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เร่ืองเด่น
10 การต่อสู้เพื่อมาตุภมู ิ       
 การตอ่สู้กบัการก่อการร้าย มอบบทเรียน 

 ให้กองทพัฟิลปิปินส์

16 มาตรการยืดหยุ่น    
 อินเดียปรับปรุงกฏหมายของประเทศ กระบวนการฝึก

 ทหาร และกลยทุธ์การปกครอง เพ่ือสู้กบัภยัคกุคามท่ี  

 เปลีย่นแปลงตลอดเวลา

20 จากหน้าจอคอมพวิเตอร์ สู่สนามรบ 
 การท�าความเข้าใจการใช้พืน้ท่ีดจิิทลั ของผู้ก่อการร้าย

 เพ่ือลอ่ลวงคนหนุม่สาว

26 นักรบต่างชาตทิี่กลับคืนสู่มาตุภมู ิ
 มาเลเซียใช้ยทุธศาสตร์ตอ่ต้านก่อการร้าย 

 แบบรอบด้าน เพ่ือหยดุยัง้ภยัคกุคาม

30 จกัรวรรดนิิยมเจ้าหนีข้องจนี 
 เงินกู้จากรัฐบาลจีนท�าให้อ�านาจอธิปไตย 

 และทรัพยากรธรรมชาตขิองประเทศลกูหนี ้

 เข้าสูส่ภาวะเสี่ยง

34 การกลับคืนถิ่นของชาวโรฮีนจา    
 นกัรณรงค์สทิธิกลา่ววา่ ความโปร่งใสและ 

 ความปลอดภยัคือหวัใจสูค่วามส�าเร็จของการคืนถ่ิน

40 ความไม่เท่าเทยีมที่พุ่งสูงขึน้ 
 ความไมเ่สมอภาคทางเศรษฐกิจสง่ผลกระทบมากขึน้ 

 ตอ่ความเสีย่งด้านความมัน่คง

46 การก�าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์
 อินเดียในกระแสความขดัแย้ง ของอินโดแปซฟิิก

50 การแบ่งปันข้อมูล
 ความร่วมมือท่ีดีขึน้ระหวา่งทหาร พลเรือน 

 และองค์กรด้านมนษุยธรรม สามารถชว่ยพฒันาการ

 บริหารข้อมลูส�าหรับความพยายามชว่ยเหลือ 

 และบรรเทาภยัพิบตัิ
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สู้รบกบัภยัก่อการร้ายท่ี
ผนัแปรอยา่งไมห่ยดุน่ิงใน
ภมิูภาคอินโดแปซฟิิก 
ภาพประกอบโดยฟอรมั

4  นานาทศันะ

5 ผู้เขียนบทความ  

6 มองภมูภิาค
 ขา่วจากภมิูภาคอินโดแปซฟิิก  

8 ข่าวผู้ก่อการร้าย 
 อินโดนีเซียแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีเพ่ิม 600 นาย
 ในการตอ่ต้านการก่อการร้าย

54 กระบอกเสียง
 อนาคตแหง่ความร่วมมือ 
 ของนานาประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

60 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
 งานเทศกาลจบัคูป่ระจ�าเผา่ในไต้หวนั 

62 ส่ือและวทิยาการ   
 สถิตกิารขายรถยนต์รักษ์โลกของนอร์เวย์ 
 และกระแสเกมตอบค�าถามออนไลน์ของจีน

64 ข่าวรอบโลก  
 โดรนส�ารวจใต้น�า้ลกึในแอนตาร์กตกิาและ 
 การศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัฟรีในแอฟริกาใต้

65 ประเทอืงปัญญา  
 ค้นพบซากไดโนเสาร์ขนาดเทา่ไก่งวงในออสเตรเลีย  

66 เร่ืองแปลกทั่วโลก    
 เร่ืองราวนา่สนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทิง

67 ภาพส่งท้าย  
 วงโยธวาทิตเวียดนามแสดงดนตรี ให้นายโดนลัด์ 
 ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ชมในกรุงฮานอย   
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พลโท ไบรอนั พี. เฟนตนั 
รองผู้บญัชาการ

กองทพับกสหรัฐฯ

พลอากาศตรี เควิน บี. ชไนเดอร์ 
กองทพัอากาศสหรัฐฯ

เสนาธิการ

พลเรือตรี สตีเฟน ที โคห์เลอร์  
กองทพัเรือสหรัฐฯ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

พนัโท เนธาน ที. ดเิวลเบส
ผู้จดัการนิตยสาร, 

อินโด แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั

ต้านภยัก่อการร้าย
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นิตยสารอนิโดแปซกิ ดเีฟนส์ ฟอรัม 
เป็นนิตยสารทางการทหารรายไตรมาสท่ี
จดัท�าขึน้โดยผู้บญัชาการกองบญัชาการ
สหรัฐฯ ประจ�าภาคพืน้อินโดแปซฟิิก เพ่ือ
เป็นพืน้ท่ีแสดงความคดิเหน็ในระดบั
นานาชาติส�าหรับบคุลากรทางการทหาร
ของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ความคดิเหน็ท่ี
แสดงออกในนิตยสารนีมิ้ได้แสดงถงึหรือ
เก่ียวข้องกบันโยบายหรือมมุมองของกอง
บญัชาการหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาล
สหรัฐฯ แตอ่ยา่งใด บทความทัง้หมดเขียน
ขึน้โดยคณะผู้จดัท�านิตยสาร อินโดแปซฟิิก 
ดีเฟนส์ ฟอรัม รวมถงึบคุคลอ่ืนดงัท่ีแจ้ง
ช่ือไว้ใต้หวัเร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดให้ตีพิมพ์นิตยสารนี ้
เพ่ือกิจการของรัฐตามความประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม 

ผูอ่้านท่ีเคารพ

ยิ
นดีตอ้นรับสู่นิตยสาร อินโด แปซิฟิก 

ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบบัไตรมาสท่ีสามของ 

พ.ศ. 2561 วา่ดว้ยการต่อตา้นภยัคุกคาม

ก่อการร้าย 

หากดูจากจ�านวนและความร้ายแรงของการ

ก่อการร้ายทัว่โลกแลว้ กองทพัและหน่วยงาน

ดา้นความมัน่คงของอินโดแปซิฟิกยงัคงตอ้งเพ่ิม

ขีดความสามารถดา้นการต่อตา้นภยัก่อการร้าย

อยา่งต่อเน่ือง วถีิทางท่ีมุ่งเนน้ความร่วมมือจาก

หลาย ๆ ฝ่ายยงัคงจ�าเป็นอยา่งยิง่ต่อการตระหนกั

รู้ การเตรียมพร้อม การหยดุย ั้ง และการตอบโต้

ภบัคุกคามท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเหล่าน้ี

ในฉบบัน้ี เราใหแ้ง่มุมเชิงลึกเก่ียวกบัความส�าเร็จคร้ังล่าสุดในการต่อสูก้บักลุ่มหวัรุนแรงสุดโต่ง ตั้งแต่

ความพยายามก่อตั้งรัฐอิสลามในฟิลิปปินส์ท่ีลม้เหลวไม่เป็นท่า การท่ีอินเดียรับเอาองคป์ระกอบจากแบบจ�าลอง

การต่อตา้นการก่อการร้ายท่ีประสบผลส�าเร็จของสิงคโปร์มาใช ้ไปจนถึงการปราบปรามนกัรบต่างชาติท่ีเดิน

ทางกลบัเขา้ไปยงัมาเลเซีย การเจาะประเดน็ของ ฟอรัม ไม่เพียงมุ่งเนน้ใหเ้ห็นยทุธศาสตร์และยทุธวธีิหลกั ๆ 

บางส่วนท่ีใชก้นัทัว่ภมิูภาคเท่านั้น แต่ยงัช้ีใหเ้ห็นถึงสภาพแฝงท่ีซบัซอ้นซ่ึงมีส่วนในการเป็นบ่อเกิดของการเผย

แพร่ความคิดความเช่ือท่ีสุดโต่ง ตลอดจนการโจมตีท่ีเก่ียวขอ้ง 

พ.ท.ดร.ซลัการ์เนน แฮรอน แห่งกองทพัมาเลเซีย เล่าบทเรียนส�าคญัท่ีไดรั้บระหวา่งการปิดลอ้มโจมตีและ

การยดึคืนเมืองมาราว ีโดยวเิคราะห์ถึงวธีิการท่ีกลุ่มนกัรบท่ีมีความเช่ือมโยงกบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรียหรือไอ

ซิสปักหลกัอยูใ่นบางส่วนของฟิลิปปินส์ และวธีิการท่ีกองทพัฟิลิปปินส์ปราบปรามการเผยแพร่ลทัธิก่อการร้าย

ในอินโดแปซิฟิก

ดร.มีมี วนิน ์เบิร์ด ศาสตราจารยแ์ห่งศนูยก์ารศึกษาดา้นความมัน่คงในเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยู

เอะ เป็นผูเ้ขียนบทปริทศันส์�าหรับงานล่าสุดของนกัวชิาการอยา่งนกัเศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศสคือ นายโทมสั พิ

เกต็ต้ี วา่ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีพุง่สูงข้ึน มีบทบาทอยา่งไรในการปลกูฝังแนวคิดหวัรุนแรง 

อีกบทความพิเศษตีแผเ่ร่ืองราวสถานการณ์ของผูอ้พยพโรฮีนจาจากพม่า นกัการเมืองระดบัผูน้�าบางรายแสดง

ความกงัวลเม่ือไม่นานมาน้ีวา่กลุ่มสุดโต่งอยา่งไอซิสอาจใชป้ระโยชนจ์ากผูค้นท่ีพลดัถ่ินและตกทุกขไ์ดย้าก

จ�านวนมากในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

อีกทั้งในฉบบัน้ี นายโทมสั โกรุท ซามเูอล จากศนูยก์ารต่อตา้นก่อการร้ายในมาเลเซียแห่งภมิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ประเมินวา่ความกา้วหนา้ในเทคโนโลย ีอาทิ ส่ือสงัคมออนไลนแ์ละอินเทอร์เน็ต เปิดช่องทาง

ใหก้ลุ่มผูก่้อการร้ายสรรหาก�าลงัคนหนุ่มสาวอนัเป็นหวัใจส�าคญัในกลยทุธ์ของกลุ่มสุดโต่งเสมอมาไดอ้ยา่งไร 

บรรดาชาติอินโดแปซิฟิกสามารถน�าเอาบทเรียนจากมาราวแีละความส�าเร็จของแต่ละประเทศมาใชเ้พ่ือ

ความแน่ใจวา่ประวติัศาสตร์จะไม่เดินซ�้ารอย และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การก่อการร้ายไม่วา่ในรูปแบบใดกต็ามจะไม่

ฝังรากลึกลงในส่วนอ่ืน ๆ ของภมิูภาคน้ี ส่ิงท่ียงัคงเป็นหวัใจหลกัส�าหรับการปกป้องประชาชนจากภยัคุกคามท่ี

ผนัแปรอยูเ่ร่ือย ๆ น้ี กคื็อความร่วมมือจากหลายฝ่ายในบรรดาชาติภาคีและพนัธมิตร 

ผมหวงัวา่เน้ือหาฉบบัน้ีจะใหแ้ง่มุมเชิงลึกแก่ท่านผูอ่้านและกระตุน้ใหเ้กิดความคิด ผมยนิดีรับฟังความคิด

เห็นของท่าน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี ฟอรัม ไดท่ี้ ipdf@ipdefenseforum.com เพ่ือแบ่งปันมุมมองของท่าน

พลเรือเอก ฟิลปิ เอส. เดวิดสนั
กองทพัเรือสหรัฐฯ
ผู้บญัชาการ กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก
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ผู้เขียนบทความ
IPDF

 พ.ท. ดร. ซัลการ์เนน แฮรอน นกัวิเคราะห์อาวโุสแหง่หนว่ยตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีขา่วกรองกลาโหม กองทพัมาเลเซีย อีกทัง้ยงัท�างานร่วมกบั
โครงการฟืน้ฟสู�าหรับบคุลากรของกองทพัมาเลเซียท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัรัฐอิสลามอิรัก
และซีเรีย พ.ท.ดร.แฮรอนเข้ารับราชการในกองทพัมาเลเซียในฐานะนกัเรียนนายร้อย
เม่ือเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2531 ได้ท�างานในหนว่ยทหารปืนใหญ่หลายหนว่ยและเป็น
ครูฝึกพลยิงผู้ทรงคณุวฒิุ เขาเป็นสมาชิกองค์กรนอกภาครัฐตอ่ต้านกลุม่หวัรุนแรงสดุ
โตง่ท่ีตัง้อยูใ่นสหราชอาณาจกัร ซึง่มุง่มัน่ท�างานเพ่ือตอ่ต้านลทัธิสดุโตง่และบ�าบดั
ฟืน้ฟอูดีตผู้ ก่อการร้าย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 10

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

   ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถ:

   n   เข้าไปอ่านเนือ้หาต่าง ๆ ออนไลน์

   n   ตดิตามนิตยสารย้อนหลัง

   n   ส่งค�าตชิมและข้อเสนอแนะ

   n   ขอสมัครเป็นสมาชกินิตยสาร

   n   ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการส่งบทความ

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

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรมั เป็นนิตยสารท่ีจดัท�า
ขึน้ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการทหารและบคุลากรด้าน
ความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก ซึง่จดัท�าขึน้โดย
กองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้อินโดแปซฟิิก โดยเป็น
นิตยสารรายไตรมาสท่ีให้เนือ้หาเชิงลกึท่ีมีคณุภาพใน
หวัข้อตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การรักษาความมัน่คงในภมิูภาค 
ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย ความร่วม
มือระหวา่งประเทศและภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

เรายนิดรัีบค�าตชิมและ
ข้อเสนอแนะจากท่าน

ร่วมสนทนา

วนิิจฉัย เร่ืองราวต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบกับหลากหลายชีวติ

ฟอรมั กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายท่ีลกึซึง้ และ
สง่เสริมการแลกเปลี่ยนแนวคดิท่ีสร้างสรรค์ 
ทา่นสามารถสง่บทความ ภาพ หวัข้ออภิปราย 
หรือข้อคดิเหน็อ่ืน ๆ มาให้เราทางออนไลน์ หรือ
สง่มาท่ี:
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นายโทมัส โกรุท ซามูเอล จากศนูย์การตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายในมาเลเซียแหง่ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท�า
หน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยการกองการสื่อสารเชิงกลยทุธ์ดจิิทลัภายใต้
ขอบเขตของกระทรวงการตา่งประเทศมาเลเซีย ขอบเขตหลกัใน
งานวิจยัของเขาครอบคลมุถงึการโฆษณาชวนเช่ือของผู้ ก่อการ
ร้ายและการตอ่ต้านโฆษณาชวนเช่ือดงักลา่ว การสื่อสารเชิงกล

ยทุธ์ และการมีสว่นร่วมในการก่อการร้ายของคนหนุม่สาว นายโทมสัได้รับปริญญา
เกียรตนิิยมสาขาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ และปริญญาโทสาขาการศกึษาด้านการ
ป้องกนัเชิงกลยทุธ์จากมหาวิทยาลยัแหง่มาเลเซีย เขาก�าลงัศกึษาปริญญาเอกเก่ียว
กบัการปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรงในหมูค่นหนุม่สาว  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 20

นายพรหม เชลลานีย์ เป็นศาสตราจารย์ด้านการศกึษา
ยทุธศาสตร์ท่ีศนูย์ศกึษาวิจยันโยบายประจ�ากรุงนิวเดลี และ
นกัวิจยัท่ีวิทยาลยัโรเบร์ิต บอช ในกรุงเบอร์ลนิ เขาเป็นผู้แตง่
หนงัสือ 9 เลม่ รวมถงึ ชา้งสารเอเชียและผืนน�้า: สนามรบผืน
ใหม่ของเอเชีย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 30

นายสาโรช บานา เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร 
บิสเนสอินเดีย ท่ีเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย งานเขียนของเขา
ครอบคลมุเร่ืองความมัน่คงและการป้องกนัประเทศ ความ
ปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ อวกาศ พลงังาน สิง่แวดล้อม การตา่ง
ประเทศ อาหารและการเกษตร การขนสง่และการทา่ ตลอดจน
การพฒันาชนบทและเมือง นายบานาเป็นนกัวิจยัทนุเจฟเฟอร์

สนัแหง่ศนูย์อีสต์เวสต์ รัฐฮาวาย เขาด�ารงต�าแหนง่เหรัญญิก/เลขาธิการในคณะ
กรรมการของสมาคมศนูย์อีสต์เวสต์  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 46

นายโจเซฟ ด.ี มาร์ตนิ เป็นผู้อ�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิ
ด้านการจดัการภยัพิบตัแิละความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ บนเกาะฟอร์ดในเพิร์ลฮาร์เบอร์ รัฐฮาวาย 
เขาก�ากบัดแูลการฝึก การศกึษา การวิจยัประยกุต์ การประสานงาน
พลเรือนและทหารในภมิูภาค และการให้ความชว่ยเหลือฉกุเฉิน
ระหวา่งเหตภุยัพิบตัเิพ่ือสนบัสนนุกองบญัชาการสหรัฐฯ ภาคพืน้

อินโดแปซฟิิก โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบและการวางต�าแหนง่หน้าท่ีทัว่โลกในบญัชาการ
รองผู้ชว่ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ฝ่ายกิจการด้านเสถียรภาพและมนษุยธรรม 
นายมาร์ตนิได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารอาวโุสในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 ในวาระกลบั
คืนสูต่�าแหนง่หน้าท่ีผู้อ�านวยการของศนูย์ เขาเคยเป็นผู้อ�านวยการศนูย์เม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถงึเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 ขณะเป็นทหารประจ�าการใน
ต�าแหนง่นาวาอากาศเอกแหง่กองทพัอากาศสหรัฐฯ  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 50

ดร. มีมี วนิน์ เบร์ิด ศาสตราจารย์แหง่ศนูย์เอเชียแปซฟิิก 
แดเนียล เค. อิโนะยเูอะ เพ่ือการศกึษาด้านความมัน่คง เป็นผู้
เช่ียวชาญในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐฯ และพมา่ เศรษฐกิจ
อินโดแปซฟิิก การพฒันาเชิงองค์กรและการศกึษาส�าหรับผู้ใหญ่ 
โดยมีผลงานท่ีมุง่ให้ความสนใจกบัปฏิบตักิารร่วมระหวา่งพลเรือน
และทหาร การท�างานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเชิงธรุกิจ ดร.เบร์ิดได้รับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และ
การบญัชีจากวิทยาลยัแคลร์มงต์ เเมคเคนนา และปริญญาโทสาขาบริหารธรุกิจ
จากมหาวิทยาลยัฮาวาย เธอได้ปริญญาเอกในด้านความเป็นผู้น�าการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลฟิอร์เนีย  อา่นเนือ้หาได้ท่ีหน้า 40
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ม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 อินโดนีเซียยดึยาไอซ์ 1.6 ตนั
จากเรือนอกเกาะบาตมัทางตอนเหนือ ซึง่เป็นจ�านวนท่ีสงูเป็น

ประวตักิารณ์ เจ้าหน้าท่ีปราบปรามยาเสพตดิกลา่ว นบัเป็นการจบักมุ
ยารอบใหญ่หนท่ีสองของเดือนนัน้

รัฐบาลของประธานาธิบดี โจโก วีโดโด ท�าการปราบปรามการค้ายา
เสพตดิอยา่งจริงจงั เพ่ือยบัยัง้อตัราการเสพยาไอซ์และสารเสพตดิอ่ืน ๆ 
ท่ีพุง่สงูขึน้ กฏหมายของอินโดนีเซียคือหนึง่ในกฏหมายตอ่ต้านสิง่เสพ
ตดิท่ีเข้มงวดท่ีสดุโลก และการค้ายาเสพตดิมีโทษถงึประหารชีวิต

"ยาเสพตดิมีประมาณ 1.6 ตนั และแนน่อนวา่ครัง้นีเ้ป็นการจบักมุ
ยาเสพตดิท่ีถือเป็นสถิตใิหมข่องเรา" โฆษกหนว่ยงานปราบปรามยาเสพ
ตดิแหง่ชาต ิหรือท่ีรู้จกัในนาม ซลูสิเตียนเดรียตโมโก กลา่ว และเสริมวา่
รายละเอียดของต้นทางและปลายทางของยาเสพตดินีย้งัอยูภ่ายใต้การ
สอบสวน

ส�านกังานวา่ด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ
ประเมินวา่ การค้ายาเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้มีมลูคา่ถงึ 3.1 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1 ล้านล้าน
บาท) ใน พ.ศ. 2556

เม่ือชว่งต้นเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ทางการอินโดนีเซียยดึ
ยาไอซ์ปริมาณกวา่ 1 ตนัเศษ ๆ ได้ท่ีเกาะบาตมัเชน่กนั ซึง่เป็นเกาะ
อตุสาหกรรมเลก็ ๆ ท่ีอยูห่า่งจากฝ่ังสงิคโปร์เพียงนัง่เรือข้ามฟากสัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ยาไอซ์เป็นท่ีรู้จกัในท้องถ่ินวา่ ชาบ ูชาบู

นายปดีู วาเซโซ หวัหน้าหนว่ยงานตอ่ต้านยาเสพตดิ กลา่ววา่
ทางการได้รับเบาะแสจากทางการจีนและไทย และกลา่ววา่ยาถกูขนมา
จากพมา่ในคราบของเรือประมง

"เรือล�านีเ้คยแลน่ไปถงึออสเตรเลีย และเข้าออกนา่นน�า้อินโดนีเซีย
มาแล้วหลายครัง้ ซึง่หมายความวา่เรือล�านีเ้คยขนยาเสพตดิปริมาณ
มหาศาลเข้าสูอิ่นโดนีเซียอยูเ่ป็นประจ�า" นายวาเซโซกลา่ว  รอยเตอร์

แนวร่วมท่ีประกอบด้วยบริษัทญ่ีปุ่ น 11 บริษัท ซึง่มีทัง้บริษัทผู้ผลติ

รถยนต์และธรุกิจพลงังาน ให้สญัญาวา่จะสร้างสถานีบริการเชือ้เพลงิ

ส�าหรับยานพาหนะเซลล์เชือ้เพลงิไฮโดรเจนให้ได้ 80 แหง่ภายใน พ.ศ. 

2565 เพ่ือชว่ยเร่งให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีเชือ้เพลงิยคุใหม่

บริษัท เจแปน เอชท ูโมบลิตีิ ้จ�ากดั ซึง่มีผู้สนบัสนนุได้แก่  

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ และบริษัทเจเอก็ซ์ทีจี นิปปอน ออยล์ 

แอนด์ เอเนอร์จี กลา่วในชว่งต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 วา่บริษัท

จะควบคมุดแูลการก่อสร้างและการด�าเนินงานของสถานีเชือ้เพลงิ

ใหมเ่หลา่นี ้ซึง่เป็นการเพ่ิมจ�านวนจากปัจจบุนัท่ีมีอยู ่90 สถานีอีก

เกือบเทา่ตวั

ขณะท่ีหลายประเทศมองหาแหลง่พลงังานท่ีปลอ่ยมลพิษต�่า

ส�าหรับให้พลงังานแก่ยานพาหนะ ครัวเรือนและอตุสาหกรรม ญ่ีปุ่ น

ก�าลงัเดมิพนัอยา่งสงูกบัการปฏิวตัสิู ่"สงัคมไฮโดรเจน" แม้จะมีคา่

ใช้จา่ยท่ีสงูและความยุง่ยากทางเทคนิคของกระบวนการท่ีผลติ

พลงังานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีของเชือ้เพลงิและออกซเิจน

รองประธานอาวโุสของเจเอก็ซ์ทีจี นิปปอน ออยล์ นายยตูา

กะ ควุาฮาระ กลา่วเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 วา่การท่ีมีผู้

ใช้จ�านวนน้อยและมีคา่ใช้จา่ยสงูส�าหรับการสร้างและด�าเนินงาน

สถานีบริการเชือ้เพลงินัน้ คือสิง่ท่ีชะลอการก่อสร้างสถานีไฮโดรเจน

ในญ่ีปุ่ น และท�าให้ก�าหนดการเดมิของรัฐบาลก่อนท่ีหมายจะสร้าง

ให้ได้ 100 สถานีภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ต้องลา่ช้าออกไป

ในขณะนีญ่ี้ปุ่ นมีสถานีไฮโดรเจนอยูป่ระมาณ 90 สถานี โดย

อยา่งน้อย 40 สถานีด�าเนินงานโดยเจเอก็ซ์ทีจี นิปปอน ออยล์ และ

อีก 10 สถานีก�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการวางแผนหรือก่อสร้าง

"เราต้องลดคา่ใช้จา่ยลง ซึง่จะชว่ยเปิดทางและลดอปุสรรค

หลายอยา่งในการสร้างสถานีเพ่ิม" นายยตูากะกลา่วกบัผู้สื่อขา่วท่ี

งานแถลงสรุป  รอยเตอร์

อนิโดนีเซีย

ญ่ีปุ่น

จบักมุยาไอซ์

เพิม่ขึน้เป็นประวตักิารณ์

สถานีเช้ือเพลงิ

ไฮโดรเจน 
จะเพ่ิมจ�านวนขึน้เกือบเทา่ตวัภายใน พ.ศ. 2565

เ

ACROSS THE REGIONIPDF
มองภูมิภาค

IPDF
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บริโภคนบัล้านในกรุงปักก่ิง ไทเป 

สิงคโปร์ และเมืองใหญ่ ๆ ทัว่เอเชีย

หนัมาเช่าจกัรยานและจอดรถยนต์ไว้

ท่ีบ้าน ผู้บริโภคเช่าจกัรยานผ่านแอป

พลิเคชนัโทรศพัท์เพ่ือเดินทางในระยะ

สองสามกิโลเมตรสดุท้ายของเส้นทาง โดยจอด

รถและจกัรยานยนต์ไว้ท่ีบ้านและเลิกใช้บริการ

แท็กซ่ี

จ�านวนนกัป่ันท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วชว่ยลด

ปริมาณความต้องการน�า้มนัเชือ้เพลงิในจีน และ

ประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาคตา่งคาดการณ์วา่ภาค

การใช้พลงังานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

เม่ือโครงการนีเ้ตบิโตขึน้

ความเฟ่ืองฟตูลอดสองปีของบริการจกัรยาน

สาธารณะท�าให้จีนมีจกัรยานมากกวา่ 16 ล้านคนั 

กระทรวงการคมนาคมของประเทศรายงาน โดยมี

ผู้ใช้จกัรยานท่ีลงทะเบียนแล้วมากกวา่ 100 ล้าน

คน ซึง่คาดวา่จะท�าให้อตัราการเตบิโตของความ

ต้องการน�า้มนัและการใช้รถยนต์ลดลงภายใน 

พ.ศ. 2568

นกัวิเคราะห์ไมส่ามารถตดิตามข้อมลูจ�านวน

จกัรยานได้ทนั และไมย่งัไมส่ามารถประเมินวา่

อตัราการเตบิโตของการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิร่วงลง

ไปเทา่ใดจากการท่ีบริการเชา่จกัรยานมีจ�านวน

เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วนี ้จากการประเมินของ

อตุสาหกรรม รายงานรัฐบาล และผลส�ารวจของ

รอยเตอร์ เหน็ได้ชดัวา่บริการเชา่จกัรยานสง่ผลให้

มีการเดนิทางด้วยยานยนต์น้อยลง

"การเชา่จกัรยานก�าลงัมาแรง ผู้คนในสงัคมเช่ือ

วา่การท�าเชน่นีช้ว่ยสง่เสริมการใช้งานขนสง่มวลชน 

เพราะการเชา่จกัรยานชว่ยให้เดนิทางถงึท่ีหมาย" 

นายแฮร์ร่ี หลวิ ท่ีปรึกษาไอเฮชเอส มาร์กิต กลา่ว

แม้ในชว่งท่ีการเชา่จกัรยานยงัไมเ่ฟ่ืองฟมูากนกั 

นกัวิเคราะห์ได้ออกมาชีแ้จงแล้ววา่ การประหยดัเชือ้

เพลงิของรถยนต์และการหนัมาใช้รถพลงังานไฟฟ้า

มากขึน้ ได้หมายความวา่การเตบิโตขนาดใหญ่ของ

อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิได้สิน้สดุลงแล้ว

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ธรุกิจจกัรยาน

สาธารณะเกิดใหมข่องจีนท่ีช่ือ โมไบค์ เร่ิมเปิดให้

บริการในกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย เชน่เดียวกบัในกรุงวอชิงตนั 

ดี.ซี.

โมไบค์ ซึง่เร่ิมเปิดตวัเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 

2559 และคูแ่ขง่อยา่ง โอโฟ ซึง่เป็นของจีนเชน่กนั 

ตา่งดงึดดูเงินทนุร่วมมากกวา่ 2 พนัล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (ประมาณ 6.5 หม่ืนล้านบาท) จากกองทนุ

ร่วมลงทนุและบริษัทหุ้นนอกตลาดซึง่รวมถงึเทมา

เสก็โฮลดิงส์, เทนเซน็ต์โฮลดงิส์, ดีเอสที โกลบอล 

และแอนท์ ไฟแนนเชียล

ไต้หวนัซึง่รัฐบาลสนบัสนนุโครงการจกัรยาน

สาธารณะ ตัง้เป้าจะให้มีจกัรยานเพ่ิมขึน้เป็น

สดัสว่นร้อยละ 12 ของการเดนิทางไปท�างานภายใน 

พ.ศ. 2563 โดยเพ่ิมจากร้อยละ 5 ในขณะนี ้

หนว่ยงานภาครัฐประจ�ากรุงไทเปก�าลงัขยบั

ขยายโครงการเชา่จกัรยาน ยไูบค์ ซึง่ใช้ระบบ

สถานีจอดเพ่ือให้มีสถานีเชา่จกัรยานภายในระยะ

เดนิ 10 นาทีส�าหรับพลเมืองทกุคน

โอไบค์ของสงิคโปร์ และวีไบค์ของสหรัฐฯ 

ซึง่เป็นระบบแบบอิสระทัง้คู ่ก็เปิดท�าการอยูใ่น

ไต้หวนัเชน่กนั

"เม่ือบริการเชา่จกัรยานเตบิโตจนถงึขีดสดุถงึ

ขัน้ท่ีมีผลกระทบตอ่ทศันคติด้านความคลอ่งตวั

ของผู้คน เม่ือนัน้ก็อาจท�าให้ระบบตา่ง ๆ เกิดความ

วุน่วาย" นายหลวิกลา่ว

ทัง้นี ้การจดัการจ�านวนจกัรยานท่ีขาด

ประสทิธิภาพและการใช้จกัรยานบางสว่นอยา่งผิด

วตัถปุระสงค์ อาจน�าไปสูก่ารออกกฏหมายท่ีสง่ผล

ให้อตัราการใช้งานลดลง โดยบริการจกัรยานใหม ่ๆ 

เพ่ิงจะถกูสัง่ห้ามไปเม่ือเร็ว ๆ นีใ้นบางพืน้ท่ีของ

เมืองตา่ง ๆ ในจีนอยา่งอูฮ่ัน่ เซ่ียงไฮ้ และกวางโจว 

ด้วยเหตท่ีุวา่จกัรยานถกูทิง้เอาไว้ตามท่ีสาธารณะ 

รอยเตอร์  

เอเชีย

ประสบความส�าเร็จ จกัรยาน
ยมืข่ี

ผู้



8 IPD FORUM

อสิมริา ลุตเฟีย ตสินาดบิราตา/เบนาร์นิวส์

อินโดนี เซียแต่งตั้ง เจ้าหนา้ท ี่เพ ิ่ม 600 นาย
ในการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย

ข่าวผู้ก่อการร้าย
IPDF



9IPD FORUM

นโดนีเซียจะขยายกองก�าลงัตอ่ต้านการก่อการร้ายของประเทศเป็น

เทา่ตวัก่อนวาระส�าคญัระดบันานาชาตท่ีิก�าลงัจะมีขึน้ท่ีอินโดนีเซีย

ใน พ.ศ. 2561 พล.ต.อ. ติโต คาร์นาเวียน ผู้บญัชาการต�ารวจแหง่

ชาต ิกลา่วเม่ือปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 และกลา่วตอ่วา่ 

นายต�ารวจยศพลต�ารวจโทจะเป็นผู้น�ากองก�าลงัดงักลา่วแทน แทน

นายต�ารวจยศพลต�ารวจตรี

"นอกจากนี ้ผมยงัร้องขอให้เพ่ิมจ�านวนก�าลงัพลเป็นสองเทา่

ตวั เราจะเพ่ิมบคุลากรอีกประมาณ 600 นาย เพ่ือให้จ�านวนทัง้หมด

เป็น 1,300 นาย" พล ต.อ. ติโตกลา่ว

พล ต.อ. ตโิต ซึง่เป็นอดีตหวัหน้าหนว่ยต�ารวจพิเศษกลา่ววา่ 

การเปลี่ยนแปลงครัง้นีส้ืบเน่ืองมาจากการประเมินระดบัภยัคกุคาม

ใน พ.ศ. 2561 เม่ืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพงานระดบันานาชาตคิรัง้

ใหญ่ถงึสองงาน

งานดงักลา่วได้แก่การแขง่ขนักีฬาเอเชียนเกมส์ท่ีจะจดัขึน้ท่ีกรุง

จาการ์ตา เมืองปาเลม็บงัท่ีเกาะสมุาตรา และ

อีกหลาย ๆ พืน้ท่ีในจงัหวดัชวาตะวนัตก โดย

มีนกักีฬา 1,500 คนจาก 45 ประเทศเข้าร่วม 

อีกงานหนึง่คือการประชมุประจ�าปีของกองทนุ

การเงินระหวา่งประเทศ หรือ ไอเอม็เอฟ และ

ธนาคารโลกท่ีเกาะบาหลี ซึง่จะมีตวัแทนจาก 

189 ประเทศเข้าร่วม

การท่ีเกาหลีเหนือและพมา่เข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาเอเชียนเกมส์ในเดือนสงิหาคม

และกนัยายน พ.ศ. 2561 และการประชมุไอ

เอม็เอฟและธนาคารโลกในเดือนตลุาคมท่ีมี

อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม ท�าให้ทัง้

สองงานนีอ้าจตกเป็นเป้าของกลุม่หวัรุนแรง

และผู้ ก่อความไมส่งบ พล ต.อ. ตโิตกลา่ว

หนว่ยเดนซสุ 88 ของกองก�าลงัต�ารวจอินโดนีเซียจบักมุผู้ ต้อง

สงสยัก่อการร้ายได้ 172 รายใน พ.ศ. 2560 โดย 16 รายถกูยิงเสีย

ชีวิตในระหวา่งการเข้าจบักมุ เจ้าหน้าท่ีกลา่ว

จ�านวนผู้ ต้องสงสยัท่ีถกูจบักมุเพ่ิมจาก 73 รายใน พ.ศ. 2558 

เป็น 163 รายใน พ.ศ. 2559 โดยจากจ�านวนผู้ ต้องสงสยัท่ีจบักมุ

ใน พ.ศ. 2560 นัน้ มี 76 รายเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาคดีเม่ือต้น 

พ.ศ. 2561 และ 10 รายท่ีถกูพิพากษาวา่มีความผิด

"ตวัเลขผู้ถกูจบักมุเพ่ิมขึน้เน่ืองด้วยมาตรการเชิงรุกท่ีต�ารวจใช้ 

โดยเฉพาะหนว่ยเดนซสุ 88 ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งขยนัขนัแข็งมากขึน้

เพ่ือตรวจจบั เฝ้าระวงั และด�าเนินการตอ่ต้านเครือขา่ยก่อการร้าย" 

พล ต.อ. ตโิตกลา่ว

พล ต.อ. ตโิตกลา่ววา่จ�านวนต�ารวจท่ีเสียชีวิตในเหตกุ่อการร้าย

ได้เพ่ิมขึน้ในชว่งสามปีท่ีผา่นมา โดยมีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเสียชีวิต 4 

นาย และอีก 14 นายได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบตัหิน้าท่ีใน พ.ศ. 2560 

พล.ต.อ. ตโิตกลา่ว ใน พ.ศ. 2559 กองก�าลงัพิเศษสญูเสียผู้ปฏิบตัิ

งานหนึง่นาย ขณะท่ีอีก 11 นายได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าท่ีหนึง่นาย

เสียชีวิตและอีกสองนายได้รับบาดเจ็บใน พ.ศ. 2558

"ผมแนะน�าให้มีการท�างานนอกเคร่ืองแบบมากขึน้ มีการป้องกนั

แตเ่น่ิน ๆ และการลงมือปฏิบตัก่ิอนท่ีเหตรุ้ายจะเกิด ซึง่ในสว่นนี ้เรา

ต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจจบั" พล.ต.อ. ตโิตกลา่ว

นายราคยนั อดบิราต ผู้ เช่ียวชาญด้านการตอ่ต้านก่อการ

ร้ายกลา่ววา่ ผู้บญัชาการระดบัสงูของหนว่ยเดนซสุ 88 เสนอให้

มีการขยายขอบเขตภารกิจและเพ่ิมงบประมาณกองก�าลงั

"แตก็่ต้องตระหนกัเสมอวา่ การฝึกเจ้าหน้าท่ีตอ่ต้านการ

ก่อการร้ายให้มีความเป็นมืออาชีพเตม็ร้อยและมีความพร้อม

อยา่งดีนัน้เป็นงานท่ีต้องใช้เวลานาน ในขณะท่ีการฝึกผู้ ก่อการ

ร้ายใช้เวลารวดเร็วกวา่มาก" นายราคยนักลา่ว "หนว่ยเดนซสุจะ

ต้องท�างานแขง่กบัเวลา"

"เม่ือมองในแงว่ิธีการแล้ว ไอซสิ (รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย) 

ไมเ่หมือนกบักลุม่ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ ท่ีเน้นให้มีการนอง

เลือดเป็นหลกั" นายราคยนักลา่ว เปรียบเทียบกลุม่ไอซสิกบั

กลุม่ในเครืออลักออิดะฮ์ท่ีสงัหารคนไป 202 ชีวิตในเหตกุารณ์

ระเบดิไนต์คลบัในบาหลีเม่ือ พ.ศ. 2545

"ส�าหรับพวกนี ้แคมี่ดท�าครัวธรรมดาก็เพียงพอท่ีจะบกุ

โจมตีแล้ว" นายราคยนักลา่วถงึไอซสิ

นายราคยนัเหน็ด้วยกบัการวิเคราะห์ของผู้บญัชาการ

ต�ารวจท่ีวา่งานระดบันานาชาตใินอินโดนีเซีย พ.ศ. 2561 อาจ

ตกเป็นเป้าของผู้ ก่อการร้าย

"มีความเป็นไปได้สงูวา่จะมีผู้ ก่อเหตท่ีุต้องการใช้การก่อการ

ร้ายเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดสารทางการเมือง" นายราคยนักลา่ว

จากสถิตขิองกระทรวงการตา่งประเทศอินโดนีเซีย ใน พ.ศ. 

