที่ได้ จากการทดลองดังเดิ
้ ม”
นายไบรอัน โนเซค แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์ จิเนีย ซึง่ เป็ นผู้เขียนร่วมใน
การศึกษานี ้กล่าวว่า การวิจยั แสดงให้ เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ จ�ำเป็ นต้ อง
ตังค�
้ ำถามกับตัวเองอยูต่ ลอดเวลา
“ค�ำกล่าวอ้ างทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ มีความน่าเชื่อถือเพียงเพราะว่า
เป็ นผลงานของบุคคลที่มีสถานะสูงหรื อเป็ นผู้ที่มีความรอบรู้เท่านัน”
้ นาย
โนเซคกล่าวกับผู้รายงานข่าว
“ส่วนหนึง่ ของความน่าเชื่อถือของค�ำกล่าวอ้ างนันต้
้ องขึ ้นอยูก่ บั หลัก
ฐานที่สนับสนุนว่าสามารถแสดงผลลัพธ์เดิมซ� ้ำได้ ”
ปั ญหาอาจเกิดขึ ้นได้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ สมุ่ เลือกเฉพาะข้ อมูลที่เห็น
ว่า “มีนยั ส�ำคัญ” มารวมเอาไว้ เท่านัน้ หรื อเมื่อการวิจยั มีขนาดเล็กเกินไป
จนท�ำให้ เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกหรื อเชิงลบที่ผิดพลาด ผู้เชี่ยวชาญบางคน
เชื่อว่าปั ญหานี ้อาจจะแย่ยิ่งกว่าที่ผลจากการศึกษาใหม่ได้ แสดงไว้ เสียอีก
นายจอห์น ไอโอนนิดีส นักชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ดใน
แคลิฟอร์ เนีย กล่าวกับนิตยสาร ไซแอนส์ ว่า เขาตังข้
้ อสงสัยไว้ วา่ เอกสาร
งานวิจยั ด้ านจิตวิทยาจะสามารถยืนยันความถูกต้ องภายใต้ การตรวจ
สอบโดยละเอียดได้ ประมาณร้ อยละ 25 ซึง่ ก็คล้ ายคลึงกับ “สิง่ ที่เรา
พบเห็นในสาขาวิชาชีวการแพทย์หลาย ๆ ด้ าน”

ข้อพึงสังวรที่สำ� คัญ

ผู้เขียนร่วมในการศึกษาคนหนึง่ ซึง่ มีสว่ นร่วมในโครงการนี ้ทังในฐานะ
้
ผู้ตรวจสอบและผู้ถกู ตรวจสอบก็คอื นางอี.เจ. แมซิแคมโป ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเวคฟอร์ เรสต์ในนอร์ ธแคโรไลนา
นางแมซิแคมโปเป็ นหนึง่ ในทีมงานทีส่ ามารถแสดงผลลัพธ์เดิมซ� ้ำใน
การวิจยั ทีพ่ บว่า บุคคลซึง่ ต้ องเผชิญหน้ ากับภารกิจทีน่ า่ ท้ าทาย เช่น การ

ไอสต็อก

ผลการศึกษาพบว่ าผลงานวิจยั ทางจิตวิทยาสามารถแสดงผลลัพธ์ เดิม
ซ�้ำโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ ประมาณร้ อยละ 39
ต้ องเล่นวิดโี อเกมทีใ่ ช้ ความรุนแรง มักชอบฟั งเพลงทีแ่ สดงอารมณ์โกรธ
เกรีย้ วและคิดเกีย่ วกับประสบการณ์ในเชิงลบก่อนล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม เมือ่ นักวิจยั จากภายนอกได้ ทดลองท�ำการศึกษาภายใต้
ข้ อสมมุตฐิ านเดียวกับการวิจยั ของนางแมซิแคมโปทีว่ า่ การดืม่ เครื่องดืม่ รส
หวานจะสามารถช่วยให้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัยตัดสินใจในเรื่องทีม่ คี วาม
ซับซ้ อนได้ ดขี ึ ้น พวกเขากลับไม่ประสบความส�ำเร็จในการแสดงผลลัพธ์ดงั
กล่าว
นางแมซิแคมโปไม่ได้ แสดงความผิดหวัง แต่ได้ อ้างว่าอาจเป็ นเพราะ
ความแตกต่างของปั จจัยทางภูมศิ าสตร์ ตา่ ง ๆ และได้ กล่าวย� ้ำว่าการ
ทดลองนี ้แสดงให้ เห็นว่าการท�ำการศึกษาวิจยั ซ� ้ำอย่างมีคณ
ุ ภาพสูงนันมี
้
ความยุง่ ยากซับซ้ อนเพียงใด
นางโดโรธี บิชอป ศาสตราจารย์ด้านพัฒนาการทางประสาทจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยอ๊ อกฟอร์ ด กล่าวว่ามีอยูห่ ลายวิธีในการแก้ ไขปั ญหาของ
กระบวนการนี ้ เพือ่ ให้ ผลลัพธ์มแี นวโน้ มสูงขึ ้นทีจ่ ะสามารถยืนยันความถูก
ต้ องได้ ภายใต้ การตรวจสอบโดยละเอียด
นางบิชอปกระตุ้นให้ มกี ารก�ำหนดข้ อบังคับให้ ต้องลงทะเบียนวิธีทจี่ ะใช้
ในการวิจยั ล่วงหน้ าเพือ่ ป้องกันไม่ให้ นกั วิทยาศาสตร์ สมุ่ เลือกเฉพาะข้ อมูล
ทีแ่ สดงผลตามทีต่ ้ องการมากทีส่ ดุ มาใช้ ในการวิเคราะห์เท่านัน้ รวมถึง
ต้ องก�ำหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่มากพอ และมีการรายงานผลการ
ศึกษาทีค่ รอบคลุมมากยิง่ ขึ ้นในกรณีทแี่ สดง “ผลลัพธ์เป็ นศูนย์” หรือกล่าว
อีกนัยหนึง่ คือ ผลลัพธ์ทไี่ ม่ได้ สนับสนุนข้ อสมมุตฐิ านทีไ่ ด้ เสนอไว้ ในขันต้
้ น
นอกจากนี ้ นักวิทยาศาสตร์ ยงั สามารถตีพมิ พ์เผยแพร่วธิ ีการทีใ่ ช้ และ
ข้ อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด เพือ่ ทีผ่ ้ อู นื่ จะสามารถทดลองท�ำการศึกษาเพือ่ ให้
ได้ ผลลัพธ์เช่นเดียวกันได้ งา่ ยยิง่ ขึ ้น วิธีเหล่านี ้เป็ น “วิธีการง่าย ๆ ทีจ่ ะท�ำให้
มัน่ ใจได้ วา่ เราก�ำลังท�ำการศึกษาทางด้ านวิทยาศาสตร์ อย่างดีทส่ี ดุ เท่าทีเ่ รา
สามารถท�ำได้ ” นางบิชอปกล่าว เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

