
การสรา้งพนัธมติรเพื่อสนัตภิาพ
แนวทางแบบพหุภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
การก่อการร้าย และความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน 
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เร่ืองเด่น
10 จุดเปล่ียน         
 ชาตติา่ง ๆ เปลีย่นยทุธวิธีในการตอ่ต้านการก่อการร้าย 
 เพ่ือรับมือกบันกัรบท่ีเดนิทางกลบัประเทศเพ่ือสานต่
 อความจงรักภกัดีตอ่รัฐอิสลาม

16 การต่อต้านการก่อการร้ายในมาเลเซีย    
 การยบัยัง้ผู้ มีแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรง จ�าเป็นต้องใช้วิธี
 การแบบองค์รวม เพ่ือแก้ไขมลูเหตขุองปัญหา และด�าเนิ
 นกลยทุธ์ท่ีมีประสทิธิภาพ

20 จบัตาดนู่านน�า้  
 มาเลเซียใช้ฐานปฏิบตัิการทางทะเลในการป้องกนัภยั
 คกุคามจากการก่อการร้าย 

24 แรงกดดนัจากนานาชาต ิ 
 คดีของกลุม่กรีนพีซ มีความคล้ายคลงึกบักรณีพิพาทใน
 ทะเลจีนใต้

28 การต่อต้านการค้ามนุษย์  
 ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกได้เพ่ิมความพยายามในด้านการ
 ด�าเนินคดี การคุ้มครองและการป้องกนั แตค่วามท้าทาย
 ก็ยงัคงมีอยู่

36 หยุดยัง้การค้ายาเสพตดิตัง้แต่ต้นทาง
 ขบวนการค้ายาบ้าในจีนคือ ตวักระตุ้นวิกฤตยิาเสพ
 ติดในฟิลปิปินส์ 

42 การพฒันาสิทธิมนุษยชน     
 ข้อตกลงทางการค้าแบบพหภุาคีในระดบัภมิูภาค 
 สามารถพฒันาคณุภาพชีวิต และชว่ยสร้างโอกาส  

46 การสร้างขีดความสามารถ  
 กองทพัเรือนิวซีแลนด์ สง่เสริมการเข้าร่วมการฝึกแบบพหภุาคี 
 และการประชมุด้านความมัน่คง เพ่ือสนบัสนุความมัน่คงใน
 ภมิูภาค 

50 ขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน�า้และเขตอทิธิพลของจนี    
 ประชาชาติต้องเคารพสถาบนัระหวา่งประเทศ
 และมาตรฐานการปฏิบตัิ

58 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ     
 กองทพัเรือศรีลงักายอมรับความคดิเหน็ท่ีหลากหลาย 
 เพ่ือน�าไปใช้ในการตอ่สู้กบัความท้าทายด้านความมัน่คง

IAPDF



สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ทหารเข้าร่วมการฝึกทาง
ทหารแบบพหภุาคีภายใต้
รหสัคอบราโกลด์ ท่ีกอง
บญัชาการหนว่ยบญัชาการ
นาวิกโยธิน อ�าเภอสตัหีบ 
จงัหวดัชลบรีุ ประเทศไทย ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
รอยเตอร์

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ  

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก 

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศ
         แนะน�าให้ใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกเพ่ือหาตวันกัรบหวัรุนแรง

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 ในอินเดีย ซึง่แรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นแรงงานหญิง
 มากกวา่หนึง่ในสาม บางรัฐได้แก้ไขกฎหมายของตนเพ่ือชว่ย
 ให้ผู้หญิงได้เป็นเจ้าของท่ีดนิ 

64 ส่ือและวทิยาการ  
 การหาต�าแหนง่ของเคร่ืองบนิและการสง่เสริมเศรษฐกิจ
 แบบดจิิทลัของอินเดีย   

65 ประเทอืงปัญญา 
 นมอาจชว่ยตอบสนองความต้องการสารอาหารในภมิูภาค  

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก 
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลก และเร่ืองบนัเทิง  

67 ภาพส่งท้าย  
 นาวิกโยธินเกาหลีใต้และนาวิกโยธินสหรัฐฯ 
           เข้าร่วมการฝึกร่วมฤดหูนาวประจ�าปีใกล้กบัเมืองเปียงชาง 
           ประเทศเกาหลีใต้

66
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นิตยสารอนิโดเอเชียแปซฟิิก ดเีฟนส์  
ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�า
ขึน้ทกุๆ สามเดือน โดยกองบญัชาการทหาร
สหรัฐอเมริกาประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางทหารของ
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีไ้มไ่ด้ท�าหน้าท่ี
เป็นตวัแทนหรือเก่ียวข้องกบันโยบายและ
มมุมองจากกองบญัชาการหรือหนว่ยงาน 
อ่ืนๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยทัง้หมด
ทัง้มวล บทความทัง้หมดถกูเขียนขึน้โดย
คณะผู้จดัท�าของนิตยสารไอเอพีดีเอฟฟอรัม 
รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้งช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง 
เลขาธิการกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนดให้ตี
พิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือกิจการของรัฐและตาม
ความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม

ผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั 
กองทพับกสหรัฐฯ 
รองผู้บญัชาการ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เสนาธิการ

พลเรือตรี มาร์ค ซี. มอนต์โกเมอรี 
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

พนัโท เนธาน ที. ดเิวลเบส
ผู้จดัการนิตยสาร, 

อินโด เอเซีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

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

ผูอ่้านท่ีเคารพ  

ยิิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร อินโด

เอเชียแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม 

ฉบบัไตรมาสท่ีสามของปี 

พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะเนน้ในเร่ือง

ผลประโยชนเ์ชิงกลยทุธ์ในภมิูภาค 

การเปล่ียนแปลงพลวตัโลกใน

หว้งปัจจุบนัตอกย �้าถึงความจ�าเป็นท่ี

ประเทศต่าง ๆ ตอ้งใชผ้ลประโยชนท่ี์

เก้ือกลูกนัในการส่งเสริมเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ การแบ่งปันทรัพยากรท่ี

ดีข้ึน และการเพิม่ความมัน่คงในระดบัภมิูภาคและระดบัโลกในระยะยาว เม่ือมีผลประโยชนเ์ชิงกล

ยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัในภมิูภาคและระหวา่งภมิูภาค ประเทศต่าง ๆ กจ็ะสามารถกระตุน้ใหเ้กิดความ

ร่วมมือและความมัน่คงได้

ฟอรัม ฉบบัน้ีจะเนน้เร่ืองความจ�าเป็นในการเพ่ิมพนูความร่วมมือดา้นความมัน่คงอยา่งต่อ

เน่ืองโดยการศึกษายทุธวธีิต่อตา้นการก่อการร้ายของประเทศต่าง ๆ ท่ีคาดการณ์วา่จะมีนกัรบนอก

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรียเดินทางกลบัไป รัฐบาลต่าง ๆ ทัว่ทั้งภมิูภาคอินโด

เอเชียแปซิฟิกไดเ้ตรียมการล่วงหนา้เพ่ือรับมือกบัความทา้ทายดา้นความมัน่คงดว้ยการวเิคราะห์

ความเส่ียงและสร้างนโยบายท่ีจะช่วยจดัการกบัภยัคุกคาม

การเปล่ียนแปลงขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารทัว่ภมิูภาคอินโดเอเชีย

แปซิฟิกมีแนวโนม้ท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือท่ีจ�าเป็นอยา่งยิง่และน�ามาซ่ึงความขดัแยง้ท่ีไม่

พึงปรารถนาในเวลาเดียวกนั อยา่งไรกต็าม ดว้ยการสร้างพนัธมิตรและความร่วมมือทางทหารท่ี

แขง็แกร่ง ประเทศต่าง ๆ จะสามารถลดแรงเสียดทานและสร้างเสถียรภาพระยะยาวในภมิูภาคได้

ใน ฟอรัม ฉบบัน้ี กองทพัเรือนิวซีแลนดเ์ป็นตวัอยา่งของการสร้างความร่วมมือท่ีประสบความ

ส�าเร็จ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการเอาชนะความทา้ทายทางภมิูศาสตร์และการสร้างความร่วมมือกบั

พนัธมิตรต่าง ๆ ท่ีมีความคิดคลา้ยกนัเพ่ือด�ารงเสถียรภาพทั้งในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก  

การปกป้องโลกและความกงัวลทางภมิูรัฐศาสตร์ในอินโดเอเชียแปซิฟิกก่อใหเ้กิดผลลพัธ์

ท่ีเพิม่ข้ึนของการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีจ�าเป็นต่อเสถียรภาพ ความร่วมมือในเร่ืองผลประโยชน์

เชิงกลยทุธ์สามารถท�าใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีเป็นประโยชนร่์วมกนัระหวา่งสองฝ่ายหรือมากกวา่ ภยั

คุกคามท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ ท�าใหมี้โอกาสใหม่ ๆ ในการท�างานร่วมกนั

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึงส�าหรับผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมยนิดีรับ

ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นไดท่ี้ iapdf@iapdforum.com

กอ
งบ

ญั
ชา

กา
รส

หรั
ฐฯ

 ป
ระ

จ�า
ภา

คพื
น้แ

ปซ
ฟิิก

ขอแสดงความนบัถือ

ISSN 2333-1690 (ฉบบัพิมพ์)
ISSN 2333-1682 (ฉบบัออนไลน์)

นานาทัศนะ
IAPDF



5IAPD FORUM

ผู้เขียนบทความ
IAPDF

อินโดเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เสนอเนือ้หา
ท่ีครอบคลมุทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม ่ๆ ท่ี
โพสต์ทกุวนั ตดิตามได้ท่ี  
www.iapdforum.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 ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย  
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

5IAPD FORUM

นางเอลินา นัวร์ เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบาย
ตา่งประเทศและความมัน่คงศกึษาของสถาบนั
ยทุธศาสตร์และนานาชาติศกึษามาเลเซีย ก่อนหน้า
นีเ้ธอเคยเป็นสมาชิกคนส�าคญัของคณะท�างานใน
โครงการการศกึษาความเก่ียวพนัระหวา่งสหรัฐฯ กบั
โลกอิสลามในชว่งปีแหง่การปลกูจิตส�านกึหลงัเหตุ
วินาศกรรมเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 ซึง่เป็น
โครงการของสถาบนับรูคกิงส์ และยงัได้ท�าการวิจยั
เก่ียวกบัอาวธุอานภุาพท�าลายล้างสงูท่ีศนูย์ศกึษา
การไมแ่พร่กระจายอาวธุนิวเคลียร์ สถาบนันานาชาติ

ศกึษามอนเทอเรย์ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. หวัข้อความสนใจในเชิงนโยบายของนาง
นวัร์ประกอบด้วย ความสมัพนัธ์แบบทวิภาคีระหวา่งสหรัฐฯ และมาเลเซีย การ
สงครามและความมัน่คงทางไซเบอร์ การปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรงและการก่อการ
ร้าย และความสมัพนัธ์ระหวา่งชาตมิหาอ�านาจ  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 16

นายสทิธารถ ศรีวัสตาวา และ นาย
เจคอบ ดอยล์ เป็นผู้ เขียนบทความเก่ียวกบัผล 
กระทบของข้อตกลงทางการค้าตอ่สทิธิมนษุยชนท่ี
ตีพิมพ์ใน ฟอรมั ฉบบันี ้นายศรีวสัตาวาเป็นนกัขา่ว
อิสระ ท่ีปรึกษาและนกัเขียนในกรุงนิวเดล ีประเทศ
อินเดีย เขาเขียนขา่วและบทความเก่ียวกบักิจการ
ตา่งประเทศและยทุธศาสตร์ ความมัน่คง การเมือง 
การป้องกนัประเทศ พลงังาน และหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง
กบัเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กวา่ 20 ปีท่ี
ประกอบอาชีพนกัขา่ว นายศรีวสัตาวาเป็นผู้สือ่ขา่ว
ให้กบัหนงัสอืพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย และ
เนือ้หาท่ีเขาเขียนยงัได้รับการตีพิมพ์อยา่งกว้างขวาง
ในหนงัสอืพิมพ์และนิตยสารอ่ืน ๆ ในเอเชีย ยโุรป
และสหรัฐอเมริกา นายดอยล์เป็นผู้ เขียนบทความ
ประจ�าของ ฟอรมั และเป็นนกัขา่วท่ีเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี เขาได้เขียนบทความให้
กบัสือ่สิง่พิมพ์ตา่ง ๆ เชน่ บดูาเปสต์ บิสซิเนส  
เจอร์นลั, เช็ก บิสซิเนส วีกลีย์ และ คอนสตรกัชนั 
แอนด์ อินเวสต์เมนต์ เจอร์นลั เขาอยูท่ี่ประเทศตรุกี  
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 42

นายสกอ็ต เดวารี เป็นนกัวิเคราะห์อิสระ
ท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก 
หวัข้อความสนใจของนายเดวารีประกอบด้วย ขีด
ความสามารถด้านกลาโหมของจีน ความมัน่คง
ของโลก อิทธิพลทางการเมืองและยทุธศาสตร์การ
ป้องกนั ผลงานของเขาท่ีผา่นมาได้แก่ การวิจยัท่ี
มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
การศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัชิงหวัในกรุงปักก่ิง และ
การท�างานในประเทศจีน นาย เดวารีส�าเร็จการ
ศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตในสาขาการทตู

และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจากมหาวิทยาลยัเซตนัฮอลล์ในสหรัฐฯ  
อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 50

น.อ. เชน อาร์นเดลล์ ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้
อ�านวยการฝ่ายการปฏิสมัพนัธ์เชิงยทุธศาสตร์ ฝ่าย
ความมุง่มัน่และการปฏิสมัพนัธ์เชิงยทุธศาสตร์ กอง
บญัชาการกองทพันิวซีแลนด์ เม่ือเดือนสงิหาคม 
พ.ศ. 2559 น.อ. อาร์นเดลล์เกิดท่ีเมืองตาอรัูงกา 
ประเทศนิวซีแลนด์ และเข้ารับราชการในกองทพั
เรือนิวซีแลนด์ในปี พ.ศ. 2533 น.อ. อาร์นเดลล์จบ
การศกึษาจากวิทยาลยัป้องกนัประเทศออสเตรเลีย 
และได้รับปริญญามหาบณัฑิตสาขานวตักรรมและ
การจดัการเชิงกลยทุธ์จากมหาวิทยาลยัซลัฟ์ เรจินา 

เมืองนิวพอร์ต รัฐโรดไอแลนด์ ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 46



6 IAPD FORUM

มองภูมิภาค
IAPDF

บังกลาเทศ 

บงักลาเทศได้ลงนามเพ่ือท�าข้อตกลงกบับริษัท ดี
พี เรล จ�ากดั ขององักฤษในชว่งปลายปี พ.ศ. 2559  
เพ่ือพฒันาทางรถไฟมลูคา่ 7.5 พนัล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2.6 แสนล้านบาท) นบัเป็น
โครงการทางรถไฟท่ีมีมลูคา่มากท่ีสดุของประเทศ 
ทางรถไฟความยาว 240 กิโลเมตรสายนีจ้ะเช่ือม
ระหวา่งกรุงธากาและทา่เรือเประ ซึง่เป็นทา่เรือน�า้
ลกึแหง่ใหมท่ี่บงักลาเทศมีแผนจะสร้างเพ่ือรองรับ
เรือขนถ่ายสนิค้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรทกุตู้
สนิค้าได้ 8,000 ตู้  หรือสนิค้า 120,000 ตนั 

นายมจิูบลุ เฮก รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
รถไฟเปิดเผยกบัผู้สื่อขา่วหลงัเสร็จสิน้การลงนามใน
บนัทกึความเข้าใจวา่ บริษัท ดีพี เรล จ�ากดั จะเป็น
ผู้สนบัสนนุเงินทนุในโครงการก่อสร้างทางรถไฟนี ้

แถลงการณ์ของบริษัท ดีพี เรล จ�ากดั ระบุ
วา่ ตามข้อตกลงนัน้ ทางบริษัทจะมีสทิธิแตเ่พียง
ผู้ เดียวในการจดัท�าแผนในการออกแบบ หาทนุ
สนบัสนนุ ก่อสร้างและด�าเนินกิจการทางรถไฟ
รอยเตอร์

สัญญาทางรถไฟประวตัศิาสตร์

รอยเตอร์

ออสเตรเลีย

การยดึโคเคนคร้ังใหญ่เป็นประวตักิารณ์
ต�ารวจออสเตรเลียระบใุนชว่งปลายปี พ.ศ. 2559 วา่ เจ้า
หน้าท่ีสามารถท�าลายเครือขา่ยค้าโคเคนขนาดใหญ่ได้ใน
การปฏิบตักิารร่วมกบัตาฮิต ิและยดึโคเคนปริมาณมาก
เป็นประวตักิารณ์ถงึ 1.1 เมตริกตนั คดิเป็นมลูคา่หลาย
ร้อยล้านเหรียญ ต�ารวจกลา่ววา่โคเคนหนกั 600 กิโลกรัมท่ี
กองทพัเรือฝร่ังเศสยดึได้ท่ีบริเวณนอกชายฝ่ังตาฮิต ิและอีก 
500 กิโลกรัมท่ียดึได้ท่ีเมืองซดินีย์ในวนัคริสต์มาส รวมทัง้
เฮโรอีน 32 กิโลกรัมในฟิจิ ล้วนแตมี่จดุหมายปลายทางอยู่
ท่ีออสเตรเลีย 

นายคริส ชีแฮน ซึง่รักษาการผู้ชว่ยผู้บญัชาการ
ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตอิอสเตรเลียกลา่ววา่ “ยาเสพ
ตดิทัง้หมดท่ียดึได้มีปริมาณถงึ 1.1 เมตริกตนั นบัเป็นการ
จบัยดึโคเคนครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์การบงัคบัใช้
กฎหมายออสเตรเลีย” 

โคเคนท่ีสง่จากอเมริกาใต้เข้าสูแ่ปซฟิิกใต้นีน้า่จะมี
มลูคา่ตามท้องถนนราว 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 9 พนัล้านบาท)   เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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จีน

จี
นจะก�าหนดให้ยานพาหนะขนาดเบาทกุประเภทต้อง

ปฏิบตัติามมาตรฐานการปลอ่ยไอเสีย “จีน 6” ฉบบัใหมท่ี่

เข้มงวดกวา่เดมิภายในกลางปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศ

ท่ีเผยแพร่โดยหนว่ยงานด้านสิง่แวดล้อมเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2559 

กระทรวงพิทกัษ์สิง่แวดล้อมของจีนระบวุา่ภายในวนัท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การขายและจดทะเบียนยานพาหนะขนาด

เบาทกุคนัต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบบัใหมซ่ึง่มีต้นแบบมาจาก

มาตรฐานท่ีใช้ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา 

ผู้ผลติรถยนต์ต้องปรับปรุงเคร่ืองฟอกไอเสยีเชิงเร่งปฏิกิริยา 

ระบบฉีดน�า้มนัเชือ้เพลงิ และโครงสร้างห้องเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์

ให้เป็นไปตามาตรฐานใหม ่กระทรวงพิทกัษ์สิง่แวดล้อมระบ ุ

ยานพาหนะทกุคนับนท้องถนนของจีนต้องผา่นมาตรฐานการ

ปลอ่ยไอเสียฉบบัก่อนหน้า คือ “จีน 5” ภายในปลายปี พ.ศ. 2560 

ผลการศกึษาของส�านกังานพิทกัษ์สิง่แวดล้อมแหง่กรุงปักก่ิง

เม่ือปี พ.ศ. 2557 บง่ชีว้า่ กวา่ร้อยละ 30 ของฝุ่ นละอองขนาดเลก็

ไมเ่กิน 2.5 ไมครอนท่ีสดูหายใจเข้าไปได้ในกรุงปักก่ิง เกิดจากการ

ปลอ่ยไอเสียจากยานพาหนะ 

กระทรวงพิทกัษ์สิง่แวดล้อมยงัเปิดเผยด้วยวา่ การบงัคบัใช้

มาตรฐานเชือ้เพลงิท่ีมีความเข้มงวดมากขึน้เร่ือย ๆ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2544 เป็นต้นมา ได้ชว่ยให้สารมลพิษท่ีปลอ่ยออกมาจากยาน

พาหนะแตล่ะคนัลดลงมากกวา่ร้อยละ 90   รอยเตอร์

เพิม่ความเข้มงวดของมาตรฐาน

การปล่อยไอเสียจากยานพาหนะ

รอยเตอร์

อินโดนีเซีย

อนิโดนีเซียจดัตั้งหน่วยงานเพือ่ต่อสู้ข่าวลวง
อินโดนีเซียเตรียมจดัตัง้หนว่ยงานทางไซเบอร์เพ่ือรับมือกบัปัญหาขา่ว
ลวงหลงัจากท่ีมีการแพร่กระจายเร่ืองราวท่ีไมเ่ป็นจริงไปทัว่โลกออนไลน์ 
ตามท่ีทางการระบใุนเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เร่ืองดงักลา่วรวมถงึการ
อ้างวา่จีนก�าลงัท�าสงครามชีวภาพกบัอินโดนีเซียโดยใช้เมลด็พริกปน
เปือ้นเชือ้โรค นอกจากการสกดักัน้ขา่วลวงแล้ว หนว่ยงานไซเบอร์ใหม่
นีจ้ะท�าหน้าท่ีปกป้องสถาบนัของรัฐจากบรรดาแฮกเกอร์อีกด้วย นาย
โจฮนั บดีู โฆษกท�าเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกลา่ว 

นายวิรันโต รัฐมนตรีวา่การกระทรวงความมัน่คง กลา่ววา่ การจดั
ตัง้หนว่ยงานใหมเ่ป็นเร่ืองจ�าเป็นในการตอ่สู้กบัขา่วท่ีเตม็ไปด้วย “การ
หม่ินประมาท การใสร้่าย การท�าให้เข้าใจผิดและการแพร่กระจายความ
เกลียดชงั” ซึง่ก�าลงัไหลบา่ล้นทะลกัสื่อสงัคมออนไลน์ 

“เสรีภาพในการพดูเป็นสทิธิตามระบอบประชาธิปไตย แตท่กุคนก็
มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายเชน่กนั" นายวิรันโตกลา่ว 

ทางการระบวุา่หนว่ยงานใหมนี่จ้ะสอดสอ่งขา่วสารท่ีเผยแพร่ทาง
ออนไลน์เพ่ือตรวจสอบวา่เป็นเร่ืองเทจ็หรือไม ่โดยจะขึน้กบักระทรวง
ความมัน่คงและจะท�างานร่วมกบัหนว่ยงานรัฐอ่ืน ๆ เจ้าหน้าระบโุดยไม่
ได้ให้รายระเอียดเพ่ิมเตมิ 

แนวคิดในการจดัตัง้หนว่ยงานนีมี้ขึน้หลงัจากประธานาธิบดีโจ

โก วีโดโด ได้ประกาศในท่ี
ประชมุคณะรัฐมนตรีใน
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ถงึเจตนารมณ์ท่ีจะตอ่สู้
กบัขา่วลวงในประเทศ
ท่ีประชาชนก�าลงัเข้า
สูร่ะบบออนไลน์เป็น
ครัง้แรกมากขึน้อยา่งรวดเร็ว โดย
ปัจจบุนัคาดวา่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วกวา่ 130 ล้านคน จาก
ประชากรทัง้หมด 255 ล้านคน 

หนึง่ในกรณีท่ีโดง่ดงัท่ีสดุในชว่งไมน่านมานีคื้อขา่วลวงท่ีแพร่กระจาย
ในสือ่สงัคมออนไลน์เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีอ้างวา่รัฐบาลจีน
ก�าลงัท�าสงครามชีวภาพกบัอินโดนีเซีย ซึง่เป็นการอ้างอิงจากรายงานขา่ว
จริงท่ีชาวจีนสีค่นถกูจบักมุฐานใช้เมลด็พนัธุ์พริกน�าเข้าท่ีตดิเชือ้แบคทีเรีย
มาปลกูในพืน้ท่ีการเกษตรแหง่หนึง่ทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตา 

สถานทตูจีนประจ�ากรุงจาการ์ตาต้องออกแถลงการณ์ชีแ้จงวา่
รายงานดงักลา่วเป็น “ข้อมลูเทจ็และท�าให้เกิดความวิตกกงัวลอยา่งย่ิง” 
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส 
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ข่าวผู้ก่อการร้าย
IAPDF

นายเจอร์เกน  
สตอ็ก เลขาธิการ
องค์การต�ารวจ
อาชญากรรม
ระหว่างประเทศ 
แนะน�าให้ใช้
เทคโนโลยไีบโอ
เมตริกเพือ่ต่อสู้
กบัผู้ก่อการร้าย
ทัว่โลก
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ: 
การใช้ข้อมลูไบโอเมตริกเพ่ือหาตวันกัรบหวัรุนแรง

นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 องค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศได้เรียกร้องให้ทกุประเทศ
รวบรวมข้อมลูไบโอเมตริก (ข้อมลูชีวมิต)ิ จากบรรดานกัรบ
ท่ีตอ่สู้ เพ่ือรัฐอิสลามอิรักและ
ซีเรียและกลุม่หวัรุนแรง  
อ่ืน ๆ เพ่ือให้หนว่ยงานบงัคบั
ใช้กฎหมายสามารถตดิตาม

คนเหลา่นีไ้ด้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือเหลา่นกัรบ
เดนิทางกลบัไปยงัประเทศบ้านเกิด 

นายเจอร์เกน สตอ็ก เลขาธิการองค์การ
ต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศกลา่วใน
ระหวา่งการให้สมัภาษณ์วา่ องค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศมีข้อมลูไบโอ
เมตริก เชน่ ลายนิว้มือ ดีเอน็เอ การสแกน
มา่นตาและอ่ืน ๆ เพียงแคป่ระมาณร้อยละ 10 
เทา่นัน้จากนกัรบนอกประเทศจ�านวน 9,000 
พนัคนท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานข้อมลู 

นายสตอ็กกลา่ววา่องค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศก�าลงัชว่ยเหลือ
ประเทศตา่ง ๆ ในการพฒันาเทคโนโลยีไบโอ
เมตริก ไมใ่ชแ่คเ่พ่ือระบตุวัตนของนกัรบจาก
กลุม่หวัรุนแรงเทา่นัน้ แตย่งัจะสามารถระบตุวั
ตนของอาชญากรได้อีกด้วย 

นายสตอ็กได้อ้างถงึเหตกุารณ์ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีสถานีต�ารวจฝร่ังเศสถกู
โจมตีโดยผู้ ก่อการร้ายซึง่เดนิทางข้ามทวีปยโุรปโดยใช้ตวัตนท่ีแตกตา่งกนั 20 
แบบ ซึง่ป็นเหตกุารณ์ท่ีอาจถกูขดัขวางได้หากทางการมีข้อมลูไบโอเมตริก 

นายสตอ็กกลา่ววา่มีนกัรบก่อการร้ายนอกประเทศประมาณ 20,000 ถงึ 
30,000 คนจากเกือบทัว่ทกุมมุโลก และนกัรบประมาณ 15,000 คนจากกวา่ 
100 ประเทศยงัคงอยูใ่นซีเรียและอิรัก

จากรายช่ือท่ีมีอยู ่9,000 คนในฐานข้อมลูขององค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศ นัน่หมายความวา่นกัรบหวัรุนแรงประมาณ 
6,000 คนไมไ่ด้มีช่ืออยูใ่นระบบทะเบียนระหวา่งประเทศท่ีสามารถตดิตามได้ 
ซึง่นายสตอ็กกลา่วถงึประเดน็นีว้า่เป็น “ชอ่งโหวท่ี่ร้ายแรง”

นายสตอ็กกลา่ววา่ฐานข้อมลูเตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วหลงัจากท่ีเร่ิมจดั
ท�าขึน้ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีแฟ้มข้อมลูเพียง 12 แฟ้มเทา่นัน้ และหวงัวา่จะ
สามารถเพ่ิมช่ือและข้อมลูไบโอเมตริกได้อีกเร่ือย ๆ เลขาธิการองค์การต�ารวจ
อาชญากรรมระหวา่งประเทศได้เดนิทางจากส�านกังานใหญ่ขององค์การใน

เมืองลียง ประเทศฝร่ังเศส ไปยงัองค์การสหประชาชาตเิพ่ือแถลงตอ่สมชัชา
ใหญ่ ซึง่มีมตใิห้ขยายความร่วมมือระหวา่งองค์การต�ารวจอาชญากรรม
ระหวา่งประเทศและองค์การสหประชาชาต ิ

นายสตอ็กระบวุา่อินเทอร์เน็ตนัน้เป็น 
“มหาวิทยาลยัเสมือนจริงของการก่อการร้าย” 
ท่ีกลุม่หวัรุนแรงใช้ดงึดดูความสนใจและแพร่
กระจายแนวคิดหวัรุนแรงให้กบับรรดาผู้ ท่ีอยาก
จะเป็นนกัรบ และเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถหาข้อมลู
เก่ียวกบัการสร้างหรือการซือ้ระเบดิและวตัถุ
ระเบดิได้อยา่งงา่ยดาย  

“ภยัคกุคามในด้านการก่อการร้ายระหวา่ง
ประเทศอยูใ่นระดบัท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน” นาย 
สตอ็กกลา่ว เน่ืองจากผู้ ก่อการร้ายระหวา่ง
ประเทศหนัไปใช้การปฏิบตัใินระยะสัน้ด้วยวิธี
การงา่ย ๆ เชน่ การใช้มีด ขวาน และในการโจมตี
ท่ีรุนแรงถงึแก่ชีวิตในเมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นัน้ ผู้ ก่อการ
ร้ายได้ใช้รถบรรทกุ 

“เราก�าลงัตอ่สู้กบัเครือขา่ยผู้ ก่อการร้ายหรือ
เครือขา่ยองค์กรอาชญากรรมโดยใช้เครือขา่ยผู้
บงัคบัใช้กฎหมาย” นายสตอ็กกลา่ว 

นายสตอ็กกลา่ววา่การตอ่สู้ดงักลา่วไมใ่ช่
เร่ืองงา่ย เพราะประเดน็ทางกฎหมายท่ีแตกตา่ง

กนัในประเทศตา่ง ๆ รวมถงึการแบง่ปันข้อมลูและความยากล�าบากในการ
สร้างความเช่ือมัน่วา่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจะไปถงึมือต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
มัน่คงชายแดน และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีต้องการข้อมลู นัน้ 

นายสตอ็กระบวุา่การท่ีกลุม่หวัรุนแรงหนัมาใช้เวบ็ไซต์ท่ีมีการเข้ารหสั
มากขึน้ยงัเป็น “ความท้าทายอนัใหญ่หลวง” ตอ่เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายท่ี
พยายามตรวจการณ์หรือตดิตามเหลา่นกัรบและผู้ ท่ีอาจจะเป็นผู้ ก่อการร้าย  

เวบ็ไซต์ดงักลา่วท่ีซกุซอ่นอยา่งมิดชิด หรือท่ีเรียกวา่ ดาร์กเน็ต ยงักลาย
เป็นพืน้ท่ีส�าคญัในการค้าอาวธุและวตัถรุะเบดิท่ีผู้ ก่อการร้ายใช้ นายสตอ็ก
กลา่ว 

“แนน่อนวา่การตรวจสอบในดาร์กเน็ต ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้” นาย  
สตอ็กกลา่ว “เราก�าลงัพฒันาเคร่ืองมือของเรา แตก็่มีความท้าทาย” นายสต็
อกยงักลา่ววา่องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศก�าลงัร่วมมือกบั
ภาคอตุสาหกรรมในการพฒันาเคร่ืองมือใหม ่ๆ “เพ่ือให้แนใ่จวา่จะไมมี่ท่ีหลบ
ภยัส�าหรับผู้ ก่อการร้ายหรืออาชญากร” 
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ใ

รอยเตอร์

รอยเตอร์

เจ้าหน้าทีต่�ารวจฮอนดูรัสสแกนม่านตาของชาว
เนปาลทีเ่ดนิทางเข้าประเทศอย่างผดิกฎหมาย

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 
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จุ ด เ ป ลี่ ย น

ชาตต่ิาง ๆ เปลีย่นยุทธวธีิในการต่อต้านการก่อการร้าย  
เพือ่รับมอืกบันักรบทีเ่ดนิทางกลบัประเทศเพือ่สานต่อ

ความจงรักภกัดต่ีอรัฐอสิลาม
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ความพยายามร่วมกนัของกองก�าลงั
นานาชาติในการท�าให้รัฐอิสลามอิรัก
และซีเรียออ่นแอลงจนเป็นผลส�าเร็จ และ

การท�าลายฐานท่ีมัน่ของกลุม่นีใ้นเมืองตา่ง ๆ ใน
ตะวนัออกกลางได้ในท่ีสดุ ท�าให้บรรดานกัเคลื่อนไหว
ด้านการตอ่ต้านการก่อการร้ายมีเหตผุลอนัสมควรท่ี
จะแสดงความยกยอ่ง ความส�าเร็จดงักลา่วยงัท�าให้
เกิดจดุเปลี่ยนทางด้านกลยทุธ์ในการตอ่ต้านแนวคดิ
สดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรงทัว่ทัง้อินโดเอเชียแปซฟิิก
และในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เน่ืองจากรัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ 
เตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัผลกระทบท่ียงัไมอ่าจทราบ
ได้จากการกลบัสูบ้่านเกิดของนกัรบนอกประเทศ 

“การลม่สลายของ ‘ระบอบการปกครองโดยเคาะ
ลีฟะห์’ ของรัฐอิสลามท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้มีแนวโน้มท่ี
จะท�าให้นกัรบตา่งชาตเิดนิทางออกจากดนิแดนของ
รัฐอิสลามมากขึน้ โดยทัว่ไปแล้ว นกัรบตา่งชาตท่ีิเป็น
ผลพวงของความขดัแย้งในชว่งเวลาหลายปีในซีเรีย
และอิรักจะสะท้อนถงึความขดัแย้งท่ีมีมาก่อนหน้า
นี ้เชน่ ในอฟักานิสถานและบอสเนีย” ตามท่ีระบไุว้
ในบทวิเคราะห์เร่ือง “นกัรบตา่งชาตใินซีเรียและอิรัก: 
ชว่งเวลาหลงัจากนี”้ ท่ีเขียนโดยนางลีเดีย คาลลิ  
และนายร็อดเจอร์ ชานาฮาน ผู้ เช่ียวชาญด้านการตอ่
ต้านการก่อการร้ายท่ีตีพิมพ์ในเดือนกนัยายน  
พ. ศ. 2559 โดยสถาบนัวิจยันโยบายระหวา่งประ
เทศโลวีในออสเตรเลีย “นกัรบท่ีรอดชีวิตและหลบ
หนีจะมีแรงบนัดาลใจทางอดุมการณ์เชน่เดียวกบั
พวกท่ีออกมาจากอฟักานิสถานและบอสเนีย แตจ่ะ
มีประสบการณ์ในการปฏิบตักิารมากกวา่ มีทกัษะใน
การสร้างความรุนแรงถงึแก่ชีวิตมากกวา่และมีเครือ
ขา่ยท่ีดีกวา่นกัรบรุ่นก่อน ๆ” 

ในบรรดานกัรบท่ีเดนิทางกลบัประเทศ ไมใ่ชท่กุ
คนท่ีสนใจจะสานตอ่เจตนารมณ์ของตนเอง แตค่วาม
เป็นไปได้ท่ีแท้จริงของการท่ีนกัรบนอกประเทศท่ีแม้จะ
เป็นอตัราสว่นน้อยท่ีสดุมีความท่ีตัง้ใจกลบัมาสง่เสริม
ให้คนรุ่นใหมก่ลายเป็นนกัรบญิฮาดทัว่โลก รัฐบาลก็
ต้องเตรียมพร้อมท่ีจะตอ่สู้กบัความพยายามดงักลา่ว 

“ปัจจยัท่ีส�าคญัย่ิงคือการท่ีหนว่ยงานด้านความ
มัน่คงระหวา่งประเทศเข้าใจเครือขา่ยท่ีคนเหลา่นี ้
สร้างขึน้ เส้นทางท่ีตัง้ใจวา่จะใช้ในการเดนิทางออก
จากซีเรียและอิรัก และเจตนารมณ์ของคนเหลา่นีเ้ม่ือ
ออกจากสนามรบ” นางคาลลิและนายชานาฮานเขียน 
“การเตรียมความพร้อมดงักลา่วจะต้องอาศยัการตอบ
สนองระหวา่งประเทศท่ีมีการประสานงานกนัมากขึน้
มากกวา่การตอบสนองของแตล่ะประเทศเพียงอยา่ง
เดียว นอกจากนีค้วรมีการด�าเนินการทางกฎหมาย
ร่วมกนัในเร่ืองการปฏิบตัติอ่นกัรบนอกประเทศ การ
เพ่ิมความร่วมมือและการประสานงานทางด้านขา่ว
กรองและการควบคมุชายแดน และให้ความสนใจกบั
ปัญหานกัรบนอกประเทศมากขึน้ภายใต้กรอบการ
ท�างานท่ีมีอยูข่องกลุม่ตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีเป็น
ความร่วมมือในระดบันานาชาต ิ

การขัดขวางการเข้าร่วม
ในชว่งท่ีมีการสรรหาสมาชิกใหมม่ากท่ีสดุในปี พ.ศ. 
2558  แตล่ะเดือนรัฐอิสลามอิรักและซีเรียมีนกัรบ
ตา่งชาต ิ2,000 คนเดินทางข้ามชายแดนระหวา่งตรุกี
และซีเรีย จากนัน้ก็คอ่ย ๆ ลดลงจนเหลือเพียง 50 คน

“การล่มสลายของ 

‘ระบอบการปกครอง

โดยเคาะลฟีะห์’ ของ

รัฐอสิลามทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้มแีนวโน้มทีจ่ะ

ท�าให้นักรบต่างชาตเิดนิ

ทางออกจากดนิแดนของ

รัฐอสิลามมากขึน้ โดย

ทัว่ไปแล้ว นักรบต่าง

ชาตทิีเ่ป็นผลพวงของ

ความขดัแย้งในช่วงเวลา

หลายปีในซีเรียและอรัิก

จะสะท้อนถงึความขดั

แย้งทีม่มีาก่อนหน้านี ้

เช่น ในอฟักานิสถานและ

บอสเนีย”

—ท่ีเขียนโดยนางลีเดีย 
คาลิล และนายร็อดเจอร์ 

ชานาฮาน ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการต่อตา้นการ

ก่อการร้าย

เก็ตตีอิ้มเมจ

กองทพัฟิลปิปินส์สามารถยดึเมอืง
กลบัคนืมาในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2559 

หลงัจากทีเ่มอืงนีเ้คยถูกยดึครองโดย
กลุ่มหัวรุนแรงทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจ

จากรัฐอสิลามอรัิกและซีเรีย
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เม่ือใกล้จะสิน้ปี พ.ศ. 2559 ตามข้อมลูของหนว่ยขา่วกรองสหรัฐฯ 
ท่ีรายงานโดยหนงัสือพิมพ์ เดอะวอชิงตนั โพสต์ ในเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2559 ความน่าดงึดดูใจท่ีลดลงท�าให้รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย
สญูเสียแรงกระตุ้นอนัตอ่เน่ืองท่ีครัง้หนึง่ตนเคยสร้างขึน้มาได้เพ่ือ
ประกาศการถือก�าเนิดใหมอี่กครัง้ของอาณาจกัรอิสลามท่ีห้าวหาญ
และทรงพลงั 

การเปลี่ยนแปลงนีท้�าให้เกิดเวทีชมุนมุส�าหรับการสนทนาเร่ือง
ความมัน่คงของชาต ิ

ตวัเลขโดยประมาณของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเข้า
ร่วมกบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรียในตะวนัออกกลางจะอยูร่ะหวา่ง 
700 ถงึ 1,000 คน ซึง่นบัวา่เป็นจ�านวนท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกบั
จ�านวนประชากรของภมิูภาคท่ีมีอยูม่ากกวา่ 600 ล้านคน ทางการ
ออสเตรเลียคาดวา่พลเมืองออสเตรเลียท่ีเข้าร่วมในการตอ่สู้นัน้มี
จ�านวน 110 คน และนายกรัฐมนตรีมลัคอล์ม เทิร์นบลุล์ เรียกการ 
กลบัสูป่ระเทศของคนเหลา่นีท่ี้คาดการณ์วา่จะเกิดขึน้วา่เป็น “ความ
กงัวลอยา่งย่ิงยวด” 

“เรามุง่เน้นการรักษาความปลอดภยัให้กบัชาวออสเตรเลียอยา่ง
เดด็ขาดและแนว่แน ่และเราให้ความเอาใจใสอ่ยา่งใกล้ชิดกบัชาว
ออสเตรเลียท่ีอาจพยายามเดนิทางกลบัจากพืน้ท่ีขดัแย้งในซีเรีย” 
นายเทิร์นบลุล์กลา่ว ตามรายงานของ news.com.au

ออสเตรเลียเคยมีประสบการณ์กบัการกลบัมาของนกัรบนอก
ประเทศบางสว่น แตย่งัไมมี่หลกัฐานเพียงพอท่ีจะตัง้ข้อหาทางอาญา
ได้ อยา่งน้อยก็ยงัท�าไมไ่ด้ในตอนนี ้นายชานาฮานกลา่วกบั news.
com.au 

“คนเหลา่นีจ้ะต้องถกูจบัตาด ูเราต้องเฝ้าตดิตามคนเหลา่นี ้

อยา่งใกล้ชิดเป็นเวลานาน” นายชานาฮานกลา่วกบั news.com.
au ทางการ “จะต้องคอยตรวจสอบในระยะยาวในเร่ืองนี ้เพราะใน
ชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ ความขดัแย้งในซีเรียจะสิน้สดุลง และนา่จะมี
หลกัฐานท่ีอาจน�าไปสูก่ารด�าเนินคดี ดงันัน้ จงึไมค่วรมีก�าหนดเวลา
ส�าหรับกิจกรรมญิฮาด” 

รัฐสภาออสเตรเลียได้ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มงวดมาก
ขึน้เพ่ือจดัการกบัปัญหาดงักลา่ว ชาวออสเตรเลียท่ีเดนิทางกลบั
จากอิรักและซีเรียอาจต้องอยูภ่ายใต้กฎระเบียบพิเศษในการควบคมุ
ผู้ ก่อการร้าย นัน่หมายความวา่บางคนอาจต้องสวมอปุกรณ์เฝ้า
ตดิตามหรือต้องพกัอาศยัอยูใ่นสถานท่ีบางแหง่ กฎหมายออสเตรเลีย
ยงัอาจมีผลบงัคบัให้บางคนต้องออกจากประเทศและถกูห้ามเข้า
ประเทศอีกตอ่ไป นอกจากนี ้ออสเตรเลียยงัต้องการให้ผู้ ก่อการร้าย
ท่ีมีการตดัสนิวา่กระท�าผิดถกูจองจ�าอยูใ่นคกุหากรัฐบาลเช่ือวา่คน
เหลา่นีย้งัคงเป็นภยัคกุคาม 

“เม่ือรัฐอิสลามลม่สลาย ปัญหาก็จะยงัไมส่ิน้สดุลง คนเหลา่นีจ้ะ
กระจดักระจายอยูต่ามสถานท่ีตา่ง ๆ และชาวออสเตรเลียก็จะเดนิ
ทางไปยงัสถานท่ีตา่งๆ เชน่เดียวกนั” นายชานาฮานกลา่วกบั news.
com.au “เราจะต้องมีความมุง่มัน่ในระยะยาวตอ่ความร่วมมือทาง
ด้านกลยทุธ์ในการตอ่ต้านการก่อการร้ายกบัประเทศอ่ืน ๆ ปัญหาจะ
ยงัไมจ่บลง” 

การรับประกันการเฝ้าระวัง 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีชาวมสุลมิกวา่ 240 ล้านคน ซึง่คิดเป็น
ประชากรประมาณร้อยละ 42 ของประชากรทัง้หมดในภมิูภาคนี ้ผู้
เช่ียวชาญกลา่ววา่ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้รับการยืนยนัวา่เป็น

เจ้าหน้าทีห่น่วยเกบ็กู้วตัถุระเบิดแห่งส�านักงานต�ารวจอนิโดนีเซีย ตรวจสอบพืน้ทีร่อบ ๆ จุดเกดิเหตุทีม่อืระเบิดพลชีีพจุดระเบิดสังหารตนเองทีห่น่วย
บัญชาการต�ารวจในท้องถิน่ในเมอืงโซโล จงัหวดัชวากลาง ประเทศอนิโดนีเซีย ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2559    ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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หนึง่ในพืน้ท่ีท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสดุในการสรรหาสมาชิกใหมใ่ห้
กบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย รัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคนีรั้บ
รู้ถงึความเปราะบางของประชาชนตอ่การโฆษณาชวนเช่ือ และท�างาน
อยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือยมานานหลายปีร่วมกบัพนัธมิตรตา่ง ๆ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา เพ่ือตอ่ต้านแนวคดิแบบหวัรุนแรง แตใ่นชว่งปีหลงั ๆ 
การโฆษณาชวนเช่ือของผู้ ท่ีมีแนวคดิสดุโตง่ก็ยงัคงเพ่ิมขึน้ 

“เรามีกิจกรรมในหมูญิ่ฮาดมากกวา่ชว่งใด ๆ ในรอบ 10 ปีท่ีผา่น
มา” นางซดินีย์ โจนส์ ผู้อ�านวยการสถาบนัเพ่ือการวิเคราะห์นโยบาย
ด้านความขดัแย้งในกรุงจาการ์ตากลา่ว ตามท่ีระบใุนบทความแสดง
ความคดิเหน็ของนายเดวิด อิกเนเทียส ใน เดอะวอชิงตนั โพสต์ เร่ือง 
“เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อาจเป็นท่ีหลบภยัของนกัรบแหง่รัฐอิสลาม” 

เดอะวอชิงตนั โพสต์ ระบวุา่ ชาวอินโดนีเซียประมาณ 500 ถงึ 
600 คนและชาวมาเลเซียประมาณ 100 คนได้เดนิทางไปยงัอิรักและ
ซีเรียเพ่ือเข้าร่วมกบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย ในปี พ. ศ. 2558 มาเลเซีย
รายงานวา่มีคนท่ีเคยเป็นทหารกองทพัมาเลเซียอยา่งน้อย 70 คนเข้า
ร่วมในการตอ่สู้  

สถาบนัยทุธศาสตร์ศกึษาระหวา่งประเทศได้พยายามหาค�าตอบ
เก่ียวกบัการก่อการร้ายและผลกระทบจากการกลบัคืนสูป่ระเทศของ
นกัรบนอกประเทศตอ่ความมัน่คงของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ใน
ระหวา่งการประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก โดยสถาบนัยทุธศาสตร์ศกึษา
ระหวา่งประเทศในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 

“ภยัคกุคามจากผู้ ก่อการร้ายในภมิูภาคนีมี้ความรุนแรงมากน้อย
เพียงใดในปัจจบุนั มีลกัษณะอยา่งไรเม่ือเทียบกบัภยัคกุคามจากกลุม่
เจมาห์ อิสลามิยาห์ ในภมิูภาคนีเ้ม่ือ 10 หรือ 15 ปีก่อน เรารู้แนห่รือไม่
วา่มีชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่ีคนท่ีเดนิทางไปยงัตะวนัออกกลาง
เพ่ือสู้รบ ภยัคกุคามจากการกลบัสูป่ระเทศของนกัรบจริง ๆ แล้วเป็น
อนัตรายมากน้อยเพียงใด และประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคมีวิธีการ
ตอบสนองอยา่งไร” นายทิม ฮกัซ์ลีย์ ผู้อ�านวยการบริหารของสถาบนั
ยทุธศาสตร์ศกึษาระหวา่งประเทศภมิูภาคเอเชียถามผู้ ร่วมอภิปรายใน
ระหวา่งการประชมุ ซึง่ประกอบด้วยผู้แทนทางทหารจากฟิลปิปินส์และ
มาเลเซีย “ทางการของประเทศก�าลงัท�าทกุอยา่งอยูห่รือไมท่ี่อาจเป็น
วิธีท่ีดีท่ีสดุในแงข่องการเสริมสร้างแนวทางความร่วมมือระหวา่งหนว่ย
งานของรัฐบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการตอ่ต้านการก่อการ
ร้าย มีการแลกเปลี่ยนขา่วกรองและประเภทของขา่วกรองท่ีเหมาะสมอ
ยา่งเพียงพอหรือไมร่ะหวา่งหนว่ยงานภายในประเทศและพนัธมิตร
ภายนอก เชน่ ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และกบัประเทศตา่ง ๆ ในยโุรปและ
ตะวนัออกกลา และบางทีนัน้ค�าถามท่ีส�าคญัท่ีสดุในบริบทของการ
ประชมุและการอภิปรายนีคื้อ อะไรคือบทบาทท่ีเหมาะสมของกองทพั
ในการตอ่ต้านการก่อการร้ายในภมิูภาคนี”้ 

แม้มาเลเซียจะเคยสู้รบกบัลทัธิสดุโตง่ทางศาสนาและแนวคดิหวั
รุนแรงมาก่อน แตม่าเลเซียก็แสดงให้เหน็ถงึความวิตกกงัวลอยา่งย่ิงใน
เร่ืองการพฒันาของกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรียภายในเขตแดนของ
ตน พล.อ. ตนัศรี ดาโต๊ะ ศรี (ดร.) ซลูกิเฟลี บนิ โมฮมัหมดั ซนิ อดีตผู้
บญัชาการทหารสงูสดุของมาเลเซียกลา่วในระหวา่งการประชมุ 

“กองทพัมาเลเซียได้ใช้นโยบายความร่วมมืออนัแข็งแกร่งระหวา่ง
หนว่ยงานและการท�างานร่วมกนัในระดบันานาชาตอิยา่งจริงจงัใน
ทางปฏิบตั ิควบคูไ่ปกบัการใช้วิธีการท่ีนุม่นวลและแข็งกร้าว” พล.อ. 

