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การสมคบ
บิิดเบืือน ปกปิิ ด
การขาดความโปร่่ งใสเรื่่� องโคโรนาไวรัั ส
ทำำ�ให้้ ความเสีียหายที่่�มีีต่่อผู้้�คน
และเศรษฐกิิจเลวร้้ ายยิ่่�งขึ้้น�

IPDF

สารบััญ

ชุุดที่่� 45 ฉบัับที่่� 3

เรื่่� องเด่่ น
10 เศรษฐศาสตร์์ กลาโหม

ถึึงเวลาเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์เพื่่�อจััดการการแข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์

14 การตอบโต้้ การหลบหลีีก
การคว่ำำ��บาตรของเกาหลีีเหนืือ

ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศยัังคงสำำ�คัญ
ั ต่่อการสร้้ าง
แรงกดดัันในระดัับสูงู สุุด

20 ความท้้ าทายด้้ านสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั

การตอบโต้้ เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�นำำ�มาใช้้ เป็็ นอาวุุธซึ่่ง�
	คุุกคามความมั่่�นคงและบ่่อนทำำ�ลายมาตรการคว่ำำ��บาตร

28 การปกปิิ ดราคาสููง

การปิิ ดบัังข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับการระบาดของไวรััสโคโรนาของจีีน
อาจเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตและผลกระทบทางการเงิินทั่่�วโลก

34 การตอบโต้้ ปฏิิบัติั กิ ารแผ่่ ขยายอิิทธิิพลของจีีน
ไต้้ หวัันเป็็ นผู้้�นำำ�การต่่อสู้้�กัับการบีีบบัังคัับจากสาธารณ
	รััฐประชาชนจีีนมาอย่่างยาวนาน

40 การมีีส่่วนร่่ วมของต่่ างประเทศ

แคนาดา ฝรั่่�งเศส และสหราชอาณาจัักร ทุ่่�มทั้้�ง
เวลาและเงิินทุุนเพื่่�อส่่งเสริิ มอิินโดแปซิิฟิิก
ที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง

44 การจััดหาเงิินเพื่่�ออนาคตที่่� ปลอดภััย

	ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียส่่งเสริิ มการเติิบโต
ความเจริิ ญ และความยั่่�งยืืนในอิินโดแปซิิฟิิก

48 จัับตามอง

	หััวหน้้ ากองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจระบุุ เหล่่าพัันธมิิตรในอิิน
โดแปซิิฟิิกร่่วมมืือกัันขััดขวางการค้้ ามนุุษย์์

54 การเปิิ ดช่่ องทางส่่ งกำำ�ลัังบำำ�รุุง

	ข้้ อตกลงระหว่่างสหรััฐฯ และประเทศพัันธมิิตร
ในการจััดหาและการบริิ การต่่างฝ่่ายทำำ�ให้้
ภารกิิจเป็็ นไปอย่่างคล่่องตััว

14

58 ฉลอง 25 ปีี

	ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการ
	ศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงได้้ เดิินทางมายาวไกล นัับตั้้ �งแต่่ก่่อ
	ตั้้�งสถาบัันใน พ.ศ. 2538 โดยผู้้�ก่่อตั้้�งชื่่�อเดีียวกัับศูนู ย์์

สารบััญหลััก
4 นานาทััศนะ

5 ผู้้�เขีียนบทความ
6 มองภููมิิภาค

ข่่าวสารจากอิินโดแปซิิฟิิก

8 ข่่ าวผู้้�ก่่อการร้้ าย

	จีีนใช้้ “สงครามต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย”
กวาดล้้ างหลายครอบครััว

62 วััฒนธรรมและขนบธรรมเนีียม

เมืืองเถาหยวนของไต้้ หวัันได้้ สร้้างสถานีีเพื่่�อ
อนุุรัักษ์์ เรื่่�องราวท้้ องถิ่่�น

63 ประเทืืองปัั ญญา

	ศิิลปะบนผนัังถ้ำำ ��อิินโดนีีเซีียเป็็ นบัันทึึกการ
เล่่าเรื่่�องที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุดุ เท่่าที่่�มีีการค้้ นพบ

64 สื่่�อและวิิทยาการ

คดีีการจดจำำ�ใบหน้้ าของจีีนทำำ�ให้้ รััฐบาลถููกดำำ�เนิินคดีี
	ทำำ�เนีียบขาวเสนอหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ลเพื่่�อควบคุุม
การใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์

66 นวััตกรรม

ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์เห็็นชอบให้้ ปลููกข้้ าวดััดแปลงพัันธุุกรรม
เพื่่�อต่่อสู้้�กัับภาวะขาดสารอาหาร

67 ภาพส่่ งท้้ าย

เรื่่� องจากปก:

64

ดร. หลี่่� เหวิินเหลีียง จัักษุุแพทย์์ใน
เมืืองอู่่�ฮั่น่� ซึ่่ง� ได้้ รัับการยกย่่องว่่าเป็็ นผู้้�
กล้้ าหาญ ถููกรััฐบาลจีีนสั่่�งให้้ ปิิดปาก
เงีียบเนื่่�องจากพยายามเตืือนผู้้�อื่่�น
เกี่่�ยวกัับเชื้้ �อไวรััสโคโรนามรณะ ซึ่่ง� ใน
เวลาต่่อมาเขาได้้ ป่่วยและเสีียชีีวิิตลง
เนื่่�องจากเชื้้ �อไวรััสดังั กล่่าว เรื่่�องราว
นี้้ �กลายเป็็ นสิ่่�งที่่�แสดงถึึงการปิิ ดบััง
ข้้ อมููลของจีีน ภาพประกอบโดย ฟอรััม