IAPDF

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

ผลงานชิ ้นเอกมูลค่า 1.54 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อ 54.4 ล้ านบาท) ของศิลปิ นชาว
อิตาเลียนในยุคศตวรรษที่ 17 (ช่วงปี พ.ศ. 2144 - 2243) ได้ รับการน�ำกลับมาจัด
แสดงอีกครัง้ ในเมืองหลวงของไต้ หวัน หลังจากที่เด็กชายวัย 12 ปี เดินสะดุดและล้ ม
ลงไปเจาะผืนผ้ าใบขาดเป็ นรู ผู้จดั งานนิทรรศการกล่าว ภาพเขียนที่มีชื่อว่า
ฟลาวเวอร์ ส โดยศิลปิ นเอกจากอิตาลี เปาโล ปอร์ โปร่า เป็ นส่วนหนึง่ ของผลงานที่
จัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะภาพเขียนในกรุงไทเป ซึง่ เป็ นผลงานของหรื อได้ รับ
อิทธิพลมาจากเลโอนาโด ดา วินชี ตามข้ อมูลจากนายเดวิด ซัน ผู้จดั งานหลัก “มัน
เป็ นอุบตั เิ หตุที่ผิดปกติวิสยั ” นายซันกล่าว “เด็กชายคนนันก�
้ ำลังฟั งค�ำอธิบายจาก
มัคคุเทศก์และไม่ได้ มองทางก็เลยเดินสะดุดล้ มจนท�ำให้ ผลงานศิลปะชิ ้นดังกล่าว
ขาดเป็ นรู” นายซันกล่าวว่าเด็กชายและครอบครัวของเขาได้ แสดงความเสียใจอย่าง
สุดซึ ้งและจะไม่ถกู ลงโทษใด ๆ “เรามีนกั ประเมินงานศิลปะชาวอิตาเลียนพร้ อมอยู่
แล้ ว และรี บติดต่อแจ้ งให้ เจ้ าของทราบทันที” นายซันเล่าว่า “เราตัดสินใจที่จะซ่อม
ภาพเขียนนันทั
้ นทีภายในงาน และตอนนี ้มันก็ได้ ถกู น�ำกลับมาแสดงอีกครัง้ ” รอยเตอร์

รอยเตอร์

ขนสั ตว์ น�ำ้ หนักสุ ดคุ้ม
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ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

