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สืบหา
เครือข่ายก่อการร้าย
หน่วยปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจ
ถอนรากผู ก้ อ่ การร้ายถึงต้นตอ

IPDF

สารบัญ

ชุดที่ 43 ฉบับที่ 3

เรื่ องเด่ น
10 การต่ อสู้เพื่อมาตุภมู ิ

การต่อสู้กบั การก่อการร้ าย มอบบทเรียน
ให้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์

16 มาตรการยืดหยุ่น

อินเดียปรับปรุงกฏหมายของประเทศ กระบวนการฝึ ก
ทหาร และกลยุทธ์การปกครอง เพือ่ สู้กบั ภัยคุกคามที่
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา

20 จากหน้ าจอคอมพิวเตอร์ สู่สนามรบ

การท�ำความเข้ าใจการใช้ พื ้นทีด่ จิ ทิ ลั ของผู้กอ่ การร้ าย
เพือ่ ล่อลวงคนหนุม่ สาว

26 นักรบต่ างชาติท่ กี ลับคืนสู่มาตุภมู ิ
มาเลเซียใช้ ยทุ ธศาสตร์ ตอ่ ต้ านก่อการร้ าย
แบบรอบด้ าน เพือ่ หยุดยังภั
้ ยคุกคาม

30 จักรวรรดินิยมเจ้ าหนีข้ องจีน

เงินกู้จากรัฐบาลจีนท�ำให้ อ�ำนาจอธิปไตย
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศลูกหนี ้
เข้ าสูส่ ภาวะเสี่ยง

34 การกลับคืนถิ่นของชาวโรฮีนจา

นักรณรงค์สทิ ธิกล่าวว่า ความโปร่งใสและ
ความปลอดภัยคือหัวใจสูค่ วามส�ำเร็จของการคืนถิน่

40 ความไม่ เท่ าเทียมที่พ่ ุงสูงขึน้

ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบมากขึ ้น
ต่อความเสีย่ งด้ านความมัน่ คง

46 การก�ำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์

อินเดียในกระแสความขัดแย้ ง ของอินโดแปซิฟิก

50 การแบ่ งปั นข้ อมูล

16

ความร่วมมือที่ดีขึ ้นระหว่างทหาร พลเรื อน
และองค์กรด้ านมนุษยธรรม สามารถช่วยพัฒนาการ
บริ หารข้ อมูลส�ำหรับความพยายามช่วยเหลือ
และบรรเทาภัยพิบตั ิ

สารบัญหลัก
4

นานาทัศนะ

5

ผู้เขียนบทความ

6

มองภูมภิ าค

8

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

ข่าวจากภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
อินโดนีเซียแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่เพิ่ม 600 นาย
ในการต่อต้ านการก่อการร้ าย

54 กระบอกเสียง

อนาคตแห่งความร่วมมือ
ของนานาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

60 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
งานเทศกาลจับคูป่ ระจ�ำเผ่าในไต้ หวัน

62 สื่อและวิทยาการ

สถิตกิ ารขายรถยนต์รักษ์ โลกของนอร์ เวย์
และกระแสเกมตอบค�ำถามออนไลน์ของจีน

64 ข่ าวรอบโลก

โดรนส�ำรวจใต้ น� ้ำลึกในแอนตาร์ กติกาและ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฟรี ในแอฟริ กาใต้

65 ประเทืองปั ญญา

ค้ นพบซากไดโนเสาร์ ขนาดเท่าไก่งวงในออสเตรเลีย

66 เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

67 ภาพส่ งท้ าย

วงโยธวาทิตเวียดนามแสดงดนตรี ให้ นายโดนัลด์
ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ชมในกรุงฮานอย

เกี่ยวกับหน้ าปก:

60

ภาพประกอบนี ้ถ่ายทอด
ความยุง่ ยากซับซ้ อนในการ
สู้รบกับภัยก่อการร้ ายที่
ผันแปรอย่างไม่หยุดนิ่งใน
ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ภาพประกอบโดยฟอรัม

นานาทัศนะ

IPDF

ผูอ้ า่ นที่เคารพ

ยิ

นดีตอ้ นรับสู่นิตยสาร อินโด แปซิ ฟิก
ดีเฟนส์ ฟอรั ม ฉบับไตรมาสที่สามของ
พ.ศ. 2561 ว่าด้วยการต่อต้านภัยคุกคาม
ก่อการร้าย
หากดูจากจ�ำนวนและความร้ายแรงของการ
ก่อการร้ายทัว่ โลกแล้ว กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมัน่ คงของอินโดแปซิฟิกยังคงต้องเพิม่
ขีดความสามารถด้านการต่อต้านภัยก่อการร้าย
อย่างต่อเนื่อง วิถีทางที่มงุ่ เน้นความร่ วมมือจาก
หลาย ๆ ฝ่ ายยังคงจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ต่อการตระหนัก
รู ้ การเตรี ยมพร้อม การหยุดยั้ง และการตอบโต้
ภับคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเหล่านี้
ในฉบับนี้ เราให้แง่มมุ เชิงลึกเกี่ยวกับความส�ำเร็จครั้งล่าสุดในการต่อสูก้ บั กลุม่ หัวรุ นแรงสุดโต่ง ตั้งแต่
ความพยายามก่อตั้งรัฐอิสลามในฟิ ลิปปิ นส์ที่ลม้ เหลวไม่เป็ นท่า การที่อินเดียรับเอาองค์ประกอบจากแบบจ�ำลอง
การต่อต้านการก่อการร้ายที่ประสบผลส�ำเร็จของสิ งคโปร์มาใช้ ไปจนถึงการปราบปรามนักรบต่างชาติที่เดิน
ทางกลับเข้าไปยังมาเลเซีย การเจาะประเด็นของ ฟอรั ม ไม่เพียงมุง่ เน้นให้เห็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีหลัก ๆ
บางส่วนที่ใช้กนั ทัว่ ภูมิภาคเท่านั้น แต่ยงั ชี้ให้เห็นถึงสภาพแฝงที่ซบั ซ้อนซึ่งมีส่วนในการเป็ นบ่อเกิดของการเผย
แพร่ ความคิดความเชื่อที่สุดโต่ง ตลอดจนการโจมตีที่เกี่ยวข้อง
พ.ท.ดร.ซัลการ์เนน แฮรอน แห่งกองทัพมาเลเซีย เล่าบทเรี ยนส�ำคัญที่ได้รับระหว่างการปิ ดล้อมโจมตีและ
การยึดคืนเมืองมาราวี โดยวิเคราะห์ถึงวิธีการที่กลุม่ นักรบที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยหรื อไอ
ซิสปักหลักอยูใ่ นบางส่วนของฟิ ลิปปิ นส์ และวิธีการที่กองทัพฟิ ลิปปิ นส์ปราบปรามการเผยแพร่ ลทั ธิก่อการร้าย
ในอินโดแปซิฟิก
ดร.มีมี วินน์ เบิร์ด ศาสตราจารย์แห่งศูนย์การศึกษาด้านความมัน่ คงในเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยู
เอะ เป็ นผูเ้ ขียนบทปริ ทศั น์สำ� หรับงานล่าสุดของนักวิชาการอย่างนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคือ นายโทมัส พิ
เก็ตตี้ ว่าความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่พงุ่ สูงขึ้น มีบทบาทอย่างไรในการปลูกฝังแนวคิดหัวรุ นแรง
อีกบทความพิเศษตีแผ่เรื่ องราวสถานการณ์ของผูอ้ พยพโรฮีนจาจากพม่า นักการเมืองระดับผูน้ ำ� บางรายแสดง
ความกังวลเมื่อไม่นานมานี้วา่ กลุม่ สุดโต่งอย่างไอซิสอาจใช้ประโยชน์จากผูค้ นที่พลัดถิ่นและตกทุกข์ได้ยาก
จ�ำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีกทั้งในฉบับนี้ นายโทมัส โกรุ ท ซามูเอล จากศูนย์การต่อต้านก่อการร้ายในมาเลเซียแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประเมินว่าความก้าวหน้าในเทคโนโลยี อาทิ สื่ อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต เปิ ดช่องทาง
ให้กลุม่ ผูก้ ่อการร้ายสรรหาก�ำลังคนหนุ่มสาวอันเป็ นหัวใจส�ำคัญในกลยุทธ์ของกลุม่ สุดโต่งเสมอมาได้อย่างไร
บรรดาชาติอินโดแปซิฟิกสามารถน�ำเอาบทเรี ยนจากมาราวีและความส�ำเร็จของแต่ละประเทศมาใช้เพือ่
ความแน่ใจว่าประวัติศาสตร์จะไม่เดินซ�้ำรอย และเพือ่ ให้แน่ใจว่าการก่อการร้ายไม่วา่ ในรู ปแบบใดก็ตามจะไม่
ฝังรากลึกลงในส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาคนี้ สิ่ งที่ยงั คงเป็ นหัวใจหลักส�ำหรับการปกป้ องประชาชนจากภัยคุกคามที่
ผันแปรอยูเ่ รื่ อย ๆ นี้ ก็คือความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายในบรรดาชาติภาคีและพันธมิตร
ผมหวังว่าเนื้อหาฉบับนี้จะให้แง่มมุ เชิงลึกแก่ท่านผูอ้ า่ นและกระตุน้ ให้เกิดความคิด ผมยินดีรับฟังความคิด
เห็นของท่าน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฟอรั ม ได้ที่ ipdf@ipdefenseforum.com เพือ่ แบ่งปันมุมมองของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

พลเรื อเอก ฟิ ลปิ เอส. เดวิดสัน
กองทัพเรื อสหรัฐฯ
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ผู้เขียนบทความ
พ.ท. ดร. ซัลการ์ เนน แฮรอน นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งหน่วยต่อต้ านการ
ก่อการร้ าย ฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่ขา่ วกรองกลาโหม กองทัพมาเลเซีย อีกทังยั
้ งท�ำงานร่วมกับ
โครงการฟื น้ ฟูสำ� หรับบุคลากรของกองทัพมาเลเซียที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรี ย พ.ท.ดร.แฮรอนเข้ ารับราชการในกองทัพมาเลเซียในฐานะนักเรี ยนนายร้ อย
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้ ท�ำงานในหน่วยทหารปื นใหญ่หลายหน่วยและเป็ น
ครูฝึกพลยิงผู้ทรงคุณวุฒิ เขาเป็ นสมาชิกองค์กรนอกภาครัฐต่อต้ านกลุม่ หัวรุนแรงสุด
โต่งที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสหราชอาณาจักร ซึง่ มุง่ มัน่ ท�ำงานเพื่อต่อต้ านลัทธิสดุ โต่งและบ�ำบัด
ฟื น้ ฟูอดีตผู้ก่อการร้ าย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 10
นายโทมัส โกรุ ท ซามูเอล จากศูนย์การต่อต้ านการ

ก่อการร้ ายในมาเลเซียแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำ
หน้ าที่เป็ นผู้อ�ำนวยการกองการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ดจิ ิทลั ภายใต้
ขอบเขตของกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ขอบเขตหลักใน
งานวิจยั ของเขาครอบคลุมถึงการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการ
ร้ ายและการต่อต้ านโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าว การสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ และการมีสว่ นร่วมในการก่อการร้ ายของคนหนุม่ สาว นายโทมัสได้ รับปริ ญญา
เกียรตินิยมสาขาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ และปริ ญญาโทสาขาการศึกษาด้ านการ
ป้องกันเชิงกลยุทธ์จากมหาวิทยาลัยแห่งมาเลเซีย เขาก�ำลังศึกษาปริ ญญาเอกเกี่ยว
กับการปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรงในหมูค่ นหนุม่ สาว อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 20

ร่ วมสนทนา
เรายินดีรับค�ำติชมและ
ข้ อเสนอแนะจากท่ าน

อิ นโดแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็ นนิตยสารที่จดั ท�ำ
ขึ ้นส�ำหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและบุคลากรด้ าน
ความมัน่ คงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึง่ จัดท�ำขึ ้นโดย
กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้นอินโดแปซิฟิก โดยเป็ น
นิตยสารรายไตรมาสที่ให้ เนื ้อหาเชิงลึกที่มีคณ
ุ ภาพใน
หัวข้ อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาความมัน่ คงในภูมิภาค
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการต่อต้ านการก่อการร้ าย ความร่วม
มือระหว่างประเทศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

นายพรหม เชลลานีย์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ศนู ย์ศกึ ษาวิจยั นโยบายประจ�ำกรุงนิวเดลี และ
นักวิจยั ที่วิทยาลัยโรเบิร์ต บอช ในกรุงเบอร์ ลนิ เขาเป็ นผู้แต่ง
หนังสือ 9 เล่ม รวมถึง ช้างสารเอเชี ยและผืนน�้ำ: สนามรบผืน
ใหม่ของเอเชี ย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 30

ดร. มีมี วินน์ เบิร์ด ศาสตราจารย์แห่งศูนย์เอเชียแปซิฟิก

แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ เพื่อการศึกษาด้ านความมัน่ คง เป็ นผู้
เชี่ยวชาญในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และพม่า เศรษฐกิจ
อินโดแปซิฟิก การพัฒนาเชิงองค์กรและการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่
โดยมีผลงานที่มงุ่ ให้ ความสนใจกับปฏิบตั กิ ารร่วมระหว่างพลเรื อน
และทหาร การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเชิงธุรกิจ ดร.เบิร์ดได้ รับปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การบัญชีจากวิทยาลัยแคลร์ มงต์ เเมคเคนนา และปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยฮาวาย เธอได้ ปริ ญญาเอกในด้ านความเป็ นผู้น�ำการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์ เนีย อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 40

นายสาโรช บานา เป็ นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร

บิ สเนสอิ นเดีย ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย งานเขียนของเขา
ครอบคลุมเรื่ องความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ ความ
ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ อวกาศ พลังงาน สิง่ แวดล้ อม การต่าง
ประเทศ อาหารและการเกษตร การขนส่งและการท่า ตลอดจน
การพัฒนาชนบทและเมือง นายบานาเป็ นนักวิจยั ทุนเจฟเฟอร์
สันแห่งศูนย์อีสต์เวสต์ รัฐฮาวาย เขาด�ำรงต�ำแหน่งเหรัญญิก/เลขาธิการในคณะ
กรรมการของสมาคมศูนย์อีสต์เวสต์ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 46

นายโจเซฟ ดี. มาร์ ตนิ เป็ นผู้อ�ำนวยการศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้ านการจัดการภัยพิบตั แิ ละความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ บนเกาะฟอร์ ดในเพิร์ลฮาร์ เบอร์ รัฐฮาวาย
เขาก�ำกับดูแลการฝึ ก การศึกษา การวิจยั ประยุกต์ การประสานงาน
พลเรื อนและทหารในภูมิภาค และการให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ระหว่างเหตุภยั พิบตั เิ พื่อสนับสนุนกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื ้น
อินโดแปซิฟิก โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบและการวางต�ำแหน่งหน้ าที่ทวั่ โลกในบัญชาการ
รองผู้ชว่ ยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม ฝ่ ายกิจการด้ านเสถียรภาพและมนุษยธรรม
นายมาร์ ตนิ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หารอาวุโสในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ในวาระกลับ
คืนสูต่ �ำแหน่งหน้ าที่ผ้ อู �ำนวยการของศูนย์ เขาเคยเป็ นผู้อ�ำนวยการศูนย์เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ขณะเป็ นทหารประจ�ำการใน
ต�ำแหน่งนาวาอากาศเอกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ อ่านเนื ้อหาได้ ที่หน้ า 50

ฟอรัม กระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายที่ลกึ ซึ ้ง และ
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่สร้ างสรรค์
ท่านสามารถส่งบทความ ภาพ หัวข้ ออภิปราย
หรื อข้ อคิดเห็นอื่น ๆ มาให้ เราทางออนไลน์ หรื อ
ส่งมาที่:
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

ACROSS THE REGION
ญี่ปุ่น

สถานีเชือ้ เพลิง

ไฮโดรเจน
จะเพิ่มจ�ำนวนขึ ้นเกือบเท่าตัวภายใน พ.ศ. 2565

อินโดนีเซีย

จับกุมยาไอซ์

เพิม่ ขึน้ เป็ นประวัตกิ ารณ์

เ

มื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อินโดนีเซียยึดยาไอซ์ 1.6 ตัน
จากเรื อนอกเกาะบาตัมทางตอนเหนือ ซึง่ เป็ นจ�ำนวนที่สงู เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ เจ้ าหน้ าที่ปราบปรามยาเสพติดกล่าว นับเป็ นการจับกุม
ยารอบใหญ่หนที่สองของเดือนนัน้
รัฐบาลของประธานาธิบดี โจโก วีโดโด ท�ำการปราบปรามการค้ ายา
เสพติดอย่างจริ งจัง เพื่อยับยังอั
้ ตราการเสพยาไอซ์และสารเสพติดอื่น ๆ
ที่พงุ่ สูงขึ ้น กฏหมายของอินโดนีเซียคือหนึง่ ในกฏหมายต่อต้ านสิง่ เสพ
ติดที่เข้ มงวดที่สดุ โลก และการค้ ายาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
"ยาเสพติดมีประมาณ 1.6 ตัน และแน่นอนว่าครัง้ นี ้เป็ นการจับกุม
ยาเสพติดที่ถือเป็ นสถิตใิ หม่ของเรา" โฆษกหน่วยงานปราบปรามยาเสพ
ติดแห่งชาติ หรื อที่ร้ ูจกั ในนาม ซูลสิ เตียนเดรี ยตโมโก กล่าว และเสริ มว่า
รายละเอียดของต้ นทางและปลายทางของยาเสพติดนี ้ยังอยูภ่ ายใต้ การ
สอบสวน
ส�ำนักงานว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
ประเมินว่า การค้ ายาเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีมลู ค่าถึง 3.1 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 1 ล้ านล้ าน
บาท) ใน พ.ศ. 2556
เมื่อช่วงต้ นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางการอินโดนีเซียยึด
ยาไอซ์ปริ มาณกว่า 1 ตันเศษ ๆ ได้ ที่เกาะบาตัมเช่นกัน ซึง่ เป็ นเกาะ
อุตสาหกรรมเล็ก ๆ ที่อยูห่ า่ งจากฝั่ งสิงคโปร์ เพียงนัง่ เรื อข้ ามฟากสัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ ยาไอซ์เป็ นที่ร้ ูจกั ในท้ องถิ่นว่า ชาบู ชาบู
นายปูดี วาเซโซ หัวหน้ าหน่วยงานต่อต้ านยาเสพติด กล่าวว่า
ทางการได้ รับเบาะแสจากทางการจีนและไทย และกล่าวว่ายาถูกขนมา
จากพม่าในคราบของเรื อประมง
"เรื อล�ำนี ้เคยแล่นไปถึงออสเตรเลีย และเข้ าออกน่านน� ้ำอินโดนีเซีย
มาแล้ วหลายครัง้ ซึง่ หมายความว่าเรื อล�ำนี ้เคยขนยาเสพติดปริ มาณ
มหาศาลเข้ าสูอ่ ินโดนีเซียอยูเ่ ป็ นประจ�ำ" นายวาเซโซกล่าว รอยเตอร์
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แนวร่วมทีป่ ระกอบด้ วยบริษทั ญี่ปนุ่ 11 บริษทั ซึง่ มีทงบริ
ั ้ ษทั ผู้ผลิต
รถยนต์และธุรกิจพลังงาน ให้ สญ
ั ญาว่าจะสร้ างสถานีบริการเชื ้อเพลิง
ส�ำหรับยานพาหนะเซลล์เชื ้อเพลิงไฮโดรเจนให้ ได้ 80 แห่งภายใน พ.ศ.
2565 เพือ่ ช่วยเร่งให้ เกิดการยอมรับเทคโนโลยีเชื ้อเพลิงยุคใหม่
บริ ษัท เจแปน เอชทู โมบิลติ ี ้ จ�ำกัด ซึง่ มีผ้ สู นับสนุนได้ แก่
โตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ และบริ ษัทเจเอ็กซ์ทีจี นิปปอน ออยล์
แอนด์ เอเนอร์ จี กล่าวในช่วงต้ นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ว่าบริ ษัท
จะควบคุมดูแลการก่อสร้ างและการด�ำเนินงานของสถานีเชื ้อเพลิง
ใหม่เหล่านี ้ ซึง่ เป็ นการเพิ่มจ�ำนวนจากปั จจุบนั ที่มีอยู่ 90 สถานีอีก
เกือบเท่าตัว
ขณะที่หลายประเทศมองหาแหล่งพลังงานที่ปล่อยมลพิษต�่ำ
ส�ำหรับให้ พลังงานแก่ยานพาหนะ ครัวเรื อนและอุตสาหกรรม ญี่ปนุ่
ก�ำลังเดิมพันอย่างสูงกับการปฏิวตั สิ ู่ "สังคมไฮโดรเจน" แม้ จะมีคา่
ใช้ จา่ ยที่สงู และความยุง่ ยากทางเทคนิคของกระบวนการที่ผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีของเชื ้อเพลิงและออกซิเจน

รองประธานอาวุโสของเจเอ็กซ์ทีจี นิปปอน ออยล์ นายยูตา
กะ คุวาฮาระ กล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ว่าการที่มีผ้ ู
ใช้ จ�ำนวนน้ อยและมีคา่ ใช้ จา่ ยสูงส�ำหรับการสร้ างและด�ำเนินงาน
สถานีบริ การเชื ้อเพลิงนัน้ คือสิง่ ที่ชะลอการก่อสร้ างสถานีไฮโดรเจน
ในญี่ปนุ่ และท�ำให้ ก�ำหนดการเดิมของรัฐบาลก่อนที่หมายจะสร้ าง
ให้ ได้ 100 สถานีภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ต้ องล่าช้ าออกไป
ในขณะนี ้ญี่ปนมี
ุ่ สถานีไฮโดรเจนอยูป่ ระมาณ 90 สถานี โดย
อย่างน้ อย 40 สถานีด�ำเนินงานโดยเจเอ็กซ์ทีจี นิปปอน ออยล์ และ
้
อก่อสร้ าง
อีก 10 สถานีก�ำลังอยูใ่ นขันตอนการวางแผนหรื
"เราต้ องลดค่าใช้ จา่ ยลง ซึง่ จะช่วยเปิ ดทางและลดอุปสรรค
หลายอย่างในการสร้ างสถานีเพิ่ม" นายยูตากะกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่
งานแถลงสรุป รอยเตอร์

เอเชีย

ประสบความส�ำเร็จ จักรยาน
ยืมขี่

ผ้ ู

บริ โภคนับล้ านในกรุ งปั กกิ่ง ไทเป
สิงคโปร์ และเมืองใหญ่ ๆ ทัว่ เอเชีย
หันมาเช่าจักรยานและจอดรถยนต์ไว้
ที่บ้าน ผู้บริ โภคเช่าจักรยานผ่านแอป
พลิเคชันโทรศัพท์เพื่อเดินทางในระยะ
สองสามกิโลเมตรสุดท้ ายของเส้ นทาง โดยจอด
รถและจักรยานยนต์ไว้ ที่บ้านและเลิกใช้ บริ การ
แท็กซี่
จ�ำนวนนักปั่ นที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วช่วยลด
ปริ มาณความต้ องการน� ้ำมันเชื ้อเพลิงในจีน และ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคต่างคาดการณ์วา่ ภาค
การใช้ พลังงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
เมื่อโครงการนี ้เติบโตขึ ้น
ความเฟื่ องฟูตลอดสองปี ของบริ การจักรยาน
สาธารณะท�ำให้ จีนมีจกั รยานมากกว่า 16 ล้ านคัน
กระทรวงการคมนาคมของประเทศรายงาน โดยมี
ผู้ใช้ จกั รยานที่ลงทะเบียนแล้ วมากกว่า 100 ล้ าน
คน ซึง่ คาดว่าจะท�ำให้ อตั ราการเติบโตของความ
ต้ องการน� ้ำมันและการใช้ รถยนต์ลดลงภายใน
พ.ศ. 2568
นักวิเคราะห์ไม่สามารถติดตามข้ อมูลจ�ำนวน
จักรยานได้ ทนั และไม่ยงั ไม่สามารถประเมินว่า
อัตราการเติบโตของการใช้ น� ้ำมันเชื ้อเพลิงร่วงลง
ไปเท่าใดจากการที่บริ การเช่าจักรยานมีจ�ำนวน

เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วนี ้ จากการประเมินของ
อุตสาหกรรม รายงานรัฐบาล และผลส�ำรวจของ
รอยเตอร์ เห็นได้ ชดั ว่าบริ การเช่าจักรยานส่งผลให้
มีการเดินทางด้ วยยานยนต์น้อยลง
"การเช่าจักรยานก�ำลังมาแรง ผู้คนในสังคมเชือ่
ว่าการท�ำเช่นนี ้ช่วยส่งเสริมการใช้ งานขนส่งมวลชน
เพราะการเช่าจักรยานช่วยให้ เดินทางถึงทีห่ มาย"
นายแฮร์ รี่ หลิว ทีป่ รึกษาไอเฮชเอส มาร์ กติ กล่าว
แม้ ในช่วงทีก่ ารเช่าจักรยานยังไม่เฟื่ องฟูมากนัก
นักวิเคราะห์ได้ ออกมาชี ้แจงแล้ วว่า การประหยัดเชื ้อ
เพลิงของรถยนต์และการหันมาใช้ รถพลังงานไฟฟ้า
มากขึ ้น ได้ หมายความว่าการเติบโตขนาดใหญ่ของ
อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ธุรกิจจักรยาน
สาธารณะเกิดใหม่ของจีนที่ชื่อ โมไบค์ เริ่ มเปิ ดให้
บริ การในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย เช่นเดียวกับในกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี.
โมไบค์ ซึง่ เริ่ มเปิ ดตัวเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.
2559 และคูแ่ ข่งอย่าง โอโฟ ซึง่ เป็ นของจีนเช่นกัน
ต่างดึงดูดเงินทุนร่วมมากกว่า 2 พันล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 6.5 หมื่นล้ านบาท) จากกองทุน
ร่วมลงทุนและบริ ษัทหุ้นนอกตลาดซึง่ รวมถึงเทมา
เส็กโฮลดิงส์, เทนเซ็นต์โฮลดิงส์, ดีเอสที โกลบอล

และแอนท์ ไฟแนนเชียล
ไต้ หวันซึง่ รัฐบาลสนับสนุนโครงการจักรยาน
สาธารณะ ตังเป
้ ้ าจะให้ มจี กั รยานเพิม่ ขึ ้นเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 12 ของการเดินทางไปท�ำงานภายใน
พ.ศ. 2563 โดยเพิม่ จากร้ อยละ 5 ในขณะนี ้
หน่วยงานภาครัฐประจ�ำกรุงไทเปก�ำลังขยับ
ขยายโครงการเช่าจักรยาน ยูไบค์ ซึง่ ใช้ ระบบ
สถานีจอดเพื่อให้ มีสถานีเช่าจักรยานภายในระยะ
เดิน 10 นาทีส�ำหรับพลเมืองทุกคน
โอไบค์ของสิงคโปร์ และวีไบค์ของสหรัฐฯ
ซึง่ เป็ นระบบแบบอิสระทังคู
้ ่ ก็เปิ ดท�ำการอยูใ่ น
ไต้ หวันเช่นกัน
"เมื่อบริ การเช่าจักรยานเติบโตจนถึงขีดสุดถึง
ขันที
้ ่มีผลกระทบต่อทัศนคติด้านความคล่องตัว
ของผู้คน เมื่อนันก็
้ อาจท�ำให้ ระบบต่าง ๆ เกิดความ
วุน่ วาย" นายหลิวกล่าว
ทังนี
้ ้ การจัดการจ�ำนวนจักรยานทีข่ าด
ประสิทธิภาพและการใช้ จกั รยานบางส่วนอย่างผิด
วัตถุประสงค์ อาจน�ำไปสูก่ ารออกกฏหมายทีส่ ง่ ผล
ให้ อตั ราการใช้ งานลดลง โดยบริการจักรยานใหม่ ๆ
เพิ่งจะถูกสัง่ ห้ ามไปเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ในบางพื ้นที่ของ
เมืองต่าง ๆ ในจีนอย่างอูฮ่ นั่ เซี่ยงไฮ้ และกวางโจว
ด้ วยเหตุที่วา่ จักรยานถูกทิ ้งเอาไว้ ตามที่สาธารณะ
รอยเตอร์
IPD FORUM

7

IPDF

ข่ าวผู้ก่อการร้ าย

อิ นโดนี เซี ย แต่ง ตั้ ง เจ้า หน้า ท ี่เ พ ิ่ม 600 นาย

ในการต่อตา้ นการก่อการรา้ ย
อิสมิรา ลุตเฟี ย ติสนาดิบราตา/เบนาร์ นิวส์

8

IPD FORUM

อิ

นโดนีเซียจะขยายกองก�ำลังต่อต้ านการก่อการร้ ายของประเทศเป็ น
เท่าตัวก่อนวาระส�ำคัญระดับนานาชาติที่ก�ำลังจะมีขึ ้นที่อินโดนีเซีย
ใน พ.ศ. 2561 พล.ต.อ. ติโต คาร์ นาเวียน ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจแห่ง
ชาติ กล่าวเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และกล่าวต่อว่า
นายต�ำรวจยศพลต�ำรวจโทจะเป็ นผู้น�ำกองก�ำลังดังกล่าวแทน แทน
นายต�ำรวจยศพลต�ำรวจตรี
"นอกจากนี ้ ผมยังร้ องขอให้ เพิ่มจ�ำนวนก�ำลังพลเป็ นสองเท่า
้
ตัว เราจะเพิ่มบุคลากรอีกประมาณ 600 นาย เพื่อให้ จ�ำนวนทังหมด
เป็ น 1,300 นาย" พล ต.อ. ติโตกล่าว
พล ต.อ. ติโต ซึง่ เป็ นอดีตหัวหน้ าหน่วยต�ำรวจพิเศษกล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้สืบเนื่องมาจากการประเมินระดับภัยคุกคาม
ใน พ.ศ. 2561 เมื่ออินโดนีเซียเป็ นเจ้ าภาพงานระดับนานาชาติครัง้
ใหญ่ถงึ สองงาน
งานดังกล่าวได้ แก่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จะจัดขึ ้นที่กรุง

ต�ำรวจต่ อต้ านการก่ อการร้ ายของ
อินโดนีเซียปิ ดล้ อมถนนเพือ่ ตรวจค้ น
บ้ านในสุ ราบายา จังหวัดชวาตะวันออก
เมือ่ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภาย
หลังการจับกุมชายผู้ต้องสงสั ยว่ ามีส่วน
เกีย่ วพันกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย

จาการ์ ตา เมืองปาเล็มบังที่เกาะสุมาตรา และ
อีกหลาย ๆ พื ้นที่ในจังหวัดชวาตะวันตก โดย
มีนกั กีฬา 1,500 คนจาก 45 ประเทศเข้ าร่วม
อีกงานหนึง่ คือการประชุมประจ�ำปี ของกองทุน
เก็ตตี ้อิมเมจ
การเงินระหว่างประเทศ หรื อ ไอเอ็มเอฟ และ
ธนาคารโลกที่เกาะบาหลี ซึง่ จะมีตวั แทนจาก
ซ้ าย: พล.อ. กาโต นูร์มานต์ โย เมือ่ ครั้ง
189 ประเทศเข้ าร่วม
ด�ำรงต�ำแหน่ งผู้บัญชาการทหารสู งสุ ด
ของอินโดนีเซีย (ซ้ าย) พูดคุยกับผู้
การที่เกาหลีเหนือและพม่าเข้ าร่วมการ
บัญชาการต�ำรวจแห่ งชาติ พล ต.อ. ติ
แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในเดือนสิงหาคม
โต คาร์ นาเวียน ระหว่ างงานวันวีรบุรุษ
และกันยายน พ.ศ. 2561 และการประชุมไอ
แห่ งชาติ ณ สุ สานวีรบุรุษคาลิบาตาใน
เอ็มเอฟและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมที่มี
กรุงจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย ใน
อิสราเอลและสหรัฐอเมริ กาเข้ าร่วม ท�ำให้ ทงั ้
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สองงานนี ้อาจตกเป็ นเป้าของกลุม่ หัวรุนแรง
รอยเตอร์
และผู้ก่อความไม่สงบ พล ต.อ. ติโตกล่าว
หน่วยเดนซุส 88 ของกองก�ำลังต�ำรวจอินโดนีเซียจับกุมผู้ต้อง
สงสัยก่อการร้ ายได้ 172 รายใน พ.ศ. 2560 โดย 16 รายถูกยิงเสีย
ชีวิตในระหว่างการเข้ าจับกุม เจ้ าหน้ าที่กล่าว
จ�ำนวนผู้ต้องสงสัยที่ถกู จับกุมเพิ่มจาก 73 รายใน พ.ศ. 2558
เป็ น 163 รายใน พ.ศ. 2559 โดยจากจ�ำนวนผู้ต้องสงสัยที่จบั กุม
ใน พ.ศ. 2560 นัน้ มี 76 รายเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาคดีเมื่อต้ น

พ.ศ. 2561 และ 10 รายที่ถกู พิพากษาว่ามีความผิด
"ตัวเลขผู้ถกู จับกุมเพิ่มขึ ้นเนื่องด้ วยมาตรการเชิงรุกที่ต�ำรวจใช้
โดยเฉพาะหน่วยเดนซุส 88 ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างขยันขันแข็งมากขึ ้น
เพื่อตรวจจับ เฝ้าระวัง และด�ำเนินการต่อต้ านเครื อข่ายก่อการร้ าย"
พล ต.อ. ติโตกล่าว
พล ต.อ. ติโตกล่าวว่าจ�ำนวนต�ำรวจที่เสียชีวิตในเหตุก่อการร้ าย
ได้ เพิ่มขึ ้นในช่วงสามปี ที่ผา่ นมา โดยมีเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจเสียชีวิต 4
นาย และอีก 14 นายได้ รับบาดเจ็บขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ใน พ.ศ. 2560
พล.ต.อ. ติโตกล่าว ใน พ.ศ. 2559 กองก�ำลังพิเศษสูญเสียผู้ปฏิบตั ิ
งานหนึง่ นาย ขณะที่อีก 11 นายได้ รับบาดเจ็บ เจ้ าหน้ าที่หนึง่ นาย
เสียชีวิตและอีกสองนายได้ รับบาดเจ็บใน พ.ศ. 2558
"ผมแนะน�ำให้ มกี ารท�ำงานนอกเครื่องแบบมากขึ ้น มีการป้องกัน
แต่เนิน่ ๆ และการลงมือปฏิบตั กิ อ่ นทีเ่ หตุร้ายจะเกิด ซึง่ ในส่วนนี ้ เรา
ต้ องเพิม่ ขีดความสามารถในการตรวจจับ" พล.ต.อ. ติโตกล่าว
นายราคยัน อดิบราต ผู้เชี่ยวชาญด้ านการต่อต้ านก่อการ
ร้ ายกล่าวว่า ผู้บญ
ั ชาการระดับสูงของหน่วยเดนซุส 88 เสนอให้
มีการขยายขอบเขตภารกิจและเพิ่มงบประมาณกองก�ำลัง
"แต่ก็ต้องตระหนักเสมอว่า การฝึ กเจ้ าหน้ าที่ตอ่ ต้ านการ
ก่อการร้ ายให้ มีความเป็ นมืออาชีพเต็มร้ อยและมีความพร้ อม
อย่างดีนนเป็
ั ้ นงานที่ต้องใช้ เวลานาน ในขณะที่การฝึ กผู้ก่อการ
ร้ ายใช้ เวลารวดเร็ วกว่ามาก" นายราคยันกล่าว "หน่วยเดนซุสจะ
ต้ องท�ำงานแข่งกับเวลา"
"เมื่อมองในแง่วิธีการแล้ ว ไอซิส (รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย)
ไม่เหมือนกับกลุม่ ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ ที่เน้ นให้ มีการนอง
เลือดเป็ นหลัก" นายราคยันกล่าว เปรี ยบเทียบกลุม่ ไอซิสกับ
กลุม่ ในเครื ออัลกออิดะฮ์ที่สงั หารคนไป 202 ชีวิตในเหตุการณ์
ระเบิดไนต์คลับในบาหลีเมื่อ พ.ศ. 2545
"ส�ำหรับพวกนี ้ แค่มีดท�ำครัวธรรมดาก็เพียงพอที่จะบุก
โจมตีแล้ ว" นายราคยันกล่าวถึงไอซิส
นายราคยันเห็นด้ วยกับการวิเคราะห์ของผู้บญ
ั ชาการ
ต�ำรวจที่วา่ งานระดับนานาชาติในอินโดนีเซีย พ.ศ. 2561 อาจ
ตกเป็ นเป้าของผู้ก่อการร้ าย
"มีความเป็ นไปได้ สงู ว่าจะมีผ้ กู ่อเหตุที่ต้องการใช้ การก่อการ
ร้ ายเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดสารทางการเมือง" นายราคยันกล่าว
จากสถิตขิ องกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ใน พ.ศ.
2560 มีชาวอินโดนีเซียถูกจับกุมในต่างแดน 227 คน รวมทังในตุ
้ รกี
มาเลเซีย ซีเรี ย และเกาหลีใต้ โดยในตุรกีมีจ�ำนวนผู้ถกู จับกุมสูงสุด
195 คน รองลงมาคือซีเรี ยซึง่ มี 28 คน
กระทรวงการต่างประเทศรายงานเพิ่มเติมว่า ชาวอินโดนีเซีย
213 คน ซึง่ มีทงผู
ั ้ ้ หญิง 79 คนและเด็ก 78 คน ถูกเนรเทศจากตุรกี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ตัวเลขดังกล่าวนับว่ามากเป็ นสามเท่าจากจ�ำนวนผู้ถกู ส่งกลับจาก
ตุรกี 60 คนเมื่อ พ.ศ. 2559
นายลาลุ มูฮมั หมัด อิกบาล เจ้ าหน้ าที่กระทรวงการต่าง
ประเทศกล่าวว่า ส่วนใหญ่ชาวอินโดนีเซียถูกส่งกลับเนื่องจากการ
ท�ำผิดกฏหมายคนเข้ าเมือง เช่น การใช้ วีซา่ ผิดประเภท การอยูเ่ กิน
วีซา่ หรื อไม่มีหนังสือเดินทางมาแสดง
"กระนัน้ ทางการตุรกีก็แสดงความสงสัยว่าบุคคลเหล่านี ้มาที่
ตุรกีเพื่อจะข้ ามไปยังซีเรี ย และเข้ าร่วมกับกลุม่ ไอซิสหรื อกลุม่ อื่น ๆ
ในจ�ำพวกเดียวกัน อาทิ ญับฮะตุนนุศเราะฮ์ในซีเรี ย" นายอิกบาล
กล่าว
IPD FORUM

9

นาวิกโยธินฟิ ลิปปิ นส์ เข้ าประจ�ำต�ำแหน่ งระหว่ างการจ�ำลอง
สถานการณ์ การบุกโจมตี อันเป็ นส่ วนหนึ่งในการฝึ กร่ วมกับกองทัพ
ออสเตรเลีย ณ ฐานทัพนาวิกโยธิน เกรกอริโอ ลิม ทางตะวันตก
เฉียงใต้ ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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มาตุภูมิ
การต่อสู้เพื่อ

การต่อสู้กับการก่อการ
ร้ายมอบบทเรียน
ให้กองทัพฟิ ลิปปิ นส์

ซึง่ แต่ละประเทศต้ องเพิ่มประสิทธิภาพด้ านความร่วมมือทางข่าว
กรองผ่านประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของสันติภาพและ
เสถียรภาพในระยะยาวของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ในเรื่ องนี ้ ฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ รับบทเรี ยนเกี่ยวกับการก่อการร้ ายและ
มาตรการการต่อต้ านการก่อการร้ ายซึง่ ควรค่าแก่การแบ่งปั น

พ.ท.ดร.ซัลการ์ เนน แฮรอน

ภัยคุกคามจากผู ้ก่อการร้ายในฟิ ลิปปิ นส์

ภาพความมัน่ คงกลายเป็ นสิง่ ทีท่ ้ าทายมากยิง่ ขึ ้นเพราะ
ทัว่ โลกก�ำลังเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก่อการร้ าย ซึง่ เป็ นภัยคุกคามที่
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ผู้กอ่ การร้ ายเรียนรู้การปรับตัวเข้ ากับ
มาตรการตอบโต้ ทใี่ ช้ ป้องกันการก่อการร้ าย และใช้ ประโยชน์จาก
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ผู้กอ่ การร้ ายสร้ างความรุนแรงถึงชีวติ
มากยิง่ ขึ ้นในขณะทีพ่ ยายามใช้ ยทุ ธวิธีและเป้าหมายทีห่ ลากหลาย
ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความยืดหยุน่ และทักษะทางเทคนิคทีส่ งู ขึ ้น ผู้
ก่อการร้ ายยังคงมีแรงจูงใจจากปั ญหาท้ องถิ่นเป็ นหลัก แต่กองก�ำลัง
ของนานาประเทศและสถานการณ์ทวั่ โลกก�ำลังสร้ างความขุน่ เคือง
มากขึ ้นและท�ำให้ ผ้ กู อ่ การร้ ายเพิม่ ขอบเขตการปฏิบตั กิ ารออกไป
เมือ่ มีแนวโน้ มเช่นนี ้ ความร่วมมือในการต่อสู้กบั การก่อการ
ร้ ายจึงเป็ นเรื่องทีม่ คี วามเร่งด่วนมากทีส่ ดุ ไม่มปี ระเทศใดสามารถ
เผชิญกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ ายได้ เพียงล�ำพัง ดังนัน้ การ
ร่วมมือแบบพหุภาคีจงึ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ น องค์การสหประชาชาติและ
องค์กรในระดับภูมภิ าคอืน่ ๆ รวมถึงแต่ละประเทศต่างมุง่ มัน่ ในการ
จัดการกับประเด็นนี ้ แนวคิดการแก้ ไขปั ญหามีอยูม่ ากมาย แต่สงิ่ ที่
ยังขาดแคลนคือการด�ำเนินงานแบบพหุภาคีทปี่ ฏิบตั ไิ ด้ จริงเพือ่ ต่อสู้
กับการก่อการร้ าย นี่คอื ความจริงทีต่ ้ องเอาชนะให้ ได้ เพือ่ จัดการและ
ขจัดภัยคุกคามจากการก่อการร้ ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การก่อการร้ ายและปั ญหาข้ ามชาติอื่น ๆ ไม่มีขอบเขตที่แน่นอน

ทหารคนหนึ่งมองผ่ านกระจกหน้ าของรถทหารทีถ่ ูกกระสุ นยิงจนร้ าว ขณะ
ทีห่ น่ วยของเขาก�ำลังเตรียมตัวเคลือ่ นพลออกจากสมรภูมทิ ปี่ ะทะกับนักรบ
ทีไ่ ด้ รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มรัฐอิสลามในฟิ ลิปปิ นส์ ตอนใต้ เก็ตตี ้อิมเมจ