นานาทััศนะ

IPDF

ผู้้�อ่า่ นที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้้ อนรัับสู่่�นิิตยสาร อิิ นโดแปซิิ ฟิิก
ดีีเฟนส์์ ฟอรััม ฉบัับว่า่ ด้้ วย
เศรษฐศาสตร์์ กลาโหม
โลกาภิิวัตน์
ั ์ ความก้้ าวหน้้ าทาง
เทคโนโลยีี และสภาพแวดล้้ อมทางยุุทธศาสตร์์
ที่่�เปลี่่�ยนไป ต่่างเป็็ นปัั จจััยที่่�กำำ�หนดพื้้ �นที่่�การ
รบใหม่่ หากจะรัับมืือกัับความท้้ าทายที่่�เกิิดใหม่่
เหล่่านี้้ � ประเทศต่่าง ๆ และกองทััพในภููมิิภาค
อิินโดแปซิิฟิิกต้้ องพิิจารณาแนวคิิดใหม่่ เกี่่�ยว
กัับสิ่่ง� ที่่�ส่ง่ เสริิ มเศรษฐศาสตร์์ กลาโหมในการใช้้
อำำ�นาจทางเศรษฐกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
เพื่่�อรัับรองถึึงความมั่่�นคงระดัับชาติิ ระดัับ
ภููมิิภาค และระดัับโลก
ดร. อััลเฟรด โอห์์เลอร์์ นัักเศรษฐศาสตร์์ การเมืืองที่่ศู� นู ย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่อ�
การศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง เขีียนบทความสำำ�หรัับเผยแพร่่ในฉบัับนี้้ � โดยเป็็ นเรื่่�องเกี่่ย� วกัับความหมายที่่�
เปลี่่ย� นแปลงไปของเศรษฐศาสตร์์ กลาโหมในยุุคของการแข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์ ดร. โอห์์เลอร์์ แย้้ งว่่าสาขา
ดัังกล่่าว ซึ่่ง� เป็็ นเครื่่�องมืือในการรวมอำำ�นาจทางเศรษฐกิิจเพื่่อ� ความได้้ เปรีียบที่่เ� ด็็ดขาด จะมีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในการรัักษาอิินโดแปซิิฟิิกที่่เ� สรีีและเปิิ ดกว้้ าง ตามที่่� ดร. โอห์์เลอร์์ อธิิบาย เศรษฐศาสตร์์ กลาโหม
ครอบคลุุมข้้ อกัังวลต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่เรื่่�องการจััดการเศรษฐศาสตร์์ กลาโหมร่่วมสมััย การปรัับการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง
และกระบวนการจััดหาให้้ ทันั สมััย ไปจนถึึงการดำำ�เนิินงานโน้้ มน้้ าวและการต่่อต้้ านการทููตสมุดุ เช็็ค
หน้้ าปกเล่่มนี้้ �ชููโรงเรื่่�องการปิิ ดบัังข้้ อมููลและกดดัันบุุคคลของสาธารณรััฐประชาชนจีีนในระยะแรก
ของการระบาดของเชื้้ �อไวรััสโคโรนาปีี 2019 ในเมืืองอู่่�ฮั่น่� โดยวิิเคราะห์์ถึงึ ความเชื่่�อมโยงระหว่่างการ
ปฏิิบัติั งิ านด้้ านสาธารณสุุขกับั เศรษฐศาสตร์์ กลาโหม เรื่่�องราวของ ดร. หลี่่� เหวิินเหลีียง จัักษุุแพทย์์
ในเมืืองอู่่�ฮั่น่� และผู้้�แจ้้ งเบาะแสเกี่่�ยวกัับไวรััส เผยให้้ เห็็นว่่า ความล้้ มเหลวของนโยบายด้้ านสุุขภาพ
และการกำำ�กับดู
ั แู ลอาจสร้้ างความเสีียหายร้้ายแรงต่่อสัังคมในเชิิงเศรษฐกิิจ รวมถึึงในแง่่ของชีีวิิตและ
เสรีีภาพของผู้้�คนอย่่างไร
ต่่อมา นายนีีล เค. วััตต์์ และนายวิิลเลีียม เจ. นิิวคอมบ์์ อดีีตสมาชิิกคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญขององค์์การ
สหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยมาตรการคว่ำำ��บาตรเกาหลีีเหนืือ พิิจารณาถึึงความพยายามของนานาประเทศ
ในการยึึดเรืือไวส์์ ออร์์ เนสต์์ ของเกาหลีีเหนืือ ในข้้ อหาขนส่่งถ่่านหิินของรััฐอำำ�นาจเผด็็จแห่่งนี้้ �อย่่าง
ผิิดกฎหมายไปยัังจีีน รััสเซีีย และประเทศอื่่�น ๆ การยึึดทรััพย์์ดังั กล่่าวของสหรััฐอเมริิ กาซึ่่ง� เกิิดขึ้้ �นเป็็ น
ครั้้�งแรก เผยให้้ เห็็นถึึงความซัับซ้้อนของการบัังคัับใช้้ มาตรการคว่ำำ��บาตรต่่อเกาหลีีเหนืือ และยัังเน้้ น
ย้ำำ ��ถึึงความมุ่่�งมั่่�นของสหรััฐฯ ที่่�จะรัักษาความกดดัันในระดัับสูงู สุุดต่่อรััฐบาลเผด็็จการของนายคิิม ให้้
ปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ และระงัับโครงการนิิวเคลีียร์์ ที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดในลัักษณะที่่�สมบููรณ์์ พิิสูจน์
ู ์ได้้ และย้้ อน
กลัับคืืนไม่่ได้้
นอกจากนี้้ � นางสาวแอชลีีย์์ เทย์์เลอร์์ ผู้้�ประสานงานอาวุุโสของบริิ ษััท คอมไพลแอนซ์์ แอนด์์ แคพา
ซิิทีี สกิิลส์์ อิินเตอร์์ เนชัันแนล ยัังสืืบเสาะว่่าสกุุลเงิินดิิจิิทัลั และนวััตกรรมอื่่�น ๆ ในโลกไซเบอร์์ นั้้ �น สร้้ าง
หนทางให้้ ผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมายร่่วมสงครามอสมมาตรเพื่่�อบ่่อนทำำ�ลายมาตรการรัักษาความปลอดภััย
เดิิม รวมถึึงมาตรการคว่ำำ��บาตรได้้ อย่่างไร
ผมหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้ �จะกระตุ้้�นให้้ เกิิดการสนทนาในระดัับภูมิู ิภาคเกี่่�ยวกัับเศรษฐศาสตร์์
กลาโหม ผมยิินดีีรัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม ที่่� ipdf@
ipdefenseforum.com เพื่่�อแบ่่งปัั นมุุมมองของท่่าน

