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การสร้างพันธมิ่ ตรเพื่อสันติภาพ
แนวทางแบบพหุภาคีเพือแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์
การก่อการร้าย และความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน
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สารบัญ

ชุดที่ 42 ฉบับที่ 3

เรื่ องเด่ น
10 จุดเปลี่ยน

ชาติตา่ ง ๆ เปลีย่ นยุทธวิธีในการต่อต้ านการก่อการร้ าย
เพือ่ รับมือกับนักรบทีเ่ ดินทางกลับประเทศเพือ่ สานต่
อความจงรักภักดีตอ่ รัฐอิสลาม

16 การต่ อต้ านการก่ อการร้ ายในมาเลเซีย

การยับยังผู
้ ้ มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง จ�ำเป็ นต้ องใช้ วิธี
การแบบองค์รวม เพื่อแก้ ไขมูลเหตุของปั ญหา และด�ำเนิ
นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

20 จับตาดูน่านน�ำ้

มาเลเซียใช้ ฐานปฏิบตั ิการทางทะเลในการป้องกันภัย
คุกคามจากการก่อการร้ าย

24 แรงกดดันจากนานาชาติ

คดีของกลุม่ กรี นพีซ มีความคล้ ายคลึงกับกรณีพิพาทใน
ทะเลจีนใต้

28 การต่ อต้ านการค้ ามนุษย์

ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกได้ เพิ่มความพยายามในด้ านการ
ด�ำเนินคดี การคุ้มครองและการป้องกัน แต่ความท้ าทาย
ก็ยงั คงมีอยู่

36 หยุดยัง้ การค้ ายาเสพติดตัง้ แต่ ต้นทาง

ขบวนการค้ ายาบ้ าในจีนคือ ตัวกระตุ้นวิกฤติยาเสพ
ติดในฟิ ลปิ ปิ นส์

42 การพัฒนาสิทธิมนุษยชน

ข้ อตกลงทางการค้ าแบบพหุภาคีในระดับภูมิภาค
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยสร้ างโอกาส

46 การสร้ างขีดความสามารถ

กองทัพเรื อนิวซีแลนด์ ส่งเสริ มการเข้ าร่วมการฝึ กแบบพหุภาคี
และการประชุมด้ านความมัน่ คง เพื่อสนับสุนความมัน่ คงใน
ภูมิภาค

50 ขีปนาวุธต่ อต้ านเรื อผิวน�ำ้ และเขตอิทธิพลของจีน
ประชาชาติต้องเคารพสถาบันระหว่างประเทศ
และมาตรฐานการปฏิบตั ิ
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58 การสร้ างความร่ วมมือระหว่ างประเทศ

กองทัพเรื อศรี ลงั กายอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย
เพื่อน�ำไปใช้ ในการต่อสู้กบั ความท้ าทายด้ านความมัน่ คง

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

องค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ
แนะน�ำให้ ใช้ เทคโนโลยีไบโอเมตริ กเพื่อหาตัวนักรบหัวรุนแรง

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ในอินเดีย ซึง่ แรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็ นแรงงานหญิง
มากกว่าหนึง่ ในสาม บางรัฐได้ แก้ ไขกฎหมายของตนเพื่อช่วย
ให้ ผ้ หู ญิงได้ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ

64 สื่อและวิทยาการ

การหาต�ำแหน่งของเครื่ องบินและการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
แบบดิจิทลั ของอินเดีย

65 ประเทืองปั ญญา

นมอาจช่วยตอบสนองความต้ องการสารอาหารในภูมิภาค

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลก และเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

นาวิกโยธินเกาหลีใต้ และนาวิกโยธินสหรัฐฯ
เข้ าร่วมการฝึ กร่วมฤดูหนาวประจ�ำปี ใกล้ กบั เมืองเปี ยงชาง
ประเทศเกาหลีใต้

เกี่ยวกับหน้ าปก:

66

ทหารเข้ าร่วมการฝึ กทาง
ทหารแบบพหุภาคีภายใต้
รหัสคอบราโกลด์ ที่กอง
บัญชาการหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รอยเตอร์

นานาทัศนะ
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กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิิ

นดีตอ้ นรับสู่นิตยสาร อินโด
เอเชี ยแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม
ฉบับไตรมาสที่สามของปี
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะเน้นในเรื่ อง
ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในภูมิภาค
การเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกใน
ห้วงปัจจุบนั ตอกย�้ำถึงความจ�ำเป็ นที่
ประเทศต่าง ๆ ต้องใช้ผลประโยชน์ที่
เกื้อกูลกันในการส่งเสริ มเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การแบ่งปันทรัพยากรที่
ดีข้ ึน และการเพิม่ ความมัน่ คงในระดับภูมิภาคและระดับโลกในระยะยาว เมื่อมีผลประโยชน์เชิงกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกันในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ประเทศต่าง ๆ ก็จะสามารถกระตุน้ ให้เกิดความ
ร่ วมมือและความมัน่ คงได้
ฟอรั ม ฉบับนี้จะเน้นเรื่ องความจ�ำเป็ นในการเพิม่ พูนความร่ วมมือด้านความมัน่ คงอย่างต่อ
เนื่องโดยการศึกษายุทธวิธีต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศต่าง ๆ ที่คาดการณ์วา่ จะมีนกั รบนอก
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยเดินทางกลับไป รัฐบาลต่าง ๆ ทัว่ ทั้งภูมิภาคอินโด
เอเชียแปซิฟิกได้เตรี ยมการล่วงหน้าเพือ่ รับมือกับความท้าทายด้านความมัน่ คงด้วยการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงและสร้างนโยบายที่จะช่วยจัดการกับภัยคุกคาม
การเปลี่ยนแปลงขั้วอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารทัว่ ภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เกิดความร่ วมมือที่จำ� เป็ นอย่างยิง่ และน�ำมาซึ่งความขัดแย้งที่ไม่
พึงปรารถนาในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการสร้างพันธมิตรและความร่ วมมือทางทหารที่
แข็งแกร่ ง ประเทศต่าง ๆ จะสามารถลดแรงเสี ยดทานและสร้างเสถียรภาพระยะยาวในภูมิภาคได้
ใน ฟอรั ม ฉบับนี้ กองทัพเรื อนิวซีแลนด์เป็ นตัวอย่างของการสร้างความร่ วมมือที่ประสบความ
ส�ำเร็จ โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการเอาชนะความท้าทายทางภูมิศาสตร์และการสร้างความร่ วมมือกับ
พันธมิตรต่าง ๆ ที่มีความคิดคล้ายกันเพือ่ ด�ำรงเสถียรภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
การปกป้ องโลกและความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดเอเชียแปซิฟิกก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่เพิม่ ขึ้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จำ� เป็ นต่อเสถียรภาพ ความร่ วมมือในเรื่ องผลประโยชน์
เชิงกลยุทธ์สามารถท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองฝ่ ายหรื อมากกว่า ภัย
คุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย ๆ ท�ำให้มีโอกาสใหม่ ๆ ในการท�ำงานร่ วมกัน
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ ที่ลึกซึ้งส�ำหรับผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมยินดีรับ
ฟังความคิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อและแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ iapdf@iapdforum.com
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ผู้เขียนบทความ
นางเอลินา นัวร์ เป็ นผู้อ�ำนวยการฝ่ ายนโยบาย
ต่างประเทศและความมัน่ คงศึกษาของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษามาเลเซีย ก่อนหน้ า
นี ้เธอเคยเป็ นสมาชิกคนส�ำคัญของคณะท�ำงานใน
โครงการการศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างสหรัฐฯ กับ
โลกอิสลามในช่วงปี แห่งการปลูกจิตส�ำนึกหลังเหตุ
วินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึง่ เป็ น
โครงการของสถาบันบรูคกิงส์ และยังได้ ท�ำการวิจยั
เกี่ยวกับอาวุธอานุภาพท�ำลายล้ างสูงที่ศนู ย์ศกึ ษา
การไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ สถาบันนานาชาติ
ศึกษามอนเทอเรย์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หัวข้ อความสนใจในเชิงนโยบายของนาง
นัวร์ ประกอบด้ วย ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และมาเลเซีย การ
สงครามและความมัน่ คงทางไซเบอร์ การปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรงและการก่อการ
ร้ าย และความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอ�ำนาจ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 16
นายสิทธารถ ศรีวสั ตาวา และ นาย
เจคอบ ดอยล์ เป็ นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับผล

กระทบของข้ อตกลงทางการค้ าต่อสิทธิมนุษยชนที่
ตีพมิ พ์ใน ฟอรัม ฉบับนี ้ นายศรีวสั ตาวาเป็ นนักข่าว
อิสระ ทีป่ รึกษาและนักเขียนในกรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย เขาเขียนข่าวและบทความเกี่ยวกับกิจการ
ต่างประเทศและยุทธศาสตร์ ความมัน่ คง การเมือง
การป้องกันประเทศ พลังงาน และหัวข้ อทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 20 ปี ที่
ประกอบอาชีพนักข่าว นายศรีวสั ตาวาเป็ นผู้สอื่ ข่าว
ให้ กบั หนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อิ นเดีย และ
เนื ้อหาทีเ่ ขาเขียนยังได้ รับการตีพมิ พ์อย่างกว้ างขวาง
ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารอืน่ ๆ ในเอเชีย ยุโรป
และสหรัฐอเมริกา นายดอยล์เป็ นผู้เขียนบทความ
ประจ�ำของ ฟอรัม และเป็ นนักข่าวทีเ่ ชี่ยวชาญทีม่ ี
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เขาได้ เขียนบทความให้
กับสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ เช่น บูดาเปสต์ บิ สซิ เนส
เจอร์ นลั , เช็ก บิ สซิ เนส วีกลีย์ และ คอนสตรักชัน
แอนด์ อิ นเวสต์เมนต์ เจอร์ นลั เขาอยูท่ ปี่ ระเทศตุรกี
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น.อ. เชน อาร์ นเดลล์ ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้

อ�ำนวยการฝ่ ายการปฏิสมั พันธ์เชิงยุทธศาสตร์ ฝ่ าย
ความมุง่ มัน่ และการปฏิสมั พันธ์เชิงยุทธศาสตร์ กอง
บัญชาการกองทัพนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2559 น.อ. อาร์ นเดลล์เกิดที่เมืองตาอูรังกา
ประเทศนิวซีแลนด์ และเข้ ารับราชการในกองทัพ
เรื อนิวซีแลนด์ในปี พ.ศ. 2533 น.อ. อาร์ นเดลล์จบ
การศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันประเทศออสเตรเลีย
และได้ รับปริ ญญามหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์จากมหาวิทยาลัยซัลฟ์ เรจินา
เมืองนิวพอร์ ต รัฐโรดไอแลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 46

นายสก็อต เดวารี เป็ นนักวิเคราะห์อิสระ

ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก
หัวข้ อความสนใจของนายเดวารี ประกอบด้ วย ขีด
ความสามารถด้ านกลาโหมของจีน ความมัน่ คง
ของโลก อิทธิพลทางการเมืองและยุทธศาสตร์ การ
ป้องกัน ผลงานของเขาที่ผา่ นมาได้ แก่ การวิจยั ที่
มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในกรุงปั กกิ่ง และ
การท�ำงานในประเทศจีน นาย เดวารี ส�ำเร็ จการ
ศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตในสาขาการทูต
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเซตันฮอลล์ในสหรัฐฯ

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

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

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

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

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
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การยึดโคเคนครั้งใหญ่ เป็ นประวัตกิ ารณ์
ออสเตรเลีย

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ต�ำรวจออสเตรเลียระบุในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ว่า เจ้ า
หน้ าที่สามารถท�ำลายเครื อข่ายค้ าโคเคนขนาดใหญ่ได้ ใน
การปฏิบตั กิ ารร่วมกับตาฮิติ และยึดโคเคนปริ มาณมาก
เป็ นประวัตกิ ารณ์ถงึ 1.1 เมตริ กตัน คิดเป็ นมูลค่าหลาย
ร้ อยล้ านเหรี ยญ ต�ำรวจกล่าวว่าโคเคนหนัก 600 กิโลกรัมที่
กองทัพเรื อฝรั่งเศสยึดได้ ที่บริ เวณนอกชายฝั่ งตาฮิติ และอีก
500 กิโลกรัมที่ยดึ ได้ ที่เมืองซิดนีย์ในวันคริ สต์มาส รวมทัง้
เฮโรอีน 32 กิโลกรัมในฟิ จิ ล้ วนแต่มีจดุ หมายปลายทางอยู่
ที่ออสเตรเลีย
นายคริ ส ชีแฮน ซึง่ รักษาการผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่า “ยาเสพ
ติดทังหมดที
้
่ยดึ ได้ มีปริ มาณถึง 1.1 เมตริ กตัน นับเป็ นการ
จับยึดโคเคนครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ การบังคับใช้
กฎหมายออสเตรเลีย”
โคเคนที่สง่ จากอเมริ กาใต้ เข้ าสูแ่ ปซิฟิกใต้ นี ้น่าจะมี
มูลค่าตามท้ องถนนราว 260 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 9 พันล้ านบาท) เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

บังกลาเทศ
สั ญญาทางรถไฟประวัตศิ าสตร์
บังกลาเทศได้ ลงนามเพื่อท�ำข้ อตกลงกับบริ ษัท ดี
พี เรล จ�ำกัด ของอังกฤษในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559
เพื่อพัฒนาทางรถไฟมูลค่า 7.5 พันล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (หรื อประมาณ 2.6 แสนล้ านบาท) นับเป็ น
โครงการทางรถไฟที่มีมลู ค่ามากที่สดุ ของประเทศ
ทางรถไฟความยาว 240 กิโลเมตรสายนี ้จะเชื่อม
ระหว่างกรุงธากาและท่าเรื อเประ ซึง่ เป็ นท่าเรื อน� ้ำ
ลึกแห่งใหม่ที่บงั กลาเทศมีแผนจะสร้ างเพื่อรองรับ
เรื อขนถ่ายสินค้ าขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกตู้
สินค้ าได้ 8,000 ตู้ หรื อสินค้ า 120,000 ตัน
นายมูจิบลุ เฮก รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
รถไฟเปิ ดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ ้นการลงนามใน
บันทึกความเข้ าใจว่า บริ ษัท ดีพี เรล จ�ำกัด จะเป็ น
ผู้สนับสนุนเงินทุนในโครงการก่อสร้ างทางรถไฟนี ้
แถลงการณ์ของบริ ษัท ดีพี เรล จ�ำกัด ระบุ
ว่า ตามข้ อตกลงนัน้ ทางบริ ษัทจะมีสทิ ธิแต่เพียง
ผู้เดียวในการจัดท�ำแผนในการออกแบบ หาทุน
สนับสนุน ก่อสร้ างและด�ำเนินกิจการทางรถไฟ
รอยเตอร์

รอยเตอร์
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จีน

เพิม่ ความเข้ มงวดของมาตรฐาน
การปล่ อยไอเสี ยจากยานพาหนะ

รอยเตอร์

จี

นจะก�ำหนดให้ ยานพาหนะขนาดเบาทุกประเภทต้ อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปล่อยไอเสีย “จีน 6” ฉบับใหม่ที่
เข้ มงวดกว่าเดิมภายในกลางปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศ
ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานด้ านสิง่ แวดล้ อมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2559
กระทรวงพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมของจีนระบุวา่ ภายในวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การขายและจดทะเบียนยานพาหนะขนาด
เบาทุกคันต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ซงึ่ มีต้นแบบมาจาก
มาตรฐานที่ใช้ ในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา
ผู้ผลิตรถยนต์ต้องปรับปรุงเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกริ ิยา
ระบบฉีดน� ้ำมันเชื ้อเพลิง และโครงสร้ างห้ องเผาไหม้ ของเครื่องยนต์
ให้ เป็ นไปตามาตรฐานใหม่ กระทรวงพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้ อมระบุ
ยานพาหนะทุกคันบนท้ องถนนของจีนต้ องผ่านมาตรฐานการ
ปล่อยไอเสียฉบับก่อนหน้ า คือ “จีน 5” ภายในปลายปี พ.ศ. 2560
ผลการศึกษาของส�ำนักงานพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมแห่งกรุงปั กกิ่ง
เมื่อปี พ.ศ. 2557 บ่งชี ้ว่า กว่าร้ อยละ 30 ของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่สดู หายใจเข้ าไปได้ ในกรุงปั กกิ่ง เกิดจากการ
ปล่อยไอเสียจากยานพาหนะ
กระทรวงพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมยังเปิ ดเผยด้ วยว่า การบังคับใช้
มาตรฐานเชื ้อเพลิงที่มีความเข้ มงวดมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2544 เป็ นต้ นมา ได้ ชว่ ยให้ สารมลพิษที่ปล่อยออกมาจากยาน
พาหนะแต่ละคันลดลงมากกว่าร้ อยละ 90 รอยเตอร์

อินโดนี เซี ย

อินโดนีเซียจัดตั้งหน่ วยงานเพือ่ ต่ อสู้ ข่าวลวง

อินโดนีเซียเตรี ยมจัดตังหน่
้ วยงานทางไซเบอร์ เพื่อรับมือกับปั ญหาข่าว
ลวงหลังจากที่มีการแพร่กระจายเรื่ องราวที่ไม่เป็ นจริ งไปทัว่ โลกออนไลน์
ตามที่ทางการระบุในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เรื่ องดังกล่าวรวมถึงการ
อ้ างว่าจีนก�ำลังท�ำสงครามชีวภาพกับอินโดนีเซียโดยใช้ เมล็ดพริ กปน
เปื อ้ นเชื ้อโรค นอกจากการสกัดกันข่
้ าวลวงแล้ ว หน่วยงานไซเบอร์ ใหม่
นี ้จะท�ำหน้ าที่ปกป้องสถาบันของรัฐจากบรรดาแฮกเกอร์ อีกด้ วย นาย
โจฮัน บูดี โฆษกท�ำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าว
นายวิรันโต รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงความมัน่ คง กล่าวว่า การจัด
ตังหน่
้ วยงานใหม่เป็ นเรื่ องจ�ำเป็ นในการต่อสู้กบั ข่าวที่เต็มไปด้ วย “การ
หมิ่นประมาท การใส่ร้าย การท�ำให้ เข้ าใจผิดและการแพร่กระจายความ
เกลียดชัง” ซึง่ ก�ำลังไหลบ่าล้ นทะลักสื่อสังคมออนไลน์
“เสรี ภาพในการพูดเป็ นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย แต่ทกุ คนก็
มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเช่นกัน" นายวิรันโตกล่าว
ทางการระบุวา่ หน่วยงานใหม่นี ้จะสอดส่องข่าวสารที่เผยแพร่ทาง
ออนไลน์เพื่อตรวจสอบว่าเป็ นเรื่ องเท็จหรื อไม่ โดยจะขึ ้นกับกระทรวง
ความมัน่ คงและจะท�ำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เจ้ าหน้ าระบุโดยไม่
ได้ ให้ รายระเอียดเพิ่มเติม
แนวคิดในการจัดตังหน่
้ วยงานนี ้มีขึ ้นหลังจากประธานาธิบดีโจ

โก วีโดโด ได้ ประกาศในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
ถึงเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้
กับข่าวลวงในประเทศ
ที่ประชาชนก�ำลังเข้ า
สูร่ ะบบออนไลน์เป็ น
ครัง้ แรกมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดย
ปั จจุบนั คาดว่ามีผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตแล้ วกว่า 130 ล้ านคน จาก
ประชากรทังหมด
้
255 ล้ านคน
หนึง่ ในกรณีทโี่ ด่งดังทีส่ ดุ ในช่วงไม่นานมานี ้คือข่าวลวงทีแ่ พร่กระจาย
ในสือ่ สังคมออนไลน์เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ทีอ่ ้ างว่ารัฐบาลจีน
ก�ำลังท�ำสงครามชีวภาพกับอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นการอ้ างอิงจากรายงานข่าว
จริงทีช่ าวจีนสีค่ นถูกจับกุมฐานใช้ เมล็ดพันธุ์พริกน�ำเข้ าทีต่ ดิ เชื ้อแบคทีเรีย
มาปลูกในพื ้นทีก่ ารเกษตรแห่งหนึง่ ทางตอนใต้ ของกรุงจาการ์ ตา
สถานทูตจีนประจ�ำกรุงจาการ์ ตาต้ องออกแถลงการณ์ชี ้แจงว่า
รายงานดังกล่าวเป็ น “ข้ อมูลเท็จและท�ำให้ เกิดความวิตกกังวลอย่างยิ่ง”

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

IAPD FORUM
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IAPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

นายเจอร์ เกน
สต็อก เลขาธิการ
องค์ การต�ำรวจ
อาชญากรรม
ระหว่ างประเทศ
แนะน�ำให้ ใช้
เทคโนโลยีไบโอ
เมตริกเพือ่ ต่ อสู้
กับผู้ก่อการร้ าย
ทัว่ โลก
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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องค์ การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่ างประเทศ:
การใช้ ข้อมูลไบโอเมตริ กเพื่อหาตัวนักรบหัวรุนแรง

ใ

รอยเตอร์

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ไปยังองค์การสหประชาชาติเพื่อแถลงต่อสมัชชา
นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 องค์การต�ำรวจ
ใหญ่ ซึง่ มีมติให้ ขยายความร่วมมือระหว่างองค์การต�ำรวจอาชญากรรม
อาชญากรรมระหว่างประเทศได้ เรี ยกร้ องให้ ทกุ ประเทศ
รวบรวมข้ อมูลไบโอเมตริ ก (ข้ อมูลชีวมิต)ิ จากบรรดานักรบ ระหว่างประเทศและองค์การสหประชาชาติ
นายสต็อกระบุวา่ อินเทอร์ เน็ตนันเป็
้ น
ที่ตอ่ สู้เพื่อรัฐอิสลามอิรักและ
“มหาวิทยาลัยเสมือนจริ งของการก่อการร้ าย”
ซีเรี ยและกลุม่ หัวรุนแรง
ที่กลุม่ หัวรุนแรงใช้ ดงึ ดูดความสนใจและแพร่
อื่น ๆ เพื่อให้ หน่วยงานบังคับ
กระจายแนวคิดหัวรุนแรงให้ กบั บรรดาผู้ที่อยาก
ใช้ กฎหมายสามารถติดตาม
จะเป็ นนักรบ และเป็ นพื ้นที่ที่สามารถหาข้ อมูล
คนเหล่านี ้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหล่านักรบ
เกี่ยวกับการสร้ างหรื อการซื ้อระเบิดและวัตถุ
เดินทางกลับไปยังประเทศบ้ านเกิด
ระเบิดได้ อย่างง่ายดาย
นายเจอร์ เกน สต็อก เลขาธิการองค์การ
“ภัยคุกคามในด้ านการก่อการร้ ายระหว่าง
ต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศกล่าวใน
ประเทศอยูใ่ นระดับที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน” นาย
ระหว่างการให้ สมั ภาษณ์วา่ องค์การต�ำรวจ
สต็อกกล่าว เนื่องจากผู้ก่อการร้ ายระหว่าง
อาชญากรรมระหว่างประเทศมีข้อมูลไบโอ
ประเทศหันไปใช้ การปฏิบตั ใิ นระยะสันด้
้ วยวิธี
เมตริ ก เช่น ลายนิ ้วมือ ดีเอ็นเอ การสแกน
การง่าย ๆ เช่น การใช้ มีด ขวาน และในการโจมตี
ม่านตาและอื่น ๆ เพียงแค่ประมาณร้ อยละ 10
ที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตในเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส
เท่านันจากนั
้
กรบนอกประเทศจ�ำนวน 9,000
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นัน้ ผู้ก่อการ
พันคนที่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้ อมูล
ร้ ายได้ ใช้ รถบรรทุก
นายสต็อกกล่าวว่าองค์การต�ำรวจ
“เราก�ำลังต่อสู้กบั เครื อข่ายผู้ก่อการร้ ายหรื อ
อาชญากรรมระหว่างประเทศก�ำลังช่วยเหลือ
รอยเตอร์
เครื อข่ายองค์กรอาชญากรรมโดยใช้ เครื อข่ายผู้
ประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีไบโอ
บังคับใช้ กฎหมาย” นายสต็อกกล่าว
เมตริ ก ไม่ใช่แค่เพื่อระบุตวั ตนของนักรบจาก
เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจฮอนดูรัสสแกนม่ านตาของชาว
เนปาลทีเ่ ดินทางเข้ าประเทศอย่ างผิดกฎหมาย
นายสต็อกกล่าวว่าการต่อสู้ดงั กล่าวไม่ใช่
กลุม่ หัวรุนแรงเท่านัน้ แต่ยงั จะสามารถระบุตวั
เรื่ องง่าย เพราะประเด็นทางกฎหมายที่แตกต่าง
ตนของอาชญากรได้ อีกด้ วย
นายสต็อกได้ อ้างถึงเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2559 ที่สถานีต�ำรวจฝรั่งเศสถูก กันในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการแบ่งปั นข้ อมูลและความยากล�ำบากในการ
โจมตีโดยผู้ก่อการร้ ายซึง่ เดินทางข้ ามทวีปยุโรปโดยใช้ ตวั ตนที่แตกต่างกัน 20 สร้ างความเชื่อมัน่ ว่าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจะไปถึงมือต�ำรวจ เจ้ าหน้ าที่รักษาความ
มัน่ คงชายแดน และเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ที่ต้องการข้ อมูล นัน้
แบบ ซึง่ ป็ นเหตุการณ์ที่อาจถูกขัดขวางได้ หากทางการมีข้อมูลไบโอเมตริ ก
นายสต็อกระบุวา่ การที่กลุม่ หัวรุนแรงหันมาใช้ เว็บไซต์ที่มีการเข้ ารหัส
นายสต็อกกล่าวว่ามีนกั รบก่อการร้ ายนอกประเทศประมาณ 20,000 ถึง
มากขึ ้นยังเป็ น “ความท้ าทายอันใหญ่หลวง” ต่อเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายที่
30,000 คนจากเกือบทัว่ ทุกมุมโลก และนักรบประมาณ 15,000 คนจากกว่า
พยายามตรวจการณ์หรื อติดตามเหล่านักรบและผู้ที่อาจจะเป็ นผู้ก่อการร้ าย
100 ประเทศยังคงอยูใ่ นซีเรี ยและอิรัก
เว็บไซต์ดงั กล่าวที่ซกุ ซ่อนอย่างมิดชิด หรื อที่เรี ยกว่า ดาร์ กเน็ต ยังกลาย
จากรายชื่อที่มีอยู่ 9,000 คนในฐานข้ อมูลขององค์การต�ำรวจ
เป็ นพื ้นที่ส�ำคัญในการค้ าอาวุธและวัตถุระเบิดที่ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ นายสต็อก
อาชญากรรมระหว่างประเทศ นัน่ หมายความว่านักรบหัวรุนแรงประมาณ
6,000 คนไม่ได้ มีชื่ออยูใ่ นระบบทะเบียนระหว่างประเทศที่สามารถติดตามได้ กล่าว
“แน่นอนว่าการตรวจสอบในดาร์ กเน็ต ไม่ใช่เรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ” นาย
ซึง่ นายสต็อกกล่าวถึงประเด็นนี ้ว่าเป็ น “ช่องโหว่ที่ร้ายแรง”
สต็อกกล่าว “เราก�ำลังพัฒนาเครื่ องมือของเรา แต่ก็มีความท้ าทาย” นายสต็
นายสต็อกกล่าวว่าฐานข้ อมูลเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วหลังจากที่เริ่ มจัด
อกยังกล่าวว่าองค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศก�ำลังร่วมมือกับ
ท�ำขึ ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีแฟ้มข้ อมูลเพียง 12 แฟ้มเท่านัน้ และหวังว่าจะ
สามารถเพิ่มชื่อและข้ อมูลไบโอเมตริ กได้ อีกเรื่ อย ๆ เลขาธิการองค์การต�ำรวจ ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเครื่ องมือใหม่ ๆ “เพื่อให้ แน่ใจว่าจะไม่มีที่หลบ
ภัยส�ำหรับผู้ก่อการร้ ายหรื ออาชญากร”
อาชญากรรมระหว่างประเทศได้ เดินทางจากส�ำนักงานใหญ่ขององค์การใน
IAPD FORUM
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จุ ด เ ป ลี่ ย น
ชาติต่าง ๆ เปลีย่ นยุทธวิธีในการต่ อต้ านการก่ อการร้ าย
เพือ่ รับมือกับนักรบทีเ่ ดินทางกลับประเทศเพือ่ สานต่ อ
ความจงรักภักดีต่อรัฐอิสลาม
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ค

วามพยายามร่วมกันของกองก�ำลัง
นานาชาติในการท�ำให้ รัฐอิสลามอิรัก
และซีเรี ยอ่อนแอลงจนเป็ นผลส�ำเร็ จ และ
การท�ำลายฐานที่มนั่ ของกลุม่ นี ้ในเมืองต่าง ๆ ใน
ตะวันออกกลางได้ ในที่สดุ ท�ำให้ บรรดานักเคลื่อนไหว
ด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ ายมีเหตุผลอันสมควรที่
จะแสดงความยกย่อง ความส�ำเร็จดังกล่าวยังท�ำให้
เกิดจุดเปลี่ยนทางด้ านกลยุทธ์ในการต่อต้ านแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงทัว่ ทังอิ
้ นโดเอเชียแปซิฟิก
และในพื ้นที่อื่น ๆ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ
เตรี ยมพร้ อมที่จะรับมือกับผลกระทบที่ยงั ไม่อาจทราบ
ได้ จากการกลับสูบ่ ้ านเกิดของนักรบนอกประเทศ
“การล่มสลายของ ‘ระบอบการปกครองโดยเคาะ
ลีฟะห์’ ของรัฐอิสลามที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นมีแนวโน้ มที่
จะท�ำให้ นกั รบต่างชาติเดินทางออกจากดินแดนของ
รัฐอิสลามมากขึ ้น โดยทัว่ ไปแล้ ว นักรบต่างชาติที่เป็ น
ผลพวงของความขัดแย้ งในช่วงเวลาหลายปี ในซีเรี ย
และอิรักจะสะท้ อนถึงความขัดแย้ งที่มีมาก่อนหน้ า
นี ้ เช่น ในอัฟกานิสถานและบอสเนีย” ตามที่ระบุไว้
ในบทวิเคราะห์เรื่ อง “นักรบต่างชาติในซีเรี ยและอิรัก:
ช่วงเวลาหลังจากนี ้” ที่เขียนโดยนางลีเดีย คาลิล
และนายร็ อดเจอร์ ชานาฮาน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายที่ตีพิมพ์ในเดือนกันยายน
พ. ศ. 2559 โดยสถาบันวิจยั นโยบายระหว่างประ
เทศโลวีในออสเตรเลีย “นักรบที่รอดชีวิตและหลบ
หนีจะมีแรงบันดาลใจทางอุดมการณ์เช่นเดียวกับ
พวกที่ออกมาจากอัฟกานิสถานและบอสเนีย แต่จะ
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั กิ ารมากกว่า มีทกั ษะใน
การสร้ างความรุนแรงถึงแก่ชีวิตมากกว่าและมีเครื อ
ข่ายที่ดีกว่านักรบรุ่นก่อน ๆ”

ในบรรดานักรบที่เดินทางกลับประเทศ ไม่ใช่ทกุ
คนที่สนใจจะสานต่อเจตนารมณ์ของตนเอง แต่ความ
เป็ นไปได้ ที่แท้ จริ งของการที่นกั รบนอกประเทศที่แม้ จะ
เป็ นอัตราส่วนน้ อยที่สดุ มีความที่ตงใจกลั
ั้
บมาส่งเสริ ม
ให้ คนรุ่นใหม่กลายเป็ นนักรบญิฮาดทัว่ โลก รัฐบาลก็
ต้ องเตรี ยมพร้ อมที่จะต่อสู้กบั ความพยายามดังกล่าว
“ปั จจัยที่ส�ำคัญยิ่งคือการที่หน่วยงานด้ านความ
มัน่ คงระหว่างประเทศเข้ าใจเครื อข่ายที่คนเหล่านี ้
สร้ างขึ ้น เส้ นทางที่ตงใจว่
ั ้ าจะใช้ ในการเดินทางออก
จากซีเรี ยและอิรัก และเจตนารมณ์ของคนเหล่านี ้เมื่อ
ออกจากสนามรบ” นางคาลิลและนายชานาฮานเขียน
“การเตรี ยมความพร้ อมดังกล่าวจะต้ องอาศัยการตอบ
สนองระหว่างประเทศที่มีการประสานงานกันมากขึ ้น
มากกว่าการตอบสนองของแต่ละประเทศเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี ้ควรมีการด�ำเนินการทางกฎหมาย
ร่วมกันในเรื่ องการปฏิบตั ติ อ่ นักรบนอกประเทศ การ
เพิ่มความร่วมมือและการประสานงานทางด้ านข่าว
กรองและการควบคุมชายแดน และให้ ความสนใจกับ
ปั ญหานักรบนอกประเทศมากขึ ้นภายใต้ กรอบการ
ท�ำงานที่มีอยูข่ องกลุม่ ต่อต้ านการก่อการร้ ายที่เป็ น
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

การขัดขวางการเข้ าร่ วม

ในช่วงที่มีการสรรหาสมาชิกใหม่มากที่สดุ ในปี พ.ศ.
2558 แต่ละเดือนรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยมีนกั รบ
ต่างชาติ 2,000 คนเดินทางข้ ามชายแดนระหว่างตุรกี
และซีเรี ย จากนันก็
้ คอ่ ย ๆ ลดลงจนเหลือเพียง 50 คน

“การล่ มสลายของ
‘ระบอบการปกครอง
โดยเคาะลีฟะห์ ’ ของ
รัฐอิสลามทีค่ าดว่ าจะ
เกิดขึน้ มีแนวโน้ มทีจ่ ะ
ท�ำให้ นักรบต่ างชาติเดิน
ทางออกจากดินแดนของ
รัฐอิสลามมากขึน้ โดย
ทัว่ ไปแล้ ว นักรบต่ าง
ชาติทเี่ ป็ นผลพวงของ
ความขัดแย้ งในช่ วงเวลา
หลายปี ในซีเรียและอิรัก
จะสะท้ อนถึงความขัด
แย้ งทีม่ มี าก่ อนหน้ านี้
เช่ น ในอัฟกานิสถานและ
บอสเนีย”
—ที่เขียนโดยนางลีเดีย
คาลิล และนายร็ อดเจอร์
ชานาฮาน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้าย

กองทัพฟิ ลิปปิ นส์ สามารถยึดเมือง
กลับคืนมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
หลังจากทีเ่ มืองนีเ้ คยถูกยึดครองโดย
กลุ่มหัวรุนแรงทีไ่ ด้ รับแรงบันดาลใจ
จากรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย
เก็ตตี ้อิมเมจ
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เจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยเก็บกู้วตั ถุระเบิดแห่ งส� ำนักงานต�ำรวจอินโดนีเซีย ตรวจสอบพืน้ ทีร่ อบ ๆ จุดเกิดเหตุทมี่ อื ระเบิดพลีชีพจุดระเบิดสั งหารตนเองทีห่ น่ วย
บัญชาการต�ำรวจในท้ องถิน่ ในเมืองโซโล จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เมื่อใกล้ จะสิ ้นปี พ.ศ. 2559 ตามข้ อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ
ที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ เดอะวอชิ งตัน โพสต์ ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2559 ความน่าดึงดูดใจที่ลดลงท�ำให้ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย
สูญเสียแรงกระตุ้นอันต่อเนื่องที่ครัง้ หนึง่ ตนเคยสร้ างขึ ้นมาได้ เพื่อ
ประกาศการถือก�ำเนิดใหม่อีกครัง้ ของอาณาจักรอิสลามที่ห้าวหาญ
และทรงพลัง
การเปลี่ยนแปลงนี ้ท�ำให้ เกิดเวทีชมุ นุมส�ำหรับการสนทนาเรื่ อง
ความมัน่ คงของชาติ
ตัวเลขโดยประมาณของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้ า
ร่วมกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยในตะวันออกกลางจะอยูร่ ะหว่าง
700 ถึง 1,000 คน ซึง่ นับว่าเป็ นจ�ำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
จ�ำนวนประชากรของภูมิภาคที่มีอยูม่ ากกว่า 600 ล้ านคน ทางการ
ออสเตรเลียคาดว่าพลเมืองออสเตรเลียที่เข้ าร่วมในการต่อสู้นนมี
ั้
จ�ำนวน 110 คน และนายกรัฐมนตรี มลั คอล์ม เทิร์นบุลล์ เรี ยกการ
กลับสูป่ ระเทศของคนเหล่านี ้ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ ้นว่าเป็ น “ความ
กังวลอย่างยิ่งยวด”
“เรามุง่ เน้ นการรักษาความปลอดภัยให้ กบั ชาวออสเตรเลียอย่าง
เด็ดขาดและแน่วแน่ และเราให้ ความเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิดกับชาว
ออสเตรเลียที่อาจพยายามเดินทางกลับจากพื ้นที่ขดั แย้ งในซีเรี ย”
นายเทิร์นบุลล์กล่าว ตามรายงานของ news.com.au
ออสเตรเลียเคยมีประสบการณ์กบั การกลับมาของนักรบนอก
ประเทศบางส่วน แต่ยงั ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตังข้
้ อหาทางอาญา
ได้ อย่างน้ อยก็ยงั ท�ำไม่ได้ ในตอนนี ้ นายชานาฮานกล่าวกับ news.
com.au
“คนเหล่านี ้จะต้ องถูกจับตาดู เราต้ องเฝ้าติดตามคนเหล่านี ้
12
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อย่างใกล้ ชิดเป็ นเวลานาน” นายชานาฮานกล่าวกับ news.com.
au ทางการ “จะต้ องคอยตรวจสอบในระยะยาวในเรื่ องนี ้ เพราะใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ความขัดแย้ งในซีเรี ยจะสิ ้นสุดลง และน่าจะมี
หลักฐานที่อาจน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินคดี ดังนัน้ จึงไม่ควรมีก�ำหนดเวลา
ส�ำหรับกิจกรรมญิฮาด”
รัฐสภาออสเตรเลียได้ ปรับปรุงกฎหมายให้ มีความเข้ มงวดมาก
ขึ ้นเพื่อจัดการกับปั ญหาดังกล่าว ชาวออสเตรเลียที่เดินทางกลับ
จากอิรักและซีเรี ยอาจต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบพิเศษในการควบคุม
ผู้ก่อการร้ าย นัน่ หมายความว่าบางคนอาจต้ องสวมอุปกรณ์เฝ้า
ติดตามหรื อต้ องพักอาศัยอยูใ่ นสถานที่บางแห่ง กฎหมายออสเตรเลีย
ยังอาจมีผลบังคับให้ บางคนต้ องออกจากประเทศและถูกห้ ามเข้ า
ประเทศอีกต่อไป นอกจากนี ้ ออสเตรเลียยังต้ องการให้ ผ้ กู ่อการร้ าย
ที่มีการตัดสินว่ากระท�ำผิดถูกจองจ�ำอยูใ่ นคุกหากรัฐบาลเชื่อว่าคน
เหล่านี ้ยังคงเป็ นภัยคุกคาม
“เมื่อรัฐอิสลามล่มสลาย ปั ญหาก็จะยังไม่สิ ้นสุดลง คนเหล่านี ้จะ
กระจัดกระจายอยูต่ ามสถานที่ตา่ ง ๆ และชาวออสเตรเลียก็จะเดิน
ทางไปยังสถานที่ตา่ งๆ เช่นเดียวกัน” นายชานาฮานกล่าวกับ news.
com.au “เราจะต้ องมีความมุง่ มัน่ ในระยะยาวต่อความร่วมมือทาง
ด้ านกลยุทธ์ในการต่อต้ านการก่อการร้ ายกับประเทศอื่น ๆ ปั ญหาจะ
ยังไม่จบลง”

การรั บประกันการเฝ้าระวัง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชาวมุสลิมกว่า 240 ล้ านคน ซึง่ คิดเป็ น
ประชากรประมาณร้ อยละ 42 ของประชากรทังหมดในภู
้
มิภาคนี ้ ผู้
เชี่ยวชาญกล่าวว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ รับการยืนยันว่าเป็ น

หนึง่ ในพื ้นที่ที่ประสบความส�ำเร็จมากที่สดุ ในการสรรหาสมาชิกใหม่ให้
กับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี ้รับ
รู้ถงึ ความเปราะบางของประชาชนต่อการโฆษณาชวนเชื่อ และท�ำงาน
อย่างไม่ร้ ูจกั เหน็ดเหนื่อยมานานหลายปี ร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ อาทิ
สหรัฐอเมริ กา เพื่อต่อต้ านแนวคิดแบบหัวรุนแรง แต่ในช่วงปี หลัง ๆ
การโฆษณาชวนเชื่อของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งก็ยงั คงเพิ่มขึ ้น
“เรามีกิจกรรมในหมูญ
่ ิฮาดมากกว่าช่วงใด ๆ ในรอบ 10 ปี ที่ผา่ น
มา” นางซิดนีย์ โจนส์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการวิเคราะห์นโยบาย
ด้ านความขัดแย้ งในกรุงจาการ์ ตากล่าว ตามที่ระบุในบทความแสดง
ความคิดเห็นของนายเดวิด อิกเนเทียส ใน เดอะวอชิ งตัน โพสต์ เรื่ อง
“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจเป็ นที่หลบภัยของนักรบแห่งรัฐอิสลาม”
เดอะวอชิ งตัน โพสต์ ระบุวา่ ชาวอินโดนีเซียประมาณ 500 ถึง
600 คนและชาวมาเลเซียประมาณ 100 คนได้ เดินทางไปยังอิรักและ
ซีเรี ยเพื่อเข้ าร่วมกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย ในปี พ. ศ. 2558 มาเลเซีย
รายงานว่ามีคนที่เคยเป็ นทหารกองทัพมาเลเซียอย่างน้ อย 70 คนเข้ า
ร่วมในการต่อสู้
สถาบันยุทธศาสตร์ ศกึ ษาระหว่างประเทศได้ พยายามหาค�ำตอบ
เกี่ยวกับการก่อการร้ ายและผลกระทบจากการกลับคืนสูป่ ระเทศของ
นักรบนอกประเทศต่อความมัน่ คงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
ระหว่างการประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก โดยสถาบันยุทธศาสตร์ ศกึ ษา
ระหว่างประเทศในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559
“ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ ายในภูมิภาคนี ้มีความรุนแรงมากน้ อย
เพียงใดในปั จจุบนั มีลกั ษณะอย่างไรเมื่อเทียบกับภัยคุกคามจากกลุม่
เจมาห์ อิสลามิยาห์ ในภูมิภาคนี ้เมื่อ 10 หรื อ 15 ปี ก่อน เรารู้แน่หรื อไม่
ว่ามีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กี่คนที่เดินทางไปยังตะวันออกกลาง
เพื่อสู้รบ ภัยคุกคามจากการกลับสูป่ ระเทศของนักรบจริ ง ๆ แล้ วเป็ น
อันตรายมากน้ อยเพียงใด และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคมีวิธีการ
ตอบสนองอย่างไร” นายทิม ฮักซ์ลีย์ ผู้อ�ำนวยการบริ หารของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ ศกึ ษาระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียถามผู้ร่วมอภิปรายใน
ระหว่างการประชุม ซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนทางทหารจากฟิ ลปิ ปิ นส์และ
มาเลเซีย “ทางการของประเทศก�ำลังท�ำทุกอย่างอยูห่ รื อไม่ที่อาจเป็ น
วิธีที่ดีที่สดุ ในแง่ของการเสริ มสร้ างแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานของรัฐบาลให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในการต่อต้ านการก่อการ
ร้ าย มีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและประเภทของข่าวกรองที่เหมาะสมอ
ย่างเพียงพอหรื อไม่ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและพันธมิตร
ภายนอก เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและ
ตะวันออกกลา และบางทีนนค�
ั ้ ำถามที่ส�ำคัญที่สดุ ในบริ บทของการ
ประชุมและการอภิปรายนี ้คือ อะไรคือบทบาทที่เหมาะสมของกองทัพ
ในการต่อต้ านการก่อการร้ ายในภูมิภาคนี ้”
แม้ มาเลเซียจะเคยสู้รบกับลัทธิสดุ โต่งทางศาสนาและแนวคิดหัว
รุนแรงมาก่อน แต่มาเลเซียก็แสดงให้ เห็นถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งใน
เรื่ องการพัฒนาของกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยภายในเขตแดนของ
ตน พล.อ. ตันศรี ดาโต๊ ะ ศรี (ดร.) ซูลกิเฟลี บิน โมฮัมหมัด ซิน อดีตผู้
บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียกล่าวในระหว่างการประชุม
“กองทัพมาเลเซียได้ ใช้ นโยบายความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่าง
หน่วยงานและการท�ำงานร่วมกันในระดับนานาชาติอย่างจริ งจังใน
ทางปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับการใช้ วิธีการที่นมุ่ นวลและแข็งกร้ าว” พล.อ.

