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การคาดการณ์เกี่ยวกบัสนามรบในอนาคต
เทคโนโลยีในการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง
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เร่ืองเด่น
10 การทบทวนเร่ืองการบริหารจดัการวกิฤต         
 ผู้ เช่ียวชาญด้านภยัพิบตัสินบัสนนุกรอบการท�างาน

 ใหมใ่นระดบัโลก ในการตอบสนองภยัพิบตั ิ

16 นวัตกรรมด้านความม่ันคง    
 การพฒันาด้านการก�ากบัดแูลเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

 ท่ีเกิดขึน้ คือสิง่จ�าเป็นตอ่การสง่เสริมสนัติภาพ

 และเสถียรภาพ

22 เทคโนโลยีขนาดเล็ก 
 นัยประหวัดอันยิ่งใหญ่  
 การเปลี่ยนแปลงอวกาศด้วยดาวเทียมขนาดเลก็ 

26 กลยุทธ์ นโยบาย และแนว
 ปฏบิตัเิก่ียวกับไซเบอร์    
 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนั ท�าให้รัฐบาลต้องมี

 แผนการป้องกนัท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือจะก้าวทนั

 วิวฒันาการทางไซเบอร์

32 การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์
 ที่ลักลอบซือ้ขายสัตว์ป่า  
 อินเดียแก้ปัญหาการซือ้ขายทางอินเทอร์เน็ต

 ท่ีผิดกฎหมาย

38 ความม่ันคงทางพลังงาน 
 ความร่วมมือและธรรมาภิบาลคือปัจจยัส�าคญั

 ในการสร้างพลงังานนิวเคลียร์ท่ีปลอดภยัและการ

 สร้างเสถียรภาพในภมิูภาค 

46 นักปีนเขาทางทหาร     
 หุ้นสว่นในอินโดแปซฟิิกแบง่ปันประสบการณ์เก่ียว

 กบัความหนาวเยน็ ในการปฏิบตักิารในพืน้ท่ีสงู

50 การสร้างความเช่ือมโยง  
 พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญัชาการกองเรือ

 สหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก สนบัสนนุการสร้างสรรค์

 สิง่ใหมต่ามโครงการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดย

 ทหารเรือระดบัลา่ง
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สารบญัหลัก

เก่ียวกับหน้าปก:
ภาพนีบ้ง่ชีแ้นวโน้มของทหาร
ในอนาคตท่ีด�าเนินการปฏิบตัิ
การด้วยการกดปุ่ มเพ่ือปราบ
ปรามการคกุคามของข้าศกึ
และแสดงให้เหน็ถงึความซบั
ซ้อนของสนามรบในอนาคต  

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ  

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดแปซฟิิก  

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย
 ฟิลปิปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซียพิจารณาจดัตัง้หนว่ย
 เฉพาะกิจร่วมเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้าย 

54 ผู้น�าคนส�าคัญ
 พล.ท. ดาโต๊ะ อาซซิาน บนิ โมฮมัมดั เดลนิ จากกองทพัมาเลเซีย 
 ร่วมมือกบัหุ้นสว่นตา่ง ๆ ในทกุ ๆ ด้าน ตัง้แตก่ารตอ่สู้กบัการก่อ
 ร้าย ไปจนถงึการฝึกการสงครามในพืน้ท่ีป่า 

58 กระบอกเสียง    
 พล.อ. เกษียณอายรุาชการ รีอามิซาร์ด รีอาคดู ู
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย 
 ค้นหาจดุยืนร่วมกนัในเร่ืองความมัน่คงในภมิูภาค 

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม  
 การฟืน้คืนชีพของพิธีกรรมในเวียดนามท่ีครัง้หนึง่เคยเป็นสิง่ต้องห้าม   

64 ข่าวรอบโลก   
 ขา่วสัน้จากทัว่โลก 

65 ประเทอืงปัญญา   
 อินโดนีเซียใคร่ครวญเร่ืองการก่อสร้างแนวก�าแพงยกัษ์เพ่ือ
 ป้องกนัน�า้ทะเลท่ีกดัเซาะชายฝ่ัง 

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก   
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลก และเร่ืองบนัเทิง

67 ภาพส่งท้าย    
 นาวิกโยธินสาธารณรัฐเกาหลีแสดงความเคารพตอ่ผู้ เสียชีวิตใน
 สงครามเกาหลี ในพิธีร�าลกึถงึผู้วายชนม์ท่ีสสุานแหง่ชาติ
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นานาทัศนะ
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นิตยสารอนิโดแปซฟิิก  ดเีฟนส์  ฟอรัม 
เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีจดัท�าขึน้ทกุ ๆ 
สามเดือนโดยผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก เพ่ือเป็น
พืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบันานาชาติ
ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางทหารของภมิูภาค
อินโดแปซฟิิก ความคิดเหน็ท่ีแสดงออกใน
นิตยสารนีไ้มไ่ด้แสดงถงึหรือเก่ียวข้องกบั
นโยบายหรือมมุมองจากกองบญัชาการหรือ
หนว่ยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดย
ทัง้หมดทัง้มวล บทความทัง้หมดถกูเขียน
ขึน้โดยคณะผู้จดัท�านิตยสาร อินโดแปซฟิิก 
ดีเฟนส์ ฟอรัม รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้ง
ช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดให้ตีพิมพ์นิตยสารนีเ้พ่ือ
กิจการของรัฐและตามความประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม 

การป้องปรามภยัคุกคาม 

พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ

ผู้บญัชาการ

พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั 
กองทพับกสหรัฐฯ 
รองผู้บญัชาการ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เสนาธิการ

พลเรือตรี แพทริก เอ. เพียร์ซีย์  
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

พนัโท เนธาน ที. ดเิวลเบส
ผู้จดัการนิตยสาร, 

อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

ความสามารถในการท�างานร่วม
กันและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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พลเรือเอก แฮร์รี บี. แฮร์ริส จเูนียร์
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก

ผูอ่้านท่ีเคารพ  

ยิิิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร อินโดแปซิฟิก 

ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบัไตรมาสท่ีหน่ึง

ของ พ.ศ. 2561 อยา่งท่ีท่านสงัเกต

เห็น ช่ือของนิตยสาร ฟอรัม ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงเพ่ือจะสะทอ้นถึงววิฒันาการ

ของภมิูภาคไดอ้ยา่งถกูตอ้งมากยิง่ข้ึนในเร่ือง

ระบบยทุธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ี

มีความเช่ือมโยงกนั ตลอดจนขอ้ตกลงดา้น

ความมัน่คงและองคก์รทางการเมืองต่าง ๆ 

ในภมิูภาคท่ีขยายขอบเขตมากข้ึน

มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร

แปซิฟิกขณะน้ีประกอบไปดว้ยเขตเศรษฐกิจ

บางแห่งท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก ท่ีเช่ือมต่อ

กนัโดยเสน้ทางการคา้ท่ีพลุกพล่านมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ดงัท่ียทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติของ

สหรัฐฯ ล่าสุดช้ีใหเ้ห็น อินเดียคือหน่ึงในมหาอ�านาจท่ีเป็นผูน้�าระดบัโลกและเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์

และการป้องกนัท่ีแขง็แกร่ง ในท�านองเดียวกนั สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) 

และท่ีประชุมกองทพัเรือภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตก กไ็ดข้ยายอิทธิพลออกไปนอกเอเชียดว้ยเช่นกนั ฟอรัม 

จะยงัคงสนบัสนุนการขยายอิทธิพลของเอเชียไปทัว่โลกโดยการจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ือใหบุ้คลากรทางทหารใน

ภมิูภาคอินโดแปซิฟิกไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองค่านิยมท่ีมีร่วมกนั ความกงัวลดา้นความมัน่คง และ

โอกาสต่าง ๆ 

ฟอรัม ฉบบัน้ีไดย้กยอ่งความส�าคญัของการท�างานร่วมกนัและนวตักรรมดา้นความมัน่คงในอนาคต 

ววิฒันาการอนัรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลย ีขีดความสามารถ และความเป็นจริงทางไซเบอร์ก�าลงัท�าให้

แนวทางปฏิบติัดา้นการป้องกนัและความมัน่คงเปล่ียนไป พนัธมิตรและหุน้ส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะตอ้ง

ปรับตวัเท่านั้น แต่ยงัตอ้งร่วมมือกนัมากกวา่ท่ีเคยเพ่ือหาวธีิการใหม่ ๆ ในการต่อตา้นภยัคุกคามยคุใหม่ท่ีมี

แนวโนม้วา่จะก่อผลกระทบท่ีรุนแรงมากข้ึน 

ความกา้วทางเทคโนโลยท่ีีแพร่หลายและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไดเ้พิม่ความกดดนัใหก้บักองทพั 

ต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิก และท�าใหก้องทพัเหล่าน้ีหนัมาส่งเสริมความสามารถในการท�างานร่วมกนัระหวา่ง

เหล่าทพัและองคป์ระกอบต่าง ๆ ของกองทพั และกบัพนัมิตรและหุน้ส่วน พนัธมิตรและประเทศหุน้ส่วน

ต่าง ๆ จะตอ้งท�างานร่วมกนัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยแีละกระบวนการป้องกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามท่ี

ก�าลงัพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง  

การปรับแต่งขอ้มูลทางส่ือสงัคม ตลอดจนการโจมตีโดยมลัแวร์และแรนซมัแวร์ (มลัแวร์เรียกค่าไถ่) 

เม่ือเร็ว ๆ น้ีคือส่ิงบ่งช้ีวา่เคร่ืองมือทางดา้นขอ้มูลและขีดความสามารถทางไซเบอร์อาจถกูน�าไปใชใ้นทาง

ท่ีชัว่ร้าย บทความหน่ึงใน ฟอรัม ฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัไซเบอร์เพ่ือ

จดัการกบัการคุกคามดงักล่าว อยา่งไรกต็าม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีหลากหลายในภายภาคหนา้ก็

อาจน�ามาซ่ึงภยัอนัตรายอีกมากมาย พนัธมิตรและประเทศหุน้ส่วนต่าง ๆ ตอ้งใชว้ธีิการร่วมมือแบบพหุภาคี

ในการต่อสูก้บัฝ่ายตรงขา้มในทุกมิติ เน่ืองจากสนามรบในวนัขา้งหนา้จะมีความทา้ทายต่าง ๆ ท่ีไม่เคย

ปรากฏมาก่อน 

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมท่ีลึกซ้ึงส�าหรับผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมยนิดีรับฟังความ

คิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี ฟอรัม และแบ่งปันความคิดเห็นไดท่ี้ ipdf@ipdefenseforum.com
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น.ท. ทอม ออ็กเดน เป็นผู้อ�านวยการกรม
ยทุธศาสตร์โครงการ และผู้ชว่ยพิเศษแหง่ผู้บญัชาการ
กองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก น.ท. ออ็กเดนจบการ
ศกึษาจากวิทยาลยักองทพัเรือสหรัฐฯ และได้รับปริญญา
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิตในสาขายทุธศาสตร์ศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัจอร์จทาวน์ ส�าหรับการปฏิบตังิานทาง
เรือ น.ท. ออ็กเดนได้ปฏิบตัิหน้าท่ีบนเรือยเูอสเอส ดู
ลทู เรือยเูอสเอส พอล แฮมิลตนั เรือยเูอสเอส คิดด์ เรือ
ยเูอสเอส โมไบล์ เบย์ และท้ายสดุคือการปฏิบตัหิน้าท่ี
ในต�าแหนง่ผู้บงัคบักองและผู้บญัชาการเรือยเูอสเอส 

จงุฮนุ ในเวลาตอ่มา โดยได้น�าเรือออกปฏิบตัภิารกิจในมหาสมทุรแปซฟิิกตะวนัตก 
ส�าหรับการปฏิบตัิงานบนบก น.ท. ออ็กเดนได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในหนว่ยเฉพาะกิจร่วม
ระหวา่งหนว่ยงานทางตอนใต้ในเมืองคีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา โดยเป็นผู้น�าการปฏิบตัิ
การตอ่ต้านผู้ ก่อการร้ายยาเสพตดิในทะเลแคริบเบียนและมหาสมทุรแปซฟิิกตะวนั
ออก ตลอดจนอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในระหวา่งการปฏิบตัหิน้าท่ีชัว่คราวใน
ต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองเรือท่ีสาม น.ท. ออ็กเดนได้สนบัสนนุการวางแผนและการ
พฒันาศนูย์ปฏิบตัิการทางทะเล     อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 50

ผู้เขียนบทความ
IPDF

พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) เดวดิ ชานา
ฮาน ปฏิบตังิานท่ีศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิก 
แดเนียล เคอิโนะยเูอะ พ.อ. ชานาฮานให้ความสนใจใน
เร่ืองการพฒันาภาคการรักษาความมัน่คง เทคโนโลยี
ท่ีเกิดขึน้ใหม ่และการบริหารจดัการความมัน่คงและ
ความซบัซ้อน พ.อ. ชานาฮานเข้ารับราชการในกองทพั
บกสหรัฐฯ เป็นเวลา 30 ปี โดยปฏิบตัหิน้าท่ีในฝ่าย
เสนาธิการและมีต�าแหนง่สงูสดุคือเสนาธิการกองทพั
บกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก ในระหวา่งท่ีด�ารงต�าแหนง่นี ้
พ.อ. ชานาฮานได้ท�าหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลการประเมิน

บทบาทของกองทพับกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกหลงัเหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 
พ.ศ. 2544 (เหตวุินาศกรรม 9/11) ในการก�าหนดพืน้ฐานให้กบัหนว่ยเฉพาะกิจร่วม
เพ่ือการป้องกนัมาตภุมิู กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก กองก�าลงัท่ี
ปฏิบตัหิน้าท่ีในกองทพับกสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกยงัได้สนบัสนนุการท�าสงครามตอ่
ต้านการก่อการร้ายทัว่โลกอีกด้วย   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 16

นายสาโรช บานา  เป็นบรรณาธิการบริหารของ
นิตยสาร บิสซิเนส อินเดีย ในเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย 
โดยได้เขียนบทความหลากหลายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ความมัน่คง ความมัน่คงทางไซเบอร์ อวกาศ พลงังาน สิง่
แวดล้อม กิจการตา่งประเทศ อาหารและการเกษตร การ
ขนสง่และทา่เรือ และการพฒันาพืน้ท่ีเมืองและพืน้ท่ีชนบท 
นายบานาได้รับทนุวิจยัเจฟเฟอร์สนัเพ่ือการศกึษาและการ
สมัมนาท่ีศนูย์อีสต์เวสต์ ในรัฐฮาวาย และท�าหน้าท่ีเป็น
เหรัญญิก/เลขานกุารให้แก่คณะกรรมการสมาคมศนูย์อีส
ต์เวสต์    อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 32

นางเอริกา ซัลลิแวน  เป็นผู้จดัการโครงการพฒันา
ความคลอ่งแคลว่ในอวกาศ ส�านกังานความมัน่คงแหง่
ชาตแิละโครงการป้องกนัประเทศ ห้องปฏิบตักิารแหง่ชาต ิ
ลอส อลามอส ในต�าแหนง่นี ้นางซลัลแิวนได้ท�างานร่วม
กบับคุลากรของกระทรวงกลาโหมมากมายท่ีเป็นผู้ใช้งาน
ควิบ์แซตเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีควิบ์แซตของห้องปฏิบตัิ
การ นางซลัลแิวนยงัได้ท�างานในโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัระเบียบวินยัในการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการ
รักษาความมัน่คงทัว่โลก ใน พ.ศ. 2558 โครงการคิวบ์แซต
ได้รับรางวลัแหง่ความส�าเร็จจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

พลงังาน โครงการนีย้งัได้รับรางวลัการปฏิงานยอดเย่ียมจากห้องปฏิบตักิารแหง่ชาต ิ
ลอส อลามอส นางซลัลแิวนจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์และ
ชีววิทยาจากมหาวิทยาลยัโลโยลา แมรีเมาต์ ใน พ.ศ. 2543 โดยได้เกียรตนิิยมอนัดบั
หนึง่ และได้รับปริญญามหาบณัฑิตสาขาบริหารธรุกิจจากมหาวิทยาลยัซานดเิอโกใน 
พ.ศ. 2545   อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 22

อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เสนอเนือ้หาท่ี
ครอบคลมุทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม ่ๆ ท่ี
โพสต์ทกุวนั ตดิตามได้ท่ี  
www.ipdefenseforum.com

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   n   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

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

นิตยสารอินโดแปซิฟิก  ดีเฟนส์  ฟอรมั เป็นนิตยสาร
รายไตรมาสท่ีจดัท�าขึน้โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ 
ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหาร
และบคุคลากรด้านความมัน่คงในภมิูภาคอินโดเอเชีย
แปซฟิิก โดยประกอบไปด้วยเนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพ
ในหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงใน
ภมิูภาค ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย  
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ หรือภยัพิบตัทิาง
ธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเชิงความ
คดิและสง่เสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ท่ี
สร้างสรรค์ ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้อ
อภิปราย หรือข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ มายงั บรรณาธิ
การฟอรมัได้ทางออนไลน์ หรือสง่มาท่ี
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ACROSS THE REGIONIPDF
มองภูมิภาค

IPDF

อินโดแปซิฟิก

เกาหลีใต้

การใช้เทคโนโลยเีพ่ือ
ต่อสู้กับการค้าทาสสมัยใหม่

ายแอนดรูว์ โกเล็ดซิโนวสกี ทูตต่อต้านการลักลอบขนคนเข้า
เมืองและการค้ามนุษย์ของออสเตรเลียเปิดเผยว่า บรรดาผู้น�า
ภาคธุรกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก�าลังจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อ

คุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากการค้าทาสยุคใหม่ และเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า
และบริการที่บริษัทต่าง ๆ ได้รับไม่ได้มีที่มาจากการจ้างงานที่ไร้จริยธรรม
ดังกล่าว 

ความคิดหนึ่งที่อาจท�าได้คือการสร้างเว็บไซต์ในระดับภูมิภาคเพื่อจัด
อันดับความน่าเช่ือถือของบริษัทจัดหางาน ซ่ึงนายโกเลดซิโนวสกีระบุว่า

ได้มีการด�าเนินการแล้วในเวียดนาม อีกความคิดหนึ่งอาจเปน็การก�าหนด
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาหมายเลขหนึ่งเพื่อเปน็สายด่วนของภูมิภาค เช่นเดียว
กับที่อาดิดาสซ่ึงเปน็บริษัทผลิตชุดกีฬาจัดให้กับคนงานของตนในโรงงานที่จีน
และประเทศอื่น (ภาพ: แรงงานพม่าก�าลังคัดกุ้งที่ตลาดอาหารทะเลในมหาชัย 
ประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

นายโกเลดซิโนวสกีได้เสนอความคิดในที่ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้น�าภาค
ธุรกิจจาก 45 ประเทศและดินแดนต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก การ
ประชุมนี้ที่เรียกว่า “กระบวนการบาหลี” เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2545 และมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของบริษัทต่าง ๆ จะไม่ถูกท�าให้
ด่างพร้อยด้วยการจ้างงานที่ไร้จริยธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมในเมืองเพิร์ท 
ประเทศออสเตรเลีย เห็นชอบว่าจะส่งข้อเสนอแนะให้รัฐบาลใน พ.ศ. 2561 
“เราหวังว่ารัฐบาลจะมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการคัดเลือกคนงาน
ต่างด้าว และคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายโกเลดซิ
โนวสกีกล่าว 

มาตรการเหล่านี้ยังมีวัตถุประสงค์ “เพื่อบริหารจัดการความโปร่งใสของ
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ภาคธุรกิจไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ของตนเท่านัน้ แต่รวมถึงบุคคลที่ธุรกิจซ้ือสินค้าด้วย”

แรงงานต่างด้าวมักจะลงเอยด้วยการตกลงกับบริษัทจัดหางานที่ตน
ไม่รู้จัก ต้องเสียค่าบริการในราคาสูง และถูกยึดหนังสือเดินทางเมื่อไปถึงจุด
หมาย นายโกเลดซิโนวสกีกล่าว “และไม่นานคุณก็ถูกขาย หรือจะเรียกว่า
เปน็แรงงานขัดหนี้ก็ได้” นายโกเลดซิโนวสกีกล่าวพร้อมกับแสดงความหวังให้
บรรดาผู้น�าภาคธุรกิจเห็นด้วยว่า “แรงานต่างด้าวไม่สมควรต้องจ่ายค่าหา
งานของตนเอง”

ข้อเสนอแนะจะครอบคลุมถึงจริยธรรมในการจ้างงาน มาตรฐานด้าน
ความโปร่งใส และการปกป้องคุ้มครองเหยื่อและผู้แจ้งเหตุ “มีอะไรหลายอย่าง
ที่เราสามารถท�าได้ ซ่ึงที่จริงแล้วเปน็สิ่งที่ท�าได้ค่อนข้างง่าย แต่มันจะได้ผลถ้า
ทุกคนช่วยกันท�าเท่านัน้” นายโกเลดซิโนวสกีกล่าว
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

น
รอยเตอร์

ผู้ค้าเงินดิจิทัล ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีธนาคารนิรนาม
หน่วยงานก�ากับดูแลของเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการ
ห้ามใช้บัญชีธนาคารที่ไม่มีการระบุชื่อในการท�า
ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงหรือคริปโตเคอเรนซี 
โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 
2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
ป้องกันการน�าเงินดิจิทัลไปใช้ในการฟอกเงินและ
อาชญากรรมอื่น ๆ 

มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามของ
รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการจะควบคุมความคลั่งไคล้
ในสกุลเงินดิจิทัลของคนเกาหลีใต้ ทุกคนตั้งแต่แม่
บ้านไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยและคนท�างาน
ในส�านักงานต่างวิ่งเข้าใส่ตลาดซื้อขายเงินดิจิทัล 
แม้ว่าจะมีค�าเตือนจากผู้ก�าหนดนโยบายทั่วโลกเกี่ยว
กับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีกฎระเบียบบังคับ
ที่ชัดเจน 

บรรดาผู้ก�าหนดนโยบายทั่วโลกต่างเรียกร้องให้
มีการก�ากับดูแลการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเข้ม
งวดและมีการประสานงานกันมากขึ้น หัวหน้าหน่วย
ก�ากับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้กล่าวในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ว่า รัฐบาลอาจพิจารณาใน
เรื่องการปิดเว็บไซต์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลใน
ประเทศทั้งหมด 

ส�านักประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ได้ชี้แจงว่า 
การห้ามซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเบ็ดเสร็จเป็น

เพียงหนึ่งในขั้นตอนทั้งหมดที่รัฐบาลก�าลังพิจารณา 
และยังไม่ใช่มาตรการที่มีการสรุปผลในขั้นสุดท้าย 

“รัฐบาลยังคงหารือกันว่าการห้ามซื้อขาย
สกุลเงินดิจิทัลอย่างเบ็ดเสร็จนั้นเป็นมาตรการที่
จ�าเป็นหรือไม่ในประเทศนี้” เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่
ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าว

แถลงการณ์ของรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 ได้ตอกย�าถึงความ
แตกต่างระหว่างกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งพยายามผลักดันให้ใช้วิธีการที่
แข็งกร้าวยิ่งขึ้น กับหน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่แสดงท่าทีลังเลที่จะบังคับ
ใช้มาตรการในการห้ามซื้อขายแบบ
เบ็ดเสร็จ 

นายคิม ยงบอม รองประธาน
คณะกรรมาธิการบริการการเงิน 
กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุง
โซลว่า ผู้ค้าเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ารายการฝาก
เข้าในกระเป๋าเงินเสมือนจริงตั้งแต่
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 
เว้นแต่ว่าชื่อบัญชีธนาคารจะตรงกับ
ชื่อบัญชีสกุลเงินดิจิทัล 

“ทุกคนรู้ดีว่าไม่วันใดวันหนึ่ง

เรื่องนี้ก็ต้องเกิดขึ้น อย่างที่รัฐบาลเคยพูดไว้ก่อน
หน้านี้แล้วว่าจะมีการบังคับใช้ระบบชื่อและนามสกุล
จริง” นายอาห์น นักลงทุนบิทคอยน์ท้องถิ่นที่ยอม
ให้เปิดเผยเพียงชื่อสกุลเท่านั้นกล่าว “ที่จริง ผม
กลับมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาด ไม่ใช่ออก
มา ผมไม่เห็นเหตุผลว่าท�าไมผมต้องเอาเงินตัวเอง
ออกมา”  รอยเตอร์
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ประธานาธิบดี
หญิงคนแรก

7IPD FORUM

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 

สิงคโปร์ประกาศเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ว่า นาง
ฮาลีมะห์ ยากบ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น
ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ หลังจากเจ้าหน้าที่ผู้
ดูแลการเลือกตั้งประธานาธิบดีประกาศว่าเธอเป็นผู้สมัครเพียง
คนเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนส�าหรับการลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิงคโปร์
ได้ออกกฎหมายให้สงวนต�าแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็น
ต�าแหน่งในทางพิธีการไว้ให้ชาวมาเลย์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย
เท่านั้นส�าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ 

“แม้ว่านี่จะเป็นการเลือกตั้งแบบสงวนสิทธิ์ แต่ดิฉันก็ไม่
ได้เป็นประธานาธิบดีของคนเชื้อสายใดเชื้อสายหนึ่งเท่านั้น” 
นางฮาลีมะห์กล่าวในระหว่างการปราศรัยที่ส�านักงานการเลือก
ตั้ง “ดิฉันเป็นประธานาธิบดีของทุกคน” 

ประสบการณ์ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรท�าให้
นางฮาลีมะห์มีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีตามกฎการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งโดย
อัตโนมัติ

คนเชื้อสายมาเลย์คนสุดท้ายที่ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีคือ นายยูซอฟ อิสฮะก์ ซึ่งภาพของเขาปรากฏ
อยู่บนธนบัตรสิงคโปร์

นายูซอฟด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีในระหว่าง พ.ศ. 
2508 ถึง พ.ศ. 2513 ซึ่งเป็นช่วงที่สิงคโปร์เพิ่งได้รับ
เอกราชหลังจากการรวมชาติกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
มาเลเซียเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่อ�านาจบริหารอยู่ที่นายลี 
กวนยู ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ 

การที่สิงคโปร์แยกตัวออกมาจากมาเลเซียท�าให้คนเชื้อ
สายมาเลย์กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในมาเลเซีย ใน
ขณะที่คนเชื้อสายจีนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ที่
เป็นเอกเทศ  รอยเตอร์

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

การเร่ิมต้นใหม่
ของตลาดเก่า

จ้าหน้าท่ีระดบัสงูของเมืองยืนยนัเม่ือ

เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 วา่ ตลาดปลา

ซกิึจิท่ีโดง่ดงัของญ่ีปุ่ นและเป็นตลาดปลาท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในโลกก�าลงัจะย้ายไปอยูส่ถานท่ี

ใหม ่หลงัจากท่ีประสบปัญหาความลา่ช้ามา

หลายเดือนอนัเน่ืองมาจากความกงัวลเก่ียว

กบัการปนเปือ้นสารพิษของท่ีตัง้แหง่ใหม ่

นางยริูโกะ โคอิเคะ ผู้วา่การกรุงโตเกียว 

ได้กลา่วถงึประเดน็ใหมใ่นแผนการย้ายสถาน

ท่ีซึง่ด�าเนินมาอยา่งยาวนาน โดยชีแ้จงวา่ท่ีตัง้

ปัจจบุนัจะได้รับการพฒันาขึน้มาใหมเ่พ่ือใช้

ประโยชน์จากความโดง่ดงัไปทัว่โลกของตลาด

ปลาซกิึจิ 

ตลาดปลาแหง่นีน้อกจากจะเป็นสถาน

ท่ีประมลูปลาทนูา่ในชว่งรุ่งสางแล้ว ยงัเป็น

สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกด้วย และใน 

พ.ศ. 2563 ท่ีน่ีก็จะเป็นหนึง่ในสถานท่ีท่ีใช้

รองรับการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกซึง่จะจดัขึน้ท่ี

กรุงโตเกียว 

“หลงัจากนัน้ เราจะปรับเปลี่ยนให้มนั

เป็นตลาดแหง่ใหมท่ี่มีร้านอาหารมากมายท่ี

จ�าหนา่ยอาหารท่ีมีแนวคดิเดียวกนั” นางโค

อิเคะกลา่วกบันกัขา่ว โดยแจ้งเพ่ิมเตมิวา่การ

พฒันาจะเกิดขึน้ภายในเวลาห้าปี

“ดฉินัคิดวา่การใช้ทัง้โทโยสแุละซกิึจิเป็น

ทางเลือกท่ีฉลาดท่ีสดุ” นางโคอิเคะกลา่วถงึท่ี

ตัง้แหง่ใหม ่

เดมิทีรัฐบาลมีแผนท่ีจะขายท่ีตัง้ปัจจบุนั

ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีอยูใ่กล้กบักินซา่ซึง่เป็น

ยา่นจบัจา่ยซือ้ของอนัหรูหรา นางโคอิเคะซึง่

เป็นอดีตผู้ประกาศขา่วทางโทรทศัน์ท่ีได้รับ

เลือกตัง้เป็นผู้วา่การหญิงคนแรกของโตเกียว

ใน พ.ศ. 2559 ไมไ่ด้แจ้งวา่เม่ือไรตลาดหลกัจะ

ย้ายไปท่ีโทโยส ุซึง่เป็นโรงก๊าซเก่า

“เราต้องหารือเก่ียวกบัก�าหนดการอยา่ง

ละเอียดกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” นางโคอิเคะกลา่ว 

หนงัสือพิมพ์โยมิอริุซึง่มียอดขายสงูสดุ

รายงานว่า ผู้วา่การกรุงโตเกียวก�าลงัคดิถงึ

ความเป็นไปได้ท่ีจะเปิดตลาดท่ีย้ายไปอยู่

สถานท่ีใหมใ่นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผนการรือ้ถอนตลาดท่ีมีอายมุากกวา่ 

80 ปีแหง่นีด้�าเนินมานานหลายปี โดยกลุม่ผู้

สนบัสนนุอ้างถงึความจ�าเป็นท่ีตลาดจะต้องมี

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามาทดแทนระบบท่ีใช้อยู่

ในปัจจบุนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงระบบท�าความ

เยน็ท่ีล้าสมยัของตลาดซกิึจิ

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

เ

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ข่าวผู้ก่อการร้าย
IPDF

หน่วยเฉพาะกจิร่วมระหว่าง
ฟิลปิปินส์ มาเลเซียและอนิโดนีเซีย เพือ่เฝ้าระวงัและต่อต้านการก่อการร้าย

ายโรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระบุใน
ช่วงตน้เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 วา่ตนจะร่วมหารือ
กบัอินโดนีเซียและมาเลเซียเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้น

การจดัตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อต่อสูก้บักลุ่มหวัรุนแรงท่ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากรัฐอิสลาม 

นายดูแตร์เตไดแ้สดงความเตม็ใจท่ีจะเปิดพรมแดนใหก้บักอง
ก�าลงัรักษาความมัน่คงของอินโดนีเซียและมาเลเซียท่ีก�าลงัไล่ล่า
เหล่านกัรบอิสลาม นายดูแตร์เตมีแผนท่ีจะร่วมประชุมกบันาย  

โจโก วโีดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายนาจิบ ราซะก ์
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเร่ืองน้ี 

“เราเห็นพอ้งกนัวา่ เราสามคนจะหารือกนั เราก�าลงัรอเวลาท่ี
เหมาะสมเท่านั้น” นายดูแตร์เตกล่าวกบัผูส่ื้อข่าว 

เม่ือผูส่ื้อข่าวถามวา่จะมีการหารือในเร่ืองใดบา้ง นายดูแตร์
เตตอบวา่ “แน่นอนวา่จะเป็นเร่ืองหน่วยเฉพาะกิจ และผมจะเปิด
พรมแดนใหก้บัทางการมาเลเซียและอินโดนีเซีย เจา้หนา้ท่ีจะ
สามารถขา้มพรมแดนเขา้มาได”้ 

ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ห็นพอ้งร่วมกนั
วา่จะใชเ้คร่ืองบินสอดแนมและโดรนเพ่ือสกดักั้นกลุ่มหวัรุนแรงท่ี
เคล่ือนท่ีขา้มชายแดนระหวา่งประเทศ อนัเน่ืองมาจากความกงัวล
ท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการขยายอิทธิพลของรัฐอิสลามในภมิูภาคน้ี  

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่าง
ประเทศและเจา้หนา้ท่ีกลาโหมของทั้งสามประเทศท่ีมีพรมแดน
ติดต่อกนัน้ีไดต้กลงท่ีจะรวบรวมข่าวกรอง ติดตามการส่ือสารและ
การปราบปรามการไหลบ่าของอาวธุ นกัรบและเงิน

นายอานิฟาห์ อามนั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
มาเลเซีย กล่าวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 วา่ ลทัธิหวัรุนแรงจะ
ตอ้งถกูตอบโตใ้นทนัที และการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสามประเทศ
จะตอ้งมีความ “ต่อเน่ืองและเหนียวแน่น” 

“นัน่หมายความวา่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของเราตอ้งมี
การปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง ไม่ใช่แค่ในเร่ืองการแบ่งปันข่าว
กรองเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงมาตรการเชิงรุกต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนมา
ใหม่” นายอามนักล่าวในระหวา่งการประชุมความมัน่คงไตรภาคี
ท่ีเมืองปาเซย ์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชานเมืองทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ไดเ้ร่ิมการลาดตระเวน
ร่วมกนัเพื่อควบคุมการเคล่ือนไหวของกลุ่มหวัรุนแรงในพื้นท่ี
ท่ีเป็นเกาะของประเทศเหล่าน้ี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ฟิลิปปินส์ไดต้กลงใหม้าเลเซียและอินโดนีเซียด�าเนินภารกิจ “การ
ไล่ติดตามอยา่งกระชั้นชิด” ในน่านน�้าของตนเพ่ือต่อสูก้บัการ
ลกัพาตวัและการกระท�าอนัเป็นโจรสลดัโดยกลุ่มกบฏอิสลามอาบู 
ซายาฟ 

นายดูแตร์เตไดร้ะบุในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 วา่ การ
ประชุมกบันายวโีดโดและนายนาจิบอาจเกิดข้ึนหลงัจากท่ี
สถานการณ์การปิดลอ้มเมืองมาราวซ่ึีงอยูท่างตอนใตฟิ้ลิปปินส์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มหวัรุนแรงท่ีภกัดีต่อรัฐอิสลามไดรั้บการแกไ้ขจน
เสร็จส้ิน 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 กองทพัฟิลิปปินส์เขา้ควบคุม
เมืองมาราวใีหห้ลุดพน้จากการถกูปิดลอ้มและประกาศการส้ิน
สุดของสงครามกลางเมืองอนัรุนแรงท่ีกินเวลาหา้เดือน และเป็น
วกิฤตการณ์ดา้นความมัน่คงท่ีใหญ่หลวงท่ีสุดในฟิลิปปินส์ในช่วง
หลายปีท่ีผา่นมา ในช่วงเวลานั้น มีผูค้นเสียชีวติกวา่ 1,100 คน ใน
จ�านวนน้ีมีสมาชิกกลุ่มหวัรุนแรงและผูน้�าของกลุ่ม 920 คน ซ่ึง
ผูน้�าคนดงักล่าวคือนายอิสนิลอน ฮาปิลอน ตามท่ีไดรั้บการยนืยนั
โดยผลวเิคราะห์ดีเอน็เอ 

นายเดลฟิน โลเรนซานา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
ฟิลิปปินส์ กล่าวในช่วงปลายเดือนตุลาคมวา่กองทพัไดย้ติุการ
ปฏิบติัการสูร้บหลงัจากท่ีกองก�าลงัทหารมีชยัในการปะทะคร้ัง
สุดทา้ยกลุ่มมือปืนท่ียดึท่ีมัน่ในอาคารหลายแห่งในใจกลางเมือง
มาราว ี

“ไม่มีกลุ่มหวัรุนแรงในมาราวอีีกต่อไปแลว้” นายโลเรนซานา
กล่าวกบัผูส่ื้อข่าวในการสมัภาษณ์นอกรอบการประชุมรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงกลาโหมระดบัภมิูภาค 

พล.ต. เรสติตูโต พาเดีย โฆษกของกองทพัฟิลิปปินส์ยนืยนัวา่
ยงัมีการยงิปืนเกิดข้ึนในเมืองดงักล่าว แต่ไม่มี “ผูก่้อการร้ายอีกต่อ
ไป” ในเมืองมาราว ีพล.ต. พาเดียไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเพิ่มเติม

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวในเวลาต่อ
มาวา่ กองทพัไดป้ราบปราม “ความพยายามท่ีจริงจงัท่ีสุดในการ
ถ่ายทอดแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงและแนวคิดหวัรุนแรง
ในฟิลิปปินส์และในภมิูภาคน้ี” 

“เรามีส่วนร่วมในการป้องกนัการแพร่กระจายแนวคิดหวั
รุนแรงในเอเชีย รวมถึงการรักษาสนัติภาพ เสถียรภาพและความ
มัน่คงของโลก” รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าว

น
รอยเตอร์
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ทหารเรืออนิโดนีเซียเข้าร่วมพธีิเปิดการลาดตระเวนแบบ
ประสานงานกนัเมือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560 ระหว่างมาเลเซีย 
อนิโดนีเซียและฟิลปิปินส์ในทะเลตารากนัในอนิโดนีเซีย เพือ่
ควบคุมการเคลือ่นไหวของกลุ่มหัวรุนแรงในพืน้ทีท่ีเ่ป็นเกาะของ
ประเทศเหล่านี ้ รอยเตอร์

(ซ้ายสุด) นายตโิต คาร์นาเวยีน ผู้บัญชาการต�ารวจ
แห่งชาตอินิโดนีเซีย (จากซ้าย) นายโรนัลด์ เดลา 
โรซา ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาตฟิิลปิปินส์ และ
นายคาลดิ อาบู บาการ์ ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
มาเลเซีย ไขว้แขนกนัก่อนเร่ิมการประชุมความ
มัน่คงไตรภาคใีนเมอืงปาเซย์ ซ่ึงอยู่ทางตะวนั
ออกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ ใน
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

นายเดลฟิน โลเรนซานา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมฟิลปิปินส์ (กลาง) ตรวจสอบอาวุธปืน
อานุภาพร้ายแรงทีย่ดึได้จากพืน้ทีห่ลบซ่อนต่าง ๆ 
ของกลุ่มอสิลามหัวรุนแรง ในระหว่างการไปเยอืน
ค่ายทหารในเมอืงมาราว ี รอยเตอร์ 
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ทหารไทยคนหนึง่ถกูสง่ตวัลงจาก
เฮลคิอปเตอร์เพ่ือสง่เสบียงให้กบัเรือกู้ภยั
ในอ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึง่
อยูท่างภาคใต้ของประเทศไทย ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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การทบทวนเรื่องการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติสนับสนุนกรอบการท�างาน
ใหม่ในระดับโลกในการตอบสนองภัยพิบัติ 

จัดการวิกฤต
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

โลกก�าลงัเผชิญกบัเหตกุารณ์ภยัพิบตัหิลากหลายท่ีคกุคามสภาพแวดล้อม 
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง ภายใน พ.ศ. 
2593 การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศอาจผลกัดนัให้ประชาชนถงึ 200 
ล้านคนต้องออกจากบ้านเรือนของตนและกลายเป็นผู้อพยพ และความไม่
เสมอภาคทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้จะท�าให้สงัคมเกิดความระส�่าระสาย คนท่ีร�่ารวย
ท่ีสดุ 8 คนในโลกรวมกนัจะมีความมัง่คัง่มากกวา่คร่ึงหนึง่ของประชากรโลกท่ี
ยากจนท่ีสดุ 

หากข้อมลูดงักลา่วท่ีน�าเสนอโดยสมาคมเนตบิณัฑิตยสภาระหวา่งประเทศ
และองค์กรออ็กซ์แฟมตามล�าดบันีย้งัท�าให้นกึภาพภยัคกุคามท่ีคาดวา่จะเกิด
ขึน้ในอนาคตได้ไมช่ดัเจน ให้นกึรวมไปถงึการสะสมอาวธุนิวเคลียร์ท่ีหวนกลบั
มาเป็นท่ีนิยมอีกครัง้ การสะสมระบบอาวธุขัน้สงูโดยหลายตอ่หลายประเทศ 
และการระบาดของโรคท่ีเกิดขึน้บอ่ยกวา่เดมิอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน 
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ความเสี่ยงทัว่โลกเหลา่นีมี้วิวฒันาการไปเร่ือย ๆ แตผู่้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารจดัการวิกฤตกลา่ววา่ สถาบนัและกลยทุธ์ตา่ง ๆ 
มากมายท่ีใช้ในการจดัการกบัความท้าทายเหลา่นีย้งัคงก้าวย�่าอยูก่บั
ท่ี องค์กรตา่ง ๆ อาทิ องค์การสหประชาชาตแิละธนาคารโลก ตลอด
จนรัฐบาลและกองทพัตา่ง ๆ ได้มีการพฒันาความเช่ียวชาญและ
ทรัพยากรเพ่ือรับมือกบัความท้าทายในยคุใหมห่รือไม ่มีองค์กรหรือ
สถาบนัอ่ืน ๆ หรือไมท่ี่มีทกัษะท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาในปัจจบุนั 

สมาชิกของประชาคมด้านการบริหารจดัการวิกฤตกลา่ววา่ 
ค�าถามดงักลา่วควรได้รับความสนใจมากขึน้ 