ขอแสดงความนัับถืือ

พลเรืือเอก ฟิิ ลิปิ เอส. เดวิิดสััน

กองทััพเรืือสหรััฐฯ
ผู้้�บัญ
ั ชาการ กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
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นิิตยสารอิินโดแปซิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรัั ม
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ผู้้�เขีียนบทความ
นายนีีล เค. วััตต์์ส และ นายวิิลเลีียม เจ. นิิวคอมบ์์ เป็็ นอดีีต

สมาชิิกคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญแห่่งองค์์การสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยมาตรการคว่ำำ��บาตร
เกาหลีีเหนืือ ซึ่่ง� จััดตั้้�งโดยข้้ อมติิคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิที่่�
1874 ใน พ.ศ. 2552 นายวััตต์์สเป็็ นนัักวิิจัยั อาวุุโสในโครงการอััลฟา ของคิิง
ส์์คอลเลจลอนดอน เขาดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญทางทะเลของคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญ
แห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยเกาหลีีเหนืือเป็็ นเวลาห้้ าปีีจนถึึง พ.ศ. 2561 นอกจาก
นี้้ �ยัังรัับผิิดชอบการสัังเกตการณ์์กองทััพเรืือของเกาหลีีเหนืือ รวมถึึงโครงการ
ขีีปนาวุุธแบบยิิงจากเรืือดำำ�น้ำำ �� นายวััตต์์สเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งร้้อยเอกในกองทััพเรืือ
แอฟริิ กาใต้้ เป็็ นเวลา 30 ปีี จึึงมีีความเชี่่�ยวชาญด้้ านสงครามเรืือผิิวน้ำำ ��และระบบ
อาวุุธ นายนิิวคอมบ์์เป็็ นประธานสภาเศรษฐกิิจเกาหลีีเหนืือที่่�สถาบัันเกาหลีีศึึกษา
วิิทยาลััยเอลเลีียตเพื่่�อกิิจการระหว่่างประเทศของมหาวิิทยาลััยจอร์์ จวอชิิงตััน
เขาเป็็ นนัักวิิจัยั ที่่�ศูนู ย์์การศึึกษาการป้้องกัันขั้้�นสููง และเป็็ นสมาชิิกคณะกรรมการ
แห่่งชาติิว่า่ ด้้ วยประเด็็นเกาหลีีเหนืือ นายนิิวคอมบ์์ อดีีตนัักเศรษฐศาสตร์์ ของ
รััฐบาลสหรััฐฯ ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งโดยนายบััน คีีมุุน เลขาธิิการสหประชาชาติิ ให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญเมื่่�อ พ.ศ. 2554 เขาได้้ รัับการแต่่งตั้้�งให้้ กลัับ
เข้้ าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะว่่าด้้ วยมาตรการคว่ำำ��บาตรเกาหลีีเหนืือ ตามอำำ�นาจที่่�ได้้ รัับมอบหมายต่่อ
เนื่่�องในฐานะผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการเงิินจนถึึงเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2557 นายนิิวคอมบ์์ยังั เคยดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในกองทััพบกสหรััฐฯ ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2513 ถึึง พ.ศ. 2515 อีีกด้้ วย อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 14
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นางสาวแอชลีีย์์ เทย์์ เลอร์์ ผู้้�ประสานงานอาวุุโสของบริิษััท คอมไพล
แอนซ์์ แอนด์์ แคพาซิิทีี สกิิลส์์ อิินเตอร์์ เนชัันแนล เป็็ นสมาชิิกผู้้�ประกอบการ
บล็็อกเชนรุ่่�นแรก เธอกำำ�ลังั ศึึกษาวิิจัยั วิิธีีการใช้้ ไซเบอร์์ สเปซเป็็ นอาวุุธ โดยลงลึึก
ในการบรรจบกัันของเทคโนโลยีีดิิจิิทัลั และความมั่่�นคงระหว่่างประเทศ รวมถึึง
การแทรกแซงเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อขโมยทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาในระดัับการ
ทหาร และเจาะคลัังข้้ อมููลทางเทคนิิคและการปฏิิบัติั ิตามกฎระเบีียบที่่�ป้้องกััน
การละเมิิดมาตรการคว่ำำ��บาตร นอกจากนี้้ � แอชลีีย์์อยู่่�ระหว่่างการวิิเคราะห์์
ระเบีียบแห่่งชาติิในการใช้้ มาตรการคว่ำำ��บาตรขององค์์การสหประชาชาติิ รวมถึึงเป็็ นผู้้�นำำ�การฝึึ ก
ระดัับโลกสำำ�หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญภาคเอกชนและภาครััฐในการป้้องกัันการโจมตีีทางไซเบอร์์ อีีกด้้ วย
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พล. ท. วิินเซนต์์ ดัับเบิิลยูู.เอฟ. เฉิิน รองอธิิบดีีสำำ�นักั ความมั่่�นคง

