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การคาดการณ์เกี่ยวกับสนามรบในอนาคต
่
เทคโนโลยีในการส่งเสริมสันติภาพและความมันคง
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สารบัญ
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เรื่ องเด่ น

10 การทบทวนเรื่องการบริหารจัดการวิกฤต
ผู้เชีย่ วชาญด้ านภัยพิบตั สิ นับสนุนกรอบการท�ำงาน
ใหม่ในระดับโลก ในการตอบสนองภัยพิบตั ิ

16 นวัตกรรมด้ านความมั่นคง

การพัฒนาด้ านการก�ำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ ้น คือสิง่ จ�ำเป็ นต่อการส่งเสริ มสันติภาพ
และเสถียรภาพ

22 เทคโนโลยีขนาดเล็ก
นัยประหวัดอันยิ่งใหญ่

การเปลี่ยนแปลงอวกาศด้ วยดาวเทียมขนาดเล็ก

26 กลยุทธ์ นโยบาย และแนว
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับไซเบอร์

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ท�ำให้ รัฐบาลต้ องมี
แผนการป้องกันที่แข็งแกร่ง เพื่อจะก้ าวทัน
วิวฒ
ั นาการทางไซเบอร์

32 การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์
ที่ลักลอบซือ้ ขายสัตว์ ป่า
อินเดียแก้ ปัญหาการซื ้อขายทางอินเทอร์ เน็ต
ที่ผิดกฎหมาย

38 ความมั่นคงทางพลังงาน

ความร่วมมือและธรรมาภิบาลคือปั จจัยส�ำคัญ
ในการสร้ างพลังงานนิวเคลียร์ ที่ปลอดภัยและการ
สร้ างเสถียรภาพในภูมิภาค

46 นักปี นเขาทางทหาร

หุ้นส่วนในอินโดแปซิฟิกแบ่งปั นประสบการณ์เกี่ยว
กับความหนาวเย็น ในการปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่สงู

50 การสร้ างความเชื่อมโยง

22

พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญ
ั ชาการกองเรื อ
สหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก สนับสนุนการสร้ างสรรค์
สิง่ ใหม่ตามโครงการค้ นหาวิธีการแก้ ปัญหาโดย
ทหารเรื อระดับล่าง

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซียและอินโดนีเซียพิจารณาจัดตังหน่
้ วย
เฉพาะกิจร่วมเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ าย

54 ผู้น�ำคนส�ำคัญ

พล.ท. ดาโต๊ ะ อาซิซาน บิน โมฮัมมัด เดลิน จากกองทัพมาเลเซีย
ร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้ าน ตังแต่
้ การต่อสู้กบั การก่อ
ร้ าย ไปจนถึงการฝึ กการสงครามในพื ้นที่ป่า

58 กระบอกเสียง

พล.อ. เกษี ยณอายุราชการ รี อามิซาร์ ด รี อาคูดู
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย
ค้ นหาจุดยืนร่วมกันในเรื่ องความมัน่ คงในภูมิภาค

62 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การฟื น้ คืนชีพของพิธีกรรมในเวียดนามที่ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นสิง่ ต้ องห้ าม

64 ข่ าวรอบโลก

ข่าวสันจากทั
้
ว่ โลก

65 ประเทืองปั ญญา

อินโดนีเซียใคร่ครวญเรื่ องการก่อสร้ างแนวก�ำแพงยักษ์ เพื่อ
ป้องกันน� ้ำทะเลที่กดั เซาะชายฝั่ ง

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลก และเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

นาวิกโยธินสาธารณรัฐเกาหลีแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตใน
สงครามเกาหลี ในพิธีร�ำลึกถึงผู้วายชนม์ที่สสุ านแห่งชาติ

เกี่ยวกับหน้ าปก:

62

ภาพนี ้บ่งชี ้แนวโน้ มของทหาร
ในอนาคตที่ด�ำเนินการปฏิบตั ิ
การด้ วยการกดปุ่ มเพื่อปราบ
ปรามการคุกคามของข้ าศึก
และแสดงให้ เห็นถึงความซับ
ซ้ อนของสนามรบในอนาคต
ภาพประกอบโดย ฟอรัม

นานาทัศนะ

IPDF

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก

ผูอ้ ่านที่เคารพ

ยิิ

นดีตอ้ นรับสู่นิตยสาร อินโดแปซิ ฟิก
ดีเฟนส์ ฟอรั ม ฉบับไตรมาสที่หนึ่ง
ของ พ.ศ. 2561 อย่างที่ท่านสังเกต
เห็น ชื่อของนิตยสาร ฟอรั ม ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเพือ่ จะสะท้อนถึงวิวฒั นาการ
ของภูมิภาคได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้นในเรื่ อง
ระบบยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่
มีความเชื่อมโยงกัน ตลอดจนข้อตกลงด้าน
ความมัน่ คงและองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ
ในภูมิภาคที่ขยายขอบเขตมากขึ้น
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟิกขณะนี้ประกอบไปด้วยเขตเศรษฐกิจ
บางแห่งที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ที่เชื่อมต่อ
กันโดยเส้นทางการค้าที่พลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังที่ยทุ ธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติของ
สหรัฐฯ ล่าสุดชี้ให้เห็น อินเดียคือหนึ่งในมหาอ�ำนาจที่เป็ นผูน้ ำ� ระดับโลกและเป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์
และการป้ องกันที่แข็งแกร่ ง ในท�ำนองเดียวกัน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
และที่ประชุมกองทัพเรื อภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ก็ได้ขยายอิทธิพลออกไปนอกเอเชียด้วยเช่นกัน ฟอรั ม
จะยังคงสนับสนุนการขยายอิทธิพลของเอเชียไปทัว่ โลกโดยการจัดหาพื้นที่เพือ่ ให้บุคลากรทางทหารใน
ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องค่านิยมที่มีร่วมกัน ความกังวลด้านความมัน่ คง และ
โอกาสต่าง ๆ
ฟอรั ม ฉบับนี้ได้ยกย่องความส�ำคัญของการท�ำงานร่ วมกันและนวัตกรรมด้านความมัน่ คงในอนาคต
วิวฒั นาการอันรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ขีดความสามารถ และความเป็ นจริ งทางไซเบอร์กำ� ลังท�ำให้
แนวทางปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันและความมัน่ คงเปลี่ยนไป พันธมิตรและหุน้ ส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะต้อง
ปรับตัวเท่านั้น แต่ยงั ต้องร่ วมมือกันมากกว่าที่เคยเพือ่ หาวิธีการใหม่ ๆ ในการต่อต้านภัยคุกคามยุคใหม่ที่มี
แนวโน้มว่าจะก่อผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น
ความก้าวทางเทคโนโลยีที่แพร่ หลายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้เพิม่ ความกดดันให้กบั กองทัพ
ต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิก และท�ำให้กองทัพเหล่านี้หนั มาส่งเสริ มความสามารถในการท�ำงานร่ วมกันระหว่าง
เหล่าทัพและองค์ประกอบต่าง ๆ ของกองทัพ และกับพันมิตรและหุน้ ส่วน พันธมิตรและประเทศหุน้ ส่วน
ต่าง ๆ จะต้องท�ำงานร่ วมกันเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการป้ องกันเพือ่ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่
ก�ำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่ งเรื อง
การปรับแต่งข้อมูลทางสื่ อสังคม ตลอดจนการโจมตีโดยมัลแวร์และแรนซัมแวร์ (มัลแวร์เรี ยกค่าไถ่)
เมื่อเร็ว ๆ นี้คือสิ่ งบ่งชี้วา่ เครื่ องมือทางด้านข้อมูลและขีดความสามารถทางไซเบอร์อาจถูกน�ำไปใช้ในทาง
ที่ชวั่ ร้าย บทความหนึ่งใน ฟอรั ม ฉบับนี้ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับไซเบอร์เพือ่
จัดการกับการคุกคามดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่หลากหลายในภายภาคหน้าก็
อาจน�ำมาซึ่งภัยอันตรายอีกมากมาย พันธมิตรและประเทศหุน้ ส่วนต่าง ๆ ต้องใช้วธิ ีการร่ วมมือแบบพหุภาคี
ในการต่อสูก้ บั ฝ่ ายตรงข้ามในทุกมิติ เนื่องจากสนามรบในวันข้างหน้าจะมีความท้าทายต่าง ๆ ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ ที่ลึกซึ้งส�ำหรับผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมยินดีรับฟังความ
คิดเห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรั ม และแบ่งปันความคิดเห็นได้ที่ ipdf@ipdefenseforum.com

ขอแสดงความนับถือ

พลเรื อเอก แฮร์ รี บี. แฮร์ ริส จูเนียร์
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ผู้เขียนบทความ
พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) เดวิด ชานา
ฮาน ปฏิบตั งิ านที่ศนู ย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก

แดเนียล เคอิโนะยูเอะ พ.อ. ชานาฮานให้ ความสนใจใน
เรื่ องการพัฒนาภาคการรักษาความมัน่ คง เทคโนโลยี
ที่เกิดขึ ้นใหม่ และการบริ หารจัดการความมัน่ คงและ
ความซับซ้ อน พ.อ. ชานาฮานเข้ ารับราชการในกองทัพ
บกสหรัฐฯ เป็ นเวลา 30 ปี โดยปฏิบตั หิ น้ าที่ในฝ่ าย
เสนาธิการและมีต�ำแหน่งสูงสุดคือเสนาธิการกองทัพ
บกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก ในระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่งนี ้
พ.อ. ชานาฮานได้ ท�ำหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลการประเมิน
บทบาทของกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2544 (เหตุวินาศกรรม 9/11) ในการก�ำหนดพื ้นฐานให้ กบั หน่วยเฉพาะกิจร่วม
เพื่อการป้องกันมาตุภมู ิ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก กองก�ำลังที่
ปฏิบตั หิ น้ าที่ในกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกยังได้ สนับสนุนการท�ำสงครามต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายทัว่ โลกอีกด้ วย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 16

นางเอริกา ซัลลิแวน เป็ นผู้จดั การโครงการพัฒนา
ความคล่องแคล่วในอวกาศ ส�ำนักงานความมัน่ คงแห่ง
ชาติและโครงการป้องกันประเทศ ห้ องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ
ลอส อลามอส ในต�ำแหน่งนี ้ นางซัลลิแวนได้ ท�ำงานร่วม
กับบุคลากรของกระทรวงกลาโหมมากมายที่เป็ นผู้ใช้ งาน
คิวบ์แซตเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีควิ บ์แซตของห้ องปฏิบตั ิ
การ นางซัลลิแวนยังได้ ท�ำงานในโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับระเบียบวินยั ในการใช้ เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ
รักษาความมัน่ คงทัว่ โลก ใน พ.ศ. 2558 โครงการคิวบ์แซต
ได้ รับรางวัลแห่งความส�ำเร็ จจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
พลังงาน โครงการนี ้ยังได้ รับรางวัลการปฏิงานยอดเยี่ยมจากห้ องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ
ลอส อลามอส นางซัลลิแวนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และ
ชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโลโยลา แมรี เมาต์ ใน พ.ศ. 2543 โดยได้ เกียรตินิยมอันดับ
หนึง่ และได้ รับปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาบริ หารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกใน
พ.ศ. 2545 อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 22
นายสาโรช บานา

เป็ นบรรณาธิการบริ หารของ
นิตยสาร บิ สซิ เนส อิ นเดีย ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
โดยได้ เขียนบทความหลากหลายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ความมัน่ คง ความมัน่ คงทางไซเบอร์ อวกาศ พลังงาน สิง่
แวดล้ อม กิจการต่างประเทศ อาหารและการเกษตร การ
ขนส่งและท่าเรื อ และการพัฒนาพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบท
นายบานาได้ รับทุนวิจยั เจฟเฟอร์ สนั เพื่อการศึกษาและการ
สัมมนาที่ศนู ย์อีสต์เวสต์ ในรัฐฮาวาย และท�ำหน้ าที่เป็ น
เหรัญญิก/เลขานุการให้ แก่คณะกรรมการสมาคมศูนย์อีส
ต์เวสต์ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 32

น.ท. ทอม อ็อกเดน เป็ นผู้อ�ำนวยการกรม
ยุทธศาสตร์ โครงการ และผู้ชว่ ยพิเศษแห่งผู้บญ
ั ชาการ
กองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก น.ท. อ็อกเดนจบการ
ศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพเรื อสหรัฐฯ และได้ รับปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตในสาขายุทธศาสตร์ ศกึ ษาจาก
มหาวิทยาลัยจอร์ จทาวน์ ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทาง
เรื อ น.ท. อ็อกเดนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่บนเรื อยูเอสเอส ดู
ลูท เรื อยูเอสเอส พอล แฮมิลตัน เรื อยูเอสเอส คิดด์ เรื อ
ยูเอสเอส โมไบล์ เบย์ และท้ ายสุดคือการปฏิบตั หิ น้ าที่
ในต�ำแหน่งผู้บงั คับกองและผู้บญ
ั ชาการเรื อยูเอสเอส
จุงฮุน ในเวลาต่อมา โดยได้ น�ำเรื อออกปฏิบตั ภิ ารกิจในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
ส�ำหรับการปฏิบตั ิงานบนบก น.ท. อ็อกเดนได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยเฉพาะกิจร่วม
ระหว่างหน่วยงานทางตอนใต้ ในเมืองคีย์เวสต์ รัฐฟลอริ ดา โดยเป็ นผู้น�ำการปฏิบตั ิ
การต่อต้ านผู้ก่อการร้ ายยาเสพติดในทะเลแคริ บเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวัน
ออก ตลอดจนอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ ในระหว่างการปฏิบตั หิ น้ าที่ชวั่ คราวใน
ต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองเรื อที่สาม น.ท. อ็อกเดนได้ สนับสนุนการวางแผนและการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการทางทะเล อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 50

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

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

อิ นโด แปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เสนอเนื ้อหาที่
ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ ที่
โพสต์ทกุ วัน ติดตามได้ ที่
www.ipdefenseforum.com

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

วินิจฉัย เรื่ องราวต่ าง ๆ ทีส่ ่ งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ
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มองภู มิภาค
อินโดแปซิ ฟิก

ACROSS THE REGION

น

รอยเตอร์

การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ต่อสู้กับการค้าทาสสมัยใหม่

ายแอนดรู ว์ โกเล็ดซิ โนวสกี ทูตต่อต้านการลักลอบขนคนเข้า
เมืองและการค้ามนุษย์ของออสเตรเลียเปิ ดเผยว่า บรรดาผู ้น�ำ
ภาคธุ รกิจในภูมิภาคอินโดแปซิ ฟิกก�ำลังจัดท�ำข้อเสนอแนะเพื่อ
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากการค้าทาสยุ คใหม่ และเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า
และบริการที่บริษัทต่าง ๆ ได้รับไม่ได้มีท่ีมาจากการจ้างงานที่ไร้จริยธรรม
ดังกล่าว
ความคิดหนึ่งที่อาจท�ำได้คือการสร้างเว็บไซต์ในระดับภูมิภาคเพื่อจัด
อันดับความน่าเชื่ อถือของบริษัทจัดหางาน ซึ่ งนายโกเลดซิ โนวสกีระบุ ว่า

ผู้ค้าเงินดิจิทัล
หน่วยงานก�ำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการ
ห้ามใช้บัญชีธนาคารที่ไม่มีการระบุชื่อในการท�ำ
ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงหรือคริปโตเคอเรนซี
โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม พ.ศ.
2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
ป้องกันการน�ำเงินดิจิทัลไปใช้ในการฟอกเงินและ
อาชญากรรมอื่น ๆ
มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามของ
รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการจะควบคุมความคลั่งไคล้
ในสกุลเงินดิจิทัลของคนเกาหลีใต้ ทุกคนตั้งแต่แม่
บ้านไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยและคนท�ำงาน
ในส�ำนักงานต่างวิ่งเข้าใส่ตลาดซื้อขายเงินดิจิทัล
แม้ว่าจะมีค�ำเตือนจากผู้ก�ำหนดนโยบายทั่วโลกเกี่ยว
กับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีกฎระเบียบบังคับ
ที่ชัดเจน
บรรดาผู้ก�ำหนดนโยบายทั่วโลกต่างเรียกร้องให้
มีการก�ำกับดูแลการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเข้ม
งวดและมีการประสานงานกันมากขึ้น หัวหน้าหน่วย
ก�ำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้กล่าวในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ว่า รัฐบาลอาจพิจารณาใน
เรื่องการปิดเว็บไซต์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลใน
ประเทศทั้งหมด
ส�ำนักประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ได้ชี้แจงว่า
การห้ามซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเบ็ดเสร็จเป็น
6
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ได้มีการด�ำเนินการแล้วในเวียดนาม อีกความคิดหนึ่งอาจเป็นการก�ำหนด
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาหมายเลขหนึ่งเพื่อเป็นสายด่วนของภูมิภาค เช่ นเดียว
กับที่อาดิดาสซึ่ งเป็นบริษัทผลิตชุ ดกีฬาจัดให้กับคนงานของตนในโรงงานที่จีน
และประเทศอื่น (ภาพ: แรงงานพม่าก�ำลังคัดกุ้งที่ตลาดอาหารทะเลในมหาชัย
ประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)
นายโกเลดซิ โนวสกีได้เสนอความคิดในที่ประชุ มเจ้าหน้าที่และผู ้น�ำภาค
ธุ รกิจจาก 45 ประเทศและดินแดนต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดแปซิ ฟิก การ
ประชุ มนี้ท่เี รียกว่า “กระบวนการบาหลี” เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2545 และมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของบริษัทต่าง ๆ จะไม่ถูกท�ำให้
ด่างพร้อยด้วยการจ้างงานที่ไร้จริยธรรม ผู ้เข้าร่วมประชุ มในเมืองเพิร์ท
ประเทศออสเตรเลีย เห็นชอบว่าจะส่งข้อเสนอแนะให้รัฐบาลใน พ.ศ. 2561
“เราหวังว่ารัฐบาลจะมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการจัดการคัดเลือกคนงาน
ต่างด้าว และคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายโกเลดซิ
โนวสกีกล่าว
มาตรการเหล่านี้ยังมีวัตถุประสงค์ “เพื่อบริหารจัดการความโปร่งใสของ
ห่วงโซ่ อุปทาน เพื่อให้ภาคธุ รกิจไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจ
ของตนเท่านัน้ แต่รวมถึงบุ คคลที่ธุรกิจซื้ อสินค้าด้วย”
แรงงานต่างด้าวมักจะลงเอยด้วยการตกลงกับบริษัทจัดหางานที่ตน
ไม่รู้จัก ต้องเสียค่าบริการในราคาสูง และถูกยึดหนังสือเดินทางเมื่อไปถึงจุ ด
หมาย นายโกเลดซิ โนวสกีกล่าว “และไม่นานคุณก็ถูกขาย หรือจะเรียกว่า
เป็นแรงงานขัดหนี้ก็ได้” นายโกเลดซิ โนวสกีกล่าวพร้อมกับแสดงความหวังให้
บรรดาผู ้น�ำภาคธุ รกิจเห็นด้วยว่า “แรงานต่างด้าวไม่สมควรต้องจ่ายค่าหา
งานของตนเอง”
ข้อเสนอแนะจะครอบคลุมถึงจริยธรรมในการจ้างงาน มาตรฐานด้าน
ความโปร่งใส และการปกป้องคุ้มครองเหยื่อและผู ้แจ้งเหตุ “มีอะไรหลายอย่าง
ที่เราสามารถท�ำได้ ซึ่ งที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ท�ำได้ค่อนข้างง่าย แต่มันจะได้ผลถ้า
ทุกคนช่ วยกันท�ำเท่านัน้ ” นายโกเลดซิ โนวสกีกล่าว
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

เกาหลีใต้
ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีธนาคารนิรนาม

เพียงหนึ่งในขั้นตอนทั้งหมดที่รัฐบาลก�ำลังพิจารณา
และยังไม่ใช่มาตรการที่มีการสรุปผลในขั้นสุดท้าย
“รัฐบาลยังคงหารือกันว่าการห้ามซื้อขาย
สกุลเงินดิจิทัลอย่างเบ็ดเสร็จนั้นเป็นมาตรการที่
จ�ำเป็นหรือไม่ในประเทศนี้” เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่
ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าว
แถลงการณ์ของรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2561 ได้ตอกย้�ำถึงความ
แตกต่างระหว่างกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งพยายามผลักดันให้ใช้วิธีการที่
แข็งกร้าวยิ่งขึ้น กับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่แสดงท่าทีลังเลที่จะบังคับ
ใช้มาตรการในการห้ามซื้อขายแบบ
เบ็ดเสร็จ
นายคิม ยงบอม รองประธาน
คณะกรรมาธิการบริการการเงิน
กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุง
โซลว่า ผู้ค้าเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำรายการฝาก
เข้าในกระเป๋าเงินเสมือนจริงตั้งแต่
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
เว้นแต่ว่าชื่อบัญชีธนาคารจะตรงกับ
ชื่อบัญชีสกุลเงินดิจิทัล
“ทุกคนรู้ดีว่าไม่วันใดวันหนึ่ง

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

ประธานาธิบดี
หญิงคนแรก

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

สิ งคโปร์

สิงคโปร์ประกาศเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ว่า นาง
ฮาลีมะห์ ยากบ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น
ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ หลังจากเจ้าหน้าที่ผู้
ดูแลการเลือกตั้งประธานาธิบดีประกาศว่าเธอเป็นผู้สมัครเพียง
คนเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนส�ำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิงคโปร์
ได้ออกกฎหมายให้สงวนต�ำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็น
ต�ำแหน่งในทางพิธีการไว้ให้ชาวมาเลย์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย
เท่านั้นส�ำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้
“แม้ว่านี่จะเป็นการเลือกตั้งแบบสงวนสิทธิ์ แต่ดิฉันก็ไม่
ได้เป็นประธานาธิบดีของคนเชื้อสายใดเชื้อสายหนึ่งเท่านั้น”
นางฮาลีมะห์กล่าวในระหว่างการปราศรัยที่ส�ำนักงานการเลือก
ตั้ง “ดิฉันเป็นประธานาธิบดีของทุกคน”
ประสบการณ์ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรท�ำให้
นางฮาลีมะห์มีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีตามกฎการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งโดย
อัตโนมัติ
คนเชื้อสายมาเลย์คนสุดท้ายที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีคือ นายยูซอฟ อิสฮะก์ ซึ่งภาพของเขาปรากฏ
อยู่บนธนบัตรสิงคโปร์
นายูซอฟด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีในระหว่าง พ.ศ.
2508 ถึง พ.ศ. 2513 ซึ่งเป็นช่วงที่สิงคโปร์เพิ่งได้รับ
เอกราชหลังจากการรวมชาติกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
มาเลเซียเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่อ�ำนาจบริหารอยู่ที่นายลี
กวนยู ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ
การที่สิงคโปร์แยกตัวออกมาจากมาเลเซียท�ำให้คนเชื้อ
สายมาเลย์กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในมาเลเซีย ใน
ขณะที่คนเชื้อสายจีนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ที่
เป็นเอกเทศ รอยเตอร์

การเริ่ มต้ นใหม่
ของตลาดเก่า

เ

จ้ าหน้ าที่ระดับสูงของเมืองยืนยันเมื่อ
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ว่า ตลาดปลา
ซึกิจิที่โด่งดังของญี่ปนและเป็
ุ่
นตลาดปลาที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลกก�ำลังจะย้ ายไปอยูส่ ถานที่
ใหม่ หลังจากที่ประสบปั ญหาความล่าช้ ามา
หลายเดือนอันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยว
กับการปนเปื อ้ นสารพิษของที่ตงแห่
ั ้ งใหม่
นางยูริโกะ โคอิเคะ ผู้วา่ การกรุงโตเกียว
ได้ กล่าวถึงประเด็นใหม่ในแผนการย้ ายสถาน
ที่ซงึ่ ด�ำเนินมาอย่างยาวนาน โดยชี ้แจงว่าที่ตงั ้
ปั จจุบนั จะได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาใหม่เพื่อใช้
ประโยชน์จากความโด่งดังไปทัว่ โลกของตลาด
ปลาซึกิจิ
ตลาดปลาแห่งนี ้นอกจากจะเป็ นสถาน
ที่ประมูลปลาทูนา่ ในช่วงรุ่งสางแล้ ว ยังเป็ น
สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกด้ วย และใน
พ.ศ. 2563 ที่นี่ก็จะเป็ นหนึง่ ในสถานที่ที่ใช้
รองรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กซึง่ จะจัดขึ ้นที่
กรุงโตเกียว
“หลังจากนัน้ เราจะปรับเปลี่ยนให้ มนั
เป็ นตลาดแห่งใหม่ที่มีร้านอาหารมากมายที่
จ�ำหน่ายอาหารที่มีแนวคิดเดียวกัน” นางโค
อิเคะกล่าวกับนักข่าว โดยแจ้ งเพิ่มเติมว่าการ
พัฒนาจะเกิดขึ ้นภายในเวลาห้ าปี
“ดิฉนั คิดว่าการใช้ ทงโทโยสุ
ั้
และซึกิจิเป็ น
ทางเลือกที่ฉลาดที่สดุ ” นางโคอิเคะกล่าวถึงที่
ตังแห่
้ งใหม่
เดิมทีรัฐบาลมีแผนที่จะขายที่ตงปั
ั ้ จจุบนั
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่อยูใ่ กล้ กบั กินซ่าซึง่ เป็ น
ย่านจับจ่ายซื ้อของอันหรูหรา นางโคอิเคะซึง่
เป็ นอดีตผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ที่ได้ รับ

ญี่ปุ่น

เลือกตังเป็
้ นผู้วา่ การหญิงคนแรกของโตเกียว
ใน พ.ศ. 2559 ไม่ได้ แจ้ งว่าเมื่อไรตลาดหลักจะ
ย้ ายไปที่โทโยสุ ซึง่ เป็ นโรงก๊ าซเก่า
“เราต้ องหารื อเกี่ยวกับก�ำหนดการอย่าง
ละเอียดกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง” นางโคอิเคะกล่าว
หนังสือพิมพ์โยมิ อรุ ิ ซงึ่ มียอดขายสูงสุด
รายงานว่า ผู้วา่ การกรุงโตเกียวก�ำลังคิดถึง
ความเป็ นไปได้ ที่จะเปิ ดตลาดที่ย้ายไปอยู่
สถานที่ใหม่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
แผนการรื อ้ ถอนตลาดที่มีอายุมากกว่า
80 ปี แห่งนี ้ด�ำเนินมานานหลายปี โดยกลุม่ ผู้
สนับสนุนอ้ างถึงความจ�ำเป็ นที่ตลาดจะต้ องมี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ ามาทดแทนระบบที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบท�ำความ
เย็นที่ล้าสมัยของตลาดซึกิจิ

เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
IPD FORUM
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ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

หน่ วยเฉพาะกิจร่ วมระหว่ าง

ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เพือ่ เฝ้ าระวังและต่อต้านการก่อการร้ าย

น
รอยเตอร์

ายโรดรี โก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์ระบุใน
ช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ว่าตนจะร่ วมหารื อ
กับอินโดนีเซียและมาเลเซียเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ใน
การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อต่อสูก้ บั กลุ่มหัวรุ นแรงที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากรัฐอิสลาม
นายดูแตร์เตได้แสดงความเต็มใจที่จะเปิ ดพรมแดนให้กบั กอง
ก�ำลังรักษาความมัน่ คงของอินโดนีเซียและมาเลเซียที่กำ� ลังไล่ล่า
เหล่านักรบอิสลาม นายดูแตร์เตมีแผนที่จะร่ วมประชุมกับนาย
โจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายนาจิบ ราซะก์
นายกรัฐมนตรี มาเลเซียในเรื่ องนี้
“เราเห็นพ้องกันว่า เราสามคนจะหารื อกัน เราก�ำลังรอเวลาที่
เหมาะสมเท่านั้น” นายดูแตร์เตกล่าวกับผูส้ ื่ อข่าว
เมื่อผูส้ ื่ อข่าวถามว่าจะมีการหารื อในเรื่ องใดบ้าง นายดูแตร์
เตตอบว่า “แน่นอนว่าจะเป็ นเรื่ องหน่วยเฉพาะกิจ และผมจะเปิ ด
พรมแดนให้กบั ทางการมาเลเซียและอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่จะ
สามารถข้ามพรมแดนเข้ามาได้”
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้เห็นพ้องร่ วมกัน
ว่าจะใช้เครื่ องบินสอดแนมและโดรนเพื่อสกัดกั้นกลุ่มหัวรุ นแรงที่
เคลื่อนที่ขา้ มชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากความกังวล
ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของรัฐอิสลามในภูมิภาคนี้
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่าง
ประเทศและเจ้าหน้าที่กลาโหมของทั้งสามประเทศที่มีพรมแดน
ติดต่อกันนี้ได้ตกลงที่จะรวบรวมข่าวกรอง ติดตามการสื่ อสารและ
การปราบปรามการไหลบ่าของอาวุธ นักรบและเงิน
นายอานิฟาห์ อามัน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
มาเลเซีย กล่าวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ว่า ลัทธิหวั รุ นแรงจะ
ต้องถูกตอบโต้ในทันที และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสามประเทศ
จะต้องมีความ “ต่อเนื่องและเหนียวแน่น”
“นัน่ หมายความว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเราต้องมี
การปฏิสมั พันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ในเรื่ องการแบ่งปั นข่าว
กรองเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงมาตรการเชิงรุ กต่าง ๆ ที่พฒั นาขึ้นมา
ใหม่” นายอามันกล่าวในระหว่างการประชุมความมัน่ คงไตรภาคี
ที่เมืองปาเซย์ ซึ่งเป็ นพื้นที่ชานเมืองทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ ง
มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์ได้เริ่ มการลาดตระเวน
ร่ วมกันเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวรุ นแรงในพื้นที่
ที่เป็ นเกาะของประเทศเหล่านี้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ฟิ ลิปปิ นส์ได้ตกลงให้มาเลเซียและอินโดนีเซียด�ำเนินภารกิจ “การ
ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด” ในน่านน�้ำของตนเพื่อต่อสูก้ บั การ
ลักพาตัวและการกระท�ำอันเป็ นโจรสลัดโดยกลุ่มกบฏอิสลามอาบู
ซายาฟ
นายดูแตร์เตได้ระบุในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ว่า การ
ประชุมกับนายวีโดโดและนายนาจิบอาจเกิดขึ้นหลังจากที่
สถานการณ์การปิ ดล้อมเมืองมาราวีซ่ ึงอยูท่ างตอนใต้ฟิลิปปิ นส์ที่

8
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เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุ นแรงที่ภกั ดีต่อรัฐอิสลามได้รับการแก้ไขจน
เสร็ จสิ้ น
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 กองทัพฟิ ลิปปิ นส์เข้าควบคุม
เมืองมาราวีให้หลุดพ้นจากการถูกปิ ดล้อมและประกาศการสิ้ น
สุ ดของสงครามกลางเมืองอันรุ นแรงที่กินเวลาห้าเดือน และเป็ น
วิกฤตการณ์ดา้ นความมัน่ คงที่ใหญ่หลวงที่สุดในฟิ ลิปปิ นส์ในช่วง
หลายปี ที่ผา่ นมา ในช่วงเวลานั้น มีผคู ้ นเสี ยชีวติ กว่า 1,100 คน ใน
จ�ำนวนนี้มีสมาชิกกลุ่มหัวรุ นแรงและผูน้ ำ� ของกลุ่ม 920 คน ซึ่ง
ผูน้ ำ� คนดังกล่าวคือนายอิสนิลอน ฮาปิ ลอน ตามที่ได้รับการยืนยัน
โดยผลวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
นายเดลฟิ น โลเรนซานา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
ฟิ ลิปปิ นส์ กล่าวในช่วงปลายเดือนตุลาคมว่ากองทัพได้ยตุ ิการ
ปฏิบตั ิการสูร้ บหลังจากที่กองก�ำลังทหารมีชยั ในการปะทะครั้ง
สุ ดท้ายกลุ่มมือปื นที่ยดึ ที่มนั่ ในอาคารหลายแห่งในใจกลางเมือง
มาราวี
“ไม่มีกลุ่มหัวรุ นแรงในมาราวีอีกต่อไปแล้ว” นายโลเรนซานา
กล่าวกับผูส้ ื่ อข่าวในการสัมภาษณ์นอกรอบการประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมระดับภูมิภาค
พล.ต. เรสติตูโต พาเดีย โฆษกของกองทัพฟิ ลิปปิ นส์ยนื ยันว่า
ยังมีการยิงปื นเกิดขึ้นในเมืองดังกล่าว แต่ไม่มี “ผูก้ ่อการร้ายอีกต่อ
ไป” ในเมืองมาราวี พล.ต. พาเดียไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมฟิ ลิปปิ นส์กล่าวในเวลาต่อ
มาว่า กองทัพได้ปราบปราม “ความพยายามที่จริ งจังที่สุดในการ
ถ่ายทอดแนวคิดสุ ดโต่งที่นิยมความรุ นแรงและแนวคิดหัวรุ นแรง
ในฟิ ลิปปิ นส์และในภูมิภาคนี้”
“เรามีส่วนร่ วมในการป้ องกันการแพร่ กระจายแนวคิดหัว
รุ นแรงในเอเชีย รวมถึงการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความ
มัน่ คงของโลก” รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมฟิ ลิปปิ นส์กล่าว

ทหารเรืออินโดนีเซียเข้ าร่ วมพิธีเปิ ดการลาดตระเวนแบบ
ประสานงานกันเมือ่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหว่ างมาเลเซีย
อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ ในทะเลตารากันในอินโดนีเซีย เพือ่
ควบคุมการเคลือ่ นไหวของกลุ่มหัวรุนแรงในพืน้ ทีท่ เี่ ป็ นเกาะของ
ประเทศเหล่ านี้ รอยเตอร์

(ซ้ ายสุ ด) นายติโต คาร์ นาเวียน ผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่ งชาติอนิ โดนีเซีย (จากซ้ าย) นายโรนัลด์ เดลา
โรซา ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่ งชาติฟิลิปปิ นส์ และ
นายคาลิด อาบู บาการ์ ผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ
มาเลเซีย ไขว้ แขนกันก่ อนเริ่มการประชุมความ
มัน่ คงไตรภาคีในเมืองปาเซย์ ซึ่งอยู่ทางตะวัน
ออกเฉียงใต้ ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
นายเดลฟิ น โลเรนซานา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมฟิ ลิปปิ นส์ (กลาง) ตรวจสอบอาวุธปื น
อานุภาพร้ ายแรงทีย่ ดึ ได้ จากพืน้ ทีห่ ลบซ่ อนต่ าง ๆ
ของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง ในระหว่ างการไปเยือน
ค่ ายทหารในเมืองมาราวี รอยเตอร์
IPD FORUM
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ทหารไทยคนหนึง่ ถูกส่งตัวลงจาก
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อส่งเสบียงให้ กบั เรื อกู้ภยั
ในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่
อยูท่ างภาคใต้ ของประเทศไทย ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
10
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การทบทวนเรื่องการบริหาร

จัดการวิกฤต
ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติสนับสนุนกรอบการท�ำงาน
ใหม่ในระดับโลกในการตอบสนองภัยพิบัติ
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

โลกก�ำลังเผชิญกับเหตุการณ์ภยั พิบตั หิ ลากหลายที่คกุ คามสภาพแวดล้ อม
ความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง ภายใน พ.ศ.
2593 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจผลักดันให้ ประชาชนถึง 200
ล้ านคนต้ องออกจากบ้ านเรื อนของตนและกลายเป็ นผู้อพยพ และความไม่
เสมอภาคทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นจะท�ำให้ สงั คมเกิดความระส�่ำระสาย คนที่ร�่ำรวย
ที่สดุ 8 คนในโลกรวมกันจะมีความมัง่ คัง่ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของประชากรโลกที่
ยากจนที่สดุ
หากข้ อมูลดังกล่าวที่น�ำเสนอโดยสมาคมเนติบณ
ั ฑิตยสภาระหว่างประเทศ
และองค์กรอ็อกซ์แฟมตามล�ำดับนี ้ยังท�ำให้ นกึ ภาพภัยคุกคามที่คาดว่าจะเกิด
ขึ ้นในอนาคตได้ ไม่ชดั เจน ให้ นกึ รวมไปถึงการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ ที่หวนกลับ
มาเป็ นที่นิยมอีกครัง้ การสะสมระบบอาวุธขันสู
้ งโดยหลายต่อหลายประเทศ
และการระบาดของโรคที่เกิดขึ ้นบ่อยกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
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ความเสี่ยงทัว่ โลกเหล่านี ้มีวิวฒ
ั นาการไปเรื่ อย ๆ แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ด้ านการบริ หารจัดการวิกฤตกล่าวว่า สถาบันและกลยุทธ์ตา่ ง ๆ
มากมายที่ใช้ ในการจัดการกับความท้ าทายเหล่านี ้ยังคงก้ าวย�่ำอยูก่ บั
ที่ องค์กรต่าง ๆ อาทิ องค์การสหประชาชาติและธนาคารโลก ตลอด
จนรัฐบาลและกองทัพต่าง ๆ ได้ มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ
ทรัพยากรเพื่อรับมือกับความท้ าทายในยุคใหม่หรื อไม่ มีองค์กรหรื อ
สถาบันอื่น ๆ หรื อไม่ที่มีทกั ษะที่จ�ำเป็ นและเหมาะสมในการแก้ ไข
ปั ญหาในปั จจุบนั
สมาชิกของประชาคมด้ านการบริ หารจัดการวิกฤตกล่าวว่า
ค�ำถามดังกล่าวควรได้ รับความสนใจมากขึ ้น
“ปั ญหาในวันนี ้คือความท้ าทายที่เรามีอยูเ่ ป็ นความท้ าทายระดับ

บาท) ส�ำหรับแนวคิดที่ดีที่สดุ ในการ “ค้ นหาวิธีการใหม่” เพื่อก�ำกับ
ดูแลโลกในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643)
“เราพูดได้ มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่าเราอาศัยอยูใ่ นประชาคมโลก ซึง่
หมายความว่า พฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้อยูอ่ าศัยในแต่ละ
ประเทศสามารถส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ส�ำคัญ
ของผู้อยูอ่ าศัยในประเทศอื่น ๆ ทังหมด”
้
นายลาสโล ซอมบัตฟั ลวี
ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังมู
้ ลนิธิความท้ าทายโลกได้ เขียนไว้ ในจดหมายที่สง่ ถึง
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน “ระบบนานาชาติในปั จจุบนั ของเรา ซึง่ รวมถึง
องค์การสหประชาชาติตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นในอีก
ยุคหนึง่ ซึง่ ก็คือหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ระบบนานาชาติดงั กล่าว
ไม่เหมาะส�ำหรับการจัดการกับความเสี่ยงในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.