“ปัญหาในวนันีคื้อความท้าทายท่ีเรามีอยูเ่ป็นความท้าทายระดบั

โลก และเราไมมี่ระบบในการควบคมุความท้าทายเหลา่นี”้ นาย
แมตส์ แอนเดอร์สสนั รองประธานมลูนิธิความท้าทายโลก ซึง่ตัง้อยู่
ในสวีเดนกลา่วในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 นายแอนเดอร์สสนัอยู่
ท่ีสถาบนับรูกกิงส์ในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. และได้เข้าร่วมการอภิปราย
เร่ืองการบริหารจดัการความเสี่ยงทัว่โลก “เราจ�าเป็นต้องหาวิธีการ
ใหม ่ๆ ขณะนีเ้ราก�าลงัพยายามแก้ไขปัญหาของวนันีโ้ดยใช้วิธีการ
ของเม่ือวานนี ้เราจ�าเป็นต้องหาวิธีการใหมท่ี่ได้ผลเพ่ือลดความเสี่ยง
ท่ีเรามีอยู”่  

มลูนิธิความท้าทายโลกซึง่ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2555 มีเป้าหมาย
ท่ีระบไุว้ในพนัธกิจขององค์กรคือเพ่ือ “กระตุ้นความเข้าใจท่ีลกึซึง้
เก่ียวกบัความเสี่ยงของโลกท่ีเป็นปัญหาเร่งดว่นท่ีสดุของมนษุยชาต”ิ 
มลูนิธิดงักลา่วยงัพยายามเร่งหาวิธีการใหม ่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
เหลา่นี ้ด้วยเหตนีุ ้ทางมลูนิธิจงึได้จดัการแขง่ขนัเพ่ือค้นหาความร่วม
มือระดบัโลกในรูปแบบใหมท่ี่สามารถจดัการกบัความเสี่ยงทัว่โลก 
การแขง่ขนันีมี้ผู้ เข้าร่วมมากกวา่ 4,000 คนจาก 150 ประเทศ ผู้ชนะ
จะได้รับเงินรางวลั 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 157 ล้าน

บาท) ส�าหรับแนวคดิท่ีดีท่ีสดุในการ “ค้นหาวิธีการใหม”่ เพ่ือก�ากบั
ดแูลโลกในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2544-2643) 

“เราพดูได้มากขึน้เร่ือย ๆ วา่เราอาศยัอยูใ่นประชาคมโลก ซึง่
หมายความวา่ พฤติกรรมและการตดัสนิใจของผู้อยูอ่าศยัในแตล่ะ
ประเทศสามารถสง่ผลกระทบอนัใหญ่หลวงตอ่ผลประโยชน์ส�าคญั
ของผู้อยูอ่าศยัในประเทศอ่ืน ๆ ทัง้หมด” นายลาสโล ซอมบตัฟัลวี 
ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้มลูนิธิความท้าทายโลกได้เขียนไว้ในจดหมายท่ีสง่ถงึ
ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั “ระบบนานาชาติในปัจจบุนัของเรา ซึง่รวมถงึ
องค์การสหประชาชาตติลอดจนองค์กรอ่ืน ๆ ได้รับการจดัตัง้ขึน้ในอีก
ยคุหนึง่ ซึง่ก็คือหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ระบบนานาชาตดิงักลา่ว
ไมเ่หมาะส�าหรับการจดัการกบัความเสี่ยงในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 

2544-2643) อีกตอ่ไปแล้ว ซึง่เป็นความเสี่ยงท่ีสามารถสง่ผลกระทบ
ตอ่ผู้คนในทกุมมุโลก” 

นายซอมบตัฟัลวีกลา่ววา่ ผู้บริหารจดัการวิกฤตจะต้องมีความ
คดิใหม ่ๆ อยา่งเร่งดว่นเพ่ือจดัการกบัความท้าทายทัว่โลกในขอบเขต
และระดบัความรุนแรงท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั “ซึง่เตบิโตจนเกินกวา่ท่ีความ
สามารถของระบบในปัจจบุนัจะรับมือได้” 

มุมมองที่สดใหม่ ความร่วมมือที่ยั่งยืน 
นายเคมลั เดอร์วิส รองประธานและผู้อ�านวยการโครงการพฒันา
เศรษฐกิจโลกของสถาบนับรูกกิงส์ เหน็ด้วยกบัแนวคิดท่ีวา่รัฐบาล 
สถาบนัท่ีมีมานาน และกองทพัจะต้องมีมมุมองใหม ่ๆ เพ่ือพิจารณา
วา่กลยทุธ์ของตนในการรับมือกบัความท้าทายนัน้ได้พฒันาไปพร้อม
กบัความท้าทายดงักลา่วหรือไม ่

นายเดอร์วิสกลา่ววา่ “วิธีการสว่นใหญ่ท่ีเรามีอยูใ่นปัจจบุนัโดย
มากจะเป็นผลมาจากความหายนะของสงครามโลกครัง้ท่ีสอง” 

นายเดอร์วิสสนบัสนนุแนวคดิท่ีวา่ รัฐบาลควรสร้างหนว่ยงาน

ทหารจากกองทพัปลดปล่อย
ประชาชนจนีและทหารจาก
กองทพับกสหรัฐฯ ภาคพืน้

แปซิฟิก เคลือ่นย้ายผู้บาด
เจบ็จากเรือในระหว่างการ

ฝึกซ้อมเพือ่แลกเปลีย่นความ
รู้ด้านการบริหารจดัการภยั
พบิัตริะหว่างสหรัฐฯ และ

จนีในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 
2559 ทีฐ่านทพัในเมอืงคุน  
หมงิ มณฑลยูนนาน ซ่ึงอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจนี
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ท่ีมีอ�านาจในการตดัสนิใจในระหวา่งการตอบสนองภยัพิบตัหิรือ
วิกฤตการณ์ให้อยูใ่นระดบัท้องถ่ินมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ โดยไม่
จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลาย ๆ ระดบัของการ
ก�ากบัดแูล นายเดอร์วิสกลา่ว การสร้างหนว่ยงานก�ากบัดแูลเพ่ิมขึน้
ในอีกระดบัจะท�าให้พลเมืองและประชาชนในท้องถ่ินได้รับการดแูล
มากขึน้เพ่ือจะสามารถจดัการกบัภยัพิบตัท่ีิสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีของ
ตนได้โดยตรงและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

นายเดอร์วิสยงัสนบัสนนุให้กองทพัและประชาคมความมัน่คง
ท�างานแยกกนักบัฝ่ายเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมในการบริหาร
จดัการวิกฤต กองทพัและประชาคมความมัน่คงท่ีแยกออกมาท�างาน
ตา่งหากจะท�าให้กองทพัมีอิสระมากขึน้ในการด�าเนินกลยทุธ์ในการ

ป้องกนัวิกฤตการณ์ 
อยา่งไรก็ตาม การแบง่แยกการท�างานเพ่ือวตัถปุระสงค์ในด้าน

การตดัสนิใจนัน้จะต้องไมล่ดทอนความประสานสอดคล้องระหวา่ง
องค์ประกอบทัง้หมดในการตอบสนองภยัพิบตั ิความร่วมมือจะต้อง
คงอยูเ่สมอ และในความเป็นจริงแล้วจะต้องมีการเพ่ิมความร่วมมือ
ระหวา่งพนัธมิตรท่ีเป็นทหารและพลเรือน 

“ประเทศท่ีมีความเสี่ยงได้เร่ิมน�านโยบายและแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ  
ในการบริหารจดัการความเสี่ยงจากภยัพิบตัมิาใช้ในกรอบการท�างาน
ด้านการก�ากบัดแูลพลเรือนโดยรวมของตนเพ่ือเพ่ิมความเป็นเอกภาพ
ในการท�างานในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศและระดบันานาชาต”ิ 
ตามรายงานใน พ.ศ. 2558 เร่ือง “ความก้าวหน้าในการประสาน
งานระหวา่งทหารและพลเรือนในยามท่ีเกิดภยัพิบตั”ิ ท่ีจดัท�าโดย
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการจดัการภยัพิบตัแิละการชว่ยเหลือด้าน
มนษุยธรรม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 

รายงานของศนูย์ดงักลา่วได้หยิบยกบทเรียนท่ีได้จากเหตกุารณ์
พายไุต้ฝุ่ นไหเ่ย่ียน หรือท่ีเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ไต้ฝุ่ นโยลนัดา ท่ีพดั

กระหน�่าหมูเ่กาะแคโรไลน์ ฟิลปิปินส์ พืน้ท่ีทางตอนใต้ของจีน และ
เวียดนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในฟิลปิปินส์ พายดุงักลา่ว
ท�าให้เกิดกระแสลมท่ีรุนแรงและฝนตกหนกัซึง่เป็นเหตใุห้เกิดภาวะน�า้
ทว่ม แผน่ดินถลม่และเกิดความเสียหายในวงกว้าง จากภยัพิบตัดิงั
กลา่ว ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการจดัการภยัพิบตัแิละการชว่ยเหลือ
ด้านมนษุยธรรมได้ระบเุแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ 3 ประการ ได้แก่ 

• สร้าง “ระบบเตือนภยัแบบครบวงจร” ท่ีเข้าใจทัว่กนั เพ่ือให้
ประเทศมีความพร้อมในการรับมือกบัวิกฤตการณ์ 

• สร้างข้อผกูพนัในระดบัทวิภาคี เพ่ือให้ผู้ตอบสนองเหตกุารณ์
ปฏิบตังิานร่วมกนัได้หลายฝ่ายในพืน้ท่ีผา่นทางศนูย์ประสาน
งานระหวา่งประเทศ และสง่เสริมให้พลเรือนใช้ทรัพยากรทาง
กลาโหมของตา่งประเทศให้คุ้มคา่ท่ีสดุ 

• ด�ารงการประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัรัฐบาล กองทพัและ
ภาคเอกชนเพ่ือให้ผู้ตอบสนองเหตกุารณ์ท่ีเป็นพลเรือนบรรลุ
ผลส�าเร็จในการเพ่ิมระดบัขีดความสามารถของประเทศใน
เวลาอนัรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการในการชว่ยชีวิต
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

ความส�าคัญของทุนมนุษย์
การให้ความส�าคญักบัผู้คนท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการนีท่ี้ไมใ่ชต่วั
องค์กร คือสว่นส�าคญัในการปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ส�าหรับ  
นางมาเรีย อิวาโนวา รองศาสตราจารย์ด้านการก�ากบัดแูลทัว่โลก
จากบณัฑิตวิทยาลยันโยบายและโลกคดีศกึษา จอห์น ดบัเบลิย.ู แมก็
คอร์แมก็ มหาวิทยาลยัแมสซาชเูซตส์ บอสตนั ซึง่นางอิวาโนวาเป็นผู้
อ�านวยการร่วมของศนูย์เพ่ือการก�ากบัดแูลและความยัง่ยืน

นางอิวาโนวามองวา่ระบบการบริหารจดัการวิกฤตนัน้ “มีความ
แตกแยกกระจดักระจาย” รัฐบาลและองค์กรตา่ง ๆ ควรประเมินวา่ตน
มีกระบวนการท่ีใช้ผู้ปฏิบตัหิลายคน หรือมีความหลากหลายในการ
ปฏิบตัหิรือไม ่

“นัน่ท�าให้เราต้องมองเข้าไปในสถาบนัเหลา่นีอ้ยา่งจริงจงั เพ่ือ
พิจารณาการก�ากบัดแูลในระดบัตา่ง ๆ ดวูิธีการท�างาน และตระหนกั
ถงึเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้” นางอิวาโนวากลา่วในระหวา่งการประชมุ
ของสถาบนับรูกกิงส์วา่ด้วยเร่ืองการบริหารจดัการวิกฤต “เป้าหมาย
ของเราอยูท่ี่ไหน และในท่ีสดุแล้ว ดฉินัคดิวา่เราจะมีสถาบนัและ
รัฐบาลท่ีท�างานได้ดีเม่ือเรามีคนท่ีใชใ่นท่ีท่ีเหมาะสม” 

วิธีการงา่ย ๆ เชน่การจ้างผู้ เช่ียวชาญนัน้ยงัไมเ่พียงพอ บคุคลนัน้
ต้องมีแนวทางท่ีชดัเจนเก่ียวกบับทบาทของตนภายในสถาบนัหรือ
รัฐบาล 

“การท�าให้สถาบนันัน้ท�างานได้จริงหมายถงึอะไร บคุลากร
ประเภทใดท่ีคณุต้องการในสถาบนันัน้และในการก�ากบัดแูลในระดบั
ตา่ง ๆ เหลา่นัน้ ดฉินัวา่คนเหลา่นีต้้องมีความมุง่มัน่ ต้องมีความ
สามารถ และต้องมีแรงบนัดาลใจ” นางอิวาโนวากลา่ว 

นางอิวาโนวายอมรับวา่ การกระตุ้นให้คนพดูถงึความเสี่ยงจาก
ภยัพิบตัทิัว่โลกอาจเป็นเร่ืองท่ียากล�าบาก 

“กระนัน้ เราก็ได้เหน็มนัเกิดขึน้กบัการอภิปรายเก่ียวกบัสภาพ
ภมิูอากาศท่ีเปลี่ยนจากเร่ืองราวแหง่การสญูเสียไปเป็นเร่ืองราวแหง่
โอกาส” นางอิวาโนวากลา่ว “และนัน่ก็ท�าให้เกิดข้อตกลงปารีส เม่ือ

รายงานความเสี่ยงทั่วโลก พ.ศ. 2560 โดย
สภาเศรษฐกิจโลก ได้ระบุความท้าทายที่ส�าคัญที่โลก
ก�าลังเผชิญอยู่ 

ความเสี่ยง 5 อันดับแรกของโลกในแง่ความเป็นไป
ได้ว่าจะเกิดขึ้น  
1. สภาพอากาศที่รุนแรง
2. การย้ายถิ่นของมวลชนขนาดใหญ่โดยไม่สมัครใจ
3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่
4. การโจมตีของผู้ก่อการร้ายขนาดใหญ่
5. การปลอมแปลง/โจรกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 

ความเสี่ยง 5 อันดับแรกของโลกในแง่ของผลกระทบ  
1. อาวุธอานุภาพท�าลายล้างสูง 
2. สภาพอากาศที่รุนแรง 
3. วิกฤตการณ์น�้า 
4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ 
5. ความล้มเหลวในการลดและการปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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ใดก็ตามท่ีผู้คนเหน็วา่ ‘เราอาจมีสว่นท�าให้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
จากเดมิ เราสามารถชว่ยให้เกิดผลลพัธ์ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิบนโลก
ใบนี’้ เม่ือนัน้ผู้คนจะเข้ามามีสว่นร่วมและปัจเจกบคุคลจะกลายเป็น
องค์ประกอบท่ีแข็งขนัและก่อให้เกิดประสทิธิผลในสถาบนั” 

การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในยามท่ีไมมี่วิกฤตการณ์ การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้
อยา่งช้า ๆ หรือไมเ่กิดขึน้เลย” นายสจวร์ต เอม็. แพทริก นกัวิชาการ
อาวโุสและผู้อ�านวยการโครงการสถาบนัระหวา่งประเทศและการ
ก�ากบัดแูลโลกแหง่สภาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกลา่วใน
ระหวา่งการอภิปรายของสถาบนับรูกกิงส์ “ให้คดิวา่มนัเป็นการคดั
สรรโดยธรรมชาตแิทนท่ีจะเป็นการเว้นวรรคของดลุยภาพในด้าน
วิวฒันาการ ท่ีนา่ประหลาดคือสถาบนัตา่ง ๆ ท�าได้ย�่าแยอ่ยา่งย่ิงทัง้
ในเร่ืองการท�านาย การคาดการณ์และการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รับมือกบัความเสี่ยงจากภยัพิบตัิ แตก่ลบักลายเป็นวา่ภยัพิบตัคืิอสิง่

เดียวจริง ๆ ท่ีท�าให้เกิดสถาบนับางแหง่ขึน้มา” 
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้

ท�างานอยา่งหนกัเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้องค์กรเป็นหนึง่ในกรณีดงักลา่ว
ด้วยการสร้างวิสยัทศัน์อาเซียน พ.ศ. 2568 วา่ด้วยเร่ืองการบริหาร
จดัการภยัพิบตั ิโดยระบปุระเดน็ส�าคญัในการท�าข้อตกลงวา่ด้วย
เร่ืองการบริหารจดัการภยัพิบตัแิละการตอบสนองสถานการณ์ฉกุเฉิน 
ซึง่เป็นแนวทางปฏิบตัภิายในปี พ.ศ. 2568 ให้มุง่เน้นท่ีประชาชน มี
ประชาชนเป็นเป้าหมาย มีความยัง่ยืนทางการเงินและมีการท�างาน
เป็นเครือขา่ย 

ตามท่ีวิสยัทศัน์อาเซียน พ.ศ. 2568 ระบนุัน้ “แม้อาเซียนจะมี
ความก้าวหน้าในแงข่องความร่วมมือและการท�างานร่วมกนั แตก็่เหน็
ได้ชดัเจนวา่กลไกตา่ง ๆ ในการตอบสนองความท้าทายใหม ่ๆ เหลา่
นีจ้ะต้องได้รับการพฒันาตอ่ไป” 

รายงานผลการสงัเคาะห์การประชมุสดุยอดด้านมนษุยธรรม
โลกได้ระบถุงึการปฏิบตัท่ีิส�าคญัห้าประการในการด�าเนินงานด้าน

เจ้าหน้าทีกู่้ภยัอนิโดนีเซียเกบ็กู้ร่าง
ของหญงิคนหน่ึงหลงัจากทีด่นิ
โคลนขนาดใหญ่ถล่มใส่บ้านเรือน
หลงัฝนตกหนักในเขตโปโนโรโก 
จงัหวดัชวาตะวนัออก เมือ่เดอืน
เมษายน พ.ศ. 2560  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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มนษุยธรรมในอนาคตซึง่อาเซียนได้น�ามาเป็นสว่นหนึง่ของวิสยัทศัน์ 
พ.ศ. 2568 ซึง่ได้แก่ ศกัดิ์ศรี ความปลอดภยั ความยืดหยุน่ ความร่วม
มือและการเงิน 

ตอ่ไปนีคื้อรายละเอียดของการปฏิบตัใินแตล่ะประการตามท่ีระบใุน
รายงาน

• ศักดิ์ศรี  
“อาเซียนจะต้องพฒันาตอ่ไปและใช้แนวทางปฏิบตัท่ีิมุง่เน้นท่ี
ประชาชนซึง่เป็นสิง่ส�าคญัอนัดบัแรก การมีแนวทางปฏิบตันีิท่ี้
เป็นหวัใจส�าคญัของโครงการด้านมนษุยธรรมจะท�าให้มีความ
เสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้างศกัยภาพของสตรี เดก็หญิง 
เยาวชนและเดก็ ๆ เพ่ือให้คนเหลา่นีส้ามารถท�าหน้าท่ีในการตอบ
สนองด้วยตนเองได้” 

• ความปลอดภยั  
“อาเซียนและการด�าเนินงานด้านการบริหารจดัการภยัพิบตัแิละ
การตอบสนองสถานการณ์ฉกุเฉินในอนาคตจะต้องมัน่ใจวา่มี

กลไกเพ่ือการปกป้องคุ้มครองและการชว่ยเหลือส�าหรับทกุฝ่าย 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ผู้ ท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสดุ การปกป้องคุ้มครอง
ควรเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัท่ีสดุส�าหรับผู้ตอบสนองเหตกุารณ์ทัง้หมด
ของอาเซียนตลอดระยะเวลาท่ีด�าเนินกิจกรรมด้านมนษุยธรรม 
เน่ืองจากคนเหลา่นีเ้ป็นผู้สนบัสนนุกฎหมายและสนัตภิาพระหวา่ง
ประเทศ” 

• ความยืดหยุ่น 
“ในการเสริมสร้างความยืดหยุน่นัน้ อาเซียนต้องหนัไปมุง่เน้นการ
บริหารจดัการความเสี่ยงแทนการบริหารจดัการวิกฤตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในองค์ประกอบตา่ง ๆ ให้ดีขึน้เพ่ือรับมือกบัสิง่ท่ีจะเกิด
ขึน้ในภายภาคหน้า ดงันัน้ เพ่ือให้มีความยืดหยุน่ภายในอาเซียน 
อาเซียนจะต้องสร้างขีดความสามารถให้กบัประเทศสมาชิกและ
ภายในชมุชนของประเทศเหลา่นัน้เพ่ือลดความเสี่ยงและความไม่
มัน่คง” 

• ความร่วมมือ 
“ด้วยความร่วมมือตา่ง ๆ โครงการบริหารจดัการภยัพิบตัแิละการ
ตอบสนองสถานการณ์ฉกุเฉินในอนาคตควรจะเข้าไปมีสว่นร่วม
อยา่งแข็งขนัในการท�างานของภาคสว่นอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดบัขีด
ความสามารถ อาทิ ภาคเอกชนและภาครัฐ และไมไ่ด้จ�ากดัอยูแ่ค่
สองสว่นนีเ้ทา่นัน้ ในการตอบสนองความต้องการด้านมนษุยธรรม
ในอนาคต ความพยายามร่วมกนัของทกุฝ่ายเป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือให้
มีการตอบสนองแบบองค์รวมท่ีครอบคลมุมากท่ีสดุตอ่ผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบ” 

• การเงนิ 
“ด้วยโครงการบริหารจดัการภยัพิบตัแิละการตอบสนอง
สถานการณ์ฉกุเฉินนี ้อาเซียนควรพิจารณาทางเลือกตา่ง ๆ ในการ
จดัหาเงินทนุและไมต้่องพึง่พาการบริจาคจากประเทศสมาชิกเพียง
อยา่งเดียว การเข้าถงึแหลง่เงินทนุใหม ่ๆ ในระดบัท้องถ่ิน ระดบั
ภมิูภาค ระดบัประเทศและระดบัโลกจะเป็นหวัใจส�าคญัในการ
ให้การสนบัสนนุท่ีเพียงพอตอ่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภยั
พิบตัด้ิวยเชน่กนั” 

อย่าประเมินความเสี่ยงต�่าเกินไป 
นายซอมบตัฟัลวี ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้มลูนิธิความท้าทายโลก ได้ย�า้เตือน
คณะท�างานด้านการบริหารจดัการวิกฤตวา่ ความท้าทายท่ีส�าคญั  
ตา่ง ๆ จะมีความเช่ือมโยงกนัและสง่ผลตอ่กนัในเชิงบวกและเชิงลบ 

“ความท้าทายจากวิกฤตการณ์ท่ีส�าคญัตา่ง ๆ คือภยัคกุคามอนั
ใหญ่หลวงท่ีสดุตอ่มนษุยชาตใินปัจจบุนั และควรเป็นประเดน็ทางการ
เมืองระหวา่งประเทศท่ีส�าคญัมากท่ีสดุ” นายซอมบตัฟัลวีกลา่ว “ในมมุ
มองของผม บรรดาผู้น�าทางการเมืองและทางธรุกิจท่ีมีความกงัวลระยะ
สัน้ และความกงัวลเก่ียวกบัผลประโยชน์ของตนเองจะประเมินความ
เสี่ยงไว้ต�่ามาก ในการจดัการกบัความเสี่ยงเหลา่นี ้จะต้องมีการด�าเนิน
การอยา่งเร่งดว่นร่วมกนัทัว่โลกเพ่ือปกป้องคุ้มครองคนรุ่นตอ่ ๆ ไป” 

ภยัคกุคามอนัใหญ่หลวงท่ีสดุท่ีเผชิญในวนันีอ้ยูเ่หนือพรมแดน
ระหวา่งประเทศ นายซอมบตัฟัลวีกลา่ว “ดงันัน้ ทกุประเทศจะต้อง
ท�างานร่วมกนัเพ่ือจดัการกบัภยัคกุคามเหลา่นี ้โดยเพ่ิมความตระหนกั
ในเร่ืองการพึง่พาซึง่กนัและกนั”  o
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ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีหลายรายคาดการณ์
วา่ ในทศวรรษหน้า ความก้าวหน้าตา่ง ๆ ท่ีเป็น
ผลมาจากเทคโนโลยีจะเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
การใช้เทคโนโลยีเก่าด้วยวิธีการท่ีแปลกใหมท่ี่มี

อปุสรรคน้อยลงท�าให้บรรดาหุ้นสว่น คูแ่ขง่ และ
ตวัแสดงท่ีไมใ่ชรั่ฐในภมิูภาคนีมี้โอกาสท่ีจะบรรลุ

เป้าหมายในด้านความมัน่คงและด้านการพฒันาได้
มากกวา่ขึน้อยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน และท�าให้ตวัแสดงบางรายมี
โอกาสท่ีจะน�าเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีชัว่ร้าย

กลไกและกระบวนการในการก�ากบัดแูลท่ีมีอยูม่ากมายทัง้ใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตไิมส่ามารถรับมือกบัความก้าวหน้า
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงกนัไปมาในปัจจบุนัได้ 
เน่ืองจากกลไกและกระบวนการดงักลา่วเกิดขึน้ในยคุท่ีการก�ากบัดู
แลเทคโนโลยงัเป็นเร่ืองท่ีแยกพิจารณาเป็นสว่น ๆ ในขอบเขตเฉพาะ
ท่ีชดัเจน กลไกและกระบวนการเหลา่นีต้้องได้รับการพฒันาเพ่ือให้มี
การประสานเช่ือมโยงกนัมากขึน้ระหวา่งสาขาท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือสร้าง
โอกาสตา่ง ๆ และเพ่ือระบแุละตอบโต้ภยัคกุคามท่ีเป็นผลติผลจาก
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ใหมซ่ึง่เป็นสิง่ท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

ความก้าวหน้ามากมายนบัไมถ้่วนอาจอยูใ่นรูปของข้อมลู 
ปัญญาประดษิฐ์ พลงังาน การผลติวสัด ุเทคโนโลยีชีวภาพ และ
ความก้าวหน้าทางด้านสขุภาพของมนษุย์ ดงัท่ีนกัพยากรณ์อนาคต
ระบไุว้ในรายงานตา่ง ๆ เชน่ รายงานเร่ือง “ความขดัแย้งของความ

พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) เดวดิ ชานาฮาน 
ศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ

นวัตกรรม
ดา้นความมั่นคง

การพัฒนาด้านการก�ากับดแูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
คือสิ่งจ�าเป็นต่อการส่งเสริมสันตภิาพและเสถยีรภาพ

ผู้ ก้าวหน้า” ท่ีออกโดยส�านกังานผู้อ�านวยการขา่วกรองแหง่ชาติ
ในสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีจะถกูหลอ่หลอมเข้าด้วยกนัมากขึน้
และไมส่ามารถจ�าแนกความแตกตา่งได้ชดัเจนระหวา่งมิติทาง
กายภาพ ดจิิทลัและชีวภาพ ดงัท่ีนายคลอส ชวาบ แหง่สภา
เศรษฐกิจโลกอธิบายไว้ในหนงัสือของตนท่ีช่ือวา่ การปฏิวติั
อตุสาหกรรมครัง้ที ่4

ความเย้ายวนของโลกซึง่คาดวา่จะเป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าเหลา่นีไ้ด้ถกูพรรณนาไว้มากมายโดยเหลา่นกัเทคโนโลยี
ท่ีเป็นผู้ประกอบการ อาทิ นายปีเตอร์ ไดแมนดสิ ซึง่เป็นผู้ ร่วมก่อ
ตัง้มหาวิทยาลยัซงิกลูาริตี ผู้สนบัสนนุนายอีลอน มสัก์ แหง่บริษัท
เทสลา ผู้สนบัสนนุบริษัทสเปซเอกซ์และมลูนิธิ เอกซ์ไพรซ์ และเป็น
ผู้ ร่วมเขียนหนงัสือท่ีช่ือวา่ ความอดุมสมบูรณ์: อนาคตจะดีกว่า
ทีค่ณุคิด โลกท่ีคนเหลา่นีพ้รรณนาถงึคือดนิแดนในอดุมคตท่ีิเตม็
เป่ียมไปด้วยความหวงั ซึง่ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์จะเตบิโตเร็วกวา่ปัญหา
และความท้าทายอยา่งไมต้่องสงสยั

แตค่วามท้าทายท่ีเกิดจากมมุมองอนัสวยหรูเหลา่นีก็้คือ 
ส�าหรับองค์กรและผู้คนท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการสร้างความมัน่คงใน
ระดบัชาติและระดบัภมิูภาคแล้ว มมุมองดงักลา่วไมไ่ด้ชว่ยให้อุน่
ใจเทา่ไรนกั หรือไมไ่ด้ให้ข้อมลูเชิกลกึในการจดัการกบัประเดน็หรือ
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้หรือทวีความรุนแรงขึน้อนัเป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าเหลา่นี ้
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ความทา้ทายที่เกิดจากความป่ันป่วน
เทคโนโลยีตัง้แตล่ิม่ไปจนถงึสมาร์ทโฟนเป็นทัง้สิง่ขบัเคลื่อนและสิง่ท่ีก่อ
ความป่ันป่วนในประวตัิศาสตร์ของมนษุย์ นวตักรรมใหมใ่นปัจจบุนัมี
วงจรชีวิตท่ีรวดเร็วนบัตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นไปจนถงึจดุท่ีก่อผลกระทบอยา่ง
แพร่หลาย ซึง่แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะเฉพาะขององค์ประกอบหลาย ๆ 
ประการของการปฏิวตัเิทคโนโลยีในปัจจบุนั

ความสามารถในการค�านวณท่ีเพ่ิมขึน้แบบทวีคณูตอ่หนว่ยราคา
ตามกฎของมวัร์ท่ีมีมา 52 ปี คือตวักระตุ้นท่ีส�าคญัในการพฒันา
นวตักรรม ในขณะท่ีการเพ่ิมขึน้แบบทวีคณูท่ีผา่นมาจะเป็นไปในแนว
นอนหรือการขยายตวัอยา่งช้า ๆ จนเม่ือถงึชว่งหกัเห การขยายตวัใน
อนาคตจะเป็นไปในแนวดิง่หรือการเพ่ิมขึน้แบบรวดเร็ว โอกาสเหมาะ
ท่ีจะด�าเนินนโยบายหรือการก�ากบัดแูลท่ีมีประสทิธิภาพคือชว่งก่อนท่ี
เทคโนโลยีจะขยายตวัในแนวดิง่

การคาดการณ์วา่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงพลวตัทางเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางสงัคมและความมัน่คงอยา่งไร เม่ือใดและท่ีไหนเป็นงาน
ท่ียากล�าบากตามลกัษณะความซบัซ้อนของระบบพืน้ฐานท่ีเทคโนโลยี
สง่ผลกระทบ ความซบัซ้อนโดยธรรมชาตนีิจ้ะพยายามน�าพาเทคโนโลยี
ไปยงัปลายทางท่ีก�าหนดไว้ ซึง่หมายความวา่สิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีจะคาดวา่จะ

ท�าได้คือ การสร้างกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ อนัเป็นท่ียอมรับเพ่ือก�าหนดขอบเขต
และวิธีการปฏิสมัพนัธ์ของตวัแสดงตา่ง ๆ

กระบวนการในการก�ากบัดแูลท่ีชว่ยในการก�าหนดขอบเขตเหลา่
นัน้ก�าลงัอยูใ่นภาวะตงึเครียด และในหลาย ๆ กรณีก็มีอยูไ่มเ่พียงพอท่ี
จะตอบสนองความต้องการในการก�ากบัการดแูลท่ีเป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม ่ๆ

การพฒันาและการใช้งานเทคโนโลยีนัน้เพ่ิมขึน้เน่ืองจากอปุกรณ์ 
เทคนิคและกระบวนการตา่ง ๆ แพร่กระจายไปในวงกว้างและมีการน�า
สิง่เหลา่นีม้าผสมผสานกนัเพ่ือค้นหาสิง่ใหม ่ๆ นวตักรรมมากมายท่ี
คาดหวงัเอาไว้สงู อาทิ พลงังานนิวเคลียร์ฟิวชนัท่ีแพร่กระจายในวง
กว้าง อาวธุล�าแสงหรือเคร่ืองบนิสว่นบคุคลนัน้ยงัมาไมถ่งึ ซึง่ถือวา่ใช้
เวลานานนบัจากท่ีคาดการณ์วา่จะมี ความผิดหวงัเหลา่นีท้�าให้บางคน
เย้ยหยนัแนวคดิในเร่ืองผลกระทบจากการขยายตวัของเทคโนโลยีแบบ
ทวีคณู

อยา่งไรก็ตาม ในสาขาอ่ืน ๆ ดเูหมือนจะปรากฏให้เหน็ความก้าวหน้า
ท่ีก่อผลกระทบมากขึน้ซึง่ก้าวไปไกลกวา่แม้กระทัง่สิง่ท่ีผู้ เช่ียวชาญท่ีมอง
โลกในแงดี่ท่ีสดุได้คาดการณ์ไว้แตแ่รก ตวัอยา่งของความก้าวหน้าดงั
กลา่วได้แก่แนวโน้มตา่ง ๆ เชน่ ความก้าวหน้าแบบทวีคณูของเทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และปัญญาประดษิฐ์ เม่ือ
น�ามาประกอบกนั เทคโนโลยีดงักลา่วมีแนวโน้มอยา่งย่ิงท่ีจะท�าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงอนัป่ันป่วนในอนาคตอนัใกล้และเป็นความท้าทายตอ่
บทบาทและเป้าหมายของมนษุยชาตใินระยะยาว

ความก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีปรับแตง่ยีน (คริสเปอร์: 
ล�าดบัของสายดีเอน็เอท่ีมีการแสดงซ�า้ ๆ ในชว่งจ�านวนหนึง่ ๆ ของ
ล�าดบัสายดีเอน็เอ) คือตวัอยา่งหนึง่ของเทคโนโลยีท่ีมาบรรจบกนัแบบ
ใหมท่ี่มีศกัยภาพในการสร้างความป่ันป่วน ในชว่งห้าปีท่ีผา่นมา ด้วย
ความก้าวหน้าทางด้านขีดความสามารถในการค�านวณและการศกึษา
จีโนม เทคโนโลยีนีคื้อโอกาสในการพฒันาหรือการค้นพบท่ีย่ิงใหญ่ท่ี
ท�าให้มนษุย์สามารถออกแบบและบริหารจดัการองค์ประกอบพืน้ฐาน
ของชีวิต การศกึษาจีโนมคือการศกึษาเก่ียวกบัสารพนัธกุรรมทัง้หมด
ของสิง่มีชีวิตและการจดัโครงสร้าง หน้าท่ีตลอดจนวิวฒันาการตา่ง ๆ 
ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยีการดดัแปลงพนัธกุรรมท่ีมีอยูเ่พ่ือดดัแปลง 

“เซลล์สืบพนัธุ์” ของมนษุย์เพ่ือการป้องโรคท�าให้เกิดตรรกะอนัผิดเพีย้น
ท่ีน�าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีไมพ่งึปรารถนา ไมมี่ความชดัเจน และย่ิงไปกวา่นัน้ยงั
มีข้อก�าหนดท่ีมีผลบงัคบัท่ีน้อยลง

ตวัอยา่งเชน่ ไบโอแฮกกิง หรือการใช้ประโยชน์จากสารพนัธกุรรม
ในการทดลองโดยไมไ่ด้ค�านงึถงึมาตรฐานทางจริยธรรมและแม้กระทัง่
กฎหมายท่ีมีอยู ่เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ทัว่โลกโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในแถบตะวนั
ตก อยา่งไรก็ตาม เม่ือเร็ว ๆ นี ้ความกระตือรือร้นในเร่ืองไบโอแฮกกิง 
ก�าลงัเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญัในอินโดแปซฟิิก โดยได้รับการสนบัสนนุ
จากองค์กรตา่ง ๆ อาทิ ไบโอชินเอเชียในสงิคโปร์ และไบโอแฮกกิงเอเชีย
ในฮอ่งกง สิง่ท่ีนา่กงัวลคือ เทคโนโลยีท่ีใช้ได้สองทางในสาขาวิศวกรรม
ชีวเวชท่ีเข้าถงึได้งา่ยขึน้เร่ือย ๆ ไมเ่พียงแตจ่ะชว่ยให้ “ไบโอแฮกเกอร์” 
ท่ีไร้การควบคมุหรือท่ีเป็นมือสมคัรเลน่ท่ีถกูเฝ้าระวงัความประพฤติ
สามารถดดัแปลงพนัธกุรรมเทา่นัน้ แตย่งัสามารถสร้างสิง่มีชีวิตท่ีเป็น
ประโยชน์และสิง่มีชีวิตท่ีอาจเป็นอนัตรายถงึแก่ชีวิตได้อีกด้วย ไมต้่อง

ในวันน้ี ด้วยอนิเทอร์เน็ตและส่ือสังคมทีมี่อยู่  การปรับแต่งการ
รับรู้ของเราเก่ียวกับโลกน้ีเกดิขึน้ในช่วงเวลา ในพื้นทีแ่ละด้วย

เจตนาทีค่าดไม่ถงึมาก่อน”
- นายแรนด์ วอลตซ์แมน / สถาบันวจิัยแรนด์ คอรเ์ปอเรชัน
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ใช้จินตนาการมากมายก็คาดการณ์ได้วา่ผลกระทบอนัเลวร้ายจะเกิดขึน้
อยา่งแนน่อนหากคนร้ายน�าสิง่เหลา่นีไ้ปใช้งาน
การผสมผสานนโยบาย
อีกตวัอยา่งหนึง่ของการผสมผสานเทคโนโลยีท่ีสร้างความยุง่เหยิงท่ี
สง่ผลกระทบอยา่งมหาศาลคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และปัญญาประดษิฐ์ ซึง่เม่ือน�ามาประกอบกนั จะเป็นปัจจยัส�าคญัย่ิง
ท่ีจะมีอิทธิพลตอ่เกือบทกุวงการ มีความเป็นไปได้อยา่งย่ิงวา่ เม่ือน�า
กระบวนการปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีขีดความสามารถมากขึน้มารวมกบั
ข้อมลูขนาดใหญ่จะท�าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง จากโลกแหง่การ
วิเคราะห์ท่ีมีการอธิบายหรือคาดการณ์พฤตกิรรมของระบบในอนาคต 
ไปเป็นโลกท่ีสามารถออกค�าสัง่เพ่ือเรียกค�าตอบท่ีต้องการได้ทนัที ขีด
ความสามารถนีจ้ะใช้ได้ทัง้ในทางท่ีดีและทางท่ีชัว่ร้าย

ตวัอยา่งเชน่ ในหนงัสอืท่ีช่ือ การผลกัดนั: การพฒันาการตดัสินใจใน
เร่ืองสขุภาพ ความมัง่คัง่และความสขุ ท่ีเขียนโดยนายริชาร์ด ทาเลอร์  
และนายแคสส์ ซนัสไตน์ ท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551 ได้อธิบายถงึวิธีการท่ี
รัฐบาลอาจท�าได้เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีพฤตกิรรมท่ีต้องการ เชน่ การ
ปฏิบตัตินเพ่ือให้สขุภาพดีขึน้ หรือเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ วิธี
การดงักลา่วคือ “การผลกัดนั” หรือการสง่เสริมพฤตกิรรมท่ีต้องการโดย
การสร้างรูปแบบทางเลอืกท่ีเน้นความเข้าใจอนัถ่องแท้เก่ียวกบัอคตแิละ
อปุนิสยัแทนการใช้กฎระเบียบหรือบทลงโทษส�าหรับพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึ
ประสงค์ อยา่งไรก็ตาม บางคนอาจตีความวา่วิธีการผลกัดนัดงักลา่วคือ
ระบบพอ่ปกครองลกูแบบร่วมสมยั รัฐบาลท่ีมีความเอาใจใสอ่าจตรวจ
สอบให้แนใ่จวา่ประชาชนท�าในสิง่ท่ีรัฐบาลเหน็วา่ถกูต้องเหมาะสมกบั
สงัคมและผลประโยชน์ของชาต ิระบบการค้าและระบบสงัคมใหม ่ๆ ท่ี
ใช้ข้อมลูขนาดใหญ่และปัญญาประดษิฐ์คือการสนบัสนนุความต้องการ
ท่ีมีอยูแ่ล้วมากกวา่จะเป็นการชกัน�าให้ผู้ใช้ค้นพบแนวคดิใหม ่ๆ สิง่เหลา่

นีด้งึดดูให้ผู้ใช้เข้าสูก่รอบท่ีปรับเปลีย่นได้ตามความต้องการมากขึน้โดย
ผู้ใช้มีความคุ้นเคยอยูแ่ล้ว ซึง่เป็นการตดิอยูใ่นกรอบท่ีย�า้คดิย�า้ท�าในสิง่
เดมิ ๆ ท่ีตนพอใจในหลาย ๆ กรณี น่ีเป็นเร่ืองท่ีนา่หนกัใจ จะเกิดอะไร
ขึน้เม่ือการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารและ
ปัญญาประดษิฐ์ท�าให้ตวัแสดงท่ีประสงค์ร้าย และ/หรือตวัแสดงท่ีไมเ่ปิด
เผยตวัสามารถชกัน�าประชาชนให้รับรู้ข้อมลูเพียงด้านเดียว ให้ข้อมลูท่ีโต้
แย้งข้อมลูท่ีถกูต้องหรือเช่ือถือข้อมลูท่ีเป็นเทจ็ น่ีเป็นเร่ืองท่ีนา่กลวัและ
เกิดขึน้ทกุวนัในระดบัประเทศ ระดบัภมิูภาคและระดบัโลก

“ในวนันี ้ด้วยอินเทอร์เน็ตและสือ่สงัคมท่ีมีอยู ่การปรับแตง่การรับรู้
ของเราเก่ียวกบัโลกนีเ้กิดขึน้ในชว่งเวลา ในพืน้ท่ีและด้วยเจตนาท่ีคาด
ไมถ่งึมาก่อน” นายแรนด์ วอลต์ซแมน จากสถาบนัวิจยัแรนด์ คอร์เปอเร
ชนั ระบใุนค�าให้การตอ่วฒิุสภาสหรัฐฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
เร่ือง “การใช้ข้อมลูเป็นอาวธุ” “เราได้เข้าสูย่คุของการปรับแตง่ข้อความ 
การเลา่เร่ืองและการชกัจงูซึง่เกิดขึน้ทัว่ไปในวงกว้าง เราต้องมีกลยทุธ์ใน
การตอ่ต้านปรปักษ์น้อยใหญ่ท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา”

