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การต่อต้านภยัคุกคามจากการ

ก่อการร้าย

พร้อมด้วย
วธีิการต่าง ๆ ในการป้องปรามการโจมตโีดยผู้โจมตตีามล�าพงั
การตดัช่องทางการส่งเงนิไปให้ผู้ก่อการร้าย
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เร่ืองเด่น
10 การต่อต้านผลกระทบของรัฐอสิลาม
 แห่งอรัิกและเลแวนต์     
 ความร่วมมือท่ีแขง็แกร่ง ขีดความสามารถของภมิูภาค 
 และการปรับแนวทางสงัคม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ
 กญุแจส�าคญั

16 ผลกระทบของไอซลิและฮซิบุลลอฮ์
 รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์แสดงถงึภยัคกุคามด้าน
 การก่อการร้ายอนัเร่งดว่น แตฮิ่ซบลุลอฮ์ยงัคงเป็นภยั
 คกุคามหลกั

20 การก่อการร้ายตามล�าพงั 
 การตอ่ต้านภยัคกุคามทัง้ภาคสนาม และทางออนไลน์

24 การตดัช่องทางการส่งเงนิไปให้ผู้ก่อการร้าย
 หนว่ยงานตา่ง ๆ เพ่ิมมาตรการเพ่ือขดัขวางการสนบัสนนุ
 ทางการเงินส�าหรับการคกุคามทัว่ทัง้ภมิูภาค

28 สมรภมูแิห่งความคดิ  
 กลุม่ก่อการร้ายสามารถสร้างแนวความคดิแบบหวัรุนแรง
 และเคลื่อนย้ายพลเมืองเพ่ือกระท�าการชัว่ร้ายได้อยา่งไร

32 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 แนวทางปฏิบตัท่ีิมุง่เน้นสงัคมโดยรวม ก�าลงัเหน็ผล

36 การกวาดล้างกลุ่มแนวคดิสุดโต่ง
 กลุม่ชมุชนชาวมสุลมิท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นสงิคโปร์
 จดัท�าโครงการและการให้ค�าปรึกษาเพ่ือตอ่ต้าน
 อดุมการณ์สดุโตง่

38  บทบาทของแม่เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
 มมุมองเก่ียวกบัวิธีท่ีครอบครัวอาจชว่ยตอ่ต้านความ
 รุนแรงจากความคดิสดุโตง่

46 การรักษาสิ่งแวดล้อม
 ผู้ มีสว่นได้เสียในทะเลจีนใต้หาทางแก้ไขการถมทะเลของ
 จีนเพ่ือสร้างพืน้ท่ีและความล้มเหลวในการอนรัุกษ์ความ
 หลากหลายทางชีวภาพ
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สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ภาพปกนีอ้อกแบบขึน้เพ่ือสื่อถงึ
ความจ�าเป็นเร่งดว่นในการตอ่
ต้านภยัคกุคามจากการก่อการ
ร้ายทัว่โลก
ภาพประกอบโดย ฟอรมั

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ 

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก 

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 ศาลฟิลปิปินส์ขึน้บญัชีด�ากลุม่อาบไูซยาฟ

52 ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ  
 พล.จ. ซาคารีย์ยา แมนซร์ู แสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัการ
 หยดุการก่อการร้ายในภมิูภาค 

56 กระบอกเสียง
 การตอ่ต้านการก่อการร้ายเป็นประเดน็เร่งดว่นในการ
 ประชมุประจ�าปีท่ีสงิคโปร์  

60 ข่าวรอบโลก
 ขา่วสัน้จากทัว่โลก

61 กีฬา
 การแขง่ขนัรักบีล้า่ช้า และความหวงัในการสร้างช่ือ
 เสียงในโอลมิปิก

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 การอนรัุกษ์ศลิปะการฟ้อนร�าโบราณในฟิลปิปินส์ 

64 ส่ือและวทิยาการ
 กรุงโซลเป็นผู้น�าใหมด้่านแฟชัน่ และ เคร่ืองจ�าแนกสว่นประกอบ

65 ประเทอืงปัญญา
 การตัง้ข้อสงสยัตอ่ผลงานวิจยัทางจิตวิทยา

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลก และเร่ืองบนัเทิง

67 ภาพส่งท้าย
 ทหารจากกองทพัเรือไทยเตรียมการลาดตระเวนอา่วไทย

60
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นิตยสารอนิโดเอเชียแปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟ
อรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�าขึน้
ทกุๆ สามเดือน โดยกองบญัชาการทหาร
สหรัฐอเมริกาประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางทหารของ
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีไ้มไ่ด้ท�าหน้าท่ี
เป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบันโยบายและ
มมุมองจากกองบญัชาการหรือหนว่ยงา
นอ่ืนๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยทัง้หมด
ทัง้มวล บทความทัง้หมดถกูเขียนขึน้โดย
คณะผู้จดัท�าของนิตยสารไอเอพีดีเอฟฟอรัม 
รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง 
เลขาธิการกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนดให้ตี
พิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือกิจการของรัฐและตาม
ความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท แอนโทนี จี. ครัตช์ฟิลด์
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลตรี เอริก พี. เวนดต์
เสนาธิการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลเรือตรี มาร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
ไมเคลิ ดบัเบลิย.ู คริสเตนเซน

ผู้จดัการนิตยสาร, 
เอเซีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั
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พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ 

ยิิ
นดีตอ้นรับท่านผูอ่้าน

เขา้สู่ อินโดเอเชีย

แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม 

ฉบบัประจ�าไตรมาส

ท่ีสอง ดงัท่ีท่านอาจสงัเกตเห็น

แลว้ ช่ือของ ฟอรัม ไดเ้ปล่ียนไป

เพ่ือใหส้ะทอ้นววิฒันาการของ

ภมิูภาคท่ีเขา้สู่ระบบยทุธศาสตร์

ท่ีเช่ือมโยงถึงกนัของเศรษฐกิจ 

ขอ้ตกลงดา้นความมัน่คง และ

องคก์รทางการเมือง ไดถ้กูตอ้งมากข้ึน เม่ือ ฟอรัม ไดรั้บการตีพิมพค์ร้ังแรกเม่ือ 40 กวา่

ปีก่อน ภมิูภาคน้ีแตกต่างไปจากท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ีเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัมหาสมุทรอินเดีย

และมหาสมุทรแปซิฟิกไม่สามารถแยกจากกนัได ้และประกอบไปดว้ยเสน้ทางการคา้ท่ี

พลุกพล่านมากท่ีสุดในโลก เราอาจเห็นการเปล่ียนผา่นน้ีไดดี้ท่ีสุดในองคก์รพหุพาคีต่าง ๆ 

ของภมิูภาค เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ซ่ึงขณะจดัตั้ง 

ประกอบดว้ยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เม่ือเวลาผา่นไป 

ประเทศสมาชิกไดข้ยายออกไปจนรวมถึงบรูไน พม่า กมัพชูา ลาว และเวยีดนาม ปัจจุบนั

กลุ่มและเวทีแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีมีอาเซียนเป็นศนูยก์ลาง เช่น อาเซียนพลสั และ

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ไดข้ยายการมีส่วนร่วมออกไปไกลข้ึนเพ่ือครอบคลุม

ถึงประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด ์รัสเซีย เกาหลีใต ้และ

สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัการประชุมกองทพัเรือภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตกประกอบดว้ยอินเดีย 

บงักลาเทศ ชิลี เปรู และโคลอมเบีย แนวโนม้ต่าง ๆ ในภมิูภาคก�าลงัมุ่งไปสู่การผนวกรวม

ท่ีเพิม่ข้ึนอีกของประเทศสมาชิกในภมิูภาค และ ฟอรัม จะด�าเนินการสนบัสนุนแนวโนม้

นั้นต่อไปดว้ยการจดัหาเวทีส�าหรับบุคลากรทางทหารแห่งภมิูภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกเพ่ือ

รองรับและจดัการกบัขอ้กงัวลและโอกาสดา้นความมัน่คงท่ีมีร่วมกนั

ผมหวงัวา่นิตยสารฉบบัน้ีจะสร้างบรรยากาศการสนทนาเก่ียวกบัความทา้ทายดา้น

ความมัน่คงท่ีส�าคญั และผมยนิดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน

    โปรดติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นกบัเราไดท่ี้ contact-apdf@apdforum.com
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ผู้เขียนบทความ
IAPDF

อินโดเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เสนอเนือ้หา
ท่ีครอบคลมุทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม ่ๆ ท่ี
โพสต์ทกุวนั ตดิตามได้ท่ี  
www.apdforum.com

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   n   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

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

อินโดเอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสารราย
ไตรมาสท่ีจดัท�าขึน้โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�า
ภาคพืน้แปซฟิิกส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและ
บคุคลากรด้านความมัน่คงในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก โดยประกอบไปด้วยเนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพ
ในหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงใน
ภมิูภาค ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการ
ร้าย ความร่วมมือระหวา่งประเทศ หรือภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชิงความ
คดิและสง่เสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ท่ี
สร้างสรรค์ ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้อ
อภิปราย หรือข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ มายงั บรรณาธิ
การฟอรมัได้ทางออนไลน์ หรือสง่มาท่ี

นายจรีี โคมแิน็ก เป็นผู้ เขียนบทความเก่ียวกบัความขดัแย้งด้านสิง่แวดล้อมท่ีตี
พิมพ์ใน ฟอรมั ฉบบันี ้นายโคมิแน็ก เป็นนกัขา่วอิสระในสาธารณรัฐเช็ก เขาเขียนขา่วและ
บทความเก่ียวกบัเศรษฐกิจ กลาโหม และความมัน่คง ในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก 
รัสเซียและเครือรัฐเอกราช รวมทัง้เอเชีย โดยเขียนให้กบัสื่อสิง่พิมพ์และองค์กรตา่ง ๆ ได้แก่ 
ไอเอชเอส เจนส์, บสิซเินส นิวส์ ยโุรป, เจมส์ทาวน์ ฟาวน์เดชัน่ และ ซีเอน็บีซี ยโูรเปียน บสิ
ซเินส   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 46

นายทอม แอบคี เป็นผู้ เขียนบทความเก่ียวกบัการป้องกนัการโจมตีโดยผู้ ก่อการตาม
ล�าพงัท่ีตีพิมพ์ในฉบบันี ้นายแอบคี เป็นนกัวิจยัและนกัเขียนอิสระในเมืองบงักาลอร์  
ประเทศอินเดีย เขาได้เขียนบทความและรายงานการวิจยัในหวัข้อตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารท�า
เหมืองแร่จนถงึการอพยพย้ายถ่ินฐานโดยถกูบงัคบั นายแอบคี เกิดและเตบิโตในบาร์เบโดส 
ได้อาศยัและท�างานในแอลจีเรีย ลเิบีย มาลี และตนิูเซีย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 20

ดร. ฌอน เค. แอนเดอร์สัน เป็นศาสตราจารย์ด้าน
รัฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัแหง่รัฐไอดาโฮ เขาได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้
อ�านวยการหลกัสตูรการศกึษาระหวา่งประเทศตัง้แต ่พ.ศ. 2552 
ถงึ 2555 และเป็นประธานภาควิชารัฐศาสตร์ตัง้แต ่พ.ศ. 2554 ถงึ 
2557 ดร. แอนเดอร์สนั เป็นนกัวิชาการแหง่มลูนิธิเพ่ือการปกป้อง
ประชาธิปไตยระหวา่ง พ.ศ. 2552 ถงึ 2553 และได้ท�าการค้นคว้า
ในหลายหวัข้อ ได้แก่ การก่อการร้ายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ ขบวนการลทัธิสดุโตง่ วฒันธรรมการเมือง ผล กระทบ
ของศาสนาตอ่การเมืองในประเทศและระหวา่งประเทศ และ

การฟืน้คืนของอิสลามในและนอกตะวนัออกกลาง เขาเป็นผู้ ร่วมแตง่หนงัสือ พจนานกุรม
ประวติัศาสตร์การก่อการร้าย ท่ีตีพิมพ์โดยส�านกัพิมพ์สแกร์โครว์เพรส  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 16

ดร. อีดทิ ชลาฟเฟอร์ และ ดร. อูลริช โครพยีู  
นิกก์ เป็นผู้ เขียนบทความเก่ียวกบัมารดาผู้ตอ่สู้กบัการก่อการ
ร้ายซึง่ตีพิมพ์ใน ฟอรมั ฉบบันี ้ดร. ชลาฟเฟอร์เป็นนกัสงัคมศาสตร์
และเป็นผู้ ก่อตัง้องค์กรสตรีไร้พรมแดน ซึง่เป็นองค์การนอกภาค
รัฐท่ีมีส�านกังานใหญ่อยูใ่นกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย องค์กร
ดงักลา่วต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สตรีเพ่ือป้องกนัความ
รุนแรงจากแนวคดิสดุโตง่ ในปี พ.ศ. 2551 ดร. ชลาฟเฟอร์ ได้เปิด
ตวัการรณรงค์ของกลุม่ภคนีิเพ่ือตอบโต้ความรุนแรงจากแนวคดิสดุ
โตง่ โดยมุง่เน้นท่ีความพยายามขององค์กรในแงข่องความมัน่คง 
ดร.โครพียนิูกก์ เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาท่ีเน้นประเดน็สงัคม
และการเมือง โดยศกึษาด้านการเปลี่ยนทศันคตแิละพลวตัของ
กลุม่ ข้อห้ามในครอบครัวท่ีมีลกูหลานวยัหวัเลีย้วหวัตอ่ ตวัก�าหนด
ทางจิตวิทยาของแนวคดินิยมความรุนแรงและการป้องกนัแนวคดิ
สดุโตง่ตัง้แตเ่น่ิน ๆ ดร. โครพียนิูกก์เป็นผู้ ร่วมออกแบบหลกัสตูร
การเรียนการสอนของแมใ่ห้กบัองค์กรสตรีไร้พรมแดน และเคยเป็น
ศาสตราจารย์ท่ีศนูย์สาธารณสขุแหง่มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์
กรุงเวียนนา  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 38

ดร. ชรูต ิชาร์มา เป็นนกัวิจยัและพฒันาท่ีท�างานกบั ฮิว
มานา พีเพิล ท ูพีเพิล-อินเดีย ซึง่เป็นองค์การนอกภาครัฐระหวา่ง
ประเทศท่ีมีส�านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ดร. ชาร์
มา ออกแบบและบริหารจดัการหลกัสตูรตา่ง ๆ ส�าหรับการสร้างพลงั
ให้แก่กลุม่สตรีท่ียากจน และเปราะบางท่ีสดุบางกลุม่ในอินเดีย ก่อน
หน้านี ้ดร.ชาร์มา เคยเป็นหวัหน้าคณะนกัวิจยัแหง่ วนั เวิร์ลด์ ฟาวน์
เดชัน่ อินเดีย และเป็นนกัวิจยัอาวโุสท่ีสถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์
แหง่อินเดีย ดร. ชาร์มา ได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตจากศนูย์การ
ศกึษาด้านนิตศิาสตร์และธรรมาภิบาล จากมหาวิทยาลยัชวาหระ

ลาล เนห์รู กรุงนิวเดลี โดยเธอได้มุง่เน้นงานวิจยัไปท่ีด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งความขดัแย้ง
และการปกครองในรัฐชมัมแูละกศัมีร์ในอินเดีย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 32
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มองภูมิภาค
IAPDF

มหาวิทยาลยัในเอเชียท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัอตุสาหกรรม ก�าลงัไลต่าม
มหาวิทยาลยัในสหรัฐฯ มาตดิ ๆ ในด้านของนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ จาก
ผลการวิเคราะห์โดยละเอียดของเอกสารทางการศกึษาและการย่ืนขอจด
ทะเบียนสทิธิบตัร

ผลการส�ารวจ 100 อนัดบัแรกของรอยเตอร์ท่ีตีพิมพ์เม่ือเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2558 แสดงวา่ เก้าอนัดบัแรกของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นผู้น�าด้านนวตักรรม
ตกเป็นของสถาบนัการศกึษาในสหรัฐฯ โดยมีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
สถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์ และมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดอยูใ่นอนัดบัท่ีหนึง่ 
ท่ีสอง และท่ีสามตามล�าดบั แตม่หาวิทยาลยัในเอเชียก็ก�าลงัเลื่อนต�าแหนง่
มาอยูท่ี่อนัดบัต้น ๆ สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้สงูแหง่เกาหลีอยูท่ี่
อนัดบั 10 ในขณะท่ีอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนเป็นมหาวิทยาลยัในยโุรปท่ีอยู่
ในต�าแหนง่สงูท่ีสดุในอนัดบัท่ี 11

มหาวิทยาลยัในเอเชียก�าลงัมาแรงในด้านนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และ
ได้พิสจูน์ให้เหน็โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในความสามารถในการน�าเอาแนวคดิมา
ปรับให้เป็นผลติภณัฑ์ อาทิ เกาหลีใต้ ซึง่เป็นประเทศท่ีมีบริษัทเทคโนโลยียกัษ์
ใหญ่ท่ีก�าลงัมาแรง เชน่ ซมัซงุ ได้รับคะแนนสงูในด้านการได้รับอนมุตัสิทิธิ
บตัร โดยมีสถาบนัการศกึษาในเกาหลีใต้แปดแหง่ตดิ 100 อนัดบัแรก ในขณะ
ท่ีญ่ีปุ่ นมีสถาบนัเก้าแหง่ท่ีตดิอนัดบั ซึง่มากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ทัง้หมดยกเว้น
สหรัฐฯ

อยา่งไรก็ตาม จีนได้รับการจดัอนัดบัเพียงแคร่ายการเดียวเทา่นัน้ ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัชิงหวา ซึง่ติดอนัดบัท่ี 72

รอยเตอร์ได้ด�าเนินการส�ารวจโดยวิเคราะห์ตามพืน้ฐานของมาตรวดัท่ีแตก
ตา่งกนั 10 ด้าน ซึง่พิจารณาจากปริมาณและผลกระทบของผลงานวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ ปริมาณและความส�าเร็จในการย่ืนขอจดทะเบียนสทิธิบตัร และ
การน�าเอาผลการค้นพบท่ีมีการอ้างอิงไปใช้ปฏิบตัจิริงในโลกแหง่การศกึษา
และการประกอบธรุกิจ  รอยเตอร์

เทคโนโลยีในเอเชีย
ก้าวล้�าสู่อันดับต้น ๆ

เครื่องมือโบราณ
บ่งช้ีถึงมนุษย์ปริศนา

เหมือนวา่ "ฮ็อบบติ" มนษุย์พนัธุ์แคระยคุก่อน
ประวตัศิาสตร์ท่ีเคยอาศยัอยูบ่นเกาะฟลอเรส จะมี
เพ่ือนมนษุย์อยูบ่นหมูเ่กาะอ่ืน ๆ ของอินโดนีเซียมายา

วนานก่อนมนษุย์พนัธุ์ โฮโม เซเปียนส์ จะปรากฏขึน้
นกัวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเคร่ืองมือหินท่ีมีอายอุยา่ง

น้อย 118,000 ปี ณ สถานท่ีแหง่หน่ีงบนเกาะสลุาเวสช่ืีอวา่ 
ตาเลป ูซึง่บง่ชีว้า่เคยมีมนษุย์มาอยูอ่าศยั นกัวิทยาศาสตร์
กลา่ววา่ ไมพ่บฟอสซลิของมนษุย์เหลา่นีร่้วมกบัเคร่ืองมือ 
ท�าให้ตวัตนของผู้ท�าเคร่ืองมือเหลา่นีย้งัคงเป็นปริศนา

"ขณะนีเ้รามีหลกัฐานโดยตรงท่ีแสดงให้เหน็วา่ เม่ือ
มนษุย์ยคุใหมเ่ดนิทางมาถงึเกาะสลุาเวสโีดยทางเรือ ซึง่
คาดวา่อยูใ่นชว่งระหวา่ง 60,000 และ 50,000 ปีท่ีแล้ว พวก
เขาคงได้พบกบักลุม่มนษุย์โบราณท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะแหง่
นีม้าเป็นเวลานานแล้ว" นายเกอร์ริท แวน เดน เบร์ิก นกั
โบราณคดีแหง่มหาวิทยาลยัวลูลองกองในออสเตรเลยีกลา่ว

ในปี พ.ศ. 2547 การประกาศเป็นครัง้แรกถงึการค้นพบ
ฟอสซลิมนษุย์พนัธุ์ โฮโม ฟลอเรไซเอนซสิ ในถ�า้แหง่หนึง่
บนเกาะฟลอเรส ซึง่เป็นพนัธุ์ท่ีสงูประมาณ 1.1 เมตรและ
มีการประดษิฐ์เคร่ืองมือและลา่ช้างตวัเลก็ ๆ ได้สร้างความ
ประหลาดใจอยา่งมากในวงการวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์กระตือรือร้นท่ีจะคลายปม
ประวตัศิาสตร์เร่ืองการอยูอ่าศยัของมนษุย์ในภมิูภาคนี ้เกาะ
สลุาเวสอีาจเป็นก้าวยา่งหนึง่ส�าหรับมนษุย์กลุม่แรกท่ีไปถงึ
ออสเตรเลยีเม่ือประมาณ 50,000 ปีท่ีผา่นมา   รอยเตอร์

อนิโดนีเซีย

เอเชีย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ดู

มหาวิทยาลยัวลูลองกอง

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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นขณะท่ีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียต้องเผชิญกบัค�าถามท่ีนา่ล�าบากใจเร่ืองท่ีมา
ของเงินจ�านวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ท่ีถกูโอนเข้าบญัชีธนาคารของตน แต่

มาเลเซียได้รับคะแนนท่ียงัไมไ่ด้รับการยืนยนัจากคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนิน
มาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (FATF) ซึง่มีฐานอยูท่ี่กรุงปารีส ใน
ระดบัท่ีดีส�าหรับความพยายามด้านการตอ่ต้านการฟอกเงินของประเทศ

หนว่ยงานระดบัโลกดงักลา่วซึง่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบดแูลวิธีการท่ีประเทศ
ตา่ง ๆ ด�าเนินการเพ่ือตอ่ต้านการไหลเวียนของเมด็เงินท่ีผิดกฎหมาย ได้รายงาน
วา่มาเลเซียมีการวาง “กรอบนโยบายท่ีเข้มแขง็” แตจ่�าเป็นต้องเพ่ิมความมี
ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ในการตัง้เป้าไปท่ีการกระท�าความผิดท่ีมีความเสีย่งสงู และให้
ความสนใจมากขึน้ในอาชญากรรมข้ามชาต ิหนว่ยงานระบวุา่มาเลเซียมีกฎหมาย
วา่ด้วยการตอ่ต้านการฟอกเงินท่ีทนัสมยัและ “มีการวางโครงสร้างของกรอบความ
ร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ไว้เป็นอยา่งดี” มีการกระจาย “ขา่วกรองด้านการ
เงินท่ีมีคณุภาพสงู” ให้แก่หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายตา่ง ๆ  
และประสบความส�าเร็จในการเข้ายดึทรัพย์สนิเพ่ือปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี

และการลกัลอบขนสนิค้า
ทัง้นี ้คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอก

เงิน ได้ตัง้ข้อสงัเกตบางประการเก่ียวกบัผลการด�าเนินงานของมาเลเซีย โดยกลา่ว
วา่แม้วา่โดยทัว่ไปแล้วประเทศจะมีการจดัเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการสบืสวน
สอบสวนและการด�าเนินคดีไว้เป็นอยา่งดี แตก็่ “ท�าให้เกิดผลลพัธ์ได้เพียงเลก็
น้อย” และ “ไมมี่ประสทิธิภาพในการตัง้เป้าไปท่ีการกระท�าความผิดท่ีมีความเสีย่ง
สงูในประเทศ” นอกจากนีย้งัระบอีุกด้วยวา่ จนถงึขณะนี ้มาเลเซียไมไ่ด้ด�าเนินคดี
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรเงินทนุเพ่ือใช้ในการก่อการร้าย  รอยเตอร์

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ใ

แผนการรณรงค์ต่อต้าน
การฟอกเงิน

ได้รับคะแนนระดับสูง

มาเลเซีย

ไทย

นายกรัฐมนตรีกลา่ววา่ ประเทศไทยคาดวา่อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวจะท�า
รายได้เกินกวา่ท่ีได้ตัง้เป้าไว้ โดยมีนกัทอ่งเท่ียวมากกวา่ 30 ล้านคนเดนิทาง
เข้ามาในประเทศปีนี ้แม้จะเกิดเหตกุารณ์ระเบดิขึน้ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ได้คร่าชีวิตของชาวตา่งชาติไป 14 ราย เหตกุารณ์
ระเบดิท่ีเลวร้ายท่ีสดุของประเทศครัง้นีไ้ด้สร้างแรงกดดนัตอ่รายได้ซึง่มีความ
ส�าคญัอยา่งย่ิงตอ่คณะรัฐบาลท่ีน�าโดยทหารในการก้าวไปสูก่ารฟืน้ตวัจาก
สภาวะเศรษฐกิจท่ีก�าลงัประสบปัญหา

การทอ่งเท่ียวซึง่คดิเป็นมลูคา่ประมาณร้อยละ 10 ของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ เป็นเพียงอตุสาหกรรมเดียวท่ีอยูใ่นสถานะสดใสของไทย

ตามข้อมลูของกระทรวงการทอ่งเท่ียว หลงัจากเหตกุารณ์ระเบดิ จ�านวน
ผู้ เดนิทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉลี่ยตอ่วนัได้ลดลงจาก 85,000 คน เหลือ 
70,000 คน

รัฐบาลได้ตัง้เป้าจ�านวนผู้ เดนิทางเข้าประเทศไว้ท่ี 28.8 ล้านคน โดยมี
รายได้จากการทอ่งเท่ียวจ�านวน 2.2 ล้านล้านบาท (6.182 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ถือวา่มีความส�าคญัอยา่งย่ิงในฐานะประเทศท่ี
มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ทา่มกลางความซบเซาในภาคอตุสาหกรรมการสง่ออก การผลติ และยอดใช้
จา่ยด้านการค้าปลีก  รอยเตอร์

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วก�ำลงัฟ้ืนตัว

ชาวประมงที่ถูกกักขังเยี่ยงทาส
ได้รับการช่วยเหลือ
ม่ือปี พ.ศ. 2558 ชาวประมงมากกวา่ 2,000 คน ได้รับการชว่ยเหลือจาก
สภาพท่ีโหดร้ายทารุณกลางทะเล อิสรภาพของพวกเขาเป็นผลมาจากการ

สืบสวนนานหนึง่ปีเก่ียวกบัอาหารทะเลท่ีถกูน�าเข้ามาในสหรัฐฯ จากเกาะซึง่มี
การใช้แรงงานทาสทางตะวนัออกของอินโดนีเซีย

เหตกุารณ์เร่ิมขึน้เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ดิแอสโซซเิอทเตด็ เพรส ได้
ตดิตามปลาท่ีจบัโดยกลุม่ชายหนุม่ซึง่ถกูท�าร้ายร่างกายและกกัขงั โดยปลาเหลา่
นีไ้ด้ถกูจดัสง่ไปตามหว่งโซอ่ปุทาน ซึง่ได้แก่ ผู้ขายอาหารรายใหญ่ท่ีสดุบางราย
และบริษัทอาหารสตัว์เลีย้งบรรจกุระป๋องย่ีห้อดงัตา่ง ๆ ในอเมริกา

หลงัจากนัน้ ธรุกิจการประมงร่วมทนุระหวา่งไทยและอินโดนีเซียแหง่หนึง่ซึง่
มีมลูคา่หลายล้านดอลลาร์ได้ถกูปิดกิจการลง มีบคุคลอยา่งน้อยเก้าคนถกูจบักมุ
ตวัและเรือบรรทกุสนิค้าประมงสองล�าถกูยดึ

ประเทศไทยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในอตุสาหกรรมการประมงใน
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่ท�ารายได้จากการสง่ออกแตล่ะปีถงึ 7 พนั
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (249 แสนล้านบาท) และใช้แรงงานตา่งด้าวท่ียากจน
จ�านวนหลายหม่ืนคนจากประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แม้วา่ทัว่
โลกจะให้ความสนใจเพ่ิมขึน้ แตค่นจ�านวนมากก็ยงัคงถกูบีบบงัคบัให้ท�างานใน
อตุสาหกรรมอาหารทะเล  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

อนิโดนีเซีย

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เ



ศาลฟิลิปปินส์

นายอาบู ซาบายา โฆษกของกลุ่มอาบูไซยาฟ (ขวา) ยนือยู่ท่ามกลางกลุ่มหัวรุนแรงตดิอาวุธของตนในภาพทีไ่ม่ปรากฏวนัที ่  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ขึน้บญัชีกลุ่
มก่อการร้าย
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ข่าวผู้ก่อการร้าย
IAPDF
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ศาลฟิลปิปินส์ได้ประกาศวา่ กลุม่อาบไูซ
ยาฟมีสถานะเป็นกลุม่ก่อการร้าย ซึง่
เป็นค�าวินิจฉยัท่ีรัฐบาลจะสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือในการตอ่สู้กบันกัรบหวั
รุนแรงท่ีรอดพ้นจากการปราบปรามของ
รัฐบาลมาเป็นเวลาหลายปี

กลุม่อาบไูซยาฟ เป็นองค์กรนกัรบหวัรุนแรงกลุม่แรกท่ีถกูขึน้บญัชี
ด�าอยา่งเป็นทางการในประเทศฟิลปิปินส์ภายใต้กฎหมายตอ่ต้าน
การก่อการร้ายท่ีไมไ่ด้ถกูน�ามาใช้บอ่ยนกั กลุม่ป่าเถ่ือนดงักลา่ว ซึง่มี
ชาวอเมริกนัและชาวตา่งชาติเป็นเป้าหมาย ได้ถกูขึน้บญัชีให้เป็นกลุม่
ก่อการร้ายโดยสหรัฐฯ ก่อนหน้านีแ้ล้ว

อยัการฟิลปิปินส์กลา่ววา่ การขึน้บญัชีก่อการร้ายจะชว่ยรัฐบาล
ในการตดิตามและด�าเนินคดีตอ่สมาชิกกลุม่อาบไูซยาฟ รวมถงึการขอ
อนมุตัศิาลเพ่ือเฝ้าตดิตามการเคลื่อนไหวของนกัรบหวัรุนแรงท่ีเป็นผู้
ต้องสงสยั ทางการฟิลปิปินส์ประสงค์ออกมาตรการลงโทษสมาชิกและ
ผู้สนบัสนนุของกลุม่เพ่ือท�าให้การให้เงินสนบัสนนุนกัรบหวัรุนแรงกลุม่
นีท้�าได้ยากล�าบากมากขึน้เน่ืองจากตดิสถานะของการเป็นกลุม่ก่อการ
ร้าย

“น่ีเป็นหนึง่ในหนทางท่ีจะเปลี่ยนประเทศของเราให้เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็น
ปรปักษ์ตอ่ผู้ ก่อการร้าย” นายอริสโตเตลิ เรเยส อยัการรัฐกลา่ว

นายเรเยส กลา่ววา่ ค�าสัง่ของศาลถือวา่เป็นสิง่ส�าคญัมาก 
เพราะสมาชิกระดบัผู้บญัชาการหลายคนของอาบไูซยาฟได้ประกาศ
สวามิภกัดิ์ตอ่รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ แม้จะยงัไมมี่หลกัฐาน
ของความร่วมมือกนัหรือการตดิตอ่กนัอยา่งจริงจงัก็ตาม

นายพลจตัวา อลัลนั อาร์โรฮาโด แหง่กองทพับก ท่ีน�าก�าลงัทหาร
ปราบปรามกลุม่อาบไูซยาฟเป็นระยะ ๆ ในจงัหวดัซลูทูางภาคใต้ของ
ฟิลปิปินส์ แสดงความยินดีตอ่ค�าสัง่ของศาลและแสดงความหวงัวา่
จะมีการด�าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนนุกอง
ก�าลงัตอ่ต้านการก่อการร้าย ซึง่รวมถงึการก่อตัง้ศาลพิเศษเพ่ือให้การ
ด�าเนินคดีด้านการก่อการร้ายเป็นไปอยา่งรวดเร็วย่ิงขึน้

กลุม่อาบไูซยาฟ ซึง่แปลวา่ “ผู้ ถือดาบ” ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2534 
บนเกาะบาสลินัทางภาคใต้ของฟิลปิปินส์ เป็นการรวมตวักนัของนกั
เทศน์อิสลามและกลุม่อาชญากรท่ีสาบานวา่จะตอ่สู้ในสงครามญิฮาด
หรือสงครามศกัดิ์สทิธ์ิ แตก็่ได้สญูเสียผู้น�าคนส�าคญัหลายคนจากการ
สู้รบในชว่งต้น ท�าให้กลุม่หนัเหไปสูเ่ส้นทางของลทัธินิยมความรุนแรง
และการก่ออาชญากรรม

ปัจจบุนั กลุม่อาบไูซยาฟเสื่อมลงและแตกแยกเป็นกลุม่ยอ่ย ๆ ไม่
ก่ีกลุม่ โดยมีนกัสู้ไร้ความสามารถราว 400 คนและไมมี่หวัหน้าใหญ่ 
กลุม่ดงักลา่วยงัคงมีความสามารถในการฟืน้ตวัอยา่งรวดเร็วและใช้
ความรุนแรง โดยกระท�าการลกัพาตวัเรียกคา่ไถ่และรีดไถเพ่ือความอยู่
รอดโดยไมไ่ด้รับการสนบัสนนุอยา่งมีนยัส�าคญัจากกลุม่หวัรุนแรงตา่ง
ประเทศ

ภายใต้กฎหมายความมัน่คงของมนษุย์ พ.ศ. 2550 ของฟิลปิปินส์ 

กระทรวงยตุธิรรมได้ขอให้ศาลในจงัหวดับาซลินั ขึน้บญัชีกลุม่อาบไูซ
ยาฟให้เป็นกลุม่ผิดกฎหมาย กฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2550 
ดงักลา่วพุง่เป้าไปท่ีการจดัการกบัเหลา่นกัรบอิสลาม โดยให้อ�านาจแก่
หนว่ยสบืสวนในการจบักมุผู้ต้องสงสยัด้านการก่อการร้ายโดยไมต้่องมี
หมายศาล และควบคมุตวัไว้ชัว่คราวได้โดยไมจ่�าเป็นต้องตัง้ข้อหา

อยัการรัฐได้แสดงพยานสีร่าย ซึง่รวมถงึอดีตผู้บญัชาการกลุม่อาบไูซ
ยาฟ ท่ีได้ให้การถงึวิธีการวางแผนและการกระท�าการโจมตีอยา่งป่าเถ่ือน
ของกลุม่ เชน่ การลกัพาตวัเหย่ือ 20 รายในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ในจ�านวน
นัน้มีชาวอเมริกนัสามราย ท่ีรีสอร์ทโดสปาล์มาสทางตะวนัตกของจงัหวดั
ปาละวนั

หนึง่ในชาวอเมริกนัถกูตดัศีรษะ อีกรายหนึง่เสยีชีวิตในระหวา่งการ
เข้าชว่ยเหลอืของทหารกองทพับก และรายท่ีสามได้รับบาดเจ็บแตร่อด
ชีวิตมาได้

ผู้พิพากษา ดานิโล บคูอย แสดงความชมเชยตอ่พยานในค�าวินิจฉยั
ท่ีมีความยาว 20 หน้ากระดาษ “พยานเหลา่นีส้มควรได้รับค�าชมเชยและ
การยกยอ่งส�าหรับก�าลงัใจและความกล้าหาญในการยืนหยดัตอ่ต้าน
องค์กรท่ีนิยมความรุนแรง ไร้สตัย์และเลวทราม” ผู้พิพากษาบคูอย กลา่ว

นายปีเตอร์ เมดลัล์ อยัการรัฐกลา่ววา่ ปัจจบุนัรัฐบาลสามารถด�าเนิน
การเพ่ือประกาศขึน้บญัชีด�ากลุม่นกัรบหวัรุนแรงมสุลมิอ่ืน ๆ อีกอยา่ง
น้อยสามกลุม่

กลุม่เหลา่นีร้วมถงึกลุม่นกัตอ่สู้ เพ่ืออิสรภาพอิสลามบงัซาโมโร ซึง่
เป็นกลุม่นกัรบกลุม่เลก็ ๆ ท่ีตอ่ต้านการเจรจาเพ่ือสนัตภิาพกบัรัฐบาล 
และโจมตีกองทหารของรัฐและประชาชน นายเมดลัล์ กลา่ว

“การขึน้บญัชีด�ากลุม่ก่อการร้ายครัง้แรกนี ้เป็นแมแ่บบท่ีเรา
สามารถน�ามาใช้กบักลุม่ตดิอาวธุมสุลมิอ่ืน ๆ ท่ีเผยแพร่ความรุนแรง
และตัง้เป้าหมายไปท่ีประชาชนผู้บริสทุธ์ิ” นายเมดลัล์ กลา่ว

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

“พยานเหล่านีส้มควรได้รับค�า

ชมเชยและการยกย่องส�าหรับ

ก�าลังใจและความกล้าหาญใน

การยืนหยัดต่อต้านองค์กรที่

นิยมความรุนแรง ไร้สัตย์และ

เลวทราม”

- ผู้พพิากษา ดานิโล บคูอย
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การต่อต้านผลกระทบของ

ทหารอนิโดนีเซียจากกองพลส่งก�าลงั
อากาศที ่2 ลาดตระเวนใกล้บริเวณ
ใจกลางของเกาะสุลาเวสีในเดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2558 หลงักระโดดร่มลงจาก
อากาศยานล�าเลยีง กองทพัได้เพิม่การ
ลาดตระเวนเพือ่ปราบปรามนักรบหัว
รุนแรงทีค่าดว่ามคีวามเช่ือมโยงกบัรัฐ
อสิลามแห่งอรัิกและเลแวนต์
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รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์

11IAPD FORUM

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
ภาพโดย รอยเตอร์

รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ได้รับความนิยมพุง่ขึน้เม่ือเกือบสองปีท่ีแล้ว โดยสามารถ
ดงึดดูความสนใจของสมาชิกกลุม่ใหม ่ๆ ท่ีมีความหลากลายและเตม็ใจมอบความภกัดี
และก่อเหตกุารณ์รุนแรงอยา่งท่ีสดุประเภทตา่ง ๆ ตามอดุมการณ์ของรัฐอิสลามแหง่อิรัก
และเลแวนต์ แม้รายงานในชว่งหลงั ๆ มานีส้อ่วา่ ความขดัแย้งภายในและการไมป่ฏิบตัิ
ตามค�าสญัญาท่ีให้ไว้ท�าให้มีจ�านวนผู้แปรพกัตร์เพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ แตโ่ครงการรณรงค์
ด้วยสารของรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ยงัคงเป็นโครงการท่ีมีประสทิธิภาพและ
สามารถดงึดดูผู้ศรัทธาใหม ่ๆ ได้ตอ่ไป  

“รัฐอิสลามเปรียบเสมือนฝันท่ีเป็นจริงของผมและชาวมสุลมิทกุคน” นายราห์หมดั 
ชายอาย ุ33 ปี ชาวอินโดนีเซียท่ีให้แตช่ื่อโดยไมมี่นามสกลุและวางแผนท่ีจะไปเข้าร่วม
กบักลุม่หวัรุนแรงดงักลา่วในซีเรีย กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ ลอสแองเจลิสไทมส์ ในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2558 “ตอนนีถ้งึเวลาแล้วท่ีจะย้อนกลบัไปถงึชว่งเวลาท่ีรุ่งโรจน์ของ
ศาสนาอิสลามเหมือนท่ีเคยเกิดขึน้ในสมยัก่อน”

ความรู้สกึท่ียงัคงเป็นอยูเ่ชน่นีเ้ป็นสาเหตใุห้รัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ ทัว่อินโดเอเชีย
แปซฟิิกและทัว่โลกต่ืนตวั โดยได้ระแวดระวงัในการออกกฎหมายใหม ่ๆ ท่ีประณามรัฐ
อิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ และจดัหาเคร่ืองมือตา่ง ๆ พร้อมการฝึกอบรมให้แก่หนว่ย
งานท่ีมีอ�านาจในการระบตุวัตน ควบคมุตวั และด�าเนินคดีกบัผู้ให้การสนบัสนนุรัฐ
อิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์

ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ขีดความสามารถ
ของภูมิภาค และการปรับแนวทางสังคมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือกุญแจส�าคัญ
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“ความซบัซ้อนของการจดัการกบัภยัคกุคามด้านการก่อการ
ร้ายท่ีเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ และความจ�าเป็นในการใช้ความพยายามท่ี
ขยายวงกว้าง นบัจากความมัน่คงไปจนถงึหลกันิตธิรรมและความมี
ประสทิธิภาพของวิธีการปกครอง ตลอดจนการปิดกัน้สารจากผู้ ก่อการ
ร้ายเพ่ือการตอ่สู้ ท่ีมีประสทิธิภาพกบัการเตบิโตของกลุม่หวัรุนแรงสดุ
โตง่กลุม่ใหม ่ๆ ท่ีปรากฏขึน้ ทัง้หมดนีต้้องใช้แนวทางการจดัการแบบ
แผข่ยายในการด�าเนินการตอ่ต้านการก่อการร้าย” นาง ทีนา่ เอส. ไคดา
นาว เอกอคัรราชทตูประจ�ากระทรวงและผู้ประสานงานการตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายของสหรัฐฯ กลา่วในระหวา่งการอภิปรายกบัผู้ช�านาญพิเศษ
เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 ในหวัข้อ “อลักออิดะห์ รัฐอิสลาม และ
อนาคตของการเคลื่อนไหวของญิฮาดทัว่โลก” ท่ีสถาบนับรุคลงิส์ ในกรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. “เราต้องปรับแนวทางจดัการให้หลากหลายด้วยการน�า
พนัธมิตรท่ีแข็งแกร่ง มีความสามารถและมีความหลากหลายไปสูแ่นว
หน้า และขอความชว่ยเหลือในความพยายามท่ีส�าคญัร่วมกนัในการตอ่
ต้านการก่อการร้ายทัว่โลก”

นางไคดานาว ย�า้วา่ แนวทางการจดัการการตอ่ต้านการก่อการร้าย
ท่ีประสบความส�าเร็จจะต้องอาศยัการท�างานร่วมกนั “บทบาทท่ีส�าคญั
ย่ิงของพนัธมิตรของเรา ได้มีความชดัเจนขึน้ในปีท่ีผา่นมาด้วยการ
ปรากฏของรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ในฐานะกองก�าลงัท�าลาย
ล้างสงูในอิรักและซีเรีย” นางไคดานาว กลา่ว “การยดึครองดนิแดนใน
อิรักและซีเรียอยา่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนของรัฐอิสลามแหง่อิรักและ
เลแวนต์ ความสามารถในการเข้าถงึนกัรบก่อการร้ายตา่งชาตอิยา่งตอ่
เน่ือง องค์กรในเครือท่ีเพ่ิมขึน้ทัว่โลก การใช้สื่อสงัคมเพ่ือเผยแพร่สาร
ของตนตลอดจนเปลี่ยนแนวคดิให้เป็นแบบหวัรุนแรงและสรรหาสมาชิก
ใหม ่และการวางแผนการโจมตีนอกดนิแดนทัง้ทางตรงและการโจมตีท่ี
ได้รับแรงบนัดาลใจ ทัง้หมดนีไ้ด้ท�าให้รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์  
กลายเป็นประเดน็ท่ีมีความส�าคญัเร่งดว่นท่ีสดุด้านการตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย”

การเตรียมพร้อมส�าหรับนกัรบตา่งชาตท่ีิเดนิทางกลบัประเทศ
อินโดนีเซียยงัคงเป็นกงัวลอยา่งย่ิงเก่ียวกบัพลเมืองของตนและชาติ
อ่ืน ๆ ท่ีเดนิทางไปยงัอิรักและซีเรีย และอาจเดนิทางกลบัประเทศบ้าน
เกิดและสร้างดา่นหน้าของรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์บนดนิแดน
อินโดนีเซีย 

ผู้ เช่ียวชาญเตือนวา่ ภยัอนัตรายจากรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวน
ต์ยงัคงมีอยูใ่นระดบัสงูในอินโดนีเซีย ประเทศท่ีมีประชากร 255 ล้านคน
แหง่นีมี้ประชากรชาวมสุลมิมากท่ีสดุในโลก และมีประวตักิารโจมตีของ
ผู้ ก่อการร้ายโดยนกัรบหวัรุนแรงท่ีกลบัมาปรากฏในร่างใหมใ่นชว่งต้น 
ๆ ท่ีได้รับการฝึกกบักลุม่อลักออิดะห์ ในอฟักานิสถานในคริสต์ทศวรรษ
ท่ี 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะ
วอลล์สตรีทเจอร์นลั ฉบบัเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยรายงานฉบบั
ดงักลา่วระบวุา่ ทางการอินโดนีเซียคาดการณ์วา่ผู้ให้การสนบัสนนุรัฐ
อิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ได้แสดงตนในบริเวณเกือบคร่ึงหนึง่ของทัง้ 
33 จงัหวดัในอินโดนีเซีย

“ภยัคกุคามส�าหรับเรานัน้รุนแรงอยา่งมีนยัส�าคญั กลุม่หวัรุนแรง
และผู้ ก่อการร้ายหลายกลุม่ในอินโดนีเซียต้องการแก้แค้นตอ่สิง่ท่ีพวก
เขาเหน็วา่เป็นความอยตุธิรรมท่ีโลกตะวนัตกกระท�าตอ่ชาวมสุลมิ” ผู้

บญัชาการต�ารวจแหง่ชาต ิซาอดุ นาซชูนั ผู้อ�านวยการส�านกังานตอ่
ต้านการก่อการร้ายแหง่ชาตอิินโดนีเซีย บีเอน็พีที กลา่วกบัเอบีซีนิวส์
ของออสเตรเลียในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 “เราจงึต้องอยูใ่นภาวะต่ืน
ตวัตอ่ไป โดยเฉพาะหลงัจากท่ีเหลา่นกัรบตา่งชาติเดินทางจากอิรักและ
ซีเรียกลบัสูอิ่นโดนีเซีย”

หนว่ยงานด้านการตอ่ต้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซียระบวุา่ มี
ชาวอินโดนีเซียอยา่งน้อย 76 คนท่ีเดนิทางกลบัจากซีเรีย (กระทรวงการ
ตา่งประเทศสหรัฐฯ คาดการณ์วา่ นกัรบตา่งชาตกิวา่ 25,000 คนจาก
กวา่ 100 ประเทศได้เดนิทางไปยงัอิรักและซีเรียนบัตัง้แตเ่ร่ิมเกิดความ
ขดัแย้งในภมิูภาคดงักลา่ว) ความกงัวลลา่สดุของอินโดนีเซียคือ เครือ
ขา่ยรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์เร่ิมลกัลอบน�านกัรบตา่งชาตเิข้า
ประเทศจากมาเลเซีย 

“เราต้องคอยระแวดระวงัมากขึน้ เพราะมีข้อมลูวา่ในมาเลเซียมีนกัรบ
ก่อการร้ายตา่งชาตหิลายพนัคน ท่ีนัน่ท่ีก�าลงัจะไปปฏิบตักิารในนามของ
เครือขา่ย ซึง่เราไมท่ราบวา่จะเป็นท่ีไหน” นายซาอดุ กลา่วกบัเอบีซีนิวส์   

นางซดินีย์ โจนส์ ผู้อ�านวยการสถาบนัเพ่ือการวิเคราะห์นโยบาย
ความขดัแย้ง ซึง่เป็นคณะท�างานระดบัมนัสมองท่ีมีฐานอยูท่ี่จาการ์ตา 
เหน็พ้องวา่ภยัคกุคามบนดนิแดนอินโดนีเซียก�าลงัเพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ 
“ดฉินัคิดวา่ มีหลกัฐานวา่ มีฐานสนบัสนนุในอินโดนีเซียเพียงพอให้พวก
เขาจะสามารถจดัตัง้โครงสร้างของรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรียขึน้ท่ีน่ีได้
อยา่งรวดเร็วหากพวกเขาได้รับไฟเขียวจากรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรีย 
ซึง่ตอนนีย้งัไมไ่ด้” นางโจนส์กลา่วกลบั ลอสแองเจลิสไทมส์ ในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2558 “มนัจะเป็นหนว่ยเลก็ ๆ และจะมีการคดัค้านในวง
กว้าง แตจ่ะสร้างความกงัวลวา่พวกเขาอาจท�าตามค�าสัง่ประเภทอ่ืน ๆ 
ของรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรีย ซึง่อาจรวมถงึการใช้ความรุนแรงด้วย”

นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กลา่วกบั เดอะ
วอลล์สตรีทเจอร์นลั ฉบบัเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 วา่ รัฐอิสลามแหง่
อิรักและเลแวนต์เป็นความกงัวลในแงร่ะหวา่งประเทศท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ
ของอินโดนีเซีย และผู้น�าอ่ืน ๆ ก็มีความคิดท่ีคล้ายคลงึกนั “เม่ือมีการ
ประชมุกบัประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีจากประเทศอ่ืน ๆ พวกเขา
มกัจะพดูเสมอวา่ปัญหาอนัดบัหนึง่คือรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรีย” 
นายวิโดโดกลา่วกบั เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลั 

ทางการอินโดนีเซียก�าลงัท�างานเพ่ือพฒันากฎหมายท่ีเข้มงวด
ส�าหรับการตอ่สู้กบัรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์

ในขณะเดียวกนั เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 อินโดนีเซียประกาศ
แผนความร่วมมือกบัมาเลเซียในโครการการขจดัแนวคดิแบบหวัรุนแรง 
โดยคาดวา่จะมีรายละเอียดเพ่ิมเตมิหลงัการประชมุเชิงปฏิบตักิารใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

การปรากฏของผู้แปรพกัตร์
ปัจจบุนั ดเูหมือนวา่คณุลกัษณะท่ีเคยท�าให้รัฐอิสลามแหง่อิรักและ  
เลแวนต์นา่ดงึดดูส�าหรับเหลา่ผู้ตดิตามเร่ิมกลายเป็นสิง่ท่ีท�าให้ผู้ ท่ีเคย
ปฏิญาณวา่จะปฏิบตัภิารกิจขององค์กรก่อการร้ายกลุม่นีตี้ตวัออกหา่ง  