ซูลกิเฟลีกล่าว “ในกรณีนี ้ได้ มีการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ โดยประการ
แรกคือการพัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภูมิภาคกับกองทัพ
ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) ผ่านการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและการสร้ างขีดความสามารถ”
ในเดือนมกราคม พ. ศ. 2559 มาเลเซียได้ จดั การประชุมนานาชาติ
ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในเรื่ องการขจัดความคิดแบบหัวรุนแรงและการต่อ
ต้ านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง รัฐบาลและกองทัพมาเลเซียได้
ร่วมมือกันจัดตังศู
้ นย์ตอ่ ต้ านการสื่อสารข้ อมูลดิจิทลั “ซึง่ จะต่อต้ าน

เจ้ าหน้ าทีอ่ อสเตรเลียยืนรักษาความปลอดภัยทีศ่ าลในเมืองเมลเบิร์นในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขณะทีร่ ถตู้ของต�ำรวจเดินทางมาถึงพร้ อมกับชายห้ า
คนทีว่ างแผนทีจ่ ะเข้ าร่ วมกับกลุ่มรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย เก็ตตี ้อิมเมจ

การแพร่กระจายอุดมการณ์ผา่ นช่องทางการชักจูงที่มีอยูม่ ากมายใน
หมูป่ ระชาชนที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ” พล.อ. ซูลกิเฟลีกล่าว นายก
รัฐมนตรี มาเลเซียยังได้ จดั ตังมู
้ ลนิธิแนวทางสายกลางโลก ซึง่ เป็ นกลุม่
ที่มีเป้าหมายในการต่อต้ านการก่อการร้ ายของญิฮาด เนื่องจากรัฐบาล
สนับสนุนการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นทางสายกลางในขอบเขตทางศาสนา
“มาตรการของรัฐบาลมาเลเซียมีนนมี
ั ้ ประสิทธิภาพและประสบ
้ ทธิพลของกลุม่
ความส�ำเร็จอย่างมาก เนื่องจากเราสามารถหยุดยังอิ
ดาอิซ (กลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย) ในประเทศได้ ในท�ำนองเดียวกัน
ผมเชื่อว่าเราต้ องมีแผนการหรื อความพยายามที่ครอบคลุมร่วมกันจาก
ทุกประเทศที่เป็ นสมาชิกอาเซียนเพื่อตรวจจับ กวาดล้ างและตรวจสอบ
แหล่งเงินทุนส�ำหรับกลุม่ กาติบาห์ นูซนั ตารา (หน่วยทหารเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ที่อยูภ่ ายใต้ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย ซึง่ เป็ นการรวมตัว
กันของนักรบที่พดู ภาษามาเลย์) จากประเทศสมาชิกอาเซียน” พล.อ.
ซูลกิเฟลีระบุโดยอ้ างถึงการออกกฎหมายการป้องกันการก่อการร้ าย
และกฎหมายควบคุมนักรบนอกประเทศของมาเลเซีย เพื่อให้ หน่วย
งานบังคับใช้ กฎหมายมีอ�ำนาจมากขึ ้นในการต่อสู้กบั ภัยคุกคามจาก
การก่อการร้ าย “อย่างไรก็ตาม เราปฏิเสธไม่ได้ วา่ กลุม่ ดาอิซ (กลุม่ รัฐ
อิสลามอิรักและซีเรี ย) จะพยายามหาช่องทางหรื อวิธีการที่แปลกใหม่
กว่าเดิมในการแพร่กระจายภัยคุกคามในภูมิภาคนี ้ ดังนัน้ การเสริ ม
สร้ างความร่วมมือนันไม่
้ ใช่ทางเลือกแต่เป็ นความจ�ำเป็ นเพื่อให้ เกิด
ความมัน่ คง เสถียรภาพและการรักษาความมัน่ คงของมนุษย์”
ส�ำหรับ พล.ท. กลอริ โอโซ มิรันดา รองเสนาธิการกองทัพบก
ฟิ ลปิ ปิ นส์นนั ้ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยคือหนึง่ ใน “ปั ญหาด้ านความ
มัน่ คงที่รุนแรงและเร่งด่วนมากขึ ้นในยุคของเรา”
IAPD FORUM
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คณะกรรมาธิการศูนย์ ยุทธศาสตร์ และ
นานาชาติศึกษาได้ ระบุกลยุทธ์ ในการ
ป้ องกันและต่ อต้ านแนวคิดสุ ดโต่ งทีน่ ิยม
ความรุนแรงทีค่ รอบคลุมกิจกรรมทีม่ ่ ุงเน้ น
เรื่องแนวคิดสุ ดโต่ งทีน่ ิยมความรุนแรงโดย
เฉพาะ และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับแนวคิด
สุ ดโต่ งทีน่ ิยมความรุนแรง ข้ อเสนอแนะ
ต่ าง ๆ ได้ แก่
• เสริมสร้ างความต้ านทานต่ ออุดมการณ์
แบบสุดโต่ ง
สร้ างความร่วมมือใหม่ในระดับโลกในด้ านการ
ปฏิรูปการศึกษาและขยายความพยายามใน
การเพิ่มความเคารพต่อความหลากหลายทาง
ศาสนา เพื่อหยุดยังการแพร่
้
กระจายของการ
ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง และเสริ มสร้ าง
ความรวดเร็ วในการฟื น้ ตัวของชุมชนเพื่อต่อ
ต้ านการสื่อสารของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
• ลงทุนในด้ านการป้องกันที่น�ำโดยชุมชน
ส่งเสริ มความพยายามของประชาสังคมในการ
ตรวจจับและขัดขวางแนวคิดหัวรุนแรงและการ
สรรหาสมาชิกใหม่ และฟื น้ ฟูผ้ ทู ี่เคยลุม่ หลงใน
เรื่ องเล่าและอุดมการณ์แบบสุดโต่งและน�ำคน
เหล่านี ้กลับคืนสูช่ มุ ชน
• เพิ่มความหลากหลายในตลาดโลกทาง
ความคิด
ระดมความร่วมมือจากบริ ษัทเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบันเทิง ผู้น�ำชุมชน กลุม่ กระบอก
เสียงทางศาสนาและอื่น ๆ เพื่อแข่งขันและก้ าว
ให้ ทนั การสื่อสารของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรงในพื ้นที่จริ งและพื ้นที่เสมือนจริ ง
• ก�ำหนดนโยบายให้ สอดคล้ องกับค่ านิยม
ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักในการต่อต้ าน
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและสร้ างการ
ปฏิสมั พันธ์กบั พันธมิตรต่างชาติเพื่อพัฒนา
หลักนิตธิ รรม เกียรติศกั ดิ์และความยุตธิ รรม
• ใช้ วธิ ีการของกองทัพและหน่ วยงานบังคับ
ใช้ กฎหมาย
สร้ างขีดความสามารถของกองก�ำลังและ
พันธมิตรใหม่เพื่อจะขจัดกลุม่ ก่อการร้ ายที่
ควบคุมดินแดนได้ อย่างรวดเร็ว ป้องกันและ
ตอบโต้ ภยั คุกคามฉับพลัน ท�ำลายภาพลักษณ์
ความแข็งแกร่งของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรง และปกป้องความมัน่ คง
14
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ในระหว่างการประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก พล.ท. มิรันดาซึง่ รักษาการแทน
เสนาธิการทหารในขณะนัน้ เรี ยกพื ้นที่สามชายแดนทางทะเลที่ล้อมรอบด้ วยทะเล
ซูลแู ละทะเลซูลาเวซีวา่ “พื ้นที่สำ� คัญแห่งความร่วมมือ” พล.ท. มิรันดากล่าวว่า
พื ้นที่แห่งนี ้ที่มีชอ่ งทางแทรกซึมได้ สว่ นใหญ่ยงั คงเป็ นพื ้นที่ที่ไม่มีการควบคุมดูแล
และกลายเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สำ� คัญทางทะเลที่อาชญากร กลุม่ หัวรุนแรงและ
กลุม่ ผู้มีแนวคิดสุดโต่งในประเทศนิยมใช้
“พื ้นที่นี ้จ�ำเป็ นต้ องมีการลาดตระเวนและการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย แต่
ภารกิจนี ้ไม่สามารถท�ำได้ โดยประเทศใดประเทศหนึง่ เพียงล�ำพัง มันต้ องใช้ ความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับชาติ” พล.ท. มิรันดากล่าว “โชคดีที่รัฐบาลของ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ตอบสนองต่อความต้ องการนี ้และตกลงใจที่
จะด�ำเนินการ”
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศและ
ผู้บญ
ั ชาการกองทัพของทังสามประเทศได้
้
ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้ วยมาตรการ
เร่งด่วนในการแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงในพื ้นที่ทางทะเลที่มีข้อกังวล
ความร่วมมือทางสื่อสังคมและการใช้ เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศถือ
เป็ นความร่วมมืออีกด้ านหนึง่ ที่จ�ำเป็ นในการต่อสู้กบั รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยและ
บรรดาผู้สนับสนุน พล.ท. มิรันดากล่าว
“ตอนนี ้เราเข้ าใจแล้ วว่าเนื ้อหาสื่อภายใต้ การควบคุมของคนกลุม่ นี ้ที่เป็ นช่อง
ทางในปฏิบตั กิ ารญิฮาดทางไซเบอร์ ซึง่ คล้ ายกับอาณาเขตทางทะเลที่ไม่มีการ
ควบคุมดูแล พื ้นที่เปิ ด กระดานสนทนาทางอิเล็กทรอนิกส์และพื ้นที่หลบภัยทาง
ไซเบอร์ ที่เป็ นไปได้ ในอินเทอร์ เน็ต ที่จะต้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดย
รัฐบาล หน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริ หารและหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษที่
เกี่ยวข้ องทังหมดเพื
้
่อหาเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย” พล.ท. มิรันดากล่าว
“ความซับซ้ อนของเทคโนโลยีไซเบอร์ ของเราควรถูกน�ำมาใช้ เพื่อจัดการกับพื ้นที่
ใดก็ตามที่ผ้ กู ่อการร้ ายอาจหลบซ่อนอยู่ ขีดความสามารถของหน่วยงานด้ านข่าว
กรองและการตรวจการณ์ของเรา และแม้ กระทัง่ การสนับสนุนจากสังคมต้ องมี
ความประสานสอดคล้ องกันเพื่อให้ เกิดการด�ำเนินงานเฉพาะทางที่ยงั่ ยืนเพื่อท�ำให้
การกล่าวอ้ างของญิฮาดขาดความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง และขจัดช่องทางการ
ออกอากาศของคนเหล่านี ้ทังหมดโดยไม่
้
เปิ ดโอกาสให้ มีการสร้ างบล็อก พื ้นที่ข้อ
เขียนและการจับตัวคนไปเป็ นเชลย”
นาวิกโยธินฟิ ลิปปิ นส์ บนรถหุ้มเกราะล�ำเลียงพลและรถบรรทุกคอยรักษาความปลอดภัย
ทีบ่ ริเวณทางหลวงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทีจ่ งั หวัดซู ลู เกาะมินดาเนา ซึ่งเป็ นที่
ทราบกันว่ าเป็ นพืน้ ทีห่ ลบภัยของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง เก็ตตี ้อิมเมจ

นายมัลคอล์ ม เทิร์นบุลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย (สวมเสื้อสี ฟ้า) พูดคุยกับทหารออสเตรเลียใน
ช่ วงเวลาอาหารเช้ าทีค่ ่ ายแบร์ ด ในระหว่ างการไปเยือนอิรักในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 รอยเตอร์

การมุ่งเน้ นการจัดการที่มูลเหตุ

ระเบิดเวลาที่รอวันจะระเบิด คือค�ำที่บรรดาผู้น�ำบางประเทศใช้ อธิบาย
การกลับสูป่ ระเทศของนักรบนอกประเทศ
ผู้น�ำคนอื่น ๆ กล่าวว่าชนวนปั ญหานี ้ปะทุขึ ้นมานานก่อนที่รัฐ
อิสลามอิรักและซีเรี ยจะกลายเป็ นกลุม่ ที่ดงึ ดูดความสนใจ และเมื่อ
รัฐบาลต่าง ๆ เตรี ยมการที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีของผู้
ก่อการร้ ายหรื อความพยายามในการสรรหาสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ที่ไปรบนอกประเทศที่ก�ำลังกลับสูป่ ระเทศเหล่านี ้ การจัดการกับ
มูลเหตุของอุดมการณ์ดงั กล่าวจะยังคงเป็ นส่วนหนึง่ ของการพิจารณา
"ในอดีต ความพยายามในการต่อต้ านอุดมการณ์และสารของผู้ที่มี
แนวคิดสุดโต่งคือการตอบสนองในเชิงรับ แทนที่จะมีการคาดการณ์เพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ ้น ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่เหมาะ
สมกลับถูกน�ำไปใช้ หลังจากที่ความจริ งปรากฏ” ตามที่ระบุในรายงาน
เรื่ อง “จุดเปลี่ยน: กลยุทธ์ใหม่ที่ครอบคลุมในการต่อต้ านแนวคิดสุดโต่ง
ที่นิยมความรุนแรง” ที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2559 โดย
ศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา ซึง่ เป็ นผลการศึกษาของคณะ
กรรมาธิการที่มีนายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรี องั กฤษ และนาย
ลีออน พาเน็ตตา อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็ น
ประธาน “วิธีการของกองทัพและหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายสามารถ
มีบทบาทที่ส�ำคัญยิ่งในการชะลอแรงกระตุ้นของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่ง

ที่นิยมความรุนแรงและคลายการยึดติดกับดินแดนของคนเหล่านี ้ แต่
อุดมการณ์ของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งและภัยคุกคามระยะยาวที่เกิดจาก
คนเหล่านี ้ในแต่ละรุ่นจะไม่สามารถขจัดออกไปได้ ในสนามรบ”
“รัฐบาลมีความรับผิดชอบหลักในการด�ำเนินการกับบุคคล องค์กร
หรื อสถาบันที่กระท�ำผิดภายในเขตแดนของตน” รายงานของคณะ
กรรมาธิการศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษาระบุ “หากประเทศ
เจ้ าบ้ านไม่ด�ำเนินขันตอนที
้
่เป็ นรูปธรรมเพื่อควบคุมตัวแสดงที่ชวั่ ร้ าย
ประชาคมนานาชาติควรพิจารณามาตรการลงโทษ เช่น การอายัด
ทรัพย์สนิ การไม่ออกวีซา่ และการปิ ดกันการเดิ
้
นทางเข้ าประเทศ และ
การด�ำเนินคดีอาญาโทษฐานให้ การสนับสนุนทางกายภาพต่อกิจกรรม
ของผู้ก่อการร้ าย”
ขณะที่นกั รบนอกประเทศค่อย ๆ ทยอยกลับสูป่ ระเทศของตน การ
ป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดหัวรุนแรงและการสรรหาสมาชิกใหม่
เพิ่มเติมจะต้ องมีการระดมก�ำลังอ�ำนาจทังในระดั
้
บชาติและระดับ
นานาชาติ รวมถึงวิธีการของกองทัพและหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
รายงานของศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษาระบุ นอกจากนี ้ ศูนย์
ยุทธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษายังเสนอแนะว่าประเทศต่าง ๆ ต้ อง
สร้ างพันธมิตรเพื่อตรวจจับและยับยังนั
้ กรบนอกประเทศ ลดทอน
ท�ำลายและรื อ้ ถอนโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และ
สร้ างกลไกตอบสนองที่ปกป้องพลเรื อน o
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ทหารจากกองทัพมาเลเซียยืน
รักษาความปลอดภัยนอกห้ าง
สรรพสิ นค้ าในกรุงกัวลาลัมเปอร์
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ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย ใ น

มาเลเซีย

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

ภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ในช่วงสามปี ที่ผา่ นมา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมาเลเซียได้
จับกุมผู้กระท�ำผิดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ก่อการร้ ายกว่า 250 ราย
เฉพาะในปี พ.ศ. 2559 มีการจับกุม 115 ครัง้ ซึง่ นับว่าเพิ่มขึ ้นใน
อัตราร้ อยละ 40 เมื่อเทียบกับการจับกุม 82 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2557 มีการจับกุม 59 ครัง้ และมีการจับกุมเพียง
สี่ครัง้ ในปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี ้ ต�ำรวจยังได้ ขดั ขวางความ
พยายามในการโจมตี 14 ครัง้ ในช่วงระยะเวลานี ้ อย่างไรก็ตาม
หนึง่ ในนันรอดพ้
้
นจากการไล่ลา่ ของต�ำรวจในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เมื่อมีการขว้ างระเบิดมือเข้ าไปในไนต์คลับนอกกรุง
กัวลาลัมเปอร์ ซึง่ ท�ำให้ มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บแปดราย แม้ ในตอนแรก
ต�ำรวจจะไม่ได้ มองว่าเหตุการณ์นี ้เป็ นการก่อการร้ าย แต่ต�ำรวจก็
ยืนยันในภายหลังว่าเหตุการณ์ระเบิดนี ้เป็ นการโจมตีในมาเลเซีย
ครัง้ แรกที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย
ขณะที่สถานการณ์ผ้ กู ่อการร้ ายในมาเลเซียในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมาส่วนใหญ่จะเพ่งเล็งไปที่รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย หรื อที่
รู้จกั กันในอีกชื่อหนึง่ ว่าดาอิช และกลุม่ ผู้สนับสนุนในซีเรี ยและ
อิรัก แต่ภยั คุกคามจากผู้ก่อการร้ ายเองนันมี
้ มานานจนเกือบจะ
เท่ากับอายุของประเทศนี ้ นอกจากผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ที่
ท�ำให้ ประเทศตกอยูใ่ นภาวะฉุกเฉินอย่างเป็ นทางการเป็ นเวลา
ทังสิ
้ ้นสามทศวรรษในสองช่วงระยะเวลานับตังแต่
้ ได้ รับเอกราช
ในปี พ. ศ. 2500 แล้ ว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมาเลเซียยังเฝ้า
จับตาดูพฤติกรรมของกลุม่ ผู้ก่อการร้ ายอีกหลายกลุม่ ที่มีมลู เหตุ

ทหารยืนรักษาความปลอดภัยในย่ านจับจ่ ายซื้อของทีส่ � ำคัญ
แห่ งหนึ่งในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ครอบคลุมในทุกอุดมการณ์ กลุม่ ต่าง ๆ เหล่านี ้มีตงแต่
ั ้ กลุม่ แบ่ง
แยกดินแดน เช่น กลุม่ พยัคฆ์ทมิฬอีแลม กลุม่ บับบาร์ คาลซา
อินเตอร์ เนชันนัล ไปจนถึงกลุม่ ในระดับภูมิภาคอย่าง กลุม่ ดารุล
อิสลาม และกลุม่ เจมาห์ อิสลามิยาห์
สิง่ ที่กลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยและกลุม่ อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกันแสดงให้ เห็นคือวิวฒ
ั นาการของสภาพแวดล้ อมภัย
คุกคามของผู้ก่อการร้ าย ในมาเลเซียนัน้ จะเห็นได้ ชดั เจนจาก
แนวโน้ มสี่ประการคือ ความน่าดึงดูดใจที่แผ่ขยายกว้ างขึ ้นในหมู่
ประชากร การก่อการร้ ายแบบพลีชีพ การท�ำงานโดยอิสระ และ
กระบวนการสรรหาสมาชิกใหม่ที่คอ่ นข้ างสัน้
เหตุการณ์ในอัฟกานิสถานในทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 25232532) และบอสเนียในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542)
ดึงดูดใจนักรบชายชาวมาเลเซียให้ ไปร่วมรบ แต่เหตุการณ์ใน
ซีเรี ยนันยั
้ งมีแรงดึงดูดต่อผู้หญิงและครอบครัวอีกด้ วย ในหมูช่ าว
มาเลเซียกว่า 60 คนที่เดินทางไปยังซีเรี ยและยังมีชีวิตอยูน่ นั ้ 12
คนเป็ นผู้หญิงและ 17 คนเป็ นเด็ก (เป็ นเด็กชายเก้ าคนและเด็ก
หญิงแปดคน) ทังครอบครั
้
วได้ ละทิ ้งถิ่นฐานเดิมและเดินทางไป
ยังซีเรี ยตามแบบแผน ฮิ จราห์ ในความคิดของตนเอง ซึง่ หมายถึง
การเดินทางของพระศาสดามูฮมั หมัดในศาสนาอิสลาม คนเหล่า
นี ้นึกภาพถึงดินแดนที่เชื่อมัน่ ว่าจะมีความเคร่งครัดในศาสนา
และการฟื น้ คืนสูย่ คุ ทองของศาสนาอิสลามซึง่ ก�ำลังจะเกิดขึ ้นใน
ไม่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยได้ ยดึ ครอง

หน่ วยต�ำรวจเฉพาะกิจมาเลเซียสาธิตวิธีการปราบ
ปรามผู้ก่อการร้ ายในระหว่ างการฝึ กในงานเฉลิมฉลอง
วันชาติครบรอบปี ที่ 59 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
IAPD FORUM
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ตึกแฝดเปโตรนาสทาวเวอร์ ซึ่งเป็ น
สั ญลักษณ์ ส�ำคัญของมาเลเซียฉาย
แสงส่ องสว่ างสู่ ท้องฟ้าในยามค�ำ่ คืน

ดินแดนจริ งในซีเรี ยและอิรักและปกครองดินแดนเหล่านัน้ ก็ยิ่งเป็ นการ
สนับสนุนความเชื่อในเรื่ องการประกาศรัฐใหม่ที่ด�ำรงอยูไ่ ด้ จริ ง
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 นักรบหัวรุนแรงชาวมาเลเซียประมาณ
20 รายเสียชีวิตในซีเรี ย จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ ้นไปตามเวลาอย่าง
ไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่ไม่ธรรมดาคือมีมือระเบิดพลีชีพเก้ าคน
แล้ วที่เป็ นชาวมาเลเซีย ด้ วยข้ อห้ ามทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ฝังราก
ลึกเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่มีอยู่ การแสวงหาความตายด้ วยการฆ่าตัว
ตายโดยสมัครใจแสดงให้ เห็นถึงการฝ่ าฝื นครัง้ ส�ำคัญต่อข้ อห้ ามเหล่า
นันและก้
้
าวกระโดดแห่งศรัทธทางจิตวิทยาส�ำหรับชาวมุสลิมมาเลเซีย
เหล่านี ้ รายงานระบุวา่ ส่วนหนึง่ ของความตังใจนี
้ ้มาจากความสิ ้นหวัง
ตามรายงานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิและการแบ่งแยกนักรบที่ไม่ใช่ชาว
อาหรับหรื อไม่ใช่ชนผิวขาวให้ ไปท�ำงานบ้ านที่ต�่ำต้ อย ชาวมาเลเซียใน
ที่นนรู
ั ้ ้ สกึ ว่าตนต้ องพิสจู น์คณ
ุ ค่าของตนเองด้ วยการเสียสละขันสู
้ งสุด
ค�ำอธิบายอีกอย่างหนึง่ คือ บุคคลเหล่านี ้เชื่ออย่างแท้ จริ งหรื ออย่างน้ อย
ก็หวังว่าการกระท�ำของตนจะนับว่าเป็ นการสละชีพเพื่อศรัทธาทาง
ศาสนา ซึง่ เป็ นหลักประกันของชีวิตหลังความตายบนสวรรค์แทนที่จะ
เป็ นทังการฆาตกรรมและการฆ่
้
าตัวตายอย่างไม่มีจดุ หมาย

ตั ว แสดงเดี่ ย ว

ต�ำรวจมาเลเซียพิจารณาว่าภัยคุกคามจากตัวแสดงที่ท�ำงานโดยอิสระ
นันเป็
้ นอันตรายมากกว่าภัยคุกคามจากกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย
ในฐานะกลุม่ ที่มีการท�ำงานเป็ นระบบ ประเด็นนี ้จะเห็นได้ จากความ
พยายามหลายต่อหลายครัง้ ของปั จเจกบุคคลต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2559
ในการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยในมาเลเซีย
ซึง่ รวมถึงวัยรุ่นคนหนึง่ ที่ใช้ มีดจี ้ผู้หญิงเป็ นตัวประกันในซูเปอร์ มาร์ เก็ต
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่ามีตวั แสดงเหล่านี ้กี่คนที่ได้ รับแรง
บันดาลใจจากกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย และมีกี่คนที่ได้ รับค�ำสัง่
โดยตรงจากกลุม่ นี ้ วิดีโอของกลุม่ กาติบาห์ นูซนั ตารา กลุม่ ที่พดู ภาษา
มาเลย์ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยได้ ถกู เผยแพร่
ออกมาในปี พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นภาพเหตุการณ์เมื่อสองสามปี ก่อนที่จะ
มีการปลุกระดมให้ มีการโจมตีโดยปั จเจกบุคคลมากขึ ้น ซึง่ โดยหลัก ๆ
แล้ วก็เพื่อสร้ างความสับสนวุน่ วาย
18
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การต่ อ ต้ า นการส่ ง ข้ อ ความ

รัฐบาลมาเลเซียก็เหมือนกับรัฐบาลอื่น ๆ อีกหลายประเทศที่ได้
พยายามต่อต้ านข้ อความของกลุม่ ต่าง ๆ อย่างกลุม่ รัฐอิสลามอิรัก
และซีเรี ย ทังในแง่
้
เนื ้อหาสาระและวิธีการเข้ าถึง ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558 นายอาห์หมัด ซาฮีด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ได้ รายงานต่อรัฐสภาว่าในบรรดา
ผู้ที่ถกู จับกุมกว่า 100 คน ร้ อยละ 75 ผ่านการรับสมัครทางสื่อสังคม
ในจ�ำนวนนี ้ หลายคนเป็ นผู้กระท�ำผิดครัง้ แรก นักรบหัวรุนแรงชาว
มาเลเซียในซีเรี ยส่วนใหญ่ ซึง่ ก็คือร้ อยละ 95 ผ่านการรับสมัครทาง
สื่อสังคม การสาบานตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่เรี ยกว่า ไบอาห์ ที่
เมื่อก่อนต้ องกระท�ำด้ วยตนเอง แต่ขณะนี ้สามารถกระท�ำได้ ผา่ นระบบ
ออนไลน์ และแอปพลิเคชันการสนทนา
แม้ ในตอนแรกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะตอบสนองต่อข้ อความ
เหล่านี ้ช้ า แต่ตอ่ มาก็เริ่มมีความพยายามหลายประการในการสร้ าง
เรื่องเล่าแบบทวนแย้ งเพือ่ ต่อต้ านแนวคิดแบบสุดโต่ง ซึง่ มีแนวโน้ มว่าจะ
ประสบความส�ำเร็จ ซึง่ รวมถึงการสร้ างศูนย์ตอ่ ต้ านการสือ่ สารข้ อความ
ดิจทิ ลั แห่งภูมภิ าคในมาเลเซีย แม้ จะยังเร็วเกินไปทีจ่ ะประเมินโครงการ
ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นความพยายามดังกล่าว แต่รัฐบาลทีด่ ำ� เนินโครงการต่อต้ าน
การส่งข้ อความก็ต้องประสบปั ญหาในเรื่องการขาดความน่าเชือ่ ถือในหมู่
ประชาชนทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้าหมาย ท้ ายทีส่ ดุ แล้ ว การสร้ างเรื่องเล่าแบบทวน
แย้ งเพือ่ ต่อต้ านแนวคิดแบบสุดโต่งจะขึ ้นอยูก่ บั ความน่าเชือ่ ถือของสาร
และผู้สง่ สาร แม้ รัฐบาลจะต้ องแสดงให้ เห็นถึงการต่อต้ านการก่อการร้ าย
แต่กม็ ขี ้ อโต้ แย้ งทีห่ นักแน่นว่าการสร้ างเรื่องเล่าแบบทวนแย้ งเพือ่ ต่อต้ าน
แนวคิดแบบสุดโต่งควรมุง่ เน้ นในด้ านการปฏิบตั กิ าร เช่น การบังคับใช้
กฎหมายตลอดจนภารกิจสถาบันในการบริหารปกครอง

เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าช่วยให้ เกิดแนวคิดแบบหัวรุนแรง
ได้ เร็วกว่าเมื่อก่อน แต่ผ้ กู ่อการร้ ายนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นได้ เพียงชัว่ ข้ าม
คืน เครื อข่ายออนไลน์ที่กระตุ้นให้ ปัจเจกบุคคลลงมือกระท�ำการส่วน
ใหญ่เกือบทังหมดมั
้
กจะพัฒนาจากระบบนิเวศอันซับซ้ อนที่ไม่มีการ
เชื่อมต่อกันที่เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์สว่ นบุคคล และความคับ

ข้ องใจภายนอก ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถกู คุมขังในมาเลเซียแสดงให้ เห็น
ว่าไม่มีผ้ กู ่อการร้ ายที่มีประวัตเิ หมือนกันเลย ผู้ที่ได้ รับแรงบันดาลใจ
จากกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยมีภมู ิหลังทางอาชีพ การศึกษาและ
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน คนเหล่านี ้มีอายุตงแต่
ั ้ 15 ถึง 50 ปี ขึ ้น
ไป ท�ำงานเป็ นช่างยนต์ บุคลากรทางทหาร นักสอนศาสนา เจ้ าหน้ าที่
ระดับอาวุโสของรัฐบาล ศิลปิ นเพลงป๊ อปและผู้ผลิตสารคดี บางคน
เป็ นสมาชิกที่โหดเหี ้ยมของกลุม่ หัวรุนแรงมาเป็ นเวลานานซึง่ มีพนั ธะ
ผูกพันมาตังแต่
้ สมัยอัฟกานิสถาน คนอื่น ๆ มีแรงกระตุ้นจากความ
ส�ำนึกต่อการบรรลุเป้าหมายในชีวิต การผจญภัย การแสวงหาการ
ไถ่บาปหรื อทุกอย่างรวม ๆ
กัน หลายคนได้ รับความเสียหายจากความอยุตธิ รรมไม่วา่ จะเป็ นที่
บ้ านเกิดหรื อในต่างประเทศ เทคโนโลยีเพียงแค่ขยายให้ เห็นถึงความ
ไม่พอใจที่ซอ่ นอยูล่ กึ ๆ ซึง่ มักจะเป็ นเรื่ องทางการเมือง
นายอาห์หมัด ซัลมัน ราฮิม ซึง่ น่าจะเป็ นนักรบหัวรุนแรงที่เห็นได้
ชัดเจนที่สดุ ทางระบบออนไลน์ของมาเลเซียก่อนที่จะกระท�ำการอันชัว่
ร้ ายและถูกสังหารในซีเรี ยในช่วงต้ นปี พ. ศ. 2559 มีความขุน่ เคืองใจ
อย่างลึกซึ ้งกับการพัฒนาทางการเมืองในประเทศและการกดขี่ขม่ เหง
ชาวมุสลิมในพม่า ปาเลสไตน์และที่อื่น ๆ นายราฮิมได้ พยายามเดิน
ทางไปยังประเทศต่าง ๆ 11 ประเทศเพื่อแก้ ไขความอยุติธรรมเหล่านี ้
ด้ วยตนเองก่อนที่จะเดินทางเข้ าไปยังซีเรี ยในที่สดุ แทนที่จะเข้ าร่วมกับ
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ในซีเรี ย นายราฮิมกลับเห็นว่าตนนันเป็
้ นนักรบอิสระ
ของพระเจ้ า
ประสบการณ์ของมาเลเซียเกี่ยวกับกลุม่ ก่อการร้ ายแสดงให้ เห็น
อย่างชัดเจนว่า ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดในแง่ของชาติพนั ธุ์นิยมหรื อ
ศาสนา กลุม่ ต่าง ๆ เหล่านี ้จะพยายามยัว่ ยุให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองโดยใช้ ความรุนแรง เนื่องจากแรงผลักดันที่ท�ำให้ เกิด
แนวคิดแบบหัวรุนแรง แนวคิดสุดโต่งและแนวคิดการก่อการร้ ายนัน้
เป็ นทังเรื
้ ่ องทางโครงสร้ างและเรื่ องฉาบฉวย การด�ำเนินกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพใด ๆ จะต้ องอาศัยความร่วมมือของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ต่าง ๆ ในภาครัฐและภาคประชาสังคมโดยรวม สิง่ ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
คือกลยุทธ์ดงั กล่าวจะต้ องแก้ ไขความผิดพลาดทางการเมืองที่เกิดขึ ้น
จริ งและที่คดิ ว่าเกิดขึ ้น บ่อยครัง้ ที่กลยุทธ์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายนัน้
เป็ นการตอบโต้ มากกว่าการพิจารณาไตร่ตรองถึงมูลเหตุของปั ญหา
เช่นเดียวกับโรคที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไป แน่นอนว่าการดูแลและรักษาอาการ
ของโรคนันง่
้ ายกว่าการแก้ ไขที่สาเหตุของโรค เมื่อไม่นานมานี ้ การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องการให้ ความส�ำคัญกับการใช้ ภาษาที่สง่ เสริ มการ
ใช้ ถ้อยค�ำที่เป็ นการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ได้ แสดง
ให้ เห็นถึงกลยุทธ์แบบองค์รวมที่ครอบคลุมในการจัดการกับมูลเหตุของ
ปั ญหา ซึง่ เป็ นแนวทางที่ถกู ต้ อง แต่ในกรณีนี ้ การเลือกใช้ ค�ำน่าจะมี
ความส�ำคัญน้ อยกว่าการด�ำเนินกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแท้ จริ ง
อย่างไรก็ตาม ภาษาจะเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการบ่งบอกถึงความ
ร้ ายกาจ แม้ ความหมายของค�ำจะยังคงเป็ นทีถ่ กเถียงกันอยู่ แต่โดยหลัก
การแล้ ว การก่อการร้ ายคือการใช้ วธิ ีการทางอาชญากรรมทีร่ ุนแรงเพือ่
ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ลักษณะเฉพาะทางการเมืองนี่เอง
ทีท่ ำ� ให้ การก่อการร้ ายมีความแตกต่างจากการกระท�ำผิดทางอาญา
อืน่ ๆ ในแง่ของอาชญากรรม ควรมีการด�ำเนินคดีโดยใช้ มาตรการด้ าน

การบังคับใช้ กฎหมายและข่าวกรองก่อน ไม่ใช่ใช้ มาตรการทางทหาร
เช่นการท�ำสงคราม ในแง่ของปั ญหาทางการเมือง ต้ องใช้ วธิ ีแก้ ปัญหา
ทางการเมืองหลากหลายวิธี ศาสนาถูกน�ำมาปะปนกับการก่อการร้ าย
อย่างไม่ต้องสงสัย แต่กเ็ ป็ นเพียงแค่เครื่องบ่งชี ้ถึงอาการของปั ญหา
เท่านัน้ นอกเสียจากว่าศาสนาจะเป็ นต้ นเหตุของการก่อการร้ ายจริง ๆ
ซึง่ ไม่ใช่ ดังนันศาสนาจึ
้
งไม่ควรเป็ นปั จจัยเพียงอย่างเดียวหรือแม้ แต่
จะเป็ นปั จจัยหลักในการก�ำหนดวิธีการแก้ ปัญหา การปรับเปลีย่ นวิธี
การระบุลกั ษณะของการก่อการร้ ายในยุคปั จจุบนั โดยใช้ ถ้อยค�ำเชิง
ศาสนา ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ คำ� ว่าการก่อการร้ ายอิสลามหัวรุนแรง การ
เรียกกลุม่ นักรบหัวรุนแรงทีใ่ ช้ วธิ ีการแบบกลุม่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย
ว่า “นักรบญิฮาด” หรือการใช้ คำ� ภาษามาเลย์อย่าง “มาติ ญิฮาด” โดย
ไม่ระมัดระวัง (ซึง่ แปลคร่าว ๆ ว่าผู้ยอมสละชีพเพือ่ ศาสนา หรือมีความ
หมายตรงตัวว่า “การตายด้ วยความพยายามหรือในนามของความ
พยายามทีจ่ ะเพิม่ ศรัทธาในพระเจ้ า”) เพือ่ เรียกมือระเบิดพลีชีพนันเป็
้ น
สิง่ ทีท่ ำ� ให้ เกิดปั ญหาในหลาย ๆ ระดับ แน่นอนว่าการกระท�ำดังกล่าวจะ
ยังเป็ นหนทางหนึง่ ทีร่ ับประกันได้ วา่ จะท�ำให้ เกิดปั ญหาและความรุนแรง
อย่างไม่จบสิ ้นในอนาคต ศาสนาจะกลายเป็ นประเด็นทีเ่ ด่นชัดทีส่ ดุ ของ
การก่อการร้ ายแทนทีจ่ ะเป็ นการยอมรับถึงความอ่อนแอทางโครงสร้ าง
ของการก�ำกับดูแล ประการหลังนี ้ท�ำให้ รัฐบาลจ�ำเป็ นต้ องเผชิญกับ
ความจริงและการรับรู้บางอย่างทีน่ า่ อึดอัดใจ ซึง่ เป็ นเรื่องทีเ่ ข้ าใจได้
หากรัฐบาลมีความสนใจเพียงเล็กน้ อยทีจ่ ะยอมรับความจริงนี ้ การปรับ
เปลีย่ นมุมมองต่อการก่อการร้ ายโดยใช้ ถ้อยค�ำเชิงศาสนายังเป็ นวิธีการ
ทีเ่ กียจคร้ านและขาดความซือ่ สัตย์ในทางปั ญญาในการตังค�
้ ำถาม
ยาก ๆ เกี่ยวกับสังคม เช่น ท�ำไมปั จเจกบุคคลและครอบครัวเลือกทีจ่ ะ
ละทิ ้งชีวติ ทีส่ ะดวกสบายเพือ่ ไปอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมทีม่ คี วามรุนแรง
กว่าเดิมมาก ท�ำไมเยาวชนเลือกความตายแทนการมีชีวติ อยู่ หรือเป็ น
เพราะคนเหล่านี ้ปรารถนาบางสิง่ บางอย่างส�ำหรับตนเองและคนอืน่
ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ เดียวกับทีเ่ ราหลาย ๆ คนปรารถนาโดยธรรมชาติ นัน่ ก็คอื
ประเทศทีท่ ำ� หน้ าทีไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ง่ เสริมความยุตธิ รรมโดย
ไม่มคี วามเกรงกลัวหรืออคติ หรือเป็ นเพราะว่าในช่วงทีม่ กี ารน�ำเสนอ
การโฆษณาทีห่ ลอกลวงเกี่ยวกับสังคมทีส่ มบูรณ์แบบตามอุดมคตินนั ้
คนเหล่านี ้ก�ำลังผิดหวังจากระบบทีไ่ ม่สง่ เสริมความคิดเชิงวิจารณญาณ
และความเข้ มงวดทางปั ญญาเพือ่ ให้ เกิดความจงรักภักดีตอ่ ผู้ทมี่ สี ทิ ธิ
อ�ำนาจโดยไม่มขี ้ อสงสัยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ท้ ายสุดแล้ ว การ
มองภาพการก่อการร้ ายจากมุมมองทางศาสนายังก่อให้ เกิดนโยบาย
การแบ่งแยกและการกีดกัน
รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยได้ ถือก�ำเนิดขึ ้นและแพร่กระจายออกจาก
สุญญากาศทางการเมืองเช่นเดียวกับที่กลุม่ อัลกออิดะห์เคยท�ำมาก่อน
กลุม่ เหล่านี ้ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่ามีขีดความสามารถในการเจริ ญ
เติบโตในระหว่างที่เผชิญกับความท้ าทายต่อการด�ำรงอยูข่ องกลุม่
ไม่วา่ คนเหล่านี ้จะอยูใ่ นรูปแบบใดในอนาคต สิง่ ส�ำคัญคือการตอบ
สนองที่มีประสิทธิภาพและมาตรการป้องกันเชิงสถาบันเพื่อต่อต้ าน
อุดมการณ์ของคนเหล่านี ้ การแก้ ปัญหาจะใช้ วิธีเดียวกันไม่ได้ เนื่องจาก
มีแรงผลักดันต่าง ๆ มากมายที่ท�ำให้ เกิดการก่อการร้ ายในมาเลเซีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่วนอื่น ๆ ของโลก ในการค้ นหาค�ำตอบ
รัฐบาลต่าง ๆ ต้ องตังค�
้ ำถามที่สง่ เสริ มสภาพแวดล้ อมที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเพื่อสร้ างความเปลี่ยนแปลง o
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มาเลเซียใช้ ฐานปฏิบัตกิ ารทางทะเลในการ
ป้ องกันภัยคุกคามจากการก่ อการร้ าย
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม | ภาพโดย กองทัพเรื อมาเลเซีย