การกลา่วอ้างและการโต้แย้งการกลา่วอ้างในเร่ืองการปรับแตง่
ข้อมลูในการเลือกตัง้เม่ือเร็ว ๆ นี ้แสดงให้เหน็ถงึขอบเขตของความ
ท้าทาย ตวัอยา่งเชน่ ซอฟต์แวร์ปัญญาประดษิฐ์ท่ีมีอยูส่ามารถสร้าง
ภาพและวิดีโอท่ีเหมือนจริงอยา่งเหลือเช่ือเพ่ือด�าเนินภารกิจการ
บดิเบือนข้อมลู ตามผลการศกึษาลา่สดุของนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยั
วอชิงตนั หากไมมี่การยบัยัง้ การพฒันาทางปัญญาประดษิฐ์ดงักลา่ว
จะท�าให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถปรับแตง่ข้อมลูได้อยา่งงา่ยดายเพ่ือจดุ

ดาร์ปา

ส�านักโครงการวจิยัขั้นสูงด้านกลาโหมสหรัฐฯ (ดาร์ปา) ก�าลงัพฒันาระบบ
ปฏิบัตกิารทีใ่ช้ข้อมูลจากสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือ่ให้สามารถท�างานได้ดขีึน้และ
มคีวามน่าเช่ือถอืมากขึน้
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ประสงค์ท่ีเป็นการมุง่ร้าย
รูปแบบขัน้ตอนท่ีแนน่อนใน “การเรียนรู้เชิงลกึ” จะชว่ยเพ่ิม

กระบวนการตดัสนิใจในระบบตา่ง ๆ ท่ีท�างานโดยอิสระท่ีอยูใ่นระบบ
รถยนต์ การเงิน การแพทย์และการทหาร ขณะนี ้รูปแบบขัน้ตอนเหลา่
นีท้�าได้แม้กระทัง่การสัง่การให้ตนเองท�างานในลกัษณะท่ีวิศวกรท่ี
สร้างมนัขึน้มาก็ไมส่ามารถอธิบายได้ ปัญหายุง่ยากนีมี้แตจ่ะเพ่ิมขึน้
เน่ืองจากปัญญาประดษิฐ์มีศกัยภาพและการใช้งานท่ีแพร่หลายมาก
ขึน้ ดงัท่ีนายทอมมี จากโคลา ศาสตราจารย์แหง่สถาบนัเทคโนโลยี
แมสซาชเูซตส์ซึง่ท�างานเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง
ได้ตัง้ข้อสงัเกต “ไมว่า่จะเป็นการตดัสนิใจในด้านลงทนุ การตดัสนิ
ใจด้านการแพทย์หรือการตดัสนิใจในด้านการทหาร คณุไมต้่องการ
พึง่พาแคว่ิธีการแบบ “กลอ่งด�า”” ในการอธิบายถงึกระบวนการตดัสนิ
ใจท่ีได้มา

สถานการณ์ตวัอยา่งท่ีคาดการณ์ไว้เหลา่นี ้ตลอดจนสถานการณ์
ในสาขาอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีประสบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
พร้อม ๆ กนัคือสิง่ท่ีนา่กลวั จากมมุมองทางประวตัศิาสตร์ของมนษุย์ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีท�าให้เกิดความสบัสนวุน่วายนัน้เป็นเร่ืองท่ีลกึซึง้
อยา่งย่ิงจนถงึขนาดท่ีหลายคนอ้างวา่ไมเ่คยมีชว่งเวลาท่ีมีความเป็น
ไปได้หรือมีแนวโน้มมากกวา่นีใ้นการเกิดอนัตราย สถานการณ์ดงั
กลา่วเป็นความท้าทายท่ีท�าให้ประชาคมนานาชาตต้ิองสง่เสริมการใช้
ประโยชน์จากโอกาสทางเทคโนโลยีเหลา่นี ้ตลอดจนการลดความเสี่ยงท่ี
แฝงอยูม่ากมาย อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้มากท่ีผู้ มีอ�านาจในการตดัสนิใจ
จะตดิอยูใ่นกรอบความคิดแบบดัง้เดมิท่ีเป็นแบบเส้นตรง (และไมแ่หวก
กฎ) หรือตกอยูใ่นความกงัวลฉบัพลนัมากเกินกวา่ท่ีจะคดิในเชิงกลยทุธ์
ในเร่ืองอิทธิพลของความป่ันป่วนและนวตักรรมท่ีจะก�าหนดอนาคต 

สิง่นีไ้ด้กระตุ้นให้เกิดความจ�าเป็นเร่งดว่นในการเพ่ิมขีดความ
สามารถในการควบคมุดแูลการจูโ่จมทางเทคโนโลยีโดยอาศยันโยบาย 
กระบวนการและกลไกตา่ง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ประเทศตา่ง ๆ จะสามารถ
ดแูล ควบคมุและก�าหนดทิศทางแรงขบัเคลื่อนทางเทคโนโลยีท่ีจะน�าพา
ประชาคมนานาชาตไิปสูอ่นาคตอยา่งโลดโผน หนึง่ในเสียงเรียกร้องท่ี
เดน่ชดัท่ีสดุคือนายอซัฮาร์ เซีย อร์ู เรห์มนั ซึง่หนงัสือท่ีนายเรห์มนัเขียน
ลา่สดุท่ีช่ือวา่ การก�ากบัดูแลเทคโนโลยี – แนวคิดและแนวปฏิบติั คือ
ข้อมลูอ้างอิงอนัเป็นท่ียอมรับในเร่ืองแนวคดิในการก�ากบัดแูลเทคโนโลยี

มีขัน้ตอนใหม ่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มากมาย สมาคมประชาชาตแิหง่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึง่เป็นหนึง่ในองค์กรระดบัภมิูภาค
ได้ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลเทคโนโลยีในพืน้ท่ีไซเบอร์ และ
ใน พ.ศ. 2559 อาเซียนได้เร่ิมจดัการประชมุรัฐมนตรีวา่ด้วยเร่ืองความ
มัน่คงทางไซเบอร์

การโจมตีโดยมลัแวร์และแรนซมัแวร์ (มลัแวร์เรียกคา่ไถ่) เม่ือเร็ว ๆ  
นีไ้ด้เน้นให้เหน็ถงึความจ�าเป็นเร่งดว่นในการพฒันาการความร่วมมือ
ในภมิูภาคดงักลา่ว เพ่ือลดภยัคกุคามและเพ่ือสง่เสริมมาตรการใน
การสร้างความเช่ือมัน่ทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาตริะหวา่ง
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีเผชิญกบัความท้าทายคล้าย ๆ กนั แม้ความร่วมมือ
เหลา่นีจ้ะเป็นสิง่ส�าคญัย่ิง แตก็่มีแนวโน้มท่ีจะพิจารณาความท้ายทาย
ทางเทคโนโลยีโดยแยกเป็นสว่น ๆ และไมค่�านงึถงึความท้าทายท่ีเป็น
ระบบซึง่เกิดจากผลกระทบโดยรวมของเทคโนโลยีเหลา่นี ้แนวคดิท่ีมุง่
เน้นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมมากขึน้คือสิง่จ�าเป็น

การลดความเส่ียง
ดงันัน้ เราควรท�าอยา่งไรเพ่ือให้ผู้ก�าหนดนโยบายด้านความมัน่คง
สามารถระบคุวามเสี่ยงและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากผลรวมของความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีความเช่ือมโยงกนัและมีผลกระทบสงูใน
ทศวรรษท่ีจะก�าลงัจะมาถงึ รายการของสิง่ท่ีต้องกระท�าควรประกอบ
ด้วยสิง่ตอ่ไปนี ้
• ปลูกฝังการมองการณ์ไกลและการคดิอย่างมีวจิารณญาณ: 

ท�าให้การมองการณ์ไกลและการคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตเป็นสว่น
หนึง่ของวฒันธรรมองค์กรของหนว่ยงานรักษาความมัน่ค งตา่ง ๆ  
ตรวจหาความเสี่ยงอยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการตรวจสอบผลกระ
ทบโดยรวมของเทคโนโลยีท่ีมีตอ่กระบวนการวางแผนและกลยทุธ์ 
ตวัอยา่งเชน่ การใช้ “ชดุตรวจสอบ” เทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นการตัง้ข้อ
สงสยัตามโอกาส การตัง้สมมตฐิานและการระบคุวามเสี่ยง  

• กระตุ้นให้เกดิการสนทนาและการศกึษาในหมู่ประชาชน: 
ขยายขอบเขตและยกระดบัคณุภาพในการสือ่สารของประชาชน
เพ่ือให้สงัคมตระหนกัถงึสิง่ท่ีจะเกิดขึน้จากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท�าให้ประชาชนสามารถมีสว่นร่วม
ในการอภิปรายอยา่งรอบรู้เก่ียวกบัสิง่ท่ีนา่พอใจและเป็นท่ียอมรับ 
การป้องกนัท่ีต้องมี และกลไกท่ีจ�าเป็นในการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเปลีย่นแปลง ผู้ปฏิบตังิานด้านนโยบาย นกัเทคโนโลยี 
นกัการศกึษาและนกัจริยธรรมต้องสร้างชมุชนความร่วมมือขึน้มาใหม่
หรือกระตุ้นชมุชนท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิให้มีความกระตือรือร้นมากขึน้เพ่ือ
สร้างความตระหนกัรู้ในสงัคม รวมถงึหลกัประกนัและความเช่ือมัน่วา่
จะมีการด�าเนินการในสิง่ท่ีจ�าเป็นทัง้หมดเพ่ือให้แนใ่จวา่เทคโนโลยีท่ี
เกิดขึน้ใหมจ่ะถกูควบคมุโดยประชาชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
มิใชถ่กูควบคมุโดยกระบวนการท่ีไมส่ามารถตรวจสอบได้หรือโดย
ตวัแสดงท่ีประสงค์ร้าย นอกจากนี ้ยงัสามารถเพ่ิมวิชาเก่ียวกบั
เทคโนโลยี จริยธรรมและพลเมืองไว้ในหลกัสตูรประถมศกึษา

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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• ส่งเสริมการก�ากับดแูลเทคโนโลยีในระดบัประเทศ ระดบั
ภมูภิาคและระดบัโลก: ค้นหาวิธีท่ีจะชว่ยก�าหนดแนวโน้มในด้าน
การก�ากบัดแูลเทคโนโลยีและหนว่ยงานท่ีดแูลมาตรฐานในระดบั
ภมิูภาคและระดบัโลกเพ่ือความมัน่คงในระยะยาว ตวัอยา่งเชน่ 
องค์การระหวา่งประเทศวา่ด้วยการมาตรฐาน สหภาพโทรคมนาคม
ระหวา่งประเทศ คณะกรรมาธิการมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวา่งประเทศ และสภามาตรฐานแหง่ภาคพืน้แปซฟิิก 
พฒันาหรือเพ่ิมองค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศภายในชมุชน
ความร่วมมือท่ีมีอยูเ่พ่ือด�าเนินงานด้านการก�าหนดขอบเขตความ
เสี่ยงและการพฒันากลยทุธ์แบบองค์รวมเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลกระ
ทบจากเทคโนโลยีใหมท่ี่สร้างความป่ันป่วน อาทิ ปัญญาประดษิฐ์ 
วิศวกรรมดาวเคราะห์ อาวธุท่ีท�างานโดยอิสระท่ีมีความรุนแรงถงึแก่
ชีวิต ชีววิทยาสงัเคราะห์และนาโนเทคโนโลยีจะไมบ่านปลายเป็น
ภยัคกุคามความมัน่คงในระดบัประเทศ ระดบัภมิูภาคหรือระดบั
โลกท่ีไมส่ามารถจดัการได้ ผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงต้องใช้วิธี
การทัง้หมดท่ีมีอยูเ่พ่ือมีสว่นร่วมในการระบคุวามเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้
และรายงานข้อมลูตอ่ผู้ก�าหนดนโยบายระดบัชาต ิรวมถงึการเข้าไป
มีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัในองค์กรท่ีมีความหลากหลายมากขึน้และ
กลไกตา่ง ๆ ท่ีจ�าเป็นในการลดความเสี่ยงเหลา่นี ้

• พฒันาแรงงานในอนาคต: ตรวจสอบวา่การกระตุ้นเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงยคุสมยัและวิวฒันาการทางวฒันธรรมมีผลกระ
ทบอย่างไรตอ่แรงงานในอนาคต ยกระดบัการเรียนรู้นวตักรรมและ
แนวคิดของภาคเอกชนเพ่ือสร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการคาดการณ์
และการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดแคลนและการล้นหลาม
ของแรงงานมนษุย์และองค์ความรู้ตา่ง ๆ อนัเน่ืองมาจากการ
เข้ามาแทนท่ีของระบบอตัโนมตัิ หากไม่สามารถจดัการกบัการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสร้างความป่ันป่วนเหลา่นีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความไม่เสมอภาคจะเพ่ิมมากขึน้และประชาชนจะมีปฏิกิริยา

โต้ตอบท่ีรุนแรง ซึง่จะท�าให้มีแนวโน้มมากขึน้ท่ีจะเกิดความรุนแรง
ในสงัคมและระหวา่งประเทศ 

จากการคาดการณ์คอ่นข้างมัน่ใจวา่ ทศวรรษตอ่ ๆไปนีจ้ะเตม็ไป
ด้วยเร่ืองราวท่ีคาดไมถ่งึอยา่งแนน่อน ขณะท่ีผู้ปฏิบตังิานและผู้ก�าหนด
นโยบายด้านความมัน่คงพยายามท่ีจะตอบสนองความจ�าเป็นในการ
ก�ากบัดแูลท่ีเพียงพอเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและการลดความ
เสี่ยงท่ีอยูใ่นรูปของผลกระทบในวงกว้างจากการขยายตวัทางเทคโนโลยี
อยา่งฉบัพลนั ต้องมีการสร้างกลไกในการก�ากบัดแูลเพ่ือพฒันาและ
ควบคมุศกัยภาพของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ใหมอ่ยา่งเหมาะสมเพ่ือตอบ
สนองความต้องการของมนษุย์โดยไมข่ดัขวางความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี จากค�ากลา่วของนายจอร์จ คลีเมนโซ วา่ด้วยเร่ืองสงคราม
และเร่ืองทัว่ ๆ ไป การใช้เทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ละผลกระทบท่ีเกิด
จากเทคโนโลยีเหลา่นัน้เป็นเร่ืองส�าคญัเกินกวา่ท่ีจะปลอ่ยไว้ในความรับ
ผิดชอบของบรรดานกัเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงนกัเทคโนโลยีท่ีตดิ
อยูใ่นกรอบเดมิ ๆ ดงันัน้ ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ปฏิบตังิานด้านความ
มัน่คงต้องเข้าไปมีสว่นร่วมในเชิงรุกในการสร้างและใช้ประโยชน์จาก
เคร่ืองมือในการก�ากบัดแูลท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้เป็นมาตรการท่ีนา่เช่ือถือใน
การปกป้องคุ้มครองภมิูภาคและโลกจากภยัอนัตรายในอนาคต  o

รอยเตอร์

โดรนทีต้่องสงสัยว่าเป็นของเกาหลเีหนือทีถ่่ายภาพระบบป้องกนัขปีนาวุธ ถูก
ตรวจพบทีเ่มอืงอนิเจ ประเทศเกาหลใีต้ ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560

นักวเิคราะห์ของกองทพัเรือออสเตรเลยีใช้ระบบโซนาร์ตรวจสอบด้านข้างขั้น
สูงทีต่ดิตั้งบนยานพาหนะใต้น�า้ทีท่�างานโดยอสิระในการค้นหาเรือด�าน�า้ขนาด 
800 ตนัทีสู่ญหายไปเป็นเวลาหน่ึงศตวรรษ ภารกจินีเ้กดิขึน้ในช่วงปลาย พ.ศ. 
2560 ในพืน้ทีน่อกชายฝ่ังปาปัวนิวกนีิ
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ช้าวนัหนึง่ท่ีอากาศแจม่ใสในเมืองศรีหริโคตา ประเทศอินเดีย ใน
ชว่งกลางเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการปลอ่ยจรวดเพ่ือสง่
ดาวเทียมขึน้สูว่งโคจรพร้อมกนั 104 ดวง ซึง่ถือวา่มากท่ีสดุเป็น

ประวตักิารณ์ ในจ�านวนนีมี้ดาวเทียมขนาดเลก็ท่ีเรียกวา่ควิบ์แซตอยู ่101 
ดวง

ควิบ์แซตนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่ดาวเทียมขนาดเลก็ประเภทนีมี้ขนาด 10 x 
10 x 10 เซน็ติเมตร ถกูสร้างขึน้เป็นครัง้แรกท่ีมหาวิทยาลยัรัฐแคลฟิอร์เนีย
โพลีเทคนิคและมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ดในชว่งปลายทศวรรษท่ี 1990 
(พ.ศ. 2553-2542) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรมส�าหรับนกัศกึษาทาง
ด้านวิศวกรรมการบนิและอวกาศ (“สมอลล์แซต” ตามลกัษณะของมนัแล้ว
มีน�า้หนกัไมถ่งึ 500 กิโลกรัม ดงันัน้ ควิบ์แซตทัง้หมดจดัวา่เป็นสมอลล์
แซต แตไ่มใ่ชส่มอลล์แซตทกุดวงจะเป็นควิบ์แซต) หลงัจากนัน้เพียงไมน่าน 
รัฐบาลก็เร่ิมมองหาวิธีท่ีจะใช้ประโยชน์จากควิบ์แซตและดาวเทียมขนาด
เลก็อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงของชาต ิ

มนัไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญแตอ่ยา่งใดท่ีดาวเทียมเหลา่นีซ้ึง่มีขนาดเลก็กวา่ตู้
เยน็แบบพกพาได้รับความสนใจมากขึน้ในชว่งท่ีมีการตระหนกัวา่ดาวเทียม
ตา่ง ๆ ท่ีมีอยูน่ัน้มีความเสี่ยง ใน พ.ศ. 2550 จีนได้พิสจูน์ให้เหน็ในเร่ืองนี ้
เม่ือจีนได้ใช้ขีปนาวธุในการท�าลายดาวเทียมดวงหนึง่ของตน จากนัน้ก็มีภยั
คกุคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไวรัสชนิด
แรนซมัแวร์ (มลัแวร์เรียกคา่ไถ่) ท่ีโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หลายแสนระบบ
ทัว่โลกและท�าให้ระบบของโรงพยาบาลและสถานีรถไฟลม่ เป็นสญัญาณ
แจ้งเตือนท่ีชดัเจนให้เหน็ถงึขีดความสามารถของแฮกเกอร์ หากการโจมตี
ทางไซเบอร์ดงักลา่วสามารถท�าให้ระบบบนภาคพืน้ดนิออ่นแอลงได้อยา่ง
มาก การโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีการเตรียมการเป็นอยา่งดีตอ่ทรัพยากรทาง
อวกาศก็อาจจะน�ามาซึง่หายนะอนัใหญ่หลวง 

ภารกิจทางทหารแทบจะทัง้หมดต้องพึง่พาดาวเทียมในระดบัหนึง่ 
ดาวเทียมสื่อสารชว่ยให้มีการบงัคบับญัชาและการควบคมุร่วมกนัได้โดย
การจดัหาข้อมลูท่ีถกูต้องแมน่ย�า ครบถ้วนและทนัเวลาให้กบัสายการบงัคบั
บญัชาการในการปฏิบตักิารของกองก�าลงัทางบก ทางทะเลและทางอากาศ 
ดาวเทียมอตุนิุยมวิทยาจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีทนัเหตกุารณ์แก่
หนว่ยตา่ง ๆ ท่ีปฏิบตัิงานในภาคสนามในทกุสาขาของกองทพั ดาวเทียม
น�าร่องจะบอกต�าแหนง่ท่ีถกูต้องแมน่ย�าแก่ทหาร เคร่ืองบนิ และเรือโดย

การเปลีย่นแปลงอวกาศด้วยดาวเทยีมขนาดเลก็ 

เทคโนโลยขีนาดเลก็ 

นัยประหวดัอนัยิง่ใหญ่ 

เ
นางเอริกา ซลัลแิวน ห้องปฏิบตักิารแหง่ชาต ิลอส อลามอส 
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จรวด เอช-ทูเอ ทีจ่ดัส่งดาวเทยีมมชิิบิก ิ2 ถูกปล่อยจากศูนย์อวกาศ
ทาเนกะชิมะในประเทศญีปุ่่น เมือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560   รอยเตอร์
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จะคลาดเคลื่อนเพียงไมก่ี่เมตร 
ระบบตรวจการณ์ในอวกาศจะ
ให้ขีดความสามารถในการตรวจ
สอบการปฏิบตัติามสนธิสญัญา
หรือข้อตกลงในยามสงบ และ
เป็นระบบแจ้งเตือนท่ีส�าคญัใน
ชว่งท่ีมีความขดัแย้ง 

ส�าหรับหนว่ยงานพลเรือน
ของรัฐบาล ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมคือสิง่จ�าเป็นอยา่งย่ิง
ในการวางแผนและการตอบ
สนองภยัพิบตั ิการจดัท�าแผนท่ี 
การวางผงัเมืองและการตรวจ
ตราการจราจร นอกจากนี ้ยงัมี
การใช้ในงานดาวเทียมในทาง
พาณิชย์ ได้แก่ โทรศพัท์ผา่น
ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ 
การน�าร่องและการตดิตามข้อมลูทางพาณิชย์ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร และแม้กระทัง่การคาดการณ์เก่ียวกบัสภาพอากาศส�าหรับ
การเดนิทางทางอากาศหรือการเพาะปลกูพืช 

จากทัง้หมดท่ีกลา่วมา หากดาวเทียมเพียงแคด่วงใดดวงหนึง่ถกู
โจมตีได้ส�าเร็จ ก็อาจจะก่อผลเสียอนัใหญ่หลวงตอ่ความมัน่คงและ
เศรษฐกิจ 

ข้อดทีางด้านเทคโนโลยี
จะเกิดอะไรขึน้หากมีดาวเทียมขนาดเลก็ร้อยดวงท�าหน้าท่ีแทน
ดาวเทียมขนาดยกัษ์หนึง่ดวงในงานตา่ง ๆ ท่ีส�าคญัย่ิงตอ่ความมัน่คง
แหง่ชาต ิค�าตอบคือ เป้าหมายไมเ่พียงแตจ่ะเลก็ลงเทา่นัน้ แตย่งั
กระจดักระจายกนัไปทัว่ ซึง่จะท�าให้อาชญากรไซเบอร์ท�างานได้ยาก
ล�าบากขึน้เป็นอยา่งมาก 

ดาวเทียมขนาดเลก็มีข้อดีอยูม่ากมาย ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือดาวเทียม
เหลา่นีร้าคาไมแ่พง ดาวเทียมขนาดใหญ่โดยเฉลี่ยจะมีราคาในการ
สร้างและการปลอ่ยขึน้สูว่งโคจรประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(หรือประมาณ 1.58 หม่ืนล้านบาท) ถงึ 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 3.15 หม่ืนล้านบาท) หรือมากกวา่ ซึง่เป็นงบประมาณท่ีสงู
มาก เทียบกนัแล้วดาวเทียมขนาดเลก็ถือวา่เป็นของราคาถกู 

ตวัอยา่งเชน่ ห้องปฏิบตัิการแหง่ชาต ิลอส อลามอส ได้สร้างและ
ปลอ่ยควิบ์แซตหลายดวงขึน้สูว่งโคจรและมีต้นทนุการผลติประมาณ 
150,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่หนว่ย (หรือประมาณ 4.7 ล้านบาท) 
นอกจากนี ้ฮาร์ดแวร์ท่ีถกูลงจะท�าให้สามารถจดัหาเทคโนโลยีได้มาก
ขึน้ ท�าให้ดาวเทียมเก็บข้อมลูทางทางภมิูศาสตร์ได้มากขึน้ส�าหรับ
ภารกิจการตรวจการณ์และการตรวจจบัสญัญาณ เชน่ การตรวจจบัการ
เคลื่อนไหวของโลกและคลื่น แผน่ดนิไหวและการระเบดิของภเูขาไฟ 
ตลอดจนการตรวจวดัชัน้บรรยากาศ 

นอกจากนี ้การใช้ระบบปฏิบตักิารท่ีราคาไมแ่พงอยา่งควิบ์แซต
และสมอลล์แซตนัน้ นกัวิทยาศาสตร์อวกาศจะสามารถทดสอบแนวคดิ
ขัน้สงูได้ เชน่ การประมวลผลโครงสร้างท่ีปรับเปลี่ยนได้ในอวกาศ ใน
อดีต เม่ือดาวเทียมเข้าไปอยูใ่นวงโคจรแล้ว ผู้ปฏิบตัิงานจะปรับเปลี่ยน

อะไรไมไ่ด้มาก ตลอดอายกุารใช้งานของยานอวกาศนัน้ มนัจะท�างาน
ไปเร่ือย ๆ ตามท่ีถกูก�าหนดไว้ก่อนท่ีจะถกูปลอ่ยขึน้ไป แตส่�าหรับควิบ์
แซต นกัวิทยาศาสตร์อวกาศท�าให้มนัปรับเปลี่ยนการท�างานได้เพ่ือจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงภารกิจและปรับปรุงระบบ 

ดาวเทียมขนาดเลก็ยงัเป็นอปุกรณ์อวกาศท่ีสามารถผลติและน�า
มาใช้งานได้รวดเร็วกวา่ ภารกิจท่ีมีข้อจ�ากดัจ�าเป็นต้องมีการพฒันาท่ี
รวดเร็วและตรงจดุ ขณะท่ีดาวเทียมขนาดใหญ่อาจใช้เวลาเป็นสบิปีใน
การออกแบบและสร้าง นกัวิทยาศาสตร์อวกาศสามารถออกแบบและ
สร้างควิบ์แซตได้ภายในหนึง่ปีหรือเร็วกวา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัสามารถ
น�าดาวเทียมขนาดเลก็ไปทดสอบในสภาพแวดล้อมการปฏิบตักิารได้
แทนท่ีจะเพียงทดสอบในสภาพแวดล้อมแบบจ�าลองบนพืน้ดนิ และ
สามารถน�าไปใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเม่ือเข้าสูต่ลาดแล้ว เคร่ือง
มือและสว่นประกอบตา่ง ๆ สามารถทดสอบได้ในอวกาศก่อนท่ีจะน�าไป
ตดิตัง้กบัระบบท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ในภารกิจขัน้สดุท้าย การทดลองและ
การตรวจสอบเหลา่นีจ้ะท�าให้มีข้อมลูมากขึน้ในการออกแบบเคร่ืองมือ
ส�าหรับดาวเทียมทกุขนาด 

การเปล่ียนแปลงทางวศิวกรรม
ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้ดาวเทียมขนาดเลก็จงึเปลี่ยนวิธีการท่ีนกั
วิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างระบบในอวกาศ ผู้ เช่ียวชาญคาดการณ์วา่จะ
มีการปลอ่ยคิวบ์แซตและสมอลล์แซตถงึ 2,400 ดวงในชว่งหกปีข้างหน้า 
ท่ีผา่นมา ภาคธรุกิจการค้า ภาครัฐและภาคการศกึษาได้ใช้สมอลล์แซต
ในจ�านวนเทา่ ๆ กนั แตอี่กไมน่านคาดวา่การใช้งานในภาคธรุกิจการค้า
จะก้าวกระโดดกวา่ภาคอ่ืน ๆ อนัท่ีจริงแล้วในชว่งสามปีข้างหน้า การใช้
ดาวเทียมขนาดเลก็ในเชิงพาณิชย์คาดวา่จะอยูใ่นอตัรามากกวา่ร้อยละ 
70 ของดาวเทียมขนาดเลก็ทัง้หมดท่ีปลอ่ยออกไป 

ดาวเทียมขนาดเลก็ไมไ่ด้สมบรูณ์แบบ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ควิบ์
แซตสว่นใหญ่ถกูสง่ขึน้ไปในวงโคจรระดบัต�่าของโลกและจะกลบัเข้าสู่
ชัน้บรรยากาศเพราะถกูแรงโน้มถ่วงดงึดดูลงมาได้เร็วกวา่ยานอวกาศ
ท่ีอยูใ่นระดบัสงูกวา่ ดงันัน้ ดาวเทียมขนาดเลก็จะมีอายกุารใช้งานท่ี
มีประโยชน์สัน้กวา่ แตข้่อด้อยอนันีก็้ถกูหกัล้างด้วยความจริงท่ีวา่ การ

ห้องปฏิบัตกิารแห่งชาต ิลอส อลามอส ได้สร้างและปล่อยควิบ์แซตหลายดวงขึน้สู่วงโคจรระดบัต�า่ของโลก   
ห้องปฏิบตักิารแหง่ชาต ิลอส อลามอส
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ปลอ่ยดาวเทียมขึน้สูว่งโคจรระดบัต�่าของโลกเป็นวิธีการท่ีถกูกวา่ งา่ย
กวา่และได้รับผลกระทบจากรังสีน้อยกวา่ นอกจากนี ้วงโคจรระดบัต�่า
ของโลกยงัชว่ยให้ดาวเทียมเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึน้ เพ่ือให้ได้ภาพ
ท่ีมีความละเอียดมากขึน้ มีการสื่อสารท่ีใช้พลงังานน้อยลงและชว่ยลด
เวลาในการสื่อสาร 

รัฐบาล ภาคอตุสาหกรรมและสถาบนัการศกึษาก�าลงัเร่งหาวิธีท่ี
จะใช้ดาวเทียมขนาดเลก็ในวงโคจรท่ีสงูกวา่วงโคจรระดบัต�่าของโลก 
ตวัอยา่งเชน่ ท่ีลอส อลามอส นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรก�าลงัคดิหา
วิธีท่ีจะใช้ดาวเทียมขนาดเลก็และควิบ์แซตในภารกิจการส�ารวจอวกาศ
ห้วงลกึและพืน้ท่ีระหวา่งดาวเคราะห์ ส�าหรับภารกิจท่ีมีความท้าทาย
ทางเทคนิคเหลา่นี ้ดาวเทียมขนาดเลก็ท่ีราคาไมแ่พงจะท�าให้มีโอกาสท่ี
จะกระจายความเสี่ยงทางเทคนิคให้กบัระบบท่ีมีส�ารองและเพ่ือรวบรวม
ข้อมลูจากหลาย ๆ พืน้ท่ี 

ความท้าทายในด้านการปล่อยดาวเทยีม
นอกจากนี ้ยงัมีปัญหาในเร่ืองวิธีการท่ีจ�ากดัในการปลอ่ยดาวเทียม 
ดาวเทียมขนาดเลก็มกัจะถกูจ�ากดัให้จดัสง่โดยจรวดท่ีมีวิธีการคล้ายกบั
อเูบอร์ คือต้อง “ร่วมเดนิทาง” ไปกบัสิง่ของบรรทกุอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่
กวา่ วิธีการนีท้�าให้มีทางเลือกวงโคจรน้อยลงและต้องด�าเนินการไป
ตามแผนการจดัสง่สิง่ของบรรทกุหลกัท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่มากกวา่ 
ความลา่ช้าในการปลอ่ยและการขาดแคลนยานสง่ท่ีใช้กบัดาวเทียม
ขนาดเลก็โดยเฉพาะคือข้อจ�ากดัตอ่ศกัยภาพทางการตลาด ท�าให้มี 
สมอลล์แซตคัง่ค้างอยูม่ากมายท่ีรอการจดัสง่ขึน้สูอ่วกาศ 

ความนา่เช่ือถือของระบบก็เป็นอีกปัญหาหนึง่ ฐานข้อมลูภารกิจท่ี
ครอบคลมุแสดงให้เหน็วา่ กวา่ร้อยละ 40 ของควิบ์แซตท่ีปลอ่ยขึน้ไป
ตัง้แต ่พ.ศ. 2543 ไมส่ามารถท�างานได้ตามวตัถปุระสงค์ ความส�าเร็จ
ในระดบันีอ้าจเป็นท่ียอมรับได้ในโครงการทางวิศวกรรมของนกัศกึษา
หรือระบบทดลองทางพาณิชย์ แตใ่นด้านความมัน่คงแหง่ชาตแิล้วถือวา่
ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ สิง่ท่ีท้าทายคือการสร้างระบบท่ีมีความนา่เช่ือถือ
ตามมาตรฐานของทรัพยากรท่ีใช้ในอวกาศ พร้อมกบัการดแูลคา่ใช้จา่ย
ในด้านองค์ประกอบและการทดสอบให้อยูใ่นกรอบต้นทนุของดาวเทียม
ขนาดเลก็และควิบ์แซต 

นอกจากนีย้งัมีความท้ายทายอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อจ�ากดัในการประมวล
ผลข้อมลูและข้อจ�ากดัในเร่ืองกฎระเบียบ การปลอ่ยดาวเทียมขนาดเลก็
ต้องมีการจดัท�าเอกสารมากมายเพ่ือแสดงให้เหน็วา่ดาวเทียมเหลา่นี ้
เป็นสิง่ของบรรทกุรอง “ท่ีไมเ่ป็นอนัตราย” ตอ่สิง่ของบรรทกุหลกั และ
ยงัมีข้อกงัวลในเร่ืองขยะอวกาศและข้อก�าหนดเก่ียวกบัการออกจากวง
โคจร 

บางทีความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีเกิดจากดาวเทียมขนาดเลก็นา่
จะเป็นคณุสมบตัเิฉพาะท่ีท�าให้มนัมีความนา่สนใจเป็นอยา่งย่ิง นัน่ก็คือ 
ราคาท่ีคอ่นข้างถกู เน่ืองจากควิบ์แซตและสมอลล์แซตนัน้ราคาไมแ่พง 
(และราคาจะลดลงเร่ือย ๆ เม่ือเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า) ดงันัน้ อีก
ไมน่านทกุคนก็จะสามารถเข้าถงึอวกาศได้ ซึง่รวมถงึฝ่ายตรงข้ามท่ีเม่ือ
ก่อนนัน้การเข้าถงึอวกาศเป็นสิง่ท่ีไกลเกินเอือ้ม 

หลายทศวรรษท่ีผา่นมาหลงัจากท่ีสหภาพโซเวียตได้ปลอ่ยดาว
เทียมสปตุนิก ท�าให้ประเทศท่ีมีอิทธิพลในอวกาศในขณะนัน้มีอยู่
สามประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต/รัสเซีย และจีนใน
เวลาตอ่มา อวกาศกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีพลกุพลา่นมากขึน้เร่ือย ๆ วนั

นี ้ดาวเทียมจากจีน องค์การอวกาศยโุรป ฝร่ังเศส อินเดีย อิสราเอล 
อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย สหราชอาณาจกัรและยเูครนได้ถกูปลอ่ยขึน้
สูอ่วกาศ การจดัหาดาวเทียมขนาดเลก็มาใช้ได้ในราคาท่ีไมแ่พงก็ย่ิงจะ
ท�าให้จ�านวนดาวเทียมในอวกาศพุง่สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว ท�าให้มีข้อสงสยั
วา่จะมีใครอยูใ่นอวกาศบ้างในชว่ง 10 ปีข้างหน้า และคนเหลา่นีจ้ะท�า
อะไร นา่เสียดายท่ีค�าตอบท่ีได้อาจไมใ่ชเ่ร่ืองดีทัง้หมด ไมใ่ชเ่ร่ืองยาก
เลยท่ีจะจินตนาการถงึองค์กรก่อการร้ายท่ีท�างานร่วมกบัประเทศท่ีเป็น
ฝ่ายตนเองในการพฒันาควิบ์แซตท่ีมีขีดความสามารถในการสอดแนม
ท่ีมีการจดัสง่ขึน้ไปในวงโคจรระดบัต�่าของโลก การเข้าถงึดาวเทียมและ
อวกาศได้มากขึน้ก็ท�าให้มีโอกาสมากขึน้ส�าหรับพนัธมิตรและหุ้นสว่น 
ตลอดจนฝ่ายตรงข้าม 

การบริหารจดัการความเส่ียง การส่งเสริมความร่วมมือ
ความท้าทายหลกั ๆ คือการพฒันาให้รวดเร็วกวา่และชาญฉลาดกวา่คน
อ่ืน ๆ สหรัฐฯ และพนัธมิตรตลอดจนหุ้นสว่นต้องยอมรับวา่ขณะนีห้ลาย
ประเทศสามารถเข้าถงึอวกาศ และมนัจะต้องกลายเป็นเร่ืองส�าคญั
และเร่งดว่นทางทหารในเชิงกลยทุธ์ในการสร้างความยืดหยุน่และสว่น
ส�ารองในระบบอวกาศ กลา่วสัน้ ๆ คือ ประเทศตา่ง ๆ ต้องกระจาย
ความเสี่ยง ขา่วดีก็คือความก้าวหน้าในการประมวลผลแบบกระจาย
และการเรียนรู้ของเคร่ืองท�าให้นกัวิทยาศาสตร์สามารถสร้างเครือขา่ย
แบบกระจายท่ีสามารถรักษาตวัเองได้ ดงันัน้ หากดาวเทียมดวงหนึง่
ในกลุม่ท่ีมีอยูร้่อยดวงเกิดความเสียหาย ดวงอ่ืน ๆ ก็สามารถท�างาน
ทดแทนในหน้าท่ีนัน้ได้ 

นอกจากนี ้เทคโนโลยีต้องถกูใช้อยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ หากมี
การใช้ดาวเทียมขนาดเลก็ในจ�านวนท่ีมากขึน้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู
มากกวา่ท่ีเคยท�ามาก่อน ค�าถามตอ่ไปคือ ข้อมลูจะถกูประมวลผลอยา่ง
ไร และแนน่อนวา่ จะมีค�าถามอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย เชน่ ประเทศ
ตา่ง ๆ จะดแูลรักษาเครือขา่ยของตนให้ปลอดภยัได้อยา่งไร ประเทศ
ตา่ง ๆ จะท�าให้ดาวเทียมของตนสามารถต้านทานสภาพอากาศใน
อวกาศได้อยา่งไร (ทกุสภาวะและทกุสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัดวง
อาทิตย์ ลมสริุยะ ชัน้อวกาศท่ีอยูใ่กล้โลกและชัน้บรรยากาศท่ีอยูส่งูขึน้
ไป) ลอส อลามอสเองนัน้ก�าลงัใช้ประสบการณ์ท่ีมีมาหลายสบิปีในด้าน
การพฒันาเคร่ืองมืออวกาศ การท�าความเข้าใจกบัสภาพแวดล้อมใน
อวกาศท่ีรุนแรง และการประมวลผลความเช่ียวชาญด้วยคอมพิวเตอร์ท่ี
มีขีดความสามารถสงูสดุเพ่ือตอบค�าถามเหลา่นี ้

อยา่งไรก็ตาม ประเดน็ส�าคญัไมใ่ชแ่คก่ารพฒันาเทคโนโลยีท่ีถกู
ต้องเทา่นัน้ สหรัฐฯ และพนัธมิตรตลอดจนหุ้นสว่นยงัต้องวางแผนอยา่ง
รอบคอบ ไมใ่ชแ่คใ่นระดบัชาตเิทา่นัน้ แตเ่ป็นการวางแผนในระดบัโลก 
เชน่เดียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองการขนสง่ทางเรือระหวา่งประเทศ
และเส้นทางการจราจรทางอากาศ ประชาคมนานาชาตต้ิองร่วมมือกนั
เพ่ือหาวิธีท�างานร่วมกนัในการก�ากบัดแูลอวกาศ 

ความจริงก็คือ ในชว่งสองสามทศวรรษข้างหน้า อวกาศจะกลาย
เป็นพืน้ท่ีแออดัมากขึน้เร่ือย ๆ และวิธีการในการใช้พืน้ท่ีอวกาศจะท�าให้
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วก�าลงัจะเกิดขึน้อยา่ง
รวดเร็ว ประชาคมนานาชาตจิะลกุขึน้มายืนหยดัเพ่ือจดัการกบัความ
ท้าทายเหลา่นีก่้อนท่ีมนัจะครอบง�าวงโคจรของโลกหรือไม ่หากค�าตอบ
คือใช ่ประเทศตา่ง ๆ จะต้องเร่ิมต้นท�างานร่วมกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาเหลา่
นีต้ัง้แตต่อนนี ้  



 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัท�าให้
รัฐบาลต้องมีแผนการป้องกนัท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือจะก้าวทนัวิวฒันาการทางไซเบอร์ 

การพฒันาและการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและอนิเทอร์เน็ตในทกุสรรพสิ่ง

ที่เรียกว่าอุปกรณ์อันชาญฉลาด ที่ช่วยให้สามารถรวบรวมและแลกเปล่ียนข้อมูลได้ ท�าให้ผู้

ก�าหนดนโยบายและผู้เช่ียวชาญด้านความม่ันคงทางดจิทิลัจ�าเป็นต้องปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมออย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การปรับตวัดงักล่าวหมายถงึการด�ารงความยืดหยุ่นใน

การสร้างกลยุทธ์ทางไซเบอร์เพื่อยับยัง้ผู้ที่อาจเป็นปรปักษ์ ปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานที่ส�าคัญ และปรับ