“ผู้แปรพกัตร์จากกลุม่ท่ีเรียกวา่รัฐอิสลามเป็นปรากฎการณ์ใหมท่ี่
เตบิโตขึน้เร่ือย ๆ” นายปีเตอร์ นิวแมน ศาสตราจารย์ด้านความมัน่คง
ศกึษาแหง่ภาควิชาสงครามศกึษา คงิส์ คอลเลจ ลอนดอน และผู้อ�านวย
การศนูย์นานาชาติเพ่ือการศกึษาแนวคดิแบบหวัรุนแรงได้เขียนไว้ใน
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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

เ ห ตุ ใด ฉันถึ งหั นห ลั ง ใ ห้ รั ฐอิ สล ามแ ห่ งอิ รั กและ เลแวน ต์
นกัวิจยัจากศนูย์นานาชาตเิพ่ือการศกึษาแนวคดิ
แบบหวัรุนแรงและความรุนแรงทางการเมืองได้
สมัภาษณ์ผู้แปรพกัตร์ 58 รายจากรัฐอิสลามแหง่
อิรักและเลแวนต์ถงึสาเหตท่ีุพวกเขาหนัหลงัให้กบั
กลุม่ดงักลา่ว มีเร่ืองราวสี่เร่ืองท่ีปรากฏขึน้จากเร่ือง
เลา่ของพวกเขา ตอ่ไปนีคื้อสิง่ท่ีรายงานระบเุก่ียวกบั
แตล่ะเร่ือง

ความขดัแย้งภายใน
“หนึง่ในค�าวิจารณ์จากผู้แปรพกัตร์ท่ีถกูพดูถงึ
มากท่ีสดุคือ ระดบัการมีสว่นร่วมของรัฐอิสลาม
ในการตอ่สู้กบักบฏชาวซนุนีอ่ืน ๆ ผู้น�ารัฐอิสลาม
ถือวา่กองทพัปลดแอกซีเรีย กลุม่อะฮอร์อลัชาม 
และกลุม่ญาบดัอลันสูรา ท่ีเป็นเครือขา่ยของก
ลุม่อลักออิดะห์ล้วนเป็นศตัรู และได้ท�าการตอ่สู้
อยา่งโหดเหีย้มกบัทกุกลุม่ดงักลา่วในขณะท่ี
สมาชิกรากหญ้ามกัมีความเป็นปรปักษ์น้อย
กวา่ ผู้แปรพกัตร์หลายรายโต้แย้งวา่การตอ่สู้กบั
กลุม่ซนุนีอ่ืน ๆ เป็นสิง่ผิด ไมเ่กิดประโยชน์ และ
ผิดกฎทางศาสนา หลายคนอธิบายถงึความขดั
แย้งภายในวา่เป็น ฟิตนะห์ ซึง่เป็นค�าเชิงอาเวคท่ี
กลา่วไว้ในคมัภีร์อลักรุอานและถกูน�าไปใช้ตลอด
ประวตัศิาสตร์อิสลามในการอ้างถงึชว่งเวลาแหง่
การแบง่แยกภายในและการก่อความไมส่งบ”

ความป่าเถ่ือนตอ่ชาวมสุลมิ (ซนุนี)
“ผู้แปรพกัตร์อีกรายหนึง่เลา่ถงึความป่าเถ่ือน
ของกลุม่ หลายคนในฐานข้อมลูของเราร้องทกุข์
ถงึความโหดร้าย และการสงัหารประชาชนผู้
บริสทุธ์ิ ค�าให้การเหลา่นีก้ลา่วถงึการปฏิบตักิาร

ทางทหารท่ีไมค่�านงึถงึ “ความเสียหายข้างเคียง” 
และน�าไปสูก่ารเสียชีวิตของสตรีและเดก็จ�านวน
มาก นอกจากนี ้ผู้แปรพกัตร์ยงักลา่วถงึการฆา่
ตวัประกนัแบบสุม่ การทารุณชาวบ้านอยา่งมี
ระบบ และการสงัหารเหลา่นกัรบโดยผู้บญัชาการ
ของตน กระทัง่เชน่นัน้ ไมมี่เหตกุารณ์เจาะจงใด 
ๆ ท่ีผู้แปรพกัตร์เน้นให้เหน็ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เยาว์
หรือผู้ อ่ืนท่ีอาจเรียกได้วา่เป็น “ธรรมจาคะ” หรือ
พวก “นอกรีต” ความป่าเถ่ือนเดียวท่ีผู้แปรพกัตร์
สว่นใหญ่ไมเ่หน็ด้วยคือ ความรุนแรงตอ่ชาว 
“มสุลมิ” หรือมสุลมินิกายซนุนี ซึง่พวกเขาเช่ือวา่ 
สทิธิของบคุคลเหลา่นีก็้ควรได้รับการคุ้มครอง ดงั
นัน้ ความป่าเถ่ือนดงักลา่วจงึดเูหมือนไมไ่ด้เป็น
ความกงัวลในวงกว้างแตเ่ป็นการมองผา่นมมุ
มองของนิกายยอ่ย และสว่นใหญ่จะก่อให้เกิด
ความโกรธแค้นเม่ือเหย่ือเป็นชาวมสุลมินิกายซนุ
นีด้วยกนั”

พฤตกิรรมทจุริตและขดัตอ่วิถีอิสลาม
“เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการทจุริตครอบคลมุถงึ
พฤตกิรรมหลาย ๆ อยา่งท่ีผู้แปรพกัตร์เหน็วา่
เป็นสิง่ท่ีอยตุธิรรม เหน็แก่ตวั และตรงกนัข้าม
กบัอดุมการณ์และมาตรฐานการปฏิบตัขิองกลุม่ 
แทบจะไมมี่ใครเช่ือวา่การทจุริตเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้
เป็นระบบ (แตผู่้แปรพกัตร์รายหนึง่กลา่วถงึกลุม่
ผู้น�าวา่เป็น “กลุม่พอ่ค้า” ท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกั
คือการท�าสญัญาเก่ียวกบัธรุกิจและน�า้มนักบัคน
กลุม่เดียวกบัท่ีพวกตนสมควรจะตอ่สู้ ) สว่นใหญ่
แล้วเหตกุารณ์ “การทจุริต” จะเก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตัตินของผู้บญัชาการแตล่ะรายและ “เอมีร์” 

ท่ีปฏิบตัติอ่นกัรบของตนอยา่งทารุณและมีการ
เลน่พรรคเลน่พวก ผู้แปรพกัตร์ชาวซีเรียร้องเรียน
ถงึสทิธิพิเศษท่ีนกัรบตา่งชาตไิด้รับซึง่พวกตนเหน็
วา่ไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของปรัชญาของกลุม่หรือของ
ศาสนาอิสลามโดยทัว่ไป”

คณุภาพชีวิต
“ผู้แปรพกัตร์กลุม่เลก็ ๆ ท่ีมีจ�านวนมากพอควร
ได้แสดงความผิดหวงัเก่ียวกบัสภาพความเป็น
อยูแ่ละคณุภาพชีวิต โดยทัว่ไป คนในกลุม่นีจ้ะ
เป็นผู้ ท่ีเข้าร่วมกบักลุม่ด้วยเหตผุลด้านวตัถนิุยม
และความเหน็แก่ตวั โดยได้ตระหนกัโดยเร็ววา่ 
รถยนต์และสิง่ของหรูหราท่ีพวกเขาสญัญาวา่
จะได้รับจะไมก่ลายเป็นจริง นอกจากนัน้ นกัรบ
ชาวตะวนัตกดจูะประสบความล�าบากกบัการ
ท่ีไมมี่ไฟฟ้าและปัจจยัพืน้ฐาน แตมี่เพียงไมก่ี่
คนท่ีจะเตม็ใจยอมรับวา่น่ีคือสาเหตท่ีุพวกตน
แปรพกัตร์จากกลุม่ อีกแงม่มุหนึง่ท่ีเก่ียวข้องคือ
ประสบการณ์ในสนามรบของผู้แปรพกัตร์ท่ีสว่น
ใหญ่แล้วไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัทัง้ด้าน
การกระท�าและความกล้าหาญ ผู้แปรพกัตร์ราย
หนึง่กลา่ววา่งานของตนเป็นสิง่ท่ี “นา่เบ่ือ” และ
บน่ถงึการไมไ่ด้ออกปฏิบตัิการ ในขณะท่ีคนอ่ืน
อ้างวา่นกัรบตา่งชาตถิกู “ใช้ประโยชน์” อยา่งมี
ระบบและถกูใช้เป็นเคร่ืองสงัเวย ผู้แปรพกัตร์สอง
รายตดัสนิใจแปรพกัตร์เม่ือเรียนรู้วา่ผู้บญัชาการ
ของตนวางแผนให้ตนออกปฏิบตักิารโดยเป็นมือ
ระเบดิพลีชีพ พวกเขาต้องการมีประสบการณ์ใน
การสู้รบก่อนเพ่ือมีโอกาสได้เพลดิเพลนิกบัรางวลั
แหง่สงครามก่อนท่ีจะกระท�าภารกิจสดุท้าย”

นักศึกษาอสิลามก�าลงัศึกษาคมัภร์ี 
อลักรุอานในรัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย
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รายงานเม่ือปี พ.ศ. 2558 ท่ีศนูย์ดงักลา่วเป็นผู้จดัท�า โดยมีหวัข้อช่ือ 
“เหย่ือ ผู้กระท�าผิด สนิทรัพย์: เร่ืองราวของผู้แปรพกัตร์จากรัฐอิสลาม”

“การปรากฏของผู้แปรพกัตร์ท�าให้ภาพพจน์เร่ืองความเป็นเอกภาพ
และความมุง่มัน่ท่ีรัฐอิสลามต้องการสื่อนัน้ถกูท�าลายลง เร่ืองราวของ
เหลา่ผู้แปรพกัตร์เน้นให้เหน็ถงึความขดัแย้งในตวัเองและความหลอก
ลวงของกลุม่” รายงานของนายนิวแมนระบ ุ

นายนิวแมนและคณะนกัวิจยัได้ระบตุวัผู้แปรพกัตร์ 58 ราย และได้
สอบถามเก่ียวกบัเหตผุลท่ีออกจากกลุม่ จากการบอกเลา่ ผู้แปรพกัตร์
กลา่ววา่พวกตนรู้สกึเหลือทนกบัความป่าเถ่ือน ความทจุริต และการ
สงัหารชาวมสุลมิด้วยกนัของรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ คณะนกั
วิจยัเช่ือวา่การแบง่ปันประสบการณ์เหลา่นีอ้าจชว่ยยบัยัง้ผู้ อ่ืนจากการ
เข้าร่วม

“เหตผุลของผู้แปรพกัตร์ในการออกจากกลุม่อาจซบัซ้อนพอ ๆ กบั
เหตผุลท่ีพวกเขาเข้าร่วม ไมใ่ชท่กุคนจะเป็นผู้สนบัสนนุท่ีแรงกล้าตอ่เสรี
ประชาธิปไตย” รายงานกลา่ว “บางคนอาจเคยก่ออาชญากรรม พวก

เขาเข้าร่วมกบัองค์กรเผดจ็การท่ีมีความรุนแรงท่ีสดุในยคุของเรา แต่
ตอนนีพ้วกเขากลายเป็นศตัรูอนัดบัหนึง่ขององค์กรนี”้

คณะผู้วิจยัระบวุา่ มีเร่ืองราว 4 เร่ืองท่ีปรากฏขึน้ตลอดชว่งการ
สมัภาษณ์ผู้แปรพกัตร์ ได้แก่ (1) รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์สนใจ
ตอ่สู้กบัชาวมสุลมิ (นิกายซนุนี) ด้วยกนัเองมากกวา่การตอ่สู้กบัรัฐบาล
ของประธานาธิบดีอสัซาดแหง่ซีเรีย (2) รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์
เก่ียวข้องกบัการกระท�าป่าเถ่ือนและชัว่ร้ายตอ่ชาวมสุลมิ (นิกายซนุนี) 
(3) รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ด�าเนินการโดยทจุริตและไมเ่ป็นไป
ตามวิถีอิสลาม (4) และการด�ารงชีวิตภายใต้รัฐอิสลามแหง่อิรักและ  
เลแวนต์เป็นไปอยา่งโหดร้ายและนา่ผิดหวงั

“การแปรพกัตร์จากรัฐอิสลามเป็นสิง่ท่ีซบัซ้อนและอนัตราย ผู้ ท่ี
ต้องการแปรพกัตร์จะเผชิญกบัอปุสรรคมากมาย ความท้าทายแรกคือ
การแยกตวัออกจากรัฐอิสลามและเดินทางไปยงัดนิแดนท่ีรัฐอิสลามไม่
ได้ยดึครอง แตแ่ม้แตผู่้ ท่ีท�าได้ส�าเร็จก็ใชว่า่จะปลอดภยั” รายงานสรุป 
“สิง่ท่ีท�าให้พวกเขาไมก่ล้าออกมาพดูอะไรคือ ความกลวัการถกูแก้แค้น 
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และความกงัวลวา่พนกังานอยัการอาจใช้ข้อมลูท่ีพวกเขาเปิดเผยมา
กลา่วโทษกบัพวกเขาเอง”

“ค�าแนะน�าของเราคือ ให้รัฐบาลและผู้ เคลื่อนไหวทางการเมือง
ยกยอ่งคณุคา่และความนา่เช่ือถือของเร่ืองราวของผู้แปรพกัตร์ ให้
โอกาสผู้แปรพกัตร์ใด้แสดงความคดิเหน็ ชว่ยเหลือผู้แปรพกัตร์ในการ
หาท่ีอยูอ่าศยัและรับประกนัความปลอดภยัของพวกเขา รวมถงึก�าจดั
อปุสรรคทางกฎหมายท่ีไมเ่อือ้อ�านวยให้พวกเขาออกมาเปิดเผยตวั” 

การระแวดระวงัและการด�าเนินความร่วมมือตอ่ไป
นายลี เซียนลงุ ประธานาธิบดีสงิคโปร์ เหน็วา่ การด�าเนินการทางทหาร
ไมใ่ชท่างเลือกเดียวในการตอ่สู้กบัรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์  
รัฐบาลต้องท�างานเพ่ือโจมตีรากฐานอดุมการณ์ของกลุม่ด้วยเชน่กนั 
นายลี กลา่ว

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 สงิคโปร์เป็นเจ้าภาพเปิดตวัการ
ประชมุสดุยอดเอเชียตะวนัออกในหวัข้อการฟืน้ฟทูางศาสนาและบรูณา

การทางสงัคม ซึง่เป็นการประชมุการตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีออกแบบ
มาเพ่ือแบง่ปันวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ รวมถงึแนวทางการจดัการท่ีครอบคลมุ
ของสงิคโปร์เองกบัประเทศท่ีมีความคดิเหน็ตรงกนั ตามรายงานของ
นิตยสาร เดอะดิโพลแมท 

ฟิลปิปินส์ได้แสดงความกงัวลเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวของรัฐอิสลาม
แหง่อิรักและเลแวนต์ท่ีนัน่ ในการแสดงถงึความจริงจงัของฟิลปิปินส์ใน
การปราบปรามกลุม่หวัรุนแรง เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 ฟิลปิปินส์
ได้ประกาศให้กลุม่อาบไูซยาฟเป็นองค์กรการก่อการร้าย ซึง่เป็นครัง้แรก
ท่ีมีการใช้กฎหมายพิเศษเพ่ือประกาศให้กลุม่อาบไูซยาฟเป็นองค์กร
นกัรบหวัรุนแรงกลุม่แรกท่ีผิดกฎหมายในประเทศในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ สง่ผลให้ทางการมีอ�านาจมากขึน้ในการตดิตามและด�าเนินคดี
กบัพวกหวัรุนแรงไมว่า่จะเป็นกลุม่ใด

อยา่งไรก็ดี ผู้ เช่ียวชาญบางสว่นยงัคงเน้นวา่ ภารกิจยงัมีอีกมากใน
การตอ่สู้กบัรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ “แม้วา่การจบักมุและการ
เข้าจูโ่จมอาจชว่ยลดภยัคกุคามได้ในขณะนี ้แตก่ารจดัการกบัสาเหตุ
ส�าคญัท่ีเป็นรากฐานของการสนบัสนนุภายในประเทศและความภกัดี
ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ตอ่รัฐอิสลามจะเป็นงานท่ีย่ิงใหญ่ สาเหตดุงักลา่วรวม
ถงึความเหน็อกเหน็ใจในหมูช่าวมสุลมิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมี
ตอ่ชาวมสุลมิด้วยกนัในตา่งประเทศ และการปลกุส�านกึทางการเมือง
ของอิสลามโดยประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้บางประเทศและ
กลุม่อ่ืน ๆ ในสว่นของตน ซึง่บางครัง้อาจท�าให้เกิดสภาพท่ีเอือ้อ�านวย
ตอ่อดุมการณ์หวัรุนแรงและความเช่ือท่ีวา่ความศรัทธาของตนถกูต้อง
และของผู้ อ่ืนผิด” นายประสนัต์ ปรเมศวร รองบรรณาธิการของ เดอะดิ
โพลแมท ผู้รายงานเก่ียวกบัความมัน่คงของเอเชียและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ เขียนไว้ในเวบ็ไซต์ เวิรล์ด พอลทิิกส์ รีวิว เม่ือเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 วา่ “และตามท่ีทางการได้บนัทกึข้อมลูไว้ ด้วยการก่อการ
ร้ายท่ีเพ่ิมมากขึน้จากผู้ ก่อการคนเดียว รวมถงึการใช้สื่อสงัคมอยา่ง
มีประสทิธิภาพของรัฐอิสลามเพ่ือการโฆษณาชวนเช่ือครบวงจร การ
เผชิญหน้ากบัภยัคกุคามเองกลายเป็นสิง่ท่ีท้าทายมากขึน้ ทัง้หมดนีส้ื่อ
ให้เหน็ถงึหนทางอนัยากล�าบากในภายภาคหน้าส�าหรับภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ในการจดัการกบัพวกอิสลามหวัรุนแรงรูปแบบใหม่
ลา่สดุ ซึง่เป็นความท้าทายท่ีภมิูภาคนีเ้คยคดิวา่สามารถเอาชนะได้ไป
แล้ว”

ทางการทราบวา่หนทางในภายภาคหน้ามาพร้อมกบัความท้าทาย 
แตพ่วกเขาก็มุง่มัน่ท่ีจะตอ่สู้  และตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้น�าเคร่ืองมือ
ทกุอยา่งของหนว่ยบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีในการป้องปรามรัฐอิสลามแหง่
อิรักและเลแวนต์มาใช้

“ความท้าทายด้านการก่อการร้ายท่ีเราเผชิญยงัคงเปลี่ยนแปลงด้วย
ความรวดเร็วอยา่งตอ่เน่ือง และเราไมส่ามารถคาดการณ์วา่สถานการณ์
จะเป็นอยา่งไรในทศวรรษหน้า หรือพดูจริง ๆ แล้วแม้แตใ่นหนึง่ปีข้าง
หน้า” นางไคดานาวแหง่กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ กลา่ว

นางไคดานาวกลา่ววา่ ดงันัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสดุส�าหรับประเทศตา่ง ๆ 
ในการปกป้องผลประโยชน์ของตนในระยะยาวจงึจ�าเป็นต้องใช้ “ความ
มีสว่นร่วมทางการทตูท่ีแขง่ขนั การขยายความร่วมมือของเรา การสร้าง
ขีดความสามารถในภมิูภาคและแบบพหภุาคี และการสง่เสริมแนวทาง
การจดัการแบบองค์รวมและหลกันิตธิรรมเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้าย
และกลุม่หวัรุนแรง”  o

ทหารฟิลปิปินส์ยนืรักษาความปลอดภยับนถนนขณะ
ทีอ่อกเดนิทางไปปฏิบัตกิารในหมู่บ้านทีห่่างไกลบน
เกาะโจโล จงัหวดัซูลู ทางภาคใต้ของฟิลปิปินส์ใน
เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557 ฟิลปิปินส์ประกาศในเดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2558 ว่า ได้ขึน้บัญชีนักรบหัวรุนแรง
มุสลมิกลุ่มอาบูไซยาฟเป็นองค์กรก่อการร้าย
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อาสาสมคัรชาวชีอะห์จากองค์กรก่อการ
ร้ายฮิซบุลลอฮ์เดนิสนามในขณะทีเ่ข้าร่วม
กบักองทพัอรัิกเพือ่ต่อสู้กบันักรบฮิราบะฮ์
แห่งรัฐอสิลามแห่งอรัิกและเลแวนต์ในกรุง
แบกแดดในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
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แม้วา่ภยัคกุคามจากรัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์ (ไอซลิ) จะเป็นขา่วครึกโครมตลอด
ทัว่ตะวนัออกกลางและอินโดเอเชียแปซฟิิก และได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ เช่ียวชาญ
ด้านความมัน่คง แตภ่ยัคกุคามนีไ้มไ่ด้เป็นภยัคกุคามเดียวในภมิูภาคทัง้สอง อีกทัง้ยงั
ไมใ่ชภ่ยัคกุคามท่ีเลวร้ายท่ีสดุ

ปัจจบุนักลุม่อลักออิดะห์ดัง้เดมิเป็นตวัอยา่งของ
ขบวนการหวัรุนแรงท่ีล้มเหลว และกลุม่ฮิซบลุลอฮ์
ของเลบานอน กลายเป็นขบวนการมสุลมิหวัรุนแรงสดุ
โตง่ท่ีเป็นภยัคกุคามใหญ่หลวงตอ่สหรัฐอเมริกาและ
พนัธมิตร เม่ือเปรียบเทียบไอซลิกบัอลักออิดะห์และ  
ฮิซบลุลอฮ์แล้ว จะพบวา่แม้ไอซลิจะแซงหน้ากลุม่อลั
กออิดะห์ไปแล้ว แตไ่อซลิยงัไมไ่ด้คว้าต�าแหนง่ภยั
คกุคามหวัรุนแรงสดุโตง่ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในตอนนี ้

ไอซลิไมใ่ชป่รากฏการณ์ใหม ่ในชว่งคริสต์ศตวรรษ
ท่ีเจ็ดซึง่เป็นศตวรรษแรกของยคุอิสลาม นิกายหนึง่ท่ี
ช่ือเคาะริจิตเป็นเลศิด้านการขม่ขวญักลุม่อิสลามอ่ืน ๆ  
ทัง้หมด จากการฆาตกรรมหมูช่าวมสุลมิด้วยกนั กลุม่ดงักลา่วจงึไมมี่ฐานท่ีมัน่คงใน
ฐานะกลุม่ท่ีชอบธรรมในหมูน่กัวิชาการอิสลามและชาวมสุลมิในวงกว้าง และได้กลาย
เป็นเชิงอรรถในประวตัศิาสตร์ศาสนาอิสลาม

ความส�าเร็จในภารกิจของไอซลิขึน้อยูก่บัเง่ือนไขหลายประการ ตวัอยา่งเง่ือนไขเหลา่
นัน้ได้แก่ การมีระบบการจดัการท่ีดี การเข้าไปมีอ�านาจควบคมุในดนิแดนหนึง่ๆ อยา่ง
แท้จริงและจดัตัง้รัฐบาลท่ีมีประสทิธิภาพในดนิแดนดงักลา่ว โดยแนวหน้าทางการเมือง 
กองก�าลงัทหารตดิอาวธุ ต�ารวจ และหนว่ยงานขา่วกรองล้วนต้องมี “เอกภาพในความ
พยายาม” และได้รับความชอบธรรมในสามระดบั คือ “ความชอบธรรมจากด้านลา่ง” 
“ความชอบธรรมจากด้านบน” และ “ความชอบธรรมจากภายนอก”

นักรบเพชเมอร์กาชาว
เคร์ิดอรัิกยนือยู่บนรถ
ทหารหลงัจากเข้ายดึ
ครองหมู่บ้านหลาย
แห่งจากรัฐอสิลามแห่ง
อรัิกและเลแวนต์ในเขต
ดากกู ในเดอืนกนัยายน 
พ.ศ. 2558 

รัฐอิสลาม
แห่งอิรัก

และเลแวนต์
แสดงถึงภัย
คุกคามด้าน
การก่อการ
ร้ายอันเร่ง
ด่วน แต่ 

ฮิซบุลลอฮ์
ยังคงเป็น

ภัยคุกคาม
หลัก

ดร.ฌอน เค. แอนเดอร์สัน | ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ฮิซบุลลอฮ์
ไอซลิผลกระทบของ

และ
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เน่ืองจากไอซลิไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองด้านการเงินได้ จงึมี
เง่ือนไขอีกประการหนึง่เกิดขึน้ คือ การมีประเทศผู้สนบัสนนุ

การประเมินความส�าเร็จของไอซิล
ไอซลิได้พิสจูน์ตวัเองแล้ววา่เป็นกลุม่ท่ีมีการบริหารจดัการอยา่งมี
ระบบท่ีมีบทบาทมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 เป็นอยา่งน้อย โดยใช้ช่ือ
แฝงตา่ง ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้น�าหลายครัง้ กลุม่ก่อการร้ายนี ้
สามารถเข้าครอบง�าอิรักตะวนัตกและซีเรียตะวนัออกได้ในปี พ.ศ. 
2556  อยา่งไรก็ตาม เหลา่ผู้ เช่ียวชาญมีความเหน็แตกแยกกนัวา่ไอซลิ
ได้มีการจดัตัง้รัฐบาลท่ีมีประสทิธิภาพหรือไม่

ในชว่งปี พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2553 ซึง่เป็นชว่งท่ีไอซลิยงัเป็นท่ีรู้จกั
ในนามอลักออิดะห์ในอิรัก พวกเขาไมไ่ด้คดิถงึเร่ืองการจดัตัง้รัฐบาล
มากนกั

ในปี พ.ศ. 2550 กลุม่อลักออิดะห์ในอิรักถกูท�าลายโดยสิน้เชิง
จากการ “เพ่ิม” จ�านวนของทหารสหรัฐฯ หลงัจากท่ีสหรัฐฯ ถอดถอน
ทหารออกจากอิรักในปี พ.ศ. 2554 และรัฐบาลอิรักท่ีมีสมาชิกสว่น
ใหญ่นบัถือนิกายชีอะห์ได้ปิดกัน้ชาวนิกายซนุนีออกจากหน้าท่ีใน
รัฐบาล กลุม่อลักออิดะห์ในอิรักก็ได้ย้อนกลบัมา หลงัจากท่ีสามารถ
เข้ายดึครองอิรักตะวนัตกทัง้หมดกลบัคืนมาได้ กลุม่ดงักลา่วก็ได้จดัตัง้
รัฐบาลขึน้โดยตัง้ช่ือตนเองขึน้ใหมว่า่ “รัฐอิสลามแหง่อิรัก” (หรือเป็นท่ี
รู้จกัในอีกช่ือหนึง่คือ รัฐอิสลามแหง่อิรักและเลแวนต์)

โฉมใหมข่องกลุม่ดงักลา่วได้รับค�าวิจารณ์แตกตา่งกนัออกไป นกั
วิเคราะห์บางรายมองวา่ทางกลุม่ได้สร้างชมุชนการเมืองขึน้มาใหม ่ใน
ขณะท่ีนกัวิจารณ์บางรายรายงานวา่ “รัฐบาล” นีป้กครองด้วยยคุแหง่
ความนา่สะพรึงกลวัเหนือชาวซีเรียและอิรักเทา่นัน้

แล้วยงัมีค�าถามท่ีวา่ มีการแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนวา่มี “เอกภาพ
ในความพยายาม” เกิดขึน้ระหวา่งองค์ประกอบด้านกองทพัและ

พลเมืองของรัฐอิสลามหรือไม ่ผู้ เช่ียวชาญบางรายรายงานถงึชอ่งวา่ง
ระหวา่งไอซลิกบัประชากรท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุ ตวัอยา่งเชน่ ครู
และข้าราชการในระบบราชการของซีเรียและอิรักถกูบงัคบัให้ยงัคง
ท�างานภายใต้การบีบบงัคบัตอ่ไป

 
การขยายกองทัพ
ไอซลิขยายกองทพัของตนด้วยชาวอิรักนิกายซนุนีท่ีขุน่เคือง (รวม
ถงึเจ้าหน้าท่ีทหารอดีตพรรคบาอดั) และนกัรบตา่งชาต ิการสรรหา
นกัรบตา่งชาต ิท่ีเร่ิมมีมาตัง้แตส่มยันายอาบ ูมซูาบ อลัซาร์กาวี ชาว
จอร์แดนท่ีไมใ่ชช่าวอิรักและปัจจบุนัได้เสียชีวิตลงแล้ว เป็นผู้น�ากลุม่
อลักออิดะห์ สร้างความไมพ่อใจให้กบัชาวอิรักพืน้เมือง แม้จะเป็น
ชาวมสุลมินิกายซนุนีเหมือนกนั แตผู่้ ท่ีเป็นชาวอาหรับเองก็ไมเ่คารพ
วฒันธรรมอิรักและผู้ ท่ีไมใ่ชช่าวอาหรับก็ปฏิบตัติอ่ชาวอิรักเย่ียงผู้แพ้
สงคราม นอกจากนี ้การเพ่ิมจ�านวนนกัรบยงัเป็นการบีบเอาทรัพยากร
ท่ีจ�ากดัมาใช้และริดรอนสทิธิของประชาชนเพ่ือให้ความส�าคญักบั
นกัรบ

ความชอบธรรมของชัยชนะ
ในบางแง ่ไอซลิมีข้อผิดพลาดท่ีคล้ายคลงึกบัตาลีบนัและกลุม่อลักอ
อิดะห์ในอิรักในเร่ืองการสร้างความชอบธรรมจากด้านลา่ง ไอซลิท�าให้
ชาวซนุนีด้วยกนัประสบความทกุข์ยากจากระบอบเทวาธิปไตยภายใต้
รัฐบาลทหารท่ีสนใจเร่ืองการลงโทษอาชญากรชะรีอะฮ์อยา่งโหดร้าย
มากกวา่การฟืน้ฟเูศรษฐกิจหรือการสร้างรัฐบาลท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอ่สาธารณะ ในท�านองเดียวกนั เม่ือทหารสหรัฐฯ บกุอฟักานิสถาน มี
พลเมืองจ�านวนน้อยท่ีออกมาปกป้องตาลีบนัซึง่เป็นชาวมสุลมิด้วยกนั
จากผู้บกุรุกไมใ่ชช่าวมสุลมิเสียสว่นใหญ่

ในสว่นของ “ความชอบธรรมจากด้านบน” อเุลมะนิกายซนุนี ซึง่
เป็นนกัวิชาการทางศาสนาและผู้น�าด้านจิตวิญญาณท่ีเป็นท่ีเคารพ
ของชาวซนุนีทัว่โลก สว่นใหญ่ประกาศไมย่อมรับไอซลิ แม้กระทัง่นกั
วิชาการทางศาสนาหวัรุนแรงท่ีเป็นท่ีปรึกษาของอลักออิดะห์ในอิรัก
และไอซลิก็ได้ประณามไอซลิวา่เป็นผู้กระท�าผิด “แบบนอกคอก” ของ 
ฟิตนะห์ หรือการไมเ่คารพอ�านาจอิสลามตามกฏหมาย โดยเฉพาะ
เน่ืองจากการโจมตีของไอซลิได้ท�าให้เกิดการเสียเลือดเนือ้ของชาว
มสุลมิมากกวา่ของผู้ ท่ีได้ช่ือวา่เป็นศตัรูของอิสลาม ในท�านองเดียวกนั 
ความผิดพลาดทางยทุธวิธีเดียวกนันีเ้ป็นสาเหตท่ีุเคาะริจิตถกูแบง่
แยกอยา่งโดดเด่ียวและสิน้สลายไปในท่ีสดุ หากเป็นความจริงท่ีวา่การ
โจมตีท่ีปารีสเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นสว่นหนึง่ของ
แผนยทุธวิธีใหมข่องไอซลิในการโจมตี “ศตัรูท่ีอยูห่า่งไกล” แทนชาว
มสุลมิด้วยกนัท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของตนเหตกุารณ์นีจ้ะเป็นจดุ
เปลีย่นทางยทุธวิธีครัง้ส�าคญัท่ีอาจท�าให้ขบวนการดงักลา่วได้รับความ
ชอบธรรมภายในโลกอิสลามท่ีปัจจบุนัยงัคงขาดอยูไ่ด้ ใน เหลา่ผู้ มีการ
ศกึษาและนกัศกึษาชาวมสุลมิหลายคนเสียใจกบัการท่ีสื่อเรียกกลุม่หวั
รุนแรงนีว้า่ “รัฐอิสลาม” ตามท่ีกลุม่นีป้รารถนา และเช่ือวา่ยทุธวิธีท่ีมี
ประสทิธิภาพในการลดความชอบธรรมของกลุม่นีคื้อการใช้ช่ือยอ่แทน 
คือ “ดาอิช” ซึง่ยอ่มาจาก อดัเดาละฮ์ อลัอิสลามิยะฮ์ ฟิ อิล อิรกั วะช์
ชาม ส�าหรับชาตติะวนัตกแล้ว การเคลื่อนไหวดงักลา่วจะหลีกเลี่ยง 
“การเช่ือมโยงแบบผิดๆ” เพราะจะเป็นการแยกกลุม่  

สมาชิกองค์กรก่อการร้ายต่างชาตฮิิซบุลลอฮ์ ซ่ึงเป็นขบวนการชีอะห์ที่
สนับสนุนรัฐบาลอรัิกในการปะทะกบัรัฐอสิลามแห่งอรัิกและเลแวนต์อย่าง
ต่อเน่ือง ได้รวมตวักนัในใจกลางเมอืงศักดิ์สิทธ์ิแห่งนาญาฟ ประเทศอรัิก 
ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ก่อนทีจ่ะออกเดนิทางไปสู่แนวหน้า
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ดาอิชออกจากกลุม่ชาวมสุลมิซึง่เป็นประชากรสว่นน้อยของชาตติะวนั
ตกอยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจาก
กลุม่ประชาชนท่ีหวาดกลวัชาวอิสลามท่ีเร่ิมมีจ�านวนเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ใน
ชาตติะวนัตก

ในสว่นของ “ความชอบธรรมจากภายนอก” นัน้ ไอซลิได้แยกตวั
ออกหา่งจากชาวญิฮาดด้วยกนัท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียง ตลอดจนผู้ ท่ีอาจ
เป็นพนัธมิตร เชน่ กลุม่อลันสุรา ฟรอนท์ กลุม่ภราดรภาพมสุลมิ และ
กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัอลักออิดะห์อ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนั ไอซลิยอมรับ
ค�าปฏิญาณความภกัดีจากกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีตัง้อยูห่า่งไกลเกินไปท่ีจะ
สามารถให้ความชว่ยเหลือทางการทหารกบัไอซลิได้โดยตรง ซึง่นบั
เป็นความผิดพลาดเร่ือง “แฟรนไชส์” ท่ีอลักออิดะห์เคยพลาดมาก่อน
แล้ว จากการใช้ “ช่ือแบรนด์” ของไอซลิ กลุม่เหลา่นีไ้ด้รับประโยชน์
จากอิทธิพลของไอซลิโดยท่ีไมต้่องให้ความชว่ยเหลือไอซลิโดยตรง ใน
ทางตรงกนัข้าม ไอซลิอาจถกูเยาะเย้ยได้หากกลุม่แฟรนไชส์เหลา่นี ้
ต้องแพ้สงครามกบักองทพัอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีท่ีกลุม่แฟรนไชส์เหลา่นีต้ัง้อยู ่

ประเทศผู้สนับสนุนและผลกระทบของฮิซบุลลอฮ์
ไอซลิใช้จา่ยเพ่ือเลีย้งตนเองโดยใช้ทรัพยากรภายใน นัน่คือ บอ่น�า้มนั 
พลงังานไฟฟ้าจากน�า้ กสกิรรม และการขายโบราณวตัถท่ีุขโมยมา 
(แตบ่างรายงานเสนอวา่ไอซลิได้เปลี่ยนวิธีใช้จา่ยเป็นเงินสกลุท่ีแปรมา
จากทอง เงิน และทองแดง) อยา่งไรก็ตาม บอ่น�า้มนัและเข่ือนพลงังาน
ไฟฟ้ายงัคงเป็นสิง่ท่ีเสี่ยงตอ่การถกูโจมตีทางอากาศ และการผลติ
น�า้มนัท่ีมากเกินไปทัว่โลก เป็นผลให้น�า้มนัดบิราคาตกเม่ือเร็ว ๆ นี ้
และท�าให้รายได้จากน�า้มนัของไอซลิลดลงคร่ึงหนึง่ ดงันัน้ ความเป็น
อิสระทางการเงินของกลุม่จากประเทศผู้สนบัสนนุภายนอกจงึมีจ�ากดั

เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ฮิซบลุลอฮ์ซึง่เร่ิมต้นในฐานะกลุม่ปฏิบตัิ
การลบัในปี พ.ศ. 2525 และเปล่ียนตวัเองเป็นพรรคการเมืองอยา่ง
เปิดเผยในปี พ.ศ. 2528 ฮิซบลุลอฮ์เป็นกลุม่อิสลามกลุม่แรกท่ีคมุเชิง
กองก�าลงัป้องกนัอิสราเอล ได้บงัคบัให้กองก�าลงัดงักลา่วถอยกลบัไป
จากทางใต้ของเลบานอนในปี พ.ศ. 2543 ตลอดการจลาจลตอ่ต้าน
กองก�าลงัป้องกนัอิสราเอลเป็นเวลา 15 ปี ถงึแม้ฮิซบลุลอฮ์จะสญูเสีย
สมาชิกเป็นจ�านวนมากในสงครามกบัอิสราเอลในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2549 แตก่ลุม่ดงักลา่วกลายเป็นภยัคกุคามทางยทุธวิธีท่ีนา่
เช่ือถือโดยการปลอ่ยขีปนาวธุพิสยัใกล้และพิสยักลางของอิหร่าน
สูอิ่สราเอล นอกจากนี ้ฮิซบลุลอฮ์ยงัได้พฒันาโครงสร้างสวสัดกิาร
สงัคมท่ีกว้างขวาง ได้แก่ คลนิิก โรงเรียน และ “การสร้างญิฮาด” ของ
ตนเอง กลุม่นีไ้ด้ลงทนุในบริษัทหลายแหง่ทัง้ท่ีถกูกฎหมายและไมถ่กู
กฎหมาย การพุง่ขึน้สูอ่�านาจของฮิซบลุลอฮ์ด้านการเมืองแบบเลือก
ตัง้ในเลบานอนสร้างทัง้ผู้ชนะและผู้แพ้ในการเลือกตัง้รัฐบาล และ
ประธานาธิบดีเลบานอน นกัวิเคราะห์ชาวเลบานอนรายหนึง่กงัวล
วา่ “ฮิซบลุลอฮ์กลายเป็นผู้ เลน่ท่ีไมใ่ชรั่ฐท่ีท�าหน้าท่ีเป็นรัฐโดยพฤตนิยั 
เทียบกบัรัฐท่ีไมใ่ชผู่้ เลน่ท่ีเพียงแคเ่พลดิเพลนิกบัสถานะของการเป็นรัฐ
โดยนิตนิยั”

นอกจากนี ้ฮิซบลุลอฮ์ยงัสง่เครือขา่ยผู้ ก่อการร้ายในตา่งประเทศ
ไปปฏิบตักิารวางระเบดิสถานทตูอิสราเอลในกรุงบวัโนสไอเรสเม่ือ
วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 29 รายและบาดเจ็บ 
242 ราย และในวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยการวางระเบิด

ส�านกังานใหญ่สมาคมชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัระหวา่งอิสราเอลและ
อาร์เจนตนิา ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 85 รายและบาดเจ็บกวา่ 300 ราย

นกัวิเคราะห์หลายรายเช่ือวา่ เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว “ฮิซบลุลอฮ์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล” ท�าให้ภยัคกุคามของกลุม่อลักออิดะห์ไร้ความ
ส�าคญั ความได้เปรียบทางองค์กรและการควบคมุเลบานอนโดย
พฤตนิยัเหลา่นีเ้ป็นไปได้ก็ตอ่เม่ือองค์กรได้รับความชว่ยเหลือด้านวิธี
การและการทหารจากอิหร่าน ซึง่ตอนนีค้าดวา่มีมลูคา่สงูกวา่ 1 พนั
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3.5 หม่ืนล้านบาท) ตอ่ปี

หากอิสราเอลชิงลงมือโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อน 
อิหร่านได้เตือนอิสราเอลแล้ววา่ จะสัง่ให้กลุม่ฮิซบลุลอฮ์ อินเตอร์
เนชัน่แนล โจมตีสหรัฐอเมริกา พดูสัน้ ๆ คือ ขณะท่ีไอซลิเป็นภยั
คกุคามท่ีอาจเกิดขึน้ แตก่ลุม่นีย้งัขาดองค์ประกอบส�าคญัส�าหรับ
ความส�าเร็จในระยะยาว เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว ฮิซบลุลอฮ์ประสบ
ความส�าเร็จอนัโดดเดน่และมีความสามารถในการโจมตีทัว่โลกมาแล้ว

การโจมตีในกรุงปารีสแสดงถงึการเปลี่ยนทิศทางของการโจมตี
ทัว่โลกโดยไอซลิหรือไม ่เน่ืองจากการโจมตีเหลา่นีแ้ตกตา่งอยา่งสิน้
เชิงจากวิธีการท�างานตามปกตขิองไอซลิ จงึสมเหตสุมผลท่ีจะเกิดการ
ตัง้ค�าถามวา่ ไอซลิเป็นผู้อยูเ่บือ้งหลงัการปฏิบตักิารดงักลา่วหรือไม ่
อยา่งไรก็ตาม ไอซลิอาจจะพา่ยแพ้ในสงครามด้านความชอบธรรมใน
หมูช่าวมสุลมิทัว่โลกแล้ว ชาวมสุลมิหลายคนท่ีทราบดีถงึความเป็น
มาของไอซลิได้เร่ิมกลา่วถงึไอซลิโดยใช้ช่ือเรียกแทนวา่ “อลัคะวาราจ 
อลัญาดดิ” หรือ “เคาะริจิต” กลุม่ใหม ่ซึง่กลุม่เคาะริจิตดัง้เดมินัน้เป็นก
ลุม่ท่ีสร้างความหวาดกลวัเป็นอยา่งมากและไมไ่ด้รับการยอมรับจาก
ชาวมสุลมิด้วยกนัจนต้องสลายสิน้ไปในท่ีสดุ  o

บทความนีถ้กูคดัยอ่มาจากการน�าเสนอของผู้ เขียนในหวัข้อ “การประสบความส�าเร็จหรือความล้ม
เหลวของกลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่: กรณีของกลุม่อลักออิดะห์ ฮิซบลุลอฮ์และไอซสิ” ในระหวา่งการ
ประชมุการปฎิบตักิารพิเศษในพืน้ท่ีแปซฟิิกในโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอครัง้นี ้

สมาชิกหน่วย ป๊อปปูลาร์ โมบิไลเซช่ัน ทีป่ระกอบด้วยนักรบชาวชีอะห์ 
ก�าลงัเข้าประจ�าทีท่ีต่กึในพืน้ทีอ่ลัฮายาเกลนอกเมอืงฟาลลูจาห์ ประเทศ
อรัิก ในระหว่างปฎบิัตกิารกบักองก�าลงัของรัฐบาลอรัิกเพือ่ต่อสู้กบัรัฐ
อสิลามแห่งอรัิกและเลแวนต์ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558
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การตอ่ต้านภยั
คกุคามทัง้ภาคสนาม

และทางออนไลน์

 นายทอม แอบคี

การก่อการร้าย

ตามล�าพงั

ไอสตอ็ค
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เม่ือปลายเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557  
นายอะบร์ู บกัร์ อลับฆัดาดี ผู้น�ารัฐอิสลาม
แหง่อิรักและเลแวนต์ (ไอซลิ) ได้เผยแพร่
คลปิเสียงท่ีมีข้อความสว่นหนึง่วา่ “จงท�าให้
ศตัรูของอลัลอฮ์หวาดกลวั และจงหาความ
ตายในท่ีท่ีทา่นคาดวา่จะพบกบัมนั” และ 
“พ่ีน้องของทา่นทัว่ทกุแหง่ในโลกก�าลงัรอ
คอยให้ทา่นชว่ยชีวิตพวกเขา”  

ในระหวา่งการคมุเชิงท่ีร้านกาแฟลนิดท์ 
นายโมนิสซึง่เป็นพลเมืองชาวออสเตรเลีย
ท่ีเกิดในอิหร่านได้ประกาศสวามิภกัดิ์ตอ่ไอซลิ ทัง้ด้วยค�าพดูและ
โดยการเรียกร้องให้หนว่ยงานออสเตรเลียท่ีมีอ�านาจจดัหาธงของ
ไอซลิให้แก่ตน อยา่งไรก็ตาม การสืบสวนในเวลาตอ่มาพบวา่ 
นายโมนิส ไมไ่ด้เป็นตวัแทนโดยตรงของไอซลิแตก่ระท�าการตาม
แผนการของตนเอง ซึง่ตอ่มาเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็น “ผู้ ก่อการร้าย
ตามล�าพงั”

การก่อการร้ายครัง้นัน้เป็นการโจมตีโดยผู้ ก่อการร้ายตาม
ล�าพงัท่ีบนัทกึไว้เป็นครัง้ท่ี 2 ในออสเตรเลียในชว่งปี พ.ศ. 2557 
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2557 นายนแูมน ไฮเดอร์ อาย ุ18 ปี 
พลเมืองชาวออสเตรเลียท่ีเกิดในอฟักานิสถาน แทงต�ารวจจาก
หนว่ยตอ่ต้านการก่อการร้าย 2 นาย ท่ีลานจอดรถแหง่หนึง่ใน
นครเมลเบร์ินนอกสถานีต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีหนึง่นาย ล้มลงบนพืน้
โดยมีบาดแผลรุนแรงบนใบหน้าและหน้าอก นายไฮเดอร์ ไมย่อม
มอบตวัหรือสละอาวธุจงึถกูยิงท่ีศีรษะโดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจอีกนาย
หนึง่จนเสียชีวิต

ข้ามทะเลมาทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือท่ีประเทศมาเลเซีย
ในฤดใูบไม้ผลใินปีเดียวกนั ผู้ ก่อการร้ายตามล�าพงัอีกนายหนึง่
ท่ีมีอาย ุ26 ปี ได้เดนิทางออกจากบ้าน จากครอบครัวและงาน
ท่ีโรงงานเพ่ือเข้าร่วมกบัไอซลิในซีเรีย ในท่ีสดุเขาได้เดนิทางไป
ท่ีจงัหวดัอลัอนับาร์ในอิรัก ซึง่เป็นท่ีท่ีเขาคร่าชีวิตทีมงานหนว่ย
เจ้าหน้าท่ีจูโ่จมพิเศษ (สวาท) ชัน้ยอด 25 นายของอิรัก รวมทัง้

ชีวิตตนเองขณะขบัรถอเนกประสงค์ท่ีบรรทกุวตัถรุะเบดิเข้าสูก่อง
บญัชาการของหนว่ยดงักลา่ว

ภยัคกุคามท่ีแพร่ขยาย
ภยัคกุคามท่ีแพร่ขยายมากขึน้ของการก่อการร้ายตามล�าพงัในอิน
โดเอเชียแปซฟิิกกลายเป็นท่ีสนใจเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2557 
ในแถลงการณ์ท่ี ดาโต๊ะ อายบุ ขา่น เจ้าหน้าท่ีตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายอาวโุสของมาเลเซียผู้ประกาศตอ่สาธารณะวา่ เวบ็ไซต์ท่ีมี
ข้อความสนบัสนนุไอซลิอาจกระตุ้นให้เหลา่ผู้ ก่อการตามล�าพงั
อพยพไปสูอิ่รักและซีเรียและกระตุ้นการจูโ่จมแบบแยกเด่ียว 
พร้อมเสริมวา่แม้การจูโ่จมจะกระท�าโดยผู้ ก่อการเพียงคนเดียว แต่
ก็อาจก่อให้เกิดผลท่ีสร้างความป่ันป่วนอยา่งรุนแรง ดาโต๊ะ อายบุ 
ขา่น ระบวุา่ การตอบรับของรัฐบาลมาเลเซียคือการระบแุละปิด
เวบ็ไซต์ตา่ง ๆ ดงักลา่วนัน้

มีบางอยา่งท่ีคล้ายคลงึกนัในผู้ ก่อการตามล�าพงัแตล่ะราย 
นายพอล ลีเบอร์ รองศาสตราจารย์ด้านยทุธศาสตร์การสื่อสาร
แหง่มหาวิทยาลยัแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย กลา่ว

นายลีเบอร์ ระบวุา่ ผู้ ก่อการตามล�าพงัเป็น “ผลพลอยได้” 
ของกลุม่หวัรุนแรงท่ีมีอยูแ่ล้ว “แนวคดิและวิธีการบางอยา่งมี
แนวโน้มท่ีจะดงึดดูบคุคลเหลา่นีพ้ร้อมด้วยผลกระทบท่ีย่ิงใหญ่” 
นายลีเบอร์ เสริมวา่ บคุคลเหลา่นีม้กัจะมาจากชนชัน้สงูใน
สงัคม มีความรู้และความมัง่คัง่ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ไมพ่อใจท่ี