ซลูกิเฟลีกลา่ว “ในกรณีนีไ้ด้มีการด�าเนินมาตรการตา่ง ๆ โดยประการ
แรกคือการพฒันาความร่วมมือท่ีแข็งแกร่งระหวา่งภมิูภาคกบักองทพั
ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) ผา่นการแลกเปลี่ยนข้อมลูและการสร้างขีดความสามารถ” 

ในเดือนมกราคม พ. ศ. 2559 มาเลเซียได้จดัการประชมุนานาชาติ
ขึน้เป็นครัง้แรกในเร่ืองการขจดัความคดิแบบหวัรุนแรงและการตอ่
ต้านแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรง รัฐบาลและกองทพัมาเลเซียได้
ร่วมมือกนัจดัตัง้ศนูย์ตอ่ต้านการสื่อสารข้อมลูดจิิทลั “ซึง่จะตอ่ต้าน

การแพร่กระจายอดุมการณ์ผา่นชอ่งทางการชกัจงูท่ีมีอยูม่ากมายใน
หมูป่ระชาชนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายตา่ง ๆ” พล.อ. ซลูกิเฟลีกลา่ว นายก
รัฐมนตรีมาเลเซียยงัได้จดัตัง้มลูนิธิแนวทางสายกลางโลก ซึง่เป็นกลุม่
ท่ีมีเป้าหมายในการตอ่ต้านการก่อการร้ายของญิฮาด เน่ืองจากรัฐบาล
สนบัสนนุการปฏิบตัท่ีิเป็นทางสายกลางในขอบเขตทางศาสนา  

“มาตรการของรัฐบาลมาเลเซียมีนัน้มีประสทิธิภาพและประสบ
ความส�าเร็จอยา่งมาก เน่ืองจากเราสามารถหยดุยัง้อิทธิพลของกลุม่
ดาอิซ (กลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย) ในประเทศได้ ในท�านองเดียวกนั 
ผมเช่ือวา่เราต้องมีแผนการหรือความพยายามท่ีครอบคลมุร่วมกนัจาก
ทกุประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนเพ่ือตรวจจบั กวาดล้างและตรวจสอบ
แหลง่เงินทนุส�าหรับกลุม่กาตบิาห์ นซูนัตารา (หนว่ยทหารเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ท่ีอยูภ่ายใต้รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย ซึง่เป็นการรวมตวั
กนัของนกัรบท่ีพดูภาษามาเลย์) จากประเทศสมาชิกอาเซียน” พล.อ. 
ซลูกิเฟลีระบโุดยอ้างถงึการออกกฎหมายการป้องกนัการก่อการร้าย
และกฎหมายควบคมุนกัรบนอกประเทศของมาเลเซีย เพ่ือให้หนว่ย
งานบงัคบัใช้กฎหมายมีอ�านาจมากขึน้ในการตอ่สู้กบัภยัคกุคามจาก
การก่อการร้าย “อยา่งไรก็ตาม เราปฏิเสธไมไ่ด้วา่กลุม่ดาอิซ (กลุม่รัฐ
อิสลามอิรักและซีเรีย) จะพยายามหาชอ่งทางหรือวิธีการท่ีแปลกใหม่
กวา่เดมิในการแพร่กระจายภยัคกุคามในภมิูภาคนี ้ดงันัน้ การเสริม
สร้างความร่วมมือนัน้ไมใ่ชท่างเลือกแตเ่ป็นความจ�าเป็นเพ่ือให้เกิด
ความมัน่คง เสถียรภาพและการรักษาความมัน่คงของมนษุย์” 

ส�าหรับ พล.ท. กลอริโอโซ มิรันดา รองเสนาธิการกองทพับก
ฟิลปิปินส์นัน้ รัฐอิสลามอิรักและซีเรียคือหนึง่ใน “ปัญหาด้านความ
มัน่คงท่ีรุนแรงและเร่งดว่นมากขึน้ในยคุของเรา” 

เจ้าหน้าทีอ่อสเตรเลยียนืรักษาความปลอดภยัทีศ่าลในเมอืงเมลเบิร์นในเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขณะทีร่ถตู้ของต�ารวจเดนิทางมาถงึพร้อมกบัชายห้า
คนทีว่างแผนทีจ่ะเข้าร่วมกบักลุ่มรัฐอสิลามอรัิกและซีเรีย   เก็ตตีอิ้มเมจ
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ในระหวา่งการประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก พล.ท. มิรันดาซึง่รักษาการแทน
เสนาธิการทหารในขณะนัน้ เรียกพืน้ท่ีสามชายแดนทางทะเลท่ีล้อมรอบด้วยทะเล
ซลูแูละทะเลซลูาเวซีวา่ “พืน้ท่ีส�าคญัแหง่ความร่วมมือ” พล.ท. มิรันดากลา่ววา่
พืน้ท่ีแหง่นีท่ี้มีชอ่งทางแทรกซมึได้สว่นใหญ่ยงัคงเป็นพืน้ท่ีท่ีไมมี่การควบคมุดแูล 
และกลายเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส�าคญัทางทะเลท่ีอาชญากร กลุม่หวัรุนแรงและ
กลุม่ผู้ มีแนวคดิสดุโตง่ในประเทศนิยมใช้ 

“พืน้ท่ีนีจ้�าเป็นต้องมีการลาดตระเวนและการรักษาความสงบเรียบร้อย แต่
ภารกิจนีไ้มส่ามารถท�าได้โดยประเทศใดประเทศหนึง่เพียงล�าพงั มนัต้องใช้ความ
ร่วมมือในระดบัภมิูภาคและระดบัชาต”ิ พล.ท. มิรันดากลา่ว “โชคดีท่ีรัฐบาลของ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลปิปินส์ได้ตอบสนองตอ่ความต้องการนีแ้ละตกลงใจท่ี
จะด�าเนินการ” 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศและ
ผู้บญัชาการกองทพัของทัง้สามประเทศได้ลงนามในปฏิญญาร่วมวา่ด้วยมาตรการ
เร่งดว่นในการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ท่ีทางทะเลท่ีมีข้อกงัวล 

ความร่วมมือทางสื่อสงัคมและการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศถือ
เป็นความร่วมมืออีกด้านหนึง่ท่ีจ�าเป็นในการตอ่สู้กบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรียและ
บรรดาผู้สนบัสนนุ พล.ท. มิรันดากลา่ว 

 “ตอนนีเ้ราเข้าใจแล้ววา่เนือ้หาสื่อภายใต้การควบคมุของคนกลุม่นีท่ี้เป็นชอ่ง
ทางในปฏิบตักิารญิฮาดทางไซเบอร์ ซึง่คล้ายกบัอาณาเขตทางทะเลท่ีไมมี่การ
ควบคมุดแูล พืน้ท่ีเปิด กระดานสนทนาทางอิเลก็ทรอนิกส์และพืน้ท่ีหลบภยัทาง
ไซเบอร์ท่ีเป็นไปได้ในอินเทอร์เน็ต ท่ีจะต้องได้รับการตรวจสอบอยา่งถ่ีถ้วนโดย
รัฐบาล หนว่ยงาน องค์กรระหวา่งประเทศ ผู้บริหารและหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดเพ่ือหาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อการร้าย” พล.ท. มิรันดากลา่ว 
“ความซบัซ้อนของเทคโนโลยีไซเบอร์ของเราควรถกูน�ามาใช้เพ่ือจดัการกบัพืน้ท่ี
ใดก็ตามท่ีผู้ ก่อการร้ายอาจหลบซอ่นอยู ่ขีดความสามารถของหนว่ยงานด้านขา่ว
กรองและการตรวจการณ์ของเรา และแม้กระทัง่การสนบัสนนุจากสงัคมต้องมี
ความประสานสอดคล้องกนัเพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานเฉพาะทางท่ียัง่ยืนเพ่ือท�าให้
การกลา่วอ้างของญิฮาดขาดความนา่เช่ือถืออยา่งตอ่เน่ือง และขจดัชอ่งทางการ
ออกอากาศของคนเหลา่นีท้ัง้หมดโดยไมเ่ปิดโอกาสให้มีการสร้างบลอ็ก พืน้ท่ีข้อ
เขียนและการจบัตวัคนไปเป็นเชลย” 

คณะกรรมาธิการศูนย์ยุทธศาสตร์และ

นานาชาตศึิกษาได้ระบุกลยุทธ์ในการ

ป้องกนัและต่อต้านแนวคดิสุดโต่งทีนิ่ยม

ความรุนแรงทีค่รอบคลุมกจิกรรมทีมุ่่งเน้น

เร่ืองแนวคดิสุดโต่งทีนิ่ยมความรุนแรงโดย

เฉพาะ และกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิ

สุดโต่งทีนิ่ยมความรุนแรง ข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ ได้แก่

• เสริมสร้างความต้านทานต่ออุดมการณ์
แบบสุดโต่ง  
สร้างความร่วมมือใหมใ่นระดบัโลกในด้านการ
ปฏิรูปการศกึษาและขยายความพยายามใน
การเพ่ิมความเคารพตอ่ความหลากหลายทาง
ศาสนา เพ่ือหยดุยัง้การแพร่กระจายของการ
ไมย่อมรับความคดิท่ีแตกตา่ง และเสริมสร้าง
ความรวดเร็วในการฟืน้ตวัของชมุชนเพ่ือตอ่
ต้านการสื่อสารของผู้ ท่ีมีแนวคดิสดุโตง่  

• ลงทนุในด้านการป้องกันที่น�าโดยชุมชน 
สง่เสริมความพยายามของประชาสงัคมในการ
ตรวจจบัและขดัขวางแนวคิดหวัรุนแรงและการ
สรรหาสมาชิกใหม ่และฟืน้ฟผูู้ ท่ีเคยลุม่หลงใน
เร่ืองเลา่และอดุมการณ์แบบสดุโตง่และน�าคน
เหลา่นีก้ลบัคืนสูช่มุชน 

• เพิ่มความหลากหลายในตลาดโลกทาง
ความคดิ  
ระดมความร่วมมือจากบริษัทเทคโนโลยี 
อตุสาหกรรมบนัเทิง ผู้น�าชมุชน กลุม่กระบอก
เสียงทางศาสนาและอ่ืน ๆ เพ่ือแขง่ขนัและก้าว
ให้ทนัการสื่อสารของผู้ ท่ีมีแนวคิดสดุโตง่ท่ีนิยม
ความรุนแรงในพืน้ท่ีจริงและพืน้ท่ีเสมือนจริง

• ก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับค่านิยม  
ค�านงึถงึสทิธิมนษุยชนเป็นหลกัในการตอ่ต้าน
แนวคิดสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรงและสร้างการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรตา่งชาตเิพ่ือพฒันา
หลกันิตธิรรม เกียรตศิกัดิ์และความยตุธิรรม 

• ใช้วธีิการของกองทพัและหน่วยงานบงัคับ
ใช้กฎหมาย 
สร้างขีดความสามารถของกองก�าลงัและ
พนัธมิตรใหมเ่พ่ือจะขจดักลุม่ก่อการร้ายท่ี
ควบคมุดนิแดนได้อยา่งรวดเร็ว ป้องกนัและ
ตอบโต้ภยัคกุคามฉบัพลนั ท�าลายภาพลกัษณ์
ความแข็งแกร่งของผู้ ท่ีมีแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยม
ความรุนแรง และปกป้องความมัน่คง 

นาวกิโยธินฟิลปิปินส์บนรถหุ้มเกราะล�าเลยีงพลและรถบรรทุกคอยรักษาความปลอดภยั
ทีบ่ริเวณทางหลวงในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ทีจ่งัหวดัซูลู เกาะมนิดาเนา ซ่ึงเป็นที่
ทราบกนัว่าเป็นพืน้ทีห่ลบภยัของกลุ่มอสิลามหัวรุนแรง  เก็ตตีอิ้มเมจ
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การมุ่งเน้นการจดัการที่มูลเหตุ
ระเบดิเวลาท่ีรอวนัจะระเบดิ คือค�าท่ีบรรดาผู้น�าบางประเทศใช้อธิบาย
การกลบัสูป่ระเทศของนกัรบนอกประเทศ 

ผู้น�าคนอ่ืน ๆ กลา่ววา่ชนวนปัญหานีป้ะทขุึน้มานานก่อนท่ีรัฐ
อิสลามอิรักและซีเรียจะกลายเป็นกลุม่ท่ีดงึดดูความสนใจ และเม่ือ
รัฐบาลตา่ง ๆ เตรียมการท่ีจะรับมือกบัภยัคกุคามจากการโจมตีของผู้
ก่อการร้ายหรือความพยายามในการสรรหาสมาชิกใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง
โดยผู้ ท่ีไปรบนอกประเทศท่ีก�าลงักลบัสูป่ระเทศเหลา่นี ้การจดัการกบั
มลูเหตขุองอดุมการณ์ดงักลา่วจะยงัคงเป็นสว่นหนึง่ของการพิจารณา 

"ในอดีต ความพยายามในการตอ่ต้านอดุมการณ์และสารของผู้ ท่ีมี
แนวคิดสดุโตง่คือการตอบสนองในเชิงรับ แทนท่ีจะมีการคาดการณ์เพ่ือ
รับมือกบัภยัคกุคามท่ีจะเกิดขึน้ ทรัพยากรและความเช่ียวชาญท่ีเหมาะ
สมกลบัถกูน�าไปใช้หลงัจากท่ีความจริงปรากฏ” ตามท่ีระบใุนรายงาน
เร่ือง “จดุเปลี่ยน: กลยทุธ์ใหมท่ี่ครอบคลมุในการตอ่ต้านแนวคดิสดุโตง่
ท่ีนิยมความรุนแรง” ท่ีตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2559 โดย
ศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา ซึง่เป็นผลการศกึษาของคณะ
กรรมาธิการท่ีมีนายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีองักฤษ และนาย
ลีออน พาเน็ตตา อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็น
ประธาน “วิธีการของกองทพัและหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายสามารถ
มีบทบาทท่ีส�าคญัย่ิงในการชะลอแรงกระตุ้นของผู้ ท่ีมีแนวคดิสดุโตง่

ท่ีนิยมความรุนแรงและคลายการยดึตดิกบัดนิแดนของคนเหลา่นี ้แต่
อดุมการณ์ของผู้ ท่ีมีแนวคดิสดุโตง่และภยัคกุคามระยะยาวท่ีเกิดจาก
คนเหลา่นีใ้นแตล่ะรุ่นจะไมส่ามารถขจดัออกไปได้ในสนามรบ” 

“รัฐบาลมีความรับผิดชอบหลกัในการด�าเนินการกบับคุคล องค์กร
หรือสถาบนัท่ีกระท�าผิดภายในเขตแดนของตน” รายงานของคณะ
กรรมาธิการศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษาระบ ุ“หากประเทศ
เจ้าบ้านไมด่�าเนินขัน้ตอนท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือควบคมุตวัแสดงท่ีชัว่ร้าย 
ประชาคมนานาชาตคิวรพิจารณามาตรการลงโทษ เชน่ การอายดั
ทรัพย์สนิ การไมอ่อกวีซา่และการปิดกัน้การเดนิทางเข้าประเทศ และ
การด�าเนินคดีอาญาโทษฐานให้การสนบัสนนุทางกายภาพตอ่กิจกรรม
ของผู้ ก่อการร้าย” 

ขณะท่ีนกัรบนอกประเทศคอ่ย ๆ ทยอยกลบัสูป่ระเทศของตน การ
ป้องกนัการแพร่กระจายแนวคิดหวัรุนแรงและการสรรหาสมาชิกใหม่
เพ่ิมเตมิจะต้องมีการระดมก�าลงัอ�านาจทัง้ในระดบัชาตแิละระดบั
นานาชาติ รวมถงึวิธีการของกองทพัและหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 
รายงานของศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษาระบ ุนอกจากนี ้ศนูย์
ยทุธศาสตร์และนานาชาติศกึษายงัเสนอแนะวา่ประเทศตา่ง ๆ ต้อง
สร้างพนัธมิตรเพ่ือตรวจจบัและยบัยัง้นกัรบนอกประเทศ ลดทอน 
ท�าลายและรือ้ถอนโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสื่อสารเชิงกลยทุธ์ และ
สร้างกลไกตอบสนองท่ีปกป้องพลเรือน  o 

นายมลัคอล์ม เทร์ินบุลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลยี (สวมเส้ือสีฟ้า) พูดคุยกบัทหารออสเตรเลยีใน
ช่วงเวลาอาหารเช้าทีค่่ายแบร์ด ในระหว่างการไปเยอืนอรัิกในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2559  รอยเตอร์
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ทหารจากกองทพัมาเลเซียยนื
รักษาความปลอดภยันอกห้าง
สรรพสินค้าในกรุงกวัลาลมัเปอร์



มาเลเซีย
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย ใ น

ก า ร ยับ ยั ง้ ผู้ มี แ น ว คิ ด สุ ด โ ต่ ง ท่ี นิ ย ม ค ว า ม รุ น แ ร ง  จ� า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ วิ ธี ก า ร แ บ บ
อ ง ค์ ร ว ม เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข มู ล เ ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า แ ล ะ ด� า เ นิ น ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

นางเอลนิา นวัร์ 
ภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ในชว่งสามปีท่ีผา่นมา ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตมิาเลเซียได้
จบักมุผู้กระท�าผิดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ก่อการร้ายกวา่ 250 ราย 
เฉพาะในปี พ.ศ. 2559 มีการจบักมุ 115 ครัง้ ซึง่นบัวา่เพ่ิมขึน้ใน
อตัราร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัการจบักมุ 82 ครัง้ในปี พ.ศ. 2558 
ในปี พ.ศ. 2557 มีการจบักมุ 59 ครัง้ และมีการจบักมุเพียง
สี่ครัง้ในปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี ้ต�ารวจยงัได้ขดัขวางความ
พยายามในการโจมตี 14 ครัง้ในชว่งระยะเวลานี ้อยา่งไรก็ตาม 
หนึง่ในนัน้รอดพ้นจากการไลล่า่ของต�ารวจในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 เม่ือมีการขว้างระเบดิมือเข้าไปในไนต์คลบันอกกรุง
กวัลาลมัเปอร์ ซึง่ท�าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บแปดราย แม้ในตอนแรก
ต�ารวจจะไมไ่ด้มองวา่เหตกุารณ์นีเ้ป็นการก่อการร้าย แตต่�ารวจก็
ยืนยนัในภายหลงัวา่เหตกุารณ์ระเบดินีเ้ป็นการโจมตีในมาเลเซีย
ครัง้แรกท่ีมีความเช่ือมโยงกบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย 

ขณะท่ีสถานการณ์ผู้ ก่อการร้ายในมาเลเซียในชว่งไมก่ี่ปีท่ี
ผา่นมาสว่นใหญ่จะเพง่เลง็ไปท่ีรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย หรือท่ี
รู้จกักนัในอีกช่ือหนึง่วา่ดาอิช และกลุม่ผู้สนบัสนนุในซีเรียและ
อิรัก แตภ่ยัคกุคามจากผู้ ก่อการร้ายเองนัน้มีมานานจนเกือบจะ
เทา่กบัอายขุองประเทศนี ้นอกจากผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ท่ี
ท�าให้ประเทศตกอยูใ่นภาวะฉกุเฉินอยา่งเป็นทางการเป็นเวลา
ทัง้สิน้สามทศวรรษในสองชว่งระยะเวลานบัตัง้แตไ่ด้รับเอกราช
ในปี พ. ศ. 2500 แล้ว ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตมิาเลเซียยงัเฝ้า
จบัตาดพูฤตกิรรมของกลุม่ผู้ ก่อการร้ายอีกหลายกลุม่ท่ีมีมลูเหตุ

ครอบคลมุในทกุอดุมการณ์ กลุม่ตา่ง ๆ เหลา่นีมี้ตัง้แตก่ลุม่แบง่
แยกดนิแดน เชน่ กลุม่พยคัฆ์ทมิฬอีแลม กลุม่บบับาร์ คาลซา 
อินเตอร์ เนชนันลั ไปจนถงึกลุม่ในระดบัภมิูภาคอยา่ง กลุม่ดารุล
อิสลาม และกลุม่เจมาห์ อิสลามิยาห์ 

สิง่ท่ีกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรียและกลุม่อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนัแสดงให้เหน็คือวิวฒันาการของสภาพแวดล้อมภยั
คกุคามของผู้ ก่อการร้าย ในมาเลเซียนัน้ จะเหน็ได้ชดัเจนจาก
แนวโน้มสี่ประการคือ ความนา่ดงึดดูใจท่ีแผข่ยายกว้างขึน้ในหมู่
ประชากร การก่อการร้ายแบบพลีชีพ การท�างานโดยอิสระ และ
กระบวนการสรรหาสมาชิกใหมท่ี่คอ่นข้างสัน้ 

เหตกุารณ์ในอฟักานิสถานในทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523-
2532) และบอสเนียในทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533-2542) 
ดงึดดูใจนกัรบชายชาวมาเลเซียให้ไปร่วมรบ แตเ่หตกุารณ์ใน
ซีเรียนัน้ยงัมีแรงดงึดดูตอ่ผู้หญิงและครอบครัวอีกด้วย ในหมูช่าว
มาเลเซียกวา่ 60 คนท่ีเดนิทางไปยงัซีเรียและยงัมีชีวิตอยูน่ัน้ 12 
คนเป็นผู้หญิงและ 17 คนเป็นเดก็ (เป็นเดก็ชายเก้าคนและเดก็
หญิงแปดคน) ทัง้ครอบครัวได้ละทิง้ถ่ินฐานเดิมและเดนิทางไป
ยงัซีเรียตามแบบแผน ฮิจราห์ ในความคดิของตนเอง ซึง่หมายถงึ
การเดนิทางของพระศาสดามฮูมัหมดัในศาสนาอิสลาม คนเหลา่
นีน้กึภาพถงึดนิแดนท่ีเช่ือมัน่วา่จะมีความเคร่งครัดในศาสนา
และการฟืน้คืนสูย่คุทองของศาสนาอิสลามซึง่ก�าลงัจะเกิดขึน้ใน
ไมช้่า โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เม่ือรัฐอิสลามอิรักและซีเรียได้ยดึครอง

ทหารยนืรักษาความปลอดภยัในย่านจบัจ่ายซ้ือของทีส่�าคญั
แห่งหน่ึงในใจกลางกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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หน่วยต�ารวจเฉพาะกจิมาเลเซียสาธิตวธีิการปราบ
ปรามผู้ก่อการร้ายในระหว่างการฝึกในงานเฉลมิฉลอง
วนัชาตคิรบรอบปีที ่59 ในกรุงกวัลาลมัเปอร์
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ดนิแดนจริงในซีเรียและอิรักและปกครองดินแดนเหลา่นัน้ ก็ย่ิงเป็นการ
สนบัสนนุความเช่ือในเร่ืองการประกาศรัฐใหมท่ี่ด�ารงอยูไ่ด้จริง 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 นกัรบหวัรุนแรงชาวมาเลเซียประมาณ 
20 รายเสียชีวิตในซีเรีย จ�านวนผู้ เสียชีวิตจะเพ่ิมขึน้ไปตามเวลาอยา่ง
ไมต้่องสงสยั อยา่งไรก็ตาม สิง่ท่ีไมธ่รรมดาคือมีมือระเบดิพลีชีพเก้าคน
แล้วท่ีเป็นชาวมาเลเซีย ด้วยข้อห้ามทางศาสนาและวฒันธรรมท่ีฝังราก
ลกึเก่ียวกบัการฆา่ตวัตายท่ีมีอยู ่การแสวงหาความตายด้วยการฆา่ตวั
ตายโดยสมคัรใจแสดงให้เหน็ถงึการฝ่าฝืนครัง้ส�าคญัตอ่ข้อห้ามเหลา่
นัน้และก้าวกระโดดแหง่ศรัทธทางจิตวิทยาส�าหรับชาวมสุลมิมาเลเซีย
เหลา่นี ้รายงานระบวุา่สว่นหนึง่ของความตัง้ใจนีม้าจากความสิน้หวงั 
ตามรายงานเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิและการแบง่แยกนกัรบท่ีไมใ่ชช่าว
อาหรับหรือไมใ่ชช่นผิวขาวให้ไปท�างานบ้านท่ีต�่าต้อย ชาวมาเลเซียใน
ท่ีนัน้รู้สกึวา่ตนต้องพิสจูน์คณุคา่ของตนเองด้วยการเสียสละขัน้สงูสดุ 
ค�าอธิบายอีกอยา่งหนึง่คือ บคุคลเหลา่นีเ้ช่ืออยา่งแท้จริงหรืออยา่งน้อย
ก็หวงัวา่การกระท�าของตนจะนบัวา่เป็นการสละชีพเพ่ือศรัทธาทาง
ศาสนา ซึง่เป็นหลกัประกนัของชีวิตหลงัความตายบนสวรรค์แทนท่ีจะ
เป็นทัง้การฆาตกรรมและการฆา่ตวัตายอยา่งไมมี่จดุหมาย 

ตัวแสดงเ ด่ียว 
ต�ารวจมาเลเซียพิจารณาวา่ภยัคกุคามจากตวัแสดงท่ีท�างานโดยอิสระ
นัน้เป็นอนัตรายมากกวา่ภยัคกุคามจากกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย
ในฐานะกลุม่ท่ีมีการท�างานเป็นระบบ ประเดน็นีจ้ะเหน็ได้จากความ
พยายามหลายตอ่หลายครัง้ของปัจเจกบคุคลตา่ง ๆ ในปี พ.ศ. 2559 
ในการปฏิบตัติามค�าสัง่ของกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรียในมาเลเซีย 
ซึง่รวมถงึวยัรุ่นคนหนึง่ท่ีใช้มีดจีผู้้หญิงเป็นตวัประกนัในซเูปอร์มาร์เก็ต 
อยา่งไรก็ตาม ยงัไมท่ราบแนช่ดัวา่มีตวัแสดงเหลา่นีก่ี้คนท่ีได้รับแรง
บนัดาลใจจากกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย และมีก่ีคนท่ีได้รับค�าสัง่
โดยตรงจากกลุม่นี ้วิดีโอของกลุม่กาตบิาห์ นซูนัตารา กลุม่ท่ีพดูภาษา
มาเลย์ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรียได้ถกูเผยแพร่
ออกมาในปี พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นภาพเหตกุารณ์เม่ือสองสามปีก่อนท่ีจะ
มีการปลกุระดมให้มีการโจมตีโดยปัจเจกบคุคลมากขึน้ ซึง่โดยหลกั ๆ 
แล้วก็เพ่ือสร้างความสบัสนวุน่วาย 

การต ่อต ้ านการส ่งข ้อความ 
รัฐบาลมาเลเซียก็เหมือนกบัรัฐบาลอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศท่ีได้
พยายามตอ่ต้านข้อความของกลุม่ตา่ง ๆ อยา่งกลุม่รัฐอิสลามอิรัก
และซีเรีย ทัง้ในแงเ่นือ้หาสาระและวิธีการเข้าถงึ ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 นายอาห์หมดั ซาฮีด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานตอ่รัฐสภาวา่ในบรรดา
ผู้ ท่ีถกูจบักมุกวา่ 100 คน ร้อยละ 75 ผา่นการรับสมคัรทางสื่อสงัคม 
ในจ�านวนนี ้หลายคนเป็นผู้กระท�าผิดครัง้แรก นกัรบหวัรุนแรงชาว
มาเลเซียในซีเรียสว่นใหญ่ ซึง่ก็คือร้อยละ 95 ผา่นการรับสมคัรทาง
สื่อสงัคม การสาบานตนเพ่ือแสดงความจงรักภกัดีท่ีเรียกวา่ ไบอาห์ ท่ี
เม่ือก่อนต้องกระท�าด้วยตนเอง แตข่ณะนีส้ามารถกระท�าได้ผา่นระบบ
ออนไลน์ และแอปพลเิคชนัการสนทนา 

แม้ในตอนแรกเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะตอบสนองตอ่ข้อความ
เหลา่นีช้้า แตต่อ่มาก็เร่ิมมีความพยายามหลายประการในการสร้าง
เร่ืองเลา่แบบทวนแย้งเพ่ือตอ่ต้านแนวคดิแบบสดุโตง่ ซึง่มีแนวโน้มวา่จะ
ประสบความส�าเร็จ ซึง่รวมถงึการสร้างศนูย์ตอ่ต้านการสือ่สารข้อความ
ดจิิทลัแหง่ภมิูภาคในมาเลเซีย แม้จะยงัเร็วเกินไปท่ีจะประเมินโครงการ
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นความพยายามดงักลา่ว แตรั่ฐบาลท่ีด�าเนินโครงการตอ่ต้าน
การสง่ข้อความก็ต้องประสบปัญหาในเร่ืองการขาดความนา่เช่ือถือในหมู่
ประชาชนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ท้ายท่ีสดุแล้ว การสร้างเร่ืองเลา่แบบทวน
แย้งเพ่ือตอ่ต้านแนวคดิแบบสดุโตง่จะขึน้อยูก่บัความนา่เช่ือถือของสาร
และผู้สง่สาร แม้รัฐบาลจะต้องแสดงให้เหน็ถงึการตอ่ต้านการก่อการร้าย 
แตก็่มีข้อโต้แย้งท่ีหนกัแนน่วา่การสร้างเร่ืองเลา่แบบทวนแย้งเพ่ือตอ่ต้าน
แนวคดิแบบสดุโตง่ควรมุง่เน้นในด้านการปฏิบตักิาร เชน่ การบงัคบัใช้
กฎหมายตลอดจนภารกิจสถาบนัในการบริหารปกครอง 

เครื่ องมือทางเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีได้รับการพิสจูน์แล้ววา่ชว่ยให้เกิดแนวคดิแบบหวัรุนแรง
ได้เร็วกวา่เม่ือก่อน แตผู่้ ก่อการร้ายนัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ได้เพียงชัว่ข้าม
คืน เครือขา่ยออนไลน์ท่ีกระตุ้นให้ปัจเจกบคุคลลงมือกระท�าการสว่น
ใหญ่เกือบทัง้หมดมกัจะพฒันาจากระบบนิเวศอนัซบัซ้อนท่ีไมมี่การ
เช่ือมตอ่กนัท่ีเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์สว่นบคุคล และความคบั

ตกึแฝดเปโตรนาสทาวเวอร์ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ส�าคญัของมาเลเซียฉาย
แสงส่องสว่างสู่ท้องฟ้าในยามค�า่คนื
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ข้องใจภายนอก ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ถกูคมุขงัในมาเลเซียแสดงให้เหน็
วา่ไมมี่ผู้ ก่อการร้ายท่ีมีประวตัเิหมือนกนัเลย ผู้ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจ
จากกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรียมีภมิูหลงัทางอาชีพ การศกึษาและ
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั คนเหลา่นีมี้อายตุัง้แต ่15 ถงึ 50 ปีขึน้
ไป ท�างานเป็นชา่งยนต์ บคุลากรทางทหาร นกัสอนศาสนา เจ้าหน้าท่ี
ระดบัอาวโุสของรัฐบาล ศลิปินเพลงป๊อปและผู้ผลติสารคดี บางคน
เป็นสมาชิกท่ีโหดเหีย้มของกลุม่หวัรุนแรงมาเป็นเวลานานซึง่มีพนัธะ
ผกูพนัมาตัง้แตส่มยัอฟักานิสถาน คนอ่ืน ๆ มีแรงกระตุ้นจากความ
ส�านกึตอ่การบรรลเุป้าหมายในชีวิต การผจญภยั การแสวงหาการ
ไถ่บาปหรือทกุอยา่งรวม ๆ 
กนั หลายคนได้รับความเสียหายจากความอยตุธิรรมไมว่า่จะเป็นท่ี
บ้านเกิดหรือในตา่งประเทศ เทคโนโลยีเพียงแคข่ยายให้เหน็ถงึความ
ไมพ่อใจท่ีซอ่นอยูล่กึ ๆ ซึง่มกัจะเป็นเร่ืองทางการเมือง 

นายอาห์หมดั ซลัมนั ราฮิม ซึง่นา่จะเป็นนกัรบหวัรุนแรงท่ีเหน็ได้
ชดัเจนท่ีสดุทางระบบออนไลน์ของมาเลเซียก่อนท่ีจะกระท�าการอนัชัว่
ร้ายและถกูสงัหารในซีเรียในชว่งต้นปี พ. ศ. 2559 มีความขุน่เคืองใจ
อยา่งลกึซึง้กบัการพฒันาทางการเมืองในประเทศและการกดข่ีขม่เหง
ชาวมสุลมิในพมา่ ปาเลสไตน์และท่ีอ่ืน ๆ นายราฮิมได้พยายามเดนิ
ทางไปยงัประเทศตา่ง ๆ 11 ประเทศเพ่ือแก้ไขความอยตุิธรรมเหลา่นี ้
ด้วยตนเองก่อนท่ีจะเดนิทางเข้าไปยงัซีเรียในท่ีสดุ แทนท่ีจะเข้าร่วมกบั
กลุม่ใดกลุม่หนึง่ในซีเรีย นายราฮิมกลบัเหน็วา่ตนนัน้เป็นนกัรบอิสระ
ของพระเจ้า 

ประสบการณ์ของมาเลเซียเก่ียวกบักลุม่ก่อการร้ายแสดงให้เหน็
อยา่งชดัเจนวา่ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดในแงข่องชาตพินัธุ์นิยมหรือ
ศาสนา กลุม่ตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะพยายามยัว่ยใุห้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองโดยใช้ความรุนแรง เน่ืองจากแรงผลกัดนัท่ีท�าให้เกิด
แนวคิดแบบหวัรุนแรง แนวคดิสดุโตง่และแนวคดิการก่อการร้ายนัน้
เป็นทัง้เร่ืองทางโครงสร้างและเร่ืองฉาบฉวย การด�าเนินกลยทุธ์ท่ีมี
ประสทิธิภาพใด ๆ จะต้องอาศยัความร่วมมือของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ตา่ง ๆ ในภาครัฐและภาคประชาสงัคมโดยรวม สิง่ท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง
คือกลยทุธ์ดงักลา่วจะต้องแก้ไขความผิดพลาดทางการเมืองท่ีเกิดขึน้
จริงและท่ีคดิวา่เกิดขึน้ บอ่ยครัง้ท่ีกลยทุธ์ตอ่ต้านการก่อการร้ายนัน้
เป็นการตอบโต้มากกวา่การพิจารณาไตร่ตรองถงึมลูเหตขุองปัญหา 
เชน่เดียวกบัโรคท่ีรู้จกักนัทัว่ไป แนน่อนวา่การดแูลและรักษาอาการ
ของโรคนัน้งา่ยกวา่การแก้ไขท่ีสาเหตขุองโรค เม่ือไมน่านมานี ้การ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองการให้ความส�าคญักบัการใช้ภาษาท่ีสง่เสริมการ
ใช้ถ้อยค�าท่ีเป็นการป้องกนัแนวคดิสดุโตง่ท่ีนิยมความรุนแรง ได้แสดง
ให้เหน็ถงึกลยทุธ์แบบองค์รวมท่ีครอบคลมุในการจดัการกบัมลูเหตขุอง
ปัญหา ซึง่เป็นแนวทางท่ีถกูต้อง แตใ่นกรณีนี ้การเลือกใช้ค�านา่จะมี
ความส�าคญัน้อยกวา่การด�าเนินกลยทุธ์ดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ
โดยแท้จริง 

อยา่งไรก็ตาม ภาษาจะเป็นสิง่ส�าคญัในการบง่บอกถงึความ
ร้ายกาจ แม้ความหมายของค�าจะยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู ่แตโ่ดยหลกั
การแล้ว การก่อการร้ายคือการใช้วิธีการทางอาชญากรรมท่ีรุนแรงเพ่ือ
ให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง ลกัษณะเฉพาะทางการเมืองน่ีเอง
ท่ีท�าให้การก่อการร้ายมีความแตกตา่งจากการกระท�าผิดทางอาญา
อ่ืน ๆ ในแงข่องอาชญากรรม ควรมีการด�าเนินคดีโดยใช้มาตรการด้าน

การบงัคบัใช้กฎหมายและขา่วกรองก่อน ไมใ่ชใ่ช้มาตรการทางทหาร
เชน่การท�าสงคราม ในแงข่องปัญหาทางการเมือง ต้องใช้วิธีแก้ปัญหา
ทางการเมืองหลากหลายวิธี ศาสนาถกูน�ามาปะปนกบัการก่อการร้าย
อยา่งไมต้่องสงสยั แตก็่เป็นเพียงแคเ่คร่ืองบง่ชีถ้งึอาการของปัญหา
เทา่นัน้ นอกเสยีจากวา่ศาสนาจะเป็นต้นเหตขุองการก่อการร้ายจริง ๆ 
ซึง่ไมใ่ช ่ดงันัน้ศาสนาจงึไมค่วรเป็นปัจจยัเพียงอยา่งเดียวหรือแม้แต่
จะเป็นปัจจยัหลกัในการก�าหนดวิธีการแก้ปัญหา การปรับเปลีย่นวิธี
การระบลุกัษณะของการก่อการร้ายในยคุปัจจบุนัโดยใช้ถ้อยค�าเชิง
ศาสนา ไมว่า่จะเป็นการใช้ค�าวา่การก่อการร้ายอิสลามหวัรุนแรง การ
เรียกกลุม่นกัรบหวัรุนแรงท่ีใช้วิธีการแบบกลุม่รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย
วา่ “นกัรบญิฮาด” หรือการใช้ค�าภาษามาเลย์อยา่ง “มาต ิญิฮาด” โดย
ไมร่ะมดัระวงั (ซึง่แปลคร่าว ๆ วา่ผู้ยอมสละชีพเพ่ือศาสนา หรือมีความ
หมายตรงตวัวา่ “การตายด้วยความพยายามหรือในนามของความ
พยายามท่ีจะเพ่ิมศรัทธาในพระเจ้า”) เพ่ือเรียกมือระเบดิพลชีีพนัน้เป็น
สิง่ท่ีท�าให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ระดบั แนน่อนวา่การกระท�าดงักลา่วจะ
ยงัเป็นหนทางหนึง่ท่ีรับประกนัได้วา่จะท�าให้เกิดปัญหาและความรุนแรง
อยา่งไมจ่บสิน้ในอนาคต ศาสนาจะกลายเป็นประเดน็ท่ีเดน่ชดัท่ีสดุของ
การก่อการร้ายแทนท่ีจะเป็นการยอมรับถงึความออ่นแอทางโครงสร้าง
ของการก�ากบัดแูล ประการหลงันีท้�าให้รัฐบาลจ�าเป็นต้องเผชิญกบั
ความจริงและการรับรู้บางอยา่งท่ีนา่อดึอดัใจ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้
หากรัฐบาลมีความสนใจเพียงเลก็น้อยท่ีจะยอมรับความจริงนี ้การปรับ
เปลีย่นมมุมองตอ่การก่อการร้ายโดยใช้ถ้อยค�าเชิงศาสนายงัเป็นวิธีการ
ท่ีเกียจคร้านและขาดความซ่ือสตัย์ในทางปัญญาในการตัง้ค�าถาม  
ยาก ๆ เก่ียวกบัสงัคม เชน่ ท�าไมปัจเจกบคุคลและครอบครัวเลอืกท่ีจะ
ละทิง้ชีวิตท่ีสะดวกสบายเพ่ือไปอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีความรุนแรง
กวา่เดมิมาก ท�าไมเยาวชนเลอืกความตายแทนการมีชีวิตอยู ่หรือเป็น
เพราะคนเหลา่นีป้รารถนาบางสิง่บางอยา่งส�าหรับตนเองและคนอ่ืน 
ๆ ซึง่เป็นสิง่เดียวกบัท่ีเราหลาย ๆ คนปรารถนาโดยธรรมชาต ินัน่ก็คือ
ประเทศท่ีท�าหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพท่ีสง่เสริมความยตุธิรรมโดย
ไมมี่ความเกรงกลวัหรืออคต ิหรือเป็นเพราะวา่ในชว่งท่ีมีการน�าเสนอ
การโฆษณาท่ีหลอกลวงเก่ียวกบัสงัคมท่ีสมบรูณ์แบบตามอดุมคตนิัน้ 
คนเหลา่นีก้�าลงัผิดหวงัจากระบบท่ีไมส่ง่เสริมความคดิเชิงวิจารณญาณ
และความเข้มงวดทางปัญญาเพ่ือให้เกิดความจงรักภกัดีตอ่ผู้ ท่ีมีสทิธิ
อ�านาจโดยไมมี่ข้อสงสยัวา่มีความนา่เช่ือถือหรือไม ่ท้ายสดุแล้ว การ
มองภาพการก่อการร้ายจากมมุมองทางศาสนายงัก่อให้เกิดนโยบาย
การแบง่แยกและการกีดกนั 

รัฐอิสลามอิรักและซีเรียได้ถือก�าเนิดขึน้และแพร่กระจายออกจาก
สญุญากาศทางการเมืองเชน่เดียวกบัท่ีกลุม่อลักออิดะห์เคยท�ามาก่อน 
กลุม่เหลา่นีไ้ด้รับการพิสจูน์แล้ววา่มีขีดความสามารถในการเจริญ
เตบิโตในระหวา่งท่ีเผชิญกบัความท้าทายตอ่การด�ารงอยูข่องกลุม่ 
ไมว่า่คนเหลา่นีจ้ะอยูใ่นรูปแบบใดในอนาคต สิง่ส�าคญัคือการตอบ
สนองท่ีมีประสทิธิภาพและมาตรการป้องกนัเชิงสถาบนัเพ่ือตอ่ต้าน
อดุมการณ์ของคนเหลา่นี ้การแก้ปัญหาจะใช้วิธีเดียวกนัไมไ่ด้เน่ืองจาก
มีแรงผลกัดนัตา่ง ๆ มากมายท่ีท�าให้เกิดการก่อการร้ายในมาเลเซีย 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และสว่นอ่ืน ๆ ของโลก ในการค้นหาค�าตอบ 
รัฐบาลตา่ง ๆ ต้องตัง้ค�าถามท่ีสง่เสริมสภาพแวดล้อมท่ีประชาชน
สามารถแสดงความคดิเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง  o
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กองก�าลงัหวัรุนแรงท่ีประกอบไปด้วยนกัรบประมาณ 235 คน ซึง่บาง
สว่นตดิอาวธุ ได้เคลื่อนก�าลงัเข้ามาโดยเรือยนต์จากหมูเ่กาะซลูซูึง่อยู่
ทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์ โดยมีเป้าหมายในการเข้ายดึครองพืน้ท่ีบาง
สว่นของรัฐซาบะฮ์ในมาเลเซีย ซึง่แตเ่ดมิพืน้ท่ีนีเ้รียกวา่บอร์เนียวเหนือ 

เหตกุารณ์ดงักลา่วท่ีปัจจบุนัเรียกวา่เหตปุะทะในลาฮดัดาต ูพ.ศ. 
2556 ก่อให้เกิดความสญูเสียอยา่งหนกัทัง้กบักลุม่หวัรุนแรง
และกองก�าลงัความมัน่คงมาเลเซีย นอกจากนีย้งัผลกั
ดนัให้เกิดแนวคดิใหมเ่ก่ียวกบัวิธีการท่ีมาเลเซียควร
ใช้ในการป้องกนัตนเองจากภยัคกุคามจากการ
ก่อการร้ายทางทะเล 