เปล่ียนยุทธวธีิเม่ือเกดิภยัคุกคามที่มีลักษณะเฉพาะตวั  

กลยทุธ์ นโยบายและ
แนวปฏิบตัเิก่ียวกบั

ไซเบอร์
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ก
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“การรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์นัน้ เราจ�าเป็นต้อง
มีความตระหนกัรู้สถานการณ์ท่ีดีขึน้ เพ่ือจะเข้าใจ
สภาพแวดล้อมทางไซเบอร์โดยรวม” ดร.ยาคอ็บ อิบรา
ฮิม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
สงิคโปร์ และรัฐมนตรีท่ีก�ากบัดแูลด้านความมัน่คง
ทางไซเบอร์กลา่วในระหวา่งการประชมุของสมาคม
ประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) วา่
ด้วยเร่ืองไซเบอร์ ท่ีจดัขึน้ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 “น่ี
คือหวัใจส�าคญัในการพฒันาความปลอดภยัทางไซเบอร์
โดยรวม เน่ืองจากเราจะสามารถก�าหนดความพยายาม
ในการป้องกนัและการแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้องและ  
หมาะสมมากขึน้ เม่ือเรารู้วา่ความเสี่ยงของเราอยูท่ี่ใด
และท่ีใดบ้างท่ีอาจมีกิจกรรมทางไซเบอร์ต้องสงสยั” 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน 
พมา่ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ 
สงิคโปร์ ไทยและเวียดนาม ยงัคงมุง่มัน่กบักลยทุธ์ท่ี
ครอบคลมุ โดยได้เปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสารมา
รถทางไซเบอร์อาเซียนขึน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์หลกัคือการเพ่ิมความตระหนกั
รู้และการสง่เสริมการอภิปรายเก่ียวกบับรรทดัฐานทาง
ไซเบอร์อยา่งลกึซึง้ในระดบัภมิูภาค การสง่เสริมการ
ประสานงานในระดบัภมิูภาคในด้านการสร้างขีดความ 
สามาถและการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์โดยการพฒันา
หลกัเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินประสทิธิภาพใน
ด้านตา่ง ๆ เหลา่นี ้การสร้างขีดความสามารถในระดบั
ภมิูภาคในด้านการพฒันากลยทุธ์และการออกกฎหมาย
เก่ียวกบัไซเบอร์ และการมีสว่นร่วมในความพยายาม
ในระดบัโลกเพ่ือพฒันาชดุมาตรฐานความมัน่คงของ
อินเทอร์เน็ตในทกุสรรพสิง่ 

“ประเทศตา่ง ๆ ในวนันีเ้ผชิญกบัภยัคกุคามทาง
ไซเบอร์อยา่งเตม็รูปแบบ อาทิ อาชญากรรมทางไซเบอร์ 

การโจมตี การจารกรรมและกิจกรรมท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ”  
ดร.อิบราฮิมกลา่ว “พวกเราในกลุม่อาเซียนก็ไมไ่ด้รับ
การยกเว้นในเร่ืองนี ้รัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้มีแนวโน้มท่ีจะเป็นเป้าหมายของการ
โจมตีทางไซเบอร์มากกวา่องค์กรอ่ืน ๆ ในภมิูภาค และภยั
คกุคามขัน้สงูแบบตอ่เน่ืองยงัคงเป็นภยัคกุคามท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสดุของเรา” 

การโจมตีตา่ง ๆ อาจเป็นได้ตัง้แตก่ารโจรกรรม
ทางการเงินไปจนถงึการโจรกรรมข้อมลู การท�าลายช่ือ
เสียง หรือการท�าให้โครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศ
ท่ีส�าคญัเกิดการหยดุชะงกั สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีอ้าจเป็น
อนัตรายตอ่เศรษฐกิจและสงัคม 

ความเสี่ยงเหลา่นีต้อกย�า้ถงึความจ�าเป็นในการจดัตัง้
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์อาเซียน 
หนึง่ในเป้าหมายของโครงการนีคื้อการสร้างพืน้ท่ีไซเบอร์
ท่ีปลอดภยัและยืดหยุน่ ท่ีจะชว่ยให้เกิดความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจและมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีขึน้ 

ไมว่า่จะมีการประเมินหรือไมก็่ตาม เป้าหมายดงั
กลา่วไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ยท่ีจะท�าให้ส�าเร็จ ตวัอยา่งเชน่ มลัแวร์ 
ท่ีมีการด�าเนินการหมือนกบัธรุกิจอ่ืน ๆ กลุม่ภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ตา่ง ๆ มีการแขง่ขนัและการคิดค้นสิง่ใหม ่ๆ  
โดยกลุม่ท่ีประสบส�าเร็จมากท่ีสดุจะเตบิโตและแพร่
กระจายมากขึน้  

โครงการระหว่างประเทศ 
ความเสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ทัว่โลกตอ่ปี
คดิเป็นตวัเลขประมาณ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 94.6 ล้านล้านบาท) ตามท่ีนายคีชาฟ ดาคดั ผู้
อ�านวยการระดบัภมิูภาคของหนว่ยอาชญากรรมดจิิทลั
ของไมโครซอฟท์เอเชียระบ ุจากการส�ารวจพบวา่ ร้อยละ 
71 ของบริษัทท่ีให้สมัภาษณ์นัน้ยอมรับวา่ตนตกเป็นเหย่ือ

ชายคนหน่ึงใช้
คอมพวิเตอร์ในร้าน
อนิเทอร์เน็ตแห่งหน่ึงใน
กรุงปักกิง่  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ 

ภาพชายคนหน่ึง
สะท้อนให้เห็นบนจอ
อเิลก็ทรอนิกส์ของบริษทั
หลกัทรัพย์แห่งหน่ึงในกรุง
โตเกยีว รัฐบาลต่าง ๆ  
กงัวลว่าการโจมตทีาง
ไซเบอร์อาจท�าให้ระบบ
การเงนิล่ม  
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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เจ้าหน้าทีต่�ารวจฟิลปิปินส์น่ังดูโทรศัพท์
มอืถอืของตนนอกห้องประชุมสุดยอดของ
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ทีก่รุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ 
เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560  รอยเตอร์

ของการโจมตีทางไซเบอร์ใน พ.ศ. 2558 ตามข้อมลูของนาย  
ดาคดั ความเสี่ยงท่ีจะตกเป็นเหย่ือนัน้มีแตจ่ะเพ่ิมขึน้เน่ืองจากมี
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยูม่ากมายจนนบัไมถ้่วน 

ตวัอยา่งเชน่ อินโดแปซฟิิกจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทัง้สิน้
ประมาณ 4.7 พนัล้านคนภายใน พ.ศ. 2568 โดยเกือบคร่ึงหนึง่
ของจ�านวนดงักลา่วจะเข้าถงึอินเทอร์เน็ตในชว่ง พ.ศ. 2555 ถงึ 
พ.ศ. 2568 ตามการคาดการณ์สถานการณ์ทางไซเบอร์ใน พ.ศ. 
2568 ของไมโครซอฟท์ 

“การรักษาความมัน่คงทางไซเบอร์จะไมส่ามารถแยก
กระท�าได้เป็นสว่น ๆ โดยล�าพงั และแตล่ะองค์กรจะต้องมีกรอบ
การท�างานเพ่ือรักษาความมัน่คงแบบ 360 องศา” นายดาคดั

กลา่ว “ซึง่จะประกอบไป
ด้วยการปกป้องคุ้มครองท่ี
ครอบคลมุ การตรวจจบั วิธี
การตอบสนอง การลงทนุและ
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ รวมถงึการประเมิน
และการตรวจสอบแนวปฏิบตัิ

ทางด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ขององค์กรอยา่งสม�่าเสมอเพ่ือ
ปกป้องอตัลกัษณ์ ข้อมลู แอปพลเิคชนั อปุกรณ์ และโครงสร้าง
พืน้ฐานขององค์กร” 

สนธิสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตักิารทาง

ไซเบอร์โดยตรงนัน้มีอยูไ่มม่ากนกั และท่ีมีอยูก็่มีขอบเขตท่ีจ�ากดั 
แม้จะขาดแคลนกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีมุง่เน้นในเร่ือง

ไซเบอร์โดยเฉพาะ แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่การปฏิบตักิาร
ทางไซเบอร์ในโลกนีจ้ะกระท�าได้โดยไมค่�านงึถงึกฎเกณฑ์และ
ระเบียบข้อบงัคบั ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
ไซเบอร์มกัจะรวมตวักนัเพ่ือปรับปรุงข้อตกลง แนะน�าแนวทาง
ใหม ่ๆ เน่ืองจากพืน้ท่ีไซเบอร์นัน้มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ และ
รักษาพืน้ท่ีชมุนมุท่ีรัฐบาลและผู้ เช่ียวชาญตา่ง ๆ สามารถท�างาน
ร่วมกนัและขยายธรุกิจการค้าได้ 

“พืน้ท่ีไซเบอร์ท่ีปลอดภยัและยืดหยุน่จะชว่ยให้เกิดความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสร้างมาตรฐานการครองชีพท่ีดีขึน้” 
เอกสารของโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์
อาเซียนระบ ุ“ประเทศตา่ง ๆ สามารถมีสว่นร่วมในการรักษา
ความมัน่คงและความยืดหยุน่ของพืน้ท่ีไซเบอร์ได้โดยการยดึมัน่
ในบรรทดัฐานทางพฤตกิรรมท่ีมีการก�าหนดไว้อยา่งชดัเจนและ
ปฏิบตัไิด้จริงด้วยความสมคัรใจ โดยมีมาตรการสร้างความเช่ือ
มัน่ท่ีแข็งแกร่งเป็นสิง่ค�า้จนุ” 

ผู้ เก่ียวข้องในภาครัฐและภาคเอกชนในขอบเขตทาง
ไซเบอร์มกัจะร่วมประชมุกนัเพ่ือสง่เสริมการสนบัสนนุและการ
สร้างความเช่ือมัน่ หนึง่ในการประชมุดงักลา่วเกิดขึน้ท่ีศนูย์
ยทุธศาสตร์และนานาชาติศกึษาในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เม่ือเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 ในระหวา่งการประชมุสดุยอดวา่ด้วยเร่ือง

อ่านต่อทีห่นา้ 30 



อสเตรเลยีก�าลงัเพ่ิมระดบัความร่วมมือกบั
ประเทศเพ่ือนบ้านตา่ง ๆ ในเอเชียในด้าน
อาชญากรรมทางไซเบอร์ในขณะท่ีภยัคกุคาม
จากอาชญากรรมก�าลงัเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ และ
จ�าเป็นต้องเพ่ิมความมัน่คงทางการค้าใน
ภมิูภาค 

หลงัจากท่ีลงนามในข้อตกลงเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 ท่ี
กรุงเทพมหานคร ขณะนี ้ออสเตรเลยีก�าลงัท�างานร่วมกบัไทย สงิคโปร์
และจีนในการแก้ไขปัญหาความมัน่คงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
นายโทไบอสั ฟีคนิ เอกอคัรราชทตูด้านกิจการไซเบอร์ของออสเตรเลยี
กลา่ววา่ ความร่วมมือเป็นสิง่ส�าคญัย่ิงในยามท่ีต้องเผชิญกบัความ
ท้าทายตา่ง ๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีเกิดจากเครือขา่ยอาชญากรทางไซเบอร์ในอิน
โดแปซฟิิก 

“อาชญากรและผู้ประสงค์ร้ายสามารถปรับตวั และรวบรวมข้อมลู
ทัง้หมดได้เร็วกวา่รัฐบาลมาก” นายฟีคนิกลา่ว “ดงันัน้ หากเราไมค่ยุ
กนัในเร่ืองนี ้ไมแ่บง่ปันแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุและไมมี่ความก้าวหน้า
ในการปฏิบตั ิอีกไมน่านเราจะพบวา่เราล้าหลงักวา่คนเหลา่นีม้ากที
เดียว” 

นายฟีคนิได้ร่วมหารือกบัผู้น�าระดบัสงูของส�านกังานต�ารวจแหง่
ชาต ิเจ้าหน้าท่ีรักษาความมัน่คงแหง่ชาตแิละเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการ
ตา่งประเทศของไทย โดยออสเตรเลยีจะให้การสนบัสนนุในด้านการ
พฒันาทางนิตวิิทยาศาสตร์แบบดจิิทลัท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ 

ออสเตรเลยีได้ร่วมมือกบัประเทศไทยผา่นทางส�านกังานต�ารวจ
แหง่ชาต ิและส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ตดิของไทย โดยมุง่เน้นท่ีภยัคกุคามท่ีเกิดจากอาชญากรข้ามชาต ิซึง่
รวมถงึแก๊งนกัข่ีจกัรยานยนต์ชาวออสเตรเลยีท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั
การค้ายาเสพตดิท่ีเป็นสารกระตุ้นกลุม่แอมเฟตามีนในออสเตรเลยี 
ประเทศไทยยงัเป็นฐานส�าหรับผู้กระท�าการฉ้อโกงหลกัทรัพย์ หรือ
ท่ีเรียกวา่ การต้มตุน๋เพ่ือให้ลงทนุในธรุกิจหรือหุ้น โดยนกัต้มตุน๋ท่ีอยู่
ในตา่งประเทศ เชน่ ชาวองักฤษและชาวอเมริกนั จะหาเหย่ือท่ีเป็นนกั
ลงทนุจากออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์เพ่ือหลอกลวงให้ลงทนุออนไลน์
ในธรุกิจหรือหุ้นท่ีไมมี่อยูจ่ริง  

นายฟีคนิระบวุา่ ความร่วมมือดงักลา่วมุง่เน้นท่ี “การเพ่ิมขีดความ
สามารถทางด้านนิตวิิทยาศาสตร์แบบดจิิทลัให้กบัส�านกังานต�ารวจ
แหง่ชาตขิองไทย” เพ่ือให้หลกัฐานมีความนา่เช่ือถือเม่ือน�าไปแสดงตอ่
ศาล “การหาหลกัฐาน วิธีการเก็บรักษาหลกัฐาน จนกระทัง่หลกัฐาน
นัน้เป็นท่ียอมรับในศาล จากนัน้ก็ก�าหนดกระบวนการสบืสวนเพ่ือจะ

สามารถพิจารณาคดีและเพ่ือค้นหาบคุคลหรือกลุม่คนท่ีอาจเป็นผู้ รับ
ผิดชอบตอ่การกระท�านัน้” นายฟีคนิกลา่ว 

เจ้าหน้าท่ีกลา่ววา่การสนบัสนนุต�ารวจไทยคือ “รากฐานส�าคญั
ของนิตวิิทยาศาสตร์แบบดจิิทลัท่ีเก่ียวข้องกบัการเก็บหลกัฐานทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีอยูใ่นอปุกรณ์ตา่ง ๆ วิธีการประมวลผลข้อมลูและการ
ดงึข้อมลู” เจ้าหน้าท่ีกลา่ววา่การสบืสวนอาชญากรรมข้ามชาตจิะมุง่
ความสนใจไปท่ีการใช้สือ่ดจิิทลัในการสือ่สารมากขึน้และการจดัเก็บ
ข้อมลูโดยกลุม่อาชญากรรม ข้อตกลงกบัประเทศไทยเกิดขึน้หลงัจาก
ท่ีมีการลงนามในข้อตกลงระหวา่งออสเตรเลยีและสงิคโปร์วา่ด้วยเร่ือง
ความมัน่คงทางไซเบอร์ ซึง่รวมถงึการแบง่ปันข้อมลู การฝึกอบรมและ
การฝึกปฏิบตัร่ิวมกนัเพ่ือปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศท่ีส�าคญั

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ข้อตกลงกบัจีนได้ชว่ยเพ่ิมระดบัความ
ร่วมมือด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ หลงัจากท่ีออสเตรเลยีกดดนัจีนใน
เร่ืองการโจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญาทางไซเบอร์ 

“สิง่ท่ีคณุเหน็ผา่นข้อตกลงท่ีเราลงนามร่วมกบัจีน คือการยอมรับ
วา่การโจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญาทางไซเบอร์คือประเดน็ส�าคญัท่ี
เราต้องหารือกนั” นายฟีคนิกลา่ว “จีนคือหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจท่ีย่ิง
ใหญ่ เรามีบางสว่นท่ีเหมือนกนัและมีบางสว่นท่ีแตกตา่งกนั เราไปถงึ
จดุท่ีเราได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกนัท่ีระบวุา่เราเหน็พ้องท่ีจะไมท่�าการ
โจรกรรมทรัพย์สนิทางปัญญาทางไซเบอร์ ซึง่ผมคดิวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีดี” 

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นายโทไบอสั ฟีคนิ เอกอคัรราชทูตด้านกจิการไซเบอร์ของออสเตรเลยี 
(ล่างซ้าย) ลงนามในบันทกึความเข้าใจร่วมกบันายเดวดิ คอห์ ประธาน
บริหารของส�านักงานความมัน่คงทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในเดอืน
มถุินายน พ.ศ. 2560 โดยมนีายมลัคอล์ม เทร์ินบุลล์ นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลยี (บนซ้าย) และนายล ีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (บน
ขวา) อยู่ด้วย   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

ออสเตรเลียเพิ่มความร่วมมือกบัพนัธมิตร
ต่าง ๆ ในเอเชียในด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์

อ
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เจ้าหน้าทีต่�ารวจจากหน่วยการสงครามต่อต้าน
ทางไซเบอร์เดนิสวนสนามเน่ืองในวนัชาตทิี่
ประเทศเวยีดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกของ
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เวยีดนามก�าลงัร่วมมอืกบัประเทศสมาชิกอืน่ ๆ ใน
เร่ืองความมัน่คงทางไซเบอร์  รอยเตอร์

การก่อกวนทางไซเบอร์ท่ีใช้เวลาตลอดทัง้วนั ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้
แรกโดยศนูย์ยทุธศาสตร์และนานาชาตศิกึษา บรรดาผู้ เช่ียวชาญ
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐได้ประเมินสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คง
ระหวา่งประเทศท่ีก�าลงัเปลี่ยนแปลง และเสนอแนะวิธีการตอบโต้
ท่ีเป็นไปได้ตอ่ความมุง่ร้ายท่ีเพ่ิมมากขึน้ในพืน้ท่ีไซเบอร์ 

นายโทมสั บอสเสร์ิต ผู้ชว่ยของนายโดนลัด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านการรักษาความมัน่คงแหง่มาตภุมิู
และการตอ่ต้านการก่อการร้าย ได้อธิบายโดยละเอียดเก่ียวกบั
บทเรียนตา่ง ๆ ทางไซเบอร์ท่ีสหรัฐฯ ได้เรียนรู้ในทศวรรษท่ีผา่น
มา และให้ข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบันโยบายใหมข่องสหรัฐฯ หนึง่ใน
ประเดน็ท่ีส�าคญัท่ีสดุท่ีนายบอสเสร์ิตกลา่วถงึคือ ประเทศตา่ง ๆ  

ตลอดจนผู้ เก่ียวข้อง
ท่ีเป็นบริษัทและ
ปัจเจกบคุคลจะต้อง
ยอมรับในบรรทดัฐาน
เม่ือประกอบกิจกรรมใน
พืน้ท่ีไซเบอร์ 

“บรรทดัฐานคือ
สิง่ส�าคญั มนัคือการ

แสดงออกของเราในฐานะประเทศวา่เรามีความคาดหวงับางอยา่ง
เก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิตนของผู้คนในพืน้ท่ีท่ีเปิดกว้างท่ีสามารถ
ท�างานร่วมกนัได้ ท่ีจะก่อให้เกิดนวตักรรม การค้าเสรี การค้าท่ี
เป็นธรรมและสิง่อ่ืน ๆ ท่ีเราคดิวา่มีความส�าคญัตอ่องค์กรประชา
สงัคมและองค์กรทางเศรษฐกิจและสงัคมของเรา” นายบอสเสร์ิต 
กลา่ว “เราเร่ิมต้นด้วยการบอกประเทศอ่ืน ๆ อยา่งตรงไปตรงมา
ในสิง่ท่ีเราคาดหวงัให้ประเทศเหลา่นัน้ปฏิบตัแิละสิง่ท่ีเราให้ค�ามัน่
วา่จะปฏิบตั ิแตห่ากประเทศเหลา่นัน้ยอมรับในบรรทดัฐานดงั

กลา่วและไมป่ฏิบตัติามในเวลาตอ่มา เราก็มีหน้าท่ีท่ีจะบอกกลา่ว
ตกัเตือน และมีหน้าท่ีท่ีจะท�าบางสิง่บางอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองนี”้ 

ภยัคกุคามทางไซเบอร์ตอ่โครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญัของ
สหรัฐฯ ได้แซงหน้าความพยายามในการลดความเส่ียงท่ีแผข่ยาย
ไปทัว่ ตามรายงานในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ของหนว่ย
เฉพาะกิจด้านการป้องปรามทางไซเบอร์แหง่คณะกรรมการด้าน
วิทยาศาสตร์กลาโหม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 

“อยา่งน้อยก็ในทศวรรษหน้า สหรัฐฯ จ�าเป็นต้องพึง่พาการ
ป้องปรามอยา่งมาก เพ่ือจดัการกบัภยัคกุคามทางไซเบอร์ท่ีเกิด
จากฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐฯ ท่ีมีขีดความสามารถมากท่ีสดุ” นาย
เครก ฟิลด์ส ประธานคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์กลาโหม
ระบใุนรายงาน โดยยอมรับวา่สหรัฐฯ จ�าเป็นต้องมี “วิธีการเชิงรุก
ท่ีเป็นระบบมากขึน้” ในการป้องปรามทางไซเบอร์

รายงานของคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมระบวุา่ 
สิง่ส�าคญัท่ีสดุคือ การโจมตีทางไซเบอร์นัน้ไมส่ามารถป้องปราม
ได้ทกุครัง้ 

“ตวัอยา่งหนึง่ท่ีส�าคญัคือ แม้กระทัง่บทลงโทษท่ีรุนแรงและ
จริงจงัก็อาจจะไมส่ามารถป้องปรามกลุม่ก่อการร้ายท่ีมีความมุง่
มัน่ท่ีจะโจมตีสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรของเราได้” รายงานของ
คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมระบ ุ“ตวัอยา่งท่ีสองท่ี
คอ่นข้างจะแตกตา่งคือ หากสหรัฐฯ ก�าลงัอยูใ่นระหวา่งสงคราม
ครัง้ใหญ่กบัประเทศอ่ืน เราก็ไมค่วรคาดหวงัวา่จะสามารถยบัยัง้
ได้แม้กระทัง่การโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมีการเตรียมการเป็นอยา่งดีท่ี
มุง่เป้าท่ีขีดความสามารถทางทหารของสหรัฐฯ ท่ีก่อให้เกิดความ
เสยีหายข้างเคียงตอ่ประชาคมพลเรือนเพียงเลก็น้อยหรือไมมี่เลย”

รายงานของคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมอธิบาย
วา่ การป้องปรามทางไซเบอร์คือการใช้ทัง้การป้องปรามโดยการ

อ่านต่อจากหนา้ 28

30 IPD FORUM
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ขดัขวางและการป้องปรามโดยการก�าหนดบทลงโทษ เพ่ือโน้มน้าวไม่
ให้ฝ่ายตรงข้ามท�าการโจมตีทางไซเบอร์หรือรุกล�า้ทางไซเบอร์ท่ีจะก่อ
ให้เกิดความเสียหาย ในบางกรณี สหรัฐฯ จะเพ่ิมแนวปฏิบตัใินการป้อง
ปรามเพ่ือป้องกนัพนัธมิตรและหุ้นสว่น 

“เน่ืองจากไซเบอร์เป็นมิตท่ีิคอ่นข้างใหม ่การป้องปรามทางไซเบอร์
จงึเป็นความพยายามท่ีคอ่นข้างใหมเ่ชน่เดียวกนั สว่นใหญ่แล้ว ทกุวนันี ้
สหรัฐฯ ก�าหนดวิธีการป้องปรามทางไซเบอร์ไปทีละขัน้ตอนเพ่ือตอบโต้
การโจมตี” รายงานของคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์กลาโหมระบ ุ
“แม้สหรัฐฯ จะใช้วิธีการทางการทตูและการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ
เพ่ือตอบโต้การเจาะระบบของบริษัทโซนีโดยเกาหลีเหนือ การโจรกรรม
ทรัพย์สนิทางปัญญาโดยจีน และการแทรกแซงการเลือกตัง้ของสหรัฐฯ 
โดยรัสเซีย แตก็่ยงัไมมี่ความชดัเจนเลยวา่การตอบโต้ดงักลา่วจะ
สามารถป้องปรามการโจมตีทางไซเบอร์และการรุกล�า้ทางไซเบอร์ท่ีก่อ
ให้เกิดความเสียหายได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไมใ่นอนาคต

แนวปฏิบัตเิพือ่การป้องกนั
นายดาคดัระบวุา่เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสทิธิภาพและ
กระบวนการ “ความปลอดภยัทางอินเทอร์เน็ต” คือรากฐานส�าหรับการ
รักษาความมัน่คงทางไซเบอร์ท่ีแข็งแกร่ง นายดาคดัแนะน�าให้องค์กร
ตา่ง ๆ พฒันาวิธีการเตรียมพร้อมโดยให้ “คาดการณ์ไว้วา่จะถกูเจาะ
ระบบอยา่งแนน่อน” ซึง่จะต้องใช้กลยทุธ์การป้องกนัเชิงรุกและการ
ลงทนุในเร่ืองการระบคุวามเสี่ยงเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์การตอบโต้ 

บรรดาผู้น�าในอาเซียนเหน็พ้องกนัวา่ ในขอบเขตไซเบอร์ท่ีขยายตวั
อยูต่ลอดเวลานัน้ จะต้องมีการสื่อสารกนัเพ่ือหลีกเลี่ยงความขดัแย้ง
ทางดจิิทลั 

“ถงึเวลาแล้วท่ีอาเซียนจะต้องเร่ิมเจรจาในเร่ืองบรรทดัฐานทาง
ไซเบอร์ การปรึกษาหารือกนัในระดบัโลกเก่ียวกบับรรทดัฐานทาง
ไซเบอร์ได้เร่ิมขึน้ในทศวรรษท่ีผา่นมา โดยได้รับแรงกระตุ้นจากกลุม่
ตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญภาครัฐแหง่สหประชาติ” ดร.อิ
บราฮิมกลา่วในระหวา่งการประชมุของอาเซียนวา่ด้วยเร่ืองไซเบอร์ใน
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 “ในขณะท่ีเราเข้าร่วมการสนทนาในระดบั
โลก เราก็ควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่บรรทดัฐานและการปฏิบตัินัน้มี
ความสอดคล้องกนัและใช้ได้กบับริบทและวฒันธรรมของอาเซียนท่ี
มีลกัษณะเฉพาะตวั มมุมองของอาเซียนนีอ้าจเป็นประโยชน์ตอ่การ
สนทนาในระดบัโลก” 

นอกจากนี ้การสนทนาภายในของรัฐบาลควรประกอบไปด้วย
แนวปฏิบตัติา่ง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความมัน่คงทางไซเบอร์ท่ีแข็งแกร่ง ท่ี
สามารถต้านทานและตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์ และการแพร่กระ  
จายมลัแวร์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นายดาคดัได้แนะน�าแนวปฏิบตัดิงั
ตอ่ไปนี ้

•   ดแูลพืน้ท่ีของตนให้เป็นระเบียบและมีความพร้อม สิง่ท่ีต้องค�านงึถงึ
นัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีวา่อาชญากรไซเบอร์จะโจมตีหรือไม ่แตเ่ป็นเร่ืองท่ี
วา่จะโจมตีเม่ือไรตา่งหาก ดงันัน้ การใช้ทรัพยากรท่ีเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่า ไมมี่การป้องกนัหรือไมใ่ชข่องแท้จะเป็นการเพ่ิม
โอกาสอยา่งย่ิงท่ีจะถกูโจมตีทางไซเบอร์ ตวัอยา่งเชน่ เป็นท่ีทราบ
กนัดีวา่ซอฟต์แวร์ละเมิดลขิสทิธ์ิ และซอฟต์แวร์ลอกเลียนแบบจะ

มีการตดิตัง้มลัแวร์เอาไว้ การจดัหาและการใช้งานทรัพยากรท่ีเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสทิธิภาพ (ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) 
ตลอดจนการบ�ารุงรักษาและการอพัเกรดเป็นระยะ ๆ กลายเป็นสิง่
ส�าคญัย่ิงกวา่ท่ีเคย 

•   เร่ิมต้นจากภายใน ความไมป่ลอดภยัทางไซเบอร์ของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พฤตกิรรมอนัประมาทเลนิเลอ่ของพนกังาน หรือการ
ปกป้องข้อมลูอตัลกัษณ์หรือรหสัผา่นท่ีออ่นแอภายในองค์กรท�าให้
มีความเสี่ยงสงูท่ีจะถกูเจาะระบบ เม่ือมีการใช้อปุกรณ์สว่นบคุคล
ในท่ีท�างานมากขึน้เร่ือย ๆ โอกาสท่ีอปุกรณ์เหลา่นีจ้ะตดิมลัแวร์ก็
มากขึน้เชน่กนั รวมถงึอปุกรณ์ท่ีมีการเช่ือมตอ่กนัท่ีไมมี่การป้องกนั 
(อินเทอร์เน็ตในทกุสรรพสิง่) ซึง่อาจเป็นเป้าหมายอนังา่ยดาย
ส�าหรับอาชญากรไซเบอร์ท่ีต้องการจะสร้างความเสียหาย

•   ตรวจสอบระบบทัง้หมดตามเวลาจริง ลงทนุในเทคโนโลยีป้องกนัภยั
คกุคามท่ีทนัสมยัเพ่ือท�าการตรวจสอบ ตรวจจบัและขจดัภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ทัว่ไปและภยัคกุคามทางไซเบอร์ขัน้สงูตามเวลาจริง 
และพฒันาความเช่ียวชาญภายในองค์กรเพ่ือวิเคราะห์ภยัคกุคาม 
ผลการศกึษาบางชิน้ระบวุา่ในอินโดแปซฟิิกนัน้ ระยะเวลาเฉลี่ยท่ี
ใช้ในการตรวจหาภยัคกุคามทางไซเบอร์นบัตัง้แตถ่กูแทรกซมึเข้าไป
จนถงึการตรวจพบคือ 510 วนัขึน้ไป ซึง่ถือวา่ใช้เวลานานกวา่อตัรา
เฉลี่ยทัว่โลกอยูม่าก ซึง่จะอยูท่ี่ 140-200 วนั 

•   ด�ารงหว่งโซอ่ปุทานของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้และท�าการ
ตรวจสอบอยา่งสม�่าเสมอ ใช้แตซ่อฟต์แวร์ท่ีเป็นของแท้ท่ีมีการ
อพัเดทให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาเทา่นัน้ มีหว่งโซอ่ปุทานท่ีเช่ือถือ
ได้ท่ีครอบคลมุทัง้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอินเทอร์เน็ตในทกุสรรพ
สิง่ น�าอปุกรณ์ของตนมาใช้และคอยตรวจสอบและประเมินการ
ลงทนุในด้านความมัน่คงทางไซเบอร์และประสทิธิภาพการท�างาน
ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการเข้าถงึเครือ
ขา่ยของบริษัทหรือภาครัฐโดยลกูค้าและผู้ให้บริการ 

แรงผลกัดนัยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในขณะท่ีมีการสนทนา
กนัมากขึน้ในเร่ืองความมัน่คงทางไซเบอร์ ตวัอยา่งเชน่ มีการเสนอ
ร่างกฎหมายในรัฐสภาสหรัฐฯ เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ี
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยเพ่ิมความร่วมมือทางไซเบอร์ระหวา่งอินโด
แปซฟิิกกบัพนัธมิตรตา่ง ๆ หากกฎหมายนีผ้า่นการพิจารณา ก็จะมีการ
อนมุตังิบประมาณ 2.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 6.6 หม่ืน
ล้านบาท) เพ่ือด�าเนินโครงการด้านความมัน่คงในภมิูภาคนี ้

“ความตงึเครียดท่ีเพ่ิมขึน้ในเอเชียแปซฟิิกเป็นสิง่ท่ีทกุคนทราบ
อยูแ่ล้วโดยไมต้่องย�า้เตือน” นายแมก็ ทอร์นเบอร์รี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสหรัฐฯ ซึง่เป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการทหารแหง่สภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ท่ีเสนอร่างกฎหมายดงักลา่วระบใุนแถลงการณ์ท่ี
เตรียมไว้ ตามรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะฮิลล์ “สิง่ส�าคญัคือสหรัฐฯ 
จะต้องท�าให้พนัธมิตรและเพ่ือนพ้องของเราเช่ือมัน่วา่เรามุง่มัน่ท่ีจะ
รักษาเสถียรภาพและความมัน่คงในภมิูภาคนีท้ัง้ในปัจจบุนัและและใน
อนาคต หนึง่ในวิธีท่ีดีท่ีสดุคือการเพ่ิมการแสดงตนของทหารและการ
เพ่ิมความพร้อมของเราในพืน้ท่ี เพ่ือการนี ้เราจ�าเป็นต้องลงทนุกบัขีด
ความสามารถในการป้องกนัท่ีหลากหลาย และการออกกฎหมายดงั
กลา่วก็จะเอือ้อ�านวยให้เกิดสิง่นี”้  o



การปราบปราม

ที่ลักลอบซื้อขายสัตว์ป่า
อินเดียแก้ปัญหาการซ้ือขายทางอินเทอร์ เน็ตท่ีผิดกฎหมาย

อาชญากรรมไซเบอร์

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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นายสาโรช บานา

วบ็ไซต์ได้มีการโฆษณาขาย ธาริวาลา ชดัดาร์ ซึง่
เป็นภาษาฮินดีแปลวา่ “ผ้าปลูายทาง” ค�านีย้งัเป็น

รหสัท่ีหมายถงึหนงัเสือ ซึง่ห้ามซือ้ขายตามอนสุญัญาวา่
ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ี
ใกล้สญูพนัธุ์ ซึง่เป็นข้อตกลงท่ีลงนามโดย 183 ประเทศ 
อนสุญัญานีใ้ห้ความคุ้มครองสตัว์ป่า 5,000 ชนิดและ
พืชป่า 29,000 ชนิด ในตลาดตา่งประเทศ หนงัเสืออาจ
มีราคาซือ้ขายมากกวา่ 160,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 5 ล้านบาท) และเจ้าหน้าท่ีสืบสวนพบเสือ
ท่ีถกูสตฟัฟ์ท่ีมีราคาถงึ 728,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 23 ล้านบาท)  

แม้อินเทอร์เน็ตจะเป็นสื่อกลางในการซือ้ขายสตัว์ป่า
และพืชป่าหายากและใกล้สญูพนัธุ์มาหลายทศวรรษและ
สง่ผลให้สตัว์และพืชหลายชนิดทัว่โลกมีจ�านวนลดลง ใน
ชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมานี ้การลกัลอบซือ้ขายทางออนไลน์ดงั
กลา่วพบเหน็ได้บอ่ยขึน้ในอินเดีย ซึง่เป็นประเทศท่ีมีสตัว์
และพืชท่ีมีความพิเศษและหลากหลาย 

หนงัสือท่ีช่ือวา่ สถานภาพของสภาพแวดลอ้มของ
อินเดีย พ.ศ. 2560 ของศนูย์วิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม 
ซึง่เป็นองค์กรไมแ่สวงหาผลก�าไรในกรุงนิวเดลี ระบวุา่การ
ลกัลอบลา่สตัว์และอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าในอินเดียเพ่ิม
ขึน้ร้อยละ 92 จาก 15,800 คดีเป็น 30,382 คดีระหวา่ง 
พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2559 นอกจากนี ้ข้อมลูจากสมาคม

เ



34 IPD FORUM

พิทกัษ์สตัว์ป่าของอินเดียยงัระบวุา่ ชนิดพนัธุ์ของสตัว์ป่าท่ีถกูลา่หรือ
ซือ้ขายอยา่งผิดกฎหมายเพ่ิมขึน้จาก 400 ชนิดใน พ.ศ. 2557 เป็น 465 
ชนิดใน พ.ศ. 2559 

กระทรวงสิง่แวดล้อมของอินเดียเปิดเผยวา่ เสือซึง่เป็นสตัว์ประจ�า
ชาตขิองอินเดียมีจ�านวนลดลง จาก 100,000 ตวัในศตวรรษก่อน เหลือ
เพียงประมาณ 2,226 ตวัในปัจจบุนั อินเดียเป็นท่ีอยูข่องเสือราว ๆ ร้อย
ละ 60 ของจ�านวนเสือทัง้หมดในโลก กองทนุสตัว์ป่าโลกประมาณการ
วา่ มีเสือเหลืออยูป่ระมาณ 1,400 ตวัใน12 ประเทศทัว่โลก 

เจ้าหน้าท่ีทางการอินเดียกลา่ววา่ เสืออยา่งน้อย 15 ตวัจากทัง้หมด 
74 ตวัท่ีตายลงในชว่งเดือนมกราคมถงึกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถกูฆา่
ด้วยน�า้มือของพรานเถ่ือน มีหกตวัท่ีตายจากสาเหตทุางธรรมชาต ิสว่น
อีก 53 ตวันัน้ยงัอยูใ่นระหวา่งการสอบสวนหาสาเหตกุารตาย ใน พ.ศ. 