2560 มีชาวอินโดนีเซียถกูจบักมุในตา่งแดน 227 คน รวมทัง้ในตรุกี 

มาเลเซีย ซีเรีย และเกาหลีใต้ โดยในตรุกีมีจ�านวนผู้ถกูจบักมุสงูสดุ 

195 คน รองลงมาคือซีเรียซึง่มี 28 คน

กระทรวงการตา่งประเทศรายงานเพ่ิมเตมิวา่ ชาวอินโดนีเซีย 

213 คน ซึง่มีทัง้ผู้หญิง 79 คนและเดก็ 78 คน ถกูเนรเทศจากตรุกี

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ 20 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

ตวัเลขดงักลา่วนบัวา่มากเป็นสามเทา่จากจ�านวนผู้ถกูสง่กลบัจาก

ตรุกี 60 คนเม่ือ พ.ศ. 2559

นายลาล ุมฮูมัหมดั อิกบาล เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการตา่ง

ประเทศกลา่ววา่ สว่นใหญ่ชาวอินโดนีเซียถกูสง่กลบัเน่ืองจากการ

ท�าผิดกฏหมายคนเข้าเมือง เชน่ การใช้วีซา่ผิดประเภท การอยูเ่กิน

วีซา่ หรือไมมี่หนงัสือเดนิทางมาแสดง

"กระนัน้ ทางการตรุกีก็แสดงความสงสยัวา่บคุคลเหลา่นีม้าท่ี

ตรุกีเพ่ือจะข้ามไปยงัซีเรีย และเข้าร่วมกบักลุม่ไอซสิหรือกลุม่อ่ืน ๆ 

ในจ�าพวกเดียวกนั อาทิ ญบัฮะตนุนศุเราะฮ์ในซีเรีย" นายอิกบาล

กลา่ว

ต�ารวจต่อต้านการก่อการร้ายของ
อนิโดนีเซียปิดล้อมถนนเพือ่ตรวจค้น

บ้านในสุราบายา จงัหวดัชวาตะวนัออก 
เมือ่วนัที ่19 มถุินายน พ.ศ. 2560 ภาย

หลงัการจบักมุชายผู้ต้องสงสัยว่ามส่ีวน
เกีย่วพนักบัรัฐอสิลามอรัิกและซีเรีย  

เก็ตตีอิ้มเมจ

ซ้าย: พล.อ. กาโต นูร์มานต์โย เมือ่คร้ัง
ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ของอนิโดนีเซีย (ซ้าย) พูดคุยกบัผู้
บัญชาการต�ารวจแห่งชาต ิพล ต.อ. ติ

โต คาร์นาเวยีน ระหว่างงานวนัวรีบุรุษ
แห่งชาต ิณ สุสานวรีบุรุษคาลบิาตาใน
กรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย ใน

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560
รอยเตอร์

อิ



10 IPD FORUM

นาวกิโยธินฟิลปิปินส์เข้าประจ�าต�าแหน่งระหว่างการจ�าลอง
สถานการณ์การบุกโจมต ีอนัเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกร่วมกบักองทพั
ออสเตรเลยี ณ ฐานทพันาวกิโยธิน เกรกอริโอ ลมิ ทางตะวนัตก
เฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ภาพความมัน่คงกลายเป็นสิง่ท่ีท้าทายมากย่ิงขึน้เพราะ
ทัว่โลกก�าลงัเผชิญกบัภยัคกุคามหลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการก่อการร้าย ซึง่เป็นภยัคกุคามท่ี
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ผู้ ก่อการร้ายเรียนรู้การปรับตวัเข้ากบั
มาตรการตอบโต้ท่ีใช้ป้องกนัการก่อการร้าย และใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้ ก่อการร้ายสร้างความรุนแรงถงึชีวิต
มากย่ิงขึน้ในขณะท่ีพยายามใช้ยทุธวิธีและเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความยืดหยุน่และทกัษะทางเทคนิคท่ีสงูขึน้ ผู้
ก่อการร้ายยงัคงมีแรงจงูใจจากปัญหาท้องถ่ินเป็นหลกั แตก่องก�าลงั
ของนานาประเทศและสถานการณ์ทัว่โลกก�าลงัสร้างความขุน่เคือง
มากขึน้และท�าให้ผู้ ก่อการร้ายเพ่ิมขอบเขตการปฏิบตักิารออกไป

เม่ือมีแนวโน้มเชน่นี ้ความร่วมมือในการตอ่สู้กบัการก่อการ
ร้ายจงึเป็นเร่ืองท่ีมีความเร่งดว่นมากท่ีสดุ ไมมี่ประเทศใดสามารถ
เผชิญกบัภยัคกุคามจากการก่อการร้ายได้เพียงล�าพงั ดงันัน้ การ
ร่วมมือแบบพหภุาคีจงึเป็นสิง่จ�าเป็น องค์การสหประชาชาตแิละ
องค์กรในระดบัภมิูภาคอ่ืน ๆ รวมถงึแตล่ะประเทศตา่งมุง่มัน่ในการ
จดัการกบัประเดน็นี ้แนวคดิการแก้ไขปัญหามีอยูม่ากมาย แตส่ิง่ท่ี
ยงัขาดแคลนคือการด�าเนินงานแบบพหภุาคีท่ีปฏิบตัไิด้จริงเพ่ือตอ่สู้
กบัการก่อการร้าย น่ีคือความจริงท่ีต้องเอาชนะให้ได้เพ่ือจดัการและ
ขจดัภยัคกุคามจากการก่อการร้ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

การก่อการร้ายและปัญหาข้ามชาตอ่ืิน ๆ ไมมี่ขอบเขตท่ีแนน่อน 

ซึง่แตล่ะประเทศต้องเพ่ิมประสทิธิภาพด้านความร่วมมือทางขา่ว
กรองผา่นประสบการณ์ร่วมกนั เพ่ือประโยชน์ของสนัตภิาพและ
เสถียรภาพในระยะยาวของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก

ในเร่ืองนี ้ฟิลปิปินส์ได้รับบทเรียนเก่ียวกบัการก่อการร้ายและ
มาตรการการตอ่ต้านการก่อการร้ายซึง่ควรคา่แก่การแบง่ปัน

ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายในฟิลิปปินส์
การก่อการร้ายในฟิลปิปินส์เกิดจากแนวคดิท่ีประกอบไปด้วยปัจจยั
ทางสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีก่อให้เกิดความคบั
ข้องใจและอิทธิพลของคตินิยมทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 
แนวคิดท่ียดึถือโดยอลักออิดะห์ และญะมาอะห์ อิสลามียะห์ (เจ
ไอ) และลา่สดุคือรัฐอิสลามอิรักและซีเรียซึง่รู้จกักนัในช่ือดาอิซ กลุม่
ก่อการร้ายเป็นผลพวงจากการเคลื่อนไหวของผู้สนบัสนนุการแบง่
แยกดนิแดนอนัก่อให้เกิดองค์กรท่ีแยกตวัออกมาท่ีไมย่อมรับข้อตกลง
สนัตภิาพกบัรัฐบาล และรับทศันคตท่ีิยดึมัน่ในหลกัการแบบสดุโตง่

ส

ทหารคนหน่ึงมองผ่านกระจกหน้าของรถทหารทีถู่กกระสุนยงิจนร้าว ขณะ
ทีห่น่วยของเขาก�าลงัเตรียมตวัเคลือ่นพลออกจากสมรภูมทิีป่ะทะกบันักรบ
ทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มรัฐอสิลามในฟิลปิปินส์ตอนใต้  เก็ตตีอิ้มเมจ

การต่อสู้กับการก่อการ
ร้ายมอบบทเรียน 

ให้กองทัพฟิลิปปินส์
พ.ท.ดร.ซลัการ์เนน แฮรอน

มาตุภูมิ
การต่อสู้เพื่อ



มาใช้ในการแสวงหาลูท่างเพ่ือล้มล้างรัฐโลกวิสยัด้วยวิธีการรุนแรง 
และก่อตัง้รัฐอิสลามท่ีแยกตวัจากสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ท่ีปกครองโดย
ชะรีอะฮ์ หรือกฎหมายอิสลาม

ตวัอยา่งเชน่สงครามอฟักานิสถานในทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-
2532) ซึง่ดงึดดูความสนใจจากเหลา่นกัรบอิสลามจากประเทศตา่ง ๆ 
และยงัเป็นโอกาสทางการศกึษาและการจ้างงานในตา่งประเทศของ
นกัเทศน์ ผู้อปุถมัภ์ และนายจ้างท่ีมีความคดิหวัรุนแรงซึง่สนบัสนนุ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบรรดากลุม่ก่อการร้ายและปัจเจกบคุคลท่ีมีความ
คดิหวัรุนแรง สิง่เหลา่นีก้ระตุ้นความรู้สกึของการเป็นพวกพ้องเพ่ือเปิด
ทางให้มีการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั

ตอ่มา อิทธิพลแบบดัง้เดมิและเป็นแบบแผนของอลักออิดะห์และเจ
ไอท่ีมีตอ่กลุม่ก่อการร้ายท้องถ่ินเร่ิมถกูดาอิซครอบง�า จากการปลกุป่ัน
ด้วยความส�าเร็จในชว่งเปิดสมรภมิู กลไกชวนเช่ืออนัแนว่แน ่การสรรหา
บคุลากรทางออนไลน์ผา่นสือ่สงัคม และท่ีส�าคญัท่ีสดุคือการใช้เร่ืองเลา่
ของดาอิซเก่ียวกบัการสร้างชมุชนอิสลาม และข้อความพยากรณ์ท่ีน�า
มาสูค่วามวิบตัขิองเหลา่ศตัรูของอิสลาม นกัรบก่อการร้ายตา่งชาตนิบั
พนัคนเดนิทางไปยงัซีเรียและอิรักเพ่ือเข้าร่วมกบักลุม่ดาอิซ รวมถงึผู้
ท่ีมาจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ราว 700 ถงึ 1,000 คน

ตัง้แตป่ระกาศตนวา่เป็นรัฐเคาะลฟีะฮ์ในตะวนัออกกลางเม่ือเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2557 เครือขา่ยดาอิซเตบิโตขึน้พร้อมกบักลุม่หวัรุนแรง
ตา่ง ๆ ทัว่โลกท่ีมาร่วมสวามิภกัดิ ์ดาอิซตอบรับและเช่ือมโยงบางกลุม่
เหลา่นีอ้ยา่งเป็นทางการในรูปแบบของ วิลายะฮ์ หรืออ�านาจการปกครอง

ในฟิลปิปินส์ นายอิสนิลอน ฮาปิลอน รองผู้น�ากลุม่อะบซูยัยาฟท่ีมี
ฐานอยูใ่นบาซีลนัและผู้ตดิตาม ได้สวามิภกัดิ์ตอ่เคาะลีฟะฮ์ของดาอิซ

คือ นายอะบ ูบกัร์ อลับฆัดาดี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดย
นอกจากกลุม่ของนายฮาปิลอนแล้ว ยงัมีองค์กรและปัจเจกบคุคลหวั
รุนแรงอ่ืน ๆ ในฟิลปิปินส์ท่ีให้การสนบัสนนุดาอิซ 

ผู้ก่อการร้ายต่างชาติ
การมีผู้ ก่อการร้ายตา่งชาตใินฟิลปิปินส์ไมใ่ชป่รากฏการณ์ใหม ่
อยา่งไรก็ตาม ภายในชว่งกลางทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) 
หลงัการปราบปรามกลุม่เจไอในภมิูภาค ความพยายามตอ่ต้านการ
ก่อการร้ายโดยรัฐบาล และการเร่ิมต้นการเจรจาสนัตภิาพกบัแนวร่วม
ปลดปลอ่ยแหง่ชาตโิมโร ท�าให้จ�านวนนกัรบก่อการร้ายตา่งชาตใิน
ประเทศเร่ิมลดน้อยลง คา่ยฝึกการก่อการร้ายสว่นใหญ่ในมินดาเนา
ถกูปิดตวัลง และแกนน�าการก่อการร้ายตา่งชาตคินส�าคญัหลายคน
เสียชีวิตท่ีนัน่หรือในประเทศบ้านเกิดของตนเอง

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์หลงัการอบุตัขิึน้ของดาอิซใน พ.ศ. 2557 
กระตุ้นให้ผู้ ก่อการร้ายตา่งชาตสิายพนัธุ์ใหมเ่ดนิทางไปยงัมินดาเนา
และสานสมัพนัธ์กบักลุม่ก่อการร้ายท้องถ่ินด้วยความเป็นปึกแผน่กบั
ดาอิซ ในปัจจบุนั กลุม่ก่อการร้ายตา่งชาตท่ีิพบในฟิลปิปินส์มีเจ็ดกลุม่ 
และมีกลุม่อ่ืน ๆ อีกหลายกลุม่ท่ีก�าลงัถกูจบัตามอง

ผู้ก่อการร้ายตา่งชาตสิร้างอิทธิพลตอ่ทิศทางของกลุม่ก่อการร้าย
ท้องถ่ินให้ด�าเนินรอยตามวิสยัทศัน์ของดาอิซในอาณาเขตเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ และมอบโอกาสให้กลุม่เหลา่นัน้ได้รับเงินสนบัสนนุจาก
องค์กรก่อการร้ายตา่งชาต ิซึง่เป็นผู้ออกเงินสร้างสเุหร่าและโรงเรียน (มดั
ดารอซะฮ์) ในชมุชนมสุลมิเป็นฉากบงัหน้าเพ่ือขยายถ่ินฐานในประเทศ
นัน้ และในท้ายท่ีสดุก็จะใช้เป็นสถานท่ีปลกูฝังความคดิหวัรุนแรงและ
การล้างสมอง และเป็นสถานท่ีกบดานส�าหรับกิจกรรมก่อการร้าย

12 IPD FORUM

นาวกิโยธินฟิลปิปินส์ยงิปืนครกใส่ทีต่ั้งของศัตรูในมาราว ี
ทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์  เก็ตตีอิ้มเมจ
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ผู้ ก่อการร้ายตา่งชาตเิผยแพร่ค�าสอนแบบสดุโตง่ท่ีแฝงไปด้วย
ความรุนแรง และสง่เสริมการถ่ายถอดความรู้ เชน่ การท�าอปุกรณ์
ระเบดิและการฝึกเป็นนกัแมน่ปืน ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ ผู้ ก่อการร้ายตา่ง
ชาตใิห้ความชว่ยเหลือในการรวมกลุม่ของผู้ ก่อการร้ายท้องถ่ิน และ
เช่ือมโยงกบัดาอิซในตะวนัออกกลางผา่นกลุม่คาติบาห์ นซูนัตารา 
ซึง่เป็นกลุม่ชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีถ่ินฐานในซีเรีย

คาตบิาห์ นซูนัตารา คือหนว่ยรบชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ของ ดาอิซซึง่ประกอบด้วยบคุคลท่ีพดูภาษามาเลย์ โดยสว่นใหญ่มา
จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย แตก็่มีชาวฟิลปิปินส์และชาวสงิคโปร์อยู่
ด้วย กลุม่นีมี้ช่ือเสียงกระฉ่อนวา่เป็นผู้ ก่อเหตโุจมตีกรุงจาการ์ตาเม่ือ 
พ.ศ. 2559 และกลุม่นีป้ระกอบไปด้วยกลุม่เลก็ ๆ ประมาณ 30 กลุม่

ผู้ก่อการร้ายตา่งชาตช่ืิอดงัในฟิลปิปินส์อีกรายคือ ดร.มาห์มดุ  
บนิ อาหมดั ชาวมาเลเซีย และเป็นหวัหน้าฝ่ายสรรหาบคุลากรขอ
งดาอิซ ดร.มาห์มดุมีหน้าท่ีฝึกและสง่นกัรบจากเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ไปเข้าร่วมกบัดาอิซในซีเรียและอิรัก ดร.มาห์มดุวางแผนก่อตัง้กลุม่
ยอ่ยดาอิซอยา่งเป็นทางการในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยการรวบรวม
กลุม่ก่อการร้ายเลก็ ๆ จากอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลปิปินส์เข้าด้วย
กนั ในภายหลงั ดร.มาห์มดุก่อตัง้กลุม่คาตบิาห์ อลั มจูาฮีร์ (กองพนั
พลดัถ่ิน) ในฟิลปิปินส์ ซึง่สว่นใหญ่ประกอบด้วยชาวอินโดนีเซียและชาว
มาเลเซียท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมกบัดาอิซในตะวนัออกกลาง

โดยทัว่ไป เหลา่นกัรบก่อการร้ายตา่งชาตนีิใ้ช้เส้นทางลบัเข้าออก
ทางตอนใต้ของประเทศ ซึง่สะดวกตอ่การตดิตอ่ในท้องถ่ินและตา่งชาต ิ
ชอ่งทางอ่ืน ๆ ได้แก่จดุเข้าประเทศตามแบบ เชน่ สนามบนิและทา่เรือ

การเข้ายึดมาราวี
การเข้ายดึมาราวีถกูก�าหนดให้เร่ิมต้นขึน้ในวนัแรกของชว่งเราะ
มะฎอน ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แผนการนี ้
มีรูปแบบมาจากการยดึโมซลุของดาอิซในอิรัก ซึง่ด�าเนินการโดย
การสงัหารผู้คนอยา่งป่าเถ่ือนในหลายพืน้ท่ีของมาราวีซึง่เป็นเมือง
อิสลามเพียงแหง่เดียวของประเทศพร้อม ๆ กนั และด�าเนินการ
โจมตีชมุชนชาวคริสต์ในเมืองอ่ืน ๆ ผู้ ก่อการคาดหวงัไว้วา่พนัธมิตร
ทางการเมืองและผู้คนในมาราวีจะสนบัสนนุการยดึครองเมือง 
อยา่งไรก็ตาม แผนการนีถ้กูสกดัไว้ได้เม่ือรัฐบาลท�าการบกุจูโ่จมตาม
ขา่วกรองท่ีได้รับท่ีเซฟเฮาส์ของผู้น�าดอเลาะ อิสลามียะห์ คือ นายอิส
นิลอน ฮาปิลอน และพวกพ้องเมาเต อบัดลุละห์ และโอมาร์คยัยาม 
ในเมืองมาราวี เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การบกุจูโ่จมครัง้นีเ้ป็นการเผชิญหน้าก่อนเวลาอนัควรระหวา่งกอง
ก�าลงัของรัฐบาลกบัผู้ ก่อการร้ายกลุม่ยอ่ยท่ีสว่นใหญ่แทรกซมึเข้าเมือง
อยา่งลบั ๆ เหตกุารณ์ท่ีส�าคญัคือ สมาชิกตดิอาวธุเกือบ 700 คน ซึง่
ประกอบด้วยสมาชิกดอเลาะ อิสลามียะห์ ญาตพ่ีิน้อง สมาชิกนอก
กฎหมายและผู้สนบัสนนุอ่ืน ๆ โจมตีสิง่ปลกูสร้างหลายจดุ จบัพลเรือน
เป็นตวัประกนั และยดึครองอาคารและพืน้ท่ีส�าคญับางสว่นของเมือง

หลายสปัดาห์ตอ่มา กองทพัฟิลปิปินส์ออกปฏิบตักิารเข้าโจมตี
ฐานท่ีมัน่ศตัรูหลายแหง่ รวมถงึการใช้พลซุม่ยิง ซึง่ชว่ยให้กองก�าลงั
ของรัฐบาลเข้าควบคมุอาคารบ้านเรือนท่ีถกูผู้ ก่อการร้ายยดึไว้ก่อน
หน้านีไ้ด้อีกครัง้ เป็นผลให้ประธานาธิบดีโรดรีโก ดแูตร์เต ประกาศ
ชยัชนะเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ราคาแพง
การยดึมาราวีกลายเป็นประสบการณ์ราคาแพงไมเ่พียงส�าหรับกอง
ก�าลงัฝ่ายความมัน่คงเทา่นัน้ แตร่วมถงึรัฐบาลด้วย ในปฏิบตักิาร
ปราบปรามผู้ ก่อการร้ายท่ีกินเวลาห้าเดือน กองก�าลงัความมัน่คง
เผชิญกบันกัรบก่อการร้ายสายพนัธุ์ใหมท่ี่มาพร้อมยทุธวิธีหลาก
หลาย ผู้ ก่อการร้ายเหลา่นีใ้ช้ความรู้ทางสมรภมิูในการรบกบักอง
ก�าลงัฝ่ายรัฐบาลอยา่งยืดเยือ้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการใช้สภาพ
แวดล้อมท่ีมีอยู ่เชน่ จดุได้เปรียบ เส้นทาง บ้านเรือนท่ีเสริมการ
ป้องกนั เครือขา่ยบคุคลและกลุม่ตดิอาวธุ ทรัพยากรของเมือง และ
ความเหน็อกเหน็ใจและการสนบัสนนุของผู้อยูอ่าศยับางกลุม่ เพ่ือ
ก่อสงครามกองโจรตามเขตเมืองท่ียาวนาน ความขดัแย้งท่ีท�าให้
ทหารและต�ารวจนบัร้อยต้องจบชีวิต ย�า้ให้เหน็ถงึความจ�าเป็นในการ
ปรับปรุงขีดความสามารถของกองก�าลงัความมัน่คงแหง่ฟิลปิปินส์ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านสงครามในเมือง ขา่วกรอง การเฝ้าระวงั
และการลาดตระเวน รวมถงึการดกัข้อมลู

รัฐบาลฟิลิปปินส์ยงัตระหนกัถึงความศรัทธาทางศาสนาอนัหยัง่
ลกึท่ีผู้ ก่อการร้ายยดึเหน่ียว ซึง่เป็นไปได้วา่เกิดจากการล้างสมอง
ด้วยแนวคิดหวัรุนแรง แรงศรัทธาทางศาสนาของผู้ ก่อการร้ายอยู่
เหนือการแบง่แยกด้านเชือ้ชาติ และเป็นสิ่งท่ีหลอมรวมกลุม่เหลา่นีท่ี้
มีความแตกตา่งกนัอย่างสิน้เชิงเข้าด้วยกนั ซึง่เห็นได้ชดัตัง้แต ่พ.ศ. 
2559 และสง่ผลให้เกิดการเข้ายดึมาราวี ในระยะแรกทกุคนตา่งเช่ือ
กนัวา่ผู้ ก่อการร้ายเหลา่นีเ้พียงต้องการสร้างความหวาดกลวั การ
ขาดเสถียรภาพและแสวงหาผลกระโยชน์ทางการเงินเท่านัน้ โดย
ไม่มีขีดความสามารถในการรบอย่างเต็มอตัราศกึ ทฤษฎีนีผิ้ดคาด 
เพราะความเป็นจริงกลบัมีนกัรบท่ีมีขวญัก�าลงัใจเต็มเป่ียม สามารถ
เข้ายดึพืน้ท่ีท่ีมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบได้ ซึง่สง่ผลให้เกิด
ความกงัวลเป็นอย่างย่ิงส�าหรับสงัคมท้องถ่ินและนานาประเทศ ผู้
ก่อการร้ายเหลา่นีย้กระดบัตนเองจากท่ีไม่มีใครรู้จกักลายเป็นกลุม่ท่ี
มีช่ือเสียงในระดบัโลก

แม้ปฏิบตักิารทางทหารจะมีประสทิธิภาพ แตก่องก�าลงัทหารไม่
สามารถปราบการก่อการร้ายได้เพียงล�าพงั ผู้ ก่อการร้ายใช้ประโยชน์
จากปฏิบตักิารทางทหารและการโจมตีทางอากาศ โดยใช้เหตกุารณ์
นองเลือดและการบาดเจ็บล้มตายท่ีเกิดจากความขดัแย้งเป็นการ
เลา่เร่ืองในเชิงกระตุ้นความสนใจท่ีคอ่ย ๆ กดักินความนา่เช่ือถือของ
รัฐบาลท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยหวงัท่ีจะหวา่นล้อมผู้อยูอ่าศยัท่ีสญู
เสียและได้รับผลกระทบให้สนบัสนนุผู้ ก่อการร้ายและเข้าใจเหตผุล
ของการใช้ความรุนแรง

กฎหมายท่ีไมเ่พียงพอและไมมี่ประสทิธิภาพ ท�าให้เกิดองค์กร
ก่อการร้ายและการแผข่ยายของคตนิิยมด้านความรุนแรง ตัง้แต่
กฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีมีข้อบกพร่อง ไปจนถงึการควบคมุ
ชายแดน กฎหมายการเข้าเมืองและความมัน่คง รัฐบาลได้เหน็การ
ปรับสภาพกายและจิตใจผา่นสถาบนัสอนศาสนาอิสลามหวัรุนแรง 
ทางการให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่องค์กรและระบบทางศาสนาและ
การศกึษา (ทนุการศกึษาอิสลามและการศกึษาตา่งประเทศ)  ระบบ
การสง่แรงงานไปตา่งประเทศ โครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี ระบบ
การเมืองและการเลอืกตัง้ และท้ายท่ีสดุคือวิธีการปกครองของท้องถ่ิน 
ความพยายามเข้าควบคมุเมืองมาราวีเพ่ืออ้างสทิธิในอาณาเขตโดยใช้
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กลยทุธ์ของดาอิซ เป็นเคร่ืองพิสจูน์ถงึการไร้ขีดความสามารถดงักลา่ว
การสนบัสนนุและก�าลงัพลของกลุม่ผู้ ก่อการร้ายท่ีเพ่ิมขึน้อยา่ง

รวดเร็วมีสว่นสมัพนัธ์กบับริบททางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจใน
สว่นท่ีเร่ืองเหลา่นีป้รากฏชดัเจน ชาวมสุลมิฟิลปิปินส์จ�านวนมากต้อง
แบกรับความรุนแรงและความขดัแย้งอยา่งตอ่เน่ือง เม่ือน�าสิง่เหลา่นี ้
มาเช่ือมโยงกบัประวตัิศาสตร์ของการกดข่ีและความด้อยโอกาสในการ
ปรับปรุงสถานภาพทางสงัคม ท�าให้ผู้คนสุม่เสี่ยงตอ่การเข้าร่วมกลุม่
ก่อการร้ายเพ่ือหลีกหนีความยากจนและการถกูทอดทิง้ โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง เน่ืองจากกลุม่ก่อการร้ายมกัให้ค�ามัน่สญัญาวา่จะให้เพ่ือเป็น
แลกกบัการเข้าร่วมและให้การสนบัสนนุ

การปกครองท่ีไร้ความเป็นธรรมมีสว่นท�าให้เกิดองค์กรท่ีสุม่เสี่ยง
และอาจกลายเป็นองค์กรก่อการร้าย ประเดน็ดงักลา่วตรงกบักรณี
ในบางพืน้ท่ีทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์ท่ีมีการแพร่กระจายของความ
รุนแรงและการก่ออาชญากรรม ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจาก “วฒันธรรม
ปืน” “ริโด้” และ “พินทากาซี” จนกลายเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของ
คนในพืน้ท่ีไปแล้ว บอ่ยครัง้ท่ีเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินไมมี่ศกัยภาพท่ีเพียงพอ
ส�าหรับการปกครองอยา่งมีประสทิธิภาพ อนัเป็นผลให้กลุม่ตดิอาวธุ
กลายเป็นองค์กรก่อการร้าย

ความกงัวลอีกประการหนึง่คืออาจเกิดความขดัแย้งระหวา่ง
นิกายตา่ง ๆ เพราะเป็นไปได้วา่ศกึมาราวีอาจจดุประกายความแค้น
ระหวา่งชาวคริสต์และชาวมสุลมิอีกครัง้ ดงันัน้ สิง่ส�าคญัคือต้องใช้การ
ก�าหนดแนวทางของสงัคมเพ่ือให้ด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกนัเพ่ือ
บรรเทาและแก้ไขผลกระทบของความขดัแย้ง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงตอ่
ผู้ เคราะห์ร้าย บคุคลและเครือญาตใินพืน้ท่ีท่ีต้องพลดัถ่ิน และชมุชน
ของผู้ ก่อการร้ายท่ีเสียชีวิต เร่ืองนีค้วรเก็บไว้เป็นบทเรียนส�าคญัจาก
ประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของประเทศท่ีมีสงครามแบง่แยกดนิแดน
ของชาวมสุลมิ

โดยทัว่ไปแล้ว สถานการณ์ความมัน่คงในฟิลปิปินส์ โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงในมินดาเนายงัคงเป็นสถานการณ์ท่ีควบคมุได้ ภยัคกุคาม
จากการก่อการร้ายยงัคงถกูจ�ากดัให้อยูใ่นบางพืน้ท่ีด้วยแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอยา่งเป็นจริงเป็นจงัของรัฐบาลฟิลปิปินส์ เพ่ือลดทอน

ขีดความสามารถของผู้ ก่อการร้าย และเพ่ือแก้ไขปัญหาความท้าทาย
เหลา่นีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ โดยการแสวงหาสนัติภาพท่ีเป็นไปได้กบั
แนวร่วมปลดปลอ่ยแหง่ชาตโิมโร ซึง่ยงัคงเป็นปราการส�าคญัตอ่การ
แผข่ยายลทัธิสดุโตง่หวัรุนแรง การเพ่ิมการระแวดระวงั การเพ่ิมขีด
ความสามารถและการขนสง่ส�าหรับการตอ่ต้านอาชญากรรมและการ
ก่อการร้าย รวมถงึการร่วมมือและประสานงานกบัพนัธมิตรในภมิูภาค
และพนัธมิตรข้ามชาตขิองเรา

อยา่งไรก็ตาม ในเม่ือไมมี่ประเทศใดปลอดภยัจากภยัคกุคาม
ของการก่อการร้ายและคตนิิยมความรุนแรงแบบสดุโตง่ และเม่ือดู
จากความท้าทายของความพยายามเพ่ือตอบโต้การก่อการร้ายของ
ฟิลปิปินส์ แตล่ะประเทศต้องร่วมมือกนัแบบพหภุาคีเพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถของรัฐบาลในการตอบโต้การก่อการร้าย สิง่ส�าคญัอยา่งย่ิงคือ
การตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ ก่อการร้าย การควบคมุการ
เข้าเมืองและการควบคมุชายแดน การร่างกฎหมายท่ีมีประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึน้เพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้าย การให้ความชว่ยเหลอืทาง
กฎหมายซึง่กนัและกนั และการสง่ผู้ ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือดงักลา่ว
ยงัสง่เสริมให้มีความระแวดระวงัมากย่ิงขึน้ในการตดิตามการสรรหา
บคุลากรของนกัรบดาอิซผา่นทางอินเทอร์เน็ตและสือ่สงัคม รวมทัง้การ
ตอ่ต้านการปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรงและการก�าจดัแนวคดิหวัรุนแรง

ความพยายามของฟิลิปปินส์ใน 
ในการต่อต้านการก่อการร้าย
รัฐบาลฟิลปิปินส์ใช้มาตรการความมัน่คงท่ีครอบคลมุเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภยัคกุตามจากการกลบัมาของของนกัรบตา่งชาตแิละการก่อการร้าย 
การรณรงค์ตอบโต้การก่อการร้ายของฟิลปิปินส์ยดึหลกัตามนโยบาย
ของรัฐและกฎหมายตอ่ต้านการก่อการร้ายของประเทศ ได้แก่ พระราช
บญัญตัิแหง่สาธารณรัฐฉบบัท่ี 9372 หรือพระราชบญัญตัคิวามมัน่คง
ของมนษุย์ พ.ศ. 2550 โดยก�าลงัมีการปรับแก้บทบญัญตัหิลกั ๆ เพ่ือ
เพ่ิมฟันเฟืองในการแก้ไขปัญหาภยัคกุคามการก่อการร้ายในประเทศ
อยา่งมีประสทิธิภาพ หนว่ยงานหลายภาคสว่นท่ีรู้จกักนัในช่ือสภา
การตอ่ต้านการก่อการร้าย ได้รับการจดัตัง้ขึน้อนัเป็นผลจากพระราช
บญัญตัิความมัน่คงของมนษุย์เพ่ือใช้นโยบายการตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายในประเทศ ศนูย์การจดัการโครงการของสภาการตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานในการด�าเนินงานท่ีเหมาะสม
ตามค�าสัง่จากสภาทัง้หมด ซึง่พยายามปรับปรุงการประสานงานของ
สว่นราชการเพ่ือตอบโต้การก่อการร้าย

เม่ือไมน่านมานี ้ศนูย์การจดัการโครงการและสภาการตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย เร่ิมใช้แผนยทุธศาสตร์แหง่ชาตเิพ่ือป้องกนัและตอบโต้ลทัธิ
สดุโตง่ ซึง่จะแก้ปัญหาเหลา่ผู้ เผยแพร่คตนิิยมความรุนแรงแบบสดุโตง่ 
ความพยายามตามแนวทางนีก้�าลงัด�าเนินการในระดบัท้องถ่ิน โดย
เฉพาะอยา่งย่ิงในมินเดาเนา ด้วยการสง่เสริมวฒันธรรมด้านสนัตภิาพ
และการไมใ่ช้ความรุนแรง

นอกจากนี ้รัฐบาลยงัปรับใช้มาตรการการออกกฎหมายและ
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาการก่ออาชญากรรมโดยกลุม่
ก่อการร้าย ซึง่รวมถงึพระราชบญัญตัแิหง่สาธารณรัฐฉบบัท่ี 10167 
ซึง่เป็นพระราชบญัญตัิเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายตอ่
ต้านการฟอกเงิน และพระราชบญัญตัแิหง่สาธารณรัฐฉบบัท่ี 10168 

นักรบแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาตโิมโรและต�ารวจท้องถิน่เดนิข้ามแอ่งน�า้
ระหว่างทางไปยงัเขตแนวหน้าทีป่ะทะกบัพวกหัวรุนแรงในจงัหวดัมนิดาเนา 
ฟิลปิปินส์  เก็ตตีอิ้มเมจ
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ซึง่เป็นพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการจดัหาเงินให้กบั
ผู้ ก่อการร้าย โดยก�าหนดให้ธนาคารและสถาบนัการเงินรายงาน
ธรุกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเงินท่ีอาจเช่ือมโยงกบัผู้ ก่อการร้าย และให้
ระงบัทรัพย์สนิหรือเงินของบคุคลและองค์กรท่ีได้รับการก�าหนดวา่
เป็นผู้ ก่อการร้ายโดยทนัที

ทัง้รัฐบาลและกองทพัฟิลปิปินส์ยงัคงมีความเดด็ขาดในนโยบาย
การไมต่อ่รองกบัผู้ ก่อการร้ายหรือจา่ยเงินคา่ไถ่ อยา่งไรก็ตาม ธรุกิจ
ลกัพาตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่ได้ฝังรากลกึในเศรษฐกิจของพืน้ท่ีชายแดน
สามฝ่ายท่ีมีกองก�าลงัทหาร หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย รัฐบาลท้อง
ถ่ิน และแนวร่วมปลดปลอ่ยแหง่ชาตโิมโรท่ีท�างานร่วมกบักลุม่ลกัพา
ตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่อยา่งลบั ๆ เพ่ือรักษากระแสเงินทนุ

บทบาทส�าคญัของกองทพัฟิลปิปินส์ในการตอบโต้การก่อการ
ร้ายมุง่ไปท่ีการปฏิบตักิารทางทหารท่ีขบัเคลื่อนด้วยขา่วกรอง ทนั
เวลาและแมน่ย�า ด้วยการร่วมมือกบัหนว่ยงานต�ารวจและหนว่ยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กองทพัฟิลปิปินส์ใช้ขา่วกรองจากทกุแหลง่เพ่ือระบ ุ
ตรวจสอบ และค้นหาต�าแหนง่เป้าหมายของศตัรู และชิงความได้
เปรียบจากจดุออ่นท่ีส�าคญัของศตัรู การเพ่ิมข้อมลูขา่วกรองเก่ียวกบั
แกนน�าผู้ ก่อการร้ายคือ การใช้ระบบการให้รางวลัตอบแทน ซึง่มุง่ไป
ท่ีการให้สิง่กระตุ้นแก่ผู้ให้ขา่วเพ่ือรายงานการปรากฏตวัของแกนน�า
หลา่นีใ้นสถานท่ีท้องถ่ิน

การรวบรวมขา่วกรองปริมาณมากภายใต้จดุมุง่หมายของกอง
ทพัฟิลปิปินส์ มีสว่นชว่ยให้การท�างานด้านความมัน่คงดีขึน้ อนัจะก่อ
ให้เกิดผลลพัธ์ในเชิงบวกตอ่ไป พร้อมทัง้การก�าจดัแกนน�าผู้ ก่อการ
ร้ายคนส�าคญั ผู้วางแผนลกัพาตวัเพ่ือเรียกคา่ไถ่ และผู้วางระเบดิ 
เราเข้าจบักมุท่ีตัง้คา่ยศตัรูหลายแหง่ ยบัยัง้ผู้ ก่อการร้ายไมใ่ห้เข้าถงึ
เขตปลอดภยั ยดึอาวธุยทุโธปกรณ์ ตดัก�าลงัความสามารถในการใช้
อาวธุและการสนบัสนนุด้านสง่ก�าลงับ�ารุง

หนว่ยขา่วกรองของกองทพัฟิลปิปินส์ยงัเป็นสมาชิกของกลุม่
สืบสวนทางการเงินของผู้ ก่อการร้ายร่วมท่ีเป็นการท�างานระหวา่ง
หนว่ยงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการตอ่ต้านการระดมทนุ
ของผู้ ก่อการร้าย

ในการสนบัสนนุแนวทางของรัฐบาลเพ่ือให้สงัคมด�าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกนันัน้ กองทพัฟิลปิปินส์ร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐเพ่ือ
เสริมสร้างสนัตภิาพในมินดาเนาเพ่ือป้องกนัชมุชนมสุลมิไมใ่ห้ได้รับ
ความเสยีหายจากกลุม่ก่อการร้าย มีการริเร่ิมโครงการพฒันาชมุชน
พิเศษในถ่ินทรุกนัดารเพ่ือแก้ปัญหาความเสีย่งของประชาชนตอ่การ

ถกูชกัชวนให้เป็นสมาชิกกลุม่ก่อการร้าย กองทพัฟิลปิปินส์สนบัสนนุ
โครงการสร้างเสริมสนัตภิาพ การเสวนาเก่ียวกบัความเช่ือและศาสนา 
โครงการตอ่ต้านการปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรงและการก�าจดัแนวคดิ
หวัรุนแรง และชว่ยเหลอืด้านการเร่งตดิตามการให้บริการพืน้ฐานเพ่ือ
สร้างความไว้วางใจและความเป็นท่ียอมรับของประชาชน รวมทัง้ก�าจดั
เครือขา่ยสนบัสนนุผู้ ก่อการร้าย ซึง่ถือวา่เป็นสิง่ส�าคญัในการท�าลาย
ความแข็งแกร่งและความสามารถของผู้ก่อการร้ายตอ่ไป

นอกจากนัน้ กองทพัฟิลปิปินส์สง่เสริมความร่วมมือระดบัทวิภาคี 
ระดบัภมิูภาคและระดบัสากลให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้ เพ่ือเสริม
สร้างความสามารถในการป้องกนั ปราบปราม และก�าจดัการก่อการ
ร้ายในทกุสภาพและทกุรูปแบบให้ได้ในท่ีสดุ ซึง่จะเกิดขึน้ได้ด้วย
ความร่วมมือด้านการแบง่ปันข้อมลูและขา่วกรอง รวมถงึการเสริม
สร้างความมัน่ใจ และกลไกการสร้างศกัยภาพ

หนว่ยขา่วกรองของกองทพัฟิลปิปินส์ก�าลงัเพ่ิมความแขง็แกร่ง
ด้านความร่วมมือในการแบง่ปันข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงร่วม
กนัผา่นการประชมุแลกเปลีย่นขา่วกรองในระดบัทวิภาคีและพหภุาคี 
และการแลกเปลีย่นข้อมลูเชิงลกึกบัสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศท่ีไมไ่ด้อยูใ่นอาเซียนด้วย
เชน่กนั การพฒันาครัง้ส�าคญัคือ การเปิดตวัองค์กรแลกเปลีย่นขา่ว
กรองเชิงลกึของกองก�าลงัอาเซียนท่ีริเร่ิมโดยฟิลปิปินส์เม่ือ พ.ศ. 2554

กองทพัฟิลปิปินส์ได้ท�าการซ้อมรบกบักองทพัของตา่งชาตเิพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ และยงัได้รับการสนบัสนนุและการฝึกทาง
เทคนิค โดยเฉพาะอยา่งย่ิงด้านการสงครามในเมืองจากกองทพัของ
ตา่งชาตท่ีิเป็นห้นุสว่นของเรา

โดยรวม ความพยายามในการตอ่ต้านการก่อการร้ายของ
ฟิลิปปินส์เป็นไปตามกรอบวิธีของแนวทางท่ีให้สงัคมด�าเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่มีเป้าหมายหลกัคือการก�าจดัสาเหตขุอง
ความบาดหมางและความขุ่นเคืองท่ีอาจเป็นเหตใุห้ผู้ ท่ีมีความคิด
หวัรุนแรงน�าไปแสวงหาประโยชน์ ตลอดจนยกระดบัสภาพสงัคม
เศรษฐกิจของภาคสงัคมท่ีด้อยโอกาส และเผยแพร่วฒันธรรมความ
เข้าใจและสนัติภาพ  o

กองทัพฟิลิปปินส์ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับ
สากลให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการป้องกัน 
ปราบปราม และก�าจัดการก่อการร้ายในทุกสภาพและทุกรูปแบบให้ได้ในที่สุด

เร่ืองราวนีเ้รียบเรียงจากการน�าเสนอของ พ.ท.ดร.ซลัการ์เนน แฮรอน แหง่กองทพัมาเลเซีย ใน
ระหวา่งการประชมุผู้น�าหนว่ยขา่วกรองเอเชียแปซฟิิก ในเวลลงิตนั ประเทศนิวซีแลนด์ เม่ือเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2560 บทความนีมี้การเรียบเรียงเนือ้หาและปรับความยาวเพ่ือให้เหมาะสมกบั
การน�าเสนอของ ฟอรมั
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ยืดหยุ่น
อินเดียปรับปรุงกฏหมายของประเทศ กระบวนการฝึกทหาร และกลยุทธ์การปกครองเพื่อสู้
กับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีฟอรมั

ม่ือพดูถงึการจดัอนัดบั การเลื่อนขึน้อนัดบัของการเป็น
สถานท่ีท่ีเป็นเป้าหมายสงูสดุของผู้ ก่อการร้าย เป็น

ต�าแหนง่ท่ีไมมี่ประเทศใดอยากครอบครอง
แต่กระนัน้ อินเดียประสบกบัสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่

ออก เม่ือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศรายงาน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ว่าอินเดียเลื่อนขึน้สู่อนัดบัท่ี 
3 แทนท่ีปากีสถานและตามหลงัเพียงอิรักและอฟักานิสถาน 
โดยรายงานดงักล่าวระบวุ่า จากจ�านวนการก่อการร้ายทัว่
โลกทัง้หมด 11,072 ครัง้ใน พ.ศ. 2559 มีการก่อการร้ายใน
อินเดีย 927 ครัง้ ซึง่แสดงให้เห็นว่าตวัเลขเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 
จาก พ.ศ. 2558

อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียไมไ่ด้น่ิงเฉยกบัแนวโน้มนี ้
"อินเดียมุง่มัน่ท่ีจะตอ่สู้กบัการก่อการร้ายทัว่โลกอยา่งแนว่

แน ่และได้เข้าร่วมการประชมุนานาชาตติา่ง ๆ อยา่งสม�่าเสมอ
เพ่ือสร้างนโยบายตอ่ต้านการก่อการร้ายอยา่งสิน้เชิง" รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศ พล.อ.ดร.วี เค ซงิห์ (เกษียณ
อาย)ุ ผู้ด�ารงต�าแหนง่ผู้บญัชาการทหารบกคนท่ี 26 กลา่วเม่ือ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

แม้จะมีอตัราการเสยีชีวิตมากขึน้จากเหตกุารณ์ก่อการ
ร้ายท่ีเพ่ิมขึน้ แตอิ่นเดียยงัคงพยายามอยา่งไมล่ดละเพ่ือจดัท�า
กฎหมาย เคร่ืองมือ และการฝึกอบรมส�าหรับรัฐบาล กองทพั 
และหนว่ยงานท่ีมีอ�านาจอ่ืน ๆ เพ่ือพลกิแนวโน้มดงักลา่ว 

เม่ือ พ.ศ. 2559 กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบวุา่
อินเดียพยายามปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมลูการคดักรอง
การก่อการร้ายและปรับปรุงความร่วมมือด้านการบงัคบั
ใช้กฎหมายในรายกรณี และยงัร่วมมือกบับงักลาเทศด้าน
กระบวนการ ๆ เพ่ือปรับปรุงการสง่ตวัผู้ ต้องสงสยัวา่เก่ียวข้อง
กบัการก่อการร้ายและขบวนการอาชญากรรมข้ามแดน ตลอด
จนก�าหนดให้สถาบนัการวิจยัอิสลามของนายซากิร ไนก์ 
นกับวชหวัรุนแรง วา่เป็น "องค์กรผิดกฎหมาย" 

นอกจากนี ้ใน พ.ศ. 2559 นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรี 
ประกาศเลกิใช้ธนบตัรมลูคา่ 500 และ 1000 รูปี ซึง่เป็นการท�า
ตามค�ามัน่สญัญาก่อนการเลอืกตัง้วา่จะแก้ปัญหาการทจุริตและ
การหนีภาษี การท�าเชน่นีส้ง่ผลให้เงินนอกกระแสถกูเปิดโปง ซึง่
กระทบตอ่กิจกรรมและการระดมทนุของผู้ก่อการร้าย 

"รัฐบาลอินเดียรุดหน้าในการพยายามตอบโต้ลทัธิสดุโตง่ 
ให้การสนบัสนนุอยา่งเป็นนยั ๆ ส�าหรับความพยายามของ
ประชาสงัคมเพ่ือตอบโต้ลทัธิสดุโตง่ ริเร่ิมสานตอ่การให้ "การ

ศกึษาท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั" ในมดัดารอซะฮ์ และด�ารงไว้
ซึง่โครงการตา่ง ๆ เพ่ือบ�าบดัจิตใจและน�าอดีตผู้ ก่อการร้าย
และผู้ ก่อความไมส่งบกลบัเข้าสูส่งัคม" ข้อมลูตามรายงานของ
กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ระบ ุ"โครงการเหลา่นีมุ้ง่เป้า
ไปท่ีภาคสว่นสงัคมอินเดียท่ีมีความคดิตอ่ต้าน ซึง่เป็นแหลง่
การก่อความไมส่งบโดยใช้ความรุนแรง"

รายงานดงักลา่วระบวุา่ หนว่ยงานภาครัฐของอินเดียยงั
คงเป็นกงัวลเก่ียวกบัการใช้สือ่สงัคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต
เพ่ือสรรหาสมาชิก ปลกูฝังความคดิหวัรุนแรง และกระตุ้นความ
ตงึเครียดระหวา่งศาสนา โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เจ้าหน้าท่ีแสดง
ความกงัวลเก่ียวกบัความสามารถของรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย 
(ไอซสิ) ในการสรรหาสมาชิกทางออนไลน์ ซึง่เป็นผลให้ชาว
อินเดียถกูชกัจงูเข้าร่วมหรือสนบัสนนุกลุม่ดงักลา่ว ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าท่ีทหารอินเดียรายหนึง่เรียกร้องให้
เพ่ิมข้อจ�ากดัทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือตอ่สู้กบัไอซสิและกลุม่ก่อการ
ร้ายอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีดจิิทลั

"การตรวจสอบและการควบคมุอินเทอร์เน็ตและสือ่สงัคม
ออนไลน์ท่ีองค์กรก่อการร้ายใช้งานเป็นประจ�า" เป็นสิง่จ�าเป็นตอ่
ความปลอดภยัและความมัน่คง พล.อ. บปิิน ราวตั ผู้บญัชาการ
ทหารบกอินเดียกลา่ว ตามรายงานของ India.com "ในประเทศ
ท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะไมช่อบการ
ท�าเชน่นี ้แตเ่ราต้องตดัสนิใจวา่จะเลอืกสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
ปลอดภยัและมัน่คง หรือจะเตม็ใจยอมรับการควบคมุชัว่คราว
เพ่ือให้สามารถรับมือกบัการก่อการร้ายได้"

กลุม่ก่อการร้ายมีทัง้กองก�าลงัตดิอาวธุและกระบอกเสียง
ทางการเมือง พล.อ. ราวตักลา่ว เราต้องตอ่สู้กบักลยทุธ์แบบ
อ�านาจออ่นด้วยการสง่สารตอ่ต้านในทกุขัน้ตอน รวมทัง้ต้อง
ระงบัและยบัยัง้การเผยแพร่สารของกลุม่ดงักลา่วเม่ือใดก็ตาม
ท่ีสามารถท�าได้