บริ ษัท ทีเอสที อาร์ ตออฟดิสคัฟเวอรี่

บริการพิเศษที่
แม้ แต่ โมนาลิ
ซ่ ายังยิม้ ได้

นักสืบเพชร

ข่าวดีส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายัง
กรุงเทพฯ เมื่อแพทย์สามารถน�ำวัตถุแปลกปลอม
ออกมาจากล�ำไส้ ใหญ่ที่อาจท�ำลายระบบการ
ย่อยอาหารของเธอได้ เป็ นผลส�ำเร็จ ข่าวร้ ายก็คือ
มันเป็ นเพชรมูลค่า 10 ล้ านบาท (หรื อ 278,000
ดอลลาร์ สหรัฐฯ) ที่ผ้ หู ญิงคนดังกล่าวได้ ถกู กล่าว
หาว่าขโมยมาจากงานนิทรรศการแสดงเครื่ อง
ประดับ จึงกลายเป็ นพยานหลักฐานที่มดั ตัวเธอ
จนดิ ้นไม่หลุด เจ้ าหน้ าที่สามารถสรุปผลข้ อหา
การโจรกรรมครัง้ นี ้เมื่อแพทย์ได้ สอดกล้ องตรวจ
ล�ำไส้ ใหญ่และใช้ คีมทางการแพทย์ดงึ เอาเม็ด
อัญมณีขนาด 6 กะรัตออกจากล�ำไส้ ใหญ่ของ
ผู้หญิงที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นขโมยหลังจากที่วิธี
ตามธรรมชาติและยาระบายใช้ ไม่ได้ ผล ผู้หญิง
คนดังกล่าวพร้ อมชายชาวจีนคนหนึง่ ถูกจับกุม
ตัวที่ทา่ อากาศยานระหว่างการเดินทางออกจาก
ประเทศไทย และขณะนี ้ก�ำลังรอรับโทษจ�ำคุก
สูงสุดถึงสามปี ตามข้ อมูลจากทางต�ำรวจ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ขนสัตว์น� ้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัมได้ ถกู ตัดออกจากแกะตัวหนึง่ ที่พบใกล้ เมืองหลวงของ
ออสเตรเลีย ซึง่ ท�ำให้ มนั กลายเป็ นเจ้ าของสถิตอิ ย่างไม่เป็ นทางการส�ำหรับแกะที่แบกขนไว้
จ�ำนวนมากที่สดุ ในโลก แกะตัวดังกล่าวซึง่ ผู้ที่ชว่ ยเหลือมันได้ ตงชื
ั ้ ่อให้ วา่ คริ ส ถูกพบที่ชานเมือง
ตอนเหนือของกรุงแคนเบอร์ ราขณะที่ก�ำลังเดินอย่างยากล�ำบากภายใต้ น� ้ำหนักขนของมัน นาง
แทมมี่ เวน เดนจ์ ผู้บริ หารฝ่ ายบัญญัตกิ ฎหมายว่าด้ วยการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ของ
องค์กรเพื่อการกุศลส�ำหรับสัตว์ในกรุงแคนเบอร์ ราประเมินว่า ขนของคริ สได้ งอกมานานกว่าห้ า
ปี โดยที่ไม่เคยถูกตัดทิ ้งและดูเหมือนว่ามันแทบจะไม่เคยพบกับผู้คนเลย ขนสัตว์น� ้ำหนัก 40.2
กิโลกรัมถูกตัดออกจากคริ ส ซึง่ หมายความว่ามันได้ กลายเป็ นเจ้ าของสถิตอิ ย่างไม่เป็ นทางการ
ส�ำหรับสัตว์ที่มีขนน� ้ำหนักมากที่สดุ ในโลก โดยอาจจะท�ำลายสถิตปิ ั จจุบนั ของแกะในนิวซีแลนด์
ชื่อบิก๊ เบน ที่ถกู พบว่ามันแบกขนน� ้ำหนักเกือบ 29 กิโลกรัมเอาไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2557 บิก๊ เบนโค่น
ล้ มบรรลังก์ของแกะจากนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันที่ชื่อเชร็ ค ซึง่ เป็ นขวัญใจของผู้คนในประเทศ
ของมัน โดยได้ พบกับอดีตนายกรัฐมนตรี นางเฮเลน คลาร์ ก และกลายเป็ นตัวละครในหนังสือ
เด็กหลายเล่มก่อนที่มนั จะตายไปเมื่อปี พ.ศ. 2554 รอยเตอร์
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ภาพส่ งท้ าย

ภาพสะท้ อน

ทหารจากกองทัพเรื อไทยเดินข้ ามชายหาดหลังจากขึน้ ฝั่ งเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ระหว่ างการสลับเปลี่ยนหน่ วยลาดตระเวนอ่ าวไทยใกล้ ชายฝั่ งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็ นจังหวัดใต้
สุดของไทยติดชายแดนมาเลเซีย กองทัพเรื อไทยมีกองเรื ออยู่ประมาณ 130 ล�ำ โดยผู้บญ
ั ชาการ
ทัพเรื อภาคที่ 2 จะรั บผิดชอบการลาดตระเวนบริเวณตอนใต้ ของอ่ าวไทย
ภาพโดย

มาดารี โตห์ ลาลา | เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ มิ เมจ

ท่ านอยากเห็นรู ปทีท่ ่ านชื่นชอบจากการฝึ กหรือกิจกรรมร่ วมครั้งทีผ่ ่ านมาปรากฏในคอลัมน์ ภาพส่ งท้ ายหรือไม่
กรุณาส่ งรู ปของท่ านมาเพือ่ พิจารณาได้ ที่ EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.apdforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่เกี่ยวกับการทหารซึง่ แจกจ่ายให้ ฟรี แก่
บุคคลต่างๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงภายในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

บอกรั บการเป็ นสมาชิกฟรี ติดต่ อได้ ท่ :ี
http://apdf-magazine.com/th/สมัครสมาชิก/
หรื อเขียนถึง: IAPD FORUM Program Manager
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA
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