2559 มีเสือตายไปทัง้หมด 122 ตวั โดยเป็นฝีมือของพรานเถ่ือน 21 ตวั 
พรานเถ่ือนยงัฆา่นกยงูไป 340 ตวัในชว่ง พ.ศ. 2558 ถงึ พ.ศ. 2559 นบั
เป็นจ�านวนท่ีสงูกวา่ พ.ศ. 2557 เกือบสองเทา่ 

ผู้ลกัลอบค้าสตัว์ป่าทางอินเทอร์เน็ตยงัได้พุง่เป้าไปท่ีแรดนอเดียว
ของอินเดีย ราคานอแรดในตลาดท้องถ่ินสงูถงึ 1 ล้านรูปี (ประมาณ 
15,625 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 490,000 บาท) และราคาจะสงู
ขึน้เป็นสองเทา่เม่ือน�าไปขายเป็นยาเพ่ิมพลงัทางเพศในตลาดจีนหรือ
เวียดนาม รัฐบาลอินเดียรายงานวา่ตัง้แต ่พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา พราน
เถ่ือนในรัฐอสัสมัได้ฆา่แรดไปแล้วมากกวา่ 260 ตวั นอกจากนีย้งัมีแรด 
17 ตวัตายไประหวา่งน�า้ทว่มใหญ่ใน พ.ศ. 2559 และอีก 28 ตวัตาย

จากเหตนุ�า้ทว่มสองระลอกในปีนี ้พรานเถ่ือนรู้วา่การจะได้นอแรดมานัน้
ไมจ่�าเป็นต้องฆา่แรด นอแรดไมไ่ด้งอกขึน้มากจากกะโหลกของแรด มนั
ประกอบด้วยเคราตนิซึง่เป็นโปรตีนท่ีพบในเส้นขน เลบ็และกีบของแรด 
และสามารถตดัออกได้โดยท่ีแรดไมต่าย 

การหลบหนีกฎหมาย
อินเทอร์เน็ตเป็นชอ่งทางในการซือ้ขายสตัว์ป่าข้ามประเทศท่ีผิด
กฎหมาย ซึง่ท�าให้การตรวจหาตวัพวกลกัลอบค้าสตัว์ป่านัน้ท�าได้ยาก
ย่ิงขึน้ ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ ผู้ลกัลอบค้าสตัว์ป่าเหลา่นีมี้ความเสี่ยงเพียง
เลก็น้อยท่ีจะถกูเปิดโปงหรือตามตวัพบเพราะไมจ่�าเป็นต้องมีหน้าร้าน
เป็นเร่ืองเป็นราวหรือต้องเดนิเร่ขายสตัว์ป่าอยา่งเม่ือก่อน ตอนนีค้น
เหลา่นีส้ามารถตกลงซือ้ขายทางออนไลน์จากพืน้ท่ีหา่งไกลและพ้นจาก

การจบัจ้องของหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ลกูค้าจะสง่ค�าสัง่ซือ้ซึง่สว่น
ใหญ่จะเป็นรหสั และจา่ยเงินทางออนไลน์เป็นคา่สนิค้าท่ีดเูหมือนจะถกู
กฎหมายเพ่ือเลี่ยงการตรวจสอบ 

ย่ิงไปกวา่นัน้ องค์กรอาชญากรรมหลายรายเหลา่นีย้งัมกัจะมีความ
เช่ือมโยงทางการเมืองและได้รับการสนบัสนนุทางการเงินเป็นอยา่งดี 
ในค�าตดัสนิคดีผู้ลกัลอบค้าสตัว์ป่ารายหนึง่เม่ือ พ.ศ. 2553 ศาลฎีกาซึง่
เป็นศาลสงูสดุของอินเดียระบใุนค�าพิพากษาวา่ สตัว์หลายชนิดก�าลงัจะ
สญูพนัธุ์ไปเพราะ “พวกไร้มนษุยธรรมซึง่บางคนมีนกัการเมืองระดบัสงู
คอยหนนุหลงั”

“พรานเถ่ือนตวัจริงได้เงินตอบแทนเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ ในขณะ

เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาตกิาซี
รังคาพบซากเสือลอยอยู่ในน�า้

หลงัเหตุน�า้ท่วมบริเวณทุ่งบาโก
ริ ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560   

ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ท่ีบรรดาหวัหน้าขบวนการอาชญากรรมท่ีมีเส้นสายในตา่งประเทศ
สามารถท�าก�าไรได้มหาศาล การลกัลอบลา่สตัว์ป่าเป็นกิจกรรมผิด
กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีท�ากนัเป็นขบวนการ และท�ารายได้มากมาย
ให้อาชญากร” ค�าพิพากษาระบ ุ

การติดตามทางออนไลน์
อินเดียได้เพ่ิมความพยายามในการขดัขวางผู้ลกัลอบค้าสตัว์ป่าทาง
ออนไลน์ดงักลา่ว ในปี พ.ศ. 2559 นายอานิล มดัฮาฟ เดวี รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงสิง่แวดล้อมของอินเดียได้เผยแพร่รายช่ือเวบ็ไซต์ท่ีขาย
สตัว์ป่าหายากและชิน้สว่นของสตัว์ป่า ซึง่รวมถงึ แอมะซอนอินเดีย, 
สแนปดีล, โอแอลเอกซ์ อินเดีย, อีเบย์ อินเดีย, อาลีบาบา อินเดีย และ  
ควิกร์ การตรวจตรากิจกรรมออนไลน์โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของอินเดียก็เป็นสว่นหนึง่ของความพยายามในการปราบปราม
อาชญากรรมไซเบอร์ในระดบัรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแตล่ะรัฐ 

ส�านกังานควบคมุอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าซึง่ตัง้อยูใ่นกรุงนิวเดลี  
ได้รวบรวมรายช่ือเวบ็ไซต์มากกวา่ 100 แหง่ ส�านกังานควบคมุ
อาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าก่อตัง้ขึน้ตามกฎหมายใน พ.ศ. 2550 เพ่ือ
ตอ่สู้กบัอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าในอินเดียโดยอยูภ่ายใต้กระทรวงสิง่
แวดล้อมและป่าไม้ มาตราหนึง่ในกฎหมายคุ้มครองสตัว์ป่าก�าหนด
ให้มีการรวบรวม ตรวจสอบและเผยแพร่ขา่วกรองเก่ียวกบัการก่อ
อาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าแก่หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือให้ด�าเนิน
การจบักมุอาชญากรดงักลา่วได้อยา่งทนัทว่งที 

เม่ือไมน่านมานี ้ทางการอินเดียได้ตรวจพบการลกัลอบซือ้ขาย
อวยัวะเพศกิง้ก่ามอนิเตอร์ตากแห้งทางออนไลน์ท่ีคนขายเรียกเป็น
ภาษาฮินดีวา่ หตัถโชติ ซึง่หมายถงึ “มือท่ีพนมเข้าหากนั” ซึง่เป็นรากพืช
หายากท่ีใช้เป็นเคร่ืองรางของขลงัในพิธีกรรมทางศาสนาหรือเวทมนตร์ 
เวบ็ไซต์ส�าหรับการซือ้ขายออนไลน์ เชน่ แอมะซอน, สแนปดีล, อีเบย์ 
และอาลีบาบาท่ีมีการขายสนิค้าตวันีก็้ไมท่ราบท่ีมาของสนิค้า 

“เราหวงัวา่จะสามารถกวาดล้างสนิค้าพวกนีใ้ห้หมดไปจาก
อินเทอร์เน็ตเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ประชาชนถกูคนร้ายหลอกให้ซือ้ผลติภณัฑ์
จากสตัว์ป่าโดยไมรู้่ตวั” นายโฮเซ ลอิูส หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและการ
สนบัสนนุการบงัคบัใช้กฎหมายของกองทนุสตัว์ป่าของอินเดียและเป็นผู้
ชว่ยเปิดโปงการค้าผิดกฎหมายครัง้นีร้ะบ ุ

การซือ้ขายกิง้ก่ามอนิเตอร์เป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองสตัว์

ป่าและยงัเป็นเร่ืองโหดร้ายทารุณด้วย หลงัจากท่ีถอดเลบ็ของมนัออก 
คนจบักิง้ก่าจะมดัขากิง้ก่าเข้าด้วยกนัเพ่ือให้มนัขยบัเขยือ้นไมไ่ด้ จาก
นัน้ก็จะใช้ไฟเผาตรงขาหนีบเพ่ือให้อวยัวะเพศของมนัโผลอ่อกมามาก
พอท่ีจะตดัด้วยมีด สดุท้ายกิง้ก่าก็ตายอยา่งทรมาน นายลอิูสกลา่ว 

กองทนุสตัว์ป่าของอินเดียและส�านกังานควบคมุอาชญากรรมตอ่
สตัว์ป่าได้ริเร่ิมการรณรงค์ทางออนไลน์เพ่ือยตุกิารน�าผลติภณัฑ์จาก
สตัว์ไปท�าพิธีทางไสยศาสตร์ในอินเดีย และด�าเนินโครงการอ่ืนๆ เพ่ือ
ตอ่สู้กบัการลกัลอบค้าสตัว์ป่าโดยทัว่ไปในพืน้ท่ีไซเบอร์ นายลอิูสกลา่ว 

“ส�านกังานคอยตรวจสอบเวบ็ไซต์เหลา่นีอ้ยา่งสม�า่เสมอเพ่ือมองหา
โฆษณาหรือข้อเสนอในลกัษณะดงักลา่วเพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้

อาชญากรขายกิง้ก่ามอนิเตอร์
และช้ินส่วนของมนัโดยการ
โฆษณาลงในอนิเทอร์เน็ตว่า
เป็นยาเพิม่พลงัทางเพศ  
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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อยา่งทนัทว่งที” นางทิโลทามา วาร์มา ผู้อ�านวยการส�านกังานควบคมุ
อาชญากรรมตอ่สตัว์ป่ากลา่ว “เม่ือพิจารณาถงึความร้ายแรงของ
ปัญหานี ้ส�านกังานจงึได้ริเร่ิมโครงการตา่ง ๆ มากมาย เชน่ การวา่จ้าง
ผู้ เช่ียวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์ให้ท�าการตรวจสอบเวบ็ไซต์ตา่ง ๆ 
อยา่งสม�า่เสมอเพ่ือหาค�าประกาศหรือข้อเสนอดงักลา่วบนอินเทอร์เน็ต 
รวมถงึการหารายละเอียดเก่ียวกบัผู้ต้องสงสยัและสง่ข้อมลูให้กบัหนว่ย
งานบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด�าเนินคดีตอ่ไป” 

นอกจากนี ้“หากการสอบสวนหรือการวิเคราะห์อาชญากรโดย
ส�านกังานควบคมุอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าหรือหนว่ยงานอ่ืนบง่ชีว้า่มี
คนตา่งชาตเิข้ามาเก่ียวข้องด้วย เราจะขอรายละเอียดของบคุคลดงั
กลา่วจากประเทศท่ีเก่ียวข้องผา่นทางส�านกังานกลางแหง่ชาต ิ(ต�ารวจ
สากล)” นางวาร์มากลา่ว 

ส�านกังานควบคมุอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าได้จดัการประชมุผู้แทน

จากเวบ็ไซต์ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เพ่ือแจ้งเตือนให้เฝ้าระวงัการลกัลอบซือ้ขายสิง่ผิดกฎหมายทาง
อินเทอร์เน็ต และหารือกนัถงึวิธีการท่ีเวบ็ไซต์เหลา่นีจ้ะสามารถชว่ย
ส�านกังานควบคมุอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าได้ นางวาร์มากลา่วและเพ่ิม
เตมิวา่ หลายเวบ็ไซต์มีเคร่ืองแมข่า่ยในตา่งประเทศ และยากท่ีจะหาท่ี
ตัง้ของร้านค้า 

การพุ่งเป้าไปที่ตลาดซื้อขาย
ความต้องการผลติภณัฑ์จากสตัว์และพืชจากทัว่โลกเป็นปัจจยัขบั
เคลื่อนให้การลกัลอบค้าสตัว์ป่าในอินเดียยงัคงด�าเนินอยู ่โดยมี
สหรัฐฯ และจีนเป็นตลาดใหญ่ ผู้ เช่ียวชาญบางรายกลา่ววา่ผู้ลกัลอบ
ค้าสตัว์ป่ากล้าขายผลติภณัฑ์ดงักลา่วเพราะสหรัฐฯ เป็นผู้บริโภคราย
ใหญ่ท่ีสดุส�าหรับผลติภณัฑ์จากพืชและสตัว์ท่ีสามารถซือ้ขายได้อยา่ง
ถกูกฎหมายและอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของอนสุญัญาวา่ด้วยการ
ค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์ ในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2559 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผา่นกฎหมายการก�าจดั ตอ่
ต้านและขดัขวางการลกัลอบค้าสตัว์ป่า สง่ผลให้สหรัฐฯ มี “เคร่ืองมือ
เพ่ิมเตมิในการตอ่สู้กบัการลกัลอบค้าสตัว์ป่า และสง่เสริมการด�าเนิน
การของนานาชาตเิพ่ือยตุิภยัคกุคามตอ่มรดกทางธรรมชาตขิองเรา” 

จีนก็เป็นตลาดใหญ่ของผลติภณัฑ์สตัว์ป่าทัง้ท่ีถกูกฎหมายและผิด
กฎหมาย ยาแผนโบราณของจีนมีสว่นประกอบหลกัเป็นพืชและสตัว์
ประจ�าถ่ิน นอกจากนี ้การบริโภคสตัว์ป่าในจีนยงัเป็นผลมาจากความ

เช่ือท่ีตกทอดกนัมาซึง่บางอยา่งก็ไมไ่ด้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อเทจ็จริง
วา่ ผลติภณัฑ์จากสตัว์บางชนิด เชน่ อวยัวะเพศของเสือและนอแรด มี
สรรพคณุชว่ยเพ่ิมพลงัทางเพศ 

ขณะท่ีจีนเป็นตลาดหลกัของงาช้าง เวียดนามก็เป็นตลาดใหญ่
ท่ีสดุของนอแรด ดร. ริชาร์ด โทมสั จากแทรฟฟิค ซึง่เป็นเครือขา่ยเฝ้า
ระวงัการค้าสตัว์ป่าท่ีตัง้อยูใ่นเมืองเคมบริดจ์ ซึง่เกิดจากความร่วม
มือระหวา่งกองทนุสตัว์ป่าโลกและองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการ
อนรัุกษ์ธรรมชาตกิลา่ว อยา่งไรก็ตาม จีนได้ให้ค�าปฏิญาณวา่จะยตุิ
การค้างาช้างภายในสิน้ พ.ศ. 2560 ความเคล่ือนไหวดงักลา่วสง่ผลให้
ราคางาช้างตกฮวบลงทัว่โลกและเพ่ิมความหวงัให้กบัการอนรัุกษ์ช้าง 
ตลาดจีนเป็นแรงขบัเคลื่อนส�าคญัของการลกัลอบลา่ช้างในแอฟริกา 
ซึง่แตล่ะปีมีช้างถกูฆา่ตายกวา่ 30,000 ตวั 

การซือ้ขายงาช้างระหวา่งประเทศถกูสัง่ห้ามตัง้แต ่พ.ศ. 2533 แต่

หลายประเทศรวมทัง้สหรัฐฯ และจีนยงัคงอนญุาตให้มีการขายงาช้าง
ในประเทศได้ อยา่งไรก็ตาม ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 รัฐบาล
สหรัฐฯ ได้ออกระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือห้ามการซือ้ขายดงักลา่ว แตมี่ข้อ
ยกเว้นส�าหรับของเก่าท่ีเป็นงาช้างและสนิค้าประเภทอ่ืน ๆ 

นอกจากงาช้างแล้ว ผลติภณัฑ์สตัว์ป่าอ่ืน ๆ ยงัคงถกูสง่ไปขายใน
จีนผา่นทางอินเดีย เนปาล พมา่ บงักลาเทศและประเทศอ่ืน ๆ

ร้านค้าปลกีออนไลน์ เชน่ แอมะซอน, อีเบย์, โอแอลเอกซ์ และ สแน
ปดีลระบวุา่ตนได้ยกเลกิการขายสนิค้าเหลา่นีแ้ล้ว เวบ็ไซต์แอมะซอน
อินเดียได้ระบวุา่ตนได้ถอดสนิค้าประเภท “ชิน้สว่นของสตัว์” ทัง้สิน้ 296 
รายการออกจากเวบ็ไซต์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมถงึสนิค้า
ประเภท “แร้วและกบัดกั” อีก 104 รายการท่ีประกาศขายโดยผู้ขาย
ภายนอก “เวบ็ไซต์ของแอมะซอนไมมี่สนิค้าพวกนีแ้ล้ว นอกจากนี ้เรายงั
พยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีการโฆษณาขายสนิค้าดงักลา่ว
โดยไมท่ราบหรือไมมี่เจตนา” โฆษกของเวบ็ไซต์กลา่ว ทางอีเบย์ระบุ
วา่จะตอ่ต้านการกระท�าผิดทกุประเภท และได้ก�าหนดนโยบายตอ่ต้าน
การขายสนิค้าดงักลา่วบนเวบ็ไซต์ของตน สว่นทางโอแอลเอกซ์ก็แจ้งวา่
ก�าลงัด�าเนินขัน้ตอนตา่ง ๆ เพ่ือให้แนใ่จวา่ผู้ใช้เวบ็ไซต์จะไมป่ระกาศขาย
สตัว์และนกท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

เม่ือเร็ว ๆ นี ้หนว่ยพิทกัษ์เสอืแหง่รัฐมธัยประเทศของอินเดียซึง่ก่อ
ตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2551 โดยกรมป่าไม้ของรัฐเพ่ือตรวจสอบการลา่สตัว์ป่า
โดยผิดกฎหมาย ได้สง่หนงัสอืบอกกลา่วไปยงับริษัทซือ้ขายออนไลน์ 
อาทิ สแนปดีล, อินเดียมาร์ต, วิชแอนด์บาย และคราฟต์ คอมแพริซนั 

“เราหวังว่าจะสามารถกวาดล้างสินค้าพวกน้ีให้หมดไป
จากอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกคนร้ายหลอก

ให้ซ้ือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าโดยไม่รู้ตัว” 
- นายโฮเซ ลูอิส กองทุนสัตว์ป่าของอินเดีย
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เน่ืองจากมีการโฆษณาขายผลติภณัฑ์จากสตัว์ป่าในชอ่งทางซือ้ขาย
ออนไลน์ของบริษัท บริษัทเหลา่นีมี้ความเช่ือมโยงกบัการซือ้ขายออนไลน์
และการตรวจยดึผลติภณัฑ์จากสตัว์ท่ีเก่ียวข้องกบังานของกองทนุสตัว์
ป่าของอินเดียและนายลอิูส ทางการอินเดียได้สัง่ให้บริษัทเหลา่นีล้บ
เนือ้หาดงักลา่วทัง้หมดออกจากเวบ็ไซต์ของบริษัทและระบถุงึเหตผุลท่ี
บริษัทเหลา่นีค้วรปฏิบตัติาม สนิค้าท่ีถกูยดึประกอบด้วย หตัถโชติ รวม
ถงึ สิยาร์สิงห์ ซึง่เป็นกระจกุขนท่ีขึน้บนหวัของหมาใน ท่ีน�ามาใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือท่ีวา่มนัมีเวทมนตร์ท่ีจะน�าความมัง่คัง่มา
ให้และชว่ยแก้ปัญหาให้กบัผู้ครอบครอง 

บริษัทขายของออนไลน์บางแหง่ได้พยายามท่ีจะควบคมุการขาย
สนิค้าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต ใน พ.ศ. 2552 อีเบย์ได้ห้ามขาย
งาช้างในทกุชอ่งทางการซือ้ขายของบริษัท ตลาดออนไลน์ของจีน
อยา่งอาลีบาบาและเถาเป่าก็ห้ามประกาศขายสตัว์ป่าใน พ.ศ. 2552 
และพ.ศ. 2551 ตามล�าดบั ตามรายงานของหนว่ยเฉพาะกิจตอ่ต้าน
การค้าผิดกฎหมายขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ บริษัทซือ้ขายออนไลน์อ่ืน ๆ เชน่ เอต็ซี ก็ห้ามขายสนิค้าดงั
กลา่วใน พ.ศ. 2556 และเทนเซน็ต์ ซึง่เป็นบริษัทเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่
ของจีนและเป็นเจ้าของแอปพลเิคชนัสง่ข้อความออนไลน์อยา่ง “วีแชต” 
และ “ควิควิ” ก็ได้ริเร่ิมโครงการรณรงค์ภายใต้ช่ือ “เทนเซน็ต์เพ่ือโลก ไม่
สนบัสนนุการค้าสตัว์ป่าผิดกฎหมาย” ใน พ.ศ. 2558 

นายคามาล ดตัตา ผู้อ�านวยการร่วมของส�านกังานควบคมุ
อาชญากรรมตอ่สตัว์ป่ากลา่ววา่ ส�านกังานได้สง่ค�าท่ีเป็นรหสัและ
ตวักรองให้เวบ็ไซต์ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ และขอให้เวบ็ไซต์เหลา่นี ้
รายงานกิจกรรมท่ีนา่สงสยั นอกจากนี ้ส�านกังานควบคมุอาชญากรรม
ตอ่สตัว์ป่ายงัได้จดัการฝึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีของตนเพ่ือให้รู้เทา่ทนั
กิจกรรมดงักลา่วและจดัการกบัการกระท�าความผิดเก่ียวกบัสตัว์ป่า
อยา่งเหมาะสม ทางส�านกังานยงัได้สนบัสนนุโครงการพฒันาขีดความ
สามารถของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้และต�ารวจ จดัการประชมุระหวา่งหนว่ย
งาน และสนบัสนนุการให้ความรู้แก่ผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่กล้กบัเขตรักษา
พนัธุ์สตัว์ป่า 

“เราก�าลงัประสานงานอยา่งสร้างสรรค์กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมด เชน่ หนว่ยป้องกนัรักษาป่า ต�ารวจ ศลุกากร ส�านกัสืบสวน
กลาง ส�านกัขา่วกรอง กองต�ารวจส�ารองและเอสเอสบี (ซึง่มาจาก
ภาษาฮินดีคือ ศาสตรา สีมา บาล แปลวา่ ต�ารวจตระเวนชายแดน) 
เพ่ือให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ” นางวาร์มา
กลา่ว “นอกจากนี ้ทางส�านกังานยงัร่วมมือกบักองทพัเรือและหนว่ย
ยามฝ่ังของอินเดียในหมูเ่กาะอนัดามนัและนิโคบาร์ ในอา่วเบงกอล 
และอา่วแมนนาร์กบัหมูเ่กาะลกัษทวีปในทะเลลกักาดีฟ (ทะเลท่ีอยู่
ระหวา่งอินเดีย มลัดีฟส์ และศรีลงักาในมหาสมทุรอินเดีย) เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบจบัสตัว์ทะเลท่ี
ผิดกฎหมาย” 

การบรรลุผลส�าเร็จในการจับกุมผู้กระท�าผิด  
ส�านกังานควบคมุอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าประสบความส�าเร็จอยา่งสงู
จากการท�างานร่วมกบัหนว่ยงานภายในและพนัธมิตรตา่ง ๆ ในชว่ง 
พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2559 ทางส�านกังานได้ตดิตามการลกัลอบค้าสตัว์
ป่า 725 คดี และจบักมุผู้กระท�าผิดได้ 275 คน นางวาร์มากลา่ว 

นบัตัง้แตเ่ดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เม่ือกรมป่าไม้ของรัฐ
มธัยประเทศได้จดัตัง้หนว่ยงานเฉพาะกิจเพ่ือรับมือกบัปัญหานีโ้ดยตรง 
ส�านกังานควบคมุอาชญากรรมตอ่สตัว์ป่าได้จบักมุผู้ ต้องสงสยัอยา่ง
น้อย 129 คนท่ีเก่ียวข้องกบัการลา่และการขายเกลด็ของตวัน่ิม ซึง่
เช่ือกนัวา่มีสรรพคณุทางยาและชว่ยเพ่ิมพลงัทางเพศ ความต้องการ
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีใกล้สญูพนัธุ์โดยลกูค้าชาวจีนได้กระตุ้นการซือ้
ขายท่ีผิดกฎหมาย และท�าให้พรานเถ่ือนสร้างเส้นทางขนสง่b หลกั ๆ 
สามเส้นทางจากอินเดียตอนกลางไปยงัประเทศจีน ตามรายงานของ
หนงัสือพิมพ์ เดอะฮินดูสถาน ไทมส์ ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
เส้นทางแรกเป็นเส้นทางขนสง่สนิค้าผา่นทางเนปาลและทิเบต เส้นทาง
ท่ีสองผา่นพมา่ไปยงัลาวและไทย และเส้นทางท่ีสามผา่นรัฐอตุตรา
ขณัฑ์ไปยงัทิเบต สายขา่วรายหนึง่เปิดเผยวา่คนร้ายมกัจะขนยาเสพตดิ
ผิดกฎหมายไปพร้อมกบัสนิค้าเหลา่นีด้้วย  

หนงัสือพิมพ์ เดอะฮินดูสถาน ไทมส์ รายงานวา่ ทางการอินเดีย
ได้ตรวจยดึเกลด็ตวัน่ิมน�า้หนกัประมาณ 5,900 กิโลกรัมในชว่ง พ.ศ. 
2552 ถงึ พ.ศ. 2557 ซึง่หมายความวา่ในชว่งนัน้มีตวัน่ิมถกูฆา่ตายไป
ประมาณ 2,000 ตวั ในประเทศจีน เกลด็ตวัน่ิมมีราคา 2,500 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอ่กิโลกรัม (หรือประมาณ 78,000 บาท) 

“งานวิจยัของเราแสดงให้เหน็วา่ในขณะท่ีความถ่ีของการยดึสนิค้า
นัน้เพ่ิมขึน้ แตป่ริมาณเกลด็ตวัน่ิมท่ียดึได้กลบัลดลงเร่ือย ๆ นัน่เป็น
ข้อบง่ชีท่ี้ชดัเจนวา่ประชากรตวัน่ิมในอินเดียก�าลงัลดจ�านวนลง” นาย
ราเชษฐ์ กมุาร โมหภทัรา ผู้ เช่ียวชาญด้านตวัน่ิมกลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ 
เดอะฮินดูสถาน ไทมส์ นายโมหภทัราเป็นสมาชิกของคณะผู้ เช่ียวชาญ
ด้านตวัน่ิมของสหภาพสากลวา่ด้วยการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ

ในท�านองเดียวกนั หนงัสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อินเดีย รายงาน
วา่ เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 หนว่ยเฉพาะกิจพิเศษท่ีก�ากบัดแูล
โดยกรมต�ารวจแหง่รัฐมธัยประเทศได้เข้ายดึตะพาบน�า้และตะพาบหบั
ท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์รวมทัง้สิน้ 6,430 ตวัท่ีบ้านหลงัหนึง่ในเขตอเมฐี ซึง่นบั
วา่เป็นการปราบปรามการซือ้ขายเตา่ครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ ในชว่ง 
พ.ศ. 2558 ถงึ พ.ศ. 2559 มีเตา่ในอินเดียได้รับความชว่ยเหลือมากถงึ 
37,267 ตวัหรือประมาณ 100 ตวัตอ่วนัตลอดปีนัน้ ตามรายงานของ
ศนูย์วิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม

ปัจจบุนั สตัว์หลายชนิดในอินเดียถกูคกุคามจากการลกัลอบลา่ ถ่ิน
ท่ีอยูท่ี่เลก็ลง การพฒันาแบบไร้ทิศทาง และนกัลา่ท่ีต้องการลา่สตัว์ แม้
อินเดียจะประสบความส�าเร็จในการบงัคบัใช้กฎหมาย แตก็่ยงัมีงานอีก
มากท่ีต้องเร่งท�า การลกัลอบค้าสตัว์ป่า การตดัไม้ท�าลายป่าและการ
สญูเสียถ่ินอาศยัของสตัว์ป่าไมไ่ด้เป็นเพียงปัญหาในระดบัท้องถ่ินอีก
ตอ่ไป แตเ่ป็นปัญหาในระดบัโลก ผู้ เช่ียวชาญการบงัคบัใช้กฎหมาย
ตอ่ต้านการลกัลอบค้าแนะน�าวา่ การแลกเปลี่ยนข้อมลูภายในประเทศ
และในระดบัภมิูภาคเป็นหวัใจส�าคญัในการเสริมสร้างเครือขา่ยบงัคบั
ใช้กฎหมายให้มีความแข็งแกร่ง และการเพ่ิมความเข้าใจและความมุง่
มัน่ในการตอ่สู้กบัอาชญากรทางไซเบอร์ท่ีลกัลอบค้าสตัว์ พืชและสตัว์
ป่าโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าอินเดียหลายคนชีว้า่ความต้องการ
ของตา่งประเทศเป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้มีการลกัลอบลา่และฆา่สตัว์
ท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์โดยไมจ่�าเป็น เจ้าหน้าท่ีกลา่วเพ่ิมเตมิวา่ ในการแก้
ปัญหาการลกัลอบค้าสตัว์ป่าทางออนไลน์นัน้ เราต้องจดัการกบัปัจจยั
ท่ีท�าให้เกิดความต้องการสตัว์ป่าด้วยเชน่กนั  o
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เจ้าหน้าทีก่องก�าลงั
ต�ารวจกึง่ทหารเข้าร่วม

การฝึกซ้อมการต่อ
ต้านการก่อการร้ายที่

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ไห่
หยางของจนีในเดอืน

พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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ความม่ันคงทางพลังงาน
ความร่วมมือและธรรมาภิบาลคือปัจจัยส�าคัญใน

การสร้างพลงังานนิวเคลียร์ท่ีปลอดภยั และการ

สร้างเสถียรภาพในภมิูภาค

ภาพโดย รอยเตอร์
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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รรดาผู้ เช่ียวชาญคาดการณ์วา่ ภมิูภาคอินโดแปซฟิิก
จะผลกัดนัการพฒันาพลงังานนิวเคลียร์ในอนาคต 
โดยท่ีจีน ญ่ีปุ่ น อินเดียและเกาหลีใต้จะมีสว่นอยา่ง

มากในการขบัเคลื่อนการเตบิโตนี ้ภมิูภาคนีมี้เคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 449 เคร่ือง ซึง่ถือวา่มากกวา่หนึง่ในสี่ของเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีมีอยูท่ัง้หมดทัว่โลก และขีดความสามารถใน
การผลติพลงังานนิวเคลียร์ใหม ่ๆ กวา่คร่ึงหนึง่ของโลกก�าลงัถกู
สร้างขึน้ท่ีน่ี ตามรายงานของสถาบนัวิจยัพลงังานนิวเคลียร์

ตามข้อมลูท่ีระบไุว้ลา่สดุโดยสมาคมนิวเคลียร์โลก โรงไฟฟ้า
พลงังานนิวเคลียร์กวา่ 40 แหง่ก�าลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 
และอีก 90 แหง่ก�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการวางแผนในภมิูภาคนี ้
นอกจากนี ้ประเทศอ่ืน ๆ ในอินโดแปซฟิิกกวา่ 20 ประเทศ ซึง่
รวมถงึบงักลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย ศรีลงักาและ
ไทยก�าลงัวางแผนหรือพิจารณาท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ทศวรรษตอ่ ๆ ไป

“พลงังานนิวเคลียร์ในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกไมเ่พียงแตจ่ะ
พฒันาไปในทิศทางท่ีคาดหวงัเทา่นัน้ แตย่งัเป็นสิง่ส�าคญัและ
จะยงัคงอยูต่อ่ไปในหลายปีข้างหน้า” นางมาเรีย เซเนดา คอ
ลลนิสนั จากกระทรวงการตา่งประเทศฟิลปิปินส์ท่ีสนบัสนนุ
การประชมุของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศและ
กรอบความร่วมมือด้านพลงังานนิวเคลียร์ระหวา่งประเทศท่ี
จดัขึน้ในกรุงมะนิลาเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 กลา่ว ตาม
รายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะเจแปน ไทมส์ “ภมิูภาคเอเชีย
แปซฟิิกนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว
ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ดงันัน้ ความต้องการแหลง่พลงังานท่ี
ประหยดัและยัง่ยืนจงึมีแนวโน้มวา่จะเพ่ิมขึน้” นางคอลลนิสนั
กลา่วในแถลงการณ์สรุป

พลงังานนิวเคลยีร์มีศกัยภาพในการลดระดบัมลพิษ ลดการ
พึง่พาน�า้มนัและเชือ้เพลงิซากดกึด�าบรรพ์ และชว่ยชะลอการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศท่ีไมพ่งึประสงค์ “พลงังาน
นิวเคลยีร์อาจมีสว่นชว่ยในการพฒันาท่ียัง่ยืนโดยตอบสนอง
ความต้องการด้านพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้ และในขณะเดียวกนัก็ชว่ย
ลดการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ” นางคอลลนิสนัอธิบาย

ตวัอยา่งเชน่ ประเทศจีนพึง่พาเชือ้เพลงิซากดกึด�าบรรพ์ ซึง่
หลกั ๆ คือถ่านหิน เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศในอตัรา
กวา่ร้อยละ 70 เพ่ือชว่ยตอบสนองความต้องการพลงังานท่ีเพ่ิม
ขึน้นี ้จีนมีแผนท่ีจะเพ่ิมก�าลงัผลติกระแสไฟฟ้านิวเคลียร์ขึน้
กวา่สองเทา่เป็น 58 กิกะวตัต์ภายใน พ.ศ. 2564 ตามรายงาน
ของสมาคมนิวเคลียร์โลก ก�าลงัผลติหนึง่กิกะวตัต์นัน้เพียงพอท่ี
จะผลติกระแสไฟฟ้าให้กบับ้านเรือนราว ๆ 725,000 หลงัใน
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว จีนซึง่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีด�าเนินการ
อยู ่36 แหง่ และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างอีก 24 แหง่ ตลอดจน
แหง่อ่ืน ๆ ท่ีมีแผนวา่จะสร้าง ยงัมุง่หวงัท่ีจะสง่ออกเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ของตนอีกด้วย ตามรายงานของสมาคมนิวเคลียร์โลก

ในขณะเดียวกนั ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 อินเดียได้
อนมุตัแิผนในการสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีก 10 เคร่ือง 
ซึง่จะชว่ยเพ่ิมก�าลงัผลติของประเทศขึน้อีก 7.8 กิกะวตัต์และ
ขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมในประเทศให้มีความก้าวหน้า ตาม
รายงานของรอยเตอร์ ปัจจบุนัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 22 แหง่ของ
อินเดียมีก�าลงัผลติประมาณ 6.8 กิกะวตัต์ และอีกหกแหง่ท่ีอยู่
ในระหวา่งการก่อสร้างนัน้จะมีก�าลงัผลติ 6.7 กิกะวตัต์ภายใน 
พ.ศ. 2564 เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีอินเดียจะสร้างเพ่ิม 10 
เคร่ืองเป็นเคร่ืองปฏิกรณ์แบบน�า้มวลหนกัอดัความดนัและจะ
สร้างงานได้มากกวา่ 33,400 ต�าแหนง่ ตามแถลงการณ์ของ
รัฐบาล “น่ีจะเป็นก้าวส�าคญัท่ีน�าไปสูก่ารเสริมสร้างความนา่
เช่ือถือของอินเดียในฐานะมหาอ�านาจท่ีส�าคญัในด้านการผลติ
พลงังานนิวเคลียร์” แถลงการณ์ดงักลา่วระบุ

ความเส่ียงจากการเติบโต
ทศันะเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ในภมิูภาคนีย้งัคงเป็นบวก
แม้จะมีอบุตัเิหตนิุวเคลียร์เกาะทรีไมล์ เชอร์โนบลิและฟกุชิุ
มะ ตลอดจนข้อกงัวลในเร่ืองการแพร่กระจายท่ีมีอยูอ่ยา่งตอ่
เน่ือง เกาหลีใต้ซึง่ใช้งานเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 25 เคร่ืองผลติ
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร์ได้ประมาณร้อยละ 30 ของ
ความต้องการพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศ และญ่ีปุ่ นผลติ
ได้ประมาณร้อยละ 22 จากเคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีใช้อยู ่43 เคร่ือง 

บ
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และคาดวา่ตวัเลขเหลา่นีจ้ะเพ่ิมขึน้ตามข้อมลูของสมาคม
นิวเคลียร์โลก อยา่งไรก็ตาม ในเดือนมิถนุายน พ. ศ. 
2560 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ระงบัการก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์สองเคร่ืองท่ีสร้างเสร็จไปบ้างแล้วเป็นบางสว่น 
เพ่ือแก้ไขข้อกงัวลของประชาชนเก่ียวกบัความปลอดภยั
ในเร่ืองพลงังานปรมาณ ูตามรายงานของรอยเตอร์ ในชว่ง
ไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา แตล่ะปีจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหมเ่ปิด
ด�าเนินการโดยเฉลี่ยประมาณ 10 แหง่ทัว่โลก

แม้จะไมส่ามารถลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอบุตัเิหตุ
นิวเคลียร์ได้จนถงึระดบัศนูย์ แตช่าตติา่ง ๆ ต้องค�านงึถงึ
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องในการประเมินของตน ดร.บลิ ไวน์
นิงเกอร์ ศาสตราจารย์จากศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชีย
แปซฟิิก แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ อธิบายในการประชมุ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงปฏิบตักิารท่ีจดั
ขึน้โดยกองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิก ท่ี
เมืองโฮโนลลู ูในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 “ส�าหรับความ
หวาดกลวัทัง้หมดวา่จะเกิดอบุตัเิหตคุรัง้รุนแรง ความจริง
งา่ย ๆ คือความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดการสญูเสียชีวิตจาก
พลงังานนิวเคลียร์นัน้จะดเูบาบางลงเม่ือเทียบกบัความ
เสี่ยงจากเชือ้เพลงิซากดกึด�าบรรพ์ ไมว่า่จะในเร่ืองมลพิษ
จากฝุ่ นละออง การปลอ่ยคาร์บอน ความมัน่คงในการจา่ย
พลงังาน มลพิษจากการสกดัเชือ้เพลงิ หรืออบุตัเิหตจุาก
การขนสง่”

อยา่งไรก็ตาม บรรดาผู้ เช่ียวชาญระบวุา่เม่ือมีการใช้
พลงังานนิวเคลียร์มากขึน้ในภมิูภาค ความเสี่ยงจากการ

ท�าลายล้างและการแพร่กระจายก็มากขึน้ด้วยเน่ืองจากมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยูเ่ป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ ความเสี่ยง
จงึมีอยูโ่ดยตลอดเพราะเกือบทกุประเทศทัว่โลกสามารถ
เข้าถงึยเูรเนียมปริมาณน้อยเพ่ือน�าไปใช้ในการผลติอาวธุ
จ�านวนไมม่ากนกั ตามรายงานฉบบัออนไลน์ของสมาคม
นิวเคลียร์โลกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง “การรักษา
ความปลอดภยัเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายนิวเคลียร์”

นอกเหนือจากการเพ่ิมจ�านวนขึน้ของสถานประกอบ
การพลงังานนิวเคลียร์ในอินโดแปซฟิิกแล้ว ประเทศตา่ง ๆ  
สว่นใหญ่ซึง่รวมถงึบงักลาเทศ อินโดนีเซีย เกาหลีเหนือ 
ฟิลปิปินส์และเวียดนามยงัมีเคร่ืองปฏิกรณ์แบบวิจยัอยู่
แล้วตามท่ีสมาคมนิวเคลียร์โลกระบุ

ปัจจบุนั ได้มีการด�าเนินมาตรการป้องกนัระหวา่ง
ประเทศเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายนิวเคลียร์ทัว่โลก 
“จนถงึวนันี ้พลงังานนิวเคลียร์ทางพลเรือนไมไ่ด้เป็นต้น
เหตหุรือหนทางท่ีน�าไปสูก่ารใช้พลงังานนิวเคลียร์ใน
ประเทศใด ๆ ท่ีมีอาวธุนิวเคลียร์ และไมมี่การน�ายเูรเนียม
ท่ีซือ้ขายกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการผลติกระแสไฟฟ้าไป
ใช้ในทางทหาร” ตามรายงานของสมาคมนิวเคลียร์โลกใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้ เช่ียวชาญกลา่ววา่ ด้วยอตัราการเตบิโตท่ีคาดวา่จะ
เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วในอนาคต การเพ่ิมความร่วมมือและ
การปฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาลจงึเป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือให้
มัน่ใจวา่การผลติพลงังานนิวเคลียร์จะขยายตวัและด�าเนิน
ไปอยา่งปลอดภยัในภมิูภาคนี ้

ชาวประมงยนื
อยู่หน้าโครงการ
พลงังานนิวเคลยีร์
คูดนัคูลมั ในรัฐ
ทมฬินาฑู ซ่ึงอยู่
ทางตอนใต้ของ
อนิเดยี
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การขยายความร่วมมือ
ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาตท่ีิเพ่ิมมากขึน้
และดีขึน้สามารถชว่ยลดความเสี่ยงจากอบุตัเิหตนิุวเคลียร์และ
การแพร่กระจายนิวเคลียร์ และเพ่ิมระดบัความมัน่คงโดยรวม
ด้วยการลดการแขง่ขนัทางด้านทรัพยากร

ท่ีผา่นมา อบุตัเิหตตุา่ง ๆ ท่ีเกิด
ขึน้ท�าให้มีการคดิค้นวิธีการท่ีดีขึน้ใน
การสร้างความร่วมมือ หลงัจากท่ีเกิด
อบุตัเิหตนิุวเคลยีร์เกาะทรีไมล์ในรัฐเพน
ซลิเวเนียใน พ.ศ. 2522 ภาคอตุสาหกรรม
พลงังานนิวเคลยีร์ได้ก่อตัง้สถาบนัปฏิบตัิ
การพลงังานนิวเคลยีร์ ซึง่เป็นองค์กรไม่
หวงัผลก�าไรท่ีมีส�านกังานใหญ่อยูใ่นเมือง
แอตแลนตา เพ่ือสง่เสริมความปลอดภยั
และความนา่เช่ือถือให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ
ในด้านการด�าเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์
เชิงพาณิชย์ ภาคอตุสาหกรรมดงักลา่ว
ได้ก่อตัง้องค์กรนีข้ึน้เพ่ือตอบสนองตอ่ผล
การตรวจสอบของคณะกรรมาธิการเคเม
นีท่ีได้ท�าการสอบสวนอบุตัเิหตดุงักลา่ว 

สถาบนันีไ้ด้ท�างานร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมในระดบันานาชาติ
เพ่ือก�าหนดเป้าหมายในการท�างาน หลกัเกณฑ์และแนวทาง

ส�าหรับอตุสาหกรรมพลงังานนิวเคลยีร์ เพ่ือท�าการประเมินโรง
ไฟฟ้านิวเคลยีร์อยา่งละเอียดและสม�า่เสมอและเพ่ือชว่ยปรับปรุง
การปฏิบตังิาน ตามข้อมลูในเวบ็ไซต์ของสถาบนั

“มีความร่วมมือท่ีแขง็แกร่งระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตา่ง ๆ 
ในการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์ การก่อสร้างและการด�าเนินงาน
ท่ีปลอดภยัแม้กระทัง่ก่อนท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ท่ีจงัหวดัฟกุชิุมะ ดงั
จะเหน็ได้จากความร่วมมืออยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งบริษัทเวสตงิ
เฮาส์ บริษัทเซาเทิร์น พาวเวอร์ และบริษัทสเตท นิวเคลยีร์ พาว
เวอร์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชนั ของจีน ในการก่อสร้างและท้ายสดุ
คือการด�าเนินงานเคร่ืองปฏิกรณ์ เอพี1000 ในสหรัฐฯ และจีน” 
ดร.ไวน์นิงเกอร์จากศนูย์ความมัน่คงศกึษาเอเชียแปซฟิิกอธิบาย

หลงัเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในโทโฮะกเุม่ือ พ.ศ. 2554 ท่ี
วดัได้ 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ คลื่นสนึามิสงู 15 เมตรได้ท�าให้
ระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนของเคร่ือง
ปฏิกรณ์สามเคร่ืองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกุชิุมะไดอิชิใช้การ
ไมไ่ด้ เคร่ืองปฏิกรณ์ทัง้สามเคร่ืองหลอมละลายไปเกือบหมด
ในสามวนัแรก ท�าให้เกิดอบุตัเิหตนิุวเคลียร์ในวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 ตามรายงานของสมาคมนิวเคลียร์โลก ภยัพิบตัดิงั
กลา่วก่อให้เกิดบทเรียนมากมายและน�าไปสูก่ารคิดค้นวิธีการ
ใหม ่ๆ ในการสร้างความร่วมมือในระดบัภมิูภาคและระดบั
นานาชาติ ตวัอยา่งเชน่ ผู้อ�านวยการใหญ่ทบวงการพลงังาน
ปรมาณรูะหวา่งประเทศและคณะกรรมาธิการก�ากบัดแูล

ท่ีผ่านมา 

อุบัติเหตตุ่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึน้ท�าให้

มีการคิดค้นวิธี

การท่ีดีขึน้ในการ

สร้างความ  

ร่วมมือ

ประเทศ เคร่ืองปฏกิรณ์นิวเคลียร์ก�าลัง
สามารถใช้งานได้หรืออยูใ่นระหวา่งการใช้งาน

เคร่ืองปฏกิรณ์นิวเคลียร์ก�าลัง
อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง

เคร่ืองปฏกิรณ์นิวเคลียร์ก�าลัง
อยูใ่นขัน้ตอนการวางแผน

เคร่ืองปฏกิรณ์
นิวเคลียร์แบบวจิยั

อยู่ในขัน้ตอนอ่ืนของวัฏจกัร
เชือ้เพลงิ

รวมทัง้สิน้ 136 40 88  49*

ออสเตรเลีย

บังกลาเทศ

จนี

อนิเดยี

อนิโดนีเซีย

ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

มาเลเซีย

เกาหลีเหนือ

ปากีสถาน

ฟิลปิปินส์

ไต้หวัน

ไทย

เวียดนาม

36
22

43
25

4

6

24
6

3
3

2

2

2
40
22
1
9
8

2

4

1
1
16
4
3
14
2
1
1
1
1
1

1(+1)
1

การแปรสภาพ

พืน้ที่จดัการของเสียส�าหรับเชือ้เพลิง

ใช้แล้วที่อยู่ห่างจากเคร่ืองปฏกิรณ์

การท�าเหมืองยูเรเนียม

การปรับเปล่ียน การเสริมสมรรถนะ

การผลิตเชือ้เพลิงเคร่ืองปฏกิรณ์นิวเคลียร์แบบวจิยัที่ใช้งานได้ 48 เคร่ือง  

ก�าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 1 เคร่ืองที่ประเทศไทย
*

พลงังานนิวเคลยีร์  (เมษายน พ.ศ. 2560)