กองก�ำลังหัวรุนแรงที่ประกอบไปด้ วยนักรบประมาณ 235 คน ซึง่ บาง
เจรจาอันล้ มเหลวอยูห่ ลายสัปดาห์ กองก�ำลังหัวรุนแรงก็ถกู โจมตีจน
ส่วนติดอาวุธ ได้ เคลื่อนก�ำลังเข้ ามาโดยเรื อยนต์จากหมูเ่ กาะซูลซู งึ่ อยู่
พ่ายแพ้ เมื่อการปะทะสิ ้นสุดลง มีผ้ เู สียชีวิตเป็ นนักรบหัวรุนแรง 56 คน
ทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยมีเป้าหมายในการเข้ ายึดครองพื ้นที่บาง พลเรื อนหกคน และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงมาเลเซีย 10 นาย
ส่วนของรัฐซาบะฮ์ในมาเลเซีย ซึง่ แต่เดิมพื ้นที่นี ้เรี ยกว่าบอร์ เนียวเหนือ
ความขัดแย้ งดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงความจริ งที่วา่ อาณาเขต
เหตุการณ์ดงั กล่าวที่ปัจจุบนั เรี ยกว่าเหตุปะทะในลาฮัดดาตู พ.ศ.
ทางทะเลของซาบะฮ์ตะวันออก ซึง่ เป็ นพื ้นที่ชายฝั่ งทางตะวันออกของ
2556 ก่อให้ เกิดความสูญเสียอย่างหนักทังกั
้ บกลุม่ หัวรุนแรง
มาเลเซียที่มีภมู ิประเทศขรุขระ มีความยาว 1,733 กิโลเมตร
และกองก�ำลังความมัน่ คงมาเลเซีย นอกจากนี ้ยังผลัก
และมีพื ้นที่ทางน� ้ำกว่า 53,000 ตารางกิโลเมตร จ�ำเป็ น
ดันให้ เกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่มาเลเซียควร
ต้ องมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
ใช้ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามจากการ
365 วันต่อปี พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าว
ก่อการร้ ายทางทะเล
ภัยคุกคามด้ านความมัน่ คงในปั จจุบนั มีแง่
ความพยายามในการเข้ ายึดพื ้นที่ของกอง
มุมที่หลากหลายกว่าที่เคยมีในช่วงที่เกิดเหตุ
ก�ำลังความมัน่ คงแห่งรัฐสุลต่านซูลแู ละ
ปะทะในลาฮัดดาตู
บอร์ เนียวเหนือเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
พล.ร.อ. คามารุลซามานอธิบายว่าอิทธิพล
2556 เป็ นสิง่ ที่มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์คาด
ของรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยได้ แผ่ขยายไปทัว่
ไม่ถงึ ตามบทวิเคราะห์โดยศูนย์ยทุ ธศาสตร์
พื ้นที่ตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ สร้ างแรงบันดาล
และนานาชาติศกึ ษา ซึง่ เป็ นองค์กรวิจยั ใน
ใจให้ กบั องค์กรต่าง ๆ รวมถึงกลุม่ อาบู ซา
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เหตุการณ์นี ้ยังท�ำให้ กองทัพ
ยาฟ กลุม่ นักรบเสรี ภาพอิสลามบังซาโมโร และ
พล.ร.อ. คามารุลซามาน อาห์
มาเลเซียคิดหาวิธีแก้ ปัญหาใหม่ นัน่ ก็คือการสร้ าง
ขบวนการราชา โซไลมาน ในการสร้ างภัยคุกคาม
หมัด บาดารุดดิน ผู้บัญชาการ
ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลทังแบบติ
้
ดตังอยู
้ ก่ บั ที่และ
ต่อความมัน่ คงของภูมิภาคและเพื่อลงมือก่อเหตุจาก
ทหารเรือมาเลเซีย
แบบเคลื่อนที่ เพื่อหยุดยังภั
้ ยคุกคามก่อนที่จะมาถึงฝั่ ง
นอกชายของฝั่ งมาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียได้ ท�ำงานร่วมกับบริ ษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อปรับ
นักรบของกลุม่ อาบู ซายาฟ ซึง่ เคยก่อเหตุลกั พาตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่
เปลี่ยนแท่นขุดเจาะน� ้ำมันเก่าและเรื อบรรทุกสินค้ าที่ปลดระวางแล้ วให้ หลายต่อหลายครัง้ ในน่านน� ้ำทางตะวันออกของมาเลเซีย ได้ ให้ ค�ำมัน่ ว่า
เป็ นฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเล ซึง่ จะเป็ นพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารส่วนหน้ าส�ำหรับ จะจงรักภักดีตอ่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าว
บุคลากรทางทหาร นอกจากนี ้ยังจะใช้ เป็ นพื ้นที่ปล่อยเรื อสกัดกัน้
และเพิ่มเติมว่า “นัน่ จะท�ำให้ เกิดปั จจัยกระตุ้นการก่อการร้ ายในพื ้นที่
ความเร็ วสูง เรื อลาดตระเวน เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานไร้ คนขับ
และเป็ นสิง่ ที่เราต้ องกังวลอย่างยิ่ง”
พล.ร.อ. คามารุลซามาน อาห์หมัด บาดารุดดิน ผู้บญ
ั ชาการทหาร
นอกเหนือจากการสร้ างฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเล มาเลเซียก�ำลัง
เรื อมาเลเซียกล่าวกับ ฟอรัม ว่า “หากคุณมีสถานการณ์หรื อความ
ท�ำงานร่วมกับอินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ในการลาดตระเวนทางทะเล
ท้ าทายใด ๆ ก็ตาม คุณต้ องพิจารณาความท้ าทายทังหมดเหล่
้
านี ้และ
ร่วมกัน “กลุม่ อาบู ซายาฟก�ำลังใช้ ทกุ ๆ โอกาสในการลักพาตัวเพื่อเรี ยก
เปลี่ยนมันให้ เป็ นโอกาส นี่เป็ นวิธีการใหม่ที่สร้ างสรรค์มากในการแก้ ไข ค่าไถ่” พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าว “แต่เรามีความเชื่อมัน่ และความ
ช่องว่างบางอย่างทางด้ านขีดความสามารถ”
ไว้ วางใจในระดับสูงระหว่างประเทศต่าง ๆ เราจะมีการปรึกษาหารื อกัน
การบุกรุกที่ท�ำให้ เกิดโครงการสร้ างฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลเริ่มต้ น ในระดับสูงเพื่อหาแนวทางในการปฏิบตั ิตามแนวคิดนี ้”
เมื่อนายจามาลิล กีราม ที่ 3 ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ของ
พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าวว่า ในการจัดส่งก�ำลังพลของกอง
สุลต่านซูลู ได้ พยายามยืนยันการอ้ างสิทธิเหนือดินแดนในฟิ ลปิ ปิ นส์ไป ทัพไปประจ�ำการในน่านน� ้ำเพื่อเป็ นแนวป้องกันชันแรกนั
้
น้ ได้ มีการ
จนถึงซาบะฮ์ตะวันออกในมาเลเซียซึง่ เป็ นพื ้นที่พพิ าทที่ยงั หาข้ อยุตไิ ม่ได้ จัดตังความร่
้
วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับบริ ษัทเปโตรนาส ซึง่
เมื่อได้ รับการแจ้ งเหตุภยั คุกคาม กองก�ำลังความมัน่ คงมาเลเซีย
เป็ นบริ ษัทน� ้ำมันยักษ์ ใหญ่ของมาเลเซียซึง่ เป็ นผู้ให้ เงินทุนสนับสนุน
ได้ เข้ าปิ ดล้ อมหมูบ่ ้ านตันดูวอในเมืองลาฮัดดาตู และหลังจากที่มีการ
โครงการนี ้
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กองทัพมาเลเซียได้ ท�ำงานร่วมกับเปโตรนาสในการปรับเปลี่ยนแท่น
ขุดเจาะน� ้ำมันเก่าหนึง่ แท่นและเรื อขนส่งตู้สนิ ค้ าสองล�ำที่ปลดระวาง
แล้ ว เพื่อให้ เป็ นฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลที่ชื่อว่าชารี ฟาห์ โรซิอาห์, ตุน
อาซิซาน และบุงกา มาส 5
ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลมีขีดความสามารถที่นา่ ทึง่ ตัวอย่างเช่น
หนึง่ ในฐานปฏิบตั กิ ารเคลื่อนที่ทางทะเลคือฐานตุน อาซิซาน ที่ดดั แปลง
มาจากเรื อขนส่งตู้สนิ ค้ า สามารถรองรับลูกเรื อได้ 99 คน และมีห้อง
นอน ห้ องซักผ้ า ห้ องเก็บอาหาร ห้ องสื่อสาร ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วน
จัดหาน� ้ำดื่มและห้ องเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ฐานปฏิบตั กิ ารตุน อาซิซาน ได้ รับการตังชื
้ ่อตามนายตุน อาซิซาน
ไซนัล อาบิดีน อดีตประธานกรรมการบริ หารและประธานของเปโตรนาส
ที่เสียชีวิตไปแล้ ว ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลที่ตดิ ตังอยู
้ ก่ บั ที่ซงึ่ ดัดแปลง
้ ่อตามนางตุล ชารี ฟาห์ โรดซิ
มาจากแท่นขุดเจาะน� ้ำมัน ได้ รับการตังชื
อาห์ ภรรยาคนที่สามของนายตุนกู อับดุล ราห์มนั ปุตรา อัลฮัจ นายก
รัฐมนตรี คนแรกของมาเลเซีย
ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลที่มีการติดตังเรดาร์
้
สามารถท�ำงานได้ หลาย
หน้ าที่ ตามที่ระบุในเอกสารที่จดั ท�ำโดยกองทัพเรื อมาเลเซีย
• การบังคับบัญชาและควบคุม: ฐานปฏิบตั ิการนี ้ท�ำหน้ าที่เป็ น
ศูนย์บงั คับบัญชาและควบคุมเพื่อประสานงานการปฏิบตั กิ าร
ทางทหาร ด้ วยการสนับสนุนของเฮลิคอปเตอร์ อากาศยานไร้ คน
ขับและเรื อสกัดกัน้ เจ้ าหน้ าที่สามารถปิ ดกันไม่
้ ให้ ผ้ กู ่อการร้ าย
หรื อโจรสลัดแทรกซึมเข้ าไปในน่านน� ้ำอาณาเขตของมาเลเซีย

ฐานปฏิบัตกิ ารทางทะเล ตุน อาซิ
ซาน ทีด่ ดั แปลงมาจากเรือขนส่ งตู้
สิ นค้ า สามารถรองรับลูกเรือได้ 99
คน และมีห้องนอน ห้ องซักผ้ า ห้ อง
เก็บอาหาร ห้ องสื่ อสารและส่ วน
จัดหาน�ำ้ ดืม่
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• การสนับสนุนด้ านการส่ งก�ำลังบ�ำรุ ง: นอกจากกองทัพ
มาเลเซียแล้ ว หน่วยงานต�ำรวจและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ก็
สามารถใช้ ฐานปฏิบตั กิ ารนี ้ได้ ฐานนี ้จะใช้ ในการเติมน� ้ำมันเรื อ
และเฮลิคอปเตอร์ การบริ การทางการแพทย์และการเคลื่อนย้ าย
ทางการแพทย์ และแม้ กระทัง่ เป็ นสถานที่ผอ่ นคลายเพื่อให้ ทหาร
เรื อรับประทานอาหารและพักผ่อน
้
บตั กิ ารทางทะเลเป็ นแนว
• การป้องปราม: การจัดตังฐานปฏิ
ป้องกันทางกายภาพที่มองเห็นได้ ชดั เจนเพื่อป้องปรามภัยคุกคาม
จากการก่อการร้ าย
เปโตรนาสและมาเลเซีย อินเตอร์ เนชันนัล ชิปปิ ง คอร์ เปอเรชัน ซึง่
เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทย่อยของเปโตรนาส ได้ ให้ เงินทุนสนับสนุนการปรับ
เปลี่ยนเรื อบรรทุกตู้สนิ ค้ าและแท่นขุดเจาะน� ้ำมันและการจัดหาบุคลากร
เพื่อท�ำหน้ าที่บนฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเล ลูกเรื อที่ท�ำงานบนเรื อขนส่งตู้
สินค้ าที่ถกู ดัดแปลงนันมาจากบริ
้
ษัทขนส่ง คนเหล่านี ้ได้ รับการฝึ กอบรม
จากกองทัพและเป็ นลูกเรื อสนับสนุนของกองทัพเรื อมาเลเซีย พล.ร.อ.
คามารุลซามานกล่าว
พล.ร.อ. คามารุลซามานระบุวา่ การลงทุนดังกล่าวให้ ผลประโยชน์
กับทังสองบริ
้
ษัท ประการแรก เปโตรนาสและมาเลเซีย อินเตอร์ เนชันนัล
ชิปปิ ง คอร์ เปอเรชัน ได้ ผลประโยชน์ในเรื่ องการปกป้องการลงทุนของ
ตน ซึง่ ก็คือเรื อและแท่นขุดเจาะน� ้ำมันต่าง ๆ และฐานปฏิบตั กิ ารทาง
ทะเลก็ชว่ ยปกป้องทรัพยากรเหล่านัน้ การลงทุนนี ้ยังเป็ นประโยชน์สว่ น
บุคคลด้ วย พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าว

“บริ ษัทเหล่านี ้ตระหนักว่าเมื่อเวลาผ่านไปลูกเรื อของตนจะกลาย
เป็ นคนที่มีระเบียบวินยั มากขึ ้น” ด้ วยชุดเครื่ องแบบและการฝึ กทาง
ทหาร พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าว “เหล่าลูกเรื อจะมีความรักชาติ
มากขึ ้นเพราะรู้สกึ ว่าตนมีสว่ นร่วมในการรักษาความมัน่ คงของชาติ”
บริ ษัททังสองได้
้
สง่ เสริ มสวัสดิภาพของธุรกิจตน พล.ร.อ. คามารุล
ซามานกล่าวเพิ่มเติม และมาเลเซียได้ บคุ ลากรมาท�ำงาน “โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย”
อย่างไรก็ตาม ฐานปฏิบตั กิ ารดังกล่าวไม่ได้ มีไว้ เพื่อให้ กองทัพใช้
เท่านัน้ หน่วยงานอื่น ๆ ก็สามารถเข้ าถึงฐานเหล่านี ้ได้ อาทิ ต�ำรวจ
น� ้ำ เจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรและหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายทางทะเลของ
มาเลเซีย “แนวคิดในการสร้ างฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลนี ้ท�ำให้ หลาย
ฝ่ ายได้ มาท�ำงานร่วมกัน” พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าว “มันช่วยทลาย
ก�ำแพงและอุปสรรคต่าง ๆ เป็ นเรื่ องที่นา่ ตื่นเต้ นมาก และเราพอใจกับ
ผลลัพธ์ที่ได้ ”
บางทีแล้ วผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ คือการเพิ่มความเร็วในการ
ตอบสนอง “เราจ�ำเป็ นต้ องตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ เร็วขึ ้น” พล.ร.อ.
คามารุลซามานกล่าว

วิธีการใหม่ แนวคิดเดิม

แม้ วา่ ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลของมาเลเซียที่ได้ รับเงินทุนสนับสนุน
จากภาคเอกชนจะจุดประกายความคิดในเรื่ องแนวป้องกันใหม่ในการ
วางแผนทางทหารในยุคใหม่ แต่แนวคิดในการสร้ างฐานในทะเลนันมี
้ มา
นานกว่าหนึง่ ศตวรรษ
ในรายงานทีเ่ ผยแพร่โดยวิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐฯ ในปี พ.ศ 2554
น.อ. เกษียณอายุราชการ แซม เจ. แทงเกรดี ได้ เขียนไว้ วา่ กองทัพ
สหรัฐฯ ใช้ ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลมาตังแต่
้ สมัยทีก่ องทัพเรือกลาย
เป็ นกองก�ำลังทีป่ ฏิบตั หิ น้ าทีท่ วั่ โลกในช่วงรอยต่อของศตวรรษทีผ่ า่ นมา
“‘ขบวนเรื อ’ ช่วยรบ เรือบรรทุกน� ้ำมันและเรือส่งก�ำลังทีค่ อยส่งก�ำลังบ�ำรุง
ให้ กบั เรื อรบต่าง ๆ ในทะเลในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ทีท่ ำ� ให้ กองเรือ
ยุทธการสหรัฐฯ สามารถปฏิบตั กิ ารได้ อย่างอิสระในระยะทางทีไ่ ม่เคยท�ำ
มาก่อน” อาจถือได้ วา่ เป็ นฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเล เนื่องจากเรือเหล่านี ้
ได้ สง่ ก�ำลังเพิม่ เติมให้ กบั กองเรือยุทธการในทะเลหรือในพื ้นทีท่ อดสมอที่
อยูห่ า่ งไกล น.อ. แทงเกรดีซงึ่ ขณะนันเป็
้ นผู้อำ� นวยการภูมภิ าคของบริษัท
ทีป่ รึกษา สแตรตติจกิ อินไซต์ จ�ำกัด เขียนไว้ ในรายงาน
กองทัพสหรัฐฯ ได้ ใช้ เรื อผิวน� ้ำในการส่งก�ำลังเพิ่มเติมและเพื่อ
สนับสนุนอากาศยานและระบบโจมตีมานานแล้ ว เช่น ระบบขีปนาวุธ
ร่อนโทมาฮอว์ก
สิง่ ที่เกิดขึ ้นใหม่ในมาเลเซียคือการขอการสนับสนุนจากบริ ษัท
เอกชนทางด้ านเงินทุน และการจัดส่งบุคลากรไปท�ำงานที่ฐานต่าง ๆ
และฐานเหล่านี ้แต่เดิมก็ไม่ได้ สร้ างขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ดา
โต๊ ะ สรี ฮิชามุดดิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรี วา่ การกระทรงกลาโหมระบุ
ในรายงานที่ตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ เดลี เอกซ์ เพรส ในมาเลเซีย และ
ประเทศอื่น ๆ ก็อาจท�ำตามรูปแบบนี ้ได้
“เราใช้ ทรัพยากรที่ปลดประจ�ำการแล้ ว เช่น แท่นขุดเจาะน� ้ำมันของ
เปโตรนาสที่ไม่ใช้ แล้ ว โดยเปโตรนาสปรับปรุงให้ ใหม่” รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรงกลาโหมกล่าวกับ เดลี เอกซ์ เพรส “ค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างและ
ซ่อมแซมเป็ นเป็ นความรับผิดชอบบริ ษัท การด�ำเนินการสร้ างฐานปฏิบตั ิ

แท่ นขุดเจาะน�ำ้ มันนีท้ ปี่ ลดระวางแล้ วได้ ถูกดัดแปลงให้ เป็ นฐานปฏิบัติ
การทางทะเลทีต่ ดิ ตั้งอยู่กบั ทีโ่ ดยมีขดี ความสามารถในการปล่ อยเรือและ
เฮลิคอปเตอร์ เปโตรนาส ซึ่งเป็ นบริษทั น�ำ้ มันยักษ์ ใหญ่ ของมาเลเซีย ได้
บริจาคแท่ นขุดเจาะน�ำ้ มันนีแ้ ละให้ เงินทุนสนับสนุนการดัดแปลง

การเป็ นวิธีคดิ นอกกรอบ ซึง่ เกิดจากความคิดริ เริ่ มของผมเองและเป็ นวิธี
การแรกในโลก ซึง่ ขณะนี ้เป็ นแบบอย่างในการป้องกันส�ำหรับประเทศ
อื่น ๆ”
พล.ร.อ. คามารุลซามานกล่าวว่าประเทศอื่น ๆ ได้ สอบถามเกี่ยวกับ
วิธีการจัดตังฐานปฏิ
้
บตั กิ ารทะเลของมาเลเซีย การมีห้ นุ ส่วนที่สนับสนุน
ทางด้ านการเงินเป็ นอย่างดีนนมั
ั ้ นช่วยได้ จริ ง ๆ พล.ร.อ. คามารุลซา
มานกล่าว อย่างเช่นการสนับของเปโตรนาสที่ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ. ศ. 2517
และได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกโดย
นิตยสาร ฟอร์ จูน
“เราก�ำลังผลักดันให้ คนท�ำงานร่วมกัน” พล.ร.อ. คามารุลซามาน
กล่าว “วิธีการที่เราท�ำอยูไ่ ด้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก”
ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลเป็ นส่วนหนึง่ ของกลไกด้ านความมัน่ คงที่
กว้ างขึ ้น นัน่ ก็คือหน่วยบัญชาการความมัน่ คงซาบะฮ์ตะวันออกซึง่ ก่อตัง้
ขึ ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 หลังจากที่เกิดเหตุปะทะในลาฮัดดาตู
การเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั กองก�ำลังความมัน่ คงทังในและ
้
นอกชายฝั่ งตะวันออกของมาเลเซียได้ ให้ ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ
ภารกิจแล้ ว เมื่อวันที่ 5 ธันวามคม พ.ศ. 2559 กองก�ำลังความมัน่ คงได้
สังหารผู้ต้องหาลักพาตัวสามรายและจับกุมอีกสองรายในพื ้นที่ใกล้ กบั
ปาเลา กายา ในเมืองเซมปอร์ นา
นายกรัฐมนตรี มาเลเซียระบุวา่ การสังหารและการจับกุมดังกล่าว
เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีและความมุง่ มัน่ ของมาเลเซียที่
เพิ่มมากขึ ้นในการปกป้องประชาชนในซาบะฮ์ตะวันออก “เราหวังว่า
เหตุการณ์นี ้จะเป็ นการเตือนว่าเราท�ำงานอย่างจริ งจังมาก และจะใช้ ทกุ
วิถีทางที่เป็ นไปได้ เพื่อปกป้องประชาชนในซาบะฮ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื ้นที่ชายฝั่ งตะวันออก” นายนาจิบ ราซะก์ นายกรัฐมนตรี กล่าว ตาม
รายงานของเว็บไซต์ freemalaysiatoday.com
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แรงกดดันจากนานาชาติ
คดีของกลุ่มกรีนพีซ มีความคล้ ายคลึงกับกรณีพพิ าทในทะเลจีนใต้

ค

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม | ภาพโดยรอยเตอร์

นกลุม่ นี ้เป็ นที่ร้ ูจกั กันในนาม อาร์ กติก 30 ซึง่ ประกอบไป
ด้ วยกลุม่ นักเคลื่อนไหวของกรี นพีซและผู้สื่อข่าวสองสาม
คนที่ถกู จ�ำคุกในรัสเซีย หลังจากที่สองคนในกลุม่ นี ้พยายาม
ที่จะปี นแท่นขุดเจาะน� ้ำมันในระหว่างการประท้ วงเมื่อปี พ.ศ. 2556
เรื่ องราวของคนเหล่าที่มีความเข้ มข้ นขึ ้นเนื่องจากความสนใจ
ของนานาชาติ การพิพากษาของศาลอนุญาโตตุลาการ และการถูก
ประณามจากทัว่ โลกต่อผู้จบั กุม มีความคล้ ายคลึงกับคดีความของ
จีนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ นักวิชาการทางด้ านกฎหมายกล่าว
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศได้ ตดั สินให้ รัสเซียและจีนแพ้ ใน
้
เสธที่จะเข้ าร่วมใน
คดีที่ตนเกี่ยวข้ อง ประเทศมหาอ�ำนาจทังสองปฏิ
กระบวนการทางกฎหมาย และทังคู
้ ก่ ็ได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์จาก
ทัว่ โลก
ขณะที่อนาคตของจีนกับประเทศเพื่อนบ้ านต่าง ๆ ยังคงเป็ นเรื่ อง
ที่ยงั ไม่คลี่คลาย บทเรี ยนจากกรณีเรื ออาร์ กติก ซันไรซ์ ของกลุม่
กรี นพีซแสดงให้ เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศนันมี
้ น� ้ำหนัก แม้ วา่
ประเทศมหาอ�ำนาจต่าง ๆ ของโลกดูเหมือนจะไม่สนใจก็ตาม ผู้
เชี่ยวชาญกล่าว
“การขาดกลไกในการบังคับใช้ กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้
หมายความว่าผู้ที่ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจะไม่ต้องสูญเสียอะไร”
นางลาน เหงียน และนายเจือง มินห์ วู ได้ ระบุในบทความที่ทงคู
ั้ ่
เขียนให้ กบั โครงการเพื่อความโปร่งใสในการเดินทะเลในเอเชียแห่ง
ศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา “การฝ่ าฝื นค�ำพิพากษาของ
ศาลหรื อศาลอนุญาโตตุลาการอย่างเปิ ดเผยโดยประเทศต่าง ๆ ที่
เห็นเป็ นตัวอย่างในบางคดีนนส่
ั ้ วนใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับประเทศ
มหาอ�ำนาจ แต่แม้ กระทัง่ ในคดีเหล่านัน้ ค�ำพิพากษาที่ถกู ละเลยใน
ตอนแรก ในที่สดุ ก็จะได้ รับการปฏิบตั ติ ามในระดับหนึง่ ”
นางเหงียนเป็ นวิทยากรและนักวิจยั ทางด้ านกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่สถาบันการทูตแห่งเวียดนามในกรุงฮานอย ส่วนนายวูเป็ น
ผู้อ�ำนวยการศูนย์นานาชาติศกึ ษาแห่งมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

การเผชิญหน้ าที่ไม่ เป็ นมิตร

คดีหนึง่ ที่เป็ นกรณีศกึ ษาในเรื่ องการพิพากษาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่สามารถกดดันให้ ประเทศมหาอ�ำนาจต้ องเข้ าสู่
กระบวนการแก้ ไขข้ อพาท เริ่ มต้ นในน่านน� ้ำที่หนาวเย็นจัดในทะเล
แบเร็ นตส์ซงึ่ อยูท่ างตอนเหนือของรัสเซีย
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กลุม่ กรี นพีซสากลได้ ใช้ เรื ออาร์ กติก ซันไรซ์ ในวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2556 เพื่อด�ำเนินการประท้ วงการขุดเจาะนอกชายฝั่ งของ
รัสเซีย เรื ออาร์ กติก ซันไรซ์มีสมาชิกอยูบ่ นเรื อ 30 คน และได้ ใช้ เรื อ
ยางอัดลมห้ าล�ำเพื่อเดินทางไปยังแท่นขุดเจาะ
นักเคลื่อนไหวของกลุม่ กรี นพีซสองคนได้ พยายามปี นขึ ้นไปทาง
ด้ านข้ างของแท่นขุดเจาะ แต่ถกู ขับไล่ด้วยปื นฉีดน� ้ำแรงดันสูง ตาม
การสรุปคดีของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศว่าด้ วยกฎหมายทาง
ทะเล ในขณะเดียวกัน เรื อลาโดกาของหน่วยยามฝั่ งรัสเซียก็ได้ สง่
้ ้ ประท้ วง
เรื อยางอัดลมสองล�ำพร้ อมด้ วยก�ำลังพลออกไปสกัดกันผู
แม้ เรื ออาร์ กติก ซันไรซ์ จะพยายามหาทางหลบหนี แต่
เฮลิคอปเตอร์ ของรัสเซียล�ำหนึง่ ได้ ร่อนลงจอดบนเรื อเมื่อวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2556 หลังจากนันไม่
้ นาน ทางการรัสเซียก็ลากจูงเรื อ
ล�ำดังกล่าวไปยังเมืองท่ามูร์มนั สค์ที่อยูท่ างตอนเหนือ
เมื่อไปถึงเมืองท่าดังกล่าว สมาชิกบนเรื อ 30 คนได้ ถกู จับกุม
และถูกตังข้
้ อหากระท�ำผิดทางอาญาฐานเป็ นโจรสลัด หลังจากนัน้
ทางการได้ ลดหย่อนให้ เป็ นข้ อหากระท�ำตนเป็ นอันธพาล และรัสเซีย
ยังได้ ยดึ เรื อล�ำนี ้ที่ตดิ ธงชาติเนเธอร์ แลนด์
การจ�ำคุกนักเคลื่อนไหวกลุม่ นี ้จุดกระแสการวิพากษ์ วิจารณ์
อย่างรุนแรงจากนานาชาติ
นายปี เตอร์ วิลค็อกซ์ กัปตันเรื ออาร์ กติก ซันไรซ์ ได้ เขียนไว้ ใน
หนังสือของตนที่ชื่อ การผจญภัยของข้าพเจ้าในการปกป้ องอนาคต
ของโลกเรา ว่าตนได้ รับบัตรอวยพรเรี ยกร้ องให้ “ปลดปล่อยกลุม่
อาร์ กติก 30” จากเด็ก ๆ อายุ 8 ขวบในแอฟริ กา นายวิลค็อกซ์ไม่
ทราบว่าการคุมขังดังกล่าวก่อให้ เกิดกระแสการคัดค้ านอย่างรุนแรง
จากทัว่ โลกจนกระทัง่ ตนได้ ออกมาจากคุก
“มันเป็ นความรู้สกึ อัศจรรย์ใจที่ได้ ร้ ูวา่ มีการประท้ วงเพื่อ
เรี ยกร้ องให้ “ปลดปล่อยกลุม่ อาร์ กติก 30” เกิดขึ ้นนับร้ อย ๆ
ครัง้ ในหลายสิบประเทศทัว่ โลก” นายวิลค็อกซ์เขียน “ไม่มีค�ำ
พูดใดที่จะอธิบายความรู้สกึ นี ้ได้ ผมจึงไม่พยายามที่จะอธิบาย
สิง่ ที่ส�ำคัญคือปฏิกิริยาจากนานาชาติท�ำให้ ผมเชื่อว่าสิง่ ที่กรี น
พีซก�ำลังท�ำอยูน่ นเป็
ั ้ นสิง่ ที่นา่ ชื่นชมและมีความส�ำคัญ”

ภาพลักษณ์ ท่ ไี ม่ ดี

มีการวิพากษ์ วิจารณ์รัสเซียอย่างรุนแรงมากขึ ้นตามพาดหัวข่าว
ต่าง ๆ เมื่อศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
รัฐบาลเนเธอร์ แลนด์ได้ เรี ยกร้ องให้ ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ

ขณะทีอ่ นาคตของจีนกับประเทศเพือ่ นบ้านต่าง ๆ ยังคงเป็ นเรือ่ งทีย่ งั ไม่
คลีค่ ลาย บทเรียนจากกรณีเรืออาร์ กติก ซันไรซ์ ของกลุ่มกรีนพีซแสดงให้
เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีนำ�้ หนัก แม้ว่าประเทศมหาอ�ำนาจ
ต่าง ๆ ของโลกดูเหมือนจะไม่สนใจก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

เจ้ าหน้ าทีล่ ากจูงเรืออาร์ กติก ซันไรซ์ ของกลุ่มกรีนพีซไปยังเมืองมูร์มนั สค์ ประเทศรัสเซีย ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2556 หลังจากทีท่ างการรัสเซียได้ จบั กุมนักเคลือ่ นไหวทีพ่ ยายามปี นแท่ นขุดเจาะน�ำ้ มันแห่ งหนึ่ง
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นักเคลือ่ นไหวของ
กรีนพีซถือรู ปของ
สมาชิก 30 คนทีถ่ ูก
จับกุมในรัสเซียใน
การประท้ วงเพือ่
ต่ อต้ านการขุดเจาะ
น�ำ้ มัน กิจกรรมนี้
เกิดขึน้ ทีก่ ารประชุ ม
ภายใต้ อนุสัญญา
สหประชาชาติว่า
ด้ วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศครั้ง
ที่ 19 ทีก่ รุงวอร์ ซอ
ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556

ว่าด้ วยกฎหมายทางทะเลตัดสินว่า รัสเซียละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้ วยการจัดตังเขตปลอดภั
้
ยระยะ 3 ไมล์ทะเลรอบแท่นขุดเจาะ
และได้ กกั ขังหน่วงเหนี่ยวลูกเรื อและยึดเรื ออาร์ กติก ซันไรซ์ โดยไม่ได้ รับ
การยินยอมจากเนเธอร์ แลนด์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ศาล
ยุตธิ รรมระหว่างประเทศได้ ออกค�ำสัง่ ให้ ปล่อยตัวกลุม่ อาร์ กติก 30 และ
เรื ออาร์ กติก ซันไรซ์ โดยทันที
ศาลยุตริ รมระหว่างประเทศว่าด้ วยกฎหมายทางทะเลระบุวา่ รัสเซีย
ไม่มีหลักฐานที่จะสรุปได้ วา่ กฎหมายของรัสเซียที่เกี่ยวข้ องนันถู
้ กละเมิด
ซึง่ จะท�ำให้ รัสเซียมีอ�ำนาจในการขึ ้นเรื อล�ำดังกล่าว นอกจากนี ้ ศาล
ยุตธิ รรมระหว่างประเทศยังไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ วา่ เรื อล�ำนี ้มีสว่ น
ร่วมในการกระท�ำอันเป็ นการก่อการร้ ายที่ท�ำให้ รัสเซียมีมลู ฐานทาง
กฎหมายในการขึ ้นเรื อและยึดเรื อได้
กลุม่ อาร์ กติก 30 ไม่ได้ รับการปล่อยตัวในทันที ดังนันบรรดาผู
้
้
สนับสนุนกรี นพีซจึงออกมาเรี ยกร้ องมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ทุกวัน
“ผู้คนหลายพันคนได้ ไปประท้ วงที่หน้ าสถานทูตรัสเซียหลายแห่ง”
นายวิลค็อกซ์เขียน “จดหมายจากบรรดารัฐบุรุษ ผู้น�ำต่าง ๆ ของโลก
ผู้น�ำทางศาสนา ผู้มีชื่อเสียง นักแสดงและบุคคลส�ำคัญทางสื่อจากทุก
มุมโลกได้ ถกู ส่งมาเพื่อแสดงการเข้ าร่วมในความพยายามดังกล่าวเพื่อ
ให้ เราได้ รับการปล่อยตัว เป็ นรายการผู้สนับสนุนที่นา่ ประทับใจ และ
ไม่ใช่แค่จ�ำนวนของผู้สนับสนุนเท่านันที
้ ่นา่ ทึง่ แต่ยงั รวมไปถึงความ
หลากหลายของผู้คน เช่น ผู้ชนะรางวัลโนเบล 12 คน พอล แม็กคาร์
ตนีย์ สมเด็จพระสันตะปาปาและมาดอนนา (ไม่บอ่ ยนักที่สมเด็จพระ
สันตะปาปาและมาดอนนาจะมีความเห็นตรงกันในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ !)
รัสเซียได้ ปล่อยตัวกลุม่ อาร์ กติก 30 หนึง่ สัปดาห์หลังการพิพากษา
ของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศและหลังจากที่ลกู เรื ออยูใ่ นคุกเป็ น
เวลาประมาณ 2 เดือน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลรัสเซียไม่เคยยอมรับว่าค�ำ
พิพากษาของศาลยุตริ รมระหว่างประเทศว่าด้ วยกฎหมายทางทะเลนัน้
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มีความชอบธรรม การปล่อยตัวกัปตันเรื อและลูกเรื อเป็ นผลมาจากการ
ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมทัว่ ไปโดยฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
“โดยรวมนัน้ เรามีความกังวลอย่างยิ่งกับข้ อเท็จจริ งที่วา่ การ
พิพากษาดังกล่าวจริ ง ๆ แล้ วเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการประท้ วงทางทะเล
ซึง่ ไม่ใช่การกระท�ำอันสันติแม้ แต่น้อยและเป็ นอุปสรรคต่อการด�ำเนิน
กิจกรรมอย่างถูกต้ องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและบน
ไหล่ทวีป และถือเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของปั จจเจกบุคคล
และประเทศชายฝั่ งทะเล” นางมาเรี ย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศของรัสเซียกล่าว ตามรายงานของส�ำนักข่าวอินเตอร์ แฟกซ์
กลุม่ กรี นพีซได้ เรื อของตนกลับคืนมาในที่สดุ ด้ วยเช่นกัน ทางการ
รัสเซียได้ ปล่อยเรื อออกจากเมืองท่าในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557
โดยหลัก ๆ แล้ ว รัฐบาลรัสเซียได้ ปฏิบตั ิตามค�ำพิพากษาของศาลยุ
ติรรมระหว่างประเทศว่าด้ วยกฎหมายทางทะเลโดยที่ไม่ได้ ยอมรับค�ำ
พิพากษานัน้ ศาสตราจารย์ปีเตอร์ ดัตตัน ซึง่ เป็ นผู้อ�ำนวยการสถาบัน
นาวีจีนศึกษาแห่งวิทยาลัยการทัพเรื อสหรัฐฯ กล่าว “รัสเซียใช้ วิธีการ
ของตนเองโดยผ่านสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อให้ บรรลุผลเช่น
เดียวกัน” ศาสตราจารย์ดตั ตันกล่าวกับ ฟอรัม และเพิ่มเติมว่าวิธีการที่
รัสเซียใช้ ท�ำให้ รัสเซียสามารถ “รักษาศักดิ์ศรี ของตนเอาไว้ ได้ ในฐานะ
ประเทศมหาอ�ำนาจ” พร้ อมกับควบคุมวิธีการตอบสนองเพื่อให้ เป็ นไป
ตามการพิพากษาของศาล

ความเป็ นไปได้ ในการใช้ วธิ ีการที่คล้ ายคลึงกัน

วิธีการของรัสเซียในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอาจเป็ นวิธีการที่จีน
สามารถน�ำไปใช้ ได้ ในการต่อสู้ทางกฎหมายว่าด้ วยกรณีพิพาททาง
ทะเลในทะเลจีนใต้ หรื อบางทีอาจจะคาดเดาอะไรไม่ได้ เลย ศาสตรา
จารย์ดตั ตันกล่าว
คณะอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮกได้ ตดั สินให้ ฟิลปิ ปิ นส์เป็ นผู้

มารียง กอตียาร์
นักแสดงชาว
ฝรั่งเศส (ขวา)
และบรรดานัก
เคลือ่ นไหวขอ
งกรีนพีซยืน
ประท้ วงอยู่ภายใน
ห้ องขังจ�ำลองเพือ่
เรียกร้ องให้ มกี าร
ปล่ อยตัวลูกเรือ
อาร์ กติก ซันไรซ์

ชนะในกรณีพิพาท เมื่อฟิ ลปิ ปิ นส์คดั ค้ านความพยายามของจีนในการ
ควบคุมพื ้นที่ทางน� ้ำอันกว้ างใหญ่และเกาะปะการังต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้
จีนยังได้ สร้ างเกาะเทียมขึ ้นในทะเลและสร้ างสิง่ ปลูกสร้ างทางทหารบน
เกาะเหล่านัน้
คณะอนุญาโตตุลาการระบุวา่ จีนไม่มีมลู ฐานทางกฎหมายในการ
ขยายการอ้ างสิทธิอธิปไตยเหนือน่านน� ้ำในทะเลจีนใต้ และการสร้ าง
เกาะเทียมของจีนยังท�ำให้ สภาพแวดล้ อมทางทะเลเกิดความเสียหาย
จนไม่อาจแก้ ไขได้
ศาสตราจารย์ดตั ตันเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบรรดา
ประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ ได้ แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไต้ หวันและ
เวียดนามที่อ้างสิทธิในน่านน� ้ำต่าง ๆ ที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยพลังงานเช่น
เดียวกัน อาจขึ ้นอยูก่ บั ว่าสุดท้ ายแล้ วจีนเคารพค�ำตัดสินตามกฎหมาย
หรื อไม่
“จีนมีทางเลือกในการยอมรับความคิดเห็นโดยการปรับเปลี่ยนข้ อ
เรี ยกร้ องของตนให้ สอดคล้ องกับความคิดเห็นดังกล่าว และโดยการให้
ความร่วมมือกับฝ่ ายต่าง ๆ ในภูมิภาคมากขึ ้น” ศาสตราจารย์ดตั ตัน
กล่าวและเพิ่มเติมว่า ทรัพยากรทางน� ้ำนันสามารถบริ
้
หารจัดการร่วมกัน
ได้ “แนวคิดนี ้มีมาหลายทศวรรษแล้ ว แต่ก็เป็ นแนวคิดที่ดี”
นักวิชาการอื่น ๆ ยังชี ้ให้ เห็นว่ากรณีเรื ออาร์ กติก ซันไรซ์ อาจเป็ น
วิธีการที่สามารถน�ำไปใช้ ได้ นายเจอโรม เอ. โคเฮน ศาสตราจารย์ทาง
กฎหมายได้ เขียนไว้ เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ. ศ. 2559 ว่า จีนและฟิ ลปิ ปิ นส์
อาจให้ ความส�ำคัญกับค�ำพิพากษาของคณะอนุญาโตตุลาการในการ
เจรจาระหว่างทังสองฝ่
้
ายโดยไม่ต้องกล่าวถึงค�ำพิพากษานันอย่
้ างเป็ น
ทางการ
ศาสตราจารย์โคเฮน ซึง่ เป็ นนักวิชาการพิเศษอาวุโสทางด้ านเอเชีย
จากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ เขียนว่าอินเดียเป็ นแบบ
อย่างในเรื่ องที่วา่ “ประเทศมหาอ�ำนาจควรยอมรับการตัดสินของคณะ

ผู้เชี่ยวชาญที่ท�ำหน้ าที่อนุญาโตตุลาการอิสระ” ว่าด้ วยกรณีพิพาท
ระหว่างอินดียกับบังกลาเทศในอ่าวเบงกอล
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะอนุญาโตตุลาการแห่งองค์การ
สหประชาชาติ ณ กรุงเฮก ได้ ตดั สินให้ บงั กลาเทศได้ สทิ ธิในพื ้นที่
ประมาณสี่ในห้ าของพื ้นที่ที่เป็ นต้ นเหตุของกรณีพิพาทในอ่าวเบงกอล
ซึง่ ประกอบไปด้ วยอาณาบริ เวณ 19,467 ตารางกิโลเมตร ค�ำตัดสิน
ดังกล่าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั การส�ำรวจพลังงานและยุตขิ ้ อพิพาท
ทางด้ านดินแดนที่มีมายาวนานระหว่างบังกลาเทศและอินเดีย ทังสอง
้
ประเทศให้ ค�ำมัน่ ว่าจะปฏิบตั ติ ามค�ำตัดสินของศาล
อ่าวเบงกอลซึง่ มีลกั ษณะเป็ นรูปสามเหลี่ยมเป็ นพื ้นที่สำ� คัญในการ
เดินเรื อและการประมง และมีแหล่งน� ้ำมันและแร่ธาตุปริ มาณมหาศาล
แทนที่จะวิพากษ์ วิจารณ์ค�ำตัดสินว่าไม่มีความชอบธรรม กระทรวง
การต่างประเทศของอินเดียกลับออกแถลงการณ์ที่ระบุวา่ ค�ำตัดสิน
ดังกล่าวจะ “ช่วยเสริ มสร้ างความเข้ าใจและความปรารถนาดีซงึ่ กัน
และกัน” ระหว่างประเทศเพื่อนบ้ านทังสอง
้ “โดยการยุตปิ ั ญหาที่มีมา
ยาวนาน”
แม้ จีนจะวิพากษ์ วิจารณ์ค�ำตัดสินเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ อย่างต่อเนื่อง
และปฏิเสธที่จะยอมรับว่าค�ำตัดสินนันมี
้ ความชอบธรรม ศาสตราจารย์
โคเฮนเขียนว่าจีนอาจปฏิบตั ิตามค�ำตัดสินดังกล่าวและรักษาหน้ าโดย
การใช้ วิธีการที่ไม่โจ่งแจ้ ง
ส�ำหรับจีนแล้ ว การรักษาชื่อเสียงของตนเป็ น “เรื่ องส�ำคัญอย่าง
แน่นอน” ศาสตราจารย์โคเฮนระบุ “แต่ด้วยการโฆษณาชวนเชื่ออัน
รุนแรงทังหมดของรั
้
ฐบาลจีน การรักษาชื่อเสียงก็จะท�ำได้ ยาก”
ศาสตราจารย์ดตั ตันกล่าวว่า การตัดสินใจของจีนที่จะปฏิบตั ิตามค�ำ
ตัดสินจะเป็ นผลดีตอ่ จีนในระยะยาว “จีนได้ สร้ างความเสียหายต่อความ
สัมพันธ์กบั ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปอีกหลายชัว่ อายุ
คน” ศาสตราจารย์ดตั ตันกล่าว
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การต่อต้าน

การค้ามนุษย์
ภูมิภาคอินโดเอเชีย แปซิฟิกได้ เพ มิ่
ความพยายามในด้านการด�ำ เนิน
คดี การคุ้มครองและการป้องกัน
แต่ความท้าทายก็ยังคงมีอยู่

28
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เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้ สร้ างความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่เนปาล ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิต 9,000 คน และ
ท�ำให้ ประชาชนกว่า 600,000 ครอบครัวไม่มีที่อยูอ่ าศัยหรื อสิ ้นหนทาง
ที่จะหาเลี ้ยงชีพ ขบวนการค้ ามนุษย์ได้ ฉวยโอกาสนี ้เข้ ามาแสวงหา
ประโยชน์จากประชาชนที่ก�ำลังอ่อนแอหลังจากประสบภัยพิบตั ิ ตาม
รายงานของเว็บไซต์ พับบลิก เรดิโอ อินเตอร์ เนชันนัล www.pri.org
“ชายคนหนึง่ แต่งงานกับหญิงคนหนึง่ และส่งเธอไปต่างประเทศ จากนัน้
ก็ไปแต่งงานกับหญิงอีกคนหนึง่ แล้ วก็สง่ เธอไปที่อื่นอีกเช่นกัน” นาง
สุนิตา ภูคาจู ผู้ด�ำเนินงานองค์กรความร่วมมือเนปาลซึง่ เป็ นองค์กรนอก
ภาครัฐในท้ องถิ่นได้ อธิบาย
“หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว การค้ ามนุษย์กเ็ พิม่ จ�ำนวนขึ ้นเรื่อย ๆ ทุก
วัน” นางภูคาจูกล่าว ด้ วยเงินทุนขององค์กรทีใ่ กล้ จะหมด อีกไม่นาน
“ส�ำนักงานอาจต้ องปิ ดตัวลง และจะไม่มใี ครหยุดยังคนเหล่
้
านี ้” นางภูคาจู
กล่าวกับพับบลิก เรดิโอ อินเตอร์ เนชันนัล ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ครอบครัวที่เผชิญกับความยากล�ำบากทาง
เศรษฐกิจหลังเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติได้ กลายเป็ นเป้าหมายที่ออ่ นแอ
ของขบวนการค้ ามนุษย์ ต�ำรวจและนักเคลื่อนไหวในเนปาลประเมิน