ส

การก่อการร้ ายในฟิ ลปิ ปิ นส์เกิดจากแนวคิดที่ประกอบไปด้ วยปั จจัย
ทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่ก่อให้ เกิดความคับ
ข้ องใจและอิทธิพลของคตินิยมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวคิดที่ยดึ ถือโดยอัลกออิดะห์ และญะมาอะห์ อิสลามียะห์ (เจ
ไอ) และล่าสุดคือรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ยซึง่ รู้จกั กันในชื่อดาอิซ กลุม่
ก่อการร้ ายเป็ นผลพวงจากการเคลื่อนไหวของผู้สนับสนุนการแบ่ง
แยกดินแดนอันก่อให้ เกิดองค์กรที่แยกตัวออกมาที่ไม่ยอมรับข้ อตกลง
สันติภาพกับรัฐบาล และรับทัศนคติที่ยดึ มัน่ ในหลักการแบบสุดโต่ง
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มาใช้ ในการแสวงหาลูท่ างเพื่อล้ มล้ างรัฐโลกวิสยั ด้ วยวิธีการรุนแรง
และก่อตังรั้ ฐอิสลามที่แยกตัวจากสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ปกครองโดย
ชะรี อะฮ์ หรื อกฎหมายอิสลาม
ตัวอย่างเช่นสงครามอัฟกานิสถานในทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 25232532) ซึง่ ดึงดูดความสนใจจากเหล่านักรบอิสลามจากประเทศต่าง ๆ
และยังเป็ นโอกาสทางการศึกษาและการจ้ างงานในต่างประเทศของ
นักเทศน์ ผู้อปุ ถัมภ์ และนายจ้ างที่มีความคิดหัวรุนแรงซึง่ สนับสนุน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบรรดากลุม่ ก่อการร้ ายและปั จเจกบุคคลที่มีความ
คิดหัวรุนแรง สิง่ เหล่านี ้กระตุ้นความรู้สกึ ของการเป็ นพวกพ้ องเพื่อเปิ ด
ทางให้ มีการสนับสนุนซึง่ กันและกัน
ต่อมา อิทธิพลแบบดังเดิ
้ มและเป็ นแบบแผนของอัลกออิดะห์และเจ
ไอทีม่ ตี อ่ กลุม่ ก่อการร้ ายท้ องถิ่นเริ่มถูกดาอิซครอบง�ำ จากการปลุกปั่ น
ด้ วยความส�ำเร็จในช่วงเปิ ดสมรภูมิ กลไกชวนเชื่ออันแน่วแน่ การสรรหา
บุคลากรทางออนไลน์ผา่ นสือ่ สังคม และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการใช้ เรื่องเล่า
ของดาอิซเกี่ยวกับการสร้ างชุมชนอิสลาม และข้ อความพยากรณ์ทนี่ �ำ
มาสูค่ วามวิบตั ขิ องเหล่าศัตรูของอิสลาม นักรบก่อการร้ ายต่างชาตินบั
พันคนเดินทางไปยังซีเรียและอิรักเพือ่ เข้ าร่วมกับกลุม่ ดาอิซ รวมถึงผู้
ทีม่ าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ราว 700 ถึง 1,000 คน
ตังแต่
้ ประกาศตนว่าเป็ นรัฐเคาะลีฟะฮ์ในตะวันออกกลางเมือ่ เดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เครือข่ายดาอิซเติบโตขึ ้นพร้ อมกับกลุม่ หัวรุนแรง
ต่าง ๆ ทัว่ โลกทีม่ าร่วมสวามิภกั ดิ์ ดาอิซตอบรับและเชือ่ มโยงบางกลุม่
เหล่านี ้อย่างเป็ นทางการในรูปแบบของ วิลายะฮ์ หรืออ�ำนาจการปกครอง
ในฟิ ลปิ ปิ นส์ นายอิสนิลอน ฮาปิ ลอน รองผู้น�ำกลุม่ อะบูซยั ยาฟที่มี
ฐานอยูใ่ นบาซีลนั และผู้ตดิ ตาม ได้ สวามิภกั ดิ์ตอ่ เคาะลีฟะฮ์ของดาอิซ

คือ นายอะบู บักร์ อัลบัฆดาดี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดย
นอกจากกลุม่ ของนายฮาปิ ลอนแล้ ว ยังมีองค์กรและปั จเจกบุคคลหัว
รุนแรงอื่น ๆ ในฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ให้ การสนับสนุนดาอิซ

ผู ้ก่อการร้ายต่างชาติ

การมีผ้ กู ่อการร้ ายต่างชาติในฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่
อย่างไรก็ตาม ภายในช่วงกลางทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552)
หลังการปราบปรามกลุม่ เจไอในภูมิภาค ความพยายามต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายโดยรัฐบาล และการเริ่ มต้ นการเจรจาสันติภาพกับแนวร่วม
ปลดปล่อยแห่งชาติโมโร ท�ำให้ จ�ำนวนนักรบก่อการร้ ายต่างชาติใน
ประเทศเริ่ มลดน้ อยลง ค่ายฝึ กการก่อการร้ ายส่วนใหญ่ในมินดาเนา
ถูกปิ ดตัวลง และแกนน�ำการก่อการร้ ายต่างชาติคนส�ำคัญหลายคน
เสียชีวิตที่นนั่ หรื อในประเทศบ้ านเกิดของตนเอง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์หลังการอุบตั ขิ ึ ้นของดาอิซใน พ.ศ. 2557
กระตุ้นให้ ผ้ กู อ่ การร้ ายต่างชาติสายพันธุ์ใหม่เดินทางไปยังมินดาเนา
และสานสัมพันธ์กบั กลุม่ ก่อการร้ ายท้ องถิ่นด้ วยความเป็ นปึ กแผ่นกับ
ดาอิซ ในปั จจุบนั กลุม่ ก่อการร้ ายต่างชาติทพี่ บในฟิ ลปิ ปิ นส์มเี จ็ดกลุม่
และมีกลุม่ อืน่ ๆ อีกหลายกลุม่ ทีก่ �ำลังถูกจับตามอง
ผู้กอ่ การร้ ายต่างชาติสร้ างอิทธิพลต่อทิศทางของกลุม่ ก่อการร้ าย
ท้ องถิน่ ให้ ดำ� เนินรอยตามวิสยั ทัศน์ของดาอิซในอาณาเขตเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และมอบโอกาสให้ กลุม่ เหล่านันได้
้ รับเงินสนับสนุนจาก
องค์กรก่อการร้ ายต่างชาติ ซึง่ เป็ นผู้ออกเงินสร้ างสุเหร่าและโรงเรียน (มัด
ดารอซะฮ์) ในชุมชนมุสลิมเป็ นฉากบังหน้ าเพือ่ ขยายถิน่ ฐานในประเทศ
นัน้ และในท้ ายทีส่ ดุ ก็จะใช้ เป็ นสถานทีป่ ลูกฝั งความคิดหัวรุนแรงและ
การล้ างสมอง และเป็ นสถานทีก่ บดานส�ำหรับกิจกรรมก่อการร้ าย
นาวิกโยธินฟิ ลิปปิ นส์ ยงิ ปื นครกใส่ ทตี่ ้งั ของศัตรู ในมาราวี
ทางตอนใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ เก็ตตี ้อิมเมจ
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ผู้ก่อการร้ ายต่างชาติเผยแพร่ค�ำสอนแบบสุดโต่งที่แฝงไปด้ วย
ความรุนแรง และส่งเสริ มการถ่ายถอดความรู้ เช่น การท�ำอุปกรณ์
ระเบิดและการฝึ กเป็ นนักแม่นปื น ที่สำ� คัญที่สดุ คือ ผู้ก่อการร้ ายต่าง
ชาติให้ ความช่วยเหลือในการรวมกลุม่ ของผู้ก่อการร้ ายท้ องถิ่น และ
เชื่อมโยงกับดาอิซในตะวันออกกลางผ่านกลุม่ คาติบาห์ นูซนั ตารา
ซึง่ เป็ นกลุม่ ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีถิ่นฐานในซีเรี ย
คาติบาห์ นูซนั ตารา คือหน่วยรบชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของ ดาอิซซึง่ ประกอบด้ วยบุคคลที่พดู ภาษามาเลย์ โดยส่วนใหญ่มา
จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่ก็มีชาวฟิ ลปิ ปิ นส์และชาวสิงคโปร์ อยู่
ด้ วย กลุม่ นี ้มีชื่อเสียงกระฉ่อนว่าเป็ นผู้ก่อเหตุโจมตีกรุงจาการ์ ตาเมื่อ
พ.ศ. 2559 และกลุม่ นี ้ประกอบไปด้ วยกลุม่ เล็ก ๆ ประมาณ 30 กลุม่
ผู้กอ่ การร้ ายต่างชาติชอื่ ดังในฟิ ลปิ ปิ นส์อกี รายคือ ดร.มาห์มดุ
บิน อาหมัด ชาวมาเลเซีย และเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายสรรหาบุคลากรขอ
งดาอิซ ดร.มาห์มดุ มีหน้ าทีฝ่ ึ กและส่งนักรบจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ไปเข้ าร่วมกับดาอิซในซีเรียและอิรกั ดร.มาห์มดุ วางแผนก่อตังกลุ
้ ม่
ย่อยดาอิซอย่างเป็ นทางการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการรวบรวม
กลุม่ ก่อการร้ ายเล็ก ๆ จากอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์เข้ าด้ วย
กัน ในภายหลัง ดร.มาห์มดุ ก่อตังกลุ
้ ม่ คาติบาห์ อัล มูจาฮีร์ (กองพัน
พลัดถิน่ ) ในฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยชาวอินโดนีเซียและชาว
มาเลเซียทีไ่ ม่สามารถเข้ าร่วมกับดาอิซในตะวันออกกลาง
โดยทัว่ ไป เหล่านักรบก่อการร้ ายต่างชาตินี ้ใช้ เส้ นทางลับเข้ าออก
ทางตอนใต้ ของประเทศ ซึง่ สะดวกต่อการติดต่อในท้ องถิน่ และต่างชาติ
ช่องทางอืน่ ๆ ได้ แก่จดุ เข้ าประเทศตามแบบ เช่น สนามบินและท่าเรือ

การเข้ายึดมาราวี

การเข้ ายึดมาราวีถกู ก�ำหนดให้ เริ่ มต้ นขึ ้นในวันแรกของช่วงเราะ
มะฎอน ซึง่ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผนการนี ้
มีรูปแบบมาจากการยึดโมซุลของดาอิซในอิรัก ซึง่ ด�ำเนินการโดย
การสังหารผู้คนอย่างป่ าเถื่อนในหลายพื ้นที่ของมาราวีซงึ่ เป็ นเมือง
อิสลามเพียงแห่งเดียวของประเทศพร้ อม ๆ กัน และด�ำเนินการ
โจมตีชมุ ชนชาวคริ สต์ในเมืองอื่น ๆ ผู้ก่อการคาดหวังไว้ วา่ พันธมิตร
ทางการเมืองและผู้คนในมาราวีจะสนับสนุนการยึดครองเมือง
อย่างไรก็ตาม แผนการนี ้ถูกสกัดไว้ ได้ เมื่อรัฐบาลท�ำการบุกจูโ่ จมตาม
ข่าวกรองที่ได้ รับที่เซฟเฮาส์ของผู้น�ำดอเลาะ อิสลามียะห์ คือ นายอิส
นิลอน ฮาปิ ลอน และพวกพ้ องเมาเต อับดุลละห์ และโอมาร์ คยั ยาม
ในเมืองมาราวี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การบุกจูโ่ จมครัง้ นี ้เป็ นการเผชิญหน้ าก่อนเวลาอันควรระหว่างกอง
ก�ำลังของรัฐบาลกับผู้กอ่ การร้ ายกลุม่ ย่อยทีส่ ว่ นใหญ่แทรกซึมเข้ าเมือง
อย่างลับ ๆ เหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญคือ สมาชิกติดอาวุธเกือบ 700 คน ซึง่
ประกอบด้ วยสมาชิกดอเลาะ อิสลามียะห์ ญาติพน่ี ้ อง สมาชิกนอก
กฎหมายและผู้สนับสนุนอืน่ ๆ โจมตีสงิ่ ปลูกสร้ างหลายจุด จับพลเรือน
เป็ นตัวประกัน และยึดครองอาคารและพื ้นทีส่ ำ� คัญบางส่วนของเมือง
หลายสัปดาห์ตอ่ มา กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ออกปฏิบตั กิ ารเข้ าโจมตี
ฐานที่มนั่ ศัตรูหลายแห่ง รวมถึงการใช้ พลซุม่ ยิง ซึง่ ช่วยให้ กองก�ำลัง
ของรัฐบาลเข้ าควบคุมอาคารบ้ านเรื อนที่ถกู ผู้ก่อการร้ ายยึดไว้ ก่อน
หน้ านี ้ได้ อีกครัง้ เป็ นผลให้ ประธานาธิบดีโรดรี โก ดูแตร์ เต ประกาศ
ชัยชนะเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ราคาแพง

การยึดมาราวีกลายเป็ นประสบการณ์ราคาแพงไม่เพียงส�ำหรับกอง
ก�ำลังฝ่ ายความมัน่ คงเท่านัน้ แต่รวมถึงรัฐบาลด้ วย ในปฏิบตั กิ าร
ปราบปรามผู้ก่อการร้ ายที่กินเวลาห้ าเดือน กองก�ำลังความมัน่ คง
เผชิญกับนักรบก่อการร้ ายสายพันธุ์ใหม่ที่มาพร้ อมยุทธวิธีหลาก
หลาย ผู้ก่อการร้ ายเหล่านี ้ใช้ ความรู้ทางสมรภูมิในการรบกับกอง
ก�ำลังฝ่ ายรัฐบาลอย่างยืดเยื ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สภาพ
แวดล้ อมที่มีอยู่ เช่น จุดได้ เปรี ยบ เส้ นทาง บ้ านเรื อนที่เสริ มการ
ป้องกัน เครื อข่ายบุคคลและกลุม่ ติดอาวุธ ทรัพยากรของเมือง และ
ความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนของผู้อยูอ่ าศัยบางกลุม่ เพื่อ
ก่อสงครามกองโจรตามเขตเมืองที่ยาวนาน ความขัดแย้ งที่ท�ำให้
ทหารและต�ำรวจนับร้ อยต้ องจบชีวิต ย� ้ำให้ เห็นถึงความจ�ำเป็ นในการ
ปรับปรุงขีดความสามารถของกองก�ำลังความมัน่ คงแห่งฟิ ลปิ ปิ นส์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านสงครามในเมือง ข่าวกรอง การเฝ้าระวัง
และการลาดตระเวน รวมถึงการดักข้ อมูล
รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ยงั ตระหนักถึงความศรัทธาทางศาสนาอันหยัง่
ลึกที่ผ้ กู ่อการร้ ายยึดเหนี่ยว ซึง่ เป็ นไปได้ วา่ เกิดจากการล้ างสมอง
ด้ วยแนวคิดหัวรุ นแรง แรงศรัทธาทางศาสนาของผู้ก่อการร้ ายอยู่
เหนือการแบ่งแยกด้ านเชื ้อชาติ และเป็ นสิ่งที่หลอมรวมกลุม่ เหล่านี ้ที่
มีความแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงเข้ าด้ วยกัน ซึง่ เห็นได้ ชดั ตังแต่
้ พ.ศ.
2559 และส่งผลให้ เกิดการเข้ ายึดมาราวี ในระยะแรกทุกคนต่างเชื่อ
กันว่าผู้ก่อการร้ ายเหล่านี ้เพียงต้ องการสร้ างความหวาดกลัว การ
ขาดเสถียรภาพและแสวงหาผลกระโยชน์ทางการเงินเท่านัน้ โดย
ไม่มีขีดความสามารถในการรบอย่างเต็มอัตราศึก ทฤษฎีนี ้ผิดคาด
เพราะความเป็ นจริ งกลับมีนกั รบที่มีขวัญก�ำลังใจเต็มเปี่ ยม สามารถ
เข้ ายึดพื ้นที่ที่มีการปกครองอย่างเป็ นระเบียบได้ ซึง่ ส่งผลให้ เกิด
ความกังวลเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับสังคมท้ องถิ่นและนานาประเทศ ผู้
ก่อการร้ ายเหล่านี ้ยกระดับตนเองจากที่ไม่มีใครรู้ จกั กลายเป็ นกลุม่ ที่
มีชื่อเสียงในระดับโลก
แม้ ปฏิบตั กิ ารทางทหารจะมีประสิทธิภาพ แต่กองก�ำลังทหารไม่
สามารถปราบการก่อการร้ ายได้ เพียงล�ำพัง ผู้ก่อการร้ ายใช้ ประโยชน์
จากปฏิบตั กิ ารทางทหารและการโจมตีทางอากาศ โดยใช้ เหตุการณ์
นองเลือดและการบาดเจ็บล้ มตายที่เกิดจากความขัดแย้ งเป็ นการ
เล่าเรื่ องในเชิงกระตุ้นความสนใจที่คอ่ ย ๆ กัดกินความน่าเชื่อถือของ
รัฐบาลที่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยหวังที่จะหว่านล้ อมผู้อยูอ่ าศัยที่สญ
ู
เสียและได้ รับผลกระทบให้ สนับสนุนผู้ก่อการร้ ายและเข้ าใจเหตุผล
ของการใช้ ความรุนแรง
กฎหมายทีไ่ ม่เพียงพอและไม่มปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้ เกิดองค์กร
ก่อการร้ ายและการแผ่ขยายของคตินยิ มด้ านความรุนแรง ตังแต่
้
กฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ ายทีม่ ขี ้ อบกพร่อง ไปจนถึงการควบคุม
ชายแดน กฎหมายการเข้ าเมืองและความมัน่ คง รัฐบาลได้ เห็นการ
ปรับสภาพกายและจิตใจผ่านสถาบันสอนศาสนาอิสลามหัวรุนแรง
ทางการให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่อองค์กรและระบบทางศาสนาและ
การศึกษา (ทุนการศึกษาอิสลามและการศึกษาต่างประเทศ) ระบบ
การส่งแรงงานไปต่างประเทศ โครงสร้ างพื ้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบ
การเมืองและการเลือกตัง้ และท้ ายทีส่ ดุ คือวิธีการปกครองของท้ องถิน่
ความพยายามเข้ าควบคุมเมืองมาราวีเพือ่ อ้ างสิทธิในอาณาเขตโดยใช้
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นักรบแนวร่ วมปลดปล่ อยแห่ งชาติโมโรและต�ำรวจท้ องถิน่ เดินข้ ามแอ่ งน�ำ้
ระหว่ างทางไปยังเขตแนวหน้ าทีป่ ะทะกับพวกหัวรุนแรงในจังหวัดมินดาเนา
ฟิ ลิปปิ นส์ เก็ตตี ้อิมเมจ

กลยุทธ์ของดาอิซ เป็ นเครื่องพิสจู น์ถงึ การไร้ ขดี ความสามารถดังกล่าว
การสนับสนุนและก�ำลังพลของกลุม่ ผู้ก่อการร้ ายที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ วมีสว่ นสัมพันธ์กบั บริ บททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจใน
ส่วนที่เรื่ องเหล่านี ้ปรากฏชัดเจน ชาวมุสลิมฟิ ลปิ ปิ นส์จ�ำนวนมากต้ อง
แบกรับความรุนแรงและความขัดแย้ งอย่างต่อเนื่อง เมื่อน�ำสิง่ เหล่านี ้
มาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ของการกดขี่และความด้ อยโอกาสในการ
ปรับปรุงสถานภาพทางสังคม ท�ำให้ ผ้ คู นสุม่ เสี่ยงต่อการเข้ าร่วมกลุม่
ก่อการร้ ายเพื่อหลีกหนีความยากจนและการถูกทอดทิ ้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เนื่องจากกลุม่ ก่อการร้ ายมักให้ ค�ำมัน่ สัญญาว่าจะให้ เพื่อเป็ น
แลกกับการเข้ าร่วมและให้ การสนับสนุน
การปกครองที่ไร้ ความเป็ นธรรมมีสว่ นท�ำให้ เกิดองค์กรที่สมุ่ เสี่ยง
และอาจกลายเป็ นองค์กรก่อการร้ าย ประเด็นดังกล่าวตรงกับกรณี
ในบางพื ้นที่ทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ที่มีการแพร่กระจายของความ
รุนแรงและการก่ออาชญากรรม ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจาก “วัฒนธรรม
ปื น” “ริ โด้ ” และ “พินทากาซี” จนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตของ
คนในพื ้นที่ไปแล้ ว บ่อยครัง้ ที่เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นไม่มีศกั ยภาพที่เพียงพอ
ส�ำหรับการปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ นผลให้ กลุม่ ติดอาวุธ
กลายเป็ นองค์กรก่อการร้ าย
ความกังวลอีกประการหนึง่ คืออาจเกิดความขัดแย้ งระหว่าง
นิกายต่าง ๆ เพราะเป็ นไปได้ วา่ ศึกมาราวีอาจจุดประกายความแค้ น
ระหว่างชาวคริ สต์และชาวมุสลิมอีกครัง้ ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญคือต้ องใช้ การ
ก�ำหนดแนวทางของสังคมเพื่อให้ ด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
บรรเทาและแก้ ไขผลกระทบของความขัดแย้ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
ผู้เคราะห์ร้าย บุคคลและเครื อญาติในพื ้นที่ที่ต้องพลัดถิ่น และชุมชน
ของผู้ก่อการร้ ายที่เสียชีวิต เรื่ องนี ้ควรเก็บไว้ เป็ นบทเรี ยนส�ำคัญจาก
ประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานของประเทศที่มีสงครามแบ่งแยกดินแดน
ของชาวมุสลิม
โดยทัว่ ไปแล้ ว สถานการณ์ความมัน่ คงในฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมินดาเนายังคงเป็ นสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ภัยคุกคาม
จากการก่อการร้ ายยังคงถูกจ�ำกัดให้ อยูใ่ นบางพื ้นที่ด้วยแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นจริ งเป็ นจังของรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ เพื่อลดทอน
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ขีดความสามารถของผู้ก่อการร้ าย และเพื่อแก้ ไขปั ญหาความท้ าทาย
เหล่านี ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสวงหาสันติภาพที่เป็ นไปได้ กบั
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร ซึง่ ยังคงเป็ นปราการส�ำคัญต่อการ
แผ่ขยายลัทธิสดุ โต่งหัวรุนแรง การเพิ่มการระแวดระวัง การเพิ่มขีด
ความสามารถและการขนส่งส�ำหรับการต่อต้ านอาชญากรรมและการ
ก่อการร้ าย รวมถึงการร่วมมือและประสานงานกับพันธมิตรในภูมิภาค
และพันธมิตรข้ ามชาติของเรา
อย่างไรก็ตาม ในเมือ่ ไม่มปี ระเทศใดปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ของการก่อการร้ ายและคตินยิ มความรุนแรงแบบสุดโต่ง และเมือ่ ดู
จากความท้ าทายของความพยายามเพือ่ ตอบโต้ การก่อการร้ ายของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ แต่ละประเทศต้ องร่วมมือกันแบบพหุภาคีเพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถของรัฐบาลในการตอบโต้ การก่อการร้ าย สิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ คือ
การต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผ้ กู อ่ การร้ าย การควบคุมการ
เข้ าเมืองและการควบคุมชายแดน การร่างกฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ ้นเพือ่ ต่อต้ านการก่อการร้ าย การให้ ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายซึง่ กันและกัน และการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน ความร่วมมือดังกล่าว
ยังส่งเสริมให้ มคี วามระแวดระวังมากยิง่ ขึ ้นในการติดตามการสรรหา
บุคลากรของนักรบดาอิซผ่านทางอินเทอร์ เน็ตและสือ่ สังคม รวมทังการ
้
ต่อต้ านการปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรงและการก�ำจัดแนวคิดหัวรุนแรง

ความพยายามของฟิ ลิปปิ นส์ใน
ในการต่อต้านการก่อการร้าย

รัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ใช้ มาตรการความมัน่ คงที่ครอบคลุมเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ภัยคุกตามจากการกลับมาของของนักรบต่างชาติและการก่อการร้ าย
การรณรงค์ตอบโต้ การก่อการร้ ายของฟิ ลปิ ปิ นส์ยดึ หลักตามนโยบาย
ของรัฐและกฎหมายต่อต้ านการก่อการร้ ายของประเทศ ได้ แก่ พระราช
บัญญัติแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 9372 หรื อพระราชบัญญัตคิ วามมัน่ คง
ของมนุษย์ พ.ศ. 2550 โดยก�ำลังมีการปรับแก้ บทบัญญัตหิ ลัก ๆ เพื่อ
เพิ่มฟั นเฟื องในการแก้ ไขปั ญหาภัยคุกคามการก่อการร้ ายในประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานหลายภาคส่วนที่ร้ ูจกั กันในชื่อสภา
การต่อต้ านการก่อการร้ าย ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นอันเป็ นผลจากพระราช
บัญญัติความมัน่ คงของมนุษย์เพื่อใช้ นโยบายการต่อต้ านการก่อการ
ร้ ายในประเทศ ศูนย์การจัดการโครงการของสภาการต่อต้ านการ
ก่อการร้ าย ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานในการด�ำเนินงานที่เหมาะสม
ตามค�ำสัง่ จากสภาทังหมด
้
ซึง่ พยายามปรับปรุงการประสานงานของ
ส่วนราชการเพื่อตอบโต้ การก่อการร้ าย
เมื่อไม่นานมานี ้ ศูนย์การจัดการโครงการและสภาการต่อต้ านการ
ก่อการร้ าย เริ่ มใช้ แผนยุทธศาสตร์ แห่งชาติเพื่อป้องกันและตอบโต้ ลทั ธิ
สุดโต่ง ซึง่ จะแก้ ปัญหาเหล่าผู้เผยแพร่คตินิยมความรุนแรงแบบสุดโต่ง
ความพยายามตามแนวทางนี ้ก�ำลังด�ำเนินการในระดับท้ องถิ่น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในมินเดาเนา ด้ วยการส่งเสริ มวัฒนธรรมด้ านสันติภาพ
และการไม่ใช้ ความรุนแรง
นอกจากนี ้ รัฐบาลยังปรับใช้ มาตรการการออกกฎหมายและ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ ปัญหาการก่ออาชญากรรมโดยกลุม่
ก่อการร้ าย ซึง่ รวมถึงพระราชบัญญัตแิ ห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 10167
ซึง่ เป็ นพระราชบัญญัติเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกฎหมายต่อ
ต้ านการฟอกเงิน และพระราชบัญญัตแิ ห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 10168

ซึง่ เป็ นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการจัดหาเงินให้ กบั
ผู้ก่อการร้ าย โดยก�ำหนดให้ ธนาคารและสถาบันการเงินรายงาน
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเงินที่อาจเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้ าย และให้
ระงับทรัพย์สนิ หรื อเงินของบุคคลและองค์กรที่ได้ รับการก�ำหนดว่า
เป็ นผู้ก่อการร้ ายโดยทันที
ทังรั้ ฐบาลและกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ยงั คงมีความเด็ดขาดในนโยบาย
การไม่ตอ่ รองกับผู้ก่อการร้ ายหรื อจ่ายเงินค่าไถ่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
ลักพาตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่ได้ ฝังรากลึกในเศรษฐกิจของพื ้นที่ชายแดน
สามฝ่ ายที่มีกองก�ำลังทหาร หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย รัฐบาลท้ อง
ถิ่น และแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโรที่ท�ำงานร่วมกับกลุม่ ลักพา
ตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่อย่างลับ ๆ เพื่อรักษากระแสเงินทุน
บทบาทส�ำคัญของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ในการตอบโต้ การก่อการ
ร้ ายมุง่ ไปที่การปฏิบตั กิ ารทางทหารที่ขบั เคลื่อนด้ วยข่าวกรอง ทัน
เวลาและแม่นย�ำ ด้ วยการร่วมมือกับหน่วยงานต�ำรวจและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ใช้ ขา่ วกรองจากทุกแหล่งเพื่อระบุ
ตรวจสอบ และค้ นหาต�ำแหน่งเป้าหมายของศัตรู และชิงความได้
เปรี ยบจากจุดอ่อนที่ส�ำคัญของศัตรู การเพิ่มข้ อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับ
แกนน�ำผู้ก่อการร้ ายคือ การใช้ ระบบการให้ รางวัลตอบแทน ซึง่ มุง่ ไป
ที่การให้ สงิ่ กระตุ้นแก่ผ้ ใู ห้ ขา่ วเพื่อรายงานการปรากฏตัวของแกนน�ำ
หล่านี ้ในสถานที่ท้องถิ่น

ถูกชักชวนให้ เป็ นสมาชิกกลุม่ ก่อการร้ าย กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์สนับสนุน
โครงการสร้ างเสริมสันติภาพ การเสวนาเกีย่ วกับความเชือ่ และศาสนา
โครงการต่อต้ านการปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรงและการก�ำจัดแนวคิด
หัวรุนแรง และช่วยเหลือด้ านการเร่งติดตามการให้ บริการพื ้นฐานเพือ่
สร้ างความไว้ วางใจและความเป็ นทีย่ อมรับของประชาชน รวมทังก�
้ ำจัด
เครือข่ายสนับสนุนผู้กอ่ การร้ าย ซึง่ ถือว่าเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการท�ำลาย
ความแข็งแกร่งและความสามารถของผู้กอ่ การร้ ายต่อไป
นอกจากนัน้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์สง่ เสริ มความร่วมมือระดับทวิภาคี
ระดับภูมิภาคและระดับสากลให้ มีความแข็งแกร่งมากขึ ้น เพื่อเสริ ม
สร้ างความสามารถในการป้องกัน ปราบปราม และก�ำจัดการก่อการ
ร้ ายในทุกสภาพและทุกรูปแบบให้ ได้ ในที่สดุ ซึง่ จะเกิดขึ ้นได้ ด้วย
ความร่วมมือด้ านการแบ่งปั นข้ อมูลและข่าวกรอง รวมถึงการเสริ ม
สร้ างความมัน่ ใจ และกลไกการสร้ างศักยภาพ
หน่วยข่าวกรองของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ก�ำลังเพิม่ ความแข็งแกร่ง
ด้ านความร่วมมือในการแบ่งปั นข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับความมัน่ คงร่วม
กันผ่านการประชุมแลกเปลีย่ นข่าวกรองในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
และการแลกเปลีย่ นข้ อมูลเชิงลึกกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศทีไ่ ม่ได้ อยูใ่ นอาเซียนด้ วย
เช่นกัน การพัฒนาครัง้ ส�ำคัญคือ การเปิ ดตัวองค์กรแลกเปลีย่ นข่าว
กรองเชิงลึกของกองก�ำลังอาเซียนทีร่ ิเริ่มโดยฟิ ลปิ ปิ นส์เมือ่ พ.ศ. 2554

กองทัพฟิลิปปินส์ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับ
สากลให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการป้องกัน
ปราบปราม และก�ำจัดการก่อการร้ายในทุกสภาพและทุกรูปแบบให้ได้ในที่สุด
การรวบรวมข่าวกรองปริ มาณมากภายใต้ จดุ มุง่ หมายของกอง
ทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ มีสว่ นช่วยให้ การท�ำงานด้ านความมัน่ คงดีขึ ้น อันจะก่อ
ให้ เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อไป พร้ อมทังการก�
้
ำจัดแกนน�ำผู้ก่อการ
ร้ ายคนส�ำคัญ ผู้วางแผนลักพาตัวเพื่อเรี ยกค่าไถ่ และผู้วางระเบิด
เราเข้ าจับกุมที่ตงค่
ั ้ ายศัตรูหลายแห่ง ยับยังผู
้ ้ ก่อการร้ ายไม่ให้ เข้ าถึง
เขตปลอดภัย ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ ตัดก�ำลังความสามารถในการใช้
อาวุธและการสนับสนุนด้ านส่งก�ำลังบ�ำรุง
หน่วยข่าวกรองของกองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ยงั เป็ นสมาชิกของกลุม่
สืบสวนทางการเงินของผู้ก่อการร้ ายร่วมที่เป็ นการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้ านการต่อต้ านการระดมทุน
ของผู้ก่อการร้ าย
ในการสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลเพือ่ ให้ สงั คมด�ำเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกันนัน้ กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพือ่
เสริมสร้ างสันติภาพในมินดาเนาเพือ่ ป้องกันชุมชนมุสลิมไม่ให้ ได้ รับ
ความเสียหายจากกลุม่ ก่อการร้ าย มีการริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชน
พิเศษในถิน่ ทุรกันดารเพือ่ แก้ ปัญหาความเสีย่ งของประชาชนต่อการ

กองทัพฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ท�ำการซ้ อมรบกับกองทัพของต่างชาติเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ และยังได้ รับการสนับสนุนและการฝึ กทาง
เทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการสงครามในเมืองจากกองทัพของ
ต่างชาติที่เป็ นห้ นุ ส่วนของเรา
โดยรวม ความพยายามในการต่อต้ านการก่อการร้ ายของ
ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นไปตามกรอบวิธีของแนวทางที่ให้ สงั คมด�ำเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ มีเป้าหมายหลักคือการก�ำจัดสาเหตุของ
ความบาดหมางและความขุ่นเคืองที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ทู ี่มีความคิด
หัวรุ นแรงน�ำไปแสวงหาประโยชน์ ตลอดจนยกระดับสภาพสังคม
เศรษฐกิจของภาคสังคมที่ด้อยโอกาส และเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมความ
เข้ าใจและสันติภาพ o
เรื่ องราวนี ้เรี ยบเรี ยงจากการน�ำเสนอของ พ.ท.ดร.ซัลการ์ เนน แฮรอน แห่งกองทัพมาเลเซีย ใน
ระหว่างการประชุมผู้น�ำหน่วยข่าวกรองเอเชียแปซิฟิก ในเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 บทความนี ้มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาและปรับความยาวเพื่อให้ เหมาะสมกับ
การน�ำเสนอของ ฟอรัม
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มาตรการ

ยืดหยุ่น

อินเดียปรับปรุงกฏหมายของประเทศ กระบวนการฝึกทหาร และกลยุทธ์การปกครองเพื่อสู้
กับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจ้ าหน้ าที่ฟอรัม

เ

มื่อพูดถึงการจัดอันดับ การเลื่อนขึ ้นอันดับของการเป็ น
สถานที่ที่เป็ นเป้าหมายสูงสุดของผู้ก่อการร้ าย เป็ น
ต�ำแหน่งที่ไม่มีประเทศใดอยากครอบครอง
แต่กระนัน้ อินเดียประสบกับสภาพกลืนไม่เข้ าคายไม่
ออก เมื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศรายงาน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ว่าอินเดียเลื่อนขึ ้นสู่อนั ดับที่
3 แทนที่ปากีสถานและตามหลังเพียงอิรักและอัฟกานิสถาน
โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า จากจ�ำนวนการก่อการร้ ายทัว่
โลกทังหมด
้
11,072 ครัง้ ใน พ.ศ. 2559 มีการก่อการร้ ายใน
อินเดีย 927 ครัง้ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16
จาก พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียไม่ได้ นิ่งเฉยกับแนวโน้ มนี ้
"อินเดียมุง่ มัน่ ที่จะต่อสู้กบั การก่อการร้ ายทัว่ โลกอย่างแน่ว
แน่ และได้ เข้ าร่วมการประชุมนานาชาติตา่ ง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อสร้ างนโยบายต่อต้ านการก่อการร้ ายอย่างสิ ้นเชิง" รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.ดร.วี เค ซิงห์ (เกษี ยณ
ั ชาการทหารบกคนที่ 26 กล่าวเมื่อ
อายุ) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บญ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
แม้ จะมีอตั ราการเสียชีวติ มากขึ ้นจากเหตุการณ์กอ่ การ
ร้ ายทีเ่ พิม่ ขึ ้น แต่อนิ เดียยังคงพยายามอย่างไม่ลดละเพือ่ จัดท�ำ
กฎหมาย เครื่องมือ และการฝึ กอบรมส�ำหรับรัฐบาล กองทัพ
และหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจอืน่ ๆ เพือ่ พลิกแนวโน้ มดังกล่าว
เมื่อ พ.ศ. 2559 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุวา่
อินเดียพยายามปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการคัดกรอง
การก่อการร้ ายและปรับปรุงความร่วมมือด้ านการบังคับ
ใช้ กฎหมายในรายกรณี และยังร่วมมือกับบังกลาเทศด้ าน
กระบวนการ ๆ เพื่อปรับปรุงการส่งตัวผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้ อง
กับการก่อการร้ ายและขบวนการอาชญากรรมข้ ามแดน ตลอด
จนก�ำหนดให้ สถาบันการวิจยั อิสลามของนายซากิร ไนก์
นักบวชหัวรุนแรง ว่าเป็ น "องค์กรผิดกฎหมาย"
นอกจากนี ้ ใน พ.ศ. 2559 นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี
ประกาศเลิกใช้ ธนบัตรมูลค่า 500 และ 1000 รูปี ซึง่ เป็ นการท�ำ
ตามค�ำมัน่ สัญญาก่อนการเลือกตังว่
้ าจะแก้ ปัญหาการทุจริตและ
การหนีภาษี การท�ำเช่นนี ้ส่งผลให้ เงินนอกกระแสถูกเปิ ดโปง ซึง่
กระทบต่อกิจกรรมและการระดมทุนของผู้กอ่ การร้ าย
"รัฐบาลอินเดียรุดหน้ าในการพยายามตอบโต้ ลทั ธิสดุ โต่ง
ให้ การสนับสนุนอย่างเป็ นนัย ๆ ส�ำหรับความพยายามของ
ประชาสังคมเพื่อตอบโต้ ลทั ธิสดุ โต่ง ริ เริ่ มสานต่อการให้ "การ
16
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ศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและทันสมัย" ในมัดดารอซะฮ์ และด�ำรงไว้
ซึง่ โครงการต่าง ๆ เพื่อบ�ำบัดจิตใจและน�ำอดีตผู้ก่อการร้ าย
และผู้ก่อความไม่สงบกลับเข้ าสูส่ งั คม" ข้ อมูลตามรายงานของ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุ "โครงการเหล่านี ้มุง่ เป้า
ไปที่ภาคส่วนสังคมอินเดียที่มีความคิดต่อต้ าน ซึง่ เป็ นแหล่ง
การก่อความไม่สงบโดยใช้ ความรุนแรง"
รายงานดังกล่าวระบุวา่ หน่วยงานภาครัฐของอินเดียยัง
คงเป็ นกังวลเกีย่ วกับการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์และอินเทอร์ เน็ต
เพือ่ สรรหาสมาชิก ปลูกฝั งความคิดหัวรุนแรง และกระตุ้นความ
ตึงเครียดระหว่างศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้ าหน้ าทีแ่ สดง
ความกังวลเกีย่ วกับความสามารถของรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย
(ไอซิส) ในการสรรหาสมาชิกทางออนไลน์ ซึง่ เป็ นผลให้ ชาว
อินเดียถูกชักจูงเข้ าร่วมหรือสนับสนุนกลุม่ ดังกล่าว ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 เจ้ าหน้ าทีท่ หารอินเดียรายหนึง่ เรียกร้ องให้
เพิม่ ข้ อจ�ำกัดทางอินเทอร์ เน็ตเพือ่ ต่อสู้กบั ไอซิสและกลุม่ ก่อการ
ร้ ายอืน่ ๆ ในพื ้นทีด่ จิ ทิ ลั
"การตรวจสอบและการควบคุมอินเทอร์ เน็ตและสือ่ สังคม
ออนไลน์ทอี่ งค์กรก่อการร้ ายใช้ งานเป็ นประจ�ำ" เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นต่อ
ความปลอดภัยและความมัน่ คง พล.อ. บิปิน ราวัต ผู้บญ
ั ชาการ
ทหารบกอินเดียกล่าว ตามรายงานของ India.com "ในประเทศ
ทีป่ กครองด้ วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะไม่ชอบการ
ท�ำเช่นนี ้ แต่เราต้ องตัดสินใจว่าจะเลือกสภาพแวดล้ อมทีม่ คี วาม
ปลอดภัยและมัน่ คง หรือจะเต็มใจยอมรับการควบคุมชัว่ คราว
เพือ่ ให้ สามารถรับมือกับการก่อการร้ ายได้ "
กลุม่ ก่อการร้ ายมีทงกองก�
ั้
ำลังติดอาวุธและกระบอกเสียง
ทางการเมือง พล.อ. ราวัตกล่าว เราต้ องต่อสู้กบั กลยุทธ์แบบ
อ�ำนาจอ่อนด้ วยการส่งสารต่อต้ านในทุกขันตอน
้
รวมทังต้
้ อง
ระงับและยับยังการเผยแพร่
้
สารของกลุม่ ดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม
ที่สามารถท�ำได้
เพื่อการยุตปิ ั ญหานี ้ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 สื่อ
สังคมออนไลน์ยกั ษ์ ใหญ่อย่างเฟซบุ๊ก ยูทบู ทวิตเตอร์ และ
ไมโครซอฟต์ ประกาศจัดตังคณะท�
้
ำงานระดับโลกเพื่อช่วยกัน
ถอดเนื ้อหาการก่อการร้ ายออกจากระบบของตน ดังนัน้ ฟอรัม
อินเทอร์ เน็ตระดับโลกเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ ายจึงได้ รับการ
จัดตังขึ
้ ้น โดยในขณะนี ้บริ ษัทอื่น ๆ อย่าง อินสตาแกรรม ลิงก
ต์อิน และสแนปแชทก็เข้ าร่วมด้ วยเช่นกัน
"การแบ่งปั นความรู้ของฟอรัมอินเทอร์ เน็ตระดับโลกเพื่อต่อ
ต้ านการก่อการร้ ายเติบโตอย่างรวดเร็ วในวงกว้ าง เพราะบริ ษัท