เพ่ือการยตุปัิญหานี ้ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 ส่ือ
สงัคมออนไลน์ยกัษ์ใหญ่อยา่งเฟซบุ๊ก ยทูบู ทวิตเตอร์ และ
ไมโครซอฟต์ ประกาศจดัตัง้คณะท�างานระดบัโลกเพ่ือชว่ยกนั
ถอดเนือ้หาการก่อการร้ายออกจากระบบของตน ดงันัน้ ฟอรัม
อินเทอร์เน็ตระดบัโลกเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้ายจงึได้รับการ
จดัตัง้ขึน้ โดยในขณะนีบ้ริษัทอ่ืน ๆ อยา่ง อินสตาแกรรม ลงิก  
ต์อิน และสแนปแชทก็เข้าร่วมด้วยเชน่กนั

"การแบง่ปันความรู้ของฟอรัมอินเทอร์เน็ตระดบัโลกเพ่ือตอ่
ต้านการก่อการร้ายเติบโตอยา่งรวดเร็วในวงกว้าง เพราะบริษัท

ม า ต ร ก า ร

เ
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ทหารจากกองทพับกอนิเดยีนาย
หน่ึงยนืเฝ้าระวงัในเมอืงปัญจกลุ 
ประเทศอนิเดยี  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



18 IPD FORUM

ตา่ง ๆ ตระหนกัวา่ในการตอ่ต้านการก่อการร้ายออนไลน์นัน้ เราต้อง
เผชิญความท้าทายท่ีเหมือน ๆ กนัหลายประการ" กลุม่บริษัทระบุ
ในการรายงานข้อมลูลา่สดุเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 "แม้บริษัท
ตา่ง ๆ จะแบง่ปันแนวทางปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้าย
มาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้ว แตเ่ม่ือไมก่ี่เดือนท่ีผา่นมานี ้ฟอรัม
อินเทอร์เน็ตระดบัโลกเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้ายยงัน�าเสนอโครงสร้าง
ท่ีเป็นทางการมากกวา่เดมิเพ่ือเร่งและเพ่ิมความเข้มแข็งของงานนี"้

กลุม่ดงักลา่วยงัระบตุอ่ไปวา่ "เรารู้วา่งานของเรายงัเหลือหนทาง
อีกยาวไกล แตเ่รามัน่ใจวา่เรามาถกูทางแล้ว เราจะคอยให้ข้อมลู
ลา่สดุขณะท่ีเราร่วมมือกบัพนัธมิตรใหม ่ๆ และพฒันาเทคโนโลยีใหม่
ในการเผชิญกบัความท้าทายระดบัโลกนี"้

พล.อ. ราวตักลา่วเน้นความส�าคญัในการร่วมมือดงักลา่ววา่
เป็นการขยายสมรภมิูในปัจจบุนัให้เกินกวา่ขอบเขตทางกายภาพ

"เราควรเร่ิมเตรียมการส�าหรับสงครามในรูปแบบตอ่ ๆ ไป ซึง่คือ
สงครามไซเบอร์และข้อมลู" พล.อ. ราวตักลา่วในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2561 ตามรายงานในหนงัสือพิมพ์ เดอะ นิวส์ อินเตอร์เนชนัแนล ของ
ปากีสถาน

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย นายราชนาถ ซงิห์ กลา่ว
สนบัสนนุให้เหน็ถงึความจ�าเป็นในการปรับยทุธวิธีใหมเ่พ่ือตอ่สู้กบั
ภยัคกุคามการก่อการร้ายท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 นายซงิห์เรียกร้องให้มีการจดัตัง้หนว่ยปฏิบตักิาร
พิเศษเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้าย โดยเน้นไปท่ีผู้ ก่อการร้ายท่ีลงมือคน
เดียว และผู้ ท่ี "ประดษิฐ์สิง่ตา่ง ๆ ขึน้เอง" 

นอกจากนี ้นกัวิจยัของกระทรวงมหาดไทยยงัเร่ิมโครงการเพ่ือ
หาเหตผุลท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรงในคนหนุม่สาว 
และหนทางการตอบโต้คตนิิยมทางศาสนาแบบสดุโตง่ในอินเดีย 
เวบ็ไซต์ขา่วอินเดียเฟิร์สโพสต์รายงานเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
หนว่ยงานก�ากบัดแูลอธิบายโครงการนีท่ี้เรียกวา่ "แรด แอนด์ ดีแรด" 
เป็น "ความบากบัน่อนัมีคา่ย่ิง" เพ่ือเข้าใจอยา่งเจาะลกึถงึการปลกูฝัง
แนวคิดหวัรุนแรงและคตนิิยมแบบสดุโตง่

การปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เจ้าหน้าท่ีอินเดียต้องการเลียนแบบกลไกแบบหลายชัน้และการมี
โครงสร้างท่ีเป็นระบบของสงิคโปร์ เพ่ือตอ่ต้านภยัคกุคามจากคนหนุม่

สาวหวัรุนแรงและไอซสิ
"ส�าหรับสถาพการณ์ของอินเดีย ในบรรดาโครงการตอ่ต้านการปลกู

ฝังความคดิแบบหวัรุนแรงตา่ง ๆ ท่ีด�าเนินการโดยนานาประเทศนัน้ แบบ
ปฏิบตัขิองสงิคโปร์ซึง่เป็นการผสานรวมมาตรการรักษาความปลอดภยั
อนัแนน่หนา พร้อมด้วยกฎหมายท่ีเคร่งครัดและความร่วมมือจาก
ชมุชน เป็นสิง่ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ดงันัน้ เราจงึคอ่ย ๆ พฒันา
ระบบเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของอินเดีย" เจ้าหน้าท่ีกระทรวง
มหาดไทยในระดบัอาวโุสท่ีไมป่รากฏนามกลา่วอยา่งเป็นทางการใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตามรายงานของส�านกัขา่วหลายแหง่

เจ้าหน้าท่ีกระทรวงต้องการให้มีกระบวนการด�าเนินงานมาตรฐาน
เพ่ือรับมือกบับทความด้านความรุนแรงท่ีโพสต์บนโลกออนไลน์ 
ส�านกังานขา่วกรองได้จดัเตรียมระบบให้ค�าปรึกษาสามระดบัตาม
ค�าร้องของกระทรวง โดยประกอบไปด้วยครอบครัว นกับวช และผู้
เช่ียวชาญส�าหรับการก�าจดัแนวคิดหวัรุนแรงในเยาวชนและกลุม่  
อ่ืน ๆ ท่ีได้รับผลกระทบ ยไูนเตด็ นิวส์ ออฟ อินเดีย รายงานเม่ือเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561

"หนว่ยงานรัฐบาลทกุหนว่ยและตวัแทนชมุชนมสุลมิทัง้หมด จะ
สนบัสนนุชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ค�าปรึกษาแก่เยาวชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ" ผู้ให้ข้อมลูในกระทรวงท่ีไมป่ระสงค์ออกนามกลา่ว ตาม
รายงานของยไูนเตด็ นิวส์ ออฟ อินเดีย "ด้วยกลไกการตรวจตราลา่สดุ
เพ่ือสอดสอ่งผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเวบ็ไซต์ตา่ง ๆ เก่ียวกบัญิฮาด 
ขณะนีจ้งึก�าลงัมีการจดัเตรียมระบบหลายภาษาท่ีประสานงานกนัทัว่
ประเทศตลอดเวลาโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน ส�าหรับการเผยแพร่ข้อความ
ตอ่ต้านการกระจายขา่วท่ีจดัท�าขึน้อยา่งดีและมีความเหมาะสม"

แบบปฏิบตัขิองสงิคโปร์ยงัก�าหนดบทบาทของครอบครัว ครู และ
เพ่ือนบ้านในชมุชนของผู้ ท่ีเข้ารับการก�าจดัแนวคดิหวัรุนแรงด้วยเชน่กนั

นกับวชจะมีบทบาทส�าคญัในแบบปฏิบตัขิองอินเดีย รัฐบาลมี
แผนการท่ีจะสรรหาผู้น�าทางศาสนาเพ่ือน�าเสนอแนวทางท่ีเช่ือถือได้
ในการตอ่ต้านเร่ืองเลา่ปลกุระดม และเป็นทางเลือกเสริมเพ่ือไมใ่ห้
ผู้คนไปเข้าร่วมกบัองค์กรผู้ ก่อการร้าย 

สิ่งที่นอกเหนือจากการฝึกขั้นพื้นฐาน
รูปแบบการสู้รบกบัข้าศกึตามต�ารายงัใช้ได้ทกุยคุทกุสมยั แต่
ส�าหรับภยัคกุคามของการก่อการร้ายท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานัน้ 
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หมายความวา่การฝึกทางทหารก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเชน่กนั
กองทพับกอินเดียได้ปรับปรุงแนวทางการฝึกทหารใหมโ่ดยเพ่ิม

การฝึกด้านการตอ่ต้านการก่อการร้ายและหลกัสตูรการระบถุงึภยั
คกุคามด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์

"หลกัสตูรการฝึกทหารใหมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งรอบคอบ
เพ่ือตอบสนองความท้าทายในแงข่องการสงครามนอกแบบ ซึง่มกั
เป็นปฏิบตักิารท่ีมีอตัราความรุนแรงในระดบัต�่า เชน่ ปฏิบตักิาร
ตอ่ต้านผู้ ก่อการร้าย ปฏิบตักิารตอ่ต้านการก่อความไมส่งบ และ
อาจมีปฏิบตัิการตอ่ต้านกลุม่นกัซาไลต์ในกรณีท่ีจ�าเป็น" พล.จ. โก
วินด์ คาลวดั กลา่วเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตามรายงานของ
หนงัสือพิมพ์ ดิ อินเดียน เอกซ์เพรส (นกัซาไลต์ เป็นค�าท่ีใช้เรียก
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของอินเดีย หรือลทัธิเหมา) พล.จ. คาลวดั
ชีแ้จงวา่กองทพับกไมไ่ด้ละทิง้แนวทางการฝึกก�าลงัพลขัน้พืน้ฐาน 
หากแตเ่ป็นการพฒันาให้ทนัตามยคุสมยัเทา่นัน้

"ส�าหรับทหารท่ีผา่นการฝึกขัน้พืน้ฐานแล้ว ขัน้ตอ่ไปจะเป็น
หลกัสตูรครอบคลมุเก่ียวกบัการเผชิญหน้ากบัสถานการณ์การรบ
นอกแบบ" พล.จ. คาลวดักลา่ว ตามรายงานของ ดิ อินเดียน เอก
ซ์เพรส "กลา่วคือ ทหารท่ีผา่นการฝึกภาคปกตจิะได้หยดุพกั และ
เม่ือถงึเวลากลบัเข้าประจ�าการ ทหารเหลา่นัน้จะถกูสง่ไปยงัคา่ย
ท่ีใช้ฝึกการเผชิญหน้ากบัสถานการณ์การรบในสงครามนอกแบบ 
ฉะนัน้ เม่ือฝึกฝนเสร็จสิน้แล้ว ทหารทกุนายจะพร้อมส�าหรับทกุ
สถานการณ์ ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ในรัฐชมัมแูละกศัมีร์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือการตอ่สู้กบันกัซาไลต์ หากได้รับค�าสัง่"

ในแตล่ะปี ทหารอินเดียเสียชีวิตมากกวา่ 70 คนในการปฏิบตัิ
การตอ่ต้านการก่อความไมส่งบและปฏิบตักิารตอ่ต้านการก่อการ
ร้าย ตามรายงายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะไทมส์ออฟอินเดีย เม่ือ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 พล.จ. คาลวดัชีแ้จงวา่ ทหารใหมจ่ะได้
ซ้อมรบในสถานการณ์จ�าลองตามเหตกุารณ์จริงมากขึน้ในหลกัสตูร
การฝึกขัน้สงู เพ่ือลดโอกาสการสญูเสียก�าลงัพล

ปัจจบุนั หลกัสตูรการฝึกของกองทพับกอินเดียสว่นหนึง่ก�าหนด
อปุสรรค 22 ประการในสภาพภมิูประเทศตา่ง ๆ รวมถงึในป่าทบึ 
ตามการรายงานของ เดอะไทมส์ออฟอินเดีย ทหารแตล่ะกลุม่มี
ประมาณ 30 ถงึ 50 นาย โดยแตล่ะกลุม่จะได้รับการฝึกภายใต้ 
"สถานการณ์ความตงึเครียดสงู" พล.จ. คาลวดักลา่ว

นอกจากนี ้กองทพับกอินเดียยงัใช้เทคโนโลยีมากขึน้ในการฝึก 
โดยจะใช้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์วดัความแมน่ย�าในการยิงปืนของ
ทหารแทนการตรวจสอบแบบปกติ

"ความท้าทายในอนาคตยงัคงเรียกร้องให้กองทพับกอินเดียมี
บทบาทท่ีส�าคญัมากขึน้ตอ่ไป" พล.อ. ราวตั กลา่วในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 ตามรายงานของส�านกัขา่วอินโดเอเชียน นิวส์ เซอร์วิส

ผู้น�าที่ทรงพลัง
สหรัฐอเมริกามองวา่อินเดียเป็น "มหาอ�านาจแนวหน้า" ในภมิูภาค
อินโดแปซฟิิก ตามท่ีเอกสารยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาตสิหรัฐฯ 
ฉบบัลา่สดุระบไุว้วา่อินเดียมีบทบาทท่ีนา่จบัตามองมากขึน้ในฐานะ 
"พนัธมิตรทางการทหารท่ีส�าคญั"

"อินโดแปซฟิิกเป็นสนามชิงชยัเชิงภมิูรัฐศาสตร์ระหวา่งกลุม่
แนวคิดระเบียบโลกแบบเสรีนิยมและแบบจ�ากดัสทิธิ โดยภมิูภาคท่ี
ทอดยาวตัง้แตค่าบสมทุรตะวนัตกของอินเดียไปจนถงึชายฝ่ังตะวนั
ตกของสหรัฐอเมริกานี ้เป็นแหลง่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุเป็นเป็นเขต
เศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสดุของโลก" ตามรายงานของ
เอกสารยทุธศาสตร์ความมัน่คงแหง่ชาตสิหรัฐฯ 

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ต้องการให้อินเดียเพ่ิมบทบาทในฐานะพนัธมิตรด้าน
ความมัน่คงและมีเสถียรภาพของภมิูภาคอินโดแปซฟิิก และอินเดีย
ได้แสดงให้เหน็แล้ววา่ยินดีท่ีจะก้าวเข้าสูบ่ทบาทนี ้

รายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะ มะนิลา ไทมส์ ระบวุา่ ใน
ระหวา่งเหตกุารณ์การการยดึครองมาราวีในฟิลปิปินส์เม่ือ พ.ศ. 
2560 อินเดียสนบัสนนุงบประมาณมลูคา่ห้าแสนเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 16.2 ล้านบาท) ในปฏิบตักิารตอ่ต้านการก่อการร้ายของ
ฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นเงินสนบัสนนุมลูคา่มหาศาลเม่ือเทียบกบัประเทศ
อ่ืน ๆ ในเอเชีย รวมถงึจีนท่ีมอบเงินสนบัสนนุมลูคา่ 300,000 
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 9.7 ล้านบาท) ตามรายงานของ เดอะ 
มะนิลา ไทมส์  

การปรับมาตรการตอ่ต้านการก่อการร้ายให้เข้มแข็ง และกระชบั
ความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คง เป็นประเดน็ส�าคญัในการประชมุ
ระหวา่งอินเดียและอาเซียนเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  

นายปรีติ สราญ ปลดักระทรวงการตา่งประเทศอินเดีย (ฝ่าย
กิจการตะวนัออก) กลา่วเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 วา่ "จาก
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีผา่นมา ท�าให้เราทราบวา่นานาประเทศในอาเซียนตา่ง
เรียกร้องให้อินเดียเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ให้ความร่วมมือมากขึน้ 
และมีการผสานรวมมากขึน้ ทัง้ในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และในแง่
ของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพลเมืองของอินเดียและพลเมืองของประเทศ
ในอาเซียน" จากการรายงานของเฟิสต์โพสต์

ผู้น�าในหลายอตุสาหกรรมตา่งจบัตามองสถานะการเตบิโตของ
อินเดีย

นายจนัทรจิต บาเนอร์จี อธิบดีสมาพนัธ์อตุสาหกรรมอินเดีย ซึง่
เป็นองค์กรธรุกิจไมแ่สวงผลก�าไรกลา่ววา่ "อินเดียก�าลงัอยูใ่นเวที
ศนูย์กลางระดบัโลก" "ความคาดหวงัตา่ง ๆ ล้วนอยูใ่นระดบัสงู ทัว่
โลกช่ืนชมในความมุง่มัน่ของอินเดียและต้องการมีสว่นร่วม"  o

ซ้าย:กองทพับกอนิเดยี
และกองทพับกสหรัฐฯ 
ร่วมปฏิบัตกิารซ้อม
รบร่วม

ทหารจากกองทพับก
อนิเดยีเข้าสู่พืน้ทีท่ีม่ี
การยงิปะทะกบักลุ่มผู้
ต้องสงสัยว่าเป็นกอง
ก�าลงัตดิอาวุธในชาดูรา 
เขตรอบนอกของศรีนา
การ์ ประเทศอนิเดยี
รอยเตอร์
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การถกเถียงกนัในวงกว้างวา่ สถานการณ์ใดท่ีถือเป็นการ
ก่อการร้ายและบคุคลใดท่ีถือเป็นผู้ ก่อการร้าย อยา่งไร
ก็ตาม แทบจะไมมี่ข้อสงสยัเลยวา่คนหนุม่สาวมีบทบาท
ส�าคญัในเร่ืองนี ้และผู้ ก่อการร้ายเองก็ได้สร้าง

กลยทุธ์ท่ีเป็นระเบียบแบบแผนในการปลกูฝังความรุนแรง
และสรรหาคนหนุม่สาวให้ร่วมก่อความรุนแรง การพุง่เป้า
ชกัจงูให้คนหนุม่สาวมาเข้าร่วม เพ่ิมความได้เปรียบให้
กบัผู้ ก่อการร้ายได้ในหลายแงม่มุ กลุม่ก่อการร้ายตา่ง ๆ 
เชน่ รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย (ไอซสิ) แสดงศกัยภาพและความ
สามารถมากขึน้ในการชกัจงูคนหนุม่สาวมาเข้าร่วมอดุมการณ์ เม่ือ
น�าปัจจยัข้อนีป้ระกอบกบัการแสวงหาประโยชน์จากเทคโนโลยี เชน่ 
อินเทอร์เน็ต ย่ิงท�าให้ผู้ ก่อการร้ายแผอิ่ทธิพลกว้างขวางย่ิงขึน้

ใน พ.ศ. 2494 นายเอริค ฮอฟเฟอร์ นกัเขียนและวิทยากรช่ือ
ดงัผู้ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองทัง้สิน้ ได้เขียนหนงัสือช่ือ ผูศ้รทัธา
ทีแ่ทจ้ริง ซึง่เกิดจากการสงัเกตการณ์เก่ียวกบัความรุ่งเรืองของลทัธิ

ฟาสซสิต์ นาซี และคอมมิวนิสต์ อนัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่าครัง้ใหญ่ นายฮอฟเฟอร์ตัง้สมมตุฐิานวา่ “ผู้ศรัทธาท่ีแท้จริง” 
หมายถงึ ผู้ ท่ีอทิุศตนให้กบัอดุมการณ์ใดอดุมการณ์หนึง่ถงึขัน้ท่ี

ยินดีสละชีวิตเพ่ืออดุมการณ์นัน้ ๆ ซึง่ความหมดหวงักบัชีวิต
เป็นสิง่น�าพาให้ตวัผู้ศรัทธาเข้าร่วมอดุมการณ์หนึง่ ๆ เพ่ือ
แสวงหาคณุคา่ของตนเอง เป็นท่ีเข้าใจได้วา่ ย่ิงบคุคล
เหลา่นีรู้้สกึหมดหวงักบัชีวิตมากเพียงใด ก็จะย่ิงถกูดงึดดู

และเสี่ยงตอ่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมีแนวโน้ม
ท่ีจะมีความสดุโตง่มากขึน้เทา่นัน้ ข้อสงัเกตนีมี้มาตัง้แตค่ร่ึง

ศตวรรษท่ีแล้ว แตน่า่เศร้าท่ีกลบัสาธยายแรงผลกัดนัและความ
สมัพนัธ์ระหวา่งคนหนุม่สาวและการก่อการร้ายได้อยา่งตรงจดุ

ค�าจ�ากดัความของค�าวา่ “คนหนุม่สาว” แตกตา่งกนัออกไปใน
แตล่ะประเทศ องค์การสหประชาชาตริะบคุ�าจ�ากดัความของ “คน
หนุม่สาว” ตามวตัถปุระสงค์ด้านสถิตวิา่ หมายถงึบคุคลท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 15 ถงึ 24 ปี อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีแนช่ดัวา่องค์กรการก่อการ

มี
นายโทมัส โกรุท ซามูเอล | ภาพโดยรอยเตอร์

การท�าความเข้าใจ การใช้พื้นที่ดิจิทัลขอ
งผู้ก่อการร้ายเพื่อล่อลวงคนหนุ่มสาว

สนามรบ
สู่

หน้าจอ 
คอมพิวเตอร์

จาก
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ร้ายตา่ง ๆ พยายามชกัชวนและจงูใจให้คนหนุม่สาวมาร่วมกระท�า
การอนัโหดเหีย้มในนามของพระเจ้าและคตนิิยมท่ีถกูบดิเบือน ชว่งนา่
เศร้าท่ีคนหนุม่สาวจ�านวนมากไมว่า่เชือ้ชาตใิด นบัถือศาสนาใด มีการ
ศกึษาในระดบัใด หรือครอบครัวมีฐานะทางการเงินเป็นเชน่ไร ล้วนตก
เป็นเหย่ือของค�าลวงจากกลุม่คนเหลา่นี ้

สถิตนีิน้า่วิตกอยา่งย่ิง ในหนงัสอืเร่ือง เด็ก ๆ ในสงคราม ของนาย
ปีเตอร์ ซงิเกอร์ ระบวุา่มีเดก็อายตุ�า่กวา่ 18 ปีถงึ 300,000 คนทัง้ชาย
และหญิงท่ีเข้าร่วมการตอ่สู้ในสงครามกวา่ร้อยละ 75 ของสงคราม
ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้บนโลกใบนี ้และท่ีนา่สลดใจคือร้อยละ 80 ของ
สงครามเหลา่นีมี้เดก็อายตุ�า่กวา่ 15 ปีรวมอยูด้่วย และองค์กรตดิอาวธุ
ทัว่โลกประมาณร้อยละ 42 (157 จาก 366) มีทหารเดก็รวมอยูด้่วย

ในเม่ือชีวิตนีท้�าอะไรก็ไมเ่ป็นนอกจากจบัปืน โอกาสท่ีจะได้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมก็น้อยนิด พร้อมทัง้แบกรับอดีตอนัด�ามืดด้วย
ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์หลายหลากปัญหา หากเดก็เหลา่นีมี้
ชีวิตอยูเ่กินชว่งวยัเยาว์ อนาคตของพวกเขาจะเป็นเชน่ไร?

ท่ีเมืองมมุไบ ประเทศอินเดีย การโจมตีเม่ือ พ.ศ. 2551 ท่ีคร่า
ชีวิตพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีรักษาความมัน่คงไปกวา่ 165 ชีวิต 
เป็นการโจมตีแบบประสานงานกนั 10 ครัง้ท่ีวางแผนโดยบคุคล 10 
คน สิง่ท่ีผู้ ก่อการร้ายเหลา่นีมี้เหมือนกนัก็คือ คนเหลา่นีล้้วนเป็นคน
หนุม่สาว นอกจากผู้ ก่อการร้ายท่ีมีอายมุากท่ีสดุคือ นาเซีย/อาบ ู 
อเูมอร์ ซึง่มีอาย ุ28 ปีแล้ว อายเุฉลี่ยของผู้ ก่อการร้ายอีกเก้าคนคือ 
23 ปีเทา่นัน้ โดยมีผู้น�าคือนายอิสมาอิล ขา่น อาย ุ25 ปี 

ในประเทศฟิลปิปินส์ กรณีท่ีเหน็ได้ชดัวา่มีคนหนุม่สาวร่วมอยู่
ในกลุม่ก่อการร้ายคือ กลุม่อะบซูยัยาฟ สหรัฐอเมริกาขึน้บญัชีกลุม่
อะบซูยัยาฟวา่เป็นองค์กรก่อการร้ายตา่งชาต ิซึง่มีเป้าหมายเพ่ือก่อ
ตัง้รัฐอิสลามในประเทศท่ีมีผู้นบัถือศาสนาอิสลามเป็นชนกลุม่น้อย 
นายอบัดลุราจาค จนัจาลานี ผู้ ก่อตัง้อะบซูยัยาฟ ถกูโน้มน้าวให้เข้า
ร่วมกลุม่หวัรุนแรงครัง้แรกเม่ืออายเุพียง 20 ปี และก่อตัง้อะบซูยัยาฟ
เม่ืออาย ุ26 ปี เม่ือนายอบัดลุราจาคเสียชีวิตจากการปะทะกบัเจ้า
หน้าท่ีต�ารวจใน พ.ศ. 2541 น้องชายคือ นายกาดาฟี จนัจาลานี จงึ
สืบทอดต�าแหนง่อีมีร์หรือผู้น�าคนใหมข่องอะบซูยัยาฟด้วยวยัเพียง 
22 ปี ใน พ.ศ. 2552 ผู้น�าของอะบซูยัยาฟในขณะนัน้คือ นายยสัเซอร์ 
อิกาซนั ซึง่เข้าร่วมกบัอะบซูยัยาฟเม่ือมีอายเุพียง 21 ปี นอกจากนี ้
ยงัมีผู้ ก่อการร้ายอีกกลุม่หนึง่ในฟิลปิปินส์คือกลุม่ราจา โซไลมาน 

มฟูเมนต์ ท่ีก่อตัง้มาจากกลุม่ตดิอาวธุกลุม่เลก็ ๆ ท่ีประกอบไปด้วย
นกัเรียนและครูของโรงเรียนสอนศาสนาในลซูอน ผู้ ก่อตัง้กลุม่นีคื้อ
นายอาห์เหม็ด ซานโตส ท่ีผนัตวัมาเป็นผู้ ก่อความรุนแรงเม่ืออาย ุ21 
ปี กลุม่ราจา โซไลมาน มฟูเมนต์ ถกูกลา่วหาวา่อยูเ่บือ้งหลงัการวาง
ระเบดิเรือซเูปอร์เฟอร์รี 14 ซึง่เป็นการก่อการร้ายทางทะเลเม่ือเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 ข้อสงัเกตส�าคญัคือผู้ ท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นผู้ ก่อ
เหตท่ีุช่ือนายโรเดนโต คาอิน เดลโลซา่ มีอายเุพียง 20 กวา่ปีเทา่นัน้

ในอิรัก กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบถกูกลา่วหาวา่จา่ยเงินประมาณ 50 
ถงึ 100 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,625 ถงึ 3,250 บาท) ให้กบักลุม่
วยัรุ่นเพ่ือวางระเบดิแสวงเคร่ือง ยิงปืนครก หรือยิงปืนกลใสท่หาร
กองก�าลงัผสม แม้จะมีอายนุ้อย แตก่ลุม่วยัรุ่นเหลา่นีก็้ถือได้วา่เป็น
อนัตรายและสร้างความสัน่คลอนให้กองก�าลงัผสมได้เป็นอยา่งมาก

ในความเป็นจริง กลุม่ก่อการร้ายไมไ่ด้มีแสนยานภุาพนา่สะ
พรึงกลวัเทา่นัน้ แตย่งัมีเลห์่เหลีย่มแพรวพราวท่ีน�ามาใช้ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพเชน่กนั ในชว่งเวลาแหง่ความระส�า่ระสา่ย กลุม่ก่อการร้าย
เหลา่นีช้กัชวนคนหนุม่สาวให้มาเข้าร่วมโดยอาศยัจดุออ่นของบคุคล
เหลา่นี ้และน�าเสนอจดุยืน ความผกูพนั และอดุมการณ์ท่ีมีร่วมกนั เม่ือ
เวลาผา่นไป ในสถานการณ์ท่ีวุน่วาย คนหนุม่สาวเหลา่นีจ้ะเร่ิมเช่ือวา่
จดุยืนของตนเองสอดคล้องกบักลุม่นัน้ ๆ และอดุมการณ์ของกลุม่

เหตุใดจึงเลือกก่อการร้าย
เม่ือแทบไร้หนทางในการหลดุพ้นวฏัจกัรความยากจน ความ  
อยตุธิรรมและความสิน้หวงัท่ีเกิดขึน้จริงหรือท่ีเช่ือวา่เกิดขึน้ คนเรา
ก็ย่ิงเฉยชาตอ่ความรุนแรงมากขึน้ กลุม่ก่อการร้ายใช้ประโยชน์จาก
ปัจจยัเหลา่นีเ้พ่ือเข้าถงึคนหนุม่สาวและหยิบย่ืนสิง่ท่ีคนเหลา่นัน้ไม่
เคยได้รับ หรือแม้แตชี่ห้นทางหลดุพ้นจากความทกุข์ทรมานท่ีเผชิญ
อยู ่จากการส�ารวจนกัโทษอายรุะหวา่ง 18 ถงึ 25 ปีประมาณ 600 
คนในคกุกวนตานาโม พบวา่แรงจงูใจในการก่อเหตสุว่นใหญ่คือการ
วา่งงาน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ ท่ีเคยเป็นแรงงานมีฝีมือและแรงงาน
กึง่ฝีมือ บคุคลเหลา่นีม้องวา่การก่อการร้ายเป็น “อาชีพทางเลือก” ท่ี
เลีย้งชีพได้

เม่ือน�าปัจจยัข้อนีม้าประกอบเข้ากบักลยทุธ์ของผู้ ก่อการร้ายใน
การล้างสมองคนหนุม่สาวท่ียงัออ่นตอ่โลก ท�าให้กลายเป็นเคร่ือง
มือชัน้เย่ียมส�าหรับสงัคมท่ีมีความอยตุธิรรมเกิดขึน้จริงหรือท่ีเช่ือวา่
เกิดขึน้ ดงันัน้ กลุม่คนเหลา่นีจ้งึไมไ่ด้มองตวัเองวา่เป็นผู้ ก่อความ
รุนแรง หากแตเ่ป็นผู้ ท่ีดิน้รนตอ่สู้กบัทรราชผู้กดข่ี จากเหตกุารณ์นี ้จงึ
ท�าให้เข้าใจได้ในบางระดบัวา่คนหนุม่สาวท่ีเข้าร่วมกบักลุม่คนเหลา่
นีม้กัมองวา่ตนเองเป็นวีรชนคนกล้า ซึง่ล้วนเป็นเร่ืองราวท่ีเสกสรร
ปัน้แตง่ โพนทะนา และเผยแพร่โดยกลุม่ก่อการร้ายทัง้สิน้ นอกจาก
นี ้เราควรตระหนกัด้วยวา่ความยากจนและความสิน้หวงัไมไ่ด้เป็น
เพียงสองปัจจยัท่ีดลบนัดาลให้คนหนุม่สาวเข้าร่วมกบักลุม่หวัรุนแรง
เทา่นัน้ แตก่ารเป็นสมาชิกกลุม่ก่อการร้ายยงัให้ความรู้สกึวา่มีจดุยืน 
มีเกียรตยิศและความภาคภมิูใจ การเป็นท่ียอมรับ มีความรับผิดชอบ 
เป็นโอกาสระบายความคบัแค้นและการแสวงหาความต่ืนเต้น ซึง่
ล้วนเป็นสิง่ท่ีคนหนุม่สาวไมว่า่จะยากดีมีจนเสาะแสวงหา

เดก็หนุ่มจบักลุ่มเล่นเกมกนัในร้านเกมออนไลน์ทีเ่มอืงทมิพู ประเทศ
ภูฏาน เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2560



ท�ำไมต้องเป็นคนหนุ่มสำว
คนหนุม่สาวสว่นมากไมมี่ประวตัอิาชญากรมาก่อน กลุม่ก่อการร้าย
จงึมีอิสรภาพในการปฏิบตักิารมากขึน้ เพราะการท่ีคนหนุม่สาวมา
ร่วมก่อการด้วยชว่ยลดโอกาสในการถกูจบักมุของผู้น�าในกลุม่ก่อการ
ร้ายท่ีมีอาวโุสกวา่ นอกจากนี ้คนหนุม่สาวเหลา่นีช้ว่ยเพ่ิมความได้
เปรียบด้านการลดความสงสยัของหนว่ยงานด้านความมัน่คงและ
หนว่ยงานรักษากฎหมาย นายไมเคิล เฮย์เดน อดีตผู้อ�านวยการ
ส�านกัขา่วกรองกลางให้ข้อสงัเกตวา่ กลุม่อลักออิดะฮ์คอยชกัชวน
คนหนุม่สาวของประเทศในโลกตะวนัตกให้เข้าร่วมปฏิบตัิการท่ีอาจ
มีเป้าหมายเป็นประเทศโลกตะวนัตก เพราะคนหนุม่สาวเหลา่นีมี้
ความคุ้นเคยในด้านภาษา วฒันธรรม และมีรูปลกัษณ์ท่ีกลมกลืน 
และเพราะ “คณุจะมองไมอ่อกเลยวา่พวกเขาเป็นผู้ ก่อการร้ายหาก
เขายืนตอ่แถวอยูก่บัคณุท่ีสนามบนิ” อลักออิดะฮ์ ซึง่ใน
อดีตเป็นค�าเรียกเดก็ท่ีจะมาเป็น “มจูาฮีดีนรุ่นใหม”่ 
(นกัรบกองโจร) เป็นกลุม่ท่ีใช้ยทุธวิธีนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง
เม่ือท�าการโจมตีแบบพลีชีพในอิรัก อฟักานิสถาน
และปากีสถาน เพราะมีโอกาสน้อยนิดท่ีคนหนุม่
สาวจะถกูสงสยัวา่เป็นมือระเบดิพลีชีพ

นอกจากนี ้บางครัง้คนหนุม่สาวได้รับมอบ
หมายภารกิจท่ีเสี่ยงอนัตรายมากกวา่ เพราะเช่ือวา่หากถกูจบัได้ คน
หนุม่สาวเหลา่นีจ้ะถกูลงโทษสถานเบาเน่ืองจากปัจจยัด้านอาย ุผู้ ท่ี
เร่ิมเข้าสูช่ว่งท่ีเป็นผู้ใหญ่อาจตกเป็นเป้าได้เชน่กนัเน่ืองจากมีทกัษะ 
เชน่ในกรณีท่ีกลุม่ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ ชกัชวนให้นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเข้าร่วมกลุม่ เพ่ือให้ได้สมาชิกท่ีมีการศกึษาและโดย
หลกัการแล้วมีความสามารถในการเป็นผู้น�าการก่อการร้าย

การมีคนหนุม่สาวเป็นสมาชิกยงัมีความส�าคญัในเร่ืองการ
สบืทอดต�าแหนง่ กลุม่เอตา หรือกบฏแบง่แยกดนิแดนแคว้นบาสก์ ได้
หนัมาเน้นการคดัเลอืกสมาชิกใหมท่ี่อยูใ่นวยัหนุม่สาว ความสามารถ
ของกบฏกลุม่นีใ้นการเกิดใหมค่รัง้แล้วครัง้เลา่เป็นผลมาจากกลุม่
สมาชิกท่ีเป็นคนหนุม่สาวตัง้แตก่ลุม่จาไร ไปสูไ่ฮก้า และเซกิ 

ผู้ก่อกำรร้ำยหำสมำชิกใหม่ผ่ำนช่องทำงใด
ช่างเป็นเร่ืองตลกร้ายท่ีเรือนจ�าเป็นสถานท่ีโปรดของผู้ ก่อการร้าย
ส�าหรับการค้นหาสมาชิกใหม่ โดยว่ากนัว่าเรือนจ�าเป็นสถานท่ี
ซ่องสมุแนวคิดหวัรุนแรง เรือนจ�าเหล่านีเ้ต็มไปด้วยความเสี่ยง
เน่ืองด้วยสภาพแวดล้อม ท�าให้มีผู้แสวงหาจดุยืน ผู้แสวงหาความ
คุ้มครอง และผู้ มีแนวคิดต่อต้านจ�านวนมากกว่าสภาพแวดล้อมอ่ืน 
ๆ นายฮาร์วีย์ คชูเนอร์ นกัอาชญาวิทยาชาวอเมริกนัให้ความเห็น
ว่าเรือนจ�าของประเทศโลกตะวนัตกเป็นหนึ่งในสถานท่ีหลกัในการ
หาสมาชิกใหม่ของกลุ่มอลักออิดะฮ์ ในขณะท่ีคนอ่ืน ๆ ให้ความ
เห็นว่า กลุ่มอลักออิดะฮ์ใช้ประโยชน์จากมาตรฐานการปฏิบตัิท่ี
หละหลวมของเรือนจ�าประเทศโลกตะวนัตก สถานการณ์ในเรือน
จ�าย่ิงเลวร้ายลงเม่ือคมุขงันกัโทษก่อการร้ายร่วมกบันกัโทษท่ีเป็น
เยาวชน

ดงันัน้ นกัโทษก่อการร้ายท่ีไม่ได้ขงัแยกกบัอาชญากรและ
นกัโทษเยาวชนคนอ่ืน ๆ จะใช้เวลาและโอกาสท่ีมีเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ทางกายและทางความคิดเพ่ือชกัชวนและปลกุระดมให้นกัโทษวยั

หนุ่มสาวมาร่วมอดุมการณ์ นกัโทษวยัหนุ่มสาวเหล่านีต้กอยู่ใน
ภาวะเสี่ยง โดยกลุ่มคนเหล่านีจ้ะฉวยโอกาสเข้ามาท�าหน้าท่ีเป็น
ครอบครัวและเพ่ือนของนกัโทษวยัหนุ่มสาว

 สถาบนัสอนศาสนาท่ีเผยแพร่หลกัค�าสอนของศาสดาอย่าง
บิดเบือนและไม่เป็นความจริง มีโอกาสท่ีจะสร้างอิทธิพลต่อจิตใจ 
ความคิด และจินตนาการของคนหนุ่มสาว ในหลายกรณี แมวมอง
มกัเพ่งเล็งคนหนุ่มสาวท่ีมีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอ่ืน และดงึ
ให้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นส่วนตวัมากขึน้เพ่ือล้างสมองโดย
ไม่แสดงพิรุธในกลุ่มสมาชิกสายกลางคนอ่ืน ๆ เม่ือน�าประเด็นนี ้
มาประกอบกบัเหตกุารณ์ความอยตุิธรรมท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก “คนของ
พระเจ้า” เหล่านีม้กัจะใช้หลกัจิตวิทยาเพ่ือกระตุ้นความคิดและ
จิตใจของคนหนุ่มสาวให้มีความเช่ือว่ามีเพียงความรุนแรงเท่านัน้ท่ี

แก้ปัญหาได้ เม่ือมีความคิดว่า “พระเจ้า” อยู่ข้างเดียวกบั
ตน คนหนุ่มสาวเหล่านีก็้จะถกูปลกูฝังให้คิดว่าตนเอง
ก�าลงัต่อสู้ เพ่ือความถกูต้องและอดุมการณ์อนัย่ิงใหญ่
ท่ีมีเพียงชยัชนะรออยู่ข้างหน้า

นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษา
ระดบัสงูต่าง ๆ ยงักลายมาเป็นสถานท่ีสรรหาบคุลากร

ของผู้ ก่อการร้าย นกัศกึษาชาวต่างชาติและอาจารย์ท่ีมา
จากประเทศในเขตสงครามจะใช้ชัว่โมงการเรียนการสอนเพ่ือเล่า
เหตกุารณ์ความป่าเถ่ือนและความอยตุิธรรมท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ของตนเองอย่างชดัแจ้ง และเม่ือเวลาผ่านไปนกัศกึษาจะค่อย ๆ 
ซมึทราบว่า “การปลกุระดมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความ
รุนแรง” คือหนทางสดุท้าย ปัญหานีย่ิ้งเลวร้ายมากขึน้เม่ือนกัศกึษา
ท่ีไปศกึษาต่างแดน แทนท่ีจะได้รับความรู้ แต่กลบัถกูล้างสมอง
และปลกูฝังแนวคิดหวัรุนแรง นกัศกึษาเหล่านีไ้ม่เพียงถกูปลกูฝัง
ด้วยแนวคิดเช่นนี ้แต่ยงัน�าแนวคิดนีเ้ข้ามาใช้ในประเทศของตนเอง
อีกด้วย

 
เหตุใดต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้ำถึงว่ำที่
สมำชิกใหม่
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือทรงประสทิธิภาพในการเข้าถงึคนหนุม่
สาว และชว่ยกลบจดุออ่นของผู้ ก่อการร้ายในการเฟ้นหาและชกัชวน
สมาชิกคนหนุม่สาวรายใหม ่ๆ นายบรูซ ฮอฟแมน ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการก่อการร้ายกลา่ววา่ “ทกุวนันีก้ลุม่ก่อการร้ายแทบทกุกลุม่
ทัว่โลกตา่งมีเวบ็ไซต์เป็นของตวัเอง และมีหลายเวบ็ไซต์ท่ีมีหลาย
ภาษาโดยมีข้อความท่ีแตกตา่งกนัท่ีปรับให้เข้ากบัผู้ รับสารเฉพาะ
กลุม่” ในอดีตนัน้ การล้างสมอง การสรรหาสมาชิก และการฝึกฝน
ของผู้ ก่อการร้ายอาศยัการพบปะตอ่หน้าระหวา่งสมาชิกใหมแ่ละผู้
สรรหา ซึง่เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลา การประสานงานและการ
เดนิทาง แตอิ่นเทอร์เน็ตชว่ยลดัขัน้ตอนเหลา่นีด้้วยการเช่ือมตอ่ท่ี
รวดเร็ว งา่ยดาย ไร้ขอบเขตและเป็นนิรนาม บทบาทของอินเทอร์เน็ต
ในฐานะตวักระตุ้นแนวคดิหวัรุนแรงได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ด�าเนินการของผู้ ก่อการร้ายอยา่งสิน้เชิง เพราะชว่ยเพ่ิมขอบเขตและ
โอกาสในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการด�าเนินการอยา่งไมเ่คย
เป็นมาก่อน

เร่ืองนีเ้กิดขึน้ได้เพราะคนหนุม่สาวกบัอินเทอร์เน็ตเป็นของคู่
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กนั เม่ือดตูามสถิตจิะเหน็ได้วา่การใช้อินเทอร์เน็ตในกลุม่คนหนุม่
สาวเพ่ิมขึน้อยา่งมหาศาล และการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พฒันา
จากการกระบวนการค้นคว้าข้อมลูด้วยการสื่อสารทางเดียวของ
แตล่ะบคุคล (เรียกกนัวา่ เวบ็ 1.0) ไปเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
เคลื่อนไหว เช่ือมตอ่กนัเป็นสงัคม และผู้ใช้มีสว่นร่วม ท่ีซึง่คนหนุม่
สาวสามารถใช้เพ่ือติดตอ่สื่อสาร สนทนา สร้างและเผยแพร่เนือ้หา
ตา่ง ๆ (เรียกกนัวา่ เวบ็ 2.0) นอกจากเวบ็ไซต์ตา่ง ๆ แล้ว ยงัมีสิง่
อ�านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในอินเทอร์เน็ตทัง้อีเมล ห้องสนทนา 
กลุม่ออนไลน์ ฟอรัม กระดานสง่ข้อความเสมือนจริง สิง่อ�านวย
ความสะดวกทัง้หมดท่ีคนหนุม่สาวเข้าชมและใช้งานอยูบ่อ่ย ๆ ก็
เป็นสื่อท่ีผู้ ก่อการร้ายหนัมาใช้เป็นคา่ยฝึกเสมือนจริงเพ่ิมมากขึน้
เชน่กนั โดยมีฟอรัมออนไลน์ท่ีใช้ส�าหรับการล้างสมองและการแจก
จา่ยคูมื่อ ค�าแนะน�า และข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ก่อการร้าย