ข้อมลูจาก: สมาคมนิวเคลียร์โลก, รายงานแนวโน้มพลงังานโลก
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นิวเคลียร์แหง่สหรัฐอเมริกาตลอดจนฝ่ายอ่ืน ๆ ได้ให้ค�าแนะน�าเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกบัการพฒันาความปลอดภยัของเคร่ืองปฏิกรณ์

ตวัอยา่งท่ีส�าคญัในเร่ืองการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งชาตติา่ง ๆ  
เกิดขึน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เม่ือจีนและสหรัฐฯ ได้เปิดศนูย์ความ
ปลอดภยัทางด้านนิวเคลยีร์ร่วมกนัในกรุงปักก่ิงเพ่ือจดัการฝึกอบรมเก่ียว
กบัการบริหารจดัการวสัดนิุวเคลยีร์อยา่งปลอดภยัและการป้องกนัการ
โจมตีสถานประกอบการนิวเคลยีร์โดยผู้ก่อการร้าย จดัการประชมุเพ่ือให้
มีการแลกเปลีย่นแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุทัง้ในระดบัทวิภาคีและระดบัภมิูภาค 
และเป็นพืน้ท่ีส�าหรับการสาธิตเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คง
ทางนิวเคลยีร์ ความเป็นผู้น�าท่ีแขง็แกร่งจะชว่ยให้มัน่ใจได้วา่มีการใช้แนว
ปฏิบตัแิละเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภยัท่ีได้รับพฒันาให้ดีขึน้

ส�านกังานป้องกนัการแพร่กระจายนิวเคลียร์ ซึง่อยูภ่ายใต้หนว่ย
บริหารงานความมัน่คงทางนิวเคลียร์แหง่ชาต ิกระทรวงพลงังานสหรัฐฯ 

และส�านกังานพลงังานปรมาณแูหง่ประเทศจีน ได้ท�างานร่วมกนัใน
การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคท่ีจดัขึน้กวา่ 50 ครัง้ เพ่ือ
แสวงหาแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุด้านความมัน่คงทางนิวเคลียร์ซึง่เป็นเป้า
หมายสงูสดุของการสร้างศนูย์ความเป็นเลศิท่ีกรุงปักก่ิง

เหตกุารณ์ท่ีฟกุชิุมะยงัชว่ยเพ่ิมความตระหนกัในเร่ืองการพึง่พาซึง่
กนัและกนัระหวา่งชาตติา่ง ๆ เม่ือต้องมีการบริหารจดัการทรัพยากร
และการเผชิญกบัปัญหาด้านความมัน่คงอ่ืน ๆ อีกมากมาย “ไมใ่ชว่า่
ประเทศใดประเทศหนึง่ก็สามารถสร้างพลงังานนิวเคลยีร์ขึน้มาได้เลย 
เพราะเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหลงัจากท่ีมีอบุตัเิหตุ
นิวเคลยีร์เกาะทรีไมล์ เชอร์โนบลิและฟกุชิุมะ แสดงให้เหน็วา่โลกทัง้โลกมี
ความเช่ือมโยงกนั” นายมิคาอิล ชดูาคอฟ รองผู้อ�านวยการใหญ่ทบวงการ
พลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศกลา่วในระหวา่งการประชมุท่ีกรุงมะนิลา
ใน พ.ศ. 2559 ตามรายงานของ เดอะ เจแปน ไทมส์

ประเทศ จ�านวน

หน่วยนิวเคลียร์
ก�าลังผลติพลังงานนิวเคลียร์

(เมกะวตัต์ตอ่ปี)

การสร้างพลังงานนิวเคลียร์ 
(กิกะวตัต์ชัว่โมงตอ่ปี)

สัดส่วนการใช้เชือ้เพลงินิวเคลียร์
(ร้อยละ)

ข้อมลูจาก: ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ

* ตวัเลขก�าลงัผลติพลงังานนิวเคลียร์ของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศและส�านกังานบริหารข้อมลูพลงังานสหรัฐฯ จะตา่งกนัเลก็น้อย

การสร้างและก�าลงัผลติพลงังานนิวเคลยีร์ทัว่โลก  (เมษายน พ.ศ. 2560)
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58
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36
37
25
19
15
8
10
15
7
22
7
3
1
5
4
2
4
2
2
4
3
2
2
4
1
1
1
1

99,319
63,130
40,290
31,384
26,528
23,077
13,554
13,107
10,799
9,740
8,918
7,121
6,240
5,913
5,052
3,930
3,333
2,764
1,926
1,889
1,884
1,860
1,814
1,632
1,552
1,300
1,005
915
688
482
375

805,327.2
386,452.9
17,537.1
197,829.0
184,054.1
154,306.7
95,650.2
76,077.8
80,069.6
60,647.4
65,149.0
56,102.4
35,006.8
41,430.5
30,461.0
22,729.9
20,303.1
22,280.1
15,083.5
15,183.0
14,970.5
15,209.5
13,733.4
7,677.4
10,272.3
10,388.2
5,438.9
5,924.0
5,431.3
3,749.8
2,194.9

19.7
72.3
2.2
3.6
17.1
30.3
15.6
52.3
13.1
40.0
20.4
21.4
3.4
51.7
13.7
29.4
34.4
33.7
35.0
51.3
2.9
6.6
54.1
5.6
6.2
17.1
4.4
2.1
35.2
3.4
31.4

สหรัฐฯ*

ฝร่ังเศส

ญ่ีปุ่น

จนี

รัสเซีย

เกาหลีใต้

แคนาดา

ยเูครน

เยอรมนี

สวีเดน

สหราชอาณาจกัร

สเปน

อนิเดยี

เบลเยียม

ไต้หวัน

สาธารณรัฐเชก็

สวิสเซอร์แลนด์

ฟินแลนด์

บัลแกเรีย

ฮังการี

บราซลิ

แอฟริกาใต้

สโลวะเกีย

อาร์เจนตนิา

เมก็ซโิก

โรมาเนีย

ปากีสถาน

อหิร่าน

สโลวีเนีย

เนเธอร์แลนด์

อาร์เมเนีย

451 391,521 2,476,671.2รวมทัง้สิน้
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ธรรมาภบิาล
ธรรมาภิบาลคือหวัใจส�าคญัในการลดภยัอนัตรายจาก
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานประกอบการนิวเคลียร์ 
การก�าจดัขยะ และการแพร่กระจายอาวธุนิวเคลียร์และอาวธุ
กระจายการปนเปือ้นทางรังสีท่ีอาจเกิดขึน้ได้ เน่ืองจากมีการ
ด�าเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ิมขึน้ในภมิูภาคนี ้

“นโยบายของภาครัฐจะต้องมีบทบาทส�าคญัในทกุ ๆ แงม่มุ
ของนิวเคลยีร์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการสร้างกรอบการท�างาน
ด้านการก�ากบัดแูลท่ีแข็งแกร่งและมีประสทิธิภาพท่ีจะชว่ยลดภยั
อนัตรายจากการแพร่กระจายอาวธุนิวเคลยีร์ เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานประกอบการนิวเคลียร์ และการจดัการขยะ” 

ดร.ไวน์นิงเกอร์กลา่ว
ก่อนอบุตัเิหตนิุวเคลยีร์ฟกุชิุมะ  

นายอิชิบาชิ คตัซฮิูโกะ ศาสตราจารย์
ด้านแผน่ดนิไหวได้ตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระของคณะกรรมาธิการ
ด้านความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์ของ
ญ่ีปุ่ น หลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูคน
หนึง่ของส�านกังานด้านความปลอดภยั
ทางนิวเคลยีร์และอตุสาหกรรมของ
ญ่ีปุ่ นดเูหมือนจะเพิกเฉยตอ่การจดัให้
มีการตรวจสอบใหมเ่ก่ียวกบัมาตรฐาน
การออกแบบเพ่ือรับแรงแผน่ดนิไหวของ
คณะกรรมาธิการ หลงัเหตกุารณ์ภยัพิบตั ิ
ญ่ีปุ่ นได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อ
บงัคบัเก่ียวกบัปรมาณอูนัเป็นผลมาจาก
การไตส่วนอยา่งเป็นทางการในเร่ืองการ
สมรู้ร่วมคดิระหวา่งหนว่ยงานก�ากบัดแูล
และภาคอตุสาหกรรมท่ีมีหลกัฐานคือภยั
พิบตัท่ีิเกิดขึน้

ใน พ.ศ. 2559 ทบวงการพลงังาน
ปรมาณรูะหวา่งประเทศระบวุา่ 

ส�านกังานก�ากบัดแูลด้านนิวเคลียร์ซึง่เป็นหนว่ยงานก�ากบัดแูล
ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีของญ่ีปุ่ นได้ “แสดงให้
เหน็ถงึความเป็นอิสระและความโปร่งใส” นบัตัง้แตท่ี่มีการจดั
ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2555 นอกจากนี ้“ส�านกังานก�ากบัดแูลด้าน
นิวเคลียร์ยงัต้องเสริมสร้างความสามารถทางเทคนิคของตนตอ่
ไปเพ่ือรับมือกบัการเปิดใช้งานสถานประกอบการนิวเคลียร์ของ
ญ่ีปุ่ นใหมอี่กครัง้” ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ
ระบ ุ“จะต้องมีกระบวนการก�ากบัดแูลท่ีดี เข้มงวดและไมมี่การ
ทจุริต” ดร.ไวน์นิงเกอร์กลา่ว

นโยบายท่ีสง่เสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีดีขึน้ระหวา่ง
ผู้ เช่ียวชาญตา่ง ๆ จะชว่ยเพ่ิมความร่วมมือในระดบัภมิูภาค
ด้วยเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ อาจมีการสร้างประชาคมขึน้ในอิน
โดแปซฟิิกในรูปแบบเดียวกนักบัประชาคมนิวเคลียร์ยโุรป ซึง่
ประกอบไปด้วยสมาชิกจากกวา่ 27 ประเทศและบริษัทตา่ง ๆ 
อีกหลายแหง่ ดร.ไวน์นิงเกอร์กลา่ว

นโยบายท่ีสง่เสริมการพฒันาเทคโนโลยีท่ีดีขึน้ยงัจะชว่ย
เพ่ิมความปลอดภยัในการผลติพลงังานนิวเคลียร์ และการ
จดัการกบัผลพลอยได้ท่ีเป็นของเสียท่ีไมพ่งึประสงค์ด้วยการ
เพ่ิมประสทิธิภาพให้กบักระบวนการเชือ้เพลงินิวเคลียร์ เคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถกูออกแบบมาเพ่ือไมใ่ห้ผลติพลโูตเนียมชนิด
ท่ีใช้ท�าอาวธุได้เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีวสัดดุงักลา่วจะถกูแอบใช้ใน
การผลติอาวธุผิดกฎหมาย

นอกจากนี ้ประเทศต่าง ๆ ยงัคงพยายามท่ีจะพฒันา
แหล่งพลงังานทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือลดการพึ่งพาการเผาไหม้
ไฮโดรคาร์บอนส�าหรับเชือ้เพลิง พลงังานนิวเคลียร์ได้กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใช้พลงังานแบบครบวงจรและ
ครอบคลมุมากขึน้เร่ือย ๆ ซึง่รวมถึงการผลิตพลงังานลม 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานน�า้
และน�า้ขึน้น�า้ลง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีท่ีดีขึน้เพียงอย่าง
เดียวก็ยงัไม่เพียงพอ “ในมมุมองระยะยาว อตุสาหกรรม
พลงังานนิวเคลียร์จะได้รับการยอมรับมากขึน้อย่างแน่นอน
ในฐานะแหล่งพลงังานพืน้ฐานท่ีส�าคญัท่ีผลิตพลงังาน
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการพลงังานขัน้ต�่า
ตลอดทัง้ปี ดงันัน้ เราจึงต้องพยายามมากขึน้ ไม่ใช่แค่เพ่ือ
พฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพ่ิมความปลอดภยัและ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนชนอีกด้วย” นายจมุเปอิ มตัซูโมโตะ ผู้จดัการ
อาวโุสบริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวีย์ อินดสัทรีส์ กล่าวในการประชมุ
พลงังานนิวเคลียร์เอเชียเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีกรุง
กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย

อปุสรรคมากมายท่ีมีอยูท่ี่ยบัยัง้การใช้พลงังานนิวเคลียร์ใน
วงกว้างนัน้เป็นเร่ืองทางการเมืองไมใ่ชท่างเทคนิค บรรดาผู้น�า
ของรัฐบาลและผู้ก�าหนดนโยบายต้องให้ความรู้กบัประชากรใน
เร่ืองความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องจากแหลง่พลงังานตา่ง ๆ ผู้ เช่ียวชาญ
กลา่ว

ความท้าทายข้างหน้า
ยงัคงมีความท้าทายตา่ง ๆ อยูม่ากมายก่อนท่ีจะมีการใช้
พลงังานนิวเคลียร์ในวงกว้างในอินโดแปซฟิิก ความท้าทาย
เหลา่นัน้ ได้แก่ ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ สถาบนัการศกึษา
และภาคธรุกิจ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และการเลือกเคร่ือง
ปฏิกรณ์อยา่งเหมาะสมท่ีผา่นการทดสอบแล้ว นายคมิูอากิ โม
ริยะ หวัหน้าวิศวกรบริษัทฮิตาชิ-จีอี นิวเคลียร์ เอเนอร์จี อธิบาย
ในการประชมุพลงังานนิวเคลียร์เอเชีย พ.ศ. 2560

ญ่ีปุ่ นได้พยายามท่ีจะจดัการกบัความท้าทายดงักลา่วโดย
การจดักิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การสง่อาจารย์และผู้ เช่ียวชาญจาก
ญ่ีปุ่ นไปยงัประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือเข้าร่วมการบรรยาย การสมัมนา
และการฝึกอบรม การเชิญชวนให้นกัศกึษาเข้ามาเรียนรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยีท่ีสถาบนัการศกึษาในญ่ีปุ่ น และการเรียนรู้บทเรียน
ตา่ง ๆ จากการก่อสร้างและการด�าเนินงานเคร่ืองปฏิกรณ์แบบ
น�า้เดือดน�า้ขัน้สงู นายโมริยะกลา่ว

ด้วยเหตนีุ ้ญ่ีปุ่ นจงึได้พฒันาความรู้และความเช่ียวชาญทาง

เคร่ืองปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ถกู

ออกแบบมาเพ่ือ

ไม่ให้ผลิตพลโูต

เนียมชนิดท่ีใช้

ท�าอาวธุได้เพ่ือ

ลดความเส่ียง

ท่ีวสัดดุงักล่าว

จะถกูแอบใช้ใน

การผลิตอาวธุผิด

กฎหมาย
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ด้านนิวเคลียร์อยา่งมากมายและได้แบง่ปันบทเรียนกบั
ประเทศอ่ืน ๆ เคร่ืองปฏิกรณ์รุ่นลา่สดุท่ีมีการติดตัง้ทัว่โลก
ใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนแบบธรรมชาตท่ีิจะระบาย
ความร้อนให้กบัเคร่ืองปฏิกรณ์แม้ในกรณีท่ีไฟฟ้าดบัอยา่ง
ท่ีเกิดขึน้ในฟกุชิุมะ

ประเทศตา่ง ๆ ท่ีก�าลงัมีการพฒันาทางเศรษฐกิจใน
ภมิูภาคนีก้�าลงัคดิท่ีจะหนัมาใช้พลงังานนิวเคลียร์มากขึน้
เร่ือย ๆ ในชว่ง พ.ศ. 2568 ถงึ พ.ศ. 2573 บงักลาเทศได้
ลงนามในข้อตกลงกบัรัสเซียเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ท่ีจะเปิดด�าเนินการในบงักลาเทศภายในปี พ.ศ. 2565 
นอกจากนี ้เวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงเพ่ือเร่ิมสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สองแหง่ ซึง่การก่อสร้างมีความลา่ช้า 
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) อ่ืน ๆ อีกหลายประเทศก็ก�าลงัพิจารณา
อยา่งจริงจงัในเร่ืองการพฒันาพลงังานนิวเคลียร์ ไทย
และอินโดนีเซียมีแผนการท่ีก�าหนดขึน้เป็นอยา่งดีท่ีจะ
กระท�าการดงักลา่ว และยงัมีการหารือกนัในประเทศลาว 
ฟิลปิปินส์ มาเลเซียและสงิคโปร์ ตามรายงานของสมาคม
นิวเคลียร์โลก

“ประเทศสมาชิกอาเซียนเผชิญกบัความเสี่ยงท่ี
คล้ายคลงึกบัประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศท่ีก�าลงัคดิท่ี
จะด�าเนินโครงการพลงังานนิวเคลียร์ อยา่งไรก็ตาม จาก
ท่ีตัง้ของภมิูภาคและหลงัจากเหตกุารณ์ท่ีฟกุชิุมะ การ
รับรู้ของประชาชนในเร่ืองความเสี่ยงจงึเพ่ิมขึน้อยา่งไม่
ต้องสงสยั” นายแอนโทนี เวเทอรอลล์ นกัวิจยัอาวโุสจาก

มหาวิทยาลยัแหง่ชาตสิงิคโปร์กลา่วในการประชมุพลงังาน
นิวเคลียร์เอเชียเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

“การเสริมสร้างการก�ากบัดแูลกิจการนิวเคลียร์ใน
ภมิูภาคให้มีความแข็งแกร่งคือสิง่จ�าเป็น โดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงในเร่ืองการเพ่ิมระดบัความร่วมมือและการปรึกษาหารือ
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในประเดน็ท่ีเป็นข้อกงัวล
อยา่งเร่ืองความปลอดภยัทางด้านนิวเคลียร์ (เชน่ การ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใกล้ชายแดน) และเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยัตา่ง ๆ (เชน่ ท่ีทา่เรือหรือชายแดน) การ
สนบัสนนุให้ประชาชนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้ามามีสว่น
ร่วมมากขึน้ รวมถงึการเจรจาและการปฏิสมัพนัธ์ในหวัข้อ
ตา่ง ๆ เชน่ วิธีการบริหารจดัการความเสี่ยง เพราะเป็น
หนทางหนึง่ท่ีจะชว่ยบรรเทาความหวาดกลวัเก่ียวกบัการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แหง่ใหม ่ๆ”

ประเทศท่ีก�าลงัจะเร่ิมใช้พลงังานนิวเคลียร์และ
ประเทศท่ีก�าลงัจะเพ่ิมระดบัการใช้พลงังานนิวเคลียร์
สามารถลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอบุตัิเหตใุนอนาคตได้โดย
การเอาใจใสต่อ่บทเรียนจากอบุตัเิหตคุรัง้ก่อน ๆ และจาก
ประสบการณ์ของบริษัทและรัฐบาลตา่ง ๆ ท่ีด�าเนินการ
และก�ากบัดแูลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มานานหลายทศวรรษ 
ความร่วมมือท่ีเพ่ิมขึน้ในระดบัภมิูภาคและระดบันานาชาติ
บวกกบัการปฏิบตัติามหลกัธรรมาภิบาลจะชว่ยให้มัน่ใจได้
วา่ การเตบิโตของพลงังานนิวเคลียร์ในอินโดแปซฟิิกจะน�า
มาซึง่โอกาสแหง่ความเจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงท่ีดีขึน้
และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ภมิูภาคนี ้ o

พนักงานบริษทั
โตเกยีว อเิลก็ทริก 
พาวเวอร์ เดนิ
ผ่านถงัเกบ็น�า้ปน
เป้ือนทีโ่รงไฟฟ้า
นิวเคลยีร์ฟุกชิุมะได
อชิิ ในเมอืงโอคุมะ 
ประเทศญีปุ่่น เมือ่
เดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2560



46 IPD FORUM

นกัปีนเขา
ทางทหาร

หุ้นส่วนในอนิโดแปซฟิิกแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกบัความหนาว
เย็นในการปฏบิตักิารในพื้นที่สงู

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ม่ือประตเูคร่ืองบนิเปิดออกหลงัจากท่ีเดนิทางมาได้
ประมาณสองชัว่โมงคร่ึง พลร่ม 128 นายก็พร้อม
ส�าหรับการปฏิบตัิการอนันา่ทึง่ท่ีสดุ 

พลร่มเหลา่นีส้วมใสช่ดุอปุกรณ์หนกักวา่ 90 กิโลกรัม ซึง่
ประกอบไปด้วยรองเท้าหิมะ อาวธุและเสบียง ได้กระโดดออก
จากเคร่ืองบนิท่ีระดบัความสงูประมาณ 400 เมตรลงไปในดิน
แดนแหง่หนึง่ของอาร์กตกิท่ีไมมี่มนษุย์อาศยัอยู ่ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ี
เรียกวา่เดดฮอร์ส รัฐอะแลสกา 

“เม่ือพลร่มกระโดดออกไปก็จะเจอกบัอณุหภมิูลบ 104 
องศาองศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ -75 องศาเซลเซียส) เป็น
เวลาสองวินาทีคร่ึง จนกวา่ร่มจะเปิด” พล.ต. ไบรอนั โอเวนส์ 
อดีตผู้บญัชาการกองทพับกสหรัฐฯ แหง่อะแลสกากลา่ว “พอ
ร่มเปิดแล้ว อณุหภมิูก็จะอยูท่ี่ลบ 63 (ประมาณ -53 องศา
เซลเซียส) จนถงึพืน้ดนิ และต้องอยูก่บัอณุหภมิูลบ 63 นี ้
ตลอดการปฏิบตักิารสี่ชัว่โมงบนพืน้ดนิ มนัเป็นเร่ืองท่ีนา่ทึง่” 

ทหารจากกองพลน้อยชดุรบทหารราบท่ี 4 (พลร่ม) กองพล
ทหารราบท่ี 25 ท่ีตอ่สู้กบัสภาพอากาศหนาวเยน็ในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 คือผู้ ท่ีเข้าร่วมในปฏิบตักิารสปาร์ตนั 
เพกาซสั ซึง่เป็นการฝึกประจ�าปีในสภาพอากาศหนาวเยน็บน
ท่ีราบขนาดใหญ่ท่ีเยน็จดั ซึง่อยูห่า่งจากมหาสมทุรอาร์กตกิ
เพียงไมก่ี่กิโลเมตร 

บทเรียนท่ีได้จากการฝึกปฏิบตักิารครัง้นีใ้น พ.ศ. 2560 
คือการเก็บกู้ดาวเทียมท่ีตกลงมา และการฝึกในศนูย์ฝึกการ
สงครามในพืน้ท่ีตอนเหนือในแบลก็ แรปิดส์ รัฐอะแลสกา อาจ
ชว่ยเพ่ิมความส�าเร็จของภารกิจและลดโศกนาฏกรรม

ในอณุหภมิูท่ีต�่ากวา่ศนูย์ ข้อผิดพลาดเลก็น้อยท่ีสดุก็อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายถงึแก่ชีวิตได้ เชน่ การสมัผสัอาวธุหรือการ

เสียดสีระหวา่งผิวท่ีเปลือยเปลา่กบัอปุกรณ์สกี  
“เร่ืองธรมดา ๆ อยา่งการเอาผิวไปสมัผสักบัโลหะก็อาจ

เป็นอนัตรายถงึแก่ชีวิต” พล.ต. โอเวนส์กลา่วกบั ฟอรมั ใน
ระหวา่งการประชมุและการแสดงนิทรรศการด้านก�าลงัอ�านาจ
ทางบกในแปซฟิิกของสมาคมแหง่สถาบนัการสงครามทาง
บก กองทพับกสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีเมือง
โฮโนลลู ูรัฐฮาวาย “เพราะเนือ้เย่ือจะถกูท�าลายในทนัทีเพราะ
ความเยน็จดั ดงันัน้ จงึต้องระมดัระวงัอยา่ให้สว่นตา่ง ๆ ของ
โลหะมาสมัผสักบัผิว” 

หุ้นส่วนในแปซฟิิก 
ตัง้แตย่อดเขาเดนาล ีซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุของทวีป
อเมริกาเหนือ ไปจนถงึเทือกเขาหิมาลยัท่ีสงูตระหงา่นของเอเชีย 
ตลอดจนเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ บทเรียนด้านการปีนเขา
ทางทหารและสภาพอากาศหนาวเยน็มากมายเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ี
น�ามาปรับใช้ในสภาพภมิูประเทศและภมิูอากาศท่ีคล้ายคลงึกนั
ทัว่โลก กองทพับกสหรัฐฯ แหง่อะแลสกาได้ร่วมมือกบัประเทศ
ตา่ง ๆ ในอินโดแปซฟิิกเพ่ือให้ทหารมีโอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม ่ๆ  
และสภาพแวดล้อมท่ีมีความท้าทาย หุ้นสว่นการฝึกด้านการปีน
เขาหลกั ๆ ของกองทพับกสหรัฐฯ แหง่อะแลสกาในภมิูภาคนี ้
ได้แก่ อินเดีย ญ่ีปุ่ น มองโกเลยี เนปาลและชิล ีซึง่ทกุประเทศมี
ภมิูประเทศท่ีเป็นภเูขา 

“เรามองหาความคล้ายคลงึกนัทางภมิูศาสตร์ระหวา่งเรา
กบัหุ้นสว่นตา่ง ๆ และความท้าทายท่ีประเทศเหลา่นีเ้ผชิญ
อยู”่ พล.ต. โอเวนส์กลา่ว “นัน่จะท�าให้เราสามารถแบง่ปัน
แนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ ชว่ยให้เราพฒันาขีดสามารถจากความ
แข็งแกร่งของกนัและกนั ซึง่เป็นประโยชน์อยา่งย่ิงส�าหรับเรา”  

เ

จ.ส.อ. โจนาทาน เอม็. เอม็เมต็ต์ จาก
กองทพับกสหรัฐฯ น�าก�าลงัทหารจาก
หน่วยเฉพาะกจิการบินเข้าร่วมการฝึกใน
สภาพอากาศหนาวเยน็ทีค่่ายเวนไรต์ รัฐ
อะแลสกา  ส.ท. ลเิลียนา เอส. เมเจอร์ส/ฝ่ายกิจการ

สาธารณะ กองทพับกสหรัฐฯ แหง่อะแลสกา

ทหารบกสหรัฐฯ จากกองร้อยบี กองพนัที ่
1 กรมบินที ่52 เตรียมขนยุทโธปกรณ์และ
ส่ิงอุปกรณ์ลงจากจากเฮลคิอปเตอร์ชีนุก ซี
เอช-47เอฟ หลงัจากทีร่่อนลงจอดบนธาร
น�า้แขง็คาฮิลต์นา ในระหว่างการฝึกในพืน้ที่
สูงในรัฐอะแลสกา  จอห์น เพนเนลล์/กองทพับกสหรัฐฯ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตัยิงัเป็นประโยชน์ตอ่เนปาล ซึง่เป็นท่ี
ตัง้ของยอดเขาเอเวอเรสต์ และมีภมิูประเทศบางสว่นท่ียากล�าบาก
ท่ีสดุตดิอนัดบัโลก พล.อ. ราเชนทรา เชตตรี ผู้บญัชาการทหารบก
เนปาลกลา่ว 

ในประเทศท่ีมีพืน้ท่ีเป็นภเูขาถงึร้อยละ 80 การท�างานให้ประสบ
ความส�าเร็จในพืน้ท่ีสงูเหนือระดบัน�า้ทะเลมาก ๆ นบัตัง้แตก่าร
ปฏิบตักิารทางทหารไปจนถงึการชว่ยเหลือนกัปีนเขาจากยอดเขา
เอเวอเรสต์ คือสว่นหนึง่ของชีวิตประจ�าวนัของทหารเนปาล พล.อ. 
เชตตรีกลา่ว “เราต้องเผชิญกบัความท้าทายมากมายในขณะท่ี
ปฏิบตังิานในพืน้ท่ีสงู” พล.อ. เชตตรีกลา่ว “หากแตง่กายไมเ่หมาะ
สมก็จะเกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ ระดบัออกซเิจนท่ีต�่าก็จะท�าให้มี
อาการแพ้ความสงู หากไมมี่อปุกรณ์ท่ีเหมาะสม ผิวเนือ้ก็จะถกู
ท�าลายเพราะความเยน็จดั” 

กองทพับกเนปาลแบง่ปันบทเรียนเหลา่นีก้บัหุ้นสว่นมากมาย 
กองทพับกเนปาลได้เปิดโรงเรียนการฝึกการสงครามในท่ีพืน้ท่ีสงู
และพืน้ท่ีภเูขามาเป็นเวลานานกวา่สี่ทศวรรษแล้ว พล.อ. เชตตรี
กลา่ว ประเทศเพ่ือนบ้านตา่ง ๆ ในอินโดแปซฟิิก อาทิ บงักลาเทศ 
จีน ปากีสถานและศรีลงักาได้สง่ทหารไปฝึกท่ีเนปาล เชน่เดียว
กบัสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัรและประเทศอ่ืน ๆ 
ในยโุรป “โรงเรียนการสงครามในท่ีพืน้ท่ีสงูของเราเปิดโอกาสให้
นกัเรียนตา่งชาตไิด้มาเรียนด้วย รวมถงึนกัเรียนจากสหรัฐฯ” พล.อ. 
เชตตรีกลา่ว “สหรัฐฯ เป็นผู้ เข้าร่วมหลกัสตูรดงักลา่วมาโดยตลอด” 

ในขณะท่ีทหารเนปาลมีประสบการณ์อยา่งมากในการปฏิบตัิ
การในพืน้ท่ีสงู ผู้น�าของกองทพัมองโกเลียระบวุา่ มองโกเลียก็ได้
แบง่ปันข้อมลูเชิงลกึเชน่เดียวกนัในการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้
ระหวา่งกองทพัเหลา่เหลา่นี ้ซึง่เป็นข้อมลูท่ีได้จากประสบการณ์
หลายศตวรรษในการปฏิบตักิารในสภาพแวดล้อมท่ียากล�าบาก 

พ.ท. ชิเนบายาร์ ดอร์นยมั รองผู้บญัชาการหนว่ยรบพิเศษ
มองโกเลียกลา่วผา่นลา่มในระหวา่งการประชมุและการแสดง
นิทรรศการด้านก�าลงัอ�านาจทางบกในแปซฟิิกวา่ ตนได้เข้าร่วมการ
ฝึกหลกัสตูรเบือ้งต้นในการปฏิบตักิารในพืน้ท่ีสงูท่ีรัฐอะแลสกาเม่ือ
ปี พ.ศ. 2558 และรู้สกึประทบัใจกบัเทคโนโลยีใหมท่ี่กองทพับก
สหรัฐฯ จดัหาให้ 

ขณะท่ีสหรัฐฯ จดัหาเทคโนโลยีขัน้สงูมาให้ใช้ รองผู้บญัชาการ
หนว่ยรบพิเศษมองโกเลียกลา่ววา่ ทหารของตนมีวิธีการเฉพาะตวั 
“เรามีเอกลกัษณ์เพราะเรายงัคงรักษาวิถีชีวิตท่ีเร่ร่อนของเราอยู”่ 

พ.ท. ดอร์นยมักลา่ว “เราด�ารงทกัษะท่ีมาพร้อมกบัวิถีชีวิตดงักลา่ว 
เรารู้วิธีท่ีจะจดุไฟ ดดัแปลงและปรับตวัโดยไมต้่องใช้เทคโนโลยี” 

การประสบความส�าเร็จในอณุหภมูทิี่ต�่ากว่าศนูย์
แม้การอยูร่อดในอณุหภมิูท่ีต�่ากวา่ศนูย์จะเป็นเร่ืองยาก แตท่หารจะ
ตัง้มาตรฐานการปฏิบตัไิว้ต�่าขนาดนัน้ไมไ่ด้ ทหารเหลา่นีฝึ้กปฏิบตัิ
การทางทหารในสภาพแวดล้อมท่ีหลายคนจะไมมี่วนัได้สมัผสั 
พล.ต. โอเวนส์กลา่ว “หลายคนคดิวา่เราสามารถสง่หนว่ยทหารท่ี
ผา่นการฝึกมาเป็นอยา่งดีไปไว้ในพืน้ท่ีท่ีมีสภาพอากาศหนาวจดั
ได้เลย แล้วพวกเขาจะหาทางเอาตวัรอดได้เอง พวกเขาจะสามารถ
ท�างานได้ท่ีนัน่” พล.ต. โอเวนส์กลา่ว “ซึง่มนัไมใ่ชอ่ยา่งนัน้” 

การฝึกท่ีครอบคลมุ อปุกรณ์ท่ีดีท่ีสดุและความเป็นผู้น�าท่ีชาญ
ฉลาด คือหวัใจส�าคญัของความส�าเร็จ “การเอาตวัรอดกบัการ
ประสบความส�าเร็จไมเ่หมือนกนั” พล.ต. โอเวนส์กลา่ว 

ท่ีศนูย์ฝึกการสงครามในพืน้ท่ีตอนเหนือ ทหารจะได้รับการฝึก
ทางด้านการปีนเขาทางทหารขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนทกัษะขัน้สงูตา่ง ๆ  
ในสภาพอากาศหนาวเย็น ซึง่รวมถงึการดแูลความอบอุน่ “ความ
สามารถในการแตง่กายอยา่งเหมาะสม การจดัชัน้เสือ้ผ้าและการ
หอ่หุ้มร่างกายอยา่งเหมาะสม จะได้ไมมี่เหง่ือออกในสภาพอากาศ
หนาวเย็น” 

“เราไมค่วรมีเหง่ือออกในสภาพอากาศหนาวเยน็” พล.ต. โอเวนส์  
กลา่ว “มนัอนัตรายมาก” 

ในสภาพอากาศท่ีอณุหภมิูต�่ากวา่ศนูย์ การขบัเหง่ือท่ีมากเกิน
ไปอาจท�าให้ร่างกายสญูเสียความร้อนได้อยา่งรวดเร็ว และท�าให้
อณุหภมิูร่างกายต�่าผิดปกต ิ

ร่างกายมนษุย์ไมใ่ชเ่ป็นเพียงอยา่งเดียวท่ีอาจจะเช่ืองช้า
ลงในอาร์กตกิ ยทุโธปกรณ์ก็
เชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ อาวธุและ
เฮลคิอปเตอร์ในพืน้ท่ีท่ีอณุหภมิู
ต�่ากวา่ศนูย์จะท�างานได้ไม่
เหมือนกบัในพืน้ท่ีท่ีอากาศอุน่
กวา่ ยทุโธปกรณ์ส�าหรับการท�า
สงครามในอาร์กตกิจะได้รับการ
ทดสอบท่ีศนูย์ทดสอบในภมิูภาค
หนาวเย็นของกองทพับกสหรัฐฯ ท่ี
คา่ยกรีลี รัฐอะแลสกา และได้รับ

นักรบอาร์กตกิจากศูนย์ฝึกการสงครามใน
พืน้ทีต่อนเหนือ กองทพับกสหรัฐฯ แห่ง
อะแลสกา ท�าการฝึกใกล้กบัทะเลสาบกลัเบรต
ในรัฐอะแลสกา  จ.ส.ท. อดมั แมก็ควิสตนั/กองทพับกสหรัฐฯ
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การประเมินโดยทหารในกองทพับกสหรัฐฯ แหง่อะแลสกา “เราให้
ความเหน็ในเร่ืองการท�างาน ข้อผิดพลาด การปรับปรุงบางอยา่งท่ี
สามารถท�าได้” พล.ต. โอเวนส์กลา่ว 

ทหารจะตรวจสอบอาวธุ สกี รองเท้าเก็บความอบอุน่ แคนาเดียน  
มกัลกั ซึง่เป็นรองเท้าบทูน่ิมทรงสงูแบบดัง้เดมิท่ีสวมใสใ่นอเมริกนั
อาร์กตกิ ตลอดจนอปุกรณ์สื่อสาร พล.ต. โอเวนส์กลา่ววา่ “ในพืน้ท่ี
ตอนเหนือสดุนัน้ มมุมองของดาวเทียมเป็นเร่ืองท่ีท้าทายมาก” 

การควบคมุดแูลให้อากาศยานออกบนิไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย เม่ือน�า
เฮลคิอปเตอร์อาปาเชไปใช้ในพืน้ท่ีสงูนัน้ “ใช้เวลาประมาณหก
ชัว่โมงในการอุน่เคร่ืองกวา่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะพร้อมท�างานเตม็
ท่ี” พล.ต. โอเวนส์กลา่ว “แบตเตอร่ีมีอายสุัน้มากในสภาพอากาศ
หนาวเย็น น�า้มนัและระบบไฮดรอลกิจะมีการท�างานท่ีเช่ืองช้าลง
มาก”  

แม้วา่ทหารจะได้รับการฝึกและมีการตดิตัง้อปุกรณ์อยา่งเหมาะ
สม การใช้อาวธุในสภาพอากาศหนาวจดัก็อาจเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย 
“การท�างานโดยสวมถงุมือท่ีใช้ในอาร์กตกินัน้ยากมาก” พล.ต. โอ
เวนส์กลา่ว “มนัท�าให้งานช้าลง” 

ทหารจะเรียนรู้วิธีการจดัชัน้เสือ้ผ้าและการหอ่หุ้มร่างกายอยา่ง
เหมาะสม เนือ้เย่ือจะได้ไมถ่กูท�าลายเพราะความเยน็จดัหรือมีอาการ
เพลียความร้อน ผู้น�าท่ีผา่นการฝึกมาแล้วจะต้องบง่บอกได้ถงึอาการ
ท่ีเป็นอนัตรายเหลา่นี ้“เราจะรู้ได้อยา่งไรหากทหารคนใดคนหนึง่
ของเราเร่ิมมีอาการเนือ้เย่ือถกูท�าลายเพราะความเยน็จดัหรืออาการ
เพลียความร้อน” พล.ต. โอเวนส์กลา่ว “มีงานงา่ย ๆ ท่ีผู้น�าต้องท�า
อยา่งเชน่การเตือนให้ทหารด่ืมน�า้ ท่ีอณุหภมิูลบ 40 ไมมี่ใครอยาก
ด่ืมน�า้” 

ในพืน้ท่ีอีกแหง่อนัไกลโพ้น ความท้าทายในการปีนเขาทางทหาร

บนเทือกเขาหิมาลยัท�าให้ต้องใช้อปุกรณ์ท่ีแตกตา่งออกไป บางครัง้
เทคโนโลยีรุ่นลา่สดุก็ไมใ่ชต่วัเลือกท่ีดีท่ีสดุ “บนภเูขาของเนปาล มี
ถนนหนทางอยูจ่�ากดัหรือแทบจะไมมี่เลย” พล.อ. เชตตรีกลา่ว “เรา
ขบัรถเข้าไปไมไ่ด้” 

การปฏิบตักิารทางทหาร ไมว่า่จะเป็นการชว่ยเหลือนกัปีนเขา
จากยอดเขาเอเวอเรสต์ หรือการสู้รบกบักลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบลทัธิ
เหมาท่ีสิน้สดุลงใน พ.ศ. 2549 ต้องด�าเนินไปโดยไมค่�านงึถงึความ
ยากล�าบากของปัจจยัแวดล้อม บอ่ยครัง้กองทพัเนปาลต้องเดนิเท้า
และใช้จามรี แกะและลาภเูขาในการเคลื่อนย้ายยทุโธปกรณ์เพ่ือให้
ภารกิจลลุว่ง พล.อ. เชตตรีกลา่ว 

ลานบนิขึน้ลงส�าหรับเคร่ืองบนิมีอยูไ่มก่ี่แหง่ส�าหรับอากาศยาน
ปีกตรึง และเม่ือฤดหูนาวมาถงึ “คณุจะไมส่ามารถน�าเคร่ืองบนิลง
จอดได้เพราะมีทัง้หิมะและน�า้แข็งปกคลมุอยู”่ พล.อ. เชตตรีกลา่ว

องค์ประกอบที่ส�าคญัยิ่ง
กองทพับกสหรัฐฯ แหง่อะแลสกาได้จดัสง่กองก�าลงัออกไปปฏิบตัิ
หน้าท่ีทัว่โลก ซึง่รวมถงึโคโซโว อิรักและอฟักานิสถาน โดยอาศยั
กองพลน้อยชดุรบยานเกราะโจมตีเคลื่อนท่ีเร็วและกองพลน้อยชดุรบ
พลร่ม นกัรบภเูขาท่ีสามารถปฏิบตักิารได้ในสภาพอากาศหนาวเยน็
คือสิง่ส�าคญัย่ิงในภารกิจทัว่โลกดงักลา่ว เน่ืองจากพืน้ผิวโลกทัง้หมด
นัน้ประกอบไปด้วยพืน้ท่ีหนาวเยน็อยูร้่อยละ 31 และพืน้ท่ีร้อยละ 27 
ของโลกมีภมิูประเทศท่ีเป็นภเูขา พล.ต. โอเวนส์กลา่ว 

ไมว่า่จะเป็นภารกิจการบรรเทาภยัพิบตั ิเชน่ เหตแุผน่ดนิไหว
ครัง้ใหญ่ในเนปาลเม่ือ  พ.ศ. 2558 ท่ีท�าให้มีผู้ เสียชีวิตเกือบ 9,000 
คน และบาดเจ็บราว ๆ 22,000 คน หรือภารกิจสู้รบในสภาพอากาศ
หนาวจดั นกัรบท่ีปฏิบตักิารในพืน้ท่ีสงูและในสภาพอากาศหนาวเย็น
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายพร้อมและแข็งแกร่งท่ีสดุในโลก 

ในกรณีของกองทพับกสหรัฐฯ แหง่อะแลสกา พล.ต. โอเวนส์
กลา่วการใช้ชีวิต การท�างานและแม้กระทัง่การสง่ลกู ๆ ไปโรงเรียน
ในอณุหภมิูท่ีต�่ากวา่ศนูย์นัน้ชว่ยได้มาก มนัเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต
ประจ�าวนั 