ทหารจากกองทัพบกอินเดียนาย
หนึ่งยืนเฝ้ าระวังในเมืองปัญจกุล
ประเทศอินเดีย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ต่าง ๆ ตระหนักว่าในการต่อต้ านการก่อการร้ ายออนไลน์นนั ้ เราต้ อง
เผชิญความท้ าทายที่เหมือน ๆ กันหลายประการ" กลุม่ บริ ษัทระบุ
ในการรายงานข้ อมูลล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 "แม้ บริ ษัท
ต่าง ๆ จะแบ่งปั นแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ เพื่อต่อต้ านการก่อการร้ าย
มาตลอดระยะเวลาหลายปี แล้ ว แต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผา่ นมานี ้ ฟอรัม
อินเทอร์ เน็ตระดับโลกเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ ายยังน�ำเสนอโครงสร้ าง
ที่เป็ นทางการมากกว่าเดิมเพื่อเร่งและเพิ่มความเข้ มแข็งของงานนี ้"
กลุม่ ดังกล่าวยังระบุตอ่ ไปว่า "เรารู้วา่ งานของเรายังเหลือหนทาง
อีกยาวไกล แต่เรามัน่ ใจว่าเรามาถูกทางแล้ ว เราจะคอยให้ ข้อมูล
ล่าสุดขณะที่เราร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
ในการเผชิญกับความท้ าทายระดับโลกนี ้"
พล.อ. ราวัตกล่าวเน้ นความส�ำคัญในการร่วมมือดังกล่าวว่า
เป็ นการขยายสมรภูมิในปั จจุบนั ให้ เกินกว่าขอบเขตทางกายภาพ
"เราควรเริ่ มเตรี ยมการส�ำหรับสงครามในรูปแบบต่อ ๆ ไป ซึง่ คือ
สงครามไซเบอร์ และข้ อมูล" พล.อ. ราวัตกล่าวในเดือนมกราคม พ.ศ.
2561 ตามรายงานในหนังสือพิมพ์ เดอะ นิ วส์ อิ นเตอร์ เนชันแนล ของ
ปากีสถาน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย นายราชนาถ ซิงห์ กล่าว
สนับสนุนให้ เห็นถึงความจ�ำเป็ นในการปรับยุทธวิธีใหม่เพื่อต่อสู้กบั
ภัยคุกคามการก่อการร้ ายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 นายซิงห์เรี ยกร้ องให้ มีการจัดตังหน่
้ วยปฏิบตั กิ าร
พิเศษเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ าย โดยเน้ นไปที่ผ้ กู ่อการร้ ายที่ลงมือคน
เดียว และผู้ที่ "ประดิษฐ์ สงิ่ ต่าง ๆ ขึ ้นเอง"
นอกจากนี ้ นักวิจยั ของกระทรวงมหาดไทยยังเริ่ มโครงการเพื่อ
หาเหตุผลที่อยูเ่ บื ้องหลังการปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรงในคนหนุม่ สาว
และหนทางการตอบโต้ คตินิยมทางศาสนาแบบสุดโต่งในอินเดีย
เว็บไซต์ขา่ วอินเดียเฟิ ร์สโพสต์รายงานเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
หน่วยงานก�ำกับดูแลอธิบายโครงการนี ้ที่เรี ยกว่า "แรด แอนด์ ดีแรด"
เป็ น "ความบากบัน่ อันมีคา่ ยิ่ง" เพื่อเข้ าใจอย่างเจาะลึกถึงการปลูกฝั ง
แนวคิดหัวรุนแรงและคตินิยมแบบสุดโต่ง

สาวหัวรุนแรงและไอซิส
"ส�ำหรับสถาพการณ์ของอินเดีย ในบรรดาโครงการต่อต้ านการปลูก
ฝั งความคิดแบบหัวรุนแรงต่าง ๆ ทีด่ ำ� เนินการโดยนานาประเทศนัน้ แบบ
ปฏิบตั ขิ องสิงคโปร์ซงึ่ เป็ นการผสานรวมมาตรการรักษาความปลอดภัย
อันแน่นหนา พร้ อมด้ วยกฎหมายทีเ่ คร่งครัดและความร่วมมือจาก
ชุมชน เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ ดังนัน้ เราจึงค่อย ๆ พัฒนา
ระบบเพือ่ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของอินเดีย" เจ้ าหน้ าทีก่ ระทรวง
มหาดไทยในระดับอาวุโสทีไ่ ม่ปรากฏนามกล่าวอย่างเป็ นทางการใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของส�ำนักข่าวหลายแห่ง
เจ้ าหน้ าที่กระทรวงต้ องการให้ มีกระบวนการด�ำเนินงานมาตรฐาน
เพื่อรับมือกับบทความด้ านความรุนแรงที่โพสต์บนโลกออนไลน์
ส�ำนักงานข่าวกรองได้ จดั เตรี ยมระบบให้ ค�ำปรึกษาสามระดับตาม
ค�ำร้ องของกระทรวง โดยประกอบไปด้ วยครอบครัว นักบวช และผู้
เชี่ยวชาญส�ำหรับการก�ำจัดแนวคิดหัวรุนแรงในเยาวชนและกลุม่
อื่น ๆ ที่ได้ รับผลกระทบ ยูไนเต็ด นิวส์ ออฟ อินเดีย รายงานเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561
"หน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยและตัวแทนชุมชนมุสลิมทังหมด
้
จะ
สนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ค�ำปรึกษาแก่เยาวชนที่ได้ รับ
ผลกระทบ" ผู้ให้ ข้อมูลในกระทรวงที่ไม่ประสงค์ออกนามกล่าว ตาม
รายงานของยูไนเต็ด นิวส์ ออฟ อินเดีย "ด้ วยกลไกการตรวจตราล่าสุด
เพื่อสอดส่องผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในเว็บไซต์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับญิฮาด
ขณะนี ้จึงก�ำลังมีการจัดเตรี ยมระบบหลายภาษาที่ประสานงานกันทัว่
ประเทศตลอดเวลาโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน ส�ำหรับการเผยแพร่ข้อความ
ต่อต้ านการกระจายข่าวที่จดั ท�ำขึ ้นอย่างดีและมีความเหมาะสม"
แบบปฏิบตั ขิ องสิงคโปร์ ยงั ก�ำหนดบทบาทของครอบครัว ครู และ
เพือ่ นบ้ านในชุมชนของผู้ทเ่ี ข้ ารับการก�ำจัดแนวคิดหัวรุนแรงด้ วยเช่นกัน
นักบวชจะมีบทบาทส�ำคัญในแบบปฏิบตั ขิ องอินเดีย รัฐบาลมี
แผนการที่จะสรรหาผู้น�ำทางศาสนาเพื่อน�ำเสนอแนวทางที่เชื่อถือได้
ในการต่อต้ านเรื่ องเล่าปลุกระดม และเป็ นทางเลือกเสริ มเพื่อไม่ให้
ผู้คนไปเข้ าร่วมกับองค์กรผู้ก่อการร้ าย

การปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

สิ่งที่นอกเหนือจากการฝึกขั้นพื้นฐาน

เจ้ าหน้ าที่อินเดียต้ องการเลียนแบบกลไกแบบหลายชันและการมี
้
รูปแบบการสู้รบกับข้ าศึกตามต�ำรายังใช้ ได้ ทกุ ยุคทุกสมัย แต่
โครงสร้ างที่เป็ นระบบของสิงคโปร์ เพื่อต่อต้ านภัยคุกคามจากคนหนุม่ ส�ำหรับภัยคุกคามของการก่อการร้ ายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานัน้
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ซ้ าย:กองทัพบกอินเดีย
และกองทัพบกสหรัฐฯ
ร่ วมปฏิบัตกิ ารซ้ อม
รบร่ วม
ทหารจากกองทัพบก
อินเดียเข้ าสู่ พนื้ ทีท่ มี่ ี
การยิงปะทะกับกลุ่มผู้
ต้ องสงสั ยว่ าเป็ นกอง
ก�ำลังติดอาวุธในชาดูรา
เขตรอบนอกของศรีนา
การ์ ประเทศอินเดีย
รอยเตอร์

หมายความว่าการฝึ กทางทหารก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้ วยเช่นกัน
กองทัพบกอินเดียได้ ปรับปรุงแนวทางการฝึ กทหารใหม่โดยเพิ่ม
การฝึ กด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ ายและหลักสูตรการระบุถงึ ภัย
คุกคามด้ านอาชญากรรมทางไซเบอร์
"หลักสูตรการฝึ กทหารใหม่ได้ รับการพัฒนาอย่างรอบคอบ
เพื่อตอบสนองความท้ าทายในแง่ของการสงครามนอกแบบ ซึง่ มัก
เป็ นปฏิบตั กิ ารที่มีอตั ราความรุนแรงในระดับต�่ำ เช่น ปฏิบตั กิ าร
ต่อต้ านผู้ก่อการร้ าย ปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการก่อความไม่สงบ และ
อาจมีปฏิบตั ิการต่อต้ านกลุม่ นักซาไลต์ในกรณีที่จ�ำเป็ น" พล.จ. โก
วินด์ คาลวัด กล่าวเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ ดิ อิ นเดียน เอกซ์ เพรส (นักซาไลต์ เป็ นค�ำที่ใช้ เรี ยก
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของอินเดีย หรื อลัทธิเหมา) พล.จ. คาลวัด
้ ้นฐาน
ชี ้แจงว่ากองทัพบกไม่ได้ ละทิ ้งแนวทางการฝึ กก�ำลังพลขันพื
หากแต่เป็ นการพัฒนาให้ ทนั ตามยุคสมัยเท่านัน้
"ส�ำหรับทหารที่ผา่ นการฝึ กขันพื
้ ้นฐานแล้ ว ขันต่
้ อไปจะเป็ น
หลักสูตรครอบคลุมเกี่ยวกับการเผชิญหน้ ากับสถานการณ์การรบ
นอกแบบ" พล.จ. คาลวัดกล่าว ตามรายงานของ ดิ อิ นเดียน เอก
ซ์ เพรส "กล่าวคือ ทหารที่ผา่ นการฝึ กภาคปกติจะได้ หยุดพัก และ
้ กส่งไปยังค่าย
เมื่อถึงเวลากลับเข้ าประจ�ำการ ทหารเหล่านันจะถู
ที่ใช้ ฝึกการเผชิญหน้ ากับสถานการณ์การรบในสงครามนอกแบบ
ฉะนัน้ เมื่อฝึ กฝนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ทหารทุกนายจะพร้ อมส�ำหรับทุก
สถานการณ์ ไม่วา่ จะเป็ นสถานการณ์ในรัฐชัมมูและกัศมีร์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรื อการต่อสู้กบั นักซาไลต์ หากได้ รับค�ำสัง่ "
ในแต่ละปี ทหารอินเดียเสียชีวิตมากกว่า 70 คนในการปฏิบตั ิ
การต่อต้ านการก่อความไม่สงบและปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการก่อการ
ร้ าย ตามรายงายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ออฟอิ นเดีย เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พล.จ. คาลวัดชี ้แจงว่า ทหารใหม่จะได้
ซ้ อมรบในสถานการณ์จ�ำลองตามเหตุการณ์จริ งมากขึ ้นในหลักสูตร
การฝึ กขันสู
้ ง เพื่อลดโอกาสการสูญเสียก�ำลังพล
ปั จจุบนั หลักสูตรการฝึ กของกองทัพบกอินเดียส่วนหนึง่ ก�ำหนด
อุปสรรค 22 ประการในสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ รวมถึงในป่ าทึบ
ตามการรายงานของ เดอะไทมส์ออฟอิ นเดีย ทหารแต่ละกลุม่ มี
ประมาณ 30 ถึง 50 นาย โดยแต่ละกลุม่ จะได้ รับการฝึ กภายใต้
"สถานการณ์ความตึงเครี ยดสูง" พล.จ. คาลวัดกล่าว

นอกจากนี ้ กองทัพบกอินเดียยังใช้ เทคโนโลยีมากขึ ้นในการฝึ ก
โดยจะใช้ อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์วดั ความแม่นย�ำในการยิงปื นของ
ทหารแทนการตรวจสอบแบบปกติ
"ความท้ าทายในอนาคตยังคงเรี ยกร้ องให้ กองทัพบกอินเดียมี
บทบาทที่ส�ำคัญมากขึ ้นต่อไป" พล.อ. ราวัต กล่าวในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2561 ตามรายงานของส�ำนักข่าวอินโดเอเชียน นิวส์ เซอร์ วิส

ผู้น�ำที่ทรงพลัง

สหรัฐอเมริ กามองว่าอินเดียเป็ น "มหาอ�ำนาจแนวหน้ า" ในภูมิภาค
อินโดแปซิฟิก ตามที่เอกสารยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติสหรัฐฯ
ฉบับล่าสุดระบุไว้ วา่ อินเดียมีบทบาทที่นา่ จับตามองมากขึ ้นในฐานะ
"พันธมิตรทางการทหารที่สำ� คัญ"
"อินโดแปซิฟิกเป็ นสนามชิงชัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างกลุม่
แนวคิดระเบียบโลกแบบเสรี นิยมและแบบจ�ำกัดสิทธิ โดยภูมิภาคที่
ทอดยาวตังแต่
้ คาบสมุทรตะวันตกของอินเดียไปจนถึงชายฝั่ งตะวัน
ตกของสหรัฐอเมริ กานี ้ เป็ นแหล่งที่มีประชากรมากที่สดุ เป็ นเป็ นเขต
เศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากที่สดุ ของโลก" ตามรายงานของ
เอกสารยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงแห่งชาติสหรัฐฯ
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ต้ องการให้ อินเดียเพิ่มบทบาทในฐานะพันธมิตรด้ าน
ความมัน่ คงและมีเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และอินเดีย
ได้ แสดงให้ เห็นแล้ วว่ายินดีที่จะก้ าวเข้ าสูบ่ ทบาทนี ้
รายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะ มะนิ ลา ไทมส์ ระบุวา่ ใน
ระหว่างเหตุการณ์การการยึดครองมาราวีในฟิ ลปิ ปิ นส์เมื่อ พ.ศ.
2560 อินเดียสนับสนุนงบประมาณมูลค่าห้ าแสนเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 16.2 ล้ านบาท) ในปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการก่อการร้ ายของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ เป็ นเงินสนับสนุนมูลค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ในเอเชีย รวมถึงจีนที่มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 300,000
เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 9.7 ล้ านบาท) ตามรายงานของ เดอะ
มะนิ ลา ไทมส์
การปรับมาตรการต่อต้ านการก่อการร้ ายให้ เข้ มแข็ง และกระชับ
ความสัมพันธ์ด้านความมัน่ คง เป็ นประเด็นส�ำคัญในการประชุม
ระหว่างอินเดียและอาเซียนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
นายปรี ติ สราญ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ าย
กิจการตะวันออก) กล่าวเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ว่า "จาก
ปฏิสมั พันธ์ที่ผา่ นมา ท�ำให้ เราทราบว่านานาประเทศในอาเซียนต่าง
เรี ยกร้ องให้ อินเดียเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น ให้ ความร่วมมือมากขึ ้น
และมีการผสานรวมมากขึ ้น ทังในเชิ
้ งเศรษฐกิจ การเมือง และในแง่
ของปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลเมืองของอินเดียและพลเมืองของประเทศ
ในอาเซียน" จากการรายงานของเฟิ สต์โพสต์
ผู้น�ำในหลายอุตสาหกรรมต่างจับตามองสถานะการเติบโตของ
อินเดีย
นายจันทรจิต บาเนอร์ จี อธิบดีสมาพันธ์อตุ สาหกรรมอินเดีย ซึง่
เป็ นองค์กรธุรกิจไม่แสวงผลก�ำไรกล่าวว่า "อินเดียก�ำลังอยูใ่ นเวที
ศูนย์กลางระดับโลก" "ความคาดหวังต่าง ๆ ล้ วนอยูใ่ นระดับสูง ทัว่
โลกชื่นชมในความมุง่ มัน่ ของอินเดียและต้ องการมีสว่ นร่วม" o
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สนามรบ
สู่

การท�ำความเข้าใจ การใช้พื้นที่ดิจิทัลขอ
งผู้ก่อการร้ายเพื่อล่อลวงคนหนุ่มสาว

มี

นายโทมัส โกรุ ท ซามูเอล | ภาพโดยรอยเตอร์

การถกเถียงกันในวงกว้ างว่า สถานการณ์ใดที่ถือเป็ นการ
ก่อการร้ ายและบุคคลใดที่ถือเป็ นผู้ก่อการร้ าย อย่างไร
ก็ตาม แทบจะไม่มีข้อสงสัยเลยว่าคนหนุม่ สาวมีบทบาท
ส�ำคัญในเรื่ องนี ้ และผู้ก่อการร้ ายเองก็ได้ สร้ าง
กลยุทธ์ที่เป็ นระเบียบแบบแผนในการปลูกฝั งความรุนแรง
และสรรหาคนหนุม่ สาวให้ ร่วมก่อความรุนแรง การพุง่ เป้า
ชักจูงให้ คนหนุม่ สาวมาเข้ าร่วม เพิ่มความได้ เปรี ยบให้
กับผู้ก่อการร้ ายได้ ในหลายแง่มมุ กลุม่ ก่อการร้ ายต่าง ๆ
เช่น รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) แสดงศักยภาพและความ
สามารถมากขึ ้นในการชักจูงคนหนุม่ สาวมาเข้ าร่วมอุดมการณ์ เมื่อ
น�ำปั จจัยข้ อนี ้ประกอบกับการแสวงหาประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น
อินเทอร์ เน็ต ยิ่งท�ำให้ ผ้ กู ่อการร้ ายแผ่อิทธิพลกว้ างขวางยิ่งขึ ้น
ใน พ.ศ. 2494 นายเอริ ค ฮอฟเฟอร์ นักเขียนและวิทยากรชื่อ
ดังผู้ศกึ ษาหาความรู้ด้วยตนเองทังสิ
้ ้น ได้ เขียนหนังสือชื่อ ผูศ้ รัทธา
ทีแ่ ท้จริ ง ซึง่ เกิดจากการสังเกตการณ์เกี่ยวกับความรุ่งเรื องของลัทธิ

ฟาสซิสต์ นาซี และคอมมิวนิสต์ อันเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำครัง้ ใหญ่ นายฮอฟเฟอร์ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านว่า “ผู้ศรัทธาที่แท้ จริ ง”
หมายถึง ผู้ที่อทุ ิศตนให้ กบั อุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึง่ ถึงขันที
้ ่
ยินดีสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์นนั ้ ๆ ซึง่ ความหมดหวังกับชีวิต
เป็ นสิง่ น�ำพาให้ ตวั ผู้ศรัทธาเข้ าร่วมอุดมการณ์หนึง่ ๆ เพื่อ
แสวงหาคุณค่าของตนเอง เป็ นที่เข้ าใจได้ วา่ ยิ่งบุคคล
เหล่านี ้รู้สกึ หมดหวังกับชีวิตมากเพียงใด ก็จะยิ่งถูกดึงดูด
และเสี่ยงต่อการหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่มีแนวโน้ ม
ที่จะมีความสุดโต่งมากขึ ้นเท่านัน้ ข้ อสังเกตนี ้มีมาตังแต่
้ ครึ่ง
ศตวรรษที่แล้ ว แต่นา่ เศร้ าที่กลับสาธยายแรงผลักดันและความ
สัมพันธ์ระหว่างคนหนุม่ สาวและการก่อการร้ ายได้ อย่างตรงจุด
ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “คนหนุม่ สาว” แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละประเทศ องค์การสหประชาชาติระบุคำ� จ�ำกัดความของ “คน
หนุม่ สาว” ตามวัตถุประสงค์ด้านสถิตวิ า่ หมายถึงบุคคลทีม่ อี ายุ
ระหว่าง 15 ถึง 24 ปี อย่างไรก็ตาม เป็ นทีแ่ น่ชดั ว่าองค์กรการก่อการ

IPD FORUM

21

มูฟเมนต์ ที่ก่อตังมาจากกลุ
้
ม่ ติดอาวุธกลุม่ เล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้ วย
นักเรี ยนและครูของโรงเรี ยนสอนศาสนาในลูซอน ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ นี ้คือ
นายอาห์เหม็ด ซานโตส ที่ผนั ตัวมาเป็ นผู้ก่อความรุนแรงเมื่ออายุ 21
ปี กลุม่ ราจา โซไลมาน มูฟเมนต์ ถูกกล่าวหาว่าอยูเ่ บื ้องหลังการวาง
ระเบิดเรื อซูเปอร์ เฟอร์ รี 14 ซึง่ เป็ นการก่อการร้ ายทางทะเลเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ข้ อสังเกตส�ำคัญคือผู้ที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นผู้ก่อ
เหตุที่ชื่อนายโรเดนโต คาอิน เดลโลซ่า มีอายุเพียง 20 กว่าปี เท่านัน้
ในอิรัก กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินประมาณ 50
ถึง 100 เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,625 ถึง 3,250 บาท) ให้ กบั กลุม่
เด็กหนุ่มจับกลุ่มเล่ นเกมกันในร้ านเกมออนไลน์ ทเี่ มืองทิมพู ประเทศ
วัยรุ่นเพื่อวางระเบิดแสวงเครื่ อง ยิงปื นครก หรื อยิงปื นกลใส่ทหาร
ภูฏาน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
กองก�ำลังผสม แม้ จะมีอายุน้อย แต่กลุม่ วัยรุ่นเหล่านี ้ก็ถือได้ วา่ เป็ น
ร้ ายต่าง ๆ พยายามชักชวนและจูงใจให้ คนหนุม่ สาวมาร่วมกระท�ำ
อันตรายและสร้ างความสัน่ คลอนให้ กองก�ำลังผสมได้ เป็ นอย่างมาก
การอันโหดเหี ้ยมในนามของพระเจ้ าและคตินยิ มทีถ่ กู บิดเบือน ช่วงน่า
ในความเป็ นจริง กลุม่ ก่อการร้ ายไม่ได้ มแี สนยานุภาพน่าสะ
เศร้ าทีค่ นหนุม่ สาวจ�ำนวนมากไม่วา่ เชื ้อชาติใด นับถือศาสนาใด มีการ พรึงกลัวเท่านัน้ แต่ยงั มีเล่หเ์ หลีย่ มแพรวพราวทีน่ ำ� มาใช้ ได้ อย่างมี
ศึกษาในระดับใด หรื อครอบครัวมีฐานะทางการเงินเป็ นเช่นไร ล้ วนตก ประสิทธิภาพเช่นกัน ในช่วงเวลาแห่งความระส�ำ่ ระส่าย กลุม่ ก่อการร้ าย
เป็ นเหยือ่ ของค�ำลวงจากกลุม่ คนเหล่านี ้
เหล่านี ้ชักชวนคนหนุม่ สาวให้ มาเข้ าร่วมโดยอาศัยจุดอ่อนของบุคคล
สถิตนิ ี ้น่าวิตกอย่างยิง่ ในหนังสือเรื่อง เด็ก ๆ ในสงคราม ของนาย เหล่านี ้ และน�ำเสนอจุดยืน ความผูกพัน และอุดมการณ์ทมี่ รี ่วมกัน เมือ่
้
ปี เตอร์ ซิงเกอร์ ระบุวา่ มีเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี ถงึ 300,000 คนทังชาย
เวลาผ่านไป ในสถานการณ์ทวี่ นุ่ วาย คนหนุม่ สาวเหล่านี ้จะเริ่มเชือ่ ว่า
และหญิงทีเ่ ข้ าร่วมการต่อสู้ในสงครามกว่าร้ อยละ 75 ของสงคราม
จุดยืนของตนเองสอดคล้ องกับกลุม่ นัน้ ๆ และอุดมการณ์ของกลุม่
ทังหมดที
้
เ่ กิดขึ ้นบนโลกใบนี ้ และทีน่ า่ สลดใจคือร้ อยละ 80 ของ
สงครามเหล่านี ้มีเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี รวมอยูด่ ้ วย และองค์กรติดอาวุธ
เมื่อแทบไร้ หนทางในการหลุดพ้ นวัฏจักรความยากจน ความ
ทัว่ โลกประมาณร้ อยละ 42 (157 จาก 366) มีทหารเด็กรวมอยูด่ ้ วย
อยุตธิ รรมและความสิ ้นหวังที่เกิดขึ ้นจริ งหรื อที่เชื่อว่าเกิดขึ ้น คนเรา
ในเมื่อชีวิตนี ้ท�ำอะไรก็ไม่เป็ นนอกจากจับปื น โอกาสที่จะได้ มี
ก็ยิ่งเฉยชาต่อความรุนแรงมากขึ ้น กลุม่ ก่อการร้ ายใช้ ประโยชน์จาก
ปฏิสมั พันธ์กบั สังคมก็น้อยนิด พร้ อมทังแบกรั
้
บอดีตอันด�ำมืดด้ วย
ปั จจัยเหล่านี ้เพื่อเข้ าถึงคนหนุม่ สาวและหยิบยื่นสิง่ ที่คนเหล่านันไม่
้
ปั ญหาด้ านจิตใจและอารมณ์หลายหลากปั ญหา หากเด็กเหล่านี ้มี
เคยได้ รับ หรื อแม้ แต่ชี ้หนทางหลุดพ้ นจากความทุกข์ทรมานที่เผชิญ
ชีวิตอยูเ่ กินช่วงวัยเยาว์ อนาคตของพวกเขาจะเป็ นเช่นไร?
อยู่ จากการส�ำรวจนักโทษอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี ประมาณ 600
ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย การโจมตีเมื่อ พ.ศ. 2551 ที่คร่า
คนในคุกกวนตานาโม พบว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุสว่ นใหญ่คือการ
ชีวิตพลเรื อนและเจ้ าหน้ าที่รักษาความมัน่ คงไปกว่า 165 ชีวิต
ว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยเป็ นแรงงานมีฝีมือและแรงงาน
เป็ นการโจมตีแบบประสานงานกัน 10 ครัง้ ที่วางแผนโดยบุคคล 10
คน สิง่ ที่ผ้ กู ่อการร้ ายเหล่านี ้มีเหมือนกันก็คือ คนเหล่านี ้ล้ วนเป็ นคน กึง่ ฝี มือ บุคคลเหล่านี ้มองว่าการก่อการร้ ายเป็ น “อาชีพทางเลือก” ที่
เลี ้ยงชีพได้
หนุม่ สาว นอกจากผู้ก่อการร้ ายที่มีอายุมากที่สดุ คือ นาเซีย/อาบู
เมื่อน�ำปั จจัยข้ อนี ้มาประกอบเข้ ากับกลยุทธ์ของผู้ก่อการร้ ายใน
อูเมอร์ ซึง่ มีอายุ 28 ปี แล้ ว อายุเฉลี่ยของผู้ก่อการร้ ายอีกเก้ าคนคือ
การล้ างสมองคนหนุม่ สาวที่ยงั อ่อนต่อโลก ท�ำให้ กลายเป็ นเครื่ อง
23 ปี เท่านัน้ โดยมีผ้ นู �ำคือนายอิสมาอิล ข่าน อายุ 25 ปี
มือชันเยี
้ ่ยมส�ำหรับสังคมที่มีความอยุตธิ รรมเกิดขึ ้นจริ งหรื อที่เชื่อว่า
ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ กรณีที่เห็นได้ ชดั ว่ามีคนหนุม่ สาวร่วมอยู่
เกิดขึ ้น ดังนัน้ กลุม่ คนเหล่านี ้จึงไม่ได้ มองตัวเองว่าเป็ นผู้ก่อความ
ในกลุม่ ก่อการร้ ายคือ กลุม่ อะบูซยั ยาฟ สหรัฐอเมริ กาขึ ้นบัญชีกลุม่
อะบูซยั ยาฟว่าเป็ นองค์กรก่อการร้ ายต่างชาติ ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อก่อ รุนแรง หากแต่เป็ นผู้ที่ดิ ้นรนต่อสู้กบั ทรราชผู้กดขี่ จากเหตุการณ์นี ้ จึง
ท�ำให้ เข้ าใจได้ ในบางระดับว่าคนหนุม่ สาวที่เข้ าร่วมกับกลุม่ คนเหล่า
ตังรั้ ฐอิสลามในประเทศที่มีผ้ นู บั ถือศาสนาอิสลามเป็ นชนกลุม่ น้ อย
นายอับดุลราจาค จันจาลานี ผู้ก่อตังอะบู
้ ซยั ยาฟ ถูกโน้ มน้ าวให้ เข้ า นี ้มักมองว่าตนเองเป็ นวีรชนคนกล้ า ซึง่ ล้ วนเป็ นเรื่ องราวที่เสกสรร
้ ้น นอกจาก
ร่วมกลุม่ หัวรุนแรงครัง้ แรกเมื่ออายุเพียง 20 ปี และก่อตังอะบู
้ ซยั ยาฟ ปั น้ แต่ง โพนทะนา และเผยแพร่โดยกลุม่ ก่อการร้ ายทังสิ
นี ้ เราควรตระหนักด้ วยว่าความยากจนและความสิ ้นหวังไม่ได้ เป็ น
เมื่ออายุ 26 ปี เมื่อนายอับดุลราจาคเสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้ า
เพียงสองปั จจัยที่ดลบันดาลให้ คนหนุม่ สาวเข้ าร่วมกับกลุม่ หัวรุนแรง
หน้ าที่ต�ำรวจใน พ.ศ. 2541 น้ องชายคือ นายกาดาฟี จันจาลานี จึง
เท่านัน้ แต่การเป็ นสมาชิกกลุม่ ก่อการร้ ายยังให้ ความรู้สกึ ว่ามีจดุ ยืน
สืบทอดต�ำแหน่งอีมีร์หรื อผู้น�ำคนใหม่ของอะบูซยั ยาฟด้ วยวัยเพียง
22 ปี ใน พ.ศ. 2552 ผู้น�ำของอะบูซยั ยาฟในขณะนันคื
้ อ นายยัสเซอร์ มีเกียรติยศและความภาคภูมิใจ การเป็ นที่ยอมรับ มีความรับผิดชอบ
เป็ นโอกาสระบายความคับแค้ นและการแสวงหาความตื่นเต้ น ซึง่
อิกาซัน ซึง่ เข้ าร่วมกับอะบูซยั ยาฟเมื่อมีอายุเพียง 21 ปี นอกจากนี ้
ล้ วนเป็ นสิง่ ที่คนหนุม่ สาวไม่วา่ จะยากดีมีจนเสาะแสวงหา
ยังมีผ้ กู ่อการร้ ายอีกกลุม่ หนึง่ ในฟิ ลปิ ปิ นส์คือกลุม่ ราจา โซไลมาน
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ท�ำไมต้องเป็นคนหนุ่มสาว

คนหนุม่ สาวส่วนมากไม่มีประวัตอิ าชญากรมาก่อน กลุม่ ก่อการร้ าย
จึงมีอิสรภาพในการปฏิบตั กิ ารมากขึ ้น เพราะการที่คนหนุม่ สาวมา
ร่วมก่อการด้ วยช่วยลดโอกาสในการถูกจับกุมของผู้นำ� ในกลุม่ ก่อการ
ร้ ายที่มีอาวุโสกว่า นอกจากนี ้ คนหนุม่ สาวเหล่านี ้ช่วยเพิ่มความได้
เปรี ยบด้ านการลดความสงสัยของหน่วยงานด้ านความมัน่ คงและ
หน่วยงานรักษากฎหมาย นายไมเคิล เฮย์เดน อดีตผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักข่าวกรองกลางให้ ข้อสังเกตว่า กลุม่ อัลกออิดะฮ์คอยชักชวน
คนหนุม่ สาวของประเทศในโลกตะวันตกให้ เข้ าร่วมปฏิบตั ิการที่อาจ
มีเป้าหมายเป็ นประเทศโลกตะวันตก เพราะคนหนุม่ สาวเหล่านี ้มี
ความคุ้นเคยในด้ านภาษา วัฒนธรรม และมีรูปลักษณ์ที่กลมกลืน
และเพราะ “คุณจะมองไม่ออกเลยว่าพวกเขาเป็ นผู้ก่อการร้ ายหาก
เขายืนต่อแถวอยูก่ บั คุณที่สนามบิน” อัลกออิดะฮ์ ซึง่ ใน
อดีตเป็ นค�ำเรี ยกเด็กที่จะมาเป็ น “มูจาฮีดีนรุ่นใหม่”
(นักรบกองโจร) เป็ นกลุม่ ที่ใช้ ยทุ ธวิธีนี ้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อท�ำการโจมตีแบบพลีชีพในอิรัก อัฟกานิสถาน
และปากีสถาน เพราะมีโอกาสน้ อยนิดที่คนหนุม่
สาวจะถูกสงสัยว่าเป็ นมือระเบิดพลีชีพ
นอกจากนี ้ บางครัง้ คนหนุม่ สาวได้ รับมอบ
หมายภารกิจที่เสี่ยงอันตรายมากกว่า เพราะเชื่อว่าหากถูกจับได้ คน
หนุม่ สาวเหล่านี ้จะถูกลงโทษสถานเบาเนื่องจากปั จจัยด้ านอายุ ผู้ที่
เริ่ มเข้ าสูช่ ว่ งที่เป็ นผู้ใหญ่อาจตกเป็ นเป้าได้ เช่นกันเนื่องจากมีทกั ษะ
เช่นในกรณีที่กลุม่ ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ ชักชวนให้ นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยเข้ าร่วมกลุม่ เพื่อให้ ได้ สมาชิกที่มีการศึกษาและโดย
หลักการแล้ วมีความสามารถในการเป็ นผู้น�ำการก่อการร้ าย
การมีคนหนุม่ สาวเป็ นสมาชิกยังมีความส�ำคัญในเรื่องการ
สืบทอดต�ำแหน่ง กลุม่ เอตา หรือกบฏแบ่งแยกดินแดนแคว้ นบาสก์ ได้
หันมาเน้ นการคัดเลือกสมาชิกใหม่ทอี่ ยูใ่ นวัยหนุม่ สาว ความสามารถ
ของกบฏกลุม่ นี ้ในการเกิดใหม่ครัง้ แล้ วครัง้ เล่าเป็ นผลมาจากกลุม่
สมาชิกทีเ่ ป็ นคนหนุม่ สาวตังแต่
้ กลุม่ จาไร ไปสูไ่ ฮก้ า และเซกิ

ผู้ก่อการร้ายหาสมาชิกใหม่ผ่านช่องทางใด

ช่างเป็ นเรื่ องตลกร้ ายที่เรื อนจ�ำเป็ นสถานที่โปรดของผู้ก่อการร้ าย
ส�ำหรับการค้ นหาสมาชิกใหม่ โดยว่ากันว่าเรื อนจ�ำเป็ นสถานที่
ซ่องสุมแนวคิดหัวรุ นแรง เรื อนจ�ำเหล่านี ้เต็มไปด้ วยความเสี่ยง
เนื่องด้ วยสภาพแวดล้ อม ท�ำให้ มีผ้ แู สวงหาจุดยืน ผู้แสวงหาความ
คุ้มครอง และผู้มีแนวคิดต่อต้ านจ�ำนวนมากกว่าสภาพแวดล้ อมอื่น
ๆ นายฮาร์ วีย์ คูชเนอร์ นักอาชญาวิทยาชาวอเมริ กนั ให้ ความเห็น
ว่าเรื อนจ�ำของประเทศโลกตะวันตกเป็ นหนึ่งในสถานที่หลักในการ
หาสมาชิกใหม่ของกลุ่มอัลกออิดะฮ์ ในขณะที่คนอื่น ๆ ให้ ความ
เห็นว่า กลุ่มอัลกออิดะฮ์ใช้ ประโยชน์จากมาตรฐานการปฏิบตั ิที่
หละหลวมของเรื อนจ�ำประเทศโลกตะวันตก สถานการณ์ในเรื อน
จ�ำยิ่งเลวร้ ายลงเมื่อคุมขังนักโทษก่อการร้ ายร่ วมกับนักโทษที่เป็ น
เยาวชน
ดังนัน้ นักโทษก่อการร้ ายที่ไม่ได้ ขงั แยกกับอาชญากรและ
นักโทษเยาวชนคนอื่น ๆ จะใช้ เวลาและโอกาสที่มีเพื่อติดต่อสื่อสาร
ทางกายและทางความคิดเพื่อชักชวนและปลุกระดมให้ นกั โทษวัย

หนุ่มสาวมาร่ วมอุดมการณ์ นักโทษวัยหนุ่มสาวเหล่านี ้ตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยง โดยกลุ่มคนเหล่านี ้จะฉวยโอกาสเข้ ามาท�ำหน้ าที่เป็ น
ครอบครัวและเพื่อนของนักโทษวัยหนุ่มสาว
สถาบันสอนศาสนาที่เผยแพร่ หลักค�ำสอนของศาสดาอย่าง
บิดเบือนและไม่เป็ นความจริ ง มีโอกาสที่จะสร้ างอิทธิพลต่อจิตใจ
ความคิด และจินตนาการของคนหนุ่มสาว ในหลายกรณี แมวมอง
มักเพ่งเล็งคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่น และดึง
ให้ มาอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นส่วนตัวมากขึ ้นเพื่อล้ างสมองโดย
ไม่แสดงพิรุธในกลุ่มสมาชิกสายกลางคนอื่น ๆ เมื่อน�ำประเด็นนี ้
มาประกอบกับเหตุการณ์ความอยุติธรรมที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก “คนของ
พระเจ้ า” เหล่านี ้มักจะใช้ หลักจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิดและ
จิตใจของคนหนุ่มสาวให้ มีความเชื่อว่ามีเพียงความรุ นแรงเท่านันที
้ ่
แก้ ปัญหาได้ เมื่อมีความคิดว่า “พระเจ้ า” อยู่ข้างเดียวกับ
ตน คนหนุ่มสาวเหล่านี ้ก็จะถูกปลูกฝั งให้ คิดว่าตนเอง
ก�ำลังต่อสู้เพื่อความถูกต้ องและอุดมการณ์อนั ยิ่งใหญ่
ที่มีเพียงชัยชนะรออยู่ข้างหน้ า
นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ระดับสูงต่าง ๆ ยังกลายมาเป็ นสถานที่สรรหาบุคลากร
ของผู้ก่อการร้ าย นักศึกษาชาวต่างชาติและอาจารย์ที่มา
จากประเทศในเขตสงครามจะใช้ ชวั่ โมงการเรี ยนการสอนเพื่อเล่า
เหตุการณ์ความป่ าเถื่อนและความอยุติธรรมที่เกิดขึ ้นในประเทศ
ของตนเองอย่างชัดแจ้ ง และเมื่อเวลาผ่านไปนักศึกษาจะค่อย ๆ
ซึมทราบว่า “การปลุกระดมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ ความ
รุ นแรง” คือหนทางสุดท้ าย ปั ญหานี ้ยิ่งเลวร้ ายมากขึ ้นเมื่อนักศึกษา
ที่ไปศึกษาต่างแดน แทนที่จะได้ รับความรู้ แต่กลับถูกล้ างสมอง
และปลูกฝั งแนวคิดหัวรุ นแรง นักศึกษาเหล่านี ้ไม่เพียงถูกปลูกฝั ง
ด้ วยแนวคิดเช่นนี ้ แต่ยงั น�ำแนวคิดนี ้เข้ ามาใช้ ในประเทศของตนเอง
อีกด้ วย

เหตุใดต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงว่าที่
สมาชิกใหม่

อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือทรงประสิทธิภาพในการเข้ าถึงคนหนุม่
สาว และช่วยกลบจุดอ่อนของผู้ก่อการร้ ายในการเฟ้นหาและชักชวน
สมาชิกคนหนุม่ สาวรายใหม่ ๆ นายบรูซ ฮอฟแมน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการก่อการร้ ายกล่าวว่า “ทุกวันนี ้กลุม่ ก่อการร้ ายแทบทุกกลุม่
ทัว่ โลกต่างมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเอง และมีหลายเว็บไซต์ที่มีหลาย
ภาษาโดยมีข้อความที่แตกต่างกันที่ปรับให้ เข้ ากับผู้รับสารเฉพาะ
กลุม่ ” ในอดีตนัน้ การล้ างสมอง การสรรหาสมาชิก และการฝึ กฝน
ของผู้ก่อการร้ ายอาศัยการพบปะต่อหน้ าระหว่างสมาชิกใหม่และผู้
สรรหา ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ต้องใช้ เวลา การประสานงานและการ
เดินทาง แต่อินเทอร์ เน็ตช่วยลัดขันตอนเหล่
้
านี ้ด้ วยการเชื่อมต่อที่
รวดเร็ ว ง่ายดาย ไร้ ขอบเขตและเป็ นนิรนาม บทบาทของอินเทอร์ เน็ต
ในฐานะตัวกระตุ้นแนวคิดหัวรุนแรงได้ เปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ด�ำเนินการของผู้ก่อการร้ ายอย่างสิ ้นเชิง เพราะช่วยเพิ่มขอบเขตและ
โอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินการอย่างไม่เคย
เป็ นมาก่อน
เรื่ องนี ้เกิดขึ ้นได้ เพราะคนหนุม่ สาวกับอินเทอร์ เน็ตเป็ นของคู่
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บทบาทของอินเทอร์เน็ตในฐานะตัวกระตุ้นแนวคิดหัวรุนแรงได้เปลี่ยนแปลง
แนวทางการด�ำเนินการของผู้ก่อการร้ายอย่างสิ้นเชิง เพราะช่วยเพิ่มขอบเขตและ
โอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
กัน เมื่อดูตามสถิตจิ ะเห็นได้ วา่ การใช้ อินเทอร์ เน็ตในกลุม่ คนหนุม่
สาวเพิ่มขึ ้นอย่างมหาศาล และการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ พฒ
ั นา
จากการกระบวนการค้ นคว้ าข้ อมูลด้ วยการสื่อสารทางเดียวของ
แต่ละบุคคล (เรี ยกกันว่า เว็บ 1.0) ไปเป็ นสภาพแวดล้ อมที่มีความ
เคลื่อนไหว เชื่อมต่อกันเป็ นสังคม และผู้ใช้ มีสว่ นร่วม ที่ซงึ่ คนหนุม่
สาวสามารถใช้ เพื่อติดต่อสื่อสาร สนทนา สร้ างและเผยแพร่เนื ้อหา
ต่าง ๆ (เรี ยกกันว่า เว็บ 2.0) นอกจากเว็บไซต์ตา่ ง ๆ แล้ ว ยังมีสงิ่
้ เมล ห้ องสนทนา
อ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในอินเทอร์ เน็ตทังอี
กลุม่ ออนไลน์ ฟอรัม กระดานส่งข้ อความเสมือนจริ ง สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกทังหมดที
้
่คนหนุม่ สาวเข้ าชมและใช้ งานอยูบ่ อ่ ย ๆ ก็
เป็ นสื่อที่ผ้ กู ่อการร้ ายหันมาใช้ เป็ นค่ายฝึ กเสมือนจริ งเพิ่มมากขึ ้น
เช่นกัน โดยมีฟอรัมออนไลน์ที่ใช้ ส�ำหรับการล้ างสมองและการแจก
จ่ายคูม่ ือ ค�ำแนะน�ำ และข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ าย
อีกหนึง่ สิง่ ที่นา่ วิตกคือ ผู้ก่อการร้ ายสามารถคาดเดาแนวโน้ ม
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ ้นของคนหนุม่ สาวในยุคปั จจุบนั
ได้ อย่างแม่นย�ำ และใช้ ประโยชน์ในส่วนนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือกลุม่ ตาลีบนั ซึง่ ในอดีตเคยลงโทษผู้ที่มี
อุปกรณ์โทรทัศน์อยูใ่ นครอบครอง แต่ทกุ วันนี ้กลับมีเว็บไซต์เป็ น
ของตัวเองและคอยอัปเดตข้ อมูลวันละหลายครัง้ การพลิกจากหน้ า
มือเป็ นหลังมือเช่นนี ้เกิดขึ ้นเพราะผู้ก่อการร้ ายเข้ าใจในพลังอ�ำนาจ
และศักยภาพของอินเทอร์ เน็ต
ความสามารถของผู้ก่อการร้ ายในการใช้ ประโยชน์จาก
อินเทอร์ เน็ตได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพิ่มโอกาสให้ ผ้ กู ่อการร้ ายเข้ าถึง
ผู้คนได้ อย่างไร้ ขอบเขต โดย
เปลี่ยนจากการด�ำเนินการ
เด็กวัยรุ่นผู้ต่อสู้ ร่วมกับกลุ่มติดอาวุธ
จากสภาพทางกายภาพไป
ทีเ่ ชื่อมโยงกับรัฐอิสลามในมาราวี
ให้ สัมภาษณ์ กบั ส� ำนักข่ าวรอยเตอร์
เป็ นโลกไซเบอร์ นอกจากนี ้
ทางตอนใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ เมือ่ เดือน
อินเทอร์ เน็ตยังแสดงให้ เห็นถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลังจากถอนตัว
ศักยภาพด้ านการเป็ นจุดนัด
ออกจากการต่ อสู้
พบของผู้ก่อการร้ ายทัว่ โลก
เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เข้ า
มามีบทบาทแทนที่สนามรบ ในฐานะที่เป็ นสถานที่นดั ประสาน
งานเพื่อร่ วมกันต่อสู้ในอุดมการณ์เดียวกัน
เมื่อสถานการณ์เป็ นเช่นนี ้ นักวิเคราะห์คงจะเข้ าใจได้ ว่าคน
หนุ่มสาวถูกปลูกฝั งแนวคิดหัวรุ นแรงผ่านโลกออนไลน์โดยไม่ต้อง
พบปะกับเพื่อนร่ วมอุดมการณ์ก่อการร้ ายคนอื่น ๆ ได้ อย่างไร
แม้ ในอดีตผู้ก่อการร้ ายจะใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นช่องทางใน
การเผยแพร่ สารแห่งความเกลียดชัง แต่ทกุ วันนี ้อินเทอร์ เน็ตมี