อีกหนึง่สิง่ท่ีนา่วิตกคือ ผู้ ก่อการร้ายสามารถคาดเดาแนวโน้ม
การใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากขึน้ของคนหนุม่สาวในยคุปัจจบุนั
ได้อยา่งแมน่ย�า และใช้ประโยชน์ในสว่นนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ตวัอยา่งท่ีเหน็ได้ชดัคือกลุม่ตาลีบนั ซึง่ในอดีตเคยลงโทษผู้ ท่ีมี
อปุกรณ์โทรทศัน์อยูใ่นครอบครอง แตท่กุวนันีก้ลบัมีเวบ็ไซต์เป็น
ของตวัเองและคอยอปัเดตข้อมลูวนัละหลายครัง้ การพลกิจากหน้า
มือเป็นหลงัมือเชน่นีเ้กิดขึน้เพราะผู้ ก่อการร้ายเข้าใจในพลงัอ�านาจ
และศกัยภาพของอินเทอร์เน็ต

ความสามารถของผู้ ก่อการร้ายในการใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมโอกาสให้ผู้ ก่อการร้ายเข้าถึง

ผู้คนได้อย่างไร้ขอบเขต โดย
เปลี่ยนจากการด�าเนินการ
จากสภาพทางกายภาพไป
เป็นโลกไซเบอร์ นอกจากนี ้
อินเทอร์เน็ตยงัแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพด้านการเป็นจดุนดั
พบของผู้ ก่อการร้ายทัว่โลก 
เว็บไซต์สื่อสงัคมออนไลน์เข้า

มามีบทบาทแทนท่ีสนามรบ ในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีนดัประสาน
งานเพ่ือร่วมกนัต่อสู้ ในอดุมการณ์เดียวกนั

 เม่ือสถานการณ์เป็นเช่นนี ้นกัวิเคราะห์คงจะเข้าใจได้ว่าคน
หนุ่มสาวถกูปลกูฝังแนวคิดหวัรุนแรงผ่านโลกออนไลน์โดยไม่ต้อง
พบปะกบัเพ่ือนร่วมอดุมการณ์ก่อการร้ายคนอ่ืน ๆ ได้อย่างไร

แม้ในอดีตผู้ ก่อการร้ายจะใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่สารแห่งความเกลียดชงั แต่ทกุวนันีอิ้นเทอร์เน็ตมี

ศกัยภาพมากขึน้ ซึง่รวมไปถึงความสามารถในการ
ค้นหาบคุคล การปลกูฝัง และการเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้กลายมา
เป็นผู้ ก่อการร้ายหน้าใหม่ท่ีพร้อมก่อเหตอุย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุ
นี ้การปลกูฝังแนวคิดหวัรุนแรงทางอินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นวิธีการ
ปลกูฝังแนวคิดหวัรุนแรงด้วยตวัเอง กระบวนการ “จากหน้าจอ
คอมพิวเตอร์สู่สนามรบ” นีเ้ป็นภยัคกุคามครัง้ใหญ่ และเราต้อง
เปลี่ยนกระบวนทศัน์ของความพยายามในการต่อต้านการก่อการ
ร้ายอย่างสิน้เชิง

 
สนามรบต่อไป
ความสามารถของผู้ ก่อการร้ายในการหาสมาชิก การล้างสมอง 
การชกัชวน และการใช้คนหนุ่มสาวเพ่ือวตัถปุระสงค์ด้านความ
รุนแรงในเชิงการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชนิดพลิกโฉม 
นอกจากนี ้ผู้ ก่อการร้ายยงัแสดงให้เห็นถึงความช�านาญใน
การแต่งข้อความท่ีใช้เพ่ือชกัจงูคนหนุ่มสาว และความคิดอนั
แพรวพราวในด้านการใช้สื่อทางเทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงกลุ่มคน
หนุ่มสาวเหล่านัน้

ในสมรภมิูนี ้หลายหน่วยงานต่างฝ่าฟันเพ่ือต่อต้านและ
ควบคมุแนวโน้มการเข้าถึงคนหนุ่มสาวของผู้ ก่อการร้าย ในขณะ
ท่ีผู้ ก่อการร้ายก�าลงัพฒันากลยทุธ์เพ่ือพุ่งเป้าและดงึด ูคนหนุ่ม
สาว แต่หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายยงัคงมุ่งใช้ก�าลงัเข้า
ปราบปรามเพ่ือแก้ไขปัญหานี ้ในสถานการณ์เช่นนี ้หน่วยงาน
ก�ากบัดแูลต่าง ๆ จ�าเป็นต้องเข้าใจถึงพลงัความสมัพนัธ์ระหว่าง
คนหนุ่มสาวและการก่อการร้าย ปัจจยัท่ีควรค้นคว้าและพิจารณา
คือคณุลกัษณะของคนหนุ่มสาวท่ีเข้าร่วมกบักลุ่มก่อการร้ายและ
เหตผุลท่ีเข้าร่วม กระบวนการท่ีผู้ ก่อการร้ายใช้ในการปลกูฝัง
แนวคิดหวัรุนแรงและการล้างสมองเม่ือสรรหาสมาชิกวยัหนุ่มสาว 
และการตรวจสอบโครงการท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัเพ่ือการป้องกนัไม่
ให้คนหนุ่มสาวมีแนวคิดในเชิงสดุโต่งหรือการก่อการร้าย การ
ท�าความเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีและใช้ขัน้ตอนทัง้เชิงรุก เชิง
ป้องกนั และอย่างมีไหวพริบเท่านัน้ท่ีประเทศชาติและภาครัฐจะ
สามารถด�าเนินการเพ่ือเอาชนะความท้าทายนีไ้ด้

สนามรบต่อไปท่ีเก่ียวกบัการต่อต้านการก่อการร้ายอาจจะ
ไม่ได้อยู่ในโลกภายนอก หากแต่เป็นโลกของจิตใจและอารมณ์
ของคนหนุ่มสาว หากภาครัฐไม่สามารถปรับความคิดและความ
เข้าใจของคนหนุ่มสาวเหล่านี ้ไม่เพียงแค่ภาครัฐจะสญูเสียแรง
สนบัสนนุ แต่คนหนุ่มสาวเหล่านีอ้าจตัง้ตนเป็นศตัรูกบัภาครัฐใน
อนาคตก็เป็นได้  o

เดก็วยัรุ่นผู้ต่อสู้ร่วมกบักลุ่มตดิอาวุธ
ทีเ่ช่ือมโยงกบัรัฐอสิลามในมาราว ี

ให้สัมภาษณ์กบัส�านักข่าวรอยเตอร์
ทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์เมือ่เดอืน

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลงัจากถอนตวั
ออกจากการต่อสู้

บทบาทของอินเทอร์เน็ตในฐานะตัวกระตุ้นแนวคิดหัวรุนแรงได้เปลี่ยนแปลง
แนวทางการด�าเนินการของผู้ก่อการร้ายอย่างสิ้นเชิง เพราะช่วยเพิ่มขอบเขตและ
โอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการด�าเนินการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน



26 IPD FORUM

ที่กลับคืนสู่
มาตุภูมิ
มาเลเซียใช้ยุทธศาสตร์ต่อต้านก่อการ

ร้ายแบบรอบด้านเพื่อหยุดยัง้ภัยคุกคาม
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 กลุม่ตดิอาวธุท่ีมีความเช่ือม
โยงกบัรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย (ไอซสิ) ได้ก่อเหตยิุงถลม่และ
วางระเบดิใกล้สถานีรถประจ�าทางในกรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นผลให้มีผู้ เสียชีวิตสี่ราย หลงัจากนัน้ไมน่าน กลุม่
ไอซสิประกาศแสดงความรับผิดชอบวา่อยูเ่บือ้งหลงัการก่อเหตุ
ขว้างระเบดิมือในไนท์คลบัแหง่หนึง่ใกล้กรุงกวัลาลมัเปอร์ ท�าให้
มีผู้บาดเจ็บแปดราย นบัเป็นครัง้แรกของประเทศมาเลเซียท่ีเกิด
การโจมโดยเช่ือมโยงกบักลุม่ไอซสิ หลงัจากนัน้ ใน พ.ศ. 2560 
กลุม่ตดิอาวธุท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากไอซสิได้เข้ายดึเมืองมา
ราวีทางตอนใต้ของฟิลปิปินส์เป็นเวลานานกวา่ห้าเดือน ผู้คน
นบัร้อยเสียชีวิตและหวาดกลวัวา่ไอซสิอาจพยายามแผข่ยาย
อิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพราะถกูผลกัดนัออกจาก
ซีเรียและอิรัก

เม่ือไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ภยัคกุคามจากการโจมตีในอินโดแปซฟิิก
ของกลุม่ไอซสิและนกัรบตา่งชาตท่ีิมีความเช่ือมโยงกนัซึง่เดนิ
ทางกลบัมาจากซีเรียและอิรักเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้จริง ๆ อยา่งไร
ก็ตาม นบัตัง้แตไ่อซสิปรากฏตวัขึน้ครัง้แรก มาเลเซียได้ปรับใช้
มาตรการตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีประสบความส�าเร็จอยา่งมาก
ด้านการจ�ากดัขอบเขตของภยัคกุคามในลกัษณะดงักลา่วภายใน
ประเทศ ตัง้แต ่พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2560 ทางการมาเลเซียสกดั
แผนการโจมตีครัง้ใหญ่ได้ 19 ครัง้ รวมถงึการโจมตีสถานบนัเทิง
กลางคืนในกรุงกวัลาลมัเปอร์ท่ีล้มเหลว ซึง่จบักมุผู้ ต้องสงสยั
ก่อการร้ายได้มากกวา่ 340 คน เม่ือ พ.ศ. 2556 ทางการจบักมุผู้
ต้องสงสยัได้ 4 ครัง้ ใน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ตวัเลขผู้ ต้อง
สงสยัก่อการร้ายท่ีจบักมุได้มีมากกวา่ 100 คน นอกจากนัน้ ศาล
มาเลเซียนบัวา่ตดิอนัดบัสงูในเร่ืองการพิพากษาลงโทษผู้ ต้อง
สงสยัท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อการร้ายมากท่ีสดุ โดยมีการพิพากษา
และตดัสนิโทษจ�าเลยมากกวา่ 100 คนในรอบ 4 ปีท่ีผา่นมา 

อยา่งไรก็ตาม เหลา่ผู้ เช่ียวชาญตา่งให้ความเหน็วา่เจ้าหน้าท่ี
ทหารและต�ารวจท่ีตอ่สู้กบัภยัก่อการร้ายท่ีลกุลามไปทัว่นีย้งัคง
ต้องเฝ้าระวงัตอ่ไป นกัวิเคราะห์บางสว่นเตือนวา่ ความพา่ยแพ้ครัง้

นักรบต่างชาติ
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สมาชิกกองก�าลงัปฏิบัตกิารพเิศษของมาเลเซียและหน่วยยุทธวธีิต่อต้านการก่อการร้ายขั้นสูง 
ทีเ่รียกว่า วเีอท ี69 มส่ีวนร่วมในการเฉลมิฉลองวนัชาต ิ60 ปีในกวัลาลมัเปอร์  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ



28 IPD FORUM

ย่ิงใหญ่ของไอซสิท่ีมาราวี อาจท�าให้มีนกัรบตา่งชาตริะลอกใหมห่นีตาย
จากฟิลปิปินส์ไปกบดานในประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก นกั
วิเคราะห์ยงักลา่วย�า้วา่ภยัคกุคามตอ่ประเทศมาเลเซียยงัอยูใ่นระดบัสงู

ส�าหรับมาเลเซีย "ผมยกให้กลุม่รัฐอิสลามเป็นภยัอนัดบั 1 ของ 
พ.ศ. 2561 เพราะแนวคิดของกลุม่นีแ้พร่กระจายไปทัว่โลก แม้วา่กลุม่ผู้
มุง่ร้ายไมมี่ดนิแดนเป็นของตวัเองแล้ว แตย่งัคงได้รับการสนบัสนนุจาก
หลายด้านและมีผู้ เหน็อกเหน็ใจมากมาย" นายอยัยบุขา่น ไมดนิ พิท
เชย์ หวัหน้าหนว่ยตอ่ต้านการก่อการร้ายแหง่กรมต�ารวจมาเลเซียกลา่ว
กบัส�านกัขา่วแชนเนล นิวส์เอเชีย เม่ือปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
"เหตกุารณ์ท่ีมาราวีในฟิลปิปินส์เป็นภยัคกุคามใหญ่ท่ีสดุอนัดบัสอง 
เพราะไอซสิก�าลงัแผข่ยายอิทธิพลไปยงัภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ผู้คนเข้าร่วมกบักลุม่เหลา่นี ้(กลุม่ผู้สนบัสนนุไอซสิ) ในฟิลปิปินส์ เพราะ
ใกล้กวา่และเข้าถงึงา่ยกวา่เม่ือเทียบกบัซีเรีย" นายอยัยบุขา่นกลา่ว

ทางการยืนยนัวา่มีชาวมาเลเซียมากกวา่ 50 คนเข้าร่วมกบัไอซสิใน
ซีเรีย ตามการระบขุองนายอยัยบุขา่น โดยตวัเลขท่ีแท้จริงอาจสงูกวา่
นีม้าก กลุม่ไอซสิจดัตัง้หนว่ยยอ่ยในซีเรียท่ีมีช่ือวา่ คาตบิาห์ นซูนัตา
รา ซึง่เป็นหนว่ยท่ีประกอบด้วยสมาชิกชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียท่ี
ย้ายถ่ินฐานไปอยูใ่นภมิูภาคดงักลา่ว โดยทางการประมาณการวา่มีชาว
มาเลเซียอยา่งน้อย 20 คนเสียชีวิตในการตอ่สู้ ท่ีซีเรีย รวมถงึมือระเบดิ
พลีชีพเก้าราย

ในขณะเดียวกนั มีชาวมาเลเซียอยา่งน้อย 5 คนเดนิทางไปยงั
มินดาเนาเพ่ือเข้าร่วมกลุม่ก่อการร้ายนบัจนถงึปลาย พ.ศ. 2560 นาย 
อยัยบุขา่นกลา่วกบัแชนเนล นิวส์เอเชีย อดีตอาจารย์มหาวิทยาลยัชาว
มาเลเซียช่ือ นายมาหมดุ อาหมดั ชว่ยวางแผนและสนบัสนนุเงินทนุ
ให้กบัการโจมตีท่ีมาราวีเป็นมลูคา่มากกวา่ 500,000 เหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 16.2 ล้านบาท) ซึง่เสียชีวิตในเวลาตอ่มาระหวา่งการยิง
ปะทะกบักองก�าลงัทหารฟิลปิปินส์

"การตายของนายมาหมดุอาจท�าให้ไอซสิสญูเสียทอ่น�า้เลีย้งท่ี
ส�าคญัในมินดาเนา" นายรอมเมล บนัลาออย ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ก่อการร้าย ซึง่เป็นผู้น�าสถาบนัวิจยัสนัติภาพ ความรุนแรงและการ
ก่อการร้ายแหง่ฟิลปิปินส์ กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ 
เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 "การตายของนายมาหมดุ อาจสัน่คลอน
การระดมทนุเพ่ือการก่อการร้ายในภมิูภาคอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม ภยั
คกุคามจากการโจมตีของกลุม่ก่อการร้ายอ่ืน ๆ ยงัคงมีอยูร่อบตวั เร่ือง
นีย้งัไมจ่บ"

ชาวมาเลเซียยงัคงเดนิทางไปยงัมินดาเนาอยา่งตอ่เน่ือง นายอยั
ยบุขา่นกลา่ววา่ในชว่งคร่ึงปีแรกของ พ.ศ. 2560 ต�ารวจมาเลเซียจบักมุ
ชาย 16 คนท่ีต้องการเข้าร่วมกบักลุม่อะบซูยัยาฟท่ีสนบัสนนุไอซสิ

ภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ไอซสิพยายามรับสมคัรสมาชิกใหมท่างออนไลน์อยา่งตอ่
เน่ือง ซึง่บางครัง้ได้ผลดีส�าหรับประเทศมาเลเซีย เชน่ ไอซสิได้เผยแพร่
วิดีโอหลายชิน้ในภาษามาเลย์ผา่นชอ่งอลัฮายตั มีเดีย เซน็เตอร์ โดยมี
เป้าหมายในการหาสมาชิกชาวมาเลเซียเพ่ือท�าการโจมตีในมาเลเซีย 
ไอซสิใช้ชอ่งทางสื่อสงัคมอ่ืน ๆ รวมถงึการใช้แอปการสง่ข้อความเข้า
รหสัเพ่ือปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรงให้กบัชาวมาเลเซีย

"แม้แนวคดิรัฐเคาะลีฟะฮ์จะสาบสญูไปนานแล้ว แตปั่จจบุนัไอซิ
สยงัคงแสวงหาประโยชน์จากสื่อสงัคมเพ่ือหาสมาชิกใหม ่เผยแพร่
อดุมการณ์ และปลกุป่ันให้สมาชิกใหม ่ๆ ท�าการโจมตีในประเทศของ
ตน" นายอยัยบุขา่นกลา่วกบัเบอร์นามา ซึง่เป็นส�านกัขา่วของรัฐบาล
มาเลเซีย หลงัจากท่ีปรากฏหลกัฐานวา่มีการจบักมุสมาชิกกลุม่ไอซสิ
สามคนใน พ.ศ. 2560 ในรัฐกลนัตนั ซึง่ต้องสงสยัวา่ก�าลงัวางแผนใช้
ระเบดิแสวงเคร่ืองโจมตีในงานเทศกาลเบทเทอร์เบียร์ เฟสติวลั พ.ศ. 
2560 และเป้าหมายอ่ืน ๆ บริเวณเมืองกลงัวลัเลย์ "คนเหลา่นีไ้ด้รับ
อิทธิพลมาจากอดุมการณ์ดงักลา่ว และเรียนรู้วิธีการท�าระเบดิจาก
เวบ็ไซต์ของไอซสิ" นายอยัยบุขา่นกลา่ว

"อดุมการณ์ของไอซสินบัวนัย่ิงเข้าถงึได้งา่ยโดยไมต้่องไปถงึซีเรีย
หรือสรรหาสมาชิกใหมผ่า่นการพบปะแบบตวัตอ่ตวัอีกตอ่ไป" นายอยั
ยบุขา่นกลา่วกบัเบอร์นามา

ในการตอ่สู้กบัไอซสิทางโลกออนไลน์ มาเลเซียได้จดัตัง้โครงการ
ระดบัภมิูภาคใน พ.ศ. 2559 ซึง่มีช่ือวา่ ศนูย์ปฏิบตักิารตอ่ต้านข้อความ
ปลกุระดมทางดจิิทลั ศนูย์ปฏิบตักิารนีช้ว่ยหยดุยัง้ความพยายามใน
การเข้าถงึผู้คนและการสรรหาสมาชิกของไอซสิและกลุม่ตดิอาวธุอ่ืน ๆ 
ในภมิูภาค นายนาจิบ ราซกั นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในขณะนัน้ กลา่ว
ระหวา่งการปราศรัยในการประชมุสมาคมต�ารวจประชาชาตแิหง่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ 
ตามรายงานของเดอะมาเลย์เมลออนไลน์

"สิง่ส�าคญัคือศนูย์ปฏิบตักิารนีต้้องใช้ประโยชน์จากงานศกึษาวิจยั
ท่ีพิสจูน์ให้เหน็วา่กลุม่ไอซสิไมไ่ด้มี "ความเป็นอิสลาม" ตามท่ีกลา่วอ้าง
ไว้เลยแม้แตน้่อย" นายราซกักลา่ว "นอกจากนี ้สิง่ส�าคญัอีกประการ
หนึง่คือหนว่ยงานก�ากบัดแูลทัง้หมดของเรา ไมว่า่จะเป็นผู้ ชีข้าดทาง
ศาสนาอิสลาม คณะกรรมการสื่อ พลเมืองหนุม่สาวของเราท่ีมีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีมีสื่อสงัคมเป็นองค์ประกอบส�าคญัของ
ชีวิต ทกุฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกนัท�าให้สารท่ีศนูย์ปฏิบตัิการนีส้ง่ออก
ไปสมัฤทธ์ิผล มีความโน้มน้าว และเป็นจริง"

ผู้ เช่ียวชาญตา่งเหน็พ้องร่วมกนัวา่ เน่ืองจากภยัคกุคามบนโลก
ออนไลน์เป็นสิง่ท่ีไร้พรมแดน การแบง่ปันข้อมลูจงึมีความส�าคญัมากขึน้ ทหารเฝ้าระวงัพืน้ทีจ่บัจ่ายส�าคญัในกรุงกวัลาลมัเปอร์หลงัจากออสเตรเลยี

เตอืนว่าผู้ก่อการร้ายอาจก�าลงัวางแผนโจมต ี ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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นายอยัยบุขา่นกลา่ววา่รัฐบาลมาเลเซียและกรมต�ารวจมาเลเซียก�าลงั
ประสานงานกบันานาประเทศเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการแบง่ปันข้อมลู 
โดยจะเปิดโอกาสให้หนว่ยงานตา่ง ๆ สามารถตรวจสอบ ควบคมุตวั 
และสง่ตวันกัรบตา่งชาติเหลา่นีก้ลบัไปยงัประเทศต้นทาง ตามรายงาน
เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ของเวบ็ไซต์ themalaymailonline.com 
"เราต้องแบง่ปันขา่วกรองร่วมกนั มิเชน่นัน้ เราจะตรวจจบัผู้ ต้องสงสยั
ก่อการร้ายได้อยา่งไร" นายอยัยบุขา่นกลา่วถาม

"เรากงัวลเพราะหากไมมี่ข้อมลูขา่วกรอง เราคงไมส่ามารถตรวจ
จบัและเอาชนะการโจมตีของไอซสิได้แนน่อน" นายอยัยบุขา่นกลา่วกบั
เบอร์นามา

 
แนวทางที่สร้างสรรค์
มาเลเซียพิสจูน์ให้เหน็แล้ววา่เป็นประเทศผู้บกุเบกิในการน�ามาตรการ
ตอ่ต้านการก่อการร้ายไปใช้ มาเลเซียเป็นประเทศแนวหน้าด้านการตอ่
ต้านการก่อการร้ายมาเป็นเวลานาน ได้ปรับใช้แนวทางหลายแงม่มุท่ี
ประกอบด้วยกลยทุธ์ หลากหลายรูปแบบ

มาเลเซียเช่ือมัน่มาอยา่งยาวนานวา่ การตอ่สู้กบัผู้ ก่อการร้าย
จ�าเป็นต้องอาศยัแนวทางของสงัคมท่ีด�าเนินไปในทิศทางเดียวกนั นอก
เหนือจากวิธีการแก้ไขภยัคกุคามของหนว่ยงานทหารและต�ารวจ ก่อน
ท่ีจะมีการโจมตีของไอซสิ มาเลเซียได้ปรับใช้แนวทางริเร่ิมตา่ง ๆ เพ่ือ
ลบล้างแนวคิดหวัรุนแรงของบคุคลเพ่ือให้โอกาสกลบัเข้าสูส่งัคมอีก
ครัง้ โครงการตา่ง ๆ ของแนวทางนีด้�าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงศกึษาธิการ พร้อมทัง้อาศยัความร่วมมือจากหนว่ยงาน
ทณัฑสถานและสถาบนัสอนศาสนาตา่ง ๆ จนประสบความส�าเร็จเป็น
อนัดบัต้น ๆ ข้อมลูสถิตท่ีิมีอยูร่ะบ ุในระหวา่ง พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 
2555 มาเลเซียบ�าบดัผู้ ต้องสงสยัคดีก่อการร้าย 229 คนในโครงการ
ตา่ง ๆ และพบวา่ 7 คนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการก่อการร้ายในเวลาตอ่
มา ทางการมาเลเซียวางแผนน�าชาวมาเลเซียท่ีถกูไอซสิปลกูฝังแนวคดิ
หวัรุนแรงเข้ารับการบ�าบดัในโครงการท่ีคล้ายกบัโครงการท่ีชว่ยบ�าบดั
พลเรือนท่ีถกูกลุม่ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ ปลกูฝังแนวคดิหวัรุนแรง

ผู้ เช่ียวชาญแนะน�าวา่ การรณรงค์ขา่วสารสาธารณะและโครงการ
เพ่ือการศกึษาตา่ง ๆ อาจชว่ยหยดุยัง้ไมใ่ห้ผู้คนถกูปลกูฝังแนวคดิหวั
รุนแรง "เราต้องอาศยัความร่วมมือจากหนว่ยงานทางศาสนาเพ่ืออธิบาย
ให้สาธารณชนทราบเก่ียวกบัการบดิเบือนและการตดัทอนเนือ้หาในค�า
สอนบางอยา่งของคมัภีร์อลักรุอาน" นายอยัยบุขา่นกลา่วกบัเวบ็ไซต์
ฟรีมาเลเซียทเูดย์ และกลา่ววา่สถานศกึษาอาจต้องเพ่ิมวิชาตา่ง ๆ ใน
หลกัสตูรเพ่ือแก้ไขภยัคกุความของแนวคิดสดุโตง่

ในท�านองเดียวกนั ก่อนท่ีไอซสิจะปรากฏตวัเม่ือ พ.ศ. 2557 สภา
นิตบิญัญตัขิองมาเลเซียได้ออกกฎหมายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายท่ีปรับให้ทนัสมยัภายใต้พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระท�าผิดด้าน
ความมัน่คงและมาตรการพิเศษ โดยกฎหมายฉบบันีจ้ะเพ่ิมข้อก�าหนด
ส�าหรับการกระท�าผิดและอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อการร้าย
ลงในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ เชน่ พระราชบญัญตัวิา่ด้วย
การกระท�าผิดด้านความมัน่คงและมาตรการพิเศษก�าหนดบทลงโทษ
ส�าหรับการกระท�าท่ีเป็นการสนบัสนนุผู้ ก่อการร้าย การชว่ยเหลือผู้
ก่อการร้าย และการสนบัสนนุเงินให้กบัการก่อการร้าย โดยจะมีโทษ
สถานหนกั ซึง่รวมถงึโทษประหารชีวิตในบางกรณีส�าหรับผู้ ท่ีกระท�า
ความผิดดงักลา่ว 

ตอ่มาใน พ.ศ. 2558 มาเลเซียออกกฎหมายเพ่ิมเตมิเพ่ือเพ่ิมอ�านาจ
ให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสามารถจบักมุและกกัขงัผู้ ท่ีต้องสงสยัวา่เป็นผู้
ก่อการร้าย กฎหมายดงักลา่ว ได้แก่ พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการป้องกนั
การก่อการร้าย และพระราชบญัญตัวิา่ด้วยมาตรการพิเศษเพ่ือจดัการ
กบัการก่อการร้ายในตา่งประเทศ นอกจากนี ้มาเลเซียได้เข้าร่วมคณะ
ท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินระหวา่งประเทศเม่ือ 
พ.ศ. 2559 เพ่ือชว่ยปราบปรามการสนบัสนนุเงินทนุให้กบัผู้ ก่อการร้าย 

นอกจากนี ้มาเลเซียยงัประสานงานกบัออสเตรเลียและประเทศ
อ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือสกดัการสนบัสนนุเงินทนุให้กบั
ไอซสิและกลุม่ก่อการร้ายอ่ืน ๆ คณะกรรมการนีมี้ช่ือวา่ คณะท�างาน
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือการตอ่ต้านการสนบัสนนุเงินให้กบัการ
ก่อการร้าย โดยจะ "ค้นหาและก�าจดัทอ่น�า้เลีย้งของกลุม่ก่อการร้าย
โดยตรง" ด้วยการปิดกัน้ระบบการเงินระหวา่งประเทศของกลุม่ก่อการ
ร้ายและแหลง่ทนุอ่ืน ๆ นายไมเคลิ คีแนน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ยตุธิรรมออสเตรเลีย กลา่วท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ในการประชมุการตอ่ต้านการสนบัสนนุเงินให้กบัการ
ก่อการร้ายครัง้ท่ีสาม ตามการรายงานของหนงัสือพิมพ์ เดอะสเตรตส์
ไทมส์ นายอาห์หมดั ซาฮิด ฮามิดี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ของมาเลเซียกลา่ววา่ "ในการหยดุยัง้เครือขา่ยการก่อการร้ายอยา่งมี
ประสทิธิภาพ เราต้องตดัทอ่น�า้เลีย้งทกุรูปแบบ" ตามรายงานของ เดอะ
สเตรตส์ไทมส์ 

นอกจากนี ้มาเลเซียยงัพฒันาขีดความสามารถด้านการระงบัการ
ก่อการร้ายในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 นายนา
จิบ ราซกั นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในขณะนัน้ ได้ก่อตัง้หนว่ยปฏิบตักิาร
พิเศษแหง่ชาตขิึน้ โดยผสานบคุลากรจากกองทพั ต�ารวจ และหนว่ยงาน
บงัคบัใช้กฎหมายทางทะเลมาเลเซียเพ่ือท�าการตอบสนองเชิงประสาน
งานเก่ียวกบัการก่อการร้าย จากนัน้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตมิาเลเซียประกาศแผนการจดัตัง้หนว่ยตอ่
ต้านการก่อการร้ายแหง่สหพนัธรัฐใหม ่ตามรายงานของ เดอะสเตรตส์
ไทมส์ โดยหนว่ยดงักลา่วจะมีเจ้าหน้าท่ี 500 นาย หรือมากกวา่สองเทา่
ของเจ้าหน้าท่ี 200 นายท่ีถกูดงึตวัมาจากกองก�าลงัในรัฐตา่ง ๆ เพ่ือ
สนบัสนนุหนว่ยตอ่ต้านการก่อการร้ายท่ีมีอยู่

"การจดัตัง้หนว่ยใหมนี่เ้กิดขึน้อยา่งทนัทว่งที โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
เม่ือภยัคกุคามการก่อการร้ายเกิดในภมิูภาคนีบ้อ่ยขึน้ มาเลเซียต้องการ
บคุลากรท่ีผา่นการฝึกฝนมากขึน้ เพ่ือดแูลประเทศให้ปลอดภยัจากกลุม่
แนวคิดหวัรุนแรงและคตนิิยมสดุโตง่ รวมถงึสงครามท่ีปะทะกบักลุม่รัฐ
อิสลาม" แหลง่ข้อมลูกลา่วกบั เดอะสเตรตส์ไทมส์ 

มาเลเซียยงัสนบัสนนุสถาบนัตา่ง ๆ ภายในเขตแดนเพ่ือปราบปราม
ภยัคกุคามดงักลา่ว รวมถงึศนูย์กษัตริย์ซลัมานเพ่ือสนัตภิาพระหวา่ง
ประเทศ และศนูย์ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือตอ่ต้านการ
ก่อการร้าย

แนวทางท่ีครอบคลมุของมาเลเซียเพ่ือตอ่ต้านการก่อการร้ายท�า
หน้าท่ีเป็นแบบอยา่งส�าหรับภมิูภาคเพ่ือการปราบปรามไอซสิ กฎหมาย
ท่ีเข้มงวดของมาเลเซีย การแบง่ปันขา่วกรอง และความพยายามด้าน
การบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งระแวดระวงั ร่วมกบัการตอบโต้ข้อความ
ปลกุระดมทางออนไลน์ การศกึษาท่ีปรับปรุงใหม ่รวมถงึโครงการก�าจดั
แนวคิดหวัรุนแรง ล้วนมุง่แก้ปัญหาการก่อการร้ายจากทกุฝ่าย และชว่ย
ให้เจ้าหน้าท่ีควบคมุกิจกรรมดงักลา่วอยา่งได้ผล  o
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ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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เช่นเดียวกบัมหาอ�านาจจกัรวรรดิยโุรปที่ใช้การ
ทตูแบบนาวกิานภุาพ จีนก็ก�าลงัใช้ความเป็นเจ้าหนีแ้หง่รัฐเพ่ือ
ชกัใยประเทศอ่ืน ๆ ดงัท่ีการสง่มอบทา่เรือเชิงยทุธศาสตร์แฮมบนัโตตา
ของศรีลงักา แสดงให้เหน็ ประเทศตา่ง ๆ ท่ีตกเป็นลกูหนีจ้กัรวรรดยิกัษ์
ใหญ่แหง่ใหมอ่ยา่งจีนเสี่ยงตอ่การสญูเสียสนิทรัพย์ทางธรรมชาตริวมถงึ
อ�านาจอธิปไตยของประเทศ

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ศรีลงักาไมส่ามารถช�าระหนีท่ี้มีภาระ
ผกูพนัเกินควรให้แก่จีน จงึต้องสง่มอบทา่เรือแฮมบนัโตตา ท่ีมีท�าเลทาง
ยทุธศาสตร์ให้แก่ยกัษ์ใหญ่แหง่เอเชียอยา่งเป็นทางการ ซึง่เป็นการได้มา
ซึง่ดนิแดนส�าคญัส�าหรับโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน ซึง่นาย
ส ีจิน้ผิง ประธานาธิบดีจีนเรียกวา่ “โครงการแหง่ศตวรรษ” และเป็นการ
พิสจูน์ให้เหน็ถงึประสทิธิภาพของการฑตูเชิงกบัดกัหนีข้องจีน

การกูยื้มจากรฐับาล
จนีท�าใหแ้หลง่

ทรัพยากรธรรมชาติ
และอ�านาจอธปิไตยของ

ประเทศผูร้บัตกอยูใ่น
ความเสี่ยง

ชาวศรีลงักาหลายร้อยคนประท้วงแผนงานของรัฐบาล เร่ืองการปล่อยเช่าท่าเรือแฮมบันโตตาให้กบักจิการร่วมค้าทีจ่นีเป็นผู้
ควบคุมเพือ่แลกเปลีย่นกบัการกู้ยมืเงนิก้อนใหญ่เพือ่สร้างท่าเรือ  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

นายพรหม เชลลานีย์

จีน
จกัรวรรดินิยมเจา้หนี้
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ย่ิงไปกวา่นัน้ ตามท่ีประสบการณ์ของศรีลงักาแสดงให้เหน็เป็น
ตวัอยา่ง จะเหน็ได้วา่การสนบัสนนุทางการเงินจากจีนสามารถ
ท�าให้ประเทศ “พนัธมิตร” สัน่คลอน แทนท่ีจะเป็นการให้สทิธ์ิหรือ
การกู้ ยืมแบบสมัปทาน จีนให้กู้ ยืมในโครงการใหญ่ท่ีอตัราตลาด
โดยปราศจากความโปร่งใส และการประเมินผลกระทบทางสภาพ
แวดล้อมหรือสงัคมก็ย่ิงน้อยกวา่นัน้มาก ดงัท่ีนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สนั 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ ในขณะนัน้แสดง
ความเหน็เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 วา่ จีนมุง่ก�าหนด “บทบาท
และบรรทดัฐานของตน” ด้วยโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง

ในการเพ่ิมความแขง็แกร่งให้กบัสถานะของตนมากย่ิงขึน้ จีน
กระตุ้นให้บริษัทตา่ง ๆ ของตนประมลูซือ้ทา่เรือท่ีส�าคญัเชิงยทุธศาสตร์
ทัง้หมดเม่ือเป็นไปได้ ทา่เรือไพรีอสัในเมดเิตอร์เรเนียน ซึง่บริษัทจีน
กว้านซือ้ด้วยเงินจ�านวน 436 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.47 หม่ืน
ล้านบาท) จากกรีซท่ีประสบภาวะปัญหาการเงินใน พ.ศ. 2559 จะใช้
เป็น “หวัเรือมงักรหลกั” ของโครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางในยโุรป

จากการใช้อิทธิพลทางการเงินในลกัษณะนี ้จีนมุง่บรรลทุัง้
สองเป้าหมายในคราวเดียว เป้าหมายแรก จีนต้องการแก้ไขก�าลงั
การผลติสว่นเกินภายในประเทศโดยเพ่ิมการสง่ออก เป้าหมายท่ี
สอง จีนคาดหวงัท่ีจะยกระดบัผลประโยชน์เชิงยทุธศาสตร์ รวมถงึ
ขยายอิทธิพลทางการฑตู ครอบง�าแหลง่ทรัพยากรทางธรรมชาต ิสง่
เสริมการใช้เงินตราจีนในตา่งประเทศ และได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวข้องผา่นทางอ�านาจอ่ืน ๆ

วิธีการเข้าครอบครองเหย่ือของจีนท่ีแฮมบนัโตตาเป็นเร่ือท่ีนา่
ขนั ในความสมัพนัธ์กบัประเทศท่ีเลก็กวา่ เชน่ ศรีลงักา จีนเลียน
แบบแนวทางปฏิบตัท่ีิตนเคยตกเป็นเหย่ือในยคุลา่อาณานิคมของ
ยโุรป ซึง่เร่ิมต้นด้วยสงครามฝ่ินเม่ือ พ.ศ. 2382-2403 และสิน้สดุ
เม่ือคอมมิวนิสต์ยดึอ�านาจใน พ.ศ. 2492 ซึง่เป็นชว่งเวลาอนัขมข่ืน
ท่ีจีนเรียกวา่ “ศตวรรษแหง่ความอปัยศ”

ใน พ.ศ. 2540 จีนเรียการฟืน้ฟอู�านาจอธิปไตยเหนือฮอ่งกงหลงั
จากการปกครองของสหราชอาณาจกัรนานกวา่ศตวรรษวา่ เป็นการ
แก้ไขความอยตุธิรรมทางประวตัศิาสตร์ให้ถกูต้อง แตก่ระนัน้ จีน
ก�าลงัสร้างความกดดนัในลกัษณะอาณานิคมรูปแบบใหมข่องฮอ่งกง 
ดงัปรากฏท่ีแฮมบนัโตตา ซึง่เหน็ได้ชดัเจนวา่ ค�ามัน่สญัญาของนาย
สวีา่ด้วยเร่ือง “การคืนอ�านาจครัง้ย่ิงใหญ่แหง่ชาตจีิน” ไมอ่าจรอดพ้น
จากการกดัเซาะอ�านาจอธิปไตยของประเทศท่ีเลก็กวา่

เชน่เดียวกบัมหาอ�านาจจกัรวรรดยิโุรปท่ีใช้การทตูแบบนาวิกานุ
ภาพเพ่ือเปิดตลาดใหมแ่ละลา่อาณานิคม จีนก�าลงัใช้หนีภ้าครัฐเพ่ือ
บีบประเทศอ่ืน ๆ ให้ท�าตามความต้องการของตนโดยไมต้่องยิงปืน
แม้แตน่ดัเดียว ดงัเชน่การท่ีสหราชอาณาจกัรสง่ออกฝ่ินไปยงัจีน ข้อ
เสนอเงินกู้ยืมของจีนคือสิง่เสพตดิ เพราะจีนเลอืกโครงการตามมลูคา่
ทางยทุธศาสตร์ระยะยาว ซึง่อาจได้ผลตอบแทนในระยะสัน้ท่ีไมเ่พียง
พอส�าหรับประเทศตา่ง ๆ เพ่ือจา่ยหนี ้วิธีนีช้ว่ยให้จีนเพ่ิมความได้
เปรียบท่ีสามารถใช้เพ่ือบงัคบัให้ผู้กู้ ยืมแลกเปลีย่นหนีก้บัหุ้นทนุ และ
เป็นการขยายเขตครอบคลมุทัว่โลกของจีนโดยการวางหลมุพราง

บุคลากรของกองทพัปลดแอกประชาชนชาวจนีเข้าร่วมพธีิเปิดฐานทพัใหม่ของจนีในจบูิตเีมือ่เดอืน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยทีจ่นีเคลือ่นก�าลงัพลไปเรียบร้อยแล้ว  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีจ�านวนเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ให้ตกเป็นทาสภาระหนี ้
แม้กระทัง่ข้อตกลงการให้เชา่ทา่เรือแฮมบนัโตตา 99 ปี ก็ยงั

สะท้อนถงึการท่ีจีนเคยถกูบงัคบัให้ปลอ่ยเชา่ทา่เรือตา่ง ๆ ของตน
ให้กบัมหาอ�านาจอาณานิคมตะวนัตก โดยองักฤษเชา่เขตดนิแดน
ใหมจ่ากจีนเป็นเวลา 99 ปี ใน พ.ศ. 2441 ซึง่สง่ผลให้แผน่ดนิใหญ่
ของฮอ่งกงขยายไปร้อยละ 90 อยา่งไรก็ตาม ข้อตกลง 99 ปีก�าหนด
ขึน้เพ่ือชว่ยกู้หน้าเชือ้สายราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจเูพียงเทา่นัน้ 
ในความเป็นจริงเช่ือวา่เป็นการครอบครองโดยถาวร

ในขณะนี ้จีนก�าลงัใช้แนวคดิการปลอ่ยเชา่ของจกัรวรรดริะยะ 
99 ปีในดนิแดนท่ีหา่งไกล ข้อตกลงการเชา่แฮมบนัโตตาของจีน
ได้รับการลงนามในฤดรู้อน พ.ศ. 2560 รวมถงึค�ามัน่สญัญาท่ีจีน
จะลดปริมาณหนีข้องศรีลงักาจ�านวน  1.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 3.6 หม่ืนล้านบาท) ใน พ.ศ. 2558 บริษัทจีนท�าสญัญา
เชา่ 99 ปีท่ีทา่เรือน�า้ลกึดาร์วินของออสเตรเลีย ซึง่เป็นถ่ินฐานของ
นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกามากกวา่ 1,000 นาย ด้วยเงิน 388 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.3 หม่ืนล้านบาท)

ในท�านองเดียวกนั หลงัจากจีบตีูเป็นหนีก้้อนโตจากการยืมเงิน
หลายพนัล้านเหรียญ ใน พ.ศ. 2560 จีนก่อตัง้ฐานทพัตา่งประเทศใน
ประเทศเลก็ ๆ แตมี่ชยัภมิูท่ีดีแหง่นีโ้ดยหา่งออกไปเพียงไมก่ี่ไมล์จาก
ฐานทพัเรือสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นฐานทพัถาวรแหง่เดียวในแอฟริกา จิ

บตีูตกหลมุพรางวิกฤตการณ์หนี ้และไมมี่ทางเลอืกอ่ืนนอกจากให้จีน
เชา่ท่ีดนิในราคา 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 650 ล้านบาท) ตอ่
ปี นอกจากนี ้จีนยงัชิงความได้เปรียบจากเตร์ิกเมนิสถาน ในเร่ืองทอ่
สง่แก๊สธรรมชาต ิซึง่สว่นใหญ่เป็นไปตามข้อก�าหนดของจีน

ประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศตัง้แตอ่าร์เจนตนิาจนถงึนามิเบีย
ไปจนถงึลาว ถกูหลอกให้ตดิดกัหนีจี้น จนต้องจ�าใจเผชิญกบัตวัเลอืก
ท่ีเจ็บปวดเพ่ือหลกีเลีย่งการขาดช�าระหนี ้เคนยาแบกรับหนีส้นิท่ียืม
จากจีนจนตอนนีอ้าจต้องมอบทา่เรือมอมบาซาอนัพลกุพลา่นซึง่เป็น
ทางเข้าสูแ่อฟริกาตะวนัออกให้กบัจีน ดงักรณีของแฮมบนัโตตา

ประสบการณ์เหลา่นีน้า่จะเป็นค�าเตือนวา่โครงการหนึง่แถบ
หนึง่เส้นทางเป็นโครงการลกัษณะจกัรวรรดนิิยม ซึง่มุง่ให้บงัเกิด
ผลตอ่อาณาจกัรกลางท่ีเลา่ขานท่ีสืบตอ่กนัมานาน ประเทศท่ีตก
เป็นทาสหนีข้องจีนมีความเสี่ยงตอ่การสญูเสียทัง้สนิทรัพย์ทาง
ธรรมชาตอินัทรงคณุคา่และอ�านาจอธิปไตยของประเทศ ยกัษ์ใหญ่
แหง่จกัรวรรดใิหมแ่หง่นีมี้หมดัเหลก็ภายใต้ถงุมือก�ามะหย่ีท่ีพร้อม
จะขดูรีดชีวิตของประเทศท่ีเลก็กวา่  o