นางลาลี โคลฮี (กลาง) แรงงานขัดหนีท้ ไี่ ด้ รับการปลดปล่ อยให้
เป็ นอิสระซึ่งต่ อมาได้ กลายเป็ นนักเคลือ่ นไหว นั่งอยู่กบั สมาชิก
ในครอบครัวของตนทีบ่ ้ านในแถบชานเมืองไฮเดอราบัดใน
จังหวัดสิ นธ์ ประเทศปากีสถาน นางโคลฮีทำ� งานเยีย่ งทาสมา
นานกว่ า 20 ปี ให้ กบั เจ้ าของบ้ านเช่ า รอยเตอร์
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เป็ นแรงงานขัดหนี ้ ถูกยึดหนังสือเดินทาง และถูกหลอกให้ ไปท�ำงานที่
ไม่ใช่ตามที่ตกลงกันไว้ และต้ องเผชิญกับการถูกข่มเหงและการกักขัง
หน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฎหมายบนเรื อประมง ตามที่สื่อต่าง ๆ รายงาน
อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
“การตกเป็ นทาสในยุคใหม่ที่ก�ำลังแพร่หลายอย่างยิ่งในภูมิภาคนี ้
สะท้ อนให้ เห็นถึงความจริ งที่วา่ หลายประเทศในเอเชียคือผู้ที่น�ำแรงงาน
ทักษะต�่ำเข้ าสูห่ ้ วงการผลิตของห่วงโซ่อปุ ทานโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ซึง่ รวมถึงการผลิตอาหาร เสื ้อผ้ าและเทคโนโลยี” ผู้เขียนรายงานดัชนี
แรงงานทาสทัว่ โลกปี พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นผลการศึกษาประจ�ำปี เกี่ยวกับ
สถานการณ์แรงงานทาสทัว่ โลกที่ตีพิมพ์โดยมูลนิธิ วอล์ก ฟรี กล่าว
แม้ ความถี่ของการเกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติในภูมิภาคจะท�ำให้
ประชาชนอยูใ่ นสภาวะที่มีความเสี่ยงมากขึ ้นต่อการค้ ามนุษย์และการ
บังคับใช้ แรงงาน แต่ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความขัดแย้ งด้ วยอาวุธ การกดขี่
ทางศาสนาและการเลือกปฏิบตั ทิ างเชื ้อชาติก็สง่ ผลต่อสถานการณ์ดงั
นายมินต์ หน่ าย อดีตชาวประมงทีเ่ คยท�ำงานเยีย่ งทาสพักผ่ อนอยู่ในบ้ าน
กล่าวด้ วยเช่นกัน ความยากจน การขาดการจ้ างงาน ความด้ อยพัฒนา
พักของรัฐบาลในเมืองย่ างกุ้ง ประเทศพม่ า ชายผู้นีต้ กเป็ นทาสในเรือ
ุ ภาพต�่ำและการขาดหลักนิตธิ รรม
ประมงไทย และใช้ เวลาอยู่ในอินโดนีเซียกว่ าสองทศวรรษ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส ทางเศรษฐกิจ การศึกษาที่มีคณ
ในประเทศที่เป็ นต้ นก�ำเนิดแรงงานก็มีสว่ นท�ำให้ เกิดความเสี่ยงเช่น
เดียวกัน ตามที่ระบุในรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2559 เรื่ อง
ว่า การค้ ามนุษย์ได้ เพิ่มขึ ้นมากถึงร้ อยละ 20 หลังเกิดแผ่นดินไหว ด้ วย “ออสเตรเลียและวิธีการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ความหวังที่มีอยูไ่ ม่มากนัก “หลายคนจึงถูกขายเข้ าสูเ่ ครื อข่ายโลก ซึง่
ใต้ ” ที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจยั นโยบายระหว่างประเทศโลวี ซึง่ เป็ น
ประกอบด้ วยบาร์ เต้ นร� ำในเคนยา ซ่องและคลินิกขายอวัยวะใต้ ดนิ ใน
สถาบันวิจยั ในออสเตรเลีย และเขียนโดยนางจียอง ซอง ผู้อ�ำนวยการ
อินเดีย ‘การแต่งงานหลอก ๆ เพื่อผลประโยชน์’ ในเกาหลีใต้ และจีน
โครงการด้ านการโยกย้ ายถิ่นฐานและนโยบายเกี่ยวกับชายแดน นาง
บริ การท�ำความสะอาดบ้ านในตะวันออกกลาง แรงงานทาสในเอเชียใต้ ซองได้ เขียนว่า การทุจริ ตของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและการขาดแคลนการ
และขบวนการลักลอบเข้ าเมืองที่ชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐฯ” พับบลิก ฝึ กอบรมต�ำรวจยังมีสว่ นที่ท�ำให้ เกิดความเสี่ยงอีกด้ วย
เรดิโอ อินเตอร์ เนชันนัลรายงาน
“ความเสีย่ งต่อการตกเป็ นทาสในยุคใหม่เป็ นผลมาจากความเกี่ยว
้ น พันอันซับซ้ อนระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการมีอยูห่ รือการ
การค้ ามนุษย์และแรงงานบังคับก�ำลังเป็ นปั ญหาที่เพิ่มขึ ้นทัว่ ทังอิ
โดเอเชียแปซิฟิก ดัชนีแรงงานทาสทัว่ โลกปี พ.ศ. 2559 ประเมินว่าใน
ขาดแคลนการปกป้องคุ้มครองและการเคารพสิทธิ ความปลอดภัยและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนัน้ มีจ�ำนวนผู้ถกู กดขี่เยี่ยงทาสกว่า 30.4 ล้ าน
ความมัน่ คงทางกายภาพ การเข้ าถึงสิง่ จ�ำเป็ นต่อชีวติ เช่น อาหาร น� ้ำ
คน (รวมถึงในปากีสถานและอัฟกานิสถาน) ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนกว่าสอง และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนรูปแบบการอพยพ การพลัดถิ่นและความ
ในสามของคนทังหมดที
้
่ตกเป็ นทาสยุคใหม่ที่มีอยูท่ วั่ โลก ในจ�ำนวนนี ้
ขัดแย้ ง” ผู้เขียนรายงานดัชนีแรงงานทาสทัว่ โลกปี พ.ศ. 2559 อธิบาย
รวมถึงการค้ ามนุษย์และแรงงานบังคับ ค�ำว่า “การค้ าบุคคล” และ “การ และได้ จดั ล�ำดับประเทศต่าง ๆ ตามระดับความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้ อง รายงาน
ค้ ามนุษย์” ตามนิยามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นันมี
้ ความ ดัชนีดงั กล่าวระบุวา่ ในภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟิกทังหมดนั
้
น้ ประเทศ
หมายครอบคลุมถึง การจัดหา การให้ ที่อยูอ่ าศัย การขนส่ง การจัดส่ง
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสุด 10 อันดับแรกได้ แก่ อัฟกานิสถาน บรูไน พม่า จีน
หรื อการรับบุคคลเพื่อเป็ นแรงงานบังคับหรื อเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ อินเดีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาปั วนิวกินี ฟิ ลปิ ปิ นส์และไทย
ในเชิงพาณิยช์โดยการใช้ ก�ำลัง การหลอกลวง หรื อการบีบบังคับ ในปี
แม้ จะมีความก้ าวหน้ าในเรื่ องการต่อต้ านการค้ ามนุษย์และการตก
พ.ศ. 2559 มีผ้ ทู ี่ถกู กดขี่เยี่ยงทาสกว่า 18.3 ล้ านคนในอินเดีย และกว่า เป็ นทาสในยุคใหม่ในรูปแบบอื่น ๆ ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก แต่
11.8 ล้ านคนในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ก็ยงั มีงานอีกมากมายที่ต้องท�ำให้ ส�ำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่
เฉียงใต้ (อาเซียน)
ประเทศอาเซียน เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวยังคงเพิ่มระดับขึ ้นและ
มีผ้ คู นกว่า 11.7 ล้ านคนตกอยูใ่ นสถานะแรงงานบังคับในอินโด
ขยายไปทัว่ ภูมิภาคและทัว่ โลก อาชญากรรมประเภทนี ้ที่ก�ำลังเกิด
เอเชียแปซิฟิกตามข้ อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่ง
ขึ ้นในรูปแบบใหม่คือการค้ ามนุษย์เสมือนจริ ง ซึง่ เป็ นการค้ ามนุษย์ที่
สหประชาชาติ ชายหญิงทุกวัยรวมทังเด็
้ ก ๆ ถูกน�ำไปใช้ เป็ นแรงงานทาส สร้ างขึ ้น จ�ำลองขึ ้นหรื อด�ำเนินการโดยใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่าย
ในบ้ านเรื อน การก่อสร้ างและอุตสาหกรรมอาหารทะเล ตัวอย่างเช่น ใน คอมพิวเตอร์ ที่มกั จะเกี่ยวข้ องกับเด็ก ผู้เชี่ยวชาญหลายรายมองว่า การ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามีเด็กกว่า 28,000 คน ปฏิสมั พันธ์แบบพหุภาคีคือปั จจัยส�ำคัญต่อภารกิจต่อต้ านการค้ ามนุษย์
ที่ท�ำงานเยี่ยงทาสในบ้ าน ตามรายงานของส�ำนักงานป้องกันยาเสพติด ที่มีประสิทธิภาพ
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
“รายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์” ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ตีพิมพ์
สื่อต่าง ๆ รายงานว่า หลายบริ ษัทมักใช้ แรงงานบังคับใน
โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุวา่ ไม่มีประเทศใดในอินโด
อุตสาหกรรมอาหารทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนงานต้ องกลาย เอเชียแปซิฟิกที่มีผลการปฏิบตั งิ านที่ยอดเยี่ยมในการต่อสู้กบั การค้ า
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มนุษย์ และหลายประเทศต้ องท�ำงานมากขึ ้นเพื่อจะสามารถรับมือกับ
ขบวนการค้ ามนุษย์ได้ ทนั ท่วงที ในขณะที่มีการเติบโตของประชากร
และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผู้เขียนรายงานนี ้ระบุวา่ พม่า หมู่
เกาะมาร์ แชลล์ เกาหลีเหนือ ปาปั วนิวกินีและอุซเบกิสถาน คือประเทศ
ที่อยูใ่ นระดับต�่ำสุด (พื ้นที่สีแดงบนแผนที่ในหน้ า 35) ในเรื่ องนโยบาย
ตอบสนองต่อการค้ ามนุษย์ และไม่มีความพยายามอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ที่จะด�ำเนินการตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการ
ค้ ามนุษย์ของสหรัฐฯ ที่ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อต่อสู้กบั การ
ค้ ามนุษย์ในประเทศและทัว่ โลกโดยการให้ ความช่วยเหลือด้ านการ
ประสานงานเพื่อให้ เกิดความพยายามดังกล่าว ในขณะเดียวกัน บรูไน
จีน คิริบาตี ลาว มัลดีฟส์ มาเลเซีย ปากีสถาน ศรี ลงั กา ไทยและตองกา
คือกลุม่ ประเทศที่อยูใ่ นระดับต�่ำสุดเป็ นอันดับที่สองหรื อกลุม่ ประเทศ
ที่ถกู จับตามอง (พื ้นที่สีส้ม) ซึง่ หมายความว่า แม้ ประเทศเหล่านี ้จะมี
ความพยายามในการต่อต้ าน แต่การค้ ามนุษย์ก็ยงั คงเป็ นปั ญหาส�ำคัญ
และอาจขยายตัวขึ ้นเรื่ อย ๆ
อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไต้ หวันและ
เกาหลีใต้ ได้ มีความพยายามมากที่สดุ ในภูมิภาคในการยับยังการค้
้
า
มนุษย์ และเป็ นกลุม่ ประเทศที่อยูใ่ นระดับสูงสุดของรายงาน (พื ้นที่สี
เขียว) ซึง่ หมายความว่ารัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ได้ ด�ำเนินการตาม
มาตรฐานขันต�
้ ่ำโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ ามนุษย์

โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ซึง่ เป็ นโครงการ
ที่มีงบประมาณ 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 1.72 พันล้ าน
บาท) เพื่อสร้ างขีดความสามารถของรัฐบาลต่าง ๆ ในภูมิภาคในด้ าน
การตอบสนองด้ วยกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยมุง่ เป้าหลัก ๆ
ไปที่ประเทศต้ นทาง ได้ แก่ พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ไทย ฟิ ลปิ ปิ นส์
และเวียดนาม ออสเตรเลียยังได้ สร้ างข้ อตกลงแบบทวิภาคีวา่ ด้ วยเรื่ อง
การค้ ามนุษย์กบั สมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียนก�ำลังด�ำเนินการเพื่อลงนามและให้ สตั ยาบัน
พิธีสารแห่งองค์การสหประชาชาติวา่ ด้ วยการป้องกัน ปราบปราม และ

มาตรการตอบโต้แบบพหุภาคี

อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้ านองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ พ. ศ.
2543 หรื อที่เรี ยกว่าพิธีสารปาเลอร์ โม คือจุดเริ่ มต้ นของความพยายาม
ระหว่างประเทศในการต่อสู้กบั การค้ ามนุษย์ พิธีสารนี ้เป็ นสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศเพื่อต่อต้ านองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ ตังแต่
้ นนั ้
เป็ นต้ นมา องค์กรพหุภาคีตา่ ง ๆ ได้ เพิ่มความพยายามในการต่อสู้กบั
การค้ ามนุษย์โดยการระดมความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของประเทศ
สมาชิกเพื่อท�ำลายเครื อข่ายการค้ ามนุษย์และสร้ างความแข็งแกร่งให้
กับประชากรที่มีความเสี่ยง นอกจากนี ้ การประชุมแสดงความคิดเห็น
แบบพหุภาคีตา่ ง ๆ ยังช่วยให้ ประเทศสมาชิก องค์กรนอกภาครัฐ ภาค
เอกชนและผู้รอดชีวิตมีหนทางในการแลกเปลี่ยนบทเรี ยนและพัฒนาวิธี
การใหม่ ๆ ในการแก้ ไขปั ญหา เพื่อจัดการกับปั ญหาใหม่ที่ก�ำลังเกิดขึ ้น
ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ ามนุษย์
ตัวอย่างเช่น กระบวนการบาหลีวา่ ด้ วยเรื่ องการลักลอบขนคนเข้ า
เมือง การค้ ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ ามชาติที่เกี่ยวข้ อง คือความร่วม
มือที่เกิดขึ ้นไม่นานหลังจากนันโดยเริ
้
่ มต้ นในปี พ.ศ. 2545 เพื่อสร้ าง
กรอบการท�ำงานที่แข็งแกร่งขึ ้นเพื่อต่อสู้กบั การค้ ามนุษย์ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา สมาชิกอาเซียนยกเว้ นประเทศลาวได้
มีกฎหมายที่เข้ มงวดขึ ้นเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์ นอกจากนี ้ กฎหมาย
ของบรูไน กัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนามยังสามารถปรับปรุงให้
แข็งแกร่งขึ ้นได้ อีก นางซองได้ เขียนไว้ ในรายงานการศึกษาของสถาบัน
โลวีในปี พ. ศ. 2559
ออสเตรเลียได้ แสดงให้ เห็นถึงการตอบสนองที่เข้ มงวดที่สดุ ของ
รัฐบาลต่อระบบทาสยุคใหม่ในภูมิภาคนับตังแต่
้ ที่มีพิธีสารปาเลอร์ โม
เป็ นต้ นมา และในช่วงไม่กี่ปีผ่านมา ออสเตรเลียได้ ใช้ มาตรการแบบ
พหุภาคีมากขึ ้น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ออสเตรเลียได้ เปิ ดตัว

โสเภณีสองคนอาศัยอยู่ใกล้ กบั ย่ านโคมแดงของเมืองโมโรเซเนงในเขตกลา
คาห์ เรโจ ประเทศอินโดนีเซีย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ลงโทษการค้ ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี และเด็ก ซึง่ เป็ นส่วนที่เพิ่มเติมจาก
พิธีสารปาเลอร์ โม ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้ ร่วมลงมติเพื่อยอมรับ
อนุสญ
ั ญาอาเซียนว่าด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี และ
เด็ก ปั จจุบนั กัมพูชา สิงคโปร์ และไทยได้ ให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาดัง
กล่าวแล้ ว และคาดว่าสมาชิกอีกหลายประเทศจะกระท�ำเช่นเดียวกัน
รวมถึงอินโดนีเซีย หกในสิบประเทศสมาชิกต้ องลงนามและให้ สตั ยาบัน
เพื่อให้ อนุสญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งสหรัฐอเมริ กาได้ ประกาศโครงการใหม่ในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้ าน
การค้ ามนุษย์ในเอเชีย ตามแผนภารกิจการพัฒนาในระดับภูมิภาค
ส�ำหรับเอเชียที่มีระยะเวลาห้ าปี ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กานัน้ การจัดตังโครงการต่
้
อต้ านการค้ ามนุษย์
ในเอเชียที่มีงบประมาณ 21.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 741
ล้ านบาท) จะช่วยสนับสนุนให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนด�ำเนินการ
ตามอนุสญ
ั ญาและปฏิบตั ติ ามขันตอนต่
้
าง ๆ เพื่อขจัดอุปสงค์และ
อุปทานในการค้ ามนุษย์ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะเนชัน
เริ่ มแรกนัน้ โครงการนี ้จะแก้ ปัญหาในประเทศแถบลุม่ แม่น� ้ำโขงตอน
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ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใน
สังกัดส�ำนักงานบริหารแรงงาน
ฟ ิลิปป ินส์ ในต่างประเทศ
การปฏิบัติท เี่ ป็นข้อห้ามส�ำหรับบุค คลใด ๆ
นิติบุค คล ผูไ้ ด้รับอนุญาตหรือ ผู้ท ี่ มีอ�ำนาจ:
• การเรียกเก็บเงินหรือรับเงินโดยตรงหรือโดยอ้ อม ในจ�ำนวนที่มากกว่าที่

ระบุไว้ ในรายการค่าธรรมเนียมที่ก�ำหนดโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
แรงงาน หรื อให้ คนงานจ่ายเงินในจ�ำนวนที่มากกว่าเงินกู้ยืมหรื อเงินล่วง
หน้ าที่คนงานได้ รับจริ ง ๆ

• การเผยแพร่หรือการให้ ใบประกาศหรือข้ อมูลหรือเอกสารที่เป็ นเท็จเกี่ยว
กับการรับสมัครงานหรื อการจ้ างงาน

• การให้ ใบประกาศ ค�ำแถลง ข้ อมูลหรือเอกสาร หรือกระท�ำการใด ๆ ที่

เป็ นการบิดเบือนความจริ งโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ใบอนุญาตหรื อได้
อ�ำนาจตามประมวลกฎหมายนี ้

• การชักจูงหรือการพยายามชักจูงคนงานที่มีงานท�ำอยูแ่ ล้ วให้ ออกจาก

งานนันเพื
้ ่อจะได้ น�ำตัวไปสูง่ านใหม่ เว้ นแต่การโยกย้ ายดังกล่าวจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ คนงานหลุดพ้ นจากข้ อก�ำหนดและเงื่อนไขการจ้ างงาน
ที่กดขี่

• การโน้ มน้ าวหรือการพยายามโน้ มน้ าวบุคคลหรือนิตบิ คุ คลใด ๆ ไม่ให้ จ้าง
งานคนงานที่ไม่ได้ สมัครงานผ่านหน่วยงานของตนเอง

• การมีสว่ นร่วมในการรับสมัครงานหรือการบรรจุคนงานเข้ าท�ำงานที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หรื องานที่สร้ างความเสื่อมเสียต่อศีล
ธรรมหรื อเกียรติยศของสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์

• การขัดขวางหรือการพยายามขัดขวางการตรวจสอบโดยรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงแรงงานหรื อผู้แทนที่ได้ รับมอบอ�ำนาจอย่างถูกต้ อง

• การขาดการรายงานเกี่ยวกับสถานะการจ้ างงาน ต�ำแหน่งงานที่วา่ ง

การโอนเงินรายได้ จากเงินตราต่างประเทศ การออกจากงาน การออก
จากประเทศ และสาระส�ำคัญหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็ นข้ อก�ำหนดของ
รัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน

• การสับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้ างที่กรมแรงงานอนุมตั แิ ละ

ยืนยันความถูกต้ อง ในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่คสู่ ญ
ั ญาลงนามจริ งไป
จนถึงวันที่สิ ้นสุดสัญญาโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
แรงงาน

• การเป็ นเจ้ าหน้ าที่หรือสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทใด ๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยว หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในการบริ หาร
จัดการบริ ษัทท่องเที่ยว

• การระงับหรือการปฏิเสธเอกสารการเดินทางของผู้สมัครงานก่อนออก

เดินทางเพื่อค่าตอบแทนทางการเงินที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับ
อนุญาตภายใต้ ประมวลกฎหมายนี ้ รวมถึงกฎระเบียบและข้ อบังคับใน
การน�ำกฎหมายไปปฏิบตั ิ
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ล่าง ได้ แก่ บังกลาเทศ พม่า กัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนาม
จากนันจะด�
้ ำเนินการในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เอเชีย
ใต้ และประเทศปลายทางในเอเชียตะวันออกและกลุม่ ประเทศ
รอบอ่าวเปอร์ เซีย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริ กาและวินร็ อก อินเตอร์ เนชันนัล ซึง่ เป็ นองค์กรเพื่อ
การพัฒนาที่มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสหรัฐฯ จะท�ำงานร่วมกับรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงาน
บริ การสังคมของภาครัฐ หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายและผู้ให้
บริ การด้ านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์
ในเอเชีย ตามแถลงการณ์ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา กิจกรรมขององค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กาที่ด�ำเนินการอยูเ่ พื่อต่อสู้กบั
การค้ ามนุษย์ในเอเชียมีอยูส่ ามโครงการในบังกลาเทศ กัมพูชา
และเนปาล ตามรายงานของ เดอะเนชัน

วิธกี ารใหม่ ๆ ในการแก้ปญ
ั หา

บรรดาประเทศในภูมิภาคก�ำลังแก้ ไขและจัดการกับองค์ประกอบ
เฉพาะต่าง ๆ ในการค้ ามนุษย์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ประเทศในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก 13 ประเทศ ซึง่ รวมถึง
บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล ปากีสถานและปาปั วนิวกีนีได้ ร่วม
ลงนามรับรองปฏิญญากาฐมาณฑุเพื่อยุตกิ ารแต่งงานของ
เด็กในเอเชียใต้ โดยปฏิญญากาฐมาณฑุก�ำหนดว่าอายุต�่ำสุด
ของการแต่งงานคือไม่ต�่ำกว่า 18 ปี แม้ จะยังมีงานอีกหลายขัน้
ตอนที่ต้องท�ำเพื่อให้ บรรลุผลส�ำเร็ จในการแก้ ปัญหา แต่อินเดีย
บังกลาเทศและเนปาลก็สร้ างความคืบหน้ าด้ วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ
รัฐบาลและภาคเอกชนก�ำลังใช้ วิธีการใหม่ ๆ ที่ประสบ
ความส�ำเร็จในการแก้ ปัญหา ซึง่ ส่วนใหญ่จะอาศัยข้ อตกลงเพื่อ
ความร่วมมือ องค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศได้
จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ให้ กบั สมาชิก 190 ประเทศเพื่อต่อสู้กบั
อาชญากรรมข้ ามชาติรวมถึงการค้ ามนุษย์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมี
การร้ องขอ องค์การต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศจะเผย
แพร่รายชื่อบุคคลที่เป็ นอันตรายต่อสาธารณะชนโดยพิจารณา
จากประวัตอิ าชญากรรมที่ผา่ นมา
ส�ำนักงานบริ หารแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ในต่างประเทศได้ จดั การ
ประชุมและสัมมนาในชุมชนส�ำหรับคนงานที่ต้องการไปท�ำงาน
ในต่างประเทศเพื่อให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ที่ผิด
กฎหมาย (ดูกรอบข้ อมูลเสริ ม) และช่วยให้ คนเหล่านี ้จ�ำแนกได้
ว่าใครคือผู้จดั หาแรงงานผิดกฎหมาย และขบวนการค้ ามนุษย์
ส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองในสังกัดส�ำนักงานบริ หารแรงงาน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในต่างประเทศได้ ให้ แนวทางการปฏิบตั ใิ นการเดินทาง
ขาออกส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และได้ ก�ำหนดหลัก
เกณฑ์ส�ำหรับผู้ตรวจสอบเพื่อใช้ ในการระบุตวั ผู้ที่อาจตกเป็ น
เหยื่อการค้ ามนุษย์ก่อนที่คนเหล่านี ้จะเดินทางออกนอกประเทศ
ขณะเดียวกัน องค์กรมานาฟ ซันซาดาน อีวาม มาหิลา วีกสั
ซานสถาน ซึง่ เป็ นองค์กรนอกภาครัฐในอินเดียทีท่ ำ� งานมานาน
หลายทศวรรษกับชุมชนต่าง ๆ ในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียเพือ่

ก�ำจัดแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี ้ ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเสริมสร้ าง
ความแข็งแกร่งของชุมชนเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ ง ซึง่ ท�ำให้
การค้ ามนุษย์ในพื ้นทีด่ งั กล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาสีป่ ี ตามทีร่ ะบุในผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดในปี พ.ศ. 2559 หัวข้ อ “เมือ่ เราส่ง
เสียง: ความท้ าทายในการขจัดการแสวงประโยชน์จากแรงงาน” นอกจาก
นี ้ องค์กรนอกภาครัฐของอินเดียอีกแห่งหนึง่ ได้ ทำ� งานร่วมกับผู้สอื่ ข่าว
เพือ่ สร้ างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการค้ ามนุษย์ภายในชุมชนคนกลุม่ น้ อย
และชุมชนชายขอบผ่านโครงการน�ำร่องในปี พ.ศ. 2558 ตามรายงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ “องค์กรดังกล่าวได้ ฝึกอบรมผู้สอื่
ข่าวให้ เรียนรู้วธิ ีการน�ำเสนอข่าวทีด่ ขี ึ ้นเมือ่ ต้ องรายงานเหตุการณ์การค้ า
มนุษย์รวมถึงแรงงานขัดหนี ้ต่อผู้ชมทีค่ อยรับสาร ความพยายามเหล่านี ้มี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ให้ ประชาชนในชุมชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลได้ รับทราบข้ อมูลมาก
ขึ ้น เพราะคนเหล่านี ้อาจรับรู้ขา่ วสารในภาษาท้ องถิ่นของตนเองเท่านัน้
และอาจไม่คอ่ ยได้ เห็นการรายงานการค้ ามนุษย์” กระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐฯ ระบุ นอกจากนี ้ “ผู้สอื่ ข่าวยังได้ เปิ ดโปงการค้ ามนุษย์ใน
ชุมชนของตน และให้ ความสนใจมากขึ ้นกับบทบาทของหน่วยงานภาค
รัฐและต�ำรวจในภารกิจการป้องกัน” รายงานระบุ
ปฏิการช่วยเหลือที่ประสบความส�ำเร็ จมีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ใน
อินเดีย ต�ำรวจและนักเคลื่อนไหวได้ ร่วมมือกับโครงการหนึง่ ที่ชื่อว่า
โครงการสร้ างรอยยิ ้ม ที่ชว่ ยผ่าตัดฟื น้ ฟูใบหน้ าให้ แก่เด็ก ๆ และเพื่อให้
เด็ก ๆ หลุดพ้ นจากการบังคับใช้ แรงงาน “มีเด็กที่ได้ รับการช่วยเหลือกว่า
2,000 คนจากเมืองไฮเดอราบัดเพียงแห่งเดียวนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2558
เป็ นต้ นมา และในการเดินทางเข้ าช่วยเหลือแต่ละเที่ยว จ�ำนวนเด็กก็
ค่อย ๆ ลดลง” นายโมฮัมเหม็ด อิมทิอสั ราฮีม เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองเด็ก
ในเขตไฮเดอราบัดกล่าวกับมูลนิธิ ทอมสัน รอยเตอร์ ในปี พ.ศ. 2558
องค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่งสหประชาติประเมินว่า ในจ�ำนวน
แรงงานเด็กทังหมดที
้
่มีอยูท่ วั่ โลก 168 ล้ านคนนัน้ (อายุ 5-17 ปี ) 7.5
ล้ านคนอยูใ่ นอินเดียตามรอยงานของรอยเตอร์ แต่องค์กรนอกภาครัฐ
หลายแห่งยืนยันว่าตัวเลขจริ งนันมี
้ อยูถ่ งึ 60 ล้ านคน องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติระบุวา่ ประมาณครึ่งหนึง่ ของ
แรงงานเด็กท�ำงานอยูใ่ นภาคการเกษตรและหนึง่ ในสี่อยูใ่ นภาคการผลิต
“เราก�ำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างนายจ้ างและขบวนการ
ค้ ามนุษย์” นางสวาที ลาครา ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจในเมืองไฮเดอราบัด
กล่าว หลังจากที่มีการช่วยเหลือเด็กอีก 200 คนจากเตาเผาอิฐในเขต
ชานเมืองในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ตามรายงานของรอยเตอร์ “ใน
หลาย ๆ กรณี พ่อแม่ของเด็กเต็มใจอย่างยิ่งที่จะส่งบุตรหลานไปท�ำงาน
จึงเป็ นโอกาสอันดีส�ำหรับขบวนการค้ ามนุษย์ที่จะแสวงหาประโยชน์”
ในท�ำนองเดียวกัน เจ้ าหน้ าที่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการแพร่ระบาด
ของแรงงานบังคับก็เข้ าช่วยเหลือชาวประมงที่ถกู ค้ าได้ มากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ในปี พ.ศ. 2558 ทางการอินโดนีเซียซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐานได้ ชว่ ยเหลือชาวประมง 2,000
รายและส่งคนเหล่านี ้กลับไปยังประเทศบ้ านเกิด และเพิกถอนใบ
อนุญาตของบริ ษัทต่าง ๆ ที่ใช้ แรงงานเหล่านี ้

ทิศทางในอนาคต

ในช่วง 26 ปี นับตังแต่
้ ที่มีพิธีสารปาเลอร์ โมเป็ นต้ นมา แรงกระตุ้นใน
ระดับนานาชาติในการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ได้ ชว่ ยเพิ่มระดับความ

ชายชาวพม่ าทีถ่ ูกบังคับให้ ทำ� งานในเรือประมงอินโดนีเซียโดยได้ รับค่ า
จ้ างเพียงเล็กน้ อยหรือไม่ ได้ เลย เดินทางมาถึงสนามบินย่ างกุ้งในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์

พยายามในการป้องกัน การด�ำเนินคดีและการคุ้มครอง แต่ความ
ท้ าทายอันใหญ่หลวงก็ยงั คงมีอยู่ ผู้เชี่ยวชาญระบุ
“แม้ จะมีความพยายามในการต่อต้ านการค้ ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
แต่ผ้ คู นหลายล้ านคนก็ยงั ตกอยู่ภายใต้ การบีบบังคับทางด้ านจิตใจ
ร่ างกายและการเงิน และถูกควบคุมโดยขบวนการค้ ามนุษย์ที่ฉวย
โอกาสจากความอ่อนแอของผู้คนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ไม่วา่ จะ
ตกเป็ นเหยื่อของการค้ าประเวณีหรื อการค้ าแรงงาน ความทุกข์ทรมาน
ของคนเหล่านี ้ล้ วนเป็ นเรื่ องที่ไม่ถกู ต้ อง” ผู้เขียนรายงานในปี พ.ศ.
2559 เรื่ อง “การค้ ามนุษย์” ระบุ “รัฐบาลต้ องท�ำงานร่ วมกับองค์กรนอก
ภาครัฐ ผู้รอดชีวิต ชุมชนและผู้น�ำทางศาสนา ตลอดจนภาคเอกชน
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลุม่ ประชาชนที่มีความเสี่ยง และพัฒนากลยุทธ์
ที่ก�ำหนดเพื่อป้องกันและจัดการกับปั จจัยต่าง ๆ ที่ผลักดันให้ เกิด
ระบบทาสในยุคใหม่ในชุมชนของตน หากไม่มีการป้องกัน รัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ ก็ต้องคอยรับมือกับผลที่ตามมาของการค้ ามนุษย์ตอ่ ไป
เรื่ อย ๆ อย่างไม่มีวนั จบสิ ้น”
ผู้เชี่ยวชาญระบุวา่ โดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อการค้ ามนุษย์ต้อง
ได้ รับการคุ้มครองที่ดีขึ ้น และมีงานอีกหลายประการที่ต้องท�ำเพื่อน�ำคน
เหล่านี ้กลับเข้ าสูช่ มุ ชน ตัวอย่างเช่น “บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
มีชอ่ งโหว่ที่สำ� คัญในการน�ำกฎหมายและนโยบายไปปฏิบตั ใิ นการ
ต่อสู้กบั กับการค้ ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการคุ้มครองผู้เสีย
หายและการน�ำคนเหล่านี ้กลับเข้ าสูช่ มุ ชนอย่างยัง่ ยืน” นางซองระบุใน
รายงานของสถาบันโลวี
ความร่วมมือแบบพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทังภายในและภายนอกสามารถก่
้
อให้ เกิดความตระหนักรู้สถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนา ตลอดจนน�ำวิธีการใหม่ ๆ ที่ดี
ขึ ้นไปใช้ ในการแก้ ปัญหา แม้ ระดับความพยายามที่เหมาะสมในการ
ป้องกันนันมั
้ กจะเป็ นเรื่ องที่ระบุได้ ยาก แต่ก็สามารถกระท�ำได้ ส�ำเร็จ
ด้ วยการสนับสนุนในวงกว้ างจากทุกภาคส่วนของสังคม ผู้เชี่ยวชาญและ
ที่ปรึกษาทางด้ านนโยบายหลายรายยืนยัน o
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มองโกเลีย

อุซเบกิสถาน
คีรก์ ีสถาน

เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้

ทาจิกิสถาน

ญ ปี่ นุ่

จีน

อัฟกานิสถาน
ปากีสถาน

เนปาล

ภูฏาน

อินเดีย

พม่า
บังกลาเทศ

มหาสมุทรแปซิฟิก

ไต้หวัน
ฮ่องกง

ลาว

ไทย
เวียดนาม
กัมพูชา

ศรีลังกา

มาเลเซีย
สิงคโปร์

บรูไน

ฟิลิปปินส์

ปาเลา

อินโดนีเซีย

การค้ามนุษย์
ในอินโดเอเชียแปซิฟ ิก
การจัดระดับ

หมู่เกาะมาร์แชลล์

ปาปัวนิวกินี

มัลดีฟส์

มหาสมุทรอินเดีย

สหพันธรัฐไมโครนีเซีย

คิรบิ าตี
หมู่เกาะโซโลมอน

ติมอร์-เลสเต
ฟิจิ
ออสเตรเลีย

ระดับ 1:

ประเทศที่รัฐบาลด�ำเนินการตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ ามนุษย์

ระดับ 2:

นิวซีแลนด์

ประเทศที่รัฐบาลด�ำเนินการไม่ได้ ตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างมีนยั ส�ำคัญที่
จะปรับปรุงแก้ ไขให้ ได้ ตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำดังกล่าว

ระดับ 2 ประเทศท ี่ถูกจับตามอง:

ระดับ 3:

ประเทศที่รัฐบาลด�ำเนินการไม่ได้ ตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำโดยสมบูรณ์ และไม่มี
ความพยายามอย่างมีนยั ส�ำคัญที่จะด�ำเนินการตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำดังกล่าว
ข้ อมูลจาก: “รายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์” ปี พ.ศ. 2559 ทีต่ พี มิ พ์โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
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ภูมภิ าคอินโดเอเชียแปซิฟ ิก

30,435,300
จ�ำนวนผูท้ ตี่ กเป็นทาสโดยประมาณ:

สัดส่วนระหว่าง
จ�ำนวน
ในภูมภิ าค

66.4
ร้อยละ

และจ�ำนวนทั้งหมดทั่วโลก:
ข้ อมูลจาก: เว็บไซต์ดชั นีแรงงานทาสทัว่ โลกปี พ.ศ. 2559 (www.globalslaveryindex.org)

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ประเทศที่รัฐบาลด�ำเนินการไม่ได้ ตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างมีนยั ส�ำคัญที่
จะปรับปรุงแก้ ไขให้ ได้ ตามมาตรฐานขันต�
้ ่ำดังกล่าว และ:
ก) มีเหยื่อการค้ ามนุษย์โดยรวมในรูปแบบทีร่ ุนแรงเป็ นจ�ำนวนมากหรือมี
จ�ำนวนเพิม่ ขึ ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ข) ไม่ มหี ลักฐานที่แสดงว่ ารัฐบาลเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กบั การ
ค้ ามนุษย์ในรูปแบบทีร่ ุนแรงในช่วงปี ทผี่ า่ น ๆ มา รวมถึงการเพิม่ ระดับการ
สืบสวน การด�ำเนินคดี และการพิพากษาลงโทษอาชญากรรมการค้ ามนุษย์
ตลอดจนการเพิม่ การให้ ความช่วยเหลือแก่เหยือ่ ผู้เคราะห์ร้าย และการลดการ
สมรู้ร่วมคิดกับการค้ ามนุษย์ในรูปแบบทีร่ ุนแรงโดยเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
ค) การตัดสินว่าประเทศใดมีความพยายามอย่างมากทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ ได้ ตาม
มาตรฐานขันต�
้ ำ่ จะพิจารณาจากความมุง่ มัน่ ของประเทศนัน้ ในการด�ำเนิน
การขัน้ ต่อ ๆ ไปในปี หน้ า

จ�ำนวนประชากรโดยประมาณ

ทีต่ กเป ็นทาสยุคใหม่ทวั่ โลก:

45.8 ล้าน

58

ของผูท้ ตี่ กเป็นทาสอยูใ่ น

ร้อยละ

ในปี พ. ศ. 2559 รายงาน
ระบุว่า โดยประมาณแล้ว
เกาหลี เหนือ เป็นประเทศท ี่
มีสัดส่วนทาสยุ คใหม่มาก
ท สี่ ุด ต่อจ�ำนวนประชากร
โดยคาดว่าประชากร
เกาหลี เหนือ เกือบ

ห้าประเทศต่อไปนี:้

1 20

ใน
ตกเป็นทาสยุคใหม่

อุซเบกิสถาน
จีน
“หลักฐานท ี่มีอ ยู่ แพร่หลายระบุว่า

มีประชาชนท ี่
ตกอยู่ในสถานะแรงงานบังคับโดยการเห็นชอบ
ของรัฐ ซ งรวมถึ
ึ่
ง แรงงานบังคับในฐานะนักโทษ
ทางการเมืองและในฐานะแรงงานต่างด้าว”

อินเดีย
ปากีสถาน
ใน 10 ประเทศท ี่
มีประชากรตกอยู่ใน
สถานะทาสยุ คใหม่
มากท สี่ ุดโดยประมาณ
นั้นประกอบไปด้วยบาง
ประเทศท มี่ ีประชากร
มากท ี่สุดในโลก ล�ำ ดับ
ประเทศท มี่ ีทาสยุ ค
ใหม่ เรียงจากมากสุด
ไปหาน้อยสุด คือ:

อินเดีย
จีน
ปากีสถาน
บังกลาเทศ
อุซเบกิสถาน
เกาหลีเหนือ
รัสเซีย
ไนจีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก
อินโดนีเซีย

บังกลาเทศ

สัดส่วนสูงสุดของประชากรทีต่ กเป ็นทาสยุคใหม่:
อันดับ
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
เกาหลีเหนือ
กัมพูชา

อินเดีย
ปากีสถาน
อัฟกานิสถาน
พม่า

บังกลาเทศ
เนปาล
บรูไน
ไทย
ปาปัวนิวกีนี
มาเลเซีย
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
ฟิลิปปินส์
ลาว
มองโกเลีย

อินโดนีเซีย
ติมอร์-เลสเต

จีน

ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
ศรีลังกา
สิงคโปร์
เวียดนาม
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

จ�ำนวน

ของประชากร
ที่ตกเป็ นทาสยุคใหม่

สัดส่วนโดยประมาณ

ประชากรโดยประมาณ
ที่ตกเป็ นทาสยุคใหม่

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

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

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

ข้ อมูลจาก: เว็บไซต์ดชั นีแรงงานทาสทัว่ โลกปี พ.ศ. 2559 (www.globalslaveryindex.org)
IAPD FORUM

35

หยดุ ยงั ้ ก
ารค้า
ยาเสพต
ดิ ต
ขบว
นการค้า

ยาบ้าใน
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จนี คือตวั ก

งั ้ แตต่ ้ นท

ระต้ ุนวกิ

ฤตยิ าเส

พตดิ ใน

าง

ฟิลิปปิน
ส์

รอยเตอร์

การบุกเข้ าตรวจค้ นฟาร์ มหมู
ในฟิ ลิปปิ นส์ เริ่มขึน้ เมือ่ เวลา
ประมาณ 10 นาฬิ กาของวันที่
22 กันยายน พ.ศ. 2559 ก�ำลัง
ต�ำรวจพร้ อมด้ วยเจ้ าหน้ าทีด่ บั
เพลิงและเจ้ าหน้ าทีส่ ุ ขาภิบาล
เข้ าไปในพืน้ ทีต่ ้ องสงสั ยซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของกรวย
ภูเขาไฟอารายัตทีอ่ ยู่ทางตอน
เหนือของกรุงมะนิลา โดยใช้ การ
ตรวจสอบความปลอดภัยเป็ น
ข้ ออ้ างในการตรวจค้ นครั้งนี้

เจ้ าหน้ าที่ไม่เจอหมูแม้ แต่ตวั เดียว แต่
สิง่ ที่พบในโกดังขนาดใหญ่กว่าสนาม
ฟุตบอลกลับเป็ นแท่นที่ยกสูงขึ ้นมาเพื่อ
วางเครื่ องปั่ นไฟดีเซล เครื่ องท�ำความ
เย็นที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรมและเครื่ อง
กลัน่ ทังหมดนี
้
้ล้ วนแต่มีไว้ เพื่อการ
ผลิตยาบ้ าซึง่ เป็ นสารที่มีฤทธิ์เสพติด
สูง ในรายงานของต�ำรวจระบุวา่ ห้ อง
ปฏิบตั กิ ารขนาดเท่าของโรงงานแห่งนี ้
สามารถผลิตยาบ้ าได้ อย่างน้ อย 200
กิโลกรัมต่อวัน ซึง่ ในขณะนันมี
้ ราคาใน
ท้ องตลาดอยูท่ ี่กิโลกรัมละ 120,000
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 4.1 ล้ าน
บาท)
เจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์เดินทางไปที่ฟาร์ มแห่งนี ้หลัง
ได้ รับแจ้ งจากชาวบ้ านในละแวกนัน้
ที่ระบุวา่ เห็นรถขนกลุม่ ชายหน้ าตา
เหมือนคนจีนเข้ าไปในฟาร์ มตอนกลาง

คืนแล้ วกลับออกไปก่อนฟ้าสาง ใน
ระหว่างการบุกเข้ าตรวจค้ น ต�ำรวจ
สามารถจับกุมนายฮอง เวินเจิ ้ง อายุ
39 ปี สัญชาติจีนจากมณฑลฝูเจี ้ยน ซึง่
ขณะนี ้ถูกควบคุมตัวอยูใ่ นเรื อนจ�ำเพื่อ
รอการพิจารณาคดี ส่วนชายอีกสี่คนที่
เชื่อว่าน่าจะเป็ นชาวจีนเช่นกันหลบหนี
ไปได้ และตอนนี ้ต�ำรวจก�ำลังติดตาม
ตัวมาด�ำเนินคดี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นข้ อเท็จจริ ง
ที่นา่ กระอักกระอ่วนส�ำหรับนายโรดรี โก
ดูแตร์ เต ประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ที่
ก�ำลังท�ำสงครามกับยาเสพติด ปั ญหา
ที่นายดูแตร์ เตก�ำลังต่อสู้สว่ นใหญ่มี
ต้ นตอมาจากจีน ประเทศที่นายดูแตร์
เต ก�ำลังอ้ าแขนรับในฐานะพันธมิตร
ใหม่จนยอมแลกกับความสัมพันธ์อนั
ยาวนานกับสหรัฐอเมริ กา
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การจับกุมตัวนายฮองซึง่ ให้ การปฏิเสธตลอดข้ อกล่าวหา ท�ำให้ จ�ำนวน
บุคคลสัญชาติจีนที่ถกู จับกุมในฟิ ลปิ ปิ นส์ในคดียาเสพติดเพิ่มขึ ้นอีกไป
ในจ�ำนวนคนต่างชาติทงั ้ 77 คนที่ถกู จับกุมในข้ อหาเกี่ยวกับยาบ้ าใน
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
เกือบสองในสามเป็ นชาวจีน และเกือบหนึง่ ในสี่เป็ นชาวไต้ หวันหรื อ
ฮ่องกง ตามรายงานของส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิ ลปิ ปิ นส์
ผู้เชี่ยวชาญการผลิตยาบ้ าหรื อที่เรี ยกกันในวงการว่า “ผู้ปรุง” และ
“นักเคมี” จากจีนถูกเครื อข่ายยาเสพติดพาบินเข้ ามาในฟิ ลปิ ปิ นส์เพื่อ
ท�ำงานในห้ องผลิตยาเสพติดอย่างที่พบในภูเขาอารายัต เจ้ าหน้ าที่
หน่วยปราบปรามยาเสพติดในพื ้นที่เปิ ดเผยว่า จีนไม่ได้ เป็ นเพียง
ต้ นทางของผู้เชี่ยวชาญการผลิตยาบ้ าเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นแหล่งใหญ่
ที่สดุ ของยาบ้ าและสารเคมีตงต้
ั ้ นที่ใช้ ผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ชนิด
นี ้ที่ขบวนการค้ ายาลักลอบน�ำเข้ ามาในฟิ ลปิ ปิ นส์ “คงไม่ผิดถ้ าจะพูด
ว่ายาบ้ าที่พบในฟิ ลปิ ปิ นส์สว่ นใหญ่มีต้นทางมาจากจีน” นายเดอร์ ริก
แคร์ รีออน โฆษกของส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าว