ศักยภาพมากขึ ้น ซึง่ รวมไปถึงความสามารถในการ
ค้ นหาบุคคล การปลูกฝั ง และการเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้ กลายมา
เป็ นผู้ก่อการร้ ายหน้ าใหม่ที่พร้ อมก่อเหตุอย่างเต็มที่ ด้ วยเหตุ
นี ้ การปลูกฝั งแนวคิดหัวรุ นแรงทางอินเทอร์ เน็ตจึงถือเป็ นวิธีการ
ปลูกฝั งแนวคิดหัวรุ นแรงด้ วยตัวเอง กระบวนการ “จากหน้ าจอ
คอมพิวเตอร์ ส่สู นามรบ” นี ้เป็ นภัยคุกคามครัง้ ใหญ่ และเราต้ อง
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของความพยายามในการต่อต้ านการก่อการ
ร้ ายอย่างสิ ้นเชิง

สนามรบต่อไป

ความสามารถของผู้ก่อการร้ ายในการหาสมาชิก การล้ างสมอง
การชักชวน และการใช้ คนหนุ่มสาวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความ
รุ นแรงในเชิงการเมืองได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างชนิดพลิกโฉม
นอกจากนี ้ ผู้ก่อการร้ ายยังแสดงให้ เห็นถึงความช�ำนาญใน
การแต่งข้ อความที่ใช้ เพื่อชักจูงคนหนุ่มสาว และความคิดอัน
แพรวพราวในด้ านการใช้ สื่อทางเทคโนโลยีเพื่อเข้ าถึงกลุ่มคน
หนุ่มสาวเหล่านัน้
ในสมรภูมินี ้ หลายหน่วยงานต่างฝ่ าฟั นเพื่อต่อต้ านและ
ควบคุมแนวโน้ มการเข้ าถึงคนหนุ่มสาวของผู้ก่อการร้ าย ในขณะ
ที่ผ้ กู ่อการร้ ายก�ำลังพัฒนากลยุทธ์ เพื่อพุ่งเป้าและดึงดู คนหนุ่ม
สาว แต่หน่วยงานต่อต้ านการก่อการร้ ายยังคงมุ่งใช้ ก�ำลังเข้ า
ปราบปรามเพื่อแก้ ไขปั ญหานี ้ ในสถานการณ์เช่นนี ้ หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลต่าง ๆ จ�ำเป็ นต้ องเข้ าใจถึงพลังความสัมพันธ์ ระหว่าง
คนหนุ่มสาวและการก่อการร้ าย ปั จจัยที่ควรค้ นคว้ าและพิจารณา
คือคุณลักษณะของคนหนุ่มสาวที่เข้ าร่ วมกับกลุ่มก่อการร้ ายและ
เหตุผลที่เข้ าร่ วม กระบวนการที่ผ้ กู ่อการร้ ายใช้ ในการปลูกฝั ง
แนวคิดหัวรุ นแรงและการล้ างสมองเมื่อสรรหาสมาชิกวัยหนุ่มสาว
และการตรวจสอบโครงการที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เพื่อการป้องกันไม่
ให้ คนหนุ่มสาวมีแนวคิดในเชิงสุดโต่งหรื อการก่อการร้ าย การ
ท�ำความเข้ าใจสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งในพื ้นที่และใช้ ขนตอนทั
ั้
งเชิ
้ งรุ ก เชิง
ป้องกัน และอย่างมีไหวพริ บเท่านันที
้ ่ประเทศชาติและภาครัฐจะ
สามารถด�ำเนินการเพื่อเอาชนะความท้ าทายนี ้ได้
สนามรบต่อไปที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการก่อการร้ ายอาจจะ
ไม่ได้ อยู่ในโลกภายนอก หากแต่เป็ นโลกของจิตใจและอารมณ์
ของคนหนุ่มสาว หากภาครัฐไม่สามารถปรับความคิดและความ
เข้ าใจของคนหนุ่มสาวเหล่านี ้ ไม่เพียงแค่ภาครัฐจะสูญเสียแรง
สนับสนุน แต่คนหนุ่มสาวเหล่านี ้อาจตังตนเป็
้
นศัตรู กบั ภาครัฐใน
อนาคตก็เป็ นได้ o
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นักรบต่างชาติ

ที่กลับคืนสู่
มาตุภูมิ

มาเลเซี ยใช้ยุทธศาสตร์ต่อต้านก่อการ
ร้ายแบบรอบด้านเพื่อหยุ ดยัง้ ภัยคุกคาม

เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 กลุม่ ติดอาวุธที่มีความเชื่อม
โยงกับรัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) ได้ ก่อเหตุยิงถล่มและ
วางระเบิดใกล้ สถานีรถประจ�ำทางในกรุงจาการ์ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เป็ นผลให้ มีผ้ เู สียชีวิตสี่ราย หลังจากนันไม่
้ นาน กลุม่
ไอซิสประกาศแสดงความรับผิดชอบว่าอยูเ่ บื ้องหลังการก่อเหตุ
ขว้ างระเบิดมือในไนท์คลับแห่งหนึง่ ใกล้ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ท�ำให้
มีผ้ บู าดเจ็บแปดราย นับเป็ นครัง้ แรกของประเทศมาเลเซียที่เกิด
การโจมโดยเชื่อมโยงกับกลุม่ ไอซิส หลังจากนัน้ ใน พ.ศ. 2560
กลุม่ ติดอาวุธที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากไอซิสได้ เข้ ายึดเมืองมา
ราวีทางตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นเวลานานกว่าห้ าเดือน ผู้คน
นับร้ อยเสียชีวิตและหวาดกลัวว่าไอซิสอาจพยายามแผ่ขยาย
อิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะถูกผลักดันออกจาก
ซีเรี ยและอิรัก
เมื่อไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ภัยคุกคามจากการโจมตีในอินโดแปซิฟิก
ของกลุม่ ไอซิสและนักรบต่างชาติที่มีความเชื่อมโยงกันซึง่ เดิน
ทางกลับมาจากซีเรี ยและอิรักเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ๆ อย่างไร
ก็ตาม นับตังแต่
้ ไอซิสปรากฏตัวขึ ้นครัง้ แรก มาเลเซียได้ ปรับใช้
มาตรการต่อต้ านการก่อการร้ ายที่ประสบความส�ำเร็ จอย่างมาก
ด้ านการจ�ำกัดขอบเขตของภัยคุกคามในลักษณะดังกล่าวภายใน
ประเทศ ตังแต่
้ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 ทางการมาเลเซียสกัด
แผนการโจมตีครัง้ ใหญ่ได้ 19 ครัง้ รวมถึงการโจมตีสถานบันเทิง
กลางคืนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ล้มเหลว ซึง่ จับกุมผู้ต้องสงสัย
ก่อการร้ ายได้ มากกว่า 340 คน เมื่อ พ.ศ. 2556 ทางการจับกุมผู้
ต้ องสงสัยได้ 4 ครัง้ ใน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ตัวเลขผู้ต้อง
สงสัยก่อการร้ ายที่จบั กุมได้ มีมากกว่า 100 คน นอกจากนัน้ ศาล
มาเลเซียนับว่าติดอันดับสูงในเรื่ องการพิพากษาลงโทษผู้ต้อง
สงสัยที่เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ ายมากที่สดุ โดยมีการพิพากษา
และตัดสินโทษจ�ำเลยมากกว่า 100 คนในรอบ 4 ปี ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม เหล่าผู้เชีย่ วชาญต่างให้ ความเห็นว่าเจ้ าหน้ าที่
ทหารและต�ำรวจทีต่ อ่ สู้กบั ภัยก่อการร้ ายทีล่ กุ ลามไปทัว่ นี ้ยังคง
ต้ องเฝ้าระวังต่อไป นักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่า ความพ่ายแพ้ ครัง้
26
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สมาชิกกองก�ำลังปฏิบัตกิ ารพิเศษของมาเลเซียและหน่ วยยุทธวิธีต่อต้ านการก่ อการร้ ายขั้นสู ง
ทีเ่ รียกว่ า วีเอที 69 มีส่วนร่ วมในการเฉลิมฉลองวันชาติ 60 ปี ในกัวลาลัมเปอร์ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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ยิง่ ใหญ่ของไอซิสทีม่ าราวี อาจท�ำให้ มนี กั รบต่างชาติระลอกใหม่หนีตาย
จากฟิ ลปิ ปิ นส์ไปกบดานในประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคอินโดแปซิฟิก นัก
วิเคราะห์ยงั กล่าวย� ้ำว่าภัยคุกคามต่อประเทศมาเลเซียยังอยูใ่ นระดับสูง
ส�ำหรับมาเลเซีย "ผมยกให้ กลุม่ รัฐอิสลามเป็ นภัยอันดับ 1 ของ
พ.ศ. 2561 เพราะแนวคิดของกลุม่ นี ้แพร่กระจายไปทัว่ โลก แม้ วา่ กลุม่ ผู้
มุง่ ร้ ายไม่มีดนิ แดนเป็ นของตัวเองแล้ ว แต่ยงั คงได้ รับการสนับสนุนจาก
หลายด้ านและมีผ้ เู ห็นอกเห็นใจมากมาย" นายอัยยุบข่าน ไมดิน พิท
เชย์ หัวหน้ าหน่วยต่อต้ านการก่อการร้ ายแห่งกรมต�ำรวจมาเลเซียกล่าว
กับส�ำนักข่าวแชนเนล นิวส์เอเชีย เมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
"เหตุการณ์ที่มาราวีในฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นภัยคุกคามใหญ่ที่สดุ อันดับสอง
เพราะไอซิสก�ำลังแผ่ขยายอิทธิพลไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้คนเข้ าร่วมกับกลุม่ เหล่านี ้ (กลุม่ ผู้สนับสนุนไอซิส) ในฟิ ลปิ ปิ นส์ เพราะ
ใกล้ กว่าและเข้ าถึงง่ายกว่าเมื่อเทียบกับซีเรี ย" นายอัยยุบข่านกล่าว
ทางการยืนยันว่ามีชาวมาเลเซียมากกว่า 50 คนเข้ าร่วมกับไอซิสใน
ซีเรี ย ตามการระบุของนายอัยยุบข่าน โดยตัวเลขที่แท้ จริ งอาจสูงกว่า
นี ้มาก กลุม่ ไอซิสจัดตังหน่
้ วยย่อยในซีเรี ยที่มีชื่อว่า คาติบาห์ นูซนั ตา
รา ซึง่ เป็ นหน่วยที่ประกอบด้ วยสมาชิกชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียที่
ย้ ายถิ่นฐานไปอยูใ่ นภูมิภาคดังกล่าว โดยทางการประมาณการว่ามีชาว
มาเลเซียอย่างน้ อย 20 คนเสียชีวิตในการต่อสู้ที่ซีเรี ย รวมถึงมือระเบิด
พลีชีพเก้ าราย
ในขณะเดียวกัน มีชาวมาเลเซียอย่างน้ อย 5 คนเดินทางไปยัง
มินดาเนาเพื่อเข้ าร่วมกลุม่ ก่อการร้ ายนับจนถึงปลาย พ.ศ. 2560 นาย
อัยยุบข่านกล่าวกับแชนเนล นิวส์เอเชีย อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชาว
มาเลเซียชื่อ นายมาหมุด อาหมัด ช่วยวางแผนและสนับสนุนเงินทุน
ให้ กบั การโจมตีที่มาราวีเป็ นมูลค่ามากกว่า 500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 16.2 ล้ านบาท) ซึง่ เสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างการยิง
ปะทะกับกองก�ำลังทหารฟิ ลปิ ปิ นส์
"การตายของนายมาหมุดอาจท�ำให้ ไอซิสสูญเสียท่อน� ้ำเลี ้ยงที่
ส�ำคัญในมินดาเนา" นายรอมเมล บันลาออย ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ

ทหารเฝ้ าระวังพืน้ ทีจ่ บั จ่ ายส� ำคัญในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังจากออสเตรเลีย
เตือนว่ าผู้ก่อการร้ ายอาจก�ำลังวางแผนโจมตี ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ก่อการร้ าย ซึง่ เป็ นผู้น�ำสถาบันวิจยั สันติภาพ ความรุนแรงและการ
ก่อการร้ ายแห่งฟิ ลปิ ปิ นส์ กล่าวกับหนังสือพิมพ์ เดอะนิ วยอร์ กไทมส์
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 "การตายของนายมาหมุด อาจสัน่ คลอน
การระดมทุนเพื่อการก่อการร้ ายในภูมิภาคอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ภัย
คุกคามจากการโจมตีของกลุม่ ก่อการร้ ายอื่น ๆ ยังคงมีอยูร่ อบตัว เรื่ อง
นี ้ยังไม่จบ"
ชาวมาเลเซียยังคงเดินทางไปยังมินดาเนาอย่างต่อเนื่อง นายอัย
ยุบข่านกล่าวว่าในช่วงครึ่งปี แรกของ พ.ศ. 2560 ต�ำรวจมาเลเซียจับกุม
ชาย 16 คนที่ต้องการเข้ าร่วมกับกลุม่ อะบูซยั ยาฟที่สนับสนุนไอซิส
ภัยคุกคามทางออนไลน์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ไอซิสพยายามรับสมัครสมาชิกใหม่ทางออนไลน์อย่างต่อ
เนื่อง ซึง่ บางครัง้ ได้ ผลดีสำ� หรับประเทศมาเลเซีย เช่น ไอซิสได้ เผยแพร่
วิดีโอหลายชิ ้นในภาษามาเลย์ผา่ นช่องอัลฮายัต มีเดีย เซ็นเตอร์ โดยมี
เป้าหมายในการหาสมาชิกชาวมาเลเซียเพื่อท�ำการโจมตีในมาเลเซีย
ไอซิสใช้ ชอ่ งทางสื่อสังคมอื่น ๆ รวมถึงการใช้ แอปการส่งข้ อความเข้ า
รหัสเพื่อปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรงให้ กบั ชาวมาเลเซีย
"แม้ แนวคิดรัฐเคาะลีฟะฮ์จะสาบสูญไปนานแล้ ว แต่ปัจจุบนั ไอซิ
สยังคงแสวงหาประโยชน์จากสื่อสังคมเพื่อหาสมาชิกใหม่ เผยแพร่
อุดมการณ์ และปลุกปั่ นให้ สมาชิกใหม่ ๆ ท�ำการโจมตีในประเทศของ
ตน" นายอัยยุบข่านกล่าวกับเบอร์ นามา ซึง่ เป็ นส�ำนักข่าวของรัฐบาล
มาเลเซีย หลังจากที่ปรากฏหลักฐานว่ามีการจับกุมสมาชิกกลุม่ ไอซิส
สามคนใน พ.ศ. 2560 ในรัฐกลันตัน ซึง่ ต้ องสงสัยว่าก�ำลังวางแผนใช้
ระเบิดแสวงเครื่ องโจมตีในงานเทศกาลเบทเทอร์ เบียร์ เฟสติวลั พ.ศ.
2560 และเป้าหมายอื่น ๆ บริ เวณเมืองกลังวัลเลย์ "คนเหล่านี ้ได้ รับ
อิทธิพลมาจากอุดมการณ์ดงั กล่าว และเรี ยนรู้วิธีการท�ำระเบิดจาก
เว็บไซต์ของไอซิส" นายอัยยุบข่านกล่าว
"อุดมการณ์ของไอซิสนับวันยิ่งเข้ าถึงได้ งา่ ยโดยไม่ต้องไปถึงซีเรี ย
หรื อสรรหาสมาชิกใหม่ผา่ นการพบปะแบบตัวต่อตัวอีกต่อไป" นายอัย
ยุบข่านกล่าวกับเบอร์ นามา
ในการต่อสู้กบั ไอซิสทางโลกออนไลน์ มาเลเซียได้ จดั ตังโครงการ
้
ระดับภูมิภาคใน พ.ศ. 2559 ซึง่ มีชื่อว่า ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้ านข้ อความ
ปลุกระดมทางดิจิทลั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารนี ้ช่วยหยุดยังความพยายามใน
้
การเข้ าถึงผู้คนและการสรรหาสมาชิกของไอซิสและกลุม่ ติดอาวุธอื่น ๆ
ในภูมิภาค นายนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรี มาเลเซียในขณะนัน้ กล่าว
ระหว่างการปราศรัยในการประชุมสมาคมต�ำรวจประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ตามรายงานของเดอะมาเลย์เมลออนไลน์
"สิง่ ส�ำคัญคือศูนย์ปฏิบตั กิ ารนี ้ต้ องใช้ ประโยชน์จากงานศึกษาวิจยั
ที่พิสจู น์ให้ เห็นว่ากลุม่ ไอซิสไม่ได้ มี "ความเป็ นอิสลาม" ตามที่กล่าวอ้ าง
ไว้ เลยแม้ แต่น้อย" นายราซักกล่าว "นอกจากนี ้ สิง่ ส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ คือหน่วยงานก�ำกับดูแลทังหมดของเรา
้
ไม่วา่ จะเป็ นผู้ชี ้ขาดทาง
ศาสนาอิสลาม คณะกรรมการสื่อ พลเมืองหนุม่ สาวของเราที่มีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีสื่อสังคมเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของ
ชีวิต ทุกฝ่ ายต้ องร่วมมือร่วมใจกันท�ำให้ สารที่ศนู ย์ปฏิบตั ิการนี ้ส่งออก
ไปสัมฤทธิ์ผล มีความโน้ มน้ าว และเป็ นจริ ง"
ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้ องร่วมกันว่า เนื่องจากภัยคุกคามบนโลก
ออนไลน์เป็ นสิง่ ที่ไร้ พรมแดน การแบ่งปั นข้ อมูลจึงมีความส�ำคัญมากขึ ้น

นายอัยยุบข่านกล่าวว่ารัฐบาลมาเลเซียและกรมต�ำรวจมาเลเซียก�ำลัง
ประสานงานกับนานาประเทศเพื่อปรับปรุงรูปแบบการแบ่งปั นข้ อมูล
โดยจะเปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ ควบคุมตัว
และส่งตัวนักรบต่างชาติเหล่านี ้กลับไปยังประเทศต้ นทาง ตามรายงาน
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ของเว็บไซต์ themalaymailonline.com
"เราต้ องแบ่งปั นข่าวกรองร่วมกัน มิเช่นนัน้ เราจะตรวจจับผู้ต้องสงสัย
ก่อการร้ ายได้ อย่างไร" นายอัยยุบข่านกล่าวถาม
"เรากังวลเพราะหากไม่มีข้อมูลข่าวกรอง เราคงไม่สามารถตรวจ
จับและเอาชนะการโจมตีของไอซิสได้ แน่นอน" นายอัยยุบข่านกล่าวกับ
เบอร์ นามา

ต่อมาใน พ.ศ. 2558 มาเลเซียออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอ�ำนาจ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจสามารถจับกุมและกักขังผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็ นผู้
ก่อการร้ าย กฎหมายดังกล่าว ได้ แก่ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการป้องกัน
การก่อการร้ าย และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยมาตรการพิเศษเพื่อจัดการ
กับการก่อการร้ ายในต่างประเทศ นอกจากนี ้ มาเลเซียได้ เข้ าร่วมคณะ
ท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงินระหว่างประเทศเมื่อ
พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยปราบปรามการสนับสนุนเงินทุนให้ กบั ผู้ก่อการร้ าย
นอกจากนี ้ มาเลเซียยังประสานงานกับออสเตรเลียและประเทศ
อื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสกัดการสนับสนุนเงินทุนให้ กบั
ไอซิสและกลุม่ ก่อการร้ ายอื่น ๆ คณะกรรมการนี ้มีชื่อว่า คณะท�ำงาน
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการต่อต้ านการสนับสนุนเงินให้ กบั การ
่
แนวทางทีสร้างสรรค์
ก่อการร้ าย โดยจะ "ค้ นหาและก�ำจัดท่อน� ้ำเลี ้ยงของกลุม่ ก่อการร้ าย
มาเลเซียพิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่าเป็ นประเทศผู้บกุ เบิกในการน�ำมาตรการ
โดยตรง" ด้ วยการปิ ดกันระบบการเงิ
้
นระหว่างประเทศของกลุม่ ก่อการ
ต่อต้ านการก่อการร้ ายไปใช้ มาเลเซียเป็ นประเทศแนวหน้ าด้ านการต่อ ร้ ายและแหล่งทุนอื่น ๆ นายไมเคิล คีแนน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ต้ านการก่อการร้ ายมาเป็ นเวลานาน ได้ ปรับใช้ แนวทางหลายแง่มมุ ที่
ยุตธิ รรมออสเตรเลีย กล่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ประกอบด้ วยกลยุทธ์ หลากหลายรูปแบบ
พ.ศ. 2560 ในการประชุมการต่อต้ านการสนับสนุนเงินให้ กบั การ
มาเลเซียเชื่อมัน่ มาอย่างยาวนานว่า การต่อสู้กบั ผู้ก่อการร้ าย
ก่อการร้ ายครัง้ ที่สาม ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์ เดอะสเตรตส์
จ�ำเป็ นต้ องอาศัยแนวทางของสังคมที่ด�ำเนินไปในทิศทางเดียวกัน นอก ไทมส์ นายอาห์หมัด ซาฮิด ฮามิดี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
เหนือจากวิธีการแก้ ไขภัยคุกคามของหน่วยงานทหารและต�ำรวจ ก่อน
ของมาเลเซียกล่าวว่า "ในการหยุดยังเครื
้ อข่ายการก่อการร้ ายอย่างมี
ที่จะมีการโจมตีของไอซิส มาเลเซียได้ ปรับใช้ แนวทางริ เริ่ มต่าง ๆ เพื่อ
ประสิทธิภาพ เราต้ องตัดท่อน� ้ำเลี ้ยงทุกรูปแบบ" ตามรายงานของ เดอะ
ลบล้ างแนวคิดหัวรุนแรงของบุคคลเพื่อให้ โอกาสกลับเข้ าสูส่ งั คมอีก
สเตรตส์ไทมส์
ครัง้ โครงการต่าง ๆ ของแนวทางนี ้ด�ำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี ้ มาเลเซียยังพัฒนาขีดความสามารถด้ านการระงับการ
และกระทรวงศึกษาธิการ พร้ อมทังอาศั
้ ยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ก่อการร้ ายในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นายนา
ทัณฑสถานและสถาบันสอนศาสนาต่าง ๆ จนประสบความส�ำเร็จเป็ น
จิบ ราซัก นายกรัฐมนตรี มาเลเซียในขณะนัน้ ได้ ก่อตังหน่
้ วยปฏิบตั กิ าร
อันดับต้ น ๆ ข้ อมูลสถิตทิ ี่มีอยูร่ ะบุ ในระหว่าง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.
พิเศษแห่งชาติขึ ้น โดยผสานบุคลากรจากกองทัพ ต�ำรวจ และหน่วยงาน
2555 มาเลเซียบ�ำบัดผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ าย 229 คนในโครงการ
บังคับใช้ กฎหมายทางทะเลมาเลเซียเพื่อท�ำการตอบสนองเชิงประสาน
ต่าง ๆ และพบว่า 7 คนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการก่อการร้ ายในเวลาต่อ งานเกี่ยวกับการก่อการร้ าย จากนันในเดื
้
อนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
มา ทางการมาเลเซียวางแผนน�ำชาวมาเลเซียที่ถกู ไอซิสปลูกฝั งแนวคิด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมาเลเซียประกาศแผนการจัดตังหน่
้ วยต่อ
หัวรุนแรงเข้ ารับการบ�ำบัดในโครงการที่คล้ ายกับโครงการที่ชว่ ยบ�ำบัด
ต้ านการก่อการร้ ายแห่งสหพันธรัฐใหม่ ตามรายงานของ เดอะสเตรตส์
พลเรื อนที่ถกู กลุม่ ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ ปลูกฝั งแนวคิดหัวรุนแรง
ไทมส์ โดยหน่วยดังกล่าวจะมีเจ้ าหน้ าที่ 500 นาย หรื อมากกว่าสองเท่า
ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำว่า การรณรงค์ขา่ วสารสาธารณะและโครงการ
ของเจ้ าหน้ าที่ 200 นายที่ถกู ดึงตัวมาจากกองก�ำลังในรัฐต่าง ๆ เพื่อ
เพื่อการศึกษาต่าง ๆ อาจช่วยหยุดยังไม่
้ ให้ ผ้ คู นถูกปลูกฝั งแนวคิดหัว
สนับสนุนหน่วยต่อต้ านการก่อการร้ ายที่มีอยู่
รุนแรง "เราต้ องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทางศาสนาเพื่ออธิบาย
"การจัดตังหน่
้ วยใหม่นี ้เกิดขึ ้นอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ สาธารณชนทราบเกี่ยวกับการบิดเบือนและการตัดทอนเนื ้อหาในค�ำ เมื่อภัยคุกคามการก่อการร้ ายเกิดในภูมิภาคนี ้บ่อยขึ ้น มาเลเซียต้ องการ
สอนบางอย่างของคัมภีร์อลั กุรอาน" นายอัยยุบข่านกล่าวกับเว็บไซต์
บุคลากรที่ผา่ นการฝึ กฝนมากขึ ้น เพื่อดูแลประเทศให้ ปลอดภัยจากกลุม่
ฟรี มาเลเซียทูเดย์ และกล่าวว่าสถานศึกษาอาจต้ องเพิ่มวิชาต่าง ๆ ใน
แนวคิดหัวรุนแรงและคตินิยมสุดโต่ง รวมถึงสงครามที่ปะทะกับกลุม่ รัฐ
หลักสูตรเพื่อแก้ ไขภัยคุกความของแนวคิดสุดโต่ง
อิสลาม" แหล่งข้ อมูลกล่าวกับ เดอะสเตรตส์ไทมส์
ในท�ำนองเดียวกัน ก่อนที่ไอซิสจะปรากฏตัวเมื่อ พ.ศ. 2557 สภา
มาเลเซียยังสนับสนุนสถาบันต่าง ๆ ภายในเขตแดนเพื่อปราบปราม
นิตบิ ญ
ั ญัตขิ องมาเลเซียได้ ออกกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้ านการก่อการ ภัยคุกคามดังกล่าว รวมถึงศูนย์กษัตริ ย์ซลั มานเพื่อสันติภาพระหว่าง
ร้ ายที่ปรับให้ ทนั สมัยภายใต้ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกระท�ำผิดด้ าน
ประเทศ และศูนย์ภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อต้ านการ
ความมัน่ คงและมาตรการพิเศษ โดยกฎหมายฉบับนี ้จะเพิ่มข้ อก�ำหนด ก่อการร้ าย
ส�ำหรับการกระท�ำผิดและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย
แนวทางที่ครอบคลุมของมาเลเซียเพื่อต่อต้ านการก่อการร้ ายท�ำ
ลงในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ เช่น พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วย หน้ าที่เป็ นแบบอย่างส�ำหรับภูมิภาคเพื่อการปราบปรามไอซิส กฎหมาย
การกระท�ำผิดด้ านความมัน่ คงและมาตรการพิเศษก�ำหนดบทลงโทษ
ที่เข้ มงวดของมาเลเซีย การแบ่งปั นข่าวกรอง และความพยายามด้ าน
ส�ำหรับการกระท�ำที่เป็ นการสนับสนุนผู้ก่อการร้ าย การช่วยเหลือผู้
การบังคับใช้ กฎหมายอย่างระแวดระวัง ร่วมกับการตอบโต้ ข้อความ
ก่อการร้ าย และการสนับสนุนเงินให้ กบั การก่อการร้ าย โดยจะมีโทษ
ปลุกระดมทางออนไลน์ การศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ รวมถึงโครงการก�ำจัด
สถานหนัก ซึง่ รวมถึงโทษประหารชีวิตในบางกรณีส�ำหรับผู้ที่กระท�ำ
แนวคิดหัวรุนแรง ล้ วนมุง่ แก้ ปัญหาการก่อการร้ ายจากทุกฝ่ าย และช่วย
ความผิดดังกล่าว
ให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมกิจกรรมดังกล่าวอย่างได้ ผล o
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จี
น
จักรวรรดินยิ มเจ้าหนี้
นายพรหม เชลลานีย์

การกูย้ มื จากรัฐบาล
จีนท�ำให้แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอ�ำนาจอธิปไตยของ
ประเทศผูร้ บั ตกอยูใ่ น
ความเสี่ยง

เช่นเดียวกับมหาอ�ำนาจจักรวรรดิยโุ รปที่ใช้การ
ทูตแบบนาวิกานุภาพ จีนก็ก�ำลังใช้ ความเป็ นเจ้ าหนี ้แห่งรัฐเพื่อ

ชักใยประเทศอื่น ๆ ดังที่การส่งมอบท่าเรื อเชิงยุทธศาสตร์ แฮมบันโตตา
ของศรี ลงั กา แสดงให้ เห็น ประเทศต่าง ๆ ที่ตกเป็ นลูกหนี ้จักรวรรดิยกั ษ์
ใหญ่แห่งใหม่อย่างจีนเสี่ยงต่อการสูญเสียสินทรัพย์ทางธรรมชาติรวมถึง
อ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ศรีลงั กาไม่สามารถช�ำระหนี ้ทีม่ ภี าระ
ผูกพันเกินควรให้ แก่จีน จึงต้ องส่งมอบท่าเรือแฮมบันโตตา ทีม่ ที ำ� เลทาง
ยุทธศาสตร์ ให้ แก่ยกั ษ์ ใหญ่แห่งเอเชียอย่างเป็ นทางการ ซึง่ เป็ นการได้ มา
ซึง่ ดินแดนส�ำคัญส�ำหรับโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทางของจีน ซึง่ นาย
สี จิ ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเรียกว่า “โครงการแห่งศตวรรษ” และเป็ นการ
พิสจู น์ให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของการฑูตเชิงกับดักหนี ้ของจีน

ชาวศรีลงั กาหลายร้ อยคนประท้ วงแผนงานของรัฐบาล เรื่องการปล่ อยเช่ าท่ าเรือแฮมบันโตตาให้ กบั กิจการร่ วมค้ าทีจ่ นี เป็ นผู้
ควบคุมเพือ่ แลกเปลีย่ นกับการกู้ยมื เงินก้ อนใหญ่ เพือ่ สร้ างท่ าเรือ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ยิง่ ไปกว่านัน้ ตามทีป่ ระสบการณ์ของศรีลงั กาแสดงให้ เห็นเป็ น
ตัวอย่าง จะเห็นได้ วา่ การสนับสนุนทางการเงินจากจีนสามารถ
ท�ำให้ ประเทศ “พันธมิตร” สัน่ คลอน แทนทีจ่ ะเป็ นการให้ สทิ ธิ์หรือ
การกู้ยมื แบบสัมปทาน จีนให้ ก้ ยู มื ในโครงการใหญ่ทอี่ ตั ราตลาด
โดยปราศจากความโปร่งใส และการประเมินผลกระทบทางสภาพ
แวดล้ อมหรือสังคมก็ยงิ่ น้ อยกว่านันมาก
้
ดังทีน่ ายเร็กซ์ ทิลเลอร์ สนั
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในขณะนันแสดง
้
ความเห็นเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ว่า จีนมุง่ ก�ำหนด “บทบาท
และบรรทัดฐานของตน” ด้ วยโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง
ในการเพิม่ ความแข็งแกร่งให้ กบั สถานะของตนมากยิง่ ขึ ้น จีน
กระตุ้นให้ บริษทั ต่าง ๆ ของตนประมูลซื ้อท่าเรือทีส่ ำ� คัญเชิงยุทธศาสตร์
ทังหมดเมื
้
อ่ เป็ นไปได้ ท่าเรือไพรีอสั ในเมดิเตอร์เรเนียน ซึง่ บริษทั จีน
กว้ านซื ้อด้ วยเงินจ�ำนวน 436 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.47 หมืน่
ล้านบาท) จากกรีซทีป่ ระสบภาวะปั ญหาการเงินใน พ.ศ. 2559 จะใช้
เป็ น “หัวเรือมังกรหลัก” ของโครงการหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทางในยุโรป
จากการใช้ อิทธิพลทางการเงินในลักษณะนี ้ จีนมุง่ บรรลุทงั ้
สองเป้าหมายในคราวเดียว เป้าหมายแรก จีนต้ องการแก้ ไขก�ำลัง
การผลิตส่วนเกินภายในประเทศโดยเพิ่มการส่งออก เป้าหมายที่
สอง จีนคาดหวังที่จะยกระดับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึง
ขยายอิทธิพลทางการฑูต ครอบง�ำแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่ง
เสริ มการใช้ เงินตราจีนในต่างประเทศ และได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้ องผ่านทางอ�ำนาจอื่น ๆ

วิธีการเข้ าครอบครองเหยื่อของจีนที่แฮมบันโตตาเป็ นเรื่ อที่นา่
ขัน ในความสัมพันธ์กบั ประเทศที่เล็กกว่า เช่น ศรี ลงั กา จีนเลียน
แบบแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ตนเคยตกเป็ นเหยื่อในยุคล่าอาณานิคมของ
ยุโรป ซึง่ เริ่ มต้ นด้ วยสงครามฝิ่ นเมื่อ พ.ศ. 2382-2403 และสิ ้นสุด
เมื่อคอมมิวนิสต์ยดึ อ�ำนาจใน พ.ศ. 2492 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาอันขมขื่น
ที่จีนเรี ยกว่า “ศตวรรษแห่งความอัปยศ”
ใน พ.ศ. 2540 จีนเรียการฟื น้ ฟูอำ� นาจอธิปไตยเหนือฮ่องกงหลัง
จากการปกครองของสหราชอาณาจักรนานกว่าศตวรรษว่า เป็ นการ
แก้ ไขความอยุตธิ รรมทางประวัตศิ าสตร์ ให้ ถกู ต้ อง แต่กระนัน้ จีน
ก�ำลังสร้ างความกดดันในลักษณะอาณานิคมรูปแบบใหม่ของฮ่องกง
ดังปรากฏทีแ่ ฮมบันโตตา ซึง่ เห็นได้ ชดั เจนว่า ค�ำมัน่ สัญญาของนาย
สีวา่ ด้ วยเรื่อง “การคืนอ�ำนาจครัง้ ยิง่ ใหญ่แห่งชาติจนี ” ไม่อาจรอดพ้ น
จากการกัดเซาะอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศทีเ่ ล็กกว่า
เช่นเดียวกับมหาอ�ำนาจจักรวรรดิยโุ รปทีใ่ ช้ การทูตแบบนาวิกานุ
ภาพเพือ่ เปิ ดตลาดใหม่และล่าอาณานิคม จีนก�ำลังใช้ หนี ้ภาครัฐเพือ่
บีบประเทศอืน่ ๆ ให้ ทำ� ตามความต้ องการของตนโดยไม่ต้องยิงปื น
แม้ แต่นดั เดียว ดังเช่นการทีส่ หราชอาณาจักรส่งออกฝิ่ นไปยังจีน ข้ อ
เสนอเงินกู้ยมื ของจีนคือสิง่ เสพติด เพราะจีนเลือกโครงการตามมูลค่า
ทางยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึง่ อาจได้ ผลตอบแทนในระยะสันที
้ ไ่ ม่เพียง
พอส�ำหรับประเทศต่าง ๆ เพือ่ จ่ายหนี ้ วิธีนี ้ช่วยให้ จนี เพิม่ ความได้
เปรียบทีส่ ามารถใช้ เพือ่ บังคับให้ ผ้ กู ้ ยู มื แลกเปลีย่ นหนี ้กับหุ้นทุน และ
เป็ นการขยายเขตครอบคลุมทัว่ โลกของจีนโดยการวางหลุมพราง

บุคลากรของกองทัพปลดแอกประชาชนชาวจีนเข้ าร่ วมพิธีเปิ ดฐานทัพใหม่ ของจีนในจิบูตเี มือ่ เดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โดยทีจ่ นี เคลือ่ นก�ำลังพลไปเรียบร้ อยแล้ ว เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
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ท่าเรือพาณิชย์และกองทัพเรือแบบใช้ได้สองทางของจีน

จีน

ไพรีอสั
(กรีซ)
กวาดาร์
(ปากีสถาน)
จีบูตี
เซาตูเม
และปรินซี ปี

เซเชลส์ *

แฮมบันโตตา
(ศรีลงั กา)

ยืนยันแล้ว

อาจเป็นได้

การเข้าเทียบท่าของกองทัพเรือ ณ ท่าเรือที่จนี ครอบครอง
เป็นสิ่งที่เป็นที่จบั ตามอง

การใช้ ได้ สองทาง หมายถึงท่าเรื อที่จีนเป็ นเจ้ าของหรื อลงทุนที่ได้ รับการยืนยันหรื อวางแผนให้ มีสว่ นร่วมในการใช้ งานทังทางพาณิ
้
ชย์และทางทหาร
* จีนไม่ได้ ลงทุนในท่าเรื อ แต่กองทัพเรื อใช้ สถานที่ของเซเชลส์ในการด�ำเนินงานต่อต้ านการกระท�ำอันเป็ นโจรสลัดในมหาสมุทรอินเดีย
** สหรัฐอเมริ กาแสดงความกังวลเรื่ องความเป็ นไปได้ ในการใช้ ทา่ เรื อดาร์ วินที่จีนครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร

ประเทศต่าง ๆ ทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ ให้ ตกเป็ นทาสภาระหนี ้
แม้ กระทัง่ ข้ อตกลงการให้ เช่าท่าเรื อแฮมบันโตตา 99 ปี ก็ยงั
สะท้ อนถึงการที่จีนเคยถูกบังคับให้ ปล่อยเช่าท่าเรื อต่าง ๆ ของตน
ให้ กบั มหาอ�ำนาจอาณานิคมตะวันตก โดยอังกฤษเช่าเขตดินแดน
ใหม่จากจีนเป็ นเวลา 99 ปี ใน พ.ศ. 2441 ซึง่ ส่งผลให้ แผ่นดินใหญ่
ของฮ่องกงขยายไปร้ อยละ 90 อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลง 99 ปี ก�ำหนด
ขึ ้นเพื่อช่วยกู้หน้ าเชื ้อสายราชวงศ์ชิงหรื อราชวงศ์แมนจูเพียงเท่านัน้
ในความเป็ นจริ งเชื่อว่าเป็ นการครอบครองโดยถาวร
ในขณะนี ้ จีนก�ำลังใช้ แนวคิดการปล่อยเช่าของจักรวรรดิระยะ
99 ปี ในดินแดนที่หา่ งไกล ข้ อตกลงการเช่าแฮมบันโตตาของจีน
ได้ รับการลงนามในฤดูร้อน พ.ศ. 2560 รวมถึงค�ำมัน่ สัญญาที่จีน
จะลดปริ มาณหนี ้ของศรี ลงั กาจ�ำนวน 1.1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 3.6 หมื่นล้ านบาท) ใน พ.ศ. 2558 บริ ษัทจีนท�ำสัญญา
เช่า 99 ปี ที่ทา่ เรื อน� ้ำลึกดาร์ วินของออสเตรเลีย ซึง่ เป็ นถิ่นฐานของ
นาวิกโยธินสหรัฐอเมริ กามากกว่า 1,000 นาย ด้ วยเงิน 388 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.3 หมื่นล้ านบาท)
ในท�ำนองเดียวกัน หลังจากจีบตู เี ป็ นหนี ้ก้ อนโตจากการยืมเงิน
หลายพันล้ านเหรียญ ใน พ.ศ. 2560 จีนก่อตังฐานทั
้
พต่างประเทศใน
ประเทศเล็ก ๆ แต่มชี ยั ภูมทิ ดี่ แี ห่งนี ้โดยห่างออกไปเพียงไม่กไี่ มล์จาก
ฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นฐานทัพถาวรแห่งเดียวในแอฟริกา จิ

ดาร์วนิ **
(ออสเตรเลีย)

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

วอลวิสเบย์
(นามิเบีย)

แนวปะการังรู ปวงแหวน
ในทะเลจีนใต้

ที่มา: ไฟแนนเชียลไทมส์

บูตตี กหลุมพรางวิกฤตการณ์หนี ้ และไม่มที างเลือกอืน่ นอกจากให้ จนี
เช่าทีด่ นิ ในราคา 20 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 650 ล้ านบาท) ต่อ
ปี นอกจากนี ้ จีนยังชิงความได้ เปรียบจากเติร์กเมนิสถาน ในเรื่องท่อ
ส่งแก๊ สธรรมชาติ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของจีน
ประเทศอืน่ ๆ อีกหลายประเทศตังแต่
้ อาร์เจนตินาจนถึงนามิเบีย
ไปจนถึงลาว ถูกหลอกให้ ตดิ ดักหนี ้จีน จนต้ องจ�ำใจเผชิญกับตัวเลือก
ทีเ่ จ็บปวดเพือ่ หลีกเลีย่ งการขาดช�ำระหนี ้ เคนยาแบกรับหนี ้สินทีย่ มื
จากจีนจนตอนนี ้อาจต้ องมอบท่าเรือมอมบาซาอันพลุกพล่านซึง่ เป็ น
ทางเข้ าสูแ่ อฟริกาตะวันออกให้ กบั จีน ดังกรณีของแฮมบันโตตา
ประสบการณ์เหล่านี ้น่าจะเป็ นค�ำเตือนว่าโครงการหนึง่ แถบ
หนึง่ เส้ นทางเป็ นโครงการลักษณะจักรวรรดินิยม ซึง่ มุง่ ให้ บงั เกิด
ผลต่ออาณาจักรกลางที่เล่าขานที่สืบต่อกันมานาน ประเทศที่ตก
เป็ นทาสหนี ้ของจีนมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทังสิ
้ นทรัพย์ทาง
ธรรมชาติอนั ทรงคุณค่าและอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ ยักษ์ ใหญ่
แห่งจักรวรรดิใหม่แห่งนี ้มีหมัดเหล็กภายใต้ ถงุ มือก�ำมะหยี่ที่พร้ อม
จะขูดรี ดชีวิตของประเทศที่เล็กกว่า o
บทความนี ้ตีพิมพ์ซ� ้ำโดยได้ รับอนุญาตจากโปรเจค ซินดิเคท ซึง่ เป็ นองค์กรสื่อสากลที่ตีพิมพ์และ
ขายข่าวค�ำวิจารณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ทัว่ โลก บทความนี ้ตีพิมพ์ครัง้ แรกใน
เว็บไซต์ของโปรเจค ซินดิเคท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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การกลับคืนถิน่ ของ