เมฆกระจดักระจายเตม็ท้องฟ้าเหนือนครซดินีย์ ออสเตรเลีย ในเช้าของวันที่มีความชืน้สูงกลางฤดรู้อนวัน
หน่ึงเม่ือกลางเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2557 เม่ือฝันร้ายเกดิขึน้ ชายตวัสูงมีหนวดเคราช่ือ นายมาน ฮารอน โมนิส 
พร้อมด้วยปืนลูกซอง หมวกสีด�า และที่คาดศีรษะสีด�าที่สลักตวัอักษรภาษาอาหรับว่า “เราพร้อมที่จะสังเวย
แก่ท่านนบมุีฮัมมัด” บุกเข้าไปในร้านกาแฟ ลินดท์ ชอ็กโกแลต เขาจบัลูกค้าและพนักงานทัง้หมดรวม 18 คน
เป็นตวัประกัน โดยใช้ปืนบงัคับให้สองคนในจ�านวนนัน้ถอืธงชะฮาดะฮ์สีด�าแสดงไว้ที่หน้าต่างด้านหน้า โดย
มีค�าในภาษาอาหรับอยู่บนธงว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัดเป็นศาสนทตูของอัลลอฮ์” 
จากนัน้ มีการเผชญิหน้ากับต�ารวจเพื่อคุม
เชิงเป็นเวลา 16 ช่ัวโมง นายโมนิส ฆ่าตวั
ประกันหน่ึงคน ก่อนที่ทกุอย่างจะจบลง 
ต�ารวจบุกเข้าไปในร้านพร้อมกับยงิและ
สังหารนายโมนิส ตวัประกันอีกรายหน่ึงที่
เป็นผู้เคราะห์ร้ายจากกระสุนแฉลบกเ็สีย
ชีวติเช่นกัน  

ตามล�าพงั
ตวัประกนัวิง่เข้าสู่อ้อมแขนของเจ้าหน้าทีต่�ารวจหน่วยตอบรับด้านยุทธวธีิตดิอาวุธเพือ่
ความปลอดภยัหลงัจากหลบหนีออกจากร้านกาแฟในนครซิดนีย์ ออสเตรเลยี ในเดอืน
ธันวาคม พ.ศ. 2557   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ไมไ่ด้รับสทิธ์ิทางการเมืองและสงัคมเทา่ผู้ อ่ืน นอกจากนี ้“ภาวะซมึเศร้า 
พฤตกิรรมคลัง่ไคล้ และโรคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอาจท�าให้เพ่ิมความรู้สกึของ
การอยากอยูโ่ดดเด่ียวตลอดชว่งสงูและต�่า”

ลกัษณะเฉพาะของผู้ ก่อการตามล�าพงัท่ีนายลีเบอร์ศกึษาไว้
คล้ายคลงึกบักรณีของนายมาน ฮารอน โมนิส ซึง่ได้รับการวินิจฉยัวา่เป็น
โรคจิตเภท และมีประวตัอิาชญากรรมเก่ียวกบัการลว่งละเมิดทางเพศ 
อยา่งไรก็ตาม นายโมนิส สามารถสนบัสนนุวิถีชีวิตท่ีมกัจะฟุ่ มเฟือยโดย
การเป็น “ผู้ เยียวยาทางจิตวิญญาณ” และนกัต้มตุน๋  

ส�านกังานของดาโต๊ะ อายบุ ขา่น ในมาเลเซียรายงานวา่ ชาว
มาเลเซียหลายคนท่ีทางส�านกังานตดิตามท่ีเดนิทางไปซีเรียและอิรัก
เพ่ือตอ่สู้ ร่วมกบัไอซลิมีแนวโน้มท่ีจะมาจากครอบครัวท่ีมัง่คัง่ ในจ�านวน
นีมี้บตุรสาวของเจ้าของร้านแฟรนไชส์มินิมาร์เก็ต และมีสองคนท่ีเป็น
เจ้าของโรงเรียนอนบุาลสว่นตวั แม้จะมีชีวิตท่ีมัง่คัง่ แตบ่คุคลเหลา่นีก้ลบั
ตกเป็นเหย่ือการโฆษณาชวนเช่ือทางออนไลน์ของไอซลิ ดาโต๊ะ อายบุ 
ขา่น รายงาน

“ผมไมค่อ่ยเช่ือในแนวคดิเร่ือง ‘ผู้ ก่อการตามล�าพงั’” นายเเอนเจิล รา
บาซา นกัรัฐศาสตร์อาวโุสแหง่แรนด์ คอร์ปอเรชัน่ และผู้ มีอ�านาจชัน้น�า
ด้านการตอ่ต้านการก่อการร้ายในฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และตลอดทัว่อิน
โดเอเชียแปซฟิิกกลา่วในการสมัภาษณ์กบั ฟอรมั นายราบาซา เหน็วา่ 
ปัจเจกบคุคลเกือบทกุรายท่ีเก่ียวข้องในสิง่ท่ีอาจเรียกได้วา่การโจมตีตาม
ล�าพงัจะมีความเช่ือมโยงบางอยา่งกบักลุม่ใดกลุม่หนึง่

“มนัอาจเป็นความเช่ือมโยงทางกายภาพ” นายราบาซากลา่ว “ใน
ลกัษณะท่ีวา่ ปัจเจกบคุคลท่ีกระท�าการโจมตีตามล�าพงัจะถกูพบในภาย
หลงัวา่มีความเช่ือมโยงหรือความเก่ียวข้องกบักลุม่ท่ีกว้างขวางกวา่ หรือ
แม้ในกรณีท่ีไมมี่การเช่ือมโยงทางกายภาพ แตโ่ดยทัว่ไปพวกเขามกัจะ
เคยมีปฏิสมัพนัธ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยผา่นทางสื่อสงัคม ผมจงึไมเ่หน็
ด้วยกบัค�าอธิบายหรือประเภทของผู้ ก่อการตามล�าพงัในแงท่ี่วา่ มนัสื่อ
ถงึวา่พวกเขากระท�าการด้วยตวัเองเพียงคนเดียว”

หากนิยามของผู้ ก่อการตามล�าพงัครอบคลมุถงึปัจเจกบคุคลท่ีได้
เดนิทางจากประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือเข้าร่วมกบักลุม่หวั
รุนแรงตา่ง ๆ ในอิรักและซีเรียตามท่ีนายราบาซา ระบ ุดงันัน้ “หนว่ยงาน
ท่ีมีอ�านาจในประเทศท่ีเป็นภมิูล�าเนาของคนเหลา่นัน้ควรกงัวลกบัพวกท่ี
อาจเดนิทางกลบัเข้าประเทศมากกวา่พวกท่ีอาจถกูฆา่ในตะวนัออกกลาง 
ผมทราบวา่หนว่ยงานท่ีมีอ�านาจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
ในอินโดนีเซีย สงิคโปร์และมาเลเซีย ตา่งก็ตระหนกัและกงัวลเก่ียวกบั
ประชาชนของตนท่ีไปเข้าร่วมกบักลุม่หวัรุนแรงในอิรักและซีเรีย พวกเขา
คอยระแวดระวงับคุคลเหลา่นัน้”

นายราบาซา กลา่ววา่ เหตกุารณ์นีค้ล้ายคลงึกบัรูปแบบท่ีเกิดขึน้
ในชว่งเร่ิมต้นของการประกาศญิฮาดในอฟักานิสถานชว่งกลางคริสต์
ทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523 – 2532) เม่ือผู้แบง่แยกดนิแดนชาวมสุลมิ
จากอินโดนีเซียและฟิลปิปินส์เดนิทางไปอฟักานิสถานเพ่ือฝึกและตอ่สู้
ร่วมกบักลุม่มญูาฮิดีนในการตอ่สู้กบัโซเวียต และตอ่มาเดนิทางกลบั
ประเทศบ้านเกิดเพ่ือกระท�าการโจมตีในประเทศตนเอง

“เทา่ท่ีผมทราบ สิง่นัน้ยงัไมเ่คยเกิดขึน้” นายราบาซา กลา่วถงึผู้
ก่อการร้ายปฏิบตักิารท่ีเดนิทางกลบัสูป่ระเทศบ้านเกิดในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้จากอิรักและซีเรีย “แตค่วามเป็นไปได้ท่ีภยัคกุคามนีจ้ะเกิด
ขึน้มีสงู” 

นายราบาซา กลา่ววา่ ในขณะท่ีการเรียกร้องให้จดัตัง้รัฐเคาะลีฟะฮ์
ใหมข่องนายอลับฆัดาดี อาจเป็นแรงดลใจให้ผู้ ก่อการตามล�าพงัลงมือ
กระท�าการ แตภ่ยัคกุคามนีเ้พ่ิมพนูขึน้จากผลของการกระตุ้นท่ีมีตอ่กลุม่
หวัรุนแรงท่ีเป็นท่ียอมรับในอินโดเอเชียแปซฟิิกให้มีการประกาศญิฮาด
ทัว่โลก

“ก่อนหน้านี ้กลุม่เจมาห์ อิสลามิยาห์ และกลุม่ท่ีเก่ียวข้องมีความ
ยุง่เหยิงและแตกแยก” นายราบาซา กลา่ว “หวัหน้ากลุม่เจมาห์ อิสลามิ
ยาห์ คือนายอาบ ูบาการ์ บาชีร์ ได้ทะเลาะกบัคนอ่ืนภายในกลุม่เจมาห์ 
อิสลามิยาห์ ท�าให้เกิดการเสียก�าลงัใจภายในกลุม่สืบเน่ืองจากการสญู
เสียผู้น�าและผู้ปฏิบตักิารท่ีมีประสบการณ์จ�านวนหนึง่ จงึถือวา่กลุม่เจ
มาห์ อิสลามิยาห์ อยูใ่นชว่งเสื่อมลงอยา่งมาก ปัจจบุนั ดเูหมือนวา่การ
เกิดของรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรียได้สร้างพลวตัใหมใ่ห้แก่ขบวนการ
ทัง้หมด ตอนนี ้พวกเขามีคนท่ีจะพึง่พาได้ นายบาชีร์ได้ประกาศ
สวามิภกัดิ์ตอ่รัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรียเชน่เดียวกบักลุม่อาบไูซยาฟใน
ฟิลปิปินส์”

กลยทุธ์ทางสื่อสงัคม
ประเทศตา่ง ๆ ตอบสนองตอ่ภยัคกุคามของผู้ ก่อการตามล�าพงัอยา่งไร

“พวกท่ีเรียกวา่ ‘ผู้ ก่อการตามล�าพงั’ ดเูหมือนจะได้รับแนวคดิแบบหวั
รุนแรงสว่นใหญ่ทางสื่อสงัคม และรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรียก็ประสบ
ความส�าเร็จอยา่งมากในการนี”้ นายราบาซากลา่ว “ดงันัน้ จงึเป็นสิง่
ส�าคญัท่ีต้องหาหนทางในการรับมือกบัความดงึดดูของการรณรงค์ทาง
สื่อสงัคมประเภทนี”้

ผลการศกึษาในปี พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลยัเพิร์ธ ออสเตรเลีย 
เร่ือง “การตอบโต้รัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: 
กรณีของการโจมตีทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารนิเทศ” ก็เป็นความ
คดิเหน็ในทางเดียวกนักบัความคดิเหน็ของนายราบาซา

“การตอบสนองการสื่อสารทางออฟไลน์และการตอบสนองทาง
ออนไลน์เชิงประจกัษ์ ท่ีมุง่ท�าให้ความนา่ดงึดดูของการโฆษณาชวนเช่ือ
ของรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรีย เป็นสิง่ท่ีไมน่า่เช่ือถือในหมูป่ระชากร
ท่ีมีความเปราะบางในออสเตรเลียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จะเป็น
กญุแจส�าคญัท่ีชว่ยตอ่ต้านภยัคกุคามดงักลา่ว” การศกึษาระบ ุ“สิง่นีอ้าจ
ท�าได้หลายรูปแบบและจะต้องอาศยัความช�านาญของภาคเอกชนเป็น
อยา่งมาก ตลอดจนบริษัทด้านประชาสมัพนัธ์และการค้นคว้าวิจยั การ
แสดงการส�ารวจความคดิเหน็ในระดบัประเทศอาจน�ามาใช้ประโยชน์เพ่ือ
ระบถุงึชมุชนท่ีเปราะบางในประเทศต้นก�าเนิดขนาดใหญ่ทัง้สี่ประเทศ 
ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลปิปินส์”

“ในอินโดนีเซีย มีเครือขา่ยท่ีแนน่หนามากของกลุม่ประชาสงัคมท่ีมี
ประวตัอินัยาวนานเก่ียวกบัแนวคดิสายกลาง” นายราบาซากลา่ว “ผม
คดิวา่ พวกเขาเป็นแรงผลกัดนัได้ โดยเฉพาะส�าหรับการเข้าถงึคนหนุม่
สาว - มีการจดัการประชมุสมัมนาหลายครัง้ โดยเป็นการจดังานใหญ่
มากครัง้หนึง่ในกรุงจาการ์ตา” เม่ือเดือนมีนาคมพ.ศ. 2557 ท่ีมีทัง้หนว่ย
งานรัฐบาล ต�ารวจและกลุม่ประชาสงัคมตา่ง ๆ เข้าร่วมเพ่ือรับมือการ
ขยายตวัของรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
“อินโดนีเซียได้กระท�าการอยา่งแข็งขนัมากในการตอบโต้สิง่นี”้

การเหมารวมภยัคกุคามด้านการก่อการร้ายทัว่เอเชียอินโดเอเชีย
แปซฟิิกไมว่า่จะเป็นการก่อการตามล�าพงัหรือไมก็่ตามเป็นสิง่ท่ีไมไ่ด้ชว่ย
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มากนกั นายราบาซากลา่วโดยเน้นถงึพืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ของภมิูภาค
และความหลากหลายของประชากรของประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาค 

ไต้หวนัเป็นหนึง่ในประเทศในภมิูภาคท่ียงัไมเ่คยมีการโจมตีโดยชาว
มสุลมิหวัรุน แรงจนถงึปัจจบุนัแม้วา่จะมีประชากรสว่นน้อยท่ีเป็นชาว
มสุลมิเป็นจ�านวน 240,000 คน ท่ีแยกได้เป็นชาวมสุลมิท่ีเป็นพลเมือง 
60,000 คน และชาวมสุลมิท่ีเดนิทางมาท�างานในประเทศชัว่คราว 
180,000 คน เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มีทวิตหนึง่จากบญัชี
ทวิตเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรีย ได้แสดงภาพขอบ
ฟ้าของกรุงไทเปท่ีเป็นเมืองหลวงของไต้หวนัก�าลงัลกุไหม้ ซึง่ท�าให้เกิด
การอภิปรายท่ีประสานงานกนัในหนว่ยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบัความ
มัน่คงแหง่ชาตขิองไต้หวนัเจ็ดหนว่ยงาน พร้อมกบัการประกาศของสภา
บริหารของประเทศวา่ ไต้หวนัจะเร่ิมใช้ “กลไกการตดิตอ่ฉกุเฉินเพ่ือตอ่
ต้านการก่อการร้าย”

อยา่งไรก็ตาม ภยัคกุคามส�าหรับการโจมตีท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ใน
ไต้หวนัถกูท�าให้เป็นเร่ืองเลก็ลงโดยศาสตราจารย์ ฉิง ชาง นกัวิจยัแหง่
สมาคมยทุธศาสตร์ศกึษาในไต้หวนั “การด�าเนินการท่ีสภาบริหารอ้างถงึ
เพ่ือยกระดบัการด�าเนินการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานซึง่รวมถงึการแบง่
ปันข้อมลู การร่วมมือปฏิบตักิารและการจดัสรรทรัพยากรสงูสดุ” นาย
ชาง กลา่ว “นอกจากมาตรการในประเทศ สภาบริหารอาจกระท�าการ
แลกเปลี่ยนขา่วกรองอยา่งแข็งขนักบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศ 
อ่ืน ๆ รวมถงึองค์กรระหวา่งประเทศ”

นายชางเน้นวา่ ความปรองดองในหมูป่ระชากรไต้หวนัเป็นการ

ป้องกนัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุตอ่การก่อการร้ายท่ีกระท�าโดยกลุม่หวัรุนแรงชาว
อิสลาม ไมว่า่จะเป็นผู้ ก่อการตามล�าพงัหรืออ่ืน ๆ 

“ชมุชนและประชากรอิสลามในสงัคมของเรา อาจไมเ่หมือนกบัใน
สงัคมของท่ีอ่ืน” นายชาง กลา่ว “พวกเขาผสมผสานเข้ามาในชีวิตของ
เราเป็นอยา่งดี หลายคนในโลกอาจประหลาดใจท่ีประชากรอิสลาม
เดนิทางมายงัไต้หวนัมากกวา่ 400 ปีก่อน แนน่อนวา่มีกลุม่ยอ่ยอ่ืน ๆ 
ภายในประชากรอิสลามของเราท่ีเดนิทางมาภายหลงั ประชากรอิสลาม
ในไต้หวนัไมไ่ด้แยกออกโดดเด่ียวในบางชมุชนหรือบางหมูบ้่าน พวกเขา
ผสมผสานรวมเข้ากบัสงัคมเป็นอยา่งดี มนัเป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างธรรมดา
ส�าหรับคนท่ีไมใ่ชช่าวมสุลมิในไต้หวนัท่ีจะมีเพ่ือนและคนรู้จกัเป็นชาว
มสุลมิ วิถีชีวิตของชาวมสุลมิในไต้หวนัคล้ายคลงึกบัทกุคนท่ีน่ี นอกจาก
นี ้พวกเขามีช่ือเสียงท่ีดีทัง้ในแงข่องการรักษาวินยัในหมูค่นรุ่นหนุม่สาว 
และมีอตัราการก่ออาชญากรรมท่ีต�่ามากในสงัคมนี ้ตวัอยา่งเชน่ การท่ี
หนุม่สาวชาวมสุลมิท่ีน่ีจะไปผบัด้วยกนักบัเพ่ือนท่ีไมใ่ชช่าวมสุลมิเป็น
เร่ืองธรรมดา โดยพวกเขาจะสัง่โค้กมาด่ืมแทนเบียร์ แตก็่ยงัสนกุกบั
เพ่ือน ๆ ได้ ท่ีจริงแล้วเราไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ลย” 

รัฐบาลตา่ง ๆ ต้องร่วมมือกนัแบบข้ามชายแดนเพ่ือคุ้มครอง
พลเมืองจากภยัคกุคามจากการโจมตีตามล�าพงัท่ีก�าลงัแพร่ขยายทัง้
ทางออนไลน์และในพืน้ท่ีทัว่ภมิูภาค ความร่วมมือในหมูป่ระเทศตา่ง ๆ 
จะชว่ยสร้างความไว้วางใจของพลเมืองวา่ เหลา่ผู้น�าด้านความมัน่คง
จะท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเพ่ือป้องกนัภยัคกุคามดงักลา่วในวิถีทางท่ีมี
ประสทิธิภาพมากท่ีสดุท่ีเป็นไปได้  o

สมาชิกหน่วยยุทธวธีิและอาวุธพเิศษเข้าร่วมในการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายในกรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 
2558 เพือ่เตรียมความพร้อมให้กบัประชาชนส�าหรับเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถงึการโจมตจีากผู้ก่อการร้ายตามล�าพงั  รอยเตอร์
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

หน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมาตรการเพื่อขัดขวางการ
สนับสนุนทางการเงินส�าหรับการคุกคามทั่วทั้งภูมิภาค

สง่เงนิไปให้ผู้กอ่การรา้ย
การตดัช่องทางการ

ารก่อการร้ายจ�าเป็นต้องใช้เงิน กลุม่หวัรุนแรงต้องมีเงินสด
หมนุเวียนในการจดัหาอาวธุ การฝึกคน คา่ท่ีอยูอ่าศยั คา่อาหาร 

และการขนสง่
“การบริหารจดัการเงินอยา่งมีทกัษะเป็นหวัใจส�าคญัส�าหรับความ

ส�าเร็จขององค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรกบฏใด ๆ มนัคือเส้นเลอืดส�าคญั
ของกลุม่ แตก็่เป็นสิง่ท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสดุอยา่งหนึง่เชน่กนั” นกั
วิเคราะห์ของบีบีซีได้เขียนข้อความนีไ้ว้เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
“การเสาะหาและการรักษาไว้ซึง่แหลง่เงินทนุท่ีเช่ือถือได้ เป็นสิง่ส�าคญั
ในการเปลีย่นสถานะจากกลุม่ตอ่ต้านเลก็ ๆ ไปสูอ่งค์กรการก่อการร้ายท่ี
รู้จกักนัทัว่ไป”

แม้หนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูลทางการเงินจะใช้ความพยายามแล้วก็ตาม 
แตก่ารจดัสรรเงินทนุไปให้กลุม่ผู้ก่อการร้ายยงัคงด�าเนินตอ่ไป เงินมี
การเลด็รอดออกไปตามชายแดนของประเทศตา่ง ๆ โดยใช้ชอ่งทางผา่น
บญัชีท่ีซอ่นเร้น ชอ่งโหว ่และธรุกรรมเก่ียวกบัเงินตราตา่งประเทศท่ีมีการ
ควบคมุอยา่งหละหลวม

จากการท่ีรัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์ได้แผข่ยายอิทธิพลออกไป
ในวงกว้าง หนว่ยงานตา่ง ๆ ทัว่ทัง้ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ก�าลงั
พยายามตดัชอ่งทางการสง่เงินไปให้กบัผู้ ก่อการร้าย โดยพบวา่ความ
ร่วมมือในระดบัข้ามชาตเิป็นสิง่จ�าเป็นในการสะกดรอยตามการจดัสง่
เงินไปให้กลุม่หวัรุนแรง 

ในขณะเดียวกนั หนว่ยงานทางการเงินสากลก็ก�าลงัตรวจสอบวา่
ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกใช้มาตรการใดบ้างในการตอ่ต้านการฟอกเงิน โดย
ก�าลงัวางระบบการธนาคารให้มีมาตรฐานสงูขึน้เพ่ือหยดุการไหลเวียน
ของเงินท่ีผิดกฎหมาย

“ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคและนานาชาตเิป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นอยา่ง
ย่ิงในการตอ่สู้กบัการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ก่อการ
ร้าย อาชญากรรมเหลา่นีมี้ลกัษณะท่ีเป็นการปฏิบตักิารข้ามชาตเิพ่ิม
มากขึน้เร่ือย ๆ และเก่ียวข้องกบัเครือขา่ยอาชญากรท่ีมีความละเอียด
ซบัซ้อน” ดร.กอร์ดอน ฮคุ เลขาธิการบริหารของกลุม่ตอ่ต้านการฟอกเงิน
เอเชีย-แปซฟิิกกลา่วกบั ฟอรมั สมาชิกของกลุม่ท่ีให้ค�าปรึกษานีป้ระกอบ
ไปด้วย 41 ประเทศและเขตอ�านาจ

ในทัว่ทัง้ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ได้มีเหตกุารณ์ท่ีส�าคญัหลาย
ประการในชว่งสองปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

• ออสเตรเลียและอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมกนัจดัการ
ประชมุสดุยอดวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายส�าหรับประเทศในภมิูภาคอินโด
เอเชียแปซฟิิก เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วตัถปุระสงค์
ของการประชมุซึง่จดัขึน้ ณ กรุงซดินีย์คือ เพ่ือจดัท�าข้อตกลงใน
ภมิูภาคในการแบง่ปันขา่วกรองเร่ืองการเงินร่วมกนั  

• อินโดนีเซียและไทยได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนได้เป็นผลส�าเร็จเพ่ือถอด

ก
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ช่ือของตนออกจาก “บญัชีด�า” ด้านการฟอกเงิน ท่ีรวบรวมโดยคณะ
ท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอก
เงินซึง่เป็นหนว่ยงานสากล มาเลเซียก�าลงัอยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการ
ด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงกรอบนโยบายด้านการฟอก
เงินของประเทศ

• อินเดียได้เจรจากบัออสเตรเลยีและสหรัฐอเมริกาเพ่ือแบง่ปันขา่ว
กรองท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์มากย่ิงขึน้ เพ่ือตอ่สู้กบัการจดัสรรเงินทนุ
ส�าหรับการก่อการร้ายในระดบันานาชาติ

• กลุม่ท่ีท�างานครอบคลมุตา่ง ๆ เชน่ กลุม่ตอ่ต้านการฟอกเงินเอเชีย-
แปซฟิิก ก�าลงัท�างานร่วมกบัหลายประเทศเพ่ือชว่ยในการปฏิบตัใิช้
แนวทางป้องกนัการฟอกเงินท่ีมีความรัดกมุมากขึน้

• ออสเตรเลยีก�าลงัให้ความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคและการจดัฝึกอบรม
เพ่ือชว่ยเหลอืประเทศเพ่ือนบ้าน ในการพฒันานโยบายด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ท่ีแขง็แกร่งย่ิงขึน้

“ความสมัพนัธ์ของเรากบัหนว่ยงานขา่วกรองด้านการเงินตา่ง ๆ ทัว่โลก 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในภมิูภาคของเรา ชว่ยให้เราประสานงานกนัในระดบั
นานาชาตเิพ่ือปฏิบตักิารตอบสนองตอ่ภยัคกุคามข้ามชาตไิด้ เชน่ การ
จดัสรรเงินทนุส�าหรับการก่อการร้าย” นายพอล เจฟโทวิค ซีอีโอของศนูย์
การรายงานและวิเคราะห์การท�าธรุกรรมในออสเตรเลยี กลา่วกบั ฟอรมั 

ตามข้อมลูจาก “การประเมินความเสีย่งของการจดัสรรเงินทนุให้ผู้
ก่อการร้ายในระดบัประเทศ” ท่ีจดัท�าโดยกระทรวงการคลงัแหง่สหรัฐฯ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ระบวุา่ แหลง่ท่ีมาของการสนบัสนนุทางการเงินแก่
ผู้ก่อการร้ายนัน้รวมถงึการก่ออาชญากรรมตา่ง ๆ เชน่ การลกัพาตวั การ
ขดูรีดเงิน การลกัลอบขนยาเสพตดิ การบริจาคสว่นตวั การใช้องค์กรเพ่ือ
การกศุลในทางท่ีผิด และการสนบัสนนุจากภาครัฐ

การเพิ่มระดบัการมสีว่นรว่ม
การตดัชอ่งทางแหลง่เงินทนุของกลุม่หวัรุนแรงถือเป็นความส�าคญั
อนัดบัต้น ๆ และเป็นความท้าทายท่ียากล�าบากในเกือบ 15 ปี นบัตัง้แต่
เหตกุารณ์ก่อการร้ายเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544

จากการท่ีหนว่ยงานจากฝ่ายทหาร ขา่วกรอง และหนว่ยงานบงัคบัใช้
กฎหมายก�าลงัด�าเนินการในด้านนีอ้ยูแ่ล้ว ความกดดนัทางการเมืองจงึมุง่
ไปท่ีภาคเอกชนด้วยเชน่กนั บรรดานายธนาคาร ผู้จดัการกองทนุ สมห์ุบญัชี 
และทนายความตา่งชว่ยกนัสอดสอ่งดแูลกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายทัว่โลก    

“เน่ืองจากลกัษณะท่ีเปลีย่นแปลงไปของการจดัสรรเงินทนุให้แก่ผู้
ก่อการร้าย หนว่ยงานสากลซึง่มีหน้าท่ีก�ากบัดแูลจงึได้ออกกฎหมายใหม่
และให้ค�าเสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือพยายามท่ีจะตามให้ทนักลุม่ผู้ก่อการร้าย” 
ตามข้อมลูของบทความในนิตยสาร เดอะ อีโคโนมิสต์ ในปี พ.ศ. 2548

การปรากฏขึน้ของกลุม่รัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์เม่ือไมน่านมานี ้
ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการร่วมมือกนัมากย่ิงขึน้

เม่ือกลุม่จีเจ็ด หรือกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมชัน้น�าท่ีปกครองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยเจ็ดประเทศ ได้มาประชมุประจ�าปีร่วมกนัในเยอรมนี
เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 บรรดาผู้น�าได้หารือกนัถงึวิธีการปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในตา่งประเทศโดยการปิดชอ่ง
โหวต่า่ง ๆ และประสานงานในเร่ืองการยดึทรัพย์สนิ หนงัสอืพิมพ์ ไฟแนน

เชียลไทม์ส รายงานวา่ “มาตรการท่ีได้วางแผนดงักลา่วเป็นผลสบืเน่ืองมา
จากหลกัฐานเก่ียวกบัรัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์ซึง่เป็นกลุม่หวัรุนแรงชาว
อิสลาม ซึง่สามารถระดมเงินได้เป็นจ�านวนมากเพ่ือน�าไปใช้ท�าสงครามใน
ซีเรียและอิรัก”

นอกจากนี ้รัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์ยงัสง่ผลกระทบตอ่ภมิูภาคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกด้วยเชน่กนั ในเอกสาร “ภาพรวมเก่ียวกบัเอเชียตะวนั
ออกและแปซฟิิก” ของส�านกังานตอ่ต้านการก่อการร้ายของกระทรวงการ
ตา่งประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558 ระบวุา่ “รัฐบาล
มีความวิตกกงัวลมากขึน้เก่ียวกบัภยัคกุคามท่ีเพ่ิมขึน้จากรัฐอิสลามอิรัก
และลแิวนต์ ซึง่กลายเป็นแรงผลกัดนัส�าคญัของความพยายามตอ่ต้าน
การก่อการร้ายในอินโดนีเซียและมาเลเซียตอ่ไป เน่ืองจากพลเมืองจากทัง้
สองประเทศได้เดนิทางออกนอกประเทศเพ่ือไปร่วมรบกบัพวกรัฐอิสลาม
อิรักและลแิวนต์”

รัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์ไมไ่ด้เป็นภยัคกุคามเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 
หลาย ๆ ประเทศในภมิูภาคยงัต้องรับมือกบักลุม่กบฏของประเทศตนเอง

ท่ีอินโดนีเซีย การจูโ่จมเพ่ือก่อการร้ายเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
ในกรุงจาการ์ตาท�าให้มีผู้ เสยีชีวิตแปดคน นกัวิเคราะห์ประมาณวา่มี
ชาวอินโดนีเซีย 500 คนท่ีเดนิทางไปตา่งประเทศเพ่ือเป็นนกัรบให้กบัรัฐ
อิสลามอิรักและลแิวนต์ สว่นใหญ่ได้รับการคดัเลอืกให้เข้าร่วมในกองทพั
ร่วมกบัผู้ ท่ีได้รับการเลอืกสรรมาจากสงิคโปร์และมาเลเซีย หนงัสอืพิมพ์ 
เดอะ ซิดนีย์ มอร์น่ิง เฮอร์รลัด์ รายงานเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

หนงัสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลั รายงานเม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ว่า การให้การสนบัสนนุแก่รัฐอิสลามอิรัก
และลิแวนต์ดเูหมือนว่าจะมีเพ่ิมขึน้ในกลุ่มมสุลิมท่ีมีแนวคิดสดุขัว้ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยนกัวิเคราะห์เช่ือว่ามีความเสี่ยงสงูสดุใน
ประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มนกัรบหวัรุนแรงยงัคงปฏิบตัิการจากฐานท่ีมัน่
และค่ายฝึกท่ีนัน่

ประเทศไทยประสบกบัเหตกุารณ์ระเบิดโดยผู้ ก่อการร้ายใน
กรุงเทพฯ เช่นกนั รวมถึงกลุ่มกบฏในภาคใต้ของไทยท่ียงัเกิดขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง การวางระเบิดท่ีศาลพระพรหมซึง่เป็นท่ีนิยมสงูในกรุงเทพฯ 
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 20 ราย

พนักงานแลกเปลีย่นเงนิตราถอืมดัเงนิรูเปียห์ของ
อนิโดนีเซียในกรุงจาการ์ตา  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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“เจ้าหน้าท่ีไทยได้แสดงความวิตกกงัวลมานานแล้วว่า กลุ่มผู้
ก่อการร้ายข้ามชาติอาจจะท�าการเช่ือมโยงกบักลุ่มแบ่งแยกดินแดน
ทางภาคใต้ของประเทศไทย” กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ระบไุว้ใน “รายงานประจ�าประเทศเก่ียวกบัการก่อการร้ายประจ�าปี 
พ.ศ. 2557” ซึง่ได้เผยแพร่เม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558

ในมาเลเซีย หน่วยงานต่าง ๆ ได้เพ่ิมความพยายามในการต่อต้าน
การก่อการร้าย หลงัจากมีการรายงานว่า กลุ่มหวัรุนแรงชาวมาเลเซีย
มีวิสยัทศัน์ท่ีจะสร้างเขตการปกครองเคาะลีฟะฮ์ของอิสลามท่ีแผ่ขยาย
ไปทัว่ทัง้ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตามข้อมลูท่ีรายงานโดย
หนงัสือพิมพ์ เดอะ สเตรทส์ไทม์ส ในสิงคโปร์เม่ือปี พ.ศ. 2557

ในฟิลิปินส์ กลุ่มอาบไูซยาฟ ซึง่เป็นองค์กรท่ีเช่ือมโยงกบัอลักอ  
อิดะฮ์ท่ีโหดร้าย ได้ลกัพาตวัคนจ�านวนมากไปเพ่ือเรียกค่าไถ่มานาน 
15 ปีแล้ว ตามข้อมลูของดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส กลุ่มผู้ ก่อกบฏอ่ืน ๆ 
ก็ยงัมีการปฏิบตัิการอย่างต่อเน่ือง

บงัคลาเทศยงัคงเผชิญกบัภยัคกุคามจากกลุ่มกบฏอิสลามหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มเจมาห์ มญุาฮิดีน บงักลาเทศ และกลุ่มฮรักตั ญิฮาด 
อิสลาม บงักลาเทศ จากการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ. 2558

การก่อการร้ายในซีกโลกใต้
เม่ือปี พ.ศ. 2557 ได้เกิดเหตกุ่อการร้ายครัง้ใหญ่ขึน้สองครัง้บนดินแดน
ออสเตรเลีย เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส รายงานวา่ในปี พ.ศ. 2558 หนว่ย
งานขา่วกรองออสเตรเลียได้ท�าลายแผนการท่ีนยัวา่เป็นการก่อการ
ร้ายหลายกรณี หนึง่ในนัน้คือ ชายสองคนในบริสเบนได้ถกูตัง้ข้อหาวา่
ท�าการสรรหาผู้กระท�าญิฮาดและระดมเงินให้กบักลุม่อลั นสุรา ฟรอนท์ 
ของกลุม่อลักออิดะฮ์  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หน่วยงานตอ่ต้านการฟอกเงินของ
ออสเตรเลียได้ประกาศวา่ การท�าธรุกรรมทางการเงินท่ีต้องสงสยัวา่
เช่ือมโยงกบัการก่อการร้ายได้เพ่ิมจ�านวนสงูขึน้เป็นสามเทา่ในชว่งปีท่ี
ผา่นมา จากการรายงานของดอิอสเตรเลียน แอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ในขณะเดียวกนั พลเมืองสญัชาตอิอสเตรเลยีประมาณ 110 คนได้
เดนิทางออกนอกประเทศเพ่ือไปร่วมรบกบัรัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์ใน
ตะวนัออกกลาง ซึง่กระตุ้นให้รัฐบาลออสเตรเลยีเร่ิมต้นความพยายาม
ท่ีจะปราบปราม ”กลุม่ผู้ ก่อการร้ายในบ้านเกิด” ท่ีปลกูฝังขึน้ภายใน
เขตแดนออสเตรเลยี ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีระบเุม่ือปี พ.ศ. 2558 “น่ีเป็นแนว
โน้มท่ีสง่ผลตอ่ความมัน่คงภายในประเทศของเราท่ีสร้างความกงัวลใจ
มากท่ีสดุมาเป็นเวลานานพอสมควร” นางจลูี ่ บชิอป รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศออสเตรเลยีกลา่วกบัสถานีโทรทศัน์ออสเตรเลยีน  
บรอดคาสติง้ เซอร์วิส  (เอบีซี) เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 

มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่พวกหวัรุนแรงในออสเตรเลยีจ�านวนมากขึน้ก�าลงั
จดัสง่เงินทนุไปให้กบันกัสู้ท่ีเป็นผู้ก่อการร้าย เม่ือต้นปี พ.ศ. 2558 ธนาคาร
ในออสเตรเลยีหลายแหง่งดการให้บริการเงินโอนไปยงัโซมาเลยี หนว่ยงาน
ตา่ง ๆ ทราบมาวา่เงินบางจ�านวนถกูสง่โดยใช้ช่ือปลอมเพ่ือสง่ให้กลุม่อลั 
ชาบบั ซึง่เป็นผู้ก่อการร้ายในโซมาเลยี ตามข้อมลูจากเอบีซีนิวส์

ทา่มกลางสญัญาณท่ีแสดงให้เหน็วา่มีผู้ให้การสนบัสนนุรัฐอิสลาม
อิรักและลแิวนต์เพ่ิมขึน้ในอินโดนีเซีย กลุม่เฝ้าระวงัการฟอกเงินได้ตรวจ
พบเงินท่ีไหลเข้ามาจากผู้ ท่ีพ�านกัอยูใ่นออสเตรเลยีเพ่ือสง่ไปให้แก่กลุม่หวั
รุนแรงท่ีสนบัสนนุรัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์ในอินโดนีเซีย หนงัสอืพิมพ์ 
เดอะ จากาตาร์โพสต์ รายงานเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

นายเอกสั ซานโตโซ รองประธานศนูย์ธรุกรรมการเงินและการ
วิเคราะห์ของอินโดนีเซีย กลา่ววา่ทางหนว่ยงานพบวา่เงินบางสว่นท่ี
ก�าลงัใช้จา่ยโดยกลุม่กบฏของรัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์ในอินโดนีเซีย
นัน้ถกูสง่มาจากออสเตรเลีย “เราได้ตรวจพบการสง่เงินสนบัสนนุจาก
แหลง่ในออสเตรเลียไปให้กบัเครือขา่ยผู้ ก่อการร้ายในอินโดนีเซีย” นาย
ซานโตโซประกาศในระหวา่งการประชมุนานาชาตเิก่ียวกบัรัฐอิสลาม
อิรักและลแิวนต์ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

ออสเตรเลียตอบสนองโดยการร่วมเป็นเจ้าภาพกบัอินโดนีเซีย
จดัการประชมุสดุยอดวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึง่
ประจวบเหมาะกบัชว่งเวลาไมน่านหลงัจากการโจมตีของรัฐอิสลาม

เจ้าหน้าทีไ่ทยถอืงาช้างทีย่ดึได้
ก่อนจะน�าไปท�าลายทีก่รมอุทยาน
แห่งชาต ิสัตว์ป่าและพนัธ์ุพชื 
ในกรุงเทพฯ เมือ่เดอืนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558 รายได้จากการลบัลอบ
ขนส่ิงผดิกฎหมายทุกประเภท
ทัว่โลก นับตั้งแต่งาช้างและสัตว์
ทีใ่กล้จะสูญพนัธ์ุไปจนถงึยาเสพ
ตดิและมนุษย์ มกีารเช่ือมโยง
ไปถงึการจดัสรรเงนิทุนให้แก่ผู้
ก่อการร้าย  รอยเตอร์
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อิรักและลแิวนต์ในกรุงปารีสเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน วตัถปุระสงค์
ของการประชมุคือความร่วมมือกนัระหวา่งผู้ เช่ียวชาญด้านการป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หนว่ยงาน
บงัคบัใช้กฎหมาย ตวัแทนจากหนว่ยงานความมัน่คงของชาต ิผู้ก�าหนด
นโยบาย ผู้น�าด้านอตุสาหกรรมตา่ง ๆ และนกัวิชาการจากทัว่ทัง้ภมิูภาค
อินโดเอเชียแปซฟิิก โดยมีเป้าหมายเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกนัในการแบง่
ปันขา่วกรองเก่ียวกบัการเงินและเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือตดิตามเส้นทางของเงิน
ท่ีสง่ไปให้แก่ผู้ ก่อการร้าย

“ออสเตรเลียยินดีต้อนรับความร่วมมือท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน
ระหวา่งทัง้สองประเทศของเรา” นายไมเคลิ คีนนั รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงยตุธิรรมออสเตรเลียกลา่วระหวา่งการเยือนกรุงจาการ์ตา
เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 จากข้อมลูท่ีเผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซต์ของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุิธรรม “เน่ืองจากการตดิตามเส้นทางของเงิน
เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัในการจดัการกบัการก่อการร้ายและองค์กร
อาชญากรรม และความร่วมมือในระดบันานาชาตก็ิจ�าเป็นอยา่งย่ิงใน
การตรวจจบัและขดัขวางการปฏิบตักิารท่ีผิดกฎหมาย”

อินเดียยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
อินเดียก็ก�าลงัเสนอความชว่ยเหลือให้ด้วยเชน่กนั

อินเดียและออสเตรเลียก�าลงัอยูร่ะหวา่งการหารืออยา่งจริงจงัเก่ียว
กบัการแบง่ปันขา่วกรอง การก่อการร้ายระหวา่งประเทศ และความ
มัน่คงในโลกไซเบอร์ร่วมกนั หนงัสือพิมพ์ เดอะ ไทม์ส ออฟ อินเดีย 
รายงานเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 ทัง้นี ้สืบเน่ืองจากการพบปะ
กนัระหวา่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยของอินเดีย นายกิเรน ริ
จิจ ูและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย นายเควิน 
แอนดรูส์ ท่ีมาเย่ียมเยือน ผู้น�าทัง้สองได้สนทนากนัโดยเฉพาะถงึความ
พยายามในระดบัทัว่โลกเพ่ือพยายามหยดุยัง้การสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย จากการแถลงขา่วอยา่งเป็นทางการ

หนงัสือพิมพ์ นิวอินเดียน เอ็กซเพรส รายงานขา่วเม่ือเดือนสงิหาคม 
พ.ศ. 2558 วา่ อินเดียและสหรัฐฯ ก�าลงัท�าการตกลงกนัเพ่ือแบง่ปันขา่ว
กรองท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์เก่ียวกบัการจดัสรรเงินทนุส�าหรับการก่อการ
ร้าย รวมถงึแหลง่ท่ีมาของวสัดตุา่ง ๆ ท่ีใช้ในการผลติธนบตัรปลอม 
หนงัสือพิมพ์ เดลี่ เอก็เซลซเิออร์  ของอินเดียรายงานเม่ือเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2558 วา่ อินเดียและสหรัฐฯ ก�าลงั “พยายามอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือหา
ข้อสรุปของข้อตกลงทวิภาคีในการขยายขอบเขตการแบง่ปันขา่วกรอง
และข้อมลูบญัชีรายช่ือผู้ ก่อการร้ายท่ีควรเฝ้าระวงั”

การจับตามองของนานาชาติ
ประเทศท่ีไมด่�าเนินการอยา่งเตม็ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ะต้องประสบปัญหา
กบัหนว่ยงานสากลซึง่ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลด้านการเงิน

คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบั
การฟอกเงิน ซึง่เป็นหนว่ยงานสากลท่ีตัง้อยูใ่นกรุงปารีส ได้ก�าหนด
มาตรฐานท่ีประเทศตา่ง ๆ ควรน�าไปปฏิบตัใิช้เพ่ือขดัขวางการฟอกเงิน
และการจดัสรรเงินทนุส�าหรับการก่อการร้าย ประเทศท่ีไมน่�ามาตรฐาน
เหลา่นีไ้ปปฏิบตัิจะต้องเสี่ยงตอ่การถกูจดัวา่เป็นเขตอ�านาจท่ีมีความ
เสี่ยงสงูหรือไมใ่ห้ความร่วมมือ ซึง่จะสง่ผลให้มีคา่ใช้จา่ยสงูขึน้และยาก

ล�าบากย่ิงขึน้ส�าหรับประเทศเหลา่นัน้ในการด�าเนินธรุกรรมในระบบ
ธนาคารของประเทศท่ีเป็นสมาชิกของคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนิน
มาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน

นบัตัง้แตช่ว่งปลายปี พ.ศ. 2558 มีอยูส่ามประเทศท่ีตดิอยูใ่น “บญัชี
ด�า” ของคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการ
ฟอกเงิน ได้แก่ อิหร่าน เกาหลเีหนือ และพมา่ การถกูก�าหนดช่ือดงักลา่วยงั
จะสง่ผลตอ่ความมัน่ใจของนกัลงทนุตา่งชาตอีิกด้วย คณะท�างานเฉพาะกิจ
เพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงินกลา่ว

ย่ิงไปกวา่นัน้ คณะท�างานฯ ยงัได้ระบใุห้ปาปัวนิวกินี และประเทศอ่ืน ๆ 
อีก 10 ประเทศจากทัว่โลกเป็นประเทศท่ีขาดประสทิธิภาพในความพยายาม
ท่ีจะหยดุยัง้การฟอกเงินและการจดัสรรเงินทนุส�าหรับการก่อการร้าย

นอกจากนี ้ทางองค์กรยงักลา่ววา่ ลาวไมมี่ความคืบหน้าเพียงพอใน
การวางแผนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงวิธีปฏิบตัขิองประเทศในเร่ืองนี ้

ในปี พ.ศ. 2555 คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการ
เงินเก่ียวกบัการฟอกเงินได้ระบใุห้อินโดนีเซียและไทยมีช่ือติดอยูใ่น
บญัชีด�า หลงัจากท่ีทัง้สองประเทศดงักลา่วได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหา คณะท�างานฯ ได้ถอดช่ือของประเทศไทยออกจากบญัชีใน
ปี พ.ศ. 2556 และอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2558

อินโดนีเซียได้รับการปรับสถานะโดยคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือ
ด�าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน เน่ืองจากได้ออก
กฎหมายใหมเ่พ่ือป้องกนัการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการปิดกัน้บญัชีธนาคารท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ก่อการร้าย หนงัสือพิมพ์ 
เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นลั รายงาน

“การออกกฎหมายเป็นสิง่จ�าเป็นในการป้องกนัการกระท�าท่ีเป็นการ
ก่อการร้าย” รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรมของอินโดนีเซีย นายอามีร์ 
ไซยมัซดัดนิ กลา่วกบัผู้สื่อขา่ว “เพราะเงินทนุเป็นเส้นเลือดส�าคญัของ
กิจกรรมตา่ง ๆ ของผู้ ก่อการร้าย”  o

เจ้าหน้าทีต่�ารวจพม่าดูการเผายาเสพตดิทีถู่กยดึเพือ่ฉลองวนัสากลการต่อ
ต้านการใช้ยาเสพตดิและการลบัลอบขนส่ิงผดิกฎหมายด้านนอกกรุงย่างกุ้ง
เมือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้ท�าลายยาเสพตดิมูลค่า 155 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 5.4 พนัล้านบาท) ซ่ึงมกัจะถูกเช่ือมโยงไปถงึ
การจดัสรรเงนิทุนให้แก่ผู้ก่อการร้าย  รอยเตอร์
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แห่งความคิด กลุ่ม ก่อการ ร้ายสามารถสร้าง

แนวความคิดแบบหัว รุนแรงและ

เคลื่ อนย้ายพลเ มือง เ พ่ือกระท� า

การชั่ว ร้ ายไ ด้อย่างไร

ดร. มาลคานท ีเฮตตอิาราชชี

ภาพโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

กลุม่ก่อการร้ายขดัเกลาทกัษะ การชกัจงูคนอยา่งสม�่าเสมอ
กลุม่ก่อการร้ายน�าเสนอภาพของตนวา่เป็นเหย่ือผู้ เคราะห์

ร้ายตอ่ผู้ ท่ีให้ความเหน็อกเหน็ใจ เป็นผู้ รุกรานท่ีแข็งแกร่งตอ่ผู้
ท่ีตนเหน็วา่เป็นศตัรู และเป็นอศัวินข่ีม้าขาวในชมุชนท่ีเปราะ
บางของตน

แตเ่ดมินกัจิตวิทยารุ่นบกุเบกิ นายสตีเฟน คาร์ปแมน ใช้
ภาพเหลา่นีใ้นการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ท่ีผิดปกติของมนษุย์ ใน
ปัจจบุนัเราจะพบองค์ประกอบท่ีคล้ายกนัในการก่อการร้าย

สมาชิกกลุม่ก่อการร้ายเข้าใจภาพทัง้สามภาพนีเ้ป็นอยา่ง
ดี และสลบับทบาทไปมาเพ่ือคงไว้ซึง่ความขดัแย้ง จงึไมน่า่
แปลกใจเลยท่ีเม่ือกลุม่เหลา่นีแ้สดงภาพของตนในลกัษณะท่ี
กลา่วมา พวกเขาสามารถรักษาแรงสนบัสนนุจากประชาชนได้
แม้แตใ่นชมุชนท่ีตอ่ต้านการก่อการร้าย การปลอ่ยความรู้สกึ
ให้ถกูชกัจงูไปกบัภาพพจน์และสารเหลา่นี ้ท�าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ไมว่า่จะเป็นนกัเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุม่รณรงค์สทิธิ
มนษุยชน หรือองค์กรนอกภาครัฐตา่งๆ อาจเปลี่ยนทิศทางไป
เป็นการให้ความเหน็ใจ เกิดความเข้าอกเข้าใจ หรือแม้กระทัง่
ให้การสนบัสนนุกลุม่ก่อการร้ายเหลา่นี ้การสง่สารตอบโต้นัน้
ต้องมีความสร้างสรรค์เพ่ือท่ีจะเข้าถงึผู้ รับสารท่ีแตกตา่งกนั

การหลอ่หลอมผู้ ก่อการร้าย
การเป็นผู้ ก่อการร้ายไมไ่ด้เป็นมาโดยก�าเนิด แตไ่ด้รับการ
ปลกูฝังมา การเปลี่ยนแปลงของพลเมืองคนหนึง่กลายมา
เป็นผู้ ก่อการร้ายเกิดขึน้จากปัจจยัตา่ง ๆ มากมายและต้องมี
การรับมือในหลายๆ ด้าน กลุม่ก่อการร้ายต้องมีเร่ืองเลา่ท่ีเร้า
อารมณ์และมีพลงัในการสร้างอิทธิพลตอ่ชมุชน ชมุชนเป็นผู้
สร้างผู้ ก่อการร้ายใหม่ๆ  ขึน้มา ไมว่า่จะเป็นเพราะผลของสาร
ท่ีสง่ออกไป การเข้าถงึอารมณ์ แรงดงึดดู หรือหลายปัจจยั
ร่วมกนั บางคนเข้าร่วมกลุม่ในฐานะสมาชิก ในขณะท่ีบางคน
เข้าร่วมในฐานะผู้ให้การสนบัสนนุและผู้ เหน็อกเหน็ใจ เหลา่
สมาชิกใหมจ่ะถกูหลอ่หลอมสูโ่ลกการก่อการร้ายโดยการปลกู
ฝังความเช่ือและการฝึกฝน สมาชิกจะสร้างอตัลกัษณ์ของตน