การสานสัมพันธ์ กับจีน

นานาชาติในกรุงมะนิลาโดยมีเป้าหมายเพื่อการต่อต้ านการค้ ายาเสพ
ติด นายแคร์ รีออนกล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี ้ ส�ำนักงานปราบปรามยา
เสพติดสหรัฐฯ ได้ ชว่ ยเปิ ดโปงการลักลอบขนโคเคนที่สนามบินถึงหก
กรณีด้วยกัน
“เพื่อนของผมทุกคนอยูใ่ นส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ”
หนึง่ ในเจ้ าหน้ าที่ปราบปรามยาเสพติดอาวุโสของฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวภาย
ใต้ เงื่อนไขว่าจะต้ องไม่เปิ ดเผยชื่อของตน “ข้ อมูลส่วนใหญ่ที่เราได้ รับ
มาจากส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ”
แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนไป สหรัฐฯ รู้สกึ “กังวลเป็ นอย่างยิ่ง”
หลังจากได้ รับรายงานการวิสามัญฆาตกรรมในการกวาดล้ างยาเสพ
ติดอย่างเด็ดขาดของนายดูแตร์ เต และเมื่อไม่นานมานี ้สหรัฐฯ ได้
ระบุวา่ จะโยกย้ ายเงินสนับสนุนจ�ำนวน 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 172 ล้ านบาท) ส�ำหรับหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ออกจากโครงการควบคุมยาเสพติดของต�ำรวจ

ความกังขาของเจ้ าหน้ าที่ยาเสพติด

หลังจากเข้ ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ.
2559 นายดูแตร์ เตก็ได้ วิพากษ์ วิจารณ์จีนเป็ นครัง้ คราว นายดูแตร์ เต
กล่าวหลังการบุกเข้ าตรวจค้ นห้ องปฏิบตั กิ ารผลิตยาเสพติดที่เมืองอา
รายัตว่า หากรัฐบาลจีนเห็นฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นมิตรประเทศ จีนก็ควรจะ
ลงมือท�ำอะไรบางอย่างเพื่อสกัดกันการไหลบ่
้
าของยาเสพติด ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลของนายดูแตร์ เตได้ เรี ยกเอกอัครราชทูต
จีนเข้ าพบเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการล�ำเลียงยาเสพติดจากจีนเข้ ามาใน
ฟิ ลปิ ปิ นส์
นายเพอร์ เฟ็ กโต ยาเซย์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวกับรอยเตอร์ หลังจากที่นายเจ้ า เฉียนหัว เอกอัครราชทูตจีน
ประจ�ำฟิ ลปิ ปิ นส์ปฏิเสธข้ อกล่าวหา “ผมบอกเขาว่ารายงานเหล่านี ้
มาจากข้ อมูลข่าวกรอง เท่าที่ทราบมีการตรวจสอบความถูกต้ องของ
รายงานแล้ ว” นายยาเซย์กล่าว
ถึงกระนัน้ นายดูแตร์ เตก็ยงั เชื่อมัน่ ในความตังใจของรั
้
ฐบาลจีน
ที่จะช่วยรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ในการท�ำสงครามกับยาเสพติด ตังแต่
้ ไป
เยือนกรุงปั กกิ่ง นายดูแตร์ เตยังไม่เคยพูดถึงปั ญหายาเสพติดและ
สารตังต้
้ นที่หลัง่ ไหลมาจากจีนอย่างจริ งจัง ในระหว่างการไปเยือนจีน
ครัง้ นัน้ นายดูแตร์ เตและประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ของจีน ได้ บรรลุข้อ
ตกลงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การลดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด และจัดตังกลไกในการ
้
สอบสวนคดียาเสพติดร่วมกัน ในระหว่างการแถลงการณ์ร่วมของทัง้
สองชาติ ฟิ ลปิ ปิ นส์ขอบคุณจีนที่เสนอมอบอุปกรณ์ตรวจหายาเสพติด
พร้ อมทังความช่
้
วยเหลือในการฝึ กอบรม
ส�ำนักงานของนายดูแตร์ เตไม่ ได้ ตอบค�ำถามของ
เจ้ าหน้ าที่ยาเสพติดของฟิ ลปิ ปิ นส์บางรายหัวเราะเยาะการเสนอ
รอยเตอร์
ให้ ความช่วยเหลือดังกล่าวของจีน “ผมข�ำแทบตกเก้ าอี ้ตอนที่ได้ ยิน
ขณะที่สานสัมพันธ์กบั จีน นายดูแตร์ เตก็หมางเมินประเทศที่เป็ นหลัก ข่าวว่าจีนจะช่วยฟิ ลปิ ปิ นส์ในการแก้ ปัญหายาเสพติด” เจ้ าหน้ าที่
ในการให้ ความช่วยเหลือและความเชี่ยวชาญแก่ฟิลปิ ปิ นส์เพื่อต่อสู้กบั กระทรวงยุตธิ รรมรายหนึง่ ที่ตอ่ สู้กบั อาชญากรรมยาเสพติดมาหลายปี
ยาเสพติด ซึง่ ก็คือสหรัฐอเมริ กา
และได้ รับความร่วมมือเพียงเล็กน้ อยจากรัฐบาลจีนกล่าว
ส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ จัดการฝึ กอบรมและให้
นายดิโอนาร์ โด คาร์ ลอส โฆษกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติของ
ข่าวกรองแก่หน่วยงานด้ านยาเสพติดทัว่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และสนับสนุนการ ฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวในระหว่างให้ สมั ภาษณ์วา่ “เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ท�ำงานของคณะท�ำงานเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานที่สนามบิน
ความร่วมมือด้ านยาเสพติดระหว่างจีนกับฟิ ลปิ ปิ นส์หลังจากการไป
การที่จีนมีบทบาทส�ำคัญในการค้ ายาบ้ าในฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่ได้ ท�ำให้
ประธานาธิบดีดแู ตร์ เต ตีตวั ออกห่างจากรัฐบาลจีนแต่อย่างใด แม้
นายดูแตร์ เตจะประกาศว่ายาเสพติดเป็ นหายนะใหญ่หลวงที่สดุ ของ
ประเทศก็ตาม นายดูแตร์ เตก�ำลังเดินหน้ ากวาดล้ างยาเสพติดอย่าง
ดุเดือดจนส่งผลให้ มีคนเสียชีวิตไปแล้ วมากกว่า 8,000 คน และถูก
จับกุมอีกกว่า 48,000 คนในช่วงแปดเดือนแรกของการปฏิบตั กิ าร
กวาดล้ าง ขณะนี ้เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจก�ำลังตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตอีก
หลายพันราย
ในระหว่างการไปเยือนกรุงปั กกิ่งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ได้ ประกาศความเป็ นพันธมิตรกับจีน ซึง่ ก่อ
ให้ เกิดความกังขาในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาล
ฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ด�ำเนินมาอย่างยาวนานเกือบเจ็ดทศวรรษ การที่ฟิลปิ ปิ นส์
หันไปผูกมิตรกับรัฐบาลจีนสร้ างความงุนงงให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ปราบ
ปรามยาเสพติดของฟิ ลปิ ปิ นส์บางส่วน ซึง่ กล่าวว่าบรรดาผู้น�ำจีนให้
ความช่วยเหลือน้ อยมากตลอดหลายปี ที่ผา่ นมาในการสกัดกันยาเสพ
้
ติดที่ทะลักเข้ ามาในฟิ ลปิ ปิ นส์
“ดูเหมือนทางฝ่ ายรัฐบาลจีนจะมีการด�ำเนินการน้ อยมาก” นาย
ริ ชาร์ ด ฟาดุลลอน รองอัยการอาวุโสแห่งรัฐและหัวหน้ าหน่วยเฉพาะ
กิจปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงยุตธิ รรมฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าว “คุณ
อาจคิดว่าเรื่ องนี ้อาจท�ำให้ เกิดความกังวล แต่กลับดูเหมือนจะไม่มี
ปฏิกิริยาไปในทางนันเลย”
้

38

IAPD FORUM

กองกำ� ลังต�ำรวจกงึ่ ทหาร
ทีห่ มู่บ้านโปเฉ ในมณฑลของจนี เข้ายึดยาไอซ์ ปริมาณมาก
ติดชื่อกระฉ่อน รอยเตอร์ กวางต้ ุง ซึ่งเป็ นแหล่งผลติ ยาเสพ

เยือนกรุงปั กกิ่งของประธานาธิบดี”
นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก ส�ำนักงานป้องกันยาเสพ
ติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
กล่าวว่ามี “ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล” ในระดับหนึง่ ระหว่างทังสองประเทศเพื
้
่อแก้
ปั ญหาการค้ ายาเสพติดและสารตังต้
้ นในภูมิภาค
“แต่เราเข้ าใจว่าความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ ้นเป็ น
กรณีๆ เท่านัน้ และไม่ได้ เป็ นระบบหรื อมีความ
สม�่ำเสมอแต่อย่างใด” นายดักลาสกล่าว “ทาง
เดียวที่จะลดปั ญหาการค้ ายาเสพติดได้ คือการมุง่

เป้าไปที่บรรดาผู้ด�ำเนินธุรกิจเหล่านัน”
้
นายดูแตร์ เตมักจะกล่าวอยูเ่ ป็ นประจ�ำว่าตนจะ
ล่าตัวเจ้ าพ่อยาเสพติดมาให้ หมด ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2559 ต�ำรวจประกาศว่าการปฏิบตั ิการกวาด
ล้ างยาเสพติดก�ำลังจะเข้ าสูห่ ้ วงใหม่ ซึง่ จะมุง่ เน้ น
เป้าหมาย “ที่มีคา่ สูง” อย่างไรก็ตาม จนถึงกลาง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 การท�ำสงครามต่อต้ าน
ยาเสพติดของประธานาธิบดีฟิลปิ ปิ นส์ก็ยงั คงมุง่
เป้าไปที่ผ้ ใู ช้ และผู้ค้ายารายย่อยในย่านที่ยากจน
ที่สดุ ของประเทศเป็ นหลัก ไม่ใช่เจ้ าพ่อยาเสพติดที่
เป็ นผู้จดั หายาบ้ าหรื อที่ในฟิ ลปิ ปิ นส์เรี ยกว่า “ชาบู”
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แต่อย่างใด ในช่วงต้ นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 นายดูแตร์ เตได้ ย� ้ำค�ำมัน่
สัญญาที่จะตามล่าเป้าหมาย “ที่มีคา่ สูง” และจัดตังกองบั
้
ญชาการร่วม
เพื่อระดมก�ำลังจากหน่วยงานของรัฐจ�ำนวน 21 หน่วย นายดูแตร์ เตมี
แผนที่จะ “จัดการกับผู้ที่มีสว่ นกับยาเสพติดด้ วยวิธีที่แตกต่างกัน” โดย
จะ “จ�ำคุก” ผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ลกั ลอบขนยาเสพติด และจะ “เปลี่ยนผู้
ใช้ ให้ กลายเป็ นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคม”

การกลบกลิ่น

อีกหนึง่ ความคืบหน้ าคือ จีนได้ เสนอให้ ความช่วยเหลือด้ านการบ�ำบัดผู้
ติดยาเสพติดแก่ฟิลปิ ปิ นส์ในระหว่างการไปเยือนของนายดูแตร์ เต แม้
ในขณะที่ยาบ้ าและสารตังต้
้ นจากจีนยังคงทะลักเข้ ามาในประเทศ แต่
นักธุรกิจจีนรายหนึง่ ก็ได้ ให้ ค�ำมัน่ ว่าจะมอบเงินทุนสนับสนุนการสร้ าง
ศูนย์บ�ำบัดผู้ตดิ ยาเสพติดขนาด 10,000 เตียงสองแห่งในฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่
มีสถานบ�ำบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติดอยูเ่ พียงไม่กี่แห่ง หนึง่ ในสองศูนย์
บ�ำบัดผู้ตดิ ยาเสพติดดังกล่าวได้ เปิ ดท�ำการแล้ วตังแต่
้ ชว่ งปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
การตรวจยึดยาเสพติดและการบุกเข้ าตรวจค้ นห้ องปฏิบตั กิ ารผลิต
ยาบ้ าโดยต�ำรวจเริ่ มมีให้ เห็นมากขึ ้นในสมัยของประธานาธิบดีดแู ตร์ เต
นายแคร์ รีออน โฆษกของส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิ ลปิ ปิ นส์เปิ ด
เผยว่า ปี นี ้เจ้ าหน้ าที่สามารถทลายห้ องปฏิบตั กิ ารผลิตยาเสพติดเก้ า
แห่ง ซึง่ มากกว่าตลอดสามปี ก่อนหน้ านี ้รวมกัน ในจ�ำนวนนี ้มีหกแห่งที่
ถูกบุกเข้ าตรวจค้ นนับตังแต่
้ นายดูแตร์ เตเข้ ารับต�ำแหน่ง
ข้ อมูลของส�ำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิ ลปิ ปิ นส์ยงั แสดงให้
เห็นว่า นับตังแต่
้ ต้นปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมาจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
ได้ มีการตรวจยึดยาบ้ า 1,520 กิโลกรัม หรื อมากกว่าปริ มาณที่ยดึ ได้
ตลอดปี พ.ศ. 2558 ถึง 2.5 เท่า อย่างไรก็ตาม นายดักลาสจากอง์การ
สหประชาชาติกล่าวว่านี่เป็ นเพียงเศษเสี ้ยวของยาเสพติดที่อยูใ่ นตลาด
เท่านัน้
นางอโปโลเนีย ปิ เนดา วัย 68 ปี ชาวบ้ านที่อาศัยอยูใ่ กล้ กบั จุดที่
ต�ำรวจบุกเข้ าตรวจค้ นในพื ้นที่ภเู ขาอารายัตเล่าว่า กลุม่ ชายชาวจีนมัก
จะมาซื ้ออาหารจากร้ านโกโรโกโสริ มถนนลูกรังที่เป็ นทางไปยังฟาร์ มหมู
“กลุม่ คนจีนบอกเราว่าก�ำลังจะตังโรงงานผลิ
้
ตยางรถยนต์” นางปิ เนดา
เล่า
กลุม่ ผู้กระท�ำผิดได้ เตรี ยมข้ ออ้ างเอาไว้ อย่างดี หญ้ าที่สงู ท่วมหัวช่วย
อ�ำพรางโกดังที่ใช้ เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารผลิตยาบ้ าท�ำให้ คนที่สญ
ั จรไปมา
มองไม่เห็นข้ างใน
ในขณะที่ฟาร์ มดังกล่าวไม่มีหมูแม้ แต่ตวั เดียว แต่ต�ำรวจกลับพบ
หมูหลายพันตัวขณะบุกเข้ าตรวจค้ นฟาร์ มหมูที่อยูอ่ ีกฝั่ งหนึง่ ของภูเขา
อารายัตประมาณสองหรื อสามสัปดาห์ก่อนหน้ านัน้ ที่นนั่ ต�ำรวจได้ พบ
กับห้ องปฏิบตั กิ ารผลิตยาบ้ าขนาดเล็กในห้ องใต้ ดนิ ของอาคารแห่งหนึง่
รายงานของต�ำรวจระบุวา่ เจ้ าหน้ าที่สามารถตรวจยึดเอฟี ดรี นที่เป็ นสาร
ตังต้
้ น 20 กิโลกรัมและยาบ้ าอีกเล็กน้ อย รวมทังจั
้ บกุมบุคคลสัญชาติจีน
ได้ เจ็ดคน
นายกราซิอาโน มิยาเรส เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจอาวุโสในพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงั ้
ของภูเขาอารายัตกล่าวว่า เครื อข่ายยาเสพติดมีเหตุผลในการตังห้
้ อง
ปฏิบตั กิ ารผลิตยาเสพติดในฟาร์ มหมู เพราะกลิน่ เหม็นจากฟาร์ มหมูจะ
ช่วยกลบกลิน่ ฉุนที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาบ้ า นายมิยาเรสกล่าว
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จีนและฟิ ลปิ ปิ นส์ค้าขายกันมาหลายศตวรรษ โดยในยุคแรกๆ นัน้
พ่อค้ าชาวจีนเดินทางมาขึ ้นฝั่ งที่ฟิลปิ ปิ นส์ด้วยเรื อส�ำเภาที่อดั แน่นไป
ด้ วยเครื่ องปั น้ ดินเผา ชา และผ้ าไหมเพื่อแลกเปลี่ยนกับทอง ขี ้ผึ ้ง ไข่มกุ
และกระดองเต่า แต่ปัจจุบนั สินค้ าส่งออกของจีนมายังประเทศหมูเ่ กาะ
ที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้ านคนแห่งนี ้ประกอบด้ วยยาบ้ าปริ มาณ
มหาศาลและสารตังต้
้ นที่ใช้ ในการผลิตยาเสพติดชนิดนี ้
เจ้ าหน้ าที่ยาเสพติดพยายามประเมินว่ามียาบ้ าจากจีนหลัง่ ไหล
เข้ ามาในฟิ ลปิ ปิ นส์มากแค่ไหน ปริ มาณยาเสพติดที่ผลิตจากพืชอย่าง
เฮโรอีนและโคเคนสามารถค�ำนวณได้ จากการส�ำรวจผลผลิตของต้ นฝิ่ น
และต้ นโคคาในบางประเทศ แต่การค�ำนวณปริ มาณการผลิตยาบ้ าซึง่
เป็ นยาเสพติดสังเคราะห์จากสารเคมีตงต้
ั ้ นอย่างเอฟริ ดีนและซูโดอีเฟด
รี นที่มีการน�ำมาใช้ อย่างถูกกฎหมายในอุตสาหกรรมยาและอื่นๆ เป็ น
เรื่ องที่ท�ำได้ ยากกว่ามาก
เจ้ าหน้ าที่ปราบปรามยาเสพติดระบุวา่ การค้ ายาบ้ าอยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุมของกลุม่ คนจีนจ�ำนวนไม่กี่คนที่ดแู ลกระบวนการทังหมด
้
ตังแต่
้
การจัดหาสารตังต้
้ นในจีนไปจนถึงการผลิตยาเสพติดในฟิ ลปิ ปิ นส์และ
การจ�ำหน่ายโดยกลุม่ ยาเสพติดในพื ้นที่ ต�ำรวจฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวว่าใน
บรรดาผู้ที่เป็ นหัวขบวนในการค้ ายาบ้ านัน้ มีจ�ำนวนมากที่เป็ นพวกอังยี
้ ่
ซึง่ เป็ นกลุม่ อาชญากรที่โหดเหี ้ยมและเกี่ยวพันกับการค้ ายาเสพติดมา
อย่างยาวนาน
สารตังต้
้ นที่ใช้ ในการผลิตยาเสพติดมีอยูม่ ากมายในจีน กฎระเบียบ
ที่ออ่ นแอของอุตสาหกรรมเคมีและยาที่มีขนาดมหึมาของจีน รวมทังการ
้
ทุจริ ตของเจ้ าหน้ าที่บ้านเมืองท�ำให้ จีนกลายเป็ น “แหล่งที่มาที่ส�ำคัญ
ของสารเคมีตงต้
ั ้ นที่ใช้ ในการผลิตยาผิดกฎหมาย” ตามรายงานของ
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559
เจ้ าหน้ าที่ระบุวา่ ยาบ้ าที่ลกั ลอบน�ำเข้ าจากจีนมักจะถูกขนถ่ายจาก
เรื อขนาดใหญ่มาลงเรื อเล็กบริ เวณนอกชายฝั่ งเกาะลูซอนที่อยูท่ างตอน
เหนือของฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นหลัก บางครัง้ ก็จะทิ ้งหีบห่อที่บรรจุยาเสพติดลง
ในทะเลตามแนวชายฝั่ งที่ทอดยาวและแทบไม่มีการลาดตระเวนของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ จากนันก็
้ จะมีชาวประมงมาเก็บไป และในที่สดุ ก็จะไปอยูใ่ น
มือของนักค้ ายาเสพติดในพื ้นที่
การผลิตยาบ้ าในฟิ ลปิ ปิ นส์จะต้ องใช้ วิธีที่แตกต่างออกไป สารตังต้
้ น
มักจะถูกซุกซ่อนไว้ กบั สินค้ าถูกกฎหมายในเรื อบรรทุกสินค้ าที่เดินทาง
ข้ ามทะเลจีนใต้ เข้ าสูฟ่ ิ ลปิ ปิ นส์ ทันทีที่มาถึงจุดหมาย สารเคมีเหล่านี ้จะ
ถูกน�ำไปยังห้ องปฏิบตั กิ ารผลิตยาเสพติดแบบที่พบที่ภเู ขาอารายัต ซึง่
มีกลุม่ ผลิตยาเสพติดชาวจีนมารวมตัวกัน ในกลุม่ จะมีนกั เคมีเพื่อดูแล
การผลิตยาและมีผ้ ปู รุงเพื่อลงมือผลิตจริ ง เจ้ าหน้ าที่ปราบปรามยาเสพ
ติดอาวุโสระบุวา่ คนเหล่านี ้จะเดินทางเข้ ามายังฟิ ลปิ ปิ นส์คนละเที่ยวบิน
กันในฐานะนักท่องเที่ยวหรื อนักธุรกิจ

คดี ‘ชาบู 11’

ข้ อมูลที่กล่าวไปข้ างต้ นเป็ นแบบแผนส�ำคัญของการปฏิบตั กิ ารยาบ้ า
ที่ถกู เปิ ดโปงในคดีที่สื่อท้ องถิ่นตังชื
้ ่อให้ วา่ ‘ชาบู 11’ ในปี พ.ศ. 2555
ชาย 11 คน ซึง่ ในจ�ำนวนนี ้เป็ นชาวจีนห้ าคน ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน
สร้ างสิง่ ที่ผ้ พู ิพากษาเรี ยกว่า “ห้ องปฏิบตั กิ ารขนาดใหญ่” ในเมืองเซบู
ห้ องปฏิบตั กิ ารดังกล่าวถูกค้ นพบในปี พ.ศ. 2547 และมีจดุ ประสงค์เพื่อ

ผลิตยาบ้ าในปริ มาณที่มากจน “จินตนาการ
ไม่ถงึ ” ในโกดังที่ใช้ ตบตาว่าเป็ นธุรกิจถูก
กฎหมาย ผู้ต้องหาทัง้ 11 คนให้ การปฏิเสธไม่
ยอมรับสารภาพ
นายฮัง จิน จาง สัญชาติองั กฤษ บอกกับ
ศาลว่าตนได้ พบกับนายคาลวิน เดอ จีซสั ตัน
ชาวจีนที่เป็ นผู้จดั หาทุนส�ำหรับการปฏิบตั ิการ
ครัง้ นี ้ที่มาเก๊ า นายจางให้ การว่านายตันแนะน�ำ
ให้ เขารู้จกั กับชายชาวจีนอีกคนหนึง่ ที่จะเช่าสถาน
ที่เพื่อท�ำห้ องปฏิบตั กิ ารผลิตยาบ้ า ทังหมดจึ
้
งรวม
ตัวกันเป็ นกลุม่ ผลิตและพากันไปซื ้อวัสดุ
หนังสือเดินทางของคนงานห้ องปฏิบตั กิ ารห้ า
คน ซึง่ ประกอบด้ วยชาวจีนหนึง่ คน ชาวไต้ หวัน
สองคน และชาวมาเลเซียเชื ้อสายจีนสองคน ถูก
ทางกลุม่ เก็บไปหลังจากที่คนเหล่านี ้เดินทางไปถึง
ฟิ ลปิ ปิ นส์ คนกลุม่ นี ้เช่าโกดังสามหลัง หลังหนึง่
ส�ำหรับผลิตยาบ้ า หลังหนึง่ ส�ำหรับท�ำให้ ยาแห้ ง และ
หลังสุดท้ ายส�ำหรับบรรจุหีบห่อและจัดเก็บผลิตภัณฑ์
เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจให้ การว่าหลายวันก่อนการบุกเข้ า
ตรวจค้ น โกดังเปิ ดไฟสว่างตลอดทังคื
้ น เครื่ องจักรที่อยู่
ข้ างในก็ท�ำงานเต็มก�ำลัง และมีกลิน่ เหม็นลอยคลุ้งใน
อากาศ ศาลตัดสินให้ ชายทัง้ 11 คนรับโทษจ�ำคุกตลอด
ชีวิตในเรื อนจ�ำแห่งหนึง่ ของฟิ ลปิ ปิ นส์
คาสิโนรี สอร์ ตในกรุงมะนิลาเป็ นแหล่งฟอกเงินชันดี
้
ส�ำหรับนักค้ ายา เจ้ าหน้ าที่ปราบปรามยาเสพติดอธิบาย
ว่าบางครัง้ จะมีรถขนยาบ้ าที่ผลิตจากห้ องปฏิบตั กิ ารไป
ส่งที่คาสิโนในเมืองหลวงของฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ นักพนันมือ
เติบจ�ำนวนมากเป็ นชาวจีน ด้ วยความปรารถนาอันแรง
กล้ าของฟิ ลปิ ปิ นส์ที่จะท�ำให้ กรุงมะนิลากลายเป็ นหนึง่ ใน
ศูนย์กลางการพนันของเอเชีย ดังนันรั
้ ฐบาลจึงยกเว้ นไม่ให้
คาสิโนอยูภ่ ายใต้ กฎหมายต่อต้ านการฟอกเงินซึง่ จะบังคับ
ให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องรายงานธุรกรรมที่นา่ สงสัย
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เจ้าหน้าทตี่ ำ� รว หมู่บ้านอารายตั อนั ห่างไกลใน ณฑล
การตรวจยดึ ได้ใน จจนี ตรวจสอบยาบ้าทยี่ ดึ ได้ในม นี้
ปัมปางา | ตำ� รว ล่ งผลติ ยาเสพตดิ สังเคราะห์ชนิด
กวางต้ ุง ซึ่งเป็นแหามของจนี รอยเตอร์
ประมาณหนึ่งในส

ในขณะที่การปราบปรามการผลิต
ยาบ้ ายังคงด�ำเนินต่อไป เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจปราบปรามยาเสพติดใน
เหมือนเกมทุบตัวตุ่น
ท้ องถิ่นคาดว่านักค้ ายาเสพติดน่าจะย้ ายการปฏิบตั กิ ารบางส่วนไป
บางครัง้ จีนเองก็ปราบปรามการผลิตยาบ้ าในห้ องปฏิบตั กิ ารขนาด
ที่ห้องปฏิบตั กิ ารลอยน� ้ำ ซึง่ ยาบ้ าจะถูกผลิตบนเรื อที่ทอดสมอนอก
ใหญ่ในมณฑลทางภาคใต้ ของประเทศ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2557 ชายฝั่ ง ในเดือนกรกฎาคม ชาวฮ่องกงสี่คนถูกจับกุมบนเรื อประมงที่
ทางการจีนจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายพันคนในระหว่างการปฏิบตั ิ
ทอดสมอในอ่าวซูบกิ ซึง่ เคยเป็ นฐานทัพของกองทัพเรื อสหรัฐฯ ชายทัง้
การกวาดล้ างยาเสพติดในมณฑลกวางตุ้ง
สี่คนปฏิเสธข้ อหาผลิตและขายยาบ้ า และขณะนี ้ยังถูกควบคุมตัวใน
แม้ วา่ จะมีความพยายามเหล่านี ้ แต่จีนก็ยงั คงเป็ นแหล่งใหญ่ที่สดุ เรื อนจ�ำเพื่อรอการพิจารณาคดี
ของสารตังต้
้ นผลิตยาบ้ าทัว่ เอเชีย คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
นายฟาดุลลอน เจ้ าหน้ าที่อาวุโสในกระทรวงยุตธิ รรมของ
สากลในกรุงเวียนนารถบุวา่ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศที่ตรวจยึดเอฟิ ด ฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวว่า การไล่จบั ขบวนการค้ ายายาบ้ าชาวจีนเช่นนี ้ก็ไม่
รี นได้ มากที่สดุ ในโลกคือจีน โดยสามารถยึดได้ ถงึ 31.6 ตัน ตามด้ วย ต่างอะไรกับการเล่นเกมทุบตัวตุน่ ซึง่ คงไม่มีทางส�ำเร็ จ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ 510 กิโลกรัม ซึง่ ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบ
“คนพวกนี ้ก็แค่หาที่ใหม่ ๆ ที่เจ้ าหน้ าที่คาดไม่ถงึ ไปเรื่ อยๆ” หาก
ปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเชื่อว่าน่าจะมีต้นทางมาจากจีน รัฐบาลของนายดูแตร์ เตอยากก�ำจัดยาบ้ าให้ หมดไปจากท้ องถนน
เป็ นหลัก ปริ มาณเอฟิ ดรี นที่ยดึ ได้ ในฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นเพียง “หยดน� ้ำใน
จริ งๆ นายฟาดุลลอนกล่าว “สุดท้ ายแล้ วรัฐบาลก็ต้องไปที่ต้นตอของ
มหาสมุทรอันกว้ างใหญ่” เท่านัน้ นายดักลาสจากส�ำนักงานป้องกัน
ปั ญหา และด�ำเนินการหารื อในระดับสูงว่าจะแก้ ปัญหานี ้อย่างไร นัน่
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ กล่าว
คือการพูดคุยกับรัฐบาลจีน” o
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การพัฒนา

สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ข้อตกลงทางการค้าแบบพหุภาคีในระดับภูมิภาคสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และช่วยสร้างโอกาส
นายสิทธารถ ศรี วสั ตาวา และ นายเจค็อป ดอยล์

กลุม่ เกษตรกรชาวเกาหลีใต้ ที่โกรธเคืองได้ เดินทางไปยังกรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อประท้ วงการน�ำเข้ า
สินค้ าราคาถูกซึง่ เป็ นปั ญหาใหญ่ที่เกิดจากการค้ าเสรี ที่คนเหล่านี ้ระบุ
ว่าท�ำให้ ธรุ กิจของตนนันล้
้ มเหลว
เกษตรกรกลุม่ นี ้ได้ บกุ เข้ าไปยังที่ประชุมองค์การการค้ าโลกในกรุง
ไนโรบี และในขณะที่ฝนเทลงมาเป็ นสายนอกหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เคนยา กลุม่ คนดังกล่าวที่ประกอบไปด้ วยเกษตรกร 15 คน ก็ร้องเพลง
ส�ำหรับการประท้ วงและชูป้ายที่มีข้อความว่า “ต่อต้ านองค์การการค้ า
โลก สนับสนุนอธิปไตยทางอาหาร”
“เรามาที่นี่ในฐานะตัวแทนของสมาคมชาวนาสตรี เกาหลีเพื่อ
ต่อต้ านองค์การการค้ าโลก” นางแฮ ยอน ชุง โฆษกของกลุม่ กล่าว
“องค์การการค้ าโลกได้ บงั คับให้ เราเปิ ดตลาดเพื่อรับผลิตผลทางการ
เกษตรของต่างชาติที่มีราคาถูก เมื่อผลิตผลดังกล่าวเข้ าสูต่ ลาด ราคา
สินค้ าก็ตกฮวบลง เกษตรกรเกาหลีจงึ ไม่สามารถแข่งขันกับราคาเหล่า
นันได้
้ คนเหล่านี ้ต้ องเป็ นหนี ้และต้ องเลิกท�ำการเกษตร”
42
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องค์การการค้ าโลกซึง่ เป็ นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ก�ำกับดูแลการ
ค้ าระหว่างประเทศในหมูส่ มาชิกที่มีอยู่ 164 ประเทศ ได้ เริ่ มที่จะให้
ความสนใจกับค�ำร้ องเรี ยนดังกล่าว องค์การการค้ าโลกได้ ระบุข้อดี 10
ประการในการเข้ าร่วมกลุม่ และสะท้ อนให้ เห็นถึงสิทธิมนุษยชนที่ได้
รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางตังแต่
้ การส่งเสริ มสันติภาพไปจนถึงการ
ก�ำหนดค่าครองชีพที่เหมาะสม
นายไมเคิล มัวร์ อดีตผู้อ�ำนวยการองค์การการค้ าโลกและอดีต
นายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์กล่าวกับ ฟอรัม ว่า ตนเห็นด้ วยกับแนวคิด
เรื่ องข้ อตกลงทางการค้ าที่สง่ เสริ มสิทธิมนุษยชนภายใต้ เงื่อนไขบาง
ประการ
“ผมคิดว่าการค้ าระหว่างประเทศช่วยส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนได้
จริ งเพราะการค้ าท�ำให้ ประเทศร�่ ำรวยมากขึ ้น” นายมัวร์ กล่าว “มัน
ท�ำให้ การศึกษาและการพัฒนาทักษะเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังนัน้
ประเทศก็จะพัฒนาขึ ้นเมื่อประชาชนมีทกั ษะมากขึ ้น แต่สทิ ธิมนุษยชน
ก็ไม่ใช่รากฐานของการค้ า”

เกษตรกรชาวเกาหลีใต้ ถอื ป้ ายในระหว่ างการชุ มนุมในกรุงโซลเมือ่ ปี พ.ศ. 2558 เพือ่ ต่ อต้ านข้ อตกลงการค้ าเสรีกบั จีน ในช่ วงสิ บปี ทีผ่ ่ านมา เกษตรกรเกาหลีใต้ ได้
แสดงความกังวลเกีย่ วกับข้ อตกลงต่ าง ๆ มากขึน้ เรื่อย ๆ เพราะข้ อตกลงเหล่ านีท้ ำ� ให้ มกี ารน�ำเข้ าสิ นค้ าราคาถูกและท�ำให้ พชื ผลในตลาดราคาตก ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ข้ อตกลงที่มีอยู่

“ในแง่กว้ าง ๆ การเติบโตทางเศรษฐกิจด้ วยวิถีทางการค้ าเสรี
อินโดเอเชียแปซิฟิกมีข้อตกลงการค้ าเสรี แบบพหุภาคีในระดับภูมิภาคมา สามารถเพิ่มทรัพยากรที่ชว่ ยสนับสนุนการยอมรับสิทธิมนุษยชน
ตังแต่
้ ชว่ งกลางทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) ในบรรดาข้ อตกลง
ตัวอย่างเช่น สิทธิทางด้ านสุขภาพและสิทธิในการได้ มาซึง่ อาหาร”
ทางการค้ าที่ส�ำคัญที่สดุ นัน้ ส่วนหนึง่ ได้ แก่ ข้ อตกลงทางการค้ าเอเชีย
รายงานระบุ “ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าการค้ าเสรี จะไม่ได้ น�ำไป
แปซิฟิก เขตการค้ าเสรี สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สูก่ ารเติบโตทางเศรษฐกิจเสมอไป และการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้
(เขตการค้ าเสรี อาเซียน) และเขตการค้ าเสรี เอเชียใต้
ท�ำให้ เกิดการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มากขึ ้นโดยอัตโนมัต”ิ
ข้ อตกลงทางการค้ าเอเชียแปซิฟิกซึง่ เก่าแก่ที่สดุ นันได้
้ มีการลงนาม
รายงานนี ้ได้ พิจารณาประเด็นการลดภาษี น�ำเข้ าซึง่ เป็ นรากฐานที่
ในปี พ.ศ. 2518 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการส่งเสริ มการพัฒนา
ส�ำคัญของข้ อตกลงสามฉบับที่กล่าวถึงข้ างต้ น ตลอดจนองค์การการค้ า
เศรษฐกิจในหมูป่ ระเทศที่เข้ าร่วมซึง่ ได้ แก่ บังกลาเทศ จีน อินเดีย ลาว
โลก ที่ท�ำให้ รายได้ จากภาษี โดยรวมลดลงในหลาย ๆ กรณีในประเทศ
มองโกเลีย เกาหลีใต้ และศรี ลงั กา การบรรลุวตั ถุประสงค์ตามข้ อตกลง
ต่าง ๆ ที่เป็ นเกาะในแปซิฟิกที่ต้องพึง่ พาการเก็บภาษี น�ำเข้ าเพื่อเป็ นค่า
ต้ องอาศัยองค์ประกอบทางด้ านสินค้ าและบริ การที่ครอบคลุม ระบบ
ใช้ จา่ ยส�ำหรับการบริ การต่าง ๆ เช่น ถนน โรงเรี ยน การดูแลสุขภาพและ
การลงทุนที่สอดคล้ อง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างอิสระโดย “การ การป้องกันประเทศ รายงานให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้ อตั ราภาษี น�ำเข้ าที่
ใช้ มาตรการการเปิ ดการค้ าเสรี ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม” ตามที่คณะ ลดลงมักจะหมายถึงตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ ้นส�ำหรับผู้
กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำ� หรับเอเชียและ
บริ โภค แต่ก็ต้องแลกกับการปรับปรุงระบบภาษี ใหม่ ส่วนใหญ่จะใช้ วิธี
แปซิฟิกระบุ
การก�ำหนดภาษี มลู ค่าเพิ่ม ณ จุดขายแทนการเก็บภาษี น�ำเข้ า ซึง่ เป็ น
เขตการค้ าเสรี อาเซียนได้ รับการลงนามในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็ นข้ อ กระบวนการที่อาจต้ องใช้ เวลาหลายสิบปี หรื อมากกว่าจึงจะสามารถ
ตกลงระหว่างสมาชิกของกลุม่ การค้ าอาเซียนเพื่อลดภาษี น�ำเข้ าและ
ฟื น้ ฟูรายได้ จากภาษี ให้ อยูใ่ นระดับก่อนที่จะมีการลดภาษี น�ำเข้ า
อุปสรรคทางการค้ าอื่น ๆ ในหมูส่ มาชิกและเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรง
ในกรณีความไม่เสมอภาคในภาคเกษตรกรรม นางชุงซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู้
จากต่างประเทศ ปั จจุบนั มีผ้ รู ่วมลงนาม 10 ประเทศ ได้ แก่ บรูไน พม่า
ประท้ วงกล่าวว่า สมาชิกในกลุม่ ของตนได้ รับความเดือดร้ อนอย่างรุนแรง
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม จากข้ อตกลงขององค์การการค้ าโลก แม้ นางชุงจะยอมรับว่าบริ ษัทขนาด
เขตการค้ าเสรี เอเชียใต้ เป็ นข้ อตกลงที่ลงนามในปี พ.ศ. 2547 เพื่อ
ใหญ่ตา่ ง ๆ ของเกาหลี เช่น ซัมซุง อาจได้ รับประโยชน์จากข้ อตกลงดัง
ก�ำหนดเขตการค้ าเสรี ในหมูป่ ระเทศสมาชิก ได้ แก่ อัฟกานิสถาน
กล่าว
บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถานและศรี ลงั กา ความ
ในอินเดียซึง่ เป็ นประเทศที่มีประชากรมากที่สดุ เป็ นอันดับสองของ
ส�ำเร็ จที่โดดเด่นคือข้ อตกลงภายใต้ กรอบการท�ำงานในปี พ.ศ. 2554
โลกและปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สดุ ในโลก เหตุการณ์
้
่ซื ้อขายกันระหว่างประเทศ
เพื่อลดภาษี ศลุ กากรส�ำหรับสินค้ าทังหมดที
กลับเป็ นไปในทางตรงกันข้ าม ตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่าง
สมาชิกจนเป็ นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2559
ประเทศ แนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียนันสอดคล้
้
องกับ
นอกจากนี ้ ทุกประเทศในอินโดเอเชียแปซิฟิกยังเป็ นสมาชิกของ
การเป็ นสมาชิกในองค์การการค้ าโลกและการเข้ าร่วมข้ อตกลงทางการ
องค์การการค้ าโลก ยกเว้ นภูฏาน
ค้ าเอเชียแปซิฟิกและเขตการค้ าเสรี เอเชียใต้ ตลอดจนข้ อตกลงอื่น ๆ ที่
นายมัวร์ ได้ ยืนยันถึงบทบาทของข้ อตกลงทางการค้ าในภูมิภาคอิน
ครอบคลุมน้ อยกว่า นอกจากนี ้ ผลิตผลทางการเกษตรยังเป็ นสินค้ าที่
โดเอเชียแปซิฟิกในการช่วยให้ สทิ ธิมนุษยชนเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ าง อินเดียส่งออกมากที่สดุ เป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศโดยปริ มาตร ตาม
ขวางในแง่สทิ ธิในการท�ำงาน แต่ไม่ได้ ระบุวา่ ข้ อตกลงเหล่านี ้เป็ นหลัก
ข้ อมูลของบริ ษัทเมอร์ สก์ ไลน์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทขนส่งระหว่างประเทศชัน้
ประกันสิทธิมนุษยชน “ข้ อตกลงเหล่านี ้หมายถึงการเข้ าถึงโอกาสที่ดี
น�ำ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของอินเดีย ซึง่ เป็ นดัชนีทางสถิตแิ บบองค์รวม
กว่าที่เราเป็ นอยูใ่ นตอนนี ้ร่วมกัน” นายมัวร์ กล่าวและเพิ่มเติมว่า อย่างไร ที่รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการคาดหมายคงชีพ การศึกษาและรายได้ เฉลี่ย
ก็ตาม ข้ อตกลงดังกล่าวไม่ได้ “บังคับให้ ประเทศต่าง ๆ มีการเลือกตัง”้
ต่อหัวนัน้ อยูท่ ี่ระดับสูงตลอดเวลา โดยเพิ่มขึ ้นในอัตรากว่าร้ อยละ 60
หากข้ อตกลงการค้ าเสรี ไม่สามารถท�ำให้ เกิดสิทธิตา่ ง ๆ ได้ โดยตรง
นับตังแต่
้ ปี พ. ศ. 2523 เป็ นต้ นมา
เช่น การเลือกตังเสรี
้ บางทีการยกเลิกข้ อตกลงชัว่ คราวในรูปของการ
อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันจากการค้ าโลก ซึง่
คว�่ำบาตรอาจช่วยได้ นายมัวร์ เล่าถึงประสบการณ์ของตนในการรื อ้ ถอน เห็นได้ จากสถานการณ์ที่เลวร้ ายของเกษตรกรเกาหลีใต้ ก็ไม่ใช่เรื่ องที่
ระบบการแบ่งแยกสีผิวของแอฟริ กาใต้ “แอฟริ กาใต้ ถกู คว�่ำบาตร และ
องค์การการค้ าโลกเพิกเฉย
ประเทศส่วนใหญ่มีสว่ นร่วมในการนี ้” นายมัวร์ กล่าว
“ปั ญหาที่เรามีในการค้ าคือการเกษตรและผลิตผลเหล่านี ้ไม่ได้ รับการ
นายมัวร์ กล่าวว่าการค้ าเสรี ท�ำให้ เกิดความเป็ นไปได้ ในการคว�่ำบาตร ดูแลอย่างครอบคลุมเพียงพอ” นายมัวร์ กล่าว “และยังมีงานที่ต้องท�ำเพื่อ
แก้ ไขปั ญหานี ้”
การส่งเสริ มการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุวา่ งานดังกล่าวรวมถึงการ
มุมมองของนายมัวร์สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาขององค์การ
ก�ำหนดข้ อตกลงทางการค้ าในอนาคตที่ให้ ความสนใจกับสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติในปี พ.ศ. 2557 หัวข้ อ “การค้ าในแปซิฟิกและสิทธิมนุษยชน” มากขึ ้น “เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของการเปิ ดการค้ าเสรี ”

44

IAPD FORUM

เกษตรกรเกาหลีใต้ คน
หนึ่งเผากอข้ าวในระหว่ าง
การชุ มนุมในกรุงโซลเมือ่
ปี พ. ศ. 2557 เพือ่ ต่ อต้ าน
ข้ อตกลงทางการค้ ากับจีน
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

การตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้น

เกิดชุมชนของประเทศที่พฒ
ั นาน้ อยกว่าภายในองค์การการค้ าโลก”
สิง่ ที่รายงานระบุวา่ เป็ น “แนวทางทางการค้ าและการลงทุนที่มงุ่ เน้ น
นายไรฮันกล่าวเพิ่มเติมว่า ชุมชนดังกล่าวสามารถสนับสนุนกลุม่
สิทธิมนุษยชน” นันประกอบด้
้
วยหลักการ 7 ข้ อ ซึง่ รวมถึงการก�ำหนด
ประเทศที่พฒ
ั นาน้ อยกว่าที่มีอยู่ 36 ประเทศภายในองค์การการค้ าโลก
ให้ ตวั แสดงที่เป็ นรัฐรับผิดชอบเรื่ องการก�ำหนดข้ อตกลงทางการค้ าที่
นายไรฮันระบุวา่ หนึง่ ในประเด็นหลักที่มีความส�ำคัญต่อกลุม่ ประเทศ
ค�ำนึงถึงหลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ การส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของทุกกลุม่
ที่พฒ
ั นาน้ อยกว่าคือความต้ องการที่จะเข้ าถึงตลาดอาหารของประเทศ
รวมทังกลุ
้ ม่ ชายขอบ และส่งเสริ มความร่วมมือและการให้ ความช่วย
ที่พฒ
ั นาทางเศรษฐกิจมากกว่าได้ อย่างเสรี มากขึ ้นในระยะยาว ซึง่
เหลือระหว่างประเทศ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าประเทศที่ยากจนกว่าจะได้ รับ
กลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาน้ อยกว่าอาจต้ องปฏิรูประบบภาษี น�ำเข้ าและ
ประโยชน์จากการค้ าเช่นเดียวกัน
เงินอุดหนุนทางการเกษตร ความเข้ าใจที่ดีขึ ้นในเรื่ องการค้ าระหว่าง
เพื่อให้ บรรลุแนวทางใหม่นี ้ รายงานฉบับนี ้แนะน�ำให้ รัฐบาลของ
ประเทศและกฎหมายการค้ าในส่วนของผู้เจรจาต่อรองของกลุม่
ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงภาระหน้ าที่ของตน “เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อ
ประเทศที่พฒ
ั นาน้ อยกว่า นอกเหนือจากการเจรจาตามจุดมุง่ หมายที่มี
ผูกพันที่เกิดจากข้ อตกลงทางการค้ าจะช่วยให้ ตระหนักถึงสิทธิมนุษย
ร่วมกัน จะช่วยให้ บรรลุเป้าหมายนี ้ได้
ชนและไม่บนั่ ทอนสิทธิดงั กล่าว”
“หนึง่ ในหลักพื ้นฐานของสิทธิมนุษยชนคือการมีอิสระทางเศรษฐกิจ
“ประเด็นนี ้ชี ้ให้ เห็นถึงความจ�ำเป็ นเร่งด่วนในการเสริ มสร้ าง
ของผู้คนที่มีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนานี ้” นายไรฮันกล่าว “สิทธิ
ขีดความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ด้านการค้ าและผู้เจรจาต่อรองเพื่อ
มนุษยชนทางการค้ าเหล่านี ้ต้ องมีการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” รายงานดังกล่าวระบุ “และเพื่อ น่าเสียดาย ผมคิดว่าในการเจรจาทางการค้ าหลาย ๆ ครัง้ ไม่ได้ ให้
รวบรวมการประเมินและมาตรการต่าง ๆ ที่มงุ่ เน้ นสิทธิเข้ าไว้ ในข้ อ
ความส�ำคัญกับเรื่ องนี ้ สิทธิมนุษยชนอาจถูกนิยามและตีความไปตาม
ตกลง ในทางกลับกัน การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ด้าน
บริ บทที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความส�ำคัญพอที่จะได้ รับความเอาใจใส่
สิทธิมนุษยชนและสถาบันด้ านสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินนเป็
ั ้ นสิง่ ส�ำคัญ อย่างจริ งจังโดยองค์การการค้ าโลก และอาจต้ องมีการก�ำหนดนิยาม
เพื่อจะสามารถรับมือกับปั ญหาทางด้ านการค้ า”
บางอย่างของสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าและ
การสร้ างขีดความสามารถดังกล่าวจ�ำเป็ นต้ องกระท�ำในประเทศ
เศรษฐกิจ”
ที่พฒ
ั นาน้ อยกว่า ซึง่ เห็นว่าผลประโยชน์ของตนถูกมองข้ ามในการ
การยกระดับมาตรฐานข้ อตกลงทางการค้ าเพื่อให้ มีการพิจารณา
เจรจาทางการค้ าระดับโลก นายเซลิม ไรฮัน หนึง่ ในผู้เขียนรายงานของ เรื่ องสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เป็ นความต้ องการ
อง์การสหประชาชาติและศาสตราจารย์ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ จาก
ที่มากเกินไปหรื อไม่ ประเทศต่าง ๆ จะให้ ความส�ำคัญกับเรื่ องนี ้เป็ น
มหาวิทยาลัยธากาในบังกลาเทศกล่าว
ล�ำดับต้ น ๆ หรื อไม่
“ประเทศที่พฒ
ั นาน้ อยกว่าน�ำวิธีการบางอย่างของผู้เล่นเชิงรับมาใช้
“แน่นอนว่าบรรดาประเทศควรท�ำเช่นนัน”
้ นายมัวร์ กล่าว “เมื่อ
บ่อยเกินไปในการเจรจาทางการค้ า” นายไรฮันกล่าว “ดังนัน้ ประเทศ
ประเทศต่าง ๆ ร�่ ำรวยขึ ้น ความคาดหวังก็มีมากขึ ้น อย่างที่เราได้ เห็นว่า
เหล่านี ้จึงไม่คอ่ ยกระตือรื อร้ น และไม่วา่ จะมีข้อตกลงใดเกิดขึ ้นในระดับ มันเกิดขึ ้นในภูมิภาคของผม รวมถึงเกาหลีใต้ ไต้ หวัน ญี่ปนและอื
ุ่
่น ๆ
โลก ประเทศเหล่านี ้ก็ต้องยอมรับโดยไม่มีอิทธิพลอะไรมาก ผมคิดว่า
เราทุกคนต่างใจร้ อน เราเบื่อหน่ายที่ต้องรอเป็ นเวลานานเพื่อให้ มนั เกิด
ประเทศเหล่านี ้ต้ องรวมตัวกันเป็ นกลุม่ โดยมีจดุ มุง่ หมายร่วมกัน เพื่อให้ ขึ ้น แต่มนั ก็เกิดขึ ้นได้ ” o
IAPD FORUM
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สามารถ

การสร้ างขีดความ

น.อ. เชน อาร์ นเดลล์ /กองทัพเรื อนิวซีแลนด์

กองทัพเรื อนิ วซี แลนด์ส่งเสริ มการ
เข้าร่ วมการฝึ กแบบพหุภาคีและ
การประชุมด้านความมัน่ คง
เพือ่ สนับสุนความมัน่ คงในภูมิภาค
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นเดินเรื อมากมายอาจจะพูดได้ วา่ นิวซีแลนด์เป็ น
ประเทศสุดท้ ายที่เจริ ญแล้ วในเขตซีกโลกใต้ ก่อนที่จะเข้ า
สูแ่ อนตาร์ กติกา นิวซีแลนด์ซงึ่ ตังอยู
้ ่ในมุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ทางตอนล่างของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็ นประเทศแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมีประชาชนที่น่าภาคภูมิใจ
4.7 ล้ านคนกระจายอยู่ทวั่ ประเทศที่มีพื ้นที่ 268,107 ตาราง
กิโลเมตร
นอกจากนี ้ นิวซีแลนด์ยงั มีเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 4 ล้ าน
ตารางกิโลเมตร ซึง่ ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับสี่ของโลก และมีปลา
ตลอดจนแหล่งทรัพยากรใต้ ทะเลที่อดุ มสมบูรณ์ นโยบาย
เสรี นิยมของรัฐบาลแต่ละชุดที่เข้ ารับช่วงบริ หารประเทศในช่วง
สามทศวรรษที่ผา่ นมาได้ สนับสนุนการเติบโตของประเทศและ
ความเจริ ญทางเศรษฐกิจ เมื่อบวกกับการพัฒนาและนโยบาย
ต่างประเทศที่เป็ นอิสระที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ในช่วงเวลา
เดียวกัน สถานภาพของนิวซีแลนด์ในฐานะเสียงที่เป็ นเหตุเป็ น
ผลในกิจการโลกก็เติบโตขึ ้น
แม้ นิวซีแลนด์จะตังอยู
้ ่อย่างค่อนข้ างโดดเดี่ยวในทาง
ภูมิศาสตร์ แต่ก็สามารถท�ำงานร่ วมกับพันธมิตรต่าง ๆ
มากมายเพื่อแก้ ไขความท้ าทายด้ านความมัน่ คงที่เพิ่มขึ ้
นเรื่ อย ๆ กองทัพเรื อนิวซีแลนด์ได้ เดินทางไปปฏิบตั ิหน้ าที่ทวั่
ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสนับสนุน
ประเทศต่าง ๆ ที่มีความคิดที่คล้ ายกันในเรื่ องการรักษาความ
มัน่ คงในระดับภูมิภาคและระดับโลก

พืน้ ที่ท้าทายภายใต้ ความรั บผิดชอบ

พล.ร.ต. จอห์น มาร์ ตนิ ผู้บญ
ั ชาการทหารเรื อได้ กล่าวปราศรัย
ในที่ประชุมความมัน่ คงทางทะเลเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2559 ที่เมืองโอ๊ คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ของการเฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา
กองทัพเรื อ พล.ร.ต. มาร์ ตินได้ อธิบายว่า นิวซีแลนด์ “ไม่ใช่
ประเทศที่เป็ นเกาะขนาดเล็กที่มีกองทัพเรื อขนาดเล็ก แต่เป็ น
ประเทศขนาดใหญ่ตดิ มหาสมุทรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบทางทะเล
ที่ส�ำคัญ” พื ้นที่ปฏิบตั ิการของกองทัพเรื อนิวซีแลนด์ทอดยาว
ตังแต่
้ เส้ นศูนย์สตู รไปจนเกือบจะถึงขัวโลกใต้
้
เท่าที่เรื อจะแล่นไป
ได้ ก่อนที่จะสุดเขตทวีป กองทัพเรื อนิวซีแลนด์ได้ สนับสนุนเรื อ
อากาศยานและก�ำลังพลให้ กบั พันธมิตรและกองก�ำลังทางทะเล
นานาชาติในอ่าวอาหรับ จัดส่งเรื อและขีดความสามารถต่าง ๆ
เช่น ชุดบัญชาการและชุดท�ำลายวัตถุระเบิดออกไปปฏิบตั ิ
ภารกิจด้ วยตนเอง ให้ ความร่วมมือและ
เฮลิคอปเตอร์ ของกอง แนวทางปฏิบตั ใิ นเรื่ องความเชี่ยวชาญ
ทัพเรือนิวซีแลนด์
ต่าง ๆ ของกองทัพเรื อแก่บคุ ลากรด้ าน
ท�ำการส่ งก�ำลังเพิม่
การขนส่งเพื่อจะสามารถเข้ าร่วมการ
เติมในแนวดิง่ ในเวลา
ฝึ กและการปฏิบตั กิ ารทัว่ โลก และ
กลางคืน
กองทัพเรื อนิวซีแลนด์
ภายในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน

นัน้ กองทัพเรื อนิวซีแลนด์ปฏิบตั ภิ ารกิจหลากหลายประเภทที่
ครอบคลุมการปฏิบตั กิ ารทุกระดับที่กองทัพเรื อใด ๆ ในยุคใหม่
ได้ รับการคาดหวังว่าจะท�ำได้ นี่ไม่ใช่ความส�ำเร็ จเพียงเล็กน้ อย
ส�ำหรับกองทัพเรื อที่มีเรื อเพียง 11 ล�ำ และมีนายทหาร กะลาสี
เรื อและเจ้ าหน้ าที่พลเรื อนมากกว่า 2,000 คนเล็กน้ อยที่อยูห่ า่ ง
จากประเทศเพื่อนบ้ านและพันธมิตรที่ใกล้ ที่สดุ คือออสเตรเลีย
เป็ นระยะทาง 1,000 ไมล์ทะเล
ในฐานะกองทัพเรื อขนาดเล็กที่ต้องรับผิดชอบพื ้นที่
มหาสมุทรขนาดใหญ่ กองทัพเรื อนิวซีแลนด์มีบทบาทส�ำคัญ
ภายใต้ กองทัพนิวซีแลนด์ในการส่งเสริ มองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ก�ำลังอ�ำนาจแห่งชาติ (การทูต ข้ อมูล การทหารและเศรษฐกิจ)
กองทัพที่นา่ เชื่อถือเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นต่อการปกป้องการอ้ างสิทธิ
อธิปไตยของประเทศและท�ำให้ พนั ธมิตรด้ านความมัน่ คงเชื่อมัน่
ว่านิวซีแลนด์สามารถพึง่ พาได้ ในยามวิกฤต ขีดความสามารถ
อันเป็ นเลิศของกองทัพช่วยให้ รัฐบาลมีความยืดหยุน่ มากขึ ้น
เมื่อตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินและภัยคุกคามด้ านความมัน่ คงใน
ประเทศ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ เมืองไคคูรา
นิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เนื่องจากกองทัพเรื อมีขนาดเล็ก ผู้นิยมความเป็ นจริ งอาจ
โต้ แย้ งได้ วา่ นิวซีแลนด์ก�ำลังมีความเสี่ยงมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ใน
ด้ านความสามารถในการป้องกันตนเองในซีกโลกใต้ และการ
ปกป้องผลประโยชน์ด้านความมัน่ คงของชาติในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทัว่
โลก แนวโน้ มโลกในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
การเติบโตของประชากรและการย้ ายถิ่นฐาน อุดมการณ์ที่
เพิ่มมากขึ ้น การขาดแคลนทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศก�ำลังเริ่ มส่งผลต่อภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก แน่นอนว่าไม่ช้าก็เร็ วแนวโน้ มเหล่านี ้จะส่งผลโดยตรง
ต่อความสามารถของนิวซีแลนด์ในการรักษาความมัน่ คงในเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะของตน ในฐานะประเทศติดทะเลที่ต้องพึง่ พา
การค้ าทางทะเลเกือบทังหมด
้
การที่กองทัพนิวซีแลนด์และ
กองทัพเรื อนิวซีแลนด์เข้ าไปมีสว่ นร่ วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วน
ในด้ านการรักษาความมัน่ คงทางทะเลและการปกป้องระบบ
รักษาความมัน่ คงระหว่างประเทศที่กว้ างขึ ้น จะเป็ นสิ่งส�ำคัญ
ยิ่งต่อการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
ในแง่ของภูมิศาสตร์ การเมือง สิง่ ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
นิวซีแลนด์คือความสามารถในการบริ หารจัดการความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและความมัน่ คง ซึง่ บรรลุผลได้ ด้วยการเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งที่มีความโปร่งใสและ
มีความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน นอกเหนือจากความสัมพันธ์ด้าน
ความมัน่ คงทางกลาโหมอย่างใกล้ ชิดกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ได้ มีนโยบายที่จะเข้ าร่วมในสถาบันแบบพหุภาคีที่เสริ มสร้ าง
บรรทัดฐานสากลและส่งเสริ มการเจรจาระหว่างประเทศ
นิวซีแลนด์ปฏิบตั ติ ามแนวทางการทูตกลาโหมโดยใช้ ทรัพยากร
และขีดความสามารถของตนในยามสงบและในช่วงที่มีความขัด
IAPD FORUM
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ชุดตรวจค้ นทางเรือจาก
เรือเอชเอ็มเอ็นซีเอส
เวลลิงตัน ท�ำงานร่ วม
กับพันธมิตรต่ าง ๆ ของ
นิวซีแลนด์ ในแปซิฟิกใต้
กองทัพเรื อนิวซีแลนด์

แย้ งเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศที่ส�ำคัญของรัฐบาล และมีสว่ น
ร่วมในการรักษาสันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ

เกาะแปซิฟิกเรื่ อยไปจนถึงภูมิภาคที่กว้ างใหญ่กว่าอย่างอินโดเอเชีย
แปซิฟิก การปฏิสมั พันธ์และการเข้ าร่ วมการประชุมด้ านความมัน่ คงใน
ภูมิภาค เช่น การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมแห่งเอเชีย
กลยุทธ์ การปฏิสัมพันธ์ ทางกลาโหมระหว่ างประเทศ
กับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมประเทศคูเ่ จรจา ซึง่ ช่วยพัฒนา
ส�ำหรับประเทศเล็ก ๆ ที่มีกองทัพค่อนข้ างเล็ก กระทรวงกลาโหมบวก
และเพิ่มพูนขีดความสามารถด้ านความมัน่ คงทางทะเลเชิงร่ วมมือและ
กับกลยุทธ์การปฏิสมั พันธ์ทางกลาโหมระหว่างประเทศช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ
รัฐบาลนิวซีแลนด์มงุ่ เน้ นที่การปฏิสมั พันธ์ทางกลาโหมระหว่างประเทศ
การเข้ าร่วมในการประชุมดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่านิวซีแลนด์
ในการสร้ างสภาพแวดล้ อมเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การปฏิสมั พันธ์ทาง
สามารถมีสว่ นร่วมในความมัน่ คง และการดูแลรักษาเส้ นทางคมนาคม
กลาโหมระหว่างประเทศยังช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่กลาโหมบรรลุผลประโยชน์ ทางทะเลของโลกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำงานในสภาพแวดล้ อม
ของนิวซีแลนด์ ควบคูไ่ ปกับการเสริ มสร้ างชื่อเสียงของประเทศในฐานะ ระหว่างประเทศร่วมกับชาติตา่ ง ๆ ที่มีความคิดที่คล้ ายกันในยามวิกฤติ
หุ้นส่วนระหว่างประเทศที่มีความรับผิดชอบและมีสว่ นร่วมในสันติภาพ
ส�ำหรับกองทัพเรื อนิวซีแลนด์ การเข้ าร่วมการฝึ กแบบพหุภาคีแสดง
ความมัน่ คงและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก กิจกรรม
ให้ เห็นว่ากองทัพเรื อนิวซีแลนด์สามารถรักษาความมัน่ คงในภูมิภาค
ทังหมดนี
้
้ช่วยส่งเสริ มความเจริ ญรุ่งเรื องของนิวซีแลนด์ ความสัมพันธ์
รอบ ๆ นิวซีแลนด์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปกป้องภูมิภาคอินโด
ด้ านความมัน่ คงเชิงยุทธศาสตร์ หลาย ๆ รูปแบบจะมีลกั ษณะเฉพาะใน เอเชียแปซิฟิกที่กว้ างใหญ่กว่า
เรื่ องกิจกรรมการปฏิสมั พันธ์ที่ผสมผสานกัน ได้ แก่ การประชุมประจ�ำ
สุดท้ ายนี ้ การเข้ าร่วมในการปฏิบตั กิ ารของพันธมิตรไดประสบความ
ปี ระหว่างเจ้ าหน้ าที่กลาโหมระดับสูง การแลกเปลี่ยนบุคลากรทาง
ส�ำเร็จคือการพิสจู น์คณ
ุ ค่าของการลงทุนในการฝึ กแบบพหุภาคีและการ
กลาโหม การฝึ กร่วมทางทหาร การไปเยือนของเจ้ าหน้ าที่ระดับสูง และ ประชุมด้ านความมัน่ คง ความไว้ วางใจและความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
การแบ่งปั นข้ อมูลในการประชุมด้ านความมัน่ คงที่มีอยูม่ ากมายในระดับ ที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวยังท�ำให้ ชาติตา่ ง ๆ ช่วยเหลือกันใน
ภูมิภาคและระดับโลก
ระหว่างที่เกิดภัยพิบตั ใิ นประเทศ การตอบสนองของรัฐบาลนิวซีแลนด์
ในภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก กองทัพนิวซีแลนด์ได้ เข้ าร่ วมใน
ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมืองไคคูราอาจจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
การฝึ กร่ วม การฝึ กผสม และการฝึ กเฉพาะเหล่าหรื อกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างง่ายดายหากไม่สามารถร้ องขอการสนับสนุนจากหุ้นส่วนและ
มากกว่า 100 ครัง้ ต่อปี ตัวอย่างเช่น การฝึ กเบอร์ ซามาที่น�ำโดย
เพื่อนพ้ องในที่ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมแห่งเอเชียกับ
สิงคโปร์ หรื อมาเลเซียที่มีมายาวนานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมประเทศคูเ่ จรจาที่เคยร่วมฝึ กในน่านน� ้ำ
ใต้ (ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อตกลงด้ านการป้องกันประเทศระหว่าง
ของนิวซีแลนด์ หรื อเคยมาร่วมงานสวนสนามทางเรื อระหว่างประเทศ
สมาชิกห้ าประเทศเพื่อป้องกันคาบสมุทรมลายู ห้ าประเทศนี ้ประกอบ เนื่องในวันครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนากองทัพเรื อ การตอบสนอง
ด้ วยออสเตรเลีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร) ของนานาชาติเกิดขึ ้นแทบจะทันที เรื อทุกล�ำที่ออกปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ที่มี
การฝึ กริ ม ออฟ เดอะ แปซิฟิก ซึง่ เป็ นการฝึ กทางทะเลแบบพหุภาคีที่
ขีดความสามารถในการบรรทุกอากาศยานได้ มงุ่ หน้ าไปยังพื ้นที่รวมพล
น�ำโดยสหรัฐฯ ที่จดั ขึ ้นทุก ๆ สองปี ในแปซิฟิก และการฝึ กชุดทรอปิ ก
ในรูปของกลุม่ เฉพาะกิจร่วมเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการตอบรับค�ำร้ องขอ
ที่น�ำโดยกองทัพนิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นการฝึ กการให้ ความช่วยเหลือด้ าน
ทางการทูตเพื่อให้ ความช่วยเหลือ เหตุการณ์นี ้เน้ นให้ เห็นถึงคุณค่าที่
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิที่ช่วยสร้ างความร่ วมมือในแปซิฟิก นิวซีแลนด์ค�ำนึงถึงในการเข้ าร่วมการปฏิสมั พันธ์แบบพหุภาคีและการ
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคตังแต่
้ หมู่
ประชุมด้ านความมัน่ คงในภูมิภาค o
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ขีปนาวุ ธต่อต้านเรือผิวน�้ำและเข

ี
ของจน
และเขตอิทธิพล

นายสก็อต เดวารี
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ประชาชาติตอ้ งเคารพสถาบันระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานการปฏิบตั ิ

วามชาตินิยมของจีนก่อให้ เกิดความตึงเครี ยดมากขึ ้นในหมู่
ประเทศเพื่อนบ้ านและสหรัฐอเมริ กา ซึง่ มีความมุง่ มัน่ อย่าง
ต่อเนื่องที่จะรักษาสันติภาพและความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดเอเชีย
แปซิฟิก
การแสดงออกของจีนและสหรัฐฯ ที่เป็ นการตอบโต้ กนั และกันใน
ระดับที่ไม่รุนแรงคือการจัดส่งทรัพยากรต่าง ๆ เข้ าไปใกล้ กองทัพของ
แต่ละฝ่ าย เครื่ องบินไอพ่นสองล�ำของกองทัพจีนที่บนิ เข้ าใกล้ เครื่ อง
บินลาดตระเวนล�ำหนึง่ ของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 แสดงให้ เห็นถึง
การปฏิสมั พันธ์ทางทหารอันตึงเครี ยดระหว่างสองประเทศ เหตุการณ์
ดังกล่าวไม่ใช่เรื่ องปกติสำ� หรับกองทัพหรื อประเทศใด ๆ สถานการณ์
นี ้คล้ ายกับการแข่งขันหมากรุกขนาดเท่าของจริ ง เพียงแต่ยงั ไม่ได้ น�ำ
หมากที่มีอานุภาพมากที่สดุ ออกมาใช้ เท่านัน้
การแสดงก�ำลังอ�ำนาจหลัก ๆ ของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนเหนือคือการเคลื่อนก�ำลังหมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อ
คุ้มกัน ซึง่ เป็ นกองเรื อที่ประกอบไปด้ วยเรื อหลายล�ำที่ล้อมรอบเรื อ
บรรทุกเครื่ องบินล�ำใหญ่ขนาด 90,000 ตันที่มีก�ำลังพลกองทัพเรื อ
สหรัฐฯ ประมาณ 7,500 นาย หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อ
คุ้มกันคือหัวใจส�ำคัญของการด�ำรงขีดความสามารถในการปฏิบตั ิ
การส่วนหน้ าของกองทัพเรื อสหรัฐฯ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพื่อปกป้อง
ป้องกันและยึดมัน่ ในการรักษาความมัน่ คงทัว่ โลก และจีนก็ตระหนัก
ถึงเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกันคือขีด
ความสามารถที่ส�ำคัญยิ่งต่อสหรัฐอเมริ กาและพันธมิตรในการแก้ ไข
ข้ อกังวลหลายประการเกี่ยวกับการใช้ อ�ำนาจละมุนและอ�ำนาจแข็ง
ดังนัน้ ผู้น�ำระดับสูงสุดของกองทัพอเมริ กาจึงตื่นตระหนกเป็ น
อย่างยิ่ง เมื่อจีนซึง่ มีการแผ่ขยายลัทธิชาตินิยมของตนในช่วงไม่
กี่ปีที่ผา่ นมาได้ พฒ
ั นาระบบขีปนาวุธกึง่ ทอดตัวสองประเภทที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อโจมตีเรื อในทะเล ระบบขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำ
ของจีนมีพิสยั และขีดความสามารถในการยับยังที
้ ่มีประสิทธิภาพ
เพื่อไม่ให้ เรื อต่างชาติเข้ าถึงน่านน� ้ำที่อยูใ่ กล้ กบั จีน ซึง่ รวมถึงหมูเ่ รื อ
บรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้
ซึง่ จีนก�ำลังด�ำเนินโครงการขยายพื ้นที่
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำของจีนประกอบด้ วย ตงเฟิ ง 21ดี
(ดีเอฟ-21ดี) ซึง่ เป็ นขีปนาวุธพิสยั กลางที่มีระยะมากกว่า 1,450
กิโลเมตร ถูกน�ำมาใช้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2553 และ ตงเฟิ ง 26 (ดี
เอฟ-26) ซึง่ เป็ นระบบที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นในรุ่นนี ้ที่คาดว่าจะมีพิสยั

มากกว่าสองเท่าของ ดีเอฟ-21ดี
ขีปนาวุธต่อต้ านเรือผิวน� ้ำทีเ่ ป็ นระบบปฏิบตั กิ ารจะมีระบบ
อาวุธทีส่ ามารถจับต�ำแหน่งเรือได้ จากระยะไกลมากและยิงอาวุธทีม่ ี
สมรรถนะท�ำลายล้ างได้ ในระดับความเร็วเหนือเสียง พล.อ.เฉิน ปิ ง
เต๋อ จากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเรียกระบบนี ้ว่า “ผู้พฆิ าต
เรือบรรทุกเครื่องบิน” ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 อาวุธดังกล่าว
เป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบการสือ่ สารทีท่ นั สมัยและเทคโนโลยี
ขีปนาวุธเพือ่ ให้ จีนมีขดี ความสามารถในระดับสูงมากในการต่อต้ าน
การเข้ าถึงพื ้นทีแ่ ละการปฏิเสธการใช้ พื ้นที่ เทคโนโลยีขปี นาวุธต่อต้ าน
เรือผิวน� ้ำซึง่ เป็ นการปลุกกระแสลัทธิชาตินยิ มของจีนนี ้เป็ นส่วนหนึง่
ของความพยายามทีม่ ากขึ ้นในการก�ำหนดเขตอิทธิพล ความพยายาม
นี ้มีความซับซ้ อนมากกว่าการแสดงอิทธิพลของจีนในน่านน� ้ำทีอ่ ยูใ่ กล้
ประเทศและอาจท�ำให้ จีนสูญเสียผลประโยชน์ในระยะยาว
มีข้อกังวลที่สมเหตุสมผลในเรื่ องความสามารถในการปฏิบตั ิ
ภารกิจของกองทัพเรื อสหรัฐฯ หากเทคโนโลยีขีปนาวุธต่อต้ านเรื อ
ผิวน� ้ำแพร่กระจายไปทัว่ เอเชียและทัว่ โลก แม้ สหรัฐอเมริ กาจะมี
ความพร้ อมในระบบป้องกันเพื่อการตอบโต้ แต่การแพร่กระจายของ
เทคโนโลยีขีปนาวุธก็ท�ำให้ เกิดความกังวลเป็ นอย่างยิ่ง

ขีดความสามารถของขีปนาวุ ธต่อต้านเรือผิวน�้ำ
ดีเอฟ-21ดี และ ดีเอฟ-26

การพัฒนาขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำของจีนอาจเป็ นความส�ำเร็จ
ครัง้ ส�ำคัญในด้ านระบบการปล่อยอาวุธเหนือเสียง เนื่องจากระบบ
ขีปนาวุธนี ้มีการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารและการหาพิกดั มีรายงาน
ระบุวา่ ดีเอฟ-21ดี ที่สร้ างโดยบริ ษัทไชนา แอโรว์สเปซ ไซแอนซ์
แอนด์ อินดัสทรี คอร์ ป มีความก้ าวหน้ าที่สำ� คัญนอกเหนือไปจากขีด
ความสามารถทัว่ ไปของเทคโนโลยีขีปนาวุธในปั จจุบนั นัน่ ก็คือการ
เป็ นขีปนาวุธหลายหัวรบที่สามารถเคลื่อนตัวกลับเข้ าสูบ่ รรยากาศ
ได้ และสามารถก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำลายล้ างได้ อย่างอิสระ
แยกจากกัน ระบบนี ้ที่ปล่อยออกจากเครื่ องยิงยกมุมตังที
้ ่เคลื่อนย้ าย
ได้ ด้วยรถบรรทุก 10 ล้ อ มีวตั ถุประสงค์ในการประสานระหว่างองค์
ประกอบต่าง ๆ ในการก�ำหนดเป้าหมายโดยใช้ ดาวเทียมก�ำหนด
ต�ำแหน่งบนพื ้นโลกและดาวเทียมสอดแนมหรื อโดรนสอดแนมที่จะ
ถ่ายทอดข้ อมูลต�ำแหน่งเป้าหมายไปยังโครงสร้ างพื ้นฐานในการ
บังคับบัญชา ในขอบเขตของระบบจรวดและขีปนาวุธนัน้ เทคโนโลยี
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ที่ผา่ นการทดสอบแล้ วนี ้จะเป็ นความก้ าวหน้ าอันยิ่งใหญ่ในการสร้ าง
ขีดความสามารถ
ทะเลจีนใต้ มพี ื ้นทีป่ ระมาณ 1.83 ล้ านตารางกิโลเมตร ดังนัน้
ขีปนาวุธทีส่ ามารถโจมตีเรือขนาด 90,000 ตันได้ จากระยะทางหลาย
กิโลเมตรจึงมีข้อได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ มีขา่ วลือว่าขีปนาวุธ ดีเอฟ-26 มี
พิสยั ระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรและมีการตอบสนองทีร่ วดเร็ว
จึงสามารถปล่อยออกไปได้ ทนั ทีทไี่ ด้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถเฉพาะนี ้ก็ยงั ไม่ได้ รับการพิสจู น์
คนส่วนใหญ่เชื่อว่า “ความสามารถในการอยูร่ อดเท่ากับความน่า
เชื่อถือ” ในแง่ของการป้องปรามด้ วยนิวเคลียร์ และความคล่องแคล่ว
ในการเคลื่อนที่ก็มีสว่ นช่วยอย่างยิ่งในเรื่ องการอยูร่ อด เครื่ องยิง
ขีปนาวุธพิสยั กลางและพิสยั ไกล ที่เคลื่อนย้ ายได้ ตลอดจนขีปนาวุธ
ที่ยิงจากเรื อด�ำน� ้ำจะท�ำให้ คลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมีขีด
ความสามารถมากขึ ้นอย่างมาก
“ยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธที่เกิดขึ ้นใหม่ของจีนจะมีความโดดเด่นใน
เรื่ องการเพิ่มขีดความสามารถในการอยูร่ อดของผู้ยิง การเพิ่มความ

ยืดหยุน่ ในการปฏิบตั กิ าร รวมถึงระยะทางสูเ่ ป้าหมายและความ
แม่นย�ำที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ” ตามรายงานของศูนย์ขา่ วกรอง
ทางอากาศและอวกาศแห่งชาติ ขีดความสามารถในการโจมตีตาม
แบบในระยะไกล ซึง่ รวมถึงขีปนาวุธพิสยั กลางก�ำลังอยูใ่ นระหว่าง
การพัฒนา ศูนย์ขา่ วกรองทางอากาศและอวกาศแห่งชาติระบุ
การท�ำความเข้ าใจในวิธีการที่จีนเลือกใช้ ในการพัฒนาระบบ
และเครื่ องมือของกองก�ำลังปื นใหญ่ที่สองแห่งกองทัพปลดปล่อย
ประชาชน คือสิง่ ส�ำคัญที่ท�ำให้ ตระหนักว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่มี
ค่ามากที่สดุ ของภูมิภาค และระบบอาวุธใดที่บรรดาประเทศเพื่อน
บ้ านจะได้ เห็นในภารกิจของจีนในการต่อต้ านการเข้ าถึงพื ้นที่และการ
ปฏิเสธการใช้ พื ้นที่หากความตึงเครี ยดทวีความรุนแรงขึ ้น
แม้ จีนจะสร้ างขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำพิสยั กลางและเครื่ อง
ยิงในจ�ำนวนจ�ำกัด แต่เทคโนโลยีนี ้ก็มีวตั ถุประสงค์เพื่อคุกคามเรื อ
บรรทุกเครื่ องบินของฝ่ ายตรงข้ ามหากเรื อเหล่านันเคลื
้ ่อนที่เข้ าใกล้
แนวชายฝั่ งของจีนภายในระยะ 900 ไมล์ทะเล ตามรายงานของกอง
บัญชาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับ

ยานพาหนะของกองทัพจีนบรรทุกขีปนาวุธต่ อต้ านเรือ
ผิวน�ำ้ ตงเฟิ ง 21ดี ผ่ านประตูเทียนอันเหมินในระหว่ าง
การสวนสนามทางทหารในกรุงปักกิง่ รอยเตอร์
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กองทัพปลดปล่อยประชาชน
การสร้ างระบบอาวุธ ดีเอฟ-21ดี และ ดีเอฟ-26 และขนาดที่คอ่ น
ข้ างเล็กก็เป็ นสิง่ ส�ำคัญด้ วยเช่นกัน ขนาดที่เล็กลงและยานพาหนะ
บรรทุกที่ขบั เคลื่อนได้ ท�ำให้ การตรวจจับระบบอาวุธนี ้และการตรวจ
สอบการยิงท�ำได้ ยากขึ ้น ซึง่ จะแตกต่างจากฐานยิงขีปนาวุธใต้ ดนิ ที่มี
ความแข็งแกร่งส�ำหรับยิงขีปนาวุธข้ ามทวีป ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าและ
เคลื่อนย้ ายไม่ได้
ตามหลักแนวความคิดนัน้ การปฏิเสธการใช้ พื ้นที่ไม่ใช่เรื่ อง
ใหม่ในการท�ำสงคราม ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำเป็ นส่วนหนึง่ ของ
แผนการของจีนที่จะขยายขอบเขตของอัตตาณัตไิ ปทัว่ เอเชียและ
แปซิฟิกเหนือ วัตถุประสงค์ในการสร้ าง ดีเอฟ-21ดี ก็คล้ ายกับ
การสร้ างเกาะของจีนในทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออก ความ
พยายามดังกล่าวส่วนใหญ่แล้ วไม่ได้ เป็ นเพราะเจตนาร้ ายอันโจ่งแจ้ ง
ต่อสหรัฐฯ หรื อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ไปเสียทังหมด
้
แต่เป็ นเรื่ อง
ของการขยายขอบเขตอิทธิพลของจีน ด้ วยเหตุนี ้ จีนจึงน�ำขีดความ
สามารถในการต่อต้ านการเข้ าถึงพื ้นที่และการปฏิเสธการใช้ พื ้นที่มา
ผสมผสานกับการป้องปรามด้ วยนิวเคลียร์ และอุตสาหกรรมอวกาศ
และจรวดที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น ในการประชุมกับเจ้ าหน้ าที่
ของกองก�ำลังปื นใหญ่ที่สองแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนเมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 นายสี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนเรี ยก
กองก�ำลังนี ้ว่าเป็ น “ก�ำลังหลักในการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ ของ
จีน เป็ นส่วนสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ของประเทศในฐานะมหาอ�ำนาจ
และเป็ นรากฐานที่ส�ำคัญในการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ” ตามที่
เว็บไซต์ ChinaDaily.com ระบุ
การใช้ ดีเอฟ-21 ดี อาจน�ำไปสูก่ ารเพิ่มระดับความรุนแรงและ
การท�ำสงครามอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเจตนาหลักคือการโจมตี
เป้าหมายที่มีขนาดใหญ่มากและมีคา่ ต่อสหรัฐอเมริ กา ซึง่ แน่นอน
ว่าสหรัฐฯ จะต้ องโต้ ตอบอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี ้ การใช้ อาวุธ
อย่างมีประสิทธิผลที่สดุ อาจเกิดขึ ้นในการโจมตีครัง้ แรกเนื่องจาก
อาวุธนี ้ใช้ ข้อมูลเครื อข่ายในการระบุเป้าหมาย มีขนาดเล็กเพื่อจะ
สามารถเคลื่อนย้ ายได้ และซ่อนพรางได้ งา่ ย นักวิจารณ์บางรายเน้ น
ว่า จีนไม่จ�ำเป็ นต้ องจ�ำกัดการใช้ เพียงแค่หวั รบธรรมดาแบบดังเดิ
้ ม
ในการโจมตีครัง้ แรกของระบบอาวุธดังกล่าว บางทีแล้ วตามนโยบาย
“ไม่เริ่ มใช้ ก่อน” ของจีนในแง่ของอาวุธนิวเคลียร์ นนั ้ อาจเป็ นเพราะ
จีนมีมาตรการการป้องปรามที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การใช้
อาวุธปรมาณู (เช่น การใช้ ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำที่ตดิ ตังหั
้ วรบ
นิวเคลียร์ ) ใกล้ กบั ชายฝั่ งและทรัพยากรที่เป็ นผลประโยชน์ของตนดู
เหมือนจะไม่ใช่วิธีที่สร้ างสรรค์ เพราะจะท�ำให้ เกิดฝุ่ นกัมมันตรังสี

ขอบเขตภัยคุกคามจากขีปนาวุ ธต่อต้านเรือผิวน�้ำ

ภัยคุกคามจากขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำ ดีเอฟ-21ดี และ ดีเอฟ-26
ของจีน ค่อนข้ างจะได้ รับความความส�ำคัญน้ อยกว่าวิกฤตการณ์
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในช่วงเจ็ดปี ที่ผา่ นมา นับตังแต่
้ กระทรวง
กลาโหมสหรัฐฯ ระบุวา่ ระบบขีปนาวุธดังกล่าวคือความเป็ นไปได้ ใน
การปฎิบตั กิ าร ความเสื่อมถอยของตะวันออกกลาง การก�ำเนิดรัฐ
อิสลามอิรักและเลแวนต์ตลอดจนภัยคุกคามและเหตุฉกุ เฉินอื่น ๆ
ได้ รับความสนใจอย่างเร่งด่วนมากกว่า อย่างไรก็ตาม ด้ วยความ

“

ยุ ทธศาสตร์ขปี นาวุ ธที่เกิดขึน้
ใหม่ของจีนจะมีความโดดเด่นใน
เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการอยู ร่ อดของผู ย้ งิ การ
เพิ่มความยืดหยุ น่ ในการปฏิบตั ิ
การ รวมถึงระยะทางสูเ่ ป้า
หมายและความแม่นย�ำที่เพิ่มขึน้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ”
— ศูนย์ขา่ วกรองทางอากาศและอวกาศแห่งชาติ

ตึงเครี ยดที่เพิ่มมากขึ ้นในทะเลจีนใต้ ในขณะนี ้และแนวโน้ มที่จีนจะ
น�ำขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำไปไว้ ตามเกาะต่าง ๆ ที่จีนสร้ างขึ ้น การ
พิจารณาผลกระทบของระบบอาวุธนี ้อีกครัง้ จึงเป็ นเรื่ องที่สมควร
กองทัพเรื อสหรัฐฯ และกองทัพเรื ออื่น ๆ ทัว่ โลกได้ ใช้ งบประมาณ
หลายพันล้ านในการสร้ างระบบป้องกันภัยพิสยั กลางเพื่อตรวจจับ
และท�ำลายกระสุนที่ถกู ยิงเข้ ามา เช่น ระบบป้องกันระยะประชิดฟา
ลังซ์ อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถในการป้องกันเหล่านี ้โดยทัว่ ไป
จะไม่สามารถโจมตีหรื อท�ำลายขีปนาวุธที่พงุ่ สูเ่ รื อได้ ในปี พ.ศ. 2551
และ พ.ศ. 2558 กองบัญชาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ แสดง
ให้ เห็นถึงความสามารถในการโจมตีดาวเทียมในวงโคจรและการ
สกัดกันขี
้ ปนาวุธโดยใช้ ขีปนาวุธ เอสเอ็ม-3 บล็อก ไอบี ที่ได้ รับการ
ดัดแปลงที่ปล่อยจากจากระบบป้องกันเอจิส
หากมีการผลิตเป็ นจ�ำนวนมากในช่วงเวลาที่เหมาะสม ขีปนาวุธ
ต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำอาจมีบทบาทในการต่อต้ านหมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบิน
และกองเรื อคุ้มกันในการปฏิบตั กิ ารของกองทัพเรื อสหรัฐฯ ตัวอย่าง
เช่น ในกรณีที่จีนใช้ ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำเพื่อตัดสายการส่งก�ำลัง
หากดีเอฟ-26 ท�ำงานได้ อย่างที่คาดหวังตามแผนปฏิบตั กิ าร และ
การใช้ ดาวเทียมตามเวลาจริ งตลอดจนการเจาะระบบข้ อมูลท�ำให้
สามารถหาต�ำแหน่งของเรื อบรรทุกน� ้ำมันเชื ้อเพลิงหรื อเรื อฟริ เกต
ขนาดเล็กได้ จีนอาจต่อต้ านหมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้ม
กันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท�ำให้ ระยะทางที่หา่ งไกลมากและขีด
ความสามารถของกองทัพเรื อสหรัฐฯ กลายเป็ นข้ อเสียเปรี ยบ
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำอาจมีวตั ถุประสงค์เพื่อการปฏิเสธการ
ใช้ พื ้นที่ แต่สงิ่ ที่นา่ สนใจคือการน�ำอาวุธชนิดนี ้มาใช้ เป็ นสิง่ ที่อาจไม่
คุ้มค่า นอกจากนี ้ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายทางการเมือง
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความพยายามในการหาวิธีแก้ ปัญหา
ร่วมกันส�ำหรับกองทัพเรื อของชาติตา่ ง ๆ ที่แล่นเรื ออยูใ่ กล้ นา่ นน� ้ำจีน
อย่างไรก็ตาม การมองว่ากองทัพเรื อสหรัฐฯ เป็ นเครื่ องมือเชิง
นโยบายในการปฏิบตั ิการเชิงรุกล้ วน ๆ นันก็
้ เพื่อลดบทบาทของหมู่
เรื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกันในด้ านการรักษาเสถียรภาพ
ของโลก นอกเหนือจากการปกป้องผลประโยชน์ทางด้ านความมัน่ คง
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ของอเมริ กาแล้ ว หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกันยังเป็ น
กองเรื อปฏิบตั กิ ารระดับโลกที่มีความยืดหยุน่ ส�ำหรับการสนับสนุน
การเฝ้าระวังสถานการณ์ที่
ส�ำคัญยิ่งทางด้ านมนุษยธรรม
สิง่ แวดล้ อม สถานการณ์ทะเล
และภารกิจกู้ภยั
หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบิน
และกองเรื อคุ้มกันมีขีดความ
สามารถในการเคลื่อนย้ าย
ทางอากาศและก�ำลังพลชัน้
ยอดบนยานพาหนะเคลื่อนที่ที่
สามารถเข้ าถึงชายฝั่ งที่อยูห่ า่ ง
ไกลได้ ด้วยความเร็วที่นา่ ทึง่
กองเรื อที่สามารถส่งมอบการ
บรรเทาภัยพิบตั ิที่จ�ำเป็ นและ
ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ ความช่วย
เหลือด้ านมนุษยธรรมควบคู่
ไปกับการรักษาความมัน่ คง
และการบังคับใช้ กฎหมาย
ในทะเลหลวงคือทรัพยากรที่
ส�ำคัญยิ่งในโลกยุคใหม่ นอก
เหนือจากผลประโยชน์ทาง
ด้ านการเมืองและนโยบาย
แล้ ว สิง่ ที่จ�ำเป็ นคือการมี
เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการปกป้องเครื อข่ายการ
ค้ าและเส้ นทางการสื่อสาร
คมนาคมระดับโลกที่เปิ ดกว้ าง
ตลอดจนการตอบสนองภัย
พิบตั ทิ งที
ั ้ ่เกิดจากธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
ในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.
2544-2643) ประเทศต่าง ๆ มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้
ชิดมากขึ ้นกว่าที่เคยเป็ นมาอัน
เนื่องมาจากการค้ าในยุคโลกา
ภิวตั น์ ความเกี่ยวพันทาง
เศรษฐกิจ การขาดแคลน
ทรัพยากรและตลาดต่าง
ประเทศ ความส�ำคัญต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกันเหล่านี ้ท�ำให้ ผ้ ทู ี่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นคูแ่ ข่งกันมีความ
เชื่อมโยงกันในลักษณะที่แปลกประหลาดและท�ำให้ โลกปลอดภัย
ขึ ้น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่
ต้ องอาศัยการขนส่งที่ได้ มาตรฐานโดยจะล�ำเลียงไปตามเส้ นทาง
คมนาคมทางทะเล ซึง่ เป็ นเส้ นทางหลักทางการค้ าและการพาณิชย์
ในมหาสมุทร ทรัพยากรเหล่านี ้ต้ องได้ รับการคุ้มครองหรื ออย่างน้ อย
ก็มีหลักประกันในการตอบสนองที่รวดเร็วต่อภัยคุกคามแม้ ขณะที่อยู่