แห่่งชาติิไต้้ หวััน ก่่อนดำำ�รงตำำ�แหน่่งปัั จจุบัุ นั เขาเคยเป็็ นที่่�ปรึึกษาอาวุุโสของ
สำำ�นักั งานผู้้�แทนด้้ านเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมไทเปประจำำ�สหรััฐอเมริิ กา ตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2559 ถึึง พ.ศ. 2561 อาชีีพรัับราชการทหารที่่�โดดเด่่นของ พล.ท. เฉิิน
นั้้�นรวมถึึงการได้้ รัับแต่่งตั้้�งเป็็ นอธิิบดีีของสำำ�นักั งานพััฒนาการสื่่�อสารแห่่ง
กระทรวงกลาโหมไต้้ หวััน ผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการกองทััพบกไต้้ หวัันประจำำ�
ภููมิิภาคไทเป และผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ข่า่ วกรองร่่วม (เจ2) ของกระทรวงกลาโหม
ไต้้ หวััน พล.ท. เฉิิน สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิ ญญาโทด้้ านยุุทธศาสตร์์ ความมั่่�นคงระดัับชาติิจาก
วิิทยาลััยการสงครามแห่่งชาติิของสหรััฐอเมริิ กา ณ มหาวิิทยาลััยด้้ านการป้้องกัันประเทศ และ
ปริิ ญญาโทบริิ หารธุุรกิิจจากมหาวิิทยาลััยเซาเทิิร์์นเมธอดิิสต์์ ในเมืืองแดลลาส รััฐเท็็กซััส
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ค้้นหาคำำ�ว่า่ "ฟอรััมนิิวส์์"
(ForumNews) ในร้้านค้้าไอทููนส์์
หรืือ กููเกิิลเพลย์์
เพื่่อ� ดาวน์์ โหลด แอปฯ ได้้ฟรีี

นายฟิิ ลิิป เจ. วาเลนติิ เป็็ นที่่�ปรึึกษาด้้ านโลจิิสติกิ ส์์ระหว่่างประเทศ

ในสาขาโลจิิสติกิ ส์์พหุชุ าติิของสำำ�นักั งานความร่่วมมืือด้้ านโลจิิสติกิ ส์์ วิิศวกรรม
และความมั่่�นคง (เจ4) ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
เขาเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบข้้ อตกลงด้้ านโลจิิสติกิ ส์์ระหว่่างประเทศทั้้�งหมด รวมถึึง
ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การต่่างฝ่่าย ก่่อนที่่�จะประกอบอาชีีพ
ฝ่่ายพลเรืือน นายวาเลนติิเป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�ทหารเรืือที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งด้้ านโลจิิสติกิ ส์์
และการมอบหมายงานบุุคลากรมากว่่า 28 ปีี อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 54
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การสร้้าง

กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

ฝููงบิินขัับไล่่ล่่องหน
สำำ
นัักงานความร่่วมมืือด้้านความมั่่�นคง
กลาโหมสหรััฐฯ กล่่าวเมื่่�อเดืือน
มกราคม พ.ศ. 2563 ว่่า กระทรวง
การต่่างประเทศสหรััฐฯ ได้้อนุุมััติิการขายเครื่่�องบิิน
ขัับไล่่เอฟ-35 จำำนวนมากถึึง 12 ลำำ (ในภาพ)
และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้แก่่สิิงคโปร์์ ในราคา
ประมาณ 2.75 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (ประมาณ
8.7 หมื่่�นล้้านบาท) ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างการอนุุมััติจิ าก
รััฐสภา
สิิงคโปร์์ซึ่�ง่ เป็็นนครรััฐในเอเชียี ตะวัันออกเฉียี ง
ใต้้ระบุุเมื่่�อ พ.ศ. 2562 ว่่า มีีแผนจะซื้้�อเครื่่�องบิิน
เอฟ-35 สี่่�ลำำแรกจากบริิษััท ล็็อกฮีีด มาร์์ติิน คอร์์

ปอเรชััน และอีีกแปดลำำจากบริิษััทอื่่�น เพื่่�อมาแทนที่่�
ฝููงบิินเอฟ-16 ซึ่�ง่ มีีอายุุมากแล้้ว
สำำนัักงานความร่่วมมืือด้้านความมั่่น� คงกลาโหม
สหรััฐฯ กล่่าวว่่า การขายครั้้ง� นี้้อ� าจรวมถึึงอุุปกรณ์์
จากล็็อกฮีีด และผู้้�ผลิิตเครื่่อ� งยนต์์ แพรตต์์แอนด์์
ไวต์์นีีย์์ เครื่่อ� งบิินไอพ่่นรุ่่�นเอฟ-35บีี สามารถนำำ
เครื่่อ� งขึ้้น� บิินในระยะสั้้น� และลงจอดในแนวดิ่่ง� ซึ่ง�่ เป็็น
คุุณสมบััติที่ิ เ�่ ป็็นประโยชน์์ต่อ่ สิิงคโปร์์ที่มีีพื้้
�่ น� ที่่จำ� ำกััด
กระทรวงกลาโหมสิิงคโปร์์กล่่าวว่่า จะมีีการ
เจรจาเงื่่�อนไขการซื้้�ออย่่างเป็็นทางการหลัังจากได้้
รัับการอนุุมััติิจากรััฐสภา
เมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 กระทรวง