ชาวศรีลงักาถอืเทยีนในกรุงโคลมัโบในระหว่างพธีิร�าลกึต่อผู้เสีย
ชีวติในสงครามระหว่างนักรบกลุ่มพยคัฆ์ทมฬิอแีลมกบักองทพั
ของรัฐในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นการส้ินสุดความขดั
แย้งด้านการแบ่งแยกดนิแดนทีย่าวนานถงึสามทศวรรษ
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ผา่นทางกลุม่และความรับผิดชอบ สมาชิกจะได้รับอ�านาจ เกียรตยิศ 
และความส�าคญัในสายตาของชมุชนในฐานะผู้ปกป้องอดุมการณ์ อีก
ทัง้ได้พฒันาความสามารถของตนเอง โดยเช่ือวา่ตนมีความสามารถท่ี
จะปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือบรรเทาความทกุข์ และยกศีลธรรมมาอธิบายเหตผุล
ในการใช้ความรุนแรงได้

เม่ือได้รับการกลอ่มเกลาถงึวฒันธรรมยอ่ยของกลุม่แล้ว สมาชิกจะ
คงอยูก่บักลุม่ตอ่ไป เม่ือได้มีโอกาสกระท�าการรุนแรง สมาชิกผู้นัน้จะ
กลายเป็นสมาชิกท่ีมีคณุคา่ของกลุม่และมีความส�าคญัภายในองค์กร 
สิง่ท่ีตามมาก็คือการเคารพนบัถือจากชมุชน เพ่ือนฝงู และผู้น�า และ
ความกระตือรือร้นโดยท่ีไมต้่องได้รับการกระตุ้น บคุคลผู้นัน้จะพฒันา
ความสามารถของตนเองตอ่ไปจากการปฏิบตักิารแตล่ะครัง้ ย่ิงความ
ช่ืนชมเพ่ิมพนู ความสมัพนัธ์กบักลุม่ก็ย่ิงแนน่แฟ้น

เร่ืองเลา่
กลุม่ก่อการร้ายมีเร่ืองเลา่เป็นรากฐานโดยหาประโยชน์จากความทกุข์
และพฒันาเป็นเร่ืองเลา่เร้าอารมณ์ท่ีสานเข้ากบัการเลอืกปฏิบตั ิการกดข่ี 
การถกูยดึครองและความทกุข์ท่ีมีต้นเหตมุาจากศตัรู เร่ืองเลา่ตา่ง ๆ  
จะเน้นถงึภยัคกุคามท่ีก�าลงัมาเยือนและความเสี่ยงท่ีมีตอ่สมาชิกใน
ชมุชน โดยมีการคดัเลือกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยตรงหรือเกิดกบัผู้ อ่ืน มี
การปลกุความรู้สกึถงึความเร่งดว่นและมีการขบัเคลื่อนบคุคลให้ตอบโต้
กบั “ศตัรู” เม่ือความขดัแย้งคอ่ย ๆ พฒันาขึน้ ก็จะมีการเพ่ิมจ�านวน
ความอยตุิธรรมเพ่ือให้การใช้ความรุนแรงยงัคงมีความชอบธรรมตอ่ไป

เหตกุารณ์ตา่ง ๆ จะถกูจดัเรียงตามล�าดบัเพ่ือสร้างเร่ืองเลา่ท่ีมีพลงั
ในการท�าให้ศตัรูกลายเป็นปีศาจและสร้างความชอบธรรมให้กบัการใช้
ความรุนแรง ภาพตา่ง ๆ จะถกูเรียงตามล�าดบัเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ 

สารตา่ง ๆ จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บักลุม่เป้าหมาย การกระท�า
เหลา่นีล้้วนเสริมให้เกิดภาพและสีสนัท่ีกระตุ้นหลากอารมณ์เพ่ือให้เร่ือง
เลา่มีน�า้หนกัและค�า้จนุอดุมการณ์ด้านความรุนแรง

การท�าความเข้าใจแนวคิดแบบหวัรุนแรง
แนวคิดแบบหวัรุนแรงเกิดขึน้เม่ือปัจเจกบคุคลหนึง่ ๆ มีความเช่ือสดุโตง่ 
ความกงัวลท่ีย่ิงใหญ่คือเม่ือแนวคดิแบบหวัรุนแรงนัน้เปลี่ยนเป็นการ
กระท�าท่ีรุนแรง กลุม่ก่อการร้ายทัง้หมดสร้างอดุมการณ์ท่ีแปลงเร่ือง
เลา่ให้เป็นการกระท�าซึง่ท�าให้สามารถเคลื่อนก�าลงัสมาชิกของตน 
อดุมการณ์คือกลุม่ความเช่ือท่ีปัจเจกบคุคลเหน็พ้องด้วยโดยมีพืน้ฐาน
จากเร่ืองเลา่ทางการเมือง ศาสนา สงัคม หรือประวตัิศาสตร์

โครงการการตอ่ต้านการก่อการร้ายตา่ง ๆ ท่ีมุง่เน้นด้านการก�าจดั
แหลง่สมาชิกใหมแ่ละเงินทนุอาจลดขีดความสามารถของผู้ ก่อการร้าย
ในการปฏิบตักิารลงได้ การตอบสนองทางจลนศาสตร์ตอ่การก่อการร้าย
เป็นมมุมองท่ีคุ้นเคยและจ�าเป็นในการลดภยัคกุคามท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ 
ในขณะเดียวกนั การรวบรวมขา่วกรองก็มีความส�าคญัย่ิงในการรือ้ถอน
ภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้จริงและท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต

การตอ่สู้ใน “สมรภมิูแหง่ความคิด” เป็นสิง่ท่ีมีความส�าคญัมาก
พอกนัและเป็นงานท่ีต้องใช้ทกัษะสงู โดยต้องใช้แนวทางด้านจิตวิทยา
เพ่ือรือ้ถอนอดุมการณ์ท่ีกกัขงัความคดิให้อยูแ่ตใ่นกรอบของความชอบ
ธรรมในการใช้ความรุนแรง การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ก่อการร้ายเป็นสิง่
ส�าคญัในการเข้าถงึความคิดและความเช่ือ อีกทัง้เป็นการกระตุ้นการคิด
เชิงวิพากษ์ กลยทุธ์ด้านกระบวนการรับรู้ในการสร้างความเป็นมิตร การ

เอาชนะการขดัขืน และการเข้าถงึความคดิและความเช่ือในลกัษณะท่ี
ไมค่กุคามจะชว่ยให้เหน็ความผิดพลาดหรือการบดิเบือนทางความคดิ 
การใช้วิธีการของโสกราตีสในการตัง้ค�าถามเพ่ือให้มีโอกาสได้พิจารณา
หลากหลายค�าตอบเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีท�าให้ความรุนแรงมีความชอบ
ธรรม และการตัง้ค�าถามเก่ียวกบัความเช่ือท่ีมีอยูจ่ะชว่ยลดความชอบ
ธรรมในการใช้ความรุนแรงลงได้

โครงการฟืน้ฟขูองศรีลงักาเป็นหนึง่ในไมก่ี่โครงการท่ีใช้แนวทาง
แบบองค์รวมในการฟืน้ฟแูละน�าอดีตผู้ ก่อการร้ายสมาชิกกลุม่พยคัฆ์
ทมิฬอีแลมกลบัเข้าสูส่งัคมได้ใหม ่โครงการดงักลา่วอยูภ่ายใต้การ
ด�าเนินการของกองทพัโดยได้รับความร่วมมือของภาครัฐและภาค
เอกชนกวา่ 40 แหง่ โครงการนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2551 และด�าเนิน
การอยา่งเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2552

ปัจจบุนั ศรีลงักาได้น�าอดีตสมาชิกกลุม่พยคัฆ์ทมิฬอีแลมกวา่ 
12,200 คนกลบัเข้าสูช่มุชน

การยงัชีพและการเคลื่อนก�าลงัพล
กลุม่พยคัฆ์ทมิฬอีแลมเป็นกลุม่ก่อการร้ายท่ีโหดเหีย้มท่ีสดุในโลกกลุม่
หนึง่ จนกระทัง่ถกูกองก�าลงัรักษาความมัน่คงของศรีลงักาเอาชนะเม่ือ
ปี พ.ศ. 2552 กลุม่นีไ้ด้พฒันาวิธีการแบบเชิงรุกและเชิงรับในการรักษา
ไว้ซึง่สมาชิก การฝึกประกอบด้วย การสอนเร่ืองราวการแบง่แยกดนิแดน 
การให้ค�าปรึกษา การให้ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นความจริงและการให้ข้อมลูผิด ๆ 
การปรับเร่ืองเลา่ใหม ่การสร้างความโกรธจากการเสียชีวิตของสมาชิก
ในสนามรบ การเฉลมิฉลองการโจมตีแบบพลีชีพ ผู้น�าการก่อการร้ายท่ี
ได้รับความเคารพในฐานะเทวดา เงินเดือนและสวสัดกิารท่ีมอบให้แก่
ครอบครัวของนกัรบ การลงโทษท่ีรุนแรงและการจ�าคกุผู้ ท่ีพยายามออก
จากกลุม่ รางวลัและความทกุข์ทรมาณจากการโจมตีแบบพลีชีพ การ
คาดการณ์ภยัคกุคามตอ่อดุมการณ์อนัตอ่เน่ือง และการท�านายชยัชนะ
ท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้เหนือศตัรู

การโจมตีท่ีประสบความส�าเร็จในแตล่ะครัง้จะกระตุ้นสมาชิกให้
ปรารถนาถงึชยัชนะตอ่ๆ ไป ท�าให้มีคนมาเข้าร่วมมากขึน้ เม่ือเกิดการ
พา่ยแพ้ในแตล่ะครัง้ สมาชิกจะย่ิงถกูกระตุ้นให้ปรารถนาท่ีจะแก้แค้นให้
กบัผู้ ท่ีเสียชีวิต และมีการชกัชวนคนให้เข้าร่วมมากขึน้

เหตผุลทางศีลธรรมตอ่การใช้ความรุนแรง
การสร้างความชอบธรรมทางศีลธรรมตอ่การใช้ความรุนแรงเป็นสิง่ท่ี
ส�าคญัย่ิงในการขจดับรรทดัฐานสงัคมและความสามารถในการเข้าร่วม
การก่อการร้าย การใช้ศีลธรรมมาสร้างความชอบธรรมตอ่การโจมตี
ประชาชนจะชว่ยล้างความคดิท่ีอาจมีอยูก่่อน และหนัมายินดีกบัการ
โจมตีเหลา่นี ้การใช้ความรุนแรงจะกลายเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง

เหตผุลทางศีลธรรมท่ีเหลา่ผู้น�าสร้างขึน้จะมีประวตัิศาสตร์ ศาสนา
และการเมืองเป็นสิง่สนบัสนนุ ท�าให้สมาชิกท�าการโจมตีได้โดย
ปราศจากความหวาดหวัน่ด้านศีลธรรม มีความกระตือรือร้นมากขึน้ 
และเป็นต้นแบบให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติาม ผู้ ก่อการร้ายสว่นใหญ่จะเช่ือวา่การ
กระท�าของตนมีเป้าหมายท่ีสงูสง่ ซึง่ท�าให้พวกเขาไมมี่ความผิดเชิงศีล
ธรรมตามบรรทดัฐานของสงัคม ไมเ่กิดการกลา่วโทษตวัเองท่ีกระท�าการ
ท่ีเป็นภยัเพราะการกระท�าเหลา่นัน้ได้กลายเป็นการกระท�าท่ีมีศีลธรรม
ในมมุมองของพวกเขา เหลา่สมาชิกจะเร่ิมชินชาตอ่ความรุนแรงมากขึน้
และประเมินคา่ของชีวิตต�่าลง
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ภาษามีบทบาทส�าคญัย่ิงในการสร้างความชอบธรรมทางศีลธรรม 
การลดคณุคา่ความเป็นมนษุย์ของบคุคล การใช้ภาษาให้การกระท�าดู
ไมเ่ลวร้ายเกินไป การลดผลท่ีเกิดขึน้ตามมา การโยนความผิด และการ
ตดัสนิใจเป็นกลุม่ ล้วนท�าให้บคุคลนัน้ๆ ไมต้่องมีความรับผิดชอบใน
การกระท�าของตนเอง

บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของปัจเจกบคุคลจากการเป็นสมาชิกท่ี
โดดเดน่ของสงัคมกลายเป็นผู้ ก่อการร้าย คือผลลพัธ์ของการปลกูฝัง
ความเช่ือไปสูอ่ดุมการณ์ท่ีมอบความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง 
การปลกูฝังความเช่ือของผู้ ก่อการร้ายได้ออกแบบมาเพ่ือเปลี่ยนความ
คดิคนและใช้ประโยชน์จากทกัษะท่ีบคุคลนัน้มีอยูเ่พ่ือสร้างความหวาด
กลวัให้กบัศตัรูและประชาสงัคม ชมุชนได้รับการปลกูฝังความเช่ือและ
ปรับแนวความคดิให้เป็นแบบหวัรุนแรงเพ่ือเป็นฐานทรัพยากรส�าหรับ
เครือขา่ยการก่อการร้าย เพ่ือการอยูร่อดกลุม่ชัว่ร้ายตา่ง ๆ ต้องพึง่พา
บคุคลเพียงไมก่ี่คนในชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น โดยหวัหน้ากลุม่ 
สมาชิกของกลุม่ และฐานสนบัสนนุท่ีปฏิบตักิารในท้องถ่ินและพืน้ท่ีหา่ง
ไกลเป็นผู้ค�า้จนุโครงสร้างเหลา่นี ้อาจมีหลายเหตผุลท่ีน�าพาให้บคุคล
หนึง่เข้าร่วมกบักลุม่ผู้ ก่อการร้าย แตก่ารปลกูฝังความเช่ือและการฝึกฝน
อยา่งตอ่เน่ืองตา่งหากท่ีท�าให้เกิดการเคลื่อนก�าลงัพล กญุแจส�าคญัใน
การขจดัแนวคิดแบบหวัรุนแรงคือการศกึษา เข้าใจ และรือ้ถอนความ
ชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงท่ีมีอยูใ่นระดบัปัจเจกบคุคล กลุม่ 
และชมุชน ต้องมีการตอ่ต้านข้ออ้างโจมตีเหตผุลท่ีถกูใช้ในการสรรหา
สมาชิก ปรับแนวคดิ และเคลื่อนก�าลงัพล ต้องมีการสง่สารตอบโต้ผา่น

สื่อเดียวกนัเพ่ือสร้างความกงัขาและปรับเร่ืองเลา่ให้มีความสมจริง
ในการรือ้ถอนอดุมการณ์การก่อการร้ายตลอดจนเหตผุลและความ

ชอบธรรมของยทุธวิธีการก่อการร้ายนัน้ แนวทางด้านจิตวิทยาจะต้อง
เร่ิมจากภายในโดยมุง่เน้นท่ีจะเข้าไปถงึจิตใจและความคดิของผู้ ก่อการ
ร้ายและชมุชนท่ีเป็นแหลง่เพาะสมาชิกใหม่

โครงการตอ่ต้านการก่อการร้ายจะต้องมีความเข้าใจในขัน้ตอนของ
การสร้างความคดิหวัรุนแรงและสิง่ท่ีสามารถขจดัความคดิหวัรุนแรงนัน้
ได้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตอ่ต้านการก่อการร้ายต้องน�าความรู้นีไ้ปสร้างกลยทุธ์
ส�าหรับการ “สง่สาร” และการ “สง่สารตอบโต้” สารท่ีมุง่เป้าไปท่ีการ
ตอบโต้เร่ืองเลา่ เหตผุลในการใช้ความรุนแรง และความชอบธรรมของ
กลุม่ผู้ ก่อการร้ายจะต้องเป็นข้อเทจ็จริง มีความเป็นไปได้และสง่ออก
ไปด้วยวิธีการท่ีมีพลงั เร้าอารมณ์และนา่ดงึดดูในระดบัท่ีเทา่กนัหรือ
มากกวา่สารของผู้ ก่อการร้าย หากภาครัฐไมใ่ช้พืน้ท่ีการสื่อสารให้เป็น
ประโยชน์ กลุม่อ่ืนท่ีไมใ่ชภ่าครัฐก็จะเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์
จากพืน้ท่ีนีไ้ด้ ซึง่พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีพลงัในการสร้างและปรับเปลี่ยน
ความคดิเหน็อยา่งมาก

พืน้ท่ีดงักลา่วคือพืน้ท่ีในความคดิ เราไมอ่าจปกป้องหรือป้องกนั
พืน้ท่ีนีไ้ด้ด้วยอาวธุสงครามธรรมดา แตส่ามารถท�าได้โดยการปรับ
แนวทางด้านจิตวิทยาเพ่ือรับมือกบัวิธีตา่งๆ ท่ีกลุม่ก่อการร้ายใช้ โดย
อาศยักลยทุธ์การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ การตอ่สู้ในสมรภมิูแหง่ความ
คดินีต้้องอาศยัความคดินอกกรอบและยทุธวิธีท่ีสร้างสรรค์เพ่ือท่ีจะ
สามารถเข้าถงึใจผู้คนในวงกว้างได้  o

ผู้ เขียนเป็นนกัจิตวิทยาทางคลนิิกท่ีท�างานด้านการฝึกอบรมและฟืน้ฟทูกัษะทางจิตสงัคมในพืน้ท่ี
ปลอดภยัและใกล้ชิดชมุชน

บุคลากรทางทหารของฟิลปิปินส์น่ังใกล้กบัอาวุธพลงัสูงทีค่่ายทหารในเมอืงโคตาบาโตบนเกาะมนิดาเนาทีอ่ยู่ทางใต้ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
กลุ่มกบฏแนวร่วมปลดปล่อยอสิลามโมโรได้น�าอาวุธดงักล่าวไปในระหว่างการยงิต่อสู้กบัต�ารวจหน่วยคอมมานโด และได้น�ากลบัคนืสู่ทีเ่ดมิ
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แนวทางปฏิบัติที่ มุ่งเน้นสังคมโดยรวม ก�าลังเห็นผล

ดร.ชรูต ิชาร์มา

การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้

สงครามตอ่ต้านการก่อการร้ายได้เปลี่ยนแปลงไปอยา่งมากนบั
ตัง้แตก่ารโจมตีเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 ในสหรัฐฯ ซึง่
ผลกัดนัให้เกิดความพยายามในระดบัโลกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือ

ควบคมุการก่อการร้าย
หลงัจากนัน้เกือบ 15 ปี เรากลบัเหน็การแผข่ยายเพ่ิมขึน้ของการ

ก่อการร้ายและความขดัแย้ง การเกิดขึน้ของรัฐอิสลามอิรักและลแิวนต์
ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไปโดยสิน้เชิง 

ความขดัแย้งเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก ซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ทัง้ดนิแดน
จากประเทศตา่ง ๆ อาทิ อิรัก ซีเรีย เยเมน ตนิูเซียและอียิปต์ ไปจนถงึ
อินโดนีเซีย ปากีสถาน อฟักานิสถาน อินเดีย และอีกหลายประเทศ และ
ด�าเนินไปอยา่งยืดเยือ้ โดยความขดัแย้งแตล่ะกรณีนัน้มีประวตัคิวาม
เป็นมาท่ียาวนาน ความซบัซ้อนของวิกฤตการณ์ตา่ง ๆ ก็นา่สบัสนด้วย
เชน่กนัเม่ือผู้ ก่อการร้ายในสายตาคนกลุม่หนึง่เป็นนกัตอ่สู้ เพ่ืออิสรภาพ
ในสายตาของคนอีกกลุม่หนึง่

แม้วา่จะมีความแตกตา่งมากมายท่ีเป็นตวัแบง่แยกความขดัแย้งดงั
กลา่ว แตก็่มีบางสิง่บางอยา่งท่ีเหมือนกนั ในความพยายามท่ีจะจดัการ
กบัความขดัแย้งใด ๆ ก็ตาม จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจถงึลกัษณะความ
คล้ายคลงึกนัของความขดัแย้งเหลา่นี ้

   
สิ่งที่คล้ายคลึงกันในทกุความขัดแย้ง
ความขดัแย้งดงักลา่วมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัอยูอ่ยา่งน้อยสี่ประการด้วย
กนั ประการแรกคือทกุความขดัแย้งเกิดขึน้จากสงัคมท่ีมีการแบง่แยก
สงู ประเทศสว่นใหญ่ท่ีก�าลงัเผชิญกบัความไมส่งบอยูใ่นขณะนี ้ล้วนมี
กลุม่ประชากรท่ีหลากหลายและมีประวตัขิองความไมล่งรอยกนัในหมู่
ชนกลุม่น้อย

ประการท่ีสอง ประวตัขิองความขดัแย้งกนัระหวา่งกลุม่ตา่ง ๆ ท่ี
แยกตวัออกมา มีมานานตัง้แตช่ว่งเวลาก่อนการก่อตัง้รัฐทางการเมือง 
ความขดัแย้งสว่นใหญ่ท่ีเราพบเหน็ในขณะนีเ้ป็นเหตกุารณ์ตอ่เน่ืองมา
จากความขดัแย้งในอดีตซึง่เกิดขึน้ก่อนการก่อตัง้รัฐและสถาบนัทางการ
เมืองในปัจจบุนัท่ีท�าหน้าท่ีปกครองภมิูภาคอยูข่ณะนี ้อนัท่ีจริงแล้ว 
หลาย ๆ รัฐรวมถงึสถาบนัท่ีปกครองรัฐเหลา่นีถ้กูก่อตัง้ขึน้บนความขดั
แย้งในหลาย ๆ เร่ืองท่ีมีมาก่อนแล้ว

ตวัอยา่งเชน่ เราสามารถเหน็ได้จากความขดัแย้งบางกรณีใน
แอฟริกาท่ีเกิดการปะทะกนัของคนพืน้เมืองและชนกลุม่น้อยตา่ง ๆ ก่อน
หน้าการจดัตัง้องค์กรทางการเมืองเพ่ือท�าการปกครองทวีปในปัจจบุนั 
ในลกัษณะเดียวกนั การแบง่แยกในสงัคมระหวา่งหมูค่นพืน้เมืองและ

กลุม่ตา่ง ๆ ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียนัน้มีมานานก่อน
หน้าการจดัตัง้รัฐของอินเดีย ความตงึเครียดระหวา่งชาวทมิฬและสงิหล
ในศรีลงักาก็เกิดขึน้ก่อนการก่อตัง้รัฐของศรีลงักา

ประการท่ีสาม แนวคดิการจดัตัง้รัฐแหง่ชาตเิพ่ือเป็นเคร่ืองมือการ
บริหารทางการเมืองนัน้เกิดขึน้หลงัจากนัน้มาก โดยได้รับอิทธิพลและ
ก่อร่างขึน้จากความขดัแย้งดงักลา่วท่ีด�าเนินอยูภ่ายในสงัคม หาก
พิจารณาการจดัตัง้รัฐในภมิูภาคเหลา่นีโ้ดยละเอียดย่ิงขึน้ก็จะเหน็วา่มี
แนวเส้นของความขดัแย้งอยูก่่อนหน้านีแ้ล้ว อนัเป็นปัญหาท่ีสะสมมา
นานจากการตอ่สู้กนัทางประวตัิศาสตร์ในเร่ืองของชาตพินัธุ์ การแบง่
ชนชัน้ตามสถานะทางเศรษฐกิจ ชัน้วรรณะทางสงัคม อตัลกัษณ์ทาง
สงัคมและศาสนา และอตัลกัษณ์ทางภาษา ซึง่ด�าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง
ในขณะท่ีเข้าควบคมุสถาบนัของรัฐและทรัพยากรตา่ง ๆ

บรรดาประเทศท่ีมองข้ามการพิจารณาถงึคนทกุกลุม่ท่ีประกอบ
ขึน้เป็นสว่นตา่ง ๆ ของสงัคมในฐานะ “ชาต”ิ หรือ “ประชาชน” ของ
ประเทศ ต้องประสบกบัปัญหาความขดัแย้งอยา่งรุนแรง ทัง้นี ้ความขดั
แย้งในลเิบีย อิรัก อฟักานิสถาน อินโดนีเซีย และอีกหลาย ๆ ประเทศ ก็
สามารถเข้าใจได้จากมมุมองนี ้

ประการท่ีสี่ การก่อตัง้สถาบนัทางการเมืองขึน้ใหมเ่พ่ือปกครอง
ประเทศได้กลายเป็นอีกสถานการณ์หนึง่ท่ีสง่ผลให้เกิดความขดัแย้ง
เพ่ิมขึน้ หลงัจากท่ีสถาบนัทางการเมืองได้รับการจดัตัง้ขึน้ใหมใ่นทัว่ทัง้
ภมิูภาคเอเชียใต้และตะวนัออกกลาง จะเหน็ได้วา่มีการปะทะกนัของ
พวกอ�ามาตย์ในหมูช่นกลุม่น้อยตา่ง ๆ เพ่ือพยายามยดึอ�านาจ ในกรณี
สว่นใหญ่ บางชนชัน้จะสามารถเข้าควบคมุได้มากกวา่ ซึง่น�าไปสูก่าร
แบง่แยกหรือเลือกปฏิบตัติอ่คนกลุม่อ่ืน ๆ

การกระท�าเชน่นีท้�าให้ความขดัแย้งท่ีมีอยูก่่อนหน้าด�าเนินตอ่ไปใน
รูปแบบใหมซ่ึง่ก็คือสถาบนัทางการเมืองของรัฐ ปัจจยัเหลา่นีเ้น้นให้เหน็
ถงึความจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าความเข้าใจความขดัแย้งตา่ง ๆ ในมมุมอง
เชิงประวตัศิาสตร์ ดงันัน้ ก้าวแรกของการควบคมุความรุนแรงทางการ
เมืองจงึจ�าเป็นต้องเข้าใจถงึประวตัศิาสตร์และการแบง่แยกท่ีด�าเนินอยู่
ซึง่เป็นสาเหตใุห้เกิดความขดัแย้งท่ีมีมายาวนานเหลา่นี ้

ความขัดแย้งและการแบ่งแยก: 
ความเช่ือมโยงที่เก่ียวเน่ืองกัน
ความขดัแย้งและการแบง่แยกทางการเมืองมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและ
กนัอยา่งยัง่ยืน การแบง่แยกโดยสว่นใหญ่แล้วจะมีการศกึษาจากมมุ
มองของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ยงัจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเก่ียวกบัการ



33IAPD FORUM

แบง่แยกนีจ้ากมมุมองของผู้ ท่ีถกูแบง่แยกเอง แทนท่ี
จะพิจารณาจากมมุมองของผู้ มีอ�านาจของรัฐแต่
เพียงฝ่ายเดียวเทา่นัน้

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เข้าร่วมการวิจยัในการ
ศกึษาวิจยัในดนิแดนท่ีมีความขดัแย้ง เชน่ กศั
มีร์หรือมณีปรุะในอินเดีย มกัมีการกลา่วถงึค�าวา่ 
“ความอยตุธิรรม” ขึน้มาเสมอในทนัทีท่ีตัง้ค�าถาม
เก่ียวกบัความขดัแย้งท่ีด�าเนินอยู ่

นกัวิจยัพบวา่มีอยูเ่หตผุลสามข้อท่ีท�าให้ผู้ ท่ี
คดิวา่ตนเองถกูเลือกปฏิบตัทิ�าการตอ่สู้ เพ่ือความ
ยตุธิรรม ดงันี ้
• การได้รับการยอมรับ: กลุม่คนแตล่ะกลุม่ท่ีรัฐแหง่ชาตอ้ิางวา่เป็น

พลเมืองจ�าเป็นต้องรู้สกึวา่ได้รับการยอมรับอยา่งเทา่เทียม เม่ือใด
ก็ตามท่ีกลุม่ใดรู้สกึวา่พวกตนไมไ่ด้รับการยอมรับวา่เป็นสว่นหนึง่
ของรัฐ ก็จะเร่ิมก่อตวัเป็นสาเหตขุองความขดัแย้งขึน้ ความต้องการ
ท่ีจะได้รับการยอมรับอยา่งเป็นธรรมเร่ิมเปลี่ยนจาก “ความต้องการ
เชิงความรู้สกึ” กลายเป็นการเรียกร้องท่ีเป็นทางการให้มีสทิธิมีเสียง
ในสถาบนัทางการเมือง สิง่นีก้ลายเป็นมาตรฐานท่ีใช้ชีว้ดัระดบัวา่
ชมุชนหนึง่ ๆ ได้รับการยอมรับจากทางรัฐมากเพียงใด ซึง่อาจเรียก
ได้วา่เป็นการเรียกร้องความเทา่เทียม

• การมีสิทธิมีเสียง: ดงัท่ีประเมินได้จากความขดัแย้งทัง้หมดท่ีกลา่ว
ไปแล้ว กลุม่ท่ีถกูแบง่แยกจงึเกิดปัญหาในการมีสทิธิแสดงออกได้
อยา่ง “เป็นธรรม” การถกูปฏิเสธอยา่งตอ่เน่ืองน�าไปสูก่ารแยกออก
เป็นสองขัว้ตามแนวเส้นของความขดัแย้ง ซึง่อาจจะเป็นในเร่ือง
ของชาตพินัธุ์ เผา่ ภาษา สถานะทางเศรษฐกิจหรือการแบง่เขต
ตามภมิูศาสตร์ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับริบทของความขดัแย้งนัน้ ตวัอยา่ง
เชน่ ผู้คนจ�านวนมากท่ีตอ่สู้ในทวีปแอฟริกาคือกลุม่คนพืน้เมืองท่ี
พยายามตอ่สู้ เพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซึง่อ�านาจเหนือสถาบนัทางการ
เมือง หรือขดัขวางการด�าเนินการในปัจจบุนัเพ่ือผลประโยชน์ของ
กลุม่ตน เร่ืองนีอ้าจเปรียบได้กบัการเรียกร้องอิสรภาพเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าให้กบัตนเอง

• การพฒันาอย่างเท่าเทยีมกัน: ประเดน็ท่ีกลา่วถงึในท่ีนีคื้อ ความ
จ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั การศกึษา สขุอนามยั 
การจ้างงาน และความเช่ือมโยง ซึง่เป็นความจ�าเป็นส�าหรับการ
ด�ารงชีวิตของผู้คนในทกุวนันี ้ความตงึเครียดเลวร้ายลงด้วยความ
คดิท่ีวา่ปัจจยัสองอยา่งตามท่ีกลา่วถงึก่อนหน้านีน้�าไปสูก่ารพฒันา
อยา่งไมเ่ทา่เทียมกนัทัง้ในเร่ืองของมนษุย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 
และการพฒันาท่ีดีกวา่สามารถตอบสนองความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน
เหลา่นีไ้ด้ วงจรของปัญหาจงึเกิดขึน้เม่ือทัง้สามปัจจยัเกิดขึน้พร้อม
กนั เสริมก�าลงัให้แก่กนัและกนั และท�าให้ความรู้สกึหา่งเหินท่ีก่อให้
เกิดความขดัแย้งยืด้เยือ้ตอ่ไป

ทัง้สามประเดน็นีส้ามารถผนวกเข้าด้วยกนัเป็นความต้องการท่ีมีมา
ช้านานในเร่ืองความเทา่เทียม อิสรภาพและความยตุธิรรม ซึง่สงัคมสว่น
ใหญ่ตา่งมองวา่เป็นความต้องการท่ีถือเป็นสทิธิของทกุคน

การปฏิเสธไมย่อมรับปัจจยัทัง้สามนีย่ิ้งท�าให้เกิดความรู้สกึของ
ความอยตุธรรม ซึง่เป็นชนวนท่ีน�าไปสูค่วามคดิ การก่อตวั และในท่ีสดุ
ท�าให้เกิดความขดัแย้งขึน้ ซึง่ถกูแสดงออกมาในรูปของการตอ่ต้าน
หรือการก่อการร้ายด้วยการใช้อาวธุ  ดงันัน้ การแบง่แยกจงึท�าหน้าท่ี
เป็นเฟืองของความขดัแย้งในสงัคม กลุม่คนบางกลุม่ท่ีควบคมุสถาบนั
ทางการเมือง สนบัสนนุให้เกิดการเลือกปฏิบตัติอ่กลุม่อ่ืน ๆ และสร้าง
เสริมให้เกิดความรู้สกึของความอยตุธิรรม การหมนุของเฟืองแตล่ะซ่ีจงึ
น�าไปสูก่ารแบง่แยกอยา่งตอ่เน่ืองดงักลา่วนี ้ 

สิง่ส�าคญัคือการเข้าใจวา่ เฟืองนีส้ามารถท�าให้กลไกท�างานย้อน
กลบัและหลดุออกจากวงจรแหง่ปัญหาความขดัแย้งได้ จดุเร่ิมต้นของ
การย้อนกลบันีส้ามารถท�าได้โดยการสืบสาวราวของการแบง่แยกด้วย
ความสจุริตใจจากมมุมองของผู้ ท่ีถกูแบง่แยกเทา่นัน้ และโดยการปรับ
เปลี่ยนแก้ไขจดุยืนและการกระท�าท่ีท�าให้เกิดความรู้สกึของการแบง่
แยกนัน้

แนวทางปฏบิตัทิี่ มุ่งเน้นสังคมโดยรวม
แนวทางปฏิบตัท่ีิมุง่เน้นสงัคมโดยรวม หมายถงึ การท�างานร่วมกนั
ในการปกครองระหวา่งรัฐและสว่นตา่ง ๆ ของสงัคม ซึง่รัฐต้องการท�า
หน้าท่ีเป็นตวัแทน บริหารและก�ากบัดแูล หากพิจารณาตามท่ีกลา่วแล้ว 
แนวทางนีจ้ะท�าให้สว่นประกอบตา่ง ๆ ท�างานร่วมกนัในกระบวนการ
ปกครอง ตามท่ีอนมุานได้จากการเกิดคลื่นปฏิวตักิารเดนิขบวน การ
ประท้วง และสงครามของอาหรับสปริง มีความต้องการอยา่งแรงกล้าใน
ด้านความเทา่เทียมและการท�างานร่วมกนัระหวา่งพลเมืองทัว่โลก 

เชน่เดียวกบัรัฐ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกัในแนวทางปฏิบตัโิดยมุง่เน้น
ท่ีสงัคมโดยรวมก็คือสตรี เยาวชน และองค์กรประชาสงัคม

ในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง จดุสนใจมกัถกูมุ่งเน้นไปท่ีผู้ ก่อการ
ร้าย ซึง่บอ่ยครัง้เป็นเพียงสว่นเลก็ ๆ ในสงัคมท่ีถกูโจมตีภายใต้สงคราม
และความขดัแย้ง อย่างไรก็ตาม ระหวา่งพระเอก (รัฐ) และผู้ ร้าย  

นายไมตรีพละ ศิริเสนา ประธานาธิบดศีรี
ลงักา พูดคุยกบัราษฎรชาวทมฬิซ่ึงเป็น
ชนกลุ่มน้อยของเมอืงมุทเทอร์ทางทศิ
ตะวนัออก เมือ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ผู้มสิีทธิเลอืกตั้งชาวอนิเดยีเข้าแถวรอลงคะแนน
เสียงในระหว่างการเลอืกตั้งสมาชิกสภาประจ�า
รัฐฌาร์ขณัฑ์ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2557
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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สถานการณ์ความขดัแยง้ส่งผลกระทบให้
สตรีและเดก็ทัว่โลกมีสิทธิเสรีภาพนอ้ยลง

(ผู้ ก่อการร้าย) นัน้ ยงัมีสงัคมในวงกว้างท่ีถกูละเลยและถกูแบง่แยก
มากย่ิงขึน้

สถานการณ์ความขดัแย้ง สง่ผลกระทบให้สตรีและเดก็ทัว่โลกมีสทิธิ
เสรีภาพน้อยลง มีตวัอยา่งให้เหน็มากมายจากความขดัแย้งตา่งๆ ใน
ปัจจบุนั เชน่ การท่ีเดก็นกัเรียนหญิงถกูจบัไปเป็นตวัประกนัเน่ืองจาก
การไปโรงเรียนในประเทศไนจีเรีย หรือการปฏิบตัอิยา่งรุนแรงของรัฐ
อิสลามอิรักและลแิวนต์ตอ่ชาวยาซีดแิละผู้หญิงคนอ่ืน ๆ ท่ีถกูจบัไปเป็น
เชลย แตล่ะความขดัแย้งตา่งมีสว่นเก่ียวข้องกบัสตรีและเดก็ไมท่างใดก็
ทางหนึง่

ข้อเทจ็จริงท่ีวา่ความขดัแย้งโดยเนือ้แท้แล้วมกัก่อตวัขึน้จากการก่อ
อาชญากรรมตอ่ผู้หญิงนัน้ ไมมี่ผู้ใดสามารถโต้แย้งและปฏิเสธได้ ความ
ไร้ประสทิธิภาพของกฎหมายและการรักษาระเบียบท�าให้เกิดผลกระทบ
ท่ีร้ายแรงมากท่ีสดุตอ่ผู้หญิง

ในทางกลบักนั ผลกระทบท่ีกว้างขวางนีท้�าให้ผู้หญิงเป็นกลุม่ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุในการจดัตัง้หลกันิตธิรรมขึน้มาอีกครัง้ 
ไมว่า่จะเป็นการตอบสนองของผู้ ท่ีหนีรอดมาได้จากโบโก ฮะรัม โดย
การกลบัไปเรียนท่ีโรงเรียนท่ีถกูมองวา่เป็นโรงเรียนท่ีไมเ่ป็นอิสลาม หรือ
การตอบสนองของกลุม่รณรงค์เดนิขบวนของสตรีไลบีเรียเพ่ือสนัตภิาพ
ท่ีบีบบงัคบัให้กลุม่ผู้ ก่อสงครามในไลบีเรียลงนามในสนธิสญัญา
สนัตภิาพนัน้ ล้วนสนบัสนนุค�ากลา่วท่ีวา่ผู้หญิงสามารถมีบทบาท
ส�าคญัในการท�าให้เกิดสนัตภิาพอยา่งยัง่ยืนได้

นอกจากนี ้แนวทางปฏิบตัท่ีิมุง่เน้นสงัคมโดยรวมยงัเน้นถงึความ
จ�าเป็นท่ีจะต้องมีความไว้วางใจกนัในระดบัหนึง่ระหวา่งองค์กรประชา
สงัคมตา่ง ๆ ซึง่ท�างานในพืน้ท่ีความขดัแย้งและรัฐท่ีเก่ียวข้อง องค์กร
ประชาสงัคมหลายองค์กร เชน่ สภากาชาด และองค์การแพทย์ไร้
พรมแดน ตา่งท�างานเพ่ือสร้างสภาวะความเป็นอยูท่ี่เป็นปกตใิห้แก่ผู้ ท่ี
ถกูบงัคบัให้มีชีวิตอยูภ่ายใต้การใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสตรี
และเดก็

องค์กรประชาสงัคมหลายองค์กรพบวา่จรรยาบรรณการท�างาน
ของตนเป็นเหตใุห้ต้องตกอยูใ่นฐานะท่ีล�าบาก ทัง้ตกเป็นเป้าของกลุม่
ลทัธิสดุขัว้ ทัง้ขาดความเช่ือถือจากรัฐ ในศรีลงักา ปากีสถาน อินเดีย 
และประเทศอ่ืน ๆ นกัเคลื่อนไหวเพ่ือสงัคมหลายคนถกูมองในแงร้่าย
เน่ืองจากความพยายามหรือค�าวิจารณ์ของตน ตวัอยา่งเม่ือเร็ว ๆ นี ้
ได้แก่ การลอบสงัหารนกัเคลื่อนไหวเพ่ือสทิธิมนษุยชน นางซาบีน มาห์
มด์ู เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ในขัน้ต้น ความไว้วางใจนบัเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นในการเร่ิมกระบวนการ
ประนีประนอมใด ๆ ก็ตามระหวา่งรัฐและองค์กรประชาสงัคม บอ่ย
ครัง้การขาดความไว้วางใจซึง่กนัและกนัมีสาเหตเุน่ืองมาจากข้อกลา่ว
หาด้านการละเมิดสทิธิมนษุยชนท่ีองค์กรเหลา่นีเ้น้นย�า้ จงึเกิดความ
ยากล�าบากระหวา่งทัง้สองฝ่ายในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคดิ ย่ิง
ไปกวา่นัน้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐมกัจะกลา่วหาองค์กรประชาสงัคมวา่เป็น
เสมือน “นกัวิจารณ์แบบนัง่เทียน”

การแสดงความไมเ่หน็ด้วยและค�าวิจารณ์นัน้มีไว้เพ่ือสร้างสรรค์ให้
เกิดการพฒันาความคิดให้ดีย่ิงขึน้ และรัฐควรรับฟังสิง่เหลา่นีแ้ทนท่ีจะ
กีดกนับคุคลภายนอกท่ีแสดงความไมเ่หน็ด้วย การตอ่ต้านความคดิเหน็
ขดัแย้งไมช่ว่ยสง่เสริมให้เกิดสนัตภิาพและความร่วมมือ แนวทางปฏิบตัิ
ท่ีมุง่เน้นสงัคมโดยรวมจงึได้แนะน�าให้มีการท�างานร่วมกนัระหวา่งรัฐ
และองค์กรประชาสงัคม

ทัง้นี ้มีตวัอยา่งในเชิงปฏิบตัขิองการร่วมมือกนัท�างานระหวา่งสอง
ฝ่ายเพ่ือการบริหารงานท่ีดีย่ิงขึน้ ตวัอยา่งเชน่ นกัเคลื่อนไหวจากกลุม่
รณรงค์เพ่ือสนัตภิาพของสตรีลเิบียได้มีสว่นร่วมในการร่างกฎหมายเพ่ือ
สทิธิสตรีในการจดัท�ารัฐธรรมนญูฉบบัใหมข่องลเิบีย

ผู้หญิงได้มีบทบาทในการจดัตัง้องค์กรประชาสงัคมหลายแหง่ขึน้
ในรัฐท่ีมีความขดัแย้ง เชน่ อฟักานิสถาน อินเดีย ไลบีเรียและลีเบีย 
โครงการตา่ง ๆ ของผู้หญิงภายในท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทร่วมกบั
ภาครัฐในการควบคมุความขดัแย้ง เชน่ กลุม่รณรงค์เดนิขบวนของสตรี
ไลบีเรียเพ่ือสนัตภิาพ กลุม่รณรงค์เพ่ือสนัตภิาพของสตรีลเิบีย โรงเรียน
สอนการเป็นผู้น�าของอฟักานิสถาน และเครือขา่ยสตรีผู้รอดชีวิตจาก
การถกูยิงในมณีปรุะของอินเดีย

ในบางกรณี อาจมองได้วา่รัฐมีการตอบสนองอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป
แตมุ่ง่มัน่ท่ีจะให้ผู้หญิงได้ร่วมมีบทบาทในการตดัสนิใจทางการเมือง ใน
รัฐฌาร์ขณัฑ์ของอินเดีย มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยการก�าหนด
นโยบายระดบัประเทศจ�านวนมากท่ีให้อ�านาจแก่สตรี ซึง่น�าไปสูก่าร
เข้ารับต�าแหนง่หน้าท่ีรับผิดชอบตา่ง ๆ โดยเป็นผู้ชนะการเลือกตัง้ระดบั
หมูบ้่านและระดบัท้องถ่ิน

บทสรุป
การไมแ่บง่แยกและความขดัแย้งเป็นความสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อน ความ
พยายามใด ๆ ท่ีจะลดความขดัแย้งลงจ�าเป็นต้องอาศยัความเข้าใจด้วย
วิจารณญาณเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งการเกิดขึน้ของความขดั
แย้ง สงัคมท่ีมีการแบง่แยก และสถาบนัทางการเมือง ความเข้าใจนีเ้อง
ท่ีจะสามารถให้ข้อมลูความเป็นมาท่ีมีประโยชน์ตอ่การเข้าใจถงึความ
ตงึเตรียดและความขดัแย้งท่ีด�าเนินอยูใ่นปัจจบุนั การมีมมุมองอยา่ง
ครอบคลมุในเร่ืองความขดัแย้งและการไมแ่บง่แยกจะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส�าคญัในการพฒันากลไกท่ียัง่ยืนในการลดความขดัแย้ง

ด้วยเหตนีุ ้การก�าหนดนโยบายเพ่ือสง่เสริมการไมแ่บง่แยกและ
การน�านโยบายเหลา่นัน้มาปฏิบตัใิช้เป็นเร่ืองท่ีนา่ศกึษาเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการตอ่ต้านความขดัแย้งท่ีมีการใช้อาวธุอยา่งมีประสทิธิภาพ อยา่งไร
ก็ตาม การไมแ่บง่แยกจ�าเป็นต้องค�านงึถงึผลสะท้อนกลบั เน่ืองจากทกุ
ความพยายามท่ีจะไมแ่บง่แยกยอ่มท�าให้เกิดการแบง่แยกในรูปแบบ
ใหมข่ึน้ คลืน่ของการไมแ่บง่แยกแตล่ะคลืน่จะน�าไปสูค่ลืน่ลกูใหมจ่นกวา่
กลุม่ชนท่ีถกูกีดกนัโดยไมไ่ด้รับการยอมรับอยา่งเป็นธรรม ไมมี่สทิธิมี
เสยีง และไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งเทา่เทียมกนั จะรู้สกึวา่ตนได้เข้าร่วม
เป็นสว่นหนึง่ของค�าวา่ “ประชาชน” ท่ีรัฐตา่งๆ พยายามน�าเสนอ  o
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เดก็หนุ่มเล่นสเกต็บอร์ดในสวนสาธารณะใกล้เขต
ศูนย์กลางธุรกจิในสิงคโปร์ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 
กลุ่มขจดัแนวคดิหัวรุนแรงต่าง ๆ ในสิงคโปร์ด�าเนิน
การเพือ่ชักน�าคนหนุ่มสาวให้อยู่ห่างไกลจากอุดมการณ์
อสิลามหัวรุนแรง  รอยเตอร์

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

การกวาดล้างกลุม่แนวคดิสุดโต่ง
กลุม่ชมุชนชาวมสุลมิท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นสงิคโปร์จดัท�าโครงการและ

การให้ค�าปรึกษาเพ่ือตอ่ต้านอดุมการณ์สดุโตง่
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บตัง้แตก่ารก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2546 กลุม่ฟืน้ฟทูางศาสนาท่ี
ช่ือ รีลเิจียส รีแฮบลิเิทชัน่ กรุ๊ป หรือกลุม่อาร์อาร์จี ท่ีมีฐานอยู่
ในสงิคโปร์ได้ด�าเนินการตา่ง ๆ เพ่ือตอ่ต้านอดุมการณ์สดุโตง่ 

โดยเปิดโปงการใช้ศาสนาอิสลามในทางท่ีผิดและชว่ยป้องกนัและปราบ
ปรามแนวความคดิแบบหวัรุนแรงของชมุชนชาวมสุลมิ กลุม่อาร์อาร์จี 
ซึง่ประกอบด้วยอาสาสมคัรท่ีเป็นนกัวิชาการและครูชาวอิสลาม มุง่เน้น
ภารกิจหลกัไปท่ีการตอ่ต้านความเข้าใจผิดตอ่อดุมการณ์ของสมาชิกกลุม่
เจมาห์ อิสลามิยาห์ ท่ีอยูใ่นเรือนจ�า รวมถงึครอบครัวของพวกเขา ผา่น
การให้ค�าปรึกษาและการมีสว่นร่วมในโครงการอ่ืน ๆ

“ส�าหรับสมาชิกกลุม่เจมาห์ อิสลามิยาห์ ท่ีอยูใ่นเรือนจ�านัน้ การฟืน้ฟู
เป็นเร่ืองส�าคญัอยา่งย่ิง เพราะจะชว่ยปรับการตีความแนวคดิทางศาสนา
และวิธีการคดิแบบผิด ๆ ของผู้กระท�าผิดให้ถกูต้อง” เวบ็ไซต์ของอาร์อาร์
จี ระบ ุโดยกลา่ววา่กลุม่ได้ให้ค�าปรึกษา 1,500 ครัง้ “ซึง่จะไมเ่ป็นเพียง
การป้องกนัการก่ออาชญากรรมในอนาคตเทา่นัน้ แตจ่ะเป็นการโน้มน้าวผู้
กระท�าผิดวา่ พฤตกิรรมและการตีความดงักลา่วเป็นสิง่ท่ีไมเ่หมาะสมและ
ไมพ่งึปรารถนา”

การก่อการร้ายเกิดขึน้เม่ือแรงกระตุ้นทางอดุมการณ์มาบรรจบกบั
โอกาสและขีดความสามารถในการปฏิบตักิาร กลุม่ผู้ ก่อการร้ายชอบแพร่
กระจายแนวคดิแบบรุนแรงของตนในลกัษณะท่ีจะสามารถเข้าถงึจิตใจ
และความคดิของผู้ รับแนวคดิทัว่โลกได้ “สงครามตอ่ต้านการก่อการร้าย
นา่จะมีช่ือเรียกวา่สงครามทางอดุมการณ์กบักลุม่หวัรุนแรงสดุโตง่ท่ีใช้
ความนา่สะพรึงกลวัเป็นอาวธุในการก่อกวนมโนธรรมของโลกเสรีท่ีมี
ความสงบสขุ” กลุม่อาร์อาร์จี ระบุ

กลุม่อาร์อาร์จี ยงัระบวุา่ ในแงข่องการบม่เพาะแนวคดินิยมความ
รุนแรงด้วยตนเองนัน้ บคุคลมกัจะยอมรับแนวคดิสดุโตง่เม่ือต้องการเป็น
มสุลมิท่ีปฏิบตัตินตามหลกัศาสนาให้ดีขึน้