ความพยายามในการเข้ายดึพืน้ท่ีของกอง
ก�าลงัความมัน่คงแหง่รัฐสลุตา่นซลูแูละ
บอร์เนียวเหนือเม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2556 เป็นสิง่ท่ีมาเลเซียและฟิลปิปินส์คาด
ไมถ่งึ ตามบทวิเคราะห์โดยศนูย์ยทุธศาสตร์
และนานาชาติศกึษา ซึง่เป็นองค์กรวิจยัใน
กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เหตกุารณ์นีย้งัท�าให้กองทพั
มาเลเซียคดิหาวิธีแก้ปัญหาใหม ่นัน่ก็คือการสร้าง
ฐานปฏิบตักิารทางทะเลทัง้แบบตดิตัง้อยูก่บัท่ีและ
แบบเคลื่อนท่ี เพ่ือหยดุยัง้ภยัคกุคามก่อนท่ีจะมาถงึฝ่ัง 

รัฐบาลมาเลเซียได้ท�างานร่วมกบับริษัทเอกชนตา่ง ๆ เพ่ือปรับ
เปลี่ยนแทน่ขดุเจาะน�า้มนัเก่าและเรือบรรทกุสนิค้าท่ีปลดระวางแล้วให้
เป็นฐานปฏิบตักิารทางทะเล ซึง่จะเป็นพืน้ท่ีปฏิบตักิารสว่นหน้าส�าหรับ
บคุลากรทางทหาร นอกจากนีย้งัจะใช้เป็นพืน้ท่ีปลอ่ยเรือสกดักัน้
ความเร็วสงู เรือลาดตระเวน เฮลคิอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขบั 

พล.ร.อ. คามารุลซามาน อาห์หมดั บาดารุดดิน ผู้บญัชาการทหาร
เรือมาเลเซียกลา่วกบั ฟอรมั วา่ “หากคณุมีสถานการณ์หรือความ
ท้าทายใด ๆ ก็ตาม คณุต้องพิจารณาความท้าทายทัง้หมดเหลา่นีแ้ละ
เปลี่ยนมนัให้เป็นโอกาส น่ีเป็นวิธีการใหมท่ี่สร้างสรรค์มากในการแก้ไข
ชอ่งวา่งบางอยา่งทางด้านขีดความสามารถ” 

การบกุรุกท่ีท�าให้เกิดโครงการสร้างฐานปฏิบตักิารทางทะเลเร่ิมต้น
เม่ือนายจามาลลิ กีราม ท่ี 3 ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ อ้างสทิธิในราชบลัลงัก์ของ
สลุตา่นซลู ูได้พยายามยืนยนัการอ้างสทิธิเหนือดนิแดนในฟิลปิปินส์ไป
จนถงึซาบะฮ์ตะวนัออกในมาเลเซียซึง่เป็นพืน้ท่ีพิพาทท่ียงัหาข้อยตุไิมไ่ด้ 

เม่ือได้รับการแจ้งเหตภุยัคกุคาม กองก�าลงัความมัน่คงมาเลเซีย
ได้เข้าปิดล้อมหมูบ้่านตนัดวูอในเมืองลาฮดัดาต ูและหลงัจากท่ีมีการ

เจรจาอนัล้มเหลวอยูห่ลายสปัดาห์ กองก�าลงัหวัรุนแรงก็ถกูโจมตีจน
พา่ยแพ้ เม่ือการปะทะสิน้สดุลง มีผู้ เสียชีวิตเป็นนกัรบหวัรุนแรง 56 คน 
พลเรือนหกคน และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงมาเลเซีย 10 นาย  

ความขดัแย้งดงักลา่วแสดงให้เหน็ถงึความจริงท่ีวา่ อาณาเขต
ทางทะเลของซาบะฮ์ตะวนัออก ซึง่เป็นพืน้ท่ีชายฝ่ังทางตะวนัออกของ

มาเลเซียท่ีมีภมิูประเทศขรุขระ มีความยาว 1,733 กิโลเมตร
และมีพืน้ท่ีทางน�า้กวา่ 53,000 ตารางกิโลเมตร จ�าเป็น

ต้องมีการรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
365 วนัตอ่ปี พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ว 

ภยัคกุคามด้านความมัน่คงในปัจจบุนัมีแง่
มมุท่ีหลากหลายกวา่ท่ีเคยมีในชว่งท่ีเกิดเหตุ
ปะทะในลาฮดัดาต ู

พล.ร.อ. คามารุลซามานอธิบายวา่อิทธิพล
ของรัฐอิสลามอิรักและซีเรียได้แผข่ยายไปทัว่
พืน้ท่ีตอนใต้ของฟิลปิปินส์ ซึง่สร้างแรงบนัดาล
ใจให้กบัองค์กรตา่ง ๆ รวมถงึกลุม่อาบ ูซา

ยาฟ กลุม่นกัรบเสรีภาพอิสลามบงัซาโมโร และ
ขบวนการราชา โซไลมาน ในการสร้างภยัคกุคาม

ตอ่ความมัน่คงของภมิูภาคและเพ่ือลงมือก่อเหตจุาก
นอกชายของฝ่ังมาเลเซีย 

นกัรบของกลุม่อาบ ูซายาฟ ซึง่เคยก่อเหตลุกัพาตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่
หลายตอ่หลายครัง้ในนา่นน�า้ทางตะวนัออกของมาเลเซีย ได้ให้ค�ามัน่วา่
จะจงรักภกัดีตอ่รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ว
และเพ่ิมเตมิวา่ “นัน่จะท�าให้เกิดปัจจยักระตุ้นการก่อการร้ายในพืน้ท่ี 
และเป็นสิง่ท่ีเราต้องกงัวลอยา่งย่ิง” 

นอกเหนือจากการสร้างฐานปฏิบตักิารทางทะเล มาเลเซียก�าลงั
ท�างานร่วมกบัอินโดนีเซียและฟิลปิปินส์ในการลาดตระเวนทางทะเล
ร่วมกนั “กลุม่อาบ ูซายาฟก�าลงัใช้ทกุ ๆ โอกาสในการลกัพาตวัเพ่ือเรียก
คา่ไถ่” พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ว “แตเ่รามีความเช่ือมัน่และความ
ไว้วางใจในระดบัสงูระหวา่งประเทศตา่ง ๆ เราจะมีการปรึกษาหารือกนั
ในระดบัสงูเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบตัิตามแนวคดินี”้ 

พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ววา่ ในการจดัสง่ก�าลงัพลของกอง
ทพัไปประจ�าการในนา่นน�า้เพ่ือเป็นแนวป้องกนัชัน้แรกนัน้ ได้มีการ
จดัตัง้ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนกบับริษัทเปโตรนาส ซึง่
เป็นบริษัทน�า้มนัยกัษ์ใหญ่ของมาเลเซียซึง่เป็นผู้ให้เงินทนุสนบัสนนุ
โครงการนี ้

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั   |  ภาพโดย กองทพัเรือมาเลเซีย 

มาเลเซียใช้ฐานปฏิบัตกิารทางทะเลในการ
ป้องกนัภยัคุกคามจากการก่อการร้าย 

พล.ร.อ. คามารุลซามาน อาห์
หมดั บาดารุดดนิ ผู้บัญชาการ

ทหารเรือมาเลเซีย
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ฐานปฏิบัตกิารทางทะเล ตุน อาซิ
ซาน ทีด่ดัแปลงมาจากเรือขนส่งตู้
สินค้า สามารถรองรับลูกเรือได้ 99 
คน และมห้ีองนอน ห้องซักผ้า ห้อง
เกบ็อาหาร ห้องส่ือสารและส่วน
จดัหาน�า้ดืม่  

กองทพัมาเลเซียได้ท�างานร่วมกบัเปโตรนาสในการปรับเปลี่ยนแทน่
ขดุเจาะน�า้มนัเก่าหนึง่แทน่และเรือขนสง่ตู้สนิค้าสองล�าท่ีปลดระวาง
แล้ว เพ่ือให้เป็นฐานปฏิบตักิารทางทะเลท่ีช่ือวา่ชารีฟาห์ โรซอิาห์, ตนุ 
อาซซิาน และบงุกา มาส 5  

ฐานปฏิบตักิารทางทะเลมีขีดความสามารถท่ีนา่ทึง่ ตวัอยา่งเชน่ 
หนึง่ในฐานปฏิบตักิารเคลื่อนท่ีทางทะเลคือฐานตนุ อาซซิาน ท่ีดดัแปลง
มาจากเรือขนสง่ตู้สนิค้า สามารถรองรับลกูเรือได้ 99 คน และมีห้อง
นอน ห้องซกัผ้า ห้องเก็บอาหาร ห้องสื่อสาร สว่นผลติกระแสไฟฟ้า สว่น
จดัหาน�า้ด่ืมและห้องเก็บยทุโธปกรณ์ทางทหาร 

ฐานปฏิบตักิารตนุ อาซซิาน ได้รับการตัง้ช่ือตามนายตนุ อาซซิาน 
ไซนลั อาบดีิน อดีตประธานกรรมการบริหารและประธานของเปโตรนาส
ท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ฐานปฏิบตักิารทางทะเลท่ีตดิตัง้อยูก่บัท่ีซึง่ดดัแปลง
มาจากแทน่ขดุเจาะน�า้มนั ได้รับการตัง้ช่ือตามนางตลุ ชารีฟาห์ โรดซิ
อาห์ ภรรยาคนท่ีสามของนายตนุก ูอบัดลุ ราห์มนั ปตุรา อลัฮจั นายก
รัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย 

ฐานปฏิบตักิารทางทะเลท่ีมีการติดตัง้เรดาร์สามารถท�างานได้หลาย
หน้าท่ี ตามท่ีระบใุนเอกสารท่ีจดัท�าโดยกองทพัเรือมาเลเซีย 

• การบงัคับบญัชาและควบคุม: ฐานปฏิบตัิการนีท้�าหน้าท่ีเป็น
ศนูย์บงัคบับญัชาและควบคมุเพ่ือประสานงานการปฏิบตักิาร
ทางทหาร ด้วยการสนบัสนนุของเฮลคิอปเตอร์ อากาศยานไร้คน
ขบัและเรือสกดักัน้ เจ้าหน้าท่ีสามารถปิดกัน้ไมใ่ห้ผู้ ก่อการร้าย
หรือโจรสลดัแทรกซมึเข้าไปในนา่นน�า้อาณาเขตของมาเลเซีย 

• การสนับสนุนด้านการส่งก�าลังบ�ารุง: นอกจากกองทพั
มาเลเซียแล้ว หนว่ยงานต�ารวจและหนว่ยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ก็
สามารถใช้ฐานปฏิบตักิารนีไ้ด้ ฐานนีจ้ะใช้ในการเตมิน�า้มนัเรือ
และเฮลคิอปเตอร์ การบริการทางการแพทย์และการเคลื่อนย้าย
ทางการแพทย์ และแม้กระทัง่เป็นสถานท่ีผอ่นคลายเพ่ือให้ทหาร
เรือรับประทานอาหารและพกัผอ่น 

• การป้องปราม: การจดัตัง้ฐานปฏิบตักิารทางทะเลเป็นแนว
ป้องกนัทางกายภาพท่ีมองเหน็ได้ชดัเจนเพ่ือป้องปรามภยัคกุคาม
จากการก่อการร้าย  

เปโตรนาสและมาเลเซีย อินเตอร์เนชนันลั ชิปปิง คอร์เปอเรชนั ซึง่
เป็นหนึง่ในบริษัทยอ่ยของเปโตรนาส ได้ให้เงินทนุสนบัสนนุการปรับ
เปลี่ยนเรือบรรทกุตู้สนิค้าและแทน่ขดุเจาะน�า้มนัและการจดัหาบคุลากร
เพ่ือท�าหน้าท่ีบนฐานปฏิบตักิารทางทะเล ลกูเรือท่ีท�างานบนเรือขนสง่ตู้
สนิค้าท่ีถกูดดัแปลงนัน้มาจากบริษัทขนสง่ คนเหลา่นีไ้ด้รับการฝึกอบรม
จากกองทพัและเป็นลกูเรือสนบัสนนุของกองทพัเรือมาเลเซีย พล.ร.อ. 
คามารุลซามานกลา่ว 

พล.ร.อ. คามารุลซามานระบวุา่ การลงทนุดงักลา่วให้ผลประโยชน์
กบัทัง้สองบริษัท ประการแรก เปโตรนาสและมาเลเซีย อินเตอร์เนชนันลั 
ชิปปิง คอร์เปอเรชนั ได้ผลประโยชน์ในเร่ืองการปกป้องการลงทนุของ
ตน ซึง่ก็คือเรือและแทน่ขดุเจาะน�า้มนัตา่ง ๆ และฐานปฏิบตักิารทาง
ทะเลก็ชว่ยปกป้องทรัพยากรเหลา่นัน้ การลงทนุนีย้งัเป็นประโยชน์สว่น
บคุคลด้วย พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ว 
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“บริษัทเหลา่นีต้ระหนกัวา่เม่ือเวลาผา่นไปลกูเรือของตนจะกลาย
เป็นคนท่ีมีระเบียบวินยัมากขึน้” ด้วยชดุเคร่ืองแบบและการฝึกทาง
ทหาร พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ว “เหลา่ลกูเรือจะมีความรักชาติ
มากขึน้เพราะรู้สกึวา่ตนมีสว่นร่วมในการรักษาความมัน่คงของชาต”ิ 

บริษัททัง้สองได้สง่เสริมสวสัดภิาพของธรุกิจตน พล.ร.อ. คามารุล
ซามานกลา่วเพ่ิมเตมิ และมาเลเซียได้บคุลากรมาท�างาน “โดยไมเ่สีย
คา่ใช้จา่ย” 

อยา่งไรก็ตาม ฐานปฏิบตักิารดงักลา่วไมไ่ด้มีไว้เพ่ือให้กองทพัใช้
เทา่นัน้ หนว่ยงานอ่ืน ๆ ก็สามารถเข้าถงึฐานเหลา่นีไ้ด้ อาทิ ต�ารวจ
น�า้ เจ้าหน้าท่ีศลุกากรและหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลของ
มาเลเซีย “แนวคดิในการสร้างฐานปฏิบตักิารทางทะเลนีท้�าให้หลาย
ฝ่ายได้มาท�างานร่วมกนั” พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ว “มนัชว่ยทลาย
ก�าแพงและอปุสรรคตา่ง ๆ เป็นเร่ืองท่ีนา่ต่ืนเต้นมาก และเราพอใจกบั
ผลลพัธ์ท่ีได้” 

บางทีแล้วผลประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุคือการเพ่ิมความเร็วในการ
ตอบสนอง “เราจ�าเป็นต้องตอบสนองตอ่ภยัคกุคามได้เร็วขึน้” พล.ร.อ. 
คามารุลซามานกลา่ว 

วธีิการใหม่ แนวคดิเดมิ
แม้วา่ฐานปฏิบตักิารทางทะเลของมาเลเซียท่ีได้รับเงินทนุสนบัสนนุ
จากภาคเอกชนจะจดุประกายความคดิในเร่ืองแนวป้องกนัใหมใ่นการ
วางแผนทางทหารในยคุใหม ่แตแ่นวคดิในการสร้างฐานในทะเลนัน้มีมา
นานกวา่หนึง่ศตวรรษ 

ในรายงานท่ีเผยแพร่โดยวิทยาลยัการทพัเรือสหรัฐฯ ในปี พ.ศ 2554 
น.อ. เกษียณอายรุาชการ แซม เจ. แทงเกรดี ได้เขียนไว้วา่ กองทพั
สหรัฐฯ ใช้ฐานปฏิบตักิารทางทะเลมาตัง้แตส่มยัท่ีกองทพัเรือกลาย
เป็นกองก�าลงัท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีทัว่โลกในชว่งรอยตอ่ของศตวรรษท่ีผา่นมา 
“‘ขบวนเรือ’ ชว่ยรบ เรือบรรทกุน�า้มนัและเรือสง่ก�าลงัท่ีคอยสง่ก�าลงับ�ารุง
ให้กบัเรือรบตา่ง ๆ ในทะเลในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ท่ีท�าให้กองเรือ
ยทุธการสหรัฐฯ สามารถปฏิบตักิารได้อยา่งอิสระในระยะทางท่ีไมเ่คยท�า
มาก่อน” อาจถือได้วา่เป็นฐานปฏิบตักิารทางทะเล เน่ืองจากเรือเหลา่นี ้
ได้สง่ก�าลงัเพ่ิมเตมิให้กบักองเรือยทุธการในทะเลหรือในพืน้ท่ีทอดสมอท่ี
อยูห่า่งไกล น.อ. แทงเกรดีซึง่ขณะนัน้เป็นผู้อ�านวยการภมิูภาคของบริษัท
ท่ีปรึกษา สแตรตตจิิก อินไซต์ จ�ากดั เขียนไว้ในรายงาน 

กองทพัสหรัฐฯ ได้ใช้เรือผิวน�า้ในการสง่ก�าลงัเพ่ิมเตมิและเพ่ือ
สนบัสนนุอากาศยานและระบบโจมตีมานานแล้ว เชน่ ระบบขีปนาวธุ
ร่อนโทมาฮอว์ก 

สิง่ท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นมาเลเซียคือการขอการสนบัสนนุจากบริษัท
เอกชนทางด้านเงินทนุ และการจดัสง่บคุลากรไปท�างานท่ีฐานตา่ง ๆ 
และฐานเหลา่นีแ้ตเ่ดมิก็ไมไ่ด้สร้างขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ดา
โต๊ะ สรี ฮิชามดุดิน ตนุ ฮสุเซน รัฐมนตรีวา่การกระทรงกลาโหมระบุ
ในรายงานท่ีตีพิมพ์โดยหนงัสือพิมพ์ เดลี เอกซ์เพรส ในมาเลเซีย และ
ประเทศอ่ืน ๆ ก็อาจท�าตามรูปแบบนีไ้ด้

“เราใช้ทรัพยากรท่ีปลดประจ�าการแล้ว เชน่ แทน่ขดุเจาะน�า้มนัของ
เปโตรนาสท่ีไมใ่ช้แล้ว โดยเปโตรนาสปรับปรุงให้ใหม”่ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรงกลาโหมกลา่วกบั เดลี เอกซ์เพรส “คา่ใช้จา่ยในการสร้างและ
ซอ่มแซมเป็นเป็นความรับผิดชอบบริษัท การด�าเนินการสร้างฐานปฏิบตัิ

การเป็นวิธีคดินอกกรอบ ซึง่เกิดจากความคดิริเร่ิมของผมเองและเป็นวิธี
การแรกในโลก ซึง่ขณะนีเ้ป็นแบบอยา่งในการป้องกนัส�าหรับประเทศ
อ่ืน ๆ” 

พล.ร.อ. คามารุลซามานกลา่ววา่ประเทศอ่ืน ๆ ได้สอบถามเก่ียวกบั
วิธีการจดัตัง้ฐานปฏิบตักิารทะเลของมาเลเซีย การมีหุ้นสว่นท่ีสนบัสนนุ
ทางด้านการเงินเป็นอยา่งดีนัน้มนัชว่ยได้จริง ๆ พล.ร.อ. คามารุลซา
มานกลา่ว อยา่งเชน่การสนบัของเปโตรนาสท่ีก่อตัง้ขึน้ในปี พ. ศ. 2517 
และได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึง่ในบริษัทท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกโดย
นิตยสาร ฟอร์จูน 

“เราก�าลงัผลกัดนัให้คนท�างานร่วมกนั” พล.ร.อ. คามารุลซามาน
กลา่ว “วิธีการท่ีเราท�าอยูไ่ด้รับความสนใจเป็นอยา่งมาก” 

ฐานปฏิบตักิารทางทะเลเป็นสว่นหนึง่ของกลไกด้านความมัน่คงท่ี
กว้างขึน้ นัน่ก็คือหนว่ยบญัชาการความมัน่คงซาบะฮ์ตะวนัออกซึง่ก่อตัง้
ขึน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 หลงัจากท่ีเกิดเหตปุะทะในลาฮดัดาต ู

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบักองก�าลงัความมัน่คงทัง้ในและ
นอกชายฝ่ังตะวนัออกของมาเลเซียได้ให้ผลลพัธ์ตามเป้าหมายของ
ภารกิจแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวามคม พ.ศ. 2559 กองก�าลงัความมัน่คงได้
สงัหารผู้ ต้องหาลกัพาตวัสามรายและจบักมุอีกสองรายในพืน้ท่ีใกล้กบั
ปาเลา กายา ในเมืองเซมปอร์นา  

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบวุา่การสงัหารและการจบักมุดงักลา่ว
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงยทุธวิธีและความมุง่มัน่ของมาเลเซียท่ี
เพ่ิมมากขึน้ในการปกป้องประชาชนในซาบะฮ์ตะวนัออก “เราหวงัวา่
เหตกุารณ์นีจ้ะเป็นการเตือนวา่เราท�างานอยา่งจริงจงัมาก และจะใช้ทกุ
วิถีทางท่ีเป็นไปได้เพ่ือปกป้องประชาชนในซาบะฮ์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ในพืน้ท่ีชายฝ่ังตะวนัออก” นายนาจิบ ราซะก์ นายกรัฐมนตรีกลา่ว ตาม
รายงานของเวบ็ไซต์ freemalaysiatoday.com  

แท่นขุดเจาะน�า้มนันีท้ีป่ลดระวางแล้วได้ถูกดดัแปลงให้เป็นฐานปฏิบัติ
การทางทะเลทีต่ดิตั้งอยู่กบัทีโ่ดยมขีดีความสามารถในการปล่อยเรือและ
เฮลคิอปเตอร์ เปโตรนาส ซ่ึงเป็นบริษทัน�า้มนัยกัษ์ใหญ่ของมาเลเซีย ได้
บริจาคแท่นขุดเจาะน�า้มนันีแ้ละให้เงนิทุนสนับสนุนการดดัแปลง 
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คดีของกลุ่มกรีนพซี มีความคล้ายคลงึกบักรณีพพิาทในทะเลจีนใต้ 
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั  |  ภาพโดยรอยเตอร์  

แรงกดดนัจากนานาชาติ

คนกลุม่นีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัในนาม อาร์กติก 30 ซึง่ประกอบไป
ด้วยกลุม่นกัเคลื่อนไหวของกรีนพีซและผู้สื่อขา่วสองสาม
คนท่ีถกูจ�าคกุในรัสเซีย หลงัจากท่ีสองคนในกลุม่นีพ้ยายาม

ท่ีจะปีนแทน่ขดุเจาะน�า้มนัในระหวา่งการประท้วงเม่ือปี พ.ศ. 2556 
เร่ืองราวของคนเหลา่ท่ีมีความเข้มข้นขึน้เน่ืองจากความสนใจ

ของนานาชาติ การพิพากษาของศาลอนญุาโตตลุาการ และการถกู
ประณามจากทัว่โลกตอ่ผู้จบักมุ มีความคล้ายคลงึกบัคดีความของ
จีนเก่ียวกบัทะเลจีนใต้ นกัวิชาการทางด้านกฎหมายกลา่ว 

ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศได้ตดัสนิให้รัสเซียและจีนแพ้ใน
คดีท่ีตนเก่ียวข้อง ประเทศมหาอ�านาจทัง้สองปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมใน
กระบวนการทางกฎหมาย และทัง้คูก็่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก
ทัว่โลก 

ขณะท่ีอนาคตของจีนกบัประเทศเพ่ือนบ้านตา่ง ๆ ยงัคงเป็นเร่ือง
ท่ียงัไมค่ลี่คลาย บทเรียนจากกรณีเรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์ ของกลุม่  
กรีนพีซแสดงให้เหน็วา่กฎหมายระหวา่งประเทศนัน้มีน�า้หนกั แม้วา่
ประเทศมหาอ�านาจตา่ง ๆ ของโลกดเูหมือนจะไมส่นใจก็ตาม ผู้
เช่ียวชาญกลา่ว 

“การขาดกลไกในการบงัคบัใช้กฎหมายระหวา่งประเทศไมไ่ด้
หมายความวา่ผู้ ท่ีไมป่ฏิบตัติามกฎหมายจะไมต้่องสญูเสียอะไร” 
นางลาน เหงียน และนายเจือง มินห์ ว ูได้ระบใุนบทความท่ีทัง้คู่
เขียนให้กบัโครงการเพ่ือความโปร่งใสในการเดนิทะเลในเอเชียแหง่
ศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา “การฝ่าฝืนค�าพิพากษาของ
ศาลหรือศาลอนญุาโตตลุาการอยา่งเปิดเผยโดยประเทศตา่ง ๆ ท่ี
เหน็เป็นตวัอยา่งในบางคดีนัน้สว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบัประเทศ
มหาอ�านาจ แตแ่ม้กระทัง่ในคดีเหลา่นัน้ ค�าพิพากษาท่ีถกูละเลยใน
ตอนแรก ในท่ีสดุก็จะได้รับการปฏิบตัติามในระดบัหนึง่” 

นางเหงียนเป็นวิทยากรและนกัวิจยัทางด้านกฎหมายระหวา่ง
ประเทศท่ีสถาบนัการทตูแหง่เวียดนามในกรุงฮานอย สว่นนายวเูป็น
ผู้อ�านวยการศนูย์นานาชาติศกึษาแหง่มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร์ในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

การเผชญิหน้าที่ไม่เป็นมติร 
คดีหนึง่ท่ีเป็นกรณีศกึษาในเร่ืองการพิพากษาตามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศท่ีสามารถกดดนัให้ประเทศมหาอ�านาจต้องเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขข้อพาท เร่ิมต้นในนา่นน�า้ท่ีหนาวเย็นจดัในทะเล
แบเร็นตส์ซึง่อยูท่างตอนเหนือของรัสเซีย 

กลุม่กรีนพีซสากลได้ใช้เรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์ ในวนัท่ี 18 กนัยายน 
พ.ศ. 2556 เพ่ือด�าเนินการประท้วงการขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ
รัสเซีย เรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์มีสมาชิกอยูบ่นเรือ 30 คน และได้ใช้เรือ
ยางอดัลมห้าล�าเพ่ือเดนิทางไปยงัแทน่ขดุเจาะ 

นกัเคลื่อนไหวของกลุม่กรีนพีซสองคนได้พยายามปีนขึน้ไปทาง
ด้านข้างของแทน่ขดุเจาะ แตถ่กูขบัไลด้่วยปืนฉีดน�า้แรงดนัสงู ตาม
การสรุปคดีของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศวา่ด้วยกฎหมายทาง
ทะเล ในขณะเดียวกนั เรือลาโดกาของหนว่ยยามฝ่ังรัสเซียก็ได้สง่
เรือยางอดัลมสองล�าพร้อมด้วยก�าลงัพลออกไปสกดักัน้ผู้ประท้วง 

แม้เรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์ จะพยายามหาทางหลบหนี แต่
เฮลคิอปเตอร์ของรัสเซียล�าหนึง่ได้ร่อนลงจอดบนเรือเม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน พ.ศ. 2556 หลงัจากนัน้ไมน่าน ทางการรัสเซียก็ลากจงูเรือ
ล�าดงักลา่วไปยงัเมืองทา่มร์ูมนัสค์ท่ีอยูท่างตอนเหนือ 

เม่ือไปถงึเมืองทา่ดงักลา่ว สมาชิกบนเรือ 30 คนได้ถกูจบักมุ
และถกูตัง้ข้อหากระท�าผิดทางอาญาฐานเป็นโจรสลดั หลงัจากนัน้ 
ทางการได้ลดหยอ่นให้เป็นข้อหากระท�าตนเป็นอนัธพาล และรัสเซีย
ยงัได้ยดึเรือล�านีท่ี้ตดิธงชาตเินเธอร์แลนด์  

การจ�าคกุนกัเคลื่อนไหวกลุม่นีจ้ดุกระแสการวิพากษ์วิจารณ์
อยา่งรุนแรงจากนานาชาต ิ

นายปีเตอร์ วิลคอ็กซ์ กปัตนัเรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์ ได้เขียนไว้ใน
หนงัสือของตนท่ีช่ือ การผจญภยัของขา้พเจ้าในการปกป้องอนาคต
ของโลกเรา วา่ตนได้รับบตัรอวยพรเรียกร้องให้ “ปลดปลอ่ยกลุม่
อาร์กตกิ 30” จากเดก็ ๆ อาย ุ8 ขวบในแอฟริกา นายวิลคอ็กซ์ไม่
ทราบวา่การคมุขงัดงักลา่วก่อให้เกิดกระแสการคดัค้านอยา่งรุนแรง
จากทัว่โลกจนกระทัง่ตนได้ออกมาจากคกุ 

“มนัเป็นความรู้สกึอศัจรรย์ใจท่ีได้รู้วา่มีการประท้วงเพ่ือ
เรียกร้องให้ “ปลดปลอ่ยกลุม่อาร์กตกิ 30” เกิดขึน้นบัร้อย ๆ 
ครัง้ในหลายสบิประเทศทัว่โลก” นายวิลคอ็กซ์เขียน “ไมมี่ค�า
พดูใดท่ีจะอธิบายความรู้สกึนีไ้ด้ ผมจงึไมพ่ยายามท่ีจะอธิบาย 
สิง่ท่ีส�าคญัคือปฏิกิริยาจากนานาชาตทิ�าให้ผมเช่ือวา่สิง่ท่ีกรีน 
พีซก�าลงัท�าอยูน่ัน้เป็นสิง่ท่ีนา่ช่ืนชมและมีความส�าคญั” 

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
มีการวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียอยา่งรุนแรงมากขึน้ตามพาดหวัขา่ว  
ตา่ง ๆ เม่ือศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศเข้ามาเก่ียวข้อง 

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เรียกร้องให้ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ
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ขณะทีอ่นาคตของจนีกบัประเทศเพือ่นบ้านต่าง ๆ ยงัคงเป็นเร่ืองทีย่งัไม่

คลีค่ลาย บทเรียนจากกรณเีรืออาร์กตกิ ซันไรซ์ ของกลุ่มกรีนพซีแสดงให้

เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศน้ันมนี�า้หนัก แม้ว่าประเทศมหาอ�านาจ 

ต่าง ๆ ของโลกดูเหมอืนจะไม่สนใจกต็าม ผู้เช่ียวชาญกล่าว 

เจ้าหน้าทีล่ากจูงเรืออาร์กตกิ ซันไรซ์ ของกลุ่มกรีนพซีไปยงัเมอืงมูร์มนัสค์ ประเทศรัสเซีย ในเดอืนกนัยายน 
พ.ศ. 2556 หลงัจากทีท่างการรัสเซียได้จบักมุนักเคลือ่นไหวทีพ่ยายามปีนแท่นขุดเจาะน�า้มนัแห่งหน่ึง 
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นักเคลือ่นไหวของ
กรีนพซีถอืรูปของ
สมาชิก 30 คนทีถู่ก
จบักมุในรัสเซียใน
การประท้วงเพือ่
ต่อต้านการขุดเจาะ
น�า้มนั กจิกรรมนี้
เกดิขึน้ทีก่ารประชุม
ภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิา
ด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศคร้ัง
ที ่19 ทีก่รุงวอร์ซอ
ในเดอืนพฤศจกิายน 
พ.ศ. 2556 

วา่ด้วยกฎหมายทางทะเลตดัสนิวา่ รัสเซียละเมิดกฎหมายระหวา่ง
ประเทศด้วยการจดัตัง้เขตปลอดภยัระยะ 3 ไมล์ทะเลรอบแทน่ขดุเจาะ
และได้กกัขงัหนว่งเหน่ียวลกูเรือและยดึเรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์ โดยไมไ่ด้รับ
การยินยอมจากเนเธอร์แลนด์ ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ศาล
ยตุธิรรมระหวา่งประเทศได้ออกค�าสัง่ให้ปลอ่ยตวักลุม่อาร์กตกิ 30 และ
เรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์ โดยทนัที 

ศาลยตุริรมระหวา่งประเทศวา่ด้วยกฎหมายทางทะเลระบวุา่ รัสเซีย
ไมมี่หลกัฐานท่ีจะสรุปได้วา่กฎหมายของรัสเซียท่ีเก่ียวข้องนัน้ถกูละเมิด
ซึง่จะท�าให้รัสเซียมีอ�านาจในการขึน้เรือล�าดงักลา่ว นอกจากนี ้ศาล
ยตุธิรรมระหวา่งประเทศยงัไมมี่เหตผุลท่ีจะเช่ือได้วา่เรือล�านีมี้สว่น
ร่วมในการกระท�าอนัเป็นการก่อการร้ายท่ีท�าให้รัสเซียมีมลูฐานทาง
กฎหมายในการขึน้เรือและยดึเรือได้ 

กลุม่อาร์กตกิ 30 ไมไ่ด้รับการปลอ่ยตวัในทนัที ดงันัน้บรรดาผู้
สนบัสนนุกรีนพีซจงึออกมาเรียกร้องมากขึน้เร่ือย ๆ ทกุวนั 

“ผู้คนหลายพนัคนได้ไปประท้วงท่ีหน้าสถานทตูรัสเซียหลายแหง่” 
นายวิลคอ็กซ์เขียน “จดหมายจากบรรดารัฐบรุุษ ผู้น�าตา่ง ๆ ของโลก 
ผู้น�าทางศาสนา ผู้ มีช่ือเสียง นกัแสดงและบคุคลส�าคญัทางสื่อจากทกุ
มมุโลกได้ถกูสง่มาเพ่ือแสดงการเข้าร่วมในความพยายามดงักลา่วเพ่ือ
ให้เราได้รับการปลอ่ยตวั เป็นรายการผู้สนบัสนนุท่ีนา่ประทบัใจ และ
ไมใ่ชแ่คจ่�านวนของผู้สนบัสนนุเทา่นัน้ท่ีนา่ทึง่ แตย่งัรวมไปถงึความ
หลากหลายของผู้คน เชน่ ผู้ชนะรางวลัโนเบล 12 คน พอล แมก็คาร์
ตนีย์ สมเดจ็พระสนัตะปาปาและมาดอนนา (ไมบ่อ่ยนกัท่ีสมเดจ็พระ
สนัตะปาปาและมาดอนนาจะมีความเหน็ตรงกนัในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่!) 

รัสเซียได้ปลอ่ยตวักลุม่อาร์กตกิ 30 หนึง่สปัดาห์หลงัการพิพากษา
ของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศและหลงัจากท่ีลกูเรืออยูใ่นคกุเป็น
เวลาประมาณ 2 เดือน อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลรัสเซียไมเ่คยยอมรับวา่ค�า
พิพากษาของศาลยตุริรมระหวา่งประเทศวา่ด้วยกฎหมายทางทะเลนัน้

มีความชอบธรรม การปลอ่ยตวักปัตนัเรือและลกูเรือเป็นผลมาจากการ
ผา่นกฎหมายนิรโทษกรรมทัว่ไปโดยฝ่ายนิตบิญัญตั ิ

“โดยรวมนัน้ เรามีความกงัวลอยา่งย่ิงกบัข้อเทจ็จริงท่ีวา่ การ
พิพากษาดงักลา่วจริง ๆ แล้วเป็นการสง่เสริมให้มีการประท้วงทางทะเล 
ซึง่ไมใ่ชก่ารกระท�าอนัสนัตแิม้แตน้่อยและเป็นอปุสรรคตอ่การด�าเนิน
กิจกรรมอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและบน
ไหลท่วีป และถือเป็นการละเมิดสทิธิตามกฎหมายของปัจจเจกบคุคล
และประเทศชายฝ่ังทะเล” นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการ
ตา่งประเทศของรัสเซียกลา่ว ตามรายงานของส�านกัขา่วอินเตอร์แฟกซ์ 

กลุม่กรีนพีซได้เรือของตนกลบัคืนมาในท่ีสดุด้วยเชน่กนั ทางการ
รัสเซียได้ปลอ่ยเรือออกจากเมืองทา่ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 

โดยหลกั ๆ แล้ว รัฐบาลรัสเซียได้ปฏิบตัิตามค�าพิพากษาของศาลยุ
ตริรมระหวา่งประเทศวา่ด้วยกฎหมายทางทะเลโดยท่ีไมไ่ด้ยอมรับค�า
พิพากษานัน้ ศาสตราจารย์ปีเตอร์ ดตัตนั ซึง่เป็นผู้อ�านวยการสถาบนั
นาวีจีนศกึษาแหง่วิทยาลยัการทพัเรือสหรัฐฯ กลา่ว “รัสเซียใช้วิธีการ
ของตนเองโดยผา่นสถาบนัตา่ง ๆ ภายในประเทศเพ่ือให้บรรลผุลเชน่
เดียวกนั” ศาสตราจารย์ดตัตนักลา่วกบั ฟอรมั และเพ่ิมเตมิวา่วิธีการท่ี
รัสเซียใช้ท�าให้รัสเซียสามารถ “รักษาศกัดิ์ศรีของตนเอาไว้ได้ในฐานะ
ประเทศมหาอ�านาจ” พร้อมกบัควบคมุวิธีการตอบสนองเพ่ือให้เป็นไป
ตามการพิพากษาของศาล 

ความเป็นไปได้ในการใช้วธีิการที่คล้ายคลึงกัน 
วิธีการของรัสเซียในการปฏิบตัติามกฎระเบียบอาจเป็นวิธีการท่ีจีน
สามารถน�าไปใช้ได้ในการตอ่สู้ทางกฎหมายวา่ด้วยกรณีพิพาททาง
ทะเลในทะเลจีนใต้ หรือบางทีอาจจะคาดเดาอะไรไมไ่ด้เลย ศาสตรา
จารย์ดตัตนักลา่ว 

คณะอนญุาโตตลุาการ ณ กรุงเฮกได้ตดัสนิให้ฟิลปิปินส์เป็นผู้



27IAPD FORUM

มารียง กอตยีาร์ 
นักแสดงชาว
ฝร่ังเศส (ขวา) 
และบรรดานัก
เคลือ่นไหวขอ  
งกรีนพซียนื
ประท้วงอยู่ภายใน
ห้องขงัจ�าลองเพือ่
เรียกร้องให้มกีาร
ปล่อยตวัลูกเรือ
อาร์กตกิ ซันไรซ์

ชนะในกรณีพิพาท เม่ือฟิลปิปินส์คดัค้านความพยายามของจีนในการ
ควบคมุพืน้ท่ีทางน�า้อนักว้างใหญ่และเกาะปะการังตา่ง ๆ ในทะเลจีนใต้ 
จีนยงัได้สร้างเกาะเทียมขึน้ในทะเลและสร้างสิง่ปลกูสร้างทางทหารบน
เกาะเหลา่นัน้ 

คณะอนญุาโตตลุาการระบวุา่จีนไมมี่มลูฐานทางกฎหมายในการ
ขยายการอ้างสทิธิอธิปไตยเหนือนา่นน�า้ในทะเลจีนใต้ และการสร้าง
เกาะเทียมของจีนยงัท�าให้สภาพแวดล้อมทางทะเลเกิดความเสียหาย
จนไมอ่าจแก้ไขได้ 

ศาสตราจารย์ดตัตนัเช่ือวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบับรรดา
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ไต้หวนัและ
เวียดนามท่ีอ้างสทิธิในนา่นน�า้ตา่ง ๆ ท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยพลงังานเชน่
เดียวกนั อาจขึน้อยูก่บัวา่สดุท้ายแล้วจีนเคารพค�าตดัสนิตามกฎหมาย
หรือไม ่

“จีนมีทางเลือกในการยอมรับความคดิเหน็โดยการปรับเปลี่ยนข้อ
เรียกร้องของตนให้สอดคล้องกบัความคิดเหน็ดงักลา่ว และโดยการให้
ความร่วมมือกบัฝ่ายตา่ง ๆ ในภมิูภาคมากขึน้” ศาสตราจารย์ดตัตนั
กลา่วและเพ่ิมเตมิวา่ ทรัพยากรทางน�า้นัน้สามารถบริหารจดัการร่วมกนั
ได้ “แนวคดินีมี้มาหลายทศวรรษแล้ว แตก็่เป็นแนวคดิท่ีดี” 

นกัวิชาการอ่ืน ๆ ยงัชีใ้ห้เหน็วา่กรณีเรืออาร์กตกิ ซนัไรซ์ อาจเป็น
วิธีการท่ีสามารถน�าไปใช้ได้ นายเจอโรม เอ. โคเฮน ศาสตราจารย์ทาง
กฎหมายได้เขียนไว้เม่ือเดือนมิถนุายน พ. ศ. 2559 วา่ จีนและฟิลปิปินส์
อาจให้ความส�าคญักบัค�าพิพากษาของคณะอนญุาโตตลุาการในการ
เจรจาระหวา่งทัง้สองฝ่ายโดยไมต้่องกลา่วถงึค�าพิพากษานัน้อยา่งเป็น
ทางการ 

ศาสตราจารย์โคเฮน ซึง่เป็นนกัวิชาการพิเศษอาวโุสทางด้านเอเชีย
จากสภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ได้เขียนวา่อินเดียเป็นแบบ
อยา่งในเร่ืองท่ีวา่ “ประเทศมหาอ�านาจควรยอมรับการตดัสนิของคณะ

ผู้ เช่ียวชาญท่ีท�าหน้าท่ีอนญุาโตตลุาการอิสระ” วา่ด้วยกรณีพิพาท
ระหวา่งอินดียกบับงักลาเทศในอา่วเบงกอล  

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะอนญุาโตตลุาการแหง่องค์การ
สหประชาชาติ ณ กรุงเฮก ได้ตดัสนิให้บงักลาเทศได้สทิธิในพืน้ท่ี
ประมาณสี่ในห้าของพืน้ท่ีท่ีเป็นต้นเหตขุองกรณีพิพาทในอา่วเบงกอล 
ซึง่ประกอบไปด้วยอาณาบริเวณ 19,467 ตารางกิโลเมตร ค�าตดัสนิ
ดงักลา่วเป็นการเปิดโอกาสให้กบัการส�ารวจพลงังานและยตุข้ิอพิพาท
ทางด้านดนิแดนท่ีมีมายาวนานระหวา่งบงักลาเทศและอินเดีย ทัง้สอง
ประเทศให้ค�ามัน่วา่จะปฏิบตัติามค�าตดัสนิของศาล

อา่วเบงกอลซึง่มีลกัษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นพืน้ท่ีส�าคญัในการ
เดนิเรือและการประมง และมีแหลง่น�า้มนัและแร่ธาตปุริมาณมหาศาล 

แทนท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์ค�าตดัสนิวา่ไมมี่ความชอบธรรม กระทรวง
การตา่งประเทศของอินเดียกลบัออกแถลงการณ์ท่ีระบวุา่ค�าตดัสนิ
ดงักลา่วจะ “ชว่ยเสริมสร้างความเข้าใจและความปรารถนาดีซึง่กนั
และกนั” ระหวา่งประเทศเพ่ือนบ้านทัง้สอง “โดยการยตุปัิญหาท่ีมีมา
ยาวนาน” 

แม้จีนจะวิพากษ์วิจารณ์ค�าตดัสนิเก่ียวกบัทะเลจีนใต้อยา่งตอ่เน่ือง
และปฏิเสธท่ีจะยอมรับวา่ค�าตดัสนินัน้มีความชอบธรรม ศาสตราจารย์
โคเฮนเขียนวา่จีนอาจปฏิบตัิตามค�าตดัสนิดงักลา่วและรักษาหน้าโดย
การใช้วิธีการท่ีไมโ่จง่แจ้ง 

ส�าหรับจีนแล้ว การรักษาช่ือเสียงของตนเป็น “เร่ืองส�าคญัอยา่ง
แนน่อน” ศาสตราจารย์โคเฮนระบ ุ“แตด้่วยการโฆษณาชวนเช่ืออนั
รุนแรงทัง้หมดของรัฐบาลจีน การรักษาช่ือเสียงก็จะท�าได้ยาก” 

ศาสตราจารย์ดตัตนักลา่ววา่ การตดัสนิใจของจีนท่ีจะปฏิบตัิตามค�า
ตดัสนิจะเป็นผลดีตอ่จีนในระยะยาว “จีนได้สร้างความเสียหายตอ่ความ
สมัพนัธ์กบัประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปอีกหลายชัว่อายุ
คน” ศาสตราจารย์ดตัตนักลา่ว  
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ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกได้เพ ิ่ม
ความพยายามในด้านการด�าเนิน
คดี การคุ้มครองและการป้องกัน 

แต่ความท้าทายก็ยังคงมีอยู่

เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้สร้างความ
เสียหายอยา่งใหญ่หลวงแก่เนปาล ท�าให้มีผู้ เสียชีวิต 9,000 คน และ
ท�าให้ประชาชนกวา่ 600,000 ครอบครัวไมมี่ท่ีอยูอ่าศยัหรือสิน้หนทาง
ท่ีจะหาเลีย้งชีพ ขบวนการค้ามนษุย์ได้ฉวยโอกาสนีเ้ข้ามาแสวงหา
ประโยชน์จากประชาชนท่ีก�าลงัออ่นแอหลงัจากประสบภยัพิบตั ิตาม
รายงานของเวบ็ไซต์ พบับลกิ เรดโิอ อินเตอร์เนชนันลั www.pri.org 
“ชายคนหนึง่แตง่งานกบัหญิงคนหนึง่และสง่เธอไปตา่งประเทศ จากนัน้
ก็ไปแตง่งานกบัหญิงอีกคนหนึง่แล้วก็สง่เธอไปท่ีอ่ืนอีกเชน่กนั” นาง  
สนิุตา ภคูาจ ูผู้ด�าเนินงานองค์กรความร่วมมือเนปาลซึง่เป็นองค์กรนอก
ภาครัฐในท้องถ่ินได้อธิบาย

“หลงัเกิดเหตแุผน่ดนิไหว การค้ามนษุย์ก็เพ่ิมจ�านวนขึน้เร่ือย ๆ ทกุ
วนั” นางภคูาจกูลา่ว ด้วยเงินทนุขององค์กรท่ีใกล้จะหมด อีกไมน่าน 
“ส�านกังานอาจต้องปิดตวัลง และจะไมมี่ใครหยดุยัง้คนเหลา่นี”้ นางภคูาจู
กลา่วกบัพบับลกิ เรดโิอ อินเตอร์เนชนันลั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ ครอบครัวท่ีเผชิญกบัความยากล�าบากทาง
เศรษฐกิจหลงัเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตไิด้กลายเป็นเป้าหมายท่ีออ่นแอ
ของขบวนการค้ามนษุย์ ต�ารวจและนกัเคลื่อนไหวในเนปาลประเมิน