ภาพประกอบโดย ฟอรมั

ทา่เรอืพาณชิย์และกองทพัเรอืแบบใช้ไดส้องทางของจนี

ท่ีมา: ไฟแนนเชียลไทมส์การใช้ได้สองทาง หมายถงึทา่เรือท่ีจีนเป็นเจ้าของหรือลงทนุท่ีได้รับการยืนยนัหรือวางแผนให้มีสว่นร่วมในการใช้งานทัง้ทางพาณิชย์และทางทหาร

* จีนไมไ่ด้ลงทนุในทา่เรือ แตก่องทพัเรือใช้สถานท่ีของเซเชลส์ในการด�าเนินงานตอ่ต้านการกระท�าอนัเป็นโจรสลดัในมหาสมทุรอินเดีย

** สหรัฐอเมริกาแสดงความกงัวลเร่ืองความเป็นไปได้ในการใช้ทา่เรือดาร์วินท่ีจีนครอบครองเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางทหาร

อาจเป็นได้ยืนยันแลว้ การเขา้เทยีบทา่ของกองทพัเรอื ณ ทา่เรอืที่จนีครอบครอง 
เป็นสิ่งที่เป็นที่จบัตามอง

จีน

ดาร์วนิ **
(ออสเตรเลยี)

เซเชลส ์*

วอลวสิเบย์
(นามิเบีย)

เซาตูเม 
และปรนิซีปี

แนวปะการังรูปวงแหวน 
ในทะเลจนีใต้

กวาดาร์ 
(ปากสีถาน)

จบูีตี

ไพรอีสั 
(กรซี)

แฮมบันโตตา 
(ศรลัีงกา)

บทความนีตี้พิมพ์ซ�า้โดยได้รับอนญุาตจากโปรเจค ซนิดเิคท ซึง่เป็นองค์กรสื่อสากลท่ีตีพิมพ์และ
ขายขา่วค�าวิจารณ์ รวมถงึการวิเคราะห์ประเดน็ส�าคญัตา่ง ๆ ทัว่โลก บทความนีตี้พิมพ์ครัง้แรกใน
เวบ็ไซต์ของโปรเจค ซนิดเิคท เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
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การกลบัคืนถ่ิน

ชาวโรฮีนจา
นกัรณรงค์สทิธิกลา่ววา่ความโปร่งใส

และความปลอดภยั คือหวัใจสูค่วาม

ส�าเร็จของการคืนถ่ิน
เจ้าหน้าท่ี ฟอรมั

ของ
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งค์การหประชาชาตเิรียกคนกลุม่นีว้า่ 

“กลุม่คนท่ีถกูปฏิบตัอิยา่งโหดร้ายท่ีสดุใน

โลก” ชาวมสุลมิโรฮีนจาจากพมา่จ�านวนหลาย

แสนคนซึง่รวมถงึสตรี เดก็ ทารกและผู้สงูอาย ุ

อพยพหนีไปอาศยัอยูใ่นเมืองท่ีเตม็ไปด้วยเตน็ท์

ท่ีพกัในบงักลาเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

กบัทหารและต�ารวจในประเทศบ้านเกิดของตน 

ตามข้อมลูของรัฐบาลบงักลาเทศ ชาวโรฮีนจา

ในบงักลาเทศมีจ�านวนมากถงึ 1 ล้านคนในชว่ง

ปลาย พ.ศ. 2560 ท�าให้คา่ยผู้อพยพรับมือไม่

ไหว และผู้อพยพเร่ิมออกไปอาศยัอยูน่อกคา่ยใน

ท่ีพกัพิงชัว่คราว โดยในบางครัง้ไมมี่สิง่จ�าเป็นใน

การด�ารงชีวิตใด ๆ นอกจากเสาไม้ไผแ่ละผ้าใบ

อยา่งไรก็ดี การแก้ไขหนึง่ในวิกฤตท่ีเร่งดว่นท่ีสดุในภมิูภาคอินโด
แปซฟิิกนีอ้าจท�าได้ส�าเร็จในอีกไมน่าน ในการเจรจาทวิภาคีท่ีก�าลงั
ด�าเนินอยู ่บงักลาเทศและพมา่บรรลขุ้อตกลงเม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 เพ่ือสง่ชาวโรฮีนจากลบัพมา่ โดยจะด�าเนินการในชว่ง
ระยะเวลาสองปี รัฐบาลของทัง้สองประเทศได้แถลงวา่ บงักลาเทศ
จะจดัตัง้คา่ยทางผา่นห้าแหง่ในบริเวณชายแดน และพมา่จะจดัตัง้
ศนูย์รับรองสองแหง่ในฝ่ังพมา่ โดยพมา่ “กลา่วย�า้ถงึความมุง่มัน่ท่ี
จะยบัยัง้การหลัง่ไหลของชาวพมา่ไปยงับงักลาเทศ” แถลงการณ์
ของกระทรวงการตา่งประเทศบงักลาเทศระบุ

ความปลอดภยัส�าคัญกว่าความรวดเร็ว
กลา่วกนัวา่วิกฤตเร่ิมหลงักบฏชาวโรฮีนจาเข้าท�าร้ายดา่นรักษา
ความปลอดภยัของต�ารวจเม่ือวนัท่ี 25 สงิหาคม พ.ศ. 2560 ท�าให้
ฝ่ายทหารโต้ตอบอยา่งรุนแรง องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกลา่ววา่
ชาวมสุลมิโรฮีนจาอยา่งน้อย 6,700 คนเสียชีวิตในเดือนแรกของ

อ

ผู้อพยพชาวมุสลมิโรฮีนจาข้ามพรมแดนไปยงับังกลาเทศใกล้แม่น�า้นาฟ 
ระหว่างเดนิทางไปยงัค่ายผู้อพยพทีห่นาแน่น  เก็ตตีอิ้มเมจ
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การปราบล้าง ซึง่องค์การสหประชาชาตปิระณามวา่เป็นการฆา่ล้าง
เผา่พนัธุ์ ผู้คนมากกวา่ 650,000 คน ได้หลบหนีความรุนแรงตัง้แต่
เกิดเร่ืองการใช้ความรุนแรงมากขึน้ท่ีผา่นมา นบัถงึเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 บงักลาเทศได้รับผู้อพยพชาวโรฮีนจามากกวา่ 1 ล้าน
คนท่ีอาศยัอยูใ่นคา่ยใกล้พรมแดนบงักลาเทศ-พมา่ ตามรายงานใน
หนงัสือพิมพ์ เดอะไทมส์ออฟอินเดีย 

“จนถงึปัจจบุนั เราได้ขึน้ทะเบียนชาวโรฮีนจาแล้ว 1,004,742 คน 
โดยชาวโรฮีนจาได้รับบตัรทะเบียนท่ีมีข้อมลูชีวภาพ" พล.จ. ซยัดร์ู  
ราห์มาน แหง่กองทพับกบงักลาเทศผู้ดแูลโครงการขึน้ทะเบียนกลา่ว 
แตย่งัมีอีกหลายพนัคนท่ีต้องได้ขึน้ทะเบียน

ขณะท่ีความกดดนัท่ีเกิดจากการหลัง่ไหลเข้าประเทศของ
คน 1 ล้านคน ได้ปลกุกระแสความฉกุเฉินของโครงการคืนถ่ิน ผู้
สงัเกตการณ์นานาชาตด้ิานสทิธิมนษุยนชนกลา่ววา่ความปลอดภยั
ของผู้ลีภ้ยัควรเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีสดุ โฆษกข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่
สหประชาชาตกิลา่ววา่ ชาวโรฮีนจาต้องกลบัคืนถ่ิน บนพืน้ฐานความ
สมคัรใจและเม่ือเช่ือวา่ปลอดภยัเทา่นัน้ “เราต้องรับมือกบัความ
ท้าทายส�าคญัอีก” นายองัเดร มาเฮซกิ โฆษกข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่
สหประชาชาตกิลา่วตามการรายงานของส�านกัขา่วรอยเตอร์ “ซึง่รวม
ถงึการตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ชาวโรฮีนจาได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบั
สถานการณ์ในพืน้ท่ีดัง้เดมิ ได้รับค�าปรึกษาเก่ียวกบัสิง่ท่ีตนต้องการ 
และทราบวา่ตนอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยั”

สหรัฐอเมริกาได้แสดงความหว่งกงัวลในลกัษณะเดียวกนั 
“ส�าหรับเราแล้ว เง่ือนเวลาส�าคญัน้อยกวา่การท่ีผู้คนจะสามารถ
กลบับ้านได้อยา่งปลอดภยัและโดยสมคัรใจ” นางเฮเธอร์ นอเอิร์ท 
โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ กลา่ว นางนอเอิร์ทได้ไปเยือน
ภมิูภาคเม่ือ พ.ศ. 2560 และตัง้ข้อสงัเกตวา่เวลาเพียงไมก่ี่เดือนผา่น
ไปตัง้แตช่าวโรฮีนจาหลายคนได้หนีออกจากถ่ินฐานของตน “ดิฉนัคดิ
ไมอ่อกวา่ใครจะรู้สกึปลอดภยั ณ จดุนีห้ากจะต้องกลบับ้าน” นา  
งนอเอิร์ทกลา่วเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ขณะท่ีผู้อพยพแสดงออกถงึความกลวัท่ีจะเดินทางกลบั แตช่าว
โรฮีนจายงัต้องเผชิญหน้ากบัภยัคกุคามอ่ืนหากเลือกท่ีจะอยูใ่นท่ีพกั

เดก็ชาวโรฮีนจามองค่ายผู้
อพยพจากเนินเขาใกล้เขตค็
อกซ์บาซาร์ บังกลาเทศ
รอยเตอร์

บังกลาเทศ

บังกลาเทศ

ธากา

จิตตะกอง

ซิตตเว

แสวงหาที่พักที่ปลอดภัยในบังกลาเทศ

หมู่บ้านที่ถูกท�าลาย 

ในรัฐยะไข่

ข้อมูลหลัก:

ชาวโรฮีนจากหลายแสนคนได้เดินทางออกจากภูมิล�าเนาในรัฐยะ

ไข่ เพ่ือมายังเขตค็อกซ์บาซาร์ในเมืองจิตตะกอง บังกลาเทศ

หมู่บ้านท่ีถูกท�าลาย 288 แห่ง

หมู่บ้านท่ีไม่ได้ถูกท�าลาย 578 แห่ง

10 กิโลเมตร

ท่ีมา: ฮิวแมน ไรท์ วอตช์ 25 สงิหาคม-25 กนัยายน พ.ศ. 2560

ท่ีมา: อลั-จาซีรา
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เดก็ผู้อพยพทีไ่ด้หนีออก
จากพม่าทางเรือก�าลงัเดนิ
ทางไปยงัค่ายผู้อพยพใน
บังกลาเทศทีม่ชีาวมุสลมิ
โรฮีนจานับแสนคนอาศัย
อยู่  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ชัว่คราวตอ่ ภยัหนึง่ท่ีเกิดขึน้โดยรวดเร็วท่ีสดุได้แก่การเจ็บป่วย ยนิูเซฟ
รายงานเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 วา่ได้ตรวจพบอาการป่วยโรค
คอตีบในผู้ ป่วย 4,011 รายในคา่ยผู้อพยพชาวโรฮีนจาในบงักลาเทศ 
นอกจากนี ้ยงัมีผู้ ป่วยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอีก 21 คน การแพร่
ระบาดท�าให้องค์การอนามยัโลก ยนิูเซฟ และกระทรวงสาธารณสขุและ
สวสัดกิารครอบครัวของบงักลาเทศเร่ิมด�าเนินโครงการฉีดวคัซีนส�าหรับ
คนจ�านวนมาก ภายในปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 เดก็ 150,000 
คนท่ีมีอายตุัง้แต ่6 สปัดาห์ถงึ 7 ปี ได้รับวคัซีนรวม ในขณะท่ีเดก็
อีก 166,000 คนท่ีมีอายตุัง้แต ่7-17 ปี ได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
บาดทะยกัและคอตีบระหวา่งการรณรงค์ซึง่ใช้เวลาสามสปัดาห์

โรคคอตีบเกิดจากเชือ้แบค็ทีเรียท่ีตดิเชือ้ท่ีคอและทางเดินหายใจ
ชว่งบน โดยจะแพร่กระจายผา่นการสมัผสัโดยตรงและเม่ือผู้ตดิเชือ้จาม
หรือไอใกล้ ๆ ผู้ อ่ืน โรคดงักลา่วแทบจะหมดไปจากบงักลาเทศแล้วก่อน
หน้านี ้ดงันัน้ การแพร่ระบาดในคา่ยจงึท�าให้ประชาคมแพทย์ไมท่นัตัง้
ตวั ส�านกัขา่วเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรสรายงานวา่ ทางการบงักลาเทศได้
เตรียมพร้อมส�าหรับโรคอ่ืนและได้ด�าเนินการอยา่งรวดเร็วเพ่ือตรวจโรค
อหิวาต์และโรคหดัให้กบัผู้อพยพท่ีมาถงึใหม ่อยา่งไรก็ดี การเกิดโรค
คอตีบซึง่อาจน�าไปสูา่ภาวะหวัใจล้มเหลว อมัพาตและการเสียชีวิตนัน้ 
เป็นเร่ืองท่ีไมไ่ด้คาดคดิ “เราประหลาดใจเม่ือการทดสอบได้ยืนยนัวา่
มีโรคคอตีบในคา่ย โรคดงักลา่วได้หมดไปจากประเทศของเรานานมา
แล้ว” นายอบัดสุ ซาลมั หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีแพทย์ส�าหรับเขตคอ็กซ์บาซาร์ 
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของคา่ยกลา่ว “เรารีบจดัหาวคัซีนจากตา่งประเทศโดยทนัที
เพ่ือตอบสนองความต้องการฉกุเฉินดงักลา่ว”

อตัราการฉีดวคัซีนท่ีสงู หมายความวา่โรคคอตีบหาได้ยากใน
ปัจจบุนัในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของโลก แม้จะเพ่ิงเกิดการแพร่ระบาดในเยเมน

ก็ตาม ส�านกัขา่วเอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรสรายงาน อยา่งไรก็ดี ชาวโรฮีนจา
เกิดโรคดงักลา่วขึน้เพราะมาจากรัฐยะไขซ่ึง่ยากจนและเดก็ ๆ ไมไ่ด้รับ
การฉีดวคัซีน

สิง่ท่ีท�าให้เร่ืองนีย่ิ้งมีความยากล�าบากคือจ�านวนชาวโรฮีนจาในคา่ย
ผู้อพยพท่ีได้เพ่ิมขึน้อยา่งมากแม้จะไมมี่ใครข้ามพรมแดนแล้วก็ตาม 
ตามรายงานของหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือ เซฟ เดอะ ชิลเดรน ระบุ
วา่ ทารก 48,000 คน จะเกิดในคา่ยผู้อพยพโรฮีนจาในบงักลาเทศใน 
พ.ศ. 2561 ส�านกัขา่วแอสโซซเิอดเตด็ เพรส (เอพี) รายงาน ทารกจะ
ต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาด้านสขุอนามยัและความเสี่ยงตอ่การมีโรค
และภาวะขาดสารอาหาร “คา่ยไมมี่ระบบก�าจดัสิง่ปฏิกลูท่ีดีนกั ท�าให้
เกิดโรคตา่ง ๆ เชน่คอตีบ โรคหดัและอหิวาต์ ซึง่ทารกเกิดใหมพ่อพบ
เชือ้เหลา่นีก็้จะอยูใ่นภาวะเปราะบาง” นางเรเชล คมัมิงส์ ท่ีปรึกษาด้าน
สาธารณสขุของเซฟ เดอะ ชิลเดรน ในเขตคอ็กซ์บาซาร์กลา่ว “ท่ีน่ีไมมี่ท่ี
ส�าหรับเดก็เกิดใหม”่

เจ้าหน้าท่ีบงักลาเทศมองเร่ืองการคาดการณ์วา่จะมีทารกเกิด
ใหม ่48,000 คนด้วยความต่ืนตระหนก “เร่ืองนีจ้ะเป็นหายนะท่ีแยม่าก
ส�าหรับเรา” นายพริตนั คมูาร์ ชาวด์เฮอรี รองอธิบดีกรมบริการสงัคม
ของรัฐบาลบงักลาเทศในเขตคอ็กซ์บาซาร์กลา่วตามการรายงานของ
ส�านกัขา่วเอพี “ผมไมส่ามารถจินตนาการได้ และสมองผมก็ไมรู้่วา่จะ
รับมือกบัมนัอยา่งไร”

โอกาสในการได้สัญชาติ
องค์การสหประชาชาตแิถลงวา่ การไมมี่สญัชาตพิมา่เป็นอปุสรรค
ใหญ่ในการโน้มน้าวให้ชาวโรฮีนจากลบัคืนสูภ่มิูล�าเนา โดยชาวโรฮีน
จาจ�านวนมากไมไ่ด้รับสญัชาตแิละถกูจดัโดยรัฐบาลพมา่ให้เป็นผู้ เข้า

ผู้มาใหม่ในค่ายผู้อพยพในเขตคอ็กซ์บาซาร์
บังกลาเทศ ก�าลงันอนกลางวนัหลงัการเดนิ
ทางเพือ่หนีความรุนแรงจากพม่าทีเ่ป็น
ประเทศเพือ่นบ้าน  เก็ตตีอิ้มเมจ

เดก็ 48,000  คน

จะเกดิในค่ายผู้

อพยพโรฮีนจา

ในบังกลาเทศใน 

พ.ศ. 2561
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ประเทศผิดกฎหมายจากบงักลาเทศ ไมใ่ชเ่ป็นชนกลุม่น้อย และชาว
โรฮีนจาจ�านวนมากไมมี่เอกสารระบตุวัตนท่ีออกโดยทางการ

ปัจจบุนั รัฐบาลพมา่กลา่ววา่ชาวมสุลมิโรฮีนจามีสทิธิขอสญัชาติ
หากครอบครัวของตนได้อาศยัอยูใ่นพมา่มาแล้วสองชัว่คน นายข่ินเย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการเข้าเมืองให้ข้อมลูกบัสถานีวิทย ุเรดโิอ ฟรี 
เอเชีย “ข้อก�าหนดคือ ชาวโรฮีนจาต้องมีปู่ ยา่ตายายและพอ่แมท่ี่ได้
อาศยัอยูท่ี่น่ีและเสียชีวิตท่ีน่ี ผู้ขอสญัชาตต้ิองเกิดในพมา่และพดูภาษา
พมา่ได้ รวมถงึแสดงความ
จ�านงขอพ�านกัอยูใ่นพมา่ตอ่ไป 
เป็นต้น” นายข่ินเยกลา่ว

ในพมา่ ชาวโรฮีนจาถกูเรียก
วา่ “ชาวเบงกาลี" (ซึง่หมายถงึ
คนท่ีมาจากบงักลาเทศ) แม้
พวกเขาจะอาศยัอยูใ่นประเทศ
มานานแล้วก็ตาม “ชาวตา่ง
ชาต ิอาทิ ชาวเบงกาลี มีสทิธิขอ
สญัชาตไิด้หากต้องการ" นาย
ข่ินเยกลา่วพร้อมกบัยืนยนัวา่ 
ชาวโรฮีนจาจ�านวนมากถกูพา
มาเป็นแรงงานในพมา่ระหวา่ง
ท่ีองักฤษเป็นเจ้าอาณานิคม
ใน พ.ศ. 2367 จนถงึปีท่ีพมา่ได้
รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ชาว
โรฮีนจามีลกัษณะหน้าตารวมถงึ
วฒันธรรมคล้ายชาวบงักลาเทศ
และอินเดียมากกวา่กลุม่ชนพมา่
ในประเทศพมา่

แม้นายข่ินเยจะกลา่วถงึ
ชว่งเวลาท่ีชาวโรฮีนจาเข้ามา
อาศยัอยูใ่นพมา่ แตน่กัวิชาการ
จ�านวนมากเหน็วา่ชาวโรฮีนจา
สืบสายเลือดมาจากพอ่ค้าชาว
อาหรับและเปอร์เชียท่ีเดนิทาง
ไปยงัพมา่ฝ่ังตะวนัตกมากกวา่ 
1,000 ปีท่ีแล้ว ตามข้อมลูใน
หนงัสือพิมพ์ เดอะวอลล์สตรีท
เจอร์นลั ชาวโรฮีนจาในคริสต์ศตวรรษท่ีแปดอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัร
อิสระในยะไข ่ซึง่ปัจจบุนัเป็นท่ีรู้จกัในนามรัฐยะไขใ่นพมา่ จากคริสต์
ศตวรรษท่ีเก้าจนถงึ 14 ชาวโรฮีนจาได้ซมึซบัศาสนาอิสลามผา่นพอ่ค้า
ชาวอาหรับ ใน พ.ศ. 2327 กษัตริย์แหง่พมา่ชนะสงครามและได้ดนิ
แดนของยะไข ่ท�าให้ชาวโรฮีนจาหลายพนัคนต้องหนีไปยงัเบงกอล 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2367 ถงึ 2485 องักฤษก�าหนดให้พมา่เป็นจงัหวดัของบริติช
อินเดียโดยได้สง่แรงงานโรฮีนจาจ�านวนมากกลบัสูพ่มา่เพ่ือก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ ระหวา่งการรุกรานของญ่ีปุ่ นใน พ.ศ. 2485 
ญ่ีปุ่ นได้ขบัไลฝ่่ายองักฤษออกนอกพมา่ และยงัได้ผลกัดนัให้ฝ่ายกอบ
กู้ เอกราชพมา่โจมตีชมุชนมสุลมิเน่ืองจากมีแนวคดิวา่คนเหลา่นีไ้ด้รับ
ประโยชน์จากการปกครองขององักฤษ

นายข่ินเยอธิบายวา่ ด้วยเหตนีุ ้รัฐบาลพม่าจงึไม่ได้ก�าหนดให้
ชาวโรฮีนจาเป็นชนกลุม่น้อยในพม่า ซึง่เป็นประเทศท่ีมีประชากรร้อย
ละ 90 นบัถือศาสนาพทุธ นายข่ินเยกลา่ววา่ ในระหวา่งการปกครอง
ขององักฤษนัน้ ชาวพม่า “ไม่มีสิทธิท่ีจะปกป้องและบริหารประเทศ
ของตนเอง” ซึง่หมายความวา่ชาวโรฮีนจาไม่เคยได้รับเชิญให้อยู่เคียง
ข้างพลเมืองของประเทศ “ดงันัน้ เว้นแตช่าวโรฮีนจาจะมีสายเลือด
เดียวกบัคนของเรา จงึไม่มีวิธีท่ีพวกเขาจะสามารถได้รับพิจารณา

โดยอตัโนมตัิให้ได้รับสญัชาติ” 
นายข่ินเยกลา่ว

มมุมองนีท้�าให้ผู้อพยพ
ระมดัระวงัเร่ืองการกลบัหรือ
ไม่กลบัประเทศ โดยท่ีการกลบั
ต้องเป็นไปโดยสมคัรใจภายใต้
กฎหมายระหวา่งประเทศ การ
ท�าให้ผู้อพยพกลบัประเทศโดย
ไม่มีสญัชาติอาจเป็นเร่ืองยาก 
“ผมจะกลบัไปอีกครัง้ก็ตอ่เม่ือ
สิทธิและความปลอดภยัของ
เราได้รับการรับประกนัตลอด
ไป” นายฮามิด ฮสุเซน ชาวไร่
ผู้อพยพโรฮีนจาวยั 71 ปีกลา่ว 
ตามข้อมลูส�านกัข่าวรอยเตอร์ 
นายฮสุเซนเคยหนีออกจาก
พม่าครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2535 
และกลบัพม่าในปีถดัมาภาย
ใต้ข้อตกลงการสง่ผู้อพยพ
กลบัคืนถ่ิน และใน พ.ศ. 2560 
ก็ต้องหนีความรุนแรงออกจาก
พม่าอีกครัง้

ทางการพมา่กลา่ววา่ครัง้
นีไ้มเ่หมือนครัง้ก่อน องค์กร
รณรงค์สทิธิมนษุยชนเน้น
วา่การเปิดกว้างในกระบวนการ
สง่กลบัเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะ
คุ้มครองทกุคนท่ีเก่ียวข้อง ขณะ
ท่ีส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยั

แหง่สหประชาชาติไมไ่ด้มีสว่นในการเจรจาข้อตกลงการสง่กลบั นาย
องัตอนีอ ูกแูตรึช เลขาธิการสหประชาชาตกิลา่วกบัผู้สื่อขา่ววา่ เร่ืองนี ้
“เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีต้องมีข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตเิข้ามา
เก่ียวข้องอยา่งเตม็ท่ีในการด�าเนินการ เพ่ือรับประกนัวา่การด�าเนินการ
ดงักลา่วสอดคล้องกบัมาตรฐานตามกฎหมายระหวา่งประเทศ”

นายกแูตรึชกลา่ววา่ ผู้อพยพต้องมีโครงสร้างถาวรส�าหรับการอยู่
อาศยัเพ่ือการมีสขุภาพและสวสัดิการท่ีดี “เราได้พยายามอย่างมาก
ในท�าให้เกิดการปรองดองอย่างเหมาะสม” นายกแูตรึชกลา่ว “สิ่งท่ี
จะแย่ท่ีสดุคือกรณีท่ีเราสง่คนเหลา่นีอ้อกจากคา่ยในบงักลาเทศไปยงั
คา่ยในพม่า โดยให้เขาอาศยัอยู่ในท่ีพกัชัว่คราวเป็นเวลานานและไม่
ได้ใช้ชีวิตปกติ”  o 

“ผมจะกลบัไปอกีคร้ังกต่็อเมือ่สิทธิ

และความปลอดภยัของเราได้รับการ

รับประกนัตลอดไป”
นายฮามิด ฮุสเซน ชาวไร่มุสลิมโรฮีนจา

นายฮามดิ ฮุสเซน ผู้อพยพชาวมุสลมิโรฮีนจาวยั 71 ปี ก�าลงัตดัฟืนที่
ค่ายกตููปาลองในบังกลาเทศ  รอยเตอร์



ความไม่เท่าเทยีม

ทีพุ่่งสูงขึน้

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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ายโทมสั พิเกตตี นกัเศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศส กลา่วหลงัเกิด
การก่อการร้ายเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในกรุงปารีส

วา่ ความไมเ่ทา่เทียมทางสงัคมและเศรษฐกิจมีสว่นในการท�าให้กลุม่
รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย (ไอซสิ) เตบิโตขึน้ สิง่ท่ีนายพิเกตตีประเมินไว้
ดงักลา่วเป็นท่ีมาของการโต้เถียงอยา่งรุนแรง เพ่ิมจากการถกเถียงท่ีมี
อยูแ่ล้วเร่ืองความไมเ่ทา่เทียมในภาพรวมในโลก ใน พ.ศ. 2557 นาย
พิเกตตีได้ท�าให้ผู้คนตระหนกัถงึเร่ืองความไมเ่ทา่เทียมในหนงัสือขาย
ดีของตนช่ือ เงินทนุในศตวรรษทียี่สิ่บเอ็ด โดยมีทัง้คนชอบและไมช่อบ
แนวคดิในหนงัสือเลม่ดงักลา่ว แตท่ัง้สองฝ่ายก็เหน็ด้วยวา่งานเขียน
ดงักลา่วได้เป็นตวักระตุ้นความสนใจในเร่ืองนีท่ี้ไมไ่ด้มีใครเขียนถงึมา
ตัง้แตน่ายจอห์น เมย์นาร์ด คีนส์ นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษได้ตีพิมพ์
ไว้ในหนงัสือช่ือ ทฤษฎีทัว่ไปว่าดว้ยการจ้างงาน ดอกเบีย้ และเงิน ใน 
พ.ศ. 2479

นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีส�าคญัในปัจจบุนั อาทิ นายโรเบร์ิต ชิลเลอร์ นาย
พอล ครูกแมน นายโจเซฟ สตกิลติซ์ และนายโรเบร์ิต รีช ได้เร่ิมสนใจ
เร่ืองความไมเ่ทา่เทียมท่ีมีมากขึน้ตัง้แตว่ิกฤตการเงินใน พ.ศ. 2550-
2551 แตก็่ไมส่ามารถดงึดดูความสนใจของผู้คนได้เทา่นายพิเกตตี 
ความคดิเหน็ของนายพิเกตตีได้เปลี่ยนแปลงการถกเถียงวา่ด้วยความ
ร�่ารวยและความไมเ่ทา่เทียม โดยได้ให้ข้อมลูท่ีเป็นกลางเพ่ือโต้แย้งฝ่าย
ท่ีครอบง�าการถกเถียงเร่ืองความไมเ่ทา่เทียมท่ีบอกวา่ ความไมเ่ทา่เทียม
ไมใ่ชส่ิง่ท่ีเป็นปัญหาในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ตามท่ีศาสตรา
จารย์โรเบร์ิต เวด จากสถาบนัลอนดอนวา่ด้วยเศรษฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์กลา่ว นอกจากนี ้หนงัสือของนายพิเกตตียงัได้ก�าหนดประเดน็
ส�าหรับคนรุ่นถดัไปเก่ียวกบัแงค่ดิในเร่ืองทนุนิยม 

เหตุใดจงึต้องใส่ใจกับความเหล่ือมล�า้ที่เพิ่มขึน้
การถกเถียงเก่ียวกบัความไมเ่ทา่เทียมมีมากขึน้และเข้มข้นขึน้หลงัจาก
ท่ีหนงัสือของนายพิเกตตีกลายเป็นหนงัสือขายดีทัว่โลก แม้แตพ่ระ
สนัตปาปาฟรานซสิเองก็ได้แสดงความเหน็ในเร่ืองนีร้ะหวา่งการกลา่ว 
สนุทรพจน์ตอ่คณะทตูเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 “มีความเสี่ยงท่ีเรา
จะเหน็การเพ่ิมขึน้ของการลา่อาณานิคมทางอดุมการณ์ยคุใหม ่โดยผู้
ท่ีแข็งแกร่งและร�่ารวยกวา่สูผู่้ ท่ียากจนและออ่นแอกวา่” พระสนัตปาปา 
ทรงมีพระด�ารัส

นายพิเกตตีระบวุา่ ความไมเ่ทา่เทียมท่ีเพ่ิมขึน้จะยงัคงนา่กงัวล
เน่ืองจากได้สร้างความเปราะบางทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไว้
ในสงัคม และยงัไมมี่ว่ีแววของการสิน้สดุของประเดน็ดงักลา่ว

ในรายงานความไมเ่ทา่เทียมกนัในโลกประจ�า พ.ศ. 2561 นายพิ
เกตตีและเพ่ือนร่วมงานจากห้องทดลองความไมเ่ทา่เทียมของโลกพบวา่
ตัง้แต ่พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ความไมเ่ทา่เทียมทางรายได้เพ่ิมขึน้อยา่ง
รวดเร็วในอเมริกาเหนือและเอเชีย เพ่ิมขึน้ปานกลางในยโุรป และทรงตวั
ในระดบัสงูในตะวนัออกกลาง แอฟริกาใต้ซาฮารา และบราซลิ คร่ึงหนึง่
ของโลกนีท่ี้อยูใ่นสถานะยากจนท่ีสดุพบวา่รายได้ของตนเองเพ่ิมขึน้สืบ
เน่ืองจากการเตบิโตในระดบัสงูในเอเชีย แตผู่้ ท่ีมีรายได้สงูสดุร้อยละ 
0.1 ยงัคงมีอตัราการเติบโตของรายได้เทา่ได้กบัของประชากรอีกคร่ึง
หนึง่ของโลกท่ีมีรายได้ต�่านบัตัง้แต ่พ.ศ. 2523

การศกึษาเม่ือไมน่านมานีโ้ดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการ
พฒันาทางเศรษฐกิจแสดงให้เหน็วา่ การเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศมีความเช่ือมโยง “ในแงล่บท่ีมีนยัส�าคญัทางสถิต”ิ กบัความ
ไมเ่ทา่เทียมทางรายได้ โดยเฉพาะการเพ่ิมขึน้ 3 จดุโดยเฉลี่ยในดชันี
จีนีส�าหรับประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพฒันา

ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกจิ 

ส่งผลกระทบมากขึน้ต่อ 

ความเส่ียงด้านความมัน่คง

เนือ้หาโดย ดร.มีมี วินน์ เบร์ิด | ภาพโดย รอยเตอร์

น

นักรณรงค์สิทธ์ิในอนิเดยีประท้วงการตดัสินใจของรัฐบาลทีจ่ะมอบเงนิสด
แทนทีจ่ะเป็นอาหารให้กบัคนจน ขณะทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจใช้ปืนฉีดน�า้เพือ่
สลายฝูงชน
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ทางเศรษฐกิจในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา มีความเช่ือมโยงกบัการหดตวัของ
เศรษฐกิจร้อยละ 0.35 ตอ่ปีในขณะเดียวกนั ซึง่เทา่กบัวา่ผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศได้หดตวัลงร้อยละ 8.5 ในชว่งเวลาดงักลา่ว ในหมู่
ประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ
ทัง้หมด 34 ประเทศ หลายประเทศมาจากอินโดแปซฟิิก ซึง่รวมถงึ
ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์

นายคอร์ราโด จีนี นกัสถิตชิาวอิตาเลียน คดิค้นอตัราสว่นจีนีขึน้เม่ือ 
พ.ศ. 2455 ซึง่เร่ิมจากศนูย์ถงึหนึง่ โดยหนึง่หมายถงึความไมเ่ทา่เทียม
สงูสดุ นัน่คือ คนเพียงคนเดียวมีรายได้ทัง้หมด และคนท่ีเหลือในโลก
ไมมี่รายได้เลย

นายบรังโก มิลาโนวิก นกัเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกเตือนวา่ 
“ความมัน่คงในสงัคมและโครงสร้างทางสงัคมจะอยูไ่มไ่ด้ถ้ามีความ
แตกตา่งทางรายได้สงูมาก” ค�าเตือนดงักลา่วได้รับการสนบัสนนุในงาน
วิจยัเม่ือไมน่านมานีน้ายริชาร์ด จี. วิลคนิสนั และนางเคท พิกเก็ตต์ นกั
วิทยาการระบาดชาวองักฤษ กลา่วคือ ย่ิงมีความไมเ่ทา่เทียมเพ่ิมขึน้ 
ทนุทางสงัคมก็จะย่ิงถดถอยลง ค�านิยามของทนุทางสงัคมคือระดบัของ
ความกลมกลืมทางสงัคมและความไว้เนือ้เช่ือใจในสงัคม หากทนุทาง
สงัคมลดลง สงัคมดงักลา่วก็จะมีความเปราะบางและเสี่ยงตอ่ความไม่
สงบและความขดัแย้ง

งานวิจยัชิน้หนึง่เผยวา่ เม่ือเง่ือนไขของความเหลื่อมล�า้ ความไม่
เทา่เทียม และการถกูกีดกนัถกูมองวา่เป็นผลของความไมย่ตุธิรรมท่ีมี
เร่ือยมา ก็จะสามารถเป็นเหตใุห้เกิดแรงอาณภุาพของสญัชาตญาณพืน้
ฐานได้ นกัวิจยัชีววิทยาด้านพฤตกิรรมและวิวฒันาการท่ีมหาวิทยาลยั
เซน็ทรัลวอชิงตนัพบวา่ สญัชาตญาณเก่ียวกบัความเป็นธรรมฝังรากลกึ
อยูใ่นรหสัพนัธกุรรมของมนษุย์ ดงันัน้ จงึเป็นเร่ืองนา่กงัวลเป็นอยา่งย่ิง
หากความไมเ่ทา่เทียมจะถกูมองจาก "ผู้ ไมมี่" วา่เป็นการขาดการเข้าถงึ
โอกาสและทรัพยากรท่ีเป็นธรรม 

การส�ารวจในโครงการส�ารวจทศันคติทัว่โลกของส�านกัวิจยัพิวเม่ือ 
พ.ศ. 2556 เผยวา่ มากกวา่ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบส�ารวจมองวา่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศของตนเอือ้ตอ่คนมีอนัจะกิน ความรู้สกึ
ไม่ยตุิธรรมท่ีเพ่ิมขึน้นี ้กอปรกบัหลกัฐานการเพ่ิมพนูของความไม่เท่า
เทียม ควรเป็นสญัญาณเตือนแก่ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ เช่ียวชาญด้าน
ความมัน่คง อนัเน่ืองมาจากความเช่ือมโยงท่ีชดัเจนไปยงัพฤติกรรม
และความไร้เสถียรภาพท่ีไม่พงึปรารถนา 

นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย
ได้ด�าเนินการศกึษาและเผยแพร่การศกึษาดงักล่าวเม่ือ พ.ศ. 
2539 เก่ียวกบัการวดัความไม่เท่าเทียมทางรายได้และการขาด
เสถียรภาพทางสงัคมและการเมืองใน 70 ประเทศ ตัง้แต่ พ.ศ. 
2503 จนถึง 2528 และพบเช่นกนัว่า ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ท่ี
เพ่ิมขึน้ ส่งผลให้การขาดเสถียรภาพทางสงัคมและการเมืองเพ่ิม
ขึน้เช่นกนั ข้อสรุปดงักล่าวสนบัสนนุงานวิจยัก่อนหน้านีโ้ดยนาย
เท็ด เกอร์ นกัวิจยัด้านรัฐศาสตร์เก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหว่าง
การลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ ความผิดหวงัและการล่วงละเมิด โดย
นายเกอร์เป็นศาสตราจารย์กิตติคณุท่ีมหาวิทยาลยัแมรีแลนด์ผู้ ค้น
พบว่า การลิดรอนเชิงเปรียบเทียบเป็นตวัน�าไปสู่ความคบัข้องใจ
และความผิดหวงั ไม่ใช่ความยากจนโดยสมบรูณ์ การสนบัสนนุเชิง
ประจกัษ์ท่ีอยู่เบือ้งหลงัทฤษฎี “ความผิดหวงั-การก้าวร้าว” ได้แสดง

ว่า ในภาวะแห่งความผิดหวงั มนษุย์ทกุคนมีรหสัชีวภาพเพ่ือตอบโต้
อย่างรุนแรงต่อคนท่ีถกูมองว่ากระท�าผิด 

เป็นท่ีคาดการณ์ได้วา่ ขบวนการตา่ง ๆ อาทิ อลักออิดะห์และไอ
ซิสอาจพยายามใช้ช่องทางความจ�าเป็นขัน้ปฐมภมิูนีภ้ายในชมุชน
ทัว่โลกเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากมมุมองของภาวะชายขอบและ
ความไม่เท่าเทียม ขบวนการแบง่แยกดินแดน กบฏ ความขดัแย้งท่ีใช้
อาวธุ กลุม่ก่อการร้าย และการปะทะกนัอย่างรุนแรงมากมายเหลา่นี ้
ตา่งฉวยโอกาสจากสญัชาตญาณสากลนีเ้พ่ือระดมหาสมาชิกและผู้
ศรัทธาใหม ่

ผลข้างเคียงเพิ่มเตมิ
ขณะท่ีผู้คนโดยทัว่ไปเข้าใจถงึความเช่ือมโยงระหวา่งความไมเ่ทา่
เทียมกนัด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ความไมส่งบในสงัคมและการขาด
เสถียรภาพทางการเมือง แตค่นสว่นใหญ่ไมต่ระหนกัถงึความสมัพนัธ์
ระหวา่งความไมเ่ทา่เทียมกนัด้านสงัคมและเศรษฐกิจและสาธารณสขุ 
ในงานวิจยัเม่ือ พ.ศ. 2547 เร่ืองการวิเคราะห์อภิมานเก่ียวกบัการศกึษา
ด้านระบาดวิทยา ซึง่มีคนมากกวา่ 60 ล้านคนทัว่โลกมีสว่นร่วม นกัวิจยั
จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดสองคนได้แก่ นายเอส.วี. สพุรหมณัยมั และ
นายอิชิโระ คาวาชิ พบวา่มีความเช่ือมโยงระหวา่งความไมเ่ทา่เทียมกนั
และการมีสขุภาพท่ีย�่าแย ่ใน พ.ศ. 2552 นกัระบาดวิทยาชาวองักฤษ
คือนายวิลคนิสนัและนางพิกเก็ตต์ พบหลกัฐานท่ีชีแ้นะวา่ ความไมเ่ทา่
เทียมเก่ียวข้องกบัอตัราการเกิดโรคอ้วน การตัง้ครรภ์ของวยัรุ่น อาการ
ป่วยทางจิต การบริโภคยาเสพตดิเกินขนาด และอตัราการเสียชีวิต 

ดชันีความไม่เท่าเทยีม

ด้านรายได้ทัว่โลก
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ค่าสัมประสิทธ์ิจนีีรายประเทศ*
.25 - .30

.30 - .35

.35 - .40

.40 - .45 

.45 - .50

*ตามข้อมลูของธนาคารโลก พ.ศ.  2558

ค่าสมัประสิทธ์ิจีนีท่ีมีค่าเป็นศนูย์

หมายความวา่ ครัวเรือนทั้งหมดใน

ประเทศเดียวกนัมีรายไดใ้นจ�านวนเท่า

กนั ในขณะท่ีค่าสมัประสิทธ์ิ

.50 - .55

.55 - .60

.60 - .66

ไมมี่ข้อมลู

ผู้อาศัยอยู่ในสลมัรกร้าง
ประท้วงการท�าลายบ้าน
เรือนของตนในเกซอนซิต ี
ประเทศฟิลปิปินส์

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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สามญัส�านกึบอกเราวา่ ผลกระทบของการวา่งงานในระยะยาวอาจ
ก่อให้เกิดความเครียดและอาการซมึเศร้า ในปัจจบุนั วิทยาศาสตร์ได้
แสดงอยา่งไมต้่องสงสยัถงึผลกระทบเชิงลบของความเครียดและอาการ
ซมึเศร้าตอ่สขุภาพกายและสขุภาพจิต นายวิลคนิสนัและนางพิกเก็ตต์
ยงัพบวา่ความไมเ่ทา่เทียมท่ีสงูขึน้เช่ือมโยงกบัอตัราท่ีสงูขึน้ของความ
เป็นปรปักษ์ การฆาตกรรม การเหยียดผิวและการจ�าคกุ ในขณะท่ีระดบั
ความไว้เนือ้เช่ือใจ ทนุทางสงัคม การเรียนดี และโอกาสในการเลื่อนขัน้
ทางสงัคมกลบัลดลง 

ความเท่าเทยีมกันลดลงในเอเชีย
นายพิเกตตีเขียนหนงัสือของเขาท่ีสถาบนัเศรษฐศาสตร์ปารีสจากข้อมลู
ย้อนหลงัเก่ียวกบัรายได้และการกระจายความร�่ารวยท่ีเก็บรวบรวม
จาก 20 ประเทศ ในระยะเวลากวา่สามศตวรรษ ในขณะเดียวกนั 
ธนาคารโลกและธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชียก็ได้รับสญัญาณเตือนภยั
เก่ียวกบัความไมเ่ทา่เทียมท่ีเพ่ิมขึน้ในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วในระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่น
มา ได้ดงึคนจ�านวนมากออกจากความยากจน แตก็่ได้ท�าให้เกิดความ
เหลื่อมล�า้เพ่ิมขึน้ระหวา่งคนรวยและคนจน โดยมีอตัราการสะสมความ
มัง่คัง่ส�าหรับคนรวยเพ่ิมขึน้เร็วกวา่ของคนจนมาก 