ออสเตรเลีีย/ญี่่� ปุ่่� น

จัับมืือกัันสร้้างอนาคตที่่�ขัับเคลื่่�อน
ด้้วยไฮโดรเจน

ญี่่�ปุ่� ่ นหวัังจะได้้รัับความช่่วยเหลืือจากออสเตรเลีียเพื่�อ่ มุ่่ �งเป็็นประเทศที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วย
ไฮโดรเจนเป็็นหลัักภายใน พ.ศ. 2593
ออสเตรเลีีย ซึ่�่ งหวัังที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงการพึ่่�งพาการส่่งออกถ่่านหิิน จะได้้รัับประโยชน์์
จากความร่่วมมืือด้้านพลัังงานสะอาดเช่่นกััน จากการมุ่่ �งเปลี่่�ยนถ่่านหิินคุุณภาพต่ำำ��จาก
เหมืืองแร่่ในออสเตรเลีียให้้เป็็นไฮโดรเจน จากนั้้�นจึึงขนส่่งถ่่านหิินในรูู ปแบบของเหลวไปยััง
ญี่่�ปุ่� ่ น ตามรายงานของนิิตยสาร ฟอร์์บส์์
ญี่่�ปุ่� ่ นมุ่่ �งหมายที่่�จะให้้ยานพาหนะบนท้้องถนนใช้้พลัังงานไฮโดรเจนเป็็นจำำ�นวน
200,000 คัันภายใน พ.ศ. 2568 และ 800,000 คัันภายใน พ.ศ. 2573 ตาม
รายงานของนิิตยสารออนไลน์์ เดอะดิิโพลแมต (ภาพ: โตโยต้้า มอเตอร์์ คอร์์ปอเรชััน
เผยโฉมรถบรรทุุกพลัังงานไฮโดรเจนในโตเกีียวเมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2561)
ญี่่�ปุ่� ่ นเปิิ ดตััวเรืือบรรทุุกเครื่่�องบิินลำำ�แรกที่่�ออกแบบมาเพื่�อ่ ขนส่่งไฮโดรเจนเหลวใน
6

IPD FORUM

สิิงคโปร์์
กลาโหมสหรััฐฯ ได้้ประกาศราคาเครื่่�องบิินไอพ่่น
เอฟ-35 ในช่่วงสามปีีข้้างหน้้า ซึ่�ง่ ลดลงถึึงร้้อยละ
13 สิิงคโปร์์ซึ่�ง่ เป็็นประเทศอัันมั่่�งคั่่�ง มีีงบประมาณ
ด้้านกลาโหมก้้อนใหญ่่ที่่�สุุดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้ ถืือเป็็นหมุุดหมายสำำคััญสำำหรัับบริิษััทอาวุุธ
ระดัับโลก จากการที่่�ประเทศแห่่งนี้้�หัันมาลงทุุนใน
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ และยกระดัับอาวุุธยุุทโธปกรณ์์
ของประเทศ
ทั้้�งนี้้� สิิงคโปร์์ได้้กัันค่่าใช้้จ่่ายร้้อยละ 30 จาก
ค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดในงบประมาณประจำำปีี พ.ศ.
2562 เพื่่�อความพยายามด้้านกลาโหม ความมั่่�นคง
และการทููต รอยเตอร์์

เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 ตามรายงานในเว็็บไซต์์ของนิิกเคอิิ
เอเชีียน รีีวิิว เรืือลำำ�นี้้�จะเดิินทางเพื่่�อการค้้าขายครั้้ง� แรกใน พ.ศ.
2564 โดยเดิินทางไปยัังท่่าเรืือเฮสติิงส์์ที่�รั่ ัฐวิิกตอเรีีย ประเทศ
ออสเตรเลีีย ซึ่�่ งเป็็นที่่�ตั้้ง� ของโรงงานผลิิตน้ำำ��ยาไฮโดรเจนแห่่งแรก
ของออสเตรเลีียที่่�กลุ่่�มบริิษััทญี่่�ปุ่� ่ นกำำ�ลัังสร้้าง ตามข้้อมูู ลจาก
เว็็บไซต์์ของรััฐบาลออสเตรเลีีย
การส่่งออกไฮโดรเจนอาจให้้ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจแก่่
ออสเตรเลีียเป็็นมูู ลค่่าประมาณ 2.7 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
(ประมาณ 8.6 หมื่่�นล้้านบาท) ภายใน พ.ศ. 2573 ตาม
ยุุทธศาสตร์์พลัังงานไฮโดรเจนแห่่งชาติิของรััฐบาลออสเตรเลีียที่่�
เผยแพร่่เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
นอกจากนี้้� โครงการผลิิตไฮโดรเจนอื่่�น ๆ ทั่่�วโลกก็็กำำ�ลััง
อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา โดยรายงานของออสเตรเลีียระบุุว่่า
รอยเตอร์์
เกาหลีีใต้้สนใจที่่�จะดำำ�เนิินการใช้้เชื้้� อเพลิิงไฮโดรเจนเช่่ นกััน
แต่่ยัังคงมีีอุุปสรรคมากมายอยู่่� ดร. ทาเคโอะ คิิกคาวะ
ศาสตราจารย์์ด้้านการจััดการแห่่งมหาวิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์โตเกีียว กล่่าวกัับสำำ�นัักข่่าว
บลููมเบิิร์์กเมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2562 ว่่า "จุุดติิดขััดขนาดใหญ่่คืือการกัักและจััด
เก็็บคาร์์บอน "ซึ่�่ งไม่่ใช่่ว่่าจะไม่่สามารถทำำ�ได้้ แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับปัั จจััยทางเศรษฐกิิจ"
เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยให้้กัักและจััดเก็็บไฮโดรเจนในปริิมาณมากได้้ยัังคงอยู่่�ระหว่่างการ
พััฒนา นอกจากนี้้� ต้้นทุุนยัังคงเป็็นหนึ่่�งในอุุปสรรคที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด เมื่่�อเทีียบกัับแหล่่ง
พลัังงานทางเลืือกอีีกมากมายที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��กว่่า
โครงสร้้างพื้้�นฐานทั่่�วโลกสำำ�หรัับห่่วงโซ่่อุุปทานไฮโดรเจนยัังอยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้น แม้้ว่่าจะ
มีีสถานีีเติิมไฮโดรเจนทดลองจำำ�นวนมากเกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก ฟอร์์บส์์ รายงาน
นายแดเนีียล โรเบิิร์์ตส์์ แห่่งองค์์กรวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์และอุุตสาหกรรมใน
เครืือจัักรภพ กล่่าวกัับเว็็บไซต์์อีีแอนด์์อีีนิิวส์์เมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2561 ว่่า แม้้จะ
มีีอุุปสรรคต่่าง ๆ แต่่เวลาการใช้้ไฮโดรเจนมาถึึงแล้้ว เนื่่�องจากมีี "แรงผลัักดัันอย่่าง
แท้้จริิงทั่่�วโลกในการนำำ�เข้้าไฮโดรเจนคาร์์บอนต่ำำ��" ไปยัังญี่่�ปุ่� ่ นและเกาหลีีใต้้ ซึ่�่ งรััฐบาลได้้
สร้้างการขนส่่งที่่�ใช้้ไฮโดรเจนเป็็น "ศููนย์์กลางในยุุทธศาสตร์์ด้้านพลัังงานของตนเอง"
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