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

การคา้มนษุย์
การตอ่ตา้น



นางลาล ีโคลฮี (กลาง) แรงงานขดัหนีท้ีไ่ด้รับการปลดปล่อยให้
เป็นอสิระซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นนักเคลือ่นไหว น่ังอยู่กบัสมาชิก

ในครอบครัวของตนทีบ้่านในแถบชานเมอืงไฮเดอราบัดใน  
จงัหวดัสินธ์ ประเทศปากสีถาน นางโคลฮีท�างานเยีย่งทาสมา

นานกว่า 20 ปีให้กบัเจ้าของบ้านเช่า  รอยเตอร์
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วา่ การค้ามนษุย์ได้เพ่ิมขึน้มากถงึร้อยละ 20 หลงัเกิดแผน่ดินไหว ด้วย
ความหวงัท่ีมีอยูไ่มม่ากนกั “หลายคนจงึถกูขายเข้าสูเ่ครือขา่ยโลก ซึง่
ประกอบด้วยบาร์เต้นร�าในเคนยา ซอ่งและคลนิิกขายอวยัวะใต้ดนิใน
อินเดีย ‘การแตง่งานหลอก ๆ เพ่ือผลประโยชน์’ ในเกาหลีใต้และจีน 
บริการท�าความสะอาดบ้านในตะวนัออกกลาง แรงงานทาสในเอเชียใต้ 
และขบวนการลกัลอบเข้าเมืองท่ีชายแดนเมก็ซโิกและสหรัฐฯ” พบับลกิ 
เรดโิอ อินเตอร์เนชนันลัรายงาน

การค้ามนษุย์และแรงงานบงัคบัก�าลงัเป็นปัญหาท่ีเพ่ิมขึน้ทัว่ทัง้อิน
โดเอเชียแปซฟิิก ดชันีแรงงานทาสทัว่โลกปี พ.ศ. 2559 ประเมินวา่ใน
ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกนัน้ มีจ�านวนผู้ถกูกดข่ีเย่ียงทาสกวา่ 30.4 ล้าน
คน (รวมถงึในปากีสถานและอฟักานิสถาน) ซึง่คดิเป็นสดัสว่นกวา่สอง
ในสามของคนทัง้หมดท่ีตกเป็นทาสยคุใหมท่ี่มีอยูท่ัว่โลก ในจ�านวนนี ้
รวมถงึการค้ามนษุย์และแรงงานบงัคบั ค�าวา่ “การค้าบคุคล” และ “การ
ค้ามนษุย์” ตามนิยามของกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ นัน้มีความ
หมายครอบคลมุถงึ การจดัหา การให้ท่ีอยูอ่าศยั การขนสง่ การจดัสง่
หรือการรับบคุคลเพ่ือเป็นแรงงานบงัคบัหรือเพ่ือแสวงประโยชน์ทางเพศ
ในเชิงพาณิยช์โดยการใช้ก�าลงั การหลอกลวง หรือการบีบบงัคบั ในปี 
พ.ศ. 2559 มีผู้ ท่ีถกูกดข่ีเย่ียงทาสกวา่ 18.3 ล้านคนในอินเดีย และกวา่ 
11.8 ล้านคนในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (อาเซียน)

มีผู้คนกวา่ 11.7 ล้านคนตกอยูใ่นสถานะแรงงานบงัคบัในอินโด
เอเชียแปซฟิิกตามข้อมลูขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศแหง่
สหประชาชาต ิชายหญิงทกุวยัรวมทัง้เดก็ ๆ ถกูน�าไปใช้เป็นแรงงานทาส
ในบ้านเรือน การก่อสร้างและอตุสาหกรรมอาหารทะเล ตวัอยา่งเชน่ ใน
กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ผู้ เช่ียวชาญคาดวา่มีเดก็กวา่ 28,000 คน
ท่ีท�างานเย่ียงทาสในบ้าน ตามรายงานของส�านกังานป้องกนัยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ

สื่อตา่ง ๆ รายงานวา่ หลายบริษัทมกัใช้แรงงานบงัคบัใน
อตุสาหกรรมอาหารทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คนงานต้องกลาย

เป็นแรงงานขดัหนี ้ถกูยดึหนงัสือเดนิทาง และถกูหลอกให้ไปท�างานท่ี
ไมใ่ชต่ามท่ีตกลงกนัไว้ และต้องเผชิญกบัการถกูขม่เหงและการกกัขงั
หนว่งเหน่ียวอยา่งผิดกฎหมายบนเรือประมง ตามท่ีสื่อตา่ง ๆ รายงาน
อยา่งแพร่หลายในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา

“การตกเป็นทาสในยคุใหมท่ี่ก�าลงัแพร่หลายอยา่งย่ิงในภมิูภาคนี ้
สะท้อนให้เหน็ถงึความจริงท่ีวา่ หลายประเทศในเอเชียคือผู้ ท่ีน�าแรงงาน
ทกัษะต�่าเข้าสูห้่วงการผลติของหว่งโซอ่ปุทานโลกในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  
ซึง่รวมถงึการผลติอาหาร เสือ้ผ้าและเทคโนโลยี” ผู้ เขียนรายงานดชันี
แรงงานทาสทัว่โลกปี พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผลการศกึษาประจ�าปีเก่ียวกบั
สถานการณ์แรงงานทาสทัว่โลกท่ีตีพิมพ์โดยมลูนิธิ วอล์ก ฟรี กลา่ว

แม้ความถ่ีของการเกิดภยัพิบตัธิรรมชาตใินภมิูภาคจะท�าให้
ประชาชนอยูใ่นสภาวะท่ีมีความเสี่ยงมากขึน้ตอ่การค้ามนษุย์และการ
บงัคบัใช้แรงงาน แตปั่จจยัอ่ืน ๆ เชน่ ความขดัแย้งด้วยอาวธุ การกดข่ี
ทางศาสนาและการเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตก็ิสง่ผลตอ่สถานการณ์ดงั
กลา่วด้วยเชน่กนั ความยากจน การขาดการจ้างงาน ความด้อยพฒันา
ทางเศรษฐกิจ การศกึษาท่ีมีคณุภาพต�่าและการขาดหลกันิตธิรรม
ในประเทศท่ีเป็นต้นก�าเนิดแรงงานก็มีสว่นท�าให้เกิดความเสี่ยงเชน่
เดียวกนั ตามท่ีระบใุนรายงานเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2559 เร่ือง 
“ออสเตรเลียและวิธีการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้” ท่ีเผยแพร่โดยสถาบนัวิจยันโยบายระหวา่งประเทศโลวี ซึง่เป็น
สถาบนัวิจยัในออสเตรเลีย และเขียนโดยนางจียอง ซอง ผู้อ�านวยการ
โครงการด้านการโยกย้ายถ่ินฐานและนโยบายเก่ียวกบัชายแดน นาง
ซองได้เขียนวา่ การทจุริตของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและการขาดแคลนการ
ฝึกอบรมต�ารวจยงัมีสว่นท่ีท�าให้เกิดความเสี่ยงอีกด้วย

“ความเสีย่งตอ่การตกเป็นทาสในยคุใหมเ่ป็นผลมาจากความเก่ียว
พนัอนัซบัซ้อนระหวา่งปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการมีอยูห่รือการ
ขาดแคลนการปกป้องคุ้มครองและการเคารพสทิธิ ความปลอดภยัและ
ความมัน่คงทางกายภาพ การเข้าถงึสิง่จ�าเป็นตอ่ชีวิต เชน่ อาหาร น�า้
และการดแูลสขุภาพ ตลอดจนรูปแบบการอพยพ การพลดัถ่ินและความ
ขดัแย้ง” ผู้ เขียนรายงานดชันีแรงงานทาสทัว่โลกปี พ.ศ. 2559 อธิบาย 
และได้จดัล�าดบัประเทศตา่ง ๆ ตามระดบัความเสีย่งท่ีเก่ียวข้อง รายงาน
ดชันีดงักลา่วระบวุา่ ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกทัง้หมดนัน้ ประเทศ
ท่ีมีความเสีย่งสงูสดุ 10 อนัดบัแรกได้แก่ อฟักานิสถาน บรูไน พมา่ จีน 
อินเดีย เกาหลเีหนือ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลปิปินส์และไทย

แม้จะมีความก้าวหน้าในเร่ืองการตอ่ต้านการค้ามนษุย์และการตก
เป็นทาสในยคุใหมใ่นรูปแบบอ่ืน ๆ ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก แต่
ก็ยงัมีงานอีกมากมายท่ีต้องท�าให้ส�าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุม่
ประเทศอาเซียน เน่ืองจากความเสี่ยงดงักลา่วยงัคงเพ่ิมระดบัขึน้และ
ขยายไปทัว่ภมิูภาคและทัว่โลก อาชญากรรมประเภทนีท่ี้ก�าลงัเกิด
ขึน้ในรูปแบบใหมคื่อการค้ามนษุย์เสมือนจริง ซึง่เป็นการค้ามนษุย์ท่ี
สร้างขึน้ จ�าลองขึน้หรือด�าเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ท่ีมกัจะเก่ียวข้องกบัเดก็ ผู้ เช่ียวชาญหลายรายมองวา่ การ
ปฏิสมัพนัธ์แบบพหภุาคีคือปัจจยัส�าคญัตอ่ภารกิจตอ่ต้านการค้ามนษุย์
ท่ีมีประสทิธิภาพ

“รายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์” ฉบบัปี พ.ศ. 2559 ท่ีตีพิมพ์
โดยกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบวุา่ ไมมี่ประเทศใดในอินโด
เอเชียแปซฟิิกท่ีมีผลการปฏิบตังิานท่ียอดเย่ียมในการตอ่สู้กบัการค้า

นายมนิต์ หน่าย อดตีชาวประมงทีเ่คยท�างานเยีย่งทาสพกัผ่อนอยู่ในบ้าน
พกัของรัฐบาลในเมอืงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ชายผู้นีต้กเป็นทาสในเรือ
ประมงไทย และใช้เวลาอยู่ในอนิโดนีเซียกว่าสองทศวรรษ  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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มนษุย์ และหลายประเทศต้องท�างานมากขึน้เพ่ือจะสามารถรับมือกบั
ขบวนการค้ามนษุย์ได้ทนัทว่งที ในขณะท่ีมีการเติบโตของประชากร
และการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ผู้ เขียนรายงานนีร้ะบวุา่ พมา่ หมู่
เกาะมาร์แชลล์ เกาหลีเหนือ ปาปัวนิวกินีและอซุเบกิสถาน คือประเทศ
ท่ีอยูใ่นระดบัต�่าสดุ (พืน้ท่ีสีแดงบนแผนท่ีในหน้า 35) ในเร่ืองนโยบาย
ตอบสนองตอ่การค้ามนษุย์ และไมมี่ความพยายามอยา่งมีนยัส�าคญั
ท่ีจะด�าเนินการตามมาตรฐานขัน้ต�่าตามกฎหมายคุ้มครองเหย่ือการ
ค้ามนษุย์ของสหรัฐฯ ท่ีประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2543 เพ่ือตอ่สู้กบัการ
ค้ามนษุย์ในประเทศและทัว่โลกโดยการให้ความชว่ยเหลือด้านการ
ประสานงานเพ่ือให้เกิดความพยายามดงักลา่ว ในขณะเดียวกนั บรูไน 
จีน คิริบาตี ลาว มลัดีฟส์ มาเลเซีย ปากีสถาน ศรีลงักา ไทยและตองกา 
คือกลุม่ประเทศท่ีอยูใ่นระดบัต�่าสดุเป็นอนัดบัท่ีสองหรือกลุม่ประเทศ
ท่ีถกูจบัตามอง (พืน้ท่ีสีส้ม) ซึง่หมายความวา่ แม้ประเทศเหลา่นีจ้ะมี
ความพยายามในการตอ่ต้าน แตก่ารค้ามนษุย์ก็ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญั
และอาจขยายตวัขึน้เร่ือย ๆ

อยา่งไรก็ตาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลปิปินส์ ไต้หวนัและ
เกาหลีใต้ ได้มีความพยายามมากท่ีสดุในภมิูภาคในการยบัยัง้การค้า
มนษุย์ และเป็นกลุม่ประเทศท่ีอยูใ่นระดบัสงูสดุของรายงาน (พืน้ท่ีสี
เขียว) ซึง่หมายความวา่รัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ได้ด�าเนินการตาม
มาตรฐานขัน้ต�่าโดยสมบรูณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหย่ือการค้ามนษุย์

มาตรการตอบโต้แบบพหภุาคี
อนสุญัญาสหประชาชาตเิพ่ือตอ่ต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิพ. ศ. 
2543 หรือท่ีเรียกวา่พิธีสารปาเลอร์โม คือจดุเร่ิมต้นของความพยายาม
ระหวา่งประเทศในการตอ่สู้กบัการค้ามนษุย์ พิธีสารนีเ้ป็นสนธิสญัญา
ระหวา่งประเทศเพ่ือตอ่ต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิตัง้แตน่ัน้
เป็นต้นมา องค์กรพหภุาคีตา่ง ๆ ได้เพ่ิมความพยายามในการตอ่สู้กบั
การค้ามนษุย์โดยการระดมความเช่ียวชาญและทรัพยากรของประเทศ
สมาชิกเพ่ือท�าลายเครือขา่ยการค้ามนษุย์และสร้างความแข็งแกร่งให้
กบัประชากรท่ีมีความเสี่ยง นอกจากนี ้การประชมุแสดงความคดิเหน็
แบบพหภุาคีตา่ง ๆ ยงัชว่ยให้ประเทศสมาชิก องค์กรนอกภาครัฐ ภาค
เอกชนและผู้รอดชีวิตมีหนทางในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและพฒันาวิธี
การใหม ่ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือจดัการกบัปัญหาใหมท่ี่ก�าลงัเกิดขึน้
ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์

ตวัอยา่งเชน่ กระบวนการบาหลีวา่ด้วยเร่ืองการลกัลอบขนคนเข้า
เมือง การค้ามนษุย์ และอาชญากรรมข้ามชาตท่ีิเก่ียวข้อง คือความร่วม
มือท่ีเกิดขึน้ไมน่านหลงัจากนัน้โดยเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2545 เพ่ือสร้าง
กรอบการท�างานท่ีแข็งแกร่งขึน้เพ่ือตอ่สู้กบัการค้ามนษุย์ในเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา สมาชิกอาเซียนยกเว้นประเทศลาวได้
มีกฎหมายท่ีเข้มงวดขึน้เพ่ือตอ่ต้านการค้ามนษุย์ นอกจากนี ้กฎหมาย
ของบรูไน กมัพชูา สงิคโปร์และเวียดนามยงัสามารถปรับปรุงให้
แข็งแกร่งขึน้ได้อีก นางซองได้เขียนไว้ในรายงานการศกึษาของสถาบนั
โลวีในปี พ. ศ. 2559

ออสเตรเลียได้แสดงให้เหน็ถงึการตอบสนองท่ีเข้มงวดท่ีสดุของ
รัฐบาลตอ่ระบบทาสยคุใหมใ่นภมิูภาคนบัตัง้แตท่ี่มีพิธีสารปาเลอร์โม
เป็นต้นมา และในชว่งไมก่ี่ปีผา่นมา ออสเตรเลียได้ใช้มาตรการแบบ
พหภุาคีมากขึน้ ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 ออสเตรเลียได้เปิดตวั

โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพ่ือตอ่ต้านการค้ามนษุย์ ซึง่เป็นโครงการ
ท่ีมีงบประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.72 พนัล้าน
บาท) เพ่ือสร้างขีดความสามารถของรัฐบาลตา่ง ๆ ในภมิูภาคในด้าน
การตอบสนองด้วยกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา โดยมุง่เป้าหลกั ๆ 
ไปท่ีประเทศต้นทาง ได้แก่ พมา่ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว ไทย ฟิลปิปินส์
และเวียดนาม ออสเตรเลียยงัได้สร้างข้อตกลงแบบทวิภาคีวา่ด้วยเร่ือง
การค้ามนษุย์กบัสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ

ประเทศสมาชิกอาเซียนก�าลงัด�าเนินการเพ่ือลงนามและให้สตัยาบนั
พิธีสารแหง่องค์การสหประชาชาตวิา่ด้วยการป้องกนั ปราบปราม และ

ลงโทษการค้ามนษุย์โดยเฉพาะสตรีและเดก็ ซึง่เป็นสว่นท่ีเพ่ิมเตมิจาก
พิธีสารปาเลอร์โม ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้ร่วมลงมตเิพ่ือยอมรับ
อนสุญัญาอาเซียนวา่ด้วยการตอ่ต้านการค้ามนษุย์โดยเฉพาะสตรีและ
เดก็ ปัจจบุนั กมัพชูา สงิคโปร์และไทยได้ให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาดงั
กลา่วแล้ว และคาดวา่สมาชิกอีกหลายประเทศจะกระท�าเชน่เดียวกนั
รวมถงึอินโดนีเซีย หกในสบิประเทศสมาชิกต้องลงนามและให้สตัยาบนั
เพ่ือให้อนสุญัญานีมี้ผลบงัคบัใช้

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 องค์กรเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ
แหง่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศโครงการใหมใ่นระดบัภมิูภาคเพ่ือตอ่ต้าน
การค้ามนษุย์ในเอเชีย ตามแผนภารกิจการพฒันาในระดบัภมิูภาค
ส�าหรับเอเชียท่ีมีระยะเวลาห้าปีขององค์กรเพ่ือการพฒันาระหวา่ง
ประเทศแหง่สหรัฐอเมริกานัน้ การจดัตัง้โครงการตอ่ต้านการค้ามนษุย์
ในเอเชียท่ีมีงบประมาณ 21.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 741 
ล้านบาท) จะชว่ยสนบัสนนุให้ประเทศสมาชิกอาเซียนด�าเนินการ
ตามอนสุญัญาและปฏิบตัติามขัน้ตอนตา่ง ๆ เพ่ือขจดัอปุสงค์และ
อปุทานในการค้ามนษุย์ ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะเนชนั 
เร่ิมแรกนัน้ โครงการนีจ้ะแก้ปัญหาในประเทศแถบลุม่แมน่�า้โขงตอน

โสเภณสีองคนอาศัยอยู่ใกล้กบัย่านโคมแดงของเมอืงโมโรเซเนงในเขตกลา
คาห์ เรโจ ประเทศอนิโดนีเซีย   เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ  



ลา่ง ได้แก่ บงักลาเทศ พมา่ กมัพชูา ลาว ไทยและเวียดนาม 
จากนัน้จะด�าเนินการในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ เอเชีย
ใต้ และประเทศปลายทางในเอเชียตะวนัออกและกลุม่ประเทศ
รอบอา่วเปอร์เซีย องค์กรเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่
สหรัฐอเมริกาและวินร็อก อินเตอร์เนชนันลั ซึง่เป็นองค์กรเพ่ือ
การพฒันาท่ีมีท่ีตัง้อยูใ่นสหรัฐฯ จะท�างานร่วมกบัรัฐบาลของ
ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชีย องค์กรภาคประชาสงัคม หนว่ยงาน
บริการสงัคมของภาครัฐ หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายและผู้ให้
บริการด้านการดแูลสขุภาพในภมิูภาคเพ่ือตอ่ต้านการค้ามนษุย์
ในเอเชีย ตามแถลงการณ์ขององค์กรเพ่ือการพฒันาระหวา่ง
ประเทศแหง่สหรัฐอเมริกา กิจกรรมขององค์กรเพ่ือการพฒันา
ระหวา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมริกาท่ีด�าเนินการอยูเ่พ่ือตอ่สู้กบั
การค้ามนษุย์ในเอเชียมีอยูส่ามโครงการในบงักลาเทศ กมัพชูา
และเนปาล ตามรายงานของ เดอะเนชนั

วธิกีารใหม ่ๆ ในการแกป้ญัหา
บรรดาประเทศในภมิูภาคก�าลงัแก้ไขและจดัการกบัองค์ประกอบ
เฉพาะตา่ง ๆ ในการค้ามนษุย์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
ประเทศในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิก 13 ประเทศ ซึง่รวมถงึ
บงักลาเทศ อินเดีย เนปาล ปากีสถานและปาปัวนิวกีนีได้ร่วม
ลงนามรับรองปฏิญญากาฐมาณฑเุพ่ือยตุกิารแตง่งานของ
เดก็ในเอเชียใต้ โดยปฏิญญากาฐมาณฑกุ�าหนดวา่อายตุ�่าสดุ
ของการแตง่งานคือไมต่�่ากวา่ 18 ปี แม้จะยงัมีงานอีกหลายขัน้
ตอนท่ีต้องท�าเพ่ือให้บรรลผุลส�าเร็จในการแก้ปัญหา แตอิ่นเดีย 
บงักลาเทศและเนปาลก็สร้างความคืบหน้าด้วยการพฒันา
ยทุธศาสตร์ระดบัชาติ

รัฐบาลและภาคเอกชนก�าลงัใช้วิธีการใหม ่ๆ ท่ีประสบ
ความส�าเร็จในการแก้ปัญหา ซึง่สว่นใหญ่จะอาศยัข้อตกลงเพ่ือ
ความร่วมมือ องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศได้
จดัหาทรัพยากรตา่ง ๆ ให้กบัสมาชิก 190 ประเทศเพ่ือตอ่สู้กบั
อาชญากรรมข้ามชาตริวมถงึการค้ามนษุย์ ตวัอยา่งเชน่ เม่ือมี
การร้องขอ องค์การต�ารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศจะเผย
แพร่รายช่ือบคุคลท่ีเป็นอนัตรายตอ่สาธารณะชนโดยพิจารณา
จากประวตัอิาชญากรรมท่ีผา่นมา

ส�านกังานบริหารแรงงานฟิลปิปินส์ในตา่งประเทศได้จดัการ
ประชมุและสมัมนาในชมุชนส�าหรับคนงานท่ีต้องการไปท�างาน
ในตา่งประเทศเพ่ือให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการปฏิบตัติา่ง ๆ ท่ีผิด
กฎหมาย (ดกูรอบข้อมลูเสริม) และชว่ยให้คนเหลา่นีจ้�าแนกได้
วา่ใครคือผู้จดัหาแรงงานผิดกฎหมาย และขบวนการค้ามนษุย์ 
ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองในสงักดัส�านกังานบริหารแรงงาน
ฟิลปิปินส์ในตา่งประเทศได้ให้แนวทางการปฏิบตัใินการเดนิทาง
ขาออกส�าหรับผู้ ท่ีจะเดนิทางไปตา่งประเทศ และได้ก�าหนดหลกั
เกณฑ์ส�าหรับผู้ตรวจสอบเพ่ือใช้ในการระบตุวัผู้ ท่ีอาจตกเป็น
เหย่ือการค้ามนษุย์ก่อนท่ีคนเหลา่นีจ้ะเดนิทางออกนอกประเทศ

ขณะเดียวกนั องค์กรมานาฟ ซนัซาดาน อีวาม มาหิลา วีกสั 
ซานสถาน ซึง่เป็นองค์กรนอกภาครัฐในอินเดียท่ีท�างานมานาน
หลายทศวรรษกบัชมุชนตา่ง ๆ ในรัฐอตุตรประเทศของอินเดียเพ่ือ

การปฏิบัติท ี่เป็นข้อห้ามส�าหรับบุคคลใด ๆ 
นิติบุคคล ผูไ้ด้รับอนญุาตหรอืผู้ท ี่มีอ�านาจ:

ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืงใน
สงักดัส�านกังานบรหิารแรงงาน

ฟลิปิป นิส ์ในตา่งประเทศ

• การเรียกเก็บเงินหรือรับเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม ในจ�านวนท่ีมากกวา่ท่ี
ระบไุว้ในรายการคา่ธรรมเนียมท่ีก�าหนดโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
แรงงาน หรือให้คนงานจา่ยเงินในจ�านวนท่ีมากกวา่เงินกู้ ยืมหรือเงินลว่ง
หน้าท่ีคนงานได้รับจริง ๆ 

• การเผยแพร่หรือการให้ใบประกาศหรือข้อมลูหรือเอกสารท่ีเป็นเทจ็เก่ียว
กบัการรับสมคัรงานหรือการจ้างงาน 

• การให้ใบประกาศ ค�าแถลง ข้อมลูหรือเอกสาร หรือกระท�าการใด ๆ ท่ี
เป็นการบดิเบือนความจริงโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ใบอนญุาตหรือได้
อ�านาจตามประมวลกฎหมายนี ้

• การชกัจงูหรือการพยายามชกัจงูคนงานท่ีมีงานท�าอยูแ่ล้วให้ออกจาก
งานนัน้เพ่ือจะได้น�าตวัไปสูง่านใหม ่เว้นแตก่ารโยกย้ายดงักลา่วจะมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้คนงานหลดุพ้นจากข้อก�าหนดและเง่ือนไขการจ้างงาน
ท่ีกดข่ี 

• การโน้มน้าวหรือการพยายามโน้มน้าวบคุคลหรือนิตบิคุคลใด ๆ ไมใ่ห้จ้าง
งานคนงานท่ีไมไ่ด้สมคัรงานผา่นหนว่ยงานของตนเอง 

• การมีสว่นร่วมในการรับสมคัรงานหรือการบรรจคุนงานเข้าท�างานท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชน หรืองานท่ีสร้างความเสื่อมเสียตอ่ศีล
ธรรมหรือเกียรติยศของสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

• การขดัขวางหรือการพยายามขดัขวางการตรวจสอบโดยรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงแรงงานหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบอ�านาจอยา่งถกูต้อง 

• การขาดการรายงานเก่ียวกบัสถานะการจ้างงาน ต�าแหนง่งานท่ีวา่ง 
การโอนเงินรายได้จากเงินตราตา่งประเทศ การออกจากงาน การออก
จากประเทศ และสาระส�าคญัหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นข้อก�าหนดของ
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 

• การสบัเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงสญัญาจ้างท่ีกรมแรงงานอนมุตัแิละ
ยืนยนัความถกูต้อง ในชว่งระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ีคูส่ญัญาลงนามจริงไป
จนถงึวนัท่ีสิน้สดุสญัญาโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
แรงงาน 

• การเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทใด ๆ ท่ีประกอบ
ธรุกิจทอ่งเท่ียว หรือมีสว่นเก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในการบริหาร
จดัการบริษัททอ่งเท่ียว 

• การระงบัหรือการปฏิเสธเอกสารการเดนิทางของผู้สมคัรงานก่อนออก
เดนิทางเพ่ือคา่ตอบแทนทางการเงินท่ีนอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับ
อนญุาตภายใต้ประมวลกฎหมายนี ้รวมถงึกฎระเบียบและข้อบงัคบัใน
การน�ากฎหมายไปปฏิบตัิ
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ก�าจดัแรงงานบงัคบัและแรงงานขดัหนี ้ได้พฒันารูปแบบการเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของชมุชนเพ่ือชว่ยเหลอืประชาชนท่ีมีความเสีย่ง ซึง่ท�าให้
การค้ามนษุย์ในพืน้ท่ีดงักลา่วลดลงในชว่งระยะเวลาสีปี่ ตามท่ีระบใุนผล
การศกึษาของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดในปี พ.ศ. 2559 หวัข้อ “เม่ือเราสง่
เสยีง: ความท้าทายในการขจดัการแสวงประโยชน์จากแรงงาน” นอกจาก
นี ้องค์กรนอกภาครัฐของอินเดียอีกแหง่หนึง่ได้ท�างานร่วมกบัผู้สือ่ขา่ว
เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัการค้ามนษุย์ภายในชมุชนคนกลุม่น้อย
และชมุชนชายขอบผา่นโครงการน�าร่องในปี พ.ศ. 2558 ตามรายงาน
ของกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ “องค์กรดงักลา่วได้ฝึกอบรมผู้สือ่
ขา่วให้เรียนรู้วิธีการน�าเสนอขา่วท่ีดีขึน้เม่ือต้องรายงานเหตกุารณ์การค้า
มนษุย์รวมถงึแรงงานขดัหนีต้อ่ผู้ชมท่ีคอยรับสาร ความพยายามเหลา่นีมี้
จดุมุง่หมายเพ่ือให้ประชาชนในชมุชนท่ีอยูห่า่งไกลได้รับทราบข้อมลูมาก
ขึน้ เพราะคนเหลา่นีอ้าจรับรู้ขา่วสารในภาษาท้องถ่ินของตนเองเทา่นัน้ 
และอาจไมค่อ่ยได้เหน็การรายงานการค้ามนษุย์” กระทรวงการตา่ง
ประเทศสหรัฐฯ ระบ ุนอกจากนี ้“ผู้สือ่ขา่วยงัได้เปิดโปงการค้ามนษุย์ใน
ชมุชนของตน และให้ความสนใจมากขึน้กบับทบาทของหนว่ยงานภาค
รัฐและต�ารวจในภารกิจการป้องกนั” รายงานระบุ

ปฏิการชว่ยเหลือท่ีประสบความส�าเร็จมีจ�านวนเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ใน
อินเดีย ต�ารวจและนกัเคลื่อนไหวได้ร่วมมือกบัโครงการหนึง่ท่ีช่ือวา่ 
โครงการสร้างรอยยิม้ ท่ีชว่ยผา่ตดัฟืน้ฟใูบหน้าให้แก่เดก็ ๆ และเพ่ือให้
เดก็ ๆ หลดุพ้นจากการบงัคบัใช้แรงงาน “มีเดก็ท่ีได้รับการชว่ยเหลือกวา่ 
2,000 คนจากเมืองไฮเดอราบดัเพียงแหง่เดียวนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมา และในการเดนิทางเข้าชว่ยเหลือแตล่ะเท่ียว จ�านวนเดก็ก็
คอ่ย ๆ ลดลง” นายโมฮมัเหมด็ อิมทิอสั ราฮีม เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเดก็
ในเขตไฮเดอราบดักลา่วกบัมลูนิธิ ทอมสนั รอยเตอร์ ในปี พ.ศ. 2558 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศแหง่สหประชาตปิระเมินวา่ ในจ�านวน
แรงงานเดก็ทัง้หมดท่ีมีอยูท่ัว่โลก 168 ล้านคนนัน้ (อาย ุ5-17 ปี) 7.5 
ล้านคนอยูใ่นอินเดียตามรอยงานของรอยเตอร์ แตอ่งค์กรนอกภาครัฐ
หลายแหง่ยืนยนัวา่ตวัเลขจริงนัน้มีอยูถ่งึ 60 ล้านคน องค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศแหง่สหประชาชาตริะบวุา่ ประมาณคร่ึงหนึง่ของ
แรงงานเดก็ท�างานอยูใ่นภาคการเกษตรและหนึง่ในสี่อยูใ่นภาคการผลติ

“เราก�าลงัตรวจสอบความเช่ือมโยงระหวา่งนายจ้างและขบวนการ
ค้ามนษุย์” นางสวาที ลาครา ผู้บญัชาการต�ารวจในเมืองไฮเดอราบดั
กลา่ว หลงัจากท่ีมีการชว่ยเหลือเดก็อีก 200 คนจากเตาเผาอิฐในเขต
ชานเมืองในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ตามรายงานของรอยเตอร์ “ใน
หลาย ๆ กรณี พอ่แมข่องเดก็เตม็ใจอยา่งย่ิงท่ีจะสง่บตุรหลานไปท�างาน 
จงึเป็นโอกาสอนัดีส�าหรับขบวนการค้ามนษุย์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์”

ในท�านองเดียวกนั เจ้าหน้าท่ีในประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีการแพร่ระบาด
ของแรงงานบงัคบัก็เข้าชว่ยเหลือชาวประมงท่ีถกูค้าได้มากขึน้เร่ือย ๆ 
ในปี พ.ศ. 2558 ทางการอินโดนีเซียซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากองค์การ
ระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานได้ชว่ยเหลือชาวประมง 2,000 
รายและสง่คนเหลา่นีก้ลบัไปยงัประเทศบ้านเกิด และเพิกถอนใบ
อนญุาตของบริษัทตา่ง ๆ ท่ีใช้แรงงานเหลา่นี ้

ทิศทางในอนาคต
ในชว่ง 26 ปีนบัตัง้แตท่ี่มีพิธีสารปาเลอร์โมเป็นต้นมา แรงกระตุ้นใน
ระดบันานาชาตใินการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ได้ชว่ยเพ่ิมระดบัความ

พยายามในการป้องกนั การด�าเนินคดีและการคุ้มครอง แตค่วาม
ท้าทายอนัใหญ่หลวงก็ยงัคงมีอยู ่ผู้ เช่ียวชาญระบุ

“แม้จะมีความพยายามในการตอ่ต้านการค้ามนษุย์อย่างตอ่เน่ือง 
แตผู่้คนหลายล้านคนก็ยงัตกอยู่ภายใต้การบีบบงัคบัทางด้านจิตใจ 
ร่างกายและการเงิน และถกูควบคมุโดยขบวนการค้ามนษุย์ท่ีฉวย
โอกาสจากความอ่อนแอของผู้คนเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ไม่วา่จะ
ตกเป็นเหย่ือของการค้าประเวณีหรือการค้าแรงงาน ความทกุข์ทรมาน
ของคนเหลา่นีล้้วนเป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูต้อง” ผู้ เขียนรายงานในปี พ.ศ. 
2559 เร่ือง “การค้ามนษุย์” ระบ ุ“รัฐบาลต้องท�างานร่วมกบัองค์กรนอก
ภาครัฐ ผู้ รอดชีวิต ชมุชนและผู้น�าทางศาสนา ตลอดจนภาคเอกชน
เพ่ือศกึษาเก่ียวกบักลุม่ประชาชนท่ีมีความเสี่ยง และพฒันากลยทุธ์
ท่ีก�าหนดเพ่ือป้องกนัและจดัการกบัปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีผลกัดนัให้เกิด
ระบบทาสในยคุใหม่ในชมุชนของตน หากไม่มีการป้องกนั รัฐบาลของ
ประเทศตา่ง ๆ ก็ต้องคอยรับมือกบัผลท่ีตามมาของการค้ามนษุย์ตอ่ไป
เร่ือย ๆ อย่างไม่มีวนัจบสิน้”

ผู้ เช่ียวชาญระบวุา่ โดยทัว่ไปแล้ว ผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ต้อง
ได้รับการคุ้มครองท่ีดีขึน้ และมีงานอีกหลายประการท่ีต้องท�าเพ่ือน�าคน
เหลา่นีก้ลบัเข้าสูช่มุชน ตวัอยา่งเชน่ “บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
มีชอ่งโหวท่ี่ส�าคญัในการน�ากฎหมายและนโยบายไปปฏิบตัใินการ
ตอ่สู้กบักบัการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองการคุ้มครองผู้ เสีย
หายและการน�าคนเหลา่นีก้ลบัเข้าสูช่มุชนอยา่งยัง่ยืน” นางซองระบใุน
รายงานของสถาบนัโลวี

ความร่วมมือแบบพหภุาคีและความร่วมมือระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสีย
ทัง้ภายในและภายนอกสามารถก่อให้เกิดความตระหนกัรู้สถานการณ์ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และการพฒันา ตลอดจนน�าวิธีการใหม ่ๆ ท่ีดี
ขึน้ไปใช้ในการแก้ปัญหา แม้ระดบัความพยายามท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกนันัน้มกัจะเป็นเร่ืองท่ีระบไุด้ยาก แตก็่สามารถกระท�าได้ส�าเร็จ
ด้วยการสนบัสนนุในวงกว้างจากทกุภาคสว่นของสงัคม ผู้ เช่ียวชาญและ
ท่ีปรึกษาทางด้านนโยบายหลายรายยืนยนั  o

ชายชาวพม่าทีถู่กบังคบัให้ท�างานในเรือประมงอนิโดนีเซียโดยได้รับค่า
จ้างเพยีงเลก็น้อยหรือไม่ได้เลย เดนิทางมาถงึสนามบินย่างกุ้งในเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558  รอยเตอร์
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ข้อมลูจาก: “รายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์” ปี พ.ศ. 2559 ท่ีตีพิมพ์โดยกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ

การคา้มนษุย์
ในอนิโดเอเชยีแปซฟิกิ

การจดัระดบั
ระดับ 1: 
ประเทศท่ีรัฐบาลด�าเนินการตามมาตรฐานขัน้ต�่าโดยสมบรูณ์ตาม 
กฎหมายคุ้มครองเหย่ือการค้ามนษุย์ 

ระดับ 2: 
ประเทศท่ีรัฐบาลด�าเนินการไมไ่ด้ตามมาตรฐานขัน้ต�่าโดยสมบรูณ์ตาม
กฎหมายคุ้มครองเหย่ือการค้ามนษุย์ แตมี่ความพยายามอยา่งมีนยัส�าคญัท่ี
จะปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานขัน้ต�่าดงักลา่ว 

ระดับ 2 ประเทศท ี่ถกูจบัตามอง: 
ประเทศท่ีรัฐบาลด�าเนินการไมไ่ด้ตามมาตรฐานขัน้ต�่าโดยสมบรูณ์ตาม
กฎหมายคุ้มครองเหย่ือการค้ามนษุย์ แตมี่ความพยายามอยา่งมีนยัส�าคญัท่ี
จะปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานขัน้ต�่าดงักลา่ว และ: 

ก) มีเหย่ือการค้ามนุษย์โดยรวมในรูปแบบท่ีรุนแรงเป็นจ�านวนมากหรือมี
จ�านวนเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั
ข) ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามในการตอ่สู้กบัการ
ค้ามนษุย์ในรูปแบบท่ีรุนแรงในชว่งปีท่ีผา่น ๆ มา รวมถงึการเพ่ิมระดบัการ
สบืสวน การด�าเนินคดี และการพิพากษาลงโทษอาชญากรรมการค้ามนษุย์ 
ตลอดจนการเพ่ิมการให้ความชว่ยเหลอืแก่เหย่ือผู้เคราะห์ร้าย และการลดการ
สมรู้ร่วมคดิกบัการค้ามนษุย์ในรูปแบบท่ีรุนแรงโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ค) การตดัสนิวา่ประเทศใดมีความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบตัใิห้ได้ตาม
มาตรฐานขัน้ต�า่จะพิจารณาจากความมุง่มัน่ของประเทศนัน้ในการด�าเนิน
การขัน้ต่อ ๆ ไปในปีหน้า

ระดับ 3: 
ประเทศท่ีรัฐบาลด�าเนินการไมไ่ด้ตามมาตรฐานขัน้ต�่าโดยสมบรูณ์ และไมมี่
ความพยายามอยา่งมีนยัส�าคญัท่ีจะด�าเนินการตามมาตรฐานขัน้ต�่าดงักลา่ว 

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ภมูภิาคอนิโดเอเชยีแปซฟิกิ

ข้อมลูจาก: เวบ็ไซต์ดชันีแรงงานทาสทัว่โลกปี พ.ศ. 2559  (www.globalslaveryindex.org)

66.4รอ้ยละ

และจ�านวนท ั้งหมดทั่วโลก:

สดัสว่นระหวา่ง
จ�านวน

ในภมูภิาค

จ�ำนวนผูท้ ี่ตกเปน็ทำสโดยประมำณ:

30,435,300
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“หลักฐานท ี่มีอยู่แพรห่ลายระบุว่า มีประชาชนท ี่
ตกอยู่ในสถานะแรงงานบังคับโดยการเห็นชอบ
ของรฐั ซ ึ่งรวมถึงแรงงานบังคับในฐานะนักโทษ

ทางการเมืองและในฐานะแรงงานต่างด้าว”

โดยคาดว่าประชากร
เกาหลีเหนอืเกือบ 

ในปี พ. ศ. 2559 รายงาน
ระบุว่า โดยประมาณแล้ว 
เกาหลีเหนอืเป็นประเทศท ี่
มีสัดส่วนทาสยุคใหม่มาก
ท ี่สุดต่อจ�านวนประชากร

ตกเปน็ทาสยุคใหม่
1  20ใน

อซุเบกสิถาน

ของผูท้ ี่ตกเปน็ทาสอยูใ่น
หา้ประเทศตอ่ไปนี:้58รอ้ยละ

บงักลาเทศ

จีน

อนิเดีย
ปากีสถาน

ทีต่กเปน็ทาสยคุใหมท่ัว่โลก:
จ�ำนวนประชำกรโดยประมำณ

45.8 ลา้น

ใน 10 ประเทศท ี่
มีประชากรตกอยู่ใน
สถานะทาสยุคใหม่

มากท ี่สุดโดยประมาณ
นั้นประกอบไปด้วยบาง
ประเทศท ี่มีประชากร

มากท ี่สุดในโลก ล�าดับ
ประเทศท ี่มีทาสยุค
ใหม่เรยีงจากมากสุด
ไปหานอ้ยสุดคือ:

อนิเดยี 
จนี 

ปากสีถาน 
บงักลาเทศ 
อซุเบกิสถาน 
เกาหลเีหนอื 
รสัเซยี 
ไนจเีรยี 

สาธารณรฐัประชาธิปไตย 
คองโก 

อนิโดนเีซยี

สดัสว่นสงูสดุของประชากรทีต่กเปน็ทาสยคุใหม:่

ข้อมลูจาก: เวบ็ไซต์ดชันีแรงงานทาสทัว่โลกปี พ.ศ. 2559  (www.globalslaveryindex.org)

อนัดับ
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
21

ประเทศ
เกาหลเีหนอื
กัมพูชา
อนิเดยี

ปากสีถาน
อัฟกานิสถาน
พม่า

บงักลาเทศ
เนปาล
บรูไน
ไทย

ปาปัวนิวกีนี
มาเลเซีย
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
ฟิลิปปินส์
ลาว

มองโกเลีย
อนิโดนเีซยี
ติมอร์-เลสเต

จนี
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
ศรีลังกา
สิงคโปร์
เวียดนาม
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

ประชากร
25,155,000
15,578,000

1,311,051,000
188,925,000
32,527,000

53,897,000

160,996,000
28,514,000

423,000

67,959,000

7,619,000

30,331,000

50,672,000

7,287,000

100,699,000

6,802,000

2,959,000

257,564,000
1,235,000

1,371,738,000
127,046,000 

23,476,640

20,781,000

5,563,000

91,519,000

23,772,000

4,552,000 

1,100,000
256,800

18,354,700
2,134,900

367,600

515,100

1,531,300
234,600

3,400

425,500

47,200

128,800

204,900

29,500

401,000

20,000

8,700

736,100
3,500

3,388,400
290,200

53,600

45,900

9,200

139,300

4,300

800

จ�านวน

ประชากรโดยประมาณ
ท่ีตกเป็นทาสยคุใหม่

4.373
1.648
1.403
1.130
1.130
0.956
0.951
0.823
0.805
0.626
0.620
0.425
0.404
0.404
0.398
0.295
0.295
0.286
0.286
0.247
0.228
0.228
0.221
0.165
0.152
0.018
0.018

สดัสว่นโดยประมาณ

ของประชากร
ท่ีตกเป็นทาสยคุใหม่
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หยุดยัง้การค้า
ยาเสพตดิขบวนการค้ายาบ้าในจนีคือตวักระตุ้นวกิฤตยิาเสพตดิในฟิลิปปินส์
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ตัง้แตต้่นทาง
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 รอยเตอร์ 

ขบวนการค้ายาบ้าในจนีคือตวักระตุ้นวกิฤตยิาเสพตดิในฟิลิปปินส์

การบุกเข้าตรวจค้นฟาร์มหมู

ในฟิลปิปินส์เร่ิมขึน้เมือ่เวลา

ประมาณ 10 นาฬิกาของวนัที ่

22 กนัยายน พ.ศ. 2559 ก�าลงั

ต�ารวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีด่บั

เพลงิและเจ้าหน้าทีสุ่ขาภบิาล

เข้าไปในพืน้ทีต้่องสงสัยซ่ึง

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของกรวย

ภูเขาไฟอารายตัทีอ่ยู่ทางตอน

เหนือของกรุงมะนิลา โดยใช้การ

ตรวจสอบความปลอดภยัเป็น

ข้ออ้างในการตรวจค้นคร้ังนี ้

เจ้าหน้าท่ีไมเ่จอหมแูม้แตต่วัเดียว แต่
สิง่ท่ีพบในโกดงัขนาดใหญ่กวา่สนาม
ฟตุบอลกลบัเป็นแทน่ท่ียกสงูขึน้มาเพ่ือ
วางเคร่ืองป่ันไฟดีเซล เคร่ืองท�าความ
เยน็ท่ีใช้ในงานอตุสาหกรรมและเคร่ือง
กลัน่ ทัง้หมดนีล้้วนแตมี่ไว้เพ่ือการ
ผลติยาบ้าซึง่เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิเสพตดิ
สงู ในรายงานของต�ารวจระบวุา่ ห้อง
ปฏิบตักิารขนาดเทา่ของโรงงานแหง่นี ้
สามารถผลติยาบ้าได้อยา่งน้อย 200 
กิโลกรัมตอ่วนั ซึง่ในขณะนัน้มีราคาใน
ท้องตลาดอยูท่ี่กิโลกรัมละ 120,000 
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.1 ล้าน
บาท) 

เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายของ
ฟิลปิปินส์เดนิทางไปท่ีฟาร์มแหง่นีห้ลงั
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในละแวกนัน้
ท่ีระบวุา่เหน็รถขนกลุม่ชายหน้าตา
เหมือนคนจีนเข้าไปในฟาร์มตอนกลาง

คืนแล้วกลบัออกไปก่อนฟ้าสาง ใน
ระหวา่งการบกุเข้าตรวจค้น ต�ารวจ
สามารถจบักมุนายฮอง เวินเจิง้ อาย ุ
39 ปี สญัชาตจีินจากมณฑลฝเูจีย้น ซึง่
ขณะนีถ้กูควบคมุตวัอยูใ่นเรือนจ�าเพ่ือ
รอการพิจารณาคดี สว่นชายอีกสี่คนท่ี
เช่ือวา่นา่จะเป็นชาวจีนเชน่กนัหลบหนี
ไปได้ และตอนนีต้�ารวจก�าลงัตดิตาม
ตวัมาด�าเนินคดี 