ทหารจากกองทัพปลดปล่ อย
ประชาชนจีนและทหารจาก
กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพืน้
แปซิฟิก เคลือ่ นย้ ายผู้บาด
เจ็บจากเรือในระหว่ างการ
ฝึ กซ้ อมเพือ่ แลกเปลีย่ นความ
รู้ ด้านการบริหารจัดการภัย
พิบัตริ ะหว่ างสหรัฐฯ และ
จีนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2559 ทีฐ่ านทัพในเมืองคุน
หมิง มณฑลยูนนาน ซึ่งอยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

โลก และเราไม่มีระบบในการควบคุมความท้ าทายเหล่านี ้” นาย
แมตส์ แอนเดอร์ สสัน รองประธานมูลนิธิความท้ าทายโลก ซึง่ ตังอยู
้ ่
ในสวีเดนกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายแอนเดอร์ สสันอยู่
ที่สถาบันบรูกกิงส์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และได้ เข้ าร่วมการอภิปราย
เรื่ องการบริ หารจัดการความเสี่ยงทัว่ โลก “เราจ�ำเป็ นต้ องหาวิธีการ
ใหม่ ๆ ขณะนี ้เราก�ำลังพยายามแก้ ไขปั ญหาของวันนี ้โดยใช้ วิธีการ
ของเมื่อวานนี ้ เราจ�ำเป็ นต้ องหาวิธีการใหม่ที่ได้ ผลเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เรามีอยู”่
มูลนิธิความท้ าทายโลกซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2555 มีเป้าหมาย
ที่ระบุไว้ ในพันธกิจขององค์กรคือเพื่อ “กระตุ้นความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้ง
เกี่ยวกับความเสี่ยงของโลกที่เป็ นปั ญหาเร่งด่วนที่สดุ ของมนุษยชาติ”
มูลนิธิดงั กล่าวยังพยายามเร่งหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ ไขปั ญหา
เหล่านี ้ ด้ วยเหตุนี ้ ทางมูลนิธิจงึ ได้ จดั การแข่งขันเพื่อค้ นหาความร่วม
มือระดับโลกในรูปแบบใหม่ที่สามารถจัดการกับความเสี่ยงทัว่ โลก
การแข่งขันนี ้มีผ้ เู ข้ าร่วมมากกว่า 4,000 คนจาก 150 ประเทศ ผู้ชนะ
จะได้ รับเงินรางวัล 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 157 ล้ าน
12
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2544-2643) อีกต่อไปแล้ ว ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนในทุกมุมโลก”
นายซอมบัตฟั ลวีกล่าวว่า ผู้บริ หารจัดการวิกฤตจะต้ องมีความ
คิดใหม่ ๆ อย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการกับความท้ าทายทัว่ โลกในขอบเขต
และระดับความรุนแรงที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั “ซึง่ เติบโตจนเกินกว่าที่ความ
สามารถของระบบในปั จจุบนั จะรับมือได้ ”

มุมมองที่สดใหม่ ความร่วมมือที่ยั่งยืน

นายเคมัล เดอร์ วิส รองประธานและผู้อ�ำนวยการโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจโลกของสถาบันบรูกกิงส์ เห็นด้ วยกับแนวคิดที่วา่ รัฐบาล
สถาบันที่มีมานาน และกองทัพจะต้ องมีมมุ มองใหม่ ๆ เพื่อพิจารณา
ว่ากลยุทธ์ของตนในการรับมือกับความท้ าทายนันได้
้ พฒ
ั นาไปพร้ อม
กับความท้ าทายดังกล่าวหรื อไม่
นายเดอร์ วิสกล่าวว่า “วิธีการส่วนใหญ่ที่เรามีอยูใ่ นปั จจุบนั โดย
มากจะเป็ นผลมาจากความหายนะของสงครามโลกครัง้ ที่สอง”
นายเดอร์ วิสสนับสนุนแนวคิดที่วา่ รัฐบาลควรสร้ างหน่วยงาน

ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจในระหว่างการตอบสนองภัยพิบตั หิ รื อ
วิกฤตการณ์ให้ อยูใ่ นระดับท้ องถิ่นมากที่สดุ เท่าที่จะท�ำได้ โดยไม่
จ�ำเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลาย ๆ ระดับของการ
ก�ำกับดูแล นายเดอร์ วิสกล่าว การสร้ างหน่วยงานก�ำกับดูแลเพิ่มขึ ้น
ในอีกระดับจะท�ำให้ พลเมืองและประชาชนในท้ องถิ่นได้ รับการดูแล
มากขึ ้นเพื่อจะสามารถจัดการกับภัยพิบตั ทิ ี่สง่ ผลกระทบต่อพื ้นที่ของ
ตนได้ โดยตรงและรวดเร็วยิ่งขึ ้น
นายเดอร์ วิสยังสนับสนุนให้ กองทัพและประชาคมความมัน่ คง
ท�ำงานแยกกันกับฝ่ ายเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อมในการบริ หาร
จัดการวิกฤต กองทัพและประชาคมความมัน่ คงที่แยกออกมาท�ำงาน
ต่างหากจะท�ำให้ กองทัพมีอิสระมากขึ ้นในการด�ำเนินกลยุทธ์ในการ

รายงานความเสี่ยงทั่วโลก พ.ศ. 2560 โดย
สภาเศรษฐกิจโลก ได้ระบุความท้าทายที่ส�ำคัญที่โลก
ก�ำลังเผชิญอยู่

ความเสี่ยง 5 อันดับแรกของโลกในแง่ความเป็นไป
ได้ว่าจะเกิดขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.

สภาพอากาศที่รุนแรง
การย้ายถิ่นของมวลชนขนาดใหญ่โดยไม่สมัครใจ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่
การโจมตีของผู้ก่อการร้ายขนาดใหญ่
การปลอมแปลง/โจรกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

กระหน�่ำหมูเ่ กาะแคโรไลน์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ พื ้นที่ทางตอนใต้ ของจีน และ
เวียดนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในฟิ ลปิ ปิ นส์ พายุดงั กล่าว
ท�ำให้ เกิดกระแสลมที่รุนแรงและฝนตกหนักซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิดภาวะน� ้ำ
ท่วม แผ่นดินถล่มและเกิดความเสียหายในวงกว้ าง จากภัยพิบตั ดิ งั
กล่าว ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการจัดการภัยพิบตั แิ ละการช่วยเหลือ
ด้ านมนุษยธรรมได้ ระบุเแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ 3 ประการ ได้ แก่
• สร้ าง “ระบบเตือนภัยแบบครบวงจร” ที่เข้ าใจทัว่ กัน เพื่อให้
ประเทศมีความพร้ อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์
• สร้ างข้ อผูกพันในระดับทวิภาคี เพื่อให้ ผ้ ตู อบสนองเหตุการณ์
ปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ หลายฝ่ ายในพื ้นที่ผา่ นทางศูนย์ประสาน
งานระหว่างประเทศ และส่งเสริ มให้ พลเรื อนใช้ ทรัพยากรทาง
กลาโหมของต่างประเทศให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ
• ด�ำรงการประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับรัฐบาล กองทัพและ
ภาคเอกชนเพื่อให้ ผ้ ตู อบสนองเหตุการณ์ที่เป็ นพลเรื อนบรรลุ
ผลส�ำเร็จในการเพิ่มระดับขีดความสามารถของประเทศใน
เวลาอันรวดเร็ ว เพื่อตอบสนองความต้ องการในการช่วยชีวิต
ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ

ความส�ำคัญของทุนมนุษย์

การให้ ความส�ำคัญกับผู้คนที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการนี ้ที่ไม่ใช่ตวั
องค์กร คือส่วนส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ส�ำหรับ
นางมาเรี ย อิวาโนวา รองศาสตราจารย์ด้านการก�ำกับดูแลทัว่ โลก
จากบัณฑิตวิทยาลัยนโยบายและโลกคดีศกึ ษา จอห์น ดับเบิลยู. แม็ก
ความเสี่ยง 5 อันดับแรกของโลกในแง่ของผลกระทบ
คอร์ แม็ก มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ บอสตัน ซึง่ นางอิวาโนวาเป็ นผู้
1. อาวุธอานุภาพท�ำลายล้างสูง
อ�ำนวยการร่วมของศูนย์เพื่อการก�ำกับดูแลและความยัง่ ยืน
2. สภาพอากาศที่รุนแรง
นางอิวาโนวามองว่าระบบการบริ หารจัดการวิกฤตนัน้ “มีความ
3. วิกฤตการณ์น�้ำ
แตกแยกกระจั
ดกระจาย” รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ควรประเมินว่าตน
4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่
มีกระบวนการที่ใช้ ผ้ ปู ฏิบตั หิ ลายคน หรื อมีความหลากหลายในการ
5. ความล้มเหลวในการลดและการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ปฏิบตั หิ รื อไม่
“นัน่ ท�ำให้ เราต้ องมองเข้ าไปในสถาบันเหล่านี ้อย่างจริ งจัง เพื่อ
พิจารณาการก�ำกับดูแลในระดับต่าง ๆ ดูวิธีการท�ำงาน และตระหนัก
ป้องกันวิกฤตการณ์
ถึงเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ” นางอิวาโนวากล่าวในระหว่างการประชุม
อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกการท�ำงานเพื่อวัตถุประสงค์ในด้ าน
ของสถาบันบรูกกิงส์วา่ ด้ วยเรื่ องการบริ หารจัดการวิกฤต “เป้าหมาย
การตัดสินใจนันจะต้
้ องไม่ลดทอนความประสานสอดคล้ องระหว่าง
ของเราอยูท่ ี่ไหน และในที่สดุ แล้ ว ดิฉนั คิดว่าเราจะมีสถาบันและ
องค์ประกอบทังหมดในการตอบสนองภั
้
ยพิบตั ิ ความร่วมมือจะต้ อง
รัฐบาลที่ท�ำงานได้ ดีเมื่อเรามีคนที่ใช่ในที่ที่เหมาะสม”
คงอยูเ่ สมอ และในความเป็ นจริ งแล้ วจะต้ องมีการเพิ่มความร่วมมือ
วิธีการง่าย ๆ เช่นการจ้ างผู้เชี่ยวชาญนันยั
้ งไม่เพียงพอ บุคคลนัน้
ระหว่างพันธมิตรที่เป็ นทหารและพลเรื อน
ต้ องมีแนวทางที่ชดั เจนเกี่ยวกับบทบาทของตนภายในสถาบันหรื อ
“ประเทศที่มีความเสี่ยงได้ เริ่ มน�ำนโยบายและแนวปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
รัฐบาล
ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั มิ าใช้ ในกรอบการท�ำงาน
“การท�ำให้ สถาบันนันท�
้ ำงานได้ จริ งหมายถึงอะไร บุคลากร
ด้ านการก�ำกับดูแลพลเรื อนโดยรวมของตนเพื่อเพิ่มความเป็ นเอกภาพ ประเภทใดที่คณ
ุ ต้ องการในสถาบันนันและในการก�
้
ำกับดูแลในระดับ
ในการท�ำงานในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ”
ต่าง ๆ เหล่านัน้ ดิฉนั ว่าคนเหล่านี ้ต้ องมีความมุง่ มัน่ ต้ องมีความ
ตามรายงานใน พ.ศ. 2558 เรื่ อง “ความก้ าวหน้ าในการประสาน
สามารถ และต้ องมีแรงบันดาลใจ” นางอิวาโนวากล่าว
งานระหว่างทหารและพลเรื อนในยามที่เกิดภัยพิบตั ”ิ ที่จดั ท�ำโดย
นางอิวาโนวายอมรับว่า การกระตุ้นให้ คนพูดถึงความเสี่ยงจาก
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการจัดการภัยพิบตั แิ ละการช่วยเหลือด้ าน
ภัยพิบตั ทิ วั่ โลกอาจเป็ นเรื่ องที่ยากล�ำบาก
มนุษยธรรม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
“กระนัน้ เราก็ได้ เห็นมันเกิดขึ ้นกับการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพ
รายงานของศูนย์ดงั กล่าวได้ หยิบยกบทเรี ยนที่ได้ จากเหตุการณ์
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนจากเรื่ องราวแห่งการสูญเสียไปเป็ นเรื่ องราวแห่ง
พายุไต้ ฝนไห่
ุ่ เยี่ยน หรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าไต้ ฝนโยลั
ุ่
นดา ที่พดั
โอกาส” นางอิวาโนวากล่าว “และนัน่ ก็ท�ำให้ เกิดข้ อตกลงปารี ส เมื่อ
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เจ้ าหน้ าทีก่ ้ ภู ยั อินโดนีเซียเก็บกู้ร่าง
ของหญิงคนหนึ่งหลังจากทีด่ นิ
โคลนขนาดใหญ่ ถล่ มใส่ บ้านเรือน
หลังฝนตกหนักในเขตโปโนโรโก
จังหวัดชวาตะวันออก เมือ่ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ใดก็ตามที่ผ้ คู นเห็นว่า ‘เราอาจมีสว่ นท�ำให้ เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เราสามารถช่วยให้ เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมบนโลก
ใบนี ้’ เมื่อนันผู
้ ้ คนจะเข้ ามามีสว่ นร่วมและปั จเจกบุคคลจะกลายเป็ น
องค์ประกอบที่แข็งขันและก่อให้ เกิดประสิทธิผลในสถาบัน”

การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ในยามที่ไม่มีวิกฤตการณ์ การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้น
อย่างช้ า ๆ หรื อไม่เกิดขึ ้นเลย” นายสจวร์ ต เอ็ม. แพทริ ก นักวิชาการ
อาวุโสและผู้อ�ำนวยการโครงการสถาบันระหว่างประเทศและการ
ก�ำกับดูแลโลกแห่งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวใน
ระหว่างการอภิปรายของสถาบันบรูกกิงส์ “ให้ คดิ ว่ามันเป็ นการคัด
สรรโดยธรรมชาติแทนที่จะเป็ นการเว้ นวรรคของดุลยภาพในด้ าน
วิวฒ
ั นาการ ที่นา่ ประหลาดคือสถาบันต่าง ๆ ท�ำได้ ย�่ำแย่อย่างยิ่งทัง้
ในเรื่ องการท�ำนาย การคาดการณ์และการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อ
รับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ แต่กลับกลายเป็ นว่าภัยพิบตั คิ ือสิง่
14
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เดียวจริ ง ๆ ที่ท�ำให้ เกิดสถาบันบางแห่งขึ ้นมา”
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้
ท�ำงานอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ องค์กรเป็ นหนึง่ ในกรณีดงั กล่าว
ด้ วยการสร้ างวิสยั ทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2568 ว่าด้ วยเรื่ องการบริ หาร
จัดการภัยพิบตั ิ โดยระบุประเด็นส�ำคัญในการท�ำข้ อตกลงว่าด้ วย
เรื่ องการบริ หารจัดการภัยพิบตั แิ ละการตอบสนองสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ซึง่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในปี พ.ศ. 2568 ให้ มงุ่ เน้ นที่ประชาชน มี
ประชาชนเป็ นเป้าหมาย มีความยัง่ ยืนทางการเงินและมีการท�ำงาน
เป็ นเครื อข่าย
ตามที่วิสยั ทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2568 ระบุนนั ้ “แม้ อาเซียนจะมี
ความก้ าวหน้ าในแง่ของความร่วมมือและการท�ำงานร่วมกัน แต่ก็เห็น
ได้ ชดั เจนว่ากลไกต่าง ๆ ในการตอบสนองความท้ าทายใหม่ ๆ เหล่า
นี ้จะต้ องได้ รับการพัฒนาต่อไป”
รายงานผลการสังเคาะห์การประชุมสุดยอดด้ านมนุษยธรรม
โลกได้ ระบุถงึ การปฏิบตั ทิ ี่ส�ำคัญห้ าประการในการด�ำเนินงานด้ าน

กลไกเพื่อการปกป้องคุ้มครองและการช่วยเหลือส�ำหรับทุกฝ่ าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สดุ การปกป้องคุ้มครอง
ควรเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญที่สดุ ส�ำหรับผู้ตอบสนองเหตุการณ์ทงหมด
ั้
ของอาเซียนตลอดระยะเวลาที่ด�ำเนินกิจกรรมด้ านมนุษยธรรม
เนื่องจากคนเหล่านี ้เป็ นผู้สนับสนุนกฎหมายและสันติภาพระหว่าง
ประเทศ”
• ความยืดหยุ่น
“ในการเสริ มสร้ างความยืดหยุน่ นัน้ อาเซียนต้ องหันไปมุง่ เน้ นการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงแทนการบริ หารจัดการวิกฤตเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้นเพื่อรับมือกับสิง่ ที่จะเกิด
ขึ ้นในภายภาคหน้ า ดังนัน้ เพื่อให้ มีความยืดหยุน่ ภายในอาเซียน
อาเซียนจะต้ องสร้ างขีดความสามารถให้ กบั ประเทศสมาชิกและ
ภายในชุมชนของประเทศเหล่านันเพื
้ ่อลดความเสี่ยงและความไม่
มัน่ คง”
• ความร่ วมมือ
“ด้ วยความร่วมมือต่าง ๆ โครงการบริ หารจัดการภัยพิบตั แิ ละการ
ตอบสนองสถานการณ์ฉกุ เฉินในอนาคตควรจะเข้ าไปมีสว่ นร่วม
อย่างแข็งขันในการท�ำงานของภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถ อาทิ ภาคเอกชนและภาครัฐ และไม่ได้ จ�ำกัดอยูแ่ ค่
สองส่วนนี ้เท่านัน้ ในการตอบสนองความต้ องการด้ านมนุษยธรรม
ในอนาคต ความพยายามร่วมกันของทุกฝ่ ายเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นเพื่อให้
มีการตอบสนองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมมากที่สดุ ต่อผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบ”
• การเงิน
“ด้ วยโครงการบริ หารจัดการภัยพิบตั แิ ละการตอบสนอง
สถานการณ์ฉกุ เฉินนี ้ อาเซียนควรพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการ
จัดหาเงินทุนและไม่ต้องพึง่ พาการบริ จาคจากประเทศสมาชิกเพียง
อย่างเดียว การเข้ าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ ในระดับท้ องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศและระดับโลกจะเป็ นหัวใจส�ำคัญในการ
ให้ การสนับสนุนที่เพียงพอต่อประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากภัย
พิบตั ดิ ้ วยเช่นกัน”
มนุษยธรรมในอนาคตซึง่ อาเซียนได้ น�ำมาเป็ นส่วนหนึง่ ของวิสยั ทัศน์
พ.ศ. 2568 ซึง่ ได้ แก่ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย ความยืดหยุน่ ความร่วม
มือและการเงิน
ต่อไปนี ้คือรายละเอียดของการปฏิบตั ใิ นแต่ละประการตามที่ระบุใน
รายงาน
• ศักดิ์ศรี
“อาเซียนจะต้ องพัฒนาต่อไปและใช้ แนวทางปฏิบตั ทิ ี่มงุ่ เน้ นที่
ประชาชนซึง่ เป็ นสิง่ ส�ำคัญอันดับแรก การมีแนวทางปฏิบตั นิ ี ้ที่
เป็ นหัวใจส�ำคัญของโครงการด้ านมนุษยธรรมจะท�ำให้ มีความ
เสมอภาคทางเพศและการเสริ มสร้ างศักยภาพของสตรี เด็กหญิง
เยาวชนและเด็ก ๆ เพื่อให้ คนเหล่านี ้สามารถท�ำหน้ าที่ในการตอบ
สนองด้ วยตนเองได้ ”
• ความปลอดภัย
“อาเซียนและการด�ำเนินงานด้ านการบริ หารจัดการภัยพิบตั แิ ละ
การตอบสนองสถานการณ์ฉกุ เฉินในอนาคตจะต้ องมัน่ ใจว่ามี

อย่าประเมินความเสี่ยงต�่ำเกินไป

นายซอมบัตฟั ลวี ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังมู
้ ลนิธิความท้ าทายโลก ได้ ย� ้ำเตือน
คณะท�ำงานด้ านการบริ หารจัดการวิกฤตว่า ความท้ าทายที่ส�ำคัญ
ต่าง ๆ จะมีความเชื่อมโยงกันและส่งผลต่อกันในเชิงบวกและเชิงลบ
“ความท้ าทายจากวิกฤตการณ์ที่ส�ำคัญต่าง ๆ คือภัยคุกคามอัน
ใหญ่หลวงที่สดุ ต่อมนุษยชาติในปั จจุบนั และควรเป็ นประเด็นทางการ
เมืองระหว่างประเทศที่ส�ำคัญมากที่สดุ ” นายซอมบัตฟั ลวีกล่าว “ในมุม
มองของผม บรรดาผู้น�ำทางการเมืองและทางธุรกิจที่มีความกังวลระยะ
สัน้ และความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเองจะประเมินความ
เสี่ยงไว้ ต�่ำมาก ในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี ้ จะต้ องมีการด�ำเนิน
การอย่างเร่งด่วนร่วมกันทัว่ โลกเพื่อปกป้องคุ้มครองคนรุ่นต่อ ๆ ไป”
ภัยคุกคามอันใหญ่หลวงที่สดุ ที่เผชิญในวันนี ้อยูเ่ หนือพรมแดน
ระหว่างประเทศ นายซอมบัตฟั ลวีกล่าว “ดังนัน้ ทุกประเทศจะต้ อง
ท�ำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี ้ โดยเพิ่มความตระหนัก
ในเรื่ องการพึง่ พาซึง่ กันและกัน” o
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นวัตกรรม
ด้านความมั่นคง

การพัฒนาด้ านการก�ำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
คือสิ่งจ�ำเป็ นต่ อการส่ งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ
พ.อ. (เกษียณอายุราชการ) เดวิด ชานาฮาน
ศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ

ผู้

เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีหลายรายคาดการณ์
ว่า ในทศวรรษหน้ า ความก้ าวหน้ าต่าง ๆ ที่เป็ น
ผลมาจากเทคโนโลยีจะเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
การใช้ เทคโนโลยีเก่าด้ วยวิธีการที่แปลกใหม่ที่มี
อุปสรรคน้ อยลงท�ำให้ บรรดาหุ้นส่วน คูแ่ ข่ง และ
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในภูมิภาคนี ้มีโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายในด้ านความมัน่ คงและด้ านการพัฒนาได้
มากกว่าขึ ้นอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน และท�ำให้ ตวั แสดงบางรายมี
โอกาสที่จะน�ำเทคโนโลยีไปใช้ ในทางที่ชวั่ ร้ าย
กลไกและกระบวนการในการก�ำกับดูแลที่มีอยูม่ ากมายทังใน
้
ระดับชาติและระดับนานาชาติไม่สามารถรับมือกับความก้ าวหน้ า
และสภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกันไปมาในปั จจุบนั ได้
เนื่องจากกลไกและกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ ้นในยุคที่การก�ำกับดู
แลเทคโนโลยังเป็ นเรื่ องที่แยกพิจารณาเป็ นส่วน ๆ ในขอบเขตเฉพาะ
ที่ชดั เจน กลไกและกระบวนการเหล่านี ้ต้ องได้ รับการพัฒนาเพื่อให้ มี
การประสานเชื่อมโยงกันมากขึ ้นระหว่างสาขาที่แตกต่างกันเพื่อสร้ าง
โอกาสต่าง ๆ และเพื่อระบุและตอบโต้ ภยั คุกคามที่เป็ นผลิตผลจาก
สภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นใหม่ซงึ่ เป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ความก้ าวหน้ ามากมายนับไม่ถ้วนอาจอยูใ่ นรูปของข้ อมูล
ปั ญญาประดิษฐ์ พลังงาน การผลิตวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
ความก้ าวหน้ าทางด้ านสุขภาพของมนุษย์ ดังที่นกั พยากรณ์อนาคต
ระบุไว้ ในรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานเรื่ อง “ความขัดแย้ งของความ

ก้ าวหน้ า” ที่ออกโดยส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ
ในสหรัฐอเมริ กา เทคโนโลยีจะถูกหล่อหลอมเข้ าด้ วยกันมากขึ ้น
และไม่สามารถจ�ำแนกความแตกต่างได้ ชดั เจนระหว่างมิติทาง
กายภาพ ดิจิทลั และชีวภาพ ดังที่นายคลอส ชวาบ แห่งสภา
เศรษฐกิจโลกอธิบายไว้ ในหนังสือของตนที่ชื่อว่า การปฏิ วตั ิ
อุตสาหกรรมครัง้ ที ่ 4
ความเย้ ายวนของโลกซึง่ คาดว่าจะเป็ นผลมาจากความ
ก้ าวหน้ าเหล่านี ้ได้ ถกู พรรณนาไว้ มากมายโดยเหล่านักเทคโนโลยี
ที่เป็ นผู้ประกอบการ อาทิ นายปี เตอร์ ไดแมนดิส ซึง่ เป็ นผู้ร่วมก่อ
ตังมหาวิ
้
ทยาลัยซิงกูลาริ ตี ผู้สนับสนุนนายอีลอน มัสก์ แห่งบริ ษัท
เทสลา ผู้สนับสนุนบริ ษัทสเปซเอกซ์และมูลนิธิ เอกซ์ไพรซ์ และเป็ น
ผู้ร่วมเขียนหนังสือที่ชื่อว่า ความอุดมสมบูรณ์ : อนาคตจะดีกว่า
ทีค่ ณ
ุ คิ ด โลกที่คนเหล่านี ้พรรณนาถึงคือดินแดนในอุดมคติที่เต็ม
เปี่ ยมไปด้ วยความหวัง ซึง่ ขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้ องการของมนุษย์จะเติบโตเร็วกว่าปั ญหา
และความท้ าทายอย่างไม่ต้องสงสัย
แต่ความท้ าทายที่เกิดจากมุมมองอันสวยหรูเหล่านี ้ก็คือ
ส�ำหรับองค์กรและผู้คนที่รับผิดชอบในเรื่ องการสร้ างความมัน่ คงใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาคแล้ ว มุมมองดังกล่าวไม่ได้ ชว่ ยให้ อนุ่
ใจเท่าไรนัก หรื อไม่ได้ ให้ ข้อมูลเชิกลึกในการจัดการกับประเด็นหรื อ
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นหรื อทวีความรุนแรงขึ ้นอันเป็ นผลมาจากความ
ก้ าวหน้ าเหล่านี ้
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ความท้าทายที่เกิดจากความปั่ นป่ วน

เทคโนโลยีตงแต่
ั ้ ลมิ่ ไปจนถึงสมาร์ ทโฟนเป็ นทังสิ
้ ง่ ขับเคลื่อนและสิง่ ที่ก่อ
ความปั่ นป่ วนในประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ นวัตกรรมใหม่ในปั จจุบนั มี
วงจรชีวิตที่รวดเร็ วนับตังแต่
้ จดุ เริ่ มต้ นไปจนถึงจุดที่ก่อผลกระทบอย่าง
แพร่หลาย ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบหลาย ๆ
ประการของการปฏิวตั เิ ทคโนโลยีในปั จจุบนั
ความสามารถในการค�ำนวณที่เพิ่มขึ ้นแบบทวีคณ
ู ต่อหน่วยราคา
ตามกฎของมัวร์ ที่มีมา 52 ปี คือตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญในการพัฒนา
นวัตกรรม ในขณะที่การเพิ่มขึ ้นแบบทวีคณ
ู ที่ผา่ นมาจะเป็ นไปในแนว
นอนหรื อการขยายตัวอย่างช้ า ๆ จนเมื่อถึงช่วงหักเห การขยายตัวใน
อนาคตจะเป็ นไปในแนวดิง่ หรื อการเพิ่มขึ ้นแบบรวดเร็ว โอกาสเหมาะ
ที่จะด�ำเนินนโยบายหรื อการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพคือช่วงก่อนที่
เทคโนโลยีจะขยายตัวในแนวดิง่
การคาดการณ์วา่ เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงพลวัตทางเศรษฐกิจ
โครงสร้ างทางสังคมและความมัน่ คงอย่างไร เมื่อใดและที่ไหนเป็ นงาน
ที่ยากล�ำบากตามลักษณะความซับซ้ อนของระบบพื ้นฐานที่เทคโนโลยี
ส่งผลกระทบ ความซับซ้ อนโดยธรรมชาตินี ้จะพยายามน�ำพาเทคโนโลยี
ไปยังปลายทางที่ก�ำหนดไว้ ซึง่ หมายความว่าสิง่ ที่ดีที่สดุ ที่จะคาดว่าจะ

อย่างไรก็ตาม ในสาขาอืน่ ๆ ดูเหมือนจะปรากฏให้ เห็นความก้ าวหน้ า
ทีก่ อ่ ผลกระทบมากขึ ้นซึง่ ก้ าวไปไกลกว่าแม้ กระทัง่ สิง่ ทีผ่ ้ เู ชี่ยวชาญทีม่ อง
โลกในแง่ดที สี่ ดุ ได้ คาดการณ์ไว้ แต่แรก ตัวอย่างของความก้ าวหน้ าดัง
กล่าวได้ แก่แนวโน้ มต่าง ๆ เช่น ความก้ าวหน้ าแบบทวีคณ
ู ของเทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และปั ญญาประดิษฐ์ เมือ่
น�ำมาประกอบกัน เทคโนโลยีดงั กล่าวมีแนวโน้ มอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ เกิด
การเปลีย่ นแปลงอันปั่ นป่ วนในอนาคตอันใกล้ และเป็ นความท้ าทายต่อ
บทบาทและเป้าหมายของมนุษยชาติในระยะยาว
ความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปรับแต่งยีน (คริ สเปอร์ :
ล�ำดับของสายดีเอ็นเอที่มีการแสดงซ� ้ำ ๆ ในช่วงจ�ำนวนหนึง่ ๆ ของ
ล�ำดับสายดีเอ็นเอ) คือตัวอย่างหนึง่ ของเทคโนโลยีที่มาบรรจบกันแบบ
ใหม่ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างความปั่ นป่ วน ในช่วงห้ าปี ที่ผา่ นมา ด้ วย
ความก้ าวหน้ าทางด้ านขีดความสามารถในการค�ำนวณและการศึกษา
จีโนม เทคโนโลยีนี ้คือโอกาสในการพัฒนาหรื อการค้ นพบที่ยิ่งใหญ่ที่
ท�ำให้ มนุษย์สามารถออกแบบและบริ หารจัดการองค์ประกอบพื ้นฐาน
ของชีวิต การศึกษาจีโนมคือการศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมทังหมด
้
ของสิง่ มีชีวิตและการจัดโครงสร้ าง หน้ าที่ตลอดจนวิวฒ
ั นาการต่าง ๆ
ศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมที่มีอยูเ่ พื่อดัดแปลง

ในวันนี้ ด้ วยอินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมทีม่ ีอยู่ การปรั บแต่ งการ
รั บรู้ ของเราเกี่ยวกับโลกนี้เกิดขึน้ ในช่ วงเวลา ในพื้นทีแ่ ละด้ วย
เจตนาทีค่ าดไม่ ถงึ มาก่ อน”
- นายแรนด์ วอลต์ซแมน / สถาบันวิจัยแรนด์ คอร์เปอเรชัน

ท�ำได้ คือ การสร้ างกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ อันเป็ นที่ยอมรับเพื่อก�ำหนดขอบเขต
และวิธีการปฏิสมั พันธ์ของตัวแสดงต่าง ๆ
กระบวนการในการก�ำกับดูแลที่ชว่ ยในการก�ำหนดขอบเขตเหล่า
นันก�
้ ำลังอยูใ่ นภาวะตึงเครี ยด และในหลาย ๆ กรณีก็มีอยูไ่ ม่เพียงพอที่
จะตอบสนองความต้ องการในการก�ำกับการดูแลที่เป็ นผลมาจากความ
ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การพัฒนาและการใช้ งานเทคโนโลยีนนเพิ
ั ้ ่มขึ ้นเนื่องจากอุปกรณ์
เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ แพร่กระจายไปในวงกว้ างและมีการน�ำ
สิง่ เหล่านี ้มาผสมผสานกันเพื่อค้ นหาสิง่ ใหม่ ๆ นวัตกรรมมากมายที่
คาดหวังเอาไว้ สงู อาทิ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิวชันที่แพร่กระจายในวง
กว้ าง อาวุธล�ำแสงหรื อเครื่ องบินส่วนบุคคลนันยั
้ งมาไม่ถงึ ซึง่ ถือว่าใช้
เวลานานนับจากที่คาดการณ์วา่ จะมี ความผิดหวังเหล่านี ้ท�ำให้ บางคน
เย้ ยหยันแนวคิดในเรื่ องผลกระทบจากการขยายตัวของเทคโนโลยีแบบ
ทวีคณ
ู
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“เซลล์สืบพันธุ์” ของมนุษย์เพื่อการป้องโรคท�ำให้ เกิดตรรกะอันผิดเพี ้ยน
ที่น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ที่ไม่พงึ ปรารถนา ไม่มีความชัดเจน และยิ่งไปกว่านันยั
้ ง
มีข้อก�ำหนดที่มีผลบังคับที่น้อยลง
ตัวอย่างเช่น ไบโอแฮกกิง หรื อการใช้ ประโยชน์จากสารพันธุกรรม
ในการทดลองโดยไม่ได้ ค�ำนึงถึงมาตรฐานทางจริ ยธรรมและแม้ กระทัง่
กฎหมายที่มีอยู่ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตะวัน
ตก อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี ้ ความกระตือรื อร้ นในเรื่ องไบโอแฮกกิง
ก�ำลังเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญในอินโดแปซิฟิก โดยได้ รับการสนับสนุน
จากองค์กรต่าง ๆ อาทิ ไบโอชินเอเชียในสิงคโปร์ และไบโอแฮกกิงเอเชีย
ในฮ่องกง สิง่ ที่นา่ กังวลคือ เทคโนโลยีที่ใช้ ได้ สองทางในสาขาวิศวกรรม
ชีวเวชที่เข้ าถึงได้ งา่ ยขึ ้นเรื่ อย ๆ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ “ไบโอแฮกเกอร์ ”
ที่ไร้ การควบคุมหรื อที่เป็ นมือสมัครเล่นที่ถกู เฝ้าระวังความประพฤติ
สามารถดัดแปลงพันธุกรรมเท่านัน้ แต่ยงั สามารถสร้ างสิง่ มีชีวิตที่เป็ น
ประโยชน์และสิง่ มีชีวิตที่อาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ อีกด้ วย ไม่ต้อง

ดาร์ ปา

ใช้ จินตนาการมากมายก็คาดการณ์ได้ วา่ ผลกระทบอันเลวร้ ายจะเกิดขึ ้น
อย่างแน่นอนหากคนร้ ายน�ำสิง่ เหล่านี ้ไปใช้ งาน

ส� ำนักโครงการวิจยั ขั้นสู งด้ านกลาโหมสหรัฐฯ (ดาร์ ปา) ก�ำลังพัฒนาระบบ
ปฏิบัตกิ ารทีใ่ ช้ ข้อมูลจากสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพือ่ ให้ สามารถท�ำงานได้ ดขี นึ้ และ
มีความน่ าเชื่อถือมากขึน้

การผสมผสานนโยบาย

อีกตัวอย่างหนึง่ ของการผสมผสานเทคโนโลยีที่สร้ างความยุง่ เหยิงที่
ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และปั ญญาประดิษฐ์ ซึง่ เมื่อน�ำมาประกอบกัน จะเป็ นปั จจัยส�ำคัญยิ่ง
ที่จะมีอิทธิพลต่อเกือบทุกวงการ มีความเป็ นไปได้ อย่างยิ่งว่า เมื่อน�ำ
กระบวนการปั ญญาประดิษฐ์ ที่มีขีดความสามารถมากขึ ้นมารวมกับ
ข้ อมูลขนาดใหญ่จะท�ำให้ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง จากโลกแห่งการ
วิเคราะห์ที่มีการอธิบายหรื อคาดการณ์พฤติกรรมของระบบในอนาคต
ไปเป็ นโลกที่สามารถออกค�ำสัง่ เพื่อเรี ยกค�ำตอบที่ต้องการได้ ทนั ที ขีด
ความสามารถนี ้จะใช้ ได้ ทงในทางที
ั้
่ดีและทางที่ชวั่ ร้ าย
ตัวอย่างเช่น ในหนังสือทีช่ ื่อ การผลักดัน: การพัฒนาการตัดสิ นใจใน
เรื ่องสุขภาพ ความมัง่ คัง่ และความสุข ทีเ่ ขียนโดยนายริชาร์ ด ทาเลอร์
และนายแคสส์ ซันสไตน์ ทีต่ พี มิ พ์ในปี พ.ศ. 2551 ได้ อธิบายถึงวิธีการที่
รัฐบาลอาจท�ำได้ เพือ่ กระตุ้นให้ ประชาชนมีพฤติกรรมทีต่ ้ องการ เช่น การ
ปฏิบตั ติ นเพือ่ ให้ สขุ ภาพดีขึ ้น หรือเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น วิธี
การดังกล่าวคือ “การผลักดัน” หรือการส่งเสริมพฤติกรรมทีต่ ้ องการโดย
การสร้ างรูปแบบทางเลือกทีเ่ น้ นความเข้ าใจอันถ่องแท้ เกี่ยวกับอคติและ
อุปนิสยั แทนการใช้ กฎระเบียบหรือบทลงโทษส�ำหรับพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจตีความว่าวิธีการผลักดันดังกล่าวคือ
ระบบพ่อปกครองลูกแบบร่วมสมัย รัฐบาลทีม่ คี วามเอาใจใส่อาจตรวจ
สอบให้ แน่ใจว่าประชาชนท�ำในสิง่ ทีร่ ัฐบาลเห็นว่าถูกต้ องเหมาะสมกับ
สังคมและผลประโยชน์ของชาติ ระบบการค้ าและระบบสังคมใหม่ ๆ ที่
ใช้ ข้อมูลขนาดใหญ่และปั ญญาประดิษฐ์ คอื การสนับสนุนความต้ องการ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ วมากกว่าจะเป็ นการชักน�ำให้ ผ้ ใู ช้ ค้นพบแนวคิดใหม่ ๆ สิง่ เหล่า

นี ้ดึงดูดให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าสูก่ รอบทีป่ รับเปลีย่ นได้ ตามความต้ องการมากขึ ้นโดย
ผู้ใช้ มคี วามคุ้นเคยอยูแ่ ล้ ว ซึง่ เป็ นการติดอยูใ่ นกรอบทีย่ � ้ำคิดย� ้ำท�ำในสิง่
เดิม ๆ ทีต่ นพอใจในหลาย ๆ กรณี นี่เป็ นเรื่องทีน่ า่ หนักใจ จะเกิดอะไร
ขึ ้นเมือ่ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและ
ปั ญญาประดิษฐ์ ทำ� ให้ ตวั แสดงทีป่ ระสงค์ร้าย และ/หรือตัวแสดงทีไ่ ม่เปิ ด
เผยตัวสามารถชักน�ำประชาชนให้ รับรู้ข้อมูลเพียงด้ านเดียว ให้ ข้อมูลทีโ่ ต้
แย้ งข้ อมูลทีถ่ กู ต้ องหรือเชื่อถือข้ อมูลทีเ่ ป็ นเท็จ นี่เป็ นเรื่องทีน่ า่ กลัวและ
เกิดขึ ้นทุกวันในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าคและระดับโลก
“ในวันนี ้ ด้ วยอินเทอร์ เน็ตและสือ่ สังคมทีม่ อี ยู่ การปรับแต่งการรับรู้
ของเราเกี่ยวกับโลกนี ้เกิดขึ ้นในช่วงเวลา ในพื ้นทีแ่ ละด้ วยเจตนาทีค่ าด
ไม่ถงึ มาก่อน” นายแรนด์ วอลต์ซแมน จากสถาบันวิจยั แรนด์ คอร์ เปอเร
ชัน ระบุในค�ำให้ การต่อวุฒสิ ภาสหรัฐฯ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง “การใช้ ข้อมูลเป็ นอาวุธ” “เราได้ เข้ าสูย่ คุ ของการปรับแต่งข้ อความ
การเล่าเรื่องและการชักจูงซึง่ เกิดขึ ้นทัว่ ไปในวงกว้ าง เราต้ องมีกลยุทธ์ใน
การต่อต้ านปรปั กษ์ น้อยใหญ่ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา”
การกล่าวอ้ างและการโต้ แย้ งการกล่าวอ้ างในเรื่ องการปรับแต่ง
ข้ อมูลในการเลือกตังเมื
้ ่อเร็ว ๆ นี ้ แสดงให้ เห็นถึงขอบเขตของความ
ท้ าทาย ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีอยูส่ ามารถสร้ าง
ภาพและวิดีโอที่เหมือนจริ งอย่างเหลือเชื่อเพื่อด�ำเนินภารกิจการ
บิดเบือนข้ อมูล ตามผลการศึกษาล่าสุดของนักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
วอชิงตัน หากไม่มีการยับยัง้ การพัฒนาทางปั ญญาประดิษฐ์ ดงั กล่าว
จะท�ำให้ ฝ่ายตรงข้ ามสามารถปรับแต่งข้ อมูลได้ อย่างง่ายดายเพื่อจุด
IPD FORUM