อิินโดนีีเซีีย

ความมุุ่�ง่ มั่่นด้้านอวกาศล้้วนแต่เ่ ป็็น

ภารกิิจสู่่�ดวงจัันทร์์

อิินเดีียอนุุมััติิภารกิิจดวงจัันทร์์ครั้้งที่่สามเมื่่อเดืือนมกราคม พ.ศ.
2563 ซึ่่งเป็็นความพยายามครั้้งล่่าสุุดจากความมุุ่่��งมั่่นที่่จะก้้าวขึ้้น
เป็็นมหาอำำ�นาจด้้านอวกาศโดยใช้้ต้้นทุุนต่ำำ�

การแสวงหาการลงทุุน
ในน่่านน้ำำ�ที่
� ่�เป็็นข้้อพิิพาท

เ

มื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายโจโก วิิโดโด ประธานาธิิบดีี
อิินโดนีีเซีีย ได้้ขอให้้ญี่่�ปุ่่�นเข้้ามาลงทุุนในด้้านการประมงและพลัังงานใน
หมู่่�เกาะบางแห่่งในทะเลจีีนใต้้ของอิินโดนีีเซีีย หลัังจากเผชิิญหน้้ากัับจีีนซึ่่�ง
อ้้างสิิทธิ์์�ในพื้้�นที่่�น่่านน้ำำ��ดัังกล่่าว
สำำ�นัักงานประธานาธิิบดีีระบุุว่่า นายวิิโดโดได้้เรีียกร้้องให้้ญี่่�ปุ่่�นพิิจารณา
โอกาสทางเศรษฐกิิจในหมู่่�เกาะนาตููนา ในระหว่่างที่่�นายโทชิิมิตสึึ
ิ โมเทกิิ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศญี่่ปุ่่� �น เดิินทางเยืือนกรุุงจาการ์์ตา
นายวิิโดโดกล่่าวกัับนายโมเทกิิว่่า "ผมต้้องการเชิิญให้้ญี่่�ปุ่่�นร่่วมลงทุุนใน
นาตููนา" โดยเสริิมว่่า ญี่่�ปุ่่�นเป็็นหนึ่่�งในพัันธมิิตรทางเศรษฐกิิจที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
อิินโดนีีเซีีย
นายวิิโดโดเยืือนเกาะนาตููนาเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อพิิทัักษ์์
อำำ�นาจอธิิปไตยของอิินโดนีีเซีียเหนืือหมู่่�เกาะและน่่านน้ำำ��รอบ ๆ หลัังจากมีี
รายงานว่่า กองกำำ�ลัังรัักษาชายฝั่่�งและเรืือประมงของจีีนได้้ผ่่านเข้้ามายัังเขต
เศรษฐกิิจพิิเศษของอิินโดนีีเซีียหลายครั้้�งตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562
(ภาพ: นายโทชิิมิิตสึึ โมเทกิิ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศญี่่ปุ่่� �น
(ซ้้าย) จัับมืือกัับนางเร็็ตโน มาร์์ซููดีี รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
อิินโดนีีเซีีย ระหว่่างการประชุุมที่่�กรุุงจาการ์์ตา ประเทศอิินโดนีีเซีีย)
จีีนไม่่ได้้อ้้างสิิทธิ์์�ในหมู่่�เกาะนาตููนาเอง แต่่ระบุุว่่าตนมีีสิิทธิ์์�ทำำ�การประมง
ในบริิเวณใกล้้เคีียงภายในเส้้นประเก้้าเส้้นที่่�จีีนกำำ�หนดเองตามใจชอบ ซึ่่�งเป็็น
เส้้นบนแผนที่่�ของจีีนที่่�ระบุุอาณาเขตและน่่านน้ำำ��ของตน
เส้้นดัังกล่่าวอยู่่�ห่่างจากจีีนไปทางใต้้ และกิินพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ใน
ทะเลจีีนใต้้ แต่่การอ้้างสิิทธิ์์�ดัังกล่่าวไม่่ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล
เวีียดนาม ฟิิลิิปปิินส์์ บรููไน มาเลเซีีย และไต้้หวัันต่่างก็็แข่่งขัันกัันอ้้างสิิทธิ์์�
ในทะเลจีีนใต้้
นางเร็็ตโน มาร์์ซููดีี รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศอิินโดนีีเซีีย
กล่่าวกัับผู้้�สื่่�อข่่าวว่่า นายวิิโดโดได้้ขอให้้ญี่่�ปุ่่�นลงทุุนในด้้านการประมง
พลัังงาน และการท่่องเที่่�ยวบนเกาะนาตููนา นางเร็็ตโนกล่่าวว่่า "เรายัังตกลง
ที่่�จะส่่งเสริิมการประสานงานด้้านการรัักษาความปลอดภััยของชายฝั่่�งให้้
แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�นด้้วย"
อิินโดนีีเซีียได้้เพิ่่�มการลาดตระเวนทางอากาศและทางทะเลในพื้้�นที่่�
ดัังกล่่าว รวมทั้้�งได้้ขอร้้องให้้เอกอััครราชทููตจีีนเข้้ามาดููแลเรืือที่่�รุุกล้ำำ�� เข้้ามา
โฆษกกองทััพอิินโดนีีเซีียกล่่าวว่่า เรืือดัังกล่่าวออกจากพื้้�นที่่�นั้้�นหลัังการเดิิน
ทางไปเยืือนของนายวิิโดโด
เมื่่�อ พ.ศ. 2562 ญี่่ปุ่่� �นได้้มอบเงิินจำำ�นวน 1 แสนล้้านรููเปีียห์์
(ประมาณ 200 ล้้านบาท) แก่่อิินโดนีีเซีียเพื่่�อสร้้างตลาดปลาบนเกาะนา
ตููนา ซึ่่�งจะมีีชื่่�อว่่าสึึกิิจิิ ตามชื่่�อตลาดปลาชื่่�อดัังของโตเกีียว
นายโมเทกิิกล่่าวว่่า การก่่อสร้้างตลาดบนเกาะนาตููนาและตลาดบนเกาะ
อื่่�น ๆ ของอิินโดนีีเซีียจะเริ่่�มใน พ.ศ. 2563 รอยเตอร์์