ลทัธิทนุนิยมท่ีได้แพร่ขยายไปทัว่เอเชียได้สร้างผู้ชนะและผู้แพ้ในรูป
แบบเศรษฐกิจท่ีพึง่พาตลาดเงินทนุ เง่ือนไขเหลา่นีก้อปรกบัการทจุริต
ท่ีเพ่ิมขึน้ภายในโครงสร้างภาครัฐ มกัจะสร้างการขยายตวัให้กบักลุม่
นายทนุและกลุม่ผกูขาด ซึง่ย่ิงท�าให้เกิดความรู้สกึไมย่ตุธิรรมเพ่ิมขึน้

ในหมูค่นท่ีได้รับการแบง่ปันผลเพียงน้อยนิดจากการเตบิโตและความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความรู้สกึไมเ่ป็นธรรมนีไ้ด้รับการบนัทกึไว้โดย
โครงการส�ารวจทศันคติทัว่โลกของส�านกัวิจยัพิวใน พ.ศ. 2556 กลา่ว
คือ ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบส�ารวจชาวเอเชียกลา่ววา่ ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศของตนเอือ้ตอ่คนร�่ารวย

ย่ิงความไมเ่ทา่เทียมเพ่ิมขึน้ ความชอบธรรมของระบบการเมืองใน
สายตาของ “คนท่ีไมมี่” ก็ย่ิงลดลง เม่ือความไมเ่ทา่เทียมเพ่ิมมากขึน้
ในเร่ืองสีผิว การแบง่แยกกลุม่ชาติพนัธุ์และศาสนา ความขุน่เคืองและ
ความไมพ่อใจก็จะเป็นเหตใุห้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ซึง่
เร่ิมจากการประท้วงโดยสนัตไิปจนถงึอาชญากรรม การก่อสถานการณ์
ไมส่งบ ความรุนแรงทางการเมือง รัฐประหาร ความขดัแย้งท่ีใช้อาวธุ
และการปฏิวตัิ เราได้เหน็กรณีเหลา่นีใ้นอินโดแปซฟิิกและสว่นท่ีเหลือ
ของโลก นายนีล สเมลเซอร์ นกัสงัคมวิทยาชาวอเมริกนั ถกในหนงัสือ
ของตนท่ีช่ือ โฉมหนา้ของการก่อการร้าย: มิติทางสงัคมและจิตวิทยา วา่ 
ความตระหนกัรู้ของความเหลื่อมล�า้ทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นสิง่ท่ี 
“ท�าให้ผู้ ท่ียงัคงถกูกีดกนัในสงัคมคนอ่ืน ๆ เดน่ชดัขึน้และถกูซ�า้เตมิมาก
ขึน้” ผลกระทบของความตระหนกัรู้ดงักลา่วจะเหน็ได้จากตวัอยา่งความ
ขดัแย้งท่ีมีมานานด้านชาตพินัธุ์ในพมา่ และการลกุขึน้ตอ่ต้านรัฐบาลใน
ภาคใต้ของฟิลปิปินส์และไทย 

ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชียและธนาคารโลกไมไ่ด้เป็นเพียงองค์กร
ท่ีกงัวลเก่ียวกบัแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของความไมเ่ทา่เทียมในภมิูภาค 
ใน พ.ศ. 2556 สภาเศรษฐกิจโลกได้ส�ารวจความเหน็จากผู้ เช่ียวชาญ 
1,000 คนจากภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ นกัวิชาการและประชาสงัคม

เดก็เร่ร่อนนอนริมทางในนครมุม
ไบ ประเทศอนิเดยี นักวจิยักล่าว
ว่าความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิที่
น�าไปสู่สภาพเหล่านีอ้าจท�าให้เกดิ
ความไร้เสถยีรภาพทางการเมอืง
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เพ่ือประเมินความเสี่ยง 50 รายการ และขอให้บคุคลเหลา่นีจ้ดัอนัดบั
ความเสี่ยงดงักลา่วตามความนา่จะเป็นและผลกระทบในทศวรรษหน้า 
“ความเหลื่อมล�า้สงูด้านรายได้” ได้รับการจดัให้อยูใ่นอนัดบัท่ี 1 ของ
รายการความเสี่ยง ออ็กแฟม อินเตอร์แนชนันลั ตีพิมพ์รายงานซึง่แสดง
ให้เหน็วา่ คนรวยท่ีสดุในโลกท่ีมีอยูร้่อยละ 1 มีสดัสว่นของความมัง่คัง่
ของในโลกเพ่ิมจากร้อยละ 44 ใน พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 48 ใน พ.ศ. 
2557 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 รายช่ือเศรษฐีพนัล้านในนิตยสาร  
ฟอร์บส์ มีจ�านวน 2,208 คน รวมมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด 9.1 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 296 ล้านล้านบาท) ซึง่เพ่ิมขึน้จากมลูคา่ 
7.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 250 ล้านล้านบาท) ใน พ.ศ. 
2560 “คนรวยท่ีสดุก็ยงัคงรวยมากขึน้ ท�าให้ชอ่งวา่งระหวา่งคนรวยและ
คนอ่ืนกว้างขึน้” นางลยุซา ครอลล์ และนายเคอร์รี เอ. โดแลน ผู้ชว่ย
บรรณาธิการบริหารด้านความมัง่คัง่ท่ีฟอร์บส์มีเดียกลา่ว

ความไม่เสมอภาคที่ก�าลังเพิ่มขึน้ในสหรัฐฯ
สหรัฐฯ ไมพ้่นจากปัญหาความไมเ่ทา่เทียม นายโจเซฟ สติกลติซ์ ชาว
อเมริกนั ผู้ ได้รับรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ถกวา่ ความไมเ่ทา่
เทียมท่ีเพ่ิมขึน้ในเศรษฐกิจท่ีออ่นแอสามารถสร้างวงจรกระแสลบท่ี
แข็งแกร่งขึน้เร่ือย ๆ ได้ “ปัญหาความไมเ่ทา่เทียมไมใ่ชเ่ร่ืองเทคนิคทาง
เศรษฐศาสตร์ แตเ่ป็นปัญหาในทางรัฐศาสตร์เชิงปฏิบตั”ิ นายสตกิลติซ์
กลา่ว ความไมเ่ทา่เทียมทางเศรษฐกิจ “สามารถน�าไปสูก่ารครอบง�า
กระบวนการทางการเมืองโดยกลุม่อภิสทิธ์ิชนเลก็ ๆ ท่ีมีรายได้สงูและ
ความมัง่คัง่” 

อีกนยัหนึง่ ความไมเ่ทา่เทียมทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบัความไมเ่ทา่
เทียมทางการเมืองนัน่เอง นอกจากนี ้นกัเศรษฐศาสตร์บางคน อาทิ นาง
นเูรียล รูบนีิ จากมหาวิทยาลยันิวยอร์กเตือนวา่ “รูปแบบทางเศรษฐกิจท่ี
ไมไ่ด้แก้ปัญหาความไมเ่ทา่เทียมอยา่งเหมาะสม จะต้องเผชิญกบัวิกฤต
ของความชอบธรรมในท่ีสดุ” ความชอบธรรมเป็นฐานให้รัฐบาลท่ีเป็น
ประชาธิปไตยสามารถสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจในสถาบนัและผู้น�า และ
เพ่ือบงัคบัใช้หลกันิตธิรรม

ในยคุท่ีการสื่อสารและการคมนาคมขยายและแพร่กระจายอยา่ง
รวดเร็ว ภาพลกัษณ์และการตระหนกัรู้ของความไมเ่ทา่เทียมระหวา่ง
คนรวยกบัคนจนก�าลงัแทรกซมึเข้าไปในสตสิมัปชญัญะของผู้คน โดย
เฉพาะคนท่ีอยูด้่านลา่งสดุของพีระมิดความมัง่คัง่ เม่ือความมุง่มาด
ปรารถนาของคนเหลา่นีเ้ปลี่ยนแปลงไป พวกเขาอาจไมพ่งึพอใจกบั
ความก้าวหน้าเพียงเลก็น้อยในชีวิตอีกตอ่ไปเพราะรู้วา่มีคนอ่ืนท่ีก�าลงั
กอบโกยอยูม่ากกวา่มาก

 
ความเส่ียงด้านความม่ันคง
ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ เช่ียวชาญด้านความมัน่คงต้องตระหนกัถงึความ
ไมเ่ทา่เทียมท่ีเพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ ในด้านสงัคมและเศรษฐกิจ รายงาน
ความเสี่ยงทัว่โลก พ.ศ. 2555 ของสภาเศรษฐกิจโลกรายงานวา่ “ในการ
คาดการณ์อนาคต ผู้คนมีความรู้สกึวา่ความหวงัลดลงในอตัราสว่นท่ีไม่
เคยมีมาก่อนทัว่โลก” ข้อมลูแบบส�ารวจขององค์การวิจยัแกลลพัเปิดเผย
วา่ ผู้คนทัว่โลกมองวา่มาตรฐานในการใช้ชีวิตลดลง และมีความเช่ือมัน่
ในความสามารถของรัฐบาลน้อยลงในการเปลี่ยนแนวโน้มดงักลา่ว 

นางคริสตีน ลาการ์ด ผู้อ�านวยการบริหารกองทนุการเงินระหวา่ง
ประเทศกลา่วเตือนในค�าปราศรัยท่ีการประชมุวา่ด้วยทนุนิยมท่ีไมท่อด
ทิง้ใครวา่ “ความเหลื่อมล�า้ยงัน�ามาซึง่ความแตกแยก ประวตัศิาสตร์
สอนเราวา่ประชาธิปไตยจะเร่ิมเปราะบางลงหากการตอ่สู้ทางการเมือง
แยกคนออกเป็นพวก "มี" ตอ่สู้กบัพวก "ไมมี่"” ความรู้สกึดงักลา่วจะทวี
ความรุนแรงขึน้และโดนใช้ประโยชน์โดยพวกหวัรุนแรง อาทิ อลักออิ 
ดะห์และไอซสิ ด้วยแรงดงึดดูท่ีนา่หลงใหลและการใช้งานเทคโนโลยีการ
สื่อสารยคุใหมอ่ยา่งมืออาชีพ 

สิง่นีท้�าให้เราย้อนกลบัไปพดูถงึความเป็นไปได้ของทฤษฎีท่ีนาย
พิเกตตีกลา่วไว้ใน พ.ศ. 2558 ในหนงัสือพิมพ์ฝร่ังเศสท่ีช่ือ เลอมงด์ 
กลา่วคือ ไอซสิเตบิโตขึน้เน่ืองจากความไมเ่ทา่เทียมทางด้านสงัคมและ
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ อยา่งสม�่าเสมอ จากการศกึษาวรรณกรรม
และการศกึษาในหลายสาขาท่ีแสดงวา่ การลดิรอนเชิงเปรียบเทียบและ
ความไมเ่ทา่เทียมทางสงัคมและเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงท่ีมีนยัส�าคญั
กบัการก่อความไมส่งบ ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขดั
แย้งท่ีรุนแรง ดงันัน้ ค�าโต้แย้งของนายพิเกตตีดจูะมีความหนกัแนน่ การ
ลดิรอนเชิงเปรียบเทียบและความไมเ่ทา่เทียมเป็นปัจจยัสง่เสริมลทัธิ
สดุโตง่โดยการสนบัสนนุแหลง่ท่ีมาอ่ืนของความคบัข้องใจ โดยสร้าง
ความแตกแยกในสงัคมและการสญูเสียความชอบธรรมส�าหรับระบบท่ี
มีอยู ่ซึง่ก็เป็นสิง่ท่ีเปิดโอกาสให้มีการก่อความไมส่งบและการแสดงออก
ทางการเมืองท่ีรุนแรง ดงันัน้นายพิเกตตีมุง่ไปสูป่ระเดน็ท่ีถกูต้องแล้ว
ในการแนะน�าวา่ กลยทุธ์ท่ีควรใช้แก้ปัญหาไอซสิจะต้องประกอบด้วย
แนวทางการพฒันาสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมและลดชอ่งวา่งทาง
สงัคมและเศรษฐกิจภายในและระหวา่งประเทศตา่ง ๆ  o

หญงิคนหน่ึงขอเงนิ
บริจาคจากคนสัญจร
ไปมาเพือ่สนับสนุนการ
ต่อสู้กบัความยากจน
ของเดก็ในโตเกยีว
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การก�าหนดจุดยนื
ทางยทุธศาสตร์

ภาพประกอบโดย ฟอรมั
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นายสาโรช บานา

อินเดียใน กระแส 
ความขดัแยง้ ของ 
อินโดแปซิฟิก

นายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี (ซ้าย) และนายโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดสีหรัฐฯ สัมผสัมอืกนัระหว่างการประชุมสุดยอดของสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ณ  กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์   ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

อิ
นเดียได้รับความสนใจจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ไมเ่พียงแตใ่นฐานะท่ีเป็นหุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์
เทา่นัน้ แตย่งัเพ่ือการยกระดบัอินเดียในบริบท
ของภมิูรัฐศาสตร์ท่ีก�าลงัเปลี่ยนแปลง

ขณะท่ีนายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ก�าลงัจดุตะเกียงน�า้มนัเพ่ือเฉลมิฉลอง

เทศกาลดวิาลีซึง่เป็นเทศกาลแหง่แสงสวา่งท่ีท�าเนียบขาว
พร้อมชาวอเมริกนัอินเดียหลายคน นายทรัมป์กลา่วช่ืนชม
ชมุชนอเมริกนัอินเดียพร้อมเสริมวา่ตนให้ความส�าคญักบั
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยา่งแข็งแกร่งกบันายนเรนทระ โมที นายก
รัฐมนตรีอินเดีย 

“ขณะท่ีเราเฉลมิฉลองเทศกาลดวิาลี เราก็ขอระลกึถงึชาว
อินเดีย ถ่ินท่ีถือก�าเนิดศาสนาฮินด ูและยงัเป็นประเทศท่ีเป็น
ประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกด้วย” นายทรัมป์กลา่ว “เรา
ยืนยนัวา่เราช่ืนชมชาวอเมริกนัอินเดียและชาวอเมริกนัฮินด ู
เราเหน็คณุคา่และเหน็พวกเขาเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวใหญ่
ชาวอเมริกนั”

นายโมทีเป็นหนึง่ในผู้น�าโลกคนแรกท่ีนายทรัมป์โทรศพัท์
ถงึภายในห้าวนัแรกหลงัพิธีสาบานตนเข้ารับต�าแหนง่
ประธานาธิบดีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ระหวา่งการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ นายทรัมป์แถลงตอ่ผู้สนบัสนนุและ
ผู้บริจาคเชือ้สายอินเดียวา่ตนเป็น “ผู้ ช่ืนชอบอินเดียตวัจริง” 
และยงัเสริมด้วยวา่ “ผมขอเร่ิมด้วยการกลา่ววา่ หากผมได้รับ
เลือกเป็นประธานาธิบดี ชมุชนชาวอินเดียและฮินดจูะมีมิตรแท้
ในท�าเนียบขาว ผมขอรับรองได้เลย”

ความร่วมมือที่เตบิโต
ไมน่านหลงัการเฉลมิฉลองเทศกาลดวิาลี นายทรัมป์ได้สง่นาย
เร็กซ์ ทิลเลอร์สนั ซึง่ด�ารงต�าแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศขณะนัน้ไปเยือนอินเดียเป็นครัง้แรก นางอิวานกา 
ทรัมป์ บตุรสาวและท่ีปรึกษาของนายทรัมป์ก็ไปเยือนอินเดีย
ในอีกหนึง่เดือนถดัมา ผู้แทนพิเศษทัง้สองได้แสดงถงึความ

รู้สกึท่ีนายทรัมป์มีตอ่ความเป็นผู้น�าของอินเดีย โดยบตุรสาวของ
นายทรัมป์ได้น�าคณะผู้แทนสหรัฐฯ ท่ีประกอบด้วยบคุคล 350 คน
ไปเยือนอินเดียเพ่ือเข้าร่วมการประชมุสดุยอดผู้ประกอบการโลก ซึง่
นายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นผู้ เดนิทางมาเป็นประธานเปิดงานท่ีเมือง
ไฮเดอราบดัทางตอนใต้ของอินเดีย ในสนุทรพจน์ท่ีกลา่วตอ่หน้าผู้น�า
ธรุกิจกวา่ 1,500 คนจาก 150  ประเทศในการประชมุสดุยอดนัน้ ซึง่
ร่วมจดัโดยกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ นางอิวานกา ทรัมป์ 
กลา่ววา่ งานนีแ้สดงถงึความเป็นหุ้นสว่นท่ีแข็งแกร่งและความเช่ือม
โยงท่ีไมเ่สื่อมคลายด้านเศรษฐกิจและความมัน่คงระหวา่งอินเดีย
และสหรัฐฯ แม้จะมีความเหน็ไมต่รงกนัในบางเร่ือง อาทิ เร่ืองการ
เคลื่อนย้ายผู้คน ความไมส่มดลุทางการค้า และเร่ืองวีซา่

ขณะเยือนอินเดียระหวา่งการเยือนเอเชีย นายทิลเลอร์สนักลา่ว
ยืนยนัท่ีกรุงนิวเดลีวา่ “ประธานาธิบดีทรัมป์และโมที นายกรัฐมนตรี 
มุง่มัน่มากกวา่ผู้น�าใด ๆ ท่ีเคยมีมาก่อน ท่ีจะสร้างความเป็นหุ้น
สว่นท่ีมองไปข้างหน้าและเป็นประโยชน์ไมเ่ฉพาะส�าหรับประเทศ
ประชาธิปไตยทัง้สองของเรา แตย่งัจะเป็นประโยชน์ตอ่ชาตอิธิปไตย
อ่ืน ๆ ท่ีร่วมมือกนัเพ่ือให้เกิดสนัตภิาพและความมัน่คง” 

“ภมิูภาคแปซฟิิคและมหาสมทุรอินเดียเช่ือมโยงชาตขิองเรา
มาหลายศตวรรษ และเม่ือเรามองไปยงัอีก 100  ปีข้างหน้า เราจะ
เหน็วา่สิง่ส�าคญัคือการคงไว้ซึง่เสรีภาพและการเปิดกว้างของอินโด
แปซฟิิก ซึง่เป็นภมิูภาคท่ีตัง้อยูท่ี่จดุศนูย์กลางของประวตัิศาสตร์ท่ี
เรามีร่วมกนั” นายทิลเลอร์สนักลา่ว 

หลงัจากท่ีได้สรุปวา่สหรัฐฯ และอินเดียเป็นหุ้นสว่นระดบัโลก
ระหวา่งกนัซึง่มีผลประโยชน์ด้านยทุธศาสตร์ท่ีสอดคล้องและก�าลงั
เตบิโต นายทิลเลอร์สนัยืนยนัด้วยวา่ความสมัพนัธ์นีจ้ะสง่ผลไปถงึ
อีก 100 ปีข้างหน้า
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จากบนสุดตามเขม็นาฬิกา: นางอองซาน ซูจ ีทีป่รึกษาแห่งรัฐพม่า (ซ้าย) และนายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี ทกัทายกนัก่อนการประชุมสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ณ กรุงนิวเดล ีเพือ่เฉลมิฉลองความสัมพนัธ์ 25 ปีของกลุ่มประเทศอาเซียนกบัอนิเดยี  ดิแอสโซซิเอทเตด็ เพรส นายชินโซ อา
เบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่่น (ซ้าย) และนายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี ชูมอืหลงัพธิิวางศิลาฤกษ์ของโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในเมอืงอห์ัมดา
บาด ประเทศอนิเดยี ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560  รอยเตอร์  นายล ีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (ซ้าย) และนายนเรนทระ โมท ีนายกรัฐมนตรีอนิเดยี ทกัทายกนั
ก่อนการประชุมทีอ่าคารไฮเดอราบัดในกรุงนิวเดล ีในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2561  รอยเตอร์

นายทิลเลอร์สนัสานตอ่สนุทรพจน์ของนายโมทีท่ีกลา่วตอ่หน้า
รัฐสภาสหรัฐฯ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นการตอบสนุทรพจน์
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนัน้ คือนายบารัก โอบามา ท่ีแสดง
ความกระตือรือร้นท่ีจะน�าอินเดียเข้ามาชว่ยสกดักัน้อิทธิพลท่ีเพ่ิมสงูขึน้
ของจีนในอินโดแปซฟิิก โดยได้ยืนยนัวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ประชาธิปไตยทัง้สองจะเป็นท่ียดึเหน่ียวให้แก่สนัติภาพ ความมัง่คัง่
และเสถียรภาพ “จากเอเชียถงึแอฟริกา และจากมหาสมทุรอินเดียถงึ
แปซฟิิก” การท่ีนายโมทีย�า้ถงึความมุง่มัน่ตอ่เสรีภาพและประชาธิปไตย
ของอินเดียนัน้ เป็นการย�า้เตือนวา่อินเดียได้มอบความเป็นหุ้นสว่นท่ีมี 
ความคดิเชน่เดียวกนักบัรัฐบาลสหรัฐฯ ในภมิูภาคท่ีมีความวุน่วาย
เพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ และยงัเป็นแมแ่บบการพฒันาและความก้าวหน้าแก่
เอเชียท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมของสหรัฐฯ ในท�านองเดียวกนั นายโอบา
มาก็ได้ประกาศให้ความสมัพนัธ์ทวิภาคีกบัอินเดียเป็น “ความเป็นหุ้น
สว่นท่ีส�าคญัอยา่งย่ิงส�าหรับศตวรรษท่ีจะมาถงึ” โดยเรียกอินเดียเป็น 
“ศนูย์กลางอิทธิพลของศตวรรษท่ี 21”

การประชุมสุดยอดอาเซียน
ในการประชมุนอกรอบเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2560 ในระหวา่ง
การประชมุสดุยอดของสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ นายโมทีและนายทรัมป์
ได้หารือถงึความมุง่มัน่ท่ีทัง้สองมีร่วมกนัเก่ียวกบัภมิูภาคอินโดแปซฟิิก
ท่ีเสรีและเปิดกว้าง โดยสญัญาวา่จะสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งกนั
ในฐานะหุ้นสว่นหลกัด้านกลาโหม และตดัสนิใจวา่ทัง้สองประเทศ
ประชาธิปไตยขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกยงัต้องเป็นประเทศท่ีย่ิงใหญ่ด้าน
การทหารด้วย ในฐานะผู้ ซือ้อาวธุรายใหญ่ของโลก อินเดียเป็นผู้น�าเข้า
ยทุโธปกรณ์อเมริกนัรายใหญ่ และยงัด�าเนินการฝึกทางทหารร่วมกบั
สหรัฐฯ มากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ

ผู้น�าทัง้สองได้พบกนัหนึง่วนัหลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีจากประเทศของ
ตนรวมถงึออสเตรเลียและญ่ีปุ่ นได้หารือกนัเพ่ือก�าหนดรูปแบบของ
พนัธมิตรสี่ประเทศท่ีเรียกวา่ เดอะ ควอด หรือกลุม่สี่ประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการธ�ารงให้ภมิูภาคอินโดแปซฟิิก “เสรี เปิดกว้าง และให้
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ทกุคนมีสว่นร่วม” กลุม่สี่ประเทศถกูมองวา่เป็นตวัถ่วงดลุของจีนในเขต
ชายฝ่ัง ซึง่ท�าให้นายเก่ิง สว่ง โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศจีนตอบ
กลบัวา่ ข้อเสนอเชน่นีค้วร “หลีกเลี่ยงการท�าให้เป็นเร่ืองของการเมือง
หรือตดัผู้ ท่ีเก่ียวข้องออก” และไมค่วร ”มุง่เป้าไปท่ีประเทศท่ีสาม”

ก่อนท่ีจะพบกบันายทรัมป์ นายโมทีกลา่ววา่ “ผมต้องการรับประกนั
กบัทา่นวา่ ไมว่า่โลกนีจ้ะคาดหวงัอะไรจากอินเดีย และไมว่า่สหรัฐฯ  
จะคาดหวงัอะไรจากอินเดีย อินเดียได้ท�าทกุอยา่งอยา่งเตม็ท่ีแล้วเพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวงัดงักลา่ว และจะยงัคงท�าเชน่นัน้ตอ่ไป” ก่อน
หน้านี ้นายทิลเลอร์สนัได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ในขณะท่ีจีนก�าลงัก้าวขึน้เป็น
มหาอ�านาจเคียงข้างอินเดีย แตจี่นกระท�าการอยา่งไมมี่ความรับผิด
ชอบพอ และบางครัง้ก็ยงัท�าลายกฎระเบียบระหวา่งประเทศ ซึง่ประเทศ
อยา่งอินเดียยงัปฏิบตัตินในกรอบดงักลา่วเพ่ือคุ้มครองอธิปไตยของ
ชาตอ่ืิน ๆ นายทิลเลอร์สนัเสริมวา่การกระท�าท่ียัว่ยขุองจีนในทะเลจีนใต้
เป็นการท้าทายกฎหมายระหวา่งประเทศโดยตรง

ในสถานการณ์ภมิูรัฐศาสตร์ในปัจจบุนั อินเดียให้ความส�าคญักบั
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในการก�าหนดนโยบายตา่งประเทศ 
โดยได้ท�าการเจรจากบัประเทศหุ้นสว่นมาเป็นเวลา 25 ปี มีปฏิสมัพนัธ์
ในระดบัการประชมุสดุยอด 15 ปี และเป็นหุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์
ของอาเซียนมาแล้ว 5 ปี อินเดียมกัจะมีธรรมเนียมปฏิบตัโิดยการเชิญ
ผู้น�าระดบัประมขุแหง่รัฐหรือหวัหน้ารัฐบาลมาร่วมงานเฉลมิฉลองวนั
ชาตอิินเดียในเดือนมกราคมของทกุปี และได้เชิญผู้น�าอาเซียนทัง้ 10 
ประเทศมาในคราวลา่สดุซึง่ไมเ่คยปรากฏมาก่อน

รัฐบาลอินเดียก�าลงัเจรจากบัอาเซียนเพ่ือขยายแผนการสร้าง
ทางหลวงพิเศษระยะทาง 1,360 กิโลเมตร ซึง่จะเช่ือมอินเดียเข้ากบั
พมา่ ไทย และลาว กมัพชูาและเวียดนาม “เม่ือเราได้เช่ือมโยงกนัแล้ว 
เราจะมีศกัยภาพสงูมาในแงข่องผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ” นาง 
ดาค์ชิตา ดาส รองปลดักระทรวงการคมนาคมบนถนนและทางหลวง
ของอินเดีย “การเช่ือมตอ่จะสร้างรายได้ราว 7 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 2.27 ล้านล้านบาท) ในลกัษณะของสว่นเพ่ิมผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ และราว 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 650 ล้าน
บาท) ในลกัษณะของสว่นเพ่ิมการจ้างงานสะสมภายใน พ.ศ.  2568” 

อาเซียนมีผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศรวมกนัประมาณ 2.56 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 83.2 ล้านล้านบาท) และประชากร
รวม 639 ล้านคน อาเซียนตัง้อยูต่ดิกบัอินเดียและสว่นท่ีเลยอินเดีย
ออกไป ท�าให้สมาชิกบางประเทศมีเขตแดนทางทะเลท่ีตดิกบัอินเดีย 
และมีเขตแดนทางบกร่วมกบัพมา่

กลุม่ประเทศอาเซียนได้รับการก่อตัง้ขึน้ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 
สงิหาคม พ.ศ. 2510 ด้วยการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญา
กรุงเทพ) โดยมีสมาชิกได้แก่ บรูไน พมา่ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทยและเวียดนาม อาเซียนตัง้อยูต่ดิ
กบัชายฝ่ังท่ีมีความไมม่ัน่คงจากการเผชิญหน้ากบัจีนซึง่มุง่มัน่ท่ีจะ
ครอบง�าทะเลจีนตะวนัออกและทะเลจีนใต้รวมถงึพืน้ท่ีอ่ืน ๆ และ
เกาหลีเหนือท่ีไมย่อมใคร และชอบโอ้อวดอาวธุนิวเคลียร์และสร้าง
อิทธิพลจากความคดิ การอ้างอธิปไตยเหนือภมิูภาคดงักลา่วโดย
รัฐบาลจีนได้สร้างความขดัแย้งกบัเวียดนาม ฟิลปิปินส์ มาเลเซียและ
บรูไนเหนือหมูเ่กาะพาราเซลและสแปรตลี และกบัฟิลปิปินส์เหนือแนว
ปะการังสกาโบโรห์ โชล

การจดัวางทางเศรษฐกจิ
รัฐบาลอินเดียยงัพยายามจดัวางวงเงิน 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 3.25 หม่ืนล้านบาท) เป็นเงินกู้ ให้อาเซียนส�าหรับการ
สง่เสริมโครงการท่ีสนบัสนนุความเช่ือมโยงทางทะเล อากาศ ทาง
บก หรือทางดจิิทลั ซึง่สอดคล้องกบัแผนแมบ่ทอาเซียนวา่ด้วย
ความเช่ือมโยง พ.ศ.  2568 ซึง่เก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานท่ียัง่ยืน 
นวตักรรมดจิิทลั ระบบโลจิสตกิส์ไร้รอยตอ่ ความเป็นเลศิในการ
ก�ากบัดแูล และการเคลื่อนย้ายของผู้คน นอกจากนี ้อินเดียยงัได้
จดัตัง้กองทนุพฒันาโครงการตา่ง ๆ มลูคา่ 77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 2.5 พนัล้านบาท) เพ่ือจดัสร้างศนูย์กลางการผลติใน
พมา่ กมัพชูา ลาวและเวียดนาม โดยอินเดียได้ร่วมมือกบัพมา่แล้ว
ในเร่ืองความมัน่คงทางพรมแดน โครงสร้างพืน้ฐาน และการพฒันา
สถาบนั การพฒันาสมรรถนะ และโครงการความเช่ือมโยง

นายทรัมป์เลือกใช้เวทีการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เพ่ือความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจแหง่เอเชียแปซฟิิกท่ีจดัขึน้ท่ีเมืองดานงั 
ประเทศเวียดนาม เพ่ือเน้นย�า้ถงึยทุธศาสตร์ท่ีเพ่ิงเร่ิมขึน้ส�าหรับ
เอเชียท่ีจะมุง่เน้นไปยงัการเพ่ิมความร่วมมือระหวา่งสหรัฐฯ อินเดีย 
ญ่ีปุ่ นและออสเตรเลีย “ผมรู้สกึเป็นเกียรตท่ีิได้แบง่ปันวิสยัทศัน์
ส�าหรับอินโดแปซฟิิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง” นายทรัมป์กลา่วกบัคณะ
ผู้แทน “เราเป็นเพ่ือน หุ้นสว่นและพนัธมิตรร่วมกนัในอินโดแปซฟิิก
มาเป็นระยะเวลานานมาก และเราก็จะเป็นเพ่ือน หุ้นสว่น และ
พนัธมิตรกนัไปอีกยาวนาน” 

อยา่งไรก็ดี นายทรัมป์ไมไ่ด้ให้แนวคดิอยา่งเป็นรูปธรรมเก่ียวกบั
กรอบนโยบายส�าหรับภมิูภาค หรือวิธีการท่ีสหรัฐฯ จะใช้เพ่ือแสดง
บทบาทแตอ่ยา่งใด

รัฐบาลสหรัฐฯ มองเหน็ภยัคกุคามท่ีเร่ิมขึน้ในอินโดแปซฟิิก
จากการท่ีจีนเร่ิมเป็นมหาอ�านาจท่ีไมฟั่งใครและแสดงอ�านาจ
อยา่งไมเ่กรงใจใคร โดยสถานการณ์ดงักลา่วก็เป็นสญัญาณถงึ
การเปลี่ยนแปลงของขัว้อ�านาจในภมิูภาคนัน่เอง ทา่ทีของรัฐบาล
อินเดียก็ยงัคงเป็นทา่ทีท่ีมองโลกในความเป็นจริงเพราะยงัค�านงึถงึ
ความทะเยอะทะยานท่ีเพ่ิมขึน้ของรัฐบาลจีน รวมถงึความสมัพนัธ์
ระหวา่งผลประโยชน์ท่ีขดัแย้งกนัในภมิูภาคซึง่มีความส�าคญั
มหาศาลด้านภมิูยทุธศาสตร์

การชนะเลือกตัง้อยา่งทว่มท้นของนายชินโซ อาเบะ นายก
รัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 จะเป็นเร่ืองส�าคญั 
เน่ืองจากนายอาเบะได้วิพากษ์วิจารณ์การรุกรานของจีนอยา่ง
เปิดเผย และยงัมีความต้องการท่ีจะปรับแก้รัฐธรรมนญูซึง่มุง่เน้น
สนัตภิาพของญ่ีปุ่ นเพ่ือให้ญ่ีปุ่ นสามารถตอบสนองทางการทหารตอ่
สถานการณ์ท่ีก�าลงัเกิดขึน้ในภมิูภาคได้

 ในขณะเดียวกนั จีนได้จดัการประชมุใหญ่สภาพรรค
คอมมิวนิสต์ท่ีไมเ่พียงแตม่อบต�าแหนง่ท่ีถอดถอนไมไ่ด้แก่
ประธานาธิบดี สี จิน้ผิง แตย่งัสื่อถืง “ยคุใหม”่ ของมหาอ�านาจจีน 
และการท�าให้ให้จีนเป็นมหาอ�านาจระดบัโลกภายใน พ.ศ. 2593 

อินเดียเป็นสว่นหนึง่ของการเปลี่ยนแปลงขัว้อ�านาจครัง้ส�าคญั
ของศตวรรษท่ี 21 ในอินโดแปซฟิิก อินเดียยงัคงร่วมมือกบัประเทศ
และองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือสวมบทบาทท่ีส�าคญัมากขึน้ในภมิูภาค โดย
อินเดียได้ก้าวขึน้มาเป็นตวัถ่วงดลุท่ีส�าคญัตอ่จีน  
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ในโลกท่ีเตม็ไปด้วยความท้าทายด้านการสือ่สารนัน้ การสร้างข้อมลู การ
ยืนยนัความถกูต้องและการแพร่กระจายข้อมลูไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของความ
ท้าทายดงักลา่ว การใช้ตวัตรวจจบัดจิิทลั ดาวเทียมพาณิชย์และโดรน 
ท�าให้ข้อมลูท่ีเตม็ไปด้วยเลขศนูย์และหนึง่ล้นแพลตฟอร์มการสือ่สาร 
เทคโนโลยีและกิจกรรมของมนษุย์อ่ืน ๆ เชน่ การระดมคนชว่ยเหลอืทาง
ออนไลน์ อาจขดัเกลาข้อมลูดงักลา่วให้ชว่ยตอบโจทย์และความท้าทายท่ี
เก่ียวข้อง แตบ่อ่ยครัง้ท่ีค�าตอบหายไปในกองข้อมลูขนาดใหญ่

เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีท้าทายมากและเก่ียวพนักบัการให้ความชว่ย
เหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตัโิดยเฉพาะ สว่นเช่ือม
ตอ่ระหวา่งพลเรือนและทหารในภาวะแวดล้อมนีเ้ป็นสิง่ท่ีต้องใสใ่จ
เน่ืองจากความกงัวลท่ีเก่ียวพนักบัผู้ อ่ืนและความมัน่คง อยา่งไรก็ตาม 
หากจะให้มีการด�าเนินการใด ๆ ท่ีมี
ความหมาย ทหารและพลเรือนจะ
ต้องเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในด้านการ
ไว้เนือ้เช่ือใจและการเปิดกว้าง

เม่ือเกิดภยัพิบตั ทหารของโลก
มกัจะเป็นองค์กรท่ีมีทรัพยากรพร้อม
ท่ีจะรับมือมากท่ีสดุ ไมว่า่จะเป็นด้าน
การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การขนสง่ หรือการบญัชาการและ
ควบคมุ มกัจะไมมี่หนว่ยงานพลเรือน
ใดท่ีมีสมรรถนะเทียบเทา่ ด้านลบ
ของทรัพยากรดงักลา่วก็คือ ฝ่าย
ทหารมกัจะปฏิบตักิารภายในบริเวณ
ท่ีก�าหนดชดัเจนและมีแนวกัน้ปกป้อง 
ไมว่า่จะเป็นทางกายภาพหรือทาง
ดจิิทลั มีการเก็บรวบรวมข้อมลูถกูและแบง่ปันข้อมลูเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของทหารโดยไมค่อ่ยค�านงึถงึประโยชน์ของข้อมลู
ดงักลา่วนอกเหนือจากด้านทหาร

ในท�านองเดียวกนั พลเรือนหรือองค์กรด้านมนษุยธรรมก็รวบรวม
และแบง่ปันข้อมลูของตนเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะในระหวา่ง

การด�าเนินการชว่ยเหลือ เชน่ หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรธรุกิจภาคเอกชน 
องค์การนอกภาครัฐ และองค์กรระดบัภมิูภาคและระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในระยะหลงัยงัได้ท�าให้ปัจเจกบคุคลหรือ
คณะท�างานเลก็ ๆ ท่ีใช้เทคโนโลยี สามารถใช้ความสามารถของตนเพ่ือ
ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน โดยบอ่ยครัง้เป็นไปในลกัษณะท่ีไมไ่ด้ตระเตรียมมาก่อน

ผลประโยชน์ร่วมกนั
ประสบการณ์ท่ีแสดงให้เหน็โดยผู้ปฏิบตัิในระหวา่งการประชมุทางทหาร 
ร่วมกบัองค์การสหประชาชาตแิละสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ หรือแม้แตก่ารมีปฏิสมัพนัธ์กบัภาควิชาการ ล้วนชีใ้ห้เหน็
ถงึความแตกตา่งในวิธีการและศกัยภาพของการรวบรวมข้อมลู แตท่กุ

ฝ่ายก็มีความสมคัรใจร่วมกนัหรือมี
ความสามารถในการแบง่ปัน ในทนัที
หลงัจากการเกิดภยัพิบตัขินาดใหญ่ 
ข้อมลูจะหลัง่ไหลมาจากแหลง่ตา่ง ๆ  
อยา่งไมห่ยดุยัง้ ไมว่า่จะมาจากฝ่าย
ทหารในพืน้ท่ีและตา่งประเทศ การ
รวบรวมภาพถ่ายและข้อมลูขา่ว
กรอง องค์การนอกภาครัฐในท้องถ่ิน
ท่ีรวบรวมรายงานโดยตรงจากแหลง่
ขา่วและภาพจากพืน้ท่ี และสื่อสงัคม
ออนไลน์ท่ีให้ข้อมลูผา่นทางทวิตเตอร์ 
เฟสบุ๊ก และแอปอ่ืน ๆ โดยรายงาน
ด้วยตนเองตามเวลาจริง ข้อมลูมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ และกลไก
การแบง่บนัข้อมลูเก่ียวกบัภยัพิบตัิ

โดยเฉพาะปรากฏขึน้บนแอปในท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีนิยมและระบบการแบง่
ปันข้อมลู

ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีจากทัว่โลกพยายามท�าเหมืองข้อมลู
เก่ียวกบัข้อมลูโดยอิสระและผลติเป็นผลติภณัฑ์ออกมา โดยปรากฏเป็น
แผนท่ีพร้อมกบัการจบัต�าแหนง่และยืนยนัจดุเกิดเหตตุา่ง ๆ ผลติภณัฑ์

ความร่วมมือท ี่ดีข ึ้นระหว่างทหาร พลเรือน และองค์กรด้านมนุษยธรรม สามารถช่วยพัฒ
นาการบริหารข้อมูลส�าหรับความพยายามช่วย เหลือและบรรเทาภัยพิบัติ

ข้อมูล
การแบ ่งป ัน

นายโจเซฟ ดี. มาร์ติน

ทหารเนปาลและสหรัฐฯ ช่วยเดก็ ๆ ทีโ่รงเรียนในระหว่างการฝึก
ทวภิาคด้ีานความช่วยเหลอืเชิงมนุษยธรรมและการบรรเทาภยั
พบิัตภิายใต้รหัส แปซิฟิก แองเจล ในกอร์ข่า ประเทศเนปาล 

พลฯ วาเลอรี มอนรอย/กองทพัอากาศสหรัฐฯ



ทหารจนีและสหรัฐฯ ท�างานร่วมกนัระหว่างการฝึกการบรรเทาภยัพบิัตร่ิวมในคุนหมงิ มณฑลยูนนาน  เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ
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ท่ีรวบรวมขึน้นีจ้ะท�าให้กระแสข้อมลูเพ่ิมมาก
ขึน้ไปอีก ซึง่อาจท�าให้มีข้อมลูล้นในขอบเขต
ขนาดมหาศาล

อยา่งไรก็ดี ในขอบเขตท่ีแคบลงก็มีความ
ท้าทายเชน่กนั อากาศยานลาดตระเวนของ
สหรัฐฯ ซึง่ก�าลงับนิเหนือเมืองในการปฏิบตัภิารกิจความชว่ย
เหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิสามารถเก็บ
บนัทกึภาพของความเสียหายได้ในเวลาเพียงชัว่พริบตา ข้อมลู
ลบัเก่ียวกบัภาพดงักลา่วจะถกูน�าออกจากไฟล์ภาพและสง่ให้
กบัประเทศท่ีประสบภยั และจะถกูใสไ่ว้ในระบบตา่ง ๆ อาทิ 
ระบบเครือขา่ยการเข้าถงึของประเทศหุ้นสว่นทัง้หมด (เอแพน) 
ซึง่เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หลงัจาก
นัน้ไมน่าน องค์การนอกภาครัฐในพืน้ท่ีก็จะเข้าไปในพืน้ท่ีเพ่ือท�างานให้
กบัผู้อปุถมัภ์หลกั

ความท้าทายของสถานการณ์นีมี้มากมาย ได้แก่ 
•  ด้วยการสื่อสารท่ีไมส่ามารถท�าได้สมบรูณ์ การวิเคราะห์โดย

เทคโนโลยีเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเพียงพอและ/หรือในการสง่ตอ่ข้อมลูให้ผู้
บริโภคข้อมลูในพืน้ท่ี สว่นมากจะถกูชะลอ

•  การเปิดเผยข้อมลูท่ีไมเ่ป็นความลบัและเส้นเวลาส�าหรับบคุลากร
และยทุโธปกรณ์ของกองทพั อาจเป็นสิง่ท่ีเกินเหตเุน่ืองจากภาพท่ีได้
อาจไมส่�าคญัอีกตอ่ไป

•  หากข้อมลูลบับนภาพของทหารถกูลบและน�าไปใช้งานได้แล้ว 
องค์การนอกภาครัฐอาจไมอ่ยากใช้งานภาพดงักลา่วเน่ืองจากกลวัวา่
จะขดัตอ่หลกัการทางมนษุยธรรมวา่ด้วยความเป็นกลาง โดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีท่ีมีการตอ่สู้  หรือไมก็่ไมไ่ว้ใจข้อมลูหากแหลง่ท่ีมาของข้อมลูถกู
ซอ่นไว้หรือไมส่ามารถยืนยนัได้

ด้วยข้อมลูจ�านวนมากในภาพรวมขนาดใหญ่หรือในภาพเดียว จงึ
เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีจะต้องตระหนกัวา่ ข้อมลูและภาพจะมีประโยชน์ก็ตอ่
เม่ือผู้บริโภคสามารถวิเคราะห์ท่ีจ�าเป็นได้ ตวัอยา่ง
เชน่ หากมีการสบัสนนุด้านการวิเคราะห์อยา่ง
เหมาะสม ภาพของพืน้ท่ีเมืองท่ีได้รับผลกระทบ