19

ประสงค์ที่เป็ นการมุง่ ร้ าย
รูปแบบขันตอนที
้
่แน่นอนใน “การเรี ยนรู้เชิงลึก” จะช่วยเพิ่ม
กระบวนการตัดสินใจในระบบต่าง ๆ ที่ท�ำงานโดยอิสระที่อยูใ่ นระบบ
รถยนต์ การเงิน การแพทย์และการทหาร ขณะนี ้ รูปแบบขันตอนเหล่
้
า
นี ้ท�ำได้ แม้ กระทัง่ การสัง่ การให้ ตนเองท�ำงานในลักษณะที่วิศวกรที่
สร้ างมันขึ ้นมาก็ไม่สามารถอธิบายได้ ปั ญหายุง่ ยากนี ้มีแต่จะเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากปั ญญาประดิษฐ์ มีศกั ยภาพและการใช้ งานที่แพร่หลายมาก
ขึ ้น ดังที่นายทอมมี จากโคลา ศาสตราจารย์แห่งสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ซงึ่ ท�ำงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การเรี ยนรู้ของเครื่ อง
ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกต “ไม่วา่ จะเป็ นการตัดสินใจในด้ านลงทุน การตัดสิน
ใจด้ านการแพทย์หรื อการตัดสินใจในด้ านการทหาร คุณไม่ต้องการ
พึง่ พาแค่วิธีการแบบ “กล่องด�ำ”” ในการอธิบายถึงกระบวนการตัดสิน
ใจที่ได้ มา
สถานการณ์ตวั อย่างที่คาดการณ์ไว้ เหล่านี ้ ตลอดจนสถานการณ์
ในสาขาอื่น ๆ อีกมากมายที่ประสบความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
พร้ อม ๆ กันคือสิง่ ที่นา่ กลัว จากมุมมองทางประวัตศิ าสตร์ ของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ เกิดความสับสนวุน่ วายนันเป็
้ นเรื่ องที่ลกึ ซึ ้ง
อย่างยิ่งจนถึงขนาดที่หลายคนอ้ างว่าไม่เคยมีชว่ งเวลาที่มีความเป็ น
ไปได้ หรื อมีแนวโน้ มมากกว่านี ้ในการเกิดอันตราย สถานการณ์ดงั
กล่าวเป็ นความท้ าทายที่ท�ำให้ ประชาคมนานาชาติต้องส่งเสริ มการใช้
ประโยชน์จากโอกาสทางเทคโนโลยีเหล่านี ้ ตลอดจนการลดความเสี่ยงที่
แฝงอยูม่ ากมาย อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ มากที่ผ้ มู ีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
จะติดอยูใ่ นกรอบความคิดแบบดังเดิ
้ มที่เป็ นแบบเส้ นตรง (และไม่แหวก
กฎ) หรื อตกอยูใ่ นความกังวลฉับพลันมากเกินกว่าที่จะคิดในเชิงกลยุทธ์
ในเรื่ องอิทธิพลของความปั่ นป่ วนและนวัตกรรมที่จะก�ำหนดอนาคต
สิง่ นี ้ได้ กระตุ้นให้ เกิดความจ�ำเป็ นเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการควบคุมดูแลการจูโ่ จมทางเทคโนโลยีโดยอาศัยนโยบาย
กระบวนการและกลไกต่าง ๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าประเทศต่าง ๆ จะสามารถ
ดูแล ควบคุมและก�ำหนดทิศทางแรงขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีที่จะน�ำพา
ประชาคมนานาชาติไปสูอ่ นาคตอย่างโลดโผน หนึง่ ในเสียงเรี ยกร้ องที่
เด่นชัดที่สดุ คือนายอัซฮาร์ เซีย อูร์ เรห์มนั ซึง่ หนังสือที่นายเรห์มนั เขียน
ล่าสุดที่ชื่อว่า การก�ำกับดูแลเทคโนโลยี – แนวคิ ดและแนวปฏิ บตั ิ คือ
ข้ อมูลอ้ างอิงอันเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องแนวคิดในการก�ำกับดูแลเทคโนโลยี
มีขนตอนใหม่
ั้
ๆ ที่เป็ นประโยชน์มากมาย สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในองค์กรระดับภูมิภาค
ได้ ให้ ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลเทคโนโลยีในพื ้นที่ไซเบอร์ และ
ใน พ.ศ. 2559 อาเซียนได้ เริ่ มจัดการประชุมรัฐมนตรี วา่ ด้ วยเรื่ องความ
มัน่ คงทางไซเบอร์
การโจมตีโดยมัลแวร์ และแรนซัมแวร์ (มัลแวร์ เรี ยกค่าไถ่) เมื่อเร็ ว ๆ
นี ้ได้ เน้ นให้ เห็นถึงความจ�ำเป็ นเร่งด่วนในการพัฒนาการความร่วมมือ
ในภูมิภาคดังกล่าว เพื่อลดภัยคุกคามและเพื่อส่งเสริ มมาตรการใน
การสร้ างความเชื่อมัน่ ทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับนานาชาติระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ที่เผชิญกับความท้ าทายคล้ าย ๆ กัน แม้ ความร่วมมือ
เหล่านี ้จะเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง แต่ก็มีแนวโน้ มที่จะพิจารณาความท้ ายทาย
ทางเทคโนโลยีโดยแยกเป็ นส่วน ๆ และไม่ค�ำนึงถึงความท้ าทายที่เป็ น
ระบบซึง่ เกิดจากผลกระทบโดยรวมของเทคโนโลยีเหล่านี ้ แนวคิดที่มงุ่
เน้ นการแก้ ปัญหาแบบองค์รวมมากขึ ้นคือสิง่ จ�ำเป็ น
20
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การลดความเสี่ยง

ดังนัน้ เราควรท�ำอย่างไรเพื่อให้ ผ้ กู �ำหนดนโยบายด้ านความมัน่ คง
สามารถระบุความเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากผลรวมของความ
ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงกันและมีผลกระทบสูงใน
ทศวรรษที่จะก�ำลังจะมาถึง รายการของสิง่ ที่ต้องกระท�ำควรประกอบ
ด้ วยสิง่ ต่อไปนี ้
• ปลูกฝั งการมองการณ์ ไกลและการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ:
ท�ำให้ การมองการณ์ไกลและการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตเป็ นส่วน
หนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานรักษาความมัน่ ค งต่าง ๆ
ตรวจหาความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบผลกระ
ทบโดยรวมของเทคโนโลยีที่มีตอ่ กระบวนการวางแผนและกลยุทธ์
ตัวอย่างเช่น การใช้ “ชุดตรวจสอบ” เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการตังข้
้ อ
สงสัยตามโอกาส การตังสมมติ
้
ฐานและการระบุความเสี่ยง
• กระตุ้นให้ เกิดการสนทนาและการศึกษาในหมู่ประชาชน:
ขยายขอบเขตและยกระดับคุณภาพในการสือ่ สารของประชาชน
เพือ่ ให้ สงั คมตระหนักถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ ้นจากความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และท�ำให้ ประชาชนสามารถมีสว่ นร่วม
ในการอภิปรายอย่างรอบรู้เกีย่ วกับสิง่ ทีน่ า่ พอใจและเป็ นทีย่ อมรับ
การป้องกันทีต่ ้ องมี และกลไกทีจ่ ำ� เป็ นในการเตรียมความพร้ อม
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลง ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านนโยบาย นักเทคโนโลยี
นักการศึกษาและนักจริยธรรมต้ องสร้ างชุมชนความร่วมมือขึ ้นมาใหม่
หรือกระตุ้นชุมชนทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมให้ มคี วามกระตือรือร้ นมากขึ ้นเพือ่
สร้ างความตระหนักรู้ในสังคม รวมถึงหลักประกันและความเชือ่ มัน่ ว่า
จะมีการด�ำเนินการในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นทังหมดเพื
้
อ่ ให้ แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่
เกิดขึ ้นใหม่จะถูกควบคุมโดยประชาชน เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
มิใช่ถกู ควบคุมโดยกระบวนการทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบได้ หรือโดย
ตัวแสดงทีป่ ระสงค์ร้าย นอกจากนี ้ ยังสามารถเพิม่ วิชาเกีย่ วกับ
เทคโนโลยี จริยธรรมและพลเมืองไว้ ในหลักสูตรประถมศึกษา

รอยเตอร์

• ส่ งเสริมการก�ำกับดูแลเทคโนโลยีในระดับประเทศ ระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก: ค้ นหาวิธีที่จะช่วยก�ำหนดแนวโน้ มในด้ าน
การก�ำกับดูแลเทคโนโลยีและหน่วยงานที่ดแู ลมาตรฐานในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเพื่อความมัน่ คงในระยะยาว ตัวอย่างเช่น
องค์การระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างประเทศ และสภามาตรฐานแห่งภาคพื ้นแปซิฟิก
พัฒนาหรื อเพิ่มองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศภายในชุมชน
ความร่วมมือที่มีอยูเ่ พื่อด�ำเนินงานด้ านการก�ำหนดขอบเขตความ
เสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์แบบองค์รวมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลกระ
ทบจากเทคโนโลยีใหม่ที่สร้ างความปั่ นป่ วน อาทิ ปั ญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมดาวเคราะห์ อาวุธที่ท�ำงานโดยอิสระที่มีความรุนแรงถึงแก่
ชีวิต ชีววิทยาสังเคราะห์และนาโนเทคโนโลยีจะไม่บานปลายเป็ น
ภัยคุกคามความมัน่ คงในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรื อระดับ
โลกที่ไม่สามารถจัดการได้ ผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงต้ องใช้ วิธี
การทังหมดที
้
่มีอยูเ่ พื่อมีสว่ นร่วมในการระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น
และรายงานข้ อมูลต่อผู้ก�ำหนดนโยบายระดับชาติ รวมถึงการเข้ าไป
มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในองค์กรที่มีความหลากหลายมากขึ ้นและ
กลไกต่าง ๆ ที่จ�ำเป็ นในการลดความเสี่ยงเหล่านี ้
• พัฒนาแรงงานในอนาคต: ตรวจสอบว่าการกระตุ้นเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยและวิวฒ
ั นาการทางวัฒนธรรมมีผลกระ
ทบอย่างไรต่อแรงงานในอนาคต ยกระดับการเรี ยนรู้ นวัตกรรมและ
แนวคิดของภาคเอกชนเพื่อสร้ างวิธีการใหม่ ๆ ในการคาดการณ์
และการลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนและการล้ นหลาม
ของแรงงานมนุษย์และองค์ความรู้ ตา่ ง ๆ อันเนื่องมาจากการ
เข้ ามาแทนที่ของระบบอัตโนมัติ หากไม่สามารถจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้ างความปั่ นป่ วนเหล่านี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความไม่เสมอภาคจะเพิ่มมากขึ ้นและประชาชนจะมีปฏิกิริยา

โดรนทีต่ ้ องสงสั ยว่ าเป็ นของเกาหลีเหนือทีถ่ ่ ายภาพระบบป้ องกันขีปนาวุธ ถูก
ตรวจพบทีเ่ มืองอินเจ ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
นักวิเคราะห์ ของกองทัพเรือออสเตรเลียใช้ ระบบโซนาร์ ตรวจสอบด้ านข้ างขั้น
สู งทีต่ ดิ ตั้งบนยานพาหนะใต้ น�ำ้ ทีท่ ำ� งานโดยอิสระในการค้ นหาเรือด�ำน�ำ้ ขนาด
800 ตันทีส่ ู ญหายไปเป็ นเวลาหนึ่งศตวรรษ ภารกิจนีเ้ กิดขึน้ ในช่ วงปลาย พ.ศ.
2560 ในพืน้ ทีน่ อกชายฝั่งปาปัวนิวกินี

โต้ ตอบที่รุนแรง ซึง่ จะท�ำให้ มีแนวโน้ มมากขึ ้นที่จะเกิดความรุ นแรง
ในสังคมและระหว่างประเทศ
จากการคาดการณ์คอ่ นข้ างมัน่ ใจว่า ทศวรรษต่อ ๆไปนี ้จะเต็มไป
ด้ วยเรื่ องราวที่คาดไม่ถงึ อย่างแน่นอน ขณะที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านและผู้ก�ำหนด
นโยบายด้ านความมัน่ คงพยายามที่จะตอบสนองความจ�ำเป็ นในการ
ก�ำกับดูแลที่เพียงพอเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและการลดความ
เสี่ยงที่อยูใ่ นรูปของผลกระทบในวงกว้ างจากการขยายตัวทางเทคโนโลยี
อย่างฉับพลัน ต้ องมีการสร้ างกลไกในการก�ำกับดูแลเพื่อพัฒนาและ
ควบคุมศักยภาพของเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อตอบ
สนองความต้ องการของมนุษย์โดยไม่ขดั ขวางความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยี จากค�ำกล่าวของนายจอร์ จ คลีเมนโซ ว่าด้ วยเรื่ องสงคราม
และเรื่ องทัว่ ๆ ไป การใช้ เทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นใหม่และผลกระทบที่เกิด
จากเทคโนโลยีเหล่านันเป็
้ นเรื่ องส�ำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยไว้ ในความรับ
ผิดชอบของบรรดานักเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทคโนโลยีที่ตดิ
อยูใ่ นกรอบเดิม ๆ ดังนัน้ ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ปฏิบตั งิ านด้ านความ
มัน่ คงต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วมในเชิงรุกในการสร้ างและใช้ ประโยชน์จาก
เครื่ องมือในการก�ำกับดูแลที่จ�ำเป็ นเพื่อให้ เป็ นมาตรการที่นา่ เชื่อถือใน
การปกป้องคุ้มครองภูมิภาคและโลกจากภัยอันตรายในอนาคต o
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เทคโนโลยีขนาดเล็ก
นัยประหวัดอันยิง่ ใหญ่

เ

การเปลีย่ นแปลงอวกาศด้ วยดาวเทียมขนาดเล็ก
นางเอริ กา ซัลลิแวน ห้ องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ ลอส อลามอส

ช้ าวันหนึง่ ที่อากาศแจ่มใสในเมืองศรี หริ โคตา ประเทศอินเดีย ใน
ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ มีการปล่อยจรวดเพื่อส่ง
ดาวเทียมขึ ้นสูว่ งโคจรพร้ อมกัน 104 ดวง ซึง่ ถือว่ามากที่สดุ เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ ในจ�ำนวนนี ้มีดาวเทียมขนาดเล็กที่เรี ยกว่าคิวบ์แซตอยู่ 101
ดวง
คิวบ์แซตนันไม่
้ ใช่เรื่ องใหม่ ดาวเทียมขนาดเล็กประเภทนี ้มีขนาด 10 x
10 x 10 เซ็นติเมตร ถูกสร้ างขึ ้นเป็ นครัง้ แรกที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์ เนีย
โพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ดในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990
(พ.ศ. 2553-2542) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการฝึ กอบรมส�ำหรับนักศึกษาทาง
ด้ านวิศวกรรมการบินและอวกาศ (“สมอลล์แซต” ตามลักษณะของมันแล้ ว
มีน� ้ำหนักไม่ถงึ 500 กิโลกรัม ดังนัน้ คิวบ์แซตทังหมดจั
้
ดว่าเป็ นสมอลล์
แซต แต่ไม่ใช่สมอลล์แซตทุกดวงจะเป็ นคิวบ์แซต) หลังจากนันเพี
้ ยงไม่นาน
รัฐบาลก็เริ่ มมองหาวิธีที่จะใช้ ประโยชน์จากคิวบ์แซตและดาวเทียมขนาด
เล็กอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความมัน่ คงของชาติ
มันไม่ใช่เรื่ องบังเอิญแต่อย่างใดที่ดาวเทียมเหล่านี ้ซึง่ มีขนาดเล็กกว่าตู้
เย็นแบบพกพาได้ รับความสนใจมากขึ ้นในช่วงที่มีการตระหนักว่าดาวเทียม
ต่าง ๆ ที่มีอยูน่ นมี
ั ้ ความเสี่ยง ใน พ.ศ. 2550 จีนได้ พิสจู น์ให้ เห็นในเรื่ องนี ้
เมื่อจีนได้ ใช้ ขีปนาวุธในการท�ำลายดาวเทียมดวงหนึง่ ของตน จากนันก็
้ มีภยั
คุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไวรัสชนิด
แรนซัมแวร์ (มัลแวร์ เรี ยกค่าไถ่) ที่โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ หลายแสนระบบ
ทัว่ โลกและท�ำให้ ระบบของโรงพยาบาลและสถานีรถไฟล่ม เป็ นสัญญาณ
แจ้ งเตือนที่ชดั เจนให้ เห็นถึงขีดความสามารถของแฮกเกอร์ หากการโจมตี
ทางไซเบอร์ ดงั กล่าวสามารถท�ำให้ ระบบบนภาคพื ้นดินอ่อนแอลงได้ อย่าง
มาก การโจมตีทางไซเบอร์ ที่มีการเตรี ยมการเป็ นอย่างดีตอ่ ทรัพยากรทาง
อวกาศก็อาจจะน�ำมาซึง่ หายนะอันใหญ่หลวง
ภารกิจทางทหารแทบจะทังหมดต้
้
องพึง่ พาดาวเทียมในระดับหนึง่
ดาวเทียมสื่อสารช่วยให้ มีการบังคับบัญชาและการควบคุมร่วมกันได้ โดย
การจัดหาข้ อมูลที่ถกู ต้ องแม่นย�ำ ครบถ้ วนและทันเวลาให้ กบั สายการบังคับ
บัญชาการในการปฏิบตั กิ ารของกองก�ำลังทางบก ทางทะเลและทางอากาศ
ดาวเทียมอุตนุ ิยมวิทยาจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทนั เหตุการณ์แก่
หน่วยต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานในภาคสนามในทุกสาขาของกองทัพ ดาวเทียม
น�ำร่องจะบอกต�ำแหน่งที่ถกู ต้ องแม่นย�ำแก่ทหาร เครื่ องบิน และเรื อโดย
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จรวด เอช-ทูเอ ทีจ่ ดั ส่ งดาวเทียมมิชิบิกิ 2 ถูกปล่ อยจากศูนย์ อวกาศ
ทาเนกะชิมะในประเทศญีป่ ุ่ น เมือ่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 รอยเตอร์
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จะคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตร
ระบบตรวจการณ์ในอวกาศจะ
ให้ ขีดความสามารถในการตรวจ
สอบการปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญา
หรื อข้ อตกลงในยามสงบ และ
เป็ นระบบแจ้ งเตือนที่ส�ำคัญใน
ช่วงที่มีความขัดแย้ ง
ส�ำหรับหน่วยงานพลเรื อน
ของรัฐบาล ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมคือสิง่ จ�ำเป็ นอย่างยิ่ง
ในการวางแผนและการตอบ
สนองภัยพิบตั ิ การจัดท�ำแผนที่
การวางผังเมืองและการตรวจ
ตราการจราจร นอกจากนี ้ ยังมี
การใช้ ในงานดาวเทียมในทาง
ห้ องปฏิบัตกิ ารแห่ งชาติ ลอส อลามอส ได้ สร้ างและปล่ อยคิวบ์ แซตหลายดวงขึน้ สู่ วงโคจรระดับต�ำ่ ของโลก
ห้ องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ ลอส อลามอส
พาณิชย์ ได้ แก่ โทรศัพท์ผา่ น
ดาวเทียม อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์
การน�ำร่องและการติดตามข้ อมูลทางพาณิชย์ การใช้ ประโยชน์จาก
อะไรไม่ได้ มาก ตลอดอายุการใช้ งานของยานอวกาศนัน้ มันจะท�ำงาน
ทรัพยากร และแม้ กระทัง่ การคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศส�ำหรับ
ไปเรื่ อย ๆ ตามที่ถกู ก�ำหนดไว้ ก่อนที่จะถูกปล่อยขึ ้นไป แต่ส�ำหรับคิวบ์
การเดินทางทางอากาศหรื อการเพาะปลูกพืช
แซต นักวิทยาศาสตร์ อวกาศท�ำให้ มนั ปรับเปลี่ยนการท�ำงานได้ เพื่อจะ
จากทังหมดที
้
่กล่าวมา หากดาวเทียมเพียงแค่ดวงใดดวงหนึง่ ถูก
สามารถเปลี่ยนแปลงภารกิจและปรับปรุงระบบ
โจมตีได้ ส�ำเร็ จ ก็อาจจะก่อผลเสียอันใหญ่หลวงต่อความมัน่ คงและ
ดาวเทียมขนาดเล็กยังเป็ นอุปกรณ์อวกาศที่สามารถผลิตและน�ำ
เศรษฐกิจ
มาใช้ งานได้ รวดเร็วกว่า ภารกิจที่มีข้อจ�ำกัดจ�ำเป็ นต้ องมีการพัฒนาที่
รวดเร็ วและตรงจุด ขณะที่ดาวเทียมขนาดใหญ่อาจใช้ เวลาเป็ นสิบปี ใน
ข้ อดีทางด้ านเทคโนโลยี
การออกแบบและสร้ าง นักวิทยาศาสตร์ อวกาศสามารถออกแบบและ
จะเกิดอะไรขึ ้นหากมีดาวเทียมขนาดเล็กร้ อยดวงท�ำหน้ าที่แทน
สร้ างคิวบ์แซตได้ ภายในหนึง่ ปี หรื อเร็วกว่านัน้ นอกจากนี ้ ยังสามารถ
ดาวเทียมขนาดยักษ์ หนึง่ ดวงในงานต่าง ๆ ที่ส�ำคัญยิ่งต่อความมัน่ คง
น�ำดาวเทียมขนาดเล็กไปทดสอบในสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั กิ ารได้
แห่งชาติ ค�ำตอบคือ เป้าหมายไม่เพียงแต่จะเล็กลงเท่านัน้ แต่ยงั
แทนที่จะเพียงทดสอบในสภาพแวดล้ อมแบบจ�ำลองบนพื ้นดิน และ
กระจัดกระจายกันไปทัว่ ซึง่ จะท�ำให้ อาชญากรไซเบอร์ ท�ำงานได้ ยาก
สามารถน�ำไปใช้ ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเมื่อเข้ าสูต่ ลาดแล้ ว เครื่ อง
ล�ำบากขึ ้นเป็ นอย่างมาก
มือและส่วนประกอบต่าง ๆ สามารถทดสอบได้ ในอวกาศก่อนที่จะน�ำไป
ดาวเทียมขนาดเล็กมีข้อดีอยูม่ ากมาย ที่ส�ำคัญที่สดุ คือดาวเทียม
ติดตังกั
้ บระบบที่มีขนาดใหญ่กว่าในภารกิจขันสุ
้ ดท้ าย การทดลองและ
เหล่านี ้ราคาไม่แพง ดาวเทียมขนาดใหญ่โดยเฉลี่ยจะมีราคาในการ
การตรวจสอบเหล่านี ้จะท�ำให้ มีข้อมูลมากขึ ้นในการออกแบบเครื่ องมือ
สร้ างและการปล่อยขึ ้นสูว่ งโคจรประมาณ 500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ส�ำหรับดาวเทียมทุกขนาด
(หรื อประมาณ 1.58 หมื่นล้ านบาท) ถึง 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
ประมาณ 3.15 หมื่นล้ านบาท) หรื อมากกว่า ซึง่ เป็ นงบประมาณที่สงู
ด้ วยเหตุผลเหล่านี ้ ดาวเทียมขนาดเล็กจึงเปลี่ยนวิธีการที่นกั
มาก เทียบกันแล้ วดาวเทียมขนาดเล็กถือว่าเป็ นของราคาถูก
วิทยาศาสตร์ ใช้ ในการสร้ างระบบในอวกาศ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์วา่ จะ
ตัวอย่างเช่น ห้ องปฏิบตั ิการแห่งชาติ ลอส อลามอส ได้ สร้ างและ
มีการปล่อยคิวบ์แซตและสมอลล์แซตถึง 2,400 ดวงในช่วงหกปี ข้ างหน้ า
ปล่อยคิวบ์แซตหลายดวงขึ ้นสูว่ งโคจรและมีต้นทุนการผลิตประมาณ
ที่ผา่ นมา ภาคธุรกิจการค้ า ภาครัฐและภาคการศึกษาได้ ใช้ สมอลล์แซต
150,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อหน่วย (หรื อประมาณ 4.7 ล้ านบาท)
ในจ�ำนวนเท่า ๆ กัน แต่อีกไม่นานคาดว่าการใช้ งานในภาคธุรกิจการค้ า
นอกจากนี ้ ฮาร์ ดแวร์ ที่ถกู ลงจะท�ำให้ สามารถจัดหาเทคโนโลยีได้ มาก
จะก้ าวกระโดดกว่าภาคอื่น ๆ อันที่จริ งแล้ วในช่วงสามปี ข้ างหน้ า การใช้
ขึ ้น ท�ำให้ ดาวเทียมเก็บข้ อมูลทางทางภูมิศาสตร์ ได้ มากขึ ้นส�ำหรับ
ภารกิจการตรวจการณ์และการตรวจจับสัญญาณ เช่น การตรวจจับการ ดาวเทียมขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์คาดว่าจะอยูใ่ นอัตรามากกว่าร้ อยละ
70 ของดาวเทียมขนาดเล็กทังหมดที
้
่ปล่อยออกไป
เคลื่อนไหวของโลกและคลื่น แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ
ดาวเทียมขนาดเล็กไม่ได้ สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คิวบ์
ตลอดจนการตรวจวัดชันบรรยากาศ
้
แซตส่วนใหญ่ถกู ส่งขึ ้นไปในวงโคจรระดับต�่ำของโลกและจะกลับเข้ าสู่
นอกจากนี ้ การใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารที่ราคาไม่แพงอย่างคิวบ์แซต
้
กแรงโน้ มถ่วงดึงดูดลงมาได้ เร็วกว่ายานอวกาศ
และสมอลล์แซตนัน้ นักวิทยาศาสตร์ อวกาศจะสามารถทดสอบแนวคิด ชันบรรยากาศเพราะถู
ที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า ดังนัน้ ดาวเทียมขนาดเล็กจะมีอายุการใช้ งานที่
ขันสู
้ งได้ เช่น การประมวลผลโครงสร้ างที่ปรับเปลี่ยนได้ ในอวกาศ ใน
ั ้ า แต่ข้อด้ อยอันนี ้ก็ถกู หักล้ างด้ วยความจริ งที่วา่ การ
อดีต เมื่อดาวเทียมเข้ าไปอยูใ่ นวงโคจรแล้ ว ผู้ปฏิบตั ิงานจะปรับเปลี่ยน มีประโยชน์สนกว่
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ปล่อยดาวเทียมขึ ้นสูว่ งโคจรระดับต�่ำของโลกเป็ นวิธีการที่ถกู กว่า ง่าย
กว่าและได้ รับผลกระทบจากรังสีน้อยกว่า นอกจากนี ้ วงโคจรระดับต�่ำ
ของโลกยังช่วยให้ ดาวเทียมเข้ าใกล้ เป้าหมายได้ มากขึ ้น เพื่อให้ ได้ ภาพ
ที่มีความละเอียดมากขึ ้น มีการสื่อสารที่ใช้ พลังงานน้ อยลงและช่วยลด
เวลาในการสื่อสาร
รัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาก�ำลังเร่งหาวิธีที่
จะใช้ ดาวเทียมขนาดเล็กในวงโคจรที่สงู กว่าวงโคจรระดับต�่ำของโลก
ตัวอย่างเช่น ที่ลอส อลามอส นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรก�ำลังคิดหา
วิธีที่จะใช้ ดาวเทียมขนาดเล็กและคิวบ์แซตในภารกิจการส�ำรวจอวกาศ
ห้ วงลึกและพื ้นที่ระหว่างดาวเคราะห์ ส�ำหรับภารกิจที่มีความท้ าทาย
ทางเทคนิคเหล่านี ้ ดาวเทียมขนาดเล็กที่ราคาไม่แพงจะท�ำให้ มีโอกาสที่
จะกระจายความเสี่ยงทางเทคนิคให้ กบั ระบบที่มีส�ำรองและเพื่อรวบรวม
ข้ อมูลจากหลาย ๆ พื ้นที่

นี ้ ดาวเทียมจากจีน องค์การอวกาศยุโรป ฝรั่งเศส อินเดีย อิสราเอล
อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย สหราชอาณาจักรและยูเครนได้ ถกู ปล่อยขึ ้น
สูอ่ วกาศ การจัดหาดาวเทียมขนาดเล็กมาใช้ ได้ ในราคาที่ไม่แพงก็ยิ่งจะ
ท�ำให้ จ�ำนวนดาวเทียมในอวกาศพุง่ สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ มีข้อสงสัย
ว่าจะมีใครอยูใ่ นอวกาศบ้ างในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า และคนเหล่านี ้จะท�ำ
อะไร น่าเสียดายที่ค�ำตอบที่ได้ อาจไม่ใช่เรื่ องดีทงหมด
ั้
ไม่ใช่เรื่ องยาก
เลยที่จะจินตนาการถึงองค์กรก่อการร้ ายที่ท�ำงานร่วมกับประเทศที่เป็ น
ฝ่ ายตนเองในการพัฒนาคิวบ์แซตที่มีขีดความสามารถในการสอดแนม
ที่มีการจัดส่งขึ ้นไปในวงโคจรระดับต�่ำของโลก การเข้ าถึงดาวเทียมและ
อวกาศได้ มากขึ ้นก็ท�ำให้ มีโอกาสมากขึ ้นส�ำหรับพันธมิตรและหุ้นส่วน
ตลอดจนฝ่ ายตรงข้ าม

การบริหารจัดการความเสี่ยง การส่ งเสริมความร่ วมมือ

ความท้ าทายหลัก ๆ คือการพัฒนาให้ รวดเร็วกว่าและชาญฉลาดกว่าคน
อื่น ๆ สหรัฐฯ และพันธมิตรตลอดจนหุ้นส่วนต้ องยอมรับว่าขณะนี ้หลาย
นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาในเรื่ องวิธีการที่จ�ำกัดในการปล่อยดาวเทียม
ประเทศสามารถเข้ าถึงอวกาศ และมันจะต้ องกลายเป็ นเรื่ องส�ำคัญ
ดาวเทียมขนาดเล็กมักจะถูกจ�ำกัดให้ จดั ส่งโดยจรวดที่มีวิธีการคล้ ายกับ และเร่งด่วนทางทหารในเชิงกลยุทธ์ในการสร้ างความยืดหยุน่ และส่วน
อูเบอร์ คือต้ อง “ร่วมเดินทาง” ไปกับสิง่ ของบรรทุกอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ ส�ำรองในระบบอวกาศ กล่าวสัน้ ๆ คือ ประเทศต่าง ๆ ต้ องกระจาย
กว่า วิธีการนี ้ท�ำให้ มีทางเลือกวงโคจรน้ อยลงและต้ องด�ำเนินการไป
ความเสี่ยง ข่าวดีก็คือความก้ าวหน้ าในการประมวลผลแบบกระจาย
ตามแผนการจัดส่งสิง่ ของบรรทุกหลักที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการจัดส่งมากกว่า และการเรี ยนรู้ของเครื่ องท�ำให้ นกั วิทยาศาสตร์ สามารถสร้ างเครื อข่าย
ความล่าช้ าในการปล่อยและการขาดแคลนยานส่งที่ใช้ กบั ดาวเทียม
แบบกระจายที่สามารถรักษาตัวเองได้ ดังนัน้ หากดาวเทียมดวงหนึง่
ขนาดเล็กโดยเฉพาะคือข้ อจ�ำกัดต่อศักยภาพทางการตลาด ท�ำให้ มี
ในกลุม่ ที่มีอยูร่ ้ อยดวงเกิดความเสียหาย ดวงอื่น ๆ ก็สามารถท�ำงาน
สมอลล์แซตคัง่ ค้ างอยูม่ ากมายที่รอการจัดส่งขึ ้นสูอ่ วกาศ
ทดแทนในหน้ าที่นนได้
ั้
ความน่าเชื่อถือของระบบก็เป็ นอีกปั ญหาหนึง่ ฐานข้ อมูลภารกิจที่
นอกจากนี ้ เทคโนโลยีต้องถูกใช้ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า หากมี
ครอบคลุมแสดงให้ เห็นว่า กว่าร้ อยละ 40 ของคิวบ์แซตที่ปล่อยขึ ้นไป
การใช้ ดาวเทียมขนาดเล็กในจ�ำนวนที่มากขึ ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตังแต่
้ พ.ศ. 2543 ไม่สามารถท�ำงานได้ ตามวัตถุประสงค์ ความส�ำเร็จ
มากกว่าที่เคยท�ำมาก่อน ค�ำถามต่อไปคือ ข้ อมูลจะถูกประมวลผลอย่าง
ในระดับนี ้อาจเป็ นที่ยอมรับได้ ในโครงการทางวิศวกรรมของนักศึกษา
ไร และแน่นอนว่า จะมีค�ำถามอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ประเทศ
หรื อระบบทดลองทางพาณิชย์ แต่ในด้ านความมัน่ คงแห่งชาติแล้ วถือว่า ต่าง ๆ จะดูแลรักษาเครื อข่ายของตนให้ ปลอดภัยได้ อย่างไร ประเทศ
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ สิง่ ที่ท้าทายคือการสร้ างระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ต่าง ๆ จะท�ำให้ ดาวเทียมของตนสามารถต้ านทานสภาพอากาศใน
ตามมาตรฐานของทรัพยากรที่ใช้ ในอวกาศ พร้ อมกับการดูแลค่าใช้ จา่ ย อวกาศได้ อย่างไร (ทุกสภาวะและทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับดวง
ในด้ านองค์ประกอบและการทดสอบให้ อยูใ่ นกรอบต้ นทุนของดาวเทียม อาทิตย์ ลมสุริยะ ชันอวกาศที
้
่อยูใ่ กล้ โลกและชันบรรยากาศที
้
่อยูส่ งู ขึ ้น
ขนาดเล็กและคิวบ์แซต
ไป) ลอส อลามอสเองนันก�
้ ำลังใช้ ประสบการณ์ที่มีมาหลายสิบปี ในด้ าน
นอกจากนี ้ยังมีความท้ ายทายอื่น ๆ ได้ แก่ ข้ อจ�ำกัดในการประมวล การพัฒนาเครื่ องมืออวกาศ การท�ำความเข้ าใจกับสภาพแวดล้ อมใน
ผลข้ อมูลและข้ อจ�ำกัดในเรื่ องกฎระเบียบ การปล่อยดาวเทียมขนาดเล็ก อวกาศที่รุนแรง และการประมวลผลความเชี่ยวชาญด้ วยคอมพิวเตอร์ ที่
ต้ องมีการจัดท�ำเอกสารมากมายเพื่อแสดงให้ เห็นว่าดาวเทียมเหล่านี ้
มีขีดความสามารถสูงสุดเพื่อตอบค�ำถามเหล่านี ้
เป็ นสิง่ ของบรรทุกรอง “ที่ไม่เป็ นอันตราย” ต่อสิง่ ของบรรทุกหลัก และ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�ำคัญไม่ใช่แค่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ถกู
ยังมีข้อกังวลในเรื่ องขยะอวกาศและข้ อก�ำหนดเกี่ยวกับการออกจากวง ต้ องเท่านัน้ สหรัฐฯ และพันธมิตรตลอดจนหุ้นส่วนยังต้ องวางแผนอย่าง
โคจร
รอบคอบ ไม่ใช่แค่ในระดับชาติเท่านัน้ แต่เป็ นการวางแผนในระดับโลก
บางทีความท้ าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่เกิดจากดาวเทียมขนาดเล็กน่า
เช่นเดียวกับการบริ หารจัดการในเรื่ องการขนส่งทางเรื อระหว่างประเทศ
จะเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะที่ท�ำให้ มนั มีความน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง นัน่ ก็คือ และเส้ นทางการจราจรทางอากาศ ประชาคมนานาชาติต้องร่วมมือกัน
ราคาที่คอ่ นข้ างถูก เนื่องจากคิวบ์แซตและสมอลล์แซตนันราคาไม่
้
แพง เพื่อหาวิธีท�ำงานร่วมกันในการก�ำกับดูแลอวกาศ
(และราคาจะลดลงเรื่ อย ๆ เมื่อเทคโนโลยีมีความก้ าวหน้ า) ดังนัน้ อีก
ความจริ งก็คือ ในช่วงสองสามทศวรรษข้ างหน้ า อวกาศจะกลาย
ไม่นานทุกคนก็จะสามารถเข้ าถึงอวกาศได้ ซึง่ รวมถึงฝ่ ายตรงข้ ามที่เมื่อ เป็ นพื ้นที่แออัดมากขึ ้นเรื่ อย ๆ และวิธีการในการใช้ พื ้นที่อวกาศจะท�ำให้
ก่อนนันการเข้
้
าถึงอวกาศเป็ นสิง่ ที่ไกลเกินเอื ้อม
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก�ำลังจะเกิดขึ ้นอย่าง
หลายทศวรรษที่ผา่ นมาหลังจากที่สหภาพโซเวียตได้ ปล่อยดาว
รวดเร็ ว ประชาคมนานาชาติจะลุกขึ ้นมายืนหยัดเพื่อจัดการกับความ
เทียมสปุตนิก ท�ำให้ ประเทศที่มีอิทธิพลในอวกาศในขณะนันมี
้ อยู่
ท้ าทายเหล่านี ้ก่อนที่มนั จะครอบง�ำวงโคจรของโลกหรื อไม่ หากค�ำตอบ
สามประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา สหภาพโซเวียต/รัสเซีย และจีนใน
คือใช่ ประเทศต่าง ๆ จะต้ องเริ่ มต้ นท�ำงานร่วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาเหล่า
เวลาต่อมา อวกาศกลายเป็ นพื ้นที่ที่พลุกพล่านมากขึ ้นเรื่ อย ๆ วัน
นี ้ตังแต่
้ ตอนนี ้

ความท้ าทายในด้ านการปล่ อยดาวเทียม
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กลยุทธ์ นโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับ

ก

ไซเบอร์
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ท�ำให้
รัฐบาลต้ องมีแผนการป้องกันที่แข็งแกร่ง
เพื่อจะก้ าวทันวิวฒ
ั นาการทางไซเบอร์
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

การพัฒนาและการแพร่ กระจายอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยีและอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
ที่เรี ยกว่ าอุปกรณ์ อันชาญฉลาด ที่ช่วยให้ สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้ อมูลได้ ท�ำให้ ผ้ ู
ก�ำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้ านความมั่นคงทางดิจทิ ลั จ�ำเป็ นต้ องปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่ างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ การปรั บตัวดังกล่ าวหมายถึงการด�ำรงความยืดหยุ่นใน
การสร้ างกลยุทธ์ ทางไซเบอร์ เพื่อยับยัง้ ผู้ท่ อี าจเป็ นปรปั กษ์ ปกป้องโครงสร้ างพืน้ ฐานที่สำ� คัญ และปรั บ
เปลี่ยนยุทธวิธีเมื่อเกิดภัยคุกคามที่มีลักษณะเฉพาะตัว
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ชายคนหนึ่งใช้
คอมพิวเตอร์ ในร้ าน
อินเทอร์ เน็ตแห่ งหนึ่งใน
กรุงปักกิง่ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
ภาพชายคนหนึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นบนจอ
อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษทั
หลักทรัพย์ แห่ งหนึ่งในกรุง
โตเกียว รัฐบาลต่ าง ๆ
กังวลว่ าการโจมตีทาง
ไซเบอร์ อาจท�ำให้ ระบบ
การเงินล่ ม
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

“การรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ นนั ้ เราจ�ำเป็ นต้ อง
มีความตระหนักรู้สถานการณ์ที่ดีขึ ้น เพื่อจะเข้ าใจ
สภาพแวดล้ อมทางไซเบอร์ โดยรวม” ดร.ยาค็อบ อิบรา
ฮิม รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
สิงคโปร์ และรัฐมนตรี ที่ก�ำกับดูแลด้ านความมัน่ คง
ทางไซเบอร์ กล่าวในระหว่างการประชุมของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ว่า
ด้ วยเรื่ องไซเบอร์ ที่จดั ขึ ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 “นี่
คือหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยรวม เนื่องจากเราจะสามารถก�ำหนดความพยายาม
ในการป้องกันและการแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและ
หมาะสมมากขึ ้น เมื่อเรารู้วา่ ความเสี่ยงของเราอยูท่ ี่ใด
และที่ใดบ้ างที่อาจมีกิจกรรมทางไซเบอร์ ต้องสงสัย”
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้ แก่ บรูไน
พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ยังคงมุง่ มัน่ กับกลยุทธ์ที่
ครอบคลุม โดยได้ เปิ ดโครงการเสริ มสร้ างขีดความสารมา
รถทางไซเบอร์ อาเซียนขึ ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์หลักคือการเพิ่มความตระหนัก
รู้และการส่งเสริ มการอภิปรายเกี่ยวกับบรรทัดฐานทาง
ไซเบอร์ อย่างลึกซึ ้งในระดับภูมิภาค การส่งเสริ มการ
ประสานงานในระดับภูมิภาคในด้ านการสร้ างขีดความ
สามาถและการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยการพัฒนา
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพใน
ด้ านต่าง ๆ เหล่านี ้ การสร้ างขีดความสามารถในระดับ
ภูมิภาคในด้ านการพัฒนากลยุทธ์และการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับไซเบอร์ และการมีสว่ นร่วมในความพยายาม
ในระดับโลกเพื่อพัฒนาชุดมาตรฐานความมัน่ คงของ
อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิง่
“ประเทศต่าง ๆ ในวันนี ้เผชิญกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ อาชญากรรมทางไซเบอร์

การโจมตี การจารกรรมและกิจกรรมที่เป็ นอันตรายอื่น ๆ”
ดร.อิบราฮิมกล่าว “พวกเราในกลุม่ อาเซียนก็ไม่ได้ รับ
การยกเว้ นในเรื่ องนี ้ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้ มที่จะเป็ นเป้าหมายของการ
โจมตีทางไซเบอร์ มากกว่าองค์กรอื่น ๆ ในภูมิภาค และภัย
คุกคามขันสู
้ งแบบต่อเนื่องยังคงเป็ นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ของเรา”
การโจมตีตา่ ง ๆ อาจเป็ นได้ ตงแต่
ั ้ การโจรกรรม
ทางการเงินไปจนถึงการโจรกรรมข้ อมูล การท�ำลายชื่อ
เสียง หรื อการท�ำให้ โครงสร้ างพื ้นฐานทางสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญเกิดการหยุดชะงัก สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี ้อาจเป็ น
อันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคม
ความเสี่ยงเหล่านี ้ตอกย� ้ำถึงความจ�ำเป็ นในการจัดตัง้
โครงการเสริ มสร้ างขีดความสามารถทางไซเบอร์ อาเซียน
หนึง่ ในเป้าหมายของโครงการนี ้คือการสร้ างพื ้นที่ไซเบอร์
ที่ปลอดภัยและยืดหยุน่ ที่จะช่วยให้ เกิดความก้ าวหน้ า
ทางเศรษฐกิจและมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ ้น
ไม่วา่ จะมีการประเมินหรื อไม่ก็ตาม เป้าหมายดัง
กล่าวไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะท�ำให้ ส�ำเร็จ ตัวอย่างเช่น มัลแวร์
ที่มีการด�ำเนินการหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ กลุม่ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ตา่ ง ๆ มีการแข่งขันและการคิดค้ นสิง่ ใหม่ ๆ
โดยกลุม่ ที่ประสบส�ำเร็จมากที่สดุ จะเติบโตและแพร่
กระจายมากขึ ้น

โครงการระหว่ างประเทศ

ความเสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทวั่ โลกต่อปี
คิดเป็ นตัวเลขประมาณ 3 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 94.6 ล้ านล้ านบาท) ตามที่นายคีชาฟ ดาคัด ผู้
อ�ำนวยการระดับภูมิภาคของหน่วยอาชญากรรมดิจิทลั
ของไมโครซอฟท์เอเชียระบุ จากการส�ำรวจพบว่า ร้ อยละ
71 ของบริ ษัทที่ให้ สมั ภาษณ์นนยอมรั
ั้
บว่าตนตกเป็ นเหยื่อ
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ของการโจมตีทางไซเบอร์ ใน พ.ศ. 2558 ตามข้ อมูลของนาย
ดาคัด ความเสี่ยงที่จะตกเป็ นเหยื่อนันมี
้ แต่จะเพิ่มขึ ้นเนื่องจากมี
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตอยูม่ ากมายจนนับไม่ถ้วน
ตัวอย่างเช่น อินโดแปซิฟิกจะมีผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตทังสิ
้ ้น
ประมาณ 4.7 พันล้ านคนภายใน พ.ศ. 2568 โดยเกือบครึ่งหนึง่
ของจ�ำนวนดังกล่าวจะเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตในช่วง พ.ศ. 2555 ถึง
พ.ศ. 2568 ตามการคาดการณ์สถานการณ์ทางไซเบอร์ ใน พ.ศ.
2568 ของไมโครซอฟท์
“การรักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ จะไม่สามารถแยก
กระท�ำได้ เป็ นส่วน ๆ โดยล�ำพัง และแต่ละองค์กรจะต้ องมีกรอบ
การท�ำงานเพื่อรักษาความมัน่ คงแบบ 360 องศา” นายดาคัด
กล่าว “ซึง่ จะประกอบไป
ด้ วยการปกป้องคุ้มครองที่
เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจฟิ ลิปปิ นส์ นั่งดูโทรศัพท์
ครอบคลุม การตรวจจับ วิธี
มือถือของตนนอกห้ องประชุมสุ ดยอดของ
การตอบสนอง การลงทุนและ
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทกี่ รุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ทรัพยากรที่เหมาะสมและ
เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 รอยเตอร์
เพียงพอ รวมถึงการประเมิน
และการตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
ทางด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ ขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอเพื่อ
ปกป้องอัตลักษณ์ ข้ อมูล แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ และโครงสร้ าง
พื ้นฐานขององค์กร”
สนธิสญ
ั ญาหรื อข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารทาง

ไซเบอร์ โดยตรงนันมี
้ อยูไ่ ม่มากนัก และที่มีอยูก่ ็มีขอบเขตที่จ�ำกัด
แม้ จะขาดแคลนกฎหมายระหว่างประเทศที่มงุ่ เน้ นในเรื่ อง
ไซเบอร์ โดยเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าการปฏิบตั กิ าร
ทางไซเบอร์ ในโลกนี ้จะกระท�ำได้ โดยไม่ค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์และ
ระเบียบข้ อบังคับ ในความเป็ นจริ งแล้ ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน
ไซเบอร์ มกั จะรวมตัวกันเพื่อปรับปรุงข้ อตกลง แนะน�ำแนวทาง
ใหม่ ๆ เนื่องจากพื ้นที่ไซเบอร์ นนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ และ
รักษาพื ้นที่ชมุ นุมที่รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สามารถท�ำงาน
ร่วมกันและขยายธุรกิจการค้ าได้
“พื ้นที่ไซเบอร์ ที่ปลอดภัยและยืดหยุน่ จะช่วยให้ เกิดความ
ก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจและสร้ างมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ ้น”
เอกสารของโครงการเสริ มสร้ างขีดความสามารถทางไซเบอร์
อาเซียนระบุ “ประเทศต่าง ๆ สามารถมีสว่ นร่วมในการรักษา
ความมัน่ คงและความยืดหยุน่ ของพื ้นที่ไซเบอร์ ได้ โดยการยึดมัน่
ในบรรทัดฐานทางพฤติกรรมที่มีการก�ำหนดไว้ อย่างชัดเจนและ
ปฏิบตั ไิ ด้ จริ งด้ วยความสมัครใจ โดยมีมาตรการสร้ างความเชื่อ
มัน่ ที่แข็งแกร่งเป็ นสิง่ ค� ้ำจุน”
ผู้เกี่ยวข้ องในภาครัฐและภาคเอกชนในขอบเขตทาง
ไซเบอร์ มกั จะร่วมประชุมกันเพื่อส่งเสริ มการสนับสนุนและการ
สร้ างความเชื่อมัน่ หนึง่ ในการประชุมดังกล่าวเกิดขึ ้นที่ศนู ย์
ยุทธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 ในระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้ วยเรื่ อง
อ่านต่อทีห่ น้า 30
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ออสเตรเลียเพิ่มความร่ วมมือกับพันธมิตร

ต่ าง ๆ ในเอเชียในด้ านอาชญากรรมทางไซเบอร์

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

อสเตรเลียก�ำลังเพิม่ ระดับความร่วมมือกับ
ประเทศเพือ่ นบ้ านต่าง ๆ ในเอเชียในด้ าน
อาชญากรรมทางไซเบอร์ ในขณะทีภ่ ยั คุกคาม
จากอาชญากรรมก�ำลังเพิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ และ
จ�ำเป็ นต้ องเพิม่ ความมัน่ คงทางการค้ าใน
ภูมภิ าค
หลังจากทีล่ งนามในข้ อตกลงเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ที่
กรุงเทพมหานคร ขณะนี ้ ออสเตรเลียก�ำลังท�ำงานร่วมกับไทย สิงคโปร์
และจีนในการแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงและอาชญากรรมทางไซเบอร์
นายโทไบอัส ฟี คนิ เอกอัครราชทูตด้ านกิจการไซเบอร์ ของออสเตรเลีย
กล่าวว่า ความร่วมมือเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในยามทีต่ ้ องเผชิญกับความ
ท้ าทายต่าง ๆ ทีเ่ พิม่ ขึ ้นทีเ่ กิดจากเครือข่ายอาชญากรทางไซเบอร์ ในอิน
โดแปซิฟิก
“อาชญากรและผู้ประสงค์ร้ายสามารถปรับตัว และรวบรวมข้ อมูล
ทังหมดได้
้
เร็วกว่ารัฐบาลมาก” นายฟี คนิ กล่าว “ดังนัน้ หากเราไม่คยุ
กันในเรื่องนี ้ ไม่แบ่งปั นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ และไม่มคี วามก้ าวหน้ า
ในการปฏิบตั ิ อีกไม่นานเราจะพบว่าเราล้ าหลังกว่าคนเหล่านี ้มากที
เดียว”
นายฟี คนิ ได้ ร่วมหารือกับผู้นำ� ระดับสูงของส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง
ชาติ เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความมัน่ คงแห่งชาติและเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกิจการ
ต่างประเทศของไทย โดยออสเตรเลียจะให้ การสนับสนุนในด้ านการ
พัฒนาทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ แบบดิจทิ ลั ทีเ่ กีย่ วกับอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์
ออสเตรเลียได้ ร่วมมือกับประเทศไทยผ่านทางส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของไทย โดยมุง่ เน้ นทีภ่ ยั คุกคามทีเ่ กิดจากอาชญากรข้ ามชาติ ซึง่
รวมถึงแก๊ งนักขีจ่ กั รยานยนต์ชาวออสเตรเลียทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้ องกับ
การค้ ายาเสพติดทีเ่ ป็ นสารกระตุ้นกลุม่ แอมเฟตามีนในออสเตรเลีย
ประเทศไทยยังเป็ นฐานส�ำหรับผู้กระท�ำการฉ้ อโกงหลักทรัพย์ หรือ
ทีเ่ รียกว่า การต้ มตุน๋ เพือ่ ให้ ลงทุนในธุรกิจหรือหุ้น โดยนักต้ มตุน๋ ทีอ่ ยู่
ในต่างประเทศ เช่น ชาวอังกฤษและชาวอเมริกนั จะหาเหยือ่ ทีเ่ ป็ นนัก
ลงทุนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพือ่ หลอกลวงให้ ลงทุนออนไลน์
ในธุรกิจหรือหุ้นทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง
นายฟี คนิ ระบุวา่ ความร่วมมือดังกล่าวมุง่ เน้ นที่ “การเพิม่ ขีดความ
สามารถทางด้ านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ แบบดิจทิ ลั ให้ กบั ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติของไทย” เพือ่ ให้ หลักฐานมีความน่าเชือ่ ถือเมือ่ น�ำไปแสดงต่อ
ศาล “การหาหลักฐาน วิธีการเก็บรักษาหลักฐาน จนกระทัง่ หลักฐาน
นันเป็
้ นทีย่ อมรับในศาล จากนันก็
้ กำ� หนดกระบวนการสืบสวนเพือ่ จะ

สามารถพิจารณาคดีและเพือ่ ค้ นหาบุคคลหรือกลุม่ คนทีอ่ าจเป็ นผู้รับ
ผิดชอบต่อการกระท�ำนัน”
้ นายฟี คนิ กล่าว
เจ้ าหน้ าทีก่ ล่าวว่าการสนับสนุนต�ำรวจไทยคือ “รากฐานส�ำคัญ
ของนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ แบบดิจทิ ลั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเก็บหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทอี่ ยูใ่ นอุปกรณ์ตา่ ง ๆ วิธีการประมวลผลข้ อมูลและการ
ดึงข้ อมูล” เจ้ าหน้ าทีก่ ล่าวว่าการสืบสวนอาชญากรรมข้ ามชาติจะมุง่
ความสนใจไปทีก่ ารใช้ สอ่ื ดิจทิ ลั ในการสือ่ สารมากขึ ้นและการจัดเก็บ
ข้ อมูลโดยกลุม่ อาชญากรรม ข้ อตกลงกับประเทศไทยเกิดขึ ้นหลังจาก
ทีม่ กี ารลงนามในข้ อตกลงระหว่างออสเตรเลียและสิงคโปร์ วา่ ด้ วยเรื่อง
ความมัน่ คงทางไซเบอร์ ซึง่ รวมถึงการแบ่งปั นข้ อมูล การฝึ กอบรมและ
การฝึ กปฏิบตั ริ ่วมกันเพือ่ ปกป้องโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ

นายโทไบอัส ฟี คิน เอกอัครราชทูตด้ านกิจการไซเบอร์ ของออสเตรเลีย
(ล่ างซ้ าย) ลงนามในบันทึกความเข้ าใจร่ วมกับนายเดวิด คอห์ ประธาน
บริหารของส� ำนักงานความมัน่ คงทางไซเบอร์ ของสิ งคโปร์ ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีนายมัลคอล์ ม เทิร์นบุลล์ นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลีย (บนซ้ าย) และนายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (บน
ขวา) อยู่ด้วย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ข้ อตกลงกับจีนได้ ชว่ ยเพิม่ ระดับความ
ร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ หลังจากทีอ่ อสเตรเลียกดดันจีนใน
เรื่องการโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทางไซเบอร์
“สิง่ ทีค่ ณ
ุ เห็นผ่านข้ อตกลงทีเ่ ราลงนามร่วมกับจีน คือการยอมรับ
ว่าการโจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทางไซเบอร์ คอื ประเด็นส�ำคัญที่
เราต้ องหารือกัน” นายฟี คนิ กล่าว “จีนคือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทีย่ งิ่
ใหญ่ เรามีบางส่วนทีเ่ หมือนกันและมีบางส่วนทีแ่ ตกต่างกัน เราไปถึง
จุดทีเ่ ราได้ ลงนามในข้ อตกลงร่วมกันทีร่ ะบุวา่ เราเห็นพ้ องทีจ่ ะไม่ทำ� การ
โจรกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทางไซเบอร์ ซึง่ ผมคิดว่ามันเป็ นเรื่องทีด่ ”ี
IPD FORUM

29

อ่านต่อจากหน้า 28

การก่อกวนทางไซเบอร์ ที่ใช้ เวลาตลอดทังวั
้ น ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นครัง้
แรกโดยศูนย์ยทุ ธศาสตร์ และนานาชาติศกึ ษา บรรดาผู้เชี่ยวชาญ
และเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐได้ ประเมินสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คง
ระหว่างประเทศที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง และเสนอแนะวิธีการตอบโต้
ที่เป็ นไปได้ ตอ่ ความมุง่ ร้ ายที่เพิ่มมากขึ ้นในพื ้นที่ไซเบอร์
นายโทมัส บอสเสิร์ต ผู้ชว่ ยของนายโดนัลด์ ทรัมป์
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้ านการรักษาความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ
และการต่อต้ านการก่อการร้ าย ได้ อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับ
บทเรี ยนต่าง ๆ ทางไซเบอร์ ที่สหรัฐฯ ได้ เรี ยนรู้ในทศวรรษที่ผา่ น
มา และให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของสหรัฐฯ หนึง่ ใน
ประเด็นที่ส�ำคัญที่สดุ ที่นายบอสเสิร์ตกล่าวถึงคือ ประเทศต่าง ๆ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ อง
ที่เป็ นบริ ษัทและ
เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจจากหน่ วยการสงครามต่ อต้ าน
ปั จเจกบุคคลจะต้ อง
ทางไซเบอร์ เดินสวนสนามเนื่องในวันชาติที่
ยอมรับในบรรทัดฐาน
ประเทศเวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกของ
เมื่อประกอบกิจกรรมใน
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวียดนามก�ำลังร่ วมมือกับประเทศสมาชิกอืน่ ๆ ใน
พื ้นที่ไซเบอร์
เรื่องความมัน่ คงทางไซเบอร์ รอยเตอร์
“บรรทัดฐานคือ
สิง่ ส�ำคัญ มันคือการ
แสดงออกของเราในฐานะประเทศว่าเรามีความคาดหวังบางอย่าง
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตนของผู้คนในพื ้นที่ที่เปิ ดกว้ างที่สามารถ
ท�ำงานร่วมกันได้ ที่จะก่อให้ เกิดนวัตกรรม การค้ าเสรี การค้ าที่
เป็ นธรรมและสิง่ อื่น ๆ ที่เราคิดว่ามีความส�ำคัญต่อองค์กรประชา
สังคมและองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมของเรา” นายบอสเสิร์ต
กล่าว “เราเริ่ มต้ นด้ วยการบอกประเทศอื่น ๆ อย่างตรงไปตรงมา
ในสิง่ ที่เราคาดหวังให้ ประเทศเหล่านันปฏิ
้ บตั แิ ละสิง่ ที่เราให้ ค�ำมัน่
ว่าจะปฏิบตั ิ แต่หากประเทศเหล่านันยอมรั
้
บในบรรทัดฐานดัง
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กล่าวและไม่ปฏิบตั ติ ามในเวลาต่อมา เราก็มีหน้ าที่ที่จะบอกกล่าว
ตักเตือน และมีหน้ าที่ที่จะท�ำบางสิง่ บางอย่างเกี่ยวกับเรื่ องนี ้”
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตอ่ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ส�ำคัญของ
สหรัฐฯ ได้ แซงหน้ าความพยายามในการลดความเสี่ยงที่แผ่ขยาย
ไปทัว่ ตามรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ของหน่วย
เฉพาะกิจด้ านการป้องปรามทางไซเบอร์ แห่งคณะกรรมการด้ าน
วิทยาศาสตร์ กลาโหม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
“อย่างน้ อยก็ในทศวรรษหน้ า สหรัฐฯ จ�ำเป็ นต้ องพึง่ พาการ
ป้องปรามอย่างมาก เพื่อจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่เกิด
จากฝ่ ายตรงข้ ามของสหรัฐฯ ที่มีขีดความสามารถมากที่สดุ ” นาย
เครก ฟิ ลด์ส ประธานคณะกรรมการด้ านวิทยาศาสตร์ กลาโหม
ระบุในรายงาน โดยยอมรับว่าสหรัฐฯ จ�ำเป็ นต้ องมี “วิธีการเชิงรุก
ที่เป็ นระบบมากขึ ้น” ในการป้องปรามทางไซเบอร์
รายงานของคณะกรรมการด้ านวิทยาศาสตร์ กลาโหมระบุวา่
สิง่ ส�ำคัญที่สดุ คือ การโจมตีทางไซเบอร์ นนไม่
ั ้ สามารถป้องปราม
ได้ ทกุ ครัง้
“ตัวอย่างหนึง่ ที่ส�ำคัญคือ แม้ กระทัง่ บทลงโทษที่รุนแรงและ
จริ งจังก็อาจจะไม่สามารถป้องปรามกลุม่ ก่อการร้ ายที่มีความมุง่
มัน่ ที่จะโจมตีสหรัฐอเมริ กาและพันธมิตรของเราได้ ” รายงานของ
คณะกรรมการด้ านวิทยาศาสตร์ กลาโหมระบุ “ตัวอย่างที่สองที่
ค่อนข้ างจะแตกต่างคือ หากสหรัฐฯ ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างสงคราม
ครัง้ ใหญ่กบั ประเทศอื่น เราก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะสามารถยับยัง้
ได้ แม้ กระทัง่ การโจมตีทางไซเบอร์ ที่มีการเตรี ยมการเป็ นอย่างดีที่
มุง่ เป้าที่ขีดความสามารถทางทหารของสหรัฐฯ ที่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายข้ างเคียงต่อประชาคมพลเรื อนเพียงเล็กน้ อยหรื อไม่มีเลย”
รายงานของคณะกรรมการด้ านวิทยาศาสตร์ กลาโหมอธิบาย
ว่า การป้องปรามทางไซเบอร์ คือการใช้ ทงการป
ั ้ ้ องปรามโดยการ

ขัดขวางและการป้องปรามโดยการก�ำหนดบทลงโทษ เพื่อโน้ มน้ าวไม่
มีการติดตังมั
้ ลแวร์ เอาไว้ การจัดหาและการใช้ งานทรัพยากรที่เป็ น
ให้ ฝ่ายตรงข้ ามท�ำการโจมตีทางไซเบอร์ หรื อรุกล� ้ำทางไซเบอร์ ที่จะก่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ )
ให้ เกิดความเสียหาย ในบางกรณี สหรัฐฯ จะเพิ่มแนวปฏิบตั ใิ นการป้อง
ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาและการอัพเกรดเป็ นระยะ ๆ กลายเป็ นสิง่
ปรามเพื่อป้องกันพันธมิตรและหุ้นส่วน
ส�ำคัญยิ่งกว่าที่เคย
“เนื่องจากไซเบอร์ เป็ นมิตทิ ี่คอ่ นข้ างใหม่ การป้องปรามทางไซเบอร์ • เริ่ มต้ นจากภายใน ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ ของผู้ใช้ เทคโนโลยี
จึงเป็ นความพยายามที่คอ่ นข้ างใหม่เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่แล้ ว ทุกวันนี ้
สารสนเทศ พฤติกรรมอันประมาทเลินเล่อของพนักงาน หรื อการ
สหรัฐฯ ก�ำหนดวิธีการป้องปรามทางไซเบอร์ ไปทีละขันตอนเพื
้
่อตอบโต้
ปกป้องข้ อมูลอัตลักษณ์หรื อรหัสผ่านที่ออ่ นแอภายในองค์กรท�ำให้
การโจมตี” รายงานของคณะกรรมการด้ านวิทยาศาสตร์ กลาโหมระบุ
มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเจาะระบบ เมื่อมีการใช้ อปุ กรณ์สว่ นบุคคล
“แม้ สหรัฐฯ จะใช้ วิธีการทางการทูตและการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ในที่ท�ำงานมากขึ ้นเรื่ อย ๆ โอกาสที่อปุ กรณ์เหล่านี ้จะติดมัลแวร์ ก็
เพื่อตอบโต้ การเจาะระบบของบริ ษัทโซนีโดยเกาหลีเหนือ การโจรกรรม
มากขึ ้นเช่นกัน รวมถึงอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันที่ไม่มีการป้องกัน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโดยจีน และการแทรกแซงการเลือกตังของสหรั
้
ฐฯ
(อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิง่ ) ซึง่ อาจเป็ นเป้าหมายอันง่ายดาย
โดยรัสเซีย แต่ก็ยงั ไม่มีความชัดเจนเลยว่าการตอบโต้ ดงั กล่าวจะ
ส�ำหรับอาชญากรไซเบอร์ ที่ต้องการจะสร้ างความเสียหาย
สามารถป้องปรามการโจมตีทางไซเบอร์ และการรุกล� ้ำทางไซเบอร์ ที่ก่อ • ตรวจสอบระบบทังหมดตามเวลาจริ
้
ง ลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันภัย
ให้ เกิดความเสียหายได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่ในอนาคต
คุกคามที่ทนั สมัยเพื่อท�ำการตรวจสอบ ตรวจจับและขจัดภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ทวั่ ไปและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ขนสู
ั ้ งตามเวลาจริ ง
และพัฒนาความเชี่ยวชาญภายในองค์กรเพื่อวิเคราะห์ภยั คุกคาม
นายดาคัดระบุวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ผลการศึกษาบางชิ ้นระบุวา่ ในอินโดแปซิฟิกนัน้ ระยะเวลาเฉลี่ยที่
กระบวนการ “ความปลอดภัยทางอินเทอร์ เน็ต” คือรากฐานส�ำหรับการ
ใช้ ในการตรวจหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ นบั ตังแต่
้ ถกู แทรกซึมเข้ าไป
รักษาความมัน่ คงทางไซเบอร์ ที่แข็งแกร่ง นายดาคัดแนะน�ำให้ องค์กร
จนถึงการตรวจพบคือ 510 วันขึ ้นไป ซึง่ ถือว่าใช้ เวลานานกว่าอัตรา
ต่าง ๆ พัฒนาวิธีการเตรี ยมพร้ อมโดยให้ “คาดการณ์ไว้ วา่ จะถูกเจาะ
เฉลี่ยทัว่ โลกอยูม่ าก ซึง่ จะอยูท่ ี่ 140-200 วัน
ระบบอย่างแน่นอน” ซึง่ จะต้ องใช้ กลยุทธ์การป้องกันเชิงรุกและการ
• ด�ำรงห่วงโซ่อปุ ทานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ และท�ำการ
ลงทุนในเรื่ องการระบุความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การตอบโต้
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ แต่ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นของแท้ ที่มีการ
บรรดาผู้น�ำในอาเซียนเห็นพ้ องกันว่า ในขอบเขตไซเบอร์ ที่ขยายตัว
อัพเดทให้ ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลาเท่านัน้ มีหว่ งโซ่อปุ ทานที่เชื่อถือ
อยูต่ ลอดเวลานัน้ จะต้ องมีการสื่อสารกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง
ได้ ที่ครอบคลุมทังซอฟต์
้
แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และอินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพ
ทางดิจิทลั
สิง่ น�ำอุปกรณ์ของตนมาใช้ และคอยตรวจสอบและประเมินการ
“ถึงเวลาแล้ วทีอ่ าเซียนจะต้ องเริ่มเจรจาในเรื่องบรรทัดฐานทาง
ลงทุนในด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์ และประสิทธิภาพการท�ำงาน
ไซเบอร์ การปรึกษาหารือกันในระดับโลกเกี่ยวกับบรรทัดฐานทาง
ของซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการเข้ าถึงเครื อ
ไซเบอร์ ได้ เริ่มขึ ้นในทศวรรษทีผ่ า่ นมา โดยได้ รับแรงกระตุ้นจากกลุม่
ข่ายของบริ ษัทหรื อภาครัฐโดยลูกค้ าและผู้ให้ บริ การ
ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญภาครัฐแห่งสหประชาติ” ดร.อิ
บราฮิมกล่าวในระหว่างการประชุมของอาเซียนว่าด้ วยเรื่ องไซเบอร์ ใน
แรงผลักดันยังคงเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการสนทนา
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 “ในขณะที่เราเข้ าร่วมการสนทนาในระดับ
กันมากขึ ้นในเรื่ องความมัน่ คงทางไซเบอร์ ตัวอย่างเช่น มีการเสนอ
โลก เราก็ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าบรรทัดฐานและการปฏิบตั ินนมี
ั้
ร่างกฎหมายในรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่
ความสอดคล้ องกันและใช้ ได้ กบั บริ บทและวัฒนธรรมของอาเซียนที่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มความร่วมมือทางไซเบอร์ ระหว่างอินโด
มีลกั ษณะเฉพาะตัว มุมมองของอาเซียนนี ้อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
แปซิฟิกกับพันธมิตรต่าง ๆ หากกฎหมายนี ้ผ่านการพิจารณา ก็จะมีการ
สนทนาในระดับโลก”
อนุมตั งิ บประมาณ 2.1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 6.6 หมื่น
นอกจากนี ้ การสนทนาภายในของรัฐบาลควรประกอบไปด้ วย
ล้ านบาท) เพื่อด�ำเนินโครงการด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคนี ้
แนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ที่จะก่อให้ เกิดความมัน่ คงทางไซเบอร์ ที่แข็งแกร่ง ที่
“ความตึงเครี ยดที่เพิ่มขึ ้นในเอเชียแปซิฟิกเป็ นสิง่ ที่ทกุ คนทราบ
สามารถต้ านทานและตอบโต้ การโจมตีทางไซเบอร์ และการแพร่กระ
อยูแ่ ล้ วโดยไม่ต้องย� ้ำเตือน” นายแม็ก ทอร์ นเบอร์ รี สมาชิกสภาผู้แทน
จายมัลแวร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นายดาคัดได้ แนะน�ำแนวปฏิบตั ดิ งั
ราษฎรสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นประธานคณะกรรมาธิการกิจการทหารแห่งสภา
ต่อไปนี ้
ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวระบุในแถลงการณ์ที่
เตรี ยมไว้ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะฮิลล์ “สิง่ ส�ำคัญคือสหรัฐฯ
• ดูแลพื ้นที่ของตนให้ เป็ นระเบียบและมีความพร้ อม สิง่ ที่ต้องค�ำนึงถึง จะต้ องท�ำให้ พนั ธมิตรและเพื่อนพ้ องของเราเชื่อมัน่ ว่าเรามุง่ มัน่ ที่จะ
นันไม่
้ ใช่เรื่ องที่วา่ อาชญากรไซเบอร์ จะโจมตีหรื อไม่ แต่เป็ นเรื่ องที่
รักษาเสถียรภาพและความมัน่ คงในภูมิภาคนี ้ทังในปั
้ จจุบนั และและใน
ว่าจะโจมตีเมื่อไรต่างหาก ดังนัน้ การใช้ ทรัพยากรที่เป็ นเทคโนโลยี อนาคต หนึง่ ในวิธีที่ดีที่สดุ คือการเพิ่มการแสดงตนของทหารและการ
สารสนเทศที่เก่า ไม่มีการป้องกันหรื อไม่ใช่ของแท้ จะเป็ นการเพิ่ม
เพิ่มความพร้ อมของเราในพื ้นที่ เพื่อการนี ้ เราจ�ำเป็ นต้ องลงทุนกับขีด
โอกาสอย่างยิ่งที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ ตัวอย่างเช่น เป็ นที่ทราบ
ความสามารถในการป้องกันที่หลากหลาย และการออกกฎหมายดัง
กันดีวา่ ซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ และซอฟต์แวร์ ลอกเลียนแบบจะ
กล่าวก็จะเอื ้ออ�ำนวยให้ เกิดสิง่ นี ้” o

แนวปฏิบัตเิ พือ่ การป้ องกัน
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การปราบปราม
อาชญากรรมไซเบอร์

ที่ลักลอบซื้อขายสัตว์ป่า
อิ น เดี ย แก้ ปั ญ หาการซื้ อ ขายทางอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ผิ ด กฎหมาย

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

เ

นายสาโรช บานา

ว็บไซต์ได้ มีการโฆษณาขาย ธาริ วาลา ชัดดาร์ ซึง่
เป็ นภาษาฮินดีแปลว่า “ผ้ าปูลายทาง” ค�ำนี ้ยังเป็ น
รหัสที่หมายถึงหนังเสือ ซึง่ ห้ ามซื ้อขายตามอนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่
ใกล้ สญ
ู พันธุ์ ซึง่ เป็ นข้ อตกลงที่ลงนามโดย 183 ประเทศ
อนุสญ
ั ญานี ้ให้ ความคุ้มครองสัตว์ป่า 5,000 ชนิดและ
พืชป่ า 29,000 ชนิด ในตลาดต่างประเทศ หนังเสืออาจ
มีราคาซื ้อขายมากกว่า 160,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 5 ล้ านบาท) และเจ้ าหน้ าที่สืบสวนพบเสือ
ที่ถกู สตัฟฟ์ที่มีราคาถึง 728,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 23 ล้ านบาท)
แม้ อินเทอร์ เน็ตจะเป็ นสื่อกลางในการซื ้อขายสัตว์ป่า
และพืชป่ าหายากและใกล้ สญ
ู พันธุ์มาหลายทศวรรษและ
ส่งผลให้ สตั ว์และพืชหลายชนิดทัว่ โลกมีจ�ำนวนลดลง ใน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมานี ้ การลักลอบซื ้อขายทางออนไลน์ดงั
กล่าวพบเห็นได้ บอ่ ยขึ ้นในอินเดีย ซึง่ เป็ นประเทศที่มีสตั ว์
และพืชที่มีความพิเศษและหลากหลาย
หนังสือที่ชื่อว่า สถานภาพของสภาพแวดล้อมของ
อิ นเดีย พ.ศ. 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ และสิง่ แวดล้ อม
ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรในกรุงนิวเดลี ระบุวา่ การ
ลักลอบล่าสัตว์และอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าในอินเดียเพิ่ม
ขึ ้นร้ อยละ 92 จาก 15,800 คดีเป็ น 30,382 คดีระหว่าง
พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 นอกจากนี ้ ข้ อมูลจากสมาคม
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พิทกั ษ์ สตั ว์ป่าของอินเดียยังระบุวา่ ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถกู ล่าหรื อ
ซื ้อขายอย่างผิดกฎหมายเพิ่มขึ ้นจาก 400 ชนิดใน พ.ศ. 2557 เป็ น 465
ชนิดใน พ.ศ. 2559
กระทรวงสิง่ แวดล้ อมของอินเดียเปิ ดเผยว่า เสือซึง่ เป็ นสัตว์ประจ�ำ
ชาติของอินเดียมีจ�ำนวนลดลง จาก 100,000 ตัวในศตวรรษก่อน เหลือ
เพียงประมาณ 2,226 ตัวในปั จจุบนั อินเดียเป็ นที่อยูข่ องเสือราว ๆ ร้ อย
ละ 60 ของจ�ำนวนเสือทังหมดในโลก
้
กองทุนสัตว์ป่าโลกประมาณการ
ว่า มีเสือเหลืออยูป่ ระมาณ 1,400 ตัวใน12 ประเทศทัว่ โลก
เจ้ าหน้ าที่ทางการอินเดียกล่าวว่า เสืออย่างน้ อย 15 ตัวจากทังหมด
้
74 ตัวที่ตายลงในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถูกฆ่า
ด้ วยน� ้ำมือของพรานเถื่อน มีหกตัวที่ตายจากสาเหตุทางธรรมชาติ ส่วน
อีก 53 ตัวนันยั
้ งอยูใ่ นระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการตาย ใน พ.ศ.