ชาวโรฮีนจา
นักรณรงค์สทิ ธิกล่าวว่าความโปร่งใส
และความปลอดภัย คือหัวใจสูค่ วาม
ส�ำเร็จของการคืนถิน่
เจ้ าหน้ าที่ ฟอรัม
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อ

งค์การหประชาชาติเรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า
“กลุม่ คนที่ถกู ปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ ายที่สดุ ใน
โลก” ชาวมุสลิมโรฮีนจาจากพม่าจ�ำนวนหลาย
แสนคนซึง่ รวมถึงสตรี เด็ก ทารกและผู้สงู อายุ
อพยพหนีไปอาศัยอยูใ่ นเมืองที่เต็มไปด้ วยเต็นท์
ที่พกั ในบังกลาเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ า
กับทหารและต�ำรวจในประเทศบ้ านเกิดของตน
ตามข้ อมูลของรัฐบาลบังกลาเทศ ชาวโรฮีนจา
ในบังกลาเทศมีจ�ำนวนมากถึง 1 ล้ านคนในช่วง
ปลาย พ.ศ. 2560 ท�ำให้ คา่ ยผู้อพยพรับมือไม่
ไหว และผู้อพยพเริ่ มออกไปอาศัยอยูน่ อกค่ายใน
ที่พกั พิงชัว่ คราว โดยในบางครัง้ ไม่มีสงิ่ จ�ำเป็ นใน
การด�ำรงชีวิตใด ๆ นอกจากเสาไม้ ไผ่และผ้ าใบ

อย่างไรก็ดี การแก้ ไขหนึง่ ในวิกฤตที่เร่งด่วนที่สดุ ในภูมิภาคอินโด
แปซิฟิกนี ้อาจท�ำได้ ส�ำเร็จในอีกไม่นาน ในการเจรจาทวิภาคีที่ก�ำลัง
ด�ำเนินอยู่ บังกลาเทศและพม่าบรรลุข้อตกลงเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2561 เพื่อส่งชาวโรฮีนจากลับพม่า โดยจะด�ำเนินการในช่วง
ระยะเวลาสองปี รัฐบาลของทังสองประเทศได้
้
แถลงว่า บังกลาเทศ
จะจัดตังค่
้ ายทางผ่านห้ าแห่งในบริ เวณชายแดน และพม่าจะจัดตัง้
ศูนย์รับรองสองแห่งในฝั่ งพม่า โดยพม่า “กล่าวย� ้ำถึงความมุง่ มัน่ ที่
จะยับยังการหลั
้
ง่ ไหลของชาวพม่าไปยังบังกลาเทศ” แถลงการณ์
ของกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศระบุ

ความปลอดภัยส�ำคัญกว่ าความรวดเร็ว

กล่าวกันว่าวิกฤตเริ่ มหลังกบฏชาวโรฮีนจาเข้ าท�ำร้ ายด่านรักษา
ความปลอดภัยของต�ำรวจเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท�ำให้
ฝ่ ายทหารโต้ ตอบอย่างรุนแรง องค์การแพทย์ไร้ พรมแดนกล่าวว่า
ชาวมุสลิมโรฮีนจาอย่างน้ อย 6,700 คนเสียชีวิตในเดือนแรกของ
ผู้อพยพชาวมุสลิมโรฮีนจาข้ ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศใกล้ แม่ น�ำ้ นาฟ
ระหว่ างเดินทางไปยังค่ ายผู้อพยพทีห่ นาแน่ น เก็ตตี ้อิมเมจ
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แสวงหาที่พักที่ปลอดภัยในบังกลาเทศ

ชาวโรฮี นจากหลายแสนคนได้ เดินทางออกจากภูมิล�ำเนาในรั ฐยะ
ไข่ เพื่อมายังเขตค็อกซ์ บาซาร์ ในเมืองจิตตะกอง บังกลาเทศ

บัง กลาเทศ

อิ น เ ดี ย
จี น

ธากา

จิตตะกอง
ค็อกซ์
บาซาร์
อ่ า ว เ บ ง ก อ ล
รั ฐ
ยะไข่

ซิ ตตเว

พ ม่ า
เนปยีดอ

เด็กชาวโรฮีนจามองค่ ายผู้
อพยพจากเนินเขาใกล้ เขตค็
อกซ์ บาซาร์ บังกลาเทศ

ลาว

รอยเตอร์

ไทย
ที่มา: อัล-จาซีรา

หมู่บ้านที่ถูกท�ำลาย
ในรั ฐยะไข่
บัง กลาเทศ

พ ม่ า

ยะไข่
อ่ า ว
เบงกอล

ข้ อมูลหลัก:
หมู่บ้านที่ถูกท�ำลาย 288 แห่ง
หมู่บ้านที่ไม่ได้ ถูกท�ำลาย 578 แห่ง
ที่มา: ฮิวแมน ไรท์ วอตช์ 25 สิงหาคม-25 กันยายน พ.ศ. 2560
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X

10 กิ โลเมตร

การปราบล้ าง ซึง่ องค์การสหประชาชาติประณามว่าเป็ นการฆ่าล้ าง
เผ่าพันธุ์ ผู้คนมากกว่า 650,000 คน ได้ หลบหนีความรุนแรงตังแต่
้
เกิดเรื่ องการใช้ ความรุนแรงมากขึ ้นที่ผา่ นมา นับถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2561 บังกลาเทศได้ รับผู้อพยพชาวโรฮีนจามากกว่า 1 ล้ าน
คนที่อาศัยอยูใ่ นค่ายใกล้ พรมแดนบังกลาเทศ-พม่า ตามรายงานใน
หนังสือพิมพ์ เดอะไทมส์ออฟอิ นเดีย
“จนถึงปั จจุบนั เราได้ ขึ ้นทะเบียนชาวโรฮีนจาแล้ ว 1,004,742 คน
โดยชาวโรฮีนจาได้ รับบัตรทะเบียนที่มีข้อมูลชีวภาพ" พล.จ. ซัยดูร์
ราห์มาน แห่งกองทัพบกบังกลาเทศผู้ดแู ลโครงการขึ ้นทะเบียนกล่าว
แต่ยงั มีอีกหลายพันคนที่ต้องได้ ขึ ้นทะเบียน
ขณะที่ความกดดันที่เกิดจากการหลัง่ ไหลเข้ าประเทศของ
คน 1 ล้ านคน ได้ ปลุกกระแสความฉุกเฉินของโครงการคืนถิ่น ผู้
สังเกตการณ์นานาชาติด้านสิทธิมนุษยนชนกล่าวว่าความปลอดภัย
ของผู้ลี ้ภัยควรเป็ นเรื่ องส�ำคัญที่สดุ โฆษกข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่ง
สหประชาชาติกล่าวว่า ชาวโรฮีนจาต้ องกลับคืนถิ่น บนพื ้นฐานความ
สมัครใจและเมื่อเชื่อว่าปลอดภัยเท่านัน้ “เราต้ องรับมือกับความ
ท้ าทายส�ำคัญอีก” นายอังเดร มาเฮซิก โฆษกข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่ง
สหประชาชาติกล่าวตามการรายงานของส�ำนักข่าวรอยเตอร์ “ซึง่ รวม
ถึงการตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าชาวโรฮีนจาได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในพื ้นที่ดงเดิ
ั ้ ม ได้ รับค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนต้ องการ
และทราบว่าตนอยูใ่ นที่ที่ปลอดภัย”
สหรัฐอเมริ กาได้ แสดงความห่วงกังวลในลักษณะเดียวกัน
“ส�ำหรับเราแล้ ว เงื่อนเวลาส�ำคัญน้ อยกว่าการที่ผ้ คู นจะสามารถ
กลับบ้ านได้ อย่างปลอดภัยและโดยสมัครใจ” นางเฮเธอร์ นอเอิร์ท
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าว นางนอเอิร์ทได้ ไปเยือน
ภูมิภาคเมื่อ พ.ศ. 2560 และตังข้
้ อสังเกตว่าเวลาเพียงไม่กี่เดือนผ่าน
ไปตังแต่
้ ชาวโรฮีนจาหลายคนได้ หนีออกจากถิ่นฐานของตน “ดิฉนั คิด
ไม่ออกว่าใครจะรู้สกึ ปลอดภัย ณ จุดนี ้หากจะต้ องกลับบ้ าน” นา
งนอเอิร์ทกล่าวเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ขณะที่ผ้ อู พยพแสดงออกถึงความกลัวที่จะเดินทางกลับ แต่ชาว
โรฮีนจายังต้ องเผชิญหน้ ากับภัยคุกคามอื่นหากเลือกที่จะอยูใ่ นที่พกั

เด็กผู้อพยพทีไ่ ด้ หนีออก
จากพม่ าทางเรือก�ำลังเดิน
ทางไปยังค่ ายผู้อพยพใน
บังกลาเทศทีม่ ชี าวมุสลิม
โรฮีนจานับแสนคนอาศัย
อยู่ เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

เด็ก 48,000 คน
จะเกิดในค่ ายผู้
อพยพโรฮีนจา
ในบังกลาเทศใน
พ.ศ. 2561
ผู้มาใหม่ ในค่ ายผู้อพยพในเขตค็อกซ์ บาซาร์
บังกลาเทศ ก�ำลังนอนกลางวันหลังการเดิน
ทางเพือ่ หนีความรุนแรงจากพม่ าทีเ่ ป็ น
ประเทศเพือ่ นบ้ าน เก็ตตี ้อิมเมจ

ชัว่ คราวต่อ ภัยหนึง่ ที่เกิดขึ ้นโดยรวดเร็วที่สดุ ได้ แก่การเจ็บป่ วย ยูนิเซฟ
รายงานเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ว่าได้ ตรวจพบอาการป่ วยโรค
คอตีบในผู้ป่วย 4,011 รายในค่ายผู้อพยพชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ปู ่ วยเสียชีวิตจากการเจ็บป่ วยอีก 21 คน การแพร่
ระบาดท�ำให้ องค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ และกระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการครอบครัวของบังกลาเทศเริ่ มด�ำเนินโครงการฉีดวัคซีนส�ำหรับ
คนจ�ำนวนมาก ภายในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เด็ก 150,000
คนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 6 สัปดาห์ถงึ 7 ปี ได้ รับวัคซีนรวม ในขณะที่เด็ก
อีก 166,000 คนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 7-17 ปี ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บาดทะยักและคอตีบระหว่างการรณรงค์ซงึ่ ใช้ เวลาสามสัปดาห์
โรคคอตีบเกิดจากเชื ้อแบ็คทีเรี ยที่ตดิ เชื ้อที่คอและทางเดินหายใจ
ช่วงบน โดยจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงและเมื่อผู้ตดิ เชื ้อจาม
หรื อไอใกล้ ๆ ผู้อื่น โรคดังกล่าวแทบจะหมดไปจากบังกลาเทศแล้ วก่อน
หน้ านี ้ ดังนัน้ การแพร่ระบาดในค่ายจึงท�ำให้ ประชาคมแพทย์ไม่ทนั ตัง้
ตัว ส�ำนักข่าวเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรสรายงานว่า ทางการบังกลาเทศได้
เตรี ยมพร้ อมส�ำหรับโรคอื่นและได้ ด�ำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจโรค
อหิวาต์และโรคหัดให้ กบั ผู้อพยพที่มาถึงใหม่ อย่างไรก็ดี การเกิดโรค
คอตีบซึง่ อาจน�ำไปสูา่ ภาวะหัวใจล้ มเหลว อัมพาตและการเสียชีวิตนัน้
เป็ นเรื่ องที่ไม่ได้ คาดคิด “เราประหลาดใจเมื่อการทดสอบได้ ยืนยันว่า
มีโรคคอตีบในค่าย โรคดังกล่าวได้ หมดไปจากประเทศของเรานานมา
แล้ ว” นายอับดุส ซาลัม หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่แพทย์สำ� หรับเขตค็อกซ์บาซาร์
ซึง่ เป็ นที่ตงของค่
ั้
ายกล่าว “เรารี บจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศโดยทันที
เพื่อตอบสนองความต้ องการฉุกเฉินดังกล่าว”
อัตราการฉีดวัคซีนที่สงู หมายความว่าโรคคอตีบหาได้ ยากใน
ปั จจุบนั ในพื ้นที่สว่ นใหญ่ของโลก แม้ จะเพิ่งเกิดการแพร่ระบาดในเยเมน
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ก็ตาม ส�ำนักข่าวเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรสรายงาน อย่างไรก็ดี ชาวโรฮีนจา
เกิดโรคดังกล่าวขึ ้นเพราะมาจากรัฐยะไข่ซงึ่ ยากจนและเด็ก ๆ ไม่ได้ รับ
การฉีดวัคซีน
สิง่ ที่ท�ำให้ เรื่ องนี ้ยิ่งมีความยากล�ำบากคือจ�ำนวนชาวโรฮีนจาในค่าย
ผู้อพยพที่ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมากแม้ จะไม่มีใครข้ ามพรมแดนแล้ วก็ตาม
ตามรายงานของหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือ เซฟ เดอะ ชิลเดรน ระบุ
ว่า ทารก 48,000 คน จะเกิดในค่ายผู้อพยพโรฮีนจาในบังกลาเทศใน
พ.ศ. 2561 ส�ำนักข่าวแอสโซซิเอดเต็ด เพรส (เอพี) รายงาน ทารกจะ
ต้ องเผชิญหน้ ากับปั ญหาด้ านสุขอนามัยและความเสี่ยงต่อการมีโรค
และภาวะขาดสารอาหาร “ค่ายไม่มีระบบก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ที่ดีนกั ท�ำให้
เกิดโรคต่าง ๆ เช่นคอตีบ โรคหัดและอหิวาต์ ซึง่ ทารกเกิดใหม่พอพบ
เชื ้อเหล่านี ้ก็จะอยูใ่ นภาวะเปราะบาง” นางเรเชล คัมมิงส์ ที่ปรึกษาด้ าน
สาธารณสุขของเซฟ เดอะ ชิลเดรน ในเขตค็อกซ์บาซาร์ กล่าว “ที่นี่ไม่มีที่
ส�ำหรับเด็กเกิดใหม่”
เจ้ าหน้ าที่บงั กลาเทศมองเรื่ องการคาดการณ์วา่ จะมีทารกเกิด
ใหม่ 48,000 คนด้ วยความตื่นตระหนก “เรื่ องนี ้จะเป็ นหายนะที่แย่มาก
ส�ำหรับเรา” นายพริ ตนั คูมาร์ ชาวด์เฮอรี รองอธิบดีกรมบริ การสังคม
ของรัฐบาลบังกลาเทศในเขตค็อกซ์บาซาร์ กล่าวตามการรายงานของ
ส�ำนักข่าวเอพี “ผมไม่สามารถจินตนาการได้ และสมองผมก็ไม่ร้ ูวา่ จะ
รับมือกับมันอย่างไร”

โอกาสในการได้ สัญชาติ

องค์การสหประชาชาติแถลงว่า การไม่มีสญ
ั ชาติพม่าเป็ นอุปสรรค
ใหญ่ในการโน้ มน้ าวให้ ชาวโรฮีนจากลับคืนสูภ่ มู ิล�ำเนา โดยชาวโรฮีน
จาจ�ำนวนมากไม่ได้ รับสัญชาติและถูกจัดโดยรัฐบาลพม่าให้ เป็ นผู้เข้ า

ประเทศผิดกฎหมายจากบังกลาเทศ ไม่ใช่เป็ นชนกลุม่ น้ อย และชาว
นายขิ่นเยอธิบายว่า ด้ วยเหตุนี ้ รัฐบาลพม่าจึงไม่ได้ ก�ำหนดให้
โรฮีนจาจ�ำนวนมากไม่มีเอกสารระบุตวั ตนที่ออกโดยทางการ
ชาวโรฮีนจาเป็ นชนกลุม่ น้ อยในพม่า ซึง่ เป็ นประเทศที่มีประชากรร้ อย
ปั จจุบนั รัฐบาลพม่ากล่าวว่าชาวมุสลิมโรฮีนจามีสทิ ธิขอสัญชาติ
ละ 90 นับถือศาสนาพุทธ นายขิ่นเยกล่าวว่า ในระหว่างการปกครอง
หากครอบครัวของตนได้ อาศัยอยูใ่ นพม่ามาแล้ วสองชัว่ คน นายขิ่นเย
ของอังกฤษนัน้ ชาวพม่า “ไม่มีสิทธิที่จะปกป้องและบริ หารประเทศ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการเข้ าเมืองให้ ข้อมูลกับสถานีวิทยุ เรดิโอ ฟรี
ของตนเอง” ซึง่ หมายความว่าชาวโรฮีนจาไม่เคยได้ รับเชิญให้ อยู่เคียง
เอเชีย “ข้ อก�ำหนดคือ ชาวโรฮีนจาต้ องมีปยู่่ าตายายและพ่อแม่ที่ได้
ข้ างพลเมืองของประเทศ “ดังนัน้ เว้ นแต่ชาวโรฮีนจาจะมีสายเลือด
อาศัยอยูท่ ี่นี่และเสียชีวิตที่นี่ ผู้ขอสัญชาติต้องเกิดในพม่าและพูดภาษา เดียวกับคนของเรา จึงไม่มีวิธีที่พวกเขาจะสามารถได้ รับพิจารณา
พม่าได้ รวมถึงแสดงความ
โดยอัตโนมัติให้ ได้ รับสัญชาติ”
จ�ำนงขอพ�ำนักอยูใ่ นพม่าต่อไป
นายขิ่นเยกล่าว
เป็ นต้ น” นายขิ่นเยกล่าว
มุมมองนี ้ท�ำให้ ผ้ อู พยพ
ในพม่า ชาวโรฮีนจาถูกเรี ยก
ระมัดระวังเรื่ องการกลับหรื อ
ว่า “ชาวเบงกาลี" (ซึง่ หมายถึง
ไม่กลับประเทศ โดยที่การกลับ
คนที่มาจากบังกลาเทศ) แม้
ต้ องเป็ นไปโดยสมัครใจภายใต้
พวกเขาจะอาศัยอยูใ่ นประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ การ
มานานแล้ วก็ตาม “ชาวต่าง
ท�ำให้ ผ้ อู พยพกลับประเทศโดย
ชาติ อาทิ ชาวเบงกาลี มีสทิ ธิขอ
ไม่มีสญ
ั ชาติอาจเป็ นเรื่ องยาก
สัญชาติได้ หากต้ องการ" นาย
“ผมจะกลับไปอีกครัง้ ก็ตอ่ เมื่อ
นายฮามิด ฮุสเซน ชาวไร่ มุสลิมโรฮีนจา
ขิ่นเยกล่าวพร้ อมกับยืนยันว่า
สิทธิและความปลอดภัยของ
ชาวโรฮีนจาจ�ำนวนมากถูกพา
เราได้ รับการรับประกันตลอด
มาเป็ นแรงงานในพม่าระหว่าง
ไป” นายฮามิด ฮุสเซน ชาวไร่
ที่องั กฤษเป็ นเจ้ าอาณานิคม
ผู้อพยพโรฮีนจาวัย 71 ปี กล่าว
ใน พ.ศ. 2367 จนถึงปี ที่พม่าได้
ตามข้ อมูลส�ำนักข่าวรอยเตอร์
รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ชาว
นายฮุสเซนเคยหนีออกจาก
โรฮีนจามีลกั ษณะหน้ าตารวมถึง
พม่าครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2535
วัฒนธรรมคล้ ายชาวบังกลาเทศ
และกลับพม่าในปี ถัดมาภาย
และอินเดียมากกว่ากลุม่ ชนพม่า
ใต้ ข้อตกลงการส่งผู้อพยพ
ในประเทศพม่า
กลับคืนถิ่น และใน พ.ศ. 2560
แม้ นายขิ่นเยจะกล่าวถึง
ก็ต้องหนีความรุ นแรงออกจาก
ช่วงเวลาที่ชาวโรฮีนจาเข้ ามา
พม่าอีกครัง้
อาศัยอยูใ่ นพม่า แต่นกั วิชาการ
ทางการพม่ากล่าวว่าครัง้
จ�ำนวนมากเห็นว่าชาวโรฮีนจา
นี ้ไม่เหมือนครัง้ ก่อน องค์กร
สืบสายเลือดมาจากพ่อค้ าชาว
รณรงค์สทิ ธิมนุษยชนเน้ น
นายฮามิด ฮุสเซน ผู้อพยพชาวมุสลิมโรฮีนจาวัย 71 ปี ก�ำลังตัดฟื นที่
อาหรับและเปอร์ เชียที่เดินทาง
ว่าการเปิ ดกว้ างในกระบวนการ
ค่ ายกูตูปาลองในบังกลาเทศ รอยเตอร์
ไปยังพม่าฝั่ งตะวันตกมากกว่า
ส่งกลับเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ที่จะ
1,000 ปี ที่แล้ ว ตามข้ อมูลใน
คุ้มครองทุกคนที่เกี่ยวข้ อง ขณะ
หนังสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรี ท
ที่ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัย
เจอร์ นลั ชาวโรฮีนจาในคริ สต์ศตวรรษที่แปดอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักร แห่งสหประชาชาติไม่ได้ มีสว่ นในการเจรจาข้ อตกลงการส่งกลับ นาย
อิสระในยะไข่ ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นที่ร้ ูจกั ในนามรัฐยะไข่ในพม่า จากคริ สต์
อังตอนีอู กูแตรึช เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่ องนี ้
ศตวรรษที่เก้ าจนถึง 14 ชาวโรฮีนจาได้ ซมึ ซับศาสนาอิสลามผ่านพ่อค้ า “เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ต้องมีข้าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้ ามา
ชาวอาหรับ ใน พ.ศ. 2327 กษัตริ ย์แห่งพม่าชนะสงครามและได้ ดนิ
เกี่ยวข้ องอย่างเต็มที่ในการด�ำเนินการ เพื่อรับประกันว่าการด�ำเนินการ
แดนของยะไข่ ท�ำให้ ชาวโรฮีนจาหลายพันคนต้ องหนีไปยังเบงกอล
ดังกล่าวสอดคล้ องกับมาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ”
ตังแต่
้ พ.ศ. 2367 ถึง 2485 อังกฤษก�ำหนดให้ พม่าเป็ นจังหวัดของบริ ติช
นายกูแตรึชกล่าวว่า ผู้อพยพต้ องมีโครงสร้ างถาวรส�ำหรับการอยู่
อินเดียโดยได้ สง่ แรงงานโรฮีนจาจ�ำนวนมากกลับสูพ่ ม่าเพื่อก่อสร้ าง
อาศัยเพื่อการมีสขุ ภาพและสวัสดิการที่ดี “เราได้ พยายามอย่างมาก
โครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ ระหว่างการรุกรานของญี่ปนใน
ุ่ พ.ศ. 2485
ในท�ำให้ เกิดการปรองดองอย่างเหมาะสม” นายกูแตรึชกล่าว “สิ่งที่
ญี่ปนได้
ุ่ ขบั ไล่ฝ่ายอังกฤษออกนอกพม่า และยังได้ ผลักดันให้ ฝ่ายกอบ
จะแย่ที่สดุ คือกรณีที่เราส่งคนเหล่านี ้ออกจากค่ายในบังกลาเทศไปยัง
กู้เอกราชพม่าโจมตีชมุ ชนมุสลิมเนื่องจากมีแนวคิดว่าคนเหล่านี ้ได้ รับ
ค่ายในพม่า โดยให้ เขาอาศัยอยู่ในที่พกั ชัว่ คราวเป็ นเวลานานและไม่
ประโยชน์จากการปกครองของอังกฤษ
ได้ ใช้ ชีวิตปกติ” o

“ผมจะกลับไปอีกครั้งก็ต่อเมือ่ สิ ทธิ
และความปลอดภัยของเราได้ รับการ
รับประกันตลอดไป”

IPD FORUM

39

ความไม่เท่าเทียม
ทีพ่ ่งุ สูงขึน้

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ
ส่ งผลกระทบมากขึน้ ต่อ
ความเสี่ยงด้านความมัน่ คง

น

เนื ้อหาโดย ดร.มีมี วินน์ เบิร์ด | ภาพโดย รอยเตอร์

ายโทมัส พิเกตตี นักเศรษฐศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส กล่าวหลังเกิด
การก่อการร้ ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในกรุงปารี ส
ว่า ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจมีสว่ นในการท�ำให้ กลุม่
รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย (ไอซิส) เติบโตขึ ้น สิง่ ที่นายพิเกตตีประเมินไว้
ดังกล่าวเป็ นที่มาของการโต้ เถียงอย่างรุนแรง เพิ่มจากการถกเถียงที่มี
อยูแ่ ล้ วเรื่ องความไม่เท่าเทียมในภาพรวมในโลก ใน พ.ศ. 2557 นาย
พิเกตตีได้ ท�ำให้ ผ้ คู นตระหนักถึงเรื่ องความไม่เท่าเทียมในหนังสือขาย
ดีของตนชื่อ เงิ นทุนในศตวรรษทีย่ ีส่ ิ บเอ็ด โดยมีทงคนชอบและไม่
ั้
ชอบ
แนวคิดในหนังสือเล่มดังกล่าว แต่ทงสองฝ่
ั้
ายก็เห็นด้ วยว่างานเขียน
ดังกล่าวได้ เป็ นตัวกระตุ้นความสนใจในเรื่ องนี ้ที่ไม่ได้ มีใครเขียนถึงมา
ตังแต่
้ นายจอห์น เมย์นาร์ ด คีนส์ นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษได้ ตีพิมพ์
ไว้ ในหนังสือชื่อ ทฤษฎี ทวั่ ไปว่าด้วยการจ้างงาน ดอกเบี ย้ และเงิ น ใน
พ.ศ. 2479
นักเศรษฐศาสตร์ ที่ส�ำคัญในปั จจุบนั อาทิ นายโรเบิร์ต ชิลเลอร์ นาย
พอล ครูกแมน นายโจเซฟ สติกลิตซ์ และนายโรเบิร์ต รี ช ได้ เริ่ มสนใจ
เรื่ องความไม่เท่าเทียมที่มีมากขึ ้นตังแต่
้ วิกฤตการเงินใน พ.ศ. 25502551 แต่ก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ เท่านายพิเกตตี
ความคิดเห็นของนายพิเกตตีได้ เปลี่ยนแปลงการถกเถียงว่าด้ วยความ
ร�่ ำรวยและความไม่เท่าเทียม โดยได้ ให้ ข้อมูลที่เป็ นกลางเพื่อโต้ แย้ งฝ่ าย
ที่ครอบง�ำการถกเถียงเรื่ องความไม่เท่าเทียมที่บอกว่า ความไม่เท่าเทียม
ไม่ใช่สงิ่ ที่เป็ นปั ญหาในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ตามที่ศาสตรา
จารย์โรเบิร์ต เวด จากสถาบันลอนดอนว่าด้ วยเศรษฐศาสตร์ และ
รัฐศาสตร์ กล่าว นอกจากนี ้ หนังสือของนายพิเกตตียงั ได้ ก�ำหนดประเด็น
ส�ำหรับคนรุ่นถัดไปเกี่ยวกับแง่คดิ ในเรื่ องทุนนิยม

เหตุใดจึงต้ องใส่ ใจกับความเหลื่อมล�ำ้ ที่เพิ่มขึน้
การถกเถียงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมมีมากขึ ้นและเข้ มข้ นขึ ้นหลังจาก
ที่หนังสือของนายพิเกตตีกลายเป็ นหนังสือขายดีทวั่ โลก แม้ แต่พระ
สันตปาปาฟรานซิสเองก็ได้ แสดงความเห็นในเรื่ องนี ้ระหว่างการกล่าว
สุนทรพจน์ตอ่ คณะทูตเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 “มีความเสี่ยงที่เรา
จะเห็นการเพิ่มขึ ้นของการล่าอาณานิคมทางอุดมการณ์ยคุ ใหม่ โดยผู้
ที่แข็งแกร่งและร�่ ำรวยกว่าสูผ่ ้ ทู ี่ยากจนและอ่อนแอกว่า” พระสันตปาปา
ทรงมีพระด�ำรัส

นักรณรงค์ สิทธิ์ในอินเดียประท้ วงการตัดสิ นใจของรัฐบาลทีจ่ ะมอบเงินสด
แทนทีจ่ ะเป็ นอาหารให้ กบั คนจน ขณะทีเ่ จ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจใช้ ปืนฉีดน�ำ้ เพือ่
สลายฝูงชน

นายพิเกตตีระบุวา่ ความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ ้นจะยังคงน่ากังวล
เนื่องจากได้ สร้ างความเปราะบางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไว้
ในสังคม และยังไม่มีวี่แววของการสิ ้นสุดของประเด็นดังกล่าว
ในรายงานความไม่เท่าเทียมกันในโลกประจ�ำ พ.ศ. 2561 นายพิ
เกตตีและเพื่อนร่วมงานจากห้ องทดลองความไม่เท่าเทียมของโลกพบว่า
ตังแต่
้ พ.ศ. 2523 เป็ นต้ นมา ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ เพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ วในอเมริ กาเหนือและเอเชีย เพิ่มขึ ้นปานกลางในยุโรป และทรงตัว
ในระดับสูงในตะวันออกกลาง แอฟริ กาใต้ ซาฮารา และบราซิล ครึ่งหนึง่
ของโลกนี ้ที่อยูใ่ นสถานะยากจนที่สดุ พบว่ารายได้ ของตนเองเพิ่มขึ ้นสืบ
เนื่องจากการเติบโตในระดับสูงในเอเชีย แต่ผ้ ทู ี่มีรายได้ สงู สุดร้ อยละ
0.1 ยังคงมีอตั ราการเติบโตของรายได้ เท่าได้ กบั ของประชากรอีกครึ่ง
้ พ.ศ. 2523
หนึง่ ของโลกที่มีรายได้ ต�่ำนับตังแต่
การศึกษาเมื่อไม่นานมานี ้โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจแสดงให้ เห็นว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศมีความเชื่อมโยง “ในแง่ลบที่มีนยั ส�ำคัญทางสถิต”ิ กับความ
ไม่เท่าเทียมทางรายได้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ ้น 3 จุดโดยเฉลี่ยในดัชนี
จีนีส�ำหรับประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
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ทางเศรษฐกิจในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา มีความเชื่อมโยงกับการหดตัวของ
เศรษฐกิจร้ อยละ 0.35 ต่อปี ในขณะเดียวกัน ซึง่ เท่ากับว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศได้ หดตัวลงร้ อยละ 8.5 ในช่วงเวลาดังกล่าว ในหมู่
ประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทังหมด
้
34 ประเทศ หลายประเทศมาจากอินโดแปซิฟิก ซึง่ รวมถึง
ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์
นายคอร์ ราโด จีนี นักสถิตชิ าวอิตาเลียน คิดค้ นอัตราส่วนจีนีขึ ้นเมื่อ
พ.ศ. 2455 ซึง่ เริ่ มจากศูนย์ถงึ หนึง่ โดยหนึง่ หมายถึงความไม่เท่าเทียม
สูงสุด นัน่ คือ คนเพียงคนเดียวมีรายได้ ทงหมด
ั้
และคนที่เหลือในโลก
ไม่มีรายได้ เลย
นายบรังโก มิลาโนวิก นักเศรษฐศาสตร์ ของธนาคารโลกเตือนว่า
“ความมัน่ คงในสังคมและโครงสร้ างทางสังคมจะอยูไ่ ม่ได้ ถ้ามีความ
แตกต่างทางรายได้ สงู มาก” ค�ำเตือนดังกล่าวได้ รับการสนับสนุนในงาน
วิจยั เมื่อไม่นานมานี ้นายริ ชาร์ ด จี. วิลคินสัน และนางเคท พิกเก็ตต์ นัก
วิทยาการระบาดชาวอังกฤษ กล่าวคือ ยิ่งมีความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ ้น
ทุนทางสังคมก็จะยิ่งถดถอยลง ค�ำนิยามของทุนทางสังคมคือระดับของ
ความกลมกลืมทางสังคมและความไว้ เนื ้อเชื่อใจในสังคม หากทุนทาง
สังคมลดลง สังคมดังกล่าวก็จะมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อความไม่
สงบและความขัดแย้ ง
งานวิจยั ชิ ้นหนึง่ เผยว่า เมื่อเงื่อนไขของความเหลื่อมล� ้ำ ความไม่
เท่าเทียม และการถูกกีดกันถูกมองว่าเป็ นผลของความไม่ยตุ ธิ รรมที่มี
เรื่ อยมา ก็จะสามารถเป็ นเหตุให้ เกิดแรงอาณุภาพของสัญชาตญาณพื ้น
ฐานได้ นักวิจยั ชีววิทยาด้ านพฤติกรรมและวิวฒ
ั นาการที่มหาวิทยาลัย
เซ็นทรัลวอชิงตันพบว่า สัญชาตญาณเกี่ยวกับความเป็ นธรรมฝั งรากลึก
อยูใ่ นรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องน่ากังวลเป็ นอย่างยิ่ง
หากความไม่เท่าเทียมจะถูกมองจาก "ผู้ไม่มี" ว่าเป็ นการขาดการเข้ าถึง
โอกาสและทรัพยากรที่เป็ นธรรม
การส�ำรวจในโครงการส�ำรวจทัศนคติทวั่ โลกของส�ำนักวิจยั พิวเมื่อ
พ.ศ. 2556 เผยว่า มากกว่าร้ อยละ 70 ของผู้ตอบแบบส�ำรวจมองว่า
ระบบเศรษฐกิจของประเทศของตนเอื ้อต่อคนมีอนั จะกิน ความรู้ สกึ
ไม่ยตุ ิธรรมที่เพิ่มขึ ้นนี ้ กอปรกับหลักฐานการเพิ่มพูนของความไม่เท่า
เทียม ควรเป็ นสัญญาณเตือนแก่ผ้ กู �ำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ความมัน่ คง อันเนื่องมาจากความเชื่อมโยงที่ชดั เจนไปยังพฤติกรรม
และความไร้ เสถียรภาพที่ไม่พงึ ปรารถนา
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดและมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ได้ ด�ำเนินการศึกษาและเผยแพร่ การศึกษาดังกล่าวเมื่อ พ.ศ.
2539 เกี่ยวกับการวัดความไม่เท่าเทียมทางรายได้ และการขาด
เสถียรภาพทางสังคมและการเมืองใน 70 ประเทศ ตังแต่
้ พ.ศ.
2503 จนถึง 2528 และพบเช่นกันว่า ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ที่
เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ การขาดเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองเพิ่ม
ขึ ้นเช่นกัน ข้ อสรุ ปดังกล่าวสนับสนุนงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้โดยนาย
เท็ด เกอร์ นักวิจยั ด้ านรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
การลิดรอนเชิงเปรี ยบเทียบ ความผิดหวังและการล่วงละเมิด โดย
นายเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ที่มหาวิทยาลัยแมรี แลนด์ผ้ คู ้ น
พบว่า การลิดรอนเชิงเปรี ยบเทียบเป็ นตัวน�ำไปสู่ความคับข้ องใจ
และความผิดหวัง ไม่ใช่ความยากจนโดยสมบูรณ์ การสนับสนุนเชิง
ประจักษ์ ที่อยู่เบื ้องหลังทฤษฎี “ความผิดหวัง-การก้ าวร้ าว” ได้ แสดง
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ดัชนีความไม่ เท่ าเทียม
ด้ านรายได้ ทวั่ โลก
ว่า ในภาวะแห่งความผิดหวัง มนุษย์ทกุ คนมีรหัสชีวภาพเพื่อตอบโต้
อย่างรุ นแรงต่อคนที่ถกู มองว่ากระท�ำผิด
เป็ นที่คาดการณ์ได้ วา่ ขบวนการต่าง ๆ อาทิ อัลกออิดะห์และไอ
้
มินี ้ภายในชุมชน
ซิสอาจพยายามใช้ ช่องทางความจ�ำเป็ นขันปฐมภู
ทัว่ โลกเพื่อแสวงหาประโยชน์จากมุมมองของภาวะชายขอบและ
ความไม่เท่าเทียม ขบวนการแบ่งแยกดินแดน กบฏ ความขัดแย้ งที่ใช้
อาวุธ กลุม่ ก่อการร้ าย และการปะทะกันอย่างรุ นแรงมากมายเหล่านี ้
ต่างฉวยโอกาสจากสัญชาตญาณสากลนี ้เพื่อระดมหาสมาชิกและผู้
ศรัทธาใหม่
ผลข้ างเคียงเพิ่มเติม
ขณะที่ผ้ คู นโดยทัว่ ไปเข้ าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความไม่เท่า
เทียมกันด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ความไม่สงบในสังคมและการขาด
เสถียรภาพทางการเมือง แต่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันด้ านสังคมและเศรษฐกิจและสาธารณสุข
ในงานวิจยั เมื่อ พ.ศ. 2547 เรื่ องการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับการศึกษา
ด้ านระบาดวิทยา ซึง่ มีคนมากกว่า 60 ล้ านคนทัว่ โลกมีสว่ นร่วม นักวิจยั
จากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดสองคนได้ แก่ นายเอส.วี. สุพรหมัณยัม และ
นายอิชิโระ คาวาชิ พบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความไม่เท่าเทียมกัน
และการมีสขุ ภาพที่ย�่ำแย่ ใน พ.ศ. 2552 นักระบาดวิทยาชาวอังกฤษ
คือนายวิลคินสันและนางพิกเก็ตต์ พบหลักฐานที่ชี ้แนะว่า ความไม่เท่า
เทียมเกี่ยวข้ องกับอัตราการเกิดโรคอ้ วน การตังครรภ์
้
ของวัยรุ่น อาการ
ป่ วยทางจิต การบริ โภคยาเสพติดเกินขนาด และอัตราการเสียชีวิต

ค่ าสั มประสิ ทธิ์จนี ีรายประเทศ*
.25 - .30

.50 - .55

.30 - .35

.55 - .60

.35 - .40

.60 - .66

.40 - .45

ไม่มีข้อมูล

.45 - .50

ค่าสัมประสิ ทธิ์จีนีที่มีค่าเป็ นศูนย์
หมายความว่า ครัวเรื อนทั้งหมดใน
ประเทศเดียวกันมีรายได้ในจ�ำนวนเท่า
กัน ในขณะที่ค่าสัมประสิ ทธิ์
*ตามข้ อมูลของธนาคารโลก พ.ศ.2558

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ผู้อาศัยอยู่ในสลัมรกร้ าง
ประท้ วงการท�ำลายบ้ าน
เรือนของตนในเกซอนซิตี
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
IPD FORUM

43

สามัญส�ำนึกบอกเราว่า ผลกระทบของการว่างงานในระยะยาวอาจ
ก่อให้ เกิดความเครี ยดและอาการซึมเศร้ า ในปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ ได้
แสดงอย่างไม่ต้องสงสัยถึงผลกระทบเชิงลบของความเครี ยดและอาการ
ซึมเศร้ าต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต นายวิลคินสันและนางพิกเก็ตต์
ยังพบว่าความไม่เท่าเทียมที่สงู ขึ ้นเชื่อมโยงกับอัตราที่สงู ขึ ้นของความ
เป็ นปรปั กษ์ การฆาตกรรม การเหยียดผิวและการจ�ำคุก ในขณะที่ระดับ
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ทุนทางสังคม การเรี ยนดี และโอกาสในการเลื่อนขัน้
ทางสังคมกลับลดลง
ความเท่ าเทียมกันลดลงในเอเชีย
นายพิเกตตีเขียนหนังสือของเขาที่สถาบันเศรษฐศาสตร์ ปารี สจากข้ อมูล
ย้ อนหลังเกี่ยวกับรายได้ และการกระจายความร�่ ำรวยที่เก็บรวบรวม
จาก 20 ประเทศ ในระยะเวลากว่าสามศตวรรษ ในขณะเดียวกัน
ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็ได้ รับสัญญาณเตือนภัย
เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ น
มา ได้ ดงึ คนจ�ำนวนมากออกจากความยากจน แต่ก็ได้ ท�ำให้ เกิดความ
เหลื่อมล� ้ำเพิ่มขึ ้นระหว่างคนรวยและคนจน โดยมีอตั ราการสะสมความ
มัง่ คัง่ ส�ำหรับคนรวยเพิ่มขึ ้นเร็ วกว่าของคนจนมาก
ลัทธิทนุ นิยมที่ได้ แพร่ขยายไปทัว่ เอเชียได้ สร้ างผู้ชนะและผู้แพ้ ในรูป
แบบเศรษฐกิจที่พงึ่ พาตลาดเงินทุน เงื่อนไขเหล่านี ้กอปรกับการทุจริ ต
ที่เพิ่มขึ ้นภายในโครงสร้ างภาครัฐ มักจะสร้ างการขยายตัวให้ กบั กลุม่
นายทุนและกลุม่ ผูกขาด ซึง่ ยิ่งท�ำให้ เกิดความรู้สกึ ไม่ยตุ ธิ รรมเพิ่มขึ ้น