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีเ้ป็นข้อเทจ็จริง
ท่ีนา่กระอกักระอว่นส�าหรับนายโรดรีโก 
ดแูตร์เต ประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ท่ี
ก�าลงัท�าสงครามกบัยาเสพติด ปัญหา
ท่ีนายดแูตร์เตก�าลงัตอ่สู้สว่นใหญ่มี
ต้นตอมาจากจีน ประเทศท่ีนายดแูตร์
เต ก�าลงัอ้าแขนรับในฐานะพนัธมิตร
ใหมจ่นยอมแลกกบัความสมัพนัธ์อนั
ยาวนานกบัสหรัฐอเมริกา
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การจบักมุตวันายฮองซึง่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกลา่วหา ท�าให้จ�านวน
บคุคลสญัชาตจีินท่ีถกูจบักมุในฟิลปิปินส์ในคดียาเสพตดิเพ่ิมขึน้อีกไป 
ในจ�านวนคนตา่งชาตทิัง้ 77 คนท่ีถกูจบักมุในข้อหาเก่ียวกบัยาบ้าใน
ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถงึกลางเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559 
เกือบสองในสามเป็นชาวจีน และเกือบหนึง่ในสี่เป็นชาวไต้หวนัหรือ
ฮอ่งกง ตามรายงานของส�านกังานปราบปรามยาเสพตดิฟิลปิปินส์ 

ผู้ เช่ียวชาญการผลติยาบ้าหรือท่ีเรียกกนัในวงการวา่ “ผู้ปรุง” และ 
“นกัเคมี” จากจีนถกูเครือขา่ยยาเสพตดิพาบนิเข้ามาในฟิลปิปินส์เพ่ือ
ท�างานในห้องผลติยาเสพตดิอยา่งท่ีพบในภเูขาอารายตั เจ้าหน้าท่ี
หนว่ยปราบปรามยาเสพตดิในพืน้ท่ีเปิดเผยวา่ จีนไมไ่ด้เป็นเพียง
ต้นทางของผู้ เช่ียวชาญการผลติยาบ้าเทา่นัน้ แตย่งัเป็นแหลง่ใหญ่
ท่ีสดุของยาบ้าและสารเคมีตัง้ต้นท่ีใช้ผลติยาเสพตดิสงัเคราะห์ชนิด
นีท่ี้ขบวนการค้ายาลกัลอบน�าเข้ามาในฟิลปิปินส์ “คงไมผิ่ดถ้าจะพดู
วา่ยาบ้าท่ีพบในฟิลปิปินส์สว่นใหญ่มีต้นทางมาจากจีน” นายเดอร์ริก 
แคร์รีออน โฆษกของส�านกังานปราบปรามยาเสพตดิฟิลปิปินส์กลา่ว 

การสานสัมพนัธ์กับจนี 
การท่ีจีนมีบทบาทส�าคญัในการค้ายาบ้าในฟิลปิปินส์ไมไ่ด้ท�าให้
ประธานาธิบดีดแูตร์เต ตีตวัออกหา่งจากรัฐบาลจีนแตอ่ยา่งใด แม้
นายดแูตร์เตจะประกาศวา่ยาเสพตดิเป็นหายนะใหญ่หลวงท่ีสดุของ
ประเทศก็ตาม นายดแูตร์เตก�าลงัเดนิหน้ากวาดล้างยาเสพติดอยา่ง
ดเุดือดจนสง่ผลให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วมากกวา่ 8,000 คน และถกู
จบักมุอีกกวา่ 48,000 คนในชว่งแปดเดือนแรกของการปฏิบตักิาร 
กวาดล้าง ขณะนีเ้จ้าหน้าท่ีต�ารวจก�าลงัตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตอีก
หลายพนัราย  

ในระหวา่งการไปเยือนกรุงปักก่ิงเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 
ประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ได้ประกาศความเป็นพนัธมิตรกบัจีน ซึง่ก่อ
ให้เกิดความกงัขาในความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาล
ฟิลปิปินส์ท่ีด�าเนินมาอยา่งยาวนานเกือบเจ็ดทศวรรษ การท่ีฟิลปิปินส์
หนัไปผกูมิตรกบัรัฐบาลจีนสร้างความงนุงงให้กบัเจ้าหน้าท่ีปราบ
ปรามยาเสพตดิของฟิลปิปินส์บางสว่น ซึง่กลา่ววา่บรรดาผู้น�าจีนให้
ความชว่ยเหลือน้อยมากตลอดหลายปีท่ีผา่นมาในการสกดักัน้ยาเสพ
ตดิท่ีทะลกัเข้ามาในฟิลปิปินส์ 

“ดเูหมือนทางฝ่ายรัฐบาลจีนจะมีการด�าเนินการน้อยมาก” นาย
ริชาร์ด ฟาดลุลอน รองอยัการอาวโุสแหง่รัฐและหวัหน้าหนว่ยเฉพาะ
กิจปราบปรามยาเสพตดิของกระทรวงยตุธิรรมฟิลปิปินส์กลา่ว “คณุ
อาจคดิวา่เร่ืองนีอ้าจท�าให้เกิดความกงัวล แตก่ลบัดเูหมือนจะไมมี่
ปฏิกิริยาไปในทางนัน้เลย”

ส�านักงานของนายดแูตร์เตไม่ได้ตอบค�าถามของ
รอยเตอร์ 
ขณะท่ีสานสมัพนัธ์กบัจีน นายดแูตร์เตก็หมางเมินประเทศท่ีเป็นหลกั
ในการให้ความชว่ยเหลือและความเช่ียวชาญแก่ฟิลปิปินส์เพ่ือตอ่สู้กบั
ยาเสพตดิ ซึง่ก็คือสหรัฐอเมริกา

ส�านกังานปราบปรามยาเสพตดิสหรัฐฯ จดัการฝึกอบรมและให้
ขา่วกรองแก่หนว่ยงานด้านยาเสพตดิทัว่ฟิลปิปินส์ และสนบัสนนุการ
ท�างานของคณะท�างานเฉพาะกิจร่วมระหวา่งหนว่ยงานท่ีสนามบนิ

นานาชาติในกรุงมะนิลาโดยมีเป้าหมายเพ่ือการตอ่ต้านการค้ายาเสพ
ตดิ นายแคร์รีออนกลา่ววา่เม่ือไมน่านมานี ้ส�านกังานปราบปรามยา
เสพตดิสหรัฐฯ ได้ชว่ยเปิดโปงการลกัลอบขนโคเคนท่ีสนามบนิถงึหก
กรณีด้วยกนั  

“เพ่ือนของผมทกุคนอยูใ่นส�านกังานปราบปรามยาเสพตดิสหรัฐฯ” 
หนึง่ในเจ้าหน้าท่ีปราบปรามยาเสพตดิอาวโุสของฟิลปิปินส์กลา่วภาย
ใต้เง่ือนไขวา่จะต้องไมเ่ปิดเผยช่ือของตน “ข้อมลูสว่นใหญ่ท่ีเราได้รับ
มาจากส�านกังานปราบปรามยาเสพตดิสหรัฐฯ”

แตส่ถานการณ์อาจเปลี่ยนไป สหรัฐฯ รู้สกึ “กงัวลเป็นอยา่งย่ิง” 
หลงัจากได้รับรายงานการวิสามญัฆาตกรรมในการกวาดล้างยาเสพ
ตดิอยา่งเดด็ขาดของนายดแูตร์เต และเม่ือไมน่านมานีส้หรัฐฯ ได้
ระบวุา่จะโยกย้ายเงินสนบัสนนุจ�านวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 172 ล้านบาท) ส�าหรับหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายของ
ฟิลปิปินส์ออกจากโครงการควบคมุยาเสพตดิของต�ารวจ 

ความกังขาของเจ้าหน้าที่ยาเสพตดิ
หลงัจากเข้ารับต�าแหนง่ประธานาธิบดีเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 
2559 นายดแูตร์เตก็ได้วิพากษ์วิจารณ์จีนเป็นครัง้คราว นายดแูตร์เต
กลา่วหลงัการบกุเข้าตรวจค้นห้องปฏิบตักิารผลติยาเสพตดิท่ีเมืองอา
รายตัวา่ หากรัฐบาลจีนเหน็ฟิลปิปินส์เป็นมิตรประเทศ จีนก็ควรจะ
ลงมือท�าอะไรบางอยา่งเพ่ือสกดักัน้การไหลบา่ของยาเสพตดิ ในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลของนายดแูตร์เตได้เรียกเอกอคัรราชทตู
จีนเข้าพบเพ่ืออธิบายเก่ียวกบัการล�าเลียงยาเสพติดจากจีนเข้ามาใน
ฟิลปิปินส์ 

นายเพอร์เฟ็กโต ยาเซย์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
กลา่วกบัรอยเตอร์หลงัจากท่ีนายเจ้า เฉียนหวั เอกอคัรราชทตูจีน
ประจ�าฟิลปิปินส์ปฏิเสธข้อกลา่วหา “ผมบอกเขาวา่รายงานเหลา่นี ้
มาจากข้อมลูขา่วกรอง เทา่ท่ีทราบมีการตรวจสอบความถกูต้องของ
รายงานแล้ว” นายยาเซย์กลา่ว 

ถงึกระนัน้ นายดแูตร์เตก็ยงัเช่ือมัน่ในความตัง้ใจของรัฐบาลจีน
ท่ีจะชว่ยรัฐบาลฟิลปิปินส์ในการท�าสงครามกบัยาเสพติด ตัง้แตไ่ป
เยือนกรุงปักก่ิง นายดแูตร์เตยงัไมเ่คยพดูถงึปัญหายาเสพตดิและ
สารตัง้ต้นท่ีหลัง่ไหลมาจากจีนอยา่งจริงจงั ในระหวา่งการไปเยือนจีน
ครัง้นัน้ นายดแูตร์เตและประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีน ได้บรรลขุ้อ
ตกลงสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนขา่วกรอง องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การลดอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ และจดัตัง้กลไกในการ
สอบสวนคดียาเสพตดิร่วมกนั ในระหวา่งการแถลงการณ์ร่วมของทัง้
สองชาติ ฟิลปิปินส์ขอบคณุจีนท่ีเสนอมอบอปุกรณ์ตรวจหายาเสพตดิ
พร้อมทัง้ความชว่ยเหลือในการฝึกอบรม 

เจ้าหน้าท่ียาเสพตดิของฟิลปิปินส์บางรายหวัเราะเยาะการเสนอ
ให้ความชว่ยเหลือดงักลา่วของจีน “ผมข�าแทบตกเก้าอีต้อนท่ีได้ยิน
ขา่ววา่จีนจะชว่ยฟิลปิปินส์ในการแก้ปัญหายาเสพตดิ” เจ้าหน้าท่ี
กระทรวงยตุธิรรมรายหนึง่ท่ีตอ่สู้กบัอาชญากรรมยาเสพตดิมาหลายปี
และได้รับความร่วมมือเพียงเลก็น้อยจากรัฐบาลจีนกลา่ว

นายดโิอนาร์โด คาร์ลอส โฆษกส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตขิอง
ฟิลปิปินส์กลา่วในระหวา่งให้สมัภาษณ์วา่ “เราไมมี่ข้อมลูเก่ียวกบั
ความร่วมมือด้านยาเสพตดิระหวา่งจีนกบัฟิลปิปินส์หลงัจากการไป
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กองก�าลงัต�ารวจกึง่ทหารของจนีเข้ายดึยาไอซ์ปริมาณมากทีห่มู่บ้านโปเฉ ในมณฑลกวางตุ้ง ซ่ึงเป็นแหล่งผลติยาเสพตดิช่ือกระฉ่อน  รอยเตอร์

เยือนกรุงปักก่ิงของประธานาธิบดี” 
นายเจเรมี ดกัลาส ผู้แทนภมิูภาคเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้และแปซฟิิก ส�านกังานป้องกนัยาเสพ
ตดิและปราบปรามอาชญากรรมแหง่สหประชาชาต ิ
กลา่ววา่มี “ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ข้อมลู” ในระดบัหนึง่ระหวา่งทัง้สองประเทศเพ่ือแก้
ปัญหาการค้ายาเสพตดิและสารตัง้ต้นในภมิูภาค 
“แตเ่ราเข้าใจวา่ความร่วมมือดงักลา่วเกิดขึน้เป็น
กรณีๆ เทา่นัน้ และไมไ่ด้เป็นระบบหรือมีความ
สม�่าเสมอแตอ่ยา่งใด” นายดกัลาสกลา่ว “ทาง
เดียวท่ีจะลดปัญหาการค้ายาเสพตดิได้คือการมุง่

เป้าไปท่ีบรรดาผู้ด�าเนินธรุกิจเหลา่นัน้” 
นายดแูตร์เตมกัจะกลา่วอยูเ่ป็นประจ�าวา่ตนจะ

ลา่ตวัเจ้าพอ่ยาเสพติดมาให้หมด ในเดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2559 ต�ารวจประกาศวา่การปฏิบตัิการกวาด
ล้างยาเสพตดิก�าลงัจะเข้าสูห้่วงใหม ่ซึง่จะมุง่เน้น
เป้าหมาย “ท่ีมีคา่สงู” อยา่งไรก็ตาม จนถงึกลาง
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 การท�าสงครามตอ่ต้าน
ยาเสพตดิของประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ก็ยงัคงมุง่
เป้าไปท่ีผู้ใช้และผู้ ค้ายารายยอ่ยในยา่นท่ียากจน
ท่ีสดุของประเทศเป็นหลกั ไมใ่ชเ่จ้าพอ่ยาเสพติดท่ี
เป็นผู้จดัหายาบ้าหรือท่ีในฟิลปิปินส์เรียกวา่ “ชาบ”ู 
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แตอ่ยา่งใด ในชว่งต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 นายดแูตร์เตได้ย�า้ค�ามัน่
สญัญาท่ีจะตามลา่เป้าหมาย “ท่ีมีคา่สงู” และจดัตัง้กองบญัชาการร่วม
เพ่ือระดมก�าลงัจากหนว่ยงานของรัฐจ�านวน 21 หนว่ย นายดแูตร์เตมี
แผนท่ีจะ “จดัการกบัผู้ ท่ีมีสว่นกบัยาเสพตดิด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนั” โดย
จะ “จ�าคกุ” ผู้ผลติ ผู้ขายและผู้ลกัลอบขนยาเสพตดิ และจะ “เปลี่ยนผู้
ใช้ให้กลายเป็นพลเมืองท่ีมีประสทิธิภาพของสงัคม” 

การกลบกลิ่น 
อีกหนึง่ความคืบหน้าคือ จีนได้เสนอให้ความชว่ยเหลือด้านการบ�าบดัผู้
ตดิยาเสพตดิแก่ฟิลปิปินส์ในระหวา่งการไปเยือนของนายดแูตร์เต แม้
ในขณะท่ียาบ้าและสารตัง้ต้นจากจีนยงัคงทะลกัเข้ามาในประเทศ แต่
นกัธรุกิจจีนรายหนึง่ก็ได้ให้ค�ามัน่วา่จะมอบเงินทนุสนบัสนนุการสร้าง
ศนูย์บ�าบดัผู้ตดิยาเสพตดิขนาด 10,000 เตียงสองแหง่ในฟิลปิปินส์ ซึง่
มีสถานบ�าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ หนึง่ในสองศนูย์
บ�าบดัผู้ตดิยาเสพตดิดงักลา่วได้เปิดท�าการแล้วตัง้แตช่ว่งปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

การตรวจยดึยาเสพตดิและการบกุเข้าตรวจค้นห้องปฏิบตักิารผลติ
ยาบ้าโดยต�ารวจเร่ิมมีให้เหน็มากขึน้ในสมยัของประธานาธิบดีดแูตร์เต 
นายแคร์รีออน โฆษกของส�านกังานปราบปรามยาเสพตดิฟิลปิปินส์เปิด
เผยวา่ ปีนีเ้จ้าหน้าท่ีสามารถทลายห้องปฏิบตักิารผลติยาเสพตดิเก้า
แหง่ ซึง่มากกวา่ตลอดสามปีก่อนหน้านีร้วมกนั ในจ�านวนนีมี้หกแหง่ท่ี
ถกูบกุเข้าตรวจค้นนบัตัง้แตน่ายดแูตร์เตเข้ารับต�าแหนง่ 

ข้อมลูของส�านกังานปราบปรามยาเสพตดิฟิลปิปินส์ยงัแสดงให้
เหน็วา่ นบัตัง้แตต้่นปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาจนถงึวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
ได้มีการตรวจยดึยาบ้า 1,520 กิโลกรัม หรือมากกวา่ปริมาณท่ียดึได้
ตลอดปี พ.ศ. 2558 ถงึ 2.5 เทา่ อยา่งไรก็ตาม นายดกัลาสจากอง์การ
สหประชาชาตกิลา่ววา่น่ีเป็นเพียงเศษเสีย้วของยาเสพตดิท่ีอยูใ่นตลาด
เทา่นัน้ 

นางอโปโลเนีย ปิเนดา วยั 68 ปี ชาวบ้านท่ีอาศยัอยูใ่กล้กบัจดุท่ี
ต�ารวจบกุเข้าตรวจค้นในพืน้ท่ีภเูขาอารายตัเลา่วา่ กลุม่ชายชาวจีนมกั
จะมาซือ้อาหารจากร้านโกโรโกโสริมถนนลกูรังท่ีเป็นทางไปยงัฟาร์มหม ู
“กลุม่คนจีนบอกเราวา่ก�าลงัจะตัง้โรงงานผลติยางรถยนต์” นางปิเนดา
เลา่ 

กลุม่ผู้กระท�าผิดได้เตรียมข้ออ้างเอาไว้อยา่งดี หญ้าท่ีสงูทว่มหวัชว่ย
อ�าพรางโกดงัท่ีใช้เป็นห้องปฏิบตักิารผลติยาบ้าท�าให้คนท่ีสญัจรไปมา
มองไมเ่หน็ข้างใน 

ในขณะท่ีฟาร์มดงักลา่วไมมี่หมแูม้แตต่วัเดียว แตต่�ารวจกลบัพบ
หมหูลายพนัตวัขณะบกุเข้าตรวจค้นฟาร์มหมท่ีูอยูอี่กฝ่ังหนึง่ของภเูขา
อารายตัประมาณสองหรือสามสปัดาห์ก่อนหน้านัน้ ท่ีนัน่ต�ารวจได้พบ
กบัห้องปฏิบตักิารผลติยาบ้าขนาดเลก็ในห้องใต้ดนิของอาคารแหง่หนึง่ 
รายงานของต�ารวจระบวุา่เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจยดึเอฟีดรีนท่ีเป็นสาร
ตัง้ต้น 20 กิโลกรัมและยาบ้าอีกเลก็น้อย รวมทัง้จบักมุบคุคลสญัชาตจีิน
ได้เจ็ดคน 

นายกราซอิาโน มิยาเรส เจ้าหน้าท่ีต�ารวจอาวโุสในพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้
ของภเูขาอารายตักลา่ววา่ เครือขา่ยยาเสพตดิมีเหตผุลในการตัง้ห้อง
ปฏิบตักิารผลติยาเสพตดิในฟาร์มหม ูเพราะกลิน่เหมน็จากฟาร์มหมจูะ
ชว่ยกลบกลิน่ฉนุท่ีเกิดจากกระบวนการผลติยาบ้า นายมิยาเรสกลา่ว 

การควบคุมของจนี
จีนและฟิลปิปินส์ค้าขายกนัมาหลายศตวรรษ โดยในยคุแรกๆ นัน้ 
พอ่ค้าชาวจีนเดนิทางมาขึน้ฝ่ังท่ีฟิลปิปินส์ด้วยเรือส�าเภาท่ีอดัแนน่ไป
ด้วยเคร่ืองปัน้ดินเผา ชา และผ้าไหมเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัทอง ขีผ้ึง้ ไขม่กุ
และกระดองเตา่ แตปั่จจบุนัสนิค้าสง่ออกของจีนมายงัประเทศหมูเ่กาะ
ท่ีมีประชากรมากกวา่ 100 ล้านคนแหง่นีป้ระกอบด้วยยาบ้าปริมาณ
มหาศาลและสารตัง้ต้นท่ีใช้ในการผลติยาเสพตดิชนิดนี ้

เจ้าหน้าท่ียาเสพตดิพยายามประเมินวา่มียาบ้าจากจีนหลัง่ไหล
เข้ามาในฟิลปิปินส์มากแคไ่หน ปริมาณยาเสพตดิท่ีผลติจากพืชอยา่ง
เฮโรอีนและโคเคนสามารถค�านวณได้จากการส�ารวจผลผลติของต้นฝ่ิน
และต้นโคคาในบางประเทศ แตก่ารค�านวณปริมาณการผลติยาบ้าซึง่
เป็นยาเสพติดสงัเคราะห์จากสารเคมีตัง้ต้นอยา่งเอฟริดีนและซโูดอีเฟด
รีนท่ีมีการน�ามาใช้อยา่งถกูกฎหมายในอตุสาหกรรมยาและอ่ืนๆ เป็น
เร่ืองท่ีท�าได้ยากกวา่มาก 

เจ้าหน้าท่ีปราบปรามยาเสพติดระบวุา่ การค้ายาบ้าอยูภ่ายใต้การ
ควบคมุของกลุม่คนจีนจ�านวนไมก่ี่คนท่ีดแูลกระบวนการทัง้หมด ตัง้แต่
การจดัหาสารตัง้ต้นในจีนไปจนถงึการผลติยาเสพตดิในฟิลปิปินส์และ
การจ�าหนา่ยโดยกลุม่ยาเสพตดิในพืน้ท่ี ต�ารวจฟิลปิปินส์กลา่ววา่ใน
บรรดาผู้ ท่ีเป็นหวัขบวนในการค้ายาบ้านัน้ มีจ�านวนมากท่ีเป็นพวกอัง้ย่ี 
ซึง่เป็นกลุม่อาชญากรท่ีโหดเหีย้มและเก่ียวพนักบัการค้ายาเสพตดิมา
อยา่งยาวนาน 

สารตัง้ต้นท่ีใช้ในการผลติยาเสพตดิมีอยูม่ากมายในจีน กฎระเบียบ
ท่ีออ่นแอของอตุสาหกรรมเคมีและยาท่ีมีขนาดมหมึาของจีน รวมทัง้การ
ทจุริตของเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองท�าให้จีนกลายเป็น “แหลง่ท่ีมาท่ีส�าคญั
ของสารเคมีตัง้ต้นท่ีใช้ในการผลติยาผิดกฎหมาย” ตามรายงานของ
กระทรวงการตา่งประเทศ สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 

เจ้าหน้าท่ีระบวุา่ยาบ้าท่ีลกัลอบน�าเข้าจากจีนมกัจะถกูขนถ่ายจาก
เรือขนาดใหญ่มาลงเรือเลก็บริเวณนอกชายฝ่ังเกาะลซูอนท่ีอยูท่างตอน
เหนือของฟิลปิปินส์เป็นหลกั บางครัง้ก็จะทิง้หีบหอ่ท่ีบรรจยุาเสพตดิลง
ในทะเลตามแนวชายฝ่ังท่ีทอดยาวและแทบไมมี่การลาดตระเวนของ
ฟิลปิปินส์ จากนัน้ก็จะมีชาวประมงมาเก็บไป และในท่ีสดุก็จะไปอยูใ่น
มือของนกัค้ายาเสพตดิในพืน้ท่ี 

การผลติยาบ้าในฟิลปิปินส์จะต้องใช้วิธีท่ีแตกตา่งออกไป สารตัง้ต้น
มกัจะถกูซกุซอ่นไว้กบัสนิค้าถกูกฎหมายในเรือบรรทกุสนิค้าท่ีเดนิทาง
ข้ามทะเลจีนใต้เข้าสูฟิ่ลปิปินส์ ทนัทีท่ีมาถงึจดุหมาย สารเคมีเหลา่นีจ้ะ
ถกูน�าไปยงัห้องปฏิบตักิารผลติยาเสพตดิแบบท่ีพบท่ีภเูขาอารายตั ซึง่
มีกลุม่ผลติยาเสพตดิชาวจีนมารวมตวักนั ในกลุม่จะมีนกัเคมีเพ่ือดแูล
การผลติยาและมีผู้ปรุงเพ่ือลงมือผลติจริง เจ้าหน้าท่ีปราบปรามยาเสพ
ตดิอาวโุสระบวุา่คนเหลา่นีจ้ะเดนิทางเข้ามายงัฟิลปิปินส์คนละเท่ียวบนิ
กนัในฐานะนกัทอ่งเท่ียวหรือนกัธรุกิจ

คด ี‘ชาบ ู11’ 
ข้อมลูท่ีกลา่วไปข้างต้นเป็นแบบแผนส�าคญัของการปฏิบตักิารยาบ้า
ท่ีถกูเปิดโปงในคดีท่ีสื่อท้องถ่ินตัง้ช่ือให้วา่ ‘ชาบ ู11’ ในปี พ.ศ. 2555 
ชาย 11 คน ซึง่ในจ�านวนนีเ้ป็นชาวจีนห้าคน ถกูตดัสนิวา่มีความผิดฐาน
สร้างสิง่ท่ีผู้ พิพากษาเรียกวา่ “ห้องปฏิบตักิารขนาดใหญ่” ในเมืองเซบ ู
ห้องปฏิบตักิารดงักลา่วถกูค้นพบในปี พ.ศ. 2547 และมีจดุประสงค์เพ่ือ
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เจ้าหน้าทีต่�ารวจนายหน่ึงก�าลงัมองแท่นผลติยาบ้าทีท่าง

การตรวจยดึได้ในหมู่บ้านอารายตัอนัห่างไกลในจงัหวดั

ปัมปางา   |   ต�ารวจจนีตรวจสอบยาบ้าทีย่ดึได้ในมณฑล

กวางตุ้ง ซ่ึงเป็นแหล่งผลติยาเสพตดิสังเคราะห์ชนิดนี้

ประมาณหน่ึงในสามของจนี  รอยเตอร์

ผลติยาบ้าในปริมาณท่ีมากจน “จินตนาการ
ไมถ่งึ” ในโกดงัท่ีใช้ตบตาวา่เป็นธรุกิจถกู
กฎหมาย ผู้ ต้องหาทัง้ 11 คนให้การปฏิเสธไม่
ยอมรับสารภาพ 

นายฮงั จิน จาง สญัชาตอิงักฤษ บอกกบั
ศาลวา่ตนได้พบกบันายคาลวิน เดอ จีซสั ตนั 
ชาวจีนท่ีเป็นผู้จดัหาทนุส�าหรับการปฏิบตัิการ
ครัง้นีท่ี้มาเก๊า นายจางให้การวา่นายตนัแนะน�า
ให้เขารู้จกักบัชายชาวจีนอีกคนหนึง่ท่ีจะเชา่สถาน
ท่ีเพ่ือท�าห้องปฏิบตักิารผลติยาบ้า ทัง้หมดจงึรวม
ตวักนัเป็นกลุม่ผลติและพากนัไปซือ้วสัด ุ

หนงัสือเดนิทางของคนงานห้องปฏิบตักิารห้า
คน ซึง่ประกอบด้วยชาวจีนหนึง่คน ชาวไต้หวนั
สองคน และชาวมาเลเซียเชือ้สายจีนสองคน ถกู
ทางกลุม่เก็บไปหลงัจากท่ีคนเหลา่นีเ้ดนิทางไปถงึ
ฟิลปิปินส์ คนกลุม่นีเ้ชา่โกดงัสามหลงั หลงัหนึง่
ส�าหรับผลติยาบ้า หลงัหนึง่ส�าหรับท�าให้ยาแห้ง และ
หลงัสดุท้ายส�าหรับบรรจหีุบหอ่และจดัเก็บผลติภณัฑ์  

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจให้การวา่หลายวนัก่อนการบกุเข้า
ตรวจค้น โกดงัเปิดไฟสวา่งตลอดทัง้คืน เคร่ืองจกัรท่ีอยู่
ข้างในก็ท�างานเตม็ก�าลงั และมีกลิน่เหมน็ลอยคลุ้งใน
อากาศ ศาลตดัสนิให้ชายทัง้ 11 คนรับโทษจ�าคกุตลอด
ชีวิตในเรือนจ�าแหง่หนึง่ของฟิลปิปินส์

คาสโินรีสอร์ตในกรุงมะนิลาเป็นแหลง่ฟอกเงินชัน้ดี
ส�าหรับนกัค้ายา เจ้าหน้าท่ีปราบปรามยาเสพติดอธิบาย
วา่บางครัง้จะมีรถขนยาบ้าท่ีผลติจากห้องปฏิบตักิารไป
สง่ท่ีคาสโินในเมืองหลวงของฟิลปิปินส์ ซึง่นกัพนนัมือ
เตบิจ�านวนมากเป็นชาวจีน ด้วยความปรารถนาอนัแรง
กล้าของฟิลปิปินส์ท่ีจะท�าให้กรุงมะนิลากลายเป็นหนึง่ใน
ศนูย์กลางการพนนัของเอเชีย ดงันัน้รัฐบาลจงึยกเว้นไมใ่ห้
คาสโินอยูภ่ายใต้กฎหมายตอ่ต้านการฟอกเงินซึง่จะบงัคบั
ให้ผู้ประกอบการต้องรายงานธรุกรรมท่ีนา่สงสยั 

เหมือนเกมทุบตวัตุ่น
บางครัง้จีนเองก็ปราบปรามการผลติยาบ้าในห้องปฏิบตักิารขนาด
ใหญ่ในมณฑลทางภาคใต้ของประเทศ ตวัอยา่งเชน่ ในปี พ.ศ. 2557 
ทางการจีนจบักมุตวัผู้ ต้องสงสยัหลายพนัคนในระหวา่งการปฏิบตัิ
การกวาดล้างยาเสพตดิในมณฑลกวางตุ้ง 

แม้วา่จะมีความพยายามเหลา่นี ้แตจี่นก็ยงัคงเป็นแหลง่ใหญ่ท่ีสดุ
ของสารตัง้ต้นผลติยาบ้าทัว่เอเชีย คณะกรรมการควบคมุยาเสพติด
สากลในกรุงเวียนนารถบวุา่ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศท่ีตรวจยดึเอฟิด
รีนได้มากท่ีสดุในโลกคือจีน โดยสามารถยดึได้ถงึ 31.6 ตนั ตามด้วย
ฟิลปิปินส์ท่ี 510 กิโลกรัม ซึง่ส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบ
ปรามอาชญากรรมแหง่สหประชาชาตเิช่ือวา่นา่จะมีต้นทางมาจากจีน
เป็นหลกั ปริมาณเอฟิดรีนท่ียดึได้ในฟิลปิปินส์เป็นเพียง “หยดน�า้ใน
มหาสมทุรอนักว้างใหญ่” เทา่นัน้ นายดกัลาสจากส�านกังานป้องกนั
ยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแหง่สหประชาชาต ิกลา่ว 

ในขณะท่ีการปราบปรามการผลติ
ยาบ้ายงัคงด�าเนินตอ่ไป เจ้าหน้าท่ีต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิใน
ท้องถ่ินคาดวา่นกัค้ายาเสพตดินา่จะย้ายการปฏิบตักิารบางสว่นไป
ท่ีห้องปฏิบตักิารลอยน�า้ ซึง่ยาบ้าจะถกูผลติบนเรือท่ีทอดสมอนอก
ชายฝ่ัง ในเดือนกรกฎาคม ชาวฮอ่งกงสี่คนถกูจบักมุบนเรือประมงท่ี
ทอดสมอในอา่วซบูกิซึง่เคยเป็นฐานทพัของกองทพัเรือสหรัฐฯ ชายทัง้
สี่คนปฏิเสธข้อหาผลติและขายยาบ้า และขณะนีย้งัถกูควบคมุตวัใน
เรือนจ�าเพ่ือรอการพิจารณาคดี 

นายฟาดลุลอน เจ้าหน้าท่ีอาวโุสในกระทรวงยตุธิรรมของ
ฟิลปิปินส์กลา่ววา่ การไลจ่บัขบวนการค้ายายาบ้าชาวจีนเชน่นีก็้ไม่
ตา่งอะไรกบัการเลน่เกมทบุตวัตุน่ซึง่คงไมมี่ทางส�าเร็จ

“คนพวกนีก็้แคห่าท่ีใหม ่ๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีคาดไมถ่งึไปเร่ือยๆ” หาก
รัฐบาลของนายดแูตร์เตอยากก�าจดัยาบ้าให้หมดไปจากท้องถนน
จริงๆ นายฟาดลุลอนกลา่ว “สดุท้ายแล้วรัฐบาลก็ต้องไปท่ีต้นตอของ
ปัญหา และด�าเนินการหารือในระดบัสงูวา่จะแก้ปัญหานีอ้ยา่งไร นัน่
คือการพดูคยุกบัรัฐบาลจีน”  o
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กลุม่เกษตรกรชาวเกาหลีใต้ท่ีโกรธเคืองได้เดนิทางไปยงักรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือประท้วงการน�าเข้า
สนิค้าราคาถกูซึง่เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดจากการค้าเสรีท่ีคนเหลา่นีร้ะบุ
วา่ท�าให้ธรุกิจของตนนัน้ล้มเหลว 

เกษตรกรกลุม่นีไ้ด้บกุเข้าไปยงัท่ีประชมุองค์การการค้าโลกในกรุง
ไนโรบี และในขณะท่ีฝนเทลงมาเป็นสายนอกหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ
เคนยา กลุม่คนดงักลา่วท่ีประกอบไปด้วยเกษตรกร 15 คน ก็ร้องเพลง
ส�าหรับการประท้วงและชปู้ายท่ีมีข้อความวา่ “ตอ่ต้านองค์การการค้า
โลก สนบัสนนุอธิปไตยทางอาหาร” 

“เรามาท่ีน่ีในฐานะตวัแทนของสมาคมชาวนาสตรีเกาหลีเพ่ือ
ตอ่ต้านองค์การการค้าโลก” นางแฮ ยอน ชงุ โฆษกของกลุม่กลา่ว 
“องค์การการค้าโลกได้บงัคบัให้เราเปิดตลาดเพ่ือรับผลติผลทางการ
เกษตรของตา่งชาตท่ีิมีราคาถกู เม่ือผลติผลดงักลา่วเข้าสูต่ลาด ราคา
สนิค้าก็ตกฮวบลง เกษตรกรเกาหลีจงึไมส่ามารถแขง่ขนักบัราคาเหลา่
นัน้ได้ คนเหลา่นีต้้องเป็นหนีแ้ละต้องเลกิท�าการเกษตร” 

 องค์การการค้าโลกซึง่เป็นองค์กรระหวา่งรัฐบาลท่ีก�ากบัดแูลการ
ค้าระหวา่งประเทศในหมูส่มาชิกท่ีมีอยู ่164 ประเทศ ได้เร่ิมท่ีจะให้
ความสนใจกบัค�าร้องเรียนดงักลา่ว องค์การการค้าโลกได้ระบขุ้อดี 10 
ประการในการเข้าร่วมกลุม่ และสะท้อนให้เหน็ถงึสทิธิมนษุยชนท่ีได้
รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางตัง้แตก่ารสง่เสริมสนัตภิาพไปจนถงึการ
ก�าหนดคา่ครองชีพท่ีเหมาะสม 

นายไมเคลิ มวัร์ อดีตผู้อ�านวยการองค์การการค้าโลกและอดีต
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กลา่วกบั ฟอรมั วา่ ตนเหน็ด้วยกบัแนวคดิ
เร่ืองข้อตกลงทางการค้าท่ีสง่เสริมสทิธิมนษุยชนภายใต้เง่ือนไขบาง
ประการ 

“ผมคดิวา่การค้าระหวา่งประเทศชว่ยสง่เสริมสทิธิมนษุยชนได้
จริงเพราะการค้าท�าให้ประเทศร�่ารวยมากขึน้” นายมวัร์กลา่ว “มนั
ท�าให้การศกึษาและการพฒันาทกัษะเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง ดงันัน้
ประเทศก็จะพฒันาขึน้เม่ือประชาชนมีทกัษะมากขึน้ แตส่ทิธิมนษุยชน
ก็ไมใ่ชร่ากฐานของการค้า” 

ขอ้ตกลงทางการคา้แบบพหุภาคีในระดบัภมิูภาคสามารถ
พฒันาคุณภาพชีวติและช่วยสร้างโอกาส 

นายสทิธารถ ศรีวสัตาวา และ นายเจคอ็ป ดอยล์

สิทธิมนุษยชน
การพัฒนา
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เกษตรกรชาวเกาหลใีต้ถอืป้ายในระหว่างการชุมนุมในกรุงโซลเมือ่ปี พ.ศ. 2558 เพือ่ต่อต้านข้อตกลงการค้าเสรีกบัจนี ในช่วงสิบปีทีผ่่านมา เกษตรกรเกาหลใีต้ได้

แสดงความกงัวลเกีย่วกบัข้อตกลงต่าง ๆ มากขึน้เร่ือย ๆ เพราะข้อตกลงเหล่านีท้�าให้มกีารน�าเข้าสินค้าราคาถูกและท�าให้พชืผลในตลาดราคาตก  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ข้อตกลงท่ีมีอยู ่ 
อินโดเอเชียแปซฟิิกมีข้อตกลงการค้าเสรีแบบพหภุาคีในระดบัภมิูภาคมา
ตัง้แตช่ว่งกลางทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513-2522) ในบรรดาข้อตกลง
ทางการค้าท่ีส�าคญัท่ีสดุนัน้ สว่นหนึง่ได้แก่ ข้อตกลงทางการค้าเอเชีย
แปซฟิิก เขตการค้าเสรีสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(เขตการค้าเสรีอาเซียน) และเขตการค้าเสรีเอเชียใต้ 

ข้อตกลงทางการค้าเอเชียแปซฟิิกซึง่เก่าแก่ท่ีสดุนัน้ได้มีการลงนาม
ในปี พ.ศ. 2518 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือการสง่เสริมการพฒันา
เศรษฐกิจในหมูป่ระเทศท่ีเข้าร่วมซึง่ได้แก่ บงักลาเทศ จีน อินเดีย ลาว 
มองโกเลีย เกาหลีใต้และศรีลงักา การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามข้อตกลง
ต้องอาศยัองค์ประกอบทางด้านสนิค้าและบริการท่ีครอบคลมุ ระบบ
การลงทนุท่ีสอดคล้อง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยา่งอิสระโดย “การ
ใช้มาตรการการเปิดการค้าเสรีท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม” ตามท่ีคณะ
กรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาตสิ�าหรับเอเชียและ
แปซฟิิกระบ ุ

เขตการค้าเสรีอาเซียนได้รับการลงนามในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นข้อ
ตกลงระหวา่งสมาชิกของกลุม่การค้าอาเซียนเพ่ือลดภาษีน�าเข้าและ
อปุสรรคทางการค้าอ่ืน ๆ ในหมูส่มาชิกและเพ่ือดงึดดูการลงทนุโดยตรง
จากตา่งประเทศ ปัจจบุนัมีผู้ ร่วมลงนาม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน พมา่ 
กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทยและเวียดนาม 

เขตการค้าเสรีเอเชียใต้เป็นข้อตกลงท่ีลงนามในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือ
ก�าหนดเขตการค้าเสรีในหมูป่ระเทศสมาชิก ได้แก่ อฟักานิสถาน 
บงักลาเทศ ภฏูาน อินเดีย มลัดีฟส์ เนปาล ปากีสถานและศรีลงักา ความ
ส�าเร็จท่ีโดดเดน่คือข้อตกลงภายใต้กรอบการท�างานในปี พ.ศ. 2554 
เพ่ือลดภาษีศลุกากรส�าหรับสนิค้าทัง้หมดท่ีซือ้ขายกนัระหวา่งประเทศ
สมาชิกจนเป็นศนูย์ภายในปี พ.ศ. 2559 

นอกจากนี ้ทกุประเทศในอินโดเอเชียแปซฟิิกยงัเป็นสมาชิกของ
องค์การการค้าโลก ยกเว้นภฏูาน  

นายมวัร์ได้ยืนยนัถงึบทบาทของข้อตกลงทางการค้าในภมิูภาคอิน
โดเอเชียแปซฟิิกในการชว่ยให้สทิธิมนษุยชนเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้าง
ขวางในแงส่ทิธิในการท�างาน แตไ่มไ่ด้ระบวุา่ข้อตกลงเหลา่นีเ้ป็นหลกั
ประกนัสทิธิมนษุยชน “ข้อตกลงเหลา่นีห้มายถงึการเข้าถงึโอกาสท่ีดี
กวา่ท่ีเราเป็นอยูใ่นตอนนีร่้วมกนั” นายมวัร์กลา่วและเพ่ิมเตมิวา่ อยา่งไร
ก็ตาม ข้อตกลงดงักลา่วไมไ่ด้ “บงัคบัให้ประเทศตา่ง ๆ มีการเลือกตัง้” 

หากข้อตกลงการค้าเสรีไมส่ามารถท�าให้เกิดสทิธิตา่ง ๆ ได้โดยตรง 
เชน่ การเลือกตัง้เสรี บางทีการยกเลกิข้อตกลงชัว่คราวในรูปของการ
คว�่าบาตรอาจชว่ยได้ นายมวัร์เลา่ถงึประสบการณ์ของตนในการรือ้ถอน
ระบบการแบง่แยกสีผิวของแอฟริกาใต้ “แอฟริกาใต้ถกูคว�่าบาตร และ
ประเทศสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในการนี”้ นายมวัร์กลา่ว

นายมวัร์กลา่ววา่การค้าเสรีท�าให้เกิดความเป็นไปได้ในการคว�่าบาตร

การสง่เสริมการคุ้มครองสทิธิมนษุยชน
มมุมองของนายมวัร์สอดคล้องกบัรายงานผลการศกึษาขององค์การ
สหประชาชาตใินปี พ.ศ. 2557 หวัข้อ “การค้าในแปซฟิิกและสทิธิมนษุยชน” 

“ในแงก่ว้าง ๆ การเตบิโตทางเศรษฐกิจด้วยวิถีทางการค้าเสรี
สามารถเพ่ิมทรัพยากรท่ีชว่ยสนบัสนนุการยอมรับสทิธิมนษุยชน 
ตวัอยา่งเชน่ สทิธิทางด้านสขุภาพและสทิธิในการได้มาซึง่อาหาร” 
รายงานระบ ุ“ในขณะเดียวกนัก็มีความกงัวลวา่การค้าเสรีจะไมไ่ด้น�าไป
สูก่ารเตบิโตทางเศรษฐกิจเสมอไป และการเตบิโตทางเศรษฐกิจก็ไมไ่ด้
ท�าให้เกิดการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิมนษุยชนท่ีมากขึน้โดยอตัโนมตั”ิ 

รายงานนีไ้ด้พิจารณาประเดน็การลดภาษีน�าเข้าซึง่เป็นรากฐานท่ี
ส�าคญัของข้อตกลงสามฉบบัท่ีกลา่วถงึข้างต้น ตลอดจนองค์การการค้า
โลก ท่ีท�าให้รายได้จากภาษีโดยรวมลดลงในหลาย ๆ กรณีในประเทศ
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นเกาะในแปซฟิิกท่ีต้องพึง่พาการเก็บภาษีน�าเข้าเพ่ือเป็นคา่
ใช้จา่ยส�าหรับการบริการตา่ง ๆ เชน่ ถนน โรงเรียน การดแูลสขุภาพและ
การป้องกนัประเทศ รายงานให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิวา่ แม้อตัราภาษีน�าเข้าท่ี
ลดลงมกัจะหมายถงึตวัเลือกผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ส�าหรับผู้
บริโภค แตก็่ต้องแลกกบัการปรับปรุงระบบภาษีใหม ่สว่นใหญ่จะใช้วิธี
การก�าหนดภาษีมลูคา่เพ่ิม ณ จดุขายแทนการเก็บภาษีน�าเข้า ซึง่เป็น 
กระบวนการท่ีอาจต้องใช้เวลาหลายสบิปีหรือมากกวา่จงึจะสามารถ
ฟืน้ฟรูายได้จากภาษีให้อยูใ่นระดบัก่อนท่ีจะมีการลดภาษีน�าเข้า 

ในกรณีความไมเ่สมอภาคในภาคเกษตรกรรม นางชงุซึง่เป็นหนึง่ในผู้
ประท้วงกลา่ววา่ สมาชิกในกลุม่ของตนได้รับความเดือดร้อนอยา่งรุนแรง
จากข้อตกลงขององค์การการค้าโลก แม้นางชงุจะยอมรับวา่บริษัทขนาด
ใหญ่ตา่ง ๆ ของเกาหลี เชน่ ซมัซงุ อาจได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดงั
กลา่ว 

ในอินเดียซึง่เป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสองของ
โลกและปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจท่ีเตบิโตเร็วท่ีสดุในโลก เหตกุารณ์
กลบัเป็นไปในทางตรงกนัข้าม ตามรายงานของกองทนุการเงินระหวา่ง
ประเทศ แนวโน้มการเตบิโตทางเศรษฐกิจของอินเดียนัน้สอดคล้องกบั
การเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลกและการเข้าร่วมข้อตกลงทางการ
ค้าเอเชียแปซฟิิกและเขตการค้าเสรีเอเชียใต้ ตลอดจนข้อตกลงอ่ืน ๆ ท่ี
ครอบคลมุน้อยกวา่ นอกจากนี ้ผลติผลทางการเกษตรยงัเป็นสนิค้าท่ี
อินเดียสง่ออกมากท่ีสดุเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศโดยปริมาตร ตาม
ข้อมลูของบริษัทเมอร์สก์ ไลน์ ซึง่เป็นบริษัทขนสง่ระหวา่งประเทศชัน้
น�า ดชันีการพฒันามนษุย์ของอินเดีย ซึง่เป็นดชันีทางสถิตแิบบองค์รวม
ท่ีรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการคาดหมายคงชีพ การศกึษาและรายได้เฉลี่ย
ตอ่หวันัน้ อยูท่ี่ระดบัสงูตลอดเวลา โดยเพ่ิมขึน้ในอตัรากวา่ร้อยละ 60 
นบัตัง้แตปี่ พ. ศ. 2523 เป็นต้นมา 

อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์ท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัจากการค้าโลก ซึง่
เหน็ได้จากสถานการณ์ท่ีเลวร้ายของเกษตรกรเกาหลีใต้ ก็ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ี
องค์การการค้าโลกเพิกเฉย 

“ปัญหาท่ีเรามีในการค้าคือการเกษตรและผลติผลเหลา่นีไ้มไ่ด้รับการ
ดแูลอยา่งครอบคลมุเพียงพอ” นายมวัร์กลา่ว “และยงัมีงานท่ีต้องท�าเพ่ือ
แก้ไขปัญหานี”้ 