จากเหตุน� ้ำท่วมสองระลอกในปี นี ้ พรานเถื่อนรู้วา่ การจะได้ นอแรดมานัน้
ไม่จ�ำเป็ นต้ องฆ่าแรด นอแรดไม่ได้ งอกขึ ้นมากจากกะโหลกของแรด มัน
ประกอบด้ วยเคราตินซึง่ เป็ นโปรตีนที่พบในเส้ นขน เล็บและกีบของแรด
และสามารถตัดออกได้ โดยที่แรดไม่ตาย

การหลบหนีกฎหมาย

อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางในการซื ้อขายสัตว์ป่าข้ ามประเทศที่ผิด
กฎหมาย ซึง่ ท�ำให้ การตรวจหาตัวพวกลักลอบค้ าสัตว์ป่านันท�
้ ำได้ ยาก
ยิ่งขึ ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผู้ลกั ลอบค้ าสัตว์ป่าเหล่านี ้มีความเสี่ยงเพียง
เล็กน้ อยที่จะถูกเปิ ดโปงหรื อตามตัวพบเพราะไม่จ�ำเป็ นต้ องมีหน้ าร้ าน
เป็ นเรื่ องเป็ นราวหรื อต้ องเดินเร่ขายสัตว์ป่าอย่างเมื่อก่อน ตอนนี ้คน
เหล่านี ้สามารถตกลงซื ้อขายทางออนไลน์จากพื ้นที่หา่ งไกลและพ้ นจาก

เจ้ าหน้ าทีอ่ ุทยานแห่ งชาติกาซี
รังคาพบซากเสื อลอยอยู่ในน�ำ้
หลังเหตุน�ำ้ ท่ วมบริเวณทุ่งบาโก
ริ ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

2559 มีเสือตายไปทังหมด
้
122 ตัว โดยเป็ นฝี มือของพรานเถื่อน 21 ตัว
พรานเถื่อนยังฆ่านกยูงไป 340 ตัวในช่วง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 นับ
เป็ นจ�ำนวนที่สงู กว่า พ.ศ. 2557 เกือบสองเท่า
ผู้ลกั ลอบค้ าสัตว์ป่าทางอินเทอร์ เน็ตยังได้ พงุ่ เป้าไปที่แรดนอเดียว
ของอินเดีย ราคานอแรดในตลาดท้ องถิ่นสูงถึง 1 ล้ านรูปี (ประมาณ
15,625 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 490,000 บาท) และราคาจะสูง
ขึ ้นเป็ นสองเท่าเมื่อน�ำไปขายเป็ นยาเพิ่มพลังทางเพศในตลาดจีนหรื อ
เวียดนาม รัฐบาลอินเดียรายงานว่าตังแต่
้ พ.ศ. 2544 เป็ นต้ นมา พราน
เถื่อนในรัฐอัสสัมได้ ฆา่ แรดไปแล้ วมากกว่า 260 ตัว นอกจากนี ้ยังมีแรด
17 ตัวตายไประหว่างน� ้ำท่วมใหญ่ใน พ.ศ. 2559 และอีก 28 ตัวตาย
34
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การจับจ้ องของหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย ลูกค้ าจะส่งค�ำสัง่ ซื ้อซึง่ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นรหัส และจ่ายเงินทางออนไลน์เป็ นค่าสินค้ าที่ดเู หมือนจะถูก
กฎหมายเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ
ยิ่งไปกว่านัน้ องค์กรอาชญากรรมหลายรายเหล่านี ้ยังมักจะมีความ
เชื่อมโยงทางการเมืองและได้ รับการสนับสนุนทางการเงินเป็ นอย่างดี
ในค�ำตัดสินคดีผ้ ลู กั ลอบค้ าสัตว์ป่ารายหนึง่ เมื่อ พ.ศ. 2553 ศาลฎีกาซึง่
เป็ นศาลสูงสุดของอินเดียระบุในค�ำพิพากษาว่า สัตว์หลายชนิดก�ำลังจะ
สูญพันธุ์ไปเพราะ “พวกไร้ มนุษยธรรมซึง่ บางคนมีนกั การเมืองระดับสูง
คอยหนุนหลัง”
“พรานเถื่อนตัวจริ งได้ เงินตอบแทนเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ในขณะ

ที่บรรดาหัวหน้ าขบวนการอาชญากรรมที่มีเส้ นสายในต่างประเทศ
สามารถท�ำก�ำไรได้ มหาศาล การลักลอบล่าสัตว์ป่าเป็ นกิจกรรมผิด
กฎหมายระหว่างประเทศที่ท�ำกันเป็ นขบวนการ และท�ำรายได้ มากมาย
ให้ อาชญากร” ค�ำพิพากษาระบุ

เมื่อไม่นานมานี ้ ทางการอินเดียได้ ตรวจพบการลักลอบซื ้อขาย
อวัยวะเพศกิ ้งก่ามอนิเตอร์ ตากแห้ งทางออนไลน์ที่คนขายเรี ยกเป็ น
ภาษาฮินดีวา่ หัตถโชติ ซึง่ หมายถึง “มือที่พนมเข้ าหากัน” ซึง่ เป็ นรากพืช
หายากที่ใช้ เป็ นเครื่ องรางของขลังในพิธีกรรมทางศาสนาหรื อเวทมนตร์
เว็บไซต์ส�ำหรับการซื ้อขายออนไลน์ เช่น แอมะซอน, สแนปดีล, อีเบย์
การติดตามทางออนไลน์
และอาลีบาบาที่มีการขายสินค้ าตัวนี ้ก็ไม่ทราบที่มาของสินค้ า
อินเดียได้ เพิ่มความพยายามในการขัดขวางผู้ลกั ลอบค้ าสัตว์ป่าทาง
“เราหวังว่าจะสามารถกวาดล้ างสินค้ าพวกนี ้ให้ หมดไปจาก
ออนไลน์ดงั กล่าว ในปี พ.ศ. 2559 นายอานิล มัดฮาฟ เดวี รัฐมนตรี
อินเทอร์ เน็ตเพื่อป้องกันไม่ให้ ประชาชนถูกคนร้ ายหลอกให้ ซื ้อผลิตภัณฑ์
ว่าการกระทรวงสิง่ แวดล้ อมของอินเดียได้ เผยแพร่รายชื่อเว็บไซต์ที่ขาย จากสัตว์ป่าโดยไม่ร้ ูตวั ” นายโฮเซ ลูอิส หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมายและการ
สัตว์ป่าหายากและชิ ้นส่วนของสัตว์ป่า ซึง่ รวมถึง แอมะซอนอินเดีย,
สนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมายของกองทุนสัตว์ป่าของอินเดียและเป็ นผู้
สแนปดีล, โอแอลเอกซ์ อินเดีย, อีเบย์ อินเดีย, อาลีบาบา อินเดีย และ
ช่วยเปิ ดโปงการค้ าผิดกฎหมายครัง้ นี ้ระบุ
ควิกร์ การตรวจตรากิจกรรมออนไลน์โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
การซื ้อขายกิ ้งก่ามอนิเตอร์ เป็ นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์

อาชญากรขายกิง้ ก่ ามอนิเตอร์
และชิ้นส่ วนของมันโดยการ
โฆษณาลงในอินเทอร์ เน็ตว่ า
เป็ นยาเพิม่ พลังทางเพศ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ของอินเดียก็เป็ นส่วนหนึง่ ของความพยายามในการปราบปราม
อาชญากรรมไซเบอร์ ในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐ
ส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นกรุงนิวเดลี
ได้ รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์มากกว่า 100 แห่ง ส�ำนักงานควบคุม
อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าก่อตังขึ
้ ้นตามกฎหมายใน พ.ศ. 2550 เพื่อ
ต่อสู้กบั อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าในอินเดียโดยอยูภ่ ายใต้ กระทรวงสิง่
แวดล้ อมและป่ าไม้ มาตราหนึง่ ในกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าก�ำหนด
ให้ มีการรวบรวม ตรวจสอบและเผยแพร่ขา่ วกรองเกี่ยวกับการก่อ
อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าแก่หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายเพื่อให้ ด�ำเนิน
การจับกุมอาชญากรดังกล่าวได้ อย่างทันท่วงที

ป่ าและยังเป็ นเรื่ องโหดร้ ายทารุณด้ วย หลังจากที่ถอดเล็บของมันออก
คนจับกิ ้งก่าจะมัดขากิ ้งก่าเข้ าด้ วยกันเพื่อให้ มนั ขยับเขยื ้อนไม่ได้ จาก
นันก็
้ จะใช้ ไฟเผาตรงขาหนีบเพื่อให้ อวัยวะเพศของมันโผล่ออกมามาก
พอที่จะตัดด้ วยมีด สุดท้ ายกิ ้งก่าก็ตายอย่างทรมาน นายลูอิสกล่าว
กองทุนสัตว์ป่าของอินเดียและส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรมต่อ
สัตว์ป่าได้ ริเริ่ มการรณรงค์ทางออนไลน์เพื่อยุตกิ ารน�ำผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ไปท�ำพิธีทางไสยศาสตร์ ในอินเดีย และด�ำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อ
ต่อสู้กบั การลักลอบค้ าสัตว์ป่าโดยทัว่ ไปในพื ้นที่ไซเบอร์ นายลูอิสกล่าว
“ส�ำนักงานคอยตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านี ้อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ มองหา
โฆษณาหรือข้ อเสนอในลักษณะดังกล่าวเพือ่ ให้ สามารถด�ำเนินการได้
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อย่างทันท่วงที” นางทิโลทามา วาร์ มา ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานควบคุม
อาชญากรรมต่อสัตว์ป่ากล่าว “เมือ่ พิจารณาถึงความร้ ายแรงของ
ปั ญหานี ้ ส�ำนักงานจึงได้ ริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น การว่าจ้ าง
ผู้เชีย่ วชาญด้ านอาชญากรรมไซเบอร์ ให้ ทำ� การตรวจสอบเว็บไซต์ตา่ ง ๆ
อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ หาค�ำประกาศหรือข้ อเสนอดังกล่าวบนอินเทอร์ เน็ต
รวมถึงการหารายละเอียดเกีย่ วกับผู้ต้องสงสัยและส่งข้ อมูลให้ กบั หน่วย
งานบังคับใช้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องเพือ่ ด�ำเนินคดีตอ่ ไป”
นอกจากนี ้ “หากการสอบสวนหรื อการวิเคราะห์อาชญากรโดย
ส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าหรื อหน่วยงานอื่นบ่งชี ้ว่ามี
คนต่างชาติเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เราจะขอรายละเอียดของบุคคลดัง
กล่าวจากประเทศที่เกี่ยวข้ องผ่านทางส�ำนักงานกลางแห่งชาติ (ต�ำรวจ
สากล)” นางวาร์ มากล่าว
ส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าได้ จดั การประชุมผู้แทน

เชื่อที่ตกทอดกันมาซึง่ บางอย่างก็ไม่ได้ อยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อเท็จจริ ง
ว่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด เช่น อวัยวะเพศของเสือและนอแรด มี
สรรพคุณช่วยเพิ่มพลังทางเพศ
ขณะที่จีนเป็ นตลาดหลักของงาช้ าง เวียดนามก็เป็ นตลาดใหญ่
ที่สดุ ของนอแรด ดร. ริ ชาร์ ด โทมัส จากแทรฟฟิ ค ซึง่ เป็ นเครื อข่ายเฝ้า
ระวังการค้ าสัตว์ป่าที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเมืองเคมบริ ดจ์ ซึง่ เกิดจากความร่วม
มือระหว่างกองทุนสัตว์ป่าโลกและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติกล่าว อย่างไรก็ตาม จีนได้ ให้ ค�ำปฏิญาณว่าจะยุติ
การค้ างาช้ างภายในสิ ้น พ.ศ. 2560 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้
ราคางาช้ างตกฮวบลงทัว่ โลกและเพิ่มความหวังให้ กบั การอนุรักษ์ ช้าง
ตลาดจีนเป็ นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญของการลักลอบล่าช้ างในแอฟริ กา
ซึง่ แต่ละปี มีช้างถูกฆ่าตายกว่า 30,000 ตัว
การซื ้อขายงาช้ างระหว่างประเทศถูกสัง่ ห้ ามตังแต่
้ พ.ศ. 2533 แต่

“เราหวั ง ว่ า จะสามารถกวาดล้ า งสิ น ค้ า พวกนี้ ให้ ห มดไป
จากอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ป ระชาชนถู ก คนร้ า ยหลอก
ให้ ซ้ื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ ป่ า โดยไม่ รู้ ตั ว ”
- นายโฮเซ ลู อิ ส

กองทุ น สั ต ว์ ป่ า ของอิ น เดี ย

จากเว็บไซต์ซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
เพื่อแจ้ งเตือนให้ เฝ้าระวังการลักลอบซื ้อขายสิง่ ผิดกฎหมายทาง
อินเทอร์ เน็ต และหารื อกันถึงวิธีการที่เว็บไซต์เหล่านี ้จะสามารถช่วย
ส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าได้ นางวาร์ มากล่าวและเพิ่ม
เติมว่า หลายเว็บไซต์มีเครื่ องแม่ขา่ ยในต่างประเทศ และยากที่จะหาที่
ตังของร้
้
านค้ า

การพุ่งเป้าไปที่ตลาดซื้อขาย

ความต้ องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชจากทัว่ โลกเป็ นปั จจัยขับ
เคลื่อนให้ การลักลอบค้ าสัตว์ป่าในอินเดียยังคงด�ำเนินอยู่ โดยมี
สหรัฐฯ และจีนเป็ นตลาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าผู้ลกั ลอบ
ค้ าสัตว์ป่ากล้ าขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพราะสหรัฐฯ เป็ นผู้บริ โภคราย
ใหญ่ที่สดุ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่สามารถซื ้อขายได้ อย่าง
ถูกกฎหมายและอยูภ่ ายใต้ การก�ำกับดูแลของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการ
ค้ าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์ ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ ผา่ นกฎหมายการก�ำจัด ต่อ
ต้ านและขัดขวางการลักลอบค้ าสัตว์ป่า ส่งผลให้ สหรัฐฯ มี “เครื่ องมือ
เพิ่มเติมในการต่อสู้กบั การลักลอบค้ าสัตว์ป่า และส่งเสริ มการด�ำเนิน
การของนานาชาติเพื่อยุติภยั คุกคามต่อมรดกทางธรรมชาติของเรา”
จีนก็เป็ นตลาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์สตั ว์ป่าทังที
้ ่ถกู กฎหมายและผิด
กฎหมาย ยาแผนโบราณของจีนมีสว่ นประกอบหลักเป็ นพืชและสัตว์
ประจ�ำถิ่น นอกจากนี ้ การบริ โภคสัตว์ป่าในจีนยังเป็ นผลมาจากความ
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หลายประเทศรวมทังสหรั
้ ฐฯ และจีนยังคงอนุญาตให้ มีการขายงาช้ าง
ในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 รัฐบาล
สหรัฐฯ ได้ ออกระเบียบข้ อบังคับเพื่อห้ ามการซื ้อขายดังกล่าว แต่มีข้อ
ยกเว้ นส�ำหรับของเก่าที่เป็ นงาช้ างและสินค้ าประเภทอื่น ๆ
นอกจากงาช้ างแล้ ว ผลิตภัณฑ์สตั ว์ป่าอื่น ๆ ยังคงถูกส่งไปขายใน
จีนผ่านทางอินเดีย เนปาล พม่า บังกลาเทศและประเทศอื่น ๆ
ร้ านค้ าปลีกออนไลน์ เช่น แอมะซอน, อีเบย์, โอแอลเอกซ์ และ สแน
ปดีลระบุวา่ ตนได้ ยกเลิกการขายสินค้ าเหล่านี ้แล้ ว เว็บไซต์แอมะซอน
อินเดียได้ ระบุวา่ ตนได้ ถอดสินค้ าประเภท “ชิ ้นส่วนของสัตว์” ทังสิ
้ ้น 296
รายการออกจากเว็บไซต์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมถึงสินค้ า
ประเภท “แร้ วและกับดัก” อีก 104 รายการทีป่ ระกาศขายโดยผู้ขาย
ภายนอก “เว็บไซต์ของแอมะซอนไม่มสี นิ ค้ าพวกนี ้แล้ ว นอกจากนี ้ เรายัง
พยายามอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ป้องกันไม่ให้ มกี ารโฆษณาขายสินค้ าดังกล่าว
โดยไม่ทราบหรือไม่มเี จตนา” โฆษกของเว็บไซต์กล่าว ทางอีเบย์ระบุ
ว่าจะต่อต้ านการกระท�ำผิดทุกประเภท และได้ กำ� หนดนโยบายต่อต้ าน
การขายสินค้ าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตน ส่วนทางโอแอลเอกซ์กแ็ จ้ งว่า
ก�ำลังด�ำเนินขันตอนต่
้
าง ๆ เพือ่ ให้ แน่ใจว่าผู้ใช้ เว็บไซต์จะไม่ประกาศขาย
สัตว์และนกทีไ่ ด้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เมือ่ เร็ว ๆ นี ้ หน่วยพิทกั ษ์เสือแห่งรัฐมัธยประเทศของอินเดียซึง่ ก่อ
ตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2551 โดยกรมป่ าไม้ ของรัฐเพือ่ ตรวจสอบการล่าสัตว์ป่า
โดยผิดกฎหมาย ได้ สง่ หนังสือบอกกล่าวไปยังบริษทั ซื ้อขายออนไลน์
อาทิ สแนปดีล, อินเดียมาร์ ต, วิชแอนด์บาย และคราฟต์ คอมแพริซนั

เนือ่ งจากมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าในช่องทางซื ้อขาย
ออนไลน์ของบริษทั บริษทั เหล่านี ้มีความเชือ่ มโยงกับการซื ้อขายออนไลน์
และการตรวจยึดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทเ่ี กีย่ วข้ องกับงานของกองทุนสัตว์
ป่ าของอินเดียและนายลูอสิ ทางการอินเดียได้ สงั่ ให้ บริษทั เหล่านี ้ลบ
เนื ้อหาดังกล่าวทังหมดออกจากเว็
้
บไซต์ของบริษทั และระบุถงึ เหตุผลที่
บริษทั เหล่านี ้ควรปฏิบตั ติ าม สินค้ าทีถ่ กู ยึดประกอบด้ วย หัตถโชติ รวม
ถึง สิยาร์ สิงห์ ซึง่ เป็ นกระจุกขนทีข่ ึ ้นบนหัวของหมาใน ทีน่ ำ� มาใช้ ในการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชือ่ ทีว่ า่ มันมีเวทมนตร์ ทจี่ ะน�ำความมัง่ คัง่ มา
ให้ และช่วยแก้ ปัญหาให้ กบั ผู้ครอบครอง
บริ ษัทขายของออนไลน์บางแห่งได้ พยายามที่จะควบคุมการขาย
สินค้ าผิดกฎหมายทางอินเทอร์ เน็ต ใน พ.ศ. 2552 อีเบย์ได้ ห้ามขาย
งาช้ างในทุกช่องทางการซื ้อขายของบริ ษัท ตลาดออนไลน์ของจีน
อย่างอาลีบาบาและเถาเป่ าก็ห้ามประกาศขายสัตว์ป่าใน พ.ศ. 2552
และพ.ศ. 2551 ตามล�ำดับ ตามรายงานของหน่วยเฉพาะกิจต่อต้ าน
การค้ าผิดกฎหมายขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ บริ ษัทซื ้อขายออนไลน์อื่น ๆ เช่น เอ็ตซี ก็ห้ามขายสินค้ าดัง
กล่าวใน พ.ศ. 2556 และเทนเซ็นต์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทเทคโนโลยียกั ษ์ ใหญ่
ของจีนและเป็ นเจ้ าของแอปพลิเคชันส่งข้ อความออนไลน์อย่าง “วีแชต”
และ “คิวคิว” ก็ได้ ริเริ่ มโครงการรณรงค์ภายใต้ ชื่อ “เทนเซ็นต์เพื่อโลก ไม่
สนับสนุนการค้ าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” ใน พ.ศ. 2558
นายคามาล ดัตตา ผู้อ�ำนวยการร่วมของส�ำนักงานควบคุม
อาชญากรรมต่อสัตว์ป่ากล่าวว่า ส�ำนักงานได้ สง่ ค�ำที่เป็ นรหัสและ
ตัวกรองให้ เว็บไซต์ซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ และขอให้ เว็บไซต์เหล่านี ้
รายงานกิจกรรมที่นา่ สงสัย นอกจากนี ้ ส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรม
ต่อสัตว์ป่ายังได้ จดั การฝึ กอบรมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของตนเพื่อให้ ร้ ูเท่าทัน
กิจกรรมดังกล่าวและจัดการกับการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า
อย่างเหมาะสม ทางส�ำนักงานยังได้ สนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถของเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ และต�ำรวจ จัดการประชุมระหว่างหน่วย
งาน และสนับสนุนการให้ ความรู้แก่ผ้ คู นที่อาศัยอยูใ่ กล้ กบั เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่า
“เราก�ำลังประสานงานอย่างสร้ างสรรค์กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
เช่น หน่วยป้องกันรักษาป่ า ต�ำรวจ ศุลกากร ส�ำนักสืบสวน
กลาง ส�ำนักข่าวกรอง กองต�ำรวจส�ำรองและเอสเอสบี (ซึง่ มาจาก
ภาษาฮินดีคือ ศาสตรา สีมา บาล แปลว่า ต�ำรวจตระเวนชายแดน)
เพื่อให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ” นางวาร์ มา
กล่าว “นอกจากนี ้ ทางส�ำนักงานยังร่วมมือกับกองทัพเรื อและหน่วย
ยามฝั่ งของอินเดียในหมูเ่ กาะอันดามันและนิโคบาร์ ในอ่าวเบงกอล
และอ่าวแมนนาร์ กบั หมูเ่ กาะลักษทวีปในทะเลลักกาดีฟ (ทะเลที่อยู่
ระหว่างอินเดีย มัลดีฟส์ และศรี ลงั กาในมหาสมุทรอินเดีย) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบจับสัตว์ทะเลที่
ผิดกฎหมาย”

การบรรลุผลส�ำเร็จในการจับกุมผู้กระท�ำผิด

ส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
จากการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและพันธมิตรต่าง ๆ ในช่วง
พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559 ทางส�ำนักงานได้ ตดิ ตามการลักลอบค้ าสัตว์
ป่ า 725 คดี และจับกุมผู้กระท�ำผิดได้ 275 คน นางวาร์ มากล่าว

นับตังแต่
้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมา เมื่อกรมป่ าไม้ ของรัฐ
มัธยประเทศได้ จดั ตังหน่
้ วยงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับปั ญหานี ้โดยตรง
ส�ำนักงานควบคุมอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าได้ จบั กุมผู้ต้องสงสัยอย่าง
น้ อย 129 คนที่เกี่ยวข้ องกับการล่าและการขายเกล็ดของตัวนิ่ม ซึง่
เชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางยาและช่วยเพิ่มพลังทางเพศ ความต้ องการ
สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์โดยลูกค้ าชาวจีนได้ กระตุ้นการซื ้อ
ขายที่ผิดกฎหมาย และท�ำให้ พรานเถื่อนสร้ างเส้ นทางขนส่งb หลัก ๆ
สามเส้ นทางจากอินเดียตอนกลางไปยังประเทศจีน ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ เดอะฮิ นดูสถาน ไทมส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เส้ นทางแรกเป็ นเส้ นทางขนส่งสินค้ าผ่านทางเนปาลและทิเบต เส้ นทาง
ที่สองผ่านพม่าไปยังลาวและไทย และเส้ นทางที่สามผ่านรัฐอุตตรา
ขัณฑ์ไปยังทิเบต สายข่าวรายหนึง่ เปิ ดเผยว่าคนร้ ายมักจะขนยาเสพติด
ผิดกฎหมายไปพร้ อมกับสินค้ าเหล่านี ้ด้ วย
หนังสือพิมพ์ เดอะฮิ นดูสถาน ไทมส์ รายงานว่า ทางการอินเดีย
ได้ ตรวจยึดเกล็ดตัวนิ่มน� ้ำหนักประมาณ 5,900 กิโลกรัมในช่วง พ.ศ.
2552 ถึง พ.ศ. 2557 ซึง่ หมายความว่าในช่วงนันมี
้ ตวั นิ่มถูกฆ่าตายไป
ประมาณ 2,000 ตัว ในประเทศจีน เกล็ดตัวนิ่มมีราคา 2,500 เหรี ยญ
สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม (หรื อประมาณ 78,000 บาท)
“งานวิจยั ของเราแสดงให้ เห็นว่าในขณะที่ความถี่ของการยึดสินค้ า
นันเพิ
้ ่มขึ ้น แต่ปริ มาณเกล็ดตัวนิ่มที่ยดึ ได้ กลับลดลงเรื่ อย ๆ นัน่ เป็ น
ข้ อบ่งชี ้ที่ชดั เจนว่าประชากรตัวนิ่มในอินเดียก�ำลังลดจ�ำนวนลง” นาย
ราเชษฐ์ กุมาร โมหภัทรา ผู้เชี่ยวชาญด้ านตัวนิ่มกล่าวกับหนังสือพิมพ์
เดอะฮิ นดูสถาน ไทมส์ นายโมหภัทราเป็ นสมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านตัวนิ่มของสหภาพสากลว่าด้ วยการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ในท�ำนองเดียวกัน หนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อิ นเดีย รายงาน
ว่า เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 หน่วยเฉพาะกิจพิเศษที่ก�ำกับดูแล
โดยกรมต�ำรวจแห่งรัฐมัธยประเทศได้ เข้ ายึดตะพาบน� ้ำและตะพาบหับ
ที่ใกล้ จะสูญพันธุ์รวมทังสิ
้ ้น 6,430 ตัวที่บ้านหลังหนึง่ ในเขตอเมฐี ซึง่ นับ
ว่าเป็ นการปราบปรามการซื ้อขายเต่าครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ ในช่วง
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 มีเต่าในอินเดียได้ รับความช่วยเหลือมากถึง
37,267 ตัวหรื อประมาณ 100 ตัวต่อวันตลอดปี นัน้ ตามรายงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสิง่ แวดล้ อม
ปั จจุบนั สัตว์หลายชนิดในอินเดียถูกคุกคามจากการลักลอบล่า ถิ่น
ที่อยูท่ ี่เล็กลง การพัฒนาแบบไร้ ทิศทาง และนักล่าที่ต้องการล่าสัตว์ แม้
อินเดียจะประสบความส�ำเร็จในการบังคับใช้ กฎหมาย แต่ก็ยงั มีงานอีก
มากที่ต้องเร่งท�ำ การลักลอบค้ าสัตว์ป่า การตัดไม้ ท�ำลายป่ าและการ
สูญเสียถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าไม่ได้ เป็ นเพียงปั ญหาในระดับท้ องถิ่นอีก
ต่อไป แต่เป็ นปั ญหาในระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญการบังคับใช้ กฎหมาย
ต่อต้ านการลักลอบค้ าแนะน�ำว่า การแลกเปลี่ยนข้ อมูลภายในประเทศ
และในระดับภูมิภาคเป็ นหัวใจส�ำคัญในการเสริ มสร้ างเครื อข่ายบังคับ
ใช้ กฎหมายให้ มีความแข็งแกร่ง และการเพิ่มความเข้ าใจและความมุง่
มัน่ ในการต่อสู้กบั อาชญากรทางไซเบอร์ ที่ลกั ลอบค้ าสัตว์ พืชและสัตว์
ป่ าโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เจ้ าหน้ าอินเดียหลายคนชี ้ว่าความต้ องการ
ของต่างประเทศเป็ นปั จจัยที่ผลักดันให้ มีการลักลอบล่าและฆ่าสัตว์
ที่ใกล้ จะสูญพันธุ์โดยไม่จ�ำเป็ น เจ้ าหน้ าที่กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการแก้
ปั ญหาการลักลอบค้ าสัตว์ป่าทางออนไลน์นนั ้ เราต้ องจัดการกับปั จจัย
ที่ท�ำให้ เกิดความต้ องการสัตว์ป่าด้ วยเช่นกัน o
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เจ้ าหน้ าทีก่ องก�ำลัง
ต�ำรวจกึง่ ทหารเข้ าร่ วม
การฝึ กซ้ อมการต่ อ
ต้ านการก่ อการร้ ายที่
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไห่
หยางของจีนในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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ความมัน
่ คงทาง
พลังงาน
ความร่ วมมือและธรรมาภิบาลคือปัจจัยส�ำคัญใน
การสร้ างพลังงานนิวเคลียร์ ทปี่ ลอดภัย และการ
สร้ างเสถียรภาพในภูมภิ าค
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
ภาพโดย รอยเตอร์
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รรดาผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์วา่ ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
จะผลักดันการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ ในอนาคต
โดยที่จีน ญี่ปนุ่ อินเดียและเกาหลีใต้ จะมีสว่ นอย่าง
มากในการขับเคลื่อนการเติบโตนี ้ ภูมิภาคนี ้มีเครื่ องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 449 เครื่ อง ซึง่ ถือว่ามากกว่าหนึง่ ในสี่ของเครื่ อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่มีอยูท่ งหมดทั
ั้
ว่ โลก และขีดความสามารถใน
การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ ใหม่ ๆ กว่าครึ่งหนึง่ ของโลกก�ำลังถูก
สร้ างขึ ้นที่นี่ ตามรายงานของสถาบันวิจยั พลังงานนิวเคลียร์
ตามข้ อมูลที่ระบุไว้ ลา่ สุดโดยสมาคมนิวเคลียร์ โลก โรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ กว่า 40 แห่งก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ าง
และอีก 90 แห่งก�ำลังอยูใ่ นขันตอนการวางแผนในภู
้
มิภาคนี ้
นอกจากนี ้ ประเทศอื่น ๆ ในอินโดแปซิฟิกกว่า 20 ประเทศ ซึง่
รวมถึงบังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย ศรี ลงั กาและ
ไทยก�ำลังวางแผนหรื อพิจารณาที่จะสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใน
ทศวรรษต่อ ๆ ไป
“พลังงานนิวเคลียร์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่เพียงแต่จะ
พัฒนาไปในทิศทางที่คาดหวังเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นสิง่ ส�ำคัญและ
จะยังคงอยูต่ อ่ ไปในหลายปี ข้ างหน้ า” นางมาเรี ย เซเนดา คอ
ลลินสัน จากกระทรวงการต่างประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ที่สนับสนุน
การประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและ
กรอบความร่วมมือด้ านพลังงานนิวเคลียร์ ระหว่างประเทศที่
จัดขึ ้นในกรุงมะนิลาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 กล่าว ตาม
รายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะเจแปน ไทมส์ “ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกนี ้เป็ นพื ้นที่ที่มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ ว
ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ดังนัน้ ความต้ องการแหล่งพลังงานที่
ประหยัดและยัง่ ยืนจึงมีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มขึ ้น” นางคอลลินสัน
กล่าวในแถลงการณ์สรุป
พลังงานนิวเคลียร์ มศี กั ยภาพในการลดระดับมลพิษ ลดการ
พึง่ พาน� ้ำมันและเชื ้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ และช่วยชะลอการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ “พลังงาน
นิวเคลียร์ อาจมีสว่ นช่วยในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยตอบสนอง
ความต้ องการด้ านพลังงานทีเ่ พิม่ ขึ ้น และในขณะเดียวกันก็ชว่ ย
ลดการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ” นางคอลลินสันอธิบาย
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ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนพึง่ พาเชื ้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ ซึง่
หลัก ๆ คือถ่านหิน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศในอัตรา
กว่าร้ อยละ 70 เพื่อช่วยตอบสนองความต้ องการพลังงานที่เพิ่ม
ขึ ้นนี ้ จีนมีแผนที่จะเพิ่มก�ำลังผลิตกระแสไฟฟ้านิวเคลียร์ ขึ ้น
กว่าสองเท่าเป็ น 58 กิกะวัตต์ภายใน พ.ศ. 2564 ตามรายงาน
ของสมาคมนิวเคลียร์ โลก ก�ำลังผลิตหนึง่ กิกะวัตต์นนเพี
ั ้ ยงพอที่
จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ กบั บ้ านเรื อนราว ๆ 725,000 หลังใน
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว จีนซึง่ มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ด�ำเนินการ
อยู่ 36 แห่ง และอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างอีก 24 แห่ง ตลอดจน
แห่งอื่น ๆ ที่มีแผนว่าจะสร้ าง ยังมุง่ หวังที่จะส่งออกเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ของตนอีกด้ วย ตามรายงานของสมาคมนิวเคลียร์ โลก
ในขณะเดียวกัน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 อินเดียได้
อนุมตั แิ ผนในการสร้ างเครื่ องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อีก 10 เครื่ อง
ซึง่ จะช่วยเพิ่มก�ำลังผลิตของประเทศขึ ้นอีก 7.8 กิกะวัตต์และ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศให้ มีความก้ าวหน้ า ตาม
รายงานของรอยเตอร์ ปั จจุบนั โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 22 แห่งของ
อินเดียมีก�ำลังผลิตประมาณ 6.8 กิกะวัตต์ และอีกหกแห่งที่อยู่
ในระหว่างการก่อสร้ างนันจะมี
้ ก�ำลังผลิต 6.7 กิกะวัตต์ภายใน
พ.ศ. 2564 เครื่ องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่อินเดียจะสร้ างเพิ่ม 10
เครื่ องเป็ นเครื่ องปฏิกรณ์แบบน� ้ำมวลหนักอัดความดันและจะ
สร้ างงานได้ มากกว่า 33,400 ต�ำแหน่ง ตามแถลงการณ์ของ
รัฐบาล “นี่จะเป็ นก้ าวส�ำคัญที่น�ำไปสูก่ ารเสริ มสร้ างความน่า
เชื่อถือของอินเดียในฐานะมหาอ�ำนาจที่ส�ำคัญในด้ านการผลิต
พลังงานนิวเคลียร์ ” แถลงการณ์ดงั กล่าวระบุ

ความเสี่ยงจากการเติบโต

ทัศนะเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ในภูมิภาคนี ้ยังคงเป็ นบวก
แม้ จะมีอบุ ตั เิ หตุนิวเคลียร์ เกาะทรี ไมล์ เชอร์ โนบิลและฟุกชุ ิ
มะ ตลอดจนข้ อกังวลในเรื่ องการแพร่กระจายที่มีอยูอ่ ย่างต่อ
เนื่อง เกาหลีใต้ ซงึ่ ใช้ งานเครื่ องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 25 เครื่ องผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ได้ ประมาณร้ อยละ 30 ของ
ความต้ องการพลังงานไฟฟ้าทังหมดของประเทศ
้
และญี่ปนผลิ
ุ่ ต
ได้ ประมาณร้ อยละ 22 จากเครื่ องปฏิกรณ์ที่ใช้ อยู่ 43 เครื่ อง

และคาดว่าตัวเลขเหล่านี ้จะเพิ่มขึ ้นตามข้ อมูลของสมาคม
นิวเคลียร์ โลก อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถนุ ายน พ. ศ.
2560 รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ ระงับการก่อสร้ างเครื่ องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ สองเครื่ องที่สร้ างเสร็จไปบ้ างแล้ วเป็ นบางส่วน
เพื่อแก้ ไขข้ อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในเรื่ องพลังงานปรมาณู ตามรายงานของรอยเตอร์ ในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผา่ นมา แต่ละปี จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใหม่เปิ ด
ด�ำเนินการโดยเฉลี่ยประมาณ 10 แห่งทัว่ โลก
แม้ จะไม่สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั เิ หตุ
นิวเคลียร์ ได้ จนถึงระดับศูนย์ แต่ชาติตา่ ง ๆ ต้ องค�ำนึงถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องในการประเมินของตน ดร.บิล ไวน์
นิงเกอร์ ศาสตราจารย์จากศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชีย
แปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ อธิบายในการประชุม
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงปฏิบตั กิ ารที่จดั
ขึ ้นโดยกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิก ที่
เมืองโฮโนลูลู ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 “ส�ำหรับความ
หวาดกลัวทังหมดว่
้
าจะเกิดอุบตั เิ หตุครัง้ รุนแรง ความจริ ง
ง่าย ๆ คือความเสี่ยงที่จะก่อให้ เกิดการสูญเสียชีวิตจาก
พลังงานนิวเคลียร์ นนจะดู
ั ้ เบาบางลงเมื่อเทียบกับความ
เสี่ยงจากเชื ้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ ไม่วา่ จะในเรื่ องมลพิษ
จากฝุ่ นละออง การปล่อยคาร์ บอน ความมัน่ คงในการจ่าย
พลังงาน มลพิษจากการสกัดเชื ้อเพลิง หรื ออุบตั เิ หตุจาก
การขนส่ง”
อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุวา่ เมื่อมีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ มากขึ ้นในภูมิภาค ความเสี่ยงจากการ

ท�ำลายล้ างและการแพร่กระจายก็มากขึ ้นด้ วยเนื่องจากมี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ ความเสี่ยง
จึงมีอยูโ่ ดยตลอดเพราะเกือบทุกประเทศทัว่ โลกสามารถ
เข้ าถึงยูเรเนียมปริ มาณน้ อยเพื่อน�ำไปใช้ ในการผลิตอาวุธ
จ�ำนวนไม่มากนัก ตามรายงานฉบับออนไลน์ของสมาคม
นิวเคลียร์ โลกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่ อง “การรักษา
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนิวเคลียร์ ”
นอกเหนือจากการเพิ่มจ�ำนวนขึ ้นของสถานประกอบ
การพลังงานนิวเคลียร์ ในอินโดแปซิฟิกแล้ ว ประเทศต่าง ๆ
ส่วนใหญ่ซงึ่ รวมถึงบังกลาเทศ อินโดนีเซีย เกาหลีเหนือ
ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียดนามยังมีเครื่ องปฏิกรณ์แบบวิจยั อยู่
แล้ วตามที่สมาคมนิวเคลียร์ โลกระบุ
ปั จจุบนั ได้ มีการด�ำเนินมาตรการป้องกันระหว่าง
ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนิวเคลียร์ ทวั่ โลก
“จนถึงวันนี ้ พลังงานนิวเคลียร์ ทางพลเรื อนไม่ได้ เป็ นต้ น
เหตุหรื อหนทางที่น�ำไปสูก่ ารใช้ พลังงานนิวเคลียร์ ใน
ประเทศใด ๆ ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และไม่มีการน�ำยูเรเนียม
ที่ซื ้อขายกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไป
ใช้ ในทางทหาร” ตามรายงานของสมาคมนิวเคลียร์ โลกใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ด้ วยอัตราการเติบโตที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต การเพิ่มความร่วมมือและ
การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลจึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นเพื่อให้
มัน่ ใจว่าการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ จะขยายตัวและด�ำเนิน
ไปอย่างปลอดภัยในภูมิภาคนี ้

ชาวประมงยืน
อยู่หน้ าโครงการ
พลังงานนิวเคลียร์
คูดนั คูลมั ในรัฐ
ทมิฬนาฑู ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ ของ
อินเดีย
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พลังงานนิวเคลียร์
ประเทศ
ออสเตรเลีย
บังกลาเทศ
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
มาเลเซีย
เกาหลีเหนือ
ปากีสถาน
ฟิ ลิปปิ นส์
ไต้ หวัน
ไทย
เวียดนาม

รวมทัง้ สิน้

(เมษายน พ.ศ. 2560)

เครื่ องปฏิกรณ์ นวิ เคลียร์ กำ� ลัง

สามารถใช้ งานได้ หรื ออยูใ่ นระหว่างการใช้ งาน

เครื่ องปฏิกรณ์ นวิ เคลียร์ กำ� ลัง เครื่ องปฏิกรณ์ นวิ เคลียร์ กำ� ลัง
อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ าง

อยูใ่ นขันตอนการวางแผน
้

4

1
1
16
4
3
14
2
1
1
1
1
1
1(+1)
1

88

49*

36
22

24
6

43
25

3
3

2
40
22
1
9
8

4

2

2

6

2

136

่ องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ แบบวิจยั ที่ใช้ งานได้ 48 เครื่ อง
* เครื
ก�ำลังอยู่ในระหว่ างการก่ อสร้ าง 1 เครื่ องที่ประเทศไทย
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เครื่ องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ แบบวิจยั

อยู่ในขัน้ ตอนอื่นของวัฏจักร
เชือ้ เพลิง

การท�ำเหมืองยูเรเนียม

การผลิตเชือ้ เพลิง

การแปรสภาพ

การปรั บเปลี่ยน

การเสริมสมรรถนะ

พืน้ ที่จดั การของเสียส�ำหรั บเชือ้ เพลิง
ใช้ แล้ วที่อยู่ห่างจากเครื่ องปฏิกรณ์
ข้ อมูลจาก: สมาคมนิวเคลียร์ โลก, รายงานแนวโน้ มพลังงานโลก

การขยายความร่ วมมือ

ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่เพิ่มมากขึ ้น
และดีขึ ้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอุบตั เิ หตุนิวเคลียร์ และ
การแพร่กระจายนิวเคลียร์ และเพิ่มระดับความมัน่ คงโดยรวม
ด้ วยการลดการแข่งขันทางด้ านทรัพยากร
ทีผ่ า่ นมา อุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ ทีเ่ กิด
ขึ ้นท�ำให้ มกี ารคิดค้ นวิธีการทีด่ ขี ึ ้นใน
การสร้ างความร่วมมือ หลังจากทีเ่ กิด
ที่ผ่านมา
อุบตั เิ หตุนวิ เคลียร์เกาะทรีไมล์ในรัฐเพน
อุบตั เิ หตุต่าง ๆ
ซิลเวเนียใน พ.ศ. 2522 ภาคอุตสาหกรรม
พลังงานนิวเคลียร์ได้ กอ่ ตังสถาบั
้
นปฏิบตั ิ
ที่เกิดขึน้ ท�ำให้
การพลังงานนิวเคลียร์ ซึง่ เป็ นองค์กรไม่
มีการคิดค้นวิธี
หวังผลก�ำไรทีม่ สี ำ� นักงานใหญ่อยูใ่ นเมือง
แอตแลนตา เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย
การที่ดขี นึ ้ ในการ
และความน่าเชือ่ ถือให้ อยูใ่ นระดับสูงสุด
สร้ างความ
ในด้ านการด�ำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว
ร่ วมมือ
ได้ กอ่ ตังองค์
้ กรนี ้ขึ ้นเพือ่ ตอบสนองต่อผล
การตรวจสอบของคณะกรรมาธิการเคเม
นีทไี่ ด้ ทำ� การสอบสวนอุบตั เิ หตุดงั กล่าว
สถาบันนี ้ได้ ทำ� งานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ
เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำงาน หลักเกณฑ์และแนวทาง
42
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ส�ำหรับอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ เพือ่ ท�ำการประเมินโรง
ไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างละเอียดและสม�ำ่ เสมอและเพือ่ ช่วยปรับปรุง
การปฏิบตั งิ าน ตามข้ อมูลในเว็บไซต์ของสถาบัน
“มีความร่วมมือทีแ่ ข็งแกร่งระหว่างผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียต่าง ๆ
ในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ การก่อสร้ างและการด�ำเนินงาน
ทีป่ ลอดภัยแม้ กระทัง่ ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ทจี่ งั หวัดฟุกชุ มิ ะ ดัง
จะเห็นได้ จากความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ งระหว่างบริษทั เวสติง
เฮาส์ บริษทั เซาเทิร์น พาวเวอร์ และบริษทั สเตท นิวเคลียร์ พาว
เวอร์ เทคโนโลยี คอร์ ปอเรชัน ของจีน ในการก่อสร้ างและท้ ายสุด
คือการด�ำเนินงานเครื่องปฏิกรณ์ เอพี1000 ในสหรัฐฯ และจีน”
ดร.ไวน์นงิ เกอร์ จากศูนย์ความมัน่ คงศึกษาเอเชียแปซิฟิกอธิบาย
หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในโทโฮะกุเมื่อ พ.ศ. 2554 ที่
วัดได้ 9.0 ตามมาตราริ กเตอร์ คลื่นสึนามิสงู 15 เมตรได้ ท�ำให้
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบระบายความร้ อนของเครื่ อง
ปฏิกรณ์สามเครื่ องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟกุ ชุ ิมะไดอิชิใช้ การ
ไม่ได้ เครื่ องปฏิกรณ์ทงสามเครื
ั้
่ องหลอมละลายไปเกือบหมด
ในสามวันแรก ท�ำให้ เกิดอุบตั เิ หตุนิวเคลียร์ ในวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ตามรายงานของสมาคมนิวเคลียร์ โลก ภัยพิบตั ดิ งั
กล่าวก่อให้ เกิดบทเรี ยนมากมายและน�ำไปสูก่ ารคิดค้ นวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการสร้ างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ ตัวอย่างเช่น ผู้อ�ำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศและคณะกรรมาธิการก�ำกับดูแล

การสร้ างและก�ำลังผลิตพลังงานนิวเคลียร์ ทวั่ โลก
ประเทศ
สหรั ฐฯ*
ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น
จีน
รั สเซีย
เกาหลีใต้
แคนาดา
ยูเครน
เยอรมนี
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
สเปน
อินเดีย
เบลเยียม
ไต้ หวัน
สาธารณรั ฐเช็ก
สวิสเซอร์ แลนด์
ฟิ นแลนด์
บัลแกเรี ย
ฮังการี
บราซิล
แอฟริ กาใต้
สโลวะเกีย
อาร์ เจนตินา
เม็กซิโก
โรมาเนีย
ปากีสถาน
อิหร่ าน
สโลวีเนีย
เนเธอร์ แลนด์
อาร์ เมเนีย

รวมทัง้ สิน้

(เมษายน พ.ศ. 2560)