“น่ีก็เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้กบัสมาชิกกลุม่เจมาห์ อิสลามิยาห์ หลายคน
โดยบงัเอิญเชน่กนั จากการสมัภาษณ์ บคุคลเหลา่นีถื้อวา่ศาสนามีความ
ส�าคญัสงูสดุเหนือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ” กลุม่อาร์อาร์จี ระบ ุ“ความ
หมายของสิง่ท่ีพวกเขากลา่วในท่ีสดุคือ ในโลกแหง่ฆราวาสนิยมท่ีก�าลงั
เตบิโตขึน้เร่ือย ๆ การค้นหาความเป็นเลศิเป็นสิง่ท่ีเกินกวา่เร่ืองของวตัถ ุ
แตเ่ปรียบได้กบัการค้นหาความหมายทางจิตวิญญาณ”

การด�าเนินการเพ่ือการเตมิเตม็ “ชอ่งวา่งทางจิตวิญญาณ” ดงักลา่ว
อาจท�าให้ผู้คนเดนิทางผิดหากไมไ่ด้รับการชีท้างท่ีถกูต้อง โดยเฉพาะคน
หนุม่สาวในยคุสมยัท่ีสามารถได้รับข้อมลูตา่ง ๆ มากมายจากอินเทอร์เน็ต

“การผสมผสานกนัระหวา่งความศรัทธาแบบหลบัหหูลบัตาและ
ความเข้าใจอนัตืน้เขินตอ่อิสลามในหมูค่นหนุม่สาว เป็นการผสมผสานท่ี
อนัตรายถงึชีวิตท่ีกลุม่หวัรุนแรงอาจน�าไปใช้ประโยชน์ได้” อาร์อาร์จีระบุ

นายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีสงิคโปร์ ได้กลา่วช่ืนชมโครงการ
ตา่ง ๆ ในประเทศโดยกลุม่ชมุชนชาวมสุลมิอยา่งเชน่กลุม่อาร์อาร์จี ใน
เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 นายเตียว ยกตวัอยา่งวยัรุ่นสองรายท่ีกระทรวง
ความมัน่คงภายในแหง่สงิคโปร์ควบคมุตวัไว้ในฐานะผู้ต้องสงสยัในการ
บม่เพาะแนวคดินิยมความรุนแรงด้วยตนเอง

“น่ีแสดงให้เหน็วา่ทกุคนสามารถหวัน่ไหวกบัแรงดงึดดูของถ้อยค�า
ชกัจงูโน้มน้าวตามแนวคดิหวัรุนแรงทางออนไลน์ของรัฐอิสลามแหง่อิรัก
และซีเรีย” นายเตียวกลา่วกบัแชแนลนิวส์เอเชีย “เม่ือพิจารณาวา่ความขดั
แย้งทางอาวธุในซีเรียมีแนวโน้มท่ีจะด�าเนินตอ่ไปในระยะเวลาหนึง่ เราจงึ

สามารถคาดหวงัได้วา่การบม่เพาะแนวคดินิยมความรุนแรงด้วยตนเองจะ
มีมากขึน้ในสงิคโปร์”

นายอาล ีโมฮมัหมดั รองประธานกลุม่ฟืน้ฟทูางศาสนากลา่วเพ่ิมเตมิ
วา่ “อินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสดุปัญหาหนึง่โดยเฉพาะในหมูค่นหนุม่
สาว ซึง่อาจถกูเปลีย่นแนวคดิให้นิยมความรุนแรงได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ 
ด้วยเพียงการดเูวบ็ไซต์ท่ีมีแนวคดิหวัรุนแรงไมก่ี่ครัง้ พวกเขาก็จะกลาย
เป็นคนมีแนวคดิหวัรุนแรงได้”

ความท้าทายหนึง่ท่ียงัคงอยูคื่อระดบัของความลงัเลของบรรดาครู
และนกัเทศน์ในการตอ่ต้านกบัอดุมการณ์หวัรุนแรงเหลา่นี ้เน่ืองจากพวก
เขากงัวลวา่จะไมไ่ด้รับความนิยมขณะท�าการสอนและแก้ไขความคดิเหน็
ผิด ๆ นายโมฮมัหมดั ฟาตริส บาการาม มฟุตีหรือนกัวิชาการอิสลามแหง่
ส�านกังานคณะกรรมการอิสลามแหง่สงิคโปร์กลา่ว

“น่ีจงึเป็นความท้าทายทางจิตวิทยาท่ีชมุชนมสุลมิต้องเผชิญ” นายบา
การามกลา่วกบัแชแนลนิวส์เอเชีย ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 “บรรดา
ครูและนกัเทศน์ต้องยืนหยดัและพฒันาความมัน่ใจในตนเอง เพราะคน
กลุม่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของทัง้หมดท่ีมีความรับผิดชอบในการแนะแนวทางให้
แก่คนหนุม่สาว”

การแสดงออกถงึเหตผุลและการตีความหลกัศาสนาและแนวปฏิบตัท่ีิ
ถกูต้องเป็นสิง่ท่ีต้องป่าวประกาศให้บอ่ยครัง้มากพอกบัการสอนแนวคดิ
ทางศาสนาท่ีเป็นพิษท่ีแทรกซมึเข้าสูช่มุชนทัว่อินโดเอเชียแปซฟิิกตลอด
จนทัว่โลกอินเทอร์เน็ต

“ชมุชนท้องถ่ินต้องแสดงออกถงึทางสายกลางมากขึน้โดยเฉพาะเหลา่
นกัวิชาการและผู้น�าทางศาสนา เชน่เดียวกบัท่ีพวกเขาต้องสร้างเวบ็ไซต์
ตอ่ต้านแนวคดิแบบหวัรุนแรงให้มีจ�านวนมากขึน้ ” กลุม่อาร์อาร์จี ระบ ุ
“หนึง่ในบทเรียนท่ีส�าคญัท่ีสดุและท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์
ของสงิคโปร์ คือ การมีสว่นร่วมอยา่งแขง็ขนัและตอ่เน่ืองกบัชมุชนมสุลมิ 
ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะใช้เพ่ือตอ่สู้กบัแนวคดิหวัรุนแรง ความร่วมมือทัง้ใน
ระดบัรัฐบาลในภมิูภาคและในประเทศก็เป็นหวัใจส�าคญัในการรับทราบ
ขา่วคราวเก่ียวกบัแนวโน้มและการพฒันาลา่สดุด้านแนวคดิหวัรุนแรง
สดุโตง่ ในท่ีสดุแล้ว หวัใจและความคดิอาจเปลีย่นไปได้ในท่ีสดุเม่ือเรา
ท้าทายความคดิด้วยความคดิ”  o

นั

หากต้องการเรียนรู้เพ่ิมเตมิเก่ียวกบักลุม่ฟืน้ฟทูางศาสนา รีลเิจียส รีแฮบลิเิทชัน่ กรุ๊ป ท่ีมีฐานอยูใ่น
สงิคโปร์ โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์ของกลุม่ได้ท่ี www.rrg.sg

กลุ่มฟ้ืนฟูทางศาสนาทีช่ื่อ รีลเิจยีส รีแฮบิลเิทช่ัน กรุ๊ป จดัหาทรัพยากรต่าง ๆ 
เช่น การให้ค�าปรึกษาเพือ่ต่อต้านอุดมการณ์อสิลามหัวรุนแรง  เฟซบุ๊ค
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นางโอซานา รอดริเกส มารดาของนายไบรอนั เดอ มูลเดอร์ ซ่ึงเดนิทางไปยงัซีเรียหลงัจากทีถู่กล้างสมองโดยกลุ่มอสิลาม
หัวรุนแรง ชารีอะห์ ฟอร์ เบลเยยีม ถ่ายรูปกบัภาพลูกชายของเธอทีบ่ริเวณนอกศาลแห่งเมอืงแอนต์เวร์ิป ประเทศเบลเยยีม 

เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นสถานทีด่�าเนินการพจิารณาตดัสินคดเีกีย่วกบักลุ่มดงักล่าว  รอยเตอร์



39IAPD FORUM

ก่อการร้าย
มุมมองเก่ียวกับวธีิทีค่รอบครัว อาจช่วยต่อต้านความรุนแรงจากความคดิสุดโต่ง

บาทของ

ของแม่
ในการต่อต้านการ

ดร.อีดทิ ชลาฟเฟอร์ และ ดร.อลูริช โครพียนิูกก์ - สตรีไร้พรมแดน/กลุม่ภคนีิเพ่ือตอบโต้ความรุนแรงจากความคดิสดุโตง่
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ารปลกูฝังแนวคดินิยมความรุนแรงเป็นกระบวนการท่ีมกั
จะเกิดขึน้ท่ีบ้านจากผู้ปกครองและคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว
ท่ีอยูด้่วยอยา่งใกล้ชิด อยา่งไรก็ตาม ผู้ปกครองอาจไมไ่ด้
ตระหนกัถงึสิง่ท่ีก�าลงัเกิดขึน้กบัลกูหลานซึง่อยูใ่นชว่งวยัรุ่น
หรือวยัเร่ิมเข้าสูก่ารเป็นผู้ใหญ่จนกระทัง่สายเกินไป

 “ความเปลี่ยนไป” ของลกูชายหรือลกูสาวไมจ่�าเป็น
ต้องหมายถงึสญัญาณเตือนเสมอไป ชว่งวยัรุ่นเป็นเวลา
ของการเปลี่ยนแปลง บางครัง้ผู้ปกครองจะรู้สกึปลอดภยั
และโลง่ใจท่ีเหน็ลกูหลานของตนอยูห่า่งไกลจากยาเสพตดิ
และหนัมาเลื่อมใสในศาสนาอิสลามแทน เพราะจากนัน้จะ
ไมมี่การสบูบหุร่ี การด่ืมสรุา หรือการนอนต่ืนสายอีกตอ่ไป

ผู้ปกครองบางคนอาจไมแ่นใ่จถงึความรุนแรงของรูป
แบบพฤติกรรมบางอยา่ง และประเมินวา่สิง่เหลา่นัน้ไมน่า่
จะมีอนัตรายและอยูภ่ายในขอบเขตของการเป็นวยัรุ่น “ขี ้
โมโหและเคร่งเครียด” ท่ีไมมี่ค�านิยามท่ีชดัเจน  ดงัท่ีคณุแม่
คนหนึง่จากแคนาดาอธิบาย เธอรู้สกึกงัวลและไมรู้่วา่ควร
จะท�าใจยอมรับหรือสิน้หวงักบัพฤตกิรรมเหลา่นี ้“เขาไม่
คอ่ยพดูคยุกบัฉนัเหมือนกบัท่ีเคยท�า เขาเลกิคบหาเพ่ือน
และใช้เวลาอยูแ่ตใ่นห้องมากขึน้เร่ือย ๆ” สิง่เหลา่นีเ้ป็น
สญัญาณเตือน แตส่ญัญาณเหลา่นีก้ลบัถกูมองข้ามไปจน

กระทัง่ลกูชายของเธอเดนิทางไปยงัซีเรีย หลงัจากนัน้ไม่
นานลกูชายของเธอก็เสียชีวิต

อะไรคือแรงขบัเคลื่อนในกรณีนี ้สิง่ใดท่ีผลกัดนัและ
ดงึดดูเขาให้ออกหา่งจากครอบครัว โดยทัว่ไปแล้ว สงัคม
มกัได้รับข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีดงึดดูและวิธีการชกัจงูพวก
หวัรุนแรงรุ่นใหมม่ากกวา่กลไกเชิงลกึท่ีเป็นสาเหตเุร่ิมแรก
ท่ีท�าให้เดก็คนหนึง่กลายเป็นพวกหวัรุนแรง ค�าตอบอาจจะ
อยูท่ี่สิง่ท่ีคณุแมช่าวเบลเย่ียมคนหนึง่สงัเกตเหน็ “ผู้สรรหา

สมาชิกหวัรุนแรงท�าให้เขารู้สกึวา่มีคณุคา่ในตนเองซึง่เขาไม่
เคยมีมาก่อนในชีวิต สิง่นีเ้องท่ีท�าให้เขาเดนิทางไปยงัซีเรีย”

ผู้เป็นแม่ถูกมองข้ามไป
ผู้ เช่ียวชาญได้ท�าการศกึษาถงึปัจจยัทางสงัคมและ
จิตวิทยาท่ีอยูเ่บีอ้งหลงัการจงูใจบคุคลแตล่ะคนให้ยอมรับ
อดุมการณ์ของพวกหวัรุนแรง แตท่วา่บทสรุปโดยละเอียด
ดงักลา่วกลบัไมไ่ด้ถกูน�ามาใช้ในการก�าหนดนโยบายตา่ง ๆ 
แนวทางการตอ่ต้านการก่อการร้ายโดยสว่นใหญ่ประกอบ
ด้วยแผนกลยทุธ์ในเชิงตอบสนอง โดยอาศยัก�าลงัจากทหาร
และหนว่ยงานด้านความมัน่คงเป็นหลกัเพ่ือด�าเนินการซึง่มี
เป้าหมายในการลงโทษและการยบัยัง้ แม้วา่ในชว่งหลงั ๆ 
มานีก้ลยทุธ์เหลา่นีไ้ด้มีการขยายผลมากขึน้ แตเ่หตกุารณ์
การก่อการร้ายก็ก�าลงัอยูใ่นภาวะท่ีวิกฤตเพ่ิมขึน้

โดยทางทฤษฏี เราทราบกนัดีถงึปัจจยัผลกัดนัและ
ปัจจยัดงึดดูและสาเหตรุากฐานอ่ืน ๆ มากมาย แตท่ฤษฏี
เหลา่นีไ้มไ่ด้มีการน�ามาประยกุต์ใช้ในระดบัของการปฏิบตัิ
เชิงป้องกนั เหตผุลหนึง่คือการวิจยัเร่ืองการตอ่ต้านความ
รุนแรงจากความคดิสดุโตง่นีข้าดบคุคลท่ีมีบทบาทส�าคญั
ไปหนึง่คน ซึง่ก็คือผู้ เป็นแมน่ัน่เอง

ในฐานะกลุม่ บรรดาผู้ เป็นแมมี่ข้อมลูท่ีมีคา่เก่ียวกบั
สิง่ท่ีท�าให้บคุคลหนึง่ ๆ เสี่ยงตอ่อิทธิพลการถกูชกัจงูให้
มีความคดิท่ีรุนแรงโดยไมค่�านงึถงึปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง แมข่องวยัรุ่นท่ีได้กลายเป็นพวกหวัรุนแรง มอง
การเข้าสูว่ยับรรลนิุตภิาวะของลกูของตนเสมือนการเดนิ
ทางผา่นความไมแ่นน่อนของการเป็นวยัรุ่นและการเร่ิม
เข้าสูว่ยัผู้ ใหญ่ ดงันัน้ ผู้ เป็นแมจ่ะมีความเข้าใจเชิงลกึอนั
มีเอกลกัษณ์เก่ียวกบัการตอบสนองท่ีบคุคลภายนอกไม่
สามารถเข้าใจได้

ย่ิงไปกวา่นัน้ ผู้ เป็นแมย่งัอยูใ่นสถานะท่ีเหมาะสมทาง
กลยทุธ์ในการท�าหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกนัระหวา่งอิทธิพล
จากความคดิท่ีรุนแรงและผู้ ท่ีเป็นเหย่ือรายตอ่ไปอีกด้วย แม่
เป็นจดุเร่ิมต้นในการสร้างความยืดหยุน่ในชว่งปีแรก ๆ ของ
พฒันาการส�าหรับเดก็ อีกทัง้ยงัเป็นบคุคลแรกท่ีรับรู้และ
จดัการกบัสญัญาณของความคบัแค้นใจ เชน่ ความโกรธ 
ความวิตกกงัวลและการแยกตวัเอง ความสามารถทัง้สอง
ด้านในการคาดเดาและตอบสนองตอ่อิทธิพลจากความคดิ
ท่ีรุนแรงนีเ้องจงึท�าให้แมเ่ป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส�าคญัในแบบ
จ�าลองการสร้างความมัน่คงได้อยา่งมีประสทิธิผล

เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวางวา่แตล่ะบคุคลนัน้

เดก็น้อยช่วยแม่เกบ็พริก
ในไร่ใกล้กบัเมอืงสุข
ภูมใินจงัหวดัชวาตะวนั
ตกของอนิโดนีเซียเมือ่
เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 
2558 แม่สามารถท�า
หน้าทีเ่ป็นเสมอืนเกราะ
ป้องกนัระหว่างลูกของ
ตนกบัอทิธิพลจากความ
คดิทีรุ่นแรงได้  รอยเตอร์
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ได้รับอิทธิพลจากบริบททางสงัคมท่ีตนอยู ่นัน่คือ ความหวงั ความ
ใฝ่ฝัน ความเดือดร้อนและการตอบสนองจะถกูก�าหนดจากสิง่แวดล้อม
ท่ีพวกตนมีการพฒันาทางอารมณ์และทางจิตวิทยาเป็นสว่นใหญ่ หาก
พิจารณาตวัแปรทางสงัคมและอารมณ์เหลา่นี ้เราจะมองเหน็ภาพท่ี
ชดัเจนของปัจจยัร่วมกนัซึง่มกัเป็นสาเหตท่ีุท�าให้คนเหลา่นีย้อมรับ
อดุมการณ์ของพวกหวัรุนแรง ดงันัน้ เราจะสามารถพฒันาแผนกลยทุธ์
เชิงป้องกนัท่ีมุง่เน้นได้อยา่งตรงเป้าหมาย

บทความเร่ือง “การสร้างชมุชนท่ีมีความยืดหยุน่เพ่ือตอ่ต้านความ
รุนแรงจากความคดิสดุโตง่ ” ท่ีตีพิมพ์ใน เดโมเครซ่ีแอนด์ซีเคียวริตี ้เม่ือ
ปี พ.ศ. 2556 ได้บนัทกึไว้วา่ “หากเราต้องการท่ีจะระบแุละสนบัสนนุ
ความยืดหยุน่ในชมุชนท่ีอยูภ่ายใต้ภยัคกุคามได้อยา่งแท้จริง เราจะไม่
สามารถท�าเชน่นัน้ได้จากระยะไกล เราจ�าเป็นต้องรับฟังและสงัเกตผู้

ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนและเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม 
โครงสร้างทางสงัคม คา่นิยม ความต้องการ ทรัพยากร และ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวนัของพวกเขา เพ่ือพิจารณา
โดยถ่องแท้วา่ความยืดหยุน่มีความหมายอยา่งไรส�าหรับผู้ ท่ี
อาศยัอยูใ่นชมุชนนัน้”

แม่แบบการวจิยัรูปแบบใหม่
จากความเข้าใจเก่ียวกบัข้อบกพร่องของแนวทางในการ
ตอ่ต้านความรุนแรงจากความคดิสดุโตง่ท่ีด�าเนินการอยูใ่น
ขณะนีแ้ละจากสถานะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแม ่องค์กรสตรี
ไร้พรมแดน/กลุม่ภคนีิเพ่ือตอบโต้ความรุนแรงจากความคดิ
สดุโตง่ซึง่เป็นองค์กรนอกภาครัฐ ได้พฒันาโครงการวิจยัเชิง
ประยกุต์เพ่ือเก็บรวบรวมหลกัฐานเก่ียวกบัศกัยภาพของแม่
ในการปกป้องคุ้มครองเยาวชนท่ีมีความเสี่ยง โครงการวิจยั 
“มารดาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” ขององค์กรได้ศกึษาถงึความ
ตระหนกัรู้ของแมใ่นเร่ืองภยัคกุคามของความรุนแรงจาก
ความคดิสดุโตง่ และความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของตนท่ี
มีตอ่กระบวนการปลกูฝังแนวคิดนิยมความรุนแรงและการ
ก�าจดัแนวคิดนิยมความรุนแรง
การวิจยัท�าให้ได้ทราบถงึความเข้าใจเชิงจิตวิสยัของผู้ เป็น
แมใ่นเร่ืองสาเหต ุปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และความเป็นจริงเก่ียว
กบัความรุนแรงจากความคิดสดุโตง่ตามท่ีตนได้รับจาก
ประสบการณ์ภายในครอบครัว ชมุชนของตน และท่ีส�าคญั
ท่ีสดุคือจากชีวิตของลกูของตนเอง การศกึษามุง่เน้นไป
ท่ีลกูชาย เน่ืองจากแม้วา่ลกูสาวจะไปเข้าร่วมกบักลุม่หวั
รุนแรงเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ แตผู่้ ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีส้ว่น
ใหญ่ก็ยงัคงเป็นเดก็ผู้ชายนัน่เอง

การวจิยั
โครงการวิจยัมีการแบง่ออกเป็นสามระยะ โดยออกแบบขึน้
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากแมท่ี่อาศยัอยูใ่นประเทศไนจีเรีย 
ปากีสถาน ไอร์แลนด์เหนือ อิสราเอล และปาเลสไตน์ ซึง่
เป็นบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากความคดิ
สดุโตง่ จากนัน้น�าข้อมลูไปวิเคราะห์และประยกุต์ใช้ ส�าหรับ
ระยะแรกนัน้ ได้ท�าการสมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมโครงการโดย
ละเอียดรวม 200 รายในแตล่ะประเทศเพ่ือให้ได้ภาพรวม
ของสภาพแวดล้อมทางสงัคมและอารมณ์ของลกูชายซึง่อยู่
ในชว่งวยัรุ่นหรือวยัเร่ิมเข้าสูก่ารเป็นผู้ใหญ่

ค�าถามตา่ง ๆ ถกูแบง่กลุม่ออกเป็นเจ็ดหวัข้อด้วยกนั ได้แก่ ภมิูหลงั
ของครอบครัว ชีวิตของเดก็ บทบาทของแมใ่นการเลีย้งดลูกูของตน 
ความใกล้ชิดกบัความรุนแรง ปัจจยัทางสงัคม การตอ่ต้านความรุนแรง
จากความคดิสดุโตง่ทัง้ในลกัษณะของรายบคุคลและโดยสว่นรวม และ
แผนกลยทุธ์ส�าหรับอนาคต

ในหลาย ๆ ชมุชน ความคดิสดุโตง่และความรุนแรงเป็นเร่ืองต้อง
ห้าม ดงันัน้ การเก็บรวบรวมข้อมลูจงึจ�าเป็นต้องฝ่าก�าแพงทางสงัคมให้
ได้ ผู้หญิงบางคนลงัเลใจท่ีจะพดูคยุในตอนแรก โดยเฉพาะแมข่องผู้ ท่ีได้
เข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมของพวกหวัรุนแรงแล้ว ความรู้สกึผิด ความ
อบัอาย และความกลวัปิดกัน้พวกเขาในขัน้ต้น แตใ่นท่ีสดุก็ยอมเปิดเผย
ข้อมลูหลงัจากท่ีเข้าใจวา่ตนคือผู้ ท่ีสามารถมีสว่นร่วมและเป็นพนัธมิตร

สตรีชาวไนจเีรียถอืป้ายประท้วงเพือ่เรียกร้องขอให้ปล่อย
ตวัเดก็นักเรียนหญงิทีถู่กลกัพาตวัโดยกลุ่มหัวรุนแรง โบ
โก ฮาราม เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2557   รอยเตอร์
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ท่ีมีคณุคา่ ผู้ เข้าร่วมการวิจยัหลายคนแสดงความโลง่ใจท่ีได้พดูเร่ืองนีอ้อก
มา

จากการสมัภาษณ์ดงักลา่วท�าให้เกิดประเดน็หลกัขึน้หลายหวัข้อ ซึง่
ได้ถกูน�ามาใช้ในการพฒันาแบบสอบถามและได้มีการส�ารวจในสาม
ประเดน็หลกั ได้แก่ สิง่ท่ีแมม่องวา่เป็นบทบาทของตนเองในการลดความ
นา่ดงึดดูใจของแนวคิดนิยมความรุนแรง พวกเขาจะหนัหน้าไปพึง่พาใคร
ในสถานการณ์ท่ีรู้สกึสบัสน กลวั และรู้สกึได้ถงึความผิดปกต ิและสิง่ท่ี
พวกเขาจ�าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถรับรู้และตอบสนองตอ่สญัญาณเตือน
ของการมีแนวคดินิยมความรุนแรงได้อยา่งมีประสทิธิผล

ทีมผู้สมัภาษณ์ได้มุง่ความสนใจไปท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัมากกวา่ 
1,000 ราย หรือประมาณ 200 คนในแตล่ะประเทศท่ีตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนีใ้ช้มาตรวดัของลเิคร์ิทในการประเมินระดบัความเหน็ด้วย
ส�าหรับข้อความและค�าถาม 43 รายการ อีกสามหวัข้อท่ีมีการศกึษา ได้แก่ 
แหลง่ท่ีมาของอิทธิพลจากพวกหวัรุนแรงคืออะไร แมไ่ว้วางใจใคร แม่
ต้องการอะไร

ผลการวจิยั
โดยรวมแล้วได้เกิดความคดิเหน็ท่ีตรงกนัเก่ียวกบัความตระหนกัรู้ในเร่ือง
บทบาทของแมใ่นการตอ่ต้านอิทธิพลของความรุนแรงจากความคดิสดุโตง่ 
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการส�ารวจได้แสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนถงึ
ความวิตกกงัวลของแมเ่ก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีลกูของตนจะกลายเป็นพวก
หวัรุนแรง

ผู้ เป็นแมส่ว่นใหญ่แสดงความมัน่ใจในความสามารถของตนเองใน
การป้องกนัลกูของตนจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัความรุนแรงจาก
ความคดิสดุโตง่ได้ตัง้แตต้่น และรับรู้ถงึสญัญาณเตือนได้ตัง้แตเ่น่ิน ๆ ย่ิง
ไปกวา่นัน้ ในการสมัภาษณ์หลายกรณี ผู้ เป็นแมไ่ด้แสดงให้เหน็ถงึความ
รู้สกึเร่งดว่นและความกระตือรือร้นท่ีจะให้ความร่วมมือกบัแมค่นอ่ืน ๆ ท่ี
มีความกงัวลเชน่เดียวกนัเพ่ือตอ่สู้กบัปัญหาท่ีเพ่ิมขึน้ในการสรรหาคนหวั
รุนแรงรุ่นใหม่

ความกลัวของแม่
ผู้ เป็นแมเ่ช่ือวา่วาระตา่ง ๆ ของกลุม่หวัรุนแรงได้ถกูเผยแพร่โดยหลกัผา่น
ทางอินเทอร์เน็ต ผู้น�าทางศาสนาท่ีเป็นพวกหวัรุนแรง องค์กรทางการ
เมืองและโทรทศัน์ แหลง่ท่ีมาเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีไมน่า่แปลกใจ แตภ่าพรวม
ท่ีเกิดขึน้ท�าให้มีคา่ควรแก่การพิจารณา แหลง่ท่ีมาตา่ง ๆ ทัง้สี่นีไ้ด้รับ
การให้ความส�าคญัเกือบเทา่เทียมกนั โดยระบวุา่ในแตล่ะวนัตามปกติ
นัน้ เยาวชนต้องเผชิญหน้ากบัข้อความท่ีแสดงความคดิรุนแรงจากหลาก
หลายแงม่มุ ไมว่า่จะเป็นสื่อตา่ง ๆ อินเทอร์เน็ต โรงเรียน และเครือขา่ย
สงัคม

ความครอบคลมุของแหลง่ท่ีมาเหลา่นีร้ะบวุา่บางชมุชนมีพืน้ท่ีซึง่มี
การปกป้องคุ้มครองน้อยมาก ท�าให้เยาวชนตกอยูใ่นภาวะเสี่ยงสงู ดงันัน้
การแพร่กระจายของข้อความของพวกหวัรุนแรงตามท่ีรายงานโดยแมท่ี่
เข้าร่วมการวิจยั จงึเป็นข้อสนบัสนนุท่ีแข็งแกร่งในการน�าเอาแนววิธีด้าน
การสร้างความมัน่คงมาปฏิบตัใิช้ โดยมุง่เน้นท่ีการสร้างความยืดหยุน่
ภายในและรอบ ๆ บ้านท่ีอยูอ่าศยั

นอกเหนือจากนี ้ข้อมลูนีย้งัมีความส�าคญัอยา่งย่ิง เน่ืองจากข้อมลูนี ้
ซึง่เก็บรวบรวมภายในบริเวณพืน้ท่ีสว่นตวั จงึเป็นสิง่ท่ีโดยสว่นใหญ่แล้ว
ไมส่ามารถเข้าถงึได้โดยหนว่ยงานผู้ มีอ�านาจในท้องถ่ิน หนว่ยงานขา่ว
กรอง และผู้ มีบทบาทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการวิจยัเร่ืองการก่อการร้าย จาก

สถานะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแม ่มมุมองของแมเ่ก่ียวกบัแหลง่ท่ีมาขัน้ต้น
ของอิทธิพลจากพวกหวัรุนแรงจงึมีแนวโน้มท่ีจะมีความถกูต้องมากท่ีสดุ

ตามท่ีนกัวิจยัและผู้ก�าหนดนโยบายได้ให้การยอมรับอยา่งกว้าง
ขวาง การได้เหน็ภาพท่ีชดัเจนของจดุเร่ิมต้นของการมีความคดิสดุโตง่นัน้
มีความหมายท่ีส�าคญัในการแก้ไขปัญหาการปลกูฝังแนวคิดนิยมความ
รุนแรงจากแหลง่ก�าเนิดได้อยา่งมีประสทิธิผล ความเข้าใจเชิงลกึของแม่
จะชว่ยชีใ้ห้เหน็รายละเอียดท่ีซบัซ้อนในเร่ืองนีไ้ด้มากท่ีสดุ

ความไว้วางใจของแม่
ผู้ เป็นแมจ่ะหนัหน้าไปพึง่พาใครเม่ือพวกเขามีความวิตกกงัวลเก่ียวกบั
ความปลอดภยัและความเป็นอยูข่องลกูของตน บคุคลหรือสถาบนัใดท่ีแม่
ไว้วางใจในการขอความชว่ยเหลือ ค�าตอบหลกัคือ แมค่นอ่ืน ๆ ในอตัรา
ร้อยละ 94 พอ่เป็นค�าตอบในล�าดบัถดัไปอยูท่ี่ร้อยละ 91 ตามมาด้วยญาติ
คนอ่ืน ๆ ท่ีร้อยละ 81

ในเหตกุารณ์วิกฤต คนในครอบครัวเป็นแหลง่แรกท่ีเป็นผู้ให้การ
สนบัสนนุ ครูได้รับการจดัให้อยูใ่นล�าดบัท่ีสี่ในคะแนนด้านความไว้วางใจ
โดยได้รับคะแนนร้อยละ 79 และองค์กรในชมุชนเป็นสถาบนัแรกท่ีแมจ่ะ
หนัหน้าไปพึง่พาท่ีอยูน่อกเครือขา่ยทางสงัคมท่ีใกล้ชิดกบัตนโดยได้รับ
คะแนนร้อยละ 61 ผู้น�าทางศาสนาได้รับคะแนนด้านความไว้วางใจร้อย
ละ 58 ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความเคลือบแคลงใจในระดบัหนึง่

องค์กรภาครัฐเป็นแหลง่ท่ีได้รับคะแนนด้านความไว้วางใจต�่าท่ีสดุ 
โดยต�ารวจได้รับร้อยละ 39 ทหารได้รับรัอยละ 35 และรัฐบาลท้องถ่ินได้
รับร้อยละ 34 องค์กรนานาชาตไิด้รับคะแนนด้านความไว้วางใจต�่าเชน่
เดียวกนัท่ีร้อยละ 36 อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลแหง่ชาตไิด้รับคะแนนด้าน
ความไว้วางใจโดยรวมต�่าท่ีสดุท่ีร้อยละ 29

ข้อมลูชิน้ท่ีมีความส�าคญัมากท่ีสดุซึง่สนบัสนนุโดยหลกัฐานอ่ืน ๆ จาก
การวิจยัคือ ผู้ เป็นแมเ่ช่ือใจตนเองและไว้วางใจแมค่นอ่ืน ๆ เป็นอนัดบัแรก
ในการปกป้องคุ้มครองลกูของตน น่ีเป็นข้อมลูท่ีนา่สนใจเพราะแนวทาง
ด้านความมัน่คงท่ีมีอยูใ่นขณะนีมุ้ง่เน้นท่ีการปฏิบตัภิายในหนว่ยงานผู้ มี
อ�านาจในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน ซึง่เป็นสองกลุม่ท่ีดเูหมือนวา่จะ
ได้รับความไมไ่ว้วางใจอยา่งมีนยัส�าคญั

ย่ิงไปกวา่นัน้ การขาดความไว้วางใจในภาครัฐเป็นผลการวิจยัท่ีมี
ความส�าคญัท่ีสดุซึง่แสดงให้เหน็ถงึชอ่งวา่งของความไว้วางใจระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเม่ือพิจารณาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คง 
เม่ือเร็ว ๆ นีไ้ด้มีการหยิบยกประเดน็ปัญหาขัน้พืน้ฐานนีไ้ว้ในบทความช่ือ
วา่ “ภาวะซบเซาของการวิจยัวา่ด้วยเร่ืองการก่อการร้าย” ท่ีตีพิมพ์ใน เทร์
เรอริสซึม แอนด์ โพลิติเคิล ไวโอเลนซ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ซึง่โต้แย้งวา่
รัฐบาลและพลเมืองจากภาคเอกชนจ�าเป็นต้องร่วมมือกนัในการตอ่สู้กบั
การปลกูฝังแนวคดินิยมความรุนแรง

ด้วยเหตนีุ ้ขัน้ตอนส�าคญัในการตอ่ต้านการก่อการร้ายคือการหา
หนทางท่ีจะชว่ยให้เกิดความสอดคล้องปรองดองและความไว้วางใจกนั
ภายในชมุชน การค้นพบวิธีการดงักลา่วนีมี้แนวโน้มวา่จะมาจากผู้ ท่ีเป็น
แมเ่ทา่นัน้

แม่ต้องการอะไร
ผู้ เป็นแมจ่ะประเมินความต้องการของตนได้อยา่งไร ความชว่ยเหลือ
ประเภทใดท่ีแมจ่�าเป็นต้องได้รับเพ่ือปกป้องคุ้มครองลกู ๆ จากลทัธินิยม
ความรุนแรง ประการแรก ข้อมลูท่ีได้รับแสดงถงึความวิตกกงัวลอยา่งมาก
ในเร่ืองการปลกูฝังแนวคดินิยมความรุนแรง ประเดน็นีเ้กิดขึน้ในระหวา่ง
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มารดาชาวทาจกิสนทนากนั
ถงึความวติกกงัวลเกีย่วกบัลูก 
ๆ ของตน และความรุนแรง
จากความคดิสุดโต่ง ในการ
เร่ิมก่อตั้งโรงเรียนส�าหรับ
มารดาทีเ่มอืงคูจานด์ ประเทศ
ทาจกิสิถาน เมือ่ปี พ.ศ. 2554
ดร.อลูริช โครพียนิูกก์

การสมัภาษณ์และการด�าเนินการส�ารวจ จากรายการความต้องการ
ทัง้หมดท่ีแสดงให้ในการส�ารวจพบวา่ แมร้่อยละ 86 มองวา่การเพ่ิม
ความรู้เก่ียวกบัสญัญาณเตือนของการปลกูฝังแนวคดินิยมความรุนแรง
เป็นสิง่ท่ีมีความส�าคญัมากท่ีสดุ

สิง่ท่ีส�าคญัรองลงมาคือการฝึกอบรมเร่ืองการสร้างความมัน่ใจใน
ตนเอง ทกัษะการเป็นผู้ปกครองและทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ นอกจาก
นี ้แมส่ว่นใหญ่ยงัชอบท่ีจะเช่ือมโยงกบัแมค่นอ่ืน ๆ ท่ีมีความกงัวลเชน่
เดียวกนัและแสดงความคดิเหน็ร่วมกนัเพ่ือตอ่ต้านการปลกูฝังแนวคดิ
นิยมความรุนแรง

ข้อมลูนีใ้ห้บทสรุปท่ีส�าคญัสองประการ ประการแรกคือ ผู้ เป็นแม่
มีความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเองในด้านการสร้างความมัน่คง หาก
ได้รับเคร่ืองมือและความรู้ท่ีเหมาะสม ประการท่ีสอง การตระหนกัรู้ถงึ
ความต้องการของตนแสดงให้เหน็วา่แมก่�าลงัเผชิญหน้ากบัอิทธิพลของ
ความรุนแรงอยูแ่ล้ว และรู้สกึวา่ตนตอบสนองได้อยา่งไร้ประสทิธิผล

โดยรวมแล้ว ผลการวิจยัแสดงให้เหน็ถงึความจ�าเป็นเร่งดว่นในการ
หาแนวทางท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้เพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้าย นัน่คือ 
แนวทางท่ีผนวกรวมความเช่ียวชาญและสถานะท่ีเหมาะสมทางกลยทุธ์
ของแม ่การน�าเอาความคดิเหน็และความสามารถของแมม่ารวมอยูใ่น
แมแ่บบเชิงป้องกนัเป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือพฒันาแผนกลยทุธ์และความร่วม
มือใหม ่ๆ

อยา่งไรก็ตาม แมจ่�าเป็นต้องได้รับการยอมรับวา่ เป็นพนัธมิตรหลกั 
หากพวกเขาถกูมองข้าม จดุของการเข้าแทรกแซงท่ีมีคา่มากท่ีสดุนีก็้จะ
ถกูมองข้ามไปด้วยเชน่กนั ชอ่งวา่งภายในแมแ่บบด้านความมัน่คงท่ีมี
อยูใ่นขณะนี ้จ�าเป็นต้องอาศยัการมีสว่นเก่ียวข้องและมีสว่นร่วมอยา่ง
กระตือรือร้นของผู้ เป็นแม ่เพ่ือการแก้ไขปัญหาการสรรหาสมาชิกใหม่
จากต้นเหตุ

จากบทสรุปท่ีส�าคญัเหลา่นี ้ระยะสดุท้ายของการวิจยัเร่ือง “มารดา
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” จงึเป็นการน�าเอาความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้
และพฒันาแมแ่บบท่ีมีความครอบคลมุในการแก้ไขปัญหาความจ�าเป็น
ท่ีส�าคญัมากท่ีสดุตามความคดิเหน็ของแม ่โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ผลการ
วิจยัได้ระบวุา่แมมี่ศกัยภาพอยา่งมีนยัส�าคญัท่ีไมไ่ด้รับการยอมรับเทา่
ท่ีควรในการตอ่ต้านความรุนแรงจากความคดิสดุโตง่ และยงัจ�าเป็นต้อง

ได้การสนบัสนนุท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือชว่ยให้แมบ่รรลคุวามสามารถสงูสดุ

แม่แบบโรงเรียนฝึกอบรมมารดา
ด้วยข้อมลูนี ้สตรีไร้พรมแดนได้สร้างสรรค์แมแ่บบโรงเรียนฝึกอบรม
มารดาขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการเหลา่นีแ้ละเพ่ิมความยืดหยุน่
ของชมุชนให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ โดยเร่ิมต้นจากจดุศนูย์กลางของบ้าน

แมแ่บบโรงเรียนฝึกอบรมมารดามุง่ท่ีจะให้แมเ่ป็นพนัธมิตรท่ีฝังลกึ
ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของความมัน่คง และฝึกฝนทกัษะตา่ง ๆ ให้แก่แม่
เพ่ือสร้างรากฐานท่ีมีประสทิธิภาพส�าหรับความยืดหยุน่ภายในชมุชน 
แมแ่บบนีมุ้ง่เป้าไปท่ีการสร้างประโยชน์สงูสดุจากทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ล้ว
แตไ่มไ่ด้ใช้อยา่งเตม็ท่ี และโดยเนือ้แท้แล้วจะเป็นการใช้แนวทางปฏิบตัิ
ในระดบัรากหญ้า หลกัสตูรตา่ง ๆ ซึง่น�าเสนอโดยพนัธมิตรท่ีได้รับความ
ไว้วางใจของชมุชน ได้แก่ แบบฝึกหดัท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการสนทนา การแลกเปลี่ยนข้อมลู และใช้หลกัการสะท้อนการคดิ
เชิงวิจารณ์โดยอาศยัเทคนิคท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของบริบทท่ีเก่ียวข้องกบั
ชีวิตประจ�าวนัของผู้ เข้าร่วมหลกัสตูร แมแ่บบนีเ้ป็นการสร้างสรรค์พืน้ท่ี
อยา่งเป็นทางการเพ่ือให้แมส่ามารถพฒันาความรู้ของตนในการสงัเกต
สญัญาณเตือนได้ตัง้แตเ่น่ิน ๆ และก�าหนดกลยทุธ์เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็น
ก�าแพงขวางกัน้อิทธิพลจากความคดิท่ีรุนแรงได้อยา่งมีประสทิธิผล เม่ือ
น�ามารวมกนัก็จะสามารถทลายก�าแพงทางสงัคมและสนทนาได้อยา่ง
เปิดเผยเก่ียวกบัความตอ่สู้ดิน้รนของลกูรวมถงึของผู้ เป็นแมเ่อง

โรงเรียนฝึกอบรมมารดาเป็นโครงการน�าร่องในอินโดนีเซีย แคชเมียร์ 
ไนจีเรีย ปากีสถาน ทาจิกิสถานและแซนซบิาร์ ผลการประเมินแสดงวา่
ผู้คนได้ให้การยอมรับโครงการดงักลา่ว บรรดาผู้ เป็นแมร่ายงานวา่ การ
เข้าร่วมในโรงเรียนฝึกอบรมมารดาร่วมกบัผู้หญิงท่ีมีความวิตกกงัวล
คล้าย ๆ กนัสร้างความมัน่ใจในตวัเองให้แก่พวกเขา พฒันาทกัษะการ
เป็นผู้ปกครอง และท�าให้แมไ่ด้รับความเช่ือถือมากขึน้ภายในบ้านและ
ชมุชนของตน

ผู้ เข้าร่วมหลกัสตูรท่ีโรงเรียนฝึกอบรมมารดาจากแคชเมียร์คนหนึง่
ระบวุา่ “พวกเราคดิมาโดยตลอดวา่การสนทนาในลกัษณะนีจ้ะสามารถ
ท�าได้เฉพาะในหมูผู่้ มีการศกึษาและพวกอภิชนจากสงัคมชัน้สงูเทา่นัน้ 
แตต่อนนีห้ลงัจากท่ีได้ท�าการส�ารวจ เราเช่ือวา่เรามีทกัษะนีอ้ยูแ่ล้ว แต่
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สตรีพลดัถิน่ชาวอรัิกซ่ึง
ถูกพวกญฮิาดบีบบังคบั
ให้ออกจากบ้าน เดนิอยู่
ในค่ายผู้ลีภ้ยัฮาร์แชมทาง
ตะวนัตกของเมอืงเออร์
บิลพร้อมกบัลูกชายของ
เธอเมือ่ เดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

นา่เสียดายท่ีไมไ่ด้น�าออกมาใช้ เราเช่ือวา่เราสามารถเป็นเพ่ือนท่ีดีกบั
ลกูของเราได้ และชว่ยในการจดัการกบัความชว่ยเหลือใด ๆ ก็ตาม เพ่ือ
ท่ีลกู ๆ จะได้รู้สกึวา่ไมจ่�าเป็นต้องออกไปมองหาทางเลือกอ่ืนใดท่ีใช้
ความรุนแรง”

ผลการวิจยัจากโครงการน�าร่องยงัระบอีุกด้วยวา่ หลกัสตูรของ
โรงเรียนฝึกอบรมมารดาชว่ยให้แมไ่ด้รับข้อมลูมากมายและทกัษะท่ีตรง
ตามเป้าหมาย ท�าให้มีการเตรียมพร้อมท่ีดีขึน้ในการระบแุละตอบสนอง
ตอ่อิทธิพลจากความคิดท่ีรุนแรง

หลักสูตรของโรงเรียนฝึกอบรมมารดา
องค์ประกอบท่ีเป็นศนูย์กลางของหลกัสตูรคือ การสร้างเสริมความมัน่ใจ
และคณุคา่ในตนเอง การเพ่ิมพนูความรู้และการสะท้อนคดิเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปกครองและเดก็ และการจดัฝึกอบรมท่ีเฉพาะ
เจาะจงในการตอ่ต้านการปลกูฝังแนวคดินิยมความรุนแรง หลกัสตูร
ดงักลา่วประกอบด้วย 10 บทเรียนโดยแบง่เป็นสามชว่ง ซึง่จะชีแ้นะผู้
เข้าร่วมตลอดกระบวนการของการสร้างความตระหนกัรู้อยา่งคอ่ยเป็น
คอ่ยไป ชว่งตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะคืบหน้าไปตามล�าดบัจากการส�ารวจตวัเอง 
ครอบครัวไปจนถงึชมุชน และจากนัน้จะเป็นการศกึษาบทบาทของตน
ในการสร้างความมัน่คง

การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารสี่ครัง้แรกมีเป้าหมายในการร่วมกนัสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและไมอ่ดึอดัเพ่ือท่ีจะสามารถทลายก�าแพง

ท่ีขวางกัน้และสนทนากนัได้อยา่งมีประสทิธิผล แบบฝึกหดัตา่ง ๆ จะ
ชีน้�าผู้ เข้าร่วมในการสะท้อนคดิเชิงวิจารณ์เก่ียวกบัตนเอง รวมถงึการ
ระบถุงึจดุแข็งและจดุออ่น และท�าการวิเคราะห์ชมุชนท่ีตนอาศยัอยู่
และบทบาทของตนภายในชมุชน

ผลตอบรับจากผู้ เข้าร่วมหลกัสตูรของโรงเรียนฝึกอบรมมารดา
แสดงวา่ การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารสามารถตอบสนองความต้องการ
ของแม ่ดงัท่ีแมค่นหนึง่กลา่ววา่ “เม่ือคณุเป็นก�าลงัใจให้กบัใครสกัคน
ท่ีน่ีหลงัจากท่ีได้เลา่เร่ืองราวนา่เศร้าของเธอหรือเก่ียวกบัปัญหาใน
ชีวิต เพียงแคค่�าให้ก�าลงัใจก็สามารถท�าให้เขารู้สกึเข้มแข็งได้ ท�าให้
เขารู้สกึวา่ไมไ่ด้อยูอ่ยา่งโดดเด่ียว รู้สกึวา่ได้รับการยอมรับ” 

ชว่งเวลาวิกฤตของการเป็นวยัรุ่นนัน้เป็นโอกาสเพียงสัน้ ๆ ส�าหรับ
ผู้ มีบทบาทส�าคญัสองคน ผู้สรรหาสมาชิกหวัรุนแรงดงึดดูใจวยัรุ่นท่ี
รู้สกึไมพ่อใจในชว่งเวลานีซ้ึง่มีความเปราะบางมากขึน้ด้วยค�าสญัญา
ในเร่ืองเกียรตยิศ ชมุชน และสวรรค์ แตม่นัก็เป็นชว่งเวลาท่ีส�าคญั
เชน่กนัส�าหรับแมท่ี่จะปลกูฝังค�าพดูเพ่ือตอ่ต้านสิง่จงูใจและเสนอทาง
เลือกท่ีเป็นไปในทางบวก

ในชว่งตอ่ไปจะคืบหน้าจากการกลา่วถงึสิง่ท่ีเป็นอปุสรรคขวาง
กัน้ไปสูก่ารเน้นการฝึกอบรมทกัษะท่ีตรงตามเป้าหมาย โดยในขัน้
แรก หลกัสตูรมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเน้นย�า้ถงึความจ�าเป็นในการพฒันา
ทกัษะการเป็นผู้ปกครอง และมุง่เน้นความสนใจไปท่ีการศกึษา
และการวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎีและความเป็นจริงทางสงัคมและ
การเมืองของชมุชนท่ีเก่ียวข้อง

ตวัอยา่งเชน่ แมค่นหนึง่อธิบายถงึวิธีท่ีเธอน�าเอาความรู้นีไ้ป
ประยกุต์ใช้ท่ีบ้าน “เรามีความเช่ือทัว่ไปวา่ ต้องไมใ่ห้ความส�าคญั
มากนกักบัลกูหรือรับฟังลกูทกุครัง้ไป แตเ่ราควรเข้มงวดเพ่ือให้ลกู
เกรงกลวัและเคารพ แตใ่นชัน้เรียนนีท้�าให้ฉนัได้รู้วา่ความจริงไมไ่ด้
เป็นอยา่งนัน้เลย มนัเป็นเพียงแนวความคดิเทา่นัน้ และเป็นเร่ือง
ส�าคญัมากท่ีจะต้องรับรู้ปัญหาของลกูของเรา” แมอี่กคนหนึง่กลา่ว

ย�า้วา่ “แทนท่ีจะใช้ปัญหาเป็นข้ออ้าง เราควรท่ีจะพฒันาวิธีการคดิใน
เชิงบวกด้วยเชน่กนั เพ่ือท่ีลกู ๆ จะไมต้่องแบกรับภาระและรู้สกึซมึเศร้า
เพราะเรา”

ชว่งสดุท้ายจะมุง่ความสนใจไปท่ีวิธีการสร้างและเน้นย�า้ความ
ยืดหยุน่ภายในบ้านอยา่งตอ่เน่ือง แมจ่ะได้รับค�าแนะน�าท่ีเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกบัการรับรู้และตอบสนองตอ่สญัญาณเตือนของการถกูปลกูฝัง
แนวคิดนิยมความรุนแรงตัง้แตเ่น่ิน ๆ รวมถงึค�าแนะน�าถงึบทบาทของ
อินเทอร์เน็ตในการแพร่กระจายข้อความของพวกหวัรุนแรง รวมทัง้
วิธีการให้พอ่มีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลและแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั
พฤตกิรรมท่ีนา่เป็นหว่ง ในตอนท้ายของชว่งนี ้แมจ่ะมีความตระหนกัรู้
เพ่ิมขึน้เก่ียวกบัภยัคกุคามของแนวคดินิยมความรุนแรงท่ีมีตอ่ลกูของ
ตน และมีความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ถงึบทบาทของตนเอง อีกทัง้ยงัมีชดุ
เคร่ืองมือในการวางแผนกลยทุธ์อีกมากมาย