ในศตวรรษที่ 21
(พ.ศ. 2544-2643)
ประเทศต่าง ๆ มี
ความเชื่ อมโยงกัน
อย่างใกล้ชิดมาก
ขึน้ กว่าที่เคยเป็น
มาอันเนื่องมาจาก
การค้าในยุ คโลกา
ภิวตั น์ ความเกี่ยว
พันทางเศรษฐกิจ
การขาดแคลน
ทรัพยากรและตลาด
ต่างประเทศ ความ
ส�ำคัญต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันเหล่านี้
ท�ำให้ผูท้ ่มี แี นวโน้ม
ว่าจะเป็นคูแ่ ข่งกันมี
ความเชื่ อมโยงกัน
ในลักษณะที่แปลก
ประหลาดและท�ำให้
โลกปลอดภัยขึน้
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ในน่านน� ้ำที่หา่ งไกล หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกันเป็ น
ส่วนหนึง่ ของหลักประกันนี ้เนื่องจากมีขีดความสามารถในเคลื่อนที่
และการตอบสนองที่รวดเร็ วในระยะทางที่ไกลมาก และนี่ก็เป็ นการ
ท�ำงานที่ต้องแลกมาด้ วยราคาแพง

การมีสว่ นได้สว่ นเสียในระดับโลก

เรื อบรรทุกเครื่ องบินขนาดใหญ่และกองเรื อสนับสนุนเป็ นหมูเ่ รื อ
ปฏิบตั กิ ารที่ดีที่สดุ ที่ท�ำให้ มีความยืดหยุน่ ทางภารกิจที่สำ� คัญ แม้ จะ
มีคา่ ใช้ จา่ ยที่จ�ำเป็ นส�ำหรับการบ�ำรุงรักษา ลูกเรื อและการสนับสนุน
ด้ านการส่งก�ำลังบ�ำรุง แต่หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกัน
ก็ท�ำงานได้ อย่างคุ้มค่าในด้ านการรักษาเสถียรภาพที่โลกต้ องการ
ความพยายามของจีนในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ต่อต้ านการเข้ าถึงพื ้นที่และการปฏิเสธการใช้ พื ้นที่อาจส่งผลกระ
ทบอย่างแท้ จริ งต่อส่วนอื่น ๆ ของโลก และการฟื น้ ฟูเขตอิทธิพล
อาจเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตามนโยบาย
อ�ำนาจละมุนส�ำหรับมนุษยชาติ อุดมการณ์เกี่ยวกับเกี่ยวความเสมอ
ภาคของมนุษย์ สิทธิมนุษยชน การขาดแคลนทรัพยากรและความ
พยายามในระดับโลกที่จะต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศและมลภาวะจะกลายเป็ นเรื่ องที่แก้ ไขได้ ยากขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
ในหมูป่ ระชาคมโลกหากมี “อาณาจักรศักดินา” เกิดขึ ้นใหม่ และ
ประเทศต่าง ๆ ต้ องตกเป็ นหนี ้บุญคุณมหาอ�ำนาจหลายชาติเพื่อให้
เศรษฐกิจของประเทศตนด�ำเนินต่อไปได้ จากมุมมองทางยุทธวิธีและ
เศรษฐกิจ ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ที่จะมองว่าการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้ าน
เรื อผิวน� ้ำของจีนคือแนวโน้ มที่นา่ วิตกกังวล จีนต้ องอาศัยการเข้ าถึง
ช่องแคบมะละกาในการน�ำเข้ าทรัพยากรพลังงานส่วนใหญ่และการ
ล�ำเลียงสินค้ าส่งออกต่าง ๆ การปฏิเสธการใช้ พื ้นที่ปฏิบตั กิ ารระยะ
ไกลอาจเป็ นวิธีการปิ ดกันไม่
้ ให้ หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อ
คุ้มกันเข้ าถึงน่านน� ้ำชายฝั่ งของจีนหรื อแม้ แต่อาณาเขตทางทะเลที่
อยูใ่ กล้ เอเชีย อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวจะก่อให้
เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจของจีนอย่างแน่นอน
เมื่อตระหนักว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้ องเผชิญกับแรงกดดัน
ในประเทศในการรักษาอ�ำนาจแห่งผู้น�ำที่ขึ ้นอยูก่ บั เสถียรภาพและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจีนจึงไม่สามารถ
แสดงความก้ าวร้ าวในลักษณะนี ้ได้ มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำเป็ นระบบอาวุธที่อาจ
ท�ำให้ ความขัดแย้ งทวีความรุนแรงขึ ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็ น
โศกนาฏกรรมทางเศรษฐกิจในระดับโลกหากจีนและสหรัฐฯ มีความ
เป็ นปรปั กษ์ ตอ่ กันดังที่อธิบายไว้
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำเป็ นระบบอาวุธที่มีจดุ มุง่ หมาย
เฉพาะคือเพื่อลดขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ ารของกองทัพเรื อ
สหรัฐฯ ในแปซิฟิกเหนือและอาณาเขตทางทะเลทุกแห่งที่กองทัพเรื อ
สหรัฐฯ ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารหากขีปนาวุธดังกล่าวได้ รับอนุญาต
ให้ แพร่กระจายได้ หมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกันนันท�
้ ำ
หน้ าที่มากกว่าแค่เป็ นกองเรื อปฏิบตั กิ ารทางทหาร กองเรื อเหล่านี ้มี
บทบาทส�ำคัญในการท�ำให้ การค้ าไหลเวียนอย่างต่อเนื่องในเส้ นทาง
คมนาคมทางทะเล อาวุธยุทโธปกรณ์ตามแบบที่ตรวจจับได้ ยากและ
สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยูใ่ นระยะไกลมากได้ ตามเวลาจริ งนันมี
้

นายเฮนรี คิสซินเจอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศสหรัฐฯ ในขณะนั้น ให้ การต่ อคณะกรรมาธิการวิเทศสั มพันธ์ แห่ งวุฒสิ ภาในการเจรจาจ�ำกัดอาวุธ
ทางยุทธศาสตร์ ครั้งทีส่ อง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 | นายเอ็ดเวิร์ด เอ็ม. เคนเนดี วุฒสิ มาชิกสหรัฐฯ กล่ าวปราศรัยทีง่ านระดมทุนในเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2522 ในรัฐแมสซาชู เซตส์ ส� ำหรับกลุ่มความร่ วมมือระหว่ างสองพรรคทีส่ นับสนุนสนธิสัญญาการเจรจาจ�ำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ กลุ่มนีเ้ ป็ นทีร่ ู้ จกั กันในชื่อ
กลุ่มอเมริกนั ทีส่ นับสนุนสนธิสัญญาการเจรจาจ�ำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ศักยภาพในการท�ำลายล้ างหรื อสร้ างความเสียหายได้ เช่นเดียวกับ
อาวุธนิวเคลียร์ หากได้ รับอนุญาตให้ แพร่กระจาย

การหยุ ดยัง้ การแพร่กระจาย

การแพร่กระจายเทคโนโลยีขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำที่เพิ่มมากขึ ้น
เป็ นความท้ าทายอันใหญ่หลวงที่นา่ หนักใจ การจัดการกับขีปนาวุธ
หล่านี ้ต้ องพิจารณาใช้ กลยุทธ์การป้องกันที่ไม่ได้ ประกอบด้ วย
เทคโนโลยีตอ่ ต้ านการโจมตีเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมียทุ ธวิธีทางนโยบาย
อีกด้ วย ส�ำหรับเทคโนโลนีตอ่ ต้ านการโจมตีนนั ้ กลยุทธ์การป้องกัน
ขันสู
้ งบางอย่างเป็ นที่ร้ ูจกั กันดี อย่างหนึง่ ก็คือการจารกรรมทาง
ไซเบอร์ และการสกัดกันเพื
้ ่อรบกวนเครื อข่ายการสื่อสารที่จ�ำเป็ นต่อ
การใช้ อาวุธ แม้ วา่ การโจมตีทางไซเบอร์ นนจะง่
ั ้ ายกว่าการป้องกัน
ทางไซเบอร์ แต่สหรัฐฯ ก็มีข้อได้ เปรี ยบที่เด่นชัดในเรื่ องศูนย์รวม
แฮกเกอร์ ที่มีความสามารถ แม้ จะมีข้อด้ อยและข้ อจ�ำกัดที่ชดั เจน
แต่ไซเบอร์ ก็เป็ นกลยุทธ์ในการป้องกันที่นา่ สนใจส�ำหรับกองทัพเรื อ
สหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมจนกว่าจะสามารถใช้ มาตรการตอบโต้
ที่เชื่อถือได้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้ การใช้ ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำต้ องมีการประสาน
งานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกองทัพเรื อกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนและกองก�ำลังปื นใหญ่ที่สองแห่งกองทัพปลดปล่อย
ประชาชน และการประสานงานดังกล่าวส่วนใหญ่ต้องพึง่ พา
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ ข่าวกรอง การตรวจการณ์และการลาดตระเวนเพื่อ
ให้ ระบบท�ำงานได้ ตามที่ตงใจไว้
ั้
สหรัฐฯ ซึง่ อยูใ่ นระดับแนวหน้ าใน
เรื่ องการท�ำสงครามเต็มรูปแบบ มีบคุ ลากรชันยอดที
้
่ปฏิวตั โิ ครงสร้ าง

พื ้นฐานด้ านการสื่อสารและการควบคุมตลอดจนการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
กองทัพสหรัฐฯ และประชาคมข่าวกรองอาจจัดการกับภัยคุกคามจาก
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำได้ อย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างเช่น การรบกวน
ระบบการสื่อสารที่ใช้ ระบุเป้าหมาย นอกจากนี ้ การท�ำงานของระบบ
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำก็อาจมีข้อบกพร่องอยูห่ ลายประการที่เห็น
ได้ ชดั เจน
นอกจากความเสี่ยงที่จะเกิดกับหมูเ่ รื อบรรทุกเครื่ องบินและกอง
เรื อคุ้มกันของสหรัฐฯ แล้ ว ประเทศต่าง ๆ ในเขตชายฝั่ งของโลกก็จะ
พบว่ากองทัพเรื อและเรื อสินค้ าของตนมีความเสี่ยงด้ วยเช่นกัน และ
ประเทศเหล่านี ้จะมองหามาตรการตอบโต้ เช่น การเพิ่มกองเรื อด�ำ
น� ้ำ เรื อด�ำน� ้ำเป็ นระบบที่ส�ำคัญส�ำหรับการสงครามยุคใหม่ แต่ใน
แง่การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและการด�ำรงไว้ ซงึ่ บูรณภาพแห่ง
ดินแดนโดยไม่ก่อความรุนแรงนัน้ เรื อผิวน� ้ำที่มองเห็นได้ (และควรมี
ความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ) จะเหมาะส�ำหรับการรักษาความ
สงบมากกว่า แต่นา่ เสียดายที่เรื อประเภทนี ้จะเป็ นเรื อที่มีความเสี่ยง
มากขึ ้นอย่างแน่นอนจากขีปนาวุธข้ ามขอบฟ้า ฝูงโดรนและขีปนาวุธ
ต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำ เรื อด�ำน� ้ำต่อต้ านความเสี่ยงด้ วยทรัพยากรอันยอด
เยี่ยมของตน ซึง่ มีอยูใ่ นการปฏิบตั งิ านที่เป็ นความลับและขีดความ
สามารถในการโจมตีครัง้ แรกหากมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้น
ด้ วยขอบเขตและการแพร่กระจายภัยคุกคามดังกล่าวที่เป็ นไปได้
และข้ อจ�ำกัดทางด้ านเทคโนโลยีล้วน ๆ ในการต่อต้ านภัยคุกคามที่มี
อยู่ ประเทศต่าง ๆ ควรปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาจ�ำกัดอาวุธเพื่อยับยัง้
การแพร่กระจายของระบบขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำ ดีเอฟ-21ดี และ
ดีเอฟ-26 ไม่ใช่ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำรุ่นแรกของโลก สหภาพ
โซเวียตมีขีปนาวุธ อาร์ -27เค (แม้ จะมีความสามารถในการบรรทุก
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น� ้ำหนักน้ อยกว่าและมีพิสยั ใกล้ กว่า) ในปี พ.ศ. 2518 แต่ขีปนาวุธ
เหล่านี ้ถูกน�ำออกจากการปฏิบตั กิ ารอันเป็ นผลมาจากการบังคับใช้
สนธิสญ
ั ญาการเจรจาจ�ำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ นอกจากนี ้ ยาน
ร่อนความเร็ วเหนือเสียง วู-14 รุ่นทดสอบของจีน ซึง่ ขณะนี ้เรี ยกว่า ซี
เอฟ-ดีเอฟ ซึง่ ได้ ผา่ นการทดสอบการบินอย่างน้ อยเจ็ดครัง้ ก็มีระบบ
อาวุธที่อาจสามารถจับต�ำแหน่งเรื อที่ก�ำลังเคลื่อนที่ได้ จากระยะทาง
ที่ไกลมาก ดีเอฟ-26 มีความสามารถในการบรรทุกหัวรบต่อต้ านเรื อ
ผิวน� ้ำดังกล่าว
ผู้ก�ำหนดนโยบายสหรัฐฯ ควรเป็ นผู้น�ำในกลยุทธ์การปฏิสมั พันธ์
แบบพหุภาคีเพื่อจ�ำกัดการแพร่กระจายขีดความสามารถดังกล่าว แม้
จะเป็ นความท้ าทายอย่างยิ่ง แต่ข้อตกลงเพื่อลดการแพร่กระจายของ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็ นภัยคุกคามก็สามารถบรรลุผลส�ำเร็ จได้
จริ งดังที่เห็นได้ จากสนธิสญ
ั ญาการเจรจาจ�ำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์
ฉบับที่ 1 และ 2

ที่มีโครงสร้ างชัดเจน สหรัฐฯ จะสามารถท�ำงานเพื่อเสริ มสร้ าง
บรรทัดฐานทางพฤติกรรมและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อขจัด
ความคลุมเครื อและช่องโหว่ที่ท�ำให้ จีนสามารถสร้ างเกาะเจ็ดแห่ง
ขึ ้นมาได้ (เกาะที่แปดก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการสร้ าง) และใช้ สงิ่ เหล่านี ้
เป็ นข้ ออ้ างในกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดน ตัวอย่างเช่น การลงนาม
ในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทางทะเลหรื อเครื่ องมือ
ที่ก�ำหนดขึ ้นในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันอาจเป็ นขันตอนที
้
่น�ำไปสูก่ าร
ปฏิสมั พันธ์แบบพหุภาคีที่ส�ำคัญในประเด็นเกี่ยวกับทะเลที่รวมถึงข้ อ
จ�ำกัดเกี่ยวกับขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำส�ำหรับประเทศต่าง ๆ ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในสนธิสญ
ั ญาพหุภาคี
ใหม่อีกครัง้ อาจให้ ผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของบรรทัดฐานทาง
พฤติกรรมส�ำหรับประเทศต่าง ๆ และการสร้ างความแข็งแกร่งของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ด้ วยการใช้ สถาบันต่าง ๆ และเครื่ องมือทางนโยบายบางอย่างให้
ได้ ประโยชน์มากขึ ้น สหรัฐฯ และพันธมิตรอาจสามารถ
สนับสนุนองค์การสหประชาชาติและเครื่ องมือระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ให้ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้น พร้ อมกับลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากความขัดแย้ งและจัดการ
กับภัยคุกคามที่แพร่กระจายจากมหาอ�ำนาจ ต่าง ๆ ที่
ก�ำลังเติบโต
ขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำเป็ นวิธีการทางเทคนิคของ
จีนในการแก้ ปัญหาที่จีนมองว่าเกิดขึ ้นในเขตอิทธิพล
ของตน การแก้ ปัญหาทางด้ านนโยบายจะช่วยให้
สหรัฐอเมริ กาลดการแพร่กระจายของระบบขีปนาวุธต่อ
ต้ านเรื อผิวน� ้ำเหล่านี ้ได้ ในระดับนานาชาติ นอกจากนี ้ยัง
สามารถลดความตึงเครี ยดโดยการพัฒนากลยุทธ์ทาง
นโยบาย ระบบและทรัพยากรที่จะช่วยให้ หมูเ่ รื อบรรทุก
เครื่ องบินและกองเรื อคุ้มกันและทรัพยากร
อื่น ๆ ของกองทัพเรื อสหรัฐฯ ด�ำเนินการปฏิบตั กิ ารต่อไป
ได้ สหรัฐฯ และบรรดาผู้น�ำต่าง ๆ ที่เป็ นสมาชิกองค์การ
สนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) อาจน�ำบทเรี ยนที่
เรือของหน่ วยยามฝั่งจีนพยายามปิ ดกั้นเรือของรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ ทกี่ ำ� ลังปฏิบัตภิ ารกิจ
ได้ จากกรณีพิพาทที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้
การส่ งก�ำลังเพิม่ เติมใกล้ กบั แนวปะการังเซกันด์ โทมัส โชล ในทะเลจีนใต้ ในเดือน
ไปใช้ อย่างชาญฉลาดในการพัฒนากฎหมายระหว่าง
มีนาคม พ.ศ. 2557 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ประเทศรุ่นต่อ ๆ ไป ที่จะสามารถลดพฤติกรรมเชิง
ลบของประเทศต่าง ๆ ได้ ก่อนที่การแข่งขันทางด้ าน
อาจมีการก�ำหนดวิธีแก้ ปัญหาทางด้ านนโยบายในระยะยาวเพื่อ ทรัพยากรจะขยายตัวออกไปนอกพรมแดน (และเส้ นทางการเดินเรื อ)
ลดภัยคุกคามจากขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดย
การใช้ ประโยชน์จากอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและตลาดและการใช้
เฉพาะที่เป็ นอันตรายต่อสหรัฐอเมริ กา พันธมิตรและผลประโยชน์ร่วม ตลาดแรงงานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ก็เป็ น
กันของชาติเหล่านี ้ การด�ำเนินการผ่านองค์กรต่าง ๆ อาทิ ศาลโลก ณ ส่วนหนึง่ ในการตอบโต้ ประเทศต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ติ นคล้ ายกับจีนและ
กรุงเฮก และองค์การสหประชาชาติ ท�ำให้ การท�ำงานบรรลุผลส�ำเร็ จ พยายามที่จะยัว่ ยุหรื อละเมิดเพื่อนบ้ านที่มีขนาดเล็กกว่าเช่นกัน
อย่างดีเยี่ยมในด้ านการเสริ มสร้ างบรรทัดฐานและโครงสร้ างระหว่าง
ประเทศ แม้ จะมีการวิพากษ์ วิจารณ์โดยชอบธรรมจากองค์กรระหว่าง การแก้ปัญหาทางด้านนโยบาย
การสะสมขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำส่งผลกระทบต่อขีดความ
ประเทศต่าง ๆ ในปั จจุบนั แต่สหรัฐอเมริ กาจ�ำเป็ นต้ องยอมรับและ
สามารถของกองทัพสหรัฐฯ ในการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงด้ าน
เข้ าไปมีสว่ นร่วมในสถาบันระหว่างประเทศอีกครัง้ เพื่อรักษาความ
ความมัน่ คง เมื่อระเบิดนิวเคลียร์ ได้ เปลี่ยนโฉมหน้ าการสงคราม
เป็ นหนึง่ ของตน แม้ อาจต้ องมีการประนีประนอมกันบ้ างก็ตาม
อุตสาหกรรมโดยการลดการใช้ ก�ำลังพลจ�ำนวนมากในภาคสนาม
เครื่ องมือทางการเมืองของสหรัฐฯ มีอิทธิพลอย่างกว้ างขวาง
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการสื่อสารและจรวดที่มีความก้ าวหน้ าก็เช่น
ดังที่เป็ นอยู่ ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาทางด้ านนโยบายแบบพหุภาคี
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เดียวกัน สิง่ เหล่านี ้ท�ำให้ การยิงอาวุธท�ำได้ ในระยะไกลขึ ้นและมีความ
แม่นย�ำมากขึ ้น และเปลี่ยนแปลงแผนการค�ำนวณในการสงคราม
ของกองทัพเรื อตลอดจนมุมมองของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับอิทธิพล
ในภูมิภาคและเขตอิทธิพลต่าง ๆ
ในระหว่างการแสวงหาระบบป้องกันรุ่นต่อไปที่จะช่วยให้ เรื อ
ของกองทัพเรื อสหรัฐฯ ปฏิบตั กิ ารได้ โดยมีความมัน่ คงทางกายภาพ
สหรัฐฯ จ�ำเป็ นต้ องแก้ ไขปั ญหาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เหล่านี ้ในระดับนโยบาย และเริ่ มความพยายามในระดับนานาชาติ
เพื่อลดการขยายตัวของระบบขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำก่อนที่มนั จะ
กลายเป็ นภาระ
มุมมองทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับภัยคุกคามนี ้บ่งชี ้ว่ากองทัพทัว่ โลก
จะหมกมุน่ อยูก่ บั กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้ านกัน
และกันจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในสนธิสญ
ั ญาที่สมเหตุสมผล
ดังที่เห็นได้ จากสนธิสญ
ั ญาจ�ำกัดอาวุธต่าง ๆ ที่ผา่ นมา
โลกก�ำลังเข้ าสูย่ คุ ของการสู้รบระยะไกล และจะเป็ นอันตราย
อย่างยิ่งหากไม่มีนโยบายที่เป็ นการวางแผนล่วงหน้ าเพื่อจ�ำกัดระบบ
และเครื่ องมือที่จะถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อการสู้รบในสงคราม
ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพจะช่วยยับยังไม่
้ ให้ ประเทศต่าง ๆ มี
ปฏิกิริยาตอบสนองที่รุนแรงเกินไปและเพิ่มระดับความไม่เป็ นมิตร สิง่
ที่ส�ำคัญยิ่งคือผู้น�ำต่าง ๆ ของโลกจะต้ องค�ำนึงถึงความเป็ นมนุษย์
อยูเ่ สมอในขณะที่แก้ ไขความขัดแย้ ง และการปฏิบตั นิ ี ้จะได้ ผลดีที่สดุ
เมื่อมีการสร้ างความสัมพันธ์ในการท�ำงานแบบมืออาชีพระหว่างคู่

นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี
(ขวา) พบปะกับนายเร็กซ์
ทิลเลอร์ สัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ างประเทศ
สหรัฐฯ ทีก่ รุงปักกิง่ ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560

ปรปั กษ์ ซึง่ มักจะเกิดขึ ้นในระดับ
กองทัพ
การแสดงก�ำลังอ�ำนาจในพื ้นที่
ส่วนหน้ าโดยใช้ กำ� ลังพลแทนการ
ใช้ เครื่องมือทางไกลนันมี
้ ข้อดีแม้
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
จะมีความเสีย่ งเกิดขึ ้น ผู้กำ� หนด
นโยบายและผู้นำ� ต่าง ๆ ของกอง
ทัพต้ องพิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและยุทธวิธีเหล่า
นี ้จะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจและสภาพการณ์ทเี่ ป็ นอยูข่ องโลก เพือ่
ป้องกันไม่ให้ เกิดสงคราม เส้ นทางคมนาคมทางทะเลจะต้ องเปิ ดกว้ าง
ส�ำหรับการค้ า และต้ องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและกองทัพ
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์เป็ นมาตรการเชิงป้องกันที่มีสว่ น
ช่วยอย่างมากในสงครามอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนื่องจากเป็ นองค์
ประกอบที่ส�ำคัญอย่างหนึง่ ของโลกยุคใหม่ อย่างไรก็ตาม มันแทบ
จะไม่ใช่โครงสร้ างที่ยงั่ ยืนถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเมือง
ของโลกได้ ความขัดแย้ งต่าง ๆ ยังสามารถเกิดขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ เนื่องจากความขาดแคลนและการแข่งขันทางด้ านทรัพยากร หลัก
ประกันทางการค้ าและการคมนาคมระหว่างประเทศที่กองทัพเรื อ
สหรัฐฯ ด�ำรงไว้ ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผา่ นมาอาจถูกท�ำลายลงได้ เว้ น
แต่จะมีการน�ำเจตจ�ำนงทางการเมืองไปใช้ อย่างเหมาะสมที่จะช่วย
ลดภัยคุกคามที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีขีปนาวุธต่อต้ านเรื อผิวน� ้ำและ
ระบบที่คล้ ายคลึงกัน o
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การสร้างความร่
ว
มมื
อ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
กองทัพเรื อศรี ลงั กา ยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อน�ำไปใช้ ในการต่อสู้กบั ความท้ าทายด้ านความมัน่ คง
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

พล.ร.ต. ธรรมเมนดรา เวทเทวะ

เป็ นผู้อ�ำนวยการการปฏิบตั กิ ารทัว่ ไปของกองทัพเรื อศรี ลงั กา
ซึง่ ได้ เพิ่มการปฏิสมั พันธ์และความร่วมมือแบบพหุภาคีกบั
กองทัพเรื ออื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้ าร่วมการประชุมสมุททา
นุภาพนานาชาติครัง้ ที่ 22 ที่วิทยาลัยการทัพเรื อสหรัฐฯ ในรัฐ
โรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริ กา พล.ร.อ. เวทเทวะได้ สนทนากับ
ฟอรัม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกองทัพเรื อศรี ลงั กาจาก
องค์กรพิธีการไปเป็ นกองก�ำลังทางทหาร

ก�ำลังพลของกองทัพศรีลงั กาเข้ า
ร่ วมการฝึ กร่ วมในพืน้ ทีช่ ายฝั่งทาง
ตะวันออกของเมืองบัตติคาลัว
เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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ฟอรัม: นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา

รัฐบาลศรี ลงั กาได้เป็ นเจ้าภาพการประชุม
นานาชาติ ประจ� ำปี ว่าด้วยเรื ่องความมัน่ คง
ระหว่างประเทศทีเ่ รี ยกว่าการประชุมกอลล์
ไดอะล็อก กรุณาเล่าให้ฟังว่าการประชุมนีม้ ี
การพัฒนาอย่างไรและมี ส่วนช่วยในการแก้
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น การต่อสูก้ บั การก่อการ
ร้ายและการค้ายาเสพติ ดอย่างไร
พล.ร.ต. เวทเทวะ: ได้ ครับ กองทัพเรือศรี
ลังกาได้ จดั การประชุมนี ้ขึ ้นตังแต่
้ ปี พ. ศ.
2553 ภายใต้ แนวทางของกระทรวงกลาโหม
เราจัดการประชุมได้ เป็ นผลส�ำเร็จมาแล้ วหก
ครัง้ และผมคิดว่าการประชุมในปี พ.ศ. 2559
นันถื
้ อเป็ นครัง้ ทีพ่ เิ ศษ ผู้แทนระดับสูงสุดจาก
กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก
ได้ เข้ าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้ อมด้ วยผู้
บัญชาการกองทัพเรืออินเดีย ผู้บญ
ั ชาการ
กองทัพเรือจากหกถึงเจ็ดประเทศ และผู้แทน
จากประเทศ ต่าง ๆ กว่า 40 ประเทศ การ

ประชุมครัง้ แรกนันมี
้ ผ้ เู ข้ าร่วมประมาณ 10
ประเทศ และพัฒนาขึ ้นมาจนถึงระดับนี ้ ศรี
ลังกาเป็ นประเทศที่โดยปกติแล้ วกองทัพ
เรื อจะไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กบั ใคร แต่กลับ
สามารถเข้ าร่วมในการประชุมที่สร้ างสรรค์ได้
นอกเหนือจากระดับของการมีสว่ นร่วมแล้ ว
ผู้เข้ าร่วมประชุมก็มีความหลากหลายมาก
ขึ ้น องค์กรหลายแห่งที่ก�ำกับดูแลหรื อท�ำงาน
ด้ านกิจการทางทะเล เช่น องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ู
ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงานป้องกัน
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ ประเทศต่าง ๆ ที่ลงนามใน
ข้ อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือระดับภูมิภาค
เพื่อการต่อต้ านการปล้ นสะดมทางน� ้ำและ
การปล้ นเรื อโดยใช้ อาวุธในเอเชีย องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐานและ
องค์กรอื่น ๆ ก�ำลังจะเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุม
ถาวร องค์กรวิจยั อื่น ๆ อีกหลายแห่งจากทัว่

โลกได้ เข้ าร่วมการอภิปรายต่าง ๆ ท�ำให้ การ
ปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวด�ำเนินไปอย่างมีชีวิตชีวา
และมีความครอบคลุม
ผมควรพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า
นอกจากการประชุมกอลล์ ไดอะล็อก แล้ ว
ยังมีการประชุมอื่น ๆ เช่น การประชุมกองทัพ
เรื อภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก และการประชุม
ว่าด้ วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรื อใน
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่น�ำไปสูข่ ้ อตกลง
ด้ านความมัน่ คงที่สร้ างสรรค์ ในศรี ลงั กา เรา
เสริ มสร้ างความมุง่ มัน่ ของเราในด้ านต่าง ๆ
ที่เราห็นพ้ องต้ องกัน และบรรดาประเทศที่ไม่
ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรอื่น ๆ ก็สามารถ
เข้ าร่วมและสร้ างความมุง่ มัน่ ที่เหมือนกันได้
ในการแบ่งปั นประสบการณ์ ความมุง่ มัน่ ใน
การจัดหาทรัพยากรและแสดงความคิดเห็น
ท้ ายที่สดุ แล้ ว การประชุมนี ้เป็ นกระบวนการ
ที่ครอบคลุมและท�ำให้ เราได้ แนวทางร่วมกัน
เพื่อจัดการกับภัยคุกคามร่วมกัน
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ฟอรัม: ด้วยทีต่ งั้ ทางภูมิศาสตร์ เชิ งยุทธศาสตร์ ทางตอนใต้ของอิ นเดีย

อย่างมหาศาลต่อกองทัพเรื อศรี ลงั กา ความร่วมมือที่ใกล้ ชิดท�ำให้ เรา
ภัยคุกคามในยุคปั จจุบนั ได้ผลักดันให้กองทัพเรื อศรี ลงั กาต้องเปลีย่ นตัว ท�ำงานร่วมกันได้ อย่างสบายใจ การท�ำงานกับหน่วยยามฝั่ งของอินเดีย
เองจากกองทัพเรื อทีป่ ฏิ บตั ิ งานพิ ธีการเป็ นส่วนใหญ่ไปเป็ นกองก�ำลัง
ก็เช่นเดียวกัน เราปรึกษาหารื อกันอย่างตรงไปตรงมา และเนื่องจาก
ทหาร การเป็ นพันธมิ ตรกับกองทัพเรื อ ต่าง ๆ ทีม่ ี ขนาดใหญ่กว่าช่วย
กิจกรรมเหล่านี ้เป็ นการปฏิสมั พันธ์แบบทวิภาคีระหว่างกองทัพเรื อซึง่
กระตุน้ การเปลีย่ นแปลงนีอ้ ย่างไร
ท�ำงานร่วมกันมาเป็ นเวลานาน เราจึงรู้สกึ สบายใจและน�ำการตัดสินใจ
พล.ร.ต. เวทเทวะ: กองทัพเรื อศรี ลงั กาต้ องเปลี่ยนแปลงไปพร้ อม ๆ
ไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยง่าย ความร่วมมือของเราในการลาดตระเวนร่วมและ
กับกองทัพบกและกองทัพอากาศจากกองทัพเรื อพิธีการเป็ นกองก�ำลัง
การตรวจการณ์ชายฝั่ งมีความมัน่ คงดีแล้ วและได้ ผลลัพธ์ที่ดี คุณถาม
ที่แข็งแกร่งที่สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ หลากหลายในเวลาเดียวกันอัน
เรื่ องการลักลอบขนคนเข้ าเมืองและการค้ ายาเสพติด ในภารกิจนี ้เราใช้
เนื่องจากความขัดแย้ ง (สงครามภายในกับกลุม่ พยัคฆ์ทมิฬ) ที่เริ่ มขึ ้นใน เรื อที่คอ่ นข้ างเล็ก การจับกุมผู้ต้องสงสัยต้ องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) และต้ นทศวรรษที่ 1980 กองทัพเรื อในการลาดตระเวนร่วม
(พ.ศ. 2523-2532) รัฐบาลศรี ลงั กาแต่ละชุดที่เข้ ารับช่วงบริ หารประเทศ
กับประเทศอย่างปากีสถานและบังกลาเทศ ความร่วมมือของเรา
ไม่ได้ ตงใจที
ั ้ ่จะมีกองทัพที่ใหญ่ขึ ้นนับตังแต่
้ ได้ รับเอกราช และถ้ าไม่ใช่
เป็ นไปด้ วยดี ผมต้ องพูดเลยว่า ส่วนใหญ่แล้ วกองทัพเรื อศรี ลงั กาเป็ น
เพราะการก่อความไม่สงบ เราก็คงจะไม่เพิ่มก�ำลังกองทัพจนถึงระดับนี ้ ผู้ได้ รับประโยชน์ หลังจากที่ความขัดแย้ งภายในสิ ้นสุดลง ชาวศรี ลงั กา
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป รัฐบาลของทุกประเทศก็จะตระหนักถึง
จ�ำนวนมากได้ เริ่ มย้ ายไปอยูท่ ี่ออสเตรเลียในลักษณะของผู้ขอลี ้ภัย
ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ
รัฐบาลของทังสองประเทศเข้
้
าใจปั ญหานี ้ผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
เรื อ เราเป็ นประเทศติดทะเลตามที่ตงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ประชาคมโลกจึง ความเข้ าใจและความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้
คาดหวังให้ เราปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของเราในการรักษาความปลอดภัย เข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมายและผู้ขอลี ้ภัยนี่เองที่น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ เมื่อ
ในเส้ นทางคมนาคมทางทะเล และเป็ นส่วนหนึง่ ของภารกิจส�ำคัญใน
จ�ำแนกได้ ระหว่างผู้อพยพทางเศรษฐกิจและผู้ขอลี ้ภัยจากภาวะที่ถกู
การรักษาความปลอดภัยในมหาสมุทร เราต้ องพึง่ พาท่าเรื อขนส่งที่มี
กดขี่ มันก็จะช่วยให้ เราพบหนทางแก้ ปัญหา การแบ่งปั นข้ อมูลที่มาก
กิจกรรมคับคัง่ เราจึงต้ องบริ หารจัดการความมัน่ คงของมหาสมุทรให้ ได้ ขึ ้นและโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อปรับปรุง
อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื อข่ายการตรวจการณ์ของเราช่วยให้ เราสามารถลดจ�ำนวนคนเข้ า
ในแง่ของความร่วมมือนัน้ สิง่ ที่เราได้ เผชิญคือการสงครามแบบ
เมืองอย่างผิดกฎหมายได้ อย่างรวดเร็ว
อสมมาตรหรื อการสงครามนอกแบบที่หน่วยก่อการร้ ายได้ เริ่ มกระท�ำต่อ
มีบทเรี ยนที่ต้องเรี ยนรู้ บรรดาประเทศที่อยูต่ ดิ ทะเลสามารถสร้ าง
เรา ในแง่ของการเผชิญกับการสงครามแบบอสมมาตร ผมไม่คดิ ว่าเรา ความร่วมมือแบบพหุภาคีและทวิภาคี ความส�ำเร็จจะขึ ้นอยูก่ บั วิธีการ
จะได้ รับความช่วยเหลือมากนักเพราะมันเป็ นการสงครามที่มีลกั ษณะ
และความมุง่ มัน่ ที่จะมีสว่ นร่วม ความร่วมมือแบบทวิภาคีจะได้ ผลดี
เฉพาะ มันเป็ นยุคแห่งบทเรี ยนอันทรหดที่เราได้ เรี ยนรู้จากความล้ ม
เมื่อคูแ่ ข่งของทังสองประเทศนั
้
นเป็
้ นคูแ่ ข่งโดยตรง การสื่อสารเชิงกล
เหลวและประสบการณ์อนั ขมขื่น เราต้ องเผชิญกับยุทธวิธีของฝ่ ายตรง
ยุทธ์และเชิงปฏิบตั กิ ารท�ำให้ การด�ำเนินงานเพื่อแก้ ปัญหาท�ำได้ โดยง่าย
ข้ ามที่ไร้ ความปรานี เรื อพลีชีพที่ตอ่ สู้ทา่ มกลางหมูเ่ รื ออื่น ๆ ที่มีความ
และช่วยพันธมิตรในการพัฒนาศักยภาพ เรามีความร่วมมือกับมัลดีฟ
้ นสิง่ ที่ยากที่จะต่อสู้ เราได้
คล่องแคล่วสูงโดยใช้ วิธีการที่บ้าระห�่ำนันเป็
ส์อย่างจริ งจัง มัลดีฟส์ชว่ ยเราในช่วงที่มีการก่อความไม่สงบโดยการให้
ตระหนักว่าเราไม่มีใครเป็ นแบบอย่างให้ เรี ยนรู้ เราจึงต้ องค้ นหาแนว
ข้ อมูลที่สำ� คัญมาก และยังได้ ตรวจพบเรื อที่สง่ กระสุนไปให้ กบั กลุม่ ผู้ก่อ
ความคิดของเราเองจากประสบการณ์ของเราเอง
ความไม่สงบ ขณะนี ้เราก�ำลังแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับคนเข้ าเมืองอย่างผิด
ส�ำหรับความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ นัน้ เราโชคดีที่ได้ เทคโนโลยีที่ กฎหมายและการค้ ายาเสพติด และความร่วมมือของเรามีความจริ งใจ
ท�ำให้ เราสามารถมีเรื อที่ต้องการ ซึง่ จะต้ องมีความแข็งแกร่ง รวดเร็วและ ในระดับสูงสุด
คล่องแคล่วในการต่อสู้ในการสงครามชายฝั่ ง เราได้ รับความช่วยเหลือ
ฟอรัม: ท่านได้อธิ บายว่าศรี ลงั กาเป็ น “ประเทศทีเ่ ป็ นกลางทีต่ งั้ อยู่
จากบางประเทศในด้ านการจัดหาเทคโนโลยีที่จ�ำเป็ นเพื่อหาต�ำแหน่ง
ในชัยภูมิอนั เหมาะสม” ด้วยเหตุนี้ ศรี ลงั กาจึงสามารถเป็ นศูนย์กลาง
โจมตีและท�ำลายผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นข้ าศึก
การชุมนุมของกองทัพต่าง ๆ ทีโ่ ดยปกติ แล้วจะไม่ค่อยมี ปฏิ สมั พันธ์ ซึ่ง
ฟอรัม: เนือ่ งจากท่านต้องปกป้ องดูแลประเทศทีเ่ ป็ นเกาะ การพิทกั ษ์ แนว กันและกัน การปรึ กษาหารื อในระดับนานาชาติ เหล่านี ้ เช่น การประชุ
ชายฝั่งจากการเข้าเมืองทีผ่ ิดกฎหมายและการลักลอบขนยาเสพติดจึง
มกอลล์ ไดอะล็อก ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ ดา้ นความมัน่ คงในภูมิภาค
เป็ นงานทีส่ �ำคัญ ศรี ลงั กาสือ่ สารกับประเทศเพือ่ นบ้านอย่างไรในเรื ่องการ อิ นโดเอเชี ยแปซิ ฟิกอย่างไร
พล.ร.ต. เวทเทวะ: ผมคิดว่าเมื่อเราเรี ยกตนเองว่าประเทศที่เป็ นกลาง
รับมือกับภัยคุกคามทีอ่ าจเกิ ดขึ้นเหล่านี ้
พล.ร.ต. เวทเทวะ: การเผชิญหน้ ากับการเข้ าเมืองที่ผิดกฎหมายและ
สิง่ ที่เราพยายามจะแสดงให้ เห็นคือเราพร้ อมที่จะปฏิสมั พันธ์อย่างเท่า
การลักลอบขนยาเสพติดต้ องอาศัยความร่วมมือ แต่การสื่อสารเชิงกล
เทียมกับทุกประเทศที่มีความมุง่ มัน่ เหมือนกันเพื่อส่งเสริ มความมัน่ คง
ยุทธ์และการแบ่งปั นข้ อมูลเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการต่อต้ านภัยคุกคามเกือบ ทางทะเล เราต้ องการให้ การค้ าและการขนส่งตามเส้ นทางคมนาคมทาง
ทังหมด
้
อินเดียซึง่ เป็ นประเทศเพื่อนบ้ านที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ ของเราคอย
ทะเลระหว่างระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ในอินโดเอเชียแปซิฟิกด�ำเนินต่อไป
ให้ ความช่วยเหลืออยูเ่ สมอในด้ านการพัฒนาศักยภาพและขีดความ
โดยไม่ถกู รบกวน ความจริ งอย่างหนึง่ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับคือ ภูมิภาคนี ้จะ
สามารถ อินเดียได้ ให้ ทรัพยากรและการฝึ กแก่เรา ซึง่ เป็ นประโยชน์
มีการเติบโตมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของโลกตลอดทศวรรษต่อ ๆ ไป ดังนัน้
60

IAPD FORUM

นายทหารนายหนึ่งจากเรือ ยูเอสเอส นิวออร์ ลนี ส์ สนทนากับบรรดานายทหารของกองทัพเรือศรีลงั กาเกีย่ วกับขีดความ
สามารถของเฮลิคอปเตอร์ สหรัฐฯ ในระหว่ างการเทียบท่ าทีก่ รุงโคลัมโบในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 รอยเตอร์

เส้ นทางขนส่งพลังงานและการค้ าสายนี ้จึงได้ กลายเป็ นเส้ นทางหนึง่ ที่
ส�ำคัญที่สดุ ในโลก
เราจ�ำเป็ นต้ องร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่มีมมุ มองที่คล้ ายกันเกี่ยว
กับการพัฒนาเหล่านี ้ และพัฒนากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับหลักนิตธิ รรม
และเสรี ภาพในท้ องทะเล ความร่วมมือใดก็ตามที่เราสร้ างขึ ้นจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันและควรช่วยในการพัฒนาเสถียรภาพ
ของภูมิภาคทังหมดในแง่
้
ของอาณาเขตทางทะเล ในบริ บทนี ้ เมื่อเรา
พูดถึงความเป็ นกลาง เราพิจารณาที่คณ
ุ ภาพและแนวความคิดใน
การปฏิสมั พันธ์ตลอดจนความถี่ในการมีปฏิสมั พันธ์ของเรา ส�ำหรับ
บางประเทศ เมื่อได้ เชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวกับการประชุมกอลล์
ไดอะล็อก ก็ยินดีที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ของการประชุมนี ้ เนื่องจากประเทศ
เหล่านี ้ไม่คอ่ ยได้ ร่วมชุมนุมกันเพื่อหารื อเกี่ยวกับปั ญหาทางทะเล
ความจริ งที่วา่ ประเทศดังกล่าวยินดีที่จะร่วมหารื อเกี่ยวกับปั ญหา
เหล่านันในการประชุ
้
มกอลล์ ไดอะล็อก คือสิง่ ที่พิเศษ ด้ วยเหตุนี ้
การประชุมกอลล์ ไดอะล็อกจึงเป็ นพื ้นที่ชมุ นุมที่ประเทศต่าง ๆ ที่มี
แนวทางที่แตกต่างกันในเรื่ องเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิค ได้
ระบุภยั คุกคามร่วมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างที่มีอยูแ่ ต่เดิม ผม
คิดว่าแนวทางของศรี ลงั กาคือเราพร้ อมที่จะปฏิสมั พันธ์กบั ทุกประเทศ
อย่างไม่ล�ำเอียง โดยไม่เพียงแต่จะมุง่ เน้ นที่แนวความคิดเท่านัน้ แต่ยงั
มุง่ เน้ นที่คณ
ุ ภาพ ความถี่และผลประโยชน์ร่วมกันจากการปฏิสมั พันธ์
นัน้ การประชุมกอลล์ ไดอะล็อกและการประชุมแบบตัวต่อตัวท�ำให้ เรา
สามารถเข้ าใจปั ญหาต่าง ๆ และพัฒนาบทบาทที่กองทัพเรื อศรี ลงั กา
ควรจะปฏิบตั ิ และเพื่อก�ำหนดความมุง่ มัน่ ของเราในการสร้ างความ
ร่วมมือกับกองทัพเรื ออื่น ๆ ในบริ บทของกองทัพเรื อสหรัฐฯ ความร่วม
มือของเราบรรลุผลส�ำเร็ จที่ยอดเยี่ยม และจะพัฒนาขึ ้นจนถึงระดับที่
สูงมากในหลาย ๆ ปี ข้ างหน้ า