รายงานขององค์การสหประชาชาตริะบวุา่ งานดงักลา่วรวมถงึการ
ก�าหนดข้อตกลงทางการค้าในอนาคตท่ีให้ความสนใจกบัสทิธิมนษุยชน
มากขึน้ “เพ่ือพฒันาผลลพัธ์ของการเปิดการค้าเสรี” 
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การตระหนกัถงึผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้
สิง่ท่ีรายงานระบวุา่เป็น “แนวทางทางการค้าและการลงทนุท่ีมุง่เน้น
สทิธิมนษุยชน” นัน้ประกอบด้วยหลกัการ 7 ข้อ ซึง่รวมถงึการก�าหนด
ให้ตวัแสดงท่ีเป็นรัฐรับผิดชอบเร่ืองการก�าหนดข้อตกลงทางการค้าท่ี
ค�านงึถงึหลกัการไมเ่ลือกปฏิบตั ิการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุกลุม่
รวมทัง้กลุม่ชายขอบ และสง่เสริมความร่วมมือและการให้ความชว่ย
เหลือระหวา่งประเทศ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ประเทศท่ียากจนกวา่จะได้รับ
ประโยชน์จากการค้าเชน่เดียวกนั 

เพ่ือให้บรรลแุนวทางใหมนี่ ้รายงานฉบบันีแ้นะน�าให้รัฐบาลของ
ประเทศตา่ง ๆ ตระหนกัถงึภาระหน้าท่ีของตน “เพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อ
ผกูพนัท่ีเกิดจากข้อตกลงทางการค้าจะชว่ยให้ตระหนกัถงึสทิธิมนษุย
ชนและไมบ่ัน่ทอนสทิธิดงักลา่ว” 

“ประเดน็นีชี้ใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็นเร่งดว่นในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีด้านการค้าและผู้ เจรจาตอ่รองเพ่ือ
ท�าความเข้าใจเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน” รายงานดงักลา่วระบ ุ“และเพ่ือ
รวบรวมการประเมินและมาตรการตา่ง ๆ ท่ีมุง่เน้นสทิธิเข้าไว้ในข้อ
ตกลง ในทางกลบักนั การพฒันาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีด้าน
สทิธิมนษุยชนและสถาบนัด้านสทิธิมนษุยชนแหง่ชาตนิัน้เป็นสิง่ส�าคญั
เพ่ือจะสามารถรับมือกบัปัญหาทางด้านการค้า”  

การสร้างขีดความสามารถดงักลา่วจ�าเป็นต้องกระท�าในประเทศ
ท่ีพฒันาน้อยกวา่ ซึง่เหน็วา่ผลประโยชน์ของตนถกูมองข้ามในการ
เจรจาทางการค้าระดบัโลก นายเซลมิ ไรฮนั หนึง่ในผู้ เขียนรายงานของ 
อง์การสหประชาชาตแิละศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยัธากาในบงักลาเทศกลา่ว 

“ประเทศท่ีพฒันาน้อยกวา่น�าวิธีการบางอยา่งของผู้ เลน่เชิงรับมาใช้
บอ่ยเกินไปในการเจรจาทางการค้า” นายไรฮนักลา่ว “ดงันัน้ ประเทศ
เหลา่นีจ้งึไมค่อ่ยกระตือรือร้น และไมว่า่จะมีข้อตกลงใดเกิดขึน้ในระดบั
โลก ประเทศเหลา่นีก็้ต้องยอมรับโดยไมมี่อิทธิพลอะไรมาก ผมคดิวา่
ประเทศเหลา่นีต้้องรวมตวักนัเป็นกลุม่โดยมีจดุมุง่หมายร่วมกนั เพ่ือให้

เกิดชมุชนของประเทศท่ีพฒันาน้อยกวา่ภายในองค์การการค้าโลก” 
นายไรฮนักลา่วเพ่ิมเตมิวา่ ชมุชนดงักลา่วสามารถสนบัสนนุกลุม่

ประเทศท่ีพฒันาน้อยกวา่ท่ีมีอยู ่36 ประเทศภายในองค์การการค้าโลก 
นายไรฮนัระบวุา่ หนึง่ในประเดน็หลกัท่ีมีความส�าคญัตอ่กลุม่ประเทศ
ท่ีพฒันาน้อยกวา่คือความต้องการท่ีจะเข้าถงึตลาดอาหารของประเทศ
ท่ีพฒันาทางเศรษฐกิจมากกวา่ได้อยา่งเสรีมากขึน้ในระยะยาว ซึง่
กลุม่ประเทศท่ีพฒันาน้อยกวา่อาจต้องปฏิรูประบบภาษีน�าเข้าและ
เงินอดุหนนุทางการเกษตร ความเข้าใจท่ีดีขึน้ในเร่ืองการค้าระหวา่ง
ประเทศและกฎหมายการค้าในสว่นของผู้ เจรจาตอ่รองของกลุม่
ประเทศท่ีพฒันาน้อยกวา่ นอกเหนือจากการเจรจาตามจดุมุง่หมายท่ีมี
ร่วมกนั จะชว่ยให้บรรลเุป้าหมายนีไ้ด้ 

“หนึง่ในหลกัพืน้ฐานของสทิธิมนษุยชนคือการมีอิสระทางเศรษฐกิจ
ของผู้คนท่ีมีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันานี”้ นายไรฮนักลา่ว “สทิธิ
มนษุยชนทางการค้าเหลา่นีต้้องมีการแสดงออกอยา่งมีประสทิธิภาพ 
นา่เสียดาย ผมคดิวา่ในการเจรจาทางการค้าหลาย ๆ ครัง้ไมไ่ด้ให้
ความส�าคญักบัเร่ืองนี ้สทิธิมนษุยชนอาจถกูนิยามและตีความไปตาม
บริบทท่ีแตกตา่งกนั แตก็่มีความส�าคญัพอท่ีจะได้รับความเอาใจใส่
อยา่งจริงจงัโดยองค์การการค้าโลก และอาจต้องมีการก�าหนดนิยาม
บางอยา่งของสทิธิมนษุยชนท่ีสอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าและ
เศรษฐกิจ” 

การยกระดบัมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าเพ่ือให้มีการพิจารณา
เร่ืองสทิธิมนษุยชนอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ เป็นความต้องการ
ท่ีมากเกินไปหรือไม ่ประเทศตา่ง ๆ จะให้ความส�าคญักบัเร่ืองนีเ้ป็น
ล�าดบัต้น ๆ หรือไม ่ 

“แนน่อนวา่บรรดาประเทศควรท�าเชน่นัน้” นายมวัร์กลา่ว “เม่ือ
ประเทศตา่ง ๆ ร�่ารวยขึน้ ความคาดหวงัก็มีมากขึน้ อยา่งท่ีเราได้เหน็วา่
มนัเกิดขึน้ในภมิูภาคของผม รวมถงึเกาหลีใต้ ไต้หวนั ญ่ีปุ่ นและอ่ืน ๆ 
เราทกุคนตา่งใจร้อน เราเบ่ือหนา่ยท่ีต้องรอเป็นเวลานานเพ่ือให้มนัเกิด
ขึน้ แตม่นัก็เกิดขึน้ได้”  o

เกษตรกรเกาหลใีต้คน
หน่ึงเผากอข้าวในระหว่าง
การชุมนุมในกรุงโซลเมือ่
ปี พ. ศ. 2557 เพือ่ต่อต้าน
ข้อตกลงทางการค้ากบัจนี  
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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กองทพัเรือนิวซีแลนด์ส่งเสริมการ
เขา้ร่วมการฝึกแบบพหภุาคีและ
การประชมุดา้นความมัน่คง  
เพือ่สนบัสนุความมัน่คงในภูมิภาค

การสร้างขีดความ

น.อ. เชน อาร์นเดลล์/กองทพัเรือนิวซีแลนด์ 

สามารถ
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นเดินเรือมากมายอาจจะพดูได้วา่นิวซีแลนด์เป็น
ประเทศสดุท้ายท่ีเจริญแล้วในเขตซีกโลกใต้ก่อนท่ีจะเข้า
สูแ่อนตาร์กติกา นิวซีแลนด์ซึง่ตัง้อยู่ในมมุตะวนัตกเฉียง

ใต้ทางตอนลา่งของมหาสมทุรแปซิฟิก เป็นประเทศแห่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและมีประชาชนท่ีน่าภาคภมิูใจ 
4.7 ล้านคนกระจายอยู่ทัว่ประเทศท่ีมีพืน้ท่ี 268,107 ตาราง
กิโลเมตร

นอกจากนี ้นิวซีแลนด์ยงัมีเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 4 ล้าน
ตารางกิโลเมตร ซึง่ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสี่ของโลก และมีปลา 
ตลอดจนแหลง่ทรัพยากรใต้ทะเลท่ีอดุมสมบรูณ์ นโยบาย
เสรีนิยมของรัฐบาลแตล่ะชดุท่ีเข้ารับชว่งบริหารประเทศในชว่ง
สามทศวรรษท่ีผา่นมาได้สนบัสนนุการเติบโตของประเทศและ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ เม่ือบวกกบัการพฒันาและนโยบาย
ตา่งประเทศท่ีเป็นอิสระท่ีมีความสมบรูณ์เตม็ท่ีในชว่งเวลา
เดียวกนั สถานภาพของนิวซีแลนด์ในฐานะเสียงท่ีเป็นเหตเุป็น
ผลในกิจการโลกก็เตบิโตขึน้

แม้นิวซีแลนด์จะตัง้อยู่อย่างคอ่นข้างโดดเด่ียวในทาง
ภมิูศาสตร์ แตก็่สามารถท�างานร่วมกบัพนัธมิตรตา่ง ๆ 
มากมายเพ่ือแก้ไขความท้าทายด้านความมัน่คงท่ีเพ่ิมขึ ้ 
นเร่ือย ๆ กองทพัเรือนิวซีแลนด์ได้เดินทางไปปฏิบตัิหน้าท่ีทัว่
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสนบัสนนุ
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีความคิดท่ีคล้ายกนัในเร่ืองการรักษาความ
มัน่คงในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก

 
พืน้ที่ท้าทายภายใต้ความรับผิดชอบ 
พล.ร.ต. จอห์น มาร์ตนิ ผู้บญัชาการทหารเรือได้กลา่วปราศรัย
ในท่ีประชมุความมัน่คงทางทะเลเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 ท่ีเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของการเฉลมิฉลองเน่ืองในวนัครบรอบ 75 ปีแหง่การสถาปนา
กองทพัเรือ พล.ร.ต. มาร์ตินได้อธิบายวา่ นิวซีแลนด์ “ไมใ่ช่
ประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็ท่ีมีกองทพัเรือขนาดเลก็ แตเ่ป็น
ประเทศขนาดใหญ่ตดิมหาสมทุรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทางทะเล
ท่ีส�าคญั” พืน้ท่ีปฏิบตัิการของกองทพัเรือนิวซีแลนด์ทอดยาว
ตัง้แตเ่ส้นศนูย์สตูรไปจนเกือบจะถงึขัว้โลกใต้เทา่ท่ีเรือจะแลน่ไป
ได้ก่อนท่ีจะสดุเขตทวีป กองทพัเรือนิวซีแลนด์ได้สนบัสนนุเรือ 
อากาศยานและก�าลงัพลให้กบัพนัธมิตรและกองก�าลงัทางทะเล
นานาชาติในอา่วอาหรับ จดัสง่เรือและขีดความสามารถตา่ง ๆ 
เชน่ ชดุบญัชาการและชดุท�าลายวตัถรุะเบดิออกไปปฏิบตัิ

ภารกิจด้วยตนเอง ให้ความร่วมมือและ
แนวทางปฏิบตัใินเร่ืองความเช่ียวชาญ
ตา่ง ๆ ของกองทพัเรือแก่บคุลากรด้าน
การขนสง่เพ่ือจะสามารถเข้าร่วมการ
ฝึกและการปฏิบตักิารทัว่โลก และ
ภายในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตน

นัน้ กองทพัเรือนิวซีแลนด์ปฏิบตัภิารกิจหลากหลายประเภทท่ี
ครอบคลมุการปฏิบตักิารทกุระดบัท่ีกองทพัเรือใด ๆ ในยคุใหม่
ได้รับการคาดหวงัวา่จะท�าได้ น่ีไมใ่ชค่วามส�าเร็จเพียงเลก็น้อย
ส�าหรับกองทพัเรือท่ีมีเรือเพียง 11 ล�า และมีนายทหาร กะลาสี
เรือและเจ้าหน้าท่ีพลเรือนมากกวา่ 2,000 คนเลก็น้อยท่ีอยูห่า่ง
จากประเทศเพ่ือนบ้านและพนัธมิตรท่ีใกล้ท่ีสดุคือออสเตรเลีย
เป็นระยะทาง 1,000 ไมล์ทะเล

ในฐานะกองทพัเรือขนาดเลก็ท่ีต้องรับผิดชอบพืน้ท่ี
มหาสมทุรขนาดใหญ่ กองทพัเรือนิวซีแลนด์มีบทบาทส�าคญั
ภายใต้กองทพันิวซีแลนด์ในการสง่เสริมองค์ประกอบตา่ง ๆ ของ
ก�าลงัอ�านาจแหง่ชาต ิ(การทตู ข้อมลู การทหารและเศรษฐกิจ) 
กองทพัท่ีนา่เช่ือถือเป็นสิง่จ�าเป็นตอ่การปกป้องการอ้างสทิธิ
อธิปไตยของประเทศและท�าให้พนัธมิตรด้านความมัน่คงเช่ือมัน่
วา่นิวซีแลนด์สามารถพึง่พาได้ในยามวิกฤต ขีดความสามารถ
อนัเป็นเลศิของกองทพัชว่ยให้รัฐบาลมีความยืดหยุน่มากขึน้
เม่ือตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉินและภยัคกุคามด้านความมัน่คงใน
ประเทศ เชน่ เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวขนาด 7.8 ท่ี เมืองไคครูา 
นิวซีแลนด์ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เน่ืองจากกองทพัเรือมีขนาดเลก็ ผู้ นิยมความเป็นจริงอาจ
โต้แย้งได้วา่นิวซีแลนด์ก�าลงัมีความเสี่ยงมากขึน้เร่ือย ๆ ใน
ด้านความสามารถในการป้องกนัตนเองในซีกโลกใต้ และการ
ปกป้องผลประโยชน์ด้านความมัน่คงของชาติในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัว่
โลก แนวโน้มโลกในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ 
การเติบโตของประชากรและการย้ายถ่ินฐาน อดุมการณ์ท่ี
เพ่ิมมากขึน้ การขาดแคลนทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภมิูอากาศก�าลงัเร่ิมสง่ผลตอ่ภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก แน่นอนวา่ไม่ช้าก็เร็วแนวโน้มเหลา่นีจ้ะสง่ผลโดยตรง
ตอ่ความสามารถของนิวซีแลนด์ในการรักษาความมัน่คงในเขต
เศรษฐกิจจ�าเพาะของตน ในฐานะประเทศติดทะเลท่ีต้องพึง่พา
การค้าทางทะเลเกือบทัง้หมด การท่ีกองทพันิวซีแลนด์และ
กองทพัเรือนิวซีแลนด์เข้าไปมีสว่นร่วมกบัพนัธมิตรและหุ้นสว่น
ในด้านการรักษาความมัน่คงทางทะเลและการปกป้องระบบ
รักษาความมัน่คงระหวา่งประเทศท่ีกว้างขึน้ จะเป็นสิ่งส�าคญั
ย่ิงตอ่การรักษาความมัน่คงของประเทศ

ในแงข่องภมิูศาสตร์การเมือง สิง่ส�าคญัตอ่ความส�าเร็จของ
นิวซีแลนด์คือความสามารถในการบริหารจดัการความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจและความมัน่คง ซึง่บรรลผุลได้ด้วยการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีแข็งแกร่งท่ีมีความโปร่งใสและ
มีความไว้วางใจซึง่กนัและกนั นอกเหนือจากความสมัพนัธ์ด้าน
ความมัน่คงทางกลาโหมอยา่งใกล้ชิดกบัออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ได้มีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมในสถาบนัแบบพหภุาคีท่ีเสริมสร้าง
บรรทดัฐานสากลและสง่เสริมการเจรจาระหวา่งประเทศ 
นิวซีแลนด์ปฏิบตัติามแนวทางการทตูกลาโหมโดยใช้ทรัพยากร
และขีดความสามารถของตนในยามสงบและในชว่งท่ีมีความขดั

ค

เฮลคิอปเตอร์ของกอง
ทพัเรือนิวซีแลนด์
ท�าการส่งก�าลงัเพิม่
เตมิในแนวดิง่ในเวลา
กลางคนื 
กองทพัเรือนิวซีแลนด์
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แนวโนม้โลกในเร่ืองการ
เปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร์ 
การเติบโตของประชากรและการ
ยา้ยถ่ินฐาน อดุมการณ์ทีเ่พ่ิมมาก
ข้ึน การขาดแคลนทรพัยากรและ
การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิ
อากาศก�าลงัเร่ิมส่งผลต่อภูมิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิก แน่นอนว่า
ไม่ชา้ก็เร็วแนวโนม้เหล่านีจ้ะส่ง
ผลโดยตรงต่อความสามารถของ
นิวซีแลนด์ในการรกัษาความมัน่คง
ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของตน 

เรือเอชเอม็เอน็ซีเอส เวลลงิตนั ล่อง
ผ่านพืน้ทีน่�า้แขง็ในระหว่างการปฏิบัติ
การในมหาสมุทรใต้ 
กองทพัเรือนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์
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แย้งเพ่ือสนบัสนนุนโยบายตา่งประเทศท่ีส�าคญัของรัฐบาล และมีสว่น
ร่วมในการรักษาสนัตภิาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศ

กลยุทธ์การปฏสัิมพนัธ์ทางกลาโหมระหว่างประเทศ 
ส�าหรับประเทศเลก็ ๆ ท่ีมีกองทพัคอ่นข้างเลก็ กระทรวงกลาโหมบวก
กบักลยทุธ์การปฏิสมัพนัธ์ทางกลาโหมระหวา่งประเทศชว่ยให้เจ้าหน้าท่ี
รัฐบาลนิวซีแลนด์มุง่เน้นท่ีการปฏิสมัพนัธ์ทางกลาโหมระหวา่งประเทศ
ในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์การปฏิสมัพนัธ์ทาง
กลาโหมระหวา่งประเทศยงัชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีกลาโหมบรรลผุลประโยชน์
ของนิวซีแลนด์ ควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างช่ือเสียงของประเทศในฐานะ
หุ้นสว่นระหวา่งประเทศท่ีมีความรับผิดชอบและมีสว่นร่วมในสนัตภิาพ 
ความมัน่คงและเสถียรภาพในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก กิจกรรม
ทัง้หมดนีช้ว่ยสง่เสริมความเจริญรุ่งเรืองของนิวซีแลนด์ ความสมัพนัธ์
ด้านความมัน่คงเชิงยทุธศาสตร์หลาย ๆ รูปแบบจะมีลกัษณะเฉพาะใน
เร่ืองกิจกรรมการปฏิสมัพนัธ์ท่ีผสมผสานกนั ได้แก่ การประชมุประจ�า
ปีระหวา่งเจ้าหน้าท่ีกลาโหมระดบัสงู การแลกเปลี่ยนบคุลากรทาง
กลาโหม การฝึกร่วมทางทหาร การไปเยือนของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงู และ
การแบง่ปันข้อมลูในการประชมุด้านความมัน่คงท่ีมีอยูม่ากมายในระดบั
ภมิูภาคและระดบัโลก

ในภมิูภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก กองทพันิวซีแลนด์ได้เข้าร่วมใน
การฝึกร่วม การฝึกผสม และการฝึกเฉพาะเหลา่หรือกิจกรรมตา่ง ๆ
มากกวา่ 100 ครัง้ตอ่ปี ตวัอย่างเช่น การฝึกเบอร์ซามาท่ีน�าโดย
สิงคโปร์หรือมาเลเซียท่ีมีมายาวนานในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ (ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงด้านการป้องกนัประเทศระหวา่ง
สมาชิกห้าประเทศเพ่ือป้องกนัคาบสมทุรมลาย ูห้าประเทศนีป้ระกอบ
ด้วยออสเตรเลีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์และสหราชอาณาจกัร) 
การฝึกริม ออฟ เดอะ แปซิฟิก ซึง่เป็นการฝึกทางทะเลแบบพหภุาคีท่ี
น�าโดยสหรัฐฯ ท่ีจดัขึน้ทกุ ๆ สองปีในแปซิฟิก และการฝึกชดุทรอปิก
ท่ีน�าโดยกองทพันิวซีแลนด์ ซึง่เป็นการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัิท่ีช่วยสร้างความร่วมมือในแปซิฟิก
ตะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่เก่ียวข้องกบัหุ้นสว่นตา่ง ๆ ในภมิูภาคตัง้แตห่มู่

เกาะแปซิฟิกเร่ือยไปจนถึงภมิูภาคท่ีกว้างใหญ่กวา่อย่างอินโดเอเชีย
แปซิฟิก การปฏิสมัพนัธ์และการเข้าร่วมการประชมุด้านความมัน่คงใน
ภมิูภาค เช่น การประชมุรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมแห่งเอเชีย
กบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมประเทศคูเ่จรจา ซึง่ช่วยพฒันา
และเพ่ิมพนูขีดความสามารถด้านความมัน่คงทางทะเลเชิงร่วมมือและ
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ

การเข้าร่วมในการประชมุดงักลา่วแสดงให้เหน็วา่นิวซีแลนด์
สามารถมีสว่นร่วมในความมัน่คง และการดแูลรักษาเส้นทางคมนาคม
ทางทะเลของโลกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และท�างานในสภาพแวดล้อม
ระหวา่งประเทศร่วมกบัชาตติา่ง ๆ ท่ีมีความคดิท่ีคล้ายกนัในยามวิกฤต ิ

ส�าหรับกองทพัเรือนิวซีแลนด์ การเข้าร่วมการฝึกแบบพหภุาคีแสดง
ให้เหน็วา่กองทพัเรือนิวซีแลนด์สามารถรักษาความมัน่คงในภมิูภาค
รอบ ๆ นิวซีแลนด์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และชว่ยปกป้องภมิูภาคอินโด
เอเชียแปซฟิิกท่ีกว้างใหญ่กวา่

สดุท้ายนี ้การเข้าร่วมในการปฏิบตักิารของพนัธมิตรไดประสบความ
ส�าเร็จคือการพิสจูน์คณุคา่ของการลงทนุในการฝึกแบบพหภุาคีและการ
ประชมุด้านความมัน่คง ความไว้วางใจและความเข้าใจซึง่กนัและกนั
ท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วยงัท�าให้ชาตติา่ง ๆ ชว่ยเหลือกนัใน
ระหวา่งท่ีเกิดภยัพิบตัใินประเทศ การตอบสนองของรัฐบาลนิวซีแลนด์
ตอ่เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในเมืองไคครูาอาจจะไมป่ระสบความส�าเร็จ
อยา่งงา่ยดายหากไมส่ามารถร้องขอการสนบัสนนุจากหุ้นสว่นและ
เพ่ือนพ้องในท่ีประชมุรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมแหง่เอเชียกบั
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมประเทศคูเ่จรจาท่ีเคยร่วมฝึกในนา่นน�า้
ของนิวซีแลนด์ หรือเคยมาร่วมงานสวนสนามทางเรือระหวา่งประเทศ
เน่ืองในวนัครบรอบ 75 ปีแหง่การสถาปนากองทพัเรือ การตอบสนอง
ของนานาชาติเกิดขึน้แทบจะทนัที เรือทกุล�าท่ีออกปฏิบตัหิน้าท่ีได้ท่ีมี
ขีดความสามารถในการบรรทกุอากาศยานได้มุง่หน้าไปยงัพืน้ท่ีรวมพล
ในรูปของกลุม่เฉพาะกิจร่วมเพ่ือเตรียมพร้อมในการตอบรับค�าร้องขอ
ทางการทตูเพ่ือให้ความชว่ยเหลือ เหตกุารณ์นีเ้น้นให้เหน็ถงึคณุคา่ท่ี
นิวซีแลนด์ค�านงึถงึในการเข้าร่วมการปฏิสมัพนัธ์แบบพหภุาคีและการ
ประชมุด้านความมัน่คงในภมิูภาค  o

ชุดตรวจค้นทางเรือจาก
เรือเอชเอม็เอน็ซีเอส 
เวลลงิตนั ท�างานร่วม
กบัพนัธมติรต่าง ๆ ของ
นิวซีแลนด์ในแปซิฟิกใต้
กองทพัเรือนิวซีแลนด์
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นายสกอ็ต เดวารี 

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ของจีนและเขตอทิธพิล
ขีปนาวุธต่อตา้นเรอืผวิน�้าและเข
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วามชาตนิิยมของจีนก่อให้เกิดความตงึเครียดมากขึน้ในหมู่
ประเทศเพ่ือนบ้านและสหรัฐอเมริกา ซึง่มีความมุง่มัน่อยา่ง

ตอ่เน่ืองท่ีจะรักษาสนัตภิาพและความมัน่คงในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก

การแสดงออกของจีนและสหรัฐฯ ท่ีเป็นการตอบโต้กนัและกนัใน
ระดบัท่ีไมรุ่นแรงคือการจดัสง่ทรัพยากรตา่ง ๆ เข้าไปใกล้กองทพัของ
แตล่ะฝ่าย เคร่ืองบนิไอพน่สองล�าของกองทพัจีนท่ีบนิเข้าใกล้เคร่ือง
บนิลาดตระเวนล�าหนึง่ของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เหน็ถงึ
การปฏิสมัพนัธ์ทางทหารอนัตงึเครียดระหวา่งสองประเทศ เหตกุารณ์
ดงักลา่วไมใ่ชเ่ร่ืองปกตสิ�าหรับกองทพัหรือประเทศใด ๆ สถานการณ์
นีค้ล้ายกบัการแขง่ขนัหมากรุกขนาดเทา่ของจริง เพียงแตย่งัไมไ่ด้น�า
หมากท่ีมีอานภุาพมากท่ีสดุออกมาใช้เทา่นัน้

การแสดงก�าลงัอ�านาจหลกั ๆ ของสหรัฐฯ ในมหาสมทุรแปซฟิิก
ตอนเหนือคือการเคลื่อนก�าลงัหมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือ
คุ้มกนั ซึง่เป็นกองเรือท่ีประกอบไปด้วยเรือหลายล�าท่ีล้อมรอบเรือ
บรรทกุเคร่ืองบนิล�าใหญ่ขนาด 90,000 ตนัท่ีมีก�าลงัพลกองทพัเรือ
สหรัฐฯ ประมาณ 7,500 นาย หมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือ
คุ้มกนัคือหวัใจส�าคญัของการด�ารงขีดความสามารถในการปฏิบตัิ
การสว่นหน้าของกองทพัเรือสหรัฐฯ ในการปฏิบตัภิารกิจเพ่ือปกป้อง 
ป้องกนัและยดึมัน่ในการรักษาความมัน่คงทัว่โลก และจีนก็ตระหนกั
ถงึเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งดี หมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนัคือขีด
ความสามารถท่ีส�าคญัย่ิงตอ่สหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรในการแก้ไข
ข้อกงัวลหลายประการเก่ียวกบัการใช้อ�านาจละมนุและอ�านาจแข็ง

ดงันัน้ ผู้น�าระดบัสงูสดุของกองทพัอเมริกาจงึต่ืนตระหนกเป็น
อยา่งย่ิง เม่ือจีนซึง่มีการแผข่ยายลทัธิชาตนิิยมของตนในชว่งไม่
ก่ีปีท่ีผา่นมาได้พฒันาระบบขีปนาวธุกึง่ทอดตวัสองประเภทท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือโจมตีเรือในทะเล ระบบขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้
ของจีนมีพิสยัและขีดความสามารถในการยบัยัง้ท่ีมีประสทิธิภาพ
เพ่ือไมใ่ห้เรือตา่งชาตเิข้าถงึนา่นน�า้ท่ีอยูใ่กล้กบัจีน ซึง่รวมถงึหมูเ่รือ
บรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในทะเลจีนใต้
ซึง่จีนก�าลงัด�าเนินโครงการขยายพืน้ท่ี

ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ของจีนประกอบด้วย ตงเฟิง 21ดี 
(ดีเอฟ-21ดี) ซึง่เป็นขีปนาวธุพิสยักลางท่ีมีระยะมากกวา่ 1,450 
กิโลเมตร ถกูน�ามาใช้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2553 และ ตงเฟิง 26 (ดี
เอฟ-26) ซึง่เป็นระบบท่ีได้รับการพฒันาขึน้ในรุ่นนีท่ี้คาดวา่จะมีพิสยั

มากกวา่สองเทา่ของ ดีเอฟ-21ดี
ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ท่ีเป็นระบบปฏิบตักิารจะมีระบบ

อาวธุท่ีสามารถจบัต�าแหนง่เรือได้จากระยะไกลมากและยิงอาวธุท่ีมี
สมรรถนะท�าลายล้างได้ในระดบัความเร็วเหนือเสยีง พล.อ.เฉิน ปิง
เตอ๋ จากกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนจีนเรียกระบบนีว้า่ “ผู้ พิฆาต
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิ” ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 อาวธุดงักลา่ว
เป็นการเช่ือมโยงกนัระหวา่งระบบการสือ่สารท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยี
ขีปนาวธุเพ่ือให้จีนมีขีดความสามารถในระดบัสงูมากในการตอ่ต้าน
การเข้าถงึพืน้ท่ีและการปฏิเสธการใช้พืน้ท่ี เทคโนโลยีขีปนาวธุตอ่ต้าน
เรือผิวน�า้ซึง่เป็นการปลกุกระแสลทัธิชาตนิิยมของจีนนีเ้ป็นสว่นหนึง่
ของความพยายามท่ีมากขึน้ในการก�าหนดเขตอิทธิพล ความพยายาม
นีมี้ความซบัซ้อนมากกวา่การแสดงอิทธิพลของจีนในนา่นน�า้ท่ีอยูใ่กล้
ประเทศและอาจท�าให้จีนสญูเสยีผลประโยชน์ในระยะยาว

มีข้อกงัวลท่ีสมเหตสุมผลในเร่ืองความสามารถในการปฏิบตัิ
ภารกิจของกองทพัเรือสหรัฐฯ หากเทคโนโลยีขีปนาวธุตอ่ต้านเรือ
ผิวน�า้แพร่กระจายไปทัว่เอเชียและทัว่โลก แม้สหรัฐอเมริกาจะมี
ความพร้อมในระบบป้องกนัเพ่ือการตอบโต้ แตก่ารแพร่กระจายของ
เทคโนโลยีขีปนาวธุก็ท�าให้เกิดความกงัวลเป็นอยา่งย่ิง

ขดีความสามารถของขีปนาวุธตอ่ตา้นเรอืผวิน�้า  
ดีเอฟ-21ดี และ ดีเอฟ-26
การพฒันาขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ของจีนอาจเป็นความส�าเร็จ
ครัง้ส�าคญัในด้านระบบการปลอ่ยอาวธุเหนือเสียง เน่ืองจากระบบ
ขีปนาวธุนีมี้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการหาพิกดั มีรายงาน
ระบวุา่ ดีเอฟ-21ดี ท่ีสร้างโดยบริษัทไชนา แอโรว์สเปซ ไซแอนซ์ 
แอนด์ อินดสัทรี คอร์ป มีความก้าวหน้าท่ีส�าคญันอกเหนือไปจากขีด
ความสามารถทัว่ไปของเทคโนโลยีขีปนาวธุในปัจจบุนั นัน่ก็คือการ
เป็นขีปนาวธุหลายหวัรบท่ีสามารถเคลื่อนตวักลบัเข้าสูบ่รรยากาศ
ได้และสามารถก�าหนดเป้าหมายในการท�าลายล้างได้อยา่งอิสระ
แยกจากกนั ระบบนีท่ี้ปลอ่ยออกจากเคร่ืองยิงยกมมุตัง้ท่ีเคลื่อนย้าย
ได้ด้วยรถบรรทกุ 10 ล้อ มีวตัถปุระสงค์ในการประสานระหวา่งองค์
ประกอบตา่ง ๆ ในการก�าหนดเป้าหมายโดยใช้ดาวเทียมก�าหนด
ต�าแหนง่บนพืน้โลกและดาวเทียมสอดแนมหรือโดรนสอดแนมท่ีจะ
ถ่ายทอดข้อมลูต�าแหนง่เป้าหมายไปยงัโครงสร้างพืน้ฐานในการ
บงัคบับญัชา ในขอบเขตของระบบจรวดและขีปนาวธุนัน้ เทคโนโลยี

ค
ประชาชาตติอ้งเคารพสถาบนัระหวา่ง
ประเทศและมาตรฐานการปฏบิตัิ 
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ท่ีผา่นการทดสอบแล้วนีจ้ะเป็นความก้าวหน้าอนัย่ิงใหญ่ในการสร้าง
ขีดความสามารถ

ทะเลจีนใต้มีพืน้ท่ีประมาณ 1.83 ล้านตารางกิโลเมตร ดงันัน้ 
ขีปนาวธุท่ีสามารถโจมตีเรือขนาด 90,000 ตนัได้จากระยะทางหลาย
กิโลเมตรจงึมีข้อได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ มีขา่วลอืวา่ขีปนาวธุ ดีเอฟ-26 มี
พิสยัระหวา่ง 3,000 ถงึ 4,000 กิโลเมตรและมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว
จงึสามารถปลอ่ยออกไปได้ทนัทีท่ีได้รับข้อมลูเก่ียวกบัเป้าหมาย 
อยา่งไรก็ตาม ขีดความสามารถเฉพาะนีก็้ยงัไมไ่ด้รับการพิสจูน์

คนสว่นใหญ่เช่ือวา่ “ความสามารถในการอยูร่อดเทา่กบัความนา่
เช่ือถือ” ในแงข่องการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ และความคลอ่งแคลว่
ในการเคลื่อนท่ีก็มีสว่นชว่ยอยา่งย่ิงในเร่ืองการอยูร่อด เคร่ืองยิง
ขีปนาวธุพิสยักลางและพิสยัไกล ท่ีเคลื่อนย้ายได้ตลอดจนขีปนาวธุ
ท่ียิงจากเรือด�าน�า้จะท�าให้คลงัแสงอาวธุนิวเคลียร์ของประเทศมีขีด
ความสามารถมากขึน้อยา่งมาก

“ยทุธศาสตร์ขีปนาวธุท่ีเกิดขึน้ใหมข่องจีนจะมีความโดดเดน่ใน
เร่ืองการเพ่ิมขีดความสามารถในการอยูร่อดของผู้ ยิง การเพ่ิมความ

ยืดหยุน่ในการปฏิบตักิาร รวมถงึระยะทางสูเ่ป้าหมายและความ
แมน่ย�าท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั” ตามรายงานของศนูย์ขา่วกรอง
ทางอากาศและอวกาศแหง่ชาติ ขีดความสามารถในการโจมตีตาม
แบบในระยะไกล ซึง่รวมถงึขีปนาวธุพิสยักลางก�าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การพฒันา ศนูย์ขา่วกรองทางอากาศและอวกาศแหง่ชาติระบุ

การท�าความเข้าใจในวิธีการท่ีจีนเลือกใช้ในการพฒันาระบบ
และเคร่ืองมือของกองก�าลงัปืนใหญ่ท่ีสองแหง่กองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชน คือสิง่ส�าคญัท่ีท�าให้ตระหนกัวา่อะไรคือผลประโยชน์ท่ีมี
คา่มากท่ีสดุของภมิูภาค และระบบอาวธุใดท่ีบรรดาประเทศเพ่ือน
บ้านจะได้เหน็ในภารกิจของจีนในการตอ่ต้านการเข้าถงึพืน้ท่ีและการ
ปฏิเสธการใช้พืน้ท่ีหากความตงึเครียดทวีความรุนแรงขึน้

แม้จีนจะสร้างขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้พิสยักลางและเคร่ือง
ยิงในจ�านวนจ�ากดั แตเ่ทคโนโลยีนีก็้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือคกุคามเรือ
บรรทกุเคร่ืองบนิของฝ่ายตรงข้ามหากเรือเหลา่นัน้เคลื่อนท่ีเข้าใกล้
แนวชายฝ่ังของจีนภายในระยะ 900 ไมล์ทะเล ตามรายงานของกอง
บญัชาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 เก่ียวกบั

ยานพาหนะของกองทพัจนีบรรทุกขปีนาวุธต่อต้านเรือ
ผวิน�า้ ตงเฟิง 21ด ีผ่านประตูเทยีนอนัเหมนิในระหว่าง
การสวนสนามทางทหารในกรุงปักกิง่  รอยเตอร์
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กองทพัปลดปลอ่ยประชาชน
การสร้างระบบอาวธุ ดีเอฟ-21ดี และ ดีเอฟ-26 และขนาดท่ีคอ่น

ข้างเลก็ก็เป็นสิง่ส�าคญัด้วยเชน่กนั ขนาดท่ีเลก็ลงและยานพาหนะ
บรรทกุท่ีขบัเคลื่อนได้ท�าให้การตรวจจบัระบบอาวธุนีแ้ละการตรวจ
สอบการยิงท�าได้ยากขึน้ ซึง่จะแตกตา่งจากฐานยิงขีปนาวธุใต้ดนิท่ีมี
ความแข็งแกร่งส�าหรับยิงขีปนาวธุข้ามทวีป ซึง่มีขนาดใหญ่กวา่และ
เคลื่อนย้ายไมไ่ด้

ตามหลกัแนวความคิดนัน้ การปฏิเสธการใช้พืน้ท่ีไมใ่ชเ่ร่ือง
ใหมใ่นการท�าสงคราม ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้เป็นสว่นหนึง่ของ
แผนการของจีนท่ีจะขยายขอบเขตของอตัตาณตัไิปทัว่เอเชียและ
แปซฟิิกเหนือ วตัถปุระสงค์ในการสร้าง ดีเอฟ-21ดี ก็คล้ายกบั
การสร้างเกาะของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวนัออก ความ
พยายามดงักลา่วสว่นใหญ่แล้วไมไ่ด้เป็นเพราะเจตนาร้ายอนัโจง่แจ้ง
ตอ่สหรัฐฯ หรือผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ไปเสียทัง้หมด แตเ่ป็นเร่ือง
ของการขยายขอบเขตอิทธิพลของจีน ด้วยเหตนีุ ้จีนจงึน�าขีดความ
สามารถในการตอ่ต้านการเข้าถงึพืน้ท่ีและการปฏิเสธการใช้พืน้ท่ีมา
ผสมผสานกบัการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์และอตุสาหกรรมอวกาศ
และจรวดท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ ในการประชมุกบัเจ้าหน้าท่ี
ของกองก�าลงัปืนใหญ่ท่ีสองแหง่กองทพัปลดปลอ่ยประชาชนเม่ือ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 นายสี จิน้ผิง ประธานาธิบดีของจีนเรียก
กองก�าลงันีว้า่เป็น “ก�าลงัหลกัในการป้องปรามทางยทุธศาสตร์ของ
จีน เป็นสว่นสนบัสนนุเชิงกลยทุธ์ของประเทศในฐานะมหาอ�านาจ 
และเป็นรากฐานท่ีส�าคญัในการรักษาความมัน่คงแหง่ชาต”ิ ตามท่ี
เวบ็ไซต์ ChinaDaily.com ระบุ

การใช้ ดีเอฟ-21 ดี อาจน�าไปสูก่ารเพ่ิมระดบัความรุนแรงและ
การท�าสงครามอยา่งเตม็รูปแบบ เน่ืองจากเจตนาหลกัคือการโจมตี
เป้าหมายท่ีมีขนาดใหญ่มากและมีคา่ตอ่สหรัฐอเมริกา ซึง่แนน่อน
วา่สหรัฐฯ จะต้องโต้ตอบอยา่งไมต้่องสงสยั นอกจากนี ้การใช้อาวธุ
อยา่งมีประสทิธิผลท่ีสดุอาจเกิดขึน้ในการโจมตีครัง้แรกเน่ืองจาก
อาวธุนีใ้ช้ข้อมลูเครือขา่ยในการระบเุป้าหมาย มีขนาดเลก็เพ่ือจะ
สามารถเคลื่อนย้ายได้และซอ่นพรางได้งา่ย นกัวิจารณ์บางรายเน้น
วา่ จีนไมจ่�าเป็นต้องจ�ากดัการใช้เพียงแคห่วัรบธรรมดาแบบดัง้เดมิ
ในการโจมตีครัง้แรกของระบบอาวธุดงักลา่ว บางทีแล้วตามนโยบาย 
“ไมเ่ร่ิมใช้ก่อน” ของจีนในแงข่องอาวธุนิวเคลียร์นัน้ อาจเป็นเพราะ
จีนมีมาตรการการป้องปรามท่ีแข็งแกร่ง อยา่งไรก็ตาม การใช้
อาวธุปรมาณ ู(เชน่ การใช้ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ท่ีตดิตัง้หวัรบ
นิวเคลียร์) ใกล้กบัชายฝ่ังและทรัพยากรท่ีเป็นผลประโยชน์ของตนดู
เหมือนจะไมใ่ชว่ิธีท่ีสร้างสรรค์ เพราะจะท�าให้เกิดฝุ่ นกมัมนัตรังสี

ขอบเขตภยัคกุคามจากขีปนาวุธตอ่ตา้นเรอืผวิน�้า
ภยัคกุคามจากขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ ดีเอฟ-21ดี และ ดีเอฟ-26 
ของจีน คอ่นข้างจะได้รับความความส�าคญัน้อยกวา่วิกฤตการณ์
ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ในชว่งเจ็ดปีท่ีผา่นมา นบัตัง้แตก่ระทรวง
กลาโหมสหรัฐฯ ระบวุา่ระบบขีปนาวธุดงักลา่วคือความเป็นไปได้ใน
การปฎิบตักิาร ความเสื่อมถอยของตะวนัออกกลาง การก�าเนิดรัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ตลอดจนภยัคกุคามและเหตฉุกุเฉินอ่ืน ๆ
ได้รับความสนใจอยา่งเร่งดว่นมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม ด้วยความ

ตงึเครียดท่ีเพ่ิมมากขึน้ในทะเลจีนใต้ในขณะนีแ้ละแนวโน้มท่ีจีนจะ
น�าขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ไปไว้ตามเกาะตา่ง ๆ ท่ีจีนสร้างขึน้ การ
พิจารณาผลกระทบของระบบอาวธุนีอี้กครัง้จงึเป็นเร่ืองท่ีสมควร

กองทพัเรือสหรัฐฯ และกองทพัเรืออ่ืน ๆ ทัว่โลกได้ใช้งบประมาณ
หลายพนัล้านในการสร้างระบบป้องกนัภยัพิสยักลางเพ่ือตรวจจบั
และท�าลายกระสนุท่ีถกูยิงเข้ามา เชน่ ระบบป้องกนัระยะประชิดฟา
ลงัซ์ อยา่งไรก็ตาม ขีดความสามารถในการป้องกนัเหลา่นีโ้ดยทัว่ไป
จะไมส่ามารถโจมตีหรือท�าลายขีปนาวธุท่ีพุง่สูเ่รือได้ ในปี พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ. 2558 กองบญัชาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้แสดง
ให้เหน็ถงึความสามารถในการโจมตีดาวเทียมในวงโคจรและการ
สกดักัน้ขีปนาวธุโดยใช้ขีปนาวธุ เอสเอม็-3 บลอ็ก ไอบี ท่ีได้รับการ
ดดัแปลงท่ีปลอ่ยจากจากระบบป้องกนัเอจิส

หากมีการผลติเป็นจ�านวนมากในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม ขีปนาวธุ
ตอ่ต้านเรือผิวน�า้อาจมีบทบาทในการตอ่ต้านหมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิ
และกองเรือคุ้มกนัในการปฏิบตักิารของกองทพัเรือสหรัฐฯ ตวัอยา่ง
เชน่ ในกรณีท่ีจีนใช้ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้เพ่ือตดัสายการสง่ก�าลงั

หากดีเอฟ-26 ท�างานได้อยา่งท่ีคาดหวงัตามแผนปฏิบตักิาร และ
การใช้ดาวเทียมตามเวลาจริงตลอดจนการเจาะระบบข้อมลูท�าให้
สามารถหาต�าแหนง่ของเรือบรรทกุน�า้มนัเชือ้เพลงิหรือเรือฟริเกต
ขนาดเลก็ได้ จีนอาจตอ่ต้านหมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้ม
กนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยท�าให้ระยะทางท่ีหา่งไกลมากและขีด
ความสามารถของกองทพัเรือสหรัฐฯ กลายเป็นข้อเสียเปรียบ

ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้อาจมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการปฏิเสธการ
ใช้พืน้ท่ี แตส่ิง่ท่ีนา่สนใจคือการน�าอาวธุชนิดนีม้าใช้เป็นสิง่ท่ีอาจไม่
คุ้มคา่ นอกจากนีย้งัมีความเช่ือมโยงระหวา่งเป้าหมายทางการเมือง
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความพยายามในการหาวิธีแก้ปัญหา
ร่วมกนัส�าหรับกองทพัเรือของชาตติา่ง ๆ ท่ีแลน่เรืออยูใ่กล้นา่นน�า้จีน

อยา่งไรก็ตาม การมองวา่กองทพัเรือสหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือเชิง
นโยบายในการปฏิบตัิการเชิงรุกล้วน ๆ นัน้ก็เพ่ือลดบทบาทของหมู่
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนัในด้านการรักษาเสถียรภาพ
ของโลก นอกเหนือจากการปกป้องผลประโยชน์ทางด้านความมัน่คง

“ยุทธศาสตรข์ปีนาวุธที่เกดิขึน้
ใหมข่องจนีจะมคีวามโดดเดน่ใน
เรื่องการเพิ่มขดีความสามารถ
ในการอยูร่อดของผูย้งิ การ
เพิ่มความยดืหยุ่นในการปฏบิตัิ
การ รวมถงึระยะทางสูเ่ป้า

หมายและความแมน่ย�าที่เพิ่มขึน้
อยา่งมนียัส�าคญั”

— ศนูยข์า่วกรองทางอากาศและอวกาศแหง่ชาติ
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ของอเมริกาแล้ว หมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนัยงัเป็น 
กองเรือปฏิบตักิารระดบัโลกท่ีมีความยืดหยุน่ส�าหรับการสนบัสนนุ

การเฝ้าระวงัสถานการณ์ท่ี
ส�าคญัย่ิงทางด้านมนษุยธรรม 
สิง่แวดล้อม สถานการณ์ทะเล 
และภารกิจกู้ภยั

หมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิ
และกองเรือคุ้มกนัมีขีดความ
สามารถในการเคลื่อนย้าย
ทางอากาศและก�าลงัพลชัน้
ยอดบนยานพาหนะเคล่ือนท่ีท่ี
สามารถเข้าถงึชายฝ่ังท่ีอยูห่า่ง
ไกลได้ด้วยความเร็วท่ีนา่ทึง่ 
กองเรือท่ีสามารถสง่มอบการ
บรรเทาภยัพิบตัิท่ีจ�าเป็นและ
ปฏิบตัภิารกิจให้ความชว่ย
เหลือด้านมนษุยธรรมควบคู่
ไปกบัการรักษาความมัน่คง
และการบงัคบัใช้กฎหมาย
ในทะเลหลวงคือทรัพยากรท่ี
ส�าคญัย่ิงในโลกยคุใหม ่นอก
เหนือจากผลประโยชน์ทาง
ด้านการเมืองและนโยบาย
แล้ว สิง่ท่ีจ�าเป็นคือการมี
เคร่ืองมือท่ีมีประสทิธิภาพ
ในการปกป้องเครือขา่ยการ
ค้าและเส้นทางการสื่อสาร
คมนาคมระดบัโลกท่ีเปิดกว้าง 
ตลอดจนการตอบสนองภยั
พิบตัทิัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติ
และท่ีมนษุย์สร้างขึน้

ในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 
2544-2643) ประเทศตา่ง ๆ มี
ความเช่ือมโยงกนัอยา่งใกล้
ชิดมากขึน้กวา่ท่ีเคยเป็นมาอนั
เน่ืองมาจากการค้าในยคุโลกา
ภิวตัน์ ความเก่ียวพนัทาง
เศรษฐกิจ การขาดแคลน
ทรัพยากรและตลาดตา่ง
ประเทศ ความส�าคญัตา่ง ๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเหลา่นีท้�าให้ผู้ ท่ีมีแนวโน้มวา่จะเป็นคูแ่ขง่กนัมีความ
เช่ือมโยงกนัในลกัษณะท่ีแปลกประหลาดและท�าให้โลกปลอดภยั
ขึน้ ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศตา่ง ๆ สว่นใหญ่
ต้องอาศยัการขนสง่ท่ีได้มาตรฐานโดยจะล�าเลียงไปตามเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล ซึง่เป็นเส้นทางหลกัทางการค้าและการพาณิชย์
ในมหาสมทุร ทรัพยากรเหลา่นีต้้องได้รับการคุ้มครองหรืออยา่งน้อย
ก็มีหลกัประกนัในการตอบสนองท่ีรวดเร็วตอ่ภยัคกุคามแม้ขณะท่ีอยู่

ในนา่นน�า้ท่ีหา่งไกล หมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนัเป็น
สว่นหนึง่ของหลกัประกนันีเ้น่ืองจากมีขีดความสามารถในเคลื่อนท่ี
และการตอบสนองท่ีรวดเร็วในระยะทางท่ีไกลมาก และน่ีก็เป็นการ
ท�างานท่ีต้องแลกมาด้วยราคาแพง

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีในระดบัโลก
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิขนาดใหญ่และกองเรือสนบัสนนุเป็นหมูเ่รือ
ปฏิบตักิารท่ีดีท่ีสดุท่ีท�าให้มีความยืดหยุน่ทางภารกิจท่ีส�าคญั แม้จะ
มีคา่ใช้จา่ยท่ีจ�าเป็นส�าหรับการบ�ารุงรักษา ลกูเรือและการสนบัสนนุ
ด้านการสง่ก�าลงับ�ารุง แตห่มูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนั
ก็ท�างานได้อยา่งคุ้มคา่ในด้านการรักษาเสถียรภาพท่ีโลกต้องการ

ความพยายามของจีนในการพฒันาขีดความสามารถในการ
ตอ่ต้านการเข้าถงึพืน้ท่ีและการปฏิเสธการใช้พืน้ท่ีอาจสง่ผลกระ
ทบอยา่งแท้จริงตอ่สว่นอ่ืน ๆ ของโลก และการฟืน้ฟเูขตอิทธิพล
อาจเป็นอปุสรรคตอ่การบรรลเุป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่กวา่ตามนโยบาย
อ�านาจละมนุส�าหรับมนษุยชาติ อดุมการณ์เก่ียวกบัเก่ียวความเสมอ
ภาคของมนษุย์ สทิธิมนษุยชน การขาดแคลนทรัพยากรและความ
พยายามในระดบัโลกท่ีจะตอ่สู้กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิู
อากาศและมลภาวะจะกลายเป็นเร่ืองท่ีแก้ไขได้ยากขึน้เป็นทวีคณู
ในหมูป่ระชาคมโลกหากมี “อาณาจกัรศกัดนิา” เกิดขึน้ใหม ่และ
ประเทศตา่ง ๆ ต้องตกเป็นหนีบ้ญุคณุมหาอ�านาจหลายชาตเิพ่ือให้
เศรษฐกิจของประเทศตนด�าเนินตอ่ไปได้ จากมมุมองทางยทุธวิธีและ
เศรษฐกิจ ยงัมีเหตผุลอ่ืน ๆ ท่ีจะมองวา่การพฒันาขีปนาวธุตอ่ต้าน
เรือผิวน�า้ของจีนคือแนวโน้มท่ีนา่วิตกกงัวล จีนต้องอาศยัการเข้าถงึ
ชอ่งแคบมะละกาในการน�าเข้าทรัพยากรพลงังานสว่นใหญ่และการ
ล�าเลียงสนิค้าสง่ออกตา่ง ๆ การปฏิเสธการใช้พืน้ท่ีปฏิบตักิารระยะ
ไกลอาจเป็นวิธีการปิดกัน้ไมใ่ห้หมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือ
คุ้มกนัเข้าถงึนา่นน�า้ชายฝ่ังของจีนหรือแม้แตอ่าณาเขตทางทะเลท่ี
อยูใ่กล้เอเชีย อยา่งไรก็ตาม การปฏิเสธการใช้พืน้ท่ีดงักลา่วจะก่อให้
เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงตอ่เศรษฐกิจของจีนอยา่งแนน่อน

เม่ือตระหนกัวา่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเผชิญกบัแรงกดดนั
ในประเทศในการรักษาอ�านาจแหง่ผู้น�าท่ีขึน้อยูก่บัเสถียรภาพและ
การเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง รัฐบาลจีนจงึไมส่ามารถ
แสดงความก้าวร้าวในลกัษณะนีไ้ด้มากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในโลก
ยคุโลกาภิวฒัน์ ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้เป็นระบบอาวธุท่ีอาจ
ท�าให้ความขดัแย้งทวีความรุนแรงขึน้อยา่งรวดเร็วจนกลายเป็น
โศกนาฏกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัโลกหากจีนและสหรัฐฯ มีความ
เป็นปรปักษ์ตอ่กนัดงัท่ีอธิบายไว้

ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้เป็นระบบอาวธุท่ีมีจดุมุง่หมาย
เฉพาะคือเพ่ือลดขีดความสามารถในการปฏิบตักิารของกองทพัเรือ
สหรัฐฯ ในแปซฟิิกเหนือและอาณาเขตทางทะเลทกุแหง่ท่ีกองทพัเรือ
สหรัฐฯ ด�าเนินการปฏิบตักิารหากขีปนาวธุดงักลา่วได้รับอนญุาต
ให้แพร่กระจายได้ หมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนันัน้ท�า
หน้าท่ีมากกวา่แคเ่ป็นกองเรือปฏิบตักิารทางทหาร กองเรือเหลา่นีมี้
บทบาทส�าคญัในการท�าให้การค้าไหลเวียนอยา่งตอ่เน่ืองในเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล อาวธุยทุโธปกรณ์ตามแบบท่ีตรวจจบัได้ยากและ
สามารถโจมตีเป้าหมายท่ีอยูใ่นระยะไกลมากได้ตามเวลาจริงนัน้มี

ในศตวรรษที่ 21 
(พ.ศ. 2544-2643) 
ประเทศตา่ง ๆ มี
ความเช่ือมโยงกนั
อยา่งใกลชิ้ดมาก
ขึน้กวา่ที่เคยเป็น

มาอันเนื่องมาจาก
การคา้ในยุคโลกา
ภวิตัน ์ความเกี่ยว
พนัทางเศรษฐกจิ 

การขาดแคลน
ทรัพยากรและตลาด
ตา่งประเทศ ความ

ส�าคญัตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกนัเหลา่นี้
ท�าใหผู้ท้ี่มแีนวโนม้
วา่จะเป็นคูแ่ขง่กนัมี
ความเช่ือมโยงกนั
ในลกัษณะที่แปลก
ประหลาดและท�าให้

โลกปลอดภยัขึน้
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ศกัยภาพในการท�าลายล้างหรือสร้างความเสียหายได้เชน่เดียวกบั
อาวธุนิวเคลียร์หากได้รับอนญุาตให้แพร่กระจาย

การหยุดยัง้การแพรก่ระจาย
การแพร่กระจายเทคโนโลยีขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ท่ีเพ่ิมมากขึน้
เป็นความท้าทายอนัใหญ่หลวงท่ีนา่หนกัใจ การจดัการกบัขีปนาวธุ
หลา่นีต้้องพิจารณาใช้กลยทุธ์การป้องกนัท่ีไมไ่ด้ประกอบด้วย
เทคโนโลยีตอ่ต้านการโจมตีเทา่นัน้ แตย่งัต้องมียทุธวิธีทางนโยบาย
อีกด้วย ส�าหรับเทคโนโลนีตอ่ต้านการโจมตีนัน้ กลยทุธ์การป้องกนั
ขัน้สงูบางอยา่งเป็นท่ีรู้จกักนัดี อยา่งหนึง่ก็คือการจารกรรมทาง
ไซเบอร์และการสกดักัน้เพ่ือรบกวนเครือขา่ยการสื่อสารท่ีจ�าเป็นตอ่
การใช้อาวธุ แม้วา่การโจมตีทางไซเบอร์นัน้จะงา่ยกวา่การป้องกนั
ทางไซเบอร์ แตส่หรัฐฯ ก็มีข้อได้เปรียบท่ีเดน่ชดัในเร่ืองศนูย์รวม
แฮกเกอร์ท่ีมีความสามารถ แม้จะมีข้อด้อยและข้อจ�ากดัท่ีชดัเจน 
แตไ่ซเบอร์ก็เป็นกลยทุธ์ในการป้องกนัท่ีนา่สนใจส�าหรับกองทพัเรือ
สหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมจนกวา่จะสามารถใช้มาตรการตอบโต้
ท่ีเช่ือถือได้มากขึน้

นอกจากนี ้การใช้ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ต้องมีการประสาน
งานอยา่งมีประสทิธิภาพระหวา่งกองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชนและกองก�าลงัปืนใหญ่ท่ีสองแหง่กองทพัปลดปลอ่ย
ประชาชน และการประสานงานดงักลา่วสว่นใหญ่ต้องพึง่พา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการบงัคบับญัชา การควบคมุ การสื่อสาร 
คอมพิวเตอร์ ขา่วกรอง การตรวจการณ์และการลาดตระเวนเพ่ือ
ให้ระบบท�างานได้ตามท่ีตัง้ใจไว้ สหรัฐฯ ซึง่อยูใ่นระดบัแนวหน้าใน
เร่ืองการท�าสงครามเตม็รูปแบบ มีบคุลากรชัน้ยอดท่ีปฏิวตัโิครงสร้าง

พืน้ฐานด้านการสื่อสารและการควบคมุตลอดจนการปฏิบตัติา่ง ๆ 
กองทพัสหรัฐฯ และประชาคมขา่วกรองอาจจดัการกบัภยัคกุคามจาก
ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ได้อยา่งรวดเร็ว ตวัอยา่งเชน่ การรบกวน
ระบบการสื่อสารท่ีใช้ระบเุป้าหมาย นอกจากนี ้การท�างานของระบบ
ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ก็อาจมีข้อบกพร่องอยูห่ลายประการท่ีเหน็
ได้ชดัเจน

นอกจากความเสี่ยงท่ีจะเกิดกบัหมูเ่รือบรรทกุเคร่ืองบนิและกอง
เรือคุ้มกนัของสหรัฐฯ แล้ว ประเทศตา่ง ๆ ในเขตชายฝ่ังของโลกก็จะ
พบวา่กองทพัเรือและเรือสนิค้าของตนมีความเสี่ยงด้วยเชน่กนั และ
ประเทศเหลา่นีจ้ะมองหามาตรการตอบโต้ เชน่ การเพ่ิมกองเรือด�า
น�า้ เรือด�าน�า้เป็นระบบท่ีส�าคญัส�าหรับการสงครามยคุใหม ่แตใ่น
แงก่ารรักษาความสงบเรียบร้อยและการด�ารงไว้ซึง่บรูณภาพแหง่
ดนิแดนโดยไมก่่อความรุนแรงนัน้ เรือผิวน�า้ท่ีมองเหน็ได้ (และควรมี
ความยืดหยุน่ในการปฏิบตัภิารกิจ) จะเหมาะส�าหรับการรักษาความ
สงบมากกวา่ แตน่า่เสียดายท่ีเรือประเภทนีจ้ะเป็นเรือท่ีมีความเสี่ยง
มากขึน้อยา่งแนน่อนจากขีปนาวธุข้ามขอบฟ้า ฝงูโดรนและขีปนาวธุ
ตอ่ต้านเรือผิวน�า้ เรือด�าน�า้ตอ่ต้านความเสี่ยงด้วยทรัพยากรอนัยอด
เย่ียมของตน ซึง่มีอยูใ่นการปฏิบตังิานท่ีเป็นความลบัและขีดความ
สามารถในการโจมตีครัง้แรกหากมีความขดัแย้งเกิดขึน้

ด้วยขอบเขตและการแพร่กระจายภยัคกุคามดงักลา่วท่ีเป็นไปได้
และข้อจ�ากดัทางด้านเทคโนโลยีล้วน ๆ ในการตอ่ต้านภยัคกุคามท่ีมี
อยู ่ประเทศตา่ง ๆ ควรปฏิบตัติามสนธิสญัญาจ�ากดัอาวธุเพ่ือยบัยัง้
การแพร่กระจายของระบบขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ ดีเอฟ-21ดี และ 
ดีเอฟ-26 ไมใ่ชขี่ปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้รุ่นแรกของโลก สหภาพ
โซเวียตมีขีปนาวธุ อาร์-27เค (แม้จะมีความสามารถในการบรรทกุ

นายเฮนรี คสิซินเจอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในขณะน้ัน ให้การต่อคณะกรรมาธิการวเิทศสัมพนัธ์แห่งวุฒสิภาในการเจรจาจ�ากดัอาวุธ
ทางยุทธศาสตร์คร้ังทีส่อง ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 | นายเอด็เวร์ิด เอม็. เคนเนด ีวุฒสิมาชิกสหรัฐฯ กล่าวปราศรัยทีง่านระดมทุนในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 
2522 ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ส�าหรับกลุ่มความร่วมมอืระหว่างสองพรรคทีส่นับสนุนสนธิสัญญาการเจรจาจ�ากดัอาวุธทางยุทธศาสตร์ กลุ่มนีเ้ป็นทีรู้่จกักนัในช่ือ
กลุ่มอเมริกนัทีส่นับสนุนสนธิสัญญาการเจรจาจ�ากดัอาวุธทางยุทธศาสตร์  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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น�า้หนกัน้อยกวา่และมีพิสยัใกล้กวา่) ในปี พ.ศ. 2518 แตขี่ปนาวธุ
เหลา่นีถ้กูน�าออกจากการปฏิบตักิารอนัเป็นผลมาจากการบงัคบัใช้
สนธิสญัญาการเจรจาจ�ากดัอาวธุทางยทุธศาสตร์ นอกจากนี ้ยาน
ร่อนความเร็วเหนือเสียง ว-ู14 รุ่นทดสอบของจีน ซึง่ขณะนีเ้รียกวา่ ซี
เอฟ-ดีเอฟ ซึง่ได้ผา่นการทดสอบการบนิอยา่งน้อยเจ็ดครัง้ ก็มีระบบ
อาวธุท่ีอาจสามารถจบัต�าแหนง่เรือท่ีก�าลงัเคลื่อนท่ีได้จากระยะทาง
ท่ีไกลมาก ดีเอฟ-26 มีความสามารถในการบรรทกุหวัรบตอ่ต้านเรือ
ผิวน�า้ดงักลา่ว

ผู้ก�าหนดนโยบายสหรัฐฯ ควรเป็นผู้น�าในกลยทุธ์การปฏิสมัพนัธ์
แบบพหภุาคีเพ่ือจ�ากดัการแพร่กระจายขีดความสามารถดงักลา่ว แม้
จะเป็นความท้าทายอยา่งย่ิง แตข้่อตกลงเพ่ือลดการแพร่กระจายของ
การพฒันาเทคโนโลยีท่ีเป็นภยัคกุคามก็สามารถบรรลผุลส�าเร็จได้
จริงดงัท่ีเหน็ได้จากสนธิสญัญาการเจรจาจ�ากดัอาวธุทางยทุธศาสตร์
ฉบบัท่ี 1 และ 2

อาจมีการก�าหนดวิธีแก้ปัญหาทางด้านนโยบายในระยะยาวเพ่ือ
ลดภยัคกุคามจากขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั โดย
เฉพาะท่ีเป็นอนัตรายตอ่สหรัฐอเมริกา พนัธมิตรและผลประโยชน์ร่วม
กนัของชาติเหลา่นี ้การด�าเนินการผา่นองค์กรตา่ง ๆ อาทิ ศาลโลก ณ 
กรุงเฮก และองค์การสหประชาชาต ิท�าให้การท�างานบรรลผุลส�าเร็จ
อยา่งดีเย่ียมในด้านการเสริมสร้างบรรทดัฐานและโครงสร้างระหวา่ง
ประเทศ แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยชอบธรรมจากองค์กรระหวา่ง
ประเทศตา่ง ๆ ในปัจจบุนั แตส่หรัฐอเมริกาจ�าเป็นต้องยอมรับและ
เข้าไปมีสว่นร่วมในสถาบนัระหวา่งประเทศอีกครัง้เพ่ือรักษาความ
เป็นหนึง่ของตน แม้อาจต้องมีการประนีประนอมกนับ้างก็ตาม

เคร่ืองมือทางการเมืองของสหรัฐฯ มีอิทธิพลอยา่งกว้างขวาง
ดงัท่ีเป็นอยู ่ด้วยวิธีการแก้ปัญหาทางด้านนโยบายแบบพหภุาคี

ท่ีมีโครงสร้างชดัเจน สหรัฐฯ จะสามารถท�างานเพ่ือเสริมสร้าง
บรรทดัฐานทางพฤติกรรมและกฎหมายระหวา่งประเทศเพ่ือขจดั
ความคลมุเครือและชอ่งโหวท่ี่ท�าให้จีนสามารถสร้างเกาะเจ็ดแหง่
ขึน้มาได้ (เกาะท่ีแปดก�าลงัอยูใ่นระหวา่งการสร้าง) และใช้สิง่เหลา่นี ้
เป็นข้ออ้างในกรณีพิพาทเก่ียวกบัดนิแดน ตวัอยา่งเชน่ การลงนาม
ในอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทางทะเลหรือเคร่ืองมือ
ท่ีก�าหนดขึน้ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนัอาจเป็นขัน้ตอนท่ีน�าไปสูก่าร
ปฏิสมัพนัธ์แบบพหภุาคีท่ีส�าคญัในประเดน็เก่ียวกบัทะเลท่ีรวมถงึข้อ
จ�ากดัเก่ียวกบัขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ส�าหรับประเทศตา่ง ๆ ความ
พยายามอยา่งตอ่เน่ืองในการเข้าไปมีสว่นร่วมในสนธิสญัญาพหภุาคี
ใหมอี่กครัง้อาจให้ผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของบรรทดัฐานทาง
พฤตกิรรมส�าหรับประเทศตา่ง ๆ และการสร้างความแข็งแกร่งของ
สถาบนัอนญุาโตตลุาการระหวา่งประเทศ

ด้วยการใช้สถาบนัตา่ง ๆ และเคร่ืองมือทางนโยบายบางอยา่งให้
ได้ประโยชน์มากขึน้ สหรัฐฯ และพนัธมิตรอาจสามารถ
สนบัสนนุองค์การสหประชาชาตแิละเคร่ืองมือระหวา่ง
ประเทศอ่ืน ๆ ให้มีความแข็งแกร่งย่ิงขึน้ พร้อมกบัลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากความขดัแย้งและจดัการ
กบัภยัคกุคามท่ีแพร่กระจายจากมหาอ�านาจ ตา่ง ๆ ท่ี
ก�าลงัเตบิโต

ขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้เป็นวิธีการทางเทคนิคของ
จีนในการแก้ปัญหาท่ีจีนมองวา่เกิดขึน้ในเขตอิทธิพล
ของตน การแก้ปัญหาทางด้านนโยบายจะชว่ยให้
สหรัฐอเมริกาลดการแพร่กระจายของระบบขีปนาวธุตอ่
ต้านเรือผิวน�า้เหลา่นีไ้ด้ในระดบันานาชาต ินอกจากนีย้งั
สามารถลดความตงึเครียดโดยการพฒันากลยทุธ์ทาง
นโยบาย ระบบและทรัพยากรท่ีจะชว่ยให้หมูเ่รือบรรทกุ
เคร่ืองบนิและกองเรือคุ้มกนัและทรัพยากร  
อ่ืน ๆ ของกองทพัเรือสหรัฐฯ ด�าเนินการปฏิบตักิารตอ่ไป
ได้ สหรัฐฯ และบรรดาผู้น�าตา่ง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกองค์การ
สนธิสญัญาแอตแลนตกิเหนือ (นาโต) อาจน�าบทเรียนท่ี
ได้จากกรณีพิพาทท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในทะเลจีนใต้
ไปใช้อยา่งชาญฉลาดในการพฒันากฎหมายระหวา่ง
ประเทศรุ่นตอ่ ๆ ไป ท่ีจะสามารถลดพฤติกรรมเชิง
ลบของประเทศตา่ง ๆ ได้ก่อนท่ีการแขง่ขนัทางด้าน

ทรัพยากรจะขยายตวัออกไปนอกพรมแดน (และเส้นทางการเดนิเรือ)
การใช้ประโยชน์จากอ�านาจทางเศรษฐกิจและตลาดและการใช้

ตลาดแรงงานท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็วในประเทศท่ีก�าลงัพฒันา ก็เป็น
สว่นหนึง่ในการตอบโต้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีปฏิบตัตินคล้ายกบัจีนและ
พยายามท่ีจะยัว่ยหุรือละเมิดเพ่ือนบ้านท่ีมีขนาดเลก็กวา่เชน่กนั

การแกปั้ญหาทางดา้นนโยบาย
การสะสมขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้สง่ผลกระทบตอ่ขีดความ
สามารถของกองทพัสหรัฐฯ ในการปฏิบตัติามข้อตกลงด้าน
ความมัน่คง เม่ือระเบดินิวเคลียร์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการสงคราม
อตุสาหกรรมโดยการลดการใช้ก�าลงัพลจ�านวนมากในภาคสนาม 
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการสื่อสารและจรวดท่ีมีความก้าวหน้าก็เชน่

เรือของหน่วยยามฝ่ังจนีพยายามปิดกั้นเรือของรัฐบาลฟิลปิปินส์ทีก่�าลงัปฏิบัตภิารกจิ
การส่งก�าลงัเพิม่เตมิใกล้กบัแนวปะการังเซกนัด์ โทมสั โชล ในทะเลจนีใต้ในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2557  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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เดียวกนั สิง่เหลา่นีท้�าให้การยิงอาวธุท�าได้ในระยะไกลขึน้และมีความ
แมน่ย�ามากขึน้ และเปลี่ยนแปลงแผนการค�านวณในการสงคราม
ของกองทพัเรือตลอดจนมมุมองของประเทศตา่ง ๆ เก่ียวกบัอิทธิพล
ในภมิูภาคและเขตอิทธิพลตา่ง ๆ

ในระหวา่งการแสวงหาระบบป้องกนัรุ่นตอ่ไปท่ีจะชว่ยให้เรือ
ของกองทพัเรือสหรัฐฯ ปฏิบตักิารได้โดยมีความมัน่คงทางกายภาพ 
สหรัฐฯ จ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เหลา่นีใ้นระดบันโยบาย และเร่ิมความพยายามในระดบันานาชาติ
เพ่ือลดการขยายตวัของระบบขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้ก่อนท่ีมนัจะ
กลายเป็นภาระ

มมุมองทางเทคโนโลยีเก่ียวกบัภยัคกุคามนีบ้ง่ชีว้า่กองทพัทัว่โลก
จะหมกมุน่อยูก่บักระบวนการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอ่ต้านกนั
และกนัจนกวา่จะมีการบรรลขุ้อตกลงในสนธิสญัญาท่ีสมเหตสุมผล 
ดงัท่ีเหน็ได้จากสนธิสญัญาจ�ากดัอาวธุตา่ง ๆ ท่ีผา่นมา

โลกก�าลงัเข้าสูย่คุของการสู้รบระยะไกล และจะเป็นอนัตราย
อยา่งย่ิงหากไมมี่นโยบายท่ีเป็นการวางแผนลว่งหน้าเพ่ือจ�ากดัระบบ
และเคร่ืองมือท่ีจะถกูพฒันาขึน้เพ่ือการสู้รบในสงคราม

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกองทพัจะชว่ยยบัยัง้ไมใ่ห้ประเทศตา่ง ๆ มี
ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีรุนแรงเกินไปและเพ่ิมระดบัความไมเ่ป็นมิตร สิง่
ท่ีส�าคญัย่ิงคือผู้น�าตา่ง ๆ ของโลกจะต้องค�านงึถงึความเป็นมนษุย์
อยูเ่สมอในขณะท่ีแก้ไขความขดัแย้ง และการปฏิบตันีิจ้ะได้ผลดีท่ีสดุ
เม่ือมีการสร้างความสมัพนัธ์ในการท�างานแบบมืออาชีพระหวา่งคู่

ปรปักษ์ ซึง่มกัจะเกิดขึน้ในระดบั
กองทพั

การแสดงก�าลงัอ�านาจในพืน้ท่ี
สว่นหน้าโดยใช้ก�าลงัพลแทนการ
ใช้เคร่ืองมือทางไกลนัน้มีข้อดีแม้
จะมีความเสีย่งเกิดขึน้ ผู้ก�าหนด
นโยบายและผู้น�าตา่ง ๆ ของกอง

ทพัต้องพิจารณาวา่การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและยทุธวิธีเหลา่
นีจ้ะสง่ผลอยา่งไรตอ่เศรษฐกิจและสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูข่องโลก เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดสงคราม เส้นทางคมนาคมทางทะเลจะต้องเปิดกว้าง
ส�าหรับการค้า และต้องรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลและกองทพั

เศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์เป็นมาตรการเชิงป้องกนัท่ีมีสว่น
ชว่ยอยา่งมากในสงครามอตุสาหกรรมขนาดใหญ่เน่ืองจากเป็นองค์
ประกอบท่ีส�าคญัอยา่งหนึง่ของโลกยคุใหม ่อยา่งไรก็ตาม มนัแทบ
จะไมใ่ชโ่ครงสร้างท่ียัง่ยืนถาวรและไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงการเมือง
ของโลกได้ ความขดัแย้งตา่ง ๆ ยงัสามารถเกิดขึน้อยา่งหลีกเลี่ยงไม่
ได้เน่ืองจากความขาดแคลนและการแขง่ขนัทางด้านทรัพยากร หลกั
ประกนัทางการค้าและการคมนาคมระหวา่งประเทศท่ีกองทพัเรือ
สหรัฐฯ ด�ารงไว้ในชว่งคร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมาอาจถกูท�าลายลงได้ เว้น
แตจ่ะมีการน�าเจตจ�านงทางการเมืองไปใช้อยา่งเหมาะสมท่ีจะชว่ย
ลดภยัคกุคามท่ีอาจเกิดจากเทคโนโลยีขีปนาวธุตอ่ต้านเรือผิวน�า้และ
ระบบท่ีคล้ายคลงึกนั  o

นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีนี 
(ขวา) พบปะกบันายเร็กซ์  

ทลิเลอร์สัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐฯ ทีก่รุงปักกิง่ ในเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2560   

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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พล.ร.ต. ธรรมเมนดรา เวทเทวะ 
เป็นผู้อ�านวยการการปฏิบตักิารทัว่ไปของกองทพัเรือศรีลงักา 
ซึง่ได้เพ่ิมการปฏิสมัพนัธ์และความร่วมมือแบบพหภุาคีกบั
กองทพัเรืออ่ืน ๆ อยา่งตอ่เน่ือง เม่ือเข้าร่วมการประชมุสมทุทา
นภุาพนานาชาตคิรัง้ท่ี 22 ท่ีวิทยาลยัการทพัเรือสหรัฐฯ ในรัฐ
โรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา พล.ร.อ. เวทเทวะได้สนทนากบั  
ฟอรมั เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทพัเรือศรีลงักาจาก
องค์กรพิธีการไปเป็นกองก�าลงัทางทหาร 

การสร้างความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

กองทพัเรือศรีลงักา ยอมรับความคดิเหน็ท่ีหลากหลาย เพ่ือน�าไปใช้ในการตอ่สู้กบัความท้าทายด้านความมัน่คง

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ก�าลงัพลของกองทพัศรีลงักาเข้า
ร่วมการฝึกร่วมในพืน้ทีช่ายฝ่ังทาง
ตะวนัออกของเมอืงบัตตคิาลวั
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ฟอรมั: นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา 
รฐับาลศรีลงักาไดเ้ป็นเจ้าภาพการประชมุ
นานาชาติประจ�าปีว่าดว้ยเร่ืองความมัน่คง
ระหว่างประเทศทีเ่รียกว่าการประชมุกอลล์ 
ไดอะล็อก กรุณาเล่าใหฟั้งว่าการประชมุนีมี้
การพฒันาอย่างไรและมีส่วนช่วยในการแก้
ปัญหาต่าง ๆ เช่น การต่อสูก้บัการก่อการ
ร้ายและการคา้ยาเสพติดอย่างไร
พล.ร.ต. เวทเทวะ: ได้ครับ กองทพัเรือศรี
ลงักาได้จดัการประชมุนีข้ึน้ตัง้แตปี่ พ. ศ. 
2553 ภายใต้แนวทางของกระทรวงกลาโหม 
เราจดัการประชมุได้เป็นผลส�าเร็จมาแล้วหก
ครัง้ และผมคดิวา่การประชมุในปี พ.ศ. 2559 
นัน้ถือเป็นครัง้ท่ีพิเศษ ผู้แทนระดบัสงูสดุจาก
กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก
ได้เข้าร่วมการประชมุดงักลา่ว พร้อมด้วยผู้
บญัชาการกองทพัเรืออินเดีย ผู้บญัชาการ
กองทพัเรือจากหกถงึเจ็ดประเทศ และผู้แทน
จากประเทศ ตา่ง ๆ กวา่ 40 ประเทศ การ

ประชมุครัง้แรกนัน้มีผู้ เข้าร่วมประมาณ 10 
ประเทศ และพฒันาขึน้มาจนถงึระดบันี ้ศรี
ลงักาเป็นประเทศท่ีโดยปกตแิล้วกองทพั
เรือจะไมค่อ่ยมีปฏิสมัพนัธ์กบัใคร แตก่ลบั
สามารถเข้าร่วมในการประชมุท่ีสร้างสรรค์ได้ 
นอกเหนือจากระดบัของการมีสว่นร่วมแล้ว 
ผู้ เข้าร่วมประชมุก็มีความหลากหลายมาก
ขึน้ องค์กรหลายแหง่ท่ีก�ากบัดแูลหรือท�างาน
ด้านกิจการทางทะเล เชน่ องค์การทางทะเล
ระหวา่งประเทศ ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้
ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิส�านกังานป้องกนั
ยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแหง่
สหประชาชาต ิประเทศตา่ง ๆ ท่ีลงนามใน
ข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมือระดบัภมิูภาค
เพ่ือการตอ่ต้านการปล้นสะดมทางน�า้และ
การปล้นเรือโดยใช้อาวธุในเอเชีย องค์การ
ระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานและ
องค์กรอ่ืน ๆ ก�าลงัจะเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ
ถาวร องค์กรวิจยัอ่ืน ๆ อีกหลายแหง่จากทัว่

โลกได้เข้าร่วมการอภิปรายตา่ง ๆ ท�าให้การ
ปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วด�าเนินไปอยา่งมีชีวิตชีวา
และมีความครอบคลมุ 

ผมควรพดูอยา่งตรงไปตรงมาวา่ 
นอกจากการประชมุกอลล์ ไดอะลอ็ก แล้ว 
ยงัมีการประชมุอ่ืน ๆ เชน่ การประชมุกองทพั
เรือภมิูภาคแปซฟิิกตะวนัตก และการประชมุ
วา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งกองทพัเรือใน
ภมิูภาคมหาสมทุรอินเดียท่ีน�าไปสูข้่อตกลง
ด้านความมัน่คงท่ีสร้างสรรค์ ในศรีลงักา เรา
เสริมสร้างความมุง่มัน่ของเราในด้านตา่ง ๆ 
ท่ีเราหน็พ้องต้องกนั และบรรดาประเทศท่ีไม่
ได้เป็นสว่นหนึง่ขององค์กรอ่ืน ๆ ก็สามารถ
เข้าร่วมและสร้างความมุง่มัน่ท่ีเหมือนกนัได้
ในการแบง่ปันประสบการณ์ ความมุง่มัน่ใน
การจดัหาทรัพยากรและแสดงความคดิเหน็ 
ท้ายท่ีสดุแล้ว การประชมุนีเ้ป็นกระบวนการ
ท่ีครอบคลมุและท�าให้เราได้แนวทางร่วมกนั
เพ่ือจดัการกบัภยัคกุคามร่วมกนั 
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ฟอรมั: ดว้ยทีต่ัง้ทางภูมิศาสตร์เชิงยทุธศาสตร์ทางตอนใตข้องอินเดีย 
ภยัคกุคามในยคุปัจจบุนัไดผ้ลกัดนัใหก้องทพัเรือศรีลงักาตอ้งเปลีย่นตวั
เองจากกองทพัเรือทีป่ฏิบติังานพิธีการเป็นส่วนใหญ่ไปเป็นกองก�าลงั
ทหาร การเป็นพนัธมิตรกบักองทพัเรือ ต่าง ๆ ทีมี่ขนาดใหญ่กว่าช่วย
กระตุน้การเปลีย่นแปลงนีอ้ย่างไร 
พล.ร.ต. เวทเทวะ: กองทพัเรือศรีลงักาต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ 
กบักองทพับกและกองทพัอากาศจากกองทพัเรือพิธีการเป็นกองก�าลงั
ท่ีแข็งแกร่งท่ีสามารถปฏิบตัิภารกิจได้หลากหลายในเวลาเดียวกนัอนั
เน่ืองจากความขดัแย้ง (สงครามภายในกบักลุม่พยคัฆ์ทมิฬ) ท่ีเร่ิมขึน้ใน
ชว่งปลายทศวรรษท่ี 1970 (พ.ศ. 2513-2522) และต้นทศวรรษท่ี 1980 
(พ.ศ. 2523-2532) รัฐบาลศรีลงักาแตล่ะชดุท่ีเข้ารับชว่งบริหารประเทศ
ไมไ่ด้ตัง้ใจท่ีจะมีกองทพัท่ีใหญ่ขึน้นบัตัง้แตไ่ด้รับเอกราช และถ้าไมใ่ช่
เพราะการก่อความไมส่งบ เราก็คงจะไมเ่พ่ิมก�าลงักองทพัจนถงึระดบันี ้
อยา่งไรก็ตาม เม่ือเวลาผา่นไป รัฐบาลของทกุประเทศก็จะตระหนกัถงึ
ความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของกองทพั
เรือ เราเป็นประเทศติดทะเลตามท่ีตัง้ทางยทุธศาสตร์ ประชาคมโลกจงึ
คาดหวงัให้เราปฏิบตัติามพนัธกรณีของเราในการรักษาความปลอดภยั
ในเส้นทางคมนาคมทางทะเล และเป็นสว่นหนึง่ของภารกิจส�าคญัใน
การรักษาความปลอดภยัในมหาสมทุร เราต้องพึง่พาทา่เรือขนสง่ท่ีมี
กิจกรรมคบัคัง่ เราจงึต้องบริหารจดัการความมัน่คงของมหาสมทุรให้ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ

ในแงข่องความร่วมมือนัน้ สิง่ท่ีเราได้เผชิญคือการสงครามแบบ
อสมมาตรหรือการสงครามนอกแบบท่ีหนว่ยก่อการร้ายได้เร่ิมกระท�าตอ่
เรา ในแงข่องการเผชิญกบัการสงครามแบบอสมมาตร ผมไมค่ดิวา่เรา
จะได้รับความชว่ยเหลือมากนกัเพราะมนัเป็นการสงครามท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะ มนัเป็นยคุแหง่บทเรียนอนัทรหดท่ีเราได้เรียนรู้จากความล้ม
เหลวและประสบการณ์อนัขมข่ืน เราต้องเผชิญกบัยทุธวิธีของฝ่ายตรง
ข้ามท่ีไร้ความปรานี เรือพลีชีพท่ีตอ่สู้ทา่มกลางหมูเ่รืออ่ืน ๆ ท่ีมีความ
คลอ่งแคลว่สงูโดยใช้วิธีการท่ีบ้าระห�่านัน้เป็นสิง่ท่ียากท่ีจะตอ่สู้  เราได้
ตระหนกัวา่เราไมมี่ใครเป็นแบบอยา่งให้เรียนรู้ เราจงึต้องค้นหาแนว
ความคดิของเราเองจากประสบการณ์ของเราเอง 

ส�าหรับความร่วมมือกบัประเทศอ่ืน ๆ นัน้ เราโชคดีท่ีได้เทคโนโลยีท่ี
ท�าให้เราสามารถมีเรือท่ีต้องการ ซึง่จะต้องมีความแข็งแกร่ง รวดเร็วและ
คลอ่งแคลว่ในการตอ่สู้ในการสงครามชายฝ่ัง เราได้รับความชว่ยเหลือ
จากบางประเทศในด้านการจดัหาเทคโนโลยีท่ีจ�าเป็นเพ่ือหาต�าแหนง่ 
โจมตีและท�าลายผู้ ท่ีมีแนวโน้มวา่จะเป็นข้าศกึ

ฟอรมั: เนือ่งจากท่านตอ้งปกป้องดูแลประเทศทีเ่ป็นเกาะ การพิทกัษ์แนว
ชายฝ่ังจากการเขา้เมืองทีผิ่ดกฎหมายและการลกัลอบขนยาเสพติดจึง
เป็นงานทีส่�าคญั ศรีลงักาสือ่สารกบัประเทศเพือ่นบา้นอย่างไรในเร่ืองการ
รบัมือกบัภยัคกุคามทีอ่าจเกิดข้ึนเหล่านี ้
พล.ร.ต. เวทเทวะ: การเผชิญหน้ากบัการเข้าเมืองท่ีผิดกฎหมายและ
การลกัลอบขนยาเสพตดิต้องอาศยัความร่วมมือ แตก่ารสื่อสารเชิงกล
ยทุธ์และการแบง่ปันข้อมลูเป็นสิง่ส�าคญัในการตอ่ต้านภยัคกุคามเกือบ
ทัง้หมด อินเดียซึง่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุของเราคอย
ให้ความชว่ยเหลืออยูเ่สมอในด้านการพฒันาศกัยภาพและขีดความ
สามารถ อินเดียได้ให้ทรัพยากรและการฝึกแก่เรา ซึง่เป็นประโยชน์

อยา่งมหาศาลตอ่กองทพัเรือศรีลงักา ความร่วมมือท่ีใกล้ชิดท�าให้เรา
ท�างานร่วมกนัได้อยา่งสบายใจ การท�างานกบัหนว่ยยามฝ่ังของอินเดีย
ก็เชน่เดียวกนั เราปรึกษาหารือกนัอยา่งตรงไปตรงมา และเน่ืองจาก
กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นการปฏิสมัพนัธ์แบบทวิภาคีระหวา่งกองทพัเรือซึง่
ท�างานร่วมกนัมาเป็นเวลานาน เราจงึรู้สกึสบายใจและน�าการตดัสนิใจ
ไปปฏิบตัไิด้โดยงา่ย ความร่วมมือของเราในการลาดตระเวนร่วมและ
การตรวจการณ์ชายฝ่ังมีความมัน่คงดีแล้วและได้ผลลพัธ์ท่ีดี คณุถาม
เร่ืองการลกัลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ายาเสพติด ในภารกิจนีเ้ราใช้
เรือท่ีคอ่นข้างเลก็ การจบักมุผู้ ต้องสงสยัต้องอาศยัความร่วมมือระหวา่ง
กองทพัเรือในการลาดตระเวนร่วม  

กบัประเทศอยา่งปากีสถานและบงักลาเทศ ความร่วมมือของเรา
เป็นไปด้วยดี ผมต้องพดูเลยวา่ สว่นใหญ่แล้วกองทพัเรือศรีลงักาเป็น
ผู้ ได้รับประโยชน์ หลงัจากท่ีความขดัแย้งภายในสิน้สดุลง ชาวศรีลงักา
จ�านวนมากได้เร่ิมย้ายไปอยูท่ี่ออสเตรเลียในลกัษณะของผู้ขอลีภ้ยั 
รัฐบาลของทัง้สองประเทศเข้าใจปัญหานีผ้า่นการสื่อสารเชิงกลยทุธ์ 
ความเข้าใจและความสามารถในการแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งผู้
เข้าเมืองอยา่งผิดกฎหมายและผู้ขอลีภ้ยัน่ีเองท่ีน�าไปสูค่วามส�าเร็จ เม่ือ
จ�าแนกได้ระหวา่งผู้อพยพทางเศรษฐกิจและผู้ขอลีภ้ยัจากภาวะท่ีถกู
กดข่ี มนัก็จะชว่ยให้เราพบหนทางแก้ปัญหา การแบง่ปันข้อมลูท่ีมาก
ขึน้และโครงการเสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถเพ่ือปรับปรุง
เครือขา่ยการตรวจการณ์ของเราชว่ยให้เราสามารถลดจ�านวนคนเข้า
เมืองอยา่งผิดกฎหมายได้อยา่งรวดเร็ว 

มีบทเรียนท่ีต้องเรียนรู้ บรรดาประเทศท่ีอยูต่ดิทะเลสามารถสร้าง
ความร่วมมือแบบพหภุาคีและทวิภาคี ความส�าเร็จจะขึน้อยูก่บัวิธีการ
และความมุง่มัน่ท่ีจะมีสว่นร่วม ความร่วมมือแบบทวิภาคีจะได้ผลดี
เม่ือคูแ่ขง่ของทัง้สองประเทศนัน้เป็นคูแ่ขง่โดยตรง การสื่อสารเชิงกล
ยทุธ์และเชิงปฏิบตักิารท�าให้การด�าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาท�าได้โดยงา่ย
และชว่ยพนัธมิตรในการพฒันาศกัยภาพ เรามีความร่วมมือกบัมลัดีฟ
ส์อยา่งจริงจงั มลัดีฟส์ชว่ยเราในชว่งท่ีมีการก่อความไมส่งบโดยการให้
ข้อมลูท่ีส�าคญัมาก และยงัได้ตรวจพบเรือท่ีสง่กระสนุไปให้กบักลุม่ผู้ ก่อ
ความไมส่งบ ขณะนีเ้ราก�าลงัแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัคนเข้าเมืองอยา่งผิด
กฎหมายและการค้ายาเสพตดิ และความร่วมมือของเรามีความจริงใจ
ในระดบัสงูสดุ

ฟอรมั: ท่านไดอ้ธิบายว่าศรีลงักาเป็น “ประเทศทีเ่ป็นกลางทีต่ัง้อยู่
ในชยัภูมิอนัเหมาะสม” ดว้ยเหตนีุ ้ศรีลงักาจึงสามารถเป็นศูนย์กลาง
การชมุนมุของกองทพัต่าง ๆ ทีโ่ดยปกติแลว้จะไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั การปรึกษาหารือในระดบันานาชาติเหล่านี ้เช่น การประชุ
มกอลล์ ไดอะล็อก ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นความมัน่คงในภูมิภาค
อินโดเอเชียแปซิฟิกอย่างไร
พล.ร.ต. เวทเทวะ: ผมคดิวา่เม่ือเราเรียกตนเองวา่ประเทศท่ีเป็นกลาง 
สิง่ท่ีเราพยายามจะแสดงให้เหน็คือเราพร้อมท่ีจะปฏิสมัพนัธ์อยา่งเทา่
เทียมกบัทกุประเทศท่ีมีความมุง่มัน่เหมือนกนัเพ่ือสง่เสริมความมัน่คง
ทางทะเล เราต้องการให้การค้าและการขนสง่ตามเส้นทางคมนาคมทาง
ทะเลระหวา่งระหวา่งภมิูภาคตา่ง ๆ ในอินโดเอเชียแปซฟิิกด�าเนินตอ่ไป
โดยไมถ่กูรบกวน ความจริงอยา่งหนึง่ซึง่เป็นท่ียอมรับคือ ภมิูภาคนีจ้ะ
มีการเตบิโตมากกวา่สว่นอ่ืน ๆ ของโลกตลอดทศวรรษตอ่ ๆ ไป ดงันัน้ 
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เส้นทางขนสง่พลงังานและการค้าสายนีจ้งึได้กลายเป็นเส้นทางหนึง่ท่ี
ส�าคญัท่ีสดุในโลก  

เราจ�าเป็นต้องร่วมมือกบัประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีมมุมองท่ีคล้ายกนัเก่ียว
กบัการพฒันาเหลา่นี ้และพฒันากลยทุธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกันิตธิรรม
และเสรีภาพในท้องทะเล ความร่วมมือใดก็ตามท่ีเราสร้างขึน้จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัและควรชว่ยในการพฒันาเสถียรภาพ
ของภมิูภาคทัง้หมดในแงข่องอาณาเขตทางทะเล ในบริบทนี ้เม่ือเรา
พดูถงึความเป็นกลาง เราพิจารณาท่ีคณุภาพและแนวความคิดใน
การปฏิสมัพนัธ์ตลอดจนความถ่ีในการมีปฏิสมัพนัธ์ของเรา ส�าหรับ
บางประเทศ เม่ือได้เช่ือมโยงแนวคดิดงักลา่วกบัการประชมุกอลล์ 
ไดอะลอ็ก ก็ยินดีท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ของการประชมุนี ้เน่ืองจากประเทศ
เหลา่นีไ้มค่อ่ยได้ร่วมชมุนมุกนัเพ่ือหารือเก่ียวกบัปัญหาทางทะเล 