การด�าเนินการขัน้ต่อไป
ตามข้อมลูท่ีได้รับจากผลการวิจยั แมเ่ป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการเข้า
แทรกแซงตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในชว่งก่อนการใช้ความรุนแรง แม่
เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีมีคา่ไมเ่พียงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อนของสภาพ
แวดล้อมทางสงัคมและอารมณ์ของเยาวชนเทา่นัน้ แตย่งัเป็นเสมือน
เลนส์สะท้อนอีกด้วย แมข่องเยาวชนท่ีกลายเป็นพวกหวัรุนแรงให้มมุ
มองท่ีเดน่ชดัท่ีสดุในการพฒันาแนวทางปฏิบตัใิหมด้่านความมัน่คง แม่
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คือสายใยตามธรรมชาตขิองเยาวชนท่ีแตล่ะคนอาจแตกตา่งกนัไปใน
ด้านภมิูหลงั ศาสนา และความเก่ียวข้องทางการเมือง การท่ีแมเ่ป็นตวั
เช่ือมโยงทางอารมณ์กบัลกู แมจ่ะมีความสามารถท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใน
การปะตดิปะตอ่สว่นตา่ง ๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัเข้าด้วยกนั

เพ่ือเน้นให้เหน็ถงึความส�าคญัของข้อมลูหลกันี ้สตรีไร้พรมแดนได้
ท�าการรวมกลุม่แมจ่ากยโุรปและแคนาดาเพ่ือแบง่ปันความเข้าใจเชิง
ลกึร่วมกนัเก่ียวกบักระบวนการปลกูฝังแนวคดินิยมความรุนแรงให้กบั
ลกูของตน ซึง่เดก็เหลา่นีท้กุคนตา่งได้ออกเดินทางไปยงัซีเรีย จากการ
แบง่ปันประสบการณ์ของแมเ่หลา่นีร่้วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้านความ
มัน่คงในการประชมุเพ่ือก�าหนดกลยทุธ์ ผู้ เป็นแมไ่ด้ให้ข้อมลูเก่ียวกบั
บคุลกิภาพ การตอ่สู้ดิน้รน และการเปลี่ยนแปลงของลกูท่ีสงัเกตเหน็ได้
ในชว่งเร่ิมต้นของกระบวนการปลกูฝังแนวคดินิยมความรุนแรง ตามค�า
อธิบายของแมค่นหนึง่ซึง่ลกูชายของเธอได้เสียชีวิตในซีเรียเม่ือปี พ.ศ. 
2555 ผู้สรรหาสมาชิกหวัรุนแรง “ท�าให้เดก็ ๆ หลงผิดด้วยการบอกกบั
พวกเขาวา่ได้รับการคดัเลือก พวกเขาเป็นผู้ ท่ีถกูเลือก แนวคิดเหลา่นี ้
ท�าให้เดก็ ๆ เช่ือวา่พระอลัเลาะห์จะคุ้มครองดแูลพวกเขา” แมอี่กคน
หนึง่ร่วมแสดงความคดิเหน็วา่ “ลกูชายของฉนัเป็นเดก็ท่ีขาดวฒิุภาวะ
อยา่งมาก เขาไมมี่ข้อมลูท่ีแท้จริงเก่ียวกบัศาสนา และไมมี่มมุมองใน
เชิงปัญญาท่ีถกูต้องเก่ียวกบัค�าถามทางศาสนา น่ีคือเหตผุลท่ีท�าให้เขา
กลายเป็นพวกหวัรุนแรงได้อยา่งรวดเร็ว” แมเ่หลา่นีส้ามารถน�าเสนอ
ข้อมลูให้แก่เจ้าหน้าท่ีของภาครัฐ ผู้ก�าหนดนโยบาย ท่ีปรึกษา นกัการ
ศกึษา และผู้สื่อขา่ว ถงึวิธีการท่ีลกูของตนถกูชกัจงูและอะไรท่ีเป็น
สญัญาณเตือนเม่ือมองย้อนกลบัไป

ตวัอยา่งเชน่ แมค่นหนึง่ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ “การด่ืมไวน์สกัขวด
ระหวา่งมือ้อาหารเยน็กลายเป็นปัญหาขึน้มาในทนัที จากนัน้เราไม่
สามารถชวนเพ่ือนมาหาท่ีบ้านได้เพราะลกูเกิดความกงัวลัเก่ียวกบัการ
แตง่กายของคนพวกนัน้” แมอี่กคนหนึง่กลา่วถงึลกูสาวของเธอวา่ “เธอ
เอาบตัรเลือกตัง้ไปซอ่นตอนท่ีมนัถกูสง่มาทางไปรษณีย์ เธอเร่ิมท่ีจะ
วิพากษ์วิจารณ์ระบอบประชาธิปไตย”

เม่ือย้อนคดิอีกครัง้ สญัญาณเหลา่นีเ้ป็นตวับง่ชีไ้ด้อยา่งชดัเจนเก่ียว
กบัอิทธิพลใหม ่ๆ ท่ีลกูของตนได้รับมา แตบ่รรดาผู้ เป็นแมก็่ได้อธิบาย
วา่ความกลวั ความสบัสน และแม้กระทัง่ความหวงัลม ๆ แล้ง ๆ ท�าให้
พวกตนไมส่ามารถเข้าใจถงึความร้ายแรงได้ในตอนนัน้ ท่ีส�าคญัท่ีสดุ ผู้
เป็นแมรู้่สกึวา่ตนไมไ่ด้รับการสนบัสนนุท่ีอาจจะสามารถชว่ยชีวิตลกูได้ 
“ฉนัปิดบงัความกงัวลไว้ไมใ่ห้ใครรู้ ฉนักลวัเกินไปท่ีจะพดูถงึเร่ืองนี ้ถ้า
ฉนัรู้วา่สามารถหนัหน้าไปพึง่ใครได้ บางทีฉนัอาจจะสามารถหยดุเขาไว้
ได้” แมอี่กคนหนึง่กลา่ว

สว่นแมอี่กคนได้บอกวา่ หนว่ยงานท่ีมีอ�านาจไมไ่ด้ให้ความส�าคญั
อยา่งจริงจงักบัความวิตกกงัวลของเธอเม่ือเธอพยายามท่ีจะเตือนพวก
เขาวา่ ลกูสาวของเธอก�าลงัพยายามเดนิทางไปยงัซีเรีย “ในฝร่ังเศส 
หนว่ยงานตา่ง ๆ ไมมี่การตดิตอ่กบัผู้ปกครอง พวกเขาไมมี่ความตัง้ใจท่ี
จะท�าเชน่นัน้ เราตา่งท�างานเพ่ือเป้าหมายเดียวกนัจากพืน้ท่ีตา่ง ๆ แต่
ไมส่ามารถสร้างความคืบหน้าใด ๆ ได้”

สืบเน่ืองจากการประชมุครัง้นี ้แนวทางแก้ไขท่ีชดัเจนจงึได้ถกู
ก�าหนดขึน้ ซึง่รวมถงึการปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือกนั
ระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ในท้องถ่ินและครอบครัว และมีการขยาย
บริการให้ค�าปรึกษาและกระบวนการอ้างอิงกรณีตอ่ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการให้ค�าปรึกษา กลยทุธ์เหลา่นีมี้แนวโน้มวา่จะมีประสทิธิผลและ
คุ้มทนุมากท่ีสดุ

ผลตอบรับเชิงบวกจากการประชมุท่ีได้รับจากเหลา่ผู้ เป็นแมแ่ละ
รัฐบาลและตวัแทนจากชมุชน เป็นสิง่ท่ีสนบัสนนุความจ�าเป็นในการ
ส�ารวจหาหนทางในการรวมเอาความเข้าใจเชิงลกึของแมไ่ว้ในการ
สนทนาหารือด้านความมัน่คงอยา่งเป็นทางการ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้าน
ความมัน่คงไมเ่พียงแตพ่บวา่การประชมุนีส้ามารถให้ข้อมลูท่ีหาจากท่ี
อ่ืนไมไ่ด้ แตแ่มย่งักลบัไปยงับ้านของตนด้วยความรู้สกึมีแรงบนัดาลใจ
และพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือครอบครัวอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นภาวะเสี่ยง

ก้าวต่อไป
การปิดชอ่งโหวด้่านข้อมลูถือเป็นก้าวแรกในการวางโครงสร้างด้าน
ความมัน่คงท่ีแข็งแกร่ง สิง่นีส้ามารถท�าได้โดยสว่นใหญ่ด้วยการรวม
เอาความเข้าใจเชิงลกึของแมใ่นชว่งก่อนการถกูชกัจงูให้ใช้ความรุนแรง 
ตามด้วยการพฒันากลยทุธ์เชิงป้องกนัตา่ง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีนา่กงัวล
ในขัน้ต้น และให้แมเ่ป็นบคุคลหลกัในการน�ากลยทุธ์ไปปฏิบตัใิช้
การชว่ยเหลือแมโ่ดยการสร้างเสริมความสามารถเป็นองค์ประกอบ
ส�าคญัในแนวทางปฏิบตัแิบบลา่งสูบ่นนี ้อยา่งไรก็ตาม ในการท่ีจะ
ให้การเสริมก�าลงัในขัน้ต้นดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่การขดัขวางความ
รุนแรงจากความคดิสดุโตง่ได้ ผู้ เป็นแมต้่องได้รับการสนบัสนนุภายใน
สงัคมภาคพลเรือน

บทสรุป
แมคื่อผู้ ท่ีอยูใ่นแนวหน้า สถานะของแมมี่ความส�าคญัมากย่ิงกวา่
หนว่ยงานผู้ มีอ�านาจในท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมายภารกิจให้ตอบสนอง
ตอ่ความอยตุธิรรมแทนท่ีจะเป็นการป้องกนั เน่ืองจากสงัคมในทัว่โลก
ยงัขาดความสามารถในการก�าจดัต้นเหตมุากมายและแหลง่ท่ีมาของ
ข้อความเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรง ทางเลือกเดียวของเราคือการสร้าง
ความยืดหยุน่ขึน้จากภายใน

การแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัพลงัด้านอารมณ์จากภายในซึง่ท�าให้เดก็มี
ความเสี่ยงตอ่การถกูชกัจงูให้หลงเช่ือในอดุมการณ์ของพวกหวัรุนแรง 
เชน่ ความโกรธ ความขุน่เคือง การยอมจ�านน หรือการขาดเป้าหมาย
และการขาดพวกพ้อง จ�าเป็นต้องใช้การให้ความสนใจเป็นรายบคุคล
และการสนบัสนนุจากผู้ ท่ีไว้วางใจได้และพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือ ความ
รุนแรงจากความคดิสดุโตง่ซึง่เข้าใจกนัวา่เป็นอาการอยา่งหนึง่ของ
ความบกพร่องทางอารมณ์ โดยธรรมชาตแิล้วจะอยูน่อกเหนือขอบเขต
ของรัฐบาลและหนว่ยงานผู้ มีอ�านาจในท้องถ่ิน อนัท่ีจริงแล้ว เร่ืองนี ้
จ�าเป็นต้องอาศยัการมีสว่นร่วมของสงัคมภาคพลเรือน

แมคื่อจดุศนูย์กลางของบ้าน แมเ่ป็นคนแรกท่ีรับรู้ถงึความ
เปลี่ยนแปลงในตวัลกู เชน่ ความโกรธ ความกระวนกระวาย และการ
แยกตวัตามล�าพงั แมมี่ความสามารถท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการเข้าถงึและ
เช่ือมโยงกบัลกูของตนได้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ยงัคงเป็นเชน่นัน้ตลอดชว่ง
เวลาท่ีเดก็เหลา่นีมี้ปฏิสมัพนัธ์เพ่ิมมากขึน้กบัโลกภายนอก แมเ่ป็นองค์
ประกอบท่ีส�าคญัในการสร้างความยืดหยุน่ในการใช้ชีวิตในสงัคม

การมุง่เป้าไปท่ีศกัยภาพในเชิงป้องกนัของแมแ่ละการสร้างกลไก
เพ่ือเสริมความสามารถให้กบัแมใ่นฐานะเป็นพนัธมิตรด้านความ
มัน่คงถือเป็นสว่นท่ีจ�าเป็นอยา่งแท้จริงในโครงสร้างด้านความมัน่คง
ท่ีมีประสทิธิผลและคุ้มทนุ สิง่นีเ้ป็นเร่ืองยากและสมควรท่ีจะได้รับ
การยกยอ่งและการสนบัสนนุ โดยรวมแล้วไมเ่พียงแตแ่มเ่ทา่นัน้ท่ีจะ
ได้ประโยชน์มากท่ีสดุ แตโ่ลกโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์จากความ
พยายามนีด้้วยเชน่กนั.  o
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การรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ มีสว่นได้เสียในทะเลจีนใต้ หาทางแก้ไขการถมทะเลของจีนเพ่ือสร้าง

พืน้ท่ีและความล้มเหลวในการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นายจรีี โคมเิน็ก  |  ภาพโดย รอยเตอร์ 

ม่ือมองในด้านสิง่แวดล้อม ทะเลจีนใต้คือขมุทรัพย์ของ
นานาชาติเน่ืองจากท่ีน่ีเป็นแหลง่ท่ีมีความหลากหลายของ
ชีวภาพทางทะเลท่ีคิดเป็นปริมาณหนึง่ในสามของโลก นอก

เหนือจากความงามของน�า้ทะเลสีน�า้เงินเข้มและสีเขียวแล้ว ภมิูภาค
นีย้งัเปรียบเสมือนเสาหลกัท่ีส�าคญัย่ิงทางด้านระบบนิเวศของโลก 
ทะเลจีนใต้สร้างความมัน่คงทางอาหารแก่สตัว์ทะเล และเป็นแหลง่
โปรตีนส�าคญัในแตล่ะวนัของประชากรหนึง่ในเจ็ดของโลก 

“หากไมร่วมจีน คาดวา่นา่จะมีประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศ  
รอบ ๆ ทะเลจีนใต้ราว 500 ล้านคนต้องพึง่พาปลาท่ีจบัได้ในภมิูภาค
นีเ้ป็นแหลง่อาหารประจ�าวนั” ดร.อลนั ฟรีดแลนเดอร์ นกัชีววิทยาทาง
ทะเลแหง่มหาวิทยาลยัฮาวาย วิทยาเขตมาเนา กลา่ว 

ดร.ฟรีดแลนเดอร์และนกัวิทยาศาสตร์อีกหลายคนเช่ือวา่ ทกุ
ประเทศในภมิูภาคนี ้ทัง้บรูไน จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ 
ไต้หวนัและเวียดนาม ล้วนท�าการประมงเกินขนาด ซึง่ท�าให้กรณีพิพาท
เร่ืองอาณาเขตท่ีรุนแรงอยูแ่ล้วย่ิงเลวร้ายขึน้ไปอีก 

“น�า้มนัและก๊าซไมใ่ชเ่ร่ืองใหญ่พอท่ีจะเป็นประเดน็ แตป่ริมาณปลา
ในทะเลตา่งหากท่ีเป็นประเดน็” ดร.จอห์น แมกมานสั ศาสตราจารย์ผู้
สอนวิชาชีววิทยาทางทะเลของมหาวิทยาลยัไมอามีกลา่ว 

ดร.แมกมานสัยงัระบดุ้วยวา่ รัฐบาลจีนสนบัสนนุน�า้มนัให้แก่เรือ
ประมงพาณิชย์ 50,000 ล�าท่ีเข้ามาจบัปลาในทะเลจีนใต้ รวมถงึเรือท่ี
อยูใ่นหมูเ่กาะสแปรตลีและบริเวณรอบ ๆ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้ง
สงู “เรือประมงเหลา่นีต้ดิตัง้อปุกรณ์สื่อสารประสทิธิภาพสงูเพ่ือให้ลกู
เรือสามารถขอความชว่ยเหลือจากทหารหรือหนว่ยยามฝ่ังของจีนหาก
รู้สกึวา่ตนถกูท้าทายจากเรือท่ีตดิธงของประเทศอ่ืนท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่
กบัทะเลจีนใต้” ดร.แมกมานสักลา่ว 

“กฎข้อแรกคือ ห้ามให้เงินสนบัสนนุการท�าประมง” ดร.แมกมานสั
กลา่วเพ่ิมเติมโดยระบวุา่ นโยบายดงักลา่วจะน�าไปสูก่ารท�าการประมง
เกินขนาดในภมิูภาคแหง่นี ้

นกัวิทยาศาสตร์ประมาณการวา่ การท�าการประมงเกินขนาดสง่
ผลให้สตัว์น�า้ท่ีเป็นนกัลา่ท่ีอยูบ่นสดุของหว่งโซอ่าหารในทะเลจีนใต้
มีจ�านวนลดลงถงึร้อยละ 50 จากปี พ.ศ. 2503 ถงึปี พ.ศ. 2543 สตัว์
น�า้เหลา่นี ้ได้แก่ ปลาเก๋า ปลากระพง ปลามง ปลาทนูา่ (หกสายพนัธุ์) 
ปลาแมกเคอเรล (หลายสายพนัธุ์) และฉลาม ซึง่ยงัคงเป็นเป้าหมาย
หลกัของการท�าประมงเชิงพาณิชย์ในทะเลจีนใต้ 

“จากการประมาณการอยา่งอนรัุกษ์นิยม ผมเช่ือวา่อีกเพียงหนึง่
ทศวรรษนบัจากนีเ้ราจะไปถงึจดุท่ีไมส่ามารถแก้ไขความเสียหายท่ีเกิด

กบัสิง่มีชีวิตในทะเลจีนใต้ได้ หากเราไมท่�าอะไรบางอยา่งโดยเร็วเพ่ือ
หยดุการท�าประมงเกินขนาด และการท�าลายแนวปะการังจากการขดุ
ลอกและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง” ดร.ฟรีดแลนเดอร์กลา่ว 

แม้วา่หลายประเทศรวมทัง้จีน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์และเวียดนาม
จะยงัคงมีก�าลงัทหารประจ�าการอยูใ่นทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะเวียดนาม
ซึง่มีจ�านวนทหารมากท่ีสดุ แตใ่นชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมานี ้จีนถือเป็น
ประเทศท่ีด�าเนินยทุธศาสตร์แบบแข็งกร้าวมากท่ีสดุเพ่ือยดึครองและ
แปรเปลี่ยนแนวปะการังและโขดหิน (ซึง่ปกตจิะจมอยูใ่ต้น�า้ยกเว้น
ในชว่งน�า้ลง) ในหมูเ่กาะสแปรตลีให้กลายเป็นคา่ยทหาร โดยมีจดุ
ประสงค์ในการอ้างสทิธิเหนืออาณาเขตเพ่ิมขึน้ในภมิูภาคนีเ้พ่ือขยาย
ขอบเขตการท�าประมงเชิงพาณิชย์ซึง่ขดักบัหลกัความยัง่ยืน 

จีนซึง่เป็นประเทศท่ีมีเรือขดุมากท่ีสดุในโลกก�าลงัด�าเนินการตาม
นโยบายขดุทรายเพ่ือเพ่ิมขนาดฐานท่ีมัน่ดา่นนอกของตนในหมูเ่กาะ  
สแปรตลี การกระท�าดงักลา่วสง่ผลเสียตอ่แนวปะการังในแถบนี ้ซึง่เป็น
แหลง่ของสตัว์ทะเลนานาชนิดท่ีเช่ือวา่มีความหลากหลายมากกวา่ท่ี
พบในฮาวายหรือแคริบเบียนราว ๆ ห้าถงึเจ็ดเทา่ 

“สนัปะการังมีความส�าคญัมาก และต้องอยูใ่นสภาพสมบรูณ์
เพราะมนัไมไ่ด้เป็นแคท่ี่อยูข่องสตัว์น�า้นานาชนิดเทา่นัน้ แตย่งัชว่ย
ป้องกนับงึน�า้เคม็ซึง่เป็นท่ีวางไขข่องปลาและสตัว์น�า้อ่ืน ๆ บงึน�า้เคม็
ท�าหน้าท่ีเป็นแหลง่อนบุาลส�าหรับตวัออ่นของปลา” ดร.แมกมานสั
กลา่ว 

ภมิูภาคนีเ้ป็นท่ีอยูข่องตวัออ่นจ�านวนมหาศาลซึง่ถือเป็นต้นก�าเนิด
ความอดุมสมบรูณ์ของสิง่มีชีวิตในทะเล แตใ่นขณะเดียวกนัท่ีน่ีก็ก�าลงั
ถกูท�าลายอยา่งเป็นระบบด้วยวิธีการท่ีเป็นอนัตราย ตามความเหน็ของ
ดร.แมกมานสัและนกัชีววิทยาทางทะเลอ่ืน ๆ ท่ีท�าการศกึษาวิจยัเก่ียว
กบัทะเลจีนใต้ 

“ทกุประเทศท่ีมีอาณาเขตตดิกบัทะเลจีนใต้ตา่งพากนัจบัปลาท่ี
อยูใ่กล้กบัแนวชายฝ่ังของตนเองไปจนแทบจะหมดเกลีย้ง จงึต้องออก
เรือไปท�าการประมงหา่งฝ่ังไกลออกไปเร่ือย ๆ สิง่หนึง่ท่ีเราต้องใช้เวลา
นานมากกวา่จะเข้าใจก็คือ ทัง้ ๆ ท่ีมีการท�าประมงเกินขนาดกนัอยา่ง
แพร่หลาย ท�าไมเราจงึไมเ่หน็วา่สตัว์ทะเลหลายชนิดหายไปจากแถบ
นี ้และค�าตอบก็คือตวัออ่นของสตัว์น�า้มากมายท่ีพบในแนวปะการัง
นัน่เอง” ดร.แมกมานสักลา่ว 

ประเทศหนึง่ท่ีคอยดแูลปกป้องแนวปะการังตามแนวชายฝ่ังของ
ตนมาโดยตลอดคือบรูไน ซึง่ออกกฎหมายห้ามท�าการประมงใกล้กบั
แทน่ขดุเจาะน�า้มนักลางทะเลโดยเดด็ขาด 

เ
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เราจะเหน็ได้จากโปรแกรม
กูเกลิ เอร์ิธ ว่าจนีได้สร้าง

เกาะเทยีมขนาด 12.82 
ตารางกโิลเมตร และได้
ถมแนวปะการังระหว่าง

กระบวนการก่อสร้างไปด้วย 
ตวัอย่างเช่น แนวปะการัง

มสิชีฟกห็ายไปจนหมด”

“
— ดร.จอห์น แมกมานัส ศาสตราจารย์ด้าน
ชีววทิยาทางทะเลแห่งมหาวทิยาลัยไมอามี 

นักด�าน�า้ลอยอยู่เหนือดงปะการังซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปะการังทีต่าย
แล้วใกล้กบัเกาะทโิอแมนในทะเลจนีใต้ นักวทิยาศาสตร์วติกว่า
โครงการถมทะเลเพือ่สร้างพืน้ทีข่องจนีในหมู่เกาะสแปรตลไีด้ก่อ
ให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบปะการังทีส่�าคญั
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ความพยายาม
ม่ือต้องเผชิญกบัความเสี่ยงโดยแท้จริงวา่ฝงู

ปลาท่ีเคยมีอยูอ่ยา่งอดุมสมบรูณ์ก�าลงัจะ

หายไปเน่ืองจากการท�าประมงเกินขนาดและการ

ท�าลายแนวปะการัง รัฐบาลฟิลปิปินส์จงึด�าเนิน

มาตรการตา่ง ๆ เพ่ือให้แนใ่จวา่สภาพแวดล้อมทาง

ทะเลภายในนา่นน�า้อธิปไตยของตนจะปลอดภยั

จากการบริหารจดัการท่ีผิดพลาด 

“ทางการฟิลปิปินส์ได้ท�าโครงการฟืน้ฟปูะการัง

เพ่ือเยียวยาปะการังท่ีเสียหายให้กลบัมามีสภาพ

ดีดงัเดมิ” ดร.เอด็การ์โด โกเมซ ศาสตราจารย์

เกียรตคิณุประจ�าภาควิชาชีววิทยาทางทะเล

แหง่สถาบนัศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

มหาวิทยาลยัฟิลปิปินส์กลา่ว 

“ปัจจบุนั ก�าลงัมีการศกึษาสภาพความเสีย

หายของปะการัง และหวงัวา่เรานา่จะทราบผล

ภายในสองปีนี”้ ดร.โกเมซกลา่วเพ่ิมเตมิ 

ฟิลปิปินส์เป็นหวัหอกในการอนรัุกษ์สิง่

แวดล้อมเพ่ือคุ้มครองการประมงและทรัพยากร

ทางทะเลรวมทัง้ระบบปะการังในภมิูภาคมาหลาย

ปีแล้ว ตวัอยา่งเชน่ รัฐบาลฟิลปิปินส์ได้ก่อตัง้

ส�านกังานประมงและทรัพยากรทางทะเลขึน้ในปี 

พ.ศ. 2541 

นายเอซสิ เปเรซ ผู้อ�านวยการส�านกังาน

ประมงและทรัพยากรทางทะเลและปลดักระทรวง

การเกษตรฟิลปิปินส์ ได้ตอกย�า้ความส�าคญัของ

ทรัพยากรเหลา่นีท่ี้ชว่ยสร้างอาชีพแก่ชาวประมง

ฟิลปิปินส์ การท�าลายแนวปะการังอยา่งไมล่ดละ

จะสง่ผลกระทบกบัชมุชนประมงอยา่งน้อยเก้าแหง่

ตลอดแนวชายฝ่ังทางตะวนัตกของประเทศ ซึง่

เทา่กบัชีวิตชาวบ้านกวา่ 12,000 ชีวิตท่ีมีรายได้

หลกัจากอาชีพท�าประมง 

“เราอยากให้จีนเคารพข้อผกูพนัสากลและ

นกึถงึประชาชนนบัล้าน ๆ คน ไมใ่ชเ่ฉพาะใน

ฟิลปิปินส์เทา่นัน้ ท่ีต้องพึง่พาทรัพยากรทางทะเลท่ี

ส�าคญัอยา่งย่ิงเหลา่นี”้ นายเปเรซกลา่ว “เราไมอ่าจ

ยอมให้จีนท�าการถมทะเลเพ่ือสร้างพืน้ท่ีและท�าการ

ประมงแบบท�าลายสิง่แวดล้อมตอ่ไปได้ เพราะนัน่

อาจเป็นอนัตรายตอ่ความมัน่คงทางอาหารของ

โลกและความหลากหลายทางชีวภาพ” นายเปเรซ 

อธิบาย 

นอกจากนี ้ส�านกังานประมงและทรัพยากร

ทางทะเลยงัปิดแหลง่ประมงบางสว่นซึง่จ�านวนสาย

พนัธุ์ปลาลดลงจนนา่ตกใจเน่ืองจากการท�าประมง

เกินขนาด หรือในจดุท่ีปะการังและตวัออ่นของสตัว์

กระบวนการขุดทรายจากทะเลเพือ่สร้างแผ่นดนิใหม่ตามแบบฉบับของจนี อาจมผีล 
กระทบร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมู่เกาะทีม่คีวามเปราะบางในทะเลจนีใต้

หลักฐานทางดาวเทยีม
บรรดานกัวิทยาศาสตร์กลา่ววา่ มีหลกัฐานมากมายท่ีแสดงให้เหน็วา่รัฐบาลจีนก�าลงั
ขยายขนาดของแนวปะการังและโขดหินในหมูเ่กาะสแปรตลีอยา่งอกุอาจด้วยการขดุลอก
ทรายและน�าไปถมบริเวณแนวปะการังท่ีเปราะบาง แนวปะการังและโขดหินเหลา่นีโ้ดย
ปกตจิะจมอยูใ่ต้น�า้ยกเว้นในชว่งน�า้ลง 

“เราจะเหน็ได้จากโปรแกรมกเูกิล เอิร์ธ วา่จีนได้สร้างเกาะเทียมขนาด 12.82 ตาราง
กิโลเมตร และได้ถมแนวปะการังระหวา่งกระบวนการก่อสร้างไปด้วย ตวัอยา่งเชน่ แนว
ปะการังมิสชีฟก็หายไปจนหมด” ดร.แมกมานสักลา่ว 

ดร.แมกมานสักลา่ววา่ยงัมีเกาะอ่ืน ๆ อีก 20 เกาะท่ีมีร่องรอยของการขดุลอก โดย
รัฐบาลจีนได้น�ากองเรือออกไปขดุลอกทรายจากหมูเ่กาะใกล้เคียง 

“การถมทรายได้ท�าลายแนวปะการังในบริเวณเกาะตา่ง ๆ เจ็ดเกาะ และยงัมีเกาะ
อ่ืน ๆ อีก 20 เกาะท่ีก�าลงัมีความเสี่ยง” ดร.แมกมานสักลา่ว เม่ือสนัปะการังได้รับความ
เสียหาย เกาะก็จะถกูคลื่นกดัเซาะได้งา่ยขึน้ในฤดพูายไุต้ฝุ่ น และในท่ีสดุก็ต้องท�าการขดุ
ลอกทรายเพ่ิมเติมเพ่ือซอ่มแซมเกาะเทียมท่ีสร้างขึน้เน่ืองจากมีการสญูเสียพืน้ท่ีไปในชว่ง
ไต้ฝุ่ น 

การแก้ไขปัญหาด้วยวธีิการทางกฎหมาย 
เหลา่นกัวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐจากภมิูภาคทะเลจีนใต้และผู้ เช่ียวชาญด้าน
กฎหมายระหวา่งประเทศตา่งเหน็พ้องกนัวา่ มีวิธีการแก้ปัญหาท่ีจะชว่ยป้องกนัไมใ่ห้จีน
ท�าลายแนวปะการังอยา่งตอ่เน่ืองโดยมีจดุประสงค์เพ่ือการอ้างสทิธิ อยา่งไรก็ตาม วิธี
การแก้ปัญหาต้องมีความเหน็ชอบร่วมกนัระหวา่งนานาชาต ิ“ประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาค
ทะเลจีนใต้อาจใช้กลไกทางกฎหมายเพ่ือหยดุยัง้การท�าลายแนวปะการังท่ีด�าเนินอยูใ่น
ปัจจบุนั แตปั่ญหาคือ การใช้กลไกดงักลา่วจะบรรลผุลส�าเร็จก็ตอ่เม่ือมีเจตจ�านงทางการ
เมืองท่ีจะกระท�าการดงักลา่วเทา่นัน้” ดร.ยนูา ลีออนส์ จากศนูย์กฎหมายระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัแหง่ชาตสิงิคโปร์กลา่ว 

บรรดาผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัปัญหาดงักลา่วเหน็พ้องวา่ สมาคมประชาชาตแิหง่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต้องมีสว่นร่วมในการด�าเนินการนี ้อยา่งไรก็ตาม ผู้

เ
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ข้อมลูจาก: ส�านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาตใินการบรรยายเร่ือง 
“การท�าลายระบบนิเวศปะการังและการใช้ทรัพยากรสตัว์ท่ีใกล้
จะสญูพนัธุ์มากเกินศกัยภาพ: การท�าลายความหลากหลายทาง
ชีวภาพและผลติผลทางเศรษฐกิจ” โดยศาสตราจารย์เกียรตคิณุ 
ดร.เอด็การ์โด ดี. โกเมซ และคณะ จากสถาบนัศกึษาด้าน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลแหง่มหาวิทยาลยัฟิลปิปินส์ 

พืน้ที่ระบบนิเวศแนวปะการังในหมู่เกาะสแปรตลีโดย
ประมาณที่ถูกจนีท�าลาย ณ เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2558 

ภาพ 1 

แนวปะการัง 
พืน้ท่ีท่ีถกูท�าลาย 
(เฮกตาร์)

กาเวน 14

ยูเนียนนอร์ธ 7.5

ยูเนียนเซาท์ 12.5

คูอาร์เตอรอน 12

เฟียรี ครอส 265

รวมพืน้ที่ถมทะเล 311

ส�านกังานประมงและทรัพยากรทางทะเลในสงักดั
กระทรวงการเกษตรฟิลปิปินส์ เป็นหนว่ยงานภาค
รัฐท่ีรับผิดชอบการพฒันา ปรับปรุง จดัการและ
อนรัุกษ์การประมงและทรัพยากรทางทะเลของ
ประเทศ 

ภารกิจของส�านกังานประมงและทรัพยากรทาง
ทะเล: 

• อนรัุกษ์ คุ้มครองและบริหารจดัการการ
ประมงและทรัพยากรทางทะเลของประเทศ
เพ่ือความยัง่ยืน

• บรรเทาความยากจนและสร้างอาชีพเสริม
แก่ชาวประมงพืน้บ้าน

• เพ่ิมประสทิธิภาพในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้
ภายในขีดจ�ากดัทางนิเวศวิทยา

• ใช้ทรัพยากรนอกชายฝ่ังและในทะเลลกึ
อยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ

• พฒันาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

ส�านักงานประมงและ
ทรัพยากรทางทะเล
ของฟิลิปปินส์ 

ข้อมลูจาก: http://www.bfar.da.gov.ph/aboutUS

นายจีรี โคมิเน็ก ด้านสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์ความพยายาม
น�า้ ตกอยูใ่นความเสี่ยงท่ีจะถกูท�าลาย พืน้ท่ีท�าการ

ประมงจะถกูปิดไปเร่ือย ๆ จนกวา่สตัว์ทะเลจะมี

เวลามากพอท่ีจะฟืน้คืนสูส่ภาพปกต ิ

“นา่เสียดายท่ีเราไมส่ามารถท�าการศกึษาแบบ

เดียวกนันีใ้นหมูเ่กาะสแปรตลีเน่ืองจากทางการจีน

ไมอ่นญุาตให้เราเข้าไปในบริเวณดงักลา่ว ทกุครัง้

ท่ีคณะนกัวิทยาศาสตร์ของเราพยายามจะเข้าไป

ในพืน้ท่ีก็จะพบกบัเรือของกองทพัเรือหรือหนว่ย

ยามฝ่ังของจีนท่ีบงัคบัให้คณะของเรากลบัออกมา” 

ดร.โกเมซกลา่ว 

จีนได้ท�าลายแนวปะการังไปแล้วเป็นพืน้ท่ี

อยา่งน้อย 800 เฮกตาร์ ด้วยการเทปนูซีเมนต์หรือ

การขดุทราย ดร.โกเมซระบแุละกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ 

ปะการังท่ีเสียหายจากการกระท�าดงักลา่วต้องใช้

เวลานานนบั 100 ปีจงึจะฟืน้ตวักลบัมาได้

“ปัญหาคือเราไมท่ราบวา่ปะการังเสียหายหรือ

ถกูท�าลายไปมากแคไ่หนแล้ว” ดร.โกเมซกลา่ว 

การศกึษาของนกัวิจยัชาวฟิลปิปินส์เปิดเผย

วา่ เม่ือถงึเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 จีนได้ท�าลาย

พืน้ท่ีบางสว่นในหมูเ่กาะสแปรตลีไปเรียบร้อยแล้ว 

รวมถงึสว่นหนึง่ของแนวปะการังเฟียรี ครอส และ

แนวปะการรังกาเวน ซึง่คาดวา่นา่จะกินพืน้ท่ีราว 

311 เฮกตาร์ (ภาพ 1) นอกจากนี ้ดร.โกเมซซึง่ได้

รับรางวลันกัวิทยาศาสตร์แหง่ชาตขิองฟิลปิปินส์

ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ยงัระบดุ้วยวา่ ประเทศท่ี

ตัง้อยูร่อบทะเลจีนใต้ต้องแบกรับความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจคดิเป็นมลูคา่ 108.9 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (หรือประมาณ 3,916 ล้านบาท) ตอ่ปี ทัง้นี ้

ค�านวณจากผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของ

ระบบนิเวศตอ่สขุภาวะของมนษุย์ซึง่คดิเป็นมลูคา่ 

350,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 12.6 ล้าน

บาท) ตอ่เฮกตาร์ตอ่ปี ดร.โกเมซเปิดเผยข้อมลูนี ้

ระหวา่งการแถลงขา่วในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

ดร.โกเมซระบวุา่ นอกจากจะก่อสร้างฐานท่ีมัน่

ทางทหารในทะเลฟิลปิปินส์ตะวนัตกแล้ว การท่ีเรือ

ประมงสญัชาตจีินลกัลอบจบัหอยมือเสือ ปะการัง 

และสตัว์น�า้อ่ืน ๆ ก็ท�าความเสียหายให้กบัความ

สมดลุทางนิเวศวิทยาของพืน้ท่ีซ�า้แล้วซ�า้เลา่ หอยท่ี

ได้จากการท�าประมงผิดกฎหมายจะถกูขนสง่ไปยงั

จีนแผน่ดนิใหญ่ โดยเฉพาะท่ีมณฑลไหห่นาน เพ่ือ

แปรรูปและจ�าหนา่ยเป็นของท่ีระลกึ เชน่ งานฝีมือ

จากปะการัง ก�าไลเปลือกหอย สร้อยเปลือกหอย 

และเปลือกหอยแกะสลกั “แนวปะการังอนัอดุม

สมบรูณ์ในทะเลฟิลปิปินส์ตะวนัตกไมไ่ด้มีความ

ส�าคญัเฉพาะกบัมนษุย์เทา่นัน้ แตย่งัมีผลตอ่การ

เพ่ิมผลผลติของทรัพยากรสตัว์น�า้ในบริเวณทะเล

ชายขอบทวีปจากสภาวะเช่ือมตอ่ของตวัออ่นของ

สตัว์น�า้อีกด้วย” ดร.โกเมซอธิบาย 

ก่อนหน้านี ้กระทรวงการตา่งประเทศฟิลปิปินส์

เคยเรียกร้องให้จีนหยดุถมทะเลเพ่ือสร้างเกาะ

เทียมในทะเลฟิลปิปินส์ตะวนัตก ซึง่ไมเ่พียงท�าลาย

สมดลุทางนิเวศเทา่นัน้ แตย่งั “คกุคามสนัตภิาพ

และเสถียรภาพในภมิูภาค” ด้วย

ในอดีต ฟิลปิปินส์พึง่พาทะเลจีนใต้ในการท�า

ประมงคิดเป็นร้อยละ 25 ของผลผลติปลาทัง้หมด

ของประเทศ แตใ่นชว่งไมก่ี่ปีมานีรั้ฐบาลจีนปฏิเสธ

ไมย่อมให้เรือประมงฟิลปิปินส์เข้ามาจบัปลาใน

แหลง่ประมงหลายจดุในทะเลจีนใต้

“ชว่งสองปีท่ีผา่นมา ทางการจีนห้ามชาว

ประมงฟิลปิปินส์จบัปลาท่ีหมูเ่กาะปะการังสการ์

โบโรห์ โชล หรือในบริเวณใกล้เคียง เรือของกองทพั

เรือและหนว่ยยามฝ่ังจีนถงึกบัฉีดน�า้จากทอ่ฉีดน�า้

อดัแรงดนัใสล่กูเรือประมงฟิลปิปินส์ ลองนกึดวูา่จะ

เป็นอยา่งไรถ้าเราถกูห้ามท�าประมงในบริเวณท่ีเรา

จบัปลามาหลายชัว่คน” ดร.โกเมซกลา่ว 

รัฐบาลฟิลปิปินส์ใช้กระบวนการทางกฎหมาย

เพ่ือคดัค้านการกระท�าของจีนด้วยการน�าข้อพิพาท

เก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและการอ้างสทิธิใน

พืน้ท่ีภายในเส้นประเก้าเส้นไปร้องเรียนตอ่คณะ

อนญุาโตตลุาการสหประชาชาตเิพ่ือให้มีการตดัสนิ

ชีข้าด 

“ประเทศท่ีอ้างสทิธิควรพยายามแก้ไขข้อ

พิพาทเร่ืองอาณาเขตด้วยสนัตวิิธี เชน่ การเจรจา

และการหารือ โดยไมต้่องใช้ก�าลงัหรือขูว่า่จะใช้

ก�าลงัเพ่ือบงัคบัให้เป็นไปตามการอ้างสทิธิของ

ตนแตเ่พียงฝ่ายเดียว ทัง้นีเ้พ่ือรักษาสนัตภิาพ 

เสถียรภาพและความมัน่คงในภมิูภาค” นายชาร์ลส์ 

โฮเซ โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศฟิลปิปินส์ระบ ุ

การถมทะเลเพ่ือสร้างพืน้ท่ีของจีนเป็น 

“กิจกรรมท่ีละเมิดปฏิญญาวา่ด้วยแนวปฏิบตัขิอง

ภาคีในทะเลจีนใต้ พ.ศ. 2545 ระหวา่งอาเซียน

และจีนอยา่งร้ายแรง กิจกรรมเหลา่นีท้�าให้สภาพ

แวดล้อมทางทะเลและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในทะเลของภมิูภาคเสียหายจนไมอ่าจแก้ไข

ได้ ฟิลปิปินส์ขอให้จีนใสใ่จข้อเรียกร้องของภมิูภาค

และประชาคมโลกท่ีต้องการให้จีนยตุกิิจกรรมท่ี

ก�าลงัด�าเนินอยูแ่ละปฏิบตัติามความในข้อ 5 ของ

ปฏิญญาดงักลา่ว” นายโฮเซกลา่วเพ่ิมเตมิ 



50 IAPD FORUM

ตดัไม้ทัง้ป่าเพื่อท�าลานจอดรถ
นกัวิทยาศาสตร์เตือนภยัจากการถมทะเลของจีนเพ่ือสร้างพืน้ท่ีบนแนวปะการัง  
รอยเตอร์

หลา่นกัวิทยาศาสตร์กงัวลวา่ การถมทะเลสร้าง
เกาะเทียมของจีนในหมูเ่กาะสแปรตลีซึง่เป็นดนิ

แดนพิพาทในทะเลจีนใต้สร้างความเสียหายอยา่งร้าย
แรงตอ่ระบบปะการังท่ีส�าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ และจะยงัคงสร้างความเสียหายเชน่
นีต้อ่ไป 

การท่ีจีนใช้ปะการังและทรายท่ีขดุขึน้มาเพ่ือ
สร้างเกาะเทียมบนแนวปะการังเจ็ดแห่งยงัได้ท�าลาย
ระบบปะการังในพืน้ท่ีโดยรอบอีกด้วย นัน่หมายความ
ว่าพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหาย อาจกว้างใหญ่กว่า
ท่ีคาดการณ์ไว้ในตอนแรก ตามค�ากล่าวของนกั
วิทยาศาสตร์หลายรายท่ีศกึษาภาพหมู่เกาะสแปรตลี
ท่ีถ่ายจากเทียม 

ความกงัวลดงักลา่วสวนทางกบัถ้อยแถลงอยา่ง
เป็นทางการของจีนท่ีระบวุา่รัฐบาลยดึมัน่ในการ
พิทกัษ์ปะการังและสภาพแวดล้อมทางทะเลอ่ืน ๆ 
ในทะเลจีนใต้ตามข้อผกูพนัภายใต้อนสุญัญาของ
สหประชาชาติ 

ดร.จอห์น แมกมานสั นกัชีววิทยาทางทะเลช่ือดงั
แหง่มหาวิทยาลยัไมอามีซึง่ท�าวิจยัในทะเลจีนใต้ร่วม
กบักลุม่นกัวิทยาศาสตร์ชาวฟิลปิปินส์ กลา่วกบับรรดา
ผู้ เช่ียวชาญในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 วา่ การถม
ทะเลเพ่ือสร้างเกาะเทียมของจีน “สง่ผลให้พืน้ท่ีแนว
ปะการังเกิดความเสียหายถาวรในอตัราท่ีรวดเร็วท่ีสดุ
ในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาต”ิ 

นอกเหนือจากบริเวณท่ีท�าการก่อสร้างแล้ว 
ปะการังในบริเวณกว้างยงัถกูท�าลายจากการขดุทราย
จากบงึน�า้เคม็เพ่ือน�าไปใช้บนเกาะใหมแ่ละการขดุลอก
พืน้ทะเลเพ่ือเข้าถงึเกาะใหมด่งักลา่ว ดร.แมกมานสั
เขียนในกระดานขา่วสมทุรศาสตร์บนเวบ็ไซต์ท่ีอยู่
ภายใต้การดแูลขององค์การบริหารสมทุรศาสตร์และ
บรรยากาศแหง่ชาตสิหรัฐอเมริกาซึง่เป็นหนว่ยงานของ
รัฐบาลกลาง 

ดร.แมกมานสัสนบัสนนุให้ประเทศท่ีอ้างกรรมสทิธ์ิ
ลืมข้อพิพาทระหวา่งกนัไปก่อน และสร้าง “สวน
สนัตภิาพ” ทางทะเลเพ่ืออนรัุกษ์สิง่ท่ียงัเหลืออยู ่

“ผมไมรู้่จะหาค�าไหนมาอธิบายสิง่ท่ีเกิดขึน้
นอกจากจะเปรียบเทียบด้วยส�านวนท่ีเรามกัจะได้ยิน
บอ่ย ๆ ในแวดวงป่าไม้ นัน่ก็คือ พวกเขาตดัไม้ทัง้ป่า
เพ่ือท�าลานจอดรถ” ดร.แมกมานสักลา่ว 

การวิพากษ์วิจารณ์ของตา่งชาตสิว่นใหญ่เก่ียวกบั
การสร้างเกาะใหมข่องจีนจะมุง่เน้นท่ีความตงึเครียดท่ี
เกิดขึน้ หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่เสรีภาพในการ
เดนิเรือ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือรัฐบาลจีนกลา่ววา่สิง่
ก่อสร้างของตนจะมีวตัถปุระสงค์ทางทหารท่ียงัไมร่ะบุ
ภารกิจอีกด้วย 

มีเพียงฟิลปิปินส์เทา่นัน้ท่ีกลา่วหาจีนอยา่งเปิด
เผยวา่เป็นสาเหตท่ีุท�าให้ระบบนิเวศเสียหาย รัฐบาล
ฟิลปิปินส์ระบวุา่การถมทะเลเพ่ือสร้างพืน้ท่ีของจีน
ท�าให้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่กบัทะเลจีนใต้
ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจถงึ 281 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 10,108 ล้านบาท) ตอ่ปี เม่ือ
ถกูถามเก่ียวกบัสิง่ท่ีนกัวิทยาศาสตร์กงัวล กระทรวง
การตา่งประเทศของจีนก็อ้างแถลงการณ์เม่ือเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2558 ของทบวงกิจการทางมหาสมทุร
ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูลงานด้านทะเลของจีนท่ี
ระบวุา่ จีนมีมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมมากมาย 

“ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศปะการังจะมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีท่ีเกิดขึน้ชัว่คราว และสามารถควบคมุและ
ฟืน้ฟไูด้” กระทรวงการตา่งประเทศของจีนชีแ้จง 

และปฏิเสธท่ีจะให้ความเหน็เพ่ิมเติมในประเดน็นี ้

ความหลากหลายทางชีวภาพ
เจ้าหน้าท่ีสหรัฐฯ ระบวุา่ เรือขดุของจีนได้ขดุทราย
ในหมูเ่กาะสแปรตลีเพ่ิมขึน้อีก 2,000 เอเคอร์ (800 
เฮกตาร์ หรือ 8 ตารางกิโลเมตร) นบัตัง้แตป่ลายปี พ.ศ. 
2556 เป็นต้นมา 

ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอ้างสทิธิโดยเฉพาะเวียดนาม 
ได้ถมทะเลเพ่ือรองรับฐานท่ีมัน่ท่ีมีอยู ่หรือขยาย
ทา่เรือและทางว่ิงเคร่ืองบนิแตใ่นขนาดท่ีเลก็กวา่จีน
มาก ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอ้างสทิธิในหมูเ่กาะสแปรตลียงั
ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์และไต้หวนั 

นกัวิทยาศาสตร์ระบวุา่แม้แนวปะการังในหมูเ่กาะ
สแปรตลีจะมีขนาดคอ่นข้างเลก็เม่ือเทียบกบัระบบ
ปะการังอ่ืน ๆ ท่ีส�าคญัของโลก แตก็่ถือวา่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพ ตวัออ่นปะการังและปลาจะชว่ย
ขยายพนัธุ์แนวปะการังตามชายหาดท่ีถกูคกุคามได้ 

นอกจากนีม้นัยงัเป็นท่ีอยูข่องสตัว์ทะเลท่ีใกล้จะ
สญูพนัธุ์นานาชนิด เชน่ หอยมือเสือ พะยนูและเตา่สาย
พนัธุ์ตา่ง ๆ 

จากผลการศกึษาเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
โดยสถาบนัศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศราชา
รัตนมัของสงิคโปร์ นางยนูา ลีออนส์ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และกฎหมายทางทะเลพบวา่นอกจาก
แนวปะการังทัง้เจ็ดแหง่แล้ว ปะการังน�า้ตืน้และพืน้ท่ี 
อ่ืน ๆ ท่ีไมมี่เจ้าของก็ถกูขดุลอกเพ่ือน�ามาสร้างเกาะ
เทียมในบริเวณใกล้เคียงด้วย 

“ปัจจบุนัแนวปะการังท่ีไมเ่คยถกูแตะต้องมานาน
หลายศตวรรษเพราะอยูใ่นทะเลอนัไกลโพ้นก็หายไป
จนหมด” นางลีออนส์เขียนหลงัท�าการศกึษาวิจยัท่ี
ประกอบด้วยการส�ารวจภาพถ่ายดาวจากเทียมความ
ละเอียดสงู 

นางลีออนส์ซึง่เป็นนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัแหง่
ชาตสิงิคโปร์กลา่ววา่ เธอได้เหน็หลกัฐานใหม ่ๆ เก่ียว
กบัการขดุแนวปะการังมาถมทะเลในรูปแบบท่ีจีนนิยม
กระท�า แตอ่ยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเตมิวา่เกิดอะไร
ขึน้บ้างและใครอยูเ่บือ้งหลงั 

“ขนาดของการขดุลอกแนวปะการังท่ีก�าลงัด�าเนิน
อยูใ่นเกาะร้างท่ีหา่งไกลในทะเลจีนใต้นัน้ใหญ่โตอยา่ง
ท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนในชว่งประวตัศิาสตร์สมยัใหม่
ของมนษุยชาต”ิ นางลีออนส์กลา่ว 

“ดเูหมือนวา่เรือขดุของจีนจะเป็นต้นเหตขุองความ
เสยีหายใหญ่หลวงท่ีเกิดขึน้ แตเ่ราไมท่ราบวา่โดยรวม
แล้วเกิดความเสยีหายมากน้อยเพียงใด รวมทัง้ความเสยี
หายท่ีเกิดจากสาเหตอ่ืุนก่อนท่ีจีนจะเร่ิมสร้างเกาะเทียม” 