ฟอรัม: กองทัพเรื อศรี ลงั กาได้ท�ำงานร่ วมกับกองทัพขนาดใหญ่บาง

แห่งในโครงการแบ่งปั นข้อมูลเพือ่ เพิ่ มความตระหนักรู้สถานการณ์ ทาง
ทะเล กรุณาอธิ บายว่าโครงการเหล่านีช้ ่วยให้ศรี ลงั กามี ความก้าวหน้า
อย่างไร
พล.ร.ต. เวทเทวะ: เราไม่ใช่แค่ท�ำงานร่วมกับกองทัพขนาดใหญ่

เท่านัน้ แต่เราท�ำงานกับทุกคน ตามที่ผมได้ อธิบายไว้ ก่อนหน้ านี ้ เรา
ท�ำงานตามแนวความคิดในเรื่ องผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์
ของทังภู
้ มิภาค ในการท�ำงานร่วมกับกองทัพเรื ออินเดียซึง่ เป็ นหนึง่ ใน
กองทัพเรื อที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นประเทศเพื่อนบ้ านที่ใกล้ ที่สดุ
ของเรา เราก�ำลังใช้ ระบบการแจ้ งข้ อมูลเรื ออัตโนมัตริ ่วมกัน (ระบบนี ้
จะระบุข้อมูลเรื อโดยใช้ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ดาวเทียม) ส�ำหรับการค้ นหาและกู้ภยั เราได้ รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ สนับสนุนระบบตรวจการณ์
ชายฝั่ งของเราในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน เรดาร์ และมาตรการในการ
สร้ างขีดความสามารถอื่น ๆ
เราจ�ำเป็ นต้ องมีความคืบหน้ าอย่างรวดเร็ วเพื่อผสานเชื่อมโยง
ภาพรวมทางทะเลร่วมกันเข้ ากับศูนย์บญ
ั ชาการและควบคุม จากนัน้
เราจะสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อด�ำเนินภารกิจค้ นหา
และกู้ภยั ได้ ในทันทีโดยร่วมมือกับกองทัพเรื ออื่น ๆ เพื่อจัดการกับ
ภัยคุกคามในระดับต่าง ๆ รวมถึงการประมงผิดกฎหมายที่ไม่มีการ
รายงานและไร้ การควบคุม นัน่ คือความคาดหวังในอนาคต เพื่อการนี ้
เราต้ องมีเครื อข่ายที่เชื่อมต่อกัน เราจ�ำเป็ นต้ องมีการพัฒนาเทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนจากประเทศอื่น ๆ สหรัฐฯ ให้ ความ
ช่วยเหลือในเรื่ องระบบตรวจการณ์ชายฝั่ ง เราก�ำลังวางแผนที่จะ
ท�ำงานร่วมกับอินเดียและสหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ วยที่ตงของเรา
ั้
เราสามารถตรวจสอบเส้ นทาง
คมนาคมทางทะเลที่ส�ำคัญทางตอนใต้ ของศรี ลงั กา ความกว้ างใหญ่
ของมหาสมุทรคือความท้ าทาย เรามีกองก�ำลังไม่เพียงพอ เราจึง
ประสบความยากล�ำบากในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ อย่างทัน
ท่วงที ทุกประเทศยอมรับว่าการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยในพื ้นที่
มหาสมุทรขนาดใหญ่ไม่สามารถท�ำได้ โดยประเทศใดประเทศหนึง่
เพียงล�ำพัง ทางเลือกเดียวที่มีอยูค่ ือการสร้ างความร่วมมือและการ
แบ่งปั นข้ อมูลเพื่อให้ เราสามารถส่งทรัพยากรที่มีอยูจ่ �ำกัดไปยังพื ้นที่ที่
เหมาะสมได้ อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม เราเชื่อว่าความ
ร่วมมือที่สอดคล้ องกับการสร้ างศักยภาพและขีดความสามารถจะช่วย
ให้ เกิดความมัน่ คงทางทะเลที่เราทุกคนต้ องการส�ำหรับภูมิภาคอินโด
เอเชียแปซิฟิกที่มีเสถียรภาพ o
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วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

น

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

ภาพและเรื่ องโดยรอยเตอร์

างอันจาลีท�ำมาหากินบนผืนดินมาเกือบตลอดชีวิต ตอนแรกก็
กับพ่อแม่เกษตรกรซึง่ เป็ นผู้เช่าที่ จากนันก็
้ ท�ำงานเคียงบ่าเคียง
ไหล่กบั สามีในรัฐอุตตรประเทศซึง่ อยูท่ างตอนเหนือของอินเดีย
อย่างไรก็ตาม นางอันจาลีไม่เคยได้ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ซึง่ เป็ นสิทธิที่เธอไม่
ได้ รับเนื่องจากกฎหมายมรดกที่ไม่คงเส้ นคงวาและขนบธรรมเนียมที่เข้ มงวด
ของชุมชนที่ชกั น�ำให้ เธอเชื่อว่ามีเพียงผู้ชายเท่านันที
้ ่ควรเป็ นเจ้ าของที่ดนิ
ขณะนี ้นางอันจาลีอายุ 32 ปี ชื่อของเธอจะอยูบ่ นโฉนดในที่สดุ ในฐานะผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดนิ ที่จดั สรรโดยรัฐ หลังจากที่ใช้ เวลาหลายเดือนในการ
ร้ องเรี ยนต่อเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นและการแก้ ไขขนบธรรมเนียมเก่าแก่และความ
เชื่ออันงมงายที่ปิดกันไม่
้ ให้ ผ้ หู ญิงได้ ครอบครองที่ดนิ
“เราไม่เคยมีธรรมเนียมที่ให้ ผ้ หู ญิงเป็ นเจ้ าของที่ดนิ และฉันก็ไม่เคย
คิดเลยว่าวันหนึง่ จะได้ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ” นางอันจาลีซงึ่ ใช้ ชื่อค�ำเดียวโดด ๆ
กล่าวในที่ประชุมว่าด้ วยเรื่ องการเรี ยนรู้เกี่ยวกับที่ดนิ โดยองค์กรแลนเดซาซึง่
เป็ นองค์กรที่ปรึกษา ที่โรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในหมูบ่ ้ านทาอาร์ เดห์
“การมีชื่ออยูบ่ นโฉนดมีความหมายกับฉันมาก เพราะมัน
หมายความว่าฉันมีสทิ ธิมีเสียงในสิง่ ที่เราท�ำบนที่ดนิ และสามีของฉันก็
ไล่ฉนั ออกไปจากที่ดนิ ผืนนี ้ไม่ได้ หรื อขายที่ดนิ ไม่ได้ ถ้าฉันไม่อนุญาต”
การขาดการยอมรับ
แรงงานในภาคเกษตรกรรมของอินเดียเป็ นแรงงานหญิงมากกว่าหนึง่
ในสาม แต่มีพื ้นที่การเกษตรประมาณร้ อยละ 13 เท่านันที
้ ่ผ้ หู ญิงเป็ น
เจ้ าของตามข้ อมูลของทางการ ขณะที่บรรดาชายในหมูบ่ ้ านย้ ายเข้ า
เมืองเพื่อไปหางานท�ำ ภรรยาและลูกสาวก็คอยดูแลที่ดิน แม้ จะมีผ้ ู
หญิงท�ำงานในพื ้นที่การเกษตรมากขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่ผ้ หู ญิงเหล่านี ้ก็ไม่ได้
รับการยอมรับว่าเป็ นเกษตรกรเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ
รัฐบาลเรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า “ผู้เพาะปลูก”
ในอินเดีย การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ส่วนใหญ่เกือบทังหมดจะอยู
้
ใ่ น
ชื่อของผู้ชาย และขนบธรรมเนียมยังยอมให้ ผ้ ชู ายขายที่ดนิ ได้ โดยไม่
ต้ องได้ รับการยินยอมจากคูส่ มรส เป็ นคนเลือกพืชพันธุ์ที่จะปลูกและ
ควบคุมรายได้ ทงหมด
ั้
ในขณะเดียวกัน เกษตรกรหญิงจะไม่สามารถ
กู้ยืมเงิน ท�ำประกันและรับผลประโยชน์อื่น ๆ จากรัฐบาลได้ เนื่องจาก
ไม่มีชื่อเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์
“วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมมีผลต่อการเป็ นเจ้ าของที่ดนิ มาก”
นางชีปรา เดโอ ผู้อ�ำนวยการประจ�ำรัฐขององค์กรแลนเดซากล่าว “มัน
เป็ นระบบสังคมที่ผ้ ชู ายเป็ นใหญ่อย่างยิ่ง และผู้หญิงต้ องเผชิญกับ
อคติที่ฝังแน่นอยูท่ กุ หนทุกแห่ง ตังแต่
้ ครอบครัวของตนเองไปจนถึงเจ้ า
หน้ ารัฐที่ล้วนเชื่อว่าผู้หญิงไม่ควรเป็ นเจ้ าของที่ดนิ จนกระทัง่ ผู้หญิงเอง
ก็เชื่อว่าตนไม่มีสทิ ธินี ้”
ภายใต้ความกดดัน
ผลวิจยั ของแลนเดซาระบุวา่ เมื่อผู้หญิงมีสทิ ธิในที่ดนิ ที่ที่ตนเพาะปลูก
ผู้หญิงเหล่านี ้จะมีสถานะและมีอ�ำนาจในต่อรองและการตัดสินใจมาก
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ขึ ้นทังในบ้
้ านและในชุมชน ผู้หญิงเหล่านี ้มีแนวโน้ มมากกว่าผู้ชายที่จะเพิ่ม
ความมัน่ คงทางด้ านอาหารและใช้ จา่ ยเงินที่ได้ มากับคนรุ่นต่อไป
แต่แม้ กระทัง่ เมื่อสิบปี ที่แล้ วในรัฐอุตตรประเทศที่มีประชากรมากที่สดุ
ในประเทศและเป็ นหนึง่ ในรัฐที่ยากจนที่สดุ ผู้หญิงที่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ นันมี
้
อยูเ่ พียงร้ อยละ 6 ตามผลการศึกษาขององค์กรอ็อกซ์แฟมอินเดีย ภายในปี
พ.ศ. 2558 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 18 ตามข้ อมูลขององค์กร
อ็อกซ์แฟม เนื่องจากนักรณรงค์ได้ ให้ ความรู้แก่ผ้ หู ญิงในเรื่ องสิทธิของตนเอง
และรัฐเริ่ มให้ สทิ ธิในการเป็ นเจ้ าของร่วมกันในที่ดนิ ที่จดั สรรให้ กบั คนยากจน
ที่ไร้ ที่ดนิ ท�ำกิน
แต่กระนัน้ ผู้หญิงก็ยงั ต้ องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายและทาง
สังคมมากมายในการเป็ นเจ้ าของที่ดิน แม้ ที่ดนิ ส่วนใหญ่จะถูกโอนเป็ น
มรดกตกทอด แต่ผ้ รู ับช่วงมรดกเกือบทังหมดมั
้
กจะเป็ นผู้ชาย
ผู้หญิงฮินดูมีสทิ ธิได้ รับส่วนแบ่งที่ดนิ ที่บดิ าของตนเป็ นเจ้ าของตาม
ฎหมายมรดกฮินดู แต่กฎหมายนี ้ถูกใช้ เพื่อปฏิเสธไม่ให้ ผ้ หู ญิงได้ รับส่วน

แบ่งในที่ดนิ ของสามี นายนานด์ กีชอร์ ซิงห์ ผู้จดั การภูมิภาคขององค์กร
อ็อกซ์แฟมที่เริ่ มโครงการรณรงค์ให้ มีการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ร่วมกันในรัฐ
อุตตรประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2549 กล่าว
“ผู้ชาย และแม้ แต่เจ้ าหน้ าที่ กล่าวว่าผู้หญิงได้ รับที่ดนิ ของพ่อแล้ ว จึงไม่
จ�ำเป็ นต้ องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ร่วมกับสามี เพราะถ้ าเป็ นอย่างนันผู
้ ้ หญิงคน
นันก็
้ จะมีที่ดนิ สองผืน” นายซิงห์กล่าว “รัฐบาลถูกก�ำหนดให้ ต้องออกโฉนดที่
มีชื่อร่วมกันส�ำหรับที่ดนิ ที่รัฐจัดสรรให้ กบั ครอบครัวที่ไม่มีที่ดนิ แต่ผ้ หู ญิงไม่
ได้ รับสิทธิให้ มีชื่ออยูใ่ นโฉนดที่มีอยูก่ ่อนแล้ วในชื่อของสามี”
รัฐนี ้มีระบบวรรณะที่ยดึ มัน่ มายาวนาน และเป็ นรัฐหนึง่ ของอินเดียที่มี
สัดส่วนทางเพศต�่ำสุด นัน่ คือผู้หญิง 912 คนต่อผู้ชาย 1,000 คน และเป็ น
หนึง่ ในรัฐที่มีอตั ราอาชญากรรมทางเพศสูงสุด ตามข้ อมูลของทางการ
นายอาร์ วินด์ กูมาร์ เจ้ าหน้ าที่กรมสรรพากรแห่งรัฐอุตตรประเทศกล่าว
ว่า การให้ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดนิ ที่รัฐจัดสรรเป็ นความก้ าวหน้ าครัง้
ส�ำคัญ เพราะมันไม่ใช่เรื่ องของขนบธรรมเนียม “แต่เราไม่สามารถแทรกแซง
การถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ที่มีอยูก่ ่อนแล้ วหรื อที่ดนิ ที่ซื ้อเอง ขึ ้นอยูก่ บั เจ้ าของ
ที่ดนิ ว่าควรถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหรื อไม่”นายกูมาร์ กล่าว
กฎหมายจารีตประเพณี
หลายรัฐในอินเดียได้ แก้ ไขกฎหมายของตนเพื่อให้ ผ้ หู ญิงเป็ นเจ้ าของที่ดนิ
ได้ งา่ ยขึ ้นและได้ รับผลประโยชน์มากขึ ้น และลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้และค่า
ลงทะเบียนส�ำหรับผู้หญิง อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการดังกล่าวต้ องพบกับ

อุปสรรคอันเนื่องมาจากกฎหมายจารี ตประเพณีที่สว่ นใหญ่จะเอื ้อประโยชน์
ต่อผู้ชาย
ตัวอย่างเช่น ในรัฐราชสถาน ผู้หญิงจะถูกขอให้ สละสิทธิในทรัพย์สนิ
ของบรรพบุรุษเมื่อแต่งงาน ผู้หญิงยังมีข้อห้ ามทางขนบธรรมเนียมต่าง ๆ
เช่น ห้ ามหยิบจับคันไถซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งอ�ำนาจของเกษตรกรชาย
ผู้หญิงกว่า 100,000 คนได้ เข้ าร่วมโครงการเรี ยนรู้เกี่ยวกับที่ดนิ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของโครงการอาโรห์ขององค์กรอ็อกซ์แฟมที่มีมานานสิบปี แล้ ว “อา
โรห์” เป็ นภาษาฮินดีที่แปลว่า “รุ่งเรื อง” นายซิงห์กล่าว
นอกจากนี ้ ผู้หญิงหลายหมื่นคนได้ เข้ าร่วมการชุมนุมซึง่ จะได้ ฝึกไถนา
และบางคนยังเริ่ มขับรถแทรกเตอร์ อีกด้ วย ซึง่ เมื่อก่อนจะเป็ นกิจกรรม
ส�ำหรับผู้ชายเท่านัน้ นายซิงห์กล่าว “ผู้หญิงได้ ตอ่ สู้กบั ขนบธรรมเนียมและ
ความเชื่ออันงมงายมากมาย และเราได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
ครัง้ ใหญ่” นายซิงห์กล่าว “น่าเสียดายที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยใน
ระดับนโยบาย และเป้าหมายของเราที่จะท�ำให้ ผ้ หู ญิงได้ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ก็
ยังไม่บรรลุผล”
ส�ำหรับนางอันจาลีในหมูบ่ ้ านทาอาร์ เดห์ การได้ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน
ที่ดนิ ที่รัฐจัดสรรนันเป็
้ นเรื่ องใหญ่
ชาวนาดืม่ น�ำ้ ในนาข้ าวสาลีทรี่ ัฐราช
“ที่ดนิ ผืนนี ้จะท�ำให้ ฉนั มีความมัน่ คง
สถาน ประเทศอินเดีย อินเดียเป็ นผู้
มีสทิ ธิมีเสียง” นางอันจาลีกล่าว
ผลิตข้ าวสาลีรายใหญ่ อนั ดับสองของ
“สถานะของฉันจะไม่ด้อยไปกว่าสามี
โลกรองจากจีน (ขวา) ชาวนาข้ าวสาลี
แต่เราจะเท่าเทียมกัน”
ยืนอยู่ในทุ่งนาในหมู่บ้านสต็อก ใน
เมืองลาดักห์ ประเทศอินเดีย
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ครอบคลุมทัว่ โลก” นายบู
แชนกล่าว

การหาต�ำแหน่ งของเครื่องบิน

แ

ม้ เวลาจะผ่านไปสามปี แล้ วหลังจากที่
เครื่ องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์
ไลน์อนั ตรธานหายไปอย่างไร้ ร่องรอย แต่จนถึง
วันนี ้ก็ยงั คงมีความเป็ นไปได้ ที่เครื่ องบินจะเพียง
แค่สญ
ู หายไปแม้ จะมีโอกาสไม่มากนักก็ตาม
อย่างไรก็ดี อีกไม่นานทุกอย่างก�ำลังจะเปลี่ยน
ไปด้ วยเทคโนโลยีดาวเทียมใหม่ที่จะช่วยให้ เรา
สามารถติดตามการเดินทางเหนือมหาสมุทรของ
เครื่ องบินได้ ตามเวลาจริ ง
มาตรฐานด้ านความปลอดภัยระหว่าง
ประเทศฉบับใหม่จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.
2561 แต่สายการบินยังมีเวลาอีกถึงสี่ปีในการ
ด�ำเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานส่วนใหญ่
และแม้ จะถึงเวลานัน้ ก็อาจต้ องใช้ เวลาอีก
หลายทศวรรษกว่าที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลง
กับเครื่ องบินทุกล�ำของสายการบินทัว่ โลก
เนื่องจากข้ อก�ำหนดบางอย่างมีผลบังคับใช้
เฉพาะกับเครื่ องบินที่ผลิตขึ ้นมาใหม่เท่านัน้
เครื่ องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ 370 ได้ หายไปจากจอเรดาร์ เมื่อวัน
ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในระหว่างการเดินทาง
จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปยังกรุงปั กกิ่ง พร้ อมกับผู้
โดยสารและลูกเรื อ 239 คน การค้ นหาซากเครื่ อง
บินอย่างละเอียดถี่ถ้วนในมุมอันห่างไกลของ

มหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ จบลงด้ วยความ
ล้ มเหลว (เรื อ เอชเอ็มเอเอส ซักเซสส์ ของกอง
ทัพเรื อออสเตรเลีย (ภาพบน) ตรวจค้ นพื ้นที่
มหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ เพื่อหาเครื่ องบินที่
หายไป)
“หากเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันในวัน
นี ้ ผมคิดว่าผลลัพธ์ ก็น่าจะเหมือนกัน” นายวิล
เลียม วอลด็อก ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย
การบินเอ็มบรี -ริ ดเดิล ในเมืองเพรสคอตต์ รัฐ
แอริ โซนา และอดีตผู้ตรวจสอบอุบตั ิเหตุกล่าว
“มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เราก็ยงั ไม่ได้
ท�ำอะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอันในทางปฏิบตั ิ”
อย่างไรก็ตาม นายแอทอลล์ บูแชน ผู้
อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการบินของสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ กลับเห็นว่า การ
เกิดเหตุการณ์ซ� ้ำรอยกับเที่ยวบินที่ 370 นัน้
“เป็ นไปได้ ยากมาก” เพราะสายการบินหลาย
แห่งได้ เพิ่มความพยายามในการติดตามพิกดั
ของเครื่ องบินขณะบินเหนือมหาสมุทรเปิ ดซึง่ อยู่
นอกเขตการติดตามของเรดาร์ ภาคพื ้นดิน
“ภายในไม่กี่ปีข้ างหน้ า หากผู้ให้ บริ การ
ควบคุมการจราจรทางอากาศทัว่ โลกน�ำระบบ
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เราก็จะสามารถ
ติดตามการเดินทางของเครื่ องบินได้ อย่าง

การส่ งเสริมเศรษฐกิจแบบดิจทิ ลั ของ

อินเดีย

นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี อินเดียกล่าว
กับกลุม่ ผู้น�ำภาคธุรกิจในเดือนมกราคม พ.ศ.
2560 ว่า อินเดียมีศกั ยภาพในการก้ าวสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจที่ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั มากที่สดุ ในโลก
ในระหว่างการประชุมสุดยอดนักลงทุนครัง้
ใหญ่ที่สดุ ของอินเดียที่จดั ขึ ้นในรัฐคุชราตซึง่
เป็ นบ้ านเกิดของนายโมที นายกรัฐมนตรี วยั 65
ปี ผู้นี ้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้ การดูแลของตนมี
ความมุง่ มัน่ อย่างแรงกล้ าในการเดินหน้ าปฏิรูป
เศรษฐกิจอินเดียอย่างไม่หยุดยัง้
“เราก�ำลังด�ำเนินการเพื่อใช้ งานและผสม
64
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ผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความโปร่ งใส
และยุติการใช้ ดลุ ยพินิจ” นายโมทีกล่าวในที่
ประชุมสุดยอด โดยให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 2.5 ปี ที่
ตนอยู่ในต�ำแหน่งมีมลู ค่าสูงกว่า 1.3 แสนล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 4.5 ล้ านล้ าน
บาท)
“ขอให้ ทกุ ท่านเชือ่ ผมว่า เราก�ำลังอยูใ่ นช่วง
เริ่มต้ นของระบบเศรษฐกิจทีใ่ ช้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มากทีส่ ดุ ในโลก ส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมนี ้อยากเห็น
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึ ้นในอินเดีย ผมมี

ตัวอย่ างการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึน้ ได้ แก่
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส ในปี พ.ศ. 2559 องค์การ
การบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ซึง่ เป็ นหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ ได้ อนุมตั มิ าตรฐานความ
ปลอดภัยชุดใหม่ที่มีผลบังคับใช้ ทวั่ โลกเพื่อตอบ
สนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดกับเที่ยวบินที่ 370 ซึง่
รวมถึงการก�ำหนดให้ นกั บินของสายการบิน
พาณิชย์ที่บนิ เหนือมหาสมุทรนอกรัศมีท�ำการ
ของเรดาร์ ต้องรายงานพิกดั ของตนผ่านทางวิทยุ
ทุก ๆ 15 นาที
มาตรฐานใหม่อกี ข้ อหนึง่ ก�ำหนดให้ เครื่องบิน
ใหม่ทเี่ ริ่มใช้ งานตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2564 เป็ นต้ นไป
ต้ องสามารถส่งรายงานแสดงต�ำแหน่งของตนโดย
อัตโนมัตแิ บบนาทีตอ่ นาทีหากเกิดเหตุคบั ขัน หาก
เครื่องบินบินด้ วยความเร็วปกติ รายงานแบบนาที
ต่อนาทีจะช่วยให้ เจ้ าหน้ าทีส่ ามารถค้ นหาได้ เป็ น
พื ้นทีม่ ากกว่า 259 ตารางกิโลเมตรเล็กน้ อย
อีกไม่นานต่อจากนี ้บริการดาวเทียมติดตาม
ต�ำแหน่งของเครื่องบินอาจเข้ ามาช่วยแก้ ปัญหา
นี ้ได้ เป็ นอย่างมาก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
โครงการกิจการร่วมค้ าดาวเทียมแอรีออน ได้
ปล่อยดาวเทียมชุดแรกจ�ำนวน 10 ดวง ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของกลุม่ ดาวเทียมทังหมด
้
66 ดวงตาม
แผนทีก่ ำ� หนดไว้ ทีส่ ามารถติดตามเครื่องบิน
พาณิชย์ทตี่ ดิ ตังเทคโนโลยี
้
ดาวเทียมตรวจการณ์
ล่าสุดทีม่ ชี อื่ ว่า เอดีเอส-บี ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ความภูมใิ จทีจ่ ะแจ้ งว่าการเปลีย่ นแปลงนันก�
้ ำลังจะ
เกิดขึ ้นต่อหน้ าท่านแล้ ว”
การกล่าวปราศรัยของนายกรัฐมนตรี อินเดียต่อ
ที่ประชุมสุดยอดนักลงทุนที่รัฐคุตราชมีขึ ้นเพียงไม่กี่
สัปดาห์หลังจากที่นายโมทีตดั สินใจยกเลิกธนบัตร
500 รูปี และ 1,000 รูปี ที่มีมลู ค่าประมาณ 7.50
เหรี ยญสหรัฐฯ และ 15 เหรี ยญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ
(หรื อประมาณ 260 บาท และ 520 บาทตามล�ำดับ)
การตัดสินใจดังกล่าวสร้ างความไม่พอใจให้ กบั
ชาวอินเดียหลายล้ านคนทัว่ ประเทศที่ต้องยืนเข้ า
แถวนานหลายชัว่ โมงหน้ าธนาคารและตู้เอทีเอ็ม
เพื่อถอนเงินหรื อฝากธนบัตรเก่าที่ก�ำลังจะหมดอายุ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลอินเดีย
เป็ นความพยายามที่จะถอนรากถอนโคนการ
ทุจริ ต ยุติการสนับสนุนเงินทุนให้ กบั การก่อการ
ร้ าย และขับเคลื่อนประเทศเข้ าสู่ยคุ การใช้ จ่าย
ด้ วยระบบดิจิทลั รอยเตอร์
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ประเทืองปั ญญา

นม กับการแก้ ปัญหา
การขาดสารอาหาร
อย่างมีศกั ยภาพในอินโดเอเชียแปซิฟิก

แ

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

แม้ ภารกิจการลดความอดอยากและการขาดแคลนอาหารใน
ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกจะมีความก้ าวหน้ าเป็ นล�ำดับ แต่
ภูมิภาคที่ก�ำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ วแห่งนี ้จ�ำเป็ นต้ องเน้ นความ
หลากหลายของอาหารให้ มากขึ ้น มิฉะนันอาจมี
้
ความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะทุพโภชนาการ ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติระบุในรายงาน และเสนอแนะเพิ่มเติมว่านมน่าจะ
ช่วยแก้ ปัญหานี ้ได้
“ภูมิภาคนี ้ยังมีประชากรที่หิวโหยเกือบห้ าร้ อยล้ านคน” นางกุล
ทวี กดิเรสาน ผู้ชว่ ยผู้อ�ำนวยการองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติกล่าว “รายงานฉบับนี ้ช่วยให้ เข้ าใจสถานการณ์ได้ ดี
ยิ่งขึ ้น”
รายงานระบุวา่ การเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ ้นตลอดจนเทคนิค
การเกษตรที่ทนั สมัยมากขึ ้นช่วยให้ อตั ราการขาดสารอาหารใน
เอเชียลดลงมาเกือบครึ่งหนึง่ จากร้ อยละ 24.3 เหลือร้ อยละ 12.3
ในช่วง 25 ปี ที่ผา่ นมา นับเป็ นการบรรลุหนึง่ ในเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ
เมื่อประชากรหลายล้ านคนย้ ายถิ่นฐานจากชนบทเข้ ามาอยูใ่ น
เมืองใหญ่ อาหารที่คนเหล่านี ้รับประทานก็เปลี่ยนไปจากอาหาร
จ�ำพวกข้ าวมาเป็ นอาหารแบบตะวันตกที่มีความหลากหลายของ
ผลไม้ ผักและเนื ้อมากขึ ้น พลังงานที่ได้ รับจากแป้งลดลง 50 กิโล
แคลอรี ตอ่ คนต่อวัน ในขณะที่พลังงานที่ได้ จากผลไม้ ผักและเนื ้อ
เพิ่มขึ ้นมากกว่า 300 กิโลแคลอรี ตอ่ คนต่อวัน รายงานดังกล่าวระบุ
แม้ สถานการณ์ดเู หมือนจะดีขึ ้น แต่อาหารที่เปลี่ยนไปก็ไม่ใช่
เรื่ องดีไปทังหมด
้
เช่นเดียวกับประชากรในโลกตะวันตก คนใน
ภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกออกก�ำลังกายน้ อยลงและหันมารับ
ประทานอาหารส�ำเร็จรูปที่เต็มไปด้ วยน� ้ำตาลและไขมันแทนอาหาร
ดังเดิ
้ มอย่างถัว่ ลูกไก่มากขึ ้น นัน่ หมายความว่าประชากรจ�ำนวน
มากยังได้ รับสารอาหาร เช่น สังกะสี เหล็กหรื อวิตามินเอ ไม่เพียง
พอ รายงานระบุวา่ จ�ำนวนประชากรที่เป็ นโรคอ้ วนพุง่ สูงขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว โดยเพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 4 ต่อปี
ดังนัน้ ในขณะที่ปัญหาความอดอยากอย่างร้ ายแรงเริ่ มจะหมด
ไป ปั ญหาใหม่ที่นา่ เป็ นห่วงกว่าเดิมขณะนี ้ก็คือความสมดุลและ
ความหลากหลายของอาหาร บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้ านการเกษตร
ยอมรับว่าพวกตนหมกมุน่ กับการน�ำข้ าว ข้ าวสาลีและข้ าวโพดมา
เป็ นอาวุธในการต่อสู้กบั ความหิวโหยจนมองข้ ามไปว่าอาหารเหล่า
นี ้มีสารอาหารเพียงพอหรื อไม่

รอยเตอร์

“มันท�ำให้ ท้องอิ่มก็จริ ง แต่ก็ท�ำให้ เกิดปั ญหาตามมาอีก
มากมาย” นายกาดอ�ำพต ซิดดิก ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าว
“เราต้ องแยกความอดอยากกับการขาดสารอาหารออกจาก
กัน” นายพิรัช ปั ตนาอิก ที่ปรึกษานโยบายอาหารของรัฐบาลอินเดีย
กล่าวและเพิ่มเติมว่า อินเดียก�ำลังอยูร่ ะหว่างกระบวนการก�ำจัด
ความหิวโหย แต่ภาวะโภชนาการต�่ำก็ลดลงไปเพียงแค่ร้อยละ 1
เท่านันตลอดช่
้
วงหนึง่ ทศวรรษที่ผา่ นมา
ด้ วยภาวะอดอยากที่ยงั คงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องในเอเชีย
ใต้ มีประเทศที่ก�ำลังพัฒนาเพียงสองประเทศเท่านันจากทั
้
งหมด
้
19 ประเทศในเอเชียที่ยงั คงอยูใ่ นเส้ นทางการขจัดความยากจน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
ภายในปี พ.ศ. 2573 และอีกเจ็ดประเทศภายในปี พ.ศ. 2583
รายงานดังกล่าวระบุ
อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงรสนิยมในการรับประทานอาหาร
หมายความว่าคนเอเชียหันมาดืม่ นมมากขึ ้น ซึง่ มีราคาถูกและอุดม
ไปด้ วยสารอาหาร เมือ่ ก่อนผลิตภัณฑ์นมไม่คอ่ ยได้ รับความนิยมมาก
นักในประเทศแถบเอเชีย แต่ปัจจุบนั กลับพบว่าผลิตภัณฑ์นมหมดไป
จากชันวางขายของอย่
้
างรวดเร็วตังแต่
้ ในกรุงเทพมหานครไปจนถึง
กรุงปั กกิง่ การผลิตก็เพิม่ ขึ ้นเกือบสามเท่าตัวจากประมาณ 110 ล้ าน
ตันในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) มาเป็ นเกือบ 300 ล้ านตัน
ในปี พ.ศ. 2556 บางประเทศยังมีโครงการสนับสนุนให้ นกั เรียนได้ ดมื่
นมอีกด้ วย เช่น โครงการนมโรงเรียนของประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการท�ำผิดซ� ้ำซากด้ วย
การใช้ “ทางลัด” ที่เน้ นการลงทุนในธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่
แทนที่จะเป็ นเกษตรกรรายย่อย ผู้ผลิตขนาดเล็กสามารถผลิตนม
ได้ เกือบร้ อยละ 80 ของปริ มาณนมทังหมดในเอเชี
้
ย ดังนัน้ การที่ผ้ ู
บริ โภคหันมาซื ้อนมมากขึ ้นจึงเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายไม่ใช่เฉพาะ
กับคนรวยเท่านัน้ ตรงกันข้ ามกับที่ดนิ เพาะปลูกซึง่ เจ้ าของที่ดนิ ราย
ใหญ่มกั จะได้ ประโยชน์จากงบอุดหนุนการเพาะปลูกพืชมากที่สดุ
รายงานดังกล่าวระบุวา่ อุตสาหกรรมนมเป็ น “เครื่ องมือขจัด
ความยากจน” ที่มีศกั ยภาพ ตราบใดที่เราให้ ความส�ำคัญกับความ
เสมอภาคของทุกคนในสังคม
“ผู้ก�ำหนดนโยบายต้ องแน่ใจว่าเกษตรกรฟาร์ มโคนมขนาดเล็ก
ในภูมิภาคซึง่ เป็ นกลุม่ ที่ผลิตนมได้ มากที่สดุ จะสามารถเข้ าถึงและ
แข่งขันในตลาดได้ อย่างเป็ นธรรม” นางกดิเรสานกล่าว
IAPD FORUM
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

การฝึกใช้หอ้ งน้�ำ

ผู้

จัดการห้ องน� ้ำสาธารณะของญี่ปนกล่
ุ่ าวว่า
หน่วยงานของตนมีแผนที่จะช่วยไม่ให้ นกั
ท่องเที่ยวหัวเสียกับการใช้ ห้องน� ้ำเทคโนโลยี
สูงของญี่ปนุ่ ภายใต้ แนวทางปฏิบตั ฉิ บับ
ใหม่ ผู้ผลิตทุกรายจะใช้ ภาพสัญลักษณ์ชดุ เดียวกัน
ที่มีอยูแ่ ปดภาพเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ ทราบว่าต้ องกดปุ่ ม
ใดหากต้ องการกดชักโครก ปุ่ มใดท�ำให้ น� ้ำพุง่ ไป
ด้ านหลังอย่างแม่นย�ำจนน่าตกใจ และต้ องกดปุ่ ม
ใดเพื่อปิ ดฝาชักโครก
ในช่วงไม่กี่ปีมานี ้ ญี่ปนได้
ุ่ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยว
ให้ เดินทางเข้ ามามากมายเป็ นประวัติการณ์ และ

ศาลเจ้ า
เจ้าของสัตว์เลี้ยงต่างแห่แหนมาที่ศาลเจ้า
อิชิกายะ คาเมกาโอกะ ฮาชิมนั กุ ในญี่ปุ่น
นับตั้งแต่ศาลเจ้าแห่งนี้จดั งานเทศกาลปี
ใหม่สำ� หรับสุ นขั และแมวในปี พ.ศ. 2543
และจ�ำนวนผูม้ าเยือนก็พงุ่ สูงขึ้นในช่วง
ปี หลัง ๆ
“ก็พวกมันเป็ นสมาชิกในครอบครัว
เรา” นางยูกิ มิตซูอิ วัย 43 ปี กล่าวพร้อม
กับกอดสุ นขั พันธุ์ดชั ชุนด์ขนาดเล็กสอง
ตัวที่สวมชุดกิโมโนตัวเล็กที่ตดั จากขน
สัตว์ที่แสนน่ารัก “ฉันรู ้สึกสบายใจที่
เพื่อนตัวน้อยของฉันก็ได้รับเครื่ องราง
ที่จะช่วยปกป้ องพวกมันให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยตลอดปี ”
ทุกคนที่จะเดินทางมาที่นี่ตอ้ งนัดล่วง
หน้าก่อนเท่านั้น แต่ละปี จะมีเจ้าของสัตว์
เลี้ยงกว่า 500 คนพาสัตว์เลี้ยงที่สวมใส่ ชุด
สี สนั สดใสมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อมาสวด

คาดว่ากรุงโตเกียวจะได้ ต้อนรับผู้มาเยือนหลาย
ล้ านคนในช่วงที่ญี่ปนเป็
ุ่ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิ กในปี พ.ศ. 2563
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องสุขภัณฑ์ของ
้
ภาพที่เป็ น
ญี่ปนหวั
ุ่ งว่าการท�ำให้ ห้องน� ้ำทังหมดใช้
มาตรฐานจะช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวที่พดู ภาษาญี่ปนุ่
ไม่ได้ หลายล้ านคนทราบว่าจะกดปุ่ มชักโครกใด
ให้ น� ้ำไหลแรงและไหลเบา ห้ องน� ้ำที่ทนั สมัยของ
ญี่ปนมี
ุ่ ทกุ อย่างให้ ผ้ ใู ช้ ตงแต่
ั ้ การท�ำให้ ที่นงั่ อุน่ การ
ฉีดน� ้ำ ไปจนถึงเซนเซอร์ จบั การเคลื่อนไหว ความ
แรงน� ้ำระดับต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ระงับกลิน่ ที่มี

ประสิทธิภาพสูง
คนดังจากสหรัฐฯ เช่น มาดอนนา ลีโอนาร์
โด ดิคาปริ โอ และวิลล์ สมิธ ได้ กล่าวชื่นชมห้ องน� ้ำ
อัจฉริ ยะของญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ได้ รับความนิยมอย่างสูงจาก
บรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาวจีน
ที่ผา่ นมาห้ องน� ้ำเทคโนโลยีสงู ของญี่ปนไม่
ุ่ มีชดุ
สัญลักษณ์ที่เป็ นมาตรฐานส�ำหรับปุ่ มต่าง ๆ ที่มีอยู่
อย่างมากมาย และผู้ผลิตแต่ละรายก็มกั จะใช้ ภาพ
ที่คดิ ขึ ้นเอง จนท�ำให้ ผ้ ใู ช้ ที่ไม่ค้ นุ เคยต้ องหัวเสียไป
ตาม ๆ กัน เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ส�ำหรับ
สัตว์เลี ้ยง

มนต์และขอพรจากเทพเจ้า
นายมาซากิ มาจิ นักบวชในท้องถิ่น
เปิ ดเผยว่า ตนได้ความคิดในการท�ำพิธี
ทางศาสนาชินโตให้แก่สตั ว์เลี้ยงเนื่องจาก
มองเห็นความต้องการของบรรดาคนรัก
สัตว์ “หลายคนบอกผมว่าอยากได้รับพร
พร้อมกับสัตว์เลี้ยงของตน” นายมาจิกล่าว
ในขณะที่เหล่าสุ นขั พุดเดิ้ล เทอร์เรี ยร์และ
ชิวาวาที่ดูท่าทางตื่นเต้นค่อย ๆ ทยอยเดิน
ผ่านไป “เราจึงตัดสิ นใจท�ำให้ที่นี่กลาย
เป็ นสถานที่ที่เหมาะที่สุดส�ำหรับการสัก
การะของสัตว์เลี้ยง”
“ช่วงเวลานี้ของปี เป็ นช่วงที่มีคนเดิน
ทางมาที่ศาลเจ้ามากที่สุด และจ�ำนวนคน
ที่มาก็เพิ่มขึ้นทุกปี ” นายคาจิกล่าวเพิ่มเติม
“นัน่ แสดงว่าสัตว์เลี้ยงมีความส�ำคัญต่อ
ครอบครัวมากขึ้นเรื่ อย ๆ”

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

อ ยู่ กั บ ก ร ร ไ ก ร
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศเวียดนามซึง่
เป็ นเครื อข่ายโทรทัศน์แห่งชาติรายงานว่า
คณะแพทย์ในเวียดนามได้ ผา่ ตัดเอากรรไกร
ออกจากตัวชายคนหนึง่ ที่ไม่ทราบว่าตนมี
กรรไกรผ่าตัดอยูใ่ นท้ องมานานถึง 18 ปี
นายหม่า วัน เญิต วัย 54 ปี กล่าวว่า
กรรไกรเล่มนี ้น่าจะอยูใ่ นท้ องของตนตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2541 ตอนที่นายเญิตเข้ ารับการผ่าตัด
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เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ฉุกเฉินหลังเกิดอุบตั เิ หตุบนถนน นายเญิตรู้
สึกปวดท้ องเป็ นบางครัง้ เท่านัน้ และคลินิกที่
ไปรักษาอาการก็ให้ ยารักษาโรคแผลในกระ
เพราะอาหารมารับประทาน ในที่สดุ ผลการ
เอกซ์เรย์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ก็เผยให้
เห็นว่าสาเหตุที่แท้ จริ งของอาการปวดท้ อง
เป็ นครัง้ คราวนันคื
้ อกรรไกรผ่าตัดนัน่ เอง
กรรไกรเล่มนี ้ทีม่ คี วามยาว 15 เซนติเมตร

ได้ หกั ออกเป็ นสองท่อนและฝั งอยูใ่ นท้ องของ
นายเญิต แพทย์ได้ ผา่ ตัดเอากรรไกรเล่มดัง
กล่าวออกมา
นางตริ นห์ ทิ หลง ผู้อ�ำนวยการโรง
พยาบาลบัก๊ กัน่ กล่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศเวียดนามว่า เจ้ าหน้ าที่ก�ำลัง
ตรวจสอบว่าใครเป็ นผู้ทิ ้งกรรไกรผ่าตัดไว้ ใน
ท้ องของนายเญิต “ถึงแม้ ผ้ นู นจะเกษี
ั้
ยณไป
แล้ ว แต่เราก็ยงั ต้ องแจ้ งให้ เขาทราบ” นาง
หลงกล่าว “นี่เป็ นบทเรี ยนส�ำหรับแพทย์ทกุ
คน” รอยเตอร์

IAPDF

ภาพส่ งท้ าย

ยิงท่ามกลางหิมะ

นาวิกโยธินเกาหลีใต้ และนาวิกโยธินสหรั ฐฯ เข้ าร่ วมการฝึ กร่ วมฤดูหนาวประจ�ำปี ใกล้ กับเมืองเปี ยงชาง ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งบางครั ง้
อุณหภูมลิ ดต�่ำกว่ าลบ 20 องศาเซลเซียส ในระหว่ างการฝึ กซ้ อมในช่ วงเดือนมกราคม พ. ศ. 2560 ก�ำลังพลที่ฝึกท่ ามกลางหิมะต้ องติด
อุปกรณ์ สกี เป้สนามขนาดใหญ่ และปื นอัตโนมัตทิ ่ ที าสีขาวเพื่อให้ กลมกลืนกับภูมปิ ระเทศ
ภาพโดย: คิม

ฮงจี/รอยเตอร์

ท่ านอยากเห็นรู ปที่ท่านชื่นชอบจากการฝึ กหรื อกิจกรรมร่ วมครั ง้ ที่ผ่านมาปรากฏในคอลัมน์ ภาพส่ งท้ าย
หรื อไม่ กรุ ณาส่ งรู ปของท่ านมาเพื่อพิจารณาได้ ท่ ี IAPDF@IAPDF-MAGAZINE.COM
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.iapdforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

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

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