ความจริงท่ีวา่ประเทศดงักลา่วยินดีท่ีจะร่วมหารือเก่ียวกบัปัญหา
เหลา่นัน้ในการประชมุกอลล์ ไดอะลอ็ก คือสิง่ท่ีพิเศษ ด้วยเหตนีุ ้
การประชมุกอลล์ ไดอะลอ็กจงึเป็นพืน้ท่ีชมุนมุท่ีประเทศตา่ง ๆ ท่ีมี
แนวทางท่ีแตกตา่งกนัในเร่ืองเก่ียวกบัภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิค ได้
ระบภุยัคกุคามร่วมกนัโดยไมค่�านงึถงึความแตกตา่งท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิ ผม
คดิวา่แนวทางของศรีลงักาคือเราพร้อมท่ีจะปฏิสมัพนัธ์กบัทกุประเทศ
อยา่งไมล่�าเอียง โดยไมเ่พียงแตจ่ะมุง่เน้นท่ีแนวความคดิเทา่นัน้ แตย่งั
มุง่เน้นท่ีคณุภาพ ความถ่ีและผลประโยชน์ร่วมกนัจากการปฏิสมัพนัธ์
นัน้ การประชมุกอลล์ ไดอะลอ็กและการประชมุแบบตวัตอ่ตวัท�าให้เรา
สามารถเข้าใจปัญหาตา่ง ๆ และพฒันาบทบาทท่ีกองทพัเรือศรีลงักา
ควรจะปฏิบตั ิและเพ่ือก�าหนดความมุง่มัน่ของเราในการสร้างความ
ร่วมมือกบักองทพัเรืออ่ืน ๆ ในบริบทของกองทพัเรือสหรัฐฯ ความร่วม
มือของเราบรรลผุลส�าเร็จท่ียอดเย่ียม และจะพฒันาขึน้จนถงึระดบัท่ี
สงูมากในหลาย ๆ ปีข้างหน้า 

ฟอรมั: กองทพัเรือศรีลงักาไดท้�างานร่วมกบักองทพัขนาดใหญ่บาง
แห่งในโครงการแบ่งปันขอ้มูลเพือ่เพ่ิมความตระหนกัรู้สถานการณ์ทาง
ทะเล กรุณาอธิบายว่าโครงการเหล่านีช่้วยใหศ้รีลงักามีความกา้วหนา้
อย่างไร
พล.ร.ต. เวทเทวะ: เราไมใ่ชแ่คท่�างานร่วมกบักองทพัขนาดใหญ่

เทา่นัน้ แตเ่ราท�างานกบัทกุคน ตามท่ีผมได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี ้เรา
ท�างานตามแนวความคิดในเร่ืองผลประโยชน์ร่วมกนัและผลประโยชน์
ของทัง้ภมิูภาค ในการท�างานร่วมกบักองทพัเรืออินเดียซึง่เป็นหนึง่ใน
กองทพัเรือท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ท่ีสดุ
ของเรา เราก�าลงัใช้ระบบการแจ้งข้อมลูเรืออตัโนมตัร่ิวมกนั (ระบบนี ้
จะระบขุ้อมลูเรือโดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์และ
ดาวเทียม) ส�าหรับการค้นหาและกู้ภยั เราได้รับความชว่ยเหลือจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลสหรัฐฯ ได้สนบัสนนุระบบตรวจการณ์
ชายฝ่ังของเราในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เรดาร์และมาตรการในการ
สร้างขีดความสามารถอ่ืน ๆ 

เราจ�าเป็นต้องมีความคืบหน้าอยา่งรวดเร็วเพ่ือผสานเช่ือมโยง
ภาพรวมทางทะเลร่วมกนัเข้ากบัศนูย์บญัชาการและควบคมุ จากนัน้
เราจะสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือด�าเนินภารกิจค้นหา
และกู้ภยัได้ในทนัทีโดยร่วมมือกบักองทพัเรืออ่ืน ๆ เพ่ือจดัการกบั
ภยัคกุคามในระดบัตา่ง ๆ รวมถงึการประมงผิดกฎหมายท่ีไมมี่การ
รายงานและไร้การควบคมุ นัน่คือความคาดหวงัในอนาคต เพ่ือการนี ้
เราต้องมีเครือขา่ยท่ีเช่ือมตอ่กนั เราจ�าเป็นต้องมีการพฒันาเทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์และการสนบัสนนุจากประเทศอ่ืน ๆ สหรัฐฯ ให้ความ
ชว่ยเหลือในเร่ืองระบบตรวจการณ์ชายฝ่ัง เราก�าลงัวางแผนท่ีจะ
ท�างานร่วมกบัอินเดียและสหรัฐฯ ในการพฒันาระบบแบบบรูณาการ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ด้วยท่ีตัง้ของเรา เราสามารถตรวจสอบเส้นทาง
คมนาคมทางทะเลท่ีส�าคญัทางตอนใต้ของศรีลงักา ความกว้างใหญ่
ของมหาสมทุรคือความท้าทาย เรามีกองก�าลงัไมเ่พียงพอ เราจงึ
ประสบความยากล�าบากในการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ได้อยา่งทนั
ทว่งที ทกุประเทศยอมรับวา่การรักษาความสงบเรียบร้อยในพืน้ท่ี
มหาสมทุรขนาดใหญ่ไมส่ามารถท�าได้โดยประเทศใดประเทศหนึง่
เพียงล�าพงั ทางเลือกเดียวท่ีมีอยูคื่อการสร้างความร่วมมือและการ
แบง่ปันข้อมลูเพ่ือให้เราสามารถสง่ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่�ากดัไปยงัพืน้ท่ีท่ี
เหมาะสมได้อยา่งมีประสทิธิภาพในเวลาท่ีเหมาะสม เราเช่ือวา่ความ
ร่วมมือท่ีสอดคล้องกบัการสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถจะชว่ย
ให้เกิดความมัน่คงทางทะเลท่ีเราทกุคนต้องการส�าหรับภมิูภาคอินโด
เอเชียแปซฟิิกท่ีมีเสถียรภาพ  o

นายทหารนายหน่ึงจากเรือ ยูเอสเอส นิวออร์ลนีส์ สนทนากบับรรดานายทหารของกองทพัเรือศรีลงักาเกีย่วกบัขดีความ
สามารถของเฮลคิอปเตอร์สหรัฐฯ ในระหว่างการเทยีบท่าทีก่รุงโคลมัโบในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  รอยเตอร์
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วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IAPDF

ต่ อ สู้ กั บ ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ดั้ ง เ ดิ ม
เกษตรกรหญิงในอินเดีย

ภาพและเร่ืองโดยรอยเตอร์

างอนัจาลีท�ามาหากินบนผืนดนิมาเกือบตลอดชีวิต ตอนแรกก็
กบัพอ่แมเ่กษตรกรซึง่เป็นผู้ เชา่ท่ี จากนัน้ก็ท�างานเคียงบา่เคียง
ไหลก่บัสามีในรัฐอตุตรประเทศซึง่อยูท่างตอนเหนือของอินเดีย 

อยา่งไรก็ตาม นางอนัจาลีไมเ่คยได้เป็นเจ้าของท่ีดนิ ซึง่เป็นสทิธิท่ีเธอไม่
ได้รับเน่ืองจากกฎหมายมรดกท่ีไมค่งเส้นคงวาและขนบธรรมเนียมท่ีเข้มงวด
ของชมุชนท่ีชกัน�าให้เธอเช่ือวา่มีเพียงผู้ชายเทา่นัน้ท่ีควรเป็นเจ้าของท่ีดนิ 
ขณะนีน้างอนัจาลีอาย ุ32 ปี ช่ือของเธอจะอยูบ่นโฉนดในท่ีสดุในฐานะผู้ ถือ
กรรมสทิธ์ิร่วมในท่ีดนิท่ีจดัสรรโดยรัฐ หลงัจากท่ีใช้เวลาหลายเดือนในการ
ร้องเรียนตอ่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและการแก้ไขขนบธรรมเนียมเก่าแก่และความ
เช่ืออนังมงายท่ีปิดกัน้ไมใ่ห้ผู้หญิงได้ครอบครองท่ีดนิ 

 “เราไมเ่คยมีธรรมเนียมท่ีให้ผู้หญิงเป็นเจ้าของท่ีดนิ และฉนัก็ไมเ่คย
คดิเลยวา่วนัหนึง่จะได้เป็นเจ้าของท่ีดนิ” นางอนัจาลีซึง่ใช้ช่ือค�าเดียวโดด ๆ 
กลา่วในท่ีประชมุวา่ด้วยเร่ืองการเรียนรู้เก่ียวกบัท่ีดนิโดยองค์กรแลนเดซาซึง่
เป็นองค์กรท่ีปรึกษา ท่ีโรงเรียนแหง่หนึง่ในหมูบ้่านทาอาร์เดห์ 

“การมีช่ืออยูบ่นโฉนดมีความหมายกบัฉนัมาก เพราะมนั
หมายความวา่ฉนัมีสทิธิมีเสียงในสิง่ท่ีเราท�าบนท่ีดนิ และสามีของฉนัก็
ไลฉ่นัออกไปจากท่ีดนิผืนนีไ้มไ่ด้ หรือขายท่ีดนิไมไ่ด้ถ้าฉนัไมอ่นญุาต” 

การขาดการยอมรับ
แรงงานในภาคเกษตรกรรมของอินเดียเป็นแรงงานหญิงมากกวา่หนึง่
ในสาม แตมี่พืน้ท่ีการเกษตรประมาณร้อยละ 13 เทา่นัน้ท่ีผู้หญิงเป็น
เจ้าของตามข้อมลูของทางการ ขณะท่ีบรรดาชายในหมูบ้่านย้ายเข้า
เมืองเพ่ือไปหางานท�า ภรรยาและลกูสาวก็คอยดแูลท่ีดิน แม้จะมีผู้
หญิงท�างานในพืน้ท่ีการเกษตรมากขึน้เร่ือย ๆ แตผู่้หญิงเหลา่นีก็้ไมไ่ด้
รับการยอมรับวา่เป็นเกษตรกรเพราะสว่นใหญ่ไมไ่ด้เป็นเจ้าของท่ีดนิ 
รัฐบาลเรียกคนกลุม่นีว้า่ “ผู้ เพาะปลกู” 

ในอินเดีย การถือกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิสว่นใหญ่เกือบทัง้หมดจะอยูใ่น
ช่ือของผู้ชาย และขนบธรรมเนียมยงัยอมให้ผู้ชายขายท่ีดนิได้โดยไม่
ต้องได้รับการยินยอมจากคูส่มรส เป็นคนเลือกพืชพนัธุ์ท่ีจะปลกูและ
ควบคมุรายได้ทัง้หมด ในขณะเดียวกนั เกษตรกรหญิงจะไมส่ามารถ
กู้ ยืมเงิน ท�าประกนัและรับผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากรัฐบาลได้เน่ืองจาก
ไมมี่ช่ือเป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ

“วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมมีผลตอ่การเป็นเจ้าของท่ีดนิมาก” 
นางชีปรา เดโอ ผู้อ�านวยการประจ�ารัฐขององค์กรแลนเดซากลา่ว “มนั
เป็นระบบสงัคมท่ีผู้ชายเป็นใหญ่อยา่งย่ิง และผู้หญิงต้องเผชิญกบั
อคตท่ีิฝังแนน่อยูท่กุหนทกุแหง่ ตัง้แตค่รอบครัวของตนเองไปจนถงึเจ้า
หน้ารัฐท่ีล้วนเช่ือวา่ผู้หญิงไมค่วรเป็นเจ้าของท่ีดนิ จนกระทัง่ผู้หญิงเอง
ก็เช่ือวา่ตนไมมี่สทิธินี”้ 

ภายใต้ความกดดัน
ผลวิจยัของแลนเดซาระบวุา่ เม่ือผู้หญิงมีสทิธิในท่ีดนิท่ีท่ีตนเพาะปลกู 
ผู้หญิงเหลา่นีจ้ะมีสถานะและมีอ�านาจในตอ่รองและการตดัสนิใจมาก

ขึน้ทัง้ในบ้านและในชมุชน ผู้หญิงเหลา่นีมี้แนวโน้มมากกวา่ผู้ชายท่ีจะเพ่ิม
ความมัน่คงทางด้านอาหารและใช้จา่ยเงินท่ีได้มากบัคนรุ่นตอ่ไป 

แตแ่ม้กระทัง่เม่ือสบิปีท่ีแล้วในรัฐอตุตรประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ
ในประเทศและเป็นหนึง่ในรัฐท่ียากจนท่ีสดุ ผู้หญิงท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนินัน้มี
อยูเ่พียงร้อยละ 6 ตามผลการศกึษาขององค์กรออ็กซ์แฟมอินเดีย ภายในปี 
พ.ศ. 2558 ตวัเลขดงักลา่วเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 18  ตามข้อมลูขององค์กร  
ออ็กซ์แฟม เน่ืองจากนกัรณรงค์ได้ให้ความรู้แก่ผู้หญิงในเร่ืองสทิธิของตนเอง 
และรัฐเร่ิมให้สทิธิในการเป็นเจ้าของร่วมกนัในท่ีดนิท่ีจดัสรรให้กบัคนยากจน
ท่ีไร้ท่ีดนิท�ากิน 

แตก่ระนัน้ ผู้หญิงก็ยงัต้องเผชิญกบัอปุสรรคทางกฎหมายและทาง
สงัคมมากมายในการเป็นเจ้าของท่ีดิน แม้ท่ีดนิสว่นใหญ่จะถกูโอนเป็น
มรดกตกทอด แตผู่้ รับชว่งมรดกเกือบทัง้หมดมกัจะเป็นผู้ชาย 

ผู้หญิงฮินดมีูสทิธิได้รับสว่นแบง่ท่ีดนิท่ีบดิาของตนเป็นเจ้าของตาม
ฎหมายมรดกฮินด ูแตก่ฎหมายนีถ้กูใช้เพ่ือปฏิเสธไมใ่ห้ผู้หญิงได้รับสว่น

น
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แบง่ในท่ีดนิของสามี นายนานด์ กีชอร์ ซงิห์ ผู้จดัการภมิูภาคขององค์กร  
ออ็กซ์แฟมท่ีเร่ิมโครงการรณรงค์ให้มีการถือกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิร่วมกนัในรัฐ
อตุตรประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2549 กลา่ว 

“ผู้ชาย และแม้แตเ่จ้าหน้าท่ี กลา่ววา่ผู้หญิงได้รับท่ีดนิของพอ่แล้ว จงึไม่
จ�าเป็นต้องมีกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิร่วมกบัสามี เพราะถ้าเป็นอยา่งนัน้ผู้หญิงคน
นัน้ก็จะมีท่ีดนิสองผืน” นายซงิห์กลา่ว “รัฐบาลถกูก�าหนดให้ต้องออกโฉนดท่ี
มีช่ือร่วมกนัส�าหรับท่ีดนิท่ีรัฐจดัสรรให้กบัครอบครัวท่ีไมมี่ท่ีดนิ แตผู่้หญิงไม่
ได้รับสทิธิให้มีช่ืออยูใ่นโฉนดท่ีมีอยูก่่อนแล้วในช่ือของสามี” 

รัฐนีมี้ระบบวรรณะท่ียดึมัน่มายาวนาน และเป็นรัฐหนึง่ของอินเดียท่ีมี
สดัสว่นทางเพศต�่าสดุ นัน่คือผู้หญิง 912 คนตอ่ผู้ชาย 1,000 คน และเป็น
หนึง่ในรัฐท่ีมีอตัราอาชญากรรมทางเพศสงูสดุ ตามข้อมลูของทางการ 

นายอาร์วินด์ กมูาร์ เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรแหง่รัฐอตุตรประเทศกลา่ว
วา่ การให้ถือกรรมสทิธ์ิร่วมกนัในท่ีดนิท่ีรัฐจดัสรรเป็นความก้าวหน้าครัง้
ส�าคญั เพราะมนัไมใ่ชเ่ร่ืองของขนบธรรมเนียม “แตเ่ราไมส่ามารถแทรกแซง
การถือกรรมสทิธ์ิท่ีดนิท่ีมีอยูก่่อนแล้วหรือท่ีดนิท่ีซือ้เอง ขึน้อยูก่บัเจ้าของ
ท่ีดนิวา่ควรถือกรรมสทิธ์ิร่วมกนัหรือไม”่นายกมูาร์กลา่ว 

กฎหมายจารีตประเพณี
หลายรัฐในอินเดียได้แก้ไขกฎหมายของตนเพ่ือให้ผู้หญิงเป็นเจ้าของท่ีดนิ
ได้งา่ยขึน้และได้รับผลประโยชน์มากขึน้ และลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้และคา่
ลงทะเบียนส�าหรับผู้หญิง อยา่งไรก็ตาม การด�าเนินการดงักลา่วต้องพบกบั

อปุสรรคอนัเน่ืองมาจากกฎหมายจารีตประเพณีท่ีสว่นใหญ่จะเอือ้ประโยชน์
ตอ่ผู้ชาย 

ตวัอยา่งเชน่ ในรัฐราชสถาน ผู้หญิงจะถกูขอให้สละสทิธิในทรัพย์สนิ
ของบรรพบรุุษเม่ือแตง่งาน ผู้หญิงยงัมีข้อห้ามทางขนบธรรมเนียมตา่ง ๆ 
เชน่ ห้ามหยิบจบัคนัไถซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์แหง่อ�านาจของเกษตรกรชาย

ผู้หญิงกวา่ 100,000 คนได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้เก่ียวกบัท่ีดนิ ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของโครงการอาโรห์ขององค์กรออ็กซ์แฟมท่ีมีมานานสบิปีแล้ว “อา
โรห์” เป็นภาษาฮินดีท่ีแปลวา่ “รุ่งเรือง” นายซงิห์กลา่ว 

นอกจากนี ้ผู้หญิงหลายหม่ืนคนได้เข้าร่วมการชมุนมุซึง่จะได้ฝึกไถนา 
และบางคนยงัเร่ิมขบัรถแทรกเตอร์อีกด้วย ซึง่เม่ือก่อนจะเป็นกิจกรรม
ส�าหรับผู้ชายเทา่นัน้ นายซงิห์กลา่ว “ผู้หญิงได้ตอ่สู้กบัขนบธรรมเนียมและ
ความเช่ืออนังมงายมากมาย และเราได้เหน็การเปลี่ยนแปลงทางทศันคติ
ครัง้ใหญ่” นายซงิห์กลา่ว “นา่เสียดายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเลก็น้อยใน
ระดบันโยบาย และเป้าหมายของเราท่ีจะท�าให้ผู้หญิงได้เป็นเจ้าของท่ีดนิก็
ยงัไมบ่รรลผุล” 

ส�าหรับนางอนัจาลีในหมูบ้่านทาอาร์เดห์ การได้ถือกรรมสทิธ์ิร่วมใน
ท่ีดนิท่ีรัฐจดัสรรนัน้เป็นเร่ืองใหญ่ 
“ท่ีดนิผืนนีจ้ะท�าให้ฉนัมีความมัน่คง 
มีสทิธิมีเสียง” นางอนัจาลีกลา่ว 
“สถานะของฉนัจะไมด้่อยไปกวา่สามี 
แตเ่ราจะเทา่เทียมกนั” 

ชาวนาดืม่น�า้ในนาข้าวสาลทีีรั่ฐราช
สถาน ประเทศอนิเดยี อนิเดยีเป็นผู้
ผลติข้าวสาลรีายใหญ่อนัดบัสองของ
โลกรองจากจนี (ขวา) ชาวนาข้าวสาลี
ยนือยู่ในทุ่งนาในหมู่บ้านสตอ็ก ใน
เมอืงลาดกัห์ ประเทศอนิเดยี
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ส่ือและวิทยาการ
IAPDF

ม้เวลาจะผา่นไปสามปีแล้วหลงัจากท่ี
เคร่ืองบนิของสายการบนิมาเลเซียแอร์

ไลน์อนัตรธานหายไปอยา่งไร้ร่องรอย แตจ่นถงึ
วนันีก็้ยงัคงมีความเป็นไปได้ท่ีเคร่ืองบนิจะเพียง
แคส่ญูหายไปแม้จะมีโอกาสไมม่ากนกัก็ตาม 
อยา่งไรก็ดี อีกไมน่านทกุอยา่งก�าลงัจะเปลี่ยน
ไปด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมใหมท่ี่จะชว่ยให้เรา
สามารถตดิตามการเดนิทางเหนือมหาสมทุรของ
เคร่ืองบนิได้ตามเวลาจริง 

มาตรฐานด้านความปลอดภยัระหว่าง
ประเทศฉบบัใหม่จะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 
2561 แต่สายการบินยงัมีเวลาอีกถึงสี่ปีในการ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนใหญ่ 
และแม้จะถึงเวลานัน้ ก็อาจต้องใช้เวลาอีก
หลายทศวรรษกว่าท่ีจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
กบัเคร่ืองบินทกุล�าของสายการบินทัว่โลก 
เน่ืองจากข้อก�าหนดบางอย่างมีผลบงัคบัใช้
เฉพาะกบัเคร่ืองบินท่ีผลิตขึน้มาใหม่เท่านัน้ 

เคร่ืองบนิของสายการบนิมาเลเซียแอร์ไลน์ 
เท่ียวบนิท่ี 370 ได้หายไปจากจอเรดาร์เม่ือวนั
ท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในระหวา่งการเดนิทาง
จากกรุงกวัลาลมัเปอร์ไปยงักรุงปักก่ิง พร้อมกบัผู้
โดยสารและลกูเรือ 239 คน การค้นหาซากเคร่ือง
บนิอยา่งละเอียดถ่ีถ้วนในมมุอนัหา่งไกลของ

มหาสมทุรอินเดียทางตอนใต้จบลงด้วยความ
ล้มเหลว (เรือ เอชเอม็เอเอส ซกัเซสส์ ของกอง
ทพัเรือออสเตรเลีย (ภาพบน) ตรวจค้นพืน้ท่ี
มหาสมทุรอินเดียทางตอนใต้เพ่ือหาเคร่ืองบนิท่ี
หายไป) 

“หากเกิดเหตกุารณ์แบบเดียวกนัในวนั
นี ้ผมคิดว่าผลลพัธ์ก็น่าจะเหมือนกนั” นายวิล
เลียม วอลด็อก ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยั
การบินเอ็มบรี-ริดเดิล ในเมืองเพรสคอตต์ รัฐ
แอริโซนา และอดีตผู้ตรวจสอบอบุตัิเหตกุล่าว 
“มีบางอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่เราก็ยงัไม่ได้
ท�าอะไรเป็นชิน้เป็นอนัในทางปฏิบตัิ” 

อย่างไรก็ตาม นายแอทอลล์ บแูชน ผู้
อ�านวยการฝ่ายปฏิบตัิการบินของสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ กลบัเห็นว่า การ
เกิดเหตกุารณ์ซ�า้รอยกบัเท่ียวบินท่ี 370 นัน้ 
“เป็นไปได้ยากมาก” เพราะสายการบินหลาย
แห่งได้เพ่ิมความพยายามในการติดตามพิกดั
ของเคร่ืองบินขณะบินเหนือมหาสมทุรเปิดซึง่อยู่
นอกเขตการติดตามของเรดาร์ภาคพืน้ดิน 

“ภายในไมก่ี่ปีข้างหน้า หากผู้ให้บริการ
ควบคมุการจราจรทางอากาศทัว่โลกน�าระบบ
และเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ เราก็จะสามารถ
ตดิตามการเดนิทางของเคร่ืองบนิได้อยา่ง

ครอบคลมุทัว่โลก” นายบู
แชนกลา่ว

ตวัอย่างการเปล่ียนแปลง
ที่เกดิขึน้ ได้แก่ 
ในปี พ.ศ. 2559 องค์การ
การบนิพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ซึง่เป็นหนว่ยงานขององค์การ
สหประชาชาต ิได้อนมุตัมิาตรฐานความ
ปลอดภยัชดุใหมท่ี่มีผลบงัคบัใช้ทัว่โลกเพ่ือตอบ
สนองตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดกบัเท่ียวบนิท่ี 370 ซึง่
รวมถงึการก�าหนดให้นกับนิของสายการบนิ
พาณิชย์ท่ีบนิเหนือมหาสมทุรนอกรัศมีท�าการ
ของเรดาร์ต้องรายงานพิกดัของตนผา่นทางวิทยุ
ทกุ ๆ 15 นาที 

มาตรฐานใหมอี่กข้อหนึง่ก�าหนดให้เคร่ืองบนิ
ใหมท่ี่เร่ิมใช้งานตัง้แตปี่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ต้องสามารถสง่รายงานแสดงต�าแหนง่ของตนโดย
อตัโนมตัแิบบนาทีตอ่นาทีหากเกิดเหตคุบัขนั หาก
เคร่ืองบนิบนิด้วยความเร็วปกต ิรายงานแบบนาที
ตอ่นาทีจะชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาได้เป็น
พืน้ท่ีมากกวา่ 259 ตารางกิโลเมตรเลก็น้อย 

อีกไมน่านตอ่จากนีบ้ริการดาวเทียมตดิตาม
ต�าแหนง่ของเคร่ืองบนิอาจเข้ามาชว่ยแก้ปัญหา
นีไ้ด้เป็นอยา่งมาก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
โครงการกิจการร่วมค้าดาวเทียมแอรีออน ได้
ปลอ่ยดาวเทียมชดุแรกจ�านวน 10 ดวง ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของกลุม่ดาวเทียมทัง้หมด 66 ดวงตาม
แผนท่ีก�าหนดไว้ ท่ีสามารถตดิตามเคร่ืองบนิ
พาณิชย์ท่ีตดิตัง้เทคโนโลยีดาวเทียมตรวจการณ์
ลา่สดุท่ีมีช่ือวา่ เอดีเอส-บี  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

การหาต�าแหน่งของเคร่ืองบิน
แ

การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบดจิทิลัของ 

อนิเดยี
นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียกลา่ว

กบักลุม่ผู้น�าภาคธรุกิจในเดือนมกราคม พ.ศ. 

2560 วา่ อินเดียมีศกัยภาพในการก้าวสูร่ะบบ

เศรษฐกิจท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมากท่ีสดุในโลก 

ในระหวา่งการประชมุสดุยอดนกัลงทนุครัง้

ใหญ่ท่ีสดุของอินเดียท่ีจดัขึน้ในรัฐคชุราตซึง่

เป็นบ้านเกิดของนายโมที นายกรัฐมนตรีวยั 65 

ปีผู้ นีก้ลา่ววา่รัฐบาลภายใต้การดแูลของตนมี

ความมุง่มัน่อยา่งแรงกล้าในการเดนิหน้าปฏิรูป

เศรษฐกิจอินเดียอยา่งไมห่ยดุยัง้  

“เราก�าลงัด�าเนินการเพ่ือใช้งานและผสม

ผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส

และยตุิการใช้ดลุยพินิจ” นายโมทีกล่าวในท่ี

ประชมุสดุยอด โดยให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าการ

ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 2.5 ปีท่ี

ตนอยู่ในต�าแหน่งมีมลูค่าสงูกว่า 1.3 แสนล้าน

เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4.5 ล้านล้าน

บาท) 

“ขอให้ทกุทา่นเช่ือผมวา่ เราก�าลงัอยูใ่นชว่ง

เร่ิมต้นของระบบเศรษฐกิจท่ีใช้เทคโนโลยีดจิิทลั

มากท่ีสดุในโลก สว่นใหญ่ในท่ีประชมุนีอ้ยากเหน็

การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ในอินเดีย ผมมี

ความภมิูใจท่ีจะแจ้งวา่การเปลีย่นแปลงนัน้ก�าลงัจะ

เกิดขึน้ตอ่หน้าทา่นแล้ว” 

การกลา่วปราศรัยของนายกรัฐมนตรีอินเดียตอ่

ท่ีประชมุสดุยอดนกัลงทนุท่ีรัฐคตุราชมีขึน้เพียงไมก่ี่

สปัดาห์หลงัจากท่ีนายโมทีตดัสนิใจยกเลกิธนบตัร 

500 รูปี และ 1,000 รูปี ท่ีมีมลูคา่ประมาณ 7.50 

เหรียญสหรัฐฯ และ 15 เหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดบั 

(หรือประมาณ 260 บาท และ 520 บาทตามล�าดบั) 

การตดัสนิใจดงักลา่วสร้างความไมพ่อใจให้กบั

ชาวอินเดียหลายล้านคนทัว่ประเทศท่ีต้องยืนเข้า

แถวนานหลายชัว่โมงหน้าธนาคารและตู้ เอทีเอม็

เพ่ือถอนเงินหรือฝากธนบตัรเก่าท่ีก�าลงัจะหมดอายุ

ความเคลื่อนไหวดงักล่าวของรัฐบาลอินเดีย

เป็นความพยายามท่ีจะถอนรากถอนโคนการ

ทจุริต ยตุิการสนบัสนนุเงินทนุให้กบัการก่อการ

ร้าย และขบัเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยคุการใช้จ่าย

ด้วยระบบดิจิทลั   รอยเตอร์

รอยเตอร์

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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แ

ประเทืองปัญญา
IAPDF

นม กบัการแก้ปัญหา
การขาดสารอาหาร 
อยา่งมีศกัยภาพในอินโดเอเชียแปซิฟิก

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

แม้ภารกิจการลดความอดอยากและการขาดแคลนอาหารใน
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกจะมีความก้าวหน้าเป็นล�าดบั แต่
ภมิูภาคท่ีก�าลงัพฒันาอยา่งรวดเร็วแหง่นีจ้�าเป็นต้องเน้นความ
หลากหลายของอาหารให้มากขึน้ มิฉะนัน้อาจมีความเสี่ยงตอ่การ
เกิดภาวะทพุโภชนาการ ตามท่ีองค์การอาหารและการเกษตรแหง่
สหประชาชาตริะบใุนรายงาน และเสนอแนะเพ่ิมเตมิวา่นมนา่จะ
ชว่ยแก้ปัญหานีไ้ด้ 

“ภมิูภาคนีย้งัมีประชากรท่ีหิวโหยเกือบห้าร้อยล้านคน” นางกลุ
ทวี กดเิรสาน ผู้ชว่ยผู้อ�านวยการองค์การอาหารและการเกษตรแหง่
สหประชาชาตกิลา่ว “รายงานฉบบันีช้ว่ยให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดี
ย่ิงขึน้” 

รายงานระบวุา่ การเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากขึน้ตลอดจนเทคนิค
การเกษตรท่ีทนัสมยัมากขึน้ชว่ยให้อตัราการขาดสารอาหารใน
เอเชียลดลงมาเกือบคร่ึงหนึง่ จากร้อยละ 24.3 เหลือร้อยละ 12.3 
ในชว่ง 25 ปีท่ีผา่นมา นบัเป็นการบรรลหุนึง่ในเป้าหมายการพฒันา
แหง่สหสัวรรษขององค์การสหประชาชาต ิ

เม่ือประชากรหลายล้านคนย้ายถ่ินฐานจากชนบทเข้ามาอยูใ่น
เมืองใหญ่ อาหารท่ีคนเหลา่นีรั้บประทานก็เปลี่ยนไปจากอาหาร
จ�าพวกข้าวมาเป็นอาหารแบบตะวนัตกท่ีมีความหลากหลายของ
ผลไม้ ผกัและเนือ้มากขึน้ พลงังานท่ีได้รับจากแป้งลดลง 50 กิโล
แคลอรีตอ่คนตอ่วนั ในขณะท่ีพลงังานท่ีได้จากผลไม้ ผกัและเนือ้
เพ่ิมขึน้มากกวา่ 300 กิโลแคลอรีตอ่คนตอ่วนั รายงานดงักลา่วระบ ุ

แม้สถานการณ์ดเูหมือนจะดีขึน้ แตอ่าหารท่ีเปลี่ยนไปก็ไมใ่ช่
เร่ืองดีไปทัง้หมด เชน่เดียวกบัประชากรในโลกตะวนัตก คนใน
ภมิูภาคอินโดเอเชียแปซฟิิกออกก�าลงักายน้อยลงและหนัมารับ
ประทานอาหารส�าเร็จรูปท่ีเตม็ไปด้วยน�า้ตาลและไขมนัแทนอาหาร
ดัง้เดมิอยา่งถัว่ลกูไก่มากขึน้ นัน่หมายความวา่ประชากรจ�านวน
มากยงัได้รับสารอาหาร เชน่ สงักะสี เหลก็หรือวิตามินเอ ไมเ่พียง
พอ รายงานระบวุา่ จ�านวนประชากรท่ีเป็นโรคอ้วนพุง่สงูขึน้อยา่ง
รวดเร็ว โดยเพ่ิมขึน้กวา่ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

ดงันัน้ ในขณะท่ีปัญหาความอดอยากอยา่งร้ายแรงเร่ิมจะหมด
ไป ปัญหาใหมท่ี่นา่เป็นหว่งกวา่เดมิขณะนีก็้คือความสมดลุและ
ความหลากหลายของอาหาร บรรดาผู้ เช่ียวชาญด้านการเกษตร
ยอมรับวา่พวกตนหมกมุน่กบัการน�าข้าว ข้าวสาลีและข้าวโพดมา
เป็นอาวธุในการตอ่สู้กบัความหิวโหยจนมองข้ามไปวา่อาหารเหลา่
นีมี้สารอาหารเพียงพอหรือไม ่

“มนัท�าให้ท้องอ่ิมก็จริง แตก็่ท�าให้เกิดปัญหาตามมาอีก
มากมาย” นายกาดอ�าพต ซดิดกิ ศาสตราจารย์แหง่มหาวิทยาลยั
เวสเทิร์นออสเตรเลียกลา่ว

 “เราต้องแยกความอดอยากกบัการขาดสารอาหารออกจาก
กนั” นายพิรัช ปัตนาอิก ท่ีปรึกษานโยบายอาหารของรัฐบาลอินเดีย
กลา่วและเพ่ิมเตมิวา่ อินเดียก�าลงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการก�าจดั
ความหิวโหย แตภ่าวะโภชนาการต�่าก็ลดลงไปเพียงแคร้่อยละ 1 
เทา่นัน้ตลอดชว่งหนึง่ทศวรรษท่ีผา่นมา 

ด้วยภาวะอดอยากท่ียงัคงด�าเนินไปอยา่งตอ่เน่ืองในเอเชีย
ใต้ มีประเทศท่ีก�าลงัพฒันาเพียงสองประเทศเทา่นัน้จากทัง้หมด 
19 ประเทศในเอเชียท่ียงัคงอยูใ่นเส้นทางการขจดัความยากจน
เพ่ือบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ
ภายในปี พ.ศ. 2573 และอีกเจ็ดประเทศภายในปี พ.ศ. 2583 
รายงานดงักลา่วระบ ุ

อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงรสนิยมในการรับประทานอาหาร
หมายความวา่คนเอเชียหนัมาด่ืมนมมากขึน้ ซึง่มีราคาถกูและอดุม
ไปด้วยสารอาหาร เม่ือก่อนผลติภณัฑ์นมไมค่อ่ยได้รับความนิยมมาก
นกัในประเทศแถบเอเชีย แตปั่จจบุนักลบัพบวา่ผลติภณัฑ์นมหมดไป
จากชัน้วางขายของอยา่งรวดเร็วตัง้แตใ่นกรุงเทพมหานครไปจนถงึ
กรุงปักก่ิง การผลติก็เพ่ิมขึน้เกือบสามเทา่ตวัจากประมาณ 110 ล้าน
ตนัในทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533-2542) มาเป็นเกือบ 300 ล้านตนั
ในปี พ.ศ. 2556 บางประเทศยงัมีโครงการสนบัสนนุให้นกัเรียนได้ด่ืม
นมอีกด้วย เชน่ โครงการนมโรงเรียนของประเทศไทย 

ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่รัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการท�าผิดซ�า้ซากด้วย
การใช้ “ทางลดั” ท่ีเน้นการลงทนุในธรุกิจการเกษตรขนาดใหญ่
แทนท่ีจะเป็นเกษตรกรรายยอ่ย ผู้ผลติขนาดเลก็สามารถผลตินม
ได้เกือบร้อยละ 80 ของปริมาณนมทัง้หมดในเอเชีย ดงันัน้ การท่ีผู้
บริโภคหนัมาซือ้นมมากขึน้จงึเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่ายไมใ่ชเ่ฉพาะ
กบัคนรวยเทา่นัน้ ตรงกนัข้ามกบัท่ีดนิเพาะปลกูซึง่เจ้าของท่ีดนิราย
ใหญ่มกัจะได้ประโยชน์จากงบอดุหนนุการเพาะปลกูพืชมากท่ีสดุ 

รายงานดงักลา่วระบวุา่ อตุสาหกรรมนมเป็น “เคร่ืองมือขจดั
ความยากจน” ท่ีมีศกัยภาพ ตราบใดท่ีเราให้ความส�าคญักบัความ
เสมอภาคของทกุคนในสงัคม

“ผู้ก�าหนดนโยบายต้องแนใ่จวา่เกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเลก็
ในภมิูภาคซึง่เป็นกลุม่ท่ีผลตินมได้มากท่ีสดุ จะสามารถเข้าถงึและ
แขง่ขนัในตลาดได้อยา่งเป็นธรรม” นางกดเิรสานกลา่ว

รอยเตอร์
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เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIAPDF

การฝกึใชห้้องน้�า

ผู้
จดัการห้องน�า้สาธารณะของญ่ีปุ่ นกลา่ววา่ 
หนว่ยงานของตนมีแผนท่ีจะชว่ยไมใ่ห้นกั
ทอ่งเท่ียวหวัเสียกบัการใช้ห้องน�า้เทคโนโลยี
สงูของญ่ีปุ่ น ภายใต้แนวทางปฏิบตัฉิบบั

ใหม ่ผู้ผลติทกุรายจะใช้ภาพสญัลกัษณ์ชดุเดียวกนั
ท่ีมีอยูแ่ปดภาพเพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบวา่ต้องกดปุ่ ม
ใดหากต้องการกดชกัโครก ปุ่ มใดท�าให้น�า้พุง่ไป
ด้านหลงัอยา่งแมน่ย�าจนนา่ตกใจ และต้องกดปุ่ ม
ใดเพ่ือปิดฝาชกัโครก 

ในชว่งไมก่ี่ปีมานี ้ญ่ีปุ่ นได้ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว
ให้เดนิทางเข้ามามากมายเป็นประวตัิการณ์ และ

คาดวา่กรุงโตเกียวจะได้ต้อนรับผู้มาเยือนหลาย
ล้านคนในชว่งท่ีญ่ีปุ่ นเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนั
กีฬาโอลมิปิกในปี พ.ศ. 2563 

สมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองสขุภณัฑ์ของ
ญ่ีปุ่ นหวงัวา่การท�าให้ห้องน�า้ทัง้หมดใช้ภาพท่ีเป็น
มาตรฐานจะชว่ยให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีพดูภาษาญ่ีปุ่ น
ไมไ่ด้หลายล้านคนทราบวา่จะกดปุ่ มชกัโครกใด
ให้น�า้ไหลแรงและไหลเบา ห้องน�า้ท่ีทนัสมยัของ
ญ่ีปุ่ นมีทกุอยา่งให้ผู้ใช้ตัง้แตก่ารท�าให้ท่ีนัง่อุน่ การ
ฉีดน�า้ ไปจนถงึเซนเซอร์จบัการเคลื่อนไหว ความ
แรงน�า้ระดบัตา่ง ๆ และผลติภณัฑ์ระงบักลิน่ท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู
คนดงัจากสหรัฐฯ เชน่ มาดอนนา ลีโอนาร์

โด ดคิาปริโอ และวิลล์ สมิธ ได้กลา่วช่ืนชมห้องน�า้
อจัฉริยะของญ่ีปุ่ นซึง่ได้รับความนิยมอยา่งสงูจาก
บรรดานกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ชาวจีน 

ท่ีผา่นมาห้องน�า้เทคโนโลยีสงูของญ่ีปุ่ นไมมี่ชดุ
สญัลกัษณ์ท่ีเป็นมาตรฐานส�าหรับปุ่ มตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่
อยา่งมากมาย และผู้ผลติแตล่ะรายก็มกัจะใช้ภาพ
ท่ีคดิขึน้เอง จนท�าให้ผู้ใช้ท่ีไมคุ่้นเคยต้องหวัเสียไป
ตาม ๆ กนั   เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

สถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศเวียดนามซึง่
เป็นเครือขา่ยโทรทศัน์แหง่ชาตริายงานวา่ 
คณะแพทย์ในเวียดนามได้ผา่ตดัเอากรรไกร
ออกจากตวัชายคนหนึง่ท่ีไมท่ราบวา่ตนมี
กรรไกรผา่ตดัอยูใ่นท้องมานานถงึ 18 ปี 

นายหมา่ วนั เญิต วยั 54 ปีกลา่ววา่ 
กรรไกรเลม่นีน้า่จะอยูใ่นท้องของตนตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2541 ตอนท่ีนายเญิตเข้ารับการผา่ตดั

ฉกุเฉินหลงัเกิดอบุตัเิหตบุนถนน นายเญิตรู้
สกึปวดท้องเป็นบางครัง้เทา่นัน้ และคลนิิกท่ี
ไปรักษาอาการก็ให้ยารักษาโรคแผลในกระ
เพราะอาหารมารับประทาน ในท่ีสดุผลการ
เอกซ์เรย์ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2559 ก็เผยให้
เหน็วา่สาเหตท่ีุแท้จริงของอาการปวดท้อง
เป็นครัง้คราวนัน้คือกรรไกรผา่ตดันัน่เอง  

กรรไกรเลม่นีท่ี้มีความยาว 15 เซนตเิมตร

ได้หกัออกเป็นสองทอ่นและฝังอยูใ่นท้องของ
นายเญิต แพทย์ได้ผา่ตดัเอากรรไกรเลม่ดงั
กลา่วออกมา 

นางตรินห์ ทิ หลง ผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลบัก๊กัน่กลา่วกบัสถานีวิทยโุทรทศัน์
แหง่ประเทศเวียดนามวา่ เจ้าหน้าท่ีก�าลงั
ตรวจสอบวา่ใครเป็นผู้ ทิง้กรรไกรผา่ตดัไว้ใน
ท้องของนายเญิต “ถงึแม้ผู้นัน้จะเกษียณไป
แล้ว แตเ่ราก็ยงัต้องแจ้งให้เขาทราบ” นาง
หลงกลา่ว “น่ีเป็นบทเรียนส�าหรับแพทย์ทกุ
คน”   รอยเตอร์ 

อ ยู่ กั บ ก ร ร ไ ก ร

ส�าหรับ
สตัว์เลีย้ง ศาลเจ้า

เจา้ของสตัวเ์ล้ียงต่างแห่แหนมาท่ีศาลเจา้

อิชิกายะ คาเมกาโอกะ ฮาชิมนัก ุในญ่ีปุ่น

นบัตั้งแต่ศาลเจา้แห่งน้ีจดังานเทศกาลปี

ใหม่ส�าหรับสุนขัและแมวในปี พ.ศ. 2543 

และจ�านวนผูม้าเยอืนกพ็ุง่สูงข้ึนในช่วง

ปีหลงั ๆ  

“กพ็วกมนัเป็นสมาชิกในครอบครัว

เรา” นางยกิู มิตซูอิ วยั 43 ปีกล่าวพร้อม

กบักอดสุนขัพนัธ์ุดชัชุนดข์นาดเลก็สอง

ตวัท่ีสวมชุดกิโมโนตวัเลก็ท่ีตดัจากขน

สตัวท่ี์แสนน่ารัก “ฉนัรู้สึกสบายใจท่ี

เพื่อนตวันอ้ยของฉนักไ็ดรั้บเคร่ืองราง

ท่ีจะช่วยปกป้องพวกมนัใหแ้คลว้คลาด

ปลอดภยัตลอดปี” 

ทุกคนท่ีจะเดินทางมาท่ีน่ีตอ้งนดัล่วง

หนา้ก่อนเท่านั้น แต่ละปีจะมีเจา้ของสตัว์

เล้ียงกวา่ 500 คนพาสตัวเ์ล้ียงท่ีสวมใส่ชุด

สีสนัสดใสมาท่ีศาลเจา้แห่งน้ีเพื่อมาสวด

มนตแ์ละขอพรจากเทพเจา้

นายมาซากิ มาจิ นกับวชในทอ้งถ่ิน

เปิดเผยวา่ ตนไดค้วามคิดในการท�าพิธี

ทางศาสนาชินโตใหแ้ก่สตัวเ์ล้ียงเน่ืองจาก

มองเห็นความตอ้งการของบรรดาคนรัก

สตัว ์“หลายคนบอกผมวา่อยากไดรั้บพร

พร้อมกบัสตัวเ์ล้ียงของตน” นายมาจิกล่าว

ในขณะท่ีเหล่าสุนขัพดุเด้ิล เทอร์เรียร์และ

ชิวาวาท่ีดูท่าทางต่ืนเตน้ค่อย ๆ ทยอยเดิน

ผา่นไป “เราจึงตดัสินใจท�าใหท่ี้น่ีกลาย

เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะท่ีสุดส�าหรับการสกั

การะของสตัวเ์ล้ียง” 

“ช่วงเวลาน้ีของปีเป็นช่วงท่ีมีคนเดิน

ทางมาท่ีศาลเจา้มากท่ีสุด และจ�านวนคน

ท่ีมากเ็พิ่มข้ึนทุกปี” นายคาจิกล่าวเพิ่มเติม 

“นัน่แสดงวา่สตัวเ์ล้ียงมีความส�าคญัต่อ

ครอบครัวมากข้ึนเร่ือย ๆ”

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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 ภาพส่งท้าย
IAPDF

ยิงท่ามกลางหิมะ
นาวกิโยธินเกาหลีใต้และนาวกิโยธินสหรัฐฯ เข้าร่วมการฝึกร่วมฤดหูนาวประจ�าปีใกล้กับเมืองเปียงชาง ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งบางครัง้

อุณหภมูลิดต�่ากว่าลบ 20 องศาเซลเซียส ในระหว่างการฝึกซ้อมในช่วงเดอืนมกราคม พ. ศ. 2560 ก�าลังพลที่ฝึกท่ามกลางหมิะต้องตดิ
อุปกรณ์สกี เป้สนามขนาดใหญ่และปืนอัตโนมัตทิี่ทาสีขาวเพื่อให้กลมกลืนกับภมูปิระเทศ

ภาพโดย: คมิ ฮงจ/ีรอยเตอร์

ท่านอยากเหน็รูปที่ท่านช่ืนชอบจากการฝึกหรือกจิกรรมร่วมครัง้ที่ผ่านมาปรากฏในคอลัมน์ภาพส่งท้าย
หรือไม่ กรุณาส่งรูปของท่านมาเพื่อพจิารณาได้ที่ IAPDF@IAPDF-MAGAZINE.COM
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