จุดประสงค์ที่น่ากังขา
ทางการจีนกลา่ววา่สิง่ก่อสร้างบนเกาะจะชว่ยในการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม รวมทัง้การค้นหาและกู้ภยัและการ
ตดิตามสภาพอากาศ 

“ไมมี่ใครใสใ่จกบัการอนรัุกษ์ระบบนิเวศของเกาะ
ตา่ง ๆ แนวปะการังและพืน้ท่ีทางทะเลท่ีเก่ียวข้องมาก
ไปกวา่จีน” นายอหูยาง ยจิูง อธิบดีกรมแนวอาณาเขต
และกิจการมหาสมทุรแหง่กระทรวงการตา่งประเทศ
ของจีนกลา่วกบัส�านกัขา่วซนิหวัในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 

นายยจิูงกลา่ววา่ จีนให้ความส�าคญักบั “การ
ก่อสร้างและการอนรัุกษ์” เทา่ ๆ กนั พร้อมกบักลา่ว
เพ่ิมเตมิวา่จีนจะปฏิบตัติามข้อผกูพนัภายใต้อนสุญัญา
ของสหประชาชาติวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดพนัธุ์สตัว์และพืชป่า
ท่ีใกล้สญูพนัธุ์ 

นายเทอร์รี ฮิวจ์ นกัชีววิทยาทางทะเลแหง่
มหาวิทยาลยัเจมส์ คกุ ในควีนส์แลนด์ กลา่ววา่การถม
ทะเลเป็น “ความเสียหายเฉพาะจดุ” แตห่มูเ่กาะสแปร
ตลียงัอาจต้องเผชิญกบัภยัคกุคามท่ีใหญ่กวา่จากการ
ท�าประมงเกินขนาดในระยะยาวและการเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศ 

ผลการศกึษาท่ีนายฮิวจ์ท�าร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์
ชาวจีนในปี พ.ศ. 2555 แสดงวา่การท่ีปะการังในพืน้ท่ี
ลดลงอยา่งมากเกิดจากสาเหตดุงักลา่ว ซึง่สง่ผลกระ
ทบตอ่แนวปะการังทัว่โลก 

นายฮิวจ์กลา่วเพ่ิมเตมิวา่ แม้การสร้างเกาะเทียม
ของจีนเม่ือมองด้วยตาจะดเูหมือนสร้างผลกระทบท่ีย่ิง
ใหญ่ แตแ่นวปะการังสว่นใหญ่ก็ไมไ่ด้ถกูท�าลายลงไป
แตอ่ยา่งใด

“ปะการังบางสว่นยงัอยูใ่นสภาพคอ่นข้างดี” นาย
ฮิวจ์กลา่ว 

เ
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ภาพถ่ายจากเคร่ืองบินตรวจการณ์ พ-ี8 เอ โพไซดอน ของกอง
ทพัเรือสหรัฐฯ เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เผยให้เห็นเรือ
ขุดของจนีในน่านน�า้รอบแนวปะการังมสิชีฟของหมู่เกาะ  
สแปรตล ีซ่ึงเป็นดนิแดนพพิาทในทะเลจนีใต้

ทหารจากกองทพัเรือสหรัฐฯ ช้ีหน้าจอคอมพวิเตอร์ซ่ึงเผยให้เห็นการ
ก่อสร้างในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 บนพืน้ทีท่ีส่ร้างขึน้ใกล้กบัแนว
ปะการังเฟียรี ครอส ในหมู่เกาะสแปรตลี

เช่ียวชาญบางรายแย้งวา่ แม้จีนจะไมไ่ด้เป็นสมาชิกอาเซียนเตม็ตวั แต่
จีนก็ก�าลงัใช้ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจอนัใกล้ชิดกบัประเทศสมาชิก
บางรายเป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศเหลา่นีล้้มเลกิความพยายามท่ีจะ
บรรลขุ้อตกลงระหวา่งประเทศ “การบรรลขุ้อตกลงของอาเซียนจะต้อง
ยดึถือหลกัการฉนัทามตเิป็นพืน้ฐาน และในอดีตท่ีผา่นมา สมาชิก
บางราย อาทิ กมัพชูาและลาวซึง่เป็นประเทศท่ียากจนมากและตดิหนี ้
ประเทศจีนได้คลายความพยายามท่ีจะลงมตเิหน็ชอบร่วมกนัในประเดน็
ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้” ดร.เอด็การ์โด โกเมซ 
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุประจ�าภาควิชาชีววิทยาทางทะเลแหง่สถาบนั
ศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยัฟิลปิปินส์กลา่ว

ประเทศสมาชิกบางรายของประชาคมนานาชาตแิหง่นีไ้ด้เรียก
ร้องให้ด�าเนินการตามกฎหมายโดย ใช้แนวทางของสนธิสญัญา
แอนตาร์กตกิาเพ่ือแก้ปัญหาในทะเลจีนใต้ เน่ืองจากเป็นข้อตกลงท่ีมีผล
บงัคบัใช้อยูแ่ตเ่ดมิ 

หนว่ยงานภาครัฐในภมิูภาคทะเลจีนใต้ท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัสทิธิ
ในการประมงและการอ้างสทิธิในดนิแดนแย้งวา่ อาจมีการก่อความไม่
สงบหากรัฐไมย่อมให้ประชาชนมีสทิธิท�ากิจกรรมประมงเชิงพาณิชย์ใน
ทะเลจีนใต้ 

“การอ้างสทิธิจะต้องยตุลิงก่อน และรัฐบาลตา่ง ๆ ต้องเลกิอ้าง
เหตผุลวา่ตนไมมี่ทางเลือกอ่ืนใดนอกจากยอมให้ประชาชนท�าการ
ประมงตอ่ไป มิฉะนัน้จะเกิดการจลาจล” ดร.แมกมานสักลา่ว 

 “นอกจากนี ้ยงัต้องยตุกิิจกรรมท่ีสนบัสนนุการอ้างสทิธิ เชน่ การ
สร้างท่ีท�าการไปรษณีย์และสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นการแสดงตนของ
รัฐบาลท่ีชว่ยให้รัฐมีข้ออ้างในการอ้างสทิธิในพืน้ท่ีบางแหง่โดยเฉพาะ” 
ดร.แมกมานสักลา่วเพ่ิมเติม และยืนยนัวา่จีนต้องเป็นแกนน�าในการแก้
ปัญหา 

มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีผู้ เช่ียวชาญระบวุา่ควรน�ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
ได้แก่ การบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัโดยอาศยัคณะท�างานใน
ระดบัภมิูภาคเพ่ือให้มีการประสานงานภายในคณะกรรมการบริหาร 

นอกจากนี ้การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมนอกชายฝ่ังตลอดจนการ
บริหารจดัการทรัพยากรนอกชายฝ่ังควรด�าเนินการผา่นองค์กรควบคมุ
ระดบัพหภุาคี 

“จีนคือกญุแจส�าคญัท่ีต้องริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้น�าใหม่
ของโลกเพ่ือให้สถานการณ์เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ จีนมีแรงกดดนัภายใน
ประเทศมากขึน้เร่ือย ๆ เพ่ือให้รัฐบาลหาทางแก้ไขปัญหาเหลา่นี”้ 
ดร.แมกมานสักลา่ว 

ดร.แมกมานสักลา่ววา่ แรงกดดนับางสว่นท่ีท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอาจมาจากความพยายามของจีนท่ีจะฟืน้ฟเูส้นทาง
สายไหมทางทะเล เน่ืองจากปัจจบุนัการค้าทัว่โลกของจีนร้อยละ 80 
ต้องขนสง่ผา่นทะเลจีนใต้

“จีนต้องการผู้สนบัสนนุเพ่ือจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว และ
สภาพการณ์ในภมิูภาคทะเลจีนใต้ขณะนีเ้ตม็ไปด้วยการหวาดกลวั
ความขดัแย้ง ตวัอยา่งเชน่ ร้อยละ 80 ของประชากรในฟิลปิปินส์หวาด
กลวัความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึน้ สิง่สดุท้ายท่ีทกุคนต้องการคือฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่เร่ิมโจมตีเรือพาณิชย์เน่ืองจากข้อพิพาทเก่ียวกบัดนิแดนไมไ่ด้รับ
การแก้ไข” ดร.แมกมานสักลา่ว  o
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

แสดงความคิดเห็นเก่ียว

กบัการต่อสูก้บัการ

ก่อการร้ายในภมิูภาค

และในมลัดีฟส์

พล.จ. 
ซาคารีย์ยา 

แมนซูร์ 

ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ
IAPDF

พล.จ. ซาคารีย์ยา แมนซร์ู ได้เข้าร่วมกบักองก�าลงัรักษาความมัน่คงแหง่ชาตมิลัดีฟส์  
ในปี พ.ศ. 2527 และได้เข้าประจ�าการในอีกแปดปีตอ่มา พล.จ.แมนซร์ูได้รับการแตง่
ตัง้ให้เป็นอธิบดีกรมการตอ่ต้านการก่อการร้ายแหง่กระทรวงกลาโหมและการรักษา
ความมัน่คงแหง่ชาติในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ก่อนหน้านี ้พล.จ.แมนซร์ูด�ารง
ต�าแหนง่ผู้บญัชาการเขตพืน้ท่ีสว่นกลางของกองก�าลงัรักษาความมัน่คงแหง่ชาติ
มลัดีฟส์

ตลอดเวลากวา่ 30 ปีของการรับราชการทหาร พล.จ.แมนซร์ูได้ด�ารงต�าแหนง่
ผู้บญัชาการและเสนาธิการตา่ง ๆ รวมถงึผู้บญัชาการหนว่ยยามฝ่ังของกองก�าลงั
รักษาความมัน่คงแหง่ชาตมิลัดีฟส์ โดยเป็นผู้น�าในการปรับโครงสร้างและแปรรูปของ
หนว่ยยามฝ่ังอยา่งรวดเร็ว พล.จ.แมนซร์ูยงัเคยด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการหนว่ยยาม
ฝ่ังของกองก�าลงัรักษาความมัน่คงแหง่ชาติมลัดีฟส์ และผู้บญัชาการฝ่ายพลาธิการ
กองทพับกท่ีกองบญัชาการในภมิูภาคหลายแหง่

พล.จ.แมนซร์ูได้รับปริญญามหาบณัฑิตในสาขายทุธศาสตร์ความมัน่คงศกึษาในปี 
พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศสหรัฐฯ และยงัจบการศกึษาจากโรงเรียน
เสนาธิการทหารเรือสหรัฐฯ และจบหลกัสตูรนกัเรียนทหารเรือท่ีวิทยาลยักองทพัเรือ
แหง่สหราชอาณาจกัร และหลกัสตูรนานาชาตอีิกหลายแหง่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 
พล.จ.แมนซร์ูได้รับการประดบัเกียรตยิศขัน้สงู และยงัเป็นตวัแทนของประเทศมลัดีฟ
ส์และกองก�าลงัรักษาความมัน่คงแหง่ชาตมิลัดีฟส์ในการประชมุสมัมนาและการสอน
หลกัสตูรตา่ง ๆ ทัว่โลก พล.จ.แมนซร์ูเป็นนกัวิชาการท่ีศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชีย
แปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ ในโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย

มาเล เมอืงหลวงของ
ประเทศมลัดฟีส์

ไอสตอ็ก
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บทบาทส�าคัญของ
คุณในฐานะอธิบดทีี่
กระทรวงกลาโหมคือ
อะไร
ผมมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ท�างานร่วมกบัหนว่ยงาน

รัฐบาลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการวิเคราะห์ภยัคกุคามและในขีด
ความสามารถของการเป็นท่ีปรึกษาให้กบัรัฐบาลเก่ียวกบั
การตอ่ต้านการก่อการร้าย และการตอ่ต้านแนวคดิแบบ
หวัรุนแรง เพราะมลัดีฟส์เป็นประเทศมสุลมิ แตเ่ราเคย
พบเหน็ภยัคกุคามในบางสว่นของสงัคมของเรา เราก�าลงั
ท�างานในสว่นของการปรับแนวทางของรัฐบาลให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัเพ่ือตอ่ต้านแนวคดิแบบหวัรุนแรงใน
ประเทศ และเพ่ือปกป้องการกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการก่อการ
ร้ายเชน่กนั  

รูปแบบการเป็นผู้น�าของคุณเป็นอย่างไร
การเป็นผู้น�าของผมมกัมีรูปแบบในการเป็นตวัแทนของ
อ�านาจและความรับผิดชอบเสมอ แตรู่ปแบบของผมคือ
การแนะแนวทาง และการดแูลตรวจสอบแบบใกล้ชิดด้วย
เชน่กนั

คุณคดิว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับกอง
ทพัมัลดฟีส์ในอีกห้าปีข้างหน้าคืออะไร
สิง่ท่ีท้าทายคือการไลต่ามโลกท่ีเปลี่ยนแปลง ภยัคกุคาม
ท่ีเปลี่ยนแปลง สิง่แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง นัน่คือภยั
คกุคามท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุส�าหรับเรา เราต้องตัง้เป้าหมายทาง
ยทุธศาสตร์ท่ีเราสามารถบรรลไุด้ด้วยความร่วมมือใน
ภมิูภาคกบัพนัธมิตรอ่ืน ๆ และในระดบัชาตด้ิวยเชน่กนั

อะไรคือความพเิศษของมัลดฟีส์ในแง่ของความ
ม่ันคง
เรามีศาสนาเดียว วฒันธรรมเดียว ภาษาเดียว เรามีเผา่
พนัธุ์เดียวกนั ดงันัน้จงึไมค่วรมีการแบง่แยกทางสงัคมใน
ด้านตา่งๆ เหลา่นี ้

มัลดฟีส์มีภยัคุกคามด้านการก่อการร้ายมากน้อย
เพยีงใด
การก่อการร้ายเป็นผลติผลสดุท้ายของแนวคดิแบบหวั
รุนแรง ประเทศของผมยงัไมถ่งึจดุท่ีพร้อมส�าหรับการ
ก่อการร้าย ท่ีผา่นมาเรายงัไมเ่คยประสบกบัการกระท�า
ท่ีเป็นการก่อการร้าย มีเพียงไมก่ี่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่
ความกงัวลวา่พวกท่ีเดนิทางไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้งจะ
เดนิทางกลบัมาในวนัใดวนัหนึง่ก็มีอยูไ่มต่า่งจากประเทศ

อ่ืน ๆ บางคนเดนิทางไปซีเรียแตย่งัไมมี่ใครท่ีเดนิทางกลบั
มา น่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก มลัดีฟส์เองก็ไม่
เป็นข้อยกเว้น เราต้องตอ่ต้านและรักษาเยียวยาพวกเขา
เพราะพวกเขาพร้อมท่ีจะท�าได้ทกุอยา่ง บางครัง้พวกเขา
ได้รับการฝึกมากกวา่กองก�าลงัปกตขิองเราเสียอีก

โดยรวมแล้วเราไมพ่บภยัคกุคามด้านการก่อการ
ร้ายอยา่งจริงจงัในมลัดีฟส์ อยา่งไรก็ตาม เราได้พบวา่
มีการกระท�าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแนวคดิแบบหวัรุนแรงท่ีไม่
ได้อยูใ่นบริบทของอิสลามสายหลกัเพ่ิมมากขึน้ในสงัคม 
ตวัอยา่งเชน่ เม่ือนกัศกึษาเดนิทางไปปากีสถานหรือ
ซาอดีุอาระเบียและเดินทางกลบัมา บางคนพยายาม
สนบัสนนุอิสลามประเภทท่ีมีแนวคดิแบบหวัรุนแรงมากขึน้

ความท้าทายด้านความม่ันคงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่
มัลดฟีส์เผชญิคืออะไร
ความท้าทายส�าหรับมลัดีฟส์คือประเทศของเรามีเกาะ 
1,200 เกาะ โดย 198 เกาะในจ�านวนนัน้ไมมี่ผู้อยูอ่าศยั 
และมีรีสอร์ทประมาณ 130 กวา่แหง่ รีสอร์ทเหลา่นีม้กั
จะอยูใ่นรูปแบบหนึง่เกาะตอ่หนึง่รีสอร์ท เม่ือพดูถงึภยั
คกุคามจงึมีความเป็นไปได้ท่ีภยัคกุคามจะเกิดขึน้บนเกาะ
ท่ีอยูห่า่งไกลบางเกาะ ดงัท่ีผมเขียนไว้ในวิทยานิพนธ์วา่ 
ศาสนาอิสลามท่ีมีแนวคดิหวัรุนแรงแบบสดุโตง่ในมลัดีฟส์
อาจเป็นภยัคกุคามตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวของเรา ประ
เทศมลัดีฟส์พึง่พาการทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก ผมพดูได้วา่
ร้อยละ 80 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศมาจากการ

ทหารมลัดฟีส์ยกถงัน�า้
ขึน้บนรถทหารในมาเล
ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 
2557 เมอืงหลวงแห่งนี้
ตั้งอยู่บริเวณเกาะทีอ่ยู่
ต�า่ และต้องพึง่พาการ
บ�าบัดน�า้ทะเลทั้งหมด
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ทอ่งเท่ียว ภยัคกุคามจงึเป็นเร่ืองท้าทายส�าหรับรัฐบาล องค์กร
บางแหง่มีการสอนศาสนาอิสลามในแบบฉบบัท่ีแตกตา่งออก
ไป กลุม่ตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้เร่ิมสร้างความแตกแยกทางสงัคมและ
การแตกแยกทางการเมืองด้วยเชน่กนัเพราะผู้คนมีความคดิ
เหน็ท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัศาสนา

มลัดีฟส์เป็นประเทศทางทะเล ดงันัน้ ภยัคกุคามจากสิง่
แวดล้อมทางทะเลจงึมีอยูส่�าหรับมลัดีฟส์ เชน่ โจรสลดัและการ
ก่อการร้ายทางทะเล เราอยูก่ลางมหาสมทุรอินเดีย เรือทกุล�า
จงึต้องผา่นท่ีน่ี น�า้มนัดบิและวตัถดุบิทัง้หมดเดนิทางจากทะเล
อาหรับและทะเลแดงผา่นมลัดีฟส์มุง่สูทิ่ศตะวนัออกไปยงัจีน 
ญ่ีปุ่ นและประเทศอ่ืน ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็น
ความท้าทายส�าหรับมลัดีฟส์ สองปีท่ีผา่นมา ผู้น�าทางการเมือง
ของเราสนบัสนนุและร้องขอนานาชาตใิห้จดัเวทีอภิปรายเพ่ือ
ด�าเนินการเพ่ิมเตมิในการหยดุภาวะโลกร้อน เราได้ประสบกบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบ้างดงัท่ีประเทศอ่ืน ๆ ประสบ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะเป็นภยัคกุคามตอ่การทอ่ง

เท่ียวหากยงัคงด�าเนินตอ่ไป

คุณกังวลเก่ียวกับภยัคุกคามด้านความม่ันคงใน
ภมูภิาคหรือไม่
ในการสร้างความสงบสขุและความมัน่คงในภมิูภาค ผมเช่ือ
วา่ควรต้องมีการจดัตัง้ความสมัพนัธ์ทางการทหารเป็นอยา่ง
ดี มลัดีฟส์มีความสมัพนัธ์ท่ีดีมากกบัทกุประเทศโดยผา่นทาง
สมาคมความร่วมมือแหง่ภมิูภาคเอเชียใต้ มลัดีฟส์มีความ
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัอินเดีย ศรีลงักา เนปาล ภฏูาน เรามีความ
สมัพนัธ์ท่ีดีเย่ียมกบัทกุประเทศเหลา่นี ้ในกรณีท่ีเราต้องการ
ความชว่ยเหลือด้านความมัน่คงจากประเทศเหลา่นี ้เราก็จะไม่
ประสบปัญหา

คุณฝึกร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ ในการต่อต้านการ
ก่อการร้ายหรือไม่
เราฝึกกบัสหรัฐอเมริกาในการตอ่ต้านการก่อการร้าย สหรัฐฯ 
ได้ให้ความชว่ยเหลือเป็นอยา่งดีในการยกระดบัขีดความ
สามารถของเราโดยการฝึกและจดัหาอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมแก่

กองก�าลงัพิเศษของเรา ศรีลงักาก็ชว่ยเหลือเรามากในการ
พฒันากองก�าลงัพิเศษของเรา การพฒันากองก�าลงัพิเศษของ
เราเป็นสิง่ส�าคญัเพราะเราไมส่ามารถคาดการณ์ถงึภยัคกุคาม
ได้ทัง้หมด เราต้องป้องปรามการกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการก่อการ
ร้าย ดงันัน้ กองก�าลงัท่ีได้รับการฝึกฝนเป็นอยา่งดีจะเป็นการ
ป้องปรามส�าหรับภยัคกุคามใด ๆ ในฐานะท่ีมลัดีฟส์เป็น
ประเทศเลก็ ๆ เราจงึต้องคงไว้ซึง่กองก�าลงัท่ีพร้อมท่ีจะป้อง
ปรามได้เสมอ การด�าเนินการซ้อมรบระหวา่งกองทพักบักอง
ก�าลงัพิเศษมลัดีฟส์และสหรัฐฯ อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปจงึเป็นสิง่
ส�าคญั 

คุณมีค�าแนะน�าส�าหรับวธีิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุง
ความม่ันคงในภมูภิาคหรือไม่
มลัดีฟส์มีศกัยภาพมากในการชว่ยประเทศอ่ืน ๆ และในการ
ร่วมมือกบัพนัธมิตรด้านความมัน่คงของเรา เน่ืองจากมลัดีฟส์
เป็นประเทศมสุลมิ จงึมีประเทศอ่ืนท่ีเราสามารถน�ามาเป็นต้น
แบบ เชน่ อินโดนีเซียประสบความส�าเร็จอยา่งมากหลงัจาก
เหตกุารณ์ระเบดิท่ีบาหลีครัง้แรกในปี พ.ศ. 2545 ในการตอ่
ต้านการก่อการร้ายและขจดัแนวคิดแบบหวัรุนแรง พวกเขา
ปรับแนวทางของสงัคมและแนวทางของรัฐบาลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัซึง่เป็นประโยชน์มาก เป็นเร่ืองท่ีเหลือเช่ือจริง ๆ 
ส�าหรับประเทศท่ีมีขนาดใหญ่อยา่งอินโดนีเซียท่ีไมป่ระสบกบั
การกระท�าท่ีเป็นการก่อการร้ายครัง้ส�าคญั ๆ เป็นเวลาหลายปี 
พวกเขาด�าเนินการหลายอยา่งและพฒันากฎหมายวา่ด้วยการ
ก่อการร้ายใหม ่ๆ มากมาย

การประชมุเลก็ ๆ ในภมิูภาคจะมีประโยชน์มากเชน่กนั 
โดยเฉพาะหากเราสามารถพดูคยุกบัประเทศตา่ง ๆ อยา่ง
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ประเทศเหลา่นีส้ามารถเรียนรู้วา่พวก
อิสลามหวัรุนแรงได้ท�าอะไรบ้างในประเทศอ่ืน ๆ การด�าเนิน
การใดท่ีประสบความส�าเร็จ และเราสามารถเรียนรู้อะไรได้ นัน่
นา่จะเป็นสิง่ท่ีดี แม้กระทัง่เม่ือเรารวมประเทศตา่ง ๆ อยา่ง
ออสเตรเลียซึง่ประชากรชาวมสุลมิก�าลงัตบิโตขึน้เร่ือย ๆ หาก
คณุมองดกูลุม่หวัรุนแรงในประเทศเหลา่นีจ้ะเหน็วา่มีจ�านวน
น้อย แตค่นกลุม่น้อยก็สามารถก่อให้เกิดอนัตรายถงึชีวิตได้
หากปราศจากการตรวจสอบ ตวัอยา่งท่ีดีคือการจดัการของ
หนว่ยงานท่ีมีอ�านาจในอินโดนีเซียซึง่เป็นประเทศท่ีมีประชากร
ชาวมสุลมิมากท่ีสดุในโลก แตพ่วกเขาก็จดัการได้คอ่นข้างดี 
ประเทศตา่ง ๆ อยา่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถเรียนรู้
สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นัน้เก่ียวกบัภยัคกุคามใหม ่ๆ

ผมยงัอยากขอเชิญเหลา่ผู้น�าในภมิูภาคให้มาเยือนมลัดีฟส์
และเพลดิเพลนิกบัสนัตภิาพ ความสงบสขุ และเสถียรภาพท่ี
มลัดีฟส์มีให้ โดยสามารถใช้ประเทศของเราเป็นตวัอยา่งวา่จะ
สามารถสร้างสนัตสิขุได้อยา่งไรและชว่ยมลัดีฟส์ปกป้องตนเอง 
เรามีความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่ในการปกป้องตวัเอง ทัง้ความ
มัน่คงทางทะเล สิง่แวดล้อม การพฒันาสงัคม ฯลฯ รวมทัง้
องค์ประกอบของการฝึกทางทหาร เราเป็นมิตรกบัทกุชาต ิเรา
มีความสมัพนัธ์ทางทหารกบัทกุประเทศในภมิูภาคโดยเฉพาะ

ส่ิงทีท้่าทายคอืการไล่ตามโลกทีเ่ปลีย่นแปลง ภยั

คุกคามทีเ่ปลีย่นแปลง ส่ิงแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง 

น่ันคอืภยัคุกคามทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดส�าหรับเรา เรา

ต้องตั้งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทีเ่ราสามารถ

บรรลุได้ด้วยความร่วมมอืในภูมภิาคกบั

พนัธมติรอืน่ ๆ และในระดบัชาตด้ิวยเช่นกนั
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สหรัฐฯ และต้องการให้ความสมัพนัธ์เหลา่นัน้ด�าเนินตอ่ไป 
มัลดฟีส์ใช้วธีิใดบ้างในการต่อสู้กับพวกหวัรุนแรง
มีทัง้แนวทางด้านเศรษฐกิจและแนวทางด้านการศกึษา
ผา่นทางกระทรวงศาสนาอิสลาม ซึง่หมายถงึการสอน
และการมีสว่นร่วมของผู้สอนศาสนาสายกลางมากขึน้ 
นอกจากนี ้เราได้ท�าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายและกฎหมายความเป็นเอกภาพทางศาสนา
ซึง่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สิง่เหลา่นีคื้อเคร่ืองมือท่ี
จะท�าให้รัฐบาลมีความแข็งแกร่งในการบงัคบัใช้กฎหมาย
มากขึน้หากจ�าเป็น กฎหมายความเป็นเอกภาพทาง
ศาสนาได้บญัญตัไิว้อยา่งชดัเจนถงึผู้ ท่ีสามารถเทศนา
หรือบรรยายทางศาสนา ผู้ ท่ีไมมี่คณุสมบตัแิละไมไ่ด้รับ
อนญุาตจะออกมาบรรยายทางศาสนาไมไ่ด้ ไมส่ามารถ
ท�าได้ ความรับผิดชอบในกิจกรรมประเภทนีภ้ายใต้
กฎหมายความเป็นเอกภาพทางศาสนาจะอยูใ่นความดแูล

ทหารมลัดฟีส์เดนิ
ลาดตระเวนใน
มาเล เมอืงหลวง
ของประเทศ
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ของฝ่ายบริหารจดัการกิจการศาสนาอิสลาม นอกจากนี ้
กระทรวงผู้ เยาว์ยงัมีสว่นร่วมกบัคนหนุม่สาวผา่นการพดู
คยุโดยโต๊ะอิหมา่มสายกลาง เราได้ออกแบบโครงการตา่ง 
ๆ ร่วมกบัสื่อเพ่ือพฒันาเร่ืองเลา่ตอบโต้เพ่ือการตอบโต้
โต๊ะอิหมา่มท่ีมีแนวคดิแบบหวัรุนแรงกวา่ ทัง้นี ้มลัดีฟส์
ก�าลงัพยายามสง่นกัศกึษาไปศกึษาในประเทศอ่ืน ๆ  
เชน่ อียิปต์ เพ่ือการปรับสมดลุ มนัเป็นเร่ืองของหลกั
ปฏิบตัแิละการแบง่แยกทางสงัคมท่ีเราถือวา่เป็น
ภยัคกุคามหากพวกเขาเดนิทางไปปากีสถานหรือ
อฟักานิสถานหรือโรงเรียนสอนศาสนาท่ีนัน่ เม่ือพวกเขา
เดนิทางกลบัมาก็จะไมเ่ข้าใจวา่ศาสนาอิสลามไมใ่ชแ่นว
ความคดิท่ีคบัแคบ ความเข้าใจในศาสนาของเราเป็นสิง่ท่ี
ส�าคญัท่ีสดุส�าหรับสงัคมของเรา หากกลยทุธ์เหลา่นีเ้ร่ิมใช้
งานได้ดีในฐานะแนวทางของรัฐบาลท่ีด�าเนินไปในทิศทาง
เดียวกนั มลัดีฟส์ก็จะประสบความส�าเร็จอยา่งย่ิง  o
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กระบอกเสียง
IAPDF

ชาวมุสลมิอนิโดนีเซีย
ยนืรออยู่นอกศาล
ประจ�ากรุงจาการ์ตา
ระหว่างการพจิารณา
ตดัสินคดคีรูสอน
ศาสนา นายอะบู บา
การ์ บาชีร์ เมือ่ปี พ.ศ. 
2546 ซ่ึงถูกกล่าวหา
ว่าเป็นผู้น�าของกลุ่ม
ก่อการร้ายเจมาห์ อสิ
ลามยิาห์ ทีเ่ช่ือมโยง 
กบัอลักออดิะฮ์ 
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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การก่อการร้ายไมไ่ด้เป็น
ปรากฏการณ์ใหมท่ี่เกิดขึน้บนโลก
หลงัจากเหตกุารณ์ 11 กนัยายน 
พ.ศ. 2554 เทา่นัน้ เม่ือห้าสบิปี
ก่อน ก็เคยมีกลุม่ผู้ ก่อการร้ายมา
แล้วในหลาย ๆ สงัคมท่ีมีความ
มัน่คงรวมถงึประเทศท่ีเจริญ
ก้าวหน้าแล้ว ในยโุรปมีพวกหวั
รุนแรงอยา่งเชน่ กลุม่บาเดอร์-
ไมน์ฮอฟ ในสหรัฐฯ มีผู้ ก่อการ
ร้ายท่ีนิยมลทัธิอนาธิปไตย แม้
จะมีจ�านวนไมม่ากนกั แตก็่มีอยู่
และชอบใช้ความรุนแรง ท่ีญ่ีปุ่ น
มีกองทพัแดงญ่ีปุ่ น ซึง่สงิคโปร์
มีประสบการณ์กบักองทพันีม้า
แล้วโดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2517 
สมาชิกของกองทพัแดงญ่ีปุ่ นและ
แนวร่วมประชาชนเพ่ือการปลด
ปลอ่ยปาเลสไตน์ ได้บกุโจมตีโรง
กลัน่น�า้มนัเชลล์บนเกาะปเูลา บู
คอม และยดึเรือข้ามฟากและ
จบัลกูเรือไว้เป็นตวัประกนัเพ่ือ
ตอ่รองขอเส้นทางผา่นออกจาก
สงิคโปร์โดยปลอดภยั กลุม่เหลา่
นีมี้แรงจงูใจทางการเมืองโดยไม่
เก่ียวข้องกบัศาสนา และสว่นใหญ่
ก็ได้เลกิลากนัไปแล้ว

ในปัจจบุนันีเ้ราต้องเผชิญกบั
การก่อการร้ายแบบญิฮาด ซึง่
มีแรงผลกัดนัจากการใช้ศาสนา
อิสลามในทางท่ีผิด เม่ือเราเร่ิมต้น
การอภิปรายแชงกรี-ลาในครัง้แรก
นัน้ เหตกุารณ์ 11 กนัยายน พ.ศ. 
2544 เพ่ิงจะเกิดขึน้ ประเทศตา่ง ๆ 
พากนัวิตกกงัวลเก่ียวกบัการโจมตี
ครัง้ใหญ่ตอ่ไปโดยกลุม่ญิฮาด 
เชน่ กลุม่อลักออิดะฮ์ แตโ่ชคดีท่ี

ไมมี่การจูโ่จมท่ีรุนแรงเชน่เดียวกบั
เหตกุารณ์ 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 
เกิดขึน้อีก แม้วา่จะมีอบุตักิารณ์
ส�าคญัเกิดขึน้หลายครัง้ เชน่ การ
วางระเบดิท่ีบาหลี และการระเบดิ
รถไฟท่ีลอนดอนและมาดริด รวม
ถงึเหตกุารณ์ท่ีฉิวเฉียดอีกหลาย
ครัง้ ด้วยข้อเทจ็จริงท่ีวา่เหตกุารณ์

ไมไ่ด้เลวร้ายลง เราต้องยกยอ่ง
ชมเชยการด�าเนินการและการให้
ความร่วมมือท่ีมีประสทิธิผลจาก
หลายรัฐบาล

อยา่งไรก็ตาม เราคงจะต้อง
รับมือกบัปัญหานีไ้ปอีกนาน แม้วา่
อซุามะฮ์ บนิ ลาดนิจะเสียชีวิตไป
แล้วก็ตาม แตก่ลุม่อลักออิดะฮ์ยงั
คงมีอยูต่อ่ไปแม้จะอยูใ่นสภาพท่ี
ออ่นแอลง ในหลาย ๆ สงัคม เรา
ก�าลงัพบวา่มีผู้ ก่อการร้ายท่ีเป็น
คนภายในท้องถ่ินและผู้ ท่ีบม่เพาะ

แนวคิดนิยมความรุนแรงด้วย
ตนเองซึง่สามารถท�าการจูโ่จมได้
โดยใช้ทรัพยากรเพียงเลก็น้อย

การกลบัมาครัง้ลา่สดุของภยั
คกุคามจากกลุม่ญิฮาดท่ีชอบใช้
ความรุนแรงคือ รัฐอิสลามอิรัก
และซีเรีย [รู้จกักนัในนามของรัฐ
อิสลามอิรักและลแิวนต์ด้วยเชน่

กนั] ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคมได้อยา่ง
เช่ียวชาญ ท�าให้รัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรียสามารถดงึดดูผู้ ไมพ่อใจกบั
เร่ืองตา่ง ๆ คนท่ีรู้สกึแปลกแยก ผู้
หลงผิดและเยาวชนท่ีรู้เทา่ไมถ่งึ
การณ์ได้จากทัว่โลก มีคนมากกวา่ 
20,000 คนท่ีเดนิทางจากยโุรป 
สหรัฐฯ เอเชียและออสเตรเลียไปยงั
อิรักและซีเรียเพ่ือตอ่สู้  (แม้ไมท่ราบ
แนช่ดัวา่ตอ่สู้ เพ่ืออะไร) อยา่งไร
ก็ตาม พวกเขาก็ไปท่ีนัน่ และวนั

นายลี เซียนลุง

นายชาน ชุนซิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เส้ือขาวด้าน
ซ้าย สนทนากบัทหารประจ�าชาตทิีพ่ร้อมรบจากหน่วยกองพนัที ่807 ประจ�า
กองพนัทหารราบของสิงคโปร์ เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยได้เน้นถงึ
ความส�าคญัของการเฝ้าระวงัการก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลา  กระทรวงกลาโหมสงิคโปร์   

|   นายล ีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวปราศรัยในระหว่างการ
ประชุมแถลงข่าวเมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

การตอ่ต้านการก่อการร้าย
เป็นประเดน็เร่งดว่นในการ
อภิปรายแชงกรี-ลาในสงิคโปร์
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หนึง่เม่ือบคุคลเหลา่นีเ้ดินทางกลบัไป
ยงับ้านเกิดของตน ก็จะน�าอดุมการณ์
ของลทัธิสดุโตง่ ประสบการณ์การท�า
สงคราม เครือขา่ยผู้ ก่อการร้าย และ
เทคนิคตา่ง ๆ กลบัไปพร้อมกนัด้วย

จนถงึขณะนี ้ผู้สนบัสนนุรัฐอิสลาม
อิรักและซีเรียได้ปฏิบตักิารโจมตีตาม
ล�าพงัในหลายประเทศ ได้แก่ แคนาดา 
สหรัฐฯ ออสเตรเลียและฝร่ังเศส เม่ือ
ไมน่านมานี ้นายอะบ ูบกัร์ อลับฆัดาดี 
ผู้น�ารัฐอิสลามอิรักและซีเรีย ได้เรียกร้อง
ย�า้ให้ชาวมสุลมิทัว่โลกท�าการฮิจ เราะ
ห์ไปท่ีรัฐอิสลาม ค�าวา่ฮิจเราะห์ แปล
วา่ อพยพ ซึง่เป็นการเดินทางของนบีมุ

ฮมัมดัจากเมกกะไปยงัเมดนิะ คณุอาจ
อพยพมาท่ีรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย หรือ
จะก่อสงครามรุนแรงเพ่ือรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรียภายในประเทศบ้านเกิดของ
คณุเองก็ได้ ผู้น�าของรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรียกลา่ว 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็น
ศนูย์กลางหลกัในการสรรหาสมาชิก
ส�าหรับรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย ชาว
อินโดนีเซียมากกวา่ 500 คนได้เข้าร่วม

กลุม่ผู้ ก่อการร้ายนี ้และอีกหลายสบิ
คนได้เดนิทางจากมาเลเซีย รัฐอิสลาม
อิรักและซีเรียมีนกัสู้ชาวอินโดนีเซียและ
มาเลเซียจ�านวนมากจนสามารถตัง้กอง
ก�าลงัของตนเองท่ีช่ือวา่ คาตบิาห์ นซูนั
ตารา หรือหนว่ยรบหมูเ่กาะมาเลย์ เม่ือ
เร็ว ๆ นี ้รัฐอิสลามอิรักและซีเรียได้โพสต์
คลปิวิดีโอชกัจงูเดก็รุ่นใหมใ่ห้เข้าร่วม
อดุมการณ์ โดยแสดงภาพเดก็ ๆ ท่ีพดู
ภาษามาเลย์ก�าลงัฝึกการใช้อาวธุอยูใ่น
เขตแดนท่ีถกูยดึครองโดยรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรีย ชาวมาเลเซียสองคนซึง่รวมถงึ
ชายวยั 20 ปี ได้รับการระบวุา่เป็นคน
เดียวกบัท่ีปรากฏในวิดีโอของรัฐอิสลาม

อิรักและซีเรียซึง่แสดงภาพการตดั
ศีรษะของชาวซีเรียอีกคลปิหนึง่ ต�ารวจ
มาเลเซียได้จบักมุตวัคนจ�านวนเพ่ิม
ขึน้ท่ีก�าลงัวางแผนจะเดนิทาง รวมทัง้
เจ้าหน้าท่ีจากกองทพัและกลุม่ตา่ง ๆ 
ท่ีเป็นผู้วางแผนการจูโ่จมในมาเลเซีย 
บคุคลเหลา่นีก้�าลงัจะเดนิทางไปซีเรีย
และอิรักไมเ่พียงเพ่ือการตอ่สู้ เทา่นัน้ 
แตเ่พ่ือพาครอบครัวอพยพไปอยูท่ี่นัน่
รวมถงึเดก็เลก็ ๆ ด้วย เพ่ือไปอาศยัอยู่
ในสถานท่ีท่ีตนจินตนาการไปโดยหลง
ผิดวา่เป็นรัฐอิสลามในอดุมคตภิายใต้
การปกครองของเคาะลีฟะฮ์ผู้ ซ่ือสตัย์    

กลุม่หวัรุนแรงอีกหลายกลุม่ใน
ภมิูภาคได้ให้ค�าสตัย์ปฏิญาณวา่จะ
จงรักภกัดีตอ่รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย 
บางกลุม่มีความเช่ือมโยงกบักลุม่เจ
มาห์ อิสลามิยาห์ ซึง่กองก�าลงัของกลุม่
ดงักลา่วในสงิคโปร์ได้วางแผนท่ีจะวาง
ระเบดิตดิรถบรรทกุในสงิคโปร์ไมน่าน
หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 11 กนัยายน 
พ.ศ. 2544 เม่ือปีท่ีแล้ว [พ.ศ. 2557] 
นายอะบ ูบาการ์ บาชีร์ ผู้น�าด้านจิต

วิญญาณของกลุม่เจมาห์ อิสลามิยาห์ 
ได้ให้ค�าสตัย์ปฏิญาณวา่จะจงรักภกัดี
ตอ่รัฐอิสลามอิรักและซีเรียโดยถ่ายรูป
ตนเองขณะท่ีรายล้อมไปด้วยบรรดา
สาวกในชดุเสือ้คลมุอาหรับสีขาว ใน
ตอนนัน้นายบาชีร์ถกูคมุขงัอยูใ่นเรือน
จ�าในอินโดนีเซีย แตก็่สามารถให้ค�าสตัย์
ปฏิญาณและถ่ายรูปหมูพ่ร้อมน�าภาพ
ออกเผยแพร่ไปทัว่โลกได้ ผู้ ก่อการร้าย
หลายร้อยคนท่ีเป็นสาวกของนายบาชีร์ท่ี

จ�าคกุอยูใ่นเรือนจ�าอินโดนีเซียในขณะนี ้
มีก�าหนดจะได้รับการปลอ่ยตวัในอีกสอง
ปีข้างหน้า 

รัฐอิสลามอิรักและซีเรียกลา่ววา่ 
พวกเขาตัง้ใจท่ีจะก่อตัง้วิลายะฮ์ขึน้ใน
บริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ วิลายะฮ์
หมายถงึจงัหวดัท่ีอยูภ่ายใต้เคาะลีฟะฮ์
ของรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย แนวคดิ
ของกลุม่คือรัฐอิสลามอิรักและซีเรียจะ
สามารถเปลี่ยนดนิแดนเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ให้กลายเป็นวิลายะฮ์อนัเป็น
จงัหวดัหนึง่ของเคาะลีฟะฮ์ทัว่โลกภาย
ใต้การควบคมุโดยรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรีย ซึง่เป็นแผนการอนัย่ิงใหญ่ท่ีเตม็
ไปด้วยความเพ้อฝัน อยา่งไรก็ตาม เป็น
เร่ืองท่ีเกิดขึน้ได้ไมย่ากนกัท่ีรัฐอิสลาม
อิรักและซีเรียจะสามารถก่อตัง้ฐานท่ีมัน่
ท่ีใดสกัแหง่ในภมิูภาคนี ้ซึง่เป็นพืน้ท่ีทาง
ภมิูศาสตร์ท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุทาง
กายภาพของกลุม่ตนอยา่งเชน่ในซีเรีย
และอิรัก เพ่ือท่ีจะมีดนิแดนบางแหง่ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีหา่งไกลจาก
ศนูย์กลางอ�านาจของรัฐบาลและเป็นท่ี
ซึง่ไมมี่รัฐบาลท้องถ่ินคอยควบคมุดแูล 
สถานท่ีดงักลา่วในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้มีอยูห่ลายแหง่ด้วยกนั และถ้ารัฐ
อิสลามอิรักและซีเรียท�าเชน่นัน้จริง ก็จะ
เป็นภยัคกุคามท่ีร้ายแรงมากตอ่ภมิูภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทัง้หมด

แม้แตใ่นสงิคโปร์ท่ีมีประชากรชาว
มสุลมิท่ีผสมผสานเข้าเป็นสว่นหนึง่ใน
สงัคมได้อยา่งราบร่ืนและสงบสขุ แต่
ก็ยงัมีบางคนท่ีถกูชกัจงูไปในทางท่ีผิด 
โดยบางคนได้เดนิทางไปเข้าร่วมกบัรัฐ
อิสลามอิรักและซีเรีย และอีกหลายคน
ก็ถกูเข้าขดัขวางและควบคมุตวัไว้ก่อน
ท่ีพวกเขาจะเดนิทางออกไป เม่ือเร็ว ๆ 
นี ้เราได้จบักมุตวันกัเรียนวยั 17 ปีคน
หนึง่ และเราได้ควบคมุตวันกัศกึษาวยั 
19 ปีอีกคนหนึง่ซึง่ถกูเปลี่ยนความคดิจน
กลายเป็นพวกหวัรุนแรง นกัศกึษาวยั 19 
ปีคนนีก้�าลงัวางแผนจะไปซีเรียเพ่ือเข้า
ร่วมกบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย และหาก
ไมส่ามารถเดนิทางออกจากสงิคโปร์ได้ 
เขาก็ตัง้ใจท่ีจะท�าการสงัหารผู้น�ารัฐบาล
ท่ีน่ี ซึง่รวมถงึประธานาธิบดีและนายก
รัฐมนตรีด้วยเชน่กนั 

มนัควรจะเป็นโลก
ท่ีความถกูต้องและ
การมีสว่นร่วมในเชิง
สร้างสรรค์คือสิง่ท่ี
เป็นปกตวิิสยัในระดบั
สากล และทกุประเทศ
ไมว่า่จะใหญ่หรือเลก็
สามารถท�าการแขง่ขนั
กนัได้อยา่งสงบสขุเพ่ือ
โอกาสในความเจริญ
ก้าวหน้า
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น่ีคือเหตผุลท่ีสงิคโปร์งมุง่เน้นความสนใจอยา่งจริงจงัเก่ียวกบั
ประเดน็การก่อการร้าย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย ภยั
คกุคามไมไ่ด้อยูท่ี่นัน่อีกตอ่ไป แตม่นัอยูท่ี่น่ีแล้ว เราก�าลงัมีสว่นร่วมใน
ความร่วมมือระดบันานาชาตเิพ่ือตอ่สู้กบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย และ
เราก�าลงัชว่ยเหลือโดยการสง่เคร่ืองบนิเตมิเชือ้เพลงิกลางอากาศ เค
ซี-135 ไปเข้าร่วมในการปฏิบตักิาร 

ผมได้เลา่รายละเอียดไปแล้ววา่ภมิูภาคของเรามีการเปลี่ยนแปลงไป
ในชว่งคร่ึงศตวรรษหลงันี ้เม่ือห้าสบิปีท่ีแล้ว เราคงจะรู้สกึพอใจมากกวา่
ท่ีเราเป็นถ้าเรารู้วา่ในวนันีเ้ราจะต้องตกอยูใ่นสถานะเชน่นี ้เอเชียเป็น
ภมิูภาคท่ีมีความสงบสขุและเจริญก้าวหน้า เราได้ปรับเปลี่ยนครัง้
ใหญ่อยา่งประสบความส�าเร็จหลงัจากสงครามเยน็ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในระดบัสากลท่ีเกิดขึน้ใหมด่�าเนินไปด้วยดี ทัง้นีไ้มใ่ชว่า่เราจะ
ไมมี่ปัญหาเลย แตโ่ดยพืน้ฐานแล้วเรามีความมัน่คง

ห้าสบิปีตอ่จากนี ้ผมคดิวา่ความหายนะท่ีเกิดจากการก่อการร้าย
โดยกลุม่หวัรุนแรงคงจะไมห่มดไปอยา่งสิน้เชิง หลงัจากคร่ึงศตวรรษ
ผา่นไป แนน่อนวา่เราจะเหน็ได้วา่อดุมการณ์ญิฮาดประสบความล้ม
เหลว หรืออยา่งน้อยก็ออ่นแอลงในการปลกูฝังจินตนาการให้กบัผู้ ท่ี
สบัสนทางจิตวิญญาณ อยา่งไรก็ตาม โปรดจ�าไว้วา่ลทัธิคอมมิวนิสต์
ของโซเวียตซึง่เป็นอีกหนึง่ประวตัศิาสตร์ของความล้มเหลวต้องใช้
เวลานานถงึ 70 ปีกวา่จะลม่สลายไป แม้วา่อดุมการณ์ดงักลา่วจะไม่
เก่ียวข้องกบัศาสนา แตส่ิง่เหลา่นีต้้องใช้เวลานานกวา่ท่ีจะลบล้างความ
เช่ือได้

ส�าหรับประเดน็อ่ืน ๆ นัน้ ผมมีความหวงัในเชิงบวกวา่ความสมดลุ
ท่ีมัน่คงในภมิูภาคจะยงัคงมีอยูต่อ่ไป กลุม่อาเซียน [สมาคมประชาชาติ
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้] ควรเป็นองค์กรท่ีด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องได้

อยา่งมีประสทิธิผล ประเทศในอินโดจีนควรจะลดชอ่งวา่งในการพฒันา
ให้เหลือน้อยลง และกลุม่ประเทศเหลา่นีค้วรจะมีความปรองดองกนั
มากขึน้และผนกึก�าลงักนัอยา่งใกล้ชิดย่ิงขึน้

ผมคาดวา่สหรัฐฯ จีน และญ่ีปุ่ น จะยงัคงเป็นประเทศมหาอ�านาจ 
และอินเดียจะมีบทบาทเพ่ิมขึน้ในภมิูภาคนี ้ผมหวงัวา่เราจะยงัคงมี
ระบบการค้า การลงทนุและความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีเปิดกว้าง
ทัว่โลก แนน่อนวา่ผมหวงัวา่จะมีการค้าเสรีในเอเชียแปซฟิิกแทนท่ีจะ
เป็นการผสมปนเปของการจดัการด้านการค้าอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นขณะ
นี ้โลกนีไ้มค่วรเป็นสถานท่ีซึง่อ�านาจคือสิง่ท่ีถกูต้อง ท่ีซึง่ผู้แข็งแกร่ง
สามารถท�าอะไรก็ได้และผู้ออ่นแอต้องทนทกุข์ทรมาน มนัควรจะเป็น
โลกท่ีความถกูต้องและการมีสว่นร่วมในเชิงสร้างสรรค์คือสิง่ท่ีเป็นปกติ
วิสยัในระดบัสากล และทกุประเทศไมว่า่จะใหญ่หรือเลก็สามารถท�าการ
แขง่ขนักนัได้อยา่งสงบสขุเพ่ือโอกาสในความเจริญก้าวหน้า