“ทหารของเราไมไ่ด้แคฝึ่กในพืน้ท่ีหนาวเยน็เทา่นัน้ แตย่งัอาศยั
อยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ แม้กระทัง่การท�ากิจกรรมประจ�าวนั คนเหลา่นีไ้ม่
ได้แครู้่วิธีท่ีจะเอาตวัรอดเทา่นัน้ แตย่งัรู้วิธีท่ีจะประสบความส�าเร็จ
ได้ การอาศยัอยูใ่นอะแลสกา โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในพืน้ท่ีแฟร์แบงส์
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของกองพลน้อยชดุรบยานเกราะโจมตีเคลื่อนท่ีเร็วของ
เรา อณุหภมิูในเดือนมกราคมนัน้ลดต�่าถงึลบ 50 องศาฟาเรนไฮต์ 
(ประมาณ -45 องศาเซลเซียส) ในอณุหภมิูแบบนีเ้ราท�าอะไรไมไ่ด้
มากนกั”  o
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เชือ่มโยงการสรา้งความ น.ท. ทอม ออ็กเดน/กองทพัเรือสหรัฐฯ

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวฟิต์ ผู้บญัชาการกองเรือสหรฐัฯ ภาค
พื้นแปซฟิิก สนบัสนนุการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามโครงการ
ค้นหาวธิีการแก้ปัญหาโดยทหารเรือระดบัล่าง

ครงการบริดจ์เร่ิมต้นขึน้ท่ีกองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้
แปซฟิิก เพ่ือให้ทหารเรือ 140,000 นายสามารถแบง่
ปันวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือรับมือกบัความท้าทายตา่ง 
พรืเ ระ ยี ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบักองทพัเรือโดยเฉพาะ 

โครงการบริดจ์จะเป็นแนวทางให้กบัทหารเรือในการท�าให้
แนวคดิตา่ง ๆ กลายเป็นวิธีการท่ีใช้ได้จริง 

พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญัชาการกองเรือสหรัฐฯ 
ภาคพืน้แปซฟิิก ได้ให้การสนบัสนนุโครงการนีท่ี้จะชว่ยขยาย
เครือขา่ยกองทพัเรือเพ่ือให้เกิดแนวคดิและการท�างานร่วม
กนัโดยการเพ่ิมความก้าวหน้าทางการ
ศกึษา การสร้างความขีดความสามารถ 
การกระตุ้นความเช่ือมโยง และการผลกั
ดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

โครงการบริดจ์ยงัสนบัสนนุให้ทหาร
เรือมองสภาพแวดล้อมในการท�างานของ
ตนด้วยมมุมองท่ีสร้างสรรค์ มองวา่ความ
ท้าทายคือโอกาสมิใชอ่ปุสรรค โครงการ
บริดจ์สง่เสริมความสามารถของทหาร
เรือในการสร้างและรักษาวฒันธรรมการ
เปลี่ยนแปลง แรงบนัดาลใจและความคดิ
ท่ีสร้างสรรค์

กลา่วงา่ย ๆ ก็คือ โครงการบริดจ์คือ
ความเช่ือและพนัธสญัญา ความเช่ือท่ีวา่
ความคดิท่ีดีท่ีสดุนัน้อาจมาจากท่ีใดก็ได้ 
และพนัธสญัญาท่ีวา่จะไมมี่ทหารเรือ
นายใดต้องหาวิธีการแก้ปัญหาโดยล�าพงั  

ภารกจิและเป้าหมาย 
ภารกิจของโครงการบริดจ์คือการส�ารวจ ค้นหา และพฒันา
วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือรับมือกบัความท้าทายท่ีเก่ียวกบักอง
เรือโดยตรง เป้าหมายของโครงการบริดจ์คือการก�าหนดพืน้ท่ี
ส�าหรับกองทพัเรือในการใช้ประโยชน์จากสว่นเกินทางปัญญา
ของก�าลงัพลทัง้หมด โดยการพฒันาวิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกบั
การเพ่ิมประสทิธิภาพในการสู้รบ ตัง้แตแ่นวคดิไปจนถงึการ
สร้างต้นแบบและโครงการท่ีได้รับอนมุตัอิยา่งเป็นทางการ

วสิยัทศัน ์
วิสยัทศัน์ของโครงการบริดจ์คืออนาคตท่ีทหารเรือสหรัฐฯ ทกุ
นายสามารถมีสว่นร่วมในการพฒันาวิธีการแก้ปัญหาของกอง
เรือโดยการสร้างแนวคดิ ปรับปรุงแนวคดิและพฒันาแนวคดิ
ของตนอยา่งอิสระผา่นทางเสาหลกัส�าคญัสีป่ระการ ได้แก่ 
การศกึษาการ การเช่ือมโยง การสร้างความเช่ือมัน่และการ
เปลีย่นแปลง รากฐานนีจ้ะชว่ยให้ผู้บญัชาการทหารเรือมุง่เน้น
ความก้าวหน้าทางด้านการท�าสงคราม การเรียนรู้ท่ีรวดเร็ว
ขึน้ การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของกองทพัเรือและการ

สร้างความร่วมมือ รากฐานดงักลา่วยงั
สอดคล้องกบัแนวทางของผู้บญัชาการ
กองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกในการ
ด�ารงรักษากองก�าลงัท่ีมีความยืดหยุน่ 
การเตรียมพร้อมส�าหรับการตอ่สู้ การ
เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยระหวา่ง
ประเทศ การเป็นผู้น�าท่ีนา่เช่ือถือ การใช้
โอกาสและการแสดงก�าลงัอ�านาจ  

โครงการน�าร่องเร่ิมต้นขึน้ใน พ.ศ. 
2559 ตัง้แตเ่ดือนมกราคมถงึเดือน
พฤษภาคม ซึง่ประกอบไปด้วยชดุ
กิจกรรมท่ีมีสีสนัท่ีทหารเรือและกะลาสี
เรือท่ีเป็นพลเรือนทกุคนสามารถเข้าร่วม
ได้ท่ีเกาะโอวาฮ ูรัฐฮาวาย กิจกรรมแรก
คือการประชมุเชิงปฏิบตักิารในด้านการ
สร้างสรรค์สิง่ใหมท่ี่รวดเร็วเพ่ือให้ทหาร

เรือเรียนรู้วิธีการสร้างแนวคดิและน�าเสนอแนวคดิของตนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ กิจกรรมตอ่มาจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมน�าเสนอแนวคดิแก่กลุม่ผู้ชมท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้และมี
การประเมินผลการปฏิบตัโิดยผู้ เช่ียวชาญตา่ง ๆ ซึง่ไมเ่พียง
แตต่ดัสนิเนือ้หาแนวคดิของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเทา่นัน้ แตย่งั
ชว่ยปรับปรุงการน�าเสนอแนวคดิอีกด้วย

จากกิจกรรมเหลา่นี ้มีทหารเรือสองนายได้รับเลือกให้
บรรยายสรุปตอ่ผู้บญัชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก
และผู้น�าระดบัสงูคนอ่ืน ๆ ของกองทพัเรือในแปซฟิิกเก่ียวกบั
แนวคิดของตน การน�าแนวคดิไปสร้างเป็นต้นแบบ และวิธี

โ

พล.ร.อ. สกอ็ต เอช. สวฟิต์ 
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การพฒันาแนวคดิให้กลายเป็นโครงการท่ีได้รับอนมุตัอิยา่ง
เป็นทางการ โครงการบริดจ์ได้จดัให้ทหารเรือเหลา่นีท้�างาน
ร่วมกบัท่ีปรึกษาท่ีชว่ยให้ค�าแนะน�าในเร่ืองการหาองค์กรท่ี
จะให้เงินทนุสนบัสนนุและทดสอบแนวคดิของตนตอ่ไป 

ปัจจบุนั โครงการนีด้�าเนินมาจนถงึปีท่ีสองและยงัคง
ประสบความส�าเร็จอยา่งสงูเชน่เดมิ โครงการบริดจ์จะยงัคง
ท�าให้กองเรือทัง้หมดมีความต่ืนเต้นและความกระตือรือร้น
เหมือนกบัท่ีเคยเกิดขึน้ในโครงการน�าร่อง และจะกระตุ้น
ให้กองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิกมีความปรารถนาท่ีจะ
ทดลอง ไมก่ลวัความล้มเหลวและสามารถแก้ปัญหาได้ 

กิจกรรมท่ีวางแผนไว้สองโครงการ ได้แก่ โครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคดิท่ีใช้เวลาห้าถงึหกสปัดาห์ในชว่งฤดู
ร้อน พ.ศ. 2560 ในภาคเอกชน ซึง่เป็นความพยายาม
ในการสร้างความเช่ือมโยงและการแลกเปลี่ยนแนวคดิ
ระหวา่งกองทพัเรือกบัภาคอตุสาหกรรม และกิจกรรมบทู
แคมป์เพ่ือสง่เสริมการสร้างสรรค์สิง่ใหมท่ี่ใช้เวลาห้าวนัใน
ชว่งฤดใูบไม้ผล ิพ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความรู้แก่ทหารเรือใน
หวัข้อตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์สิง่ใหม ่โครงการ

บริดจ์ใช้กิจกรรมเหลา่นีใ้นการกระตุ้นการเรียนรู้ในโลก
แหง่ความเป็นจริงซึง่จะมีการตรวจสอบและการฝึกปฏิบตัิ
สถานการณ์การเรียนรู้ด้วยความเร็วสงู  

โครงการบริดจ์ได้สร้างจิตส�านกึของการเป็นชมุชนในหมู ่
“ผู้สร้างความเช่ือมโยง” ท่ีเข้าร่วมในโครงการนี ้ชมุชนแหง่
การเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิง่ใหมนี่ท้�าให้อปุสรรคตา่ง ๆ 
หมดไปเพ่ือให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้ผา่นวงจรการสร้าง
ความคดิ โครงการบริดจ์จะประสบผลส�าเร็จมากท่ีสดุเม่ือผู้
มีสว่นได้สว่นเสยีเชิงสถาบนัท่ีส�าคญัตา่ง ๆ มีความเช่ือมโยง
กนัและอยูใ่นสถานะท่ีดีท่ีสดุท่ีจะชว่ยกระตุ้นความรวดเร็ว
ของระบบพฒันาทกัษะเพ่ือให้แนวคดิกลายเป็นผลลพัธ์ท่ี
น�าไปใช้ได้จริง น่ีคือความพยายามร่วมกนัในหมูท่หารเรือ
ซึง่เป็นผู้แก้ปัญหา ผู้น�าระดบัสงูท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุ
กระบวนการสร้างสรรค์สิง่ใหม ่และผู้ให้การสนบัสนนุทาง
ด้านทรัพยากรท่ีท�าให้สามารถพฒันาแนวคดิให้เป็นโครงการ
ท่ีได้รับอนมุตัอิยา่งเป็นทางการ

เม่ือกลา่วถงึสิง่ท่ีท�าให้โครงการบริดจ์เป็นโครงการ
ท่ีพิเศษและประสบความส�าเร็จนัน้ ในฐานะโครงการ

“มนัไม่ใช่การคดินอกกรอบ แต่เป็นการขยายกรอบความคดิ”
— พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญัชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพืน้แปซฟิิก

พล.ร.อ. สกอ็ต เอช.  
สวฟิต์ ตอบค�าถาม
ของทหารเรือที่
ปฏิบัตหิน้าทีบ่นเรือ
ยูเอสเอส สเตเร็ตต์ 
และเรือยูเอสเอส ดวิอ ี
ซ่ึงเป็นเรือพฆิาตตดิ
ขปีนาวุธน�าวถิช้ัีนอาร์
ลห์ี เบิร์ก ทีฐ่านทพั
ร่วมเพร์ิลฮาร์เบอร์-
ฮิกแคมในรัฐฮาวาย 
เมือ่เดอืนมษายน 
พ.ศ. 2560

จ.อ. ไบรอน ซี. ลนิเดอร์/กองทพั
เรือสหรัฐฯ
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สร้างสรรค์สิง่ใหมท่ี่ได้รับความสนใจอยา่งมากในหมูท่หารเรือและได้รับ
การสนบัสนนุจากผู้น�าระดบัสงู โครงการบริดจ์ได้สะท้อนให้เหน็ถงึความ
ต้องการท่ีชดัเจนของทหารเรือท่ีจะให้มีโครงการประเภทนี ้นอกเหนือ
จากการมีสว่นร่วมของทหารเรือแล้ว การมีสว่นร่วมและการสนบัสนนุ
ของผู้น�ายงัท�าให้โครงการบริดจ์มีความเจริญก้าวหน้า ทหารเรือรู้สกึวา่
ตนมีขีดความสามารถมากขึน้ท่ีจะแบง่ปันแนวคดิ และรู้วา่แนวคดิของ
ตนจะมีผู้ รับฟังและได้รับการสนบัสนนุจากผู้น�า 

โครงการบริดจ์ได้รับการสนบัสนนุ การเข้าร่วมและการมีสว่นร่วม
จากพล.ร.อ. สวิฟต์ และผู้น�าระดบัสงูคนอ่ืน ๆ ของกองทพัเรือสหรัฐฯ 
ทัว่ทัง้กองเรือ สิง่นีก้ระตุ้นให้ผู้น�าคนอ่ืน ๆ มองแนวคิดตา่ง ๆ ด้วยใจท่ี
เปิดกว้างและมีความอดทนตอ่ความล้มเหลว สภาพแวดล้อมดงักลา่ว
จะท�าให้เกิดคา่นิยมพืน้ฐานขององค์กรและกระบวนการตัง้ค�าถามท่ีสง่
เสริมให้ทหารเรือเผชิญความเสี่ยงอยา่งชาญฉลาด 

โดยปกติแล้ว การปฏิสมัพนัธ์จะอยูใ่นลกัษณะการพบปะซึง่หน้า 
ตัง้แตก่ารประชมุเชิงปฏิบตักิารในด้านสร้างสรรค์สิง่ใหมท่ี่รวดเร็วครัง้

แรกท่ีงานเสนอขายแนวคดิขัน้ต้น ไปจนถงึการพบปะกบัท่ีปรึกษา และ
ท้ายสดุคือการน�าเสนอแนวคดิตอ่ผู้น�าระดบัสงู การปฏิสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะนีท้�าให้เกิดความเช่ือมโยงท่ีมีความหมายระหวา่งทหารเรือ
ระดบัลา่งท่ีน�าเสนอแนวคดิและผู้น�าระดบัสงูท่ีอาจน�าแนวคดิไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี ้ยงัท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมการท�างานตามเวลา
จริง การน�าเสนอจะได้รับผลสะท้อนกลบัแบบแบบทนัทีทนัใด ซึง่มกัจะ
สามารถน�าไปปรับปรุงการปฏิบตัไิด้และมีความนา่เช่ือถืออยา่งแจม่ชดั 
ซึง่โดยทัว่ไปจะไมเ่กิดขึน้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 

แนวคดิจากทหารเรือจะมีลกัษณะเดน่ตามความเหมือนและความ
แตกตา่งของบคุคล ทหารเรือเหลา่นีม้าจากหนว่ยทหารประจ�าการ
ตา่ง ๆ รวมถงึกะลาสีท่ีเป็นพลเรือน ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสนอ
แนวคิดจะมีลกัษณะหลากหลายและใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกตา่งกนั
ความแตกตา่งท่ีส�าคญัเหลา่นีจ้ะท�าให้ทหารเรือและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
มีคา่นิยมท่ีไมเ่หมือนใครและท�าให้โครงการบริดจ์เป็นกระบวนการสร้าง
แนวคิดท่ีแข็งแกร่งและเปิดกว้าง  o

แนวคดิทีไ่มถ่กู
ปดิกัน้

ทะเลแหง่ความเปลีย่นแปลง
การใชว้ธิกีารแก ้

ปญัหา  

ใหค้วามรู  ้

แกก่องก�าลงัโดยการเปดิ

โอกาสใหท้หารเรอืไดเ้รยีนรู ้

จากกนัและกนั เรยีนรูจ้าก

อตุสาหกรรมและหลกัสตูร

การศกึษาทีเ่ขม้ขน้ 

สรา้งความเชือ่มโยง ระหวา่งผู  ้

ทีค่ดิคน้วธิกีารแกป้ญัหากบัผู ้

ทีส่ามารถน�าวธิกีารแกป้ญัหา

ไปใช ไ้ด ้แนวคดิทีด่จีะมคีวาม

แขง็แกรง่มากขึน้เมือ่มคีนเชือ่

มัน่ในแนวคดินัน้

สรา้งขดีความสามารถใหก้บั

ทหารเรอืในการผลกัดนัให ้

เกดิการเปลีย่นแปลงเชงิบวก

ภายในกองก�าลงั  

ความสามารถในการปฏบิตัจิะ

ตอ้งมาพรอ้มกบัความรบัผดิ

ชอบตอ่การปฏบิตั ิและนัน่

คอืหนา้ทีข่องผูน้�าในการให ้

อ�านาจในการปฏบิตั ิ

การพฒันาแนวคดิใหก้ลาย

เปน็วธิกีารแกป้ญัหาทีใ่ช ไ้ด ้

ในชวีติจรงิ 

เสาหลกัของโครงการบรดิจ ์ 

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ข้อมูลผู้น�าคนส�าคัญ
IPDF

การสร้าง
เครือขา่ย

นายพลชาวมาเลเซียร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
ตดิตามผู้ก่อการร้ายหรือการเอาตัวรอดในป่า

เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั
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พล.ท. ดาโต๊ะ อาซซิาน บนิ โมฮมัมดั เดลนิ 
เข้ารับต�าแหนง่ผู้บญัชาการกองก�าลงัสนาม
ภาคตะวนัตก กองทพับกมาเลเซียในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ในฐานะผู้บญัชาการ

ท่ีมีประสบการณ์ด้านการป้องกนัในระดบัภมิูภาคและระดบั
ประเทศ ชว่งเวลา 1.5 ปีก่อนหน้านี ้พล.ท. อาซซิานได้ด�ารง
แหนง่ประธานบริหารของสถาบนัการป้องกนัและความมัน่คง
มาเลเซีย กระทรวงกลาโหมมาเลเซียได้ก่อตัง้สถาบนันีข้ึน้หลงั
จากท่ีมีการตกลงใจในปี พ.ศ. 2559 ท่ีจะก่อตัง้องค์กรวิจยัท่ี
มีความเช่ียวชาญเพ่ือท�าการวิจยัเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหา
ด้านการป้องกนัและความมัน่คง ในฐานะประธานบริหารของ
สถาบนัดงักลา่ว พล.ท. อาซซิานท�าหน้าท่ีป็นท่ีปรึกษาหลกั
ของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียและกองทพัมาเลเซีย 

พล.ท. อาซซิานซึง่ขณะนีมี้อาย ุ57 ปี ได้เข้ารับราชการ
ในกองทพัในเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 และเข้าประจ�าการ
ในกรมทหารมาเลย์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2524 พล.ท. อา
ซซิานได้รับปริญญาสาขานิตศิาสตร์บณัฑิตจากสถาบนั
เทคโนโลยีมาราในมาเลเซียใน พ.ศ. 2539 และได้รับปริญญา
มหาบณัฑิตสาขาความมัน่คงระหวา่งประเทศและความ
สมัพนัธ์ระหวา่งพลเรือนและทหารจากบณัฑิตวิทยาลยักองทพั
เรือในสหรัฐอเมริกา พล.ท. อาซซิานได้เข้าร่วมหลกัสตูรการ
ตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศในกรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. และหลกัสตูรความมัน่คงระหวา่งประเทศท่ีมหา
วิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

ฟอรมั ได้พบปะกบัพล.ท. อาซซิาน ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 ในการประชมุและการแสดงนิทรรศการด้านก�าลงั
อ�านาจทางบกในแปซฟิิกของสมาคมแหง่สถาบนัการสงคราม
ทางบก กองทพับกสหรัฐฯ ท่ีเมืองโฮโนลลู ูรัฐฮาวาย 

มาเลเซียได้ท�างานร่วมกันกับอนิโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ในการต่อสู้กับการกระท�าอันเป็นโจรสลัดและการ
ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ในทะเลซูลู ช่วยอธิบายเก่ียว
กับบทบาทของกองทพัมาเลเซียในกระบวนการ
ดังกล่าวได้หรือไม่ รวมถงึความส�าเร็จทีไ่ด้จากการ
ท�างานน้ี

เราก�าลงัมีปัญหาในทะเลซลู ูซึง่เป็นพืน้ท่ีรอยตอ่
ระหวา่งบอร์เนียว มาเลเซียตะวนัออกและรัฐซาบะฮ์ซึง่
เป็นรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย แม้มนัจะไมใ่ชด่นิ
แดนของผู้หนึง่ผู้ ใด แตก็่เป็นเส้นทางเดนิเรือดัง้เดมิของ
ชาวซลู ูทะเลนีมี้ขนาดกว้างใหญ่และมีจดุแทรกซมึท่ี
ผิดกฎหมายมากมาย สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองความเช่ือม
โยงในครอบครัว (ผู้ลกัพาตวัท่ีมีความความเก่ียวพนักบั
ครอบครัวในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลปิปินส์) ดงันัน้
ในอดีตจงึเป็นเร่ืองยากท่ีเราจะหยดุยัง้คนเหลา่นีไ้ด้อยา่ง
เหมาะสม  

มีการลกัพาตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่มากมายหลาย
เหตกุารณ์ คนเหลา่นีเ้ป็นเหมือนนกัรบ ในพืน้ท่ีมีเกาะเลก็

เกาะน้อยอยูม่ากมาย และคนเหลา่นีก็้เคลื่อนท่ี
จากเกาะหนึง่ไปอีกเกาะหนึง่ได้อยา่งรวดเร็ว
เพราะไมมี่ใครอยูบ่นเกาะเหลา่นัน้ เราได้สร้าง
ฐานปฏิบตักิารทางทะเลโดยการร่วมมือกบั
บริษัทน�า้มนัเปโตรนาส เราใช้แทน่ขดุเจาะน�า้มนั
และปรับเปลี่ยนแทน่ขดุเจาะน�า้มนัดงักลา่วให้
เป็นฐานปฏิบตักิารทางทะเลท่ีสามารถรองรับ
การลงจอดของเฮลคิอปเตอร์และเป็นฐานปฏิบตัิ
การสว่นหน้าส�าหรับกองทพัเรือและหนว่ยรบ
พิเศษของเรา ฐานปฏิบตัิการทางทะเลดงักลา่ว
มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสกดักัน้ผู้บกุรุกหากคน
เหลา่นีล้กัพาตวัใครก็ตามหรือพยายามท่ีจะหลบ
หนี เราสร้างมาตรการในการป้องปรามท่ีแสดง
ให้เหน็วา่เราอยูท่ี่นัน่ นอกจากนี ้เรายงัมีฐาน
ปฏิบตักิารเคลื่อนท่ีท่ีท�าให้เราสามารถเคลื่อนท่ี
ไปรอบ ๆ พืน้ท่ีได้ 

เราไมส่ามารถหยดุยัง้กิจกรรมของคนเหลา่นี ้
ได้ทัง้หมด ด้วยเหตนีุ ้เราจงึท�าข้อตกลงไตรภาคี
ขึน้ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 อินโดนีเซีย 
มาเลเซียและฟิลปิปินส์ได้ประกาศแผนการลาด
ตระเวนโดยกองทพัเรือของทัง้สามประเทศ ซึง่
เป็นความร่วมมือเพ่ือหยดุยัง้กลุม่ก่อการร้าย
ตา่ง ๆ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรีย (ไอซสิ) ส�าหรับ
บทบาทของกอง
ทพัมาเลเซีย
นัน้ เรา

จ่าสิบตรีชาวมาเลเซีย
มองดูจ่าสิบเอกจาก
กองทพับกสหรัฐฯ 
เร่ิมจุดไฟโดยใช้เพยีง
ใบมดีโลหะ หินและ
เศษไม้แห้ง ๆ ใน
ระหว่างการฝึกการ
เอาตวัรอดทีป่ระเทศ
มาเลเซีย  กองทพับกสหรัฐฯ

พล.ท. ดาโต๊ะ อาซิซาน 
บิน โมฮัมมดั เดลนิ 
หนว่ยขา่วกองทพับกสหรัฐฯ
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ใช้เกาะเลก็ ๆ แหง่หนึง่เป็นฐานท่ีมัน่ และเราเฝ้าระวงัท่ีชายฝ่ังเพ่ือ
ให้แนใ่จวา่หากกลุม่ก่อการร้ายเข้ามาในพืน้ท่ีและพยายามท่ีจะ
ลกัพาตวัใครก็ตาม เราจะอยูท่ี่นัน่ เราแบง่พืน้ท่ีกนัระหวา่งทหารและ
ต�ารวจเพ่ือจะสามารถดแูลพืน้ท่ีให้ได้มากท่ีสดุ ในขณะนีด้เูหมือนวา่
เราสามารถยบัยัง้กิจกรรมของกลุม่ก่อการร้ายได้ มนัคอ่นข้างเป็นไป
ไมไ่ด้ท่ีจะบรรลผุลส�าเร็จเตม็ร้อย แตกิ่จกรรมของคนเหลา่นีก็้ก�าลงั
ลดลงอยา่งมาก  

กองทพัมาเลเซียมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือกับการ 
กลับมาของผู้ก่อการร้ายทีมี่ความเช่ือมโยงกับกับกลุ่มไอซสิ 
เราเตรียมพร้อมในการรับมือ เราหวงัวา่คนเหลา่จะนีจ้ะอยูใ่นซีเรีย
และอิรัก หรือถกูใครปราบปรามจนหมดสิน้ท่ีนัน่ แตถ้่าคนเหลา่นี ้
กลบัมา ก็คงไมก่ลบัมายงัพืน้ท่ีท่ีมีการดแูลความสงบเรียบร้อยอยา่ง
เข้มงวด คนเหลา่นีอ้าจเดินทางไปยงัตอนใต้ของฟิลปิปินส์ แม้จะ
ไมใ่ชพื่น้ท่ีไร้ระเบียบ แตท่ี่นัน่ขาดเจ้าหน้าท่ีประจ�า พืน้ท่ีดงักลา่วจงึ
ตกอยูใ่นอิทธิพลของกลุม่ก่อการร้ายตา่ง ๆ มีความเป็นไปได้มาก
ท่ีสดุวา่คนเหลา่นีจ้ะกลบัไปยงัพืน้ท่ีดงักลา่ว น่ีคือการคาดการณ์ของ
เรา 

กองทพัสหรัฐฯ และกองทพัมาเลเซียท�างานร่วมกันอย่างไรใน
การต่อสู้กับการก่อการร้าย 
เรามีความสมัพนัธ์แบบทวิภาคีท่ีดีเย่ียม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบั

กองทพับกสหรัฐฯ กองบญัชาการสหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้แปซฟิิกอยู่
กบัเราเสมอมา เราสามารถด�าเนินการฝึกอะไรก็ได้กบักองทพับก
สหรัฐฯ ทัง้การฝึกแบบรายบคุคลและการฝึกรวม ทหารของเราเดนิ
ทางมายงัรัฐฮาวายหลายครัง้ และในท�านองเดียวกนั เราได้จดัการ
ฝึกทกัษะพิเศษ การฝึกในพืน้ท่ีป่าและการฝึกการเอาตวัรอดให้แก่
กองทพับกสหรัฐฯ เราท�ากิจกรรมร่วมกนัมาเป็นเวลานานมาก  

เป็นทีท่ราบกันดว่ีา มาเลเซียมีโรงเรียนฝึกการสงครามในพ้ืนที่

ป่าทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก คุณได้ส่งชุดฝึกเคล่ือนทีไ่ปยังรัฐ
ฮาวายเพ่ือฝึกทหารจากกองทพับกสหรัฐฯ การฝึกการเอาตัว
รอดข้ันพ้ืนฐานในสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นป่ามีองค์ประกอบต่าง ๆ  

ทีไ่ม่สามารถปฏบัิตไิด้ง่ายในรัฐฮาวายเม่ือเทยีบกับการฝึกที่

ป่าในมาเลเซีย การฝึกในมาเลเซียประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
การสงครามในพืน้ท่ีป่าเป็นความเช่ียวชาญของเรา การฝึกจะ
ประกอบไปด้วยวิธีการเอาตวัรอดเม่ือต้องอยูค่นเดียว เรียนรู้วิธีใน
การกินงกิูนกบ  

มีประเทศใดบ้างทีเ่ดนิทางมายังมาเลเซียเพ่ือเข้ารับการฝึก
การสงครามในพื้นทีป่่า 
มีสหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย สงิคโปร์ ไทย อินโดนีเซียและ
เวียดนาม นอกจากนีย้งัมีบางประเทศจากทวีปแอฟริกาท่ีมาเข้ารับ
การฝึกจากเรา  

ทหารจู่โจมชาวมาเลเซียห่ันงูเหลอืมในระหว่างการสาธิตวธีิการท�าอาหารจากงูแก่
ทหารจากหน่วยนาวกิโยธินสหรัฐฯ   หนว่ยนาวิกโยธินสหรัฐฯ
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มาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาว่าด้วยเร่ือง
การบริหารจัดการกองทพับกภมูภิาคแปซฟิิกคร้ังที ่40 
เม่ือเดอืนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีผู้น�าต่าง ๆ จาก 30 
กองทพัทีเ่ข้าร่วม กองทัพมาเลเซียได้ประโยชน์อะไร
จากการจัดการสัมนาในคร้ังน้ี 
แนน่อนวา่เม่ือได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจดัการ
สมัมนา เราต้องพยายามท�าให้ดีท่ีสดุ และเม่ือผู้คนทราบวา่
เราประสบความส�าเร็จในการจดัการสมัมนาวา่ด้วยเร่ืองการ
บริหารจดัการกองทพับกภมิูภาคแปซฟิิก เราก็รู้สกึพอใจกบั
เร่ืองนีม้าก ประการท่ีสอง เม่ือใดก็ตามท่ีมีการสมัมนานี ้ผู้
บญัชาการกองทพัตา่ง ๆ ก็จะมีโอกาสได้สนทนากนั ผู้น�า
เหลา่นีจ้ะได้แลกเปลี่ยนความคดิ ซึง่จะชว่ยให้เราพฒันา
ความสมัพนัธ์แบบทวิภาคีหรือพหภุาคี  

เพราะอะไรคุณจงึเข้าร่วมการประชุมและการแสดง
นิทรรศการด้านก�าลังอ�านาจทางบกในแปซฟิิก
การประชมุนีคื้อการรวมตวักนัของบรรดาผู้บญัชาการทหาร
บก ผู้บญัชาการของผมได้เข้าร่วมการประชมุเม่ือปีท่ีแล้ว ปี
นีท้า่นสง่ผมมา เรามีโอกาสท่ีจะรวบรวมข้อมลูลา่สดุเก่ียว
กบักลยทุธ์ทางทหาร หลงัจากท่ีเข้าร่วมการประชมุนี ้เม่ือ
ผมกลบัไป ผมจะท�ารายงานและเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วแก่
กองทพับก  o

ทหารจากกองทพับก
สหรัฐฯ และกองทพั
บกมาเลเซียรวมตวั
กนัทีส่นามพาเหรด

ในระหว่างพธีิเปิดการ
ปฏิบัตกิารเคอริส  

สไตรก์ ซ่ึงเป็นการฝึก
แบบทวภิาค ีในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ส.ต. จดัจ์ โจนส์/กองทพับกสหรัฐฯ

สิบโทจากหน่วยนาวกิโยธินสหรัฐฯ ดืม่น�า้จากเถาวลัย์ในระหว่างการฝึกการเอาตวัรอด
ในป่าทีเ่มอืงเกมามนั ตรังกานู ประเทศมาเลเซีย   หนว่ยนาวิกโยธินสหรัฐฯ



กระบอกเสียง
IPDF

อิ
นโดนีเซียยืนยนัถงึความส�าคญัของการประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก ใน

ฐานะสื่อกลางในการเสริมสร้างการสื่อสารเชิงปฏิสมัพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์

ระหวา่งผู้ เข้าร่วม ตลอดจนการแสวงหาความเข้าใจและจดุยืนร่วมกนัท่ีจะ

น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาร่วมกนัหยฟแเพ่ือจดัการกบัความท้าทายตา่ง ๆ  

ท่ีอาจท�าลายความสงบสขุและเสถียรภาพในภมิูภาค ในท้ายท่ีสดุแล้ว การประชมุ

นีค้าดวา่จะมีสว่นชว่ยในการก�าหนดนโยบายทางกลาโหมท่ีมุง่เน้นความตระหนกั

เก่ียวกบัสนัติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน ดงัท่ีผู้น�าทกุคนเคยให้

ค�ามัน่ไว้ในชว่งรณรงค์หาเสียงเพ่ือให้ชนะการเลือกตัง้ ในขณะเดียวกนั การ

ประชมุนีย้งัอาจชว่ยเปลี่ยนความไมแ่นน่อนให้เป็นความแนน่อน 

พล.อ. (เกษียณอายุราชการ) รีอามซิาร์ด รีอาคูด ูรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย 
ภาพโดย ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส 

ในเร่ืองความมัน่คงในภูมภิาค 
การคน้หาจุดยนืร่วมกนั 
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อินโดนีเซียย�า้ถงึความจ�าเป็นท่ีผู้น�าทกุคนในสมาคมประชาชาติ
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ตลอดจนประเทศหุ้น
สว่นตา่ง ๆ จะต้องเพ่ิมความเหมือนและความคล้ายคลงึกนัระหวา่ง
เรา และในขณะเดียวกนัก็ขจดัหรือลดความแตกตา่งท่ีบัน่ทอนจิต
วิญญาณของความเป็นพ่ีน้องของเราท่ีสอดคล้องกบัจิตวิญญาณท่ี
แข็งแกร่งของอาเซียนและอาเซียนพลสั ด้วยวิธีการเหลา่นี ้เราทกุคน
จะสามารถแก้ปัญหาความท้าทายและอปุสรรคตา่ง ๆ ร่วมกนัด้วยจิต
วิญญาณอนัสงบสขุของอาเซียน ดงัท่ีเราเป็นมาโดยตลอดนบัตัง้แตท่ี่
มีการก่อตัง้เม่ือ 50 ปีก่อน 

วิธีการและความเหมือนกนับางอยา่งท่ีเรามีในภมิูภาคนีท่ี้เป็น
รากฐานของความร่วมมืออนัเป็นเอกภาพระหวา่งประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศหุ้นสว่นตา่ง ๆ คือการท่ีเราเผชิญกบัภยัคกุคามท่ี
คล้ายคลงึกนั นบัตัง้แตก่ารก่อการร้ายและแนวคดิหวัรุนแรง การแบง่
แยกดนิแดนและการก่อการจลาจลตดิอาวธุ ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ
การลกุล�า้ชายแดน การปล้นและการโจรกรรมทรัพยากรธรรมชาต ิไป
จนถงึการระบาดของโรค การค้ายาเสพตดิและการใช้ยาเสพตดิ 

ในโอกาสพิเศษในวนันี ้ผมจะมุง่เน้นหลกั ๆ ท่ีมมุมองของ
อินโดนีเซียในการรับมือกบัภยัคกุคามจากการก่อการร้ายและการก่อ
ความไมส่งบในภมิูภาคของเราท่ีสร้างความหวาดกลวัมากขึน้เร่ือย ๆ  
ในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก ภยัคกุคามจากการก่อการร้ายใน
ภมิูภาคนีไ้ด้กลายเป็นปัญหาเร่งดว่นอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน พืน้ท่ี
ปฏิบตักิารของกลุม่ดาอิช (รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย หรือไอซสิ) ได้
ขยายตวัไปทัว่โลก และไมไ่ด้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะในตะวนัออกกลาง
เทา่นัน้ ขณะนีค้นกลุม่นีไ้ด้แทรกซมึเข้าสูเ่ขตป้องกนัอนัแข็งแกร่งทัว่

ยโุรปและเอเชีย เราจงึได้เหน็การโจมตีโดยผู้ ก่อการร้ายในเมืองแมน
เชสเตอร์ อินโดนีเซียและอียิปต์ และการโจมตีโดยกลุม่ไอซสิในเมือง
มาราวีซึง่อยูท่างตอนใต้ของฟิลปิปินส์ 

จากข้อมลูของส�านกัขา่วกรองกลางสหรัฐฯ ในชว่งปลาย พ.ศ. 
2559 ไอซสิมีขมุก�าลงักวา่ 31,500 คน และมีผู้ เหน็อกเหน็ใจประมาณ 
11,000 คน ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ คาดวา่มีผู้ เหน็อกเหน็ใจ
กลุม่ไอซสิประมาณ 1,000 คน ด้วยจ�านวนดงักลา่ว โลกนีไ้ด้ถกู
ครอบง�า ถกูรบกวนและเร่ิมหวาดกลวัการกระท�าของกลุม่ก่อการร้าย 
เน่ืองจากอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีประชากรมสุลมิมากท่ีสดุในโลก 
โดยมีประชากรทัง้สิน้ราว ๆ 200 ล้านคน หากประชากรคร่ึงเปอร์เซน็ต์
กลายเป็นผู้ให้ความเหน็อกเหน็ใจแก่กลุม่ไอซสิ นัน่หมายถงึการมีผู้
เหน็อกเหน็ใจราว ๆ 1 ล้านคน ซึง่เป็นจ�านวนท่ีนา่กลวั 

อดุมการณ์ของไอซสินัน้ไมไ่ด้เก่ียวกบัศาสนาอิสลามหรือ
วฒันธรรม อินโดนีเซียปฏิเสธและตอ่ต้านไอซสิอยา่งแข็งกร้าวและ
ไมมี่ท่ีวา่งส�าหรับคนกลุม่นีใ้นดนิแดนของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
จะยดึมัน่และให้การสนบัสนนุในด้านขา่วกรองและข้อมลูตา่ง ๆ ใน
ภมิูภาคเพ่ือปราบปรามการก่อการร้าย 

ประชากรมสุลมิท่ีมีอยูเ่ป็นจ�านวนมากในอินโดนีเซียคือเป้าหมาย
ส�าคญัท่ีจะถกูชกัจงูโดยกลุม่ไอซสิท่ีมีแนวคดิแบบหวัรุนแรง ผลการ
ส�ารวจในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 ระบวุา่ ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 
96 ตอ่ต้านอดุมการณ์ของไอซสิอยา่งแข็งขนั อยา่งไรก็ตาม ร้อยละ 4 
ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกท่ีจะไมต่อบค�าถาม 

ในหนงัสือท่ีช่ือวา่ อ�านาจแห่งอนาคต โดยนายโจเซฟ ไนย์ ระบุ
วา่การกระท�าทางกายภาพโดยใช้ปืนหรืออ�านาจแข็งจะชว่ยแก้ไข

ต�ารวจอนิโดนีเซียรักษาความปลอดภยัทีอ่าคารแห่งหน่ึง ซ่ึงมผู้ีต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายรายหน่ึงถูกยงิในระหว่างการปะทะกบัเจ้า
หน้าทีต่�ารวจต่อต้านการก่อการร้ายในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560



อุดมการณ์ของไอซิสนั้นไม่ไดเ้ก่ียว

กบัศาสนาอิสลามหรือวฒันธรรม 

อนิโดนีเซียปฏิเสธและต่อต้านไอ

ซิสอย่างแขง็กร้าวและไม่มีท่ีวา่ง

ส�าหรับคนกลุ่มน้ีในดินแดนของ

อินโดนีเซีย อินโดนีเซียจะยดึมัน่

และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นข่าว

กรองและขอ้มูลต่าง ๆ ในภมิูภาค

เพื่อปราบปรามการก่อการร้าย 

— พล.อ. (เกษยีณอายุราชการ) รีอามซิาร์ด รีอาคูดู 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนิโดนีเซีย
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มลูเหตขุองการก่อการร้ายได้เพียงร้อยละ 1 เทา่นัน้ ในขณะท่ีร้อย
ละ 99 ของการแก้ปัญหาคือการใช้อ�านาจออ่นท่ีประชาชนทัง้หมด
ของประเทศเข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างจิตวิญญาณแหง่ความ
เป็นชาตนิิยมและความรักชาต ิในประเทศของเรา เราเรียกมนัวา่จิต
วิญญาณแหง่ เบลา เนการา หรือการปกป้องประเทศ 

ในขอบเขตความรับผิดชอบของผมในฐานะรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ผมได้สร้างกลยทุธ์การป้องกนัท่ีมุง่เน้น
ทางด้านจิตใจและมีประชาชนเป็นเป้าหมาย ผมเรียกมนัวา่กลยทุธ์
การป้องกนัโดยใช้อ�านาจอยา่งชาญฉลาด ซึง่ประกอบไปด้วยวิธีการ
ทางการทตูกลาโหมและการสร้างขีดความสามารถของเราในการ
ป้องกนัโดยการท�าสงครามเบด็เสร็ด ซึง่รวมถงึการเสริมสร้างพลงั
อ�านาจ จิตวิญญาณและความตัง้มัน่ของประชาชน โครงการ เบลา เน
การา ท่ีมีขีดความสามารถของกองก�าลงัป้องกนัและอาวธุยทุโธปกรณ์
เป็นสิง่ค�า้จนุ จิตวิญญาณท่ีอยูเ่บือ้งหลงักลยทุธ์นีคื้อคา่นิยมดัง้เดมิ
ของเราในการให้ความเคารพ ความอดทนอดกลัน้ การดแูลเอาใจใส ่
การเสียสละเพ่ือชาตอิยา่งแท้จริง คา่นิยมทัง้หมดเหลา่นีส้ะท้อนให้เหน็
ถงึอดุมการณ์และหลกัปฏิบตัขิองเราท่ีเรียกวา่ปัญจศีล 