จ�ำนวน

ก�ำลังผลิตพลังงานนิวเคลียร์

การสร้ างพลังงานนิวเคลียร์

สัดส่ วนการใช้ เชือ้ เพลิงนิวเคลียร์

99
58
43
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

451

391,521

2,476,671.2

หน่ วยนิวเคลียร์

(เมกะวัตต์ตอ่ ปี )

(กิกะวัตต์ชวั่ โมงต่อปี )

* ตัวเลขก�ำลังผลิตพลังงานนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและส�ำนักงานบริหารข้ อมูลพลังงานสหรัฐฯ จะต่างกันเล็กน้ อย
นิวเคลียร์ แห่งสหรัฐอเมริ กาตลอดจนฝ่ ายอื่น ๆ ได้ ให้ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยของเครื่ องปฏิกรณ์
ตัวอย่างทีส่ ำ� คัญในเรื่องการเสริมสร้ างความร่วมมือระหว่างชาติตา่ ง ๆ
เกิดขึ ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เมือ่ จีนและสหรัฐฯ ได้ เปิ ดศูนย์ความ
ปลอดภัยทางด้ านนิวเคลียร์ ร่วมกันในกรุงปั กกิง่ เพือ่ จัดการฝึ กอบรมเกีย่ ว
กับการบริหารจัดการวัสดุนวิ เคลียร์ อย่างปลอดภัยและการป้องกันการ
โจมตีสถานประกอบการนิวเคลียร์ โดยผู้กอ่ การร้ าย จัดการประชุมเพือ่ ให้
มีการแลกเปลีย่ นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ทังในระดั
้
บทวิภาคีและระดับภูมภิ าค
และเป็ นพื ้นทีส่ ำ� หรับการสาธิตเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับความมัน่ คง
ทางนิวเคลียร์ ความเป็ นผู้นำ� ทีแ่ ข็งแกร่งจะช่วยให้ มนั่ ใจได้ วา่ มีการใช้ แนว
ปฏิบตั แิ ละเทคโนโลยีเพือ่ ความปลอดภัยทีไ่ ด้ รับพัฒนาให้ ดขี ึ ้น
ส�ำนักงานป้องกันการแพร่กระจายนิวเคลียร์ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ หน่วย
บริ หารงานความมัน่ คงทางนิวเคลียร์ แห่งชาติ กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ

(ร้ อยละ)

ข้ อมูลจาก: ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

และส�ำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งประเทศจีน ได้ ท�ำงานร่วมกันใน
การฝึ กอบรมและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคที่จดั ขึ ้นกว่า 50 ครัง้ เพื่อ
แสวงหาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ด้ านความมัน่ คงทางนิวเคลียร์ ซงึ่ เป็ นเป้า
หมายสูงสุดของการสร้ างศูนย์ความเป็ นเลิศที่กรุงปั กกิ่ง
เหตุการณ์ทฟ่ี กุ ชุ มิ ะยังช่วยเพิม่ ความตระหนักในเรื่องการพึง่ พาซึง่
กันและกันระหว่างชาติตา่ ง ๆ เมือ่ ต้ องมีการบริหารจัดการทรัพยากร
และการเผชิญกับปั ญหาด้ านความมัน่ คงอืน่ ๆ อีกมากมาย “ไม่ใช่วา่
ประเทศใดประเทศหนึง่ ก็สามารถสร้ างพลังงานนิวเคลียร์ ขึ ้นมาได้ เลย
เพราะเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากทีม่ อี บุ ตั เิ หตุ
นิวเคลียร์ เกาะทรีไมล์ เชอร์ โนบิลและฟุกชุ มิ ะ แสดงให้ เห็นว่าโลกทังโลกมี
้
ความเชือ่ มโยงกัน” นายมิคาอิล ชูดาคอฟ รองผู้อำ� นวยการใหญ่ทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกล่าวในระหว่างการประชุมทีก่ รุงมะนิลา
ใน พ.ศ. 2559 ตามรายงานของ เดอะ เจแปน ไทมส์
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ธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลคือหัวใจส�ำคัญในการลดภัยอันตรายจาก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานประกอบการนิวเคลียร์
การก�ำจัดขยะ และการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธ
กระจายการปนเปื อ้ นทางรังสีที่อาจเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากมีการ
ด�ำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพิ่มขึ ้นในภูมิภาคนี ้
“นโยบายของภาครัฐจะต้ องมีบทบาทส�ำคัญในทุก ๆ แง่มมุ
ของนิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสร้ างกรอบการท�ำงาน
ด้ านการก�ำกับดูแลทีแ่ ข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพทีจ่ ะช่วยลดภัย
อันตรายจากการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับสถานประกอบการนิวเคลียร์ และการจัดการขยะ”
ดร.ไวน์นิงเกอร์ กล่าว
ก่อนอุบตั เิ หตุนวิ เคลียร์ ฟกุ ชุ มิ ะ
นายอิชบิ าชิ คัตซูฮโิ กะ ศาสตราจารย์
เครื่องปฏิกรณ์
ด้ านแผ่นดินไหวได้ ตงข้
ั ้ อสงสัยเกีย่ วกับ
นิวเคลียร์ ถกู
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมาธิการ
ด้ านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ของ
ออกแบบมาเพือ่
ญี่ปนุ่ หลังจากทีเ่ จ้ าหน้ าทีร่ ะดับสูงคน
ไม่ให้ ผลิตพลูโต
หนึง่ ของส�ำนักงานด้ านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ และอุตสาหกรรมของ
เนียมชนิดทีใ่ ช้
ญี่ปนดู
ุ่ เหมือนจะเพิกเฉยต่อการจัดให้
ท�ำอาวุธได้เพือ่
มีการตรวจสอบใหม่เกีย่ วกับมาตรฐาน
การออกแบบเพือ่ รับแรงแผ่นดินไหวของ
ลดความเสี่ยง
คณะกรรมาธิการ หลังเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
ทีว่ สั ดุดงั กล่าว
ญี่ปนได้
ุ่ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขระเบียบข้ อ
บังคับเกีย่ วกับปรมาณูอนั เป็ นผลมาจาก
จะถูกแอบใช้ใน
การไต่สวนอย่างเป็ นทางการในเรื่องการ
สมรู้ร่วมคิดระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล
การผลิตอาวุธผิด
และภาคอุตสาหกรรมทีม่ หี ลักฐานคือภัย
กฎหมาย
พิบตั ทิ เี่ กิดขึ ้น
ใน พ.ศ. 2559 ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศระบุวา่
ส�ำนักงานก�ำกับดูแลด้ านนิวเคลียร์ ซงึ่ เป็ นหน่วยงานก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และรังสีของญี่ปนได้
ุ่ “แสดงให้
เห็นถึงความเป็ นอิสระและความโปร่งใส” นับตังแต่
้ ที่มีการจัด
ตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 นอกจากนี ้ “ส�ำนักงานก�ำกับดูแลด้ าน
นิวเคลียร์ ยงั ต้ องเสริ มสร้ างความสามารถทางเทคนิคของตนต่อ
ไปเพื่อรับมือกับการเปิ ดใช้ งานสถานประกอบการนิวเคลียร์ ของ
ญี่ปนใหม่
ุ่
อีกครัง้ ” ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
ระบุ “จะต้ องมีกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี เข้ มงวดและไม่มีการ
ทุจริ ต” ดร.ไวน์นิงเกอร์ กล่าว
นโยบายที่สง่ เสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่ดีขึ ้นระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ด้ วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น อาจมีการสร้ างประชาคมขึ ้นในอิน
โดแปซิฟิกในรูปแบบเดียวกันกับประชาคมนิวเคลียร์ ยโุ รป ซึง่
ประกอบไปด้ วยสมาชิกจากกว่า 27 ประเทศและบริ ษัทต่าง ๆ
อีกหลายแห่ง ดร.ไวน์นิงเกอร์ กล่าว
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นโยบายที่สง่ เสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ ้นยังจะช่วย
เพิ่มความปลอดภัยในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ และการ
จัดการกับผลพลอยได้ ที่เป็ นของเสียที่ไม่พงึ ประสงค์ด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั กระบวนการเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ เครื่ อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ถกู ออกแบบมาเพื่อไม่ให้ ผลิตพลูโตเนียมชนิด
ที่ใช้ ท�ำอาวุธได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่วสั ดุดงั กล่าวจะถูกแอบใช้ ใน
การผลิตอาวุธผิดกฎหมาย
นอกจากนี ้ ประเทศต่าง ๆ ยังคงพยายามที่จะพัฒนา
แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดการพึ่งพาการเผาไหม้
ไฮโดรคาร์ บอนส�ำหรับเชื ้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ ได้ กลาย
เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการใช้ พลังงานแบบครบวงจรและ
ครอบคลุมมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ รวมถึงการผลิตพลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ พลังงานน� ้ำ
และน� ้ำขึ ้นน� ้ำลง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ดีขึ ้นเพียงอย่าง
เดียวก็ยงั ไม่เพียงพอ “ในมุมมองระยะยาว อุตสาหกรรม
พลังงานนิวเคลียร์ จะได้ รับการยอมรับมากขึ ้นอย่างแน่นอน
ในฐานะแหล่งพลังงานพื ้นฐานที่ส�ำคัญที่ผลิตพลังงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้ องการพลังงานขันต�
้ ่ำ
ตลอดทังปี
้ ดังนัน้ เราจึงต้ องพยายามมากขึ ้น ไม่ใช่แค่เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพิ่มความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับ
จากประชาชนชนอีกด้ วย” นายจุมเปอิ มัตซูโมโตะ ผู้จดั การ
อาวุโสบริ ษัทมิตซูบิชิ เฮฟวีย์ อินดัสทรี ส์ กล่าวในการประชุม
พลังงานนิวเคลียร์ เอเชียเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ที่กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
อุปสรรคมากมายที่มีอยูท่ ี่ยบั ยังการใช้
้
พลังงานนิวเคลียร์ ใน
วงกว้ างนันเป็
้ นเรื่ องทางการเมืองไม่ใช่ทางเทคนิค บรรดาผู้น�ำ
ของรัฐบาลและผู้ก�ำหนดนโยบายต้ องให้ ความรู้กบั ประชากรใน
เรื่ องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ
กล่าว

ความท้าทายข้างหน้า

ยังคงมีความท้ าทายต่าง ๆ อยูม่ ากมายก่อนที่จะมีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ ในวงกว้ างในอินโดแปซิฟิก ความท้ าทาย
เหล่านัน้ ได้ แก่ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเลือกเครื่ อง
ปฏิกรณ์อย่างเหมาะสมที่ผา่ นการทดสอบแล้ ว นายคูมิอากิ โม
ริ ยะ หัวหน้ าวิศวกรบริ ษัทฮิตาชิ-จีอี นิวเคลียร์ เอเนอร์ จี อธิบาย
ในการประชุมพลังงานนิวเคลียร์ เอเชีย พ.ศ. 2560
ญี่ปนได้
ุ่ พยายามที่จะจัดการกับความท้ าทายดังกล่าวโดย
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก
ญี่ปนไปยั
ุ่
งประเทศอื่น ๆ เพื่อเข้ าร่วมการบรรยาย การสัมมนา
และการฝึ กอบรม การเชิญชวนให้ นกั ศึกษาเข้ ามาเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่สถาบันการศึกษาในญี่ปนุ่ และการเรี ยนรู้บทเรี ยน
ต่าง ๆ จากการก่อสร้ างและการด�ำเนินงานเครื่ องปฏิกรณ์แบบ
น� ้ำเดือดน� ้ำขันสู
้ ง นายโมริ ยะกล่าว
ด้ วยเหตุนี ้ ญี่ปนจึ
ุ่ งได้ พฒ
ั นาความรู้และความเชี่ยวชาญทาง

ด้ านนิวเคลียร์ อย่างมากมายและได้ แบ่งปั นบทเรี ยนกับ
ประเทศอื่น ๆ เครื่ องปฏิกรณ์รุ่นล่าสุดที่มีการติดตังทั
้ ว่ โลก
ใช้ เทคโนโลยีระบายความร้ อนแบบธรรมชาติที่จะระบาย
ความร้ อนให้ กบั เครื่ องปฏิกรณ์แม้ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับอย่าง
ที่เกิดขึ ้นในฟุกชุ ิมะ
ประเทศต่าง ๆ ที่ก�ำลังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนี ้ก�ำลังคิดที่จะหันมาใช้ พลังงานนิวเคลียร์ มากขึ ้น
เรื่ อย ๆ ในช่วง พ.ศ. 2568 ถึง พ.ศ. 2573 บังกลาเทศได้
ลงนามในข้ อตกลงกับรัสเซียเพื่อสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ที่จะเปิ ดด�ำเนินการในบังกลาเทศภายในปี พ.ศ. 2565
นอกจากนี ้ เวียดนามได้ ลงนามในข้ อตกลงเพื่อเริ่ มสร้ าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สองแห่ง ซึง่ การก่อสร้ างมีความล่าช้ า
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) อื่น ๆ อีกหลายประเทศก็ก�ำลังพิจารณา
อย่างจริ งจังในเรื่ องการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ ไทย
และอินโดนีเซียมีแผนการที่ก�ำหนดขึ ้นเป็ นอย่างดีที่จะ
กระท�ำการดังกล่าว และยังมีการหารื อกันในประเทศลาว
ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซียและสิงคโปร์ ตามรายงานของสมาคม
นิวเคลียร์ โลก
“ประเทศสมาชิกอาเซียนเผชิญกับความเสี่ยงที่
คล้ ายคลึงกับประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศที่ก�ำลังคิดที่
จะด�ำเนินโครงการพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม จาก
ที่ตงของภู
ั้
มิภาคและหลังจากเหตุการณ์ที่ฟกุ ชุ ิมะ การ
รับรู้ของประชาชนในเรื่ องความเสี่ยงจึงเพิ่มขึ ้นอย่างไม่
ต้ องสงสัย” นายแอนโทนี เวเทอรอลล์ นักวิจยั อาวุโสจาก

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ กล่าวในการประชุมพลังงาน
นิวเคลียร์ เอเชียเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
“การเสริ มสร้ างการก�ำกับดูแลกิจการนิวเคลียร์ ใน
ภูมิภาคให้ มีความแข็งแกร่งคือสิง่ จ�ำเป็ น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่ องการเพิ่มระดับความร่วมมือและการปรึกษาหารื อ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นที่เป็ นข้ อกังวล
อย่างเรื่ องความปลอดภัยทางด้ านนิวเคลียร์ (เช่น การ
สร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใกล้ ชายแดน) และเรื่ องการรักษา
ความปลอดภัยต่าง ๆ (เช่น ที่ทา่ เรื อหรื อชายแดน) การ
สนับสนุนให้ ประชาชนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ ามามีสว่ น
ร่วมมากขึ ้น รวมถึงการเจรจาและการปฏิสมั พันธ์ในหัวข้ อ
ต่าง ๆ เช่น วิธีการบริ หารจัดการความเสี่ยง เพราะเป็ น
หนทางหนึง่ ที่จะช่วยบรรเทาความหวาดกลัวเกี่ยวกับการ
สร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แห่งใหม่ ๆ”
ประเทศที่ก�ำลังจะเริ่ มใช้ พลังงานนิวเคลียร์ และ
ประเทศที่ก�ำลังจะเพิ่มระดับการใช้ พลังงานนิวเคลียร์
สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุในอนาคตได้ โดย
การเอาใจใส่ตอ่ บทเรี ยนจากอุบตั เิ หตุครัง้ ก่อน ๆ และจาก
ประสบการณ์ของบริ ษัทและรัฐบาลต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการ
และก�ำกับดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มานานหลายทศวรรษ
ความร่วมมือที่เพิ่มขึ ้นในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
บวกกับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยให้ มนั่ ใจได้
ว่า การเติบโตของพลังงานนิวเคลียร์ ในอินโดแปซิฟิกจะน�ำ
มาซึง่ โอกาสแห่งความเจริ ญรุ่งเรื องและความมัน่ คงที่ดีขึ ้น
และไม่เป็ นอันตรายต่อภูมิภาคนี ้ o

พนักงานบริษทั
โตเกียว อิเล็กทริก
พาวเวอร์ เดิน
ผ่ านถังเก็บน�ำ้ ปน
เปื้ อนทีโ่ รงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ฟุกชุ ิมะได
อิชิ ในเมืองโอคุมะ
ประเทศญีป่ ุ่ น เมือ่
เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560
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หุ้นส่วนในอินโดแปซิฟิกแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับความหนาว
เย็นในการปฏิบัติการในพื้นที่สูง

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

เ

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

มื่อประตูเครื่ องบินเปิ ดออกหลังจากที่เดินทางมาได้
ประมาณสองชัว่ โมงครึ่ง พลร่ม 128 นายก็พร้ อม
ส�ำหรับการปฏิบตั ิการอันน่าทึง่ ที่สดุ
พลร่มเหล่านี ้สวมใส่ชดุ อุปกรณ์หนักกว่า 90 กิโลกรัม ซึง่
ประกอบไปด้ วยรองเท้ าหิมะ อาวุธและเสบียง ได้ กระโดดออก
จากเครื่ องบินที่ระดับความสูงประมาณ 400 เมตรลงไปในดิน
แดนแห่งหนึง่ ของอาร์ กติกที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่
เรี ยกว่าเดดฮอร์ ส รัฐอะแลสกา
“เมื่อพลร่มกระโดดออกไปก็จะเจอกับอุณหภูมิลบ 104
องศาองศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ -75 องศาเซลเซียส) เป็ น
เวลาสองวินาทีครึ่ง จนกว่าร่มจะเปิ ด” พล.ต. ไบรอัน โอเวนส์
อดีตผู้บญ
ั ชาการกองทัพบกสหรัฐฯ แห่งอะแลสกากล่าว “พอ
ร่มเปิ ดแล้ ว อุณหภูมิก็จะอยูท่ ี่ลบ 63 (ประมาณ -53 องศา
เซลเซียส) จนถึงพื ้นดิน และต้ องอยูก่ บั อุณหภูมิลบ 63 นี ้
ตลอดการปฏิบตั กิ ารสี่ชวั่ โมงบนพื ้นดิน มันเป็ นเรื่ องที่นา่ ทึง่ ”
ทหารจากกองพลน้ อยชุดรบทหารราบที่ 4 (พลร่ม) กองพล
ทหารราบที่ 25 ที่ตอ่ สู้กบั สภาพอากาศหนาวเย็นในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คือผู้ที่เข้ าร่วมในปฏิบตั กิ ารสปาร์ ตนั
เพกาซัส ซึง่ เป็ นการฝึ กประจ�ำปี ในสภาพอากาศหนาวเย็นบน
ที่ราบขนาดใหญ่ที่เย็นจัด ซึง่ อยูห่ า่ งจากมหาสมุทรอาร์ กติก
เพียงไม่กี่กิโลเมตร
บทเรี ยนที่ได้ จากการฝึ กปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้ใน พ.ศ. 2560
คือการเก็บกู้ดาวเทียมที่ตกลงมา และการฝึ กในศูนย์ฝึกการ
สงครามในพื ้นที่ตอนเหนือในแบล็ก แรปิ ดส์ รัฐอะแลสกา อาจ
ช่วยเพิ่มความส�ำเร็จของภารกิจและลดโศกนาฏกรรม
ในอุณหภูมิที่ต�่ำกว่าศูนย์ ข้ อผิดพลาดเล็กน้ อยที่สดุ ก็อาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น การสัมผัสอาวุธหรื อการ

เสียดสีระหว่างผิวที่เปลือยเปล่ากับอุปกรณ์สกี
“เรื่ องธรมดา ๆ อย่างการเอาผิวไปสัมผัสกับโลหะก็อาจ
เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิต” พล.ต. โอเวนส์กล่าวกับ ฟอรัม ใน
ระหว่างการประชุมและการแสดงนิทรรศการด้ านก�ำลังอ�ำนาจ
ทางบกในแปซิฟิกของสมาคมแห่งสถาบันการสงครามทาง
บก กองทัพบกสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่เมือง
โฮโนลูลู รัฐฮาวาย “เพราะเนื ้อเยื่อจะถูกท�ำลายในทันทีเพราะ
ความเย็นจัด ดังนัน้ จึงต้ องระมัดระวังอย่าให้ สว่ นต่าง ๆ ของ
โลหะมาสัมผัสกับผิว”

หุ้นส่วนในแปซิฟิก

ตังแต่
้ ยอดเขาเดนาลี ซึง่ เป็ นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ของทวีป
อเมริกาเหนือ ไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยทีส่ งู ตระหง่านของเอเชีย
ตลอดจนเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ บทเรียนด้ านการปี นเขา
ทางทหารและสภาพอากาศหนาวเย็นมากมายเหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่
น�ำมาปรับใช้ ในสภาพภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศทีค่ ล้ ายคลึงกัน
ทัว่ โลก กองทัพบกสหรัฐฯ แห่งอะแลสกาได้ ร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิกเพือ่ ให้ ทหารมีโอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ
และสภาพแวดล้ อมทีม่ คี วามท้ าทาย หุ้นส่วนการฝึ กด้ านการปี น
เขาหลัก ๆ ของกองทัพบกสหรัฐฯ แห่งอะแลสกาในภูมภิ าคนี ้
ได้ แก่ อินเดีย ญี่ปนุ่ มองโกเลีย เนปาลและชิลี ซึง่ ทุกประเทศมี
ภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ นภูเขา
“เรามองหาความคล้ ายคลึงกันทางภูมิศาสตร์ ระหว่างเรา
กับหุ้นส่วนต่าง ๆ และความท้ าทายที่ประเทศเหล่านี ้เผชิญ
อยู”่ พล.ต. โอเวนส์กล่าว “นัน่ จะท�ำให้ เราสามารถแบ่งปั น
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ช่วยให้ เราพัฒนาขีดสามารถจากความ
แข็งแกร่งของกันและกัน ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับเรา”

จ.ส.อ. โจนาทาน เอ็ม. เอ็มเม็ตต์ จาก
กองทัพบกสหรัฐฯ น�ำก�ำลังทหารจาก
หน่ วยเฉพาะกิจการบินเข้ าร่ วมการฝึ กใน
สภาพอากาศหนาวเย็นทีค่ ่ ายเวนไรต์ รัฐ
อะแลสกา ส.ท. ลิเลียนา เอส. เมเจอร์ส/ฝ่ ายกิจการ

สาธารณะ กองทัพบกสหรัฐฯ แห่งอะแลสกา

ทหารบกสหรัฐฯ จากกองร้ อยบี กองพันที่
1 กรมบินที่ 52 เตรียมขนยุทโธปกรณ์ และ
สิ่ งอุปกรณ์ ลงจากจากเฮลิคอปเตอร์ ชีนุก ซี
เอช-47เอฟ หลังจากทีร่ ่ อนลงจอดบนธาร
น�ำ้ แข็งคาฮิลต์ นา ในระหว่ างการฝึ กในพืน้ ที่
สู งในรัฐอะแลสกา จอห์น เพนเนลล์/กองทัพบกสหรัฐฯ

IPD FORUM

47

การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตั ยิ งั เป็ นประโยชน์ตอ่ เนปาล ซึง่ เป็ นที่
ตังของยอดเขาเอเวอเรสต์
้
และมีภมู ิประเทศบางส่วนที่ยากล�ำบาก
ที่สดุ ติดอันดับโลก พล.อ. ราเชนทรา เชตตรี ผู้บญ
ั ชาการทหารบก
เนปาลกล่าว
ในประเทศที่มีพื ้นที่เป็ นภูเขาถึงร้ อยละ 80 การท�ำงานให้ ประสบ
ความส�ำเร็ จในพื ้นที่สงู เหนือระดับน� ้ำทะเลมาก ๆ นับตังแต่
้ การ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารไปจนถึงการช่วยเหลือนักปี นเขาจากยอดเขา
เอเวอเรสต์ คือส่วนหนึง่ ของชีวิตประจ�ำวันของทหารเนปาล พล.อ.
เชตตรี กล่าว “เราต้ องเผชิญกับความท้ าทายมากมายในขณะที่
ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่สงู ” พล.อ. เชตตรี กล่าว “หากแต่งกายไม่เหมาะ
สมก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ระดับออกซิเจนที่ต�่ำก็จะท�ำให้ มี
อาการแพ้ ความสูง หากไม่มีอปุ กรณ์ที่เหมาะสม ผิวเนื ้อก็จะถูก
ท�ำลายเพราะความเย็นจัด”
กองทัพบกเนปาลแบ่งปั นบทเรี ยนเหล่านี ้กับหุ้นส่วนมากมาย
กองทัพบกเนปาลได้ เปิ ดโรงเรี ยนการฝึ กการสงครามในที่พื ้นที่สงู
และพื ้นที่ภเู ขามาเป็ นเวลานานกว่าสี่ทศวรรษแล้ ว พล.อ. เชตตรี
กล่าว ประเทศเพื่อนบ้ านต่าง ๆ ในอินโดแปซิฟิก อาทิ บังกลาเทศ
จีน ปากีสถานและศรี ลงั กาได้ สง่ ทหารไปฝึ กที่เนปาล เช่นเดียว
กับสหรัฐอเมริ กา แคนาดา สหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ
ในยุโรป “โรงเรี ยนการสงครามในที่พื ้นที่สงู ของเราเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนต่างชาติได้ มาเรี ยนด้ วย รวมถึงนักเรี ยนจากสหรัฐฯ” พล.อ.
เชตตรี กล่าว “สหรัฐฯ เป็ นผู้เข้ าร่วมหลักสูตรดังกล่าวมาโดยตลอด”
ในขณะที่ทหารเนปาลมีประสบการณ์อย่างมากในการปฏิบตั ิ
การในพื ้นที่สงู ผู้น�ำของกองทัพมองโกเลียระบุวา่ มองโกเลียก็ได้
แบ่งปั นข้ อมูลเชิงลึกเช่นเดียวกันในการฝึ กแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกองทัพเหล่าเหล่านี ้ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากประสบการณ์
หลายศตวรรษในการปฏิบตั กิ ารในสภาพแวดล้ อมที่ยากล�ำบาก
พ.ท. ชิเนบายาร์ ดอร์ นยัม รองผู้บญ
ั ชาการหน่วยรบพิเศษ
มองโกเลียกล่าวผ่านล่ามในระหว่างการประชุมและการแสดง
นิทรรศการด้ านก�ำลังอ�ำนาจทางบกในแปซิฟิกว่า ตนได้ เข้ าร่วมการ
ฝึ กหลักสูตรเบื ้องต้ นในการปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่สงู ที่รัฐอะแลสกาเมื่อ
ปี พ.ศ. 2558 และรู้สกึ ประทับใจกับเทคโนโลยีใหม่ที่กองทัพบก
สหรัฐฯ จัดหาให้
ขณะที่สหรัฐฯ จัดหาเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมาให้ ใช้ รองผู้บญ
ั ชาการ
หน่วยรบพิเศษมองโกเลียกล่าวว่า ทหารของตนมีวิธีการเฉพาะตัว
“เรามีเอกลักษณ์เพราะเรายังคงรักษาวิถีชีวิตที่เร่ร่อนของเราอยู”่
นักรบอาร์ กติกจากศูนย์ ฝึกการสงครามใน
พืน้ ทีต่ อนเหนือ กองทัพบกสหรัฐฯ แห่ ง
อะแลสกา ท�ำการฝึ กใกล้ กบั ทะเลสาบกัลเบรต
ในรัฐอะแลสกา จ.ส.ท. อดัม แม็กควิสตัน/กองทัพบกสหรัฐฯ
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พ.ท. ดอร์ นยัมกล่าว “เราด�ำรงทักษะที่มาพร้ อมกับวิถีชีวิตดังกล่าว
เรารู้วิธีที่จะจุดไฟ ดัดแปลงและปรับตัวโดยไม่ต้องใช้ เทคโนโลยี”

การประสบความส�ำเร็จในอุณหภูมิที่ต�่ำกว่าศูนย์

แม้ การอยูร่ อดในอุณหภูมิที่ต�่ำกว่าศูนย์จะเป็ นเรื่ องยาก แต่ทหารจะ
ตังมาตรฐานการปฏิ
้
บตั ไิ ว้ ต�่ำขนาดนันไม่
้ ได้ ทหารเหล่านี ้ฝึ กปฏิบตั ิ
การทางทหารในสภาพแวดล้ อมที่หลายคนจะไม่มีวนั ได้ สมั ผัส
พล.ต. โอเวนส์กล่าว “หลายคนคิดว่าเราสามารถส่งหน่วยทหารที่
ผ่านการฝึ กมาเป็ นอย่างดีไปไว้ ในพื ้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวจัด
ได้ เลย แล้ วพวกเขาจะหาทางเอาตัวรอดได้ เอง พวกเขาจะสามารถ
ท�ำงานได้ ที่นนั่ ” พล.ต. โอเวนส์กล่าว “ซึง่ มันไม่ใช่อย่างนัน”
้
การฝึ กที่ครอบคลุม อุปกรณ์ที่ดีที่สดุ และความเป็ นผู้น�ำที่ชาญ
ฉลาด คือหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จ “การเอาตัวรอดกับการ
ประสบความส�ำเร็จไม่เหมือนกัน” พล.ต. โอเวนส์กล่าว
ทีศ่ นู ย์ฝึกการสงครามในพื ้นทีต่ อนเหนือ ทหารจะได้ รับการฝึ ก
ทางด้ านการปี นเขาทางทหารขันพื
้ ้นฐาน ตลอดจนทักษะขันสู
้ งต่าง ๆ
ในสภาพอากาศหนาวเย็น ซึง่ รวมถึงการดูแลความอบอุน่ “ความ
สามารถในการแต่งกายอย่างเหมาะสม การจัดชันเสื
้ ้อผ้ าและการ
ห่อหุ้มร่างกายอย่างเหมาะสม จะได้ ไม่มีเหงื่อออกในสภาพอากาศ
หนาวเย็น”
“เราไม่ควรมีเหงือ่ ออกในสภาพอากาศหนาวเย็น” พล.ต. โอเวนส์
กล่าว “มันอันตรายมาก”
ในสภาพอากาศที่อณ
ุ หภูมิต�่ำกว่าศูนย์ การขับเหงื่อที่มากเกิน
ไปอาจท�ำให้ ร่างกายสูญเสียความร้ อนได้ อย่างรวดเร็ ว และท�ำให้
อุณหภูมิร่างกายต�่ำผิดปกติ
ร่างกายมนุษย์ไม่ใช่เป็ นเพียงอย่างเดียวที่อาจจะเชื่องช้ า
ลงในอาร์ กติก ยุทโธปกรณ์ก็
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น อาวุธและ
เฮลิคอปเตอร์ ในพื ้นที่ที่อณ
ุ หภูมิ
ต�่ำกว่าศูนย์จะท�ำงานได้ ไม่
เหมือนกับในพื ้นที่ที่อากาศอุน่
กว่า ยุทโธปกรณ์ส�ำหรับการท�ำ
สงครามในอาร์ กติกจะได้ รับการ
ทดสอบที่ศนู ย์ทดสอบในภูมิภาค
หนาวเย็นของกองทัพบกสหรัฐฯ ที่
ค่ายกรี ลี รัฐอะแลสกา และได้ รับ

การประเมินโดยทหารในกองทัพบกสหรัฐฯ แห่งอะแลสกา “เราให้
ความเห็นในเรื่ องการท�ำงาน ข้ อผิดพลาด การปรับปรุงบางอย่างที่
สามารถท�ำได้ ” พล.ต. โอเวนส์กล่าว
ทหารจะตรวจสอบอาวุธ สกี รองเท้ าเก็บความอบอุน่ แคนาเดียน
มักลัก ซึง่ เป็ นรองเท้ าบูทนิ่มทรงสูงแบบดังเดิ
้ มที่สวมใส่ในอเมริ กนั
อาร์ กติก ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสาร พล.ต. โอเวนส์กล่าวว่า “ในพื ้นที่
ตอนเหนือสุดนัน้ มุมมองของดาวเทียมเป็ นเรื่ องที่ท้าทายมาก”
การควบคุมดูแลให้ อากาศยานออกบินไม่ใช่เรื่ องง่าย เมื่อน�ำ
เฮลิคอปเตอร์ อาปาเชไปใช้ ในพื ้นที่สงู นัน้ “ใช้ เวลาประมาณหก
ชัว่ โมงในการอุน่ เครื่ องกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์จะพร้ อมท�ำงานเต็ม
ที่” พล.ต. โอเวนส์กล่าว “แบตเตอรี่ มีอายุสนมากในสภาพอากาศ
ั้
หนาวเย็น น� ้ำมันและระบบไฮดรอลิกจะมีการท�ำงานที่เชื่องช้ าลง
มาก”
แม้ วา่ ทหารจะได้ รับการฝึ กและมีการติดตังอุ
้ ปกรณ์อย่างเหมาะ
สม การใช้ อาวุธในสภาพอากาศหนาวจัดก็อาจเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย
“การท�ำงานโดยสวมถุงมือที่ใช้ ในอาร์ กติกนันยากมาก”
้
พล.ต. โอ
เวนส์กล่าว “มันท�ำให้ งานช้ าลง”
ทหารจะเรี ยนรู้วิธีการจัดชันเสื
้ ้อผ้ าและการห่อหุ้มร่างกายอย่าง
เหมาะสม เนื ้อเยื่อจะได้ ไม่ถกู ท�ำลายเพราะความเย็นจัดหรื อมีอาการ
เพลียความร้ อน ผู้น�ำที่ผา่ นการฝึ กมาแล้ วจะต้ องบ่งบอกได้ ถงึ อาการ
ที่เป็ นอันตรายเหล่านี ้ “เราจะรู้ได้ อย่างไรหากทหารคนใดคนหนึง่
ของเราเริ่ มมีอาการเนื ้อเยื่อถูกท�ำลายเพราะความเย็นจัดหรื ออาการ
เพลียความร้ อน” พล.ต. โอเวนส์กล่าว “มีงานง่าย ๆ ที่ผ้ นู �ำต้ องท�ำ
อย่างเช่นการเตือนให้ ทหารดื่มน� ้ำ ที่อณ
ุ หภูมิลบ 40 ไม่มีใครอยาก
ดื่มน� ้ำ”
ในพื ้นที่อีกแห่งอันไกลโพ้ น ความท้ าทายในการปี นเขาทางทหาร

บนเทือกเขาหิมาลัยท�ำให้ ต้องใช้ อปุ กรณ์ที่แตกต่างออกไป บางครัง้
เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดก็ไม่ใช่ตวั เลือกที่ดีที่สดุ “บนภูเขาของเนปาล มี
ถนนหนทางอยูจ่ �ำกัดหรื อแทบจะไม่มีเลย” พล.อ. เชตตรี กล่าว “เรา
ขับรถเข้ าไปไม่ได้ ”
การปฏิบตั กิ ารทางทหาร ไม่วา่ จะเป็ นการช่วยเหลือนักปี นเขา
จากยอดเขาเอเวอเรสต์ หรื อการสู้รบกับกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบลัทธิ
เหมาที่สิ ้นสุดลงใน พ.ศ. 2549 ต้ องด�ำเนินไปโดยไม่ค�ำนึงถึงความ
ยากล�ำบากของปั จจัยแวดล้ อม บ่อยครัง้ กองทัพเนปาลต้ องเดินเท้ า
และใช้ จามรี แกะและลาภูเขาในการเคลื่อนย้ ายยุทโธปกรณ์เพื่อให้
ภารกิจลุลว่ ง พล.อ. เชตตรี กล่าว
ลานบินขึ ้นลงส�ำหรับเครื่ องบินมีอยูไ่ ม่กี่แห่งส�ำหรับอากาศยาน
ปี กตรึง และเมื่อฤดูหนาวมาถึง “คุณจะไม่สามารถน�ำเครื่ องบินลง
จอดได้ เพราะมีทงหิ
ั ้ มะและน� ้ำแข็งปกคลุมอยู”่ พล.อ. เชตตรี กล่าว

องค์ประกอบที่ส�ำคัญยิ่ง

กองทัพบกสหรัฐฯ แห่งอะแลสกาได้ จดั ส่งกองก�ำลังออกไปปฏิบตั ิ
หน้ าที่ทวั่ โลก ซึง่ รวมถึงโคโซโว อิรักและอัฟกานิสถาน โดยอาศัย
กองพลน้ อยชุดรบยานเกราะโจมตีเคลื่อนที่เร็วและกองพลน้ อยชุดรบ
พลร่ม นักรบภูเขาที่สามารถปฏิบตั กิ ารได้ ในสภาพอากาศหนาวเย็น
คือสิง่ ส�ำคัญยิ่งในภารกิจทัว่ โลกดังกล่าว เนื่องจากพื ้นผิวโลกทังหมด
้
นันประกอบไปด้
้
วยพื ้นที่หนาวเย็นอยูร่ ้ อยละ 31 และพื ้นที่ร้อยละ 27
ของโลกมีภมู ิประเทศที่เป็ นภูเขา พล.ต. โอเวนส์กล่าว
ไม่วา่ จะเป็ นภารกิจการบรรเทาภัยพิบตั ิ เช่น เหตุแผ่นดินไหว
ครัง้ ใหญ่ในเนปาลเมื่อ พ.ศ. 2558 ที่ท�ำให้ มีผ้ เู สียชีวิตเกือบ 9,000
คน และบาดเจ็บราว ๆ 22,000 คน หรื อภารกิจสู้รบในสภาพอากาศ
หนาวจัด นักรบที่ปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่สงู และในสภาพอากาศหนาวเย็น
จะต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายพร้ อมและแข็งแกร่งที่สดุ ในโลก
ในกรณีของกองทัพบกสหรัฐฯ แห่งอะแลสกา พล.ต. โอเวนส์
กล่าวการใช้ ชีวิต การท�ำงานและแม้ กระทัง่ การส่งลูก ๆ ไปโรงเรี ยน
ในอุณหภูมิที่ต�่ำกว่าศูนย์นนช่
ั ้ วยได้ มาก มันเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต
ประจ�ำวัน
“ทหารของเราไม่ได้ แค่ฝึกในพื ้นที่หนาวเย็นเท่านัน้ แต่ยงั อาศัย
อยูใ่ นพื ้นที่นนั ้ แม้ กระทัง่ การท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน คนเหล่านี ้ไม่
ได้ แค่ร้ ูวิธีที่จะเอาตัวรอดเท่านัน้ แต่ยงั รู้วิธีที่จะประสบความส�ำเร็จ
ได้ การอาศัยอยูใ่ นอะแลสกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่แฟร์ แบงส์
ซึง่ เป็ นที่ตงของกองพลน้
ั้
อยชุดรบยานเกราะโจมตีเคลื่อนที่เร็วของ
เรา อุณหภูมิในเดือนมกราคมนันลดต�
้
่ำถึงลบ 50 องศาฟาเรนไฮต์
(ประมาณ -45 องศาเซลเซียส) ในอุณหภูมิแบบนี ้เราท�ำอะไรไม่ได้
มากนัก” o
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เชือ่ มโยง
การสร้างความ

น.ท. ทอม อ็อกเดน/กองทัพเรื อสหรั ฐฯ

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บัญชาการกองเรื อสหรัฐฯ ภาค
พื้นแปซิฟิก สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามโครงการ
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยทหารเรื อระดับล่าง