ในหมูค่ นที่ได้ รับการแบ่งปั นผลเพียงน้ อยนิดจากการเติบโตและความ
ก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ ความรู้สกึ ไม่เป็ นธรรมนี ้ได้ รับการบันทึกไว้ โดย
โครงการส�ำรวจทัศนคติทวั่ โลกของส�ำนักวิจยั พิวใน พ.ศ. 2556 กล่าว
คือ ร้ อยละ 60 ของผู้ตอบแบบส�ำรวจชาวเอเชียกล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศของตนเอื ้อต่อคนร�่ ำรวย
ยิ่งความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ ้น ความชอบธรรมของระบบการเมืองใน
สายตาของ “คนที่ไม่มี” ก็ยิ่งลดลง เมื่อความไม่เท่าเทียมเพิ่มมากขึ ้น
ในเรื่ องสีผิว การแบ่งแยกกลุม่ ชาติพนั ธุ์และศาสนา ความขุน่ เคืองและ
ความไม่พอใจก็จะเป็ นเหตุให้ เกิดความไร้ เสถียรภาพทางการเมือง ซึง่
เริ่ มจากการประท้ วงโดยสันติไปจนถึงอาชญากรรม การก่อสถานการณ์
ไม่สงบ ความรุนแรงทางการเมือง รัฐประหาร ความขัดแย้ งที่ใช้ อาวุธ
และการปฏิวตั ิ เราได้ เห็นกรณีเหล่านี ้ในอินโดแปซิฟิกและส่วนที่เหลือ
ของโลก นายนีล สเมลเซอร์ นักสังคมวิทยาชาวอเมริ กนั ถกในหนังสือ
ของตนที่ชื่อ โฉมหน้าของการก่อการร้าย: มิ ติทางสังคมและจิ ตวิ ทยา ว่า
ความตระหนักรู้ของความเหลื่อมล� ้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเป็ นสิง่ ที่
“ท�ำให้ ผ้ ทู ี่ยงั คงถูกกีดกันในสังคมคนอื่น ๆ เด่นชัดขึ ้นและถูกซ� ้ำเติมมาก
ขึ ้น” ผลกระทบของความตระหนักรู้ดงั กล่าวจะเห็นได้ จากตัวอย่างความ
ขัดแย้ งที่มีมานานด้ านชาติพนั ธุ์ในพม่า และการลุกขึ ้นต่อต้ านรัฐบาลใน
ภาคใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์และไทย
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกไม่ได้ เป็ นเพียงองค์กร
ที่กงั วลเกี่ยวกับแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของความไม่เท่าเทียมในภูมิภาค
ใน พ.ศ. 2556 สภาเศรษฐกิจโลกได้ สำ� รวจความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
1,000 คนจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ นักวิชาการและประชาสังคม

เด็กเร่ ร่อนนอนริมทางในนครมุม
ไบ ประเทศอินเดีย นักวิจยั กล่ าว
ว่ าความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจที่
น�ำไปสู่ สภาพเหล่ านีอ้ าจท�ำให้ เกิด
ความไร้ เสถียรภาพทางการเมือง
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เพื่อประเมินความเสี่ยง 50 รายการ และขอให้ บคุ คลเหล่านี ้จัดอันดับ
ความเสี่ยงดังกล่าวตามความน่าจะเป็ นและผลกระทบในทศวรรษหน้ า
“ความเหลื่อมล� ้ำสูงด้ านรายได้ ” ได้ รับการจัดให้ อยูใ่ นอันดับที่ 1 ของ
รายการความเสี่ยง อ็อกแฟม อินเตอร์ แนชันนัล ตีพิมพ์รายงานซึง่ แสดง
ให้ เห็นว่า คนรวยที่สดุ ในโลกที่มีอยูร่ ้ อยละ 1 มีสดั ส่วนของความมัง่ คัง่
ของในโลกเพิ่มจากร้ อยละ 44 ใน พ.ศ. 2552 เป็ นร้ อยละ 48 ใน พ.ศ.
2557 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 รายชื่อเศรษฐี พนั ล้ านในนิตยสาร
ฟอร์ บส์ มีจ�ำนวน 2,208 คน รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
9.1 ล้ านล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 296 ล้ านล้ านบาท) ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากมูลค่า
7.7 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 250 ล้ านล้ านบาท) ใน พ.ศ.
2560 “คนรวยที่สดุ ก็ยงั คงรวยมากขึ ้น ท�ำให้ ชอ่ งว่างระหว่างคนรวยและ
คนอื่นกว้ างขึ ้น” นางลุยซา ครอลล์ และนายเคอร์ รี เอ. โดแลน ผู้ชว่ ย
บรรณาธิการบริ หารด้ านความมัง่ คัง่ ที่ฟอร์ บส์มีเดียกล่าว
ความไม่ เสมอภาคที่กำ� ลังเพิ่มขึน้ ในสหรั ฐฯ
สหรัฐฯ ไม่พ้นจากปั ญหาความไม่เท่าเทียม นายโจเซฟ สติกลิตซ์ ชาว
อเมริ กนั ผ้ ไู ด้ รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ถกว่า ความไม่เท่า
เทียมที่เพิ่มขึ ้นในเศรษฐกิจที่ออ่ นแอสามารถสร้ างวงจรกระแสลบที่
แข็งแกร่งขึ ้นเรื่ อย ๆ ได้ “ปั ญหาความไม่เท่าเทียมไม่ใช่เรื่ องเทคนิคทาง
เศรษฐศาสตร์ แต่เป็ นปั ญหาในทางรัฐศาสตร์ เชิงปฏิบตั ”ิ นายสติกลิตซ์
กล่าว ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ “สามารถน�ำไปสูก่ ารครอบง�ำ
กระบวนการทางการเมืองโดยกลุม่ อภิสทิ ธิ์ชนเล็ก ๆ ที่มีรายได้ สงู และ
ความมัง่ คัง่ ”
หญิงคนหนึ่งขอเงิน
บริจาคจากคนสั ญจร
ไปมาเพือ่ สนับสนุนการ
ต่ อสู้ กบั ความยากจน
ของเด็กในโตเกียว

อีกนัยหนึง่ ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับความไม่เท่า
เทียมทางการเมืองนัน่ เอง นอกจากนี ้ นักเศรษฐศาสตร์ บางคน อาทิ นาง
นูเรี ยล รูบนิ ี จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ กเตือนว่า “รูปแบบทางเศรษฐกิจที่
ไม่ได้ แก้ ปัญหาความไม่เท่าเทียมอย่างเหมาะสม จะต้ องเผชิญกับวิกฤต
ของความชอบธรรมในที่สดุ ” ความชอบธรรมเป็ นฐานให้ รัฐบาลที่เป็ น
ประชาธิปไตยสามารถสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจในสถาบันและผู้น�ำ และ
เพื่อบังคับใช้ หลักนิตธิ รรม
ในยุคที่การสื่อสารและการคมนาคมขยายและแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ ว ภาพลักษณ์และการตระหนักรู้ของความไม่เท่าเทียมระหว่าง
คนรวยกับคนจนก�ำลังแทรกซึมเข้ าไปในสติสมั ปชัญญะของผู้คน โดย
เฉพาะคนที่อยูด่ ้ านล่างสุดของพีระมิดความมัง่ คัง่ เมื่อความมุง่ มาด
ปรารถนาของคนเหล่านี ้เปลี่ยนแปลงไป พวกเขาอาจไม่พงึ พอใจกับ
ความก้ าวหน้ าเพียงเล็กน้ อยในชีวิตอีกต่อไปเพราะรู้วา่ มีคนอื่นที่ก�ำลัง
กอบโกยอยูม่ ากกว่ามาก
ความเสี่ยงด้ านความมั่นคง
ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้ านความมัน่ คงต้ องตระหนักถึงความ
ไม่เท่าเทียมที่เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในด้ านสังคมและเศรษฐกิจ รายงาน
ความเสี่ยงทัว่ โลก พ.ศ. 2555 ของสภาเศรษฐกิจโลกรายงานว่า “ในการ
คาดการณ์อนาคต ผู้คนมีความรู้สกึ ว่าความหวังลดลงในอัตราส่วนที่ไม่
เคยมีมาก่อนทัว่ โลก” ข้ อมูลแบบส�ำรวจขององค์การวิจยั แกลลัพเปิ ดเผย
ว่า ผู้คนทัว่ โลกมองว่ามาตรฐานในการใช้ ชีวิตลดลง และมีความเชื่อมัน่
ในความสามารถของรัฐบาลน้ อยลงในการเปลี่ยนแนวโน้ มดังกล่าว
นางคริ สตีน ลาการ์ ด ผู้อ�ำนวยการบริ หารกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศกล่าวเตือนในค�ำปราศรัยที่การประชุมว่าด้ วยทุนนิยมที่ไม่ทอด
ทิ ้งใครว่า “ความเหลื่อมล� ้ำยังน�ำมาซึง่ ความแตกแยก ประวัตศิ าสตร์
สอนเราว่าประชาธิปไตยจะเริ่ มเปราะบางลงหากการต่อสู้ทางการเมือง
แยกคนออกเป็ นพวก "มี" ต่อสู้กบั พวก "ไม่มี"” ความรู้สกึ ดังกล่าวจะทวี
ความรุนแรงขึ ้นและโดนใช้ ประโยชน์โดยพวกหัวรุนแรง อาทิ อัลกออิ
ดะห์และไอซิส ด้ วยแรงดึงดูดที่นา่ หลงใหลและการใช้ งานเทคโนโลยีการ
สื่อสารยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
สิง่ นี ้ท�ำให้ เราย้ อนกลับไปพูดถึงความเป็ นไปได้ ของทฤษฎีที่นาย
พิเกตตีกล่าวไว้ ใน พ.ศ. 2558 ในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสที่ชื่อ เลอมงด์
กล่าวคือ ไอซิสเติบโตขึ ้นเนื่องจากความไม่เท่าเทียมทางด้ านสังคมและ
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ อย่างสม�่ำเสมอ จากการศึกษาวรรณกรรม
และการศึกษาในหลายสาขาที่แสดงว่า การลิดรอนเชิงเปรี ยบเทียบและ
ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงที่มีนยั ส�ำคัญ
กับการก่อความไม่สงบ ความไร้ เสถียรภาพทางการเมืองและความขัด
แย้ งที่รุนแรง ดังนัน้ ค�ำโต้ แย้ งของนายพิเกตตีดจู ะมีความหนักแน่น การ
ลิดรอนเชิงเปรี ยบเทียบและความไม่เท่าเทียมเป็ นปั จจัยส่งเสริ มลัทธิ
สุดโต่งโดยการสนับสนุนแหล่งที่มาอื่นของความคับข้ องใจ โดยสร้ าง
ความแตกแยกในสังคมและการสูญเสียความชอบธรรมส�ำหรับระบบที่
มีอยู่ ซึง่ ก็เป็ นสิง่ ที่เปิ ดโอกาสให้ มีการก่อความไม่สงบและการแสดงออก
ทางการเมืองที่รุนแรง ดังนันนายพิ
้
เกตตีมงุ่ ไปสูป่ ระเด็นที่ถกู ต้ องแล้ ว
ในการแนะน�ำว่า กลยุทธ์ที่ควรใช้ แก้ ปัญหาไอซิสจะต้ องประกอบด้ วย
แนวทางการพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมและลดช่องว่างทาง
สังคมและเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศต่าง ๆ o
IPD FORUM

45

การกำ� หนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตร์

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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อินเดียใน กระแส
ความขัดแย้ง ของ
อินโดแปซิฟิก

อิ

นายสาโรช บานา

นเดียได้ รับความสนใจจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา
ไม่เพียงแต่ในฐานะที่เป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
เท่านัน้ แต่ยงั เพื่อการยกระดับอินเดียในบริ บท
ของภูมิรัฐศาสตร์ ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ก�ำลังจุดตะเกียงน� ้ำมันเพื่อเฉลิมฉลอง
เทศกาลดิวาลีซงึ่ เป็ นเทศกาลแห่งแสงสว่างที่ท�ำเนียบขาว
พร้ อมชาวอเมริ กนั อินเดียหลายคน นายทรัมป์กล่าวชื่นชม
ชุมชนอเมริ กนั อินเดียพร้ อมเสริ มว่าตนให้ ความส�ำคัญกับ
ความสัมพันธ์ที่มีอย่างแข็งแกร่งกับนายนเรนทระ โมที นายก
รัฐมนตรี อินเดีย
“ขณะที่เราเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี เราก็ขอระลึกถึงชาว
อินเดีย ถิ่นที่ถือก�ำเนิดศาสนาฮินดู และยังเป็ นประเทศที่เป็ น
ประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกอีกด้ วย” นายทรัมป์กล่าว “เรา
ยืนยันว่าเราชื่นชมชาวอเมริ กนั อินเดียและชาวอเมริ กนั ฮินดู
เราเห็นคุณค่าและเห็นพวกเขาเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัวใหญ่
ชาวอเมริ กนั ”
นายโมทีเป็ นหนึง่ ในผู้น�ำโลกคนแรกที่นายทรัมป์โทรศัพท์
ถึงภายในห้ าวันแรกหลังพิธีสาบานตนเข้ ารับต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ระหว่างการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ นายทรัมป์แถลงต่อผู้สนับสนุนและ
ผู้บริ จาคเชื ้อสายอินเดียว่าตนเป็ น “ผู้ชื่นชอบอินเดียตัวจริ ง”
และยังเสริ มด้ วยว่า “ผมขอเริ่ มด้ วยการกล่าวว่า หากผมได้ รับ
เลือกเป็ นประธานาธิบดี ชุมชนชาวอินเดียและฮินดูจะมีมิตรแท้
ในท�ำเนียบขาว ผมขอรับรองได้ เลย”

รู้สกึ ที่นายทรัมป์มีตอ่ ความเป็ นผู้น�ำของอินเดีย โดยบุตรสาวของ
นายทรัมป์ได้ น�ำคณะผู้แทนสหรัฐฯ ที่ประกอบด้ วยบุคคล 350 คน
ไปเยือนอินเดียเพื่อเข้ าร่วมการประชุมสุดยอดผู้ประกอบการโลก ซึง่
นายกรัฐมนตรี อินเดียเป็ นผู้เดินทางมาเป็ นประธานเปิ ดงานที่เมือง
ไฮเดอราบัดทางตอนใต้ ของอินเดีย ในสุนทรพจน์ที่กล่าวต่อหน้ าผู้น�ำ
ธุรกิจกว่า 1,500 คนจาก 150ประเทศในการประชุมสุดยอดนัน้ ซึง่
ร่วมจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นางอิวานกา ทรัมป์
กล่าวว่า งานนี ้แสดงถึงความเป็ นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและความเชื่อม
โยงที่ไม่เสื่อมคลายด้ านเศรษฐกิจและความมัน่ คงระหว่างอินเดีย
และสหรัฐฯ แม้ จะมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่ อง อาทิ เรื่ องการ
เคลื่อนย้ ายผู้คน ความไม่สมดุลทางการค้ า และเรื่ องวีซา่
ขณะเยือนอินเดียระหว่างการเยือนเอเชีย นายทิลเลอร์ สนั กล่าว
ยืนยันที่กรุงนิวเดลีวา่ “ประธานาธิบดีทรัมป์และโมที นายกรัฐมนตรี
มุง่ มัน่ มากกว่าผู้น�ำใด ๆ ที่เคยมีมาก่อน ที่จะสร้ างความเป็ นหุ้น
ส่วนที่มองไปข้ างหน้ าและเป็ นประโยชน์ไม่เฉพาะส�ำหรับประเทศ
ประชาธิปไตยทังสองของเรา
้
แต่ยงั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ชาติอธิปไตย
อื่น ๆ ที่ร่วมมือกันเพื่อให้ เกิดสันติภาพและความมัน่ คง”
“ภูมิภาคแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดียเชื่อมโยงชาติของเรา
มาหลายศตวรรษ และเมื่อเรามองไปยังอีก 100ปี ข้ างหน้ า เราจะ
เห็นว่าสิง่ ส�ำคัญคือการคงไว้ ซงึ่ เสรี ภาพและการเปิ ดกว้ างของอินโด
แปซิฟิก ซึง่ เป็ นภูมิภาคที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่จดุ ศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ ที่
เรามีร่วมกัน” นายทิลเลอร์ สนั กล่าว
หลังจากที่ได้ สรุปว่าสหรัฐฯ และอินเดียเป็ นหุ้นส่วนระดับโลก
ระหว่างกันซึง่ มีผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องและก�ำลัง
เติบโต นายทิลเลอร์ สนั ยืนยันด้ วยว่าความสัมพันธ์นี ้จะส่งผลไปถึง
อีก 100 ปี ข้ างหน้ า

ความร่ วมมือที่เติบโต

ไม่นานหลังการเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลี นายทรัมป์ได้ สง่ นาย
เร็ กซ์ ทิลเลอร์ สนั ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศขณะนันไปเยื
้
อนอินเดียเป็ นครัง้ แรก นางอิวานกา
ทรัมป์ บุตรสาวและที่ปรึกษาของนายทรัมป์ก็ไปเยือนอินเดีย
ในอีกหนึง่ เดือนถัดมา ผู้แทนพิเศษทังสองได้
้
แสดงถึงความ

นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย (ซ้ าย) และนายโดนัลด์ ทรัมป์
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั มผัสมือกันระหว่ างการประชุ มสุ ดยอดของสมาคม
ประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณกรุง
มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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จากบนสุ ดตามเข็มนาฬิ กา: นางอองซาน ซู จี ทีป่ รึกษาแห่ งรัฐพม่ า (ซ้ าย) และนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย ทักทายกันก่ อนการประชุ มสมาคม
ประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ณ กรุงนิวเดลี เพือ่ เฉลิมฉลองความสั มพันธ์ 25 ปี ของกลุ่มประเทศอาเซียนกับอินเดีย ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส นายชินโซ อา
เบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ ุ่ น (ซ้ าย) และนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย ชู มอื หลังพิธิวางศิลาฤกษ์ ของโครงการสร้ างทางรถไฟความเร็วสู งในเมืองอัห์มดา
บาด ประเทศอินเดีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 รอยเตอร์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (ซ้ าย) และนายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย ทักทายกัน
ก่ อนการประชุมทีอ่ าคารไฮเดอราบัดในกรุงนิวเดลี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รอยเตอร์

นายทิลเลอร์ สนั สานต่อสุนทรพจน์ของนายโมทีที่กล่าวต่อหน้ า
รัฐสภาสหรัฐฯ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นการตอบสุนทรพจน์
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนัน้ คือนายบารัก โอบามา ที่แสดง
ความกระตือรื อร้ นที่จะน�ำอินเดียเข้ ามาช่วยสกัดกันอิ
้ ทธิพลที่เพิ่มสูงขึ ้น
ของจีนในอินโดแปซิฟิก โดยได้ ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประชาธิปไตยทังสองจะเป็
้
นที่ยดึ เหนี่ยวให้ แก่สนั ติภาพ ความมัง่ คัง่
และเสถียรภาพ “จากเอเชียถึงแอฟริ กา และจากมหาสมุทรอินเดียถึง
แปซิฟิก” การที่นายโมทีย� ้ำถึงความมุง่ มัน่ ต่อเสรี ภาพและประชาธิปไตย
ของอินเดียนัน้ เป็ นการย� ้ำเตือนว่าอินเดียได้ มอบความเป็ นหุ้นส่วนที่มี
ความคิดเช่นเดียวกันกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในภูมิภาคที่มีความวุน่ วาย
เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ และยังเป็ นแม่แบบการพัฒนาและความก้ าวหน้ าแก่
เอเชียที่สอดคล้ องกับค่านิยมของสหรัฐฯ ในท�ำนองเดียวกัน นายโอบา
มาก็ได้ ประกาศให้ ความสัมพันธ์ทวิภาคีกบั อินเดียเป็ น “ความเป็ นหุ้น
ส่วนที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับศตวรรษที่จะมาถึง” โดยเรี ยกอินเดียเป็ น
“ศูนย์กลางอิทธิพลของศตวรรษที่ 21”
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การประชุมสุดยอดอาเซียน

ในการประชุมนอกรอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในระหว่าง
การประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ นายโมทีและนายทรัมป์
ได้ หารื อถึงความมุง่ มัน่ ที่ทงสองมี
ั้
ร่วมกันเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
ที่เสรี และเปิ ดกว้ าง โดยสัญญาว่าจะส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างกัน
ในฐานะหุ้นส่วนหลักด้ านกลาโหม และตัดสินใจว่าทังสองประเทศ
้
ประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกยังต้ องเป็ นประเทศที่ยิ่งใหญ่ด้าน
การทหารด้ วย ในฐานะผู้ซื ้ออาวุธรายใหญ่ของโลก อินเดียเป็ นผู้น�ำเข้ า
ยุทโธปกรณ์อเมริ กนั รายใหญ่ และยังด�ำเนินการฝึ กทางทหารร่วมกับ
สหรัฐฯ มากกว่าประเทศอื่น ๆ
ผู้น�ำทังสองได้
้
พบกันหนึง่ วันหลังจากที่เจ้ าหน้ าที่จากประเทศของ
ตนรวมถึงออสเตรเลียและญี่ปนได้
ุ่ หารื อกันเพื่อก�ำหนดรูปแบบของ
พันธมิตรสี่ประเทศที่เรี ยกว่า เดอะ ควอด หรื อกลุม่ สี่ประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการธ�ำรงให้ ภมู ิภาคอินโดแปซิฟิก “เสรี เปิ ดกว้ าง และให้

ทุกคนมีสว่ นร่วม” กลุม่ สี่ประเทศถูกมองว่าเป็ นตัวถ่วงดุลของจีนในเขต
ชายฝั่ ง ซึง่ ท�ำให้ นายเกิ่ง ส่วง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบ
กลับว่า ข้ อเสนอเช่นนี ้ควร “หลีกเลี่ยงการท�ำให้ เป็ นเรื่ องของการเมือง
หรื อตัดผู้ที่เกี่ยวข้ องออก” และไม่ควร ”มุง่ เป้าไปที่ประเทศที่สาม”
ก่อนทีจ่ ะพบกับนายทรัมป์ นายโมทีกล่าวว่า “ผมต้ องการรับประกัน
กับท่านว่า ไม่วา่ โลกนี ้จะคาดหวังอะไรจากอินเดีย และไม่วา่ สหรัฐฯ
จะคาดหวังอะไรจากอินเดีย อินเดียได้ ทำ� ทุกอย่างอย่างเต็มทีแ่ ล้ วเพือ่
ตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว และจะยังคงท�ำเช่นนันต่
้ อไป” ก่อน
หน้ านี ้ นายทิลเลอร์ สนั ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าในขณะทีจ่ นี ก�ำลังก้ าวขึ ้นเป็ น
มหาอ�ำนาจเคียงข้ างอินเดีย แต่จนี กระท�ำการอย่างไม่มคี วามรับผิด
ชอบพอ และบางครัง้ ก็ยงั ท�ำลายกฎระเบียบระหว่างประเทศ ซึง่ ประเทศ
อย่างอินเดียยังปฏิบตั ติ นในกรอบดังกล่าวเพือ่ คุ้มครองอธิปไตยของ
ชาติอนื่ ๆ นายทิลเลอร์ สนั เสริมว่าการกระท�ำทีย่ วั่ ยุของจีนในทะเลจีนใต้
เป็ นการท้ าทายกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรง
ในสถานการณ์ภมู ิรัฐศาสตร์ ในปั จจุบนั อินเดียให้ ความส�ำคัญกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศ
โดยได้ ท�ำการเจรจากับประเทศหุ้นส่วนมาเป็ นเวลา 25 ปี มีปฏิสมั พันธ์
ในระดับการประชุมสุดยอด 15 ปี และเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ของอาเซียนมาแล้ ว 5 ปี อินเดียมักจะมีธรรมเนียมปฏิบตั โิ ดยการเชิญ
ผู้น�ำระดับประมุขแห่งรัฐหรื อหัวหน้ ารัฐบาลมาร่วมงานเฉลิมฉลองวัน
ชาติอินเดียในเดือนมกราคมของทุกปี และได้ เชิญผู้น�ำอาเซียนทัง้ 10
ประเทศมาในคราวล่าสุดซึง่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน
รัฐบาลอินเดียก�ำลังเจรจากับอาเซียนเพื่อขยายแผนการสร้ าง
ทางหลวงพิเศษระยะทาง 1,360 กิโลเมตร ซึง่ จะเชื่อมอินเดียเข้ ากับ
พม่า ไทย และลาว กัมพูชาและเวียดนาม “เมื่อเราได้ เชื่อมโยงกันแล้ ว
เราจะมีศกั ยภาพสูงมาในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ” นาง
ดาค์ชิตา ดาส รองปลัดกระทรวงการคมนาคมบนถนนและทางหลวง
ของอินเดีย “การเชื่อมต่อจะสร้ างรายได้ ราว 7 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 2.27 ล้ านล้ านบาท) ในลักษณะของส่วนเพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ และราว 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 650 ล้ าน
บาท) ในลักษณะของส่วนเพิ่มการจ้ างงานสะสมภายใน พ.ศ.2568”
อาเซียนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวมกันประมาณ 2.56
ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 83.2 ล้ านล้ านบาท) และประชากร
รวม 639 ล้ านคน อาเซียนตังอยู
้ ต่ ดิ กับอินเดียและส่วนที่เลยอินเดีย
ออกไป ท�ำให้ สมาชิกบางประเทศมีเขตแดนทางทะเลที่ตดิ กับอินเดีย
และมีเขตแดนทางบกร่วมกับพม่า
กลุม่ ประเทศอาเซียนได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2510 ด้ วยการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญา
กรุงเทพ) โดยมีสมาชิกได้ แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม อาเซียนตังอยู
้ ต่ ดิ
กับชายฝั่ งที่มีความไม่มนั่ คงจากการเผชิญหน้ ากับจีนซึง่ มุง่ มัน่ ที่จะ
ครอบง�ำทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ รวมถึงพื ้นที่อื่น ๆ และ
เกาหลีเหนือที่ไม่ยอมใคร และชอบโอ้ อวดอาวุธนิวเคลียร์ และสร้ าง
อิทธิพลจากความคิด การอ้ างอธิปไตยเหนือภูมิภาคดังกล่าวโดย
รัฐบาลจีนได้ สร้ างความขัดแย้ งกับเวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซียและ
บรูไนเหนือหมูเ่ กาะพาราเซลและสแปรตลี และกับฟิ ลปิ ปิ นส์เหนือแนว
ปะการังสกาโบโรห์ โชล

การจัดวางทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลอินเดียยังพยายามจัดวางวงเงิน 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 3.25 หมื่นล้ านบาท) เป็ นเงินกู้ให้ อาเซียนส�ำหรับการ
ส่งเสริ มโครงการที่สนับสนุนความเชื่อมโยงทางทะเล อากาศ ทาง
บก หรื อทางดิจิทลั ซึง่ สอดคล้ องกับแผนแม่บทอาเซียนว่าด้ วย
ความเชื่อมโยง พ.ศ.2568 ซึง่ เกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานที่ยงั่ ยืน
นวัตกรรมดิจิทลั ระบบโลจิสติกส์ไร้ รอยต่อ ความเป็ นเลิศในการ
ก�ำกับดูแล และการเคลื่อนย้ ายของผู้คน นอกจากนี ้ อินเดียยังได้
จัดตังกองทุ
้
นพัฒนาโครงการต่าง ๆ มูลค่า 77 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 2.5 พันล้ านบาท) เพื่อจัดสร้ างศูนย์กลางการผลิตใน
พม่า กัมพูชา ลาวและเวียดนาม โดยอินเดียได้ ร่วมมือกับพม่าแล้ ว
ในเรื่ องความมัน่ คงทางพรมแดน โครงสร้ างพื ้นฐาน และการพัฒนา
สถาบัน การพัฒนาสมรรถนะ และโครงการความเชื่อมโยง
นายทรัมป์เลือกใช้ เวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความ
ร่วมมือด้ านเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกที่จดั ขึ ้นที่เมืองดานัง
ประเทศเวียดนาม เพื่อเน้ นย� ้ำถึงยุทธศาสตร์ ที่เพิ่งเริ่ มขึ ้นส�ำหรับ
เอเชียที่จะมุง่ เน้ นไปยังการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ อินเดีย
ญี่ปนและออสเตรเลี
ุ่
ย “ผมรู้สกึ เป็ นเกียรติที่ได้ แบ่งปั นวิสยั ทัศน์
ส�ำหรับอินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิ ดกว้ าง” นายทรัมป์กล่าวกับคณะ
ผู้แทน “เราเป็ นเพื่อน หุ้นส่วนและพันธมิตรร่วมกันในอินโดแปซิฟิก
มาเป็ นระยะเวลานานมาก และเราก็จะเป็ นเพื่อน หุ้นส่วน และ
พันธมิตรกันไปอีกยาวนาน”
อย่างไรก็ดี นายทรัมป์ไม่ได้ ให้ แนวคิดอย่างเป็ นรูปธรรมเกี่ยวกับ
กรอบนโยบายส�ำหรับภูมิภาค หรื อวิธีการที่สหรัฐฯ จะใช้ เพื่อแสดง
บทบาทแต่อย่างใด
รัฐบาลสหรัฐฯ มองเห็นภัยคุกคามที่เริ่ มขึ ้นในอินโดแปซิฟิก
จากการที่จีนเริ่ มเป็ นมหาอ�ำนาจที่ไม่ฟังใครและแสดงอ�ำนาจ
อย่างไม่เกรงใจใคร โดยสถานการณ์ดงั กล่าวก็เป็ นสัญญาณถึง
การเปลี่ยนแปลงของขัวอ�
้ ำนาจในภูมิภาคนัน่ เอง ท่าทีของรัฐบาล
อินเดียก็ยงั คงเป็ นท่าทีที่มองโลกในความเป็ นจริ งเพราะยังค�ำนึงถึง
ความทะเยอะทะยานที่เพิ่มขึ ้นของรัฐบาลจีน รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งกันในภูมิภาคซึง่ มีความส�ำคัญ
มหาศาลด้ านภูมิยทุ ธศาสตร์
การชนะเลือกตังอย่
้ างท่วมท้ นของนายชินโซ อาเบะ นายก
รัฐมนตรี ญี่ปนเมื
ุ่ ่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จะเป็ นเรื่ องส�ำคัญ
เนื่องจากนายอาเบะได้ วิพากษ์ วิจารณ์การรุกรานของจีนอย่าง
เปิ ดเผย และยังมีความต้ องการที่จะปรับแก้ รัฐธรรมนูญซึง่ มุง่ เน้ น
สันติภาพของญี่ปนเพื
ุ่ ่อให้ ญี่ปนสามารถตอบสนองทางการทหารต่
ุ่
อ
สถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ ้นในภูมิภาคได้
ในขณะเดียวกัน จีนได้ จดั การประชุมใหญ่สภาพรรค
คอมมิวนิสต์ที่ไม่เพียงแต่มอบต�ำแหน่งที่ถอดถอนไม่ได้ แก่
ประธานาธิบดี สี จิ ้นผิง แต่ยงั สื่อถืง “ยุคใหม่” ของมหาอ�ำนาจจีน
และการท�ำให้ ให้ จีนเป็ นมหาอ�ำนาจระดับโลกภายใน พ.ศ. 2593
อินเดียเป็ นส่วนหนึง่ ของการเปลี่ยนแปลงขัวอ�
้ ำนาจครัง้ ส�ำคัญ
ของศตวรรษที่ 21 ในอินโดแปซิฟิก อินเดียยังคงร่วมมือกับประเทศ
และองค์กรอื่น ๆ เพื่อสวมบทบาทที่ส�ำคัญมากขึ ้นในภูมิภาค โดย
อินเดียได้ ก้าวขึ ้นมาเป็ นตัวถ่วงดุลที่สำ� คัญต่อจีน
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ข้อมูล

ความร่ว มมื อ ท ี่ดี ข ึ้นระหว่า งทหาร พลเรือ น และองค์ ก รด้า นมนุษ ยธรรม สามารถช่ว ยพั ฒ
นาการบริหารข้ อ มู ล ส�ำ หรับ ความพยายามช่ว ยเหลื อ และบรรเทาภั ย พิ บั ติ
นายโจเซฟ ดี. มาร์ ติน

ในโลกทีเ่ ต็มไปด้ วยความท้ าทายด้ านการสือ่ สารนัน้ การสร้ างข้ อมูล การ การด�ำเนินการช่วยเหลือ เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจภาคเอกชน
ยืนยันความถูกต้ องและการแพร่กระจายข้ อมูลไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของความ
องค์การนอกภาครัฐ และองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่น ๆ
ท้ าทายดังกล่าว การใช้ ตวั ตรวจจับดิจทิ ลั ดาวเทียมพาณิชย์และโดรน
ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีในระยะหลังยังได้ ท�ำให้ ปัจเจกบุคคลหรื อ
ท�ำให้ ข้อมูลทีเ่ ต็มไปด้ วยเลขศูนย์และหนึง่ ล้ นแพลตฟอร์ มการสือ่ สาร
คณะท�ำงานเล็ก ๆ ที่ใช้ เทคโนโลยี สามารถใช้ ความสามารถของตนเพื่อ
เทคโนโลยีและกิจกรรมของมนุษย์อนื่ ๆ เช่น การระดมคนช่วยเหลือทาง
ช่วยเหลือผู้อื่น โดยบ่อยครัง้ เป็ นไปในลักษณะที่ไม่ได้ ตระเตรี ยมมาก่อน
ออนไลน์ อาจขัดเกลาข้ อมูลดังกล่าวให้ ชว่ ยตอบโจทย์และความท้ าทายที่
ผลประโยชน์ร่วมกัน
เกีย่ วข้ อง แต่บอ่ ยครัง้ ทีค่ ำ� ตอบหายไปในกองข้ อมูลขนาดใหญ่
ประสบการณ์ที่แสดงให้ เห็นโดยผู้ปฏิบตั ิในระหว่างการประชุมทางทหาร
เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่ท้าทายมากและเกี่ยวพันกับการให้ ความช่วย
ร่วมกับองค์การสหประชาชาติและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
เหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั โิ ดยเฉพาะ ส่วนเชื่อม
ออกเฉียงใต้ หรื อแม้ แต่การมีปฏิสมั พันธ์กบั ภาควิชาการ ล้ วนชี ้ให้ เห็น
ต่อระหว่างพลเรื อนและทหารในภาวะแวดล้ อมนี ้เป็ นสิง่ ที่ต้องใส่ใจ
ถึงความแตกต่างในวิธีการและศักยภาพของการรวบรวมข้ อมูล แต่ทกุ
เนื่องจากความกังวลที่เกี่ยวพันกับผู้อื่นและความมัน่ คง อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายก็มีความสมัครใจร่วมกันหรื อมี
หากจะให้ มีการด�ำเนินการใด ๆ ที่มี
ความสามารถในการแบ่งปั น ในทันที
ความหมาย ทหารและพลเรื อนจะ
หลังจากการเกิดภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่
ต้ องเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในด้ านการ
ข้ อมูลจะหลัง่ ไหลมาจากแหล่งต่าง ๆ
ไว้ เนื ้อเชื่อใจและการเปิ ดกว้ าง
อย่างไม่หยุดยัง้ ไม่วา่ จะมาจากฝ่ าย
เมื่อเกิดภัยพิบตั ทหารของโลก
ทหารในพื ้นที่และต่างประเทศ การ
มักจะเป็ นองค์กรที่มีทรัพยากรพร้ อม
รวบรวมภาพถ่ายและข้ อมูลข่าว
ที่จะรับมือมากที่สดุ ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน
กรอง องค์การนอกภาครัฐในท้ องถิ่น
การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ที่รวบรวมรายงานโดยตรงจากแหล่ง
การขนส่ง หรื อการบัญชาการและ
ข่าวและภาพจากพื ้นที่ และสื่อสังคม
ควบคุม มักจะไม่มีหน่วยงานพลเรื อน
ออนไลน์ที่ให้ ข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์
ใดที่มีสมรรถนะเทียบเท่า ด้ านลบ
เฟสบุ๊ก และแอปอื่น ๆ โดยรายงาน
ของทรัพยากรดังกล่าวก็คือ ฝ่ าย
ทหารเนปาลและสหรัฐฯ ช่ วยเด็ก ๆ ทีโ่ รงเรียนในระหว่ างการฝึ ก
ทวิภาคีด้านความช่ วยเหลือเชิงมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
ด้ วยตนเองตามเวลาจริ ง ข้ อมูลมี
ทหารมักจะปฏิบตั กิ ารภายในบริ เวณ
พิ
บ
ต
ั
ภ
ิ
ายใต้
ร
หั
ส
แปซิ
ฟ
ิ
ก
แองเจล
ในกอร์
ข
่
า
ประเทศเนปาล
ปริ มาณเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ และกลไก
้ ้ อง
ที่ก�ำหนดชัดเจนและมีแนวกันปกป
พลฯ วาเลอรี มอนรอย/กองทัพอากาศสหรัฐฯ
การแบ่งบันข้ อมูลเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ
ไม่วา่ จะเป็ นทางกายภาพหรื อทาง
โดยเฉพาะปรากฏขึ ้นบนแอปในท้ องถิ่นที่เป็ นที่นิยมและระบบการแบ่ง
ดิจิทลั มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลถูกและแบ่งปั นข้ อมูลเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการเฉพาะของทหารโดยไม่คอ่ ยค�ำนึงถึงประโยชน์ของข้ อมูล ปั นข้ อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีจากทัว่ โลกพยายามท�ำเหมืองข้ อมูล
ดังกล่าวนอกเหนือจากด้ านทหาร
เกี่ยวกับข้ อมูลโดยอิสระและผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ออกมา โดยปรากฏเป็ น
ในท�ำนองเดียวกัน พลเรื อนหรื อองค์กรด้ านมนุษยธรรมก็รวบรวม
และแบ่งปั นข้ อมูลของตนเพื่อตอบสนองความต้ องการเฉพาะในระหว่าง แผนที่พร้ อมกับการจับต�ำแหน่งและยืนยันจุดเกิดเหตุตา่ ง ๆ ผลิตภัณฑ์
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ทหารจีนและสหรัฐฯ ท�ำงานร่ วมกันระหว่ างการฝึ กการบรรเทาภัยพิบัตริ ่ วมในคุนหมิง มณฑลยูนนาน

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ผู้คนก�ำลังรับ
ประทานอาหาร
ในค่ ายบรรเทา
อุทกภัยในเบลกอล
ตะวันตก ประเทศ
อินเดีย

ที่รวบรวมขึ ้นนี ้จะท�ำให้ กระแสข้ อมูลเพิ่มมาก
ขึ ้นไปอีก ซึง่ อาจท�ำให้ มีข้อมูลล้ นในขอบเขต
ขนาดมหาศาล
อย่างไรก็ดี ในขอบเขตที่แคบลงก็มีความ รอยเตอร์
ท้ าทายเช่นกัน อากาศยานลาดตระเวนของ
สหรัฐฯ ซึง่ ก�ำลังบินเหนือเมืองในการปฏิบตั ภิ ารกิจความช่วย
เหลือด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ สามารถเก็บ
บันทึกภาพของความเสียหายได้ ในเวลาเพียงชัว่ พริ บตา ข้ อมูล
ลับเกี่ยวกับภาพดังกล่าวจะถูกน�ำออกจากไฟล์ภาพและส่งให้
กับประเทศที่ประสบภัย และจะถูกใส่ไว้ ในระบบต่าง ๆ อาทิ
ระบบเครื อข่ายการเข้ าถึงของประเทศหุ้นส่วนทังหมด
้
(เอแพน)
ซึง่ เป็ นสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หลังจาก
นันไม่
้ นาน องค์การนอกภาครัฐในพื ้นที่ก็จะเข้ าไปในพื ้นที่เพื่อท�ำงานให้
กับผู้อปุ ถัมภ์หลัก
ความท้ าทายของสถานการณ์นี ้มีมากมาย ได้ แก่
• ด้ วยการสื่อสารที่ไม่สามารถท�ำได้ สมบูรณ์ การวิเคราะห์โดย
เทคโนโลยีเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เพียงพอและ/หรื อในการส่งต่อข้ อมูลให้ ผ้ ู
บริ โภคข้ อมูลในพื ้นที่ ส่วนมากจะถูกชะลอ
• การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่เป็ นความลับและเส้ นเวลาส�ำหรับบุคลากร
และยุทโธปกรณ์ของกองทัพ อาจเป็ นสิง่ ที่เกินเหตุเนื่องจากภาพที่ได้
อาจไม่สำ� คัญอีกต่อไป
• หากข้ อมูลลับบนภาพของทหารถูกลบและน�ำไปใช้ งานได้ แล้ ว
องค์การนอกภาครัฐอาจไม่อยากใช้ งานภาพดังกล่าวเนื่องจากกลัวว่า
จะขัดต่อหลักการทางมนุษยธรรมว่าด้ วยความเป็ นกลาง โดยเฉพาะใน
พื ้นที่ที่มีการต่อสู้ หรื อไม่ก็ไม่ไว้ ใจข้ อมูลหากแหล่งที่มาของข้ อมูลถูก
ซ่อนไว้ หรื อไม่สามารถยืนยันได้
ด้ วยข้ อมูลจ�ำนวนมากในภาพรวมขนาดใหญ่หรื อในภาพเดียว จึง
เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่จะต้ องตระหนักว่า ข้ อมูลและภาพจะมีประโยชน์ก็ตอ่
เมื่อผู้บริ โภคสามารถวิเคราะห์ที่จ�ำเป็ นได้ ตัวอย่าง
เช่น หากมีการสับสนุนด้ านการวิเคราะห์อย่าง
เหมาะสม ภาพของพื ้นที่เมืองที่ได้ รับผลกระทบ
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อาจตอบสนองความต้ องการของหน่วยงานค้ นหาและกู้ภยั ในสถานที่ที่
เสียหาย และตอบสนองความต้ องการของยูนิเซฟและองค์การนอกภาค
รัฐอื่น ๆ ที่ท�ำงานเพื่อเด็กเกี่ยวกับสภาพของโรงเรี ยน ซึง่ ผู้จดั การที่พกั
พิงอาจใช้ โรงเรี ยนเดียวกันนี ้เป็ นที่พกั พิงส�ำหรับผู้ที่พลัดถิ่น ทีมวิศวกร
สามารถระบุสภาพของถนน สายไฟฟ้า และโรงบ�ำบัดน� ้ำและของเสีย
ได้ บุคลากรทางการแพทย์สามารถระบุได้ วา่ ต้ องการเตียงเป็ นจ�ำนวน
เท่าไร นอกจากนี ้ รายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่ประชากรไปรวมกัน เช่น
เดียวกับจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้ รับบาดเจ็บก็สามารถประเมินให้ แน่ใจ
ได้ ไม่วา่ จะ 6 หรื อ 10 หรื อ 100 คนก็จะสามารถดูภาพเดียวกันและหา
ค�ำตอบให้ กบั ค�ำถามของตนได้ หากสามารถวิเคราะห์ภาพเพื่อหาข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ดี ก็ยงั มีประเด็นเรื่ องความไว้ เนื ้อเชื่อใจกับการแบ่งปั น
ข้ อมูลและความท้ าทายในอดีต เช่น ผู้ที่รับหลักการของฝ่ ายทหารบ่อย
จะได้ ยินค�ำว่า “ความจ�ำเป็ นต้ องทราบข้ อมูล” หลายคนได้ พดู ถึงข้ อดี
ของการเปลี่ยนมาใช้ หลักการ “ความจ�ำเป็ นต้ องแบ่งปั นข้ อมูล” แทน แต่
นัน่ ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ที่ต้องถกกัน
ในตัวอย่างรูป
ถ่ายของเมืองด้ าน ทหารฟิ ลิปปิ นส์ และสหรัฐฯ ล�ำเลียงอุปกรณ์ ยงั ชีพ
บน ความจริ งจาก จากหน่ วยเรือระบายพลขนาดใหญ่ ของกองทัพเรือ
พื ้นที่โดยพนักงาน ฟิ ลิปปิ นส์ เพือ่ ทดสอบความพร้ อมของการบรรเทา
ภัยพิบัตใิ นระหว่ างการฝึ กร่ วมในจังหวัดออโรรา ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฟิ ลิปปิ นส์ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