นายเค. ซีีวาน ประธานองค์์การวิิจััยด้้านอวกาศแห่่งอิินเดีีย กล่่าวกัับผู้้�สื่่อข่่าวว่่า
ภารกิิจจัันทรายาน-3 จะประกอบด้้วยยานลงจอดและยานสำำ�รวจ แต่่ไม่่มีียานโคจร
ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ภารกิิจจัันทรายาน-2 ส่่งยานโคจรรอบดวงจัันทร์์
ที่่ถ่่ายทอดสััญญาณข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์กลัับมายัังโลกได้้สำำ�เร็็จ แต่่ไม่่สามารถนำำ�ยาน
พาหนะสำำ�รวจลงบนพื้้นผิิวของดวงจัันทร์์ได้้เนื่่องจากเกิิดความเสีียหายระหว่่างลงจอด
ภารกิิจนั้้นมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่อลงจอดยานที่่บริิเวณขั้้วใต้้ของดวงจัันทร์์ ซึ่่งไม่่มีี
ภารกิิจดวงจัันทร์์ใด ๆ เคยไปมาก่่อน ทั้้งนี้้ เชื่่อกัันว่่าบริิเวณดัังกล่่าวมีีน้ำำ� เพราะมีีปล่่อง
ภููเขาไฟซึ่่งส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้รัับผลกระทบจากอุุณหภููมิิที่่สููงของดวงอาทิิตย์์
องค์์การวิิจััยด้้านอวกาศแห่่งอิินเดีียหวัังว่่าจะยืืนยัันร่่องรอยของน้ำำ�ในรููปแบบน้ำำ�
แข็็งได้้ ซึ่่งตรวจพบครั้้งแรกในภารกิิจเมื่่อ พ.ศ. 2551
นายซีีวานกล่่าวว่่า จัันทรายาน-3 จะมีี "การกำำ�หนดค่่าที่่คล้้ายคลึึง" กัับภารกิิจ
ก่่อนหน้้านี้้ (ภาพ: อิินเดีียปล่่อยจรวดขนส่่งดาวเทีียมพ้้องคาบโลก เอ็็มเค สาม-เอ็็ม1
ซึ่่งบรรทุุกจัันทรายาน-2 ออกจากศููนย์์อวกาศซาติิชดาวัันที่่เกาะศรีีหาริิโคตร ประเทศ
อิินเดีีย)

อิินเดีีย

มีีเพีียงสหรััฐอเมริิกา รััสเซีีย และสาธารณรััฐประชาชนจีีนเท่่านั้้นที่่เคยนำำ�ยานลง
จอดบนดวงจัันทร์์ โดยยานอวกาศฉางเอ๋๋อ-4 ของจีีนลงจอดแตะพื้้นอีีกฝั่่งหนึ่่งของดวง
จัันทร์์เมื่่อ พ.ศ. 2562 ส่่วนอิิสราเอลเคยพยายามนำำ�ยานอวกาศเบเรชีีตลงจอดบนดวง
จัันทร์์เมื่่อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 แต่่ไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จ
สำำ�นัักข่่าวพีีทีีไอรายงานว่่า ภารกิิจดวงจัันทร์์ครั้้งที่่สามของอิินเดีียมีีแนวโน้้มที่่จะ
เปิิดตััวใน พ.ศ. 2563 และจะมีีค่่าใช้้จ่่ายน้้อยกว่่าภารกิิจก่่อนหน้้า ตามที่่นายจิิเทนดรา
ซิิงห์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงอวกาศกล่่าว
นายซีีวานยัังกล่่าวอีีกว่่า องค์์การวิิจััยด้้านอวกาศแห่่งอิินเดีียกำำ�ลัังสร้้าง "ความคืืบ
หน้้าอย่่างมาก" ด้้านภารกิิจการบิินทางอวกาศพร้้อมมนุุษย์์ที่่กำ�ห
ำ นดไว้้ในช่่วงปลาย พ.ศ.
2564 โดยระบุุว่่า มีีนัักบิินอวกาศสี่่คนได้้รัับเลืือกให้้เข้้ารัับการฝึึกอบรม ใน พ.ศ.
2561 รััฐบาลกล่่าวว่่า โครงการซึ่่งมีีชื่่อว่่ากากัันยาน (ยานพาหนะสู่่�ท้้องฟ้้า) จะมีีค่่าใช้้
จ่่ายน้้อยกว่่า 1 แสนล้้านรููปีี (ประมาณ 4.4 หมื่่นล้้านบาท)
อิินเดีียได้้สร้้างชื่่อเสีียงในการเป็็นผู้้�บุุกเบิิกการปล่่อยดาวเทีียมและภารกิิจทาง
อวกาศในราคาย่่อมเยา โดยภารกิิจดาวอัังคารแบบไร้้คนควบคุุมเมื่่อ พ.ศ. 2557 มีี
ค่่าใช้้จ่่ายเพีียง 74 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (ประมาณ 2.3 พัันล้้านบาท) ซึ่่งน้้อยกว่่างบ
ประมาณของภาพยนตร์์เรื่่อง กราวิิตี้้ มฤตยููแรงโน้้มถ่่วง ซึ่่งเป็็นภาพยนตร์์เกี่่ยวกัับ
อวกาศที่่ทำำ�เงิินของฮอลลีีวููด รอยเตอร์์
IPD FORUM
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ข่่ าวผู้้�ก่่อการร้้าย