อาจตอบสนองความต้องการของหนว่ยงานค้นหาและกู้ภยัในสถานท่ีท่ี
เสียหาย และตอบสนองความต้องการของยนิูเซฟและองค์การนอกภาค
รัฐอ่ืน ๆ ท่ีท�างานเพ่ือเดก็เก่ียวกบัสภาพของโรงเรียน ซึง่ผู้จดัการท่ีพกั
พิงอาจใช้โรงเรียนเดียวกนันีเ้ป็นท่ีพกัพิงส�าหรับผู้ ท่ีพลดัถ่ิน ทีมวิศวกร
สามารถระบสุภาพของถนน สายไฟฟ้า และโรงบ�าบดัน�า้และของเสีย
ได้ บคุลากรทางการแพทย์สามารถระบไุด้วา่ต้องการเตียงเป็นจ�านวน
เทา่ไร นอกจากนี ้รายละเอียดเก่ียวกบัจดุท่ีประชากรไปรวมกนั เชน่
เดียวกบัจ�านวนผู้ เสียชีวิตและผู้ ได้รับบาดเจ็บก็สามารถประเมินให้แนใ่จ
ได้ ไมว่า่จะ 6 หรือ 10 หรือ 100 คนก็จะสามารถดภูาพเดียวกนัและหา
ค�าตอบให้กบัค�าถามของตนได้หากสามารถวิเคราะห์ภาพเพ่ือหาข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งไรก็ดี ก็ยงัมีประเดน็เร่ืองความไว้เนือ้เช่ือใจกบัการแบง่ปัน
ข้อมลูและความท้าทายในอดีต เชน่ ผู้ ท่ีรับหลกัการของฝ่ายทหารบอ่ย
จะได้ยินค�าวา่ “ความจ�าเป็นต้องทราบข้อมลู” หลายคนได้พดูถงึข้อดี
ของการเปลี่ยนมาใช้หลกัการ “ความจ�าเป็นต้องแบง่ปันข้อมลู” แทน แต่
นัน่ก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีต้องถกกนั

ในตวัอยา่งรูป
ถ่ายของเมืองด้าน
บน ความจริงจาก
พืน้ท่ีโดยพนกังาน

ผู้คนก�าลงัรับ
ประทานอาหาร
ในค่ายบรรเทา
อุทกภยัในเบลกอล
ตะวนัตก ประเทศ
อนิเดยี  
รอยเตอร์

ทหารฟิลปิปินส์และสหรัฐฯ ล�าเลยีงอุปกรณ์ยงัชีพ
จากหน่วยเรือระบายพลขนาดใหญ่ของกองทพัเรือ
ฟิลปิปินส์ เพือ่ทดสอบความพร้อมของการบรรเทา
ภยัพบิัตใินระหว่างการฝึกร่วมในจงัหวดัออโรรา ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของฟิลปิปินส์  ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส



องค์การนอกภาครัฐผู้อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีและผู้จดัหาท้องถ่ินจะสามารถ
ให้ความกระจา่งในประเดน็หลายประเดน็ แตก็่ไมมี่กลไกท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ส�าหรับการป้อนข้อมลูให้ระบบกลาง ข้อมลูประเภทอ่ืน ๆ จะสามารถ
เพ่ิมความกระจา่งโดยการซ้อนทบัข้อมลูสื่อออนไลน์ การแสดงภาพถ่าย
ท่ีได้จากแหลง่โดยตรง และแม้กระทัง่การได้ข้อมลูเพ่ิมเตมิจากผู้ มีสว่น
ร่วมทางอินเทอร์เน็ต แตโ่ชคไมดี่ท่ีแม้กระทัง่แนวคดิเร่ืองท่ีจดัเก็บสว่น
กลางส�าหรับข้อมลูด้านภยัพิบตัก็ิเตม็ไปด้วยปัญหาเก่ียวกบัความไว้เนือ้
เช่ือใจ เทคโนโลยี และประเดน็ท่ีวา่ “ไมไ่ด้มาจากท่ีน่ี” จากการนบั  
คร่าว ๆ พบวา่มีระบบ 20 กวา่ระบบท่ีมีให้ใช้งานในสภาพแวดล้อม
แบบเปิด (ซึง่ระบบเครือขา่ยการเข้าถงึของประเทศหุ้นสว่นทัง้หมด 
(เอแพน) ก็เป็นหนึง่ในนัน้) พร้อมระบบอ่ืน ๆ อีกจ�านวนมากในระดบั
ปัจเจกบคุคล

การสร้างความไว้เนือ้เชื่อใจ
สิง่ท่ีเราต้องการคือตวัเร่งเพ่ือขบัเคลื่อนชมุชนพลเรือนและทหารซึง่อทิุศ
ตนให้กบัการชว่ยชีวิตและบรรเทาความทกุข์ยากให้ขยายมมุมองท่ีเก่ียว
กบัการแบง่ปันข้อมลูในทีมงานของผู้ มีสว่นร่วม ตัง้แตค่นท�าดีหนึง่คน
ไปจนถงึหนว่ยปฏิบตักิารฉกุเฉินเบือ้งต้นทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิ
องค์การนอกภาครัฐ และทหารท้องถ่ินและจากตา่งประเทศ

เราอยูใ่นยคุเทคโนโลยีท่ีนา่จะสนันิษฐานได้วา่เร่ืองดงักลา่วเป็นไป
ได้และมีความยัง่ยืน เป็นไปได้ท่ีจะสร้างสภาวะแวดล้อมของการแบง่ปัน
ข้อมลูนอกเหนือจากเพียงระบบเดียว ซึง่จะชว่ยท�าให้การเกิดการแบง่
ปันท่ีไว้ใจได้ไมเ่พียงส�าหรับข้อมลูเทา่นัน้ แตย่งัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการสืบค้นค�าตอบอยา่งมีประสทิธิภาพโดยไมต้่องท�าส�าเนาภาพหรือ

การขอข้อมลูท่ีคนอ่ืนได้ตอบไว้แล้ว
ความท้าทายท่ีมีอยูใ่นตวัเร่ิมท่ีความไว้เนือ้เช่ือใจและมาตรฐาน 

แม้จะมีรากฐานด้านมนษุยธรรมของกลุม่บรรเทาภยัพิบตัท่ีิมีจิตอาสา 
องค์กรอ่ืน ๆ ก็ยงัมกัไมค่อ่ยยอมเช่ือใจกนัและกนั โดยเฉพาะทหารและ
หนว่ยงานภาครัฐ ความสามารถขององค์การนอกภาครัฐท่ีจะสร้างราย
ได้ท่ียัง่ยืน บอ่ยครัง้ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานของความสามารถขององค์การ
เหลา่นัน้ในการให้บริการในสิง่ท่ีจ�าเป็น และการ “ให้” ค�าตอบหรือข้อมลู
ก็อาจท�าให้การมีอยูข่ององค์กรตกอยูใ่นภาวะเสี่ยง ในท�านองเดียวกนั ผู้
จดัหาข้อมลูของภาครัฐบาลก็มกัจะมีตวัตนอยูใ่นโลกท่ีไมค่อ่ยมีความไว้
เนือ้เช่ือใจในการแบง่ปันข้อมลูโดยอิสระ โดยเฉพาะเม่ือศตัรูจริงหรือใน
จินตนาการอาจใช้ข้อมลูนัน้เพ่ือกระท�าการอนัตราย 

องค์กรหนึง่จะแบง่ปันหรือรวบรวมข้อมลู ขา่ว และความรู้จากระบบ
หลายระบบ และจากนัน้ก็ให้ค�าตอบกบัค�าขอจ�านวนมากได้อยา่งไร
นัน้ เป็นค�าถามท่ีมีความท้าทายเป็นอยา่งย่ิง ขณะท่ีระบบข้อมลูขนาด
ใหญ่และปัญญาประดษิฐ์ขยายตวัขึน้ ความท้าทายเหลา่นีส้ามารถแก้
ได้ บางทีองค์กรท่ีนา่ไว้ใจซึง่ไมใ่ชก่องทพัหรือหนว่ยงานด้านมนษุยธรรม 
อาจเติมชอ่งวา่งนีโ้ดยการจดัหาความเช่ียวชาญในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูและการวิเคราะห์ และในขณะเดียวกนัก็รักษาความไว้เนือ้เช่ือใจ
ของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย

ปัญหาไมใ่ชก่ารขาดข้อมลู แตคื่อการขาดการแบง่ปัน การขาดความ
สามารถท่ีจะวิเคราะห์ข้อมลูดบิ การขาดความไว้เนือ้เช่ือใจระหวา่งผู้สร้าง
ข้อมลูและองค์กรท่ีรับข้อมลู และการขาดองค์กรท่ีจะมาเตมิชอ่งวา่งเหลา่
นี ้ความท้าทายแตล่ะอยา่งมีทางออก แตก็่ยงัเป็นความรับผิดชอบของ
ชมุชนท่ีจะตดัสนิใจวา่จะจดัการกบัปัญหาเม่ือไร  o

หน่วยกู้ภยัจากญีปุ่่นช่วยค้นหาในตกึห้อง
ชุดทีพ่งัลงมาหลงัเกดิแผ่นดนิไหวขนาด 
6.4 ในเขตฮัวเหลยีน ทางตะวนัออกของ
ไต้หวนั ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส
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ดร.วเิวียน บาลากริชนัน        

อกี 50 ปีข้างหน้า 
ของสมาคมประชาชาต ิ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ดร.วเิวยีน บาลากริ
ชนัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่าง
ประเทศสิงคโปร์ 
กล่าวในค�าปาฐกถาที่
การประชุมสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) คร้งที ่15 
รอยเตอร์

มาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) มาถงึจดุหวัเลีย้ว
หวัตอ่วนันี ้และไมใ่ชแ่คเ่พราะสมาคม
มีอาย ุ50 ปี แตเ่ป็นเพราะโลกในภาพ
รวมได้เปลี่ยนไป และเราก�าลงัอาศยั

อยูใ่นชว่งเวลาท่ีไมแ่นน่อน 
 ความสมดลุด้านภมิูยทุธศาสตร์ได้เปลี่ยนไปอยา่ง

มาก ไมเ่คยมีมาก่อนในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาตวิา่
คน 2 พนัล้านคนสามารถเข้าถงึโลกออนไลน์และเช่ือม
ตอ่กบัเศรษฐกิจโลกในเวลาเดียวกนั ไมเ่คยมีมาก่อนวา่
คนหลายร้อยล้านคนได้หลดุพ้นจากความยากจนและ
เข้าสูก่ลุม่ชนชัน้กลางท่ีก�าลงัขยายตวั เราได้เหน็การ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ตัง้แต ่พ.ศ. 2521 ในประเทศ
จีน และใน พ.ศ. 2534 ในประเทศอินเดีย ประเทศท่ีมี
อ�านาจทางเศรษฐกิจท่ีก�าลงัขยายตวัก็ต้องหมายถงึ
อิทธิพลทางการทตูและทางการทหารท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้จงึ
ไมต้่องสงสยัวา่ ความสมดลุทางภมิูยทุธศาสตร์รวมถงึข้อ
สนันิษฐานและสมมตฐิานจ�านวนมากท่ีเราเคยเหน็เป็น
ของตาย ก็อาจจะใช้ไมไ่ด้อีกตอ่ไป 

สถาบนัทางเศรษฐกิจและการเมืองก�าลงัถกูตัง้ค�าถาม
อยา่งไมเ่คยมาก่อน และงานในปัจจบุนัก็เสี่ยงตอ่การล้า
สมยั ความท้าทายท่ีแท้จริงไมใ่ชก่ารสร้างก�าแพงหรือการ 
กระจายแบง่ปันความมัง่คัง่ท่ีสะสมมาแตอ่ดีต แตค่วาม
ท้าทายท่ีแท้จริงคือการรับประกนัวา่ผู้คนจะมีทกัษะท่ีถกู
ต้องส�าหรับงานใหม ่และทกุคนสามารถเข้าถงึและรู้จกัวิธี
การท�างานแบบใหมเ่พ่ือให้กลุม่ชนชัน้กลางใหมส่ามารถ
ขยายตวัและไมมี่ใครถกูทิง้อยูเ่บือ้งหลงั

ระเบียบโลกปัจจบุนัก�าลงัถกูแตท่รงโดยการเกิดของ
ตวัแสดงท่ีไมใ่ชรั่ฐ อีกทัง้ยงัมีความท้าทายข้ามพรมแดน 
ซึง่รวมถงึการก่อการร้าย อาชญากรรมไซเบอร์ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปรากฏการณ์ดงักลา่วไมไ่ด้

จ�ากดัอยูเ่พียงในพรมแดนทางภมิูศาสตร์ท่ีชดัเจน และไม่
ได้เกิดขึน้ภายในแนวคดิปกตขิองรัฐชาตแิบบเวสต์ฟาเลีย 
วิธีเดียวท่ีจะจดัการกบัภยัคกุคามข้ามพรมแดนระดบัโลก
นีคื้อการสร้างฉนัทามติและการด�าเนินการระดบัโลก ไม่
วา่จะจดัการกบัปัญหาเร่ืองไซเบอร์ สภาพอากาศหรือการ
ก่อการร้าย สิง่ท่ีก�าลงัเกิดขึน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
คือกรณีการกลบัประเทศภมิูล�าเนาของนกัรบจากอิรักและ
ซีเรีย ซึง่เป็นท่ีท่ีไอซสิ [รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย] ก�าลงัเสีย
พืน้ท่ี เราเหน็นกัรบก�าลงักลบัมาเพ่ิมขึน้ในมาราวีท่ีอยูท่าง
ตอนใต้ของฟิลปิปินส์ และยงัมีแหลง่เพาะผู้ ก่อการร้าย  
อ่ืน ๆ ในภมิูภาคของเรา ใกล้บ้านเราเข้ามา เรายงัเคยเหน็
ชาวสงิคโปร์ในวิดีโอชวนเช่ือให้เข้าร่วมขบวนการของไอ
ซสิ ข้อกงัวลของเราเก่ียวกบัปัญหาในรัฐยะไขก็่ยงัเช่ือมโยง
กบัความวิตกกงัวลวา่ ท่ีพืน้ท่ีนัน้จะกลายเป็นพืน้ท่ีหลบ
ภยัหรือพืน้ท่ีบม่เพาะอีกแหง่หนึง่ส�าหรับพวกแนวคดิสดุ
โตง่และผู้ ก่อการร้าย ดงันัน้ นยัในท่ีนีก็้คือปัญหาเหลา่นี ้
ไมส่ามารถได้รับการแก้ไขเพียงในระดบัท้องถ่ินอยา่งเดียว 
และไมมี่ประเทศใดเพียงประเทศเดียวท่ีจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้เพียงล�าพงั ยงัต้องมีความพยายามสว่นรวมใน
การจดัการกบัความท้าทายเหลา่นี ้กระบวนการพหภุาคี
ระดบัโลก ไมว่า่จะเป็นกฎหมายทะเล การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศ การดแูลมรดกทางธรรมชาตขิองมวล
มนษุยชาต ิสิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีมีความส�าคญัเพ่ิมขึน้ 
เราต้องการแนวทางแบบนี ้กลา่วคือ การเคารพกนัและกนั
ในระดบัพหภุาคี การพึง่พาอาศยัและความร่วมมือกนั 

เหนือกาลเวลา 
ท้ายท่ีสดุ อาเซียนก็ต้องจดัการกบัความท้าทายภายในของ
ตนเอง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศมีความหลากหลายทัง้
ในแงร่ะบบการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม ในความเป็นจริง 
ข้าพเจ้าคดิวา่กลุม่ประเทศนีน้า่จะเป็นกลุม่ท่ีมีความหลาก
หลายมากท่ีสดุในโลก เรามี 10 ประเทศท่ีแตกตา่งกนัมาก
ทัง้ในเร่ืองขนาด ประชากร และศาสนา มีระบบการเมืองท่ี
เร่ิมตัง้แตก่ษัตราธิปไตยแบบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ จนถงึ
ประชาธิปไตย และการปกครองโดยทหาร 

หลายคนได้เคยตัง้ค�าถามเก่ียวกบัการท่ีอาเซียนชอบ
ใช้ฉนัทามตแิละการแสวงหาฉนัทามต ิและสงสยัวา่การ
ใช้ฉนัทามตเิป็นความผิดปกตหิรือเป็นการตัง้ใจให้เป็น
เชน่นัน้ ในความเป็นจริงแล้ว มนัคือความตัง้ใจให้เป็น
เชน่นัน้ วิธีการออกแบบมาเชน่นีก็้เป็นเพราะความหลาก
หลายภายในอาเซียน และฉนัทามตก็ิเป็นวิธีการให้องค์กร
สามารถเดนิหน้าตอ่ไปได้ โดยวิธีการนีจ้ะท�าให้มัน่ใจได้
วา่สมาชิกทกุประเทศไมว่า่จะมีขนาดเทา่ไร การเมืองและ
ระดบัการพฒันาเป็นอยา่งไร ก็จะมีเสียงเทา่กบัประเทศ
อ่ืน หรือถ้ามองในทางกลบักนัก็คือ สมาชิกทกุประเทศมี
สทิธิยบัยัง้ 

ฉนัทามตบีิบให้เรามีมมุมองกระจา่งในระยะยาวเก่ียว
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) เช่ือมมอืเข้า
ด้วยกนัในลกัษณะ “แบบ
อาเซียน” ทีพ่ธีิเปิด
การประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศของอาเซียนที่
ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฟิลปิปินส์ ณ  กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลปิปินส์ จาก
ด้านซ้าย นายอนิฟาห์ อา
มนั จากมาเลเซีย นาย
จ่อ ตนิ จากพม่า นาย
ดอน ปรมตัถ์วนัิย จาก
ไทย นายฝ่าม บิ่งห์ มงิห์ 
จากเวยีดนาม นายอลนั 
ปีเตอร์ กาเยตาโน จาก
ฟิลปิปินส์ ดร.วเิวยีน บา
ลากริชนันจากสิงคโปร์ เป
ฮิน ดาโต๊ะ ลมิ จ๊อก เซง 
จากบรูไน นายปรัก สุคน 
จากกมัพูชา นางเรตโน 
มาร์ซุด ีจากอนิโดนีเซีย 
นายสะเหลมิไซ กมมะสิด 
จากลาว และเลขาธิการ
อาเซียน นายเล เลอืง มญิ
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

กบัผลประโยชน์ของชาตขิองเรากบัผลประโยชน์ของ
ภมิูภาคซึง่ย่ิงใหญ่กวา่ในระยะยาวเชน่กนั ในแงห่นึง่ 
กระบวนการบรรลฉุนัทามตซิึง่ช้ากวา่และยุง่ยากกวา่
นัน้ ท�าให้เราสามารถเข้าถงึทางออกท่ียัง่ยืนได้มากกวา่ 
เพราะเราทราบวา่เม่ือเราได้ลงนามแล้ว ทกุฝ่ายได้
ไตร่ตรองอยา่งถ่ีถ้วน ได้คดิถงึสิง่ท่ีจะเกิดขึน้หมดแล้ว 
และได้ตกลงยอมรับท่ีจะสนบัสนนุการตดัสนิใจของกลุม่ 
ฉนัทามตเิป็นสิง่ท่ีอาเซียนตัง้ใจใช้ และเป็นรากฐานของ
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของอาเซียน อยา่งไรก็ดี 
ค�าถามท่ีส�าคญัมากก็คือ เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดเหตกุารณ์
และปัญหาขึน้ ประเทศสมาชิกจะสามารถยอมลดผล
ประโยชน์ของตนได้มากสดุเทา่ใดเม่ือต้องมองภาพกว้าง
ของผลประโยชน์ของภมิูภาคในระยะยาว

แม้เราจะต้องเผชิญหน้ากบัความท้าทายทัง้จาก
ภายในและภายนอก ข้าพเจ้าก็ยงัมองโลกในแงดี่วา่ 
อนาคตของเรายงัคงสวา่งไสวอยูใ่นอีก 50 ปีข้างหน้า

และเราก็ควรระลกึวา่ ประเทศสมาชิกทัง้ห้าท่ีได้ก่อ
ตัง้อาเซียนคือประเทศท่ีไมไ่ด้เป็นคอมมิวนิสต์ ด้วยการ
รวมตวักนัและการอยูร่่วมกนัโดยสนัตใินชว่งสองสาม
ทศวรรษแรกท่ีต้องเผชิญวิกฤต รวมถงึเวลาในการลงทนุ
ในโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทนุในประชากร และในสร้าง
ระบบเศรษฐกิจท่ีเปิดกว้าง รวมถงึระบบการค้าและการ
เปิดเสรี เป็นสิง่ท่ีท�าแล้วสง่ผลดี ในความเป็นจริงแล้ว เรา
ท�าสิง่ท่ีเหนือกาลเวลาในขณะนัน้ ในวนันี ้เราเรียกสิง่นี ้
วา่ โลกาภิวตัน์ ในวนันี ้เกือบทกุภมิูภาคในโลกตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานดงักลา่ว แตด่งัท่ีข้าพเจ้ากลา่วไว้ก่อนหน้านีก็้คือ 
ยงัมีค�าถามเก่ียวกบัข้อจ�ากดัของระบบโลกาภิวตัน์  
เราต้องให้ความดีความชอบกบัอาเซียนในฐานะท่ีเป็นผู้

ป้องกนัมิให้เกิดสงครามระหวา่งสมาชิกผู้ ก่อตัง้ ซึง่รวม
ถงึในเวลาตอ่มาเชน่กนัเม่ือเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิก
ใน พ.ศ. 2538 ลาวและเมียนมาร์ [พมา่] ใน พ.ศ. 2540 
และกมัพชูาใน พ.ศ. 2542 ประเดน็ท่ีข้าพเจ้าต้องการชี ้
ให้เหน็ก็คือ ไมเ่คยมีความขดัแย้งท่ีร้ายแรง สงครามหรือ
การสู้รบระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน และในวนันีแ้ละ
ยคุนี ้เราควรต้องเฉลมิฉลองข้อเทจ็จริงดงักลา่ว

 นอกจากนี ้เรายงัควรระลกึด้วยวา่ การรณรงค์ด้าน
การทตูในระดบัสงูสดุของอาเซียนเกิดขึน้หลงัจากท่ี
เวียดนามได้แทรกแซงกมัพชูาใน พ.ศ. 2522 อาเซียน
ก�าลงัวา่ยน�า้ต้านกระแสความคดิดัง้เดมิขององค์การ
สหประชาชาตใินขณะนัน้ อยา่งไรก็ดี อาเซียนก็ยงัคง
เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัและยงัหยิบยกประเดน็ส�าคญัวา่ 
เราไมไ่ด้ทนหรือปลอ่ยให้มีการแทรกแซงจากตา่งประเทศ 
และเราต้องการแสดงสทิธิในการก�าหนดความมุง่มัน่
ส�าหรับประเทศสมาชิกของเรา เชน่เดียวกบัท่ีข้าพเจ้า
กลา่วไว้ นัน่คือการต้านกระแสความคดิดัง้เดมิ ซึง่เป็น
สิง่ท่ีเราท�าท่ีเหนือกาลเวลา แตเ่ราก็ประสบความส�าเร็จ 
และเม่ือสงคราวเยน็จบลง ซึง่ท�าให้อาเซียนเร่ิมขยาย
ขอบเขตออกไป ประเดน็ก็คือ การก่อตัง้อาเซียน การ
เตบิโตของอาเซียน และความท้าทายของอาเซียน ล้วน
แตเ่ช่ือมโยงไปยงัสิง่ท่ีเกิดขึน้ในระดบัโลกเสมอ

เอกภาพและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
ดงัน้น เราจงึกลบัมาท่ีประเดน็ท่ีวา่เราต้องมีฉนัทามต ิ
และความจ�าเป็นในการมีเอกภาพเพ่ือธ�ารงรักษาความ
เป็นศนูย์กลางของอาเซียน และความส�าคญัของอาเซียน
ในโลก ก็เป็นเร่ืองท่ียงัคงมีความส�าคญัเสมอ เราจ�าเป็น



58 IPD FORUM

* นายลี เซียน ลงุ นายกรัฐมนตรีสงิคโปร์ กลา่วเม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แนะน�าวาระท่ีสงิคโปร์ให้ความ
ส�าคญัในโอกาสท่ีสงิคโปร์จะด�ารงต�าแหนง่ประธานอาเซียน 
ดร. วิเวียน บาลากริชนนั กลา่วย�า้เร่ืองดงักลา่วในค�า
ปาฐกถาท่ีการประชมุอาเซียนคร้งท่ี 15 เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560

มุ่งเน้นการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
เราหวงัท่ีจะจดัตัง้เครือขา่ยเมืองอจัฉริยะ
อาเซียน ซึง่จะเช่ือมโยงผู้คนและระบบ
เศรษฐกิจแบบไร้รอยตอ่ และจะชว่ยกระตุ้น
แนวคิดและหนทางแก้ไขปัญหาให้ไหลเวียน
ทัว่ทัง้ภมิูภาค  

สร้างความยืดหยุ่น
เราหวงัท่ีจะสร้างและสง่เสริมความ
ยืดหยุน่โดยรวมเพ่ือสู้กบัภยัคกุคามร่วม
กนั อาทิ การก่อการร้าย ลทัธิสดุโตง่และ
อาชญากรรมข้ามชาต ิเราต้องการเพ่ิม
ความร่วมมือด้านความมัน่คงทางไซเบอร์
ซึง่ต้องด�าเนินการโดยเร็ว เพราะเราจะไม่
สามารถมีโลกท่ีอจัฉริยะมากขึน้ ไมส่ามารถ
มีการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ไมส่ามารถ
มีธรุกรรมดจิิทลัไร้รอยตอ่ได้ หากเราไมมี่
ความมัน่คงทางไซเบอร์ เราต้องมีความ
มัน่คงทางไซเบอร์ท่ีแข็งแกร่งเพ่ือให้สามารถ
รับรองและสร้างโอกาสให้กบัประชาชน
และธรุกิจของเรา เราก�าลงัท�างานเพ่ือให้
อาเซียนสามารถบรรลสุนธิสญัญาการสง่
ผู้ ร้ายข้ามแดนของอาเซียน ซึง่จะเป็นก้าว
ส�าคญัในการสง่เสริมหลกันิตธิรรมของ
ภมิูภาค

 
ลงทนุในประชากร
ประชากรของอาเซียนร้อยละหกสบิจาก 
628 ล้านคนอายนุ้อยกวา่ 35 ปี เม่ือสกัครู่
ข้าพเจ้าอ้างอิงถงึประเดน็การขาดแคลน
ประชากรซึง่เกิดชึน้ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงเหนือและในบางพืน้ท่ีของยโุรป การท่ี
อาเซียนยงัมีประชากรอายนุ้อยและเรายงั
ไมไ่ด้เก็บเก่ียวผลจากสว่นแบง่ประชากร
ของเราถือเป็นแหลง่ท่ีมาของโอกาสอนั
ใหญ่หลวง แตก็่ยงัมีข้อแม้วา่ ประชากรอายุ
น้อยจะเป็นโอกาสอนัใหญ่หลวงและแรง
บนัดาลใจหากเรารับประกนัวา่พวกเขาจะ
มีทกัษะท่ีเหมาะสมและรัฐบาลได้ลงทนุใน
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีทนัสมยัใหมล่า่สดุ และ
ระบบสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจของเรา

เอือ้ให้ประชากรของเรามีโอกาสท่ียตุธิรรม 
หากเราสามารถไปถงึจดุนัน้ได้ ชาวอาเซียน
อายนุ้อยท่ีมีจ�านวนมากกวา่กวา่ประชากร
ในยโุรป ในภมิูภาคท่ีมีสนัตภิาพและท่ีเช่ือม
โยงกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ เอเชียใต้ 
รวมถงึอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
จนถงึแปซฟิิก เราก็จะอยูใ่นศนูย์กลางของ
สิง่ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด

 
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกจิ 
เราต้องการให้ทกุคนมีสว่นร่วมมากขึน้ใน
ความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีมาโดยตอ่เน่ืองของ
ภมิูภาคของเรา เม่ือเราพบกบัประเทศ
มหาอ�านาจ ข้าพเจ้ามกัจะขีดเส้นระหวา่ง
เรากบัเขาไว้ดงันี ้ความส�าเร็จของอาเซียน
เป็นผลประโยชน์ของคณุเองในระยะยาว 
เพราะท้ายท่ีสดุ อาเซียนจะเป็นหุ้นสว่นการ
ค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุ อาเซียนจะเป็นโอกาสอนัย่ิง
ใหญ่ของคณุส�าหรับการลงทนุ ค�าส�าคญั
หรือแนวคดิส�าคญัเบือ้งหลงัก็คือ การพึง่พา
อาศยักนั เราเช่ือวา่วิธีบรรลสุนัตภิาพคือ
การสง่เสริมการพึง่พาอาศยักนั และก็บอก
ทกุคนวา่เราจะได้ประโยชน์มากขึน้หากเรา
ท�างานร่วมกนั ไมว่า่จะเป็นโดยการลงทนุใน
กนัและกนั การค้าขายระหวา่งกนั มนัคือผล
สมัฤทธ์ิแบบทกุฝ่ายได้รับประโยชน์ เพราะ
ในทางตรงกนัข้ามจะเป็นการแบง่แยกโลก
ให้เป็นกลุม่ท่ีเป็นคูแ่ขง่กนั เป็นการเน้น
การพึง่พาอาศยักนัแบบน้อยมาก เป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีผู้แพ้และผู้ชนะ และท้ายท่ีสดุก็
คือสงครามผา่นตวัแทน ดงันัน้ การพึง่พา
อาศยักนัด้านเศรษฐกิจและการเมืองเป็น
สตูรส�าหรับการมีสนัตภิาพและความเจริญ
รุ่งเรืองของเรา

 โดยเราจะเพ่ิมความพยายามเพ่ือ
ให้สามารถบรรลคุวามตกลงหุ้นสว่นทาง
เศรษฐกิจระดบัภมิูภาค ซึง่เป็นความตกลง
การค้าเสรีท่ีจะรวมประเทศอาเซียนทัง้ 10 
ประเทศ และหุ้นสว่นทัง้หกของอาเซียน
ท่ีเรามีความตกลงการค้าเสรีด้วยแล้ว 

ประเทศทัง้หกได้แก่ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ เกาหลีและญ่ีปุ่ น หากเรารวม
ทกุประเทศดงักลา่วเข้าด้วยกนั จะมีคา่
มากกวา่ร้อยละ 30 ของผลติภณัฑ์มวล
รวมของทัว่โลกแลประมาณร้อยละ 40 ของ
ประชากรโลก และแนน่อนอยูแ่ล้ววา่ เป้า
หมายในระยะยาวของเราคือการบรรลพืุน้ท่ี
การค้าเสรีในเอเชียแปซฟิิก ไมว่า่จะเป็น
ความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจระดบั
ภมิูภาค หรือความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจ
ภาคพืน้แปซฟิิก ส�าหรับเราแล้ว ทัง้สอง
เป็นเพียงเส้นทางท่ีจะน�าเราไปสูจ่ดุหมายท่ี
ส�าคญักวา่

เพิ่มโอกาสทางธุรกจิ 
เราจะสนบัสนนุโอกาสทางธรุกิจในภมิูภาค
โดยเฉพาะบริษัทขนาดเลก็และขนาดกลาง 
ด้วยการจดัให้มี การออกใบรับรองด้วย
ตนเองในระบบศลุกากรอิเลก็ทรอนิกส์ ณ 
จดุเดียวของอาเซียน ข้าพเจ้าต้องเสริมด้วย
วา่ ในการประชมุสดุยอดอาเซียน ณ กรุง
มะนิลาครัง้ท่ีผา่นมา อาเซียนและจีนได้
ประกาศอยา่งเป็นทางการวา่ได้เร่ิมเจรจา
ประมวลกฎการปฏิบตัใินทะเลจีนใต้แล้ว 
ทกุฝ่ายรอคอยเร่ืองนีม้านานแล้ว ปฏิญญา
แนวปฏิบตัไิด้รับการลงนามเม่ือ พ.ศ. 
2545 ซึง่นานมาแล้ว น่ีคือสญัญาณท่ีดี
มาก เป็นสญัลกัษณ์วา่ทัง้จีนและประเทศ
สมาชิกอาเซียนต้องการบรรลสุนัตภิาพ
และเสถียรภาพ และยงัต้องการรับประกนั
วา่ทะเลจีนใต้จะเป็นทะเลแหง่ความสงบ 
เร่ืองนีส้�าคญัมากเพราะเส้นทางเดินเรือใน
ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางหลกัส�าหรับการค้า
เสรี และการค้าเสรีเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับการ
พฒันาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
ภมิูภาคของเรา

ความมุ่งมัน่ของสิงคโปร์ในโอกาสด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน*
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รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่าง
ประเทศอนิเดยี นาง
ซุชมา สวาราจ (ขวา) 
ต้อนรับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสิงคโปร์ 
ดร. วเิวยีน บาลากริ
ชนัน ณ กรุงนิวเดล ี
ประเทศอนิเดยี
ดแิอสโซซเิอทเตด็ เพรส

บทความนีต้ดัตอนมาจากสนุทรพจน์โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่ง
ประเทศสงิคโปร์ ดร. วิเวียน บาลากริชนนั ในค�าปาฐกถาท่ีการประชมุอาเซียน
คร้งท่ี 15 ในหวัข้อ “อาเซียน: อีก 50” ท่ีสถาบนัการศกึษาเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้-ยซูอฟ อิสฮะก์ ในสงิคโปร์ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บทความนีมี้การ
เรียบเรียงเนือ้หาและปรับความยาวเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน�าเสนอของ ฟอรมั

ต้องพิจารณาถงึกรณีตรงกนัข้าม หากอาเซียนไมไ่ด้เกิด
ขึน้ และหากเราไมไ่ด้เน้นย�า้ถงึเร่ืองฉนัทามตวิา่เป็นกระ
บวนการตดัสนิใจท่ีต้องใช้ ลองคดิถงึกรณีตรงกนัข้าม
ส�าหรับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ใน 50 ปีท่ีผา่นมาโดย
ไมมี่อาเซียน เราก็อาจจะเป็นพืน้ท่ีท่ีตวัแทนและรัฐบริวาร
ของมหาอ�านาจตา่งก็พยายามแสดงบทบาท และนัน่ก็
ไมใ่ชส่ตูรส�าเร็จของสนัตภิาพ ความเจริญรุ่งเรืองและ
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจท่ีเราได้พบเหน็ตลอด 50 ปีท่ี
ผา่นมา ดงันัน้ เอกภาพและความเป็นศนูย์กลางเป็นเร่ือง
ความเป็นความตายส�าหรับอาเซียน ดงัท่ีนายลี เซียน ลงุ 
นายกรัฐมนตรีสงิคโปร์ได้กลา่วไว้ อาเซียนในวนันีเ้ป็น
เรือชชีูพของประเทศสมาชิกทัง้ 10 ท่ีสามารถมาพบกนั 
ท�างานร่วมกนั และท�าให้ประเทศอ่ืนได้ยินเสียงของเรา
ในเวทีโลก

เป็นเร่ืองส�าคญัอยา่งย่ิงท่ีเราต้องไมล่�า้ต�าแหนง่ และ
เราต้องไมส่งัเวยผลประโยชน์ในระยะยาวของภมิูภาค
เพ่ือผลประโยชน์ระยะสัน้ของแตล่ะชาต ิมิฉะนัน้ ก็จะ
ไมมี่ใครมองวา่เราท�าด้วยความจริงจงั

ในระหวา่งการประชมุสดุยอดทัง้หลายของอาเซียน
และระหวา่งการประชมุสดุยอดแหง่เอเชียตะวนัออก 
ข้าพเจ้าประหลาดใจเสมอท่ีได้เหน็ผู้น�าจากสหรัฐฯ จีน 
รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ตา่งก็สละ
เวลามามีสว่นร่วม หากอาเซียนไมไ่ด้ประสบความส�าเร็จ 
หากอาเซียนไมมี่เอกภาพ หากอาเซียนไมส่�าคญั ข้าพเจ้า
ไมค่ดิวา่ ผู้น�าเหลา่นัน้จะเสียเวลามาและพบเราทกุปี 
การท่ีอาเซียนมีความนา่เช่ือถือ มีความหมายและเป็น
ศนูย์กลาง เป็นเร่ืองส�าคญัส�าหรับเรา นอกจากนี ้ยงัเป็น
หน้าท่ีของเราในฐานะผู้น�าท่ีจะท�าให้มีสมดลุระหวา่งการ
เน้นย�า้ถงึเอกภาพของภมิูภาคและในขณะเดียวกนัก็ยงั
ธ�ารงรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ในระยะยาวของชาตขิองเรา

 อาเซียนจะได้รับผลกระทบจากสิง่ท่ีเกิดขึน้ภายนอก
อยูเ่สมอ และประวตัท่ีิไมย่าวนาน 50 ปีของเราก็ได้แสดง
ให้เหน็แล้ว ความท้าทายคือเราจะปลอ่ยให้คลื่นสนึามิ
จากภายนอกนีม้าครอบง�าเราและสร้างความแตกแยก 
หรือวา่เราจะสร้างเรือล�าใหญ่กวา่ แข็งแรงกวา่ร่วมกนั 
ท่ีจะท�าให้เราสามารถแลน่ออกนอกภยนัตรายและเพ่ิม
โอกาสให้ประชากรของเรา เราต้องการและจ�าเป็นท่ีจะ
ต้องให้อาเซียนปรับตวัได้ และเราต้องการเหน็อาเซียน
คว้าโอกาสใหม ่ๆ ในการไปสูส่ิง่ท่ีการปฏิวตัดิจิิทลัจะน�า
มา รวมถงึการคดิวิธีการท่ีสร้างสรรค์ท่ีจะรับมือกบัความ
ท้าทายใหม ่ๆ โดยเฉพาะความท้าทายข้ามพรมแดนท่ี
ข้าพเจ้ากลา่วถงึก่อนหน้านี ้

น่ีคือเหตผุลท่ีสงิคโปร์ ในฐานะประธานอาเซียน 
ต้องการให้เรามุง่เน้นความสนใจไปท่ีการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบัสมรรถนะในความยืดหยุน่ของอาเซียน 
รวมถงึการขยายศกัยภาพใหม ่ๆ ของเรา ความยืดหยุน่
และนวตักรรมจะเป็นพืน้ฐานให้แก่ความร่วมมือตลอดทัว่

เสาทัง้สามของอาเซียนภายใต้การเป็นผู้น�าของสงิคโปร์ 
เราเดนิทางมาไกลแล้ว ยงัมีหลายสิง่ท่ีเราต้อง

เฉลมิฉลองและสิง่ท่ีเราต้องภมิูใจ ความท้าทายท่ีเรา
ได้เอาชนะได้เหลา่นีย้งัคงเป็นสิง่เตือนใจท่ีดีส�าหรับ
เรา เตือนใจวา่อาเซียนจะยงัคงได้รับผลกระทบจากแรง
ดนัภายนอกเสมอ และเราก็จะต้องมองโลกอยา่งท่ีเป็น
อยู ่และปรับตวัตามความจ�าเป็น เตือนใจวา่ การธ�ารง
ไว้ซึง่เอกภาพของอาเซียนจะสร้างคณุประโยชน์ส�าหรับ
เราเพ่ือให้เราคงไว้ซึง่ความส�าคญัตอ่โลกและให้ภาพท่ี
เป็นจริงกบัแนวคดิของความเป็นศนูย์กลางของอาเซียน 
และเตือนใจวา่เรายงัเป็นภมิูภาคท่ีมีศกัยภาพมหาศาล 
การท่ีจะบรรลศุกัยภาพดงักลา่ว เราต้องใสใ่จกบัหลกั
การพืน้ฐานบางอยา่ง และเราต้องท�าให้เกิดสมดลุท่ีถกู
ต้องระหวา่งการปกป้องเอกภาพและความส�าคญัของ
ภมิูภาคโดยในขณะเดียวกนัก็ต้องปกป้องผลประโยชน์
ระยะยาวของชาติของเรา

อนาคตของเรายงัสดใจ สงิคโปร์ในฐานะประธาน
อาเซียน จะด�าเนินการให้ดีท่ีสดุเพ่ือน�าอาเซียนเข้าสูก้่าว
แรกของอีก 50 ปีข้างหน้า เพ่ือมุง่ไปยงัอนาคตท่ีสดใสท่ี
ประชากรของเราต้องการและคาดหวงั  
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สมาชิกกชาวเผ่า
อามสิก�าลงัเต้นระบ�า
พืน้เมอืงในระหว่าง
เทศกาลฤดูเกบ็เกีย่ว
ในเมอืงฮัวเหลยีน 
ทางทศิตะวนัออก
ของไต้หวนั

วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
IPDF
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งานใหญ่สดุท้ายระหวา่งเทศกาลเก็บเก่ียวประจ�า
ปีในชมุชนของชาวเผา่พืน้เมืองอามิสเป็นท่ีรู้จกั
ในช่ือ "คืนแหง่คูรั่ก" ซึง่ชาวอามิสเป็นกลุม่ชาวเผา่
พืน้เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดา 16 กลุม่ท่ีได้รับการ
รับรองในไต้หวนั

หมูบ้่านมาต้าเอียนเป็นท่ีตัง้ของหมูบ้่าน
ธรรมดาท่ีไมส่งูมากตามถนนหนทางท่ีคดเคีย้วไป
มาใกล้ ๆ กบัแนวชายฝ่ังตะวนัออกท่ีขรุขระ โดย
ตัง้อยูใ่นหบุเขาระหวา่งทิวเขาสองแนว

ปกตแิล้ว เทศกาลเก็บเก่ียวมีขึน้ระหวา่งเดือน
มิถนุายนและสงิหาคม โดยหมูบ้่าน

แตล่ะแหง่จะจดัขึน้ในเวลาท่ีตา่ง
กนั ซึง่เป็นการเฉลมิฉลองท่ี
ใหญ่และส�าคญัท่ีสดุของ
ชนเผา่อามิส ในมาต้าเอียน 
งานดงักลา่วจบลงด้วยการท่ี

สาวโสดเลือกชายโสดมาเป็น
คูข่องเธอ

ธรรมเนียมดงักลา่วมีมาหลาย
ศตวรรษ สะท้อนถงึระบอบท่ีผู้หญิงเป็นผู้น�า 
กลา่วคือ ผู้หญิงจะเป็นผู้ตดัสนิใจในเร่ืองส�าคญั ๆ  
ซึง่รวมถงึเร่ืองการเงิน และเม่ือผู้ชายแตง่งาน ก็จะ

เข้าไปอยูใ่นครอบครัว
ผู้หญิง

ขณะท่ีผู้ชายร้อง
เพลงและเต้นระบ�า ผู้
หญิงก็จะเคลื่อนไปอยู่
ด้านหลงัของคนท่ีเธอ
สนใจ และกระตกุดงึ
ถงุผ้าหลากสีท่ีพาดอยู่
บนบา่ของผู้ชายท่ีเธอ
หมายปอง

ผู้ชายจะเบง่และ
อวดกล้ามของตน
เพ่ือจดุประกายความ
สนใจ โดยชายท่ีมีเป็น
ท่ีสนใจมากท่ีสดุก็จะ

มีผู้หญิงหลายคนตอ่แถวอยูด้่านหลงั หากผู้ชาย
ตอบสนองความสนใจของผู้หญิงคนใด ก็จะให้ถงุ
ผ้าดงักลา่วซึง่เรียกวา่อาลโูฟให้กบัผู้หญิงคนนัน้ 
ซึง่ก็จะถือเป็นจดุเร่ิมต้นของการคบหากนั

ในอดีต จารีตนีก็้อาจน�าไปสูก่ารสมรส และ
แม้ในปัจจบุนัก็เป็นตวัจดุประกายให้หญิงและ
ชายเร่ิมคบหากนั แตก็่เป็นโอกาสของสมาชิก
ชมุชนอามิสผู้ท�างานในเมืองตา่ง ๆ ท่ีจะได้กลบั
บ้านและสงัสรรค์กนั

นางสาวเจิง้ ย่ิงซวน อาย ุ20 ปีต้น ๆ กลา่ววา่ 
“คืนแหง่คูรั่กเป็นค�่าคืนของการหาเพ่ือน”