องค์การนอกภาครัฐผู้อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่และผู้จดั หาท้ องถิ่นจะสามารถ
ให้ ความกระจ่างในประเด็นหลายประเด็น แต่ก็ไม่มีกลไกที่เป็ นที่ร้ ูจกั
ส�ำหรับการป้อนข้ อมูลให้ ระบบกลาง ข้ อมูลประเภทอื่น ๆ จะสามารถ
เพิ่มความกระจ่างโดยการซ้ อนทับข้ อมูลสื่อออนไลน์ การแสดงภาพถ่าย
ที่ได้ จากแหล่งโดยตรง และแม้ กระทัง่ การได้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีสว่ น
ร่วมทางอินเทอร์ เน็ต แต่โชคไม่ดีที่แม้ กระทัง่ แนวคิดเรื่ องที่จดั เก็บส่วน
กลางส�ำหรับข้ อมูลด้ านภัยพิบตั กิ ็เต็มไปด้ วยปั ญหาเกี่ยวกับความไว้ เนื ้อ
เชื่อใจ เทคโนโลยี และประเด็นที่วา่ “ไม่ได้ มาจากที่นี่” จากการนับ
คร่าว ๆ พบว่ามีระบบ 20 กว่าระบบที่มีให้ ใช้ งานในสภาพแวดล้ อม
แบบเปิ ด (ซึง่ ระบบเครื อข่ายการเข้ าถึงของประเทศหุ้นส่วนทังหมด
้
(เอแพน) ก็เป็ นหนึง่ ในนัน)
้ พร้ อมระบบอื่น ๆ อีกจ�ำนวนมากในระดับ
ปั จเจกบุคคล

การขอข้ อมูลที่คนอื่นได้ ตอบไว้ แล้ ว
ความท้ าทายที่มีอยูใ่ นตัวเริ่ มที่ความไว้ เนื ้อเชื่อใจและมาตรฐาน
แม้ จะมีรากฐานด้ านมนุษยธรรมของกลุม่ บรรเทาภัยพิบตั ทิ ี่มีจิตอาสา
องค์กรอื่น ๆ ก็ยงั มักไม่คอ่ ยยอมเชื่อใจกันและกัน โดยเฉพาะทหารและ
หน่วยงานภาครัฐ ความสามารถขององค์การนอกภาครัฐที่จะสร้ างราย
ได้ ที่ยงั่ ยืน บ่อยครัง้ ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นฐานของความสามารถขององค์การ
เหล่านันในการให้
้
บริ การในสิง่ ที่จ�ำเป็ น และการ “ให้ ” ค�ำตอบหรื อข้ อมูล
ก็อาจท�ำให้ การมีอยูข่ ององค์กรตกอยูใ่ นภาวะเสี่ยง ในท�ำนองเดียวกัน ผู้
จัดหาข้ อมูลของภาครัฐบาลก็มกั จะมีตวั ตนอยูใ่ นโลกที่ไม่คอ่ ยมีความไว้
เนื ้อเชื่อใจในการแบ่งปั นข้ อมูลโดยอิสระ โดยเฉพาะเมื่อศัตรูจริ งหรื อใน
จินตนาการอาจใช้ ข้อมูลนันเพื
้ ่อกระท�ำการอันตราย
องค์กรหนึง่ จะแบ่งปั นหรื อรวบรวมข้ อมูล ข่าว และความรู้จากระบบ
หลายระบบ และจากนันก็
้ ให้ ค�ำตอบกับค�ำขอจ�ำนวนมากได้ อย่างไร
การสร้างความไว้เนือ้ เชื่อใจ
นัน้ เป็ นค�ำถามที่มีความท้ าทายเป็ นอย่างยิ่ง ขณะที่ระบบข้ อมูลขนาด
สิง่ ที่เราต้ องการคือตัวเร่งเพื่อขับเคลื่อนชุมชนพลเรื อนและทหารซึง่ อุทิศ ใหญ่และปั ญญาประดิษฐ์ ขยายตัวขึ ้น ความท้ าทายเหล่านี ้สามารถแก้
ตนให้ กบั การช่วยชีวิตและบรรเทาความทุกข์ยากให้ ขยายมุมมองที่เกี่ยว ได้ บางทีองค์กรที่นา่ ไว้ ใจซึง่ ไม่ใช่กองทัพหรื อหน่วยงานด้ านมนุษยธรรม
กับการแบ่งปั นข้ อมูลในทีมงานของผู้มีสว่ นร่วม ตังแต่
้ คนท�ำดีหนึง่ คน
อาจเติมช่องว่างนี ้โดยการจัดหาความเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวม
ไปจนถึงหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินเบื ้องต้ นทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับชาติ ข้ อมูลและการวิเคราะห์ และในขณะเดียวกันก็รักษาความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
องค์การนอกภาครัฐ และทหารท้ องถิ่นและจากต่างประเทศ
ของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
เราอยูใ่ นยุคเทคโนโลยีที่นา่ จะสันนิษฐานได้ วา่ เรื่ องดังกล่าวเป็ นไป
ปั ญหาไม่ใช่การขาดข้ อมูล แต่คอื การขาดการแบ่งปั น การขาดความ
ได้ และมีความยัง่ ยืน เป็ นไปได้ ที่จะสร้ างสภาวะแวดล้ อมของการแบ่งปั น สามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ข้อมูลดิบ การขาดความไว้ เนื ้อเชือ่ ใจระหว่างผู้สร้ าง
ข้ อมูลนอกเหนือจากเพียงระบบเดียว ซึง่ จะช่วยท�ำให้ การเกิดการแบ่ง
ข้ อมูลและองค์กรทีร่ ับข้ อมูล และการขาดองค์กรทีจ่ ะมาเติมช่องว่างเหล่า
ปั นที่ไว้ ใจได้ ไม่เพียงส�ำหรับข้ อมูลเท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวกับความสามารถ นี ้ ความท้ าทายแต่ละอย่างมีทางออก แต่กย็ งั เป็ นความรับผิดชอบของ
ในการสืบค้ นค�ำตอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องท�ำส�ำเนาภาพหรื อ ชุมชนทีจ่ ะตัดสินใจว่าจะจัดการกับปั ญหาเมือ่ ไร o

หน่ วยกู้ภยั จากญีป่ ุ่ นช่ วยค้ นหาในตึกห้ อง
ชุ ดทีพ่ งั ลงมาหลังเกิดแผ่ นดินไหวขนาด
6.4 ในเขตฮัวเหลียน ทางตะวันออกของ
ไต้ หวัน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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อีก 50 ปี ข้ างหน้ า
ของสมาคมประชาชาติ
แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดร.วิเวียน บาลากริชนัน
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มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) มาถึงจุดหัวเลี ้ยว
หัวต่อวันนี ้ และไม่ใช่แค่เพราะสมาคม
มีอายุ 50 ปี แต่เป็ นเพราะโลกในภาพ
รวมได้ เปลี่ยนไป และเราก�ำลังอาศัย
อยูใ่ นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
ความสมดุลด้ านภูมิยทุ ธศาสตร์ ได้ เปลี่ยนไปอย่าง
มาก ไม่เคยมีมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ ของมนุษยชาติวา่
คน 2 พันล้ านคนสามารถเข้ าถึงโลกออนไลน์และเชื่อม
ต่อกับเศรษฐกิจโลกในเวลาเดียวกัน ไม่เคยมีมาก่อนว่า
คนหลายร้ อยล้ านคนได้ หลุดพ้ นจากความยากจนและ
เข้ าสูก่ ลุม่ ชนชันกลางที
้
่ก�ำลังขยายตัว เราได้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ ้นตังแต่
้ พ.ศ. 2521 ในประเทศ
จีน และใน พ.ศ. 2534 ในประเทศอินเดีย ประเทศที่มี
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจที่ก�ำลังขยายตัวก็ต้องหมายถึง
อิทธิพลทางการทูตและทางการทหารที่เพิ่มขึ ้น ดังนันจึ
้ ง
ไม่ต้องสงสัยว่า ความสมดุลทางภูมิยทุ ธศาสตร์ รวมถึงข้ อ
สันนิษฐานและสมมติฐานจ�ำนวนมากที่เราเคยเห็นเป็ น
ของตาย ก็อาจจะใช้ ไม่ได้ อีกต่อไป

จ�ำกัดอยูเ่ พียงในพรมแดนทางภูมิศาสตร์ ที่ชดั เจน และไม่
ได้ เกิดขึ ้นภายในแนวคิดปกติของรัฐชาติแบบเวสต์ฟาเลีย
วิธีเดียวที่จะจัดการกับภัยคุกคามข้ ามพรมแดนระดับโลก
นี ้คือการสร้ างฉันทามติและการด�ำเนินการระดับโลก ไม่
ว่าจะจัดการกับปั ญหาเรื่ องไซเบอร์ สภาพอากาศหรื อการ
ก่อการร้ าย สิง่ ที่ก�ำลังเกิดขึ ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คือกรณีการกลับประเทศภูมิลำ� เนาของนักรบจากอิรักและ
ซีเรี ย ซึง่ เป็ นที่ที่ไอซิส [รัฐอิสลามอิรักและซีเรี ย] ก�ำลังเสีย
พื ้นที่ เราเห็นนักรบก�ำลังกลับมาเพิ่มขึ ้นในมาราวีที่อยูท่ าง
ตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ และยังมีแหล่งเพาะผู้ก่อการร้ าย
อื่น ๆ ในภูมิภาคของเรา ใกล้ บ้านเราเข้ ามา เรายังเคยเห็น
ชาวสิงคโปร์ ในวิดีโอชวนเชื่อให้ เข้ าร่วมขบวนการของไอ
ซิส ข้ อกังวลของเราเกี่ยวกับปั ญหาในรัฐยะไข่ก็ยงั เชื่อมโยง
กับความวิตกกังวลว่า ที่พื ้นที่นนจะกลายเป็
ั้
นพื ้นที่หลบ
ภัยหรื อพื ้นที่บม่ เพาะอีกแห่งหนึง่ ส�ำหรับพวกแนวคิดสุด
โต่งและผู้ก่อการร้ าย ดังนัน้ นัยในที่นี ้ก็คือปั ญหาเหล่านี ้
ไม่สามารถได้ รับการแก้ ไขเพียงในระดับท้ องถิ่นอย่างเดียว
และไม่มีประเทศใดเพียงประเทศเดียวที่จะสามารถแก้ ไข
ปั ญหาได้ เพียงล�ำพัง ยังต้ องมีความพยายามส่วนรวมใน
การจัดการกับความท้ าทายเหล่านี ้ กระบวนการพหุภาคี
ระดับโลก ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายทะเล การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การดูแลมรดกทางธรรมชาติของมวล
มนุษยชาติ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่มีความส�ำคัญเพิ่มขึ ้น
เราต้ องการแนวทางแบบนี ้ กล่าวคือ การเคารพกันและกัน
ในระดับพหุภาคี การพึง่ พาอาศัยและความร่วมมือกัน

เหนือกาลเวลา

ดร.วิเวียน บาลากริ
ชนัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ าง
ประเทศสิ งคโปร์
กล่ าวในค�ำปาฐกถาที่
การประชุมสมาคม
ประชาชาติแห่ งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) คร้ งที่ 15
รอยเตอร์

56

IPD FORUM

สถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองก�ำลังถูกตังค�
้ ำถาม
อย่างไม่เคยมาก่อน และงานในปั จจุบนั ก็เสี่ยงต่อการล้ า
สมัย ความท้ าทายที่แท้ จริ งไม่ใช่การสร้ างก�ำแพงหรื อการ
กระจายแบ่งปั นความมัง่ คัง่ ที่สะสมมาแต่อดีต แต่ความ
ท้ าทายที่แท้ จริ งคือการรับประกันว่าผู้คนจะมีทกั ษะที่ถกู
ต้ องส�ำหรับงานใหม่ และทุกคนสามารถเข้ าถึงและรู้จกั วิธี
การท�ำงานแบบใหม่เพื่อให้ กลุม่ ชนชันกลางใหม่
้
สามารถ
ขยายตัวและไม่มีใครถูกทิ ้งอยูเ่ บื ้องหลัง
ระเบียบโลกปั จจุบนั ก�ำลังถูกแต่ทรงโดยการเกิดของ
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ อีกทังยั
้ งมีความท้ าทายข้ ามพรมแดน
ซึง่ รวมถึงการก่อการร้ าย อาชญากรรมไซเบอร์ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวไม่ได้

ท้ ายที่สดุ อาเซียนก็ต้องจัดการกับความท้ าทายภายในของ
ตนเอง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศมีความหลากหลายทัง้
ในแง่ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในความเป็ นจริ ง
ข้ าพเจ้ าคิดว่ากลุม่ ประเทศนี ้น่าจะเป็ นกลุม่ ที่มีความหลาก
หลายมากที่สดุ ในโลก เรามี 10 ประเทศที่แตกต่างกันมาก
ทังในเรื
้ ่ องขนาด ประชากร และศาสนา มีระบบการเมืองที่
เริ่ มตังแต่
้ กษัตราธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึง
ประชาธิปไตย และการปกครองโดยทหาร
หลายคนได้ เคยตังค�
้ ำถามเกี่ยวกับการที่อาเซียนชอบ
ใช้ ฉนั ทามติและการแสวงหาฉันทามติ และสงสัยว่าการ
ใช้ ฉนั ทามติเป็ นความผิดปกติหรื อเป็ นการตังใจให้
้
เป็ น
เช่นนัน้ ในความเป็ นจริ งแล้ ว มันคือความตังใจให้
้
เป็ น
เช่นนัน้ วิธีการออกแบบมาเช่นนี ้ก็เป็ นเพราะความหลาก
หลายภายในอาเซียน และฉันทามติก็เป็ นวิธีการให้ องค์กร
สามารถเดินหน้ าต่อไปได้ โดยวิธีการนี ้จะท�ำให้ มนั่ ใจได้
ว่าสมาชิกทุกประเทศไม่วา่ จะมีขนาดเท่าไร การเมืองและ
ระดับการพัฒนาเป็ นอย่างไร ก็จะมีเสียงเท่ากับประเทศ
อื่น หรื อถ้ ามองในทางกลับกันก็คือ สมาชิกทุกประเทศมี
สิทธิยบั ยัง้
ฉันทามติบีบให้ เรามีมมุ มองกระจ่างในระยะยาวเกี่ยว

กับผลประโยชน์ของชาติของเรากับผลประโยชน์ของ
ภูมิภาคซึง่ ยิ่งใหญ่กว่าในระยะยาวเช่นกัน ในแง่หนึง่
กระบวนการบรรลุฉนั ทามติซงึ่ ช้ ากว่าและยุง่ ยากกว่า
นัน้ ท�ำให้ เราสามารถเข้ าถึงทางออกที่ยงั่ ยืนได้ มากกว่า
เพราะเราทราบว่าเมื่อเราได้ ลงนามแล้ ว ทุกฝ่ ายได้
ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ได้ คดิ ถึงสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นหมดแล้ ว
และได้ ตกลงยอมรับที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของกลุม่
ฉันทามติเป็ นสิง่ ที่อาเซียนตังใจใช้
้
และเป็ นรากฐานของ
ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของอาเซียน อย่างไรก็ดี
ค�ำถามที่ส�ำคัญมากก็คือ เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์
และปั ญหาขึ ้น ประเทศสมาชิกจะสามารถยอมลดผล
ประโยชน์ของตนได้ มากสุดเท่าใดเมื่อต้ องมองภาพกว้ าง
ของผลประโยชน์ของภูมิภาคในระยะยาว
แม้ เราจะต้ องเผชิญหน้ ากับความท้ าทายทังจาก
้
ภายในและภายนอก ข้ าพเจ้ าก็ยงั มองโลกในแง่ดีวา่
อนาคตของเรายังคงสว่างไสวอยูใ่ นอีก 50 ปี ข้ างหน้ า
และเราก็ควรระลึกว่า ประเทศสมาชิกทังห้
้ าที่ได้ ก่อ
ตังอาเซี
้
ยนคือประเทศที่ไม่ได้ เป็ นคอมมิวนิสต์ ด้ วยการ
รวมตัวกันและการอยูร่ ่วมกันโดยสันติในช่วงสองสาม
ทศวรรษแรกที่ต้องเผชิญวิกฤต รวมถึงเวลาในการลงทุน
ในโครงสร้ างพื ้นฐาน การลงทุนในประชากร และในสร้ าง
ระบบเศรษฐกิจที่เปิ ดกว้ าง รวมถึงระบบการค้ าและการ
เปิ ดเสรี เป็ นสิง่ ที่ท�ำแล้ วส่งผลดี ในความเป็ นจริ งแล้ ว เรา
ท�ำสิง่ ที่เหนือกาลเวลาในขณะนัน้ ในวันนี ้ เราเรี ยกสิง่ นี ้
ว่า โลกาภิวตั น์ ในวันนี ้ เกือบทุกภูมิภาคในโลกตังอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานดังกล่าว แต่ดงั ที่ข้าพเจ้ ากล่าวไว้ ก่อนหน้ านี ้ก็คือ
ยังมีค�ำถามเกี่ยวกับข้ อจ�ำกัดของระบบโลกาภิวตั น์
เราต้ องให้ ความดีความชอบกับอาเซียนในฐานะที่เป็ นผู้

ป้องกันมิให้ เกิดสงครามระหว่างสมาชิกผู้ก่อตัง้ ซึง่ รวม
ถึงในเวลาต่อมาเช่นกันเมื่อเวียดนามได้ เข้ าเป็ นสมาชิก
ใน พ.ศ. 2538 ลาวและเมียนมาร์ [พม่า] ใน พ.ศ. 2540
และกัมพูชาใน พ.ศ. 2542 ประเด็นที่ข้าพเจ้ าต้ องการชี ้
ให้ เห็นก็คือ ไม่เคยมีความขัดแย้ งที่ร้ายแรง สงครามหรื อ
การสู้รบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และในวันนี ้และ
ยุคนี ้ เราควรต้ องเฉลิมฉลองข้ อเท็จจริ งดังกล่าว
นอกจากนี ้ เรายังควรระลึกด้ วยว่า การรณรงค์ด้าน
การทูตในระดับสูงสุดของอาเซียนเกิดขึ ้นหลังจากที่
เวียดนามได้ แทรกแซงกัมพูชาใน พ.ศ. 2522 อาเซียน
้ มขององค์การ
ก�ำลังว่ายน� ้ำต้ านกระแสความคิดดังเดิ
สหประชาชาติในขณะนัน้ อย่างไรก็ดี อาเซียนก็ยงั คง
เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันและยังหยิบยกประเด็นส�ำคัญว่า
เราไม่ได้ ทนหรื อปล่อยให้ มีการแทรกแซงจากต่างประเทศ
และเราต้ องการแสดงสิทธิในการก�ำหนดความมุง่ มัน่
ส�ำหรับประเทศสมาชิกของเรา เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้ า
กล่าวไว้ นัน่ คือการต้ านกระแสความคิดดังเดิ
้ ม ซึง่ เป็ น
สิง่ ที่เราท�ำที่เหนือกาลเวลา แต่เราก็ประสบความส�ำเร็ จ
และเมื่อสงคราวเย็นจบลง ซึง่ ท�ำให้ อาเซียนเริ่ มขยาย
ขอบเขตออกไป ประเด็นก็คือ การก่อตังอาเซี
้
ยน การ
เติบโตของอาเซียน และความท้ าทายของอาเซียน ล้ วน
แต่เชื่อมโยงไปยังสิง่ ที่เกิดขึ ้นในระดับโลกเสมอ

เอกภาพและความเป็ นศูนย์ กลางของอาเซียน

ดังน้ น เราจึงกลับมาที่ประเด็นที่วา่ เราต้ องมีฉนั ทามติ
และความจ�ำเป็ นในการมีเอกภาพเพื่อธ�ำรงรักษาความ
เป็ นศูนย์กลางของอาเซียน และความส�ำคัญของอาเซียน
ในโลก ก็เป็ นเรื่ องที่ยงั คงมีความส�ำคัญเสมอ เราจ�ำเป็ น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่ างประเทศของ
ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่ งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) เชื่อมมือเข้ า
ด้ วยกันในลักษณะ “แบบ
อาเซียน” ทีพ่ ธิ ีเปิ ด
การประชุมรัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงการต่ าง
ประเทศของอาเซียนที่
ศูนย์ ประชุมนานาชาติ
ฟิ ลิปปิ นส์ ณกรุงมะนิลา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จาก
ด้ านซ้ าย นายอนิฟาห์ อา
มัน จากมาเลเซีย นาย
จ่ อ ติน จากพม่ า นาย
ดอน ปรมัตถ์ วนิ ัย จาก
ไทย นายฝ่ าม บิ่งห์ มิงห์
จากเวียดนาม นายอลัน
ปี เตอร์ กาเยตาโน จาก
ฟิ ลิปปิ นส์ ดร.วิเวียน บา
ลากริชนันจากสิ งคโปร์ เป
ฮิน ดาโต๊ ะ ลิม จ๊ อก เซง
จากบรู ไน นายปรัก สุ คน
จากกัมพูชา นางเรตโน
มาร์ ซุดี จากอินโดนีเซีย
นายสะเหลิมไซ กมมะสิ ด
จากลาว และเลขาธิการ
อาเซียน นายเล เลือง มิญ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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ความมุ่งมัน่ ของสิงคโปร์ในโอกาสด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน*
เอื ้อให้ ประชากรของเรามีโอกาสที่ยตุ ธิ รรม
หากเราสามารถไปถึงจุดนันได้
้ ชาวอาเซียน
เราหวังที่จะจัดตังเครื
้ อข่ายเมืองอัจฉริ ยะ
อายุน้อยที่มีจ�ำนวนมากกว่ากว่าประชากร
อาเซียน ซึง่ จะเชื่อมโยงผู้คนและระบบ
เศรษฐกิจแบบไร้ รอยต่อ และจะช่วยกระตุ้น ในยุโรป ในภูมิภาคที่มีสนั ติภาพและที่เชื่อม
แนวคิดและหนทางแก้ ไขปั ญหาให้ ไหลเวียน โยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียใต้
รวมถึงอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ทัว่ ทังภู
้ มิภาค
จนถึงแปซิฟิก เราก็จะอยูใ่ นศูนย์กลางของ
สิง่ ที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
สร้ างความยืดหยุ่น
เราหวังที่จะสร้ างและส่งเสริ มความ
ส่ งเสริมความเป็ นหุ้นส่ วนทาง
ยืดหยุน่ โดยรวมเพื่อสู้กบั ภัยคุกคามร่วม
เศรษฐกิจ
กัน อาทิ การก่อการร้ าย ลัทธิสดุ โต่งและ
เราต้ องการให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมมากขึ ้นใน
อาชญากรรมข้ ามชาติ เราต้ องการเพิ่ม
ความเจริ ญรุ่งเรื องที่มีมาโดยต่อเนื่องของ
ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงทางไซเบอร์
ภูมิภาคของเรา เมื่อเราพบกับประเทศ
ซึง่ ต้ องด�ำเนินการโดยเร็ว เพราะเราจะไม่
สามารถมีโลกที่อจั ฉริ ยะมากขึ ้น ไม่สามารถ มหาอ�ำนาจ ข้ าพเจ้ ามักจะขีดเส้ นระหว่าง
เรากับเขาไว้ ดงั นี ้ ความส�ำเร็จของอาเซียน
มีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
เป็ นผลประโยชน์ของคุณเองในระยะยาว
มีธรุ กรรมดิจิทลั ไร้ รอยต่อได้ หากเราไม่มี
เพราะท้ ายที่สดุ อาเซียนจะเป็ นหุ้นส่วนการ
ความมัน่ คงทางไซเบอร์ เราต้ องมีความ
มัน่ คงทางไซเบอร์ ที่แข็งแกร่งเพื่อให้ สามารถ ค้ าที่ใหญ่ที่สดุ อาเซียนจะเป็ นโอกาสอันยิ่ง
ใหญ่ของคุณส�ำหรับการลงทุน ค�ำส�ำคัญ
รับรองและสร้ างโอกาสให้ กบั ประชาชน
หรื อแนวคิดส�ำคัญเบื ้องหลังก็คือ การพึง่ พา
และธุรกิจของเรา เราก�ำลังท�ำงานเพื่อให้
อาศัยกัน เราเชื่อว่าวิธีบรรลุสนั ติภาพคือ
อาเซียนสามารถบรรลุสนธิสญ
ั ญาการส่ง
การส่งเสริ มการพึง่ พาอาศัยกัน และก็บอก
ผู้ร้ายข้ ามแดนของอาเซียน ซึง่ จะเป็ นก้ าว
ทุกคนว่าเราจะได้ ประโยชน์มากขึ ้นหากเรา
ส�ำคัญในการส่งเสริ มหลักนิตธิ รรมของ
ท�ำงานร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นโดยการลงทุนใน
ภูมิภาค
กันและกัน การค้ าขายระหว่างกัน มันคือผล
สัมฤทธิ์แบบทุกฝ่ ายได้ รับประโยชน์ เพราะ
ลงทุนในประชากร
ในทางตรงกันข้ ามจะเป็ นการแบ่งแยกโลก
ประชากรของอาเซียนร้ อยละหกสิบจาก
628 ล้ านคนอายุน้อยกว่า 35 ปี เมื่อสักครู่ ให้ เป็ นกลุม่ ที่เป็ นคูแ่ ข่งกัน เป็ นการเน้ น
การพึง่ พาอาศัยกันแบบน้ อยมาก เป็ นการ
ข้ าพเจ้ าอ้ างอิงถึงประเด็นการขาดแคลน
แข่งขันที่มีผ้ แู พ้ และผู้ชนะ และท้ ายที่สดุ ก็
ประชากรซึง่ เกิดชึ ้นในเอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือและในบางพื ้นที่ของยุโรป การที่ คือสงครามผ่านตัวแทน ดังนัน้ การพึง่ พา
อาศัยกันด้ านเศรษฐกิจและการเมืองเป็ น
อาเซียนยังมีประชากรอายุน้อยและเรายัง
สูตรส�ำหรับการมีสนั ติภาพและความเจริ ญ
ไม่ได้ เก็บเกี่ยวผลจากส่วนแบ่งประชากร
รุ่งเรื องของเรา
ของเราถือเป็ นแหล่งที่มาของโอกาสอัน
โดยเราจะเพิ่มความพยายามเพื่อ
ใหญ่หลวง แต่ก็ยงั มีข้อแม้ วา่ ประชากรอายุ
ให้ สามารถบรรลุความตกลงหุ้นส่วนทาง
น้ อยจะเป็ นโอกาสอันใหญ่หลวงและแรง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึง่ เป็ นความตกลง
บันดาลใจหากเรารับประกันว่าพวกเขาจะ
มีทกั ษะที่เหมาะสมและรัฐบาลได้ ลงทุนใน การค้ าเสรี ที่จะรวมประเทศอาเซียนทัง้ 10
้
ยน
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ทนั สมัยใหม่ลา่ สุด และ ประเทศ และหุ้นส่วนทังหกของอาเซี
ระบบสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของเรา ที่เรามีความตกลงการค้ าเสรี ด้วยแล้ ว
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ประเทศทังหกได้
้
แก่ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ เกาหลีและญี่ปนุ่ หากเรารวม
ทุกประเทศดังกล่าวเข้ าด้ วยกัน จะมีคา่
มากกว่าร้ อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของทัว่ โลกแลประมาณร้ อยละ 40 ของ
ประชากรโลก และแน่นอนอยูแ่ ล้ วว่า เป้า
หมายในระยะยาวของเราคือการบรรลุพื ้นที่
การค้ าเสรี ในเอเชียแปซิฟิก ไม่วา่ จะเป็ น
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค หรื อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ภาคพื ้นแปซิฟิก ส�ำหรับเราแล้ ว ทังสอง
้
เป็ นเพียงเส้ นทางที่จะน�ำเราไปสูจ่ ดุ หมายที่
ส�ำคัญกว่า

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

เราจะสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
โดยเฉพาะบริ ษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
ด้ วยการจัดให้ มี การออกใบรับรองด้ วย
ตนเองในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ
จุดเดียวของอาเซียน ข้ าพเจ้ าต้ องเสริ มด้ วย
ว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ กรุง
มะนิลาครัง้ ที่ผา่ นมา อาเซียนและจีนได้
ประกาศอย่างเป็ นทางการว่าได้ เริ่ มเจรจา
ประมวลกฎการปฏิบตั ใิ นทะเลจีนใต้ แล้ ว
ทุกฝ่ ายรอคอยเรื่ องนี ้มานานแล้ ว ปฏิญญา
แนวปฏิบตั ไิ ด้ รับการลงนามเมื่อ พ.ศ.
2545 ซึง่ นานมาแล้ ว นี่คือสัญญาณที่ดี
มาก เป็ นสัญลักษณ์วา่ ทังจี
้ นและประเทศ
สมาชิกอาเซียนต้ องการบรรลุสนั ติภาพ
และเสถียรภาพ และยังต้ องการรับประกัน
ว่าทะเลจีนใต้ จะเป็ นทะเลแห่งความสงบ
เรื่ องนี ้ส�ำคัญมากเพราะเส้ นทางเดินเรื อใน
ทะเลจีนใต้ เป็ นเส้ นทางหลักส�ำหรับการค้ า
เสรี และการค้ าเสรี เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิภาคของเรา
* นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรี สงิ คโปร์ กล่าวเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แนะน�ำวาระที่สงิ คโปร์ ให้ ความ
ส�ำคัญในโอกาสที่สงิ คโปร์ จะด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน
ดร. วิเวียน บาลากริ ชนัน กล่าวย� ้ำเรื่ องดังกล่าวในค�ำ
ปาฐกถาที่การประชุมอาเซียนคร้ งที่ 15 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ต้ องพิจารณาถึงกรณีตรงกันข้ าม หากอาเซียนไม่ได้ เกิด
ขึ ้น และหากเราไม่ได้ เน้ นย� ้ำถึงเรื่ องฉันทามติวา่ เป็ นกระ
บวนการตัดสินใจที่ต้องใช้ ลองคิดถึงกรณีตรงกันข้ าม
ส�ำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน 50 ปี ที่ผา่ นมาโดย
ไม่มีอาเซียน เราก็อาจจะเป็ นพื ้นที่ที่ตวั แทนและรัฐบริ วาร
ของมหาอ�ำนาจต่างก็พยายามแสดงบทบาท และนัน่ ก็
ไม่ใช่สตู รส�ำเร็ จของสันติภาพ ความเจริ ญรุ่งเรื องและ
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่เราได้ พบเห็นตลอด 50 ปี ที่
ผ่านมา ดังนัน้ เอกภาพและความเป็ นศูนย์กลางเป็ นเรื่ อง
ความเป็ นความตายส�ำหรับอาเซียน ดังที่นายลี เซียน ลุง
นายกรัฐมนตรี สงิ คโปร์ ได้ กล่าวไว้ อาเซียนในวันนี ้เป็ น
เรื อชูชีพของประเทศสมาชิกทัง้ 10 ที่สามารถมาพบกัน
ท�ำงานร่วมกัน และท�ำให้ ประเทศอื่นได้ ยินเสียงของเรา
ในเวทีโลก
เป็ นเรื่ องส�ำคัญอย่างยิ่งที่เราต้ องไม่ล� ้ำต�ำแหน่ง และ
เราต้ องไม่สงั เวยผลประโยชน์ในระยะยาวของภูมิภาค
เพื่อผลประโยชน์ระยะสันของแต่
้
ละชาติ มิฉะนัน้ ก็จะ
ไม่มีใครมองว่าเราท�ำด้ วยความจริ งจัง
ในระหว่างการประชุมสุดยอดทังหลายของอาเซี
้
ยน
และระหว่างการประชุมสุดยอดแห่งเอเชียตะวันออก
ข้ าพเจ้ าประหลาดใจเสมอที่ได้ เห็นผู้น�ำจากสหรัฐฯ จีน
รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ต่างก็สละ
เวลามามีสว่ นร่วม หากอาเซียนไม่ได้ ประสบความส�ำเร็ จ
หากอาเซียนไม่มีเอกภาพ หากอาเซียนไม่สำ� คัญ ข้ าพเจ้ า
ไม่คดิ ว่า ผู้น�ำเหล่านันจะเสี
้
ยเวลามาและพบเราทุกปี
การที่อาเซียนมีความน่าเชื่อถือ มีความหมายและเป็ น
ศูนย์กลาง เป็ นเรื่ องส�ำคัญส�ำหรับเรา นอกจากนี ้ ยังเป็ น
หน้ าที่ของเราในฐานะผู้น�ำที่จะท�ำให้ มีสมดุลระหว่างการ
เน้ นย� ้ำถึงเอกภาพของภูมิภาคและในขณะเดียวกันก็ยงั
ธ�ำรงรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ในระยะยาวของชาติของเรา
อาเซียนจะได้ รับผลกระทบจากสิง่ ที่เกิดขึ ้นภายนอก
อยูเ่ สมอ และประวัตทิ ี่ไม่ยาวนาน 50 ปี ของเราก็ได้ แสดง
ให้ เห็นแล้ ว ความท้ าทายคือเราจะปล่อยให้ คลื่นสึนามิ
จากภายนอกนี ้มาครอบง�ำเราและสร้ างความแตกแยก
หรื อว่าเราจะสร้ างเรื อล�ำใหญ่กว่า แข็งแรงกว่าร่วมกัน
ที่จะท�ำให้ เราสามารถแล่นออกนอกภยันตรายและเพิ่ม
โอกาสให้ ประชากรของเรา เราต้ องการและจ�ำเป็ นที่จะ
ต้ องให้ อาเซียนปรับตัวได้ และเราต้ องการเห็นอาเซียน
คว้ าโอกาสใหม่ ๆ ในการไปสูส่ งิ่ ที่การปฏิวตั ดิ จิ ิทลั จะน�ำ
มา รวมถึงการคิดวิธีการที่สร้ างสรรค์ที่จะรับมือกับความ
ท้ าทายใหม่ ๆ โดยเฉพาะความท้ าทายข้ ามพรมแดนที่
ข้ าพเจ้ ากล่าวถึงก่อนหน้ านี ้
นี่คือเหตุผลที่สงิ คโปร์ ในฐานะประธานอาเซียน
ต้ องการให้ เรามุง่ เน้ นความสนใจไปที่การสร้ างความ
แข็งแกร่งให้ กบั สมรรถนะในความยืดหยุน่ ของอาเซียน
รวมถึงการขยายศักยภาพใหม่ ๆ ของเรา ความยืดหยุน่
และนวัตกรรมจะเป็ นพื ้นฐานให้ แก่ความร่วมมือตลอดทัว่

เสาทังสามของอาเซี
้
ยนภายใต้ การเป็ นผู้น�ำของสิงคโปร์
เราเดินทางมาไกลแล้ ว ยังมีหลายสิง่ ที่เราต้ อง
เฉลิมฉลองและสิง่ ที่เราต้ องภูมิใจ ความท้ าทายที่เรา
ได้ เอาชนะได้ เหล่านี ้ยังคงเป็ นสิง่ เตือนใจที่ดีสำ� หรับ
เรา เตือนใจว่าอาเซียนจะยังคงได้ รับผลกระทบจากแรง
ดันภายนอกเสมอ และเราก็จะต้ องมองโลกอย่างที่เป็ น
อยู่ และปรับตัวตามความจ�ำเป็ น เตือนใจว่า การธ�ำรง
ไว้ ซงึ่ เอกภาพของอาเซียนจะสร้ างคุณประโยชน์สำ� หรับ
เราเพื่อให้ เราคงไว้ ซงึ่ ความส�ำคัญต่อโลกและให้ ภาพที่
เป็ นจริ งกับแนวคิดของความเป็ นศูนย์กลางของอาเซียน
และเตือนใจว่าเรายังเป็ นภูมิภาคที่มีศกั ยภาพมหาศาล
การที่จะบรรลุศกั ยภาพดังกล่าว เราต้ องใส่ใจกับหลัก
การพื ้นฐานบางอย่าง และเราต้ องท�ำให้ เกิดสมดุลที่ถกู
ต้ องระหว่างการปกป้องเอกภาพและความส�ำคัญของ
ภูมิภาคโดยในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องผลประโยชน์
ระยะยาวของชาติของเรา
อนาคตของเรายังสดใจ สิงคโปร์ ในฐานะประธาน
อาเซียน จะด�ำเนินการให้ ดีที่สดุ เพื่อน�ำอาเซียนเข้ าสูก่ ้ าว
แรกของอีก 50 ปี ข้ างหน้ า เพื่อมุง่ ไปยังอนาคตที่สดใสที่
ประชากรของเราต้ องการและคาดหวัง

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ าง
ประเทศอินเดีย นาง
ซุชมา สวาราจ (ขวา)
ต้ อนรับรัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงการ
ต่ างประเทศสิ งคโปร์
ดร. วิเวียน บาลากริ
ชนัน ณ กรุงนิวเดลี
ประเทศอินเดีย
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

บทความนี ้ตัดตอนมาจากสุนทรพจน์โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่าง
ประเทศสิงคโปร์ ดร. วิเวียน บาลากริ ชนัน ในค�ำปาฐกถาที่การประชุมอาเซียน
คร้ งที่ 15 ในหัวข้ อ “อาเซียน: อีก 50” ที่สถาบันการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ -ยูซอฟ อิสฮะก์ ในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บทความนี ้มีการ
เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาและปรับความยาวเพื่อให้ เหมาะสมกับการน�ำเสนอของ ฟอรัม
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วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

สมาชิกกชาวเผ่ า
อามิสก�ำลังเต้ นระบ�ำ
พืน้ เมืองในระหว่ าง
เทศกาลฤดูเก็บเกีย่ ว
ในเมืองฮัวเหลียน
ทางทิศตะวันออก
ของไต้ หวัน
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เทศกาลจับคู่ของชาว
งานใหญ่สดุ ท้ ายระหว่างเทศกาลเก็บเกี่ยวประจ�ำ
ปี ในชุมชนของชาวเผ่าพื ้นเมืองอามิสเป็ นที่ร้ ูจกั
ในชื่อ "คืนแห่งคูร่ ัก" ซึง่ ชาวอามิสเป็ นกลุม่ ชาวเผ่า
ฉลองประเพณี
พื ้นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในบรรดา 16 กลุม่ ที่ได้ รับการ
รับรองในไต้ หวัน
หมูบ่ ้ านมาต้ าเอียนเป็ นที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ าน
ธรรมดาที่ไม่สงู มากตามถนนหนทางที่คดเคี ้ยวไป
มาใกล้ ๆ กับแนวชายฝั่ งตะวันออกที่ขรุขระ โดย
ตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาระหว่างทิวเขาสองแนว
ปกติแล้ ว เทศกาลเก็บเกี่ยวมีขึ ้นระหว่างเดือน
มิถนุ ายนและสิงหาคม โดยหมูบ่ ้ าน
แต่ละแห่งจะจัดขึ ้นในเวลาที่ตา่ ง
กัน ซึง่ เป็ นการเฉลิมฉลองที่
ใหญ่และส�ำคัญที่สดุ ของ
ชนเผ่าอามิส ในมาต้ าเอียน
งานดังกล่าวจบลงด้ วยการที่
สาวโสดเลือกชายโสดมาเป็ น
คูข่ องเธอ
ธรรมเนียมดังกล่าวมีมาหลาย
ศตวรรษ สะท้ อนถึงระบอบที่ผ้ หู ญิงเป็ นผู้น�ำ
เรื่ องโดย เอเจนส์ ฟรานซ์ เพรส
กล่าวคือ ผู้หญิงจะเป็ นผู้ตดั สินใจในเรื่ องส�ำคัญ ๆ
รูปโดย เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ
ซึง่ รวมถึงเรื่ องการเงิน และเมื่อผู้ชายแต่งงาน ก็จะ
เข้ าไปอยูใ่ นครอบครัว
ผู้หญิง
ขณะที่ผ้ ชู ายร้ อง
เพลงและเต้ นระบ�ำ ผู้
หญิงก็จะเคลื่อนไปอยู่
ด้ านหลังของคนที่เธอ
สนใจ และกระตุกดึง
ถุงผ้ าหลากสีที่พาดอยู่
บนบ่าของผู้ชายที่เธอ
หมายปอง
ผู้ชายจะเบ่งและ
อวดกล้ ามของตน
เพื่อจุดประกายความ
สมาชิกฝ่ ายชายของกลุ่มชนเผ่ าพืน้ เมืองอามิสก�ำลังเข้ าร่ วมในพิธีจบั คู่
ซึ่งมีมาช้ านานและเป็ นทีร่ ู้ จกั ในนาม “คืนแห่ งคู่รัก” สนใจ โดยชายที่มีเป็ น
ที่สนใจมากที่สดุ ก็จะ
มีผ้ หู ญิงหลายคนต่อแถวอยูด่ ้ านหลัง หากผู้ชาย
ตอบสนองความสนใจของผู้หญิงคนใด ก็จะให้ ถงุ
ผ้ าดังกล่าวซึง่ เรี ยกว่าอาลูโฟให้ กบั ผู้หญิงคนนัน้
ซึง่ ก็จะถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการคบหากัน
ในอดีต จารี ตนี ้ก็อาจน�ำไปสูก่ ารสมรส และ
แม้ ในปั จจุบนั ก็เป็ นตัวจุดประกายให้ หญิงและ
ชายเริ่ มคบหากัน แต่ก็เป็ นโอกาสของสมาชิก
ชุมชนอามิสผู้ท�ำงานในเมืองต่าง ๆ ที่จะได้ กลับ
บ้ านและสังสรรค์กนั