จากมมุมองข้างต้น ผมขอถือโอกาสนีเ้สนอแนวทางในการจดัตัง้
กรอบความร่วมมือ และการท�างานร่วมกนัในระดบัภมิูภาคท่ีเป็นรูป
ธรรมมากขึน้และเน้นการปฏิบตัมิากขึน้ ซึง่เป็นความร่วมมือและการ
ปฏิสมัพนัธ์ในขอบเขตท่ีกว้างกวา่ท่ีเป็นอยู ่ตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรม
ในเร่ืองนีคื้อการก�าหนดข้อตกลงไตรภาคีเก่ียวกบันา่นน�า้ซลูรูะหวา่ง
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลปิปินส์ แตเ่ดมิ วตัถปุระสงค์ของการ
ก�าหนดข้อตกลงนีคื้อการตอ่ต้านการกระท�าอนัเป็นโจรสลดั แตค่วาม
ร่วมมือนีไ้ด้ขยายขอบเขตไปสูก่ารตอ่สู้กบัการเตบิโตของไอซสิใน
ภมิูภาคนี ้

ปัจจบุนั อินโดนีเซียและมาเลเซียมกัต้องเผชิญกบัการกระท�าอนั
เป็นโจรสลดั และลกูเรือถกูจบัไปเป็นตวัประกนัโดยกลุม่หวัรุนแรงอาบ ู
ซายาฟ อินโดนีเซียขอบคณุรัฐบาลฟิลปิปินส์เป็นอยา่งย่ิงท่ีได้จดัสง่
กองก�าลงัทหารของตนออกไปปราบปรามกลุม่หวัรุนแรงดงักลา่วและ
ชว่ยเหลือตวัประกนั เพ่ือจดัการกบัภยัคกุคามตอ่เสถียรภาพ ความ
มัน่คงและสนัตภิาพในภมิูภาค อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลปิปินส์
ได้จดัการประชมุไตรภาคีเพ่ือหารือเก่ียวกบัความร่วมมือทางทะเล
เพ่ือความมัน่คงและความปลอดภยัของเรือและประชาชนท่ีเดนิทาง
ข้ามนา่นน�า้ตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีท่ีมีความกงัวลร่วมกนั เพ่ือให้บรรลผุลตาม
แนวทางความร่วมมือทางทะเลดงักลา่ว ทัง้สามประเทศได้ลงนามใน
กรอบข้อตกลงโดยมีระเบียบปฏิบตัปิระจ�าในการลาดตระเวนทางทะเล
แบบประสานงานกนัเป็นหนึง่ในภาคผนวกของข้อตกลงนี ้

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมของทัง้สามประเทศได้จดัการ
ประชมุหลายครัง้เพ่ือก�าหนดข้อตกลงร่วมกนั ซึง่ตอ่มาได้มีการจดัตัง้
คณะท�างานร่วมกนัเพ่ือจดัท�าระเบียบปฏิบตัปิระจ�าให้เสร็จสิน้สมบรูณ์
เก่ียวกบัเส้นทางการขนสง่ เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเล การ
จดัตัง้ฐานบงัคบัการร่วมกนัและอ่ืน ๆ ความก้าวหน้าท่ีส�าคญัขัน้ตอ่ไป
ของอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลปิปินส์คือการเร่งการด�าเนินการตาม
กรอบข้อตกลง การวางแผนการฝึกร่วมทางบกโดยกองทพัของทัง้สาม
ประเทศ การปฏิบตักิารร่วม และความเป็นไปได้ในการพฒันาความ
ร่วมมือแบบไตรภาคีกบัประเทศอ่ืน ๆ อาทิ ไทยและสงิคโปร์ ความร่วม

มือแบบไตรภาคีไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัการกระท�าอนัเป็นโจร
สลดัและการจบัตวัประกนัเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถงึการป้องกนัการแพร่
ระบาดของอาชญากรรมข้ามชาตอีิกด้วย อินโดนีเซียยืนยนัวา่ความ
เช่ือมโยงระหวา่งความตระหนกัรู้สถานการณ์ทางทะเลและการลาด
ตระเวนทางทะเลแบบประสานงานกนันัน้เกิดขึน้ได้โดยอาศยัโครงการ
พฒันาขีดความสามารถ นอกจากนี ้ประเทศอ่ืน ๆ นอกภมิูภาค
สามารถมีสว่นร่วมได้เฉพาะในโครงการพฒันาขีดความสามารถและ
การชว่ยเหลือทางเทคนิคเทา่นัน้ ตามข้อตกลงของประเทศชายฝ่ังใน
ภมิูภาคนี ้

ปัจจยัส�าคญัในการตอบโต้ภยัคกุคามด้านความมัน่คงคือการ
ปรึกษาหารือกนัในเร่ืองความมัน่คงทัง้ในระดบัทวิภาคีและระดบั
พหภุาคี โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะแก้ไขความตงึเครียดและป้องกนัการ
ลกุลามของความขดัแย้ง 

ผมเช่ือวา่ไมมี่ประเทศใดสามารถแก้ปัญหาภยัคกุคามด้านความ
มัน่คงได้โดยล�าพงั แตต้่องใช้ความร่วมมือระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ใน
ภมิูภาค 

ปัจจบุนั เรามีกรอบความร่วมมืออยูส่ามประการในภมิูภาค ซึง่
ได้แก่ การลาดตระเวนร่วมกนัในชอ่งแคบมะละกา ความร่วมมือด้าน
ความมัน่คงทางทะเลในอา่วไทย และข้อตกลงไตรภาคีในนา่นน�า้ซลู ู
ในอนาคต เราควรพิจารณาให้ประเทศอ่ืน ๆ เข้ามามีสว่นร่วมด้วยเชน่
กนั เชน่ สงิคโปร์ เวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ ในกลุม่อาเซียน เพ่ือ
ขยายขีดความสามารถและศกัยภาพของเรา 

ก�าลงัทหารท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในปัจจบุนัตามกรอบข้อตกลงไตรภาคีนี ้
มีจ�านวน 1 ล้านนาย โดยเป็นการปฏิบตังิานร่วมกนัเพ่ือดแูลพืน้ท่ีหนึง่
ในสามของทะเลจีนใต้ ด้วยจ�านวนประชากร 569 ล้านคนในอาเซียน
และก�าลงัทหาร 2.6 ล้านนาย อาเซียนมีความพร้อมอยา่งย่ิงท่ีจะ
ปกป้องภมิูภาคของตนเอง 

เวทีประชมุด้านความมัน่คงในภมิูภาคท่ีเรามีอยู ่เชน่ การประชมุ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมแหง่อาเซียน การประชมุอาเซียน
วา่ด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คงในภมิูภาคเอเชีย
แปซฟิิก การประชมุสดุยอดเอเชียตะวนัออก และการประชมุอ่ืน ๆ ใน
ภมิูภาคโดยอาเซียน ตลอดจนการประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก และ
การลาดตระเวนร่วมกนัในชอ่งแคบมะละกา ต้องมีการด�าเนินการ
อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุเพ่ือสร้างความไว้วางใจ
และความร่วมมือในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงท่ีมี
อยูใ่ห้มีความแข็งแกร่ง 

การเคารพในอ�านาจอธิปไตยของประเทศหนึง่ ๆ คือสิง่ส�าคญั และ
นัน่ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีจะอะลุ้มอลว่ยกนัได้ เราไมส่ามารถแทรกแซงบรูณภาพ
แหง่ดนิแดนของประเทศอ่ืน ๆ ได้หากประเทศเหลา่นัน้ไมยิ่นยอม ด้วย
การพฒันาในภมิูภาคของเราขณะนีท่ี้ด�าเนินไปอยา่งไมห่ยดุน่ิง ผมขอ
ย�า้เร่ืองความส�าคญัของความเข้าใจท่ีตรงกนัในการจดัการกบัความ
ท้าทายท่ีมีอยูร่่วมกนั การเพ่ิมความเหมือนและการลดความแตกตา่ง
ระหวา่งเราคือสิง่จ�าเป็นอยา่งย่ิงในการสร้างความพยายามเพ่ือให้เกิด
ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนั  

พล.อ. (เกษียณอายรุาชการ) รีอามิซาร์ด รีอาคดู ูรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ได้กลา่ว
ค�าปราศรัยนีเ้ม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ในระหวา่งการประชมุแชงกรีลา ไดอะลอ็ก ท่ีประเทศ
สงิคโปร์ ค�าปราศรัยนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั ครัง้นี ้
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วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IPDF

การฟ้ืนคืนชีพของพธีิกรรม ที่ครัง้หน่ึง
เคยเป็นสิ่งต้องห้าม

ในเวียดนาม
ายเหงียน ดุย่ นาม ท่ีสวมใสช่ดุผ้าไหม
สีสนัสดใสของสตรีและฟ้อนร�าในขณะ
ท่ีมีเทียนสอดอยูร่ะหวา่งนิว้มือ ก�าลงั

น�ากลุม่ผู้สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมในวดัเพ่ือ
แสดงความเคารพตอ่เทพธิดาแหง่ป่าเขา เทพธิดา
แหง่สายน�า้และเทพธิดาแหง่สรวงสวรรค์ 

นายนามซึง่มีอาย ุ24 ปี เป็นหนึง่ในบรรดา
คนทรงท่ีปัจจบุนัมีจ�านวนเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ท่ี
ประกอบพิธีหาวดงท่ีสง่เสียงกระหึม่และเตม็ไป
สีสนัสดใส ขณะนีเ้ขารู้สกึยินดีท่ีพิธีกรรมดงักลา่ว
ได้ฟืน้คืนชีพอีกครัง้หลงัจากท่ีครัง้หนึง่เคยถกูสัง่
ห้ามโดยพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีปกครองประเทศ  

“มนัเป็นเหมือนกบัภาพลวงตา เหมือนกบัมี
วิญญาณมายดึร่างของผมไว้” นายนามกลา่ว เขา
ท�างานท่ีอูซ่อ่มรถแหง่หนึง่ในกรุงฮานอย เมืองหลวง
ของเวียดนาม ในยามท่ีไมไ่ด้ประกอบพิธีหาวดง 

พิธีหาวดงซึง่เกิดขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 
(พ.ศ. 2044-2413) มีหวัใจส�าคญัคือความเช่ือใน
เทพธิดาแหง่สามอาณาจกัร ได้แก่ เทพธิดาแหง่
ป่าเขา เทพธิดาแหง่สายน�า้และเทพธิดาแหง่สรวง
สวรรค์ ซึง่มีต้นก�าเนิดมาจากองค์ประกอบของ
ลทัธิเตา๋ ศาสนาพทุธและศาสนาอ่ืน ๆ 

ในระหวา่งพิธีกรรมเหลา่นี ้คนทรงจะฟ้อนร�าไป
ตามจงัหวะดนตรีพืน้บ้านท่ีดงักระหึม่และมีบคุลกิท่ี
เปลีย่นไปตามลกัษณะของบคุคลตา่ง ๆ ในต�านาน
และในประวตัศิาสตร์ บคุลกิทา่ทีของคนเหลา่นี ้
เปลีย่นไปราวกบัมีดวงวิญญาณตา่ง ๆ มาสงิร่าง
เอาไว้ บางครัง้พวกเขาบอกวา่มนัรู้สกึอยา่งนัน้  
จริง ๆ “มีอยูค่รัง้หนึง่ท่ีผมขยบัตวัไมไ่ด้เลยและ
เอาแตร้่องไห้โดยไมมี่สาเหต ุแล้วตอ่มาก็กลบัเป็น
ปกตติอนท่ีถกูบคุคลใหมเ่ข้าสงิ” นายนามเลา่ 

บรรดาผู้ ท่ีมีความเช่ือพากนันัง่คกุเขา่อยูข้่าง
หลงัคนทรงและเอือ้มมือออกไปคว้าเงินท่ีคนทรง
โปรยลงมาอยา่งร่าเริง ของท่ีคนน�ามาถวายแก่
เทพธิดาและดวงวิญญาณตา่ง ๆ กระจดักระจาย
อยูบ่นพืน้ซึง่มีทัง้เงิน บะหม่ีส�าเร็จรูป ไปจนถงึม้า

กระดาษท่ีมีขนาดเทา่ตวัจริง “มนัเป็นพิธีกรรม
ส�าหรับสงัคมทกุชนชัน้ ตัง้แตค่นรวยไปจนถงึคนจน 
ตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีไปจนถงึประชาชน ตัง้แตส่งูสดุไป
จนถงึต�า่สดุ” นายดอน คี ทนัห์ สถาปนิกและนกั
วิจยักลา่ว 

นายทนัห์กลา่ววา่พิธีกรรมนีมี้ผู้ ให้ความสนใจ
ในวงกว้างเพราะดงึดดูผู้ เข้าร่วมทัง้สองเพศ  

สถานะของพิธีหาวดงได้รับการยืนยนัใน พ.ศ. 
2559 เม่ือได้รับการยอมรับวา่เป็นสว่นหนึง่ของ
มรดกทางวฒันธรรมแหง่มนษุยชาตโิดยองค์การ
การศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่
สหประชาชาต ิหรือยเูนสโก 

ใน พ.ศ. 2548 พรรคคอมมิวนิสต์ได้ยกเลกิ
การสัง่ห้ามพิธีหาวดงซึง่ก่อนหน้านัน้ถกูมองวา่
เป็นพิธีกรรมท่ีงมงาย พิธีกรรมนีไ้ด้รับความสนใจ
มากขึน้ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา เน่ืองจากการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจท�าให้มีความมัง่คัง่มากขึน้และมีการ
เปิดกว้างทางสงัคมมากขึน้ 

พิธีหาวดงหลกั ๆ แล้วจะไมเ่ก่ียวกบัเงิน แต่
ของท่ีคนน�ามาถวายแก่ดวงวิญญาณและวดัอาจ
มีมลูคา่หลายแสนดอลลาร์ส�าหรับพิธีกรรมหนึง่
ครัง้ แม้วา่รัฐบาลจะไมเ่หน็ด้วยกบัการสิน้เปลือง
เงินทอง แตก่ารสนบัสนนุพิธีกรรมก็อาจเป็นการ
แสดงสถานะทางสงัคมอยา่งหนึง่ 

นายนามกลา่ววา่เขาได้ละทิง้วิถีชีวิตท่ี
บ้าระห�่าของวยัหนุม่หลงัจากท่ีนกับญุได้เรียกร้อง
ให้เขามาเป็นคนทรง สิง่นีเ้ป็นแรงกระตุ้นให้เขา
ท�างานหนกัในแตล่ะวนัตามอาชีพของตน และ
ท�าให้เขาเป็นเจ้าของอูซ่อ่มรถสองแหง่ 

นายนามยงัคงทุม่เทให้กบัการเป็นคนทรงตอ่ไป
โดยไมส่นใจวา่ใครจะคดิอยา่งไรท่ีเขาแตง่กายเป็น
ผู้หญิงและท�าพิธีเรียกดวงวิญญาณ ตอนนีมี้เพียง
ครอบครัวท่ีใกล้ชิดเทา่นัน้ท่ีรู้วา่มนัเป็นสว่นหนึง่ของ
ชีวิตเขา “มนัคือหน้าท่ีท่ีผมต้องท�าไปตลอดชีวิต” 
นายนามกลา่ว

น
รอยเตอร์
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นายเหงยีน ดุ่ย นาม ท�าหน้าทีค่นทรง
และฟ้อนร�าในพธีิทีว่ดัลนัห์เจยีง ใน

จงัหวดัห่านาม ประเทศเวยีดนาม 
นายนามวยั 24 ปี เป็นหน่ึงในบรรดา

คนทรงทีปั่จจุบันมจี�านวนเพิม่ขึน้
เร่ือย ๆ ทีป่ระกอบพธีิหาวดง

รอยเตอร์
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ข่าวรอบโลก
IPDF

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หุ่นยนต์โรโบคอปออกปฏิบัติงานจรงิ
นยนต์ต�ารวจท่ีสามารถชว่ยระบตุวั
อาชญากรท่ีทางการต้องการตวัและเก็บ
หลกัฐานส�าตญัตา่ง ๆ ได้เร่ิมออกปฏิบตัิ

งานจริงแล้วในเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ และจะออกตรวจตราบริเวณท่ีพลกุพลา่น
ในเมือง หุน่ยนต์ตวันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการ
รัฐบาลซึง่มีเป้าหมายท่ีจะน�าหุน่ยนต์จ�านวนหนึง่
มาท�างานแทนเจ้าหน้าท่ีปราบปรามอาชญากรรม 
กรมต�ารวจดไูบระบวุา่ หากการทดลองใช้หุน่ยนต์
ต�ารวจประสบความส�าเร็จ ทางกรมต้องการให้มี
หุน่ยนต์ต�ารวจท่ีไมพ่กพาอาวธุเข้าท�างานในอตัรา
ร้อยละ 25 ของกองก�าลงัต�ารวจสายตรวจภายใน 
พ.ศ. 2573  

หุน่ยนต์เคลื่อนท่ีด้วยล้อท่ีใสช่ดุเหมือนกบั
ต�ารวจซึง่สามารถจบัมือและท�าทา่วนัทยหตัถ์ได้
นี ้เป็นสว่นหนึง่ของแผนรัฐบาลท่ีต้องการจะใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาการให้บริการและการรักษา
ความมัน่คง 

“หุน่ยนต์ประเภทนีส้ามารถท�างานได้วนัละ 24 
ชัว่โมงทกุ ๆ วนั มนัจะไมข่อลาหยดุ ลาป่วยหรือลา
คลอด หุน่ยนต์เหลา่นีท้�างานได้ตลอดเวลา” พ.ต.อ. 
คาลดิ นสัซาร์ อลั ราซกีู หวัหน้าหนว่ยสมาร์ท  
เซอร์วิส ของกรมต�ารวจดไูบกลา่ว 

หุน่ยนต์ตวันีซ้ึง่เป็นหุน่ยนต์ต�ารวจตวัแรก
ในตะวนัออกกลาง มีกล้องและซอฟต์แวร์จดจ�า
ใบหน้า หุน่ยนต์จะสามารถเปรียบเทียบใบหน้ากบั
ฐานข้อมลูของต�ารวจและอา่นป้ายทะเบียนรถยนต์
ได้ ภาพวีดีโอจากกล้องท่ีตดิตัง้กบัหุน่ยนต์จะชว่ย
ให้ต�ารวจสามารถจบัตามองสิง่ท่ีอาจท�าให้เกิด
ความเสี่ยง เชน่ กระเป๋าท่ีถกูทิง้ไว้

ประชาชนสามารถแจ้งเหตอุาชญากรรมด้วย
วาจาหรือผา่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นระบบ
สมัผสัท่ีฝังอยูต่รงหน้าอกของหุน่ยนต์ 

“ตอนนีเ้ราจะเหน็คนรุ่นใหมท่ี่ใช้อปุกรณ์
อจัฉริยะ” พ.ต.อ. ราซกีูกลา่ว “คนเหลา่นีส้นกุกบั
การใช้เคร่ืองมือแบบนี”้  รอยเตอร์

หุ่

เรือแคนูล�ำเล็ก ๆ 
ที่สำมำรถท�ำได้
เรือแคนูล�าเล็ก ๆ 
ที่สามารถท�าได้

เรือแคนูแบบดัง้เดิมของชาวโพลินีเซียประสบความส�าเร็จในการเดินทางรอบ
โลกโดยไม่ใช้อุปกรณ์น�าทางที่ทันสมัย มีเพียงเส้นขอบฟ้าคอยน�าทางให้
ตลอดการเดินทางสามปีที่สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ใกล้กับ
เกาะโอวาฮู ในรัฐฮาวาย 

ลูกเรือประมาณ 12 คนส�าหรับการเดินทางในแต่ละช่วงต้องอาศัยความ
เข้าใจในธรรมชาติเท่านัน้ ไม่ว่าจะเปน็คลื่นทะเล แสงดาว สายลม นก และ 
“นาอาว” ซ่ึงแปลว่าความกล้าหาญในภาษาฮาวาย เพื่อล่องเรือเปน็ระยะ
ทางประมาณ 40,000 ไมล์ทะเล (74,000 กิโลเมตร) ผ่าน 19 ประเทศ 
เพื่อส่งสารแห่ง มาลามา โฮนูอา ซ่ึงหมายถึงการบอกให้ทุกคนหันมาดูแล
โลก 

นางคาอูลานี เมอร์ฟี ต้นหนมือใหม่บนเรือโฮคุเลอา ซ่ึงเปน็เรือแคนูล�า
เรือคู่ กล่าวว่าการเดินทางที่บรรลุผลส�าเร็จครัง้นี้สอนให้ตนเห็นคุณค่าของ
เทคนิคการเดินเรือของชาวโพลีนีเซียโบราณ “อันที่จริง เราเดินเรือตามเส้น
ทางเดียวกันกับที่บรรพบุรุษเคยเดินทางมาก่อน” นางเมอร์ฟีวัย 38 ปีกล่าว 
“เราต้องเรียนรู้ทักษะที่บรรพบุรุษของเราเช่ียวชาญใหม่อีกครัง้” 

นางเมอร์ฟีเล่าว่าส่วนที่ยากที่สุดของการเดินทางคือการรับมือกับสภาพ
ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆ และการพยายามรักษาความเร็วที่เหมาะสมของเรือ
เพื่อให้อยู่ในระยะใกล้เคียงกับเรือติดตาม 

นายเบิร์ต หว่อง ได้ไปที่ชายหาดอะลา โมอานา เพื่อเฉลิมฉลองกา  

รกลับบ้านของเรือโฮคุเลอา และฉลองให้กับนายคาลีโอ ลูกชายของตนซ่ึงท�า

หน้าที่เปน็ต้นหนของเรือโฮคุเลอา ตามรายงานของ ฮาวาย นิวส์ นาว ซ่ึง
เปน็รายการข่าวท้องถิ่นทางโทรทัศน์ “แค่ได้มาที่นี่และรู้สึกถึง มานา (พลัง) 
ที่อยู่ที่นี่ ก็ท�าให้มีความสุขแล้ว และนั่นท�าให้ผมกลัน้น�้าตาไว้ไม่ได้” นายห
ว่องกล่าว  

การเดินทางครัง้นี้ใช้วิธีค้นหาเส้นทางแบบดัง้เดิมที่น�าชาวโพลีนีเซียกลุ่ม
แรกข้ามน�้าข้ามทะเลหลายพันไมล์จนมาถึงฮาวายเมื่อหลายร้อยปีก่อน และ
ยังช่วยฝึกฝนนักเดินเรือรุ่นใหม่หลายคน 

โฮคุลีอาหมายถึงดวงดาวแห่งความเมตตา เรือแคนูล�านี้สร้างขึ้นและ
ออกเดินทางครัง้แรกในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513 – 2522) เมื่อ
ไม่มีต้นหนชาวโพลีนีเซียเหลืออยู่แล้ว ดังนัน้ สมาคมเดินเรือจึงต้องมองหา
ต้นหนเรือนอกชุมชนโพลีนีเซีย 

นายมาอู ปิไอลัก จากเกาะเล็ก ๆ ที่ช่ือว่า สตาวัล ในประเทศไมโคร
นีเซีย เปน็หนึ่งในหกคนสุดท้ายในโลกที่ฝึกฝนศิลปะการน�าทางแบบดัง้เดิม 
และตกลงจะน�าทางเรือโฮคุลาไปยังตาฮิติใน พ.ศ. 2519

“ถ้าไม่มีเขา การเดินทางของเราคงไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน” 
สมาคมเดินเรือโพลีนีเซียระบุในเว็บไซต์ส�าหรับเรือโฮคุลีอา “นายมาอูเปน็ต้น
หนที่เช่ียวชาญการน�าทางแบบดัง้เดิมเพียงคนเดียวที่เต็มใจและสามารถก้าว
ข้ามวัฒนธรรมของตนเองเพื่อมาหาเรา”

ลูกเรือหวังว่าความส�าเร็จของการเดินทางครัง้นี้จะจุดประกายให้คนพื้น
เมืองกลุ่มอื่น ๆ ค้นหาและน�าธรรมเนียมเก่า ๆ กลับมาอีกครัง้  ถ้าไมมี่เขา
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รอยเตอร์ 

เดก็คนหน่ึงยนืมองคนงาน
ทีก่�าลงัช่วยสร้างก�าแพง
คอนกรีตเพือ่ป้องกนัน�า้
ทะเลในกรุงจาการ์ตา เมือ่
เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ประเทืองปัญญา
IPDF

แผนการก่อสร้างก�าแพงยักษ์เพื่อป้องกันน�า้
ทะเลในกรุงจาการ์ตา จะยุตหิรือไปต่อ

กรุงจาการ์ตา ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียท่ีมีประชากร
หนาแนน่ ก�าลงัจะจมหายไปเร็วกวา่ทกุเมืองในโลกนี ้อยา่งไรก็ตาม 
แผนการอนัย่ิงใหญ่ท่ีจะก่อสร้างแนวก�าแพงยกัษ์เพ่ือป้องกนัน�า้ทะเล

ท่ีกดัเซาะชายฝ่ังก�าลงัถกูโจมตีจากชาวประมงท่ีเกรงวา่จะเกิดผลกระทบกบั
ปริมาณสตัว์น�า้ท่ีจบัได้และบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั รวมทัง้จากผู้เช่ียวชาญท่ีระบวุา่
ก�าแพงกนัคลืน่ไมส่ามารถป้องกนัปัญหาดนิจมหรือการทรุดตวัของแผน่ดนิได้ 

ผู้ เช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่ นระบวุา่ พืน้ท่ีทางตอนเหนือของมหานครแหง่นีไ้ด้จม
หายไป 4 เมตรในชว่ง 40 ปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ี “พืน้ท่ีเสี่ยง” บางสว่นก็ทรุดตวั
ลงถงึ 20 เซนตเิมตรตอ่ปี  

ประชากรราว 10 ล้านคนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงจาการ์ตาซึง่เป็นเมืองชายฝ่ัง
ทะเลและตัง้อยูบ่นท่ีราบลุม่ท่ีอยูต่�่ากวา่ระดบัน�า้ทะเล ต้องเผชิญกบัภาวะน�า้
ทว่มจากน�า้ทะเลหนนุและน�า้ทว่มตามฤดกูาล ในปี พ.ศ. 2556 พืน้ท่ีบางสว่น
ของกรุงจาการ์ตาจมอยูใ่ต้น�า้เกือบ 2 เมตรหลงัจากฝนตกหนกั 

ปัจจยัท่ีท�าให้รุงจาการ์ตามีความเสี่ยงตอ่การเกิดน�า้ทว่มมากขึน้ ได้แก่ 
การเตบิโตของประชากร การขยายตวัของเมือง และการเปลี่ยนแปลงการใช้

ท่ีดนิ น�า้ย่ิงทว่มมากเทา่ไร พืน้ดนิก็ย่ิงมีโอกาสทรุดตวัลงมากเทา่นัน้ 
ผู้ เช่ียวชาญและประชาชนในพืน้ท่ีเหน็พ้องกนัวา่การขดุเจาะน�า้บาดาลขึน้

มาเพ่ือใช้ด่ืมและใช้ทางพาณิชย์มากเกินไปเป็นสาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้แผน่ดนิ
ทรุด แตส่ิง่ท่ีทัง้สองฝ่ายเหน็ไมต่รงกนัคือวิธีท่ีจะรับมือกบัปัญหานี ้โครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีนา่จะบรรเทาปัญหาน�า้ทว่มของกรุงจาการ์ตา 
ก�าลงัเผชิญกบัความไมแ่นน่อน 

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ซึง่ถือวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญแถวหน้าในเร่ือง “การอยูก่บั
น�า้” ได้ถ่ายทอดความช�านาญของตนให้แก่อินโดนีเซียผา่นทางแผนป้องกนั
น�า้ทว่มท่ีประกอบไปด้วยการสร้างก�าแพงยกัษ์เพ่ือป้องกนัน�า้ทะเลซึง่จะล้อม
รอบอา่วจาการ์ตา ซึง่อาจมีคา่ก่อสร้างสงูถงึ 4 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 1.26 ล้านล้านบาท) 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ท่ีไมเ่หน็ด้วยกลา่ววา่โครงการพฒันาชายฝ่ังจาการ์ตา
แบบบรูณาการนีไ้มไ่ด้ชว่ยแก้ปัญหาแผน่ดนิทรุดตวั ซึง่เป็นสาเหตขุองการเกิด
น�า้ทว่ม

ในเวลาเดียวกนั “รัฐบาลก็ก�าลงัตดัสทิธิในการเข้าถงึทะเล” ส�าหรับผู้คน
หลายหม่ืนคนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณอา่วจาการ์ตาท่ีด�ารงชีพด้วยการท�าประมง
และแปรรูปปลา” นายอาห์หมดั มาร์ทิน ฮาดิวินาตา จากสหภาพชาวประมง
พืน้บ้านแหง่อินโดนีเซียกลา่ว 

นายฮาดวิินาตากงัวลวา่ประชาชนจะถกูขบัไลอ่อกจากบ้านเรือนของ
ตนเองเพ่ือเปิดทางให้กบัสิง่ก่อสร้างใหม่

โครงการ “ก�าแพงยกัษ์เพ่ือป้องกนัน�า้ทะเล” หรืออีกช่ือหนึง่วา่ “ครุฑยกัษ์” 
ซึง่เร่ิมต้นใน พ.ศ. 2557 จะประกอบไปด้วยการเพ่ิมระดบัความสงูและความ
แข็งแรงของเข่ือนป้องกนัชายฝ่ังท่ีมีอยูแ่ตเ่ดมิในบริเวณอา่วจาการ์ตา รวมถงึ
การก่อสร้างก�าแพงกัน้น�า้ทะเลรอบนอกท่ีมีความยาว 24 กิโลเมตร และการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์บนเกาะเทียมท่ีเกิดจากการถมทะเล 

เม่ือมองลงมาจากทางอากาศ โครงการก่อสร้างขนาดมหมึานีต้อนแรกจะ
มีรูปร่างเหมือนครุฑซึง่เป็นสตัว์กึง่เทพตามต�านาน
ฮินด ูซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของอินโดนีเซีย

ตอ่มามีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบก�าแพง
ใหมเ่พ่ือตอบสนองตอ่เสียงคดัค้านและการร้องขอ
ของรัฐบาลท่ีต้องการให้ผนวกกบัอีกโครงการหนึง่
ภายใต้การก�ากบัดแูลของนกัพฒันาท่ีดินภาค
เอกชนท่ีจะสร้างเกาะเทียม 17 เกาะ นายวิกเตอร์ 
โคเนน ผู้แทนของอินโดนีเซียในบริษัท วิตเทวีน
+บอส ซึง่เป็นบริษัทให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรม
จากเนเธอร์แลนด์ท่ีเป็นผู้น�าของคณะผู้ด�าเนิน
โครงการพฒันาชายฝ่ังจาการ์ตาแบบบรูณาการ
กลา่ว

ขณะนี ้หุ้นสว่นของบริษัท ซึง่รวมถงึเกาหลีใต้ 
ก�าลงัรอการตดัสนิใจของรัฐบาลเก่ียวกบัแผนฉบบั
สมบรูณ์ นายโคแนนกลา่วเพ่ิมเตมิ 

เอกสารในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 ซึง่
อธิบายแผนแมบ่ทลา่สดุของโครงการพฒันาชายฝ่ัง
จาการ์ตาแบบบรูณาการได้ยืนยนัการออกแบบ
ใหมแ่ละเน้นย�า้ความส�าคญัของการหยดุยัง้การ
ทรุดตวัของแผน่ดิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเก่ียว
กบัน�า้และสขุาภิบาล 

หลาย ๆ คนซึง่รวมถงึนายฮาดิวินาตาหวงัวา่ 
นายอานิส บาสวีดนั ผู้ชนะการเลือกตัง้ผู้วา่การกรุง
จาการ์ตาท่ีแขง่ขนักนัอยา่งดเุดือดในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2560 จะยตุหิรือแก้ไขโครงการเม่ือนายบาสวีดนัเข้ารับต�าแหนง่ในเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าท่ีหยดุท�างานไปหลายเดือนในปี พ.ศ. 2559 
เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบักฎระเบียบและสิง่แวดล้อม 

นายโคเนนระบวุา่ การหยดุยัง้การทรุดตวัของแผน่ดนิเป็นสิง่ส�าคญั แตม่นั
อาจใช้เวลา 15 ถงึ 20 ปี นัน่หมายความวา่กรุงจาการ์ตาควรหาทางป้องกนัน�า้
ทว่มไปพร้อม ๆ กนัด้วย นายโคเนนกลา่วเพ่ิมเตมิวา่อนาคตในเร่ืองการป้องกนั
น�า้ทว่มส�าหรับเมืองท่ีมีประชากรหนาแนน่นีจ้ะอยูท่ี่พืน้ท่ีนอกชายฝ่ัง เพราะ
ไมมี่ท่ีวา่งพอท่ีจะรองรับน�า้ทว่มได้อีกแล้ว

“เพียงแตต้่องรู้วา่ เราจะออกหา่งจากฝ่ังได้ไกลแคไ่หน เราจะสร้างให้ใหญ่
ขนาดไหน และอยากให้มนัคงอยูน่านแคไ่หน เพราะย่ิงมีขนาดเลก็ อายกุารใช้
งานก็ย่ิงจะสัน้ลง” นายโคเนนกลา่ว
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เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ิมเมจ 

เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIPDF

แรงดดูอนั
ทรงพลงั

คณะนกัวิจยัในเกาหลีใต้เปิดเผยวา่ แรงยดึเกาะของหนวดปลาหมกึยกัษ์เป็นแรง
บนัดาลใจให้นกัวิจยัพฒันาแผน่กาวท่ีสามารถยดึตดิได้ทัง้บนพืน้ผิวท่ีเปียกและ
พืน้ผิวท่ีเป็นน�า้มนั ซึง่คาดวา่จะมีการใช้งานอยา่งมากมายในทางการแพทย์และ
อตุสาหกรรม 

ปลาหมกึยกัษ์เป็นสตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงัท่ีฉลาดและมีความหลากหลายทาง
พฤตกิรรมมากท่ีสดุชนิดหนึง่ แตค่ณุสมบตัท่ีิดงึดดูความสนใจของคณะนกัวิจยัจาก
มหาวิทยาลยัซงัคยนูกวานมากท่ีสดุก็คือแรงดดูอนัทรงพลงัของมนันัน่เอง “เม่ือสอง
ปีก่อน เราซือ้ปลาหมกึยกัษ์ตวัหนึง่มาจากลอ็ตเต ซเูปอร์มาร์เก็ต แล้วเอาปุ่ มดดูจาก
หนวดของมนัไปสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ และวิเคราะห์วา่ปุ่ มดดูของมนัท�างาน
อยา่งไร” นายแบก็ ซงัยลู นกัวิจยัคนหนึง่ในคณะกลา่ว

คณะนกัวิจยัพบวา่พลงัดดูอนันา่ทึง่ของปลาหมกึยกัษ์มาจากก้อนกลมเลก็ ๆ  
ภายในปุ่ มดดูท่ีเรียงกนัเป็นแถวไปตามหนวดแตล่ะเส้นของปลาหมกึ แผน่กาว
ใหมท่ี่ “ตดิได้แม้บนพืน้ผิวท่ีเปียก” ได้รับการยกยอ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้วา่เป็นการค้นพบท่ีย่ิงใหญ่ และยงัเป็นผลงานท่ีสร้าง
ความหวงัวา่จะน�าไปใช้งานได้สารพดัประโยชน์ ตัง้แตอ่ตุสาหรรมหนกัไปจนถงึการ
ตกแตง่บาดแผล 

ศาสตราจารย์ปัง ชางฮยอน ระบวุา่แผน่กาวโพลีเมอร์ท่ีคลมุด้วยปุ่ มดดูขนาด
จ๋ิวมีความแข็งแรงมากจนแผน่กาวขนาดเทา่หวัแมมื่อนัน้สามารถยกวตัถท่ีุมีน�า้หนกั
มากถงึ 400 กรัมขึน้จากน�า้ได้ แผน่กาวหนึง่แผน่สามารถแปะแล้วดงึออกซ�า้แล้วซ�า้
อีกได้มากกวา่ 10,000 รอบ  เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส 

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนปาเลา ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้องลง
นามในสัญญาว่าจะให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ทางการหวังว่าจะช่วย
ป้องกันการท�าลายระบบนิเวศอันเกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว  

“ค�าสัญญาต่อปาเลา” ซึ่งมีการระบุว่าปาเลาเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้วิธีนี้ จะถูก
ประทับลงบนหนังสือเดินทางของผู้มาเยือนประเทศและทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อในสัญญาทันที
ที่เดินทางมาถึงปาเลา ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างออสเตรเลียและญี่ปุ่น 

เนื้อหาบางส่วนในสัญญาระบุว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาในฐานะผู้มาเยือนประเทศว่าจะปกป้อง
และอนุรักษ์เกาะบ้านเกิดที่สวยงามของท่าน” และ “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะก้าวย่างเบา ๆ ท�า
ทุกอย่างด้วยความอ่อนโยน และส�ารวจสถานที่ด้วยความใส่ใจ” 

น�าที่ใสราวกระจก ปะการงัที่สวยงามและสิ่งมชีวีติในทะเลที่อดุมสมบูรณท์�าใหป้าเลาเป็นหนึ่ง
ในจดุด�าน�าที่ดทีี่สดุในโลก และครั้งหนึ่งเคยเป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเที่ยวเฉพาะกลุ่ม  

จ�านวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากประเทศจีน ซึ่งสร้างความตึงเครียดให้กับทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

สัญญาเชิงสัญลักษณ์นี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเด็ก ๆ ในปาเลา และนายทอมมี เร
เมงเกเซา ประธานาธิบดีปาเลากล่าวว่า นั่นเป็นเพราะเรามีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้
ให้ชาวปาเลารุ่นต่อ ๆ ไป

“การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหัวใจของวัฒนธรรมปาเลา” นายเรเมงเกเซากล่าว “เรา
ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมของเราในการด�ารงชีวิต และหากประเทศที่งดงามของเราต้องสูญเสีย
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เราก็จะเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่จะได้ชื่นชมทั้งความงามของธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ท�าให้เราสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได”้

ใน พ.ศ. 2559 ปาเลาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบ 150,000 คน ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 70 จาก พ.ศ. 2553 และประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 20,000 คน
แห่งนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับมือกับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา  
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ค�าสัญญาต่อปาเลา

ค่าใช้จ่ายจรงิ
างการจีนเปิดเผยว่า ผู้โดยสารที่เชื่อ
โชคลางได้ท�าให้เที่ยวบินจากเมือง

เซี่ยงไฮ้ต้องล่าช้าไปหลายชั่วโมงในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2560 หลังจากที่โยนเหรียญเข้าไปในส่วน
เครื่องยนต์ของเครื่องบินเพื่อขอพร
หญิงสูงวัยคนหนึ่งถูกต�ารวจควบคุมตัวที่สนามบิน
นานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง หลังเกิดเหตุการณ์แปลก
ประหลาดที่ท�าให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้โดยสารเกือบ 
150 ชีวิตลงจากเครื่องบินที่ก�าลังจะเดินทางไปยัง
เมืองกวางโจวซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน 
คุณยายวัย 80 ปี ได้โยนเหรียญทั้งหมดเก้าเหรียญ

เข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบินสายการบินไชน่า 
เซาเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ซีซ3ี80 ขณะที่เดิน
ไปขึ้นเครื่องที่ลานจอดเครื่องบิน ต�ารวจสนามบิน
กล่าวว่ามีแปดเหรียญที่พลาดเป้าไป แต่มีหนึ่งเหรียญ
ที่พุ่งเข้าไปในส่วนเครื่องยนต์อย่างเหมาะเจาะ และ
กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้โดยสารรายหนึ่งเห็นสิ่งที่คุณยายท�า
และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ 

หนังสือพิมพ์ ปักกิ่ง ยูท เดลี รายงานว่าหญิง
สูงวัยคนดังกล่าวเดินทางพร้อมกับสามี ลูกสาวและ
ลูกเขย

“ผู้โดยสารสูงอายุคนหนึ่งโยนเหรียญเข้าไปใน

เครื่องยนต์ของเครื่องบินและท�าให้เที่ยวบินล่าช้า ผู้
โดยสารที่ก่อเหตุอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจแล้ว” สายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ 
ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในบัญชีเวยปั๋วของตน 
ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ของจีนที่คล้ายคลึงกับ  
ทวิตเตอร์ 

หลังจากนั้นไม่นาน เหตุการณ์นี้ก็ได้รับความ
สนใจอย่างแพร่หลายในเวยปั๋ว และต�ารวจได้
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแถลงการณ์ว่า ผู้โดยสารดัง
กล่าวโยนเหรียญใส่เครื่องยนต์เพื่ออธิษฐานขอให้
ปลอดภัย เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ท

รอยเตอร์
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การแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์ 
นาวกิโยธินสาธารณรัฐเกาหลีท�าท่าวันทยาหตัถ์ในระหว่างพธีิเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวติในสงครามเกาหลีในช่วง 

พ.ศ. 2493 ถงึ พ.ศ. 2496 ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพธีิในวันร�าลึกถงึผู้วายชนม์ที่สุสานแห่งชาตใินกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เม่ือวันที่ 
6 มถุินายน พ.ศ. 2560 มีการประมาณการว่ามีชาวเกาหลีใต้ราว 415,000 คนเสียชีวติในระหว่างสงครามเกาหลี

ภาพโดย: จุง ยอนเจ | เอเอฟพ/ีเกต็ตีอ้มิเมจ
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อ่านบทความ ที่ เก่ียวข้อง
ฉบับออนไลน์ได้ที่

สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฟรี
อนิโดแปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีแจกจา่ยให้ฟรีแก่บคุคลตา่ง ๆ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องกบัความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก

กรุณาระบุ:
• ช่ือ
• อาชีพ
• ค�าน�าหน้านามหรือยศ
• ท่ีอยู่
• อีเมล (หากมี)
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หรือเขียนถงึ: IPD FORUM Program Manager
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 Camp H.M. Smith, HI 
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