โ

ครงการบริดจ์เริ่มต้ นขึ ้นทีก่ องเรือสหรัฐฯ ภาคพื ้น
วิสัยทัศน์
แปซิฟิก เพือ่ ให้ ทหารเรือ 140,000 นายสามารถแบ่ง
วิสยั ทัศน์ของโครงการบริดจ์คอื อนาคตทีท่ หารเรือสหรัฐฯ ทุก
ปั นวิธีการแก้ ปัญหาเพือ่ รับมือกับความท้ าทายต่าง
นายสามารถมีสว่ นร่วมในการพัฒนาวิธีการแก้ ปัญหาของกอง
พรืเ ระ ยี ทีเ่ ป็ นเรื่องเกีย่ วกับกองทัพเรือโดยเฉพาะ
เรือโดยการสร้ างแนวคิด ปรับปรุงแนวคิดและพัฒนาแนวคิด
โครงการบริดจ์จะเป็ นแนวทางให้ กบั ทหารเรือในการท�ำให้
ของตนอย่างอิสระผ่านทางเสาหลักส�ำคัญสีป่ ระการ ได้ แก่
แนวคิดต่าง ๆ กลายเป็ นวิธีการทีใ่ ช้ ได้ จริง
การศึกษาการ การเชือ่ มโยง การสร้ างความเชือ่ มัน่ และการ
พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญ
ั ชาการกองเรื อสหรัฐฯ
เปลีย่ นแปลง รากฐานนี ้จะช่วยให้ ผ้ บู ญ
ั ชาการทหารเรือมุง่ เน้ น
ภาคพื ้นแปซิฟิก ได้ ให้ การสนับสนุนโครงการนี ้ที่จะช่วยขยาย
ความก้ าวหน้ าทางด้ านการท�ำสงคราม การเรียนรู้ทรี่ วดเร็ว
เครื อข่ายกองทัพเรื อเพื่อให้ เกิดแนวคิดและการท�ำงานร่วม
ขึ ้น การเสริมสร้ างความแข็งแกร่งของกองทัพเรือและการ
กันโดยการเพิ่มความก้ าวหน้ าทางการ
สร้ างความร่วมมือ รากฐานดังกล่าวยัง
ศึกษา การสร้ างความขีดความสามารถ
สอดคล้ องกับแนวทางของผู้บญ
ั ชาการ
การกระตุ้นความเชื่อมโยง และการผลัก
กองเรือสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกในการ
ดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด�ำรงรักษากองก�ำลังทีม่ คี วามยืดหยุน่
โครงการบริ ดจ์ยงั สนับสนุนให้ ทหาร
การเตรียมพร้ อมส�ำหรับการต่อสู้ การ
เรื อมองสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานของ
เสริมสร้ างความสงบเรียบร้ อยระหว่าง
ตนด้ วยมุมมองที่สร้ างสรรค์ มองว่าความ
ประเทศ การเป็ นผู้นำ� ทีน่ า่ เชือ่ ถือ การใช้
ท้ าทายคือโอกาสมิใช่อปุ สรรค โครงการ
โอกาสและการแสดงก�ำลังอ�ำนาจ
บริ ดจ์สง่ เสริ มความสามารถของทหาร
โครงการน�ำร่องเริ่ มต้ นขึ ้นใน พ.ศ.
เรื อในการสร้ างและรักษาวัฒนธรรมการ
2559 ตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงเดือน
เปลี่ยนแปลง แรงบันดาลใจและความคิด
พฤษภาคม ซึง่ ประกอบไปด้ วยชุด
ที่สร้ างสรรค์
กิจกรรมที่มีสีสนั ที่ทหารเรื อและกะลาสี
กล่าวง่าย ๆ ก็คือ โครงการบริ ดจ์คือ
เรื อที่เป็ นพลเรื อนทุกคนสามารถเข้ าร่วม
พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์
ความเชื่อและพันธสัญญา ความเชื่อที่วา่
ได้ ที่เกาะโอวาฮู รัฐฮาวาย กิจกรรมแรก
ความคิดที่ดีที่สดุ นันอาจมาจากที
้
่ใดก็ได้
คือการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในด้ านการ
และพันธสัญญาที่วา่ จะไม่มีทหารเรื อ
สร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ที่รวดเร็วเพื่อให้ ทหาร
นายใดต้ องหาวิธีการแก้ ปัญหาโดยล�ำพัง
เรื อเรี ยนรู้วิธีการสร้ างแนวคิดและน�ำเสนอแนวคิดของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมต่อมาจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ภารกิจและเป้าหมาย
ผู้เข้ าร่วมน�ำเสนอแนวคิดแก่กลุม่ ผู้ชมที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและมี
ภารกิจของโครงการบริดจ์คอื การส�ำรวจ ค้ นหา และพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบตั โิ ดยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ซึง่ ไม่เพียง
วิธีการแก้ ปัญหาเพือ่ รับมือกับความท้ าทายทีเ่ กีย่ วกับกอง
แต่ตดั สินเนื ้อหาแนวคิดของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเท่านัน้ แต่ยงั
เรือโดยตรง เป้าหมายของโครงการบริดจ์คอื การก�ำหนดพื ้นที่
ช่วยปรับปรุงการน�ำเสนอแนวคิดอีกด้ วย
ส�ำหรับกองทัพเรือในการใช้ ประโยชน์จากส่วนเกินทางปั ญญา
จากกิจกรรมเหล่านี ้ มีทหารเรื อสองนายได้ รับเลือกให้
ของก�ำลังพลทังหมด
้
โดยการพัฒนาวิธีการแก้ ปัญหาเกีย่ วกับ
บรรยายสรุปต่อผู้บญ
ั ชาการกองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการสู้รบ ตังแต่
้ แนวคิดไปจนถึงการ
และผู้น�ำระดับสูงคนอื่น ๆ ของกองทัพเรื อในแปซิฟิกเกี่ยวกับ
สร้ างต้ นแบบและโครงการทีไ่ ด้ รับอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการ
แนวคิดของตน การน�ำแนวคิดไปสร้ างเป็ นต้ นแบบ และวิธี
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“มันไม่ใช่การคิดนอกกรอบ แต่เป็นการขยายกรอบความคิด”
— พล.ร.อ. สก็อต เอช. สวิฟต์ ผู้บญ
ั ชาการกองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิก

พล.ร.อ. สก็อต เอช.
สวิฟต์ ตอบค�ำถาม
ของทหารเรือที่
ปฏิบัตหิ น้ าทีบ่ นเรือ
ยูเอสเอส สเตเร็ตต์
และเรือยูเอสเอส ดิวอี
ซึ่งเป็ นเรือพิฆาตติด
ขีปนาวุธน�ำวิถชี ้ันอาร์
ลีห์ เบิร์ก ทีฐ่ านทัพ
ร่ วมเพิร์ลฮาร์ เบอร์ ฮิกแคมในรัฐฮาวาย
เมือ่ เดือนมษายน
พ.ศ. 2560
จ.อ. ไบรอน ซี. ลินเดอร์ /กองทัพ
เรื อสหรัฐฯ
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การพัฒนาแนวคิดให้ กลายเป็ นโครงการที่ได้ รับอนุมตั อิ ย่าง
เป็ นทางการ โครงการบริ ดจ์ได้ จดั ให้ ทหารเรื อเหล่านี ้ท�ำงาน
ร่วมกับที่ปรึกษาที่ชว่ ยให้ ค�ำแนะน�ำในเรื่ องการหาองค์กรที่
จะให้ เงินทุนสนับสนุนและทดสอบแนวคิดของตนต่อไป
ปั จจุบนั โครงการนี ้ด�ำเนินมาจนถึงปี ที่สองและยังคง
ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงเช่นเดิม โครงการบริ ดจ์จะยังคง
ท�ำให้ กองเรื อทังหมดมี
้
ความตื่นเต้ นและความกระตือรื อร้ น
เหมือนกับที่เคยเกิดขึ ้นในโครงการน�ำร่อง และจะกระตุ้น
ให้ กองเรื อสหรัฐฯ ภาคพื ้นแปซิฟิกมีความปรารถนาที่จะ
ทดลอง ไม่กลัวความล้ มเหลวและสามารถแก้ ปัญหาได้
กิจกรรมที่วางแผนไว้ สองโครงการ ได้ แก่ โครงการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดที่ใช้ เวลาห้ าถึงหกสัปดาห์ในช่วงฤดู
ร้ อน พ.ศ. 2560 ในภาคเอกชน ซึง่ เป็ นความพยายาม
ในการสร้ างความเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ระหว่างกองทัพเรื อกับภาคอุตสาหกรรม และกิจกรรมบูท
แคมป์เพื่อส่งเสริ มการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ที่ใช้ เวลาห้ าวันใน
ช่วงฤดูใบไม้ ผลิ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ความรู้แก่ทหารเรื อใน
หัวข้ อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ โครงการ

บริ ดจ์ใช้ กิจกรรมเหล่านี ้ในการกระตุ้นการเรี ยนรู้ในโลก
แห่งความเป็ นจริ งซึง่ จะมีการตรวจสอบและการฝึ กปฏิบตั ิ
สถานการณ์การเรี ยนรู้ด้วยความเร็วสูง
โครงการบริดจ์ได้ สร้ างจิตส�ำนึกของการเป็ นชุมชนในหมู่
“ผู้สร้ างความเชือ่ มโยง” ทีเ่ ข้ าร่วมในโครงการนี ้ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้และการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่นี ้ท�ำให้ อปุ สรรคต่าง ๆ
หมดไปเพือ่ ให้ เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ผา่ นวงจรการสร้ าง
ความคิด โครงการบริดจ์จะประสบผลส�ำเร็จมากทีส่ ดุ เมือ่ ผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียเชิงสถาบันทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ มีความเชือ่ มโยง
กันและอยูใ่ นสถานะทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะช่วยกระตุ้นความรวดเร็ว
ของระบบพัฒนาทักษะเพือ่ ให้ แนวคิดกลายเป็ นผลลัพธ์ที่
น�ำไปใช้ ได้ จริง นีค่ อื ความพยายามร่วมกันในหมูท่ หารเรือ
ซึง่ เป็ นผู้แก้ ปัญหา ผู้นำ� ระดับสูงทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุน
กระบวนการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ และผู้ให้ การสนับสนุนทาง
ด้ านทรัพยากรทีท่ ำ� ให้ สามารถพัฒนาแนวคิดให้ เป็ นโครงการ
ทีไ่ ด้ รับอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการ
เมื่อกล่าวถึงสิง่ ที่ท�ำให้ โครงการบริ ดจ์เป็ นโครงการ
ที่พิเศษและประสบความส�ำเร็ จนัน้ ในฐานะโครงการ

เสาหลักของโครงการบริดจ์
แนวคิดทีไ่ ม่ถกู
ป ดิ กัน้
ให้ความรู้
แก่กองก�ำลังโดยการเป ดิ
โอกาสให้ทหารเรือได้เรียนรู้
จากกันและกัน เรียนรู้จาก
อุตสาหกรรมและหลักสูตร
การศึกษาทีเ่ ข้มข้น

ทะเลแห่งความเปลีย่ นแปลง

สร้างความเชือ่ มโยง ระหว่างผู ้
ทีค่ ดิ ค้นวิธกี ารแก้ป ญั หากับผู ้
ทีส่ ามารถน�ำวิธกี ารแก้ป ญั หา
ไปใช้ได้ แนวคิดทีด่ จี ะมีความ
แข็งแกร่งมากขึน้ เมือ่ มีคนเชือ่
มัน่ ในแนวคิดนัน้

สร้างขีดความสามารถให้กับ
ทหารเรือในการผลักดันให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงบวก
ภายในกองก�ำลัง
ความสามารถในการปฏิบตั จิ ะ
ต้องมาพร้อมกับความรับผิด
ชอบต่อการปฏิบตั ิ และนัน่
คือหน้าทีข่ องผูน้ ำ� ในการให้
อ�ำนาจในการปฏิบตั ิ

การใช้วธิ กี ารแก้
ป ญั หา
การพัฒนาแนวคิดให้กลาย
เป น็ วิธกี ารแก้ป ญั หาทีใ่ ช้ได้
ในชีวติ จริง

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

สร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ที่ได้ รับความสนใจอย่างมากในหมูท่ หารเรื อและได้ รับ
การสนับสนุนจากผู้น�ำระดับสูง โครงการบริ ดจ์ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
ต้ องการที่ชดั เจนของทหารเรื อที่จะให้ มีโครงการประเภทนี ้ นอกเหนือ
จากการมีสว่ นร่วมของทหารเรื อแล้ ว การมีสว่ นร่วมและการสนับสนุน
ของผู้น�ำยังท�ำให้ โครงการบริ ดจ์มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทหารเรื อรู้สกึ ว่า
ตนมีขีดความสามารถมากขึ ้นที่จะแบ่งปั นแนวคิด และรู้วา่ แนวคิดของ
ตนจะมีผ้ รู ับฟั งและได้ รับการสนับสนุนจากผู้น�ำ
โครงการบริ ดจ์ได้ รับการสนับสนุน การเข้ าร่วมและการมีสว่ นร่วม
จากพล.ร.อ. สวิฟต์ และผู้น�ำระดับสูงคนอื่น ๆ ของกองทัพเรื อสหรัฐฯ
ทัว่ ทังกองเรื
้
อ สิง่ นี ้กระตุ้นให้ ผ้ นู �ำคนอื่น ๆ มองแนวคิดต่าง ๆ ด้ วยใจที่
เปิ ดกว้ างและมีความอดทนต่อความล้ มเหลว สภาพแวดล้ อมดังกล่าว
จะท�ำให้ เกิดค่านิยมพื ้นฐานขององค์กรและกระบวนการตังค�
้ ำถามที่สง่
เสริ มให้ ทหารเรื อเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
โดยปกติแล้ ว การปฏิสมั พันธ์จะอยูใ่ นลักษณะการพบปะซึง่ หน้ า
ตังแต่
้ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในด้ านสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ที่รวดเร็ วครัง้

แรกที่งานเสนอขายแนวคิดขันต้
้ น ไปจนถึงการพบปะกับที่ปรึกษา และ
ท้ ายสุดคือการน�ำเสนอแนวคิดต่อผู้น�ำระดับสูง การปฏิสมั พันธ์ใน
ลักษณะนี ้ท�ำให้ เกิดความเชื่อมโยงที่มีความหมายระหว่างทหารเรื อ
ระดับล่างที่น�ำเสนอแนวคิดและผู้น�ำระดับสูงที่อาจน�ำแนวคิดไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี ้ ยังท�ำให้ เกิดสภาพแวดล้ อมการท�ำงานตามเวลา
จริ ง การน�ำเสนอจะได้ รับผลสะท้ อนกลับแบบแบบทันทีทนั ใด ซึง่ มักจะ
สามารถน�ำไปปรับปรุงการปฏิบตั ไิ ด้ และมีความน่าเชื่อถืออย่างแจ่มชัด
ซึง่ โดยทัว่ ไปจะไม่เกิดขึ ้นในสภาพแวดล้ อมเสมือนจริ ง
แนวคิดจากทหารเรื อจะมีลกั ษณะเด่นตามความเหมือนและความ
แตกต่างของบุคคล ทหารเรื อเหล่านี ้มาจากหน่วยทหารประจ�ำการ
ต่าง ๆ รวมถึงกะลาสีที่เป็ นพลเรื อน ผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อเสนอ
แนวคิดจะมีลกั ษณะหลากหลายและใช้ วิธีการแก้ ปัญหาที่แตกต่างกัน
ความแตกต่างที่ส�ำคัญเหล่านี ้จะท�ำให้ ทหารเรื อและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
มีคา่ นิยมที่ไม่เหมือนใครและท�ำให้ โครงการบริ ดจ์เป็ นกระบวนการสร้ าง
แนวคิดที่แข็งแกร่งและเปิ ดกว้ าง o
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ข้ อมู ลผู้น�ำคนส� ำคัญ

การสร้ าง
เครื อข่าย

นายพลชาวมาเลเซียร่ วมมือกับหุ้นส่ วนต่ าง ๆ ทั้งในด้ านการ
ติดตามผู้ก่อการร้ ายหรื อการเอาตัวรอดในป่ า
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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ล.ท. ดาโต๊ ะ อาซิซาน บิน โมฮัมมัด เดลิน
เข้ ารับต�ำแหน่งผู้บญ
ั ชาการกองก�ำลังสนาม
ภาคตะวันตก กองทัพบกมาเลเซียในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในฐานะผู้บญ
ั ชาการ
ที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกันในระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ ช่วงเวลา 1.5 ปี ก่อนหน้ านี ้ พล.ท. อาซิซานได้ ด�ำรง
แหน่งประธานบริ หารของสถาบันการป้องกันและความมัน่ คง
มาเลเซีย กระทรวงกลาโหมมาเลเซียได้ ก่อตังสถาบั
้
นนี ้ขึ ้นหลัง
จากที่มีการตกลงใจในปี พ.ศ. 2559 ที่จะก่อตังองค์
้ กรวิจยั ที่
มีความเชี่ยวชาญเพื่อท�ำการวิจยั เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปั ญหา
ด้ านการป้องกันและความมัน่ คง ในฐานะประธานบริ หารของ
สถาบันดังกล่าว พล.ท. อาซิซานท�ำหน้ าที่ป็นที่ปรึกษาหลัก
ของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียและกองทัพมาเลเซีย
พล.ท. อาซิซานซึง่ ขณะนี ้มีอายุ 57 ปี ได้ เข้ ารับราชการ
ในกองทัพในเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 และเข้ าประจ�ำการ
ในกรมทหารมาเลย์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2524 พล.ท. อา
ซิซานได้ รับปริ ญญาสาขานิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิตจากสถาบัน
เทคโนโลยีมาราในมาเลเซียใน พ.ศ. 2539 และได้ รับปริ ญญา
มหาบัณฑิตสาขาความมัน่ คงระหว่างประเทศและความ
สัมพันธ์ระหว่างพลเรื อนและทหารจากบัณฑิตวิทยาลัยกองทัพ
เรื อในสหรัฐอเมริ กา พล.ท. อาซิซานได้ เข้ าร่วมหลักสูตรการ
ต่อต้ านการก่อการร้ ายที่มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศในกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. และหลักสูตรความมัน่ คงระหว่างประเทศที่มหา
วิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
ฟอรัม ได้ พบปะกับพล.ท. อาซิซาน ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ในการประชุมและการแสดงนิทรรศการด้ านก�ำลัง
อ�ำนาจทางบกในแปซิฟิกของสมาคมแห่งสถาบันการสงคราม
ทางบก กองทัพบกสหรัฐฯ ที่เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย
มาเลเซียได้ ทำ� งานร่ วมกันกับอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์
ในการต่ อสู้กับการกระท�ำอันเป็ นโจรสลัดและการ
ลักพาตัวเพื่อเรี ยกค่ าไถ่ ในทะเลซูลู ช่ วยอธิบายเกี่ยว
กับบทบาทของกองทัพมาเลเซียในกระบวนการ
ดังกล่ าวได้ หรื อไม่ รวมถึงความส�ำเร็จทีไ่ ด้ จากการ
ท�ำงานนี้
เราก�ำลังมีปัญหาในทะเลซูลู ซึง่ เป็ นพื ้นที่รอยต่อ
ระหว่างบอร์ เนียว มาเลเซียตะวันออกและรัฐซาบะฮ์ซงึ่
เป็ นรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย แม้ มนั จะไม่ใช่ดนิ
แดนของผู้หนึง่ ผู้ใด แต่ก็เป็ นเส้ นทางเดินเรื อดังเดิ
้ มของ
ชาวซูลู ทะเลนี ้มีขนาดกว้ างใหญ่และมีจดุ แทรกซึมที่
ผิดกฎหมายมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องความเชื่อม
โยงในครอบครัว (ผู้ลกั พาตัวที่มีความความเกี่ยวพันกับ
ครอบครัวในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์) ดังนัน้
ในอดีตจึงเป็ นเรื่ องยากที่เราจะหยุดยังคนเหล่
้
านี ้ได้ อย่าง
เหมาะสม
มีการลักพาตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่มากมายหลาย
เหตุการณ์ คนเหล่านี ้เป็ นเหมือนนักรบ ในพื ้นที่มีเกาะเล็ก

เกาะน้ อยอยูม่ ากมาย และคนเหล่านี ้ก็เคลื่อนที่
จากเกาะหนึง่ ไปอีกเกาะหนึง่ ได้ อย่างรวดเร็ ว
เพราะไม่มีใครอยูบ่ นเกาะเหล่านัน้ เราได้ สร้ าง
ฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลโดยการร่วมมือกับ
บริ ษัทน� ้ำมันเปโตรนาส เราใช้ แท่นขุดเจาะน� ้ำมัน
และปรับเปลี่ยนแท่นขุดเจาะน� ้ำมันดังกล่าวให้
เป็ นฐานปฏิบตั กิ ารทางทะเลที่สามารถรองรับ
การลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ และเป็ นฐานปฏิบตั ิ
การส่วนหน้ าส�ำหรับกองทัพเรื อและหน่วยรบ
พิเศษของเรา ฐานปฏิบตั ิการทางทะเลดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสกัดกันผู
้ ้ บกุ รุกหากคน
เหล่านี ้ลักพาตัวใครก็ตามหรื อพยายามที่จะหลบ
หนี เราสร้ างมาตรการในการป้องปรามที่แสดง
ให้ เห็นว่าเราอยูท่ ี่นนั่ นอกจากนี ้ เรายังมีฐาน
ปฏิบตั กิ ารเคลื่อนที่ที่ท�ำให้ เราสามารถเคลื่อนที่
ไปรอบ ๆ พื ้นที่ได้
เราไม่สามารถหยุดยังกิ
้ จกรรมของคนเหล่านี ้
ได้ ทงหมด
ั้
ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงท�ำข้ อตกลงไตรภาคี
ขึ ้น ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 อินโดนีเซีย
มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ประกาศแผนการลาด
ตระเวนโดยกองทัพเรื อของทังสามประเทศ
้
ซึง่
เป็ นความร่วมมือเพื่อหยุดยังกลุ
้ ม่ ก่อการร้ าย
ต่าง ๆ ที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรี ย (ไอซิส) ส�ำหรับ
บทบาทของกอง
ทัพมาเลเซีย
นัน้ เรา

จ่ าสิ บตรีชาวมาเลเซีย
มองดูจ่าสิ บเอกจาก
กองทัพบกสหรัฐฯ
เริ่มจุดไฟโดยใช้ เพียง
ใบมีดโลหะ หินและ
เศษไม้ แห้ ง ๆ ใน
ระหว่ างการฝึ กการ
เอาตัวรอดทีป่ ระเทศ
มาเลเซีย กองทัพบกสหรัฐฯ

พล.ท. ดาโต๊ ะ อาซิซาน
บิน โมฮัมมัด เดลิน
หน่วยข่าวกองทัพบกสหรัฐฯ
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ทหารจู่โจมชาวมาเลเซียหั่นงูเหลือมในระหว่ างการสาธิตวิธีการท�ำอาหารจากงูแก่
ทหารจากหน่ วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ

ใช้ เกาะเล็ก ๆ แห่งหนึง่ เป็ นฐานที่มนั่ และเราเฝ้าระวังที่ชายฝั่ งเพื่อ
ให้ แน่ใจว่าหากกลุม่ ก่อการร้ ายเข้ ามาในพื ้นที่และพยายามที่จะ
ลักพาตัวใครก็ตาม เราจะอยูท่ ี่นนั่ เราแบ่งพื ้นที่กนั ระหว่างทหารและ
ต�ำรวจเพื่อจะสามารถดูแลพื ้นที่ให้ ได้ มากที่สดุ ในขณะนี ้ดูเหมือนว่า
เราสามารถยับยังกิ
้ จกรรมของกลุม่ ก่อการร้ ายได้ มันค่อนข้ างเป็ นไป
ไม่ได้ ที่จะบรรลุผลส�ำเร็จเต็มร้ อย แต่กิจกรรมของคนเหล่านี ้ก็ก�ำลัง
ลดลงอย่างมาก
กองทัพมาเลเซียมีการเตรี ยมการอย่ างไรเพื่อรั บมือกับการ
กลับมาของผู้ก่อการร้ ายทีม่ ีความเชื่อมโยงกับกับกลุ่มไอซิส
เราเตรี ยมพร้ อมในการรับมือ เราหวังว่าคนเหล่าจะนี ้จะอยูใ่ นซีเรี ย
และอิรัก หรื อถูกใครปราบปรามจนหมดสิ ้นที่นนั่ แต่ถ้าคนเหล่านี ้
กลับมา ก็คงไม่กลับมายังพื ้นที่ที่มีการดูแลความสงบเรี ยบร้ อยอย่าง
เข้ มงวด คนเหล่านี ้อาจเดินทางไปยังตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ แม้ จะ
ไม่ใช่พื ้นที่ไร้ ระเบียบ แต่ที่นนั่ ขาดเจ้ าหน้ าที่ประจ�ำ พื ้นที่ดงั กล่าวจึง
ตกอยูใ่ นอิทธิพลของกลุม่ ก่อการร้ ายต่าง ๆ มีความเป็ นไปได้ มาก
ที่สดุ ว่าคนเหล่านี ้จะกลับไปยังพื ้นที่ดงั กล่าว นี่คือการคาดการณ์ของ
เรา
กองทัพสหรั ฐฯ และกองทัพมาเลเซียท�ำงานร่ วมกันอย่ างไรใน
การต่ อสู้กับการก่ อการร้ าย
เรามีความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
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กองทัพบกสหรัฐฯ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื ้นแปซิฟิกอยู่
กับเราเสมอมา เราสามารถด�ำเนินการฝึ กอะไรก็ได้ กบั กองทัพบก
สหรัฐฯ ทังการฝึ
้
กแบบรายบุคคลและการฝึ กรวม ทหารของเราเดิน
ทางมายังรัฐฮาวายหลายครัง้ และในท�ำนองเดียวกัน เราได้ จดั การ
ฝึ กทักษะพิเศษ การฝึ กในพื ้นที่ป่าและการฝึ กการเอาตัวรอดให้ แก่
กองทัพบกสหรัฐฯ เราท�ำกิจกรรมร่วมกันมาเป็ นเวลานานมาก
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า มาเลเซียมีโรงเรียนฝึ กการสงครามในพืน้ ที่
ป่ าทีด่ ที ส่ี ดุ แห่ งหนึง่ ของโลก คุณได้ ส่งชุดฝึ กเคลือ่ นทีไ่ ปยังรัฐ
ฮาวายเพือ่ ฝึ กทหารจากกองทัพบกสหรัฐฯ การฝึ กการเอาตัว
รอดขัน้ พืน้ ฐานในสภาพแวดล้ อมทีเ่ ป็ นป่ ามีองค์ ประกอบต่ าง ๆ
ทีไ่ ม่ สามารถปฏิบัตไิ ด้ ง่ายในรั ฐฮาวายเมื่อเทียบกับการฝึ กที่
ป่ าในมาเลเซีย การฝึ กในมาเลเซียประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง
การสงครามในพื ้นที่ป่าเป็ นความเชี่ยวชาญของเรา การฝึ กจะ
ประกอบไปด้ วยวิธีการเอาตัวรอดเมื่อต้ องอยูค่ นเดียว เรี ยนรู้วิธีใน
การกินงูกินกบ
มีประเทศใดบ้ างทีเ่ ดินทางมายังมาเลเซียเพื่อเข้ ารั บการฝึ ก
การสงครามในพื้นทีป่ ่ า
มีสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซียและ
เวียดนาม นอกจากนี ้ยังมีบางประเทศจากทวีปแอฟริ กาที่มาเข้ ารับ
การฝึ กจากเรา

สิ บโทจากหน่ วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ดืม่ น�ำ้ จากเถาวัลย์ ในระหว่ างการฝึ กการเอาตัวรอด
ในป่ าทีเ่ มืองเกมามัน ตรังกานู ประเทศมาเลเซีย หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ

มาเลเซียเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการสัมมนาว่ าด้ วยเรื่ อง
การบริหารจัดการกองทัพบกภูมภิ าคแปซิฟิกครั้ งที่ 40
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีผ้ ูน�ำต่ าง ๆ จาก 30
กองทัพทีเ่ ข้ าร่ วม กองทัพมาเลเซียได้ ประโยชน์ อะไร
จากการจัดการสัมนาในครั้ งนี้
แน่นอนว่าเมื่อได้ รับโอกาสในการเป็ นเจ้ าภาพจัดการ
สัมมนา เราต้ องพยายามท�ำให้ ดีที่สดุ และเมื่อผู้คนทราบว่า
เราประสบความส�ำเร็ จในการจัดการสัมมนาว่าด้ วยเรื่ องการ
บริ หารจัดการกองทัพบกภูมิภาคแปซิฟิก เราก็ร้ ูสกึ พอใจกับ
เรื่ องนี ้มาก ประการที่สอง เมื่อใดก็ตามที่มีการสัมมนานี ้ ผู้
บัญชาการกองทัพต่าง ๆ ก็จะมีโอกาสได้ สนทนากัน ผู้น�ำ
เหล่านี ้จะได้ แลกเปลี่ยนความคิด ซึง่ จะช่วยให้ เราพัฒนา
ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรื อพหุภาคี

ทหารจากกองทัพบก
สหรัฐฯ และกองทัพ
บกมาเลเซียรวมตัว
กันทีส่ นามพาเหรด
ในระหว่ างพิธีเปิ ดการ
ปฏิบัตกิ ารเคอริส
สไตรก์ ซึ่งเป็ นการฝึ ก
แบบทวิภาคี ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ส.ต. จัดจ์ โจนส์/กองทัพบกสหรัฐฯ

เพราะอะไรคุณจึงเข้ าร่ วมการประชุมและการแสดง
นิทรรศการด้ านก�ำลังอ�ำนาจทางบกในแปซิฟิก
การประชุมนี ้คือการรวมตัวกันของบรรดาผู้บญ
ั ชาการทหาร
บก ผู้บญ
ั ชาการของผมได้ เข้ าร่วมการประชุมเมื่อปี ที่แล้ ว ปี
นี ้ท่านส่งผมมา เรามีโอกาสที่จะรวบรวมข้ อมูลล่าสุดเกี่ยว
กับกลยุทธ์ทางทหาร หลังจากที่เข้ าร่วมการประชุมนี ้ เมื่อ
ผมกลับไป ผมจะท�ำรายงานและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่
กองทัพบก o
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กระบอกเสี ยง

IPDF

การค้นหาจุดยืนร่ วมกัน

ในเรื่องความมัน่ คงในภูมภิ าค

พล.อ. (เกษียณอายุราชการ) รี อามิซาร์ ด รี อาคูดู รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย
ภาพโดย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

อิ

นโดนีเซียยืนยันถึงความส�ำคัญของการประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก ใน
ฐานะสื่อกลางในการเสริ มสร้ างการสื่อสารเชิงปฏิสมั พันธ์ที่สร้ างสรรค์
ระหว่างผู้เข้ าร่วม ตลอดจนการแสวงหาความเข้ าใจและจุดยืนร่วมกันที่จะ
น�ำไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาร่วมกันหยฟแเพื่อจัดการกับความท้ าทายต่าง ๆ
ที่อาจท�ำลายความสงบสุขและเสถียรภาพในภูมิภาค ในท้ ายที่สดุ แล้ ว การประชุม
นี ้คาดว่าจะมีสว่ นช่วยในการก�ำหนดนโยบายทางกลาโหมที่มงุ่ เน้ นความตระหนัก
เกี่ยวกับสันติภาพและความเจริ ญรุ่งเรื องของประชาชน ดังที่ผ้ นู �ำทุกคนเคยให้
ค�ำมัน่ ไว้ ในช่วงรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ ชนะการเลือกตัง้ ในขณะเดียวกัน การ
ประชุมนี ้ยังอาจช่วยเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้ เป็ นความแน่นอน
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อินโดนีเซียย� ้ำถึงความจ�ำเป็ นที่ผ้ นู �ำทุกคนในสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ อาเซียน ตลอดจนประเทศหุ้น
ส่วนต่าง ๆ จะต้ องเพิ่มความเหมือนและความคล้ ายคลึงกันระหว่าง
เรา และในขณะเดียวกันก็ขจัดหรื อลดความแตกต่างที่บนั่ ทอนจิต
วิญญาณของความเป็ นพี่น้องของเราที่สอดคล้ องกับจิตวิญญาณที่
แข็งแกร่งของอาเซียนและอาเซียนพลัส ด้ วยวิธีการเหล่านี ้ เราทุกคน
จะสามารถแก้ ปัญหาความท้ าทายและอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันด้ วยจิต
วิญญาณอันสงบสุขของอาเซียน ดังที่เราเป็ นมาโดยตลอดนับตังแต่
้ ที่
มีการก่อตังเมื
้ ่อ 50 ปี ก่อน
วิธีการและความเหมือนกันบางอย่างที่เรามีในภูมิภาคนี ้ที่เป็ น
รากฐานของความร่วมมืออันเป็ นเอกภาพระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ คือการที่เราเผชิญกับภัยคุกคามที่
คล้ ายคลึงกัน นับตังแต่
้ การก่อการร้ ายและแนวคิดหัวรุนแรง การแบ่ง
แยกดินแดนและการก่อการจลาจลติดอาวุธ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
การลุกล� ้ำชายแดน การปล้ นและการโจรกรรมทรัพยากรธรรมชาติ ไป
จนถึงการระบาดของโรค การค้ ายาเสพติดและการใช้ ยาเสพติด
ในโอกาสพิเศษในวันนี ้ ผมจะมุง่ เน้ นหลัก ๆ ที่มมุ มองของ
อินโดนีเซียในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ ายและการก่อ
ความไม่สงบในภูมิภาคของเราที่สร้ างความหวาดกลัวมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ภัยคุกคามจากการก่อการร้ ายใน
ภูมิภาคนี ้ได้ กลายเป็ นปั ญหาเร่งด่วนอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน พื ้นที่
ปฏิบตั กิ ารของกลุม่ ดาอิช (รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย หรื อไอซิส) ได้
ขยายตัวไปทัว่ โลก และไม่ได้ จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะในตะวันออกกลาง
เท่านัน้ ขณะนี ้คนกลุม่ นี ้ได้ แทรกซึมเข้ าสูเ่ ขตป้องกันอันแข็งแกร่งทัว่

ยุโรปและเอเชีย เราจึงได้ เห็นการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ ายในเมืองแมน
เชสเตอร์ อินโดนีเซียและอียิปต์ และการโจมตีโดยกลุม่ ไอซิสในเมือง
มาราวีซงึ่ อยูท่ างตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์
จากข้ อมูลของส�ำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ ในช่วงปลาย พ.ศ.
2559 ไอซิสมีขมุ ก�ำลังกว่า 31,500 คน และมีผ้ เู ห็นอกเห็นใจประมาณ
11,000 คน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั ้ คาดว่ามีผ้ เู ห็นอกเห็นใจ
กลุม่ ไอซิสประมาณ 1,000 คน ด้ วยจ�ำนวนดังกล่าว โลกนี ้ได้ ถกู
ครอบง�ำ ถูกรบกวนและเริ่ มหวาดกลัวการกระท�ำของกลุม่ ก่อการร้ าย
เนื่องจากอินโดนีเซียเป็ นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สดุ ในโลก
โดยมีประชากรทังสิ
้ ้นราว ๆ 200 ล้ านคน หากประชากรครึ่งเปอร์ เซ็นต์
กลายเป็ นผู้ให้ ความเห็นอกเห็นใจแก่กลุม่ ไอซิส นัน่ หมายถึงการมีผ้ ู
เห็นอกเห็นใจราว ๆ 1 ล้ านคน ซึง่ เป็ นจ�ำนวนที่นา่ กลัว
อุดมการณ์ของไอซิสนันไม่
้ ได้ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามหรื อ
วัฒนธรรม อินโดนีเซียปฏิเสธและต่อต้ านไอซิสอย่างแข็งกร้ าวและ
ไม่มีที่วา่ งส�ำหรับคนกลุม่ นี ้ในดินแดนของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
จะยึดมัน่ และให้ การสนับสนุนในด้ านข่าวกรองและข้ อมูลต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเพื่อปราบปรามการก่อการร้ าย
ประชากรมุสลิมที่มีอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากในอินโดนีเซียคือเป้าหมาย
ส�ำคัญที่จะถูกชักจูงโดยกลุม่ ไอซิสที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรง ผลการ
ส�ำรวจในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ระบุวา่ ชาวอินโดนีเซียร้ อยละ
96 ต่อต้ านอุดมการณ์ของไอซิสอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม ร้ อยละ 4
ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกที่จะไม่ตอบค�ำถาม
ในหนังสือที่ชื่อว่า อ�ำนาจแห่งอนาคต โดยนายโจเซฟ ไนย์ ระบุ
ว่าการกระท�ำทางกายภาพโดยใช้ ปืนหรื ออ�ำนาจแข็งจะช่วยแก้ ไข

ต�ำรวจอินโดนีเซียรักษาความปลอดภัยทีอ่ าคารแห่ งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ต้องสงสั ยว่ าจะเป็ นผู้ก่อการร้ ายรายหนึ่งถูกยิงในระหว่ างการปะทะกับเจ้ า
หน้ าทีต่ ำ� รวจต่ อต้ านการก่ อการร้ ายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
IPD FORUM
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อุดมการณ์ของไอซิสนั้นไม่ได้เกี่ยว
กับศาสนาอิสลามหรื อวัฒนธรรม
อินโดนีเซียปฏิเสธและต่ อต้ านไอ
ซิสอย่ างแข็งกร้ าวและไม่มีที่วา่ ง
ส�ำหรับคนกลุ่มนี้ในดินแดนของ
อินโดนีเซีย อินโดนีเซียจะยึดมัน่
และให้การสนับสนุนในด้านข่าว
กรองและข้อมูลต่าง ๆ ในภูมิภาค
เพื่อปราบปรามการก่อการร้าย
— พล.อ. (เกษียณอายุราชการ) รีอามิซาร์ ด รีอาคูดู
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย

มูลเหตุของการก่อการร้ ายได้ เพียงร้ อยละ 1 เท่านัน้ ในขณะที่ร้อย
ละ 99 ของการแก้ ปัญหาคือการใช้ อ�ำนาจอ่อนที่ประชาชนทังหมด
้
ของประเทศเข้ ามามีสว่ นร่วมในการสร้ างจิตวิญญาณแห่งความ
เป็ นชาตินิยมและความรักชาติ ในประเทศของเรา เราเรี ยกมันว่าจิต
วิญญาณแห่ง เบลา เนการา หรื อการปกป้องประเทศ
ในขอบเขตความรับผิดชอบของผมในฐานะรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ผมได้ สร้ างกลยุทธ์การป้องกันที่มงุ่ เน้ น
ทางด้ านจิตใจและมีประชาชนเป็ นเป้าหมาย ผมเรี ยกมันว่ากลยุทธ์
การป้องกันโดยใช้ อ�ำนาจอย่างชาญฉลาด ซึง่ ประกอบไปด้ วยวิธีการ
ทางการทูตกลาโหมและการสร้ างขีดความสามารถของเราในการ
ป้องกันโดยการทําสงครามเบ็ดเสร็ ด ซึง่ รวมถึงการเสริ มสร้ างพลัง
อ�ำนาจ จิตวิญญาณและความตังมั
้ น่ ของประชาชน โครงการ เบลา เน
การา ที่มีขีดความสามารถของกองก�ำลังป้องกันและอาวุธยุทโธปกรณ์
เป็ นสิง่ ค� ้ำจุน จิตวิญญาณที่อยูเ่ บื ้องหลังกลยุทธ์นี ้คือค่านิยมดังเดิ
้ ม
ของเราในการให้ ความเคารพ ความอดทนอดกลัน้ การดูแลเอาใจใส่
การเสียสละเพื่อชาติอย่างแท้ จริ ง ค่านิยมทังหมดเหล่
้
านี ้สะท้ อนให้ เห็น
ถึงอุดมการณ์และหลักปฏิบตั ขิ องเราที่เรี ยกว่าปั ญจศีล
จากมุมมองข้ างต้ น ผมขอถือโอกาสนี ้เสนอแนวทางในการจัดตัง้
กรอบความร่วมมือ และการท�ำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคที่เป็ นรูป
ธรรมมากขึ ้นและเน้ นการปฏิบตั มิ ากขึ ้น ซึง่ เป็ นความร่วมมือและการ
ปฏิสมั พันธ์ในขอบเขตที่กว้ างกว่าที่เป็ นอยู่ ตัวอย่างที่เป็ นรูปธรรม
ในเรื่ องนี ้คือการก�ำหนดข้ อตกลงไตรภาคีเกี่ยวกับน่านน� ้ำซูลรู ะหว่าง
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ แต่เดิม วัตถุประสงค์ของการ
ก�ำหนดข้ อตกลงนี ้คือการต่อต้ านการกระท�ำอันเป็ นโจรสลัด แต่ความ
ร่วมมือนี ้ได้ ขยายขอบเขตไปสูก่ ารต่อสู้กบั การเติบโตของไอซิสใน
ภูมิภาคนี ้
ปั จจุบนั อินโดนีเซียและมาเลเซียมักต้ องเผชิญกับการกระท�ำอัน
เป็ นโจรสลัด และลูกเรื อถูกจับไปเป็ นตัวประกันโดยกลุม่ หัวรุนแรงอาบู
ซายาฟ อินโดนีเซียขอบคุณรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นอย่างยิ่งที่ได้ จดั ส่ง
กองก�ำลังทหารของตนออกไปปราบปรามกลุม่ หัวรุนแรงดังกล่าวและ
ช่วยเหลือตัวประกัน เพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่อเสถียรภาพ ความ
มัน่ คงและสันติภาพในภูมิภาค อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์
ได้ จดั การประชุมไตรภาคีเพื่อหารื อเกี่ยวกับความร่วมมือทางทะเล
เพื่อความมัน่ คงและความปลอดภัยของเรื อและประชาชนที่เดินทาง
ข้ ามน่านน� ้ำต่าง ๆ ในพื ้นที่ที่มีความกังวลร่วมกัน เพื่อให้ บรรลุผลตาม
แนวทางความร่วมมือทางทะเลดังกล่าว ทังสามประเทศได้
้
ลงนามใน
กรอบข้ อตกลงโดยมีระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำในการลาดตระเวนทางทะเล
แบบประสานงานกันเป็ นหนึง่ ในภาคผนวกของข้ อตกลงนี ้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมของทังสามประเทศได้
้
จดั การ
ประชุมหลายครัง้ เพื่อก�ำหนดข้ อตกลงร่วมกัน ซึง่ ต่อมาได้ มีการจัดตัง้
คณะท�ำงานร่วมกันเพื่อจัดท�ำระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำให้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์
เกี่ยวกับเส้ นทางการขนส่ง เจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายทางทะเล การ
จัดตังฐานบั
้
งคับการร่วมกันและอื่น ๆ ความก้ าวหน้ าที่ส�ำคัญขันต่
้ อไป
ของอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์คือการเร่งการด�ำเนินการตาม
กรอบข้ อตกลง การวางแผนการฝึ กร่วมทางบกโดยกองทัพของทังสาม
้
ประเทศ การปฏิบตั กิ ารร่วม และความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาความ
ร่วมมือแบบไตรภาคีกบั ประเทศอื่น ๆ อาทิ ไทยและสิงคโปร์ ความร่วม

มือแบบไตรภาคีไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการกระท�ำอันเป็ นโจร
สลัดและการจับตัวประกันเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการป้องกันการแพร่
ระบาดของอาชญากรรมข้ ามชาติอีกด้ วย อินโดนีเซียยืนยันว่าความ
เชื่อมโยงระหว่างความตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเลและการลาด
ตระเวนทางทะเลแบบประสานงานกันนันเกิ
้ ดขึ ้นได้ โดยอาศัยโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถ นอกจากนี ้ ประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาค
สามารถมีสว่ นร่วมได้ เฉพาะในโครงการพัฒนาขีดความสามารถและ
การช่วยเหลือทางเทคนิคเท่านัน้ ตามข้ อตกลงของประเทศชายฝั่ งใน
ภูมิภาคนี ้
ปั จจัยส�ำคัญในการตอบโต้ ภยั คุกคามด้ านความมัน่ คงคือการ
ปรึกษาหารื อกันในเรื่ องความมัน่ คงทังในระดั
้
บทวิภาคีและระดับ
พหุภาคี โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแก้ ไขความตึงเครี ยดและป้องกันการ
ลุกลามของความขัดแย้ ง
ผมเชื่อว่าไม่มีประเทศใดสามารถแก้ ปัญหาภัยคุกคามด้ านความ
มัน่ คงได้ โดยล�ำพัง แต่ต้องใช้ ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาค
ปั จจุบนั เรามีกรอบความร่วมมืออยูส่ ามประการในภูมิภาค ซึง่
ได้ แก่ การลาดตระเวนร่วมกันในช่องแคบมะละกา ความร่วมมือด้ าน
ความมัน่ คงทางทะเลในอ่าวไทย และข้ อตกลงไตรภาคีในน่านน� ้ำซูลู
ในอนาคต เราควรพิจารณาให้ ประเทศอื่น ๆ เข้ ามามีสว่ นร่วมด้ วยเช่น
กัน เช่น สิงคโปร์ เวียดนามและประเทศอื่น ๆ ในกลุม่ อาเซียน เพื่อ
ขยายขีดความสามารถและศักยภาพของเรา
ก�ำลังทหารที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในปั จจุบนั ตามกรอบข้ อตกลงไตรภาคีนี ้
มีจ�ำนวน 1 ล้ านนาย โดยเป็ นการปฏิบตั งิ านร่วมกันเพื่อดูแลพื ้นที่หนึง่
ในสามของทะเลจีนใต้ ด้ วยจ�ำนวนประชากร 569 ล้ านคนในอาเซียน
และก�ำลังทหาร 2.6 ล้ านนาย อาเซียนมีความพร้ อมอย่างยิ่งที่จะ
ปกป้องภูมิภาคของตนเอง
เวทีประชุมด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคที่เรามีอยู่ เช่น การประชุม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมแห่งอาเซียน การประชุมอาเซียน
ว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และการประชุมอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคโดยอาเซียน ตลอดจนการประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก และ
การลาดตระเวนร่วมกันในช่องแคบมะละกา ต้ องมีการด�ำเนินการ
อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่อสร้ างความไว้ วางใจ
และความร่วมมือในการเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงที่มี
อยูใ่ ห้ มีความแข็งแกร่ง
การเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศหนึง่ ๆ คือสิง่ ส�ำคัญ และ
นัน่ ไม่ใช่เรื่ องที่จะอะลุ้มอล่วยกันได้ เราไม่สามารถแทรกแซงบูรณภาพ
แห่งดินแดนของประเทศอื่น ๆ ได้ หากประเทศเหล่านันไม่
้ ยินยอม ด้ วย
การพัฒนาในภูมิภาคของเราขณะนี ้ที่ด�ำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ผมขอ
ย� ้ำเรื่ องความส�ำคัญของความเข้ าใจที่ตรงกันในการจัดการกับความ
ท้ าทายที่มีอยูร่ ่วมกัน การเพิ่มความเหมือนและการลดความแตกต่าง
ระหว่างเราคือสิง่ จ�ำเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างความพยายามเพื่อให้ เกิด
ความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่งเรื องร่วมกัน
พล.อ. (เกษี ยณอายุราชการ) รี อามิซาร์ ด รี อาคูดู รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ได้ กล่าว
ค�ำปราศรัยนี ้เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ในระหว่างการประชุมแชงกรี ลา ไดอะล็อก ที่ประเทศ
สิงคโปร์ ค�ำปราศรัยนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม ครัง้ นี ้
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IPDF

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

การฟื ้ นคืนชีพของพิธีกรรม ที่ครั ง้ หนึ่ง
เคยเป็ นสิ่งต้ องห้ าม

ใน

น

เวียดนาม
รอยเตอร์

ายเหงียน ดุย่ นาม ที่สวมใส่ชดุ ผ้ าไหม
สีสนั สดใสของสตรี และฟ้อนร� ำในขณะ
ที่มีเทียนสอดอยูร่ ะหว่างนิ ้วมือ ก�ำลัง
น�ำกลุม่ ผู้สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมในวัดเพื่อ
แสดงความเคารพต่อเทพธิดาแห่งป่ าเขา เทพธิดา
แห่งสายน� ้ำและเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์
นายนามซึง่ มีอายุ 24 ปี เป็ นหนึง่ ในบรรดา
คนทรงที่ปัจจุบนั มีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ที่
ประกอบพิธีหาวดงที่สง่ เสียงกระหึม่ และเต็มไป
สีสนั สดใส ขณะนี ้เขารู้สกึ ยินดีที่พิธีกรรมดังกล่าว
ได้ ฟืน้ คืนชีพอีกครัง้ หลังจากที่ครัง้ หนึง่ เคยถูกสัง่
ห้ ามโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศ
“มันเป็ นเหมือนกับภาพลวงตา เหมือนกับมี
วิญญาณมายึดร่างของผมไว้ ” นายนามกล่าว เขา
ท�ำงานทีอ่ ซู่ อ่ มรถแห่งหนึง่ ในกรุงฮานอย เมืองหลวง
ของเวียดนาม ในยามทีไ่ ม่ได้ ประกอบพิธีหาวดง
พิธีหาวดงซึง่ เกิดขึ ้นตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 16
(พ.ศ. 2044-2413) มีหวั ใจส�ำคัญคือความเชื่อใน
เทพธิดาแห่งสามอาณาจักร ได้ แก่ เทพธิดาแห่ง
ป่ าเขา เทพธิดาแห่งสายน� ้ำและเทพธิดาแห่งสรวง
สวรรค์ ซึง่ มีต้นก�ำเนิดมาจากองค์ประกอบของ
ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ
ในระหว่างพิธีกรรมเหล่านี ้ คนทรงจะฟ้อนร�ำไป
ตามจังหวะดนตรีพื ้นบ้ านทีด่ งั กระหึม่ และมีบคุ ลิกที่
เปลีย่ นไปตามลักษณะของบุคคลต่าง ๆ ในต�ำนาน
และในประวัตศิ าสตร์ บุคลิกท่าทีของคนเหล่านี ้
เปลีย่ นไปราวกับมีดวงวิญญาณต่าง ๆ มาสิงร่าง
เอาไว้ บางครัง้ พวกเขาบอกว่ามันรู้สกึ อย่างนัน้
จริง ๆ “มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ทีผ่ มขยับตัวไม่ได้ เลยและ
เอาแต่ร้องไห้ โดยไม่มสี าเหตุ แล้ วต่อมาก็กลับเป็ น
ปกติตอนทีถ่ กู บุคคลใหม่เข้ าสิง” นายนามเล่า
บรรดาผู้ทมี่ คี วามเชือ่ พากันนัง่ คุกเข่าอยูข่ ้ าง
หลังคนทรงและเอื ้อมมือออกไปคว้ าเงินทีค่ นทรง
โปรยลงมาอย่างร่าเริง ของทีค่ นน�ำมาถวายแก่
เทพธิดาและดวงวิญญาณต่าง ๆ กระจัดกระจาย
อยูบ่ นพื ้นซึง่ มีทงเงิ
ั ้ น บะหมีส่ ำ� เร็จรูป ไปจนถึงม้ า
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กระดาษทีม่ ขี นาดเท่าตัวจริง “มันเป็ นพิธีกรรม
ส�ำหรับสังคมทุกชนชัน้ ตังแต่
้ คนรวยไปจนถึงคนจน
ตังแต่
้ เจ้ าหน้ าทีไ่ ปจนถึงประชาชน ตังแต่
้ สงู สุดไป
จนถึงต�ำ่ สุด” นายดอน คี ทันห์ สถาปนิกและนัก
วิจยั กล่าว
นายทันห์กล่าวว่าพิธีกรรมนี ้มีผ้ ใู ห้ ความสนใจ
ในวงกว้ างเพราะดึงดูดผู้เข้ าร่วมทังสองเพศ
้
สถานะของพิธีหาวดงได้ รับการยืนยันใน พ.ศ.
2559 เมื่อได้ รับการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของ
มรดกทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติโดยองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรื อยูเนสโก
ใน พ.ศ. 2548 พรรคคอมมิวนิสต์ได้ ยกเลิก
การสัง่ ห้ ามพิธีหาวดงซึง่ ก่อนหน้ านันถู
้ กมองว่า
เป็ นพิธีกรรมที่งมงาย พิธีกรรมนี ้ได้ รับความสนใจ
มากขึ ้นตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา เนื่องจากการเปิ ดเสรี
ทางเศรษฐกิจท�ำให้ มีความมัง่ คัง่ มากขึ ้นและมีการ
เปิ ดกว้ างทางสังคมมากขึ ้น
พิธีหาวดงหลัก ๆ แล้ วจะไม่เกี่ยวกับเงิน แต่
ของที่คนน�ำมาถวายแก่ดวงวิญญาณและวัดอาจ
มีมลู ค่าหลายแสนดอลลาร์ ส�ำหรับพิธีกรรมหนึง่
ครัง้ แม้ วา่ รัฐบาลจะไม่เห็นด้ วยกับการสิ ้นเปลือง
เงินทอง แต่การสนับสนุนพิธีกรรมก็อาจเป็ นการ
แสดงสถานะทางสังคมอย่างหนึง่
นายนามกล่าวว่าเขาได้ ละทิ ้งวิถีชีวิตที่
บ้ าระห�่ำของวัยหนุม่ หลังจากที่นกั บุญได้ เรี ยกร้ อง
ให้ เขามาเป็ นคนทรง สิง่ นี ้เป็ นแรงกระตุ้นให้ เขา
ท�ำงานหนักในแต่ละวันตามอาชีพของตน และ
ท�ำให้ เขาเป็ นเจ้ าของอูซ่ อ่ มรถสองแห่ง
นายนามยังคงทุม่ เทให้ กบั การเป็ นคนทรงต่อไป
โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรทีเ่ ขาแต่งกายเป็ น
ผู้หญิงและท�ำพิธีเรียกดวงวิญญาณ ตอนนี ้มีเพียง
ครอบครัวทีใ่ กล้ ชดิ เท่านันที
้ ร่ ้ ูวา่ มันเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ชีวติ เขา “มันคือหน้ าทีท่ ผี่ มต้ องท�ำไปตลอดชีวติ ”
นายนามกล่าว

นายเหงียน ดุ่ย นาม ท�ำหน้ าทีค่ นทรง
และฟ้อนร�ำในพิธีทวี่ ดั ลันห์ เจียง ใน
จังหวัดห่ านาม ประเทศเวียดนาม
นายนามวัย 24 ปี เป็ นหนึ่งในบรรดา
คนทรงทีป่ ัจจุบันมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้
เรื่อย ๆ ทีป่ ระกอบพิธีหาวดง
รอยเตอร์
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เรือแคนูล�ำเล็ก ๆ
ที่สามารถท�ำได้
สหรั ฐอเมริ กา

เรือแคนูแบบดัง้ เดิมของชาวโพลินีเซี ยประสบความส�ำเร็จในการเดินทางรอบ
โลกโดยไม่ใช้อุปกรณ์น�ำทางที่ทันสมัย มีเพียงเส้นขอบฟ้าคอยน�ำทางให้
ตลอดการเดินทางสามปี ท่ีสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ใกล้กับ
เกาะโอวาฮู ในรัฐฮาวาย
ลูกเรือประมาณ 12 คนส�ำหรับการเดินทางในแต่ละช่ วงต้องอาศัยความ
เข้าใจในธรรมชาติเท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นคลื่นทะเล แสงดาว สายลม นก และ
“นาอาว” ซึ่ งแปลว่าความกล้าหาญในภาษาฮาวาย เพื่อล่องเรือเป็นระยะ
ทางประมาณ 40,000 ไมล์ทะเล (74,000 กิโลเมตร) ผ่าน 19 ประเทศ
เพื่อส่งสารแห่ง มาลามา โฮนูอา ซึ่ งหมายถึงการบอกให้ทุกคนหันมาดูแล
โลก
นางคาอู ลานี เมอร์ฟี ต้นหนมือใหม่บนเรือโฮคุเลอา ซึ่ งเป็นเรือแคนูล�ำ
เรือคู่ กล่าวว่าการเดินทางที่บรรลุผลส�ำเร็จครัง้ นี้สอนให้ตนเห็นคุณค่าของ
เทคนิคการเดินเรือของชาวโพลีนีเซี ยโบราณ “อันที่จริง เราเดินเรือตามเส้น
ทางเดียวกันกับที่บรรพบุ รุษเคยเดินทางมาก่อน” นางเมอร์ฟีวัย 38 ปี กล่าว
“เราต้องเรียนรู ้ทักษะที่บรรพบุ รุษของเราเชี่ ยวชาญใหม่อีกครัง้ ”
นางเมอร์ฟีเล่าว่าส่วนที่ยากที่สุดของการเดินทางคือการรับมือกับสภาพ
ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆ และการพยายามรักษาความเร็วที่เหมาะสมของเรือ
เพื่อให้อยู ่ในระยะใกล้เคียงกับเรือติดตาม
นายเบิร์ต หว่อง ได้ไปที่ชายหาดอะลา โมอานา เพื่อเฉลิมฉลองกา
รกลับบ้านของเรือโฮคุเลอา และฉลองให้กับนายคาลีโอ ลูกชายของตนซึ่ งท�ำ

หน้าที่เป็นต้นหนของเรือโฮคุเลอา ตามรายงานของ ฮาวาย นิวส์ นาว ซึ่ ง
เป็นรายการข่าวท้องถิ่นทางโทรทัศน์ “แค่ได้มาที่น่แี ละรู ้สึกถึง มานา (พลัง)
ที่อยู ่ท่นี ่ี ก็ท�ำให้มีความสุขแล้ว และนั่นท�ำให้ผมกลัน้ น�้ำตาไว้ไม่ได้” นายห
ว่องกล่าว
การเดินทางครัง้ นี้ใช้วิธีค้นหาเส้นทางแบบดัง้ เดิมที่น�ำชาวโพลีนีเซี ยกลุ่ม
แรกข้ามน�้ำข้ามทะเลหลายพันไมล์จนมาถึงฮาวายเมื่อหลายร้อยปี ก่อน และ
ยังช่ วยฝึ กฝนนักเดินเรือรุ ่นใหม่หลายคน
โฮคุลีอาหมายถึงดวงดาวแห่งความเมตตา เรือแคนูล�ำนี้สร้างขึ้นและ
ออกเดินทางครัง้ แรกในช่ วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513 – 2522) เมื่อ
ไม่มีต้นหนชาวโพลีนีเซี ยเหลืออยู ่แล้ว ดังนัน้ สมาคมเดินเรือจึงต้องมองหา
ต้นหนเรือนอกชุ มชนโพลีนีเซี ย
นายมาอู ปิ ไอลัก จากเกาะเล็ก ๆ ที่ช่ื อว่า สตาวัล ในประเทศไมโคร
นีเซี ย เป็นหนึ่งในหกคนสุดท้ายในโลกที่ฝึกฝนศิลปะการน�ำทางแบบดัง้ เดิม
และตกลงจะน�ำทางเรือโฮคุลาไปยังตาฮิติใน พ.ศ. 2519
“ถ้าไม่มีเขา การเดินทางของเราคงไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน”
สมาคมเดินเรือโพลีนีเซี ยระบุ ในเว็บไซต์ส�ำหรับเรือโฮคุลีอา “นายมาอู เป็นต้น
หนที่เชี่ ยวชาญการน�ำทางแบบดัง้ เดิมเพียงคนเดียวที่เต็มใจและสามารถก้าว
ข้ามวัฒนธรรมของตนเองเพื่อมาหาเรา”
ลูกเรือหวังว่าความส�ำเร็จของการเดินทางครัง้ นี้จะจุ ดประกายให้คนพื้น
เมืองกลุ่มอื่น ๆ ค้นหาและน�ำธรรมเนียมเก่า ๆ กลับมาอีกครัง้ ถ้ าไม่มีเขา

หุ่นยนต์โรโบคอปออกปฏิบัติงานจริง

หุ่

นยนต์ต�ำรวจที่สามารถช่วยระบุตวั
อาชญากรที่ทางการต้ องการตัวและเก็บ
หลักฐานส�ำตัญต่าง ๆ ได้ เริ่ มออกปฏิบตั ิ
งานจริ งแล้ วในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และจะออกตรวจตราบริ เวณที่พลุกพล่าน
ในเมือง หุน่ ยนต์ตวั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ
รัฐบาลซึง่ มีเป้าหมายที่จะน�ำหุน่ ยนต์จ�ำนวนหนึง่
มาท�ำงานแทนเจ้ าหน้ าที่ปราบปรามอาชญากรรม
กรมต�ำรวจดูไบระบุวา่ หากการทดลองใช้ หนุ่ ยนต์
ต�ำรวจประสบความส�ำเร็จ ทางกรมต้ องการให้ มี
หุน่ ยนต์ต�ำรวจที่ไม่พกพาอาวุธเข้ าท�ำงานในอัตรา
ร้ อยละ 25 ของกองก�ำลังต�ำรวจสายตรวจภายใน
พ.ศ. 2573
หุน่ ยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้ อที่ใส่ชดุ เหมือนกับ
ต�ำรวจซึง่ สามารถจับมือและท�ำท่าวันทยหัตถ์ได้
นี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนรัฐบาลที่ต้องการจะใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้ บริ การและการรักษา
ความมัน่ คง
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สหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์

“หุน่ ยนต์ประเภทนี ้สามารถท�ำงานได้ วนั ละ 24
ชัว่ โมงทุก ๆ วัน มันจะไม่ขอลาหยุด ลาป่ วยหรือลา
คลอด หุน่ ยนต์เหล่านี ้ท�ำงานได้ ตลอดเวลา” พ.ต.อ.
คาลิด นัสซาร์ อัล ราซูกี หัวหน้ าหน่วยสมาร์ ท
เซอร์ วิส ของกรมต�ำรวจดูไบกล่าว
หุน่ ยนต์ตวั นี ้ซึง่ เป็ นหุน่ ยนต์ต�ำรวจตัวแรก
ในตะวันออกกลาง มีกล้ องและซอฟต์แวร์ จดจ�ำ
ใบหน้ า หุน่ ยนต์จะสามารถเปรี ยบเทียบใบหน้ ากับ
ฐานข้ อมูลของต�ำรวจและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์
ได้ ภาพวีดีโอจากกล้ องที่ตดิ ตังกั
้ บหุน่ ยนต์จะช่วย
ให้ ต�ำรวจสามารถจับตามองสิง่ ที่อาจท�ำให้ เกิด
ความเสี่ยง เช่น กระเป๋ าที่ถกู ทิ ้งไว้
ประชาชนสามารถแจ้ งเหตุอาชญากรรมด้ วย
วาจาหรื อผ่านหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นระบบ
สัมผัสที่ฝังอยูต่ รงหน้ าอกของหุน่ ยนต์
“ตอนนี ้เราจะเห็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้ อปุ กรณ์
อัจฉริ ยะ” พ.ต.อ. ราซูกีกล่าว “คนเหล่านี ้สนุกกับ
การใช้ เครื่ องมือแบบนี ้” รอยเตอร์

IPDF
IPDF

ประเทืองปั ญญา

แผนการก่ อสร้ างก�ำแพงยักษ์ เพื่อป้องกันน�ำ้
ทะเลในกรุ งจาการ์ ตา จะยุตหิ รื อไปต่ อ

ก
รอยเตอร์

รุงจาการ์ ตา ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียทีม่ ปี ระชากร
หนาแน่น ก�ำลังจะจมหายไปเร็วกว่าทุกเมืองในโลกนี ้ อย่างไรก็ตาม
แผนการอันยิง่ ใหญ่ทจี่ ะก่อสร้ างแนวก�ำแพงยักษ์เพือ่ ป้องกันน� ้ำทะเล
ทีก่ ดั เซาะชายฝั่ งก�ำลังถูกโจมตีจากชาวประมงทีเ่ กรงว่าจะเกิดผลกระทบกับ
ปริมาณสัตว์น� ้ำทีจ่ บั ได้ และบ้ านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมทังจากผู
้
้ เชีย่ วชาญทีร่ ะบุวา่
ก�ำแพงกันคลืน่ ไม่สามารถป้องกันปั ญหาดินจมหรือการทรุดตัวของแผ่นดินได้
ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปนระบุ
ุ่
วา่ พื ้นที่ทางตอนเหนือของมหานครแห่งนี ้ได้ จม
หายไป 4 เมตรในช่วง 40 ปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่ “พื ้นที่เสี่ยง” บางส่วนก็ทรุดตัว
ลงถึง 20 เซนติเมตรต่อปี
ประชากรราว 10 ล้ านคนที่อาศัยอยูใ่ นกรุงจาการ์ ตาซึง่ เป็ นเมืองชายฝั่ ง
ทะเลและตังอยู
้ บ่ นที่ราบลุม่ ที่อยูต่ �่ำกว่าระดับน� ้ำทะเล ต้ องเผชิญกับภาวะน� ้ำ
ท่วมจากน� ้ำทะเลหนุนและน� ้ำท่วมตามฤดูกาล ในปี พ.ศ. 2556 พื ้นที่บางส่วน
ของกรุงจาการ์ ตาจมอยูใ่ ต้ น� ้ำเกือบ 2 เมตรหลังจากฝนตกหนัก
ปั จจัยที่ท�ำให้ รุงจาการ์ ตามีความเสี่ยงต่อการเกิดน� ้ำท่วมมากขึ ้น ได้ แก่
การเติบโตของประชากร การขยายตัวของเมือง และการเปลี่ยนแปลงการใช้

เด็กคนหนึ่งยืนมองคนงาน
ทีก่ ำ� ลังช่ วยสร้ างก�ำแพง
คอนกรีตเพือ่ ป้ องกันน�ำ้
ทะเลในกรุงจาการ์ ตา เมือ่
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560
ที่ดนิ น� ้ำยิ่งท่วมมากเท่าไร พื ้นดินก็ยิ่งมีโอกาสทรุดตัวลงมากเท่านัน้
ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนในพื ้นที่เห็นพ้ องกันว่าการขุดเจาะน� ้ำบาดาลขึ ้น
มาเพื่อใช้ ดื่มและใช้ ทางพาณิชย์มากเกินไปเป็ นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ แผ่นดิน
ทรุด แต่สงิ่ ที่ทงสองฝ่
ั้
ายเห็นไม่ตรงกันคือวิธีที่จะรับมือกับปั ญหานี ้ โครงการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่นา่ จะบรรเทาปั ญหาน� ้ำท่วมของกรุงจาการ์ ตา
ก�ำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน
รัฐบาลเนเธอร์ แลนด์ซงึ่ ถือว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญแถวหน้ าในเรื่ อง “การอยูก่ บั
น� ้ำ” ได้ ถ่ายทอดความช�ำนาญของตนให้ แก่อินโดนีเซียผ่านทางแผนป้องกัน
น� ้ำท่วมที่ประกอบไปด้ วยการสร้ างก�ำแพงยักษ์ เพื่อป้องกันน� ้ำทะเลซึง่ จะล้ อม
รอบอ่าวจาการ์ ตา ซึง่ อาจมีคา่ ก่อสร้ างสูงถึง 4 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อ
ประมาณ 1.26 ล้ านล้ านบาท)

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เห็นด้ วยกล่าวว่าโครงการพัฒนาชายฝั่ งจาการ์ ตา
แบบบูรณาการนี ้ไม่ได้ ชว่ ยแก้ ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว ซึง่ เป็ นสาเหตุของการเกิด
น� ้ำท่วม
ในเวลาเดียวกัน “รัฐบาลก็ก�ำลังตัดสิทธิในการเข้ าถึงทะเล” ส�ำหรับผู้คน
หลายหมื่นคนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณอ่าวจาการ์ ตาที่ด�ำรงชีพด้ วยการท�ำประมง
และแปรรูปปลา” นายอาห์หมัด มาร์ ทิน ฮาดิวินาตา จากสหภาพชาวประมง
พื ้นบ้ านแห่งอินโดนีเซียกล่าว
นายฮาดิวินาตากังวลว่าประชาชนจะถูกขับไล่ออกจากบ้ านเรื อนของ
ตนเองเพื่อเปิ ดทางให้ กบั สิง่ ก่อสร้ างใหม่
โครงการ “ก�ำแพงยักษ์ เพื่อป้องกันน� ้ำทะเล” หรื ออีกชื่อหนึง่ ว่า “ครุฑยักษ์ ”
ซึง่ เริ่ มต้ นใน พ.ศ. 2557 จะประกอบไปด้ วยการเพิ่มระดับความสูงและความ
แข็งแรงของเขื่อนป้องกันชายฝั่ งที่มีอยูแ่ ต่เดิมในบริ เวณอ่าวจาการ์ ตา รวมถึง
การก่อสร้ างก�ำแพงกันน�
้ ้ำทะเลรอบนอกที่มีความยาว 24 กิโลเมตร และการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บนเกาะเทียมที่เกิดจากการถมทะเล
เมื่อมองลงมาจากทางอากาศ โครงการก่อสร้ างขนาดมหึมานี ้ตอนแรกจะ
มีรูปร่างเหมือนครุฑซึง่ เป็ นสัตว์กงึ่ เทพตามต�ำนาน
ฮินดู ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของอินโดนีเซีย
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบก�ำแพง
ใหม่เพื่อตอบสนองต่อเสียงคัดค้ านและการร้ องขอ
ของรัฐบาลที่ต้องการให้ ผนวกกับอีกโครงการหนึง่
ภายใต้ การก�ำกับดูแลของนักพัฒนาที่ดินภาค
เอกชนที่จะสร้ างเกาะเทียม 17 เกาะ นายวิกเตอร์
โคเนน ผู้แทนของอินโดนีเซียในบริ ษัท วิตเทวีน
+บอส ซึง่ เป็ นบริ ษัทให้ ค�ำปรึกษาด้ านวิศวกรรม
จากเนเธอร์ แลนด์ที่เป็ นผู้น�ำของคณะผู้ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาชายฝั่ งจาการ์ ตาแบบบูรณาการ
กล่าว
ขณะนี ้ หุ้นส่วนของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงเกาหลีใต้
ก�ำลังรอการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนฉบับ
สมบูรณ์ นายโคแนนกล่าวเพิ่มเติม
เอกสารในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ซึง่
อธิบายแผนแม่บทล่าสุดของโครงการพัฒนาชายฝั่ ง
จาการ์ ตาแบบบูรณาการได้ ยืนยันการออกแบบ
ใหม่และเน้ นย� ้ำความส�ำคัญของการหยุดยังการ
้
ทรุดตัวของแผ่นดิน ตลอดจนการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยว
กับน� ้ำและสุขาภิบาล
หลาย ๆ คนซึง่ รวมถึงนายฮาดิวินาตาหวังว่า
นายอานิส บาสวีดนั ผู้ชนะการเลือกตังผู
้ ้ วา่ การกรุง
จาการ์ ตาที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2560 จะยุตหิ รื อแก้ ไขโครงการเมื่อนายบาสวีดนั เข้ ารับต�ำแหน่งในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เจ้ าหน้ าที่หยุดท�ำงานไปหลายเดือนในปี พ.ศ. 2559
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบและสิง่ แวดล้ อม
นายโคเนนระบุวา่ การหยุดยังการทรุ
้
ดตัวของแผ่นดินเป็ นสิง่ ส�ำคัญ แต่มนั
อาจใช้ เวลา 15 ถึง 20 ปี นัน่ หมายความว่ากรุงจาการ์ ตาควรหาทางป้องกันน� ้ำ
ท่วมไปพร้ อม ๆ กันด้ วย นายโคเนนกล่าวเพิ่มเติมว่าอนาคตในเรื่ องการป้องกัน
น� ้ำท่วมส�ำหรับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นนี ้จะอยูท่ ี่พื ้นที่นอกชายฝั่ ง เพราะ
ไม่มีที่วา่ งพอที่จะรองรับน� ้ำท่วมได้ อีกแล้ ว
“เพียงแต่ต้องรู้วา่ เราจะออกห่างจากฝั่ งได้ ไกลแค่ไหน เราจะสร้ างให้ ใหญ่
ขนาดไหน และอยากให้ มนั คงอยูน่ านแค่ไหน เพราะยิ่งมีขนาดเล็ก อายุการใช้
งานก็ยิ่งจะสันลง”
้ นายโคเนนกล่าว
IPD FORUM

65

IPDF

เรื่ องแปลกทั่วโลก

ค่าใช้ จ่ายจริง

างการจีนเปิดเผยว่า ผู้โดยสารที่เชื่อ
โชคลางได้ท�ำให้เที่ยวบินจากเมือง
เซี่ยงไฮ้ต้องล่าช้าไปหลายชั่วโมงในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560 หลังจากที่โยนเหรียญเข้าไปในส่วน
เครื่องยนต์ของเครื่องบินเพื่อขอพร
หญิงสูงวัยคนหนึ่งถูกต�ำรวจควบคุมตัวที่สนามบิน
นานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง หลังเกิดเหตุการณ์แปลก
ประหลาดที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้โดยสารเกือบ
150 ชีวิตลงจากเครื่องบินที่ก�ำลังจะเดินทางไปยัง
เมืองกวางโจวซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน
คุณยายวัย 80 ปี ได้โยนเหรียญทั้งหมดเก้าเหรียญ

เข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบินสายการบินไชน่า
เซาเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ซีซ3ี 80 ขณะที่เดิน
ไปขึ้นเครื่องที่ลานจอดเครื่องบิน ต�ำรวจสนามบิน
กล่าวว่ามีแปดเหรียญที่พลาดเป้าไป แต่มีหนึ่งเหรียญ
ที่พุ่งเข้าไปในส่วนเครื่องยนต์อย่างเหมาะเจาะ และ
กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้โดยสารรายหนึ่งเห็นสิ่งที่คุณยายท�ำ
และได้แจ้งเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์ ปักกิ่ง ยูท เดลี รายงานว่าหญิง
สูงวัยคนดังกล่าวเดินทางพร้อมกับสามี ลูกสาวและ
ลูกเขย
“ผู้โดยสารสูงอายุคนหนึ่งโยนเหรียญเข้าไปใน

เครื่องยนต์ของเครื่องบินและท�ำให้เที่ยวบินล่าช้า ผู้
โดยสารที่ก่อเหตุอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจแล้ว” สายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์
ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในบัญชีเวยปั๋วของตน
ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ของจีนที่คล้ายคลึงกับ
ทวิตเตอร์
หลังจากนั้นไม่นาน เหตุการณ์นี้ก็ได้รับความ
สนใจอย่างแพร่หลายในเวยปั๋ว และต�ำรวจได้
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแถลงการณ์ว่า ผู้โดยสารดัง
กล่าวโยนเหรียญใส่เครื่องยนต์เพื่ออธิษฐานขอให้
ปลอดภัย เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

ค�ำสั ญญาต่อปาเลา
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แรงดูดอัน {
ทรงพลัง

คณะนักวิจยั ในเกาหลีใต้ เปิ ดเผยว่า แรงยึดเกาะของหนวดปลาหมึกยักษ์ เป็ นแรง
บันดาลใจให้ นกั วิจยั พัฒนาแผ่นกาวที่สามารถยึดติดได้ ทงบนพื
ั้
้นผิวที่เปี ยกและ
พื ้นผิวที่เป็ นน� ้ำมัน ซึง่ คาดว่าจะมีการใช้ งานอย่างมากมายในทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม
ปลาหมึกยักษ์ เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ฉลาดและมีความหลากหลายทาง
พฤติกรรมมากที่สดุ ชนิดหนึง่ แต่คณ
ุ สมบัตทิ ี่ดงึ ดูดความสนใจของคณะนักวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยซังคยูนกวานมากที่สดุ ก็คือแรงดูดอันทรงพลังของมันนัน่ เอง “เมื่อสอง
ปี ก่อน เราซื ้อปลาหมึกยักษ์ ตวั หนึง่ มาจากล็อตเต ซูเปอร์ มาร์ เก็ต แล้ วเอาปุ่ มดูดจาก
หนวดของมันไปส่องดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์ และวิเคราะห์วา่ ปุ่ มดูดของมันท�ำงาน
อย่างไร” นายแบ็ก ซังยูล นักวิจยั คนหนึง่ ในคณะกล่าว
คณะนักวิจยั พบว่าพลังดูดอันน่าทึง่ ของปลาหมึกยักษ์ มาจากก้ อนกลมเล็ก ๆ
ภายในปุ่ มดูดที่เรี ยงกันเป็ นแถวไปตามหนวดแต่ละเส้ นของปลาหมึก แผ่นกาว
ใหม่ที่ “ติดได้ แม้ บนพื ้นผิวที่เปี ยก” ได้ รับการยกย่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ วา่ เป็ นการค้ นพบที่ยิ่งใหญ่ และยังเป็ นผลงานที่สร้ าง
ความหวังว่าจะน�ำไปใช้ งานได้ สารพัดประโยชน์ ตังแต่
้ อตุ สาหรรมหนักไปจนถึงการ
ตกแต่งบาดแผล
ศาสตราจารย์ปัง ชางฮยอน ระบุวา่ แผ่นกาวโพลีเมอร์ ที่คลุมด้ วยปุ่ มดูดขนาด
จิ๋วมีความแข็งแรงมากจนแผ่นกาวขนาดเท่าหัวแม่มือนันสามารถยกวั
้
ตถุที่มีน� ้ำหนัก
มากถึง 400 กรัมขึ ้นจากน� ้ำได้ แผ่นกาวหนึง่ แผ่นสามารถแปะแล้ วดึงออกซ� ้ำแล้ วซ� ้ำ
อีกได้ มากกว่า 10,000 รอบ เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส
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ท

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนปาเลา ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้องลง
นามในสัญญาว่าจะให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ทางการหวังว่าจะช่วย
ป้องกันการท�ำลายระบบนิเวศอันเกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว
“ค�ำสัญญาต่อปาเลา” ซึ่งมีการระบุว่าปาเลาเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้วิธีนี้ จะถูก
ประทับลงบนหนังสือเดินทางของผู้มาเยือนประเทศและทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อในสัญญาทันที
ที่เดินทางมาถึงปาเลา ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างออสเตรเลียและญี่ปุ่น
เนื้อหาบางส่วนในสัญญาระบุว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาในฐานะผู้มาเยือนประเทศว่าจะปกป้อง
และอนุรักษ์เกาะบ้านเกิดที่สวยงามของท่าน” และ “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะก้าวย่างเบา ๆ ท�ำ
ทุกอย่างด้วยความอ่อนโยน และส�ำรวจสถานที่ด้วยความใส่ใจ”
น้�ำที่ใสราวกระจก ปะการังที่สวยงามและสิ่งมีชวี ติ ในทะเลที่อดุ มสมบูรณ์ทำ� ให้ปาเลาเป็นหนึ่ง
ในจุดด�ำน้�ำที่ดที ี่สดุ ในโลก และครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากประเทศจีน ซึ่งสร้างความตึงเครียดให้กับทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
สัญญาเชิงสัญลักษณ์นี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเด็ก ๆ ในปาเลา และนายทอมมี เร
เมงเกเซา ประธานาธิบดีปาเลากล่าวว่า นั่นเป็นเพราะเรามีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้
ให้ชาวปาเลารุ่นต่อ ๆ ไป
“การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหัวใจของวัฒนธรรมปาเลา” นายเรเมงเกเซากล่าว “เรา
ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมของเราในการด�ำรงชีวิต และหากประเทศที่งดงามของเราต้องสูญเสีย
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เราก็จะเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่จะได้ชื่นชมทั้งความงามของธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ท�ำให้เราสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้”
ใน พ.ศ. 2559 ปาเลาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบ 150,000 คน ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 70 จาก พ.ศ. 2553 และประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 20,000 คน
แห่งนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับมือกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

รอยเตอร์

IPDF

ภาพส่ งท้ าย

การแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์
นาวิกโยธินสาธารณรั ฐเกาหลีทำ� ท่ าวันทยาหัตถ์ ในระหว่ างพิธีเพื่อแสดงความเคารพต่ อผู้เสียชีวติ ในสงครามเกาหลีในช่ วง
พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2496 ผู้เข้ าร่ วมได้ ร่วมพิธีในวันร�ำลึกถึงผู้วายชนม์ ท่ สี ุสานแห่ งชาติในกรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่
6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการประมาณการว่ ามีชาวเกาหลีใต้ ราว 415,000 คนเสียชีวติ ในระหว่ างสงครามเกาหลี
ภาพโดย:

จุง ยอนเจ | เอเอฟพี/เก็ตตีอ้ มิ เมจ
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อ่ านบทความ ที่เกี่ยวข้ อ ง

ฉบับออนไลน์ ได้ ท่ ี
www.ipdefenseforum.com

อัพ เดท
เนื้อ หา

ใหม่ ๆ
ทุ ก วัน

สมั ค รเป็ นสมาชิกนิ ต ยสารฟรี

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารทางการทหารที่แจกจ่ายให้ ฟรี แก่บคุ คลต่าง ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

บอกรั บการเป็ นสมาชิกฟรี ติดต่ อได้ ท่ :ี
www.ipdefenseforum.com/th/สมัครสมาชิก
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