จีีน

ใช้้ "สงครามต่่อต้้านการก่่อการร้้าย"
กวาดล้้างหลายครอบครััว

เ

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ป็ นเวลาหลายทศวรรษที่อิหม่ามชาวอุยกูร์เป็ นที่ยึดเหนี่ยวในชุมชน
เกษตรกรรมขนาดใหญ่ทางตะวันตกไกลของจีน ทุกวันศุกร์ เขาจะ
เทศนาว่าอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ ทุกวันอาทิตย์ เขาจะรักษาคน
ป่ วยด้ วยยาสมุนไพรฟรี ในฤดูหนาว เขาจะซื้อถ่านหินแจกจ่ายคนยากไร้
โครงการกักกันขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีนเมื่อ พ.ศ 2560 ได้ กลืนกิน
ภูมิภาคซินเจียงซึง่ เป็ นถิ่นก�ำเนิดของนายเม็มทิมิน เอเมอร์ อิหม่ามชราผู้
นี้ ซึง่ ถูกกวาดต้ อนและกักตัวพร้ อมลูกชายทังสามคน
้
ตอนนี้้ � ฐานข้้ อมููลที่่�เพิ่่�งเปิิ ดเผยล่่าสุุดแสดงรายละเอีียดพิิเศษเกี่่�ยว
กัับเหตุุผลหลัักในการกัักกัันตััวนายเอเมอร์์ ลููกชายทั้้�งสามคน และชาวอุุย
กููร์์อีีกหลายร้้อยคนในอำำ�เภอคาราแคกซ์์ ว่่าเป็็ นเพราะศาสนาและความ
สััมพัันธ์์ทางครอบครััวของพวกเขา
ฐานข้้ อมููลดัังกล่่าวระบุุรายละเอีียดการกัักขัังผู้้�คน 311 คนที่่�มีีญาติิ
ในต่่างประเทศและแสดงข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับญาติิ เพื่่�อนบ้้ าน และเพื่่�อน ๆ
มากกว่่า 2,000 คน ข้้ อมููลแต่่ละรายการประกอบด้้ วย ชื่่�อ ที่่�อยู่่�
หมายเลขบััตรประชาชน วัันที่่�กักั กัันและสถานที่่�ของผู้้�ถููกควบคุุมตััว
พร้้ อมเอกสารรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับประวััติคิ รอบครััว ศาสนา และเพื่่�อน
บ้้ านของผู้้�ถููกควบคุุมตััว เหตุุผลในการกัักกััน และการตััดสิินว่่าจะปล่่อย
ตััวหรืือไม่่ เอกสารดัังกล่่าวซึ่่ง� ออกภายในปีี ที่่�ผ่า่ นมาไม่่ได้้ ระบุุว่า่ หน่่วย
งานของรััฐใดจััดทำำ�หรืือออกให้้ ใคร
ข้้ อมููลนี้้ �ยัังเสนอมุุมมองที่่�มาจากแหล่่งข่่าวส่่วนบุุคคลและครบถ้้ วน
มากที่่�สุดุ เกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�เจ้้ าหน้้ าที่่�จีีนตััดสิินใจว่่าจะให้้ ใครเข้้ าและออก
8
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จากค่่ายกัักกััน ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการปราบปรามครั้้�งใหญ่่ที่่�กักั ขัังชน
กลุ่่�มน้้ อยมากกว่่าหนึ่่�งล้้ านคนซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็ นชาวมุุสลิมิ
ฐานข้ อมูลแสดงให้ เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนมุง่ เน้ นเหตุผลใน
การกักกันตัวไปที่ศาสนาเป็ นหลัก ไม่ใช่แค่กบั ลัทธิหวั รุนแรงทางการ
เมืองตามการกล่าวอ้ างของเจ้ าหน้ าที่ แต่ยงั รวมถึงกิจกรรมธรรมดา เช่น
การสวดภาวนา การเข้ ามัสยิด หรื อแม้ กระทัง่ การไว้ เครายาว นอกจาก
นี้ ฐานข้ อมูลดังกล่าวยังแสดงให้ เห็นบทบาทของครอบครัว กล่าวคือ
ผู้คนที่มีญาติที่ถกู ควบคุมตัวมีแนวโน้ มมากว่าท้ ายที่สุดแล้ วจะถูก
ควบคุมตัวในค่ายเสียเอง ซึง่ เป็ นการถอนรากถอนโคนและป้ายความผิด
ให้ เป็ นอาชญากรทังครอบครั