นางสาวเจิง้ได้กลบัไปยงัหมูบ้่านจากเมืองฮวั
เหลียนท่ีเธออาศยัอยูใ่นปัจจบุนัซึง่อยูใ่นระยะขบั
รถหนึง่ชัว่โมง โดยเธอได้แตง่ตวัในชดุพืน้เมืองสี
แดงท่ีประดบัโดยลกูปัดสีเขียวพร้อมกบัถงุอาลโูฟ
ท่ีเตม็ไปด้วยเลื่อมแวววาว เม่ือถกูถามวา่เธอคาด
หวงัท่ีจะพบคูรั่กในงานนีห้รือไม ่เธอตอบอยา่ง
เขินอายวา่ “ก็อาจเป็นได้”

มาต้าเอียนเป็นหนึง่ในชมุชนอามิสท่ีใหญ่
ท่ีสดุ โดยเป็นภมิูล�าเนาของประชากร 500 คนท่ี
สว่นใหญ่เป็นผู้สงูอายแุละเดก็

“เราชอบความรู้สกึท่ีทกุคนกลบัมาอยูด้่วย
กนัและเช่ือมโยงกนัอีกครัง้ ส�าหรับเราแล้ว สิง่
นีส้�าคญัท่ีสดุ” นายเหลี่ยว ชิงตงุ วยั 28 ปี และ
ปัจจบุนัอาศยัอยูใ่นเมืองหลวงกรุงไทเปกลา่ว

ในเทศกาลเก็บเก่ียวทกุครัง้ ผู้คนเป็นร้อยท่ีได้
ย้ายออกไปเพ่ือท�างานหรือเรียนหนงัสือก็จะกลบั
บ้านเพ่ือเข้าร่วมงาน ชมุชนพืน้เมืองซึง่ยงัคงถกู
กีดกนัทางสงัคมในไต้หวนั ได้เหน็วฒันธรรมของ
ตนเลือนลางไปตัง้แตมี่คนอพยพมาท่ีเกาะจากจีน
แผน่ดนิใหญ่หลายศตวรรษท่ีผา่นมา

ตัง้แตป่ระธานาธิบดีไช ่อิงเหวิน ได้ก้าวขึน้สู่
อ�านาจในไต้หวนัเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
รัฐบาลของเธอได้สนบัสนนุให้ชนเผา่พืน้เมืองมี
สทิธิเพ่ิมขึน้ และยงัสง่เสริมการอนรัุกษ์ภาษาและ
วฒันธรรมของชนเผา่อีกด้วย

อยา่งไรก็ดี ชนพืน้เมืองบางกลุม่ได้วิจารณ์
ประธานาธิบดีไชว่า่ยงัไมไ่ด้มีมาตรการเพียงพอ 
และไมเ่หน็ด้วยกบัทางการเก่ียวกบันโยบายการ
ครอบครองพืน้ท่ี และเรียกร้องให้สง่มอบพืน้ท่ีของ
บรรพบรุุษคืน

ในมาต้าเอียน ขนบธรรมเนียมนีย้งัคงปรากฏ
อยูอ่ยา่งมีชีวิตชีวา

นางลาเหมิน ปาไน อาย ุ41 ปี ผู้ ใช้ช่ือแบบ
ชาวเผา่กลา่ววา่ งานจบัคูย่งัคงมีความหมาย
ส�าหรับเธอแม้เธอจะไมไ่ด้เป็นโสดแล้ว นางลา
เหมินมีกระเป๋าผ้าจากคูรั่กหลายใบซึง่ได้มาจาก 
งานเก็บเก่ียวในอดีต แตเ่ธอใช้ชีวิตคูก่บัคูรั่กท่ีรัก
กนัมานานแล้วในกรุงไทเป

นางลาเหมินกบัคูรั่กของเธอมาจากหมูบ้่าน
นีท้ัง้คู ่และนางลาเหมินก็ยงัคงเข้าร่วมพิธีเลือกคู่
และเลือกเขาอีกครัง้ “ปกตแิล้วเราท�างานหนกัทัง้
สองคน” นางลาเหมินกลา่ว “จงึจ�าเป็นท่ีเราต้อง
จดุประกายไฟขึน้อีกครัง้”

สมาชิกฝ่ายชายของกลุ่มชนเผ่าพืน้เมอืงอามสิก�าลงัเข้าร่วมในพธีิจบัคู่
ซ่ึงมมีาช้านานและเป็นทีรู้่จกัในนาม “คนืแห่งคู่รัก”

เทศกาลจับคู่ของชาว

เผ่าไต้หวันเปน็การเฉลิม

ฉลองประเพณี

เร่ืองโดย เอเจนส์ ฟรานซ์ เพรส
รูปโดย เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

สาว
หนุม่พบ
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ตามสถิตใินเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ยอดขายรถพลงังานไฟฟ้า
และไฮบริดเพ่ิมขึน้เกินคร่ึงหนึง่ของรถท่ีจดทะเบียนใหมใ่นนอร์เวย์
ใน พ.ศ. 2560 ยอดขายดงักลา่วเกิดขึน้ได้ด้วยเงินอดุหนนุภาครัฐท่ี
ท�าให้นอร์เวย์กลายเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนผา่นจากการใช้เชือ้เพลงิ
ซากดกึด�าบรรพ์

สมาพนัธ์ขนสง่ทางบกนอร์เวย์ซึง่เป็นสมาคมอิสระแถลงวา่ 
ยอดขายรถพลงังานไฟฟ้าโดยสมบรูณ์และรถไฮบริด ซึง่หมายถงึรถ
ท่ีใช้ทัง้พลงังานจากแบตเตอร่ีและเคร่ืองยนต์ดีเซลหรือเบนซนิ นบั
เป็นร้อยละ 52 ของยอดขายของรถใหมท่ัง้หมดใน พ.ศ. 2560 ใน
นอร์เวย์ เปรียบกบัยอดขายเดียวกนัใน พ.ศ. 2559 ท่ีอยู่
ท่ีร้อยละ 40 

“ไมมี่ใครเทียบเราตดิ” ในแงข่องยอด
ขายรถพลงังานไฟฟ้าในประเทศ นาย
ไอย์วินด์ โซลเบร์ิก ประธานสมาพนัธ์
ขนสง่ทางบกนอร์เวย์กลา่ว “เป็น
ครัง้แรกท่ีเรามียอดขายของรถ
ใช้เชือ้เพลงิซากดกึด�าบรรพ์ต�่า
กวา่ร้อยละ 50 ของยอดขายรถ
ทัง้หมด” 

นอร์เวย์ยกเว้นภาษีเกือบ
ทัง้หมดให้กบัรถพลงังานไฟฟ้า 
และยงัให้สทิธิประโยชน์เพ่ิมเตมิท่ี
อาจมีมลูคา่ถงึหลายพนัเหรียญตอ่
ปี อาทิ ท่ีจอดรถฟรีหรือรัฐชว่ยออกคา่ท่ี
จอดรถ การเตมิเงินคา่ผา่นทางและการใช้
ทางพิเศษ เรือข้ามฟากและอโุมงค์ 

นอร์เวย์ยงัผลติไฟฟ้าเกือบทัง้หมดของประเทศจาก
พลงังานน�า้ การเปลี่ยนแปลงครัง้นีจ้ะชว่ยลดมลพิษทางอากาศและ
ยงัจะมีสว่นในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมิู
อากาศ อีกด้วย 

ใน พ.ศ. 2560 องค์การพลงังานระหวา่งประเทศระบวุา่ นอร์เวย์
เป็นผู้น�าหลายชาต ิไมว่า่จะเป็นเนเธอร์แลนด์ สวีเดน จีน ฝร่ังเศส
และบริเตน ในด้านยอดขายรถพลงังานไฟฟ้า 

รถท่ีมียอดขายดีท่ีสดุในนอร์เวย์ใน พ.ศ. 2560 ได้แก่ โฟล์กสวา
เกน กอล์ฟ บีเอม็ดบัเบลิย ูไอ3 โตโยตา ราฟ4 และ เทสลา โมเดล 
เอกซ์ โดยเทสลาเป็นผู้ผลติท่ีผลติแตร่ถพลงังานไฟฟ้า สว่นผู้ผลติ

อ่ืนผลติทัง้รถพลงังานไฟฟ้าและไฮบริด 
ในหลายประเทศ ราคาท่ีสงูของรถท่ีใช้แบตเตอร่ี ข้อจ�ากดัเก่ียว

กบัระยะทางในการเดนิรถระหวา่งการชาร์จ และการชาร์จแบตเตอร่ี
ท่ีใช้เวลานาน เป็นปัจจยัไมด่งึดดูผู้ ซือ้ ผู้ผลติรถยนต์กลา่ววา่ ข้อ
ด้อยดงักลา่วลดลงตามกาลเวลาโดยเฉพาะเม่ือมีรถพลงังานไฟฟ้า
รุ่นใหม ่ๆ ออกมา 

“เรามองนอร์เวย์เป็นแมแ่บบส�าหรับการสง่เสริมการเคลื่อนย้าย
ด้วยพลงังานไฟฟ้าผา่นแรงจงูใจอจัฉริยะ” โฆษกผู้ผลติรถบีเอม็ 
ดบัเบลิยท่ีูส�านกังานใหญ่นครมิวนิคกลา่ว “สถานการณ์นา่จะแตก

ตา่งจากนีห้ากไมมี่แรงจงูใจดงักลา่ว” 
โฆษกผู้ผลติรถบีเอม็ดบัเบลิยกูลา่วด้วยวา่ 
“ตวัอยา่งอ่ืนท่ีดี” ของนโยบายเพ่ือให้รถ

พลงังานไฟฟ้าเป็นท่ีแพร่หลายได้แก่ 
บริเตน มลรัฐแคลฟิอร์เนีย และ

เนเธอร์แลนด์ 
ใน พ.ศ. 2560 รัฐสภานอร์เวย์

ก�าหนดเป้าหมายซึง่ไมผ่กูมดัวา่ 
ภายใน พ.ศ. 2568 รถทัง้หมด
ท่ีจ�าหนา่ยจะต้องไมป่ลอ่ยไอ
เสียจากแหลง่พลงังานจาก

เคร่ืองยนต์ ฝร่ังเศสและบริเตนมี
แผนท่ีจะห้ามการจ�าหนา่ยรถยนต์

เคร่ืองยนต์ดีเซลและเบนซนิภายใน 
พ.ศ. 2583 โดยรวม ยอดขายของรถท่ี

ไมมี่การปลอ่ยไอเสียในนอร์เวย์เพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 21 ใน พ.ศ. 2560 จากร้อยละ 16 ใน พ.ศ. 

2559 
นโยบายรถพลงังานไฟฟ้าในนอร์เวย์เป็นสิง่ยากท่ีจะเลียนแบบ 

นอร์เวย์ใจกว้างได้เพราะมีรายได้มหาศาลจากการผลติน�า้มนัและ
แก๊ส ซึง่ได้ชว่ยให้ประเทศมีกองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาตท่ีิมีมลูคา่
มากท่ีสดุในโลก กลา่วคือ หนึง่ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 
32.5 ล้านล้านบาท) 

แม้ในนอร์เวย์ ผลประโยชน์ท่ีได้ก็สง่ผลให้ภาคการเงินตงึเครียด 
โดยคาดวา่งบประมาณแผน่ดนิของนอร์เวย์จ�านวน 1.3 ล้านล้าน
โครนนอร์เวย์จะลดลง 3 พนัล้านโครนตอ่ปีเน่ืองมาจากการยกเว้น
ภาษีในการขายรถพลงังานไฟฟ้า

ส่ือและวิทยาการ
IPDF

มากกว่าคร่ึงหน่ึงของยอดขายรถใหม่ตอนนีเ้ป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือไฮบริด
นอร์เวย์เตมิพลังส�าหรับอนาคต: 

รอยเตอร์
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เกมนีด้เูหมือนเป็นเกมท่ีทกุฝ่ายเป็นผู้ชนะ โดยบริษัทยกัษ์ใหญ่ด้าน
เทคโนโลยีบางแหง่ของจีนท่ีก�าลงัหาผู้บริโภคใหมไ่ด้ใช้รางวลัเงินสดเพ่ือ
ดงึดดูผู้แขง่ขนันบัล้านให้เขาร่วมเกมโชว์ออนไลน์ 

ผู้ เลน่เกือบ 6 ล้านคนลงช่ือเข้าใช้งานในเกมโชว์ออนไลน์ฟรีจาก
สมาร์ทโฟนเพ่ือตอบค�าถามชดุหนึง่ซึง่ถามแบบถ่ีรัวในรอบตดัเชือก โดย
ผู้ ท่ีเข้ารอบก็จะได้รับสว่นแบง่ของรางวลัดงักลา่ว ตวัอยา่งเชน่ ไบหวนั 
หยิงเจีย หรือ มิลเลียนส์ วินเนอร์ ซึง่เป็นเกมตอบค�าถามออนไลน์ผา่น
เวบ็สตรีมม่ิงฮวัเจียว ก�าลงัถกูใช้งานบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีดงัในภาพนีท่ี้
ถ่ายเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

เสร์ิชเอนจินยกัษ์ใหญ่อยา่งไป่ตู้  และบริษัทเน็ทอีส ผู้ผลติวิดีโอเกม 
ได้เปิดตวัรายการโชว์ออนไลน์ซึง่เช่ือมกบัฟีดขา่วของโถวเถ่ียว ซึง่เป็น
ของยซีูเวบ็ของกลุม่บริษัท อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดงิ จ�ากดั และนายหวงั
ซือฉง ทายาทของเศรษฐีพนัล้านชาวจีนหวาง เจีย้นหลนิ 

การท่ีบริษัทเหลา่นีจ้ะแสวงประโยชน์จากเกมดงักลา่วและยงัคง
ปฏิบตัติามการตรวจพิจารณาของรัฐบาลได้อยา่งไรนัน้ อาจเป็นค�าถาม
ท่ีซบัซ้อน เกมตอบค�าถามได้สร้างข้อโต้แย้งบางประการ ซึง่ขยายผล
มากขึน้จากการตรวจสอบเนือ้หาออนไลน์อยา่งครอบคลมุในปีท่ีแล้ว
ภายใต้ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ไมว่า่จะเป็นไลฟ์สตรีม  
และบลอ็กตา่ง ๆ ไปจนถงึการรณรงค์ตอ่ต้าน
การตดิอินเทอร์เน็ต 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 มิลเลียนส์  
วินเนอร์ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากบริษัท
ด้านความมัน่คงทางอินเทอร์เน็ต ฉีหู ่360 
ต้องออกมาขอโทษหลงัจากท่ีถกูต�าหนิโดย
องค์กรก�ากบัดแูลวา่ได้ใสไ่ต้หวนัและฮอ่งกงเป็น
ประเทศอิสระ ซึง่จีนอ้างสทิธิอธิปไตยในดนิแดน
ดงักลา่ว 

วิธีการท่ีบริษัทจะหาเงินจากความนิยมดงักลา่ว
ก็ยงัไมช่ดัเจน แม้บางบริษัท อาทิ บริษัทขายปลีก
ออนไลน์ JD.com ได้กระโดดเข้าไปในวงการแล้ว โดยเป็น
ผู้สนบัสนนุรายการ ๆ เพ่ือชว่ยยกโปรไฟล์ของบริษัท และเกม
โชว์หลายรายการแสดงโฆษณาให้ผู้ เลน่ชม 

“หากคณุถามวา่ท�าไมผมถงึก้าวเข้ามา หากต้องตอบอยา่ง
ตรงไปตรงมาก็คือ  
ผมไมรู้่จริง ๆ วา่จะคุ้มหรือเปลา่” นายโจว ฮงยี ประธาน
บริษัทฉีหูก่ลา่วท่ีงานท่ีตนมอบเงินรางวลัแก่ผู้ เข้าแขง่ขนัเป็น
จ�านวน 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5.07 ล้านบาท) 

ความคลัง่เกมตอบค�าถามดงักลา่วชีใ้ห้เหน็ถงึความ

ความนิยมของเกมตอบค�าถาม
ออนไลนใ์นจีนดึงดูดนกัล่ารางวลั
และยกัษใ์หญ่ดา้นเทคโนโลยี

ต้องการเข้าถงึความบนัเทิงทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคจีน ซึง่เป็นแนว
โน้มท่ีได้ขบัเคลื่อนเงินการลงทนุมลูคา่หลายพนัล้านดอลลาร์ในเวบ็ขา่ว
ดจิิทลั เกมออนไลน์ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต และเนือ้หาโทรทศัน์ 

ค�าถามในเกมท่ีพิธีกรรายการสด อา่น ได้แก่ “จีนน�าเข้าสบัปะรด
จากประเทศใดเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 16” “สกีุแ้กะถกูคดิค้นขึน้ภายใต้
ราชวงศ์ใด” หรือ “มิกกีเ้มาส์มีนิว้ก่ีนิว้” 

ผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัมีเวลา 10 วินาที ซึง่เป็นเวลาท่ีออกแบบมาเพ่ือกนั
การโกง เพ่ือเลือกค�าตอบท่ีถกูต้องจากตวัเลือกสามค�าตอบ โดยเงิน
รางวลัอาจสงูถงึ 3 ล้านหยวนตอ่เกม แตก็่มกัจะถกูแบง่ออกในหมูผู่้ชนะ
หลายคน 

 โถวเถียว ซึง่เป็นโปรแกรมป้อนขา่วท่ีได้รับความนิยมสงู ได้รับการ
ระบมุลูคา่วา่อยูท่ี่ 2 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 6.44 แสนล้าน
บาท) ในงานระดมทนุใน พ.ศ. 2560 แหลง่ข้อมลูใกล้ชิดบริษัทกลา่ว 

นายเรย์มอนต์ หวงั หุ้นสว่นบริหารประจ�าส�านกัทนายความในกรุง
ปักก่ิงท่ีช่ือ อนิล พาร์ทเนอร์ส กลา่ววา่ รายการดงักลา่วเป็น “วิธีการท่ีไม่
แพงมากท่ีจะเข้าถงึผู้ใช้” แตต้่องระวงัเพราะมีความเสี่ยงด้านการเมือง
และด้านเทคนิค 

นายหวงั ราน ผู้ลงทนุคนส�าคญัและผู้บริหารธนาคารเพ่ือการลงทนุ
ภาคเอกชน ซีอีซี แคปิตอล กรุ๊ป ในกรุงปักก่ิง ถามค�าถามในบญัชีวีแชต
ของตนเก่ียวกบัอนาคตของแนวโน้มของเกมค�าถามออนไลน์ “ก) บริษัท
อ่ืนจะเข้ามามีบทบาทในตลาดมากขึน้ ข) ใครบางคนจะได้รางวลั 10 
ล้านหยวนในครัง้เดียว ค) ทางการจะปราบปรามการแขง่ขนัแบบนีอ้ยา่ง
เข้มงวด 10 วินาที ตอบ!”   รอยเตอร์
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ข่าวรอบโลก
IPDF

แอนตาร์กตกิา

แอฟริกาใต้

นกัวิจยัมหาวิทยาลยัวอชิงตนัได้โยนหุน่ยนต์ตดิ
เซน็เซอร์มลูคา่คร่ึงล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงในน�า้ท่ี
หนาวเหน็บนอกชายฝ่ังแอนตาร์กตกิา และหวงั
วา่จะได้ประโยชน์จากการกระท�าดงักลา่ว

หากทกุอยา่งเป็นไปด้วยดี โดรนก็จะเก็บ
รวบรวมการรังวดัท่ีครบถ้วนมากท่ีสดุท่ีเคยมี
จากไหลน่�า้แข็งฝ่ังตะวนัตกท่ีกว้างใหญ่และ
เปราะบางใต้ทวีป หากเกิดสิง่ผิดพลาดขึน้ หุน่
ยนต์อาจจะหายไปในเขาวงกตของถ�า้และรอย
แยกใต้น�า้แข็ง และก็จะไมมี่ใครได้ขา่วอีก

“สิง่แวดล้อมเป็นเร่ืองยากล�าบากและหา่ง
ไกลอยา่งท่ีสดุ” นายเครก ล ีนกัสมทุรศาสตร์
จากห้องปฏิบตักิารฟิสกิส์ประยกุต์ของ
มหาวิทยาลยัวอชิงตนัในนครซีแอตเทิลกลา่ว 
“มนัมีความเสีย่งสงูมาก”

เป้าหมายคือการตอบหนึง่ในค�าถามท่ี
ส�าคญัท่ีสดุในการศกึษาสภาพภมิูอากาศ นัน่คือ 
ระดบัน�า้ทะเลท่ีเกิดจากการละลายของชัน้น�า้
แขง็แอนตาร์กตกิาจะมีปริมาณเทา่ใดและจะน�า้
ขึน้เร็วขนาดไหน 

โอกาสและความเป็นไปได้ท่ีไมแ่นน่อนของ
ความส�าเร็จท�าให้โครงการนีห้าเงินทนุสนบัสนนุ
วิจยัจากรัฐบาลกลางยาก นายพอล อลัเลน 
เศรษฐีพนัล้านแหง่ซีแอตเทิลเป็นผู้สนบัสนนุการ
ส�ารวจนี ้โดยนายอลัเลนเป็นคนท่ีมีช่ือเสยีงด้าน
การให้เงินสนบัสนนุแก่โครงการวิจยัท่ีมีความ
เสีย่งท่ีอาจสร้างผลกระทบท่ีย่ิงใหญ่

มลูนิธิ พอล จี. อลัเลน ฟิแลนโทรปีส์ 
สนบัสนนุเงิน 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 
58.5 ล้านบาท) ส�าหรับการทดสอบในพืน้ท่ี
แอนตาร์กตกิา เพ่ือดวูา่หุน่ยนต์สามารถแลน่
บนพืน้ท่ีขรุขระท่ีไหลน่�า้แขง็และมหาสมทุรมา
บรรจบกนัเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูและสง่ตอ่ไปยงั
นครซีแอตเทิลได้หรือไม่

หากงานทดลองนีเ้ข้าเกณฑ์มาตรฐาน เรา
ก็จะสามารถสง่อปุกรณ์ท่ีไมแ่พงมากนกัใน

อนาคตเพ่ือท�าการวดัในระยะยาวถงึกระแสน�า้
ในมหาสมทุร อณุหภมิูของน�า้ และอตัราการ
ละลายของน�า้แขง็

“น่ีจะเป็นความส�าเร็จด้านเทคโนโลยีหาก
เราสามารถท�าได้ส�าเร็จ” นายสเปนเซอร์ รีดเดอร์ 
ผู้อ�านวยการด้านสภาพภมิูอากาศและพลงังาน
ส�าหรับพอล จี. อลัเลน ฟิแลนโทรปีส์กลา่ว “เรา
พร้อมท่ีจะรองรับความเสีย่งในขัน้แรก และ
หากเราสามารถสาธิตวา่มนัท�าได้ คนอ่ืนก็จะได้
ท�าการส�ารวจตามมา”

การคาดการณ์ปัจจบุนัของการขึน้สงูของ
ระดบัน�า้ทะเลภายใน พ.ศ. 2643 แตกตา่งกนั
อยา่งมาก ตัง้แต ่0.3 เมตรจนถงึเกือบ 2 เมตร 
สว่นใหญ่เพราะนกัวิทยาศาสตร์ไมส่ามารถ
คาดการณ์ถงึชะตาของชัน้น�า้แขง็ขนาดใหญ่ท่ี
ปกคลมุแอนตาร์กตกิาและกรีนแลนด์ แอนตาร์  
ตกิาตะวนัตกเพียงพืน้ท่ีเดียวก็มีน�า้แขง็เพียง
พอท่ีจะเพ่ิมระดบัน�า้ทะเลโลกได้ถงึเกือบ 3 เมตร

“เราไมค่ดิวา่มนัจะเกิดขึน้ในเร็ว ๆ นี”้ นาย
นตุ คริสเตียนซนั ผู้ เช่ียวชาญธารน�าแ้ขง็จาก
มหาวิทยาลยัวอชิงตนักลา่ว “แตห่ากเราสญูเสยี
แม้แตเ่พียงเสีย้วเดียวของน�า้แขง็นัน้ก็อาจสร้าง
ความท้าทายครัง้ส�าคญัส�าหรับชมุชนชายฝ่ัง”

“ธารน�า้แขง็ท่ีปกคลมุแอนตาร์ตกิาลอยตวั
ได้ด้วยไหลน่�า้แขง็ท่ีหนาประมาณคร่ึงกิโลเมตร” 
หากภาวะโลกร้อนท�าให้ไหลน่�า้แขง็ทรุดตวัลง
หรือละลาย ธารน�า้แขง็ก็อาจไหลลงสูม่หาสมทุร
อยา่งรวดเร็วและเร่งการขึน้สงูของระดบัน�า้ทะเล

คณะท�างานจากมหาวิทยาลยัวอชิงตนั
วางแผนท่ีจะเน้นการศกึษาธารน�า้แขง็ของเกาะ
ไพน์ ซึง่เป็นชัน้น�า้แขง็ในแอนตาร์ตกิาท่ีละลาย
เร็วท่ีสดุ และมีการแตกของภเูขาน�า้แขง็ขนาด
ใหญ่เม่ือฤดใูบไม้ร่วงท่ีผา่นมา การไหลของธาร
น�า้แขง็เร่งตวัขึน้ร้อยละ 75 ในชว่ง 40 ปี ท่ีผา่น
มา โดยนา่จะมีสาเหตจุากความหนาของไหลน่�า้
แขง็ลอยตวัท่ีลดลง  แอสโซซเิอทเตด็ เพรส

โดรนส�ารวจใต้น�า้ลกึ
พอล จี. อลัเลน ฟิแลนโทรปีส์

แอฟริกาใต้ก�าลงัผลกัดนัแผนการท่ีจะให้การศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาฟรีส�าหรับนกัศกึษาท่ีมาจาก
ครอบครัวยากจน นายมาลซีู กิกาบา รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงักลา่วเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ประธานาธิบดี จาคอ็บ ซมูา กลา่ววา่รัฐบาลจะ
เตรียมเงินทนุส�าหรับคา่เรียนโดยไมไ่ด้ให้รายละเอียด
เก่ียวกบัแหลง่ท่ีมาของเงิน การประกาศดงักลา่วท�าให้
ตลาดเงินเกิดการระส�า่ระสาย และมีผู้ วิพากษ์วิจารณ์
วา่น่ีเป็นนโยบายประชานิยมท่ีอาจท�าให้งบประมาณ
ขาดดลุเพ่ิมขึน้อีก

รายงานของรัฐบาลและกระทรวงการคลงัระบุ
วา่ รัฐบาลไมมี่งบประมาณเพียงพอส�าหรับสนบัสนนุ
โครงการนี ้บางคนยงัวิจารณ์ด้วยวา่ จงัหวะการ
ประกาศโครงการคือไมก่ี่วนัก่อนนายซมูาจะก้าวลง
จากต�าแหนง่ประธานพรรคสมชัชาแหง่ชาตแิอฟริกา
นัน้ แสดงวา่นายซมูาไมไ่ด้ใสใ่จกบัความรับผิดชอบ
ทางการเงินอีกตอ่ไป

นายกิกาบาแถลงกบันกัขา่ว ระหวา่งการบรรยาย
สรุปทางโทรทศัน์ท่ีนครหลวงพริทอเรียวา่ การจดัท�า
งบประมาณการคา่ใช้จา่ยเสร็จสิน้แล้ว และการปฏิบตัิ
ตามแผนจะใช้เวลามากกวา่แปดปี

“ประธานาธิบดีพบวา่ตนตกอยูใ่นสถานะท่ีไมพ่งึ
ปรารถนา น่ีเป็นเร่ืองวิธีการจดัการกบักระบวนการ
และการน�าไปปฏิบตัใิช้ในวิธีท่ียัง่ยืนโดยไมล่ะเมิด
เพดานการใช้จา่ยทางการเงิน” นายกิกาบากลา่ว

“หากประธานาธิบดีไมไ่ด้สัง่การเพ่ือจดัหาเงิน
ทนุในปีนี ้ก็จะมีการประท้วงมากขึน้อีก” นายกิกา
บากลา่ว

ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 การประท้วงโดยนกัศกึษาเพ่ือ
ขอเรียนฟรีสร้างความป่ันป่วนให้กบัวิทยาเขตทัว่
ประเทศ สร้างความวุน่วายให้กบัการเรียนการสอน
และการสอบ และสะสมจนเป็นการเดนิขบวนไปยงั
หน้าท่ีท�างานของนายซมูาในกรุงพริทอเรีย หลงัจาก
นัน้ ประธานาธิบดีก็ได้ระงบัการขึน้คา่เทอม  รอยเตอร์
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นหินทรายถดัจากรอยน�า้ขึน้ท่ีขอบของ
ชอ่งแคบบาสทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของออสเตรเลยี นกัวิทยาศาสตร์ได้ขดุ
พบซากดกึด�าบรรพ์ของไดโนเสาร์สอง

ขาท่ีกินพืช ขนาดประมาณไก่งวง ท่ีดเูหมือน
จะถกูแมน่�า้สายโบราณขนาดใหญ่และมีพลงั
พดัหายไป

เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นกับรรพ
ชีวินวิทยากลา่ววา่ โครงกระดกูสว่นหนึง่ของ
สตัว์ท่ีก่อนหน้าท่ีไมรู้่ชนิด ช่ือวา่ ไดลไูวเคอร์
ซอร์ พิเคอริงไจ อาศยัอยูบ่นโลกเม่ือประมาณ 
113 ล้านปีท่ีแล้ว ข้อมลูดงักลา่วบอกเราเก่ียว
กบัประเภทของไดโนเสาร์ระหวา่งชว่งครีเท
เชียส (ยคุไดโนเสาร์สญูพนัธ์) ท่ีอาศยัอยูใ่น
ออสเตรเลยีตอนท่ียงัมีพรมแดนตดิกบัแอน
ตาร์ตกิา

“กระดกูไดโนเสาร์จากออสเตรเลยีหายาก
มาก” นายแมทธิว เฮอร์น นกับรรพชีวินวิทยา
จากมหาวิทยาลยัควีนสแลนด์กลา่ว โดยให้ข้อ
สงัเกตวา่ไดลไูวเคอร์ซอร์เพ่ิมจ�านวนไดโนเสาร์
ท่ีค้นพบในออสเตรเลยีเป็น 19

นกัวิทยาศาสตร์พบซากของไดลไูวเคอร์  
ซอร์ในบรรดากองไม้ของต้นไม้ฟอสซลิท่ีดู
เหมือนถกูพดัมาจากแมน่�า้ในระหวา่งอทุกภยั

เชน่กนั สถานท่ีค้นพบตัง้อยูท่างตอนใต้
ของชายฝ่ังของรัฐวิคตอเรีย ประมาณ 170 
กิโลเมตรจากนครเมลเบร์ิน

ไดลไูวเคอร์ซอร์มีความยาวประมาณ 2.3 
เมตร นายเฮอร์นกลา่ววา่ “ขนาดความกว้าง
นัน้ใกล้เคียงกบัไก่งวงเลีย้งขนาดใหญ่ แต่
แนน่อนวา่ความยาวนัน้มากกวา่ไก่งวงเพราะ
มนัมีหาง” ซากดกึด�าบรรพ์ท่ีพบประกอบด้วย
หางในสภาพเกือบสมบรูณ์ ขาขวาสว่นลา่ง 
และเท้าขวาเกือบทัง้หมด

ไดลไูวเคอร์ซอร์อาศยัอยูก่บัไดโนเสาร์
กินสตัว์อ่ืน มีความยาวประมาณ 6 เมตร เชน่
เดียวกบัไดโนเสาร์มีกระดอง เตา่ สตัว์เลีย้งลกู
ด้วยนมขนาดเทา่หนผีู และสตัว์เลือ้ยคลาน
บนิได้ท่ีเรียกวา่เทอร์โรซอร์ ไดลไูวเคอร์ซอร์
เป็นสมาชิกของไดโนเสาร์กลุม่ท่ีเรียกวา่ ออร์
นิโธพอ็ด คล้ายกบัไดโนเสาร์อีกพนัธุ์หนึง่ท่ีกิน
พืชและมีสองขาท่ีเรียกวา่ ลเีอลไลนาซอรา ท่ี
อาศยัอยูใ่นชว่งเวลาเดียวกนั โดยมีการขดุพบ
ซากประมาณ 15 กิโลเมตรหา่งออกไปจากจดุ
ดงักลา่ว นายเฮอร์นกลา่ว

ไดโนเสาร์ทัง้สองชนิดนา่จะเคยอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัในแงนิ่เวศวิทยา และกิน
พืชตา่งชนิดกนั ลเีอลไลนาซอรามีล�าตวัเพรียว

บางกวา่เลก็น้อย มี
หางยาวกวา่และนา่
จะเป็นนกัว่ิงท่ีคลอ่ง
ตวักวา่

“การเปรียบเทียบนา่จะท�าได้ระหวา่ง
จิงโจ้กบัวลัลาบี (จิงโจ้ขนาดเลก็) ซึง่พบได้ใน
ออสเตรเลยีในปัจจบุนั โดยสตัว์ทัง้สองจะอยู่
ในท่ีท่ีตา่งกนั ตัง้แตท่ี่ราบเปิดโลง่ไปจนถงึท่ี
อยูใ่นป่าทบึ” นายเฮอร์นกลา่ว

ไดลไูวเคอร์ซอร์ใช้ชีวิตอยูใ่นท่ีราบลุม่
หบุเขาท่ีเตม็ไปด้วยป่าระหวา่งออสเตรเลยี
และแอนตาร์ตกิา ซึง่อยูต่ดิกนัจนกระทัง่เม่ือ 
45 ล้านปีท่ีผา่นมา

“กรรมการยงัตกลงกนัไมไ่ด้เก่ียวกบั
สภาพภมิูอากาศ” นายเฮอร์นกลา่ว “บาง
คนคดิวา่ภมิูอากาศหนาวเยน็ด้วยน�า้แขง็ฤดู
หนาว ในขณะท่ีคนอ่ืนคดิวา่ภมิูอากาศนา่จะ
อุน่กวา่หรือไมห่นาวมาก”

ช่ือตระกลูไดลไูวเคอร์ซอร์ มีความหมาย
วา่ ”นกัว่ิงน�า้ทว่ม” ช่ือวงศ์ของมนัคือพิเคอริ
งไจ ซึง่ตัง้เพ่ือเป็นเกียรตแิดน่ายเดวิด พิเคอริง 
นกับรรพชีวินวิทยา

งานวิจยันีไ้ด้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ เพียร์เจ  รอยเตอร์

ฟอสซิลบางส่วน 
ของไดโนเสาร์
ขนาดเท่า 
ไก่งวงถูกพบใน
ออสเตรเลยี

ภาพไดลูไวเคอร์ซอร์ 
พเิคอริงไจ 2 ตวั จาก
ความคดิของศิลปิน
ปีเตอร์ ทรัสเลอร์/PEERJ.COMใ

PEERJ.COM

10 ซม.



ชา่งตดัผมริมถนนท่ีช่ือนายซง่ เกาวู ่ ขดูใบมีดโกนตามแนว

ด้านในของเปลือกตาของลกูค้าด้วยความเช่ียวชาญ

“คณุต้องท�างานด้วยความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก” 

นายซง่กลา่ว โดยได้โกนเปลือกตาของลกูค้าท่ีร้านริมทาง

ของตนในเมืองเฉิงต ูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนท่ีอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใต้

ลกูค้าชอบวิธีการท่ีเรียกในภาษาจีนกลางวา่ “ใบมีด

ล้างตา” เป็นอยา่งมาก โดยกลา่ววา่ตนไว้วางใจความ

เช่ียวชาญในการใช้มีดของนายซง่

“มนัไมอ่นัตรายเลย” นายจ้าง เทียน อาย ุ68 ปีกลา่ว 

“ตาของผมรู้สกึสดช่ืนหลงัการโกน และผมก็รู้สกึสบาย”

นายซง่ท่ีมีอายปุระมาณ 60 ปีกลา่ววา่ ตนเรียนรู้

เทคนิคนีใ้นชว่งทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) โดยให้

บริการลกูค้าถงึแปดคนตอ่สปัดาห์ สนนราคาในการบริการ

อยูท่ี่ 80 หยวน (ประมาณ 400 บาท) ตอ่การโกนขนหนึง่

ครัง้ “ตอนแรกก็ล�าบากหนอ่ย แตก็่กลายเป็นเร่ืองงา่ยตอน

หลงั” นายซง่กลา่ว

เทคนิคนีด้เูหมือนจะใช้เพ่ือปลดปลอ่ยตอ่มผลติไขมนั

ท่ีจะชว่ยท�าความชุม่ชืน้ตรงขอบของเปลือกตา นางจู้  เชา 

จกัษุแพทย์ท่ีท�างานท่ีโรงพยาบาลใกล้เคียงในเฉิงตกูลา่ว 

“คนไข้จะรู้สกึวา่ตาแห้งและมีอาการระคายเคืองเม่ือตอ่ม

ดงักลา่วถกูปิดกัน้” นางจู้กลา่ว "ขณะโกน ก็เป็นไปได้มาก

ท่ีเขาจะเปิดตอ่มดงักลา่ว"

นางจู้กลา่ววา่ มีความเสี่ยงในการตดิเชือ้หากอปุกรณ์

ท่ีใช้ไมไ่ด้รับการฆา่เชือ้ "หากเขาสามารถฆา่เชือ้อปุกรณ์

ท่ีใช้อยา่งเหมาะสม ฉนัก็คดิวา่ยงัมีโอกาสของการอยูร่อด

ของเทคนิคนี"้ นางจู้กลา่ว

ขณะท่ีลกูค้าย�า้วา่ตาของตนรู้สกึดีขึน้หลงัการโกน 

แตค่นท่ีเหน็ตา่งก็หวาดเสียวขณะมองนายซง่แกวง่ใบมีด

ไปมา “ฉนัไมก่ล้าท�าหรอก” นางเหอ ย่ีติง วยั 27 ปี แสดง

อาการหวาดเสียวขณะมองดกูารโกนเปลือกตา  รอยเตอร์

อยา่ 

กระพริบตา!

เร่ืองแปลกทั่วโลก เร่ืองราวน่าสนใจ เร่ืองแปลกและเร่ืองบนัเทงิIPDF

ราหมณ์ฮินดไูด้เจิมน�า้มนัให้กบัเดก็
หญิงน้อยอาย ุ3 ขวบ ในฐานะท่ีเป็น 

“เทพีท่ีมีชีวิตอยู”่ หรือกมุารีแหง่กาฐมาณฑ ุ
หนนู้อยจะอยูใ่นพระราชวงัในใจกลางเมือง
หลวงของเนปาลจนกระทัง่โตเป็นสาว

กมุารีคนใหมคื่อ ด.ญ.ตีชานา สกักะ ใน
ชดุแดง ถกูน�ามาจากบ้านสูจ่ตรัุสดร์ูบาร์อนั
เก่าแก่เพ่ือท�าพิธีกรรมแรกรับท่ีกินเวลาไมน่าน

หลกัจากนัน้ บดิาของตีชานาก็ได้อุ้ม

เธอข้ามจตรัุสหินซึง่ยงัคงเหน็ร่องรอยจาก
แผน่ดินไหวเม่ือ พ.ศ. 2558 ไปยงัวิหารและ
พระราชวงัท่ีเธอจะอาศยัอยูภ่ายใต้การดแูล
ของยามท่ีได้มอบหมายหน้าท่ีพิเศษ

ตีชานาเดนิในระยะทางสัน้ ๆ โดยมี
ครอบครัวของเธอขนาบข้างพร้อมด้วยบรุุษ
ในชดุคลมุสีแดงท่ีไมใ่สร่องเท้า ซึง่จะเป็น
ครัง้สดุท้ายท่ีเธอจะได้ปรากฏตวัตอ่หน้า
สาธารณชนโดยไมแ่ตง่หน้าเป็นกมุารีจน

กระทัง่เร่ิมเป็นสาว
“ผมรู้สกึหลายอยา่ง ลกูสาวผมกลาย

เป็นกมุารี และนัน่คือสิง่ท่ีดี แตก็่มีความเศร้า
เน่ืองจากเธอจะถกูแยกจากครอบครัวเรา” 
นายบชิยา รัตนา สกักะ ผู้ เป็นพอ่กลา่ว

ตีชานามีน้องชายฝาแฝดช่ือกฤษณะ 
ซึง่ร้องไห้ตอนท่ีเหน็พ่ีสาวถกูน�าตวัไปจาก
ครอบครัว

ในฐานะกมุารี ตีชานาจะถกูมองวา่เป็น
ร่างทรงของเทพีฮินดท่ีูช่ือทาเลจ ูและจะได้รับ
อนญุาตให้ออกจากวิหารเพียง 13 ครัง้ตอ่ปี
ในโอกาสวนัฉลองศาสนาพิเศษ

พราหมณ์ฮินดสูงัเวยสตัว์ตอนเท่ียง
คืน โดยเป็นสว่นหนึง่ของพิธีกรรมแรกรับ
ของกมุารีในฐานะเทพีท่ียงัมีชีวิตอยู ่ตาม
ประวตัศิาสตร์ ควาย แพะ ไก่ เป็ด และไข ่
108 รายการ จะถกูสงัเวยเป็นสว่นหนึง่ของ
พิธีดงักลา่ว โดยตวัเลขนีเ้ป็นเลขดีในศาสนา
ฮินด ูแตเ่ลขดงักลา่วได้ถกูบีบให้ลดลงโดย
องค์กรสทิธิสตัว์

ประเพณีกมุารี ซึง่หมายถงึ “เจ้าหญิง” 
ในภาษาสนัสกฤต มาจากชมุชนนิวาร์ ซึง่เป็น
ชนพืน้เมืองของหบุเขากาฐมาณฑ ุซึง่ผสม
ปัจจยัของศาสนาฮินดแูละศาสนาพทุธไว้
ด้วยกนั และกมุารีท่ีส�าคญัท่ีสดุจะเป็นผู้แทน
ของสามราชอาณาจกัรท่ีเคยมีอยูใ่นหบุเขา 
ได้แก่ กาฐมาณฑ ุปาตนั และบกัตาปร์ู

พิธีนีเ้คยเป็นพิธีท่ีเช่ือมโยงกบัราชวงศ์
เนปาล แตแ่ม้สิน้การมีราชวงศ์ฮินดใูนเนปาล
แล้วตัง้แต ่พ.ศ. 2551 พิธีนีก็้ยงัคงมีตอ่ไป  
เอเจนส์  ฟรานซ์ เพรส

พ
เอเอฟพี/เก็ตตีอิ้มเมจ

องค์น้อยเทพี
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วงโยธวาทติของกองทพัเวยีดนามบรรเลงเพลงต้อนรับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดสีหรัฐฯ  ทีท่�าเนียบประธานาธิบดเีวยีดนาม ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวยีดนาม เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 พธีิการอย่างเป็นทางการ เร่ิมต้นด้วยการบรรเลงเพลงชาตขิองสหรัฐฯ และเวยีดนาม ตามด้วย
การเดนิสวนสนามของกองทพัเวยีดนาม และการตรวจแถวทหารกองเกยีรตยิศโดยประธานาธิบดเีจิน่ ดัย่ กวาง แห่งเวยีดนาม และนายทรัมป์ “การ

เยอืนเวยีดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดทีรัมป์ถอืเป็ นเหตุการณ์ส�าคญัในความสัมพนัธ์เวยีดนาม-สหรัฐฯ โดยเป็นการสร้างแรงผลกัดนัให้มี
การพฒันาความเป็นหุ้นส่วนทวภิาคทีีค่รอบคลมุอย่างจริงจงั สัมฤทธ์ิผล และมเีสถยีรภาพ” นายกวางกล่าว ส�านักข่าววอยซ์ ออฟ อเมริกา รายงาน

ภาพโดย: นายเหงยีน ฮุ้ย ค�า | รอยเตอร์

เมื่อวงเริ่มบรรเลง

 ภาพส่งท้าย
IPDF
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อ่านบทความ ที่ เก่ียวข้อง
ฉบับออนไลน์ได้ที่

สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฟรี
อนิโดแปซฟิิก ดเีฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารท่ีแจกจา่ยให้ฟรีแก่บคุคลตา่ง ๆ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องกบัความมัน่คงในภมิูภาคอินโดแปซฟิิก

กรุณาระบุ:
• ช่ือ
• อาชีพ
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