เผ่าไต้หวันเป็นการเฉลิม

สาวพบ
หนุม่

นางสาวเจิ ้ง ยิ่งซวน อายุ 20 ปี ต้ น ๆ กล่าวว่า
“คืนแห่งคูร่ ักเป็ นค�่ำคืนของการหาเพื่อน”
นางสาวเจิ ้งได้ กลับไปยังหมูบ่ ้ านจากเมืองฮัว
เหลียนที่เธออาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ อยูใ่ นระยะขับ
รถหนึง่ ชัว่ โมง โดยเธอได้ แต่งตัวในชุดพื ้นเมืองสี
แดงที่ประดับโดยลูกปั ดสีเขียวพร้ อมกับถุงอาลูโฟ
ที่เต็มไปด้ วยเลื่อมแวววาว เมื่อถูกถามว่าเธอคาด
หวังที่จะพบคูร่ ักในงานนี ้หรื อไม่ เธอตอบอย่าง
เขินอายว่า “ก็อาจเป็ นได้ ”
มาต้ าเอียนเป็ นหนึง่ ในชุมชนอามิสที่ใหญ่
ที่สดุ โดยเป็ นภูมิล�ำเนาของประชากร 500 คนที่
ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุและเด็ก
“เราชอบความรู้สกึ ที่ทกุ คนกลับมาอยูด่ ้ วย
กันและเชื่อมโยงกันอีกครัง้ ส�ำหรับเราแล้ ว สิง่
นี ้ส�ำคัญที่สดุ ” นายเหลี่ยว ชิงตุง วัย 28 ปี และ
ปั จจุบนั อาศัยอยูใ่ นเมืองหลวงกรุงไทเปกล่าว
ในเทศกาลเก็บเกี่ยวทุกครัง้ ผู้คนเป็ นร้ อยที่ได้
ย้ ายออกไปเพื่อท�ำงานหรื อเรี ยนหนังสือก็จะกลับ
บ้ านเพื่อเข้ าร่วมงาน ชุมชนพื ้นเมืองซึง่ ยังคงถูก
กีดกันทางสังคมในไต้ หวัน ได้ เห็นวัฒนธรรมของ
ตนเลือนลางไปตังแต่
้ มีคนอพยพมาที่เกาะจากจีน
แผ่นดินใหญ่หลายศตวรรษที่ผา่ นมา
ตังแต่
้ ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ได้ ก้าวขึ ้นสู่
อ�ำนาจในไต้ หวันเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
รัฐบาลของเธอได้ สนับสนุนให้ ชนเผ่าพื ้นเมืองมี
สิทธิเพิ่มขึ ้น และยังส่งเสริ มการอนุรักษ์ ภาษาและ
วัฒนธรรมของชนเผ่าอีกด้ วย
อย่างไรก็ดี ชนพื ้นเมืองบางกลุม่ ได้ วิจารณ์
ประธานาธิบดีไช่วา่ ยังไม่ได้ มีมาตรการเพียงพอ
และไม่เห็นด้ วยกับทางการเกี่ยวกับนโยบายการ
ครอบครองพื ้นที่ และเรี ยกร้ องให้ สง่ มอบพื ้นที่ของ
บรรพบุรุษคืน
ในมาต้ าเอียน ขนบธรรมเนียมนี ้ยังคงปรากฏ
อยูอ่ ย่างมีชีวิตชีวา
นางลาเหมิน ปาไน อายุ 41 ปี ผู้ใช้ ชื่อแบบ
ชาวเผ่ากล่าวว่า งานจับคูย่ งั คงมีความหมาย
ส�ำหรับเธอแม้ เธอจะไม่ได้ เป็ นโสดแล้ ว นางลา
เหมินมีกระเป๋ าผ้ าจากคูร่ ักหลายใบซึง่ ได้ มาจาก
งานเก็บเกี่ยวในอดีต แต่เธอใช้ ชีวิตคูก่ บั คูร่ ักที่รัก
กันมานานแล้ วในกรุงไทเป
นางลาเหมินกับคูร่ ักของเธอมาจากหมูบ่ ้ าน
นี ้ทังคู
้ ่ และนางลาเหมินก็ยงั คงเข้ าร่วมพิธีเลือกคู่
และเลือกเขาอีกครัง้ “ปกติแล้ วเราท�ำงานหนักทัง้
สองคน” นางลาเหมินกล่าว “จึงจ�ำเป็ นที่เราต้ อง
จุดประกายไฟขึ ้นอีกครัง้ ”

IPD FORUM

61

IPDF

สื่ อและวิทยาการ

นอร์
เ
วย์
เ
ติ
ม
พลั
ง
ส�
ำ
หรั
บ
อนาคต:
มากกว่ าครึ่งหนึ่งของยอดขายรถใหม่ ตอนนีเ้ ป็ นรถพลังงานไฟฟ้าหรื อไฮบริด
ตามสถิตใิ นเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ยอดขายรถพลังงานไฟฟ้า
และไฮบริ ดเพิ่มขึ ้นเกินครึ่งหนึง่ ของรถที่จดทะเบียนใหม่ในนอร์ เวย์
ใน พ.ศ. 2560 ยอดขายดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ ด้วยเงินอุดหนุนภาครัฐที่
ท�ำให้ นอร์ เวย์กลายเป็ นผู้น�ำในการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ เชื ้อเพลิง
ซากดึกด�ำบรรพ์
สมาพันธ์ขนส่งทางบกนอร์ เวย์ซงึ่ เป็ นสมาคมอิสระแถลงว่า
ยอดขายรถพลังงานไฟฟ้าโดยสมบูรณ์และรถไฮบริ ด ซึง่ หมายถึงรถ
ที่ใช้ ทงพลั
ั ้ งงานจากแบตเตอรี่ และเครื่ องยนต์ดีเซลหรื อเบนซิน นับ
เป็ นร้ อยละ 52 ของยอดขายของรถใหม่ทงหมดใน
ั้
พ.ศ. 2560 ใน
นอร์ เวย์ เปรี ยบกับยอดขายเดียวกันใน พ.ศ. 2559 ที่อยู่
ที่ร้อยละ 40
“ไม่มีใครเทียบเราติด” ในแง่ของยอด
ขายรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศ นาย
ไอย์วินด์ โซลเบิร์ก ประธานสมาพันธ์
ขนส่งทางบกนอร์ เวย์กล่าว “เป็ น
ครัง้ แรกที่เรามียอดขายของรถ
ใช้ เชื ้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ต�่ำ
กว่าร้ อยละ 50 ของยอดขายรถ
ทังหมด”
้
นอร์ เวย์ยกเว้ นภาษี เกือบ
ทังหมดให้
้
กบั รถพลังงานไฟฟ้า
และยังให้ สทิ ธิประโยชน์เพิ่มเติมที่
อาจมีมลู ค่าถึงหลายพันเหรี ยญต่อ
ปี อาทิ ที่จอดรถฟรี หรื อรัฐช่วยออกค่าที่
จอดรถ การเติมเงินค่าผ่านทางและการใช้
ทางพิเศษ เรื อข้ ามฟากและอุโมงค์
นอร์ เวย์ยงั ผลิตไฟฟ้าเกือบทังหมดของประเทศจาก
้
พลังงานน� ้ำ การเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้จะช่วยลดมลพิษทางอากาศและ
ยังจะมีสว่ นในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ
อากาศ อีกด้ วย
ใน พ.ศ. 2560 องค์การพลังงานระหว่างประเทศระบุวา่ นอร์ เวย์
เป็ นผู้น�ำหลายชาติ ไม่วา่ จะเป็ นเนเธอร์ แลนด์ สวีเดน จีน ฝรั่งเศส
และบริ เตน ในด้ านยอดขายรถพลังงานไฟฟ้า
รถที่มียอดขายดีที่สดุ ในนอร์ เวย์ใน พ.ศ. 2560 ได้ แก่ โฟล์กสวา
เกน กอล์ฟ บีเอ็มดับเบิลยู ไอ3 โตโยตา ราฟ4 และ เทสลา โมเดล
เอกซ์ โดยเทสลาเป็ นผู้ผลิตที่ผลิตแต่รถพลังงานไฟฟ้า ส่วนผู้ผลิต
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อื่นผลิตทังรถพลั
้
งงานไฟฟ้าและไฮบริ ด
ในหลายประเทศ ราคาที่สงู ของรถที่ใช้ แบตเตอรี่ ข้ อจ�ำกัดเกี่ยว
กับระยะทางในการเดินรถระหว่างการชาร์ จ และการชาร์ จแบตเตอรี่
ที่ใช้ เวลานาน เป็ นปั จจัยไม่ดงึ ดูดผู้ซื ้อ ผู้ผลิตรถยนต์กล่าวว่า ข้ อ
ด้ อยดังกล่าวลดลงตามกาลเวลาโดยเฉพาะเมื่อมีรถพลังงานไฟฟ้า
รุ่นใหม่ ๆ ออกมา
“เรามองนอร์ เวย์เป็ นแม่แบบส�ำหรับการส่งเสริ มการเคลื่อนย้ าย
ด้ วยพลังงานไฟฟ้าผ่านแรงจูงใจอัจฉริ ยะ” โฆษกผู้ผลิตรถบีเอ็ม
ดับเบิลยูที่ส�ำนักงานใหญ่นครมิวนิคกล่าว “สถานการณ์นา่ จะแตก
ต่างจากนี ้หากไม่มีแรงจูงใจดังกล่าว”
โฆษกผู้ผลิตรถบีเอ็มดับเบิลยูกล่าวด้ วยว่า
“ตัวอย่างอื่นที่ดี” ของนโยบายเพื่อให้ รถ
พลังงานไฟฟ้าเป็ นที่แพร่หลายได้ แก่
บริ เตน มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย และ
เนเธอร์ แลนด์
ใน พ.ศ. 2560 รัฐสภานอร์ เวย์
ก�ำหนดเป้าหมายซึง่ ไม่ผกู มัดว่า
ภายใน พ.ศ. 2568 รถทังหมด
้
ที่จ�ำหน่ายจะต้ องไม่ปล่อยไอ
เสียจากแหล่งพลังงานจาก
เครื่ องยนต์ ฝรั่งเศสและบริ เตนมี
แผนที่จะห้ ามการจ�ำหน่ายรถยนต์
เครื่ องยนต์ดีเซลและเบนซินภายใน
พ.ศ. 2583 โดยรวม ยอดขายของรถที่
ไม่มีการปล่อยไอเสียในนอร์ เวย์เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 21 ใน พ.ศ. 2560 จากร้ อยละ 16 ใน พ.ศ.
2559
นโยบายรถพลังงานไฟฟ้าในนอร์ เวย์เป็ นสิง่ ยากที่จะเลียนแบบ
นอร์ เวย์ใจกว้ างได้ เพราะมีรายได้ มหาศาลจากการผลิตน� ้ำมันและ
แก๊ ส ซึง่ ได้ ชว่ ยให้ ประเทศมีกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติที่มีมลู ค่า
มากที่สดุ ในโลก กล่าวคือ หนึง่ ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ
32.5 ล้ านล้ านบาท)
แม้ ในนอร์ เวย์ ผลประโยชน์ที่ได้ ก็สง่ ผลให้ ภาคการเงินตึงเครี ยด
โดยคาดว่างบประมาณแผ่นดินของนอร์ เวย์จ�ำนวน 1.3 ล้ านล้ าน
โครนนอร์ เวย์จะลดลง 3 พันล้ านโครนต่อปี เนื่องมาจากการยกเว้ น
ภาษี ในการขายรถพลังงานไฟฟ้า รอยเตอร์

ความนิยมของเกมตอบค�ำถาม
ออนไลน์ในจีนดึงดูดนักล่ารางวัล
และยักษ์ใหญ่ดา้ นเทคโนโลยี
เกมนี ้ดูเหมือนเป็ นเกมที่ทกุ ฝ่ ายเป็ นผู้ชนะ โดยบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้าน
เทคโนโลยีบางแห่งของจีนที่ก�ำลังหาผู้บริ โภคใหม่ได้ ใช้ รางวัลเงินสดเพื่อ
ดึงดูดผู้แข่งขันนับล้ านให้ เขาร่วมเกมโชว์ออนไลน์
ผู้เล่นเกือบ 6 ล้ านคนลงชื่อเข้ าใช้ งานในเกมโชว์ออนไลน์ฟรี จาก
สมาร์ ทโฟนเพื่อตอบค�ำถามชุดหนึง่ ซึง่ ถามแบบถี่รัวในรอบตัดเชือก โดย
ผู้ที่เข้ ารอบก็จะได้ รับส่วนแบ่งของรางวัลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ไบหวัน
หยิ งเจี ย หรื อ มิ ลเลียนส์ วิ นเนอร์ ซึง่ เป็ นเกมตอบค�ำถามออนไลน์ผา่ น
เว็บสตรี มมิ่งฮัวเจียว ก�ำลังถูกใช้ งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ดงั ในภาพนี ้ที่
ถ่ายเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
เสิร์ชเอนจินยักษ์ ใหญ่อย่างไป่ ตู้ และบริ ษัทเน็ทอีส ผู้ผลิตวิดีโอเกม
ได้ เปิ ดตัวรายการโชว์ออนไลน์ซงึ่ เชื่อมกับฟี ดข่าวของโถวเถี่ยว ซึง่ เป็ น
ของยูซีเว็บของกลุม่ บริ ษัท อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิง จ�ำกัด และนายหวัง
ซือฉง ทายาทของเศรษฐี พนั ล้ านชาวจีนหวาง เจี ้ยนหลิน
การที่บริ ษัทเหล่านี ้จะแสวงประโยชน์จากเกมดังกล่าวและยังคง
ปฏิบตั ติ ามการตรวจพิจารณาของรัฐบาลได้ อย่างไรนัน้ อาจเป็ นค�ำถาม
ที่ซบั ซ้ อน เกมตอบค�ำถามได้ สร้ างข้ อโต้ แย้ งบางประการ ซึง่ ขยายผล
มากขึ ้นจากการตรวจสอบเนื ้อหาออนไลน์อย่างครอบคลุมในปี ที่แล้ ว
ภายใต้ ประธานาธิบดีสี จิ ้น ผิง ไม่วา่ จะเป็ นไลฟ์สตรี ม
และบล็อกต่าง ๆ ไปจนถึงการรณรงค์ตอ่ ต้ าน
การติดอินเทอร์ เน็ต
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มิ ลเลียนส์
วิ นเนอร์ ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัท
ด้ านความมัน่ คงทางอินเทอร์ เน็ต ฉีหู่ 360
ต้ องออกมาขอโทษหลังจากที่ถกู ต�ำหนิโดย
องค์กรก�ำกับดูแลว่าได้ ใส่ไต้ หวันและฮ่องกงเป็ น
ประเทศอิสระ ซึง่ จีนอ้ างสิทธิอธิปไตยในดินแดน
ดังกล่าว
วิธีการที่บริ ษัทจะหาเงินจากความนิยมดังกล่าว
ก็ยงั ไม่ชดั เจน แม้ บางบริ ษัท อาทิ บริ ษัทขายปลีก
ออนไลน์ JD.com ได้ กระโดดเข้ าไปในวงการแล้ ว โดยเป็ น
ผู้สนับสนุนรายการ ๆ เพื่อช่วยยกโปรไฟล์ของบริ ษัท และเกม
โชว์หลายรายการแสดงโฆษณาให้ ผ้ เู ล่นชม
“หากคุณถามว่าท�ำไมผมถึงก้ าวเข้ ามา หากต้ องตอบอย่าง
ตรงไปตรงมาก็คือ
ผมไม่ร้ ูจริ ง ๆ ว่าจะคุ้มหรื อเปล่า” นายโจว ฮงยี ประธาน
บริ ษัทฉีหกู่ ล่าวที่งานที่ตนมอบเงินรางวัลแก่ผ้ เู ข้ าแข่งขันเป็ น
จ�ำนวน 1 ล้ านหยวน (ประมาณ 5.07 ล้ านบาท)
ความคลัง่ เกมตอบค�ำถามดังกล่าวชี ้ให้ เห็นถึงความ

ต้ องการเข้ าถึงความบันเทิงทางอินเทอร์ เน็ตของผู้บริ โภคจีน ซึง่ เป็ นแนว
โน้ มที่ได้ ขบั เคลื่อนเงินการลงทุนมูลค่าหลายพันล้ านดอลลาร์ ในเว็บข่าว
ดิจิทลั เกมออนไลน์ การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต และเนื ้อหาโทรทัศน์
ค�ำถามในเกมที่พิธีกรรายการสด อ่าน ได้ แก่ “จีนน�ำเข้ าสับปะรด
จากประเทศใดเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 16” “สุกี ้แกะถูกคิดค้ นขึ ้นภายใต้
ราชวงศ์ใด” หรื อ “มิกกี ้เมาส์มีนิ ้วกี่นิ ้ว”
ผู้เข้ าร่วมแข่งขันมีเวลา 10 วินาที ซึง่ เป็ นเวลาที่ออกแบบมาเพื่อกัน
การโกง เพื่อเลือกค�ำตอบที่ถกู ต้ องจากตัวเลือกสามค�ำตอบ โดยเงิน
รางวัลอาจสูงถึง 3 ล้ านหยวนต่อเกม แต่ก็มกั จะถูกแบ่งออกในหมูผ่ ้ ชู นะ
หลายคน
โถวเถียว ซึง่ เป็ นโปรแกรมป้อนข่าวที่ได้ รับความนิยมสูง ได้ รับการ
ระบุมลู ค่าว่าอยูท่ ี่ 2 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 6.44 แสนล้ าน
บาท) ในงานระดมทุนใน พ.ศ. 2560 แหล่งข้ อมูลใกล้ ชิดบริ ษัทกล่าว
นายเรย์มอนต์ หวัง หุ้นส่วนบริ หารประจ�ำส�ำนักทนายความในกรุง
ปั กกิ่งที่ชื่อ อนิล พาร์ ทเนอร์ ส กล่าวว่า รายการดังกล่าวเป็ น “วิธีการที่ไม่
แพงมากที่จะเข้ าถึงผู้ใช้ ” แต่ต้องระวังเพราะมีความเสี่ยงด้ านการเมือง
และด้ านเทคนิค
นายหวัง ราน ผู้ลงทุนคนส�ำคัญและผู้บริ หารธนาคารเพื่อการลงทุน
ภาคเอกชน ซีอีซี แคปิ ตอล กรุ๊ป ในกรุงปั กกิ่ง ถามค�ำถามในบัญชีวีแชต
ของตนเกี่ยวกับอนาคตของแนวโน้ มของเกมค�ำถามออนไลน์ “ก) บริ ษัท
อื่นจะเข้ ามามีบทบาทในตลาดมากขึ ้น ข) ใครบางคนจะได้ รางวัล 10
ล้ านหยวนในครัง้ เดียว ค) ทางการจะปราบปรามการแข่งขันแบบนี ้อย่าง
เข้ มงวด 10 วินาที ตอบ!” รอยเตอร์
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ข่ าวรอบโลก

แอฟริกาใต้
พอล จี. อัลเลน ฟิ แลนโทรปี ส์

แอนตาร์ กติกา

โดรนส� ำรวจใต้ น�ำ้ ลึก
นักวิจยั มหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ โยนหุน่ ยนต์ตดิ
เซ็นเซอร์ มลู ค่าครึ่งล้ านเหรียญสหรัฐฯ ลงในน� ้ำที่
หนาวเหน็บนอกชายฝั่ งแอนตาร์ กติกา และหวัง
ว่าจะได้ ประโยชน์จากการกระท�ำดังกล่าว
หากทุกอย่างเป็ นไปด้ วยดี โดรนก็จะเก็บ
รวบรวมการรังวัดทีค่ รบถ้ วนมากทีส่ ดุ ทีเ่ คยมี
จากไหล่น� ้ำแข็งฝั่ งตะวันตกทีก่ ว้ างใหญ่และ
เปราะบางใต้ ทวีป หากเกิดสิง่ ผิดพลาดขึ ้น หุน่
ยนต์อาจจะหายไปในเขาวงกตของถ� ้ำและรอย
แยกใต้ น� ้ำแข็ง และก็จะไม่มใี ครได้ ขา่ วอีก
“สิง่ แวดล้ อมเป็ นเรื่องยากล�ำบากและห่าง
ไกลอย่างทีส่ ดุ ” นายเครก ลี นักสมุทรศาสตร์
จากห้ องปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ประยุกต์ของ
มหาวิทยาลัยวอชิงตันในนครซีแอตเทิลกล่าว
“มันมีความเสีย่ งสูงมาก”
เป้าหมายคือการตอบหนึง่ ในค�ำถามที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการศึกษาสภาพภูมอิ ากาศ นัน่ คือ
ระดับน� ้ำทะเลทีเ่ กิดจากการละลายของชันน�
้ ้ำ
แข็งแอนตาร์ กติกาจะมีปริมาณเท่าใดและจะน� ้ำ
ขึ ้นเร็วขนาดไหน
โอกาสและความเป็ นไปได้ ทไี่ ม่แน่นอนของ
ความส�ำเร็จท�ำให้ โครงการนี ้หาเงินทุนสนับสนุน
วิจยั จากรัฐบาลกลางยาก นายพอล อัลเลน
เศรษฐี พนั ล้ านแห่งซีแอตเทิลเป็ นผู้สนับสนุนการ
ส�ำรวจนี ้ โดยนายอัลเลนเป็ นคนทีม่ ชี ื่อเสียงด้ าน
การให้ เงินสนับสนุนแก่โครงการวิจยั ทีม่ คี วาม
เสีย่ งทีอ่ าจสร้ างผลกระทบทีย่ งิ่ ใหญ่
มูลนิธิ พอล จี. อัลเลน ฟิ แลนโทรปี ส์
สนับสนุนเงิน 1.8 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ
58.5 ล้ านบาท) ส�ำหรับการทดสอบในพื ้นที่
แอนตาร์ กติกา เพือ่ ดูวา่ หุน่ ยนต์สามารถแล่น
บนพื ้นทีข่ รุขระทีไ่ หล่น� ้ำแข็งและมหาสมุทรมา
บรรจบกันเพือ่ เก็บรวบรวมข้ อมูลและส่งต่อไปยัง
นครซีแอตเทิลได้ หรือไม่
หากงานทดลองนี ้เข้ าเกณฑ์มาตรฐาน เรา
ก็จะสามารถส่งอุปกรณ์ทไี่ ม่แพงมากนักใน
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อนาคตเพือ่ ท�ำการวัดในระยะยาวถึงกระแสน� ้ำ
ในมหาสมุทร อุณหภูมขิ องน� ้ำ และอัตราการ
ละลายของน� ้ำแข็ง
“นี่จะเป็ นความส�ำเร็จด้ านเทคโนโลยีหาก
เราสามารถท�ำได้ สำ� เร็จ” นายสเปนเซอร์ รีดเดอร์
ผู้อำ� นวยการด้ านสภาพภูมอิ ากาศและพลังงาน
ส�ำหรับพอล จี. อัลเลน ฟิ แลนโทรปี ส์กล่าว “เรา
พร้ อมทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งในขันแรก
้
และ
หากเราสามารถสาธิตว่ามันท�ำได้ คนอืน่ ก็จะได้
ท�ำการส�ำรวจตามมา”
การคาดการณ์ปัจจุบนั ของการขึ ้นสูงของ
ระดับน� ้ำทะเลภายใน พ.ศ. 2643 แตกต่างกัน
อย่างมาก ตังแต่
้ 0.3 เมตรจนถึงเกือบ 2 เมตร
ส่วนใหญ่เพราะนักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถ
คาดการณ์ถงึ ชะตาของชันน�
้ ้ำแข็งขนาดใหญ่ที่
ปกคลุมแอนตาร์ กติกาและกรีนแลนด์ แอนตาร์
ติกาตะวันตกเพียงพื ้นทีเ่ ดียวก็มนี � ้ำแข็งเพียง
พอทีจ่ ะเพิม่ ระดับน� ้ำทะเลโลกได้ ถงึ เกือบ 3 เมตร
“เราไม่คดิ ว่ามันจะเกิดขึ ้นในเร็ว ๆ นี ้” นาย
นุต คริสเตียนซัน ผู้เชี่ยวชาญธารน�ำแ้ ข็งจาก
มหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าว “แต่หากเราสูญเสีย
แม้ แต่เพียงเสี ้ยวเดียวของน� ้ำแข็งนันก็
้ อาจสร้ าง
ความท้ าทายครัง้ ส�ำคัญส�ำหรับชุมชนชายฝั่ ง”
“ธารน� ้ำแข็งทีป่ กคลุมแอนตาร์ ตกิ าลอยตัว
ได้ ด้วยไหล่น� ้ำแข็งทีห่ นาประมาณครึ่งกิโลเมตร”
หากภาวะโลกร้ อนท�ำให้ ไหล่น� ้ำแข็งทรุดตัวลง
หรือละลาย ธารน� ้ำแข็งก็อาจไหลลงสูม่ หาสมุทร
อย่างรวดเร็วและเร่งการขึ ้นสูงของระดับน� ้ำทะเล
คณะท�ำงานจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
วางแผนทีจ่ ะเน้ นการศึกษาธารน� ้ำแข็งของเกาะ
ไพน์ ซึง่ เป็ นชันน�
้ ้ำแข็งในแอนตาร์ ตกิ าทีล่ ะลาย
เร็วทีส่ ดุ และมีการแตกของภูเขาน� ้ำแข็งขนาด
ใหญ่เมือ่ ฤดูใบไม้ ร่วงทีผ่ า่ นมา การไหลของธาร
น� ้ำแข็งเร่งตัวขึ ้นร้ อยละ 75 ในช่วง 40 ปี ทีผ่ า่ น
มา โดยน่าจะมีสาเหตุจากความหนาของไหล่น� ้ำ
แข็งลอยตัวทีล่ ดลง แอสโซซิเอทเต็ด เพรส

การเข้าถึง การศึกษา
แอฟริกาใต้ ก�ำลังผลักดันแผนการทีจ่ ะให้ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฟรีสำ� หรับนักศึกษาทีม่ าจาก
ครอบครัวยากจน นายมาลูซี กิกาบา รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกล่าวเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ประธานาธิบดี จาค็อบ ซูมา กล่าวว่ารัฐบาลจะ
เตรียมเงินทุนส�ำหรับค่าเรียนโดยไม่ได้ ให้ รายละเอียด
เกี่ยวกับแหล่งทีม่ าของเงิน การประกาศดังกล่าวท�ำให้
ตลาดเงินเกิดการระส�ำ่ ระสาย และมีผ้ วู พิ ากษ์ วจิ ารณ์
ว่านี่เป็ นนโยบายประชานิยมทีอ่ าจท�ำให้ งบประมาณ
ขาดดุลเพิม่ ขึ ้นอีก
รายงานของรัฐบาลและกระทรวงการคลังระบุ
ว่า รัฐบาลไม่มงี บประมาณเพียงพอส�ำหรับสนับสนุน
โครงการนี ้ บางคนยังวิจารณ์ด้วยว่า จังหวะการ
ประกาศโครงการคือไม่กี่วนั ก่อนนายซูมาจะก้ าวลง
จากต�ำแหน่งประธานพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา
นัน้ แสดงว่านายซูมาไม่ได้ ใส่ใจกับความรับผิดชอบ
ทางการเงินอีกต่อไป
นายกิกาบาแถลงกับนักข่าว ระหว่างการบรรยาย
สรุปทางโทรทัศน์ทนี่ ครหลวงพริทอเรียว่า การจัดท�ำ
งบประมาณการค่าใช้ จา่ ยเสร็จสิ ้นแล้ ว และการปฏิบตั ิ
ตามแผนจะใช้ เวลามากกว่าแปดปี
“ประธานาธิบดีพบว่าตนตกอยูใ่ นสถานะทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนา นี่เป็ นเรื่องวิธีการจัดการกับกระบวนการ
และการน�ำไปปฏิบตั ใิ ช้ ในวิธีทยี่ งั่ ยืนโดยไม่ละเมิด
เพดานการใช้ จา่ ยทางการเงิน” นายกิกาบากล่าว
“หากประธานาธิบดีไม่ได้ สงั่ การเพื่อจัดหาเงิน
ทุนในปี นี ้ ก็จะมีการประท้ วงมากขึ ้นอีก” นายกิกา
บากล่าว
ตังแต่
้ พ.ศ. 2558 การประท้ วงโดยนักศึกษาเพือ่
ขอเรียนฟรี สร้ างความปั่ นป่ วนให้ กบั วิทยาเขตทัว่
ประเทศ สร้ างความวุน่ วายให้ กบั การเรียนการสอน
และการสอบ และสะสมจนเป็ นการเดินขบวนไปยัง
หน้ าทีท่ ำ� งานของนายซูมาในกรุงพริทอเรีย หลังจาก
นัน้ ประธานาธิบดีกไ็ ด้ ระงับการขึ ้นค่าเทอม รอยเตอร์

รอยเตอร์

IPDF
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ประเทืองปั ญญา

ฟอสซิลบางส่ วน
ของไดโนเสาร์
ขนาดเท่ า
ไก่ งวงถูกพบใน
ออสเตรเลีย

ใ

นหินทรายถัดจากรอยน� ้ำขึ ้นทีข่ อบของ
ช่องแคบบาสทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของออสเตรเลีย นักวิทยาศาสตร์ ได้ ขดุ
พบซากดึกด�ำบรรพ์ของไดโนเสาร์ สอง
ขาทีก่ ินพืช ขนาดประมาณไก่งวง ทีด่ เู หมือน
จะถูกแม่น� ้ำสายโบราณขนาดใหญ่และมีพลัง
พัดหายไป
เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นักบรรพ
ชีวนิ วิทยากล่าวว่า โครงกระดูกส่วนหนึง่ ของ
สัตว์ทกี่ อ่ นหน้ าทีไ่ ม่ร้ ูชนิด ชื่อว่า ไดลูไวเคอร์
ซอร์ พิเคอริงไจ อาศัยอยูบ่ นโลกเมือ่ ประมาณ
113 ล้ านปี ทแี่ ล้ ว ข้ อมูลดังกล่าวบอกเราเกี่ยว
กับประเภทของไดโนเสาร์ ระหว่างช่วงครีเท
เชียส (ยุคไดโนเสาร์ สญ
ู พันธ์) ทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ออสเตรเลียตอนทีย่ งั มีพรมแดนติดกับแอน
ตาร์ ตกิ า
“กระดูกไดโนเสาร์ จากออสเตรเลียหายาก
มาก” นายแมทธิว เฮอร์ น นักบรรพชีวนิ วิทยา
จากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์กล่าว โดยให้ ข้อ
สังเกตว่าไดลูไวเคอร์ ซอร์ เพิม่ จ�ำนวนไดโนเสาร์
ทีค่ ้ นพบในออสเตรเลียเป็ น 19
นักวิทยาศาสตร์ พบซากของไดลูไวเคอร์
ซอร์ ในบรรดากองไม้ ของต้ นไม้ ฟอสซิลทีด่ ู
เหมือนถูกพัดมาจากแม่น� ้ำในระหว่างอุทกภัย

10 ซม.
PEERJ.COM

เช่นกัน สถานทีค่ ้ นพบตังอยู
้ ท่ างตอนใต้
ของชายฝั่ งของรัฐวิคตอเรี ย ประมาณ 170
กิโลเมตรจากนครเมลเบิร์น
ไดลูไวเคอร์ ซอร์ มคี วามยาวประมาณ 2.3
เมตร นายเฮอร์ นกล่าวว่า “ขนาดความกว้ าง
นันใกล้
้ เคียงกับไก่งวงเลี ้ยงขนาดใหญ่ แต่
แน่นอนว่าความยาวนันมากกว่
้
าไก่งวงเพราะ
มันมีหาง” ซากดึกด�ำบรรพ์ทพี่ บประกอบด้ วย
หางในสภาพเกือบสมบูรณ์ ขาขวาส่วนล่าง
และเท้ าขวาเกือบทังหมด
้
ไดลูไวเคอร์ ซอร์ อาศัยอยูก่ บั ไดโนเสาร์
กินสัตว์อนื่ มีความยาวประมาณ 6 เมตร เช่น
เดียวกับไดโนเสาร์ มกี ระดอง เต่า สัตว์เลี ้ยงลูก
ด้ วยนมขนาดเท่าหนูผี และสัตว์เลื ้อยคลาน
บินได้ ทเี่ รียกว่าเทอร์ โรซอร์ ไดลูไวเคอร์ ซอร์
เป็ นสมาชิกของไดโนเสาร์ กลุม่ ทีเ่ รี ยกว่า ออร์
นิโธพ็อด คล้ ายกับไดโนเสาร์ อกี พันธุ์หนึง่ ทีก่ ิน
พืชและมีสองขาทีเ่ รียกว่า ลีเอลไลนาซอรา ที่
อาศัยอยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีการขุดพบ
ซากประมาณ 15 กิโลเมตรห่างออกไปจากจุด
ดังกล่าว นายเฮอร์ นกล่าว
ไดโนเสาร์ ทงสองชนิ
ั้
ดน่าจะเคยอาศัยอยู่
ในพื ้นทีท่ แี่ ตกต่างกันในแง่นเิ วศวิทยา และกิน
พืชต่างชนิดกัน ลีเอลไลนาซอรามีลำ� ตัวเพรี ยว

บางกว่าเล็กน้ อย มี
ภาพไดลูไวเคอร์ ซอร์
หางยาวกว่าและน่า พิเคอริงไจ 2 ตัว จาก
จะเป็ นนักวิง่ ทีค่ ล่อง ความคิดของศิลปิ น
ปี เตอร์ ทรัสเลอร์ /PEERJ.COM
ตัวกว่า
“การเปรียบเทียบน่าจะท�ำได้ ระหว่าง
จิงโจ้ กบั วัลลาบี (จิงโจ้ ขนาดเล็ก) ซึง่ พบได้ ใน
ออสเตรเลียในปั จจุบนั โดยสัตว์ทงสองจะอยู
ั้
่
ในทีท่ ตี่ า่ งกัน ตังแต่
้ ทรี่ าบเปิ ดโล่งไปจนถึงที่
อยูใ่ นป่ าทึบ” นายเฮอร์ นกล่าว
ไดลูไวเคอร์ ซอร์ ใช้ ชีวติ อยูใ่ นทีร่ าบลุม่
หุบเขาทีเ่ ต็มไปด้ วยป่ าระหว่างออสเตรเลีย
และแอนตาร์ ตกิ า ซึง่ อยูต่ ดิ กันจนกระทัง่ เมือ่
45 ล้ านปี ทผี่ า่ นมา
“กรรมการยังตกลงกันไม่ได้ เกี่ยวกับ
สภาพภูมอิ ากาศ” นายเฮอร์ นกล่าว “บาง
คนคิดว่าภูมอิ ากาศหนาวเย็นด้ วยน� ้ำแข็งฤดู
หนาว ในขณะทีค่ นอืน่ คิดว่าภูมอิ ากาศน่าจะ
อุน่ กว่าหรือไม่หนาวมาก”
ชื่อตระกูลไดลูไวเคอร์ ซอร์ มีความหมาย
ว่า ”นักวิง่ น� ้ำท่วม” ชื่อวงศ์ของมันคือพิเคอริ
งไจ ซึง่ ตังเพื
้ อ่ เป็ นเกียรติแด่นายเดวิด พิเคอริง
นักบรรพชีวนิ วิทยา
งานวิจยั นี ้ได้ รับการตีพมิ พ์ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ เพียร์ เจ รอยเตอร์
IPD FORUM
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เรื่ องแปลกทั่วโลก

เรื่ องราวน่ าสนใจ เรื่ องแปลกและเรื่ องบันเทิง

องค์
น
้
อ
ย
พ

เทพี

เอเอฟพี/เก็ตตี ้อิมเมจ

ราหมณ์ฮินดูได้ เจิมน� ้ำมันให้ กบั เด็ก
หญิงน้ อยอายุ 3 ขวบ ในฐานะที่เป็ น
“เทพีที่มีชีวิตอยู”่ หรื อกุมารี แห่งกาฐมาณฑุ
หนูน้อยจะอยูใ่ นพระราชวังในใจกลางเมือง
หลวงของเนปาลจนกระทัง่ โตเป็ นสาว
กุมารีคนใหม่คอื ด.ญ.ตีชานา สักกะ ใน
ชุดแดง ถูกน�ำมาจากบ้ านสูจ่ ตุรัสดูร์บาร์ อนั
เก่าแก่เพือ่ ท�ำพิธีกรรมแรกรับทีก่ นิ เวลาไม่นาน
หลักจากนัน้ บิดาของตีชานาก็ได้ อ้ มุ

เธอข้ ามจตุรัสหินซึง่ ยังคงเห็นร่องรอยจาก
แผ่นดินไหวเมื่อ พ.ศ. 2558 ไปยังวิหารและ
พระราชวังที่เธอจะอาศัยอยูภ่ ายใต้ การดูแล
ของยามที่ได้ มอบหมายหน้ าที่พิเศษ
ตีชานาเดินในระยะทางสัน้ ๆ โดยมี
ครอบครัวของเธอขนาบข้ างพร้ อมด้ วยบุรุษ
ในชุดคลุมสีแดงที่ไม่ใส่รองเท้ า ซึง่ จะเป็ น
ครัง้ สุดท้ ายที่เธอจะได้ ปรากฏตัวต่อหน้ า
สาธารณชนโดยไม่แต่งหน้ าเป็ นกุมารี จน

อย่า

กระพริบตา!
ช่างตัดผมริ มถนนที่ชื่อนายซ่ง เกาวู่ ขูดใบมีดโกนตามแนว
ด้ านในของเปลือกตาของลูกค้ าด้ วยความเชี่ยวชาญ
“คุณต้ องท�ำงานด้ วยความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก”
นายซ่งกล่าว โดยได้ โกนเปลือกตาของลูกค้ าที่ร้านริ มทาง
ของตนในเมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนที่อยูท่ าง
ตะวันตกเฉียงใต้
ลูกค้ าชอบวิธีการที่เรี ยกในภาษาจีนกลางว่า “ใบมีด
ล้ างตา” เป็ นอย่างมาก โดยกล่าวว่าตนไว้ วางใจความ
66
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เชี่ยวชาญในการใช้ มีดของนายซ่ง
“มันไม่อนั ตรายเลย” นายจ้ าง เทียน อายุ 68 ปี กล่าว
“ตาของผมรู้สกึ สดชื่นหลังการโกน และผมก็ร้ ูสกึ สบาย”
นายซ่งที่มีอายุประมาณ 60 ปี กล่าวว่า ตนเรี ยนรู้
เทคนิคนี ้ในช่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) โดยให้
บริ การลูกค้ าถึงแปดคนต่อสัปดาห์ สนนราคาในการบริ การ
อยูท่ ี่ 80 หยวน (ประมาณ 400 บาท) ต่อการโกนขนหนึง่
ครัง้ “ตอนแรกก็ล�ำบากหน่อย แต่ก็กลายเป็ นเรื่ องง่ายตอน
หลัง” นายซ่งกล่าว

กระทัง่ เริ่ มเป็ นสาว
“ผมรู้สกึ หลายอย่าง ลูกสาวผมกลาย
เป็ นกุมารี และนัน่ คือสิง่ ที่ดี แต่ก็มีความเศร้ า
เนื่องจากเธอจะถูกแยกจากครอบครัวเรา”
นายบิชยา รัตนา สักกะ ผู้เป็ นพ่อกล่าว
ตีชานามีน้องชายฝาแฝดชื่อกฤษณะ
ซึง่ ร้ องไห้ ตอนที่เห็นพี่สาวถูกน�ำตัวไปจาก
ครอบครัว
ในฐานะกุมารี ตีชานาจะถูกมองว่าเป็ น
ร่างทรงของเทพีฮินดูที่ชื่อทาเลจู และจะได้ รับ
อนุญาตให้ ออกจากวิหารเพียง 13 ครัง้ ต่อปี
ในโอกาสวันฉลองศาสนาพิเศษ
พราหมณ์ฮินดูสงั เวยสัตว์ตอนเที่ยง
คืน โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของพิธีกรรมแรกรับ
ของกุมารี ในฐานะเทพีที่ยงั มีชีวิตอยู่ ตาม
ประวัตศิ าสตร์ ควาย แพะ ไก่ เป็ ด และไข่
108 รายการ จะถูกสังเวยเป็ นส่วนหนึง่ ของ
พิธีดงั กล่าว โดยตัวเลขนี ้เป็ นเลขดีในศาสนา
ฮินดู แต่เลขดังกล่าวได้ ถกู บีบให้ ลดลงโดย
องค์กรสิทธิสตั ว์
ประเพณีกมุ ารี ซึง่ หมายถึง “เจ้ าหญิง”
ในภาษาสันสกฤต มาจากชุมชนนิวาร์ ซึง่ เป็ น
ชนพื ้นเมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ ซึง่ ผสม
ปั จจัยของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธไว้
ด้ วยกัน และกุมารี ที่ส�ำคัญที่สดุ จะเป็ นผู้แทน
ของสามราชอาณาจักรที่เคยมีอยูใ่ นหุบเขา
ได้ แก่ กาฐมาณฑุ ปาตัน และบักตาปูร์
พิธีนี ้เคยเป็ นพิธีที่เชื่อมโยงกับราชวงศ์
เนปาล แต่แม้ สิ ้นการมีราชวงศ์ฮินดูในเนปาล
แล้ วตังแต่
้ พ.ศ. 2551 พิธีนี ้ก็ยงั คงมีตอ่ ไป
เอเจนส์ฟรานซ์ เพรส

เทคนิคนี ้ดูเหมือนจะใช้ เพื่อปลดปล่อยต่อมผลิตไขมัน
ที่จะช่วยท�ำความชุม่ ชื ้นตรงขอบของเปลือกตา นางจู้ เชา
จักษุแพทย์ที่ท�ำงานที่โรงพยาบาลใกล้ เคียงในเฉิงตูกล่าว
“คนไข้ จะรู้สกึ ว่าตาแห้ งและมีอาการระคายเคืองเมื่อต่อม
ดังกล่าวถูกปิ ดกัน”
้ นางจู้กล่าว "ขณะโกน ก็เป็ นไปได้ มาก
ที่เขาจะเปิ ดต่อมดังกล่าว"
นางจู้กล่าวว่า มีความเสี่ยงในการติดเชื ้อหากอุปกรณ์
ที่ใช้ ไม่ได้ รับการฆ่าเชื ้อ "หากเขาสามารถฆ่าเชื ้ออุปกรณ์
ที่ใช้ อย่างเหมาะสม ฉันก็คดิ ว่ายังมีโอกาสของการอยูร่ อด
ของเทคนิคนี ้" นางจู้กล่าว
ขณะที่ลกู ค้ าย� ้ำว่าตาของตนรู้สกึ ดีขึ ้นหลังการโกน
แต่คนที่เห็นต่างก็หวาดเสียวขณะมองนายซ่งแกว่งใบมีด
ไปมา “ฉันไม่กล้ าท�ำหรอก” นางเหอ ยี่ติง วัย 27 ปี แสดง
อาการหวาดเสียวขณะมองดูการโกนเปลือกตา รอยเตอร์
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ภาพส่ งท้ าย

เมื่อวงเริ่มบรรเลง

วงโยธวาทิตของกองทัพเวียดนามบรรเลงเพลงต้อนรับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯทีท่ ำ� เนียบประธานาธิบดีเวียดนาม ณ กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พิธกี ารอย่างเป็ นทางการ เริ่มต้นด้วยการบรรเลงเพลงชาติของสหรัฐฯ และเวียดนาม ตามด้วย
การเดินสวนสนามของกองทัพเวียดนาม และการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศโดยประธานาธิบดีเจิน่ ดัย่ กวาง แห่ งเวียดนาม และนายทรัมป์ “การ
เยือนเวียดนามอย่างเป็ นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ ถือเป็ นเหตุการณ์ส�ำคัญในความสั มพันธ์ เวียดนาม-สหรัฐฯ โดยเป็ นการสร้ างแรงผลักดันให้ มี
การพัฒนาความเป็ นหุ้นส่ วนทวิภาคีทคี่ รอบคลุมอย่างจริงจัง สั มฤทธิ์ผล และมีเสถียรภาพ” นายกวางกล่าว ส� ำนักข่าววอยซ์ ออฟ อเมริกา รายงาน

ภาพโดย: นายเหงียน ฮุ้ย ค�ำ | รอยเตอร์

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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