ไมมี่แผนท่ีใดสามารถน�าทางเราไปสูส่ถานการณ์แหง่ความสขุดงั
กลา่วได้ อนาคตไมไ่ด้เป็นการฉายภาพของอดีตในแนวเส้นตรง อยา่งไร
ก็ตาม หากเราไมเ่ผลอไปให้ความสนใจแตเ่ฉพาะประเดน็ตา่ง ๆ ใน
ระยะสัน้ แตมุ่ง่เน้นความสนใจของเราไปท่ีผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะ
ยาว และยงัคงพยายามธ�ารงรักษาไว้ซึง่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
นานาประเทศท่ีสงบสขุ เปิดกว้างและไมมี่การแบง่แยก เราก็จะสามารถ
สร้างความมัน่ใจและความเช่ือมัน่ได้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป และเพ่ิม
โอกาสสงูสดุท่ีจะท�าให้อีก 50 ปีข้างหน้านีเ้ป็นเส้นทางแหง่ความมัน่คง 
รุ่งเรืองและก้าวหน้าตอ่ไป  o
นายล ีเซียนลงุ นายกรัฐมนตรีสงิคโปร์ กลา่วค�าปราศรัยท่ีส�าคญัในการอภิปรายแชงกรี-ลาซึง่จดัขึน้โดย
สถาบนันานาชาตเิพ่ือยทุธศาสตร์ศกึษาในสงิคโปร์ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เขาได้กลา่วถงึความ
สมดลุของอ�านาจ ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคและการก่อการร้าย ฟอรัม ได้คดัลอกค�าปราศรัยของนายลใีน
สว่นนีซ้ึง่กลา่วถงึประเดน็การก่อการร้าย และได้ท�าการปรับแก้ข้อความเพ่ือให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ทหารกองเกยีรตยิศเดนิสวนสนามผ่านศาลาว่าการประจ�าเมอืงเมือ่เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ใน
ระหว่างพธีิการเฉลมิฉลองการครบรอบ 50 ปี วนัประกาศอสิรภาพสิงคโปร์  เก็ตตีอิ้มเมจ
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 ดื่มอยา่ง

รบัผดิชอบ
ข้าราชการระดบัสงูของรัสเซียได้เรียกผู้ผลติอาวธุซึง่เป็นกิจการของรัฐ
มาเข้าพบเพ่ือขอให้น�าเอาหลกัปฏิบตัด้ิานจริยธรรมไปปฏิบตัใิช้ในการ
ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์มากเกินไปในสถานท่ีท�างาน 

รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย นางโอลกา โกโลเดท็ส์ ได้แจ้งตอ่ผู้อ�านวย
การฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีรัฐเป็นเจ้าของ เพ่ือ
แสดงความผิดหวงัเก่ียวกบั “แนวโน้มการด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมากเกินไป” 
ท่ีโรงงานของบริษัท นางโกโลเดท็ส์กลา่ววา่ “การขาดระเบียบวินยั” ไม่
เพียงจะสร้าง “ความเสียหายมหาศาลตอ่โรงงานเทา่นัน้ แตย่งัสง่ผลกระ
ทบตอ่มนษุยชาตอีิกด้วย”

ผู้ ท่ีเข้าร่วมในการประชมุครัง้นี ้ได้แก่ ตวัแทนจากอลัมาซ-แอนเทอิ 
ซึง่เป็นโรงงานผู้ผลติระบบขีปนาวธุป้องกนัทางอากาศ และบริษัทผลติ
นิวเคลียร์ช่ือ โรซาทอม

ทัง้นี ้รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2558 ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพฒันา แสดงวา่ ร้อยละ 30 ของการเสียชีวิตในรัสเซีย
ในปี พ.ศ. 2555 มีสาเหตมุาจากแอลกอฮอล์ ซึง่เป็นอตัราสว่นท่ีสงูท่ีสดุ
ในบรรดาประเทศท่ีมีการตรวจตดิตาม บริษัทเอกชนหลายแหง่ก็ท�าการ
เตือนเก่ียวกบัการตดิแอลกอฮอล์และยาเสพตดิในกลุม่คนงานชาวรัสเซีย
ด้วยเชน่กนั  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เก็ตตีอิ้มเมจ

กวิทยาศาสตร์กลา่ววา่ พวกเขาจะปลกุชีวิต
เชือ้ไวรัสยกัษ์ท่ีมีอาย ุ30,000 ปีขึน้มา ซึง่ถกู
ค้นพบในพืน้ท่ีรกร้างซึง่เย็นจนเป็นน�า้แข็งใน

ไซบีเรีย โดยเตือนวา่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
ในเขตอาร์กตกิและบริเวณใต้เขตอาร์กตกิอาจท�าให้เชือ้
จลุนิทรีย์ท่ีมีอนัตรายซึง่เช่ือกนัวา่ถกูก�าจดัจนสิน้ซากแล้ว
ฟืน้คืนชีพขึน้มาอีกครัง้

จากรายงานในวารสารสถาบนัการศกึษาวิทยา
ศาสตร์แหง่ชาตสิหรัฐฯ ระบวุา่ นกัวิจยัชาวฝร่ังเศสได้
ประกาศเก่ียวกบัการค้นพบโมลลไิวรัส ไซบีริคมั ซึง่เป็น
เชือ้ไวรัสยคุก่อนประวตัศิาสตร์ประเภทท่ีสี่ท่ีถกูค้นพบมา
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 และถกูค้นพบเป็นครัง้ท่ีสองโดยทีม
วิจยันี ้ก่อนท่ีจะปลกุชีวิตเชือ้ไวรัสนีข้ึน้มา นกัวิจยัจะต้อง
ตรวจสอบก่อนวา่มนัจะไมส่ามารถเป็นพาหะน�าโรคมา

สูส่ตัว์หรือมนษุย์ การท่ีเราจะเรียกวา่ไวรัส “ยกัษ์” ได้นัน้ 
เชือ้ดงักลา่วจะต้องมีความยาวเกินกวา่คร่ึงไมครอน หรือ
เศษหนึง่สว่นพนัมิลลเิมตร ซึง่ “เชือ้ไวรัสชนิดออ่นจาก
ไซบีเรีย” โมลลไิวรัส ไซบีริคมันีมี้ความยาว 0.6 ไมครอน

“หากเราไมร่ะมดัระวงั และใช้พืน้ท่ีแถบนีใ้นทาง
อตุสาหกรรมโดยไมไ่ด้เตรียมการป้องกนัไว้ก่อน เรามี
ความเสี่ยงวา่วนัหนึง่เชือ้ไวรัส อยา่งเชน่ ไข้ทรพิษ ท่ีเรา
คดิวา่สญูพนัธุ์ไปแล้ว อาจจะกลบัมาระบาดอีกก็เป็น
ได้” นายฌอน-มิเชล คลาเวอรี หนึง่ในนกัวิจยัหลกักลา่ว 
บริเวณท่ีพบไวรัสยกัษ์นีเ้ป็นท่ีต้องการสงูเน่ืองจากอดุม
สมบรูณ์ไปด้วยแหลง่แร่ธาต ุโดยเฉพาะอยา่งย่ิง น�า้มนั 
และจะสามารถเข้าถงึได้มากขึน้เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์
ทางอตุสาหกรรมเม่ือน�า้แข็งละลายมากขึน้
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

นั
เชื้อไวรสัยกัษถ์กูคน้พบ

RUSSIA

ข่าวรอบโลก
IAPDF

ไซบเีรีย

โรคมาลาเรยี
ผูค้นหลายล้านชวีติ

รอดตายจาก

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

ากข้อมลูขององค์การสหประชาชาต ิอตัราการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย
ลดลงร้อยละ 60 ในชว่ง 15 ปีท่ีผา่นมา ซึง่หมายความวา่คนมากกวา่ 6 

ล้านชีวิต โดยสว่นใหญ่จะเป็นเดก็จากแอฟริกา ได้รับการชว่ยเหลือให้รอดชีวิต 
ในรายงานท่ีจดัท�าร่วมกนัระหวา่งองค์การอนามยัโลกและยนิูเซฟ ผู้ เช่ียวชาญได้
กลา่ววา่ เป้าหมายของการพฒันาสหสัวรรษท่ีส�าคญัในการชะลอและเร่ิมลดกรณี
การเกิดโรคมาลาเรียให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 บรรลผุลตามเป้า “อยา่งไมมี่ข้อ
สงสยั” โดยมีกรณีผู้ ป่วยรายใหมท่ี่เป็นโรคซึง่มียงุเป็นพาหะของโรคลดจ�านวนลง
ร้อยละ 37 นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 ในปี พ.ศ. 2557 มี 13 ประเทศท่ีรายงานวา่ไมมี่
กรณีการเกิดโรคเลย และอีกหกประเทศรายงานวา่มีน้อยกวา่ 10 กรณี 

ถงึแม้จะเป็นความก้าวหน้าท่ีดี แตมี่การประเมินวา่เฉพาะในปีนี ้กรณีของผู้
ป่วยรายใหมจ่ากโรคมาลาเรียมีจ�านวนถงึ 214 ล้านคน โดยมีผู้ เสียชีวิตประมาณ 
438,000 คน

ผลการศกึษาของมหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ดพบวา่ “วิธีป้องกนัท่ีส�าคญัท่ีสดุใน
ขณะนี”้ ในการลดกรณีผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียคือ การใช้มุ้งท่ีเคลือบ
ด้วยสารกนัแมลง ร้อยละ 68 ของกรณีการเกิดมาลาเรียท่ีสามารถป้องกนัได้ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2543 เป็นเพราะการใช้มุ้งดงักลา่ว ในขณะท่ียาต้านมาลาเรียท่ีเรียกวา่ 
การบ�าบดัด้วยสตูรยาผสมอนพุนัธุ์อาร์ตมิิซนิินและการฉีดพน่ยากนัยงุในบ้าน 
สามารถป้องกนัการเกิดโรคได้เพียงร้อยละ 22 และร้อยละ 10 ตามล�าดบั จากผล
การวิจยัท่ีเผยแพร่ในวารสาร เนเจอร์  รอยเตอร์

จ

แอฟริกา รัสเซีย
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นกัสู้ในเคร่ืองแตง่กายสีสนัสดใสท่ีก�าลงัวาดลวดลาย
การเตะกลางอากาศ อีกทัง้ควงหอก ดาบ และไม้พลอง
ด้วยความเร็วสงู อาจถกูเข้าใจผิดวา่เป็นนกัแสดงสมทบ
จากภาพยนตร์กงัฟ ูแตพ่วกเขาไมใ่ชน่กัแสดง พวกเขา
เป็นนกักีฬาท่ีไมเ่พียงแตห่วงัวา่จะชนะเหรียญทองใน
การแขง่ขนัเวิลด์ วซู ูแชมเปียนชิปเทา่นัน้ แตย่งัจะ
สามารถยกระดบัศลิปะการป้องกนัตวัของจีน ซึง่เจ็ท 
ลี และเฉินหลง ชว่ยท�าให้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 
จากศลิปะของนกัรบโบราณมาสูกี่ฬาโอลมิปิกในโลก
สมยัใหม่

วซู ูเป็นค�าท่ีใช้กนัอยา่งกว้าง ๆ ส�าหรับศลิปะการ
ป้องกนัตวัจากประเทศจีน ซึง่มกัจะเรียกกนัวา่กงัฟ ูนกัสู้
จะตอ่สู้กนัแบบตวัตอ่ตวัด้วยมือเปลา่ หรือวาดลวดลาย
การเลน่กายกรรมท่ีเน้นการใช้เชาว์ปัญญาและอาวธุ 
การตอ่สู้ นีไ้ด้ถกูเปลี่ยนจากศลิปะการตอ่สู้ของเฉพาะ
ชาวจีนท่ีมีมานานนบัศตวรรษมาเป็นกีฬาระดบัโลก 

ปัจจบุนัมีความคาดหวงัวา่วซูจูะตามตดิศลิปะการ
ป้องกนัตวัอ่ืน ๆ เชน่ ยโูดของญ่ีปุ่ น และเทควนัโดของ
เกาหลี ด้วยการเป็นกีฬาประเภทหนึง่ในโอลมิปิก ความ
พยายามของสมาพนัธ์วซูนูานาชาติต้องประสบอปุสรรค 
เม่ือวซูไูด้ถกูคดัออกจากรายช่ือประเภทกีฬาท่ีได้รับ
การพิจารณาส�าหรับการแขง่ขนัท่ีกรุงโตเกียวในปี พ.ศ. 
2563 แตท่างองค์กรมัน่ใจวา่วซูจูะได้รับการรวมเข้าใน
โอลมิปิกในปีพ.ศ. 2567  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

นักสู้กังฟู
ตั้งเป้าที่จะสร้างชื่อเสียงใน

โอลมิปกิ

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

กีฬา
IAPDF
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จดัการแขง่ขนัรักบีเ้วิลด์คพัมี
ความมุง่มัน่ท่ีจะลดความลา่ช้าท่ี
เกิดจากเทเลวิชัน่ แมทช์ ออฟฟิ

เชียล หรือการตดัสนิจากภาพ หลงัจาก
ท่ีเกิดหลายเหตกุารณ์ท่ีมีการโต้แย้งกนั
ในการแขง่ขนัรักบีเ้วิลด์คพั

การหยดุชะงกัเป็นเวลานานท�าให้
ผู้ชมในสนามและผู้ชมทางโทรทศัน์ทัว่
โลกรู้สกึไมพ่อใจในชว่งเร่ิมต้นของการ
แขง่ขนัระดบัโลกนี ้นายจอห์น เจฟฟรี
ย์ ประธานคณะกรรมการคดัเลือกเจ้า
หน้าท่ีผู้ตดัสนิการแขง่ขนัรักบีโ้ลกกลา่ว
วา่ เทคโนโลยีท่ีมีอยูนี่มี้คณุคา่อยา่งย่ิง 
“กระบวนการตดัสนิจากภาพจะถกูน�า
มาใช้เพ่ือให้แนใ่จวา่มีการตดัสนิท่ีถกู
ต้องเพ่ือรักษาความยตุธิรรมของเกม” 
นายเจฟฟรีย์กลา่ว   

ในรอบเปิดการแขง่ขนัระหวา่ง
องักฤษและฟิจิ นาฬิกาจบัเวลาได้

ถกูหยดุไว้นานถงึ 10 นาที 8 วินาที 
ระหวา่งท่ีกรรมการ นายแจ็กโค เพย์
เพอร์ ท�าการตรวจสอบภาพการเลน่
ถงึ 6 ครัง้ นายเจฟฟรีย์กลา่ววา่ร้อย
ละ 28 ของการหยดุเวลาในการแขง่ขนั
ครัง้นัน้เป็นเพราะการด�าเนินการตาม
กระบวนการตดัสนิจากภาพ โดยกลา่ว
เสริมวา่ตนมุง่มัน่ท่ีจะลดความลา่ช้าดงั
กลา่วในขณะท่ียงัคงรักษาไว้ซึง่ความ
ถกูต้องแมน่ย�า

ผู้จดัการแขง่ขนัพยายามท่ีจะ
ชีแ้จงเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
“เทคโนโลยีการตดัสนิจากภาพเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะชว่ยกรรมการและผู้ชว่ย
กรรมการในการตดัสนิการแขง่ขนัใน
สนาม และกรรมการยงัคงถือวา่เป็นผู้
ท่ีมีอ�านาจตดัสนิใจเดด็ขาดซึง่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในกระบวนการนี”้ ผู้จดัการ
แขง่ขนัระบ ุ รอยเตอร์

ผู้

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

การตรวจสอบภาพการเล่น
ถกูโทษว่าท�าให้การแขง่ขนัรกับี้ลา่ชา้
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วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IAPDF

ชาวฟิลปิปินส์
พยายามท่ีจะอนรัุกษ์

ศลิปะการฟ้อนร�า
โบราณ

ภาพและเร่ืองโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นางลกิายา เฟอร์นาน
โด อมลิบังซา สอนการ
ฟ้อนร�าปังอาเลย์ทีส่ตูดิ
โอภายในบ้านของเธอ
ในกรุงมะนิลา
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ความฝันของนางอมิลบงัซาคือการท�าให้การฟ้อนร�าพืน้เมืองท่ีมีช่ือวา่
ปังอาเลย์นีย้งัคงได้รับการสืบทอดประเพณีตอ่ไป โดยหวงัวา่จะเป็นสิง่ท่ี
ชว่ยประสานความแตกแยกในประเทศท่ียากจนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
แหง่นี ้แทนท่ีจะกลายเป็นเพียงผลงานชิน้หนึง่ท่ีถกูจดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑ์
เทา่นัน้

“เราต้องนกึถงึสิง่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศซึง่สามารถน�ามาใช้เพ่ือ
ผสานรวมพวกเราทกุคนให้เป็นหนึง่เดียวกนั” นางอมิลบงัซากลา่วในการให้
สมัภาษณ์ท่ีสตดูิโอภายในบ้านของเธอในกรุงมะนิลา

นางอมิลบงัซา อาย ุ71 ปี ได้รับรางวลัรามอน แมกไซไซ ประจ�าปี พ.ศ. 
2558 ซึง่เปรียบเสมือนรางวลัโนเบลแหง่เอเชีย ส�าหรับ “ความตัง้ใจอนัแนว่
แนข่องเธอในการรณรงค์เพ่ืออนรัุกษ์มรดกทางศลิปะท่ีก�าลงัจะสญูหายไป
จากภาคใต้ของฟิลปิปินส์”

ผู้ ท่ีได้รับรางวลัอ่ืน ๆ ได้แก่ นายซานจีฟ จตรุเวดิ ผู้ เปิดโปงเร่ืองการ
ทจุริตของรัฐบาลในอินเดีย นายอนัช ุคปุตะ ผู้น�ากลุม่อาสาสมคัรให้น�า
เสือ้ผ้าไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้และจดัท�าผ้าอนามยัราคาถกูให้แก่สตรี นางกม
ลี จนัทวงษ์ ผู้ ได้ชว่ยฟืน้ฟศูิลปะการทอผ้าไหมโบราณของชาวลาวและสร้าง
ความเป็นอยูท่ี่ดีให้แก่ชาวบ้านท่ียากจน และนายจอ่ ต ูนกัแสดงช่ือดงัชาว
พมา่ซึง่เป็นผู้น�ากลุม่การให้บริการจดังานศพฟรีให้แก่คนจน

ผู้ได้รับรางวลัแตล่ะคนได้รับเหรียญทองเชิดชเูกียรตแิละเงินรางวลั
จ�านวน 30,000ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.065 ล้านบาท)

นางอมิลบงัซาเป็นบตุรสาวของครอบครัวนกัการเมืองชาวคาทอลกิใน
เมืองมาริกินาซึง่อยูบ่ริเวณชานเมืองของกรุงมะนิลา ได้แตง่งานกบัเพ่ือน
นกัเรียนชาวมสุลมิซึง่มาจากตระกลูใหญ่ จากนัน้ได้ย้ายไปยงัจงัหวดัซลูทูาง
ภาคใต้อนัเป็นสถานท่ีซึง่นางอมิลบงัซาได้เหน็ศลิปะการฟ้อนร�าปังอาเลย์
เป็นครัง้แรกท่ีงานแตง่งานแหง่หนึง่บนเกาะโจโลเม่ือปี พ.ศ. 2512 และเกิด
ความหลงใหลในศลิปะดงักลา่วนบัแตน่ัน้

พ่ีสะใภ้ของนางอมิลบงัซาแปลกใจวา่ท�าไมเธอจงึสนใจการฟ้อนร�าพืน้
เมืองท่ีเช่ือมโยงกบัชาวชนบท แตน่างอมิลบงัซาผู้ ช่ืนชอบในวฒันธรรมและ
ศลิปะก็ได้หลงรักมนัอยา่งจบัใจ

“ฉนัคดิวา่มนัชา่งสวยงามและแตกตา่งเหลือเกิน” เธอกลา่ว
นางอมิลบงัซารู้สกึช่ืนชอบในสไตล์การฟ้อนร�าซึง่เช่ือกนัวา่ได้รับการ

แพร่กระจายจากอินเดียเข้ามายงัภาคใต้ของฟิลปิปินส์ก่อนการมาถงึของ
ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เม่ือหลายศตวรรษท่ีผา่นมา และกลา่ว
วา่การฟ้อนร�ารูปแบบโบราณท่ีคล้ายคลงึกบัปังอาเลย์นีย้งัคงพบเหน็ได้ใน
กมัพชูา พมา่ ไทย อินโดนีเซีย และสว่นอ่ืน ๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้

ปังอาเลย์ ซึง่มาจากค�าเดมิในภาษาสนัสกฤตท่ีแปลวา่ “การฟ้อนร�าใน
โบสถ์” หมายถงึ “การมอบของขวญั” ในหมูช่าวบ้านซลูขูองฟิลปิปินส์ การ
ฟ้อนร�านีจ้ะเป็นการขยบัแขน มือ และ นิว้ ร่ายร�าไปมาอยา่งสงบในทา่ทาง
ตา่ง ๆ ท่ีเลียนแบบการเคลื่อนไหวของคลื่นหรือสตัว์ ทา่ฟ้อนร�าทา่หนึง่จะ
เป็นการเลียนแบบการบนิของนกในขณะท่ีร่อนลงไปจบัปลาในทะเล

หลงัจากท่ีการฟ้อนร�าได้รับการสืบทอดจากรุ่นหนึง่ไปสูอี่กรุ่นหนึง่ใน
จงัหวดัซลูแูละจงัหวดัทาวี-ทาวี ซึง่อยูใ่กล้เคียงโดยไมมี่การบนัทกึค�าแนะน�า
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทา่ฟ้อนร�าดัง้เดมิหลาย ๆ ทา่จงึเร่ิมถกูลืมเลือนไป 

ชาวพืน้บ้านในชนบทตา่งหมดความสนใจในเร่ืองนีเ้น่ืองจากความบนัเทิงใน
แบบสมยัใหมท่ี่หลัง่ไหลเข้ามา

ในปี พ.ศ. 2512 นางอมิลบงัซาเร่ิมท�าการวิจยัเก่ียวกบัปังอาเลย์ โดย
การไปสมัภาษณ์ผู้ เฒา่ในชนบทเพ่ือศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัทา่ฟ้อนร�าตา่ง ๆ 
นางนาเนตต์ แมทิแลค ซึง่เป็นนกัฟ้อนร�าและนกัวิจยัเก่ียวกบัปังอาเลย์กลา่ว
วา่ บอ่ยครัง้ท่ีนางอมิลบงัซาเฝ้าดเูงาของตนเองบนผนงัในขณะท่ีเธอร่ายร�า
อยูใ่นห้องภายใต้แสงเทียน

เวลาหลายปีท่ีนางอมิลบงัซาท�าการวิจยัประจวบเหมาะกบัความรุนแรง
ท่ีเพ่ิมขึน้ของกลุม่ผู้ตอ่ต้านชาวมสุลมิท่ีต้องการจะแบง่แยกดนิแดนทางภาค
ใต้ และการประกาศใช้กฎอยัการศกึในประเทศโดยอดีตประธานาธิบดี เฟอร์
ดนิานด์ มาร์กอส ในชว่งทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513-2522) ในขณะนัน้
มีการสัง่ห้ามไมใ่ห้ประชาชนมารวมตวักนั ซึง่เป็นเวลาท่ีเธอต้องไปพบและ
พากลุม่ชาวบ้านเดนิทางไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสริมศลิปะการฟ้อนร�านี ้

ตอ่มานางอมิลบงัซาได้เดนิทางไปทัว่ทวีปเอเชียเพ่ือศกึษารูปแบบการ
ฟ้อนร�าท่ีคล้ายคลงึกบัปังอาเลย์ และได้ตีพิมพ์หนงัสือเลม่หนึง่ขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 โดยเป็นครัง้แรกท่ีมีการรวบรวมค�าแนะน�าเก่ียวกบัทา่ฟ้อนร�าตา่ง ๆ 
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

นางจอย วาดี วิศวกรโยธาชาวพืน้เมืองเผา่เตาซกุ ซึง่ได้มาเรียนการ
ฟ้อนร�าปังอาเลย์พร้อมกบับตุรสาวของเธอท่ีสตดูโิอภายในบ้านของนาง อมิ
ลบงัซากลา่ววา่ เธอรู้สกึดีใจท่ีการฟ้อนร�านีก้�าลงัชว่ยท�าให้จงัหวดัซลูอูนัเป็น
บ้านเกิดของเธอได้เป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองอ่ืนซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัความขดัแย้งอนั
นองเลือด

ซลูเูป็นหมูเ่กาะท่ีมีชาวมสุลมิอาศยัอยูเ่ป็นสว่นใหญ่ และเป็นฐานท่ีตัง้
ของกลุม่นกัรบหวัรุนแรงอาบไูซยาฟท่ีมีความเช่ือมโยงกบักลุม่อลักออิดะฮ์  
และมีช่ือเสียงเป็นกลา่วขานกนัในเร่ืองการลอบวางระเบดิ การลกัพาตวั 
และการฆา่ตดัศีรษะ

“เวลาท่ีผู้คนเหน็ชาวมสุลมิหรือชาวเตาซกุสกัคน สิง่แรกท่ีพวกเขานกึถงึ
ก็คือการก่อการร้ายและความขดัแย้ง” นางวาดีกลา่วในการให้สมัภาษณ์ 
“แตโ่ปรดอยา่คดิเชน่นัน้ พวกเราเป็นคนดีและมีมรดกทางวฒันธรรม
มากมาย”

ศลิปะการฟ้อนร�า
ภาพและเร่ืองโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ท่ามกลางเสียงฆอ้งท่ีดงักงัวาล นางลิกายา เฟอร์นานโด อมิลบงัซา ก�าลงั

สอนกลุ่มผูห้ญิงและเดก็ในการฟ้อนร�าโบราณอนัมีมนตเ์สน่ห์ท่ีสืบทอดมา

นานนบัศตวรรษ ซ่ึงเธอพยายามท่ีจะอนุรักษเ์อาไวจ้ากการถกูหลงลืมในภาค

ใตข้องฟิลิปปินส์ท่ีเตม็ไปดว้ยความไม่สงบ

นางลกิายา เฟอร์นานโด อมลิบังซา (กลาง) สอนการฟ้อนร�าพืน้เมอืง
ปังอาเลย์จากจงัหวดัซูลูในภาคใต้ของประเทศฟิลปิปินส์ทีเ่ตม็ไปด้วย
ความไม่สงบ ทีส่ตูดโิอภายในบ้านของเธอในกรุงมะนิลา
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เทคโนโลยีไม่ได้ช่วยสร้างเสริมพลงัสมอง
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันารายงานวา่ คอมพิวเตอร์ไมไ่ด้

แสดงให้เหน็อยา่งเดน่ชดัวา่สามารถพฒันาผลการศกึษาของนกัเรียนได้ อีกทัง้ยงัอาจ
เป็นอปุสรรคตอ่การมีผลการเรียนท่ีดีอีกด้วย 

ในทางตรงกนัข้าม ส�าหรับโรงเรียนท่ีประสบความส�าเร็จสงูในหลายประเทศของเอเชีย การใช้
สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจ�าวนัของผู้คนไปแล้ว เทคโนโลยี
จงึมีความส�าคญัน้อยลงมากในห้องเรียน ในประเทศเกาหลใีต้ นกัเรียนจะใช้คอมพิวเตอร์ท่ีโรง
รียนโดยเฉลีย่เก้านาที และในฮอ่งกงจะใช้เวลาเพียง 11 นาที ซึง่คดิเป็นเพียงเศษเสีย้วของเวลาท่ี
นกัเรียนใช้คอมพิวเตอร์ท่ีโรงรียน 58 นาทีในออสเตรเลยี 42 นาทีในกรีซ และ 39 นาทีในสวีเดน

รายงานดงักลา่ววดัผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนโดยพิจารณาจากผลการสอบ
ในระดบัสากล เชน่ การประเมินผลนกัเรียนนานาชาตขิององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพฒันา ซึง่ด�าเนินการในหลายสบิประเทศทัว่โลก และการทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการวดั
ทกัษะทางดจิิตลั ผลท่ีได้รับพบวา่ ระบบการศกึษาท่ีลงทนุอยา่งมากในเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารไมไ่ด้แสดงให้เหน็ “การพฒันาอยา่งเดน่ชดั” ในผลการเรียนด้านการอา่น คณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์

องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาได้กระตุ้นให้โรงเรียนตา่ง ๆ ท�างาน
ร่วมกบัคณะครูเพ่ือปรับเปลีย่นเทคโนโลยีให้กลายเป็นเคร่ืองมือในห้องเรียนท่ีทรงพลงัมาก
ขึน้ และพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้เพ่ือน�ามาใช้ในการทดลองและการจ�าลอง
สถานการณ์ สือ่สงัคม และเกมตา่ง ๆ ทัง้นี ้ทางองค์การได้ให้บทสรุปวา่ “ประโยชน์ท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารจะน�ามาสูก่ารเรียนการสอนอยา่งแท้จริงนัน้ยงัไมไ่ด้เกิดขึน้อยา่ง
สมบรูณ์และยงัไมส่ามารถน�ามาใช้ได้อยา่งเตม็ท่ี”  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

กรุงโซล
เป็นผู้น�าใหม่ด้านแฟช่ัน

กรุงโซลก�าลงักลายเป็นผู้น�าใหมด้่านแฟชัน่ใน
เอเชียแซงหน้าฮอ่งกง โตเกียวและสงิคโปร์ 
บริษัทผู้ผลติสนิค้าหรูหรารายใหญ่ตา่ง ๆ 

ของโลกตา่งพากนัมองหาชอ่งทางท่ีจะสร้างก�าไรจาก
วฒันธรรมสมยันิยมของเกาหลใีต้ ซึง่ได้รับความนิยม
ในฐานะเป็นผู้ก�าหนดเทรนด์ของภมิูภาค เอเชียซึง่
ก�าลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็วคือตลาดส�าคญัท่ีขบัเคลือ่น
อตุสาหกรรมสนิค้าหรูหราระดบัโลก โดยยอดซือ้จากผู้
บริโภคชาวจีนคดิเป็นหนึง่ในสามของยอดขายทัว่โลก 
จากข้อมลูของบริษัทวิจยัตลาด เบนแอนด์โค

“บริษัทผู้ผลติสนิค้าหรูหราระดบัโลกเร่ิมท่ีจะ
ตระหนกัวา่ สิง่ท่ีได้รับความนิยมในเกาหลใีต้จะกลาย
เป็นท่ีนิยมทัว่ทัง้เอเชียภายในเวลาไมน่าน” นายอีซงั
บง หวัหน้าสภานกัออกแบบแฟชัน่แหง่เกาหลกีลา่ว 

ความสนใจอยา่งมากในสนิค้าแบรนด์เนมตา่ง ๆ เป็น
ตวักระตุ้นให้แพร่กระจายไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย
และภมิูภาคอ่ืน ๆ ซึง่เกิดขึน้จากสิง่ท่ีเรียกวา่ คลืน่
วฒันธรรมเกาหล ีหรือความนิยมท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ของ
รายการโทรทศัน์ เพลงป๊อป และวฒันธรรมของชาว
เกาหล ี

นางเคท อนัห์ ผู้แทนประจ�ากรุงโซลของบริษัทส
ไตลสั ซึง่เป็นบริษัทท่ีท�าการวิจยัผู้บริโภคจากองักฤษ
กลา่ววา่ เกาหลใีต้กลายเป็นจดุเร่ิมต้นของสนิค้า
แบรนด์หรูหราอยา่งได้ผลในการทดสอบการตอบสนอง
ของผู้บริโภคในตลาดเอเชีย โดยกลา่วเพ่ิมเตมิวา่เธอได้
รับข้อเสนอจ�านวนนบัไมถ้่วนจากบริษัทตา่ง ๆ ในยโุรป
และสหรัฐฯ ท่ีหวงัจะเข้ามาลงทนุในการผลติเคร่ือง
ส�าอางในกรุงโซลในชว่งหลายปีมานี ้ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ของธรุกิจรายใหมแ่หง่หนึง่ในอิสราเอลได้เปิด
ตวัอปุกรณ์ขนาดพกพาท่ีสามารถวิเคราะห์

สว่นประกอบของอาหาร เคร่ืองด่ืม ยา หรือวตัถอ่ืุน ๆ ได้
ในทนัที 

คอนซมูเมอร์ ฟิสกิส์ กลา่ววา่เคร่ือง SCiO ของ 
บริษัทฯ จะสง่ข้อมลูสว่นประกอบทางเคมีของสิง่หนึง่ ๆ 
ไปยงัสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ ซึง่มีแอพพลเิคชนัหลากหลายท่ี
จะน�าเสนอผลลพัธ์ นายดรอร์ ชารอน ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท
ซึง่อยูใ่กล้กบักรุงเทลอาวีฟกลา่ววา่ มนัเป็น “อปุกรณ์
เซน็เซอร์ในระดบั
โมเลกลุเคร่ืองแรกท่ีมี
ขนาดเลก็กวา่ฝ่ามือ
ของคณุ” 

ผู้ใช้จะสามารถ
มองเหน็ปริมาณ
แคลอร่ีท่ีอยูใ่น
แฮมเบอร์เกอร์ สิง่ท่ี
อยูใ่นเคร่ืองด่ืม หรือ
ดวูา่เสือ้หนงัตวันัน้ท�า
จากหนงัแท้จริง ๆ หรือ
ไม ่เคร่ือง SCiO ไม่
จ�าเป็นต้องสมัผสักบั
สิง่ท่ีจะทดสอบ เพราะ
มนัท�างานโดยการสอ่งล�าแสงท่ีเรียกวา่ เอน็ไออาร์สเปก
โตสโคปี

แตล่ะโมเลกลุจะท�าปฏิกิริยากบัแสงเพ่ือสร้างภาพท่ีมี
เอกลกัษณ์ ซึง่สามารถเผยให้ทราบถงึคณุสมบตัทิางเคมี
ของวตัถนุัน้ เชน่ ความชืน้ สว่นประกอบของไขมนัหรือ
น�า้ตาล  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เจา้

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

เครื่องจ�าแนกส่วนประกอบ

IAPD FORUM
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ประเทืองปัญญา
IAPDF

ผลจากการศกึษาพบวา่ ผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั
การกระท�าหรือการคดิของมนษุย์นัน้สามารถแสดงผลลพัธ์เดมิ
ซ�า้โดยผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกได้น้อยกวา่คร่ึงหนึง่ ซึง่ท�าให้เกิด
ค�าถามใหมถ่งึความนา่เช่ือถือของผลการวิจยัทางจิตวิทยา

ทีมนกัวิทยาศาสตร์ 270 คนได้ทดลองท�าการวิจยัทาง
จิตวิทยาและสงัคมศาสตร์ 100 กรณีซ�า้อีกครัง้ โดยได้ตีพิมพ์
ข้อมลูไว้ในวารสารชัน้น�าสามฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบโดย
บคุคลซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญของวงการ

จากผลการวิจยัดงักลา่วท่ีได้มีการตีพิมพ์ในวารสาร ไซ
แอนส์ ฉบบัเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2558 เพียงร้อยละ 39 เทา่นัน้ท่ี
แสดงผลลพัธ์เหมือนกบัท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานฉบบัเดมิ

หวัข้อเร่ืองท่ีวิจยันัน้มีความหลากหลาย นบัตัง้แตก่ารใช้
ชีวิตในสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ไปจนถงึการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรู้ การให้ความสนใจ และความจ�า

ทัง้นี ้ผลการศกึษานีไ้มไ่ด้น�าไปสูก่ารตรวจสอบวิธีบ�าบดั
ทางการแพทย์ใด ๆ แตมี่การด�าเนินการแยกตา่งหากในการ
ประเมินผลของการศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัชีววิทยาของมะเร็ง

“เป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะต้องทราบวา่ ผลลพัธ์ท่ีคอ่นข้างนา่ผิด
หวงันีไ้มไ่ด้บง่บอกโดยตรงถงึความถกูต้องหรือความผิดพลาด
ของทฤษฎี” นายกิลเบร์ิต ชิน นกัจิตวิทยาและบรรณาธิการอาวโุสของ
วารสาร ไซแอนส์ กลา่ว “สิง่ท่ีผลการศกึษานีบ้อกเราก็คือ เราควรมีความ
เช่ือมัน่น้อยลงในผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลองดัง้เดมิ”

นายไบรอนั โนเซค แหง่มหาวิทยาลยัเวอร์จิเนีย ซึง่เป็นผู้ เขียนร่วมใน
การศกึษานีก้ลา่ววา่ การวิจยัแสดงให้เหน็วา่นกัวิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้อง
ตัง้ค�าถามกบัตวัเองอยูต่ลอดเวลา

“ค�ากลา่วอ้างทางวิทยาศาสตร์ไมไ่ด้มีความนา่เช่ือถือเพียงเพราะวา่
เป็นผลงานของบคุคลท่ีมีสถานะสงูหรือเป็นผู้ ท่ีมีความรอบรู้เทา่นัน้” นาย
โนเซคกลา่วกบัผู้รายงานขา่ว 

“สว่นหนึง่ของความนา่เช่ือถือของค�ากลา่วอ้างนัน้ต้องขึน้อยูก่บัหลกั
ฐานท่ีสนบัสนนุวา่สามารถแสดงผลลพัธ์เดิมซ�า้ได้”

ปัญหาอาจเกิดขึน้ได้เม่ือนกัวิทยาศาสตร์สุม่เลือกเฉพาะข้อมลูท่ีเหน็
วา่ “มีนยัส�าคญั” มารวมเอาไว้เทา่นัน้ หรือเม่ือการวิจยัมีขนาดเลก็เกินไป
จนท�าให้เกิดผลลพัธ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบท่ีผิดพลาด ผู้ เช่ียวชาญบางคน
เช่ือวา่ปัญหานีอ้าจจะแยย่ิ่งกวา่ท่ีผลจากการศกึษาใหมไ่ด้แสดงไว้เสียอีก

นายจอห์น ไอโอนนิดีส นกัชีววิทยาแหง่มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ดใน
แคลฟิอร์เนีย กลา่วกบันิตยสาร ไซแอนส์ วา่ เขาตัง้ข้อสงสยัไว้วา่เอกสาร
งานวิจยัด้านจิตวิทยาจะสามารถยืนยนัความถกูต้องภายใต้การตรวจ
สอบโดยละเอียดได้ประมาณร้อยละ 25 ซึง่ก็คล้ายคลงึกบั “สิง่ท่ีเรา
พบเหน็ในสาขาวิชาชีวการแพทย์หลาย ๆ ด้าน” 

 
ขอ้พงึสังวรที่ส�ำคัญ
ผู้เขียนร่วมในการศกึษาคนหนึง่ซึง่มีสว่นร่วมในโครงการนีท้ัง้ในฐานะ
ผู้ตรวจสอบและผู้ถกูตรวจสอบก็คือ นางอี.เจ. แมซแิคมโป ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์แหง่มหาวิทยาลยัเวคฟอร์เรสต์ในนอร์ธแคโรไลนา

นางแมซแิคมโปเป็นหนึง่ในทีมงานท่ีสามารถแสดงผลลพัธ์เดมิซ�า้ใน
การวิจยัท่ีพบวา่ บคุคลซึง่ต้องเผชิญหน้ากบัภารกิจท่ีนา่ท้าทาย เชน่ การ

ต้องเลน่วิดีโอเกมท่ีใช้ความรุนแรง มกัชอบฟังเพลงท่ีแสดงอารมณ์โกรธ
เกรีย้วและคดิเก่ียวกบัประสบการณ์ในเชิงลบก่อนลว่งหน้า

อยา่งไรก็ตาม เม่ือนกัวิจยัจากภายนอกได้ทดลองท�าการศกึษาภายใต้
ข้อสมมตุฐิานเดียวกบัการวิจยัของนางแมซแิคมโปท่ีวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมรส
หวานจะสามารถชว่ยให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีความ
ซบัซ้อนได้ดีขึน้ พวกเขากลบัไมป่ระสบความส�าเร็จในการแสดงผลลพัธ์ดงั
กลา่ว 

นางแมซแิคมโปไมไ่ด้แสดงความผิดหวงั แตไ่ด้อ้างวา่อาจเป็นเพราะ
ความแตกตา่งของปัจจยัทางภมิูศาสตร์ตา่ง ๆ และได้กลา่วย�า้วา่การ
ทดลองนีแ้สดงให้เหน็วา่การท�าการศกึษาวิจยัซ�า้อยา่งมีคณุภาพสงูนัน้มี
ความยุง่ยากซบัซ้อนเพียงใด

นางโดโรธี บชิอป ศาสตราจารย์ด้านพฒันาการทางประสาทจิตวิทยา
แหง่มหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด กลา่ววา่มีอยูห่ลายวิธีในการแก้ไขปัญหาของ
กระบวนการนี ้เพ่ือให้ผลลพัธ์มีแนวโน้มสงูขึน้ท่ีจะสามารถยืนยนัความถกู
ต้องได้ภายใต้การตรวจสอบโดยละเอียด 

นางบชิอปกระตุ้นให้มีการก�าหนดข้อบงัคบัให้ต้องลงทะเบียนวิธีท่ีจะใช้
ในการวิจยัลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้นกัวิทยาศาสตร์สุม่เลอืกเฉพาะข้อมลู
ท่ีแสดงผลตามท่ีต้องการมากท่ีสดุมาใช้ในการวิเคราะห์เทา่นัน้ รวมถงึ
ต้องก�าหนดให้กลุม่ตวัอยา่งมีขนาดใหญ่มากพอ และมีการรายงานผลการ
ศกึษาท่ีครอบคลมุมากย่ิงขึน้ในกรณีท่ีแสดง “ผลลพัธ์เป็นศนูย์” หรือกลา่ว
อีกนยัหนึง่คือ ผลลพัธ์ท่ีไมไ่ด้สนบัสนนุข้อสมมตุฐิานท่ีได้เสนอไว้ในขัน้ต้น

นอกจากนี ้นกัวิทยาศาสตร์ยงัสามารถตีพิมพ์เผยแพร่วิธีการท่ีใช้และ
ข้อมลูตา่ง ๆ โดยละเอียด เพ่ือท่ีผู้ อ่ืนจะสามารถทดลองท�าการศกึษาเพ่ือให้
ได้ผลลพัธ์เชน่เดียวกนัได้งา่ยย่ิงขึน้ วิธีเหลา่นีเ้ป็น “วิธีการงา่ย ๆ ท่ีจะท�าให้
มัน่ใจได้วา่เราก�าลงัท�าการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์อยา่งดีท่ีสดุเทา่ท่ีเรา
สามารถท�าได้” นางบชิอปกลา่ว  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ผลการศึกษาพบว่าผลงานวจิยัทางจติวทิยาสามารถแสดงผลลพัธ์เดมิ
ซ�้าโดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอกได้ประมาณร้อยละ 39

ไอสตอ็ก

ผลการศึกษาสรุปว่า
ผลงานวิจยัทางจติวทิยาอำจไมส่ำมำรถเชื่อถอืได้
เอเจนซ์ ฟรานซ์-เพรส
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เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIAPDF

ขา่วดีส�าหรับนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีเดนิทางมายงั
กรุงเทพฯ เม่ือแพทย์สามารถน�าวตัถแุปลกปลอม
ออกมาจากล�าไส้ใหญ่ท่ีอาจท�าลายระบบการ
ยอ่ยอาหารของเธอได้เป็นผลส�าเร็จ ขา่วร้ายก็คือ 
มนัเป็นเพชรมลูคา่ 10 ล้านบาท (หรือ 278,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ) ท่ีผู้หญิงคนดงักลา่วได้ถกูกลา่ว
หาวา่ขโมยมาจากงานนิทรรศการแสดงเคร่ือง
ประดบั จงึกลายเป็นพยานหลกัฐานท่ีมดัตวัเธอ
จนดิน้ไมห่ลดุ เจ้าหน้าท่ีสามารถสรุปผลข้อหา
การโจรกรรมครัง้นีเ้ม่ือแพทย์ได้สอดกล้องตรวจ
ล�าไส้ใหญ่และใช้คีมทางการแพทย์ดงึเอาเมด็
อญัมณีขนาด 6 กะรัตออกจากล�าไส้ใหญ่ของ
ผู้หญิงท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นขโมยหลงัจากท่ีวิธี
ตามธรรมชาตแิละยาระบายใช้ไมไ่ด้ผล ผู้หญิง
คนดงักลา่วพร้อมชายชาวจีนคนหนึง่ถกูจบักมุ
ตวัท่ีทา่อากาศยานระหวา่งการเดนิทางออกจาก
ประเทศไทย และขณะนีก้�าลงัรอรับโทษจ�าคกุ
สงูสดุถงึสามปีตามข้อมลูจากทางต�ารวจ
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ขนสตัว์น�า้หนกัประมาณ 40 กิโลกรัมได้ถกูตดัออกจากแกะตวัหนึง่ท่ีพบใกล้เมืองหลวงของ

ออสเตรเลีย ซึง่ท�าให้มนักลายเป็นเจ้าของสถิตอิยา่งไมเ่ป็นทางการส�าหรับแกะท่ีแบกขนไว้

จ�านวนมากท่ีสดุในโลก แกะตวัดงักลา่วซึง่ผู้ ท่ีชว่ยเหลือมนัได้ตัง้ช่ือให้วา่คริส ถกูพบท่ีชานเมือง

ตอนเหนือของกรุงแคนเบอร์ราขณะท่ีก�าลงัเดนิอยา่งยากล�าบากภายใต้น�า้หนกัขนของมนั นาง

แทมม่ี เวน เดนจ์ ผู้บริหารฝ่ายบญัญตักิฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัการทารุณกรรมสตัว์ของ

องค์กรเพ่ือการกศุลส�าหรับสตัว์ในกรุงแคนเบอร์ราประเมินวา่ ขนของคริสได้งอกมานานกวา่ห้า

ปีโดยท่ีไมเ่คยถกูตดัทิง้และดเูหมือนวา่มนัแทบจะไมเ่คยพบกบัผู้คนเลย ขนสตัว์น�า้หนกั 40.2 

กิโลกรัมถกูตดัออกจากคริส ซึง่หมายความวา่มนัได้กลายเป็นเจ้าของสถิตอิยา่งไมเ่ป็นทางการ

ส�าหรับสตัว์ท่ีมีขนน�า้หนกัมากท่ีสดุในโลก โดยอาจจะท�าลายสถิตปัิจจบุนัของแกะในนิวซีแลนด์

ช่ือบิก๊เบน ท่ีถกูพบวา่มนัแบกขนน�า้หนกัเกือบ 29 กิโลกรัมเอาไว้เม่ือปี พ.ศ. 2557 บ๊ิกเบนโคน่

ล้มบรรลงัก์ของแกะจากนิวซีแลนด์เชน่เดียวกนัท่ีช่ือเชร็ค ซึง่เป็นขวญัใจของผู้คนในประเทศ

ของมนั โดยได้พบกบัอดีตนายกรัฐมนตรี นางเฮเลน คลาร์ก และกลายเป็นตวัละครในหนงัสือ

เดก็หลายเลม่ก่อนท่ีมนัจะตายไปเม่ือปี พ.ศ. 2554   รอยเตอร์

ผลงานชิน้เอกมลูคา่ 1.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ 54.4 ล้านบาท) ของศลิปินชาว
อิตาเลียนในยคุศตวรรษท่ี 17 (ชว่งปี พ.ศ. 2144 - 2243) ได้รับการน�ากลบัมาจดั
แสดงอีกครัง้ในเมืองหลวงของไต้หวนั หลงัจากท่ีเดก็ชายวยั 12 ปี เดินสะดดุและล้ม
ลงไปเจาะผืนผ้าใบขาดเป็นรู ผู้จดังานนิทรรศการกลา่ว ภาพเขียนท่ีมีช่ือวา่  
ฟลาวเวอร์ส โดยศลิปินเอกจากอิตาลี เปาโล ปอร์โปร่า เป็นสว่นหนึง่ของผลงานท่ี
จดัแสดงในงานนิทรรศการศิลปะภาพเขียนในกรุงไทเป ซึง่เป็นผลงานของหรือได้รับ
อิทธิพลมาจากเลโอนาโด ดา วินชี ตามข้อมลูจากนายเดวิด ซนั ผู้จดังานหลกั “มนั
เป็นอบุตัเิหตท่ีุผิดปกตวิิสยั” นายซนักลา่ว “เดก็ชายคนนัน้ก�าลงัฟังค�าอธิบายจาก
มคัคเุทศก์และไมไ่ด้มองทางก็เลยเดนิสะดดุล้มจนท�าให้ผลงานศลิปะชิน้ดงักลา่ว
ขาดเป็นรู” นายซนักลา่ววา่เดก็ชายและครอบครัวของเขาได้แสดงความเสียใจอยา่ง
สดุซึง้และจะไมถ่กูลงโทษใด ๆ “เรามีนกัประเมินงานศลิปะชาวอิตาเลียนพร้อมอยู่
แล้ว และรีบตดิตอ่แจ้งให้เจ้าของทราบทนัที” นายซนัเลา่วา่ “เราตดัสนิใจท่ีจะซอ่ม
ภาพเขียนนัน้ทนัทีภายในงาน และตอนนีม้นัก็ได้ถกูน�ากลบัมาแสดงอีกครัง้”  รอยเตอร์

นกัสืบเพชร
บริการพเิศษที่
แม้แต่โมนาลิ
ซ่ายงัยิม้ได้

ขนสัตว์น�า้หนักสุดคุ้ม

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
รอ

ยเ
ตอ

ร์

บริษั
ท ทีเอสที อาร์ตออฟดสิคฟัเวอรี่
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ภาพสะท้อน

ทหารจากกองทพัเรือไทยเดนิข้ามชายหาดหลังจากขึน้ฝ่ังเม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
ระหว่างการสลับเปล่ียนหน่วยลาดตระเวนอ่าวไทยใกล้ชายฝ่ังจงัหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจงัหวัดใต้
สุดของไทยตดิชายแดนมาเลเซีย กองทพัเรือไทยมีกองเรืออยู่ประมาณ 130 ล�า โดยผู้บญัชาการ

ทพัเรือภาคที่ 2 จะรับผิดชอบการลาดตระเวนบริเวณตอนใต้ของอ่าวไทย

ภาพโดย มาดารี โตห์ลาลา  |  เอเอฟพ/ีเกต็ตีอ้มิเมจ

ท่านอยากเห็นรูปทีท่่านช่ืนชอบจากการฝึกหรือกจิกรรมร่วมคร้ังทีผ่่านมาปรากฏในคอลมัน์ภาพส่งท้ายหรือไม่ 
กรุณาส่งรูปของท่านมาเพือ่พจิารณาได้ที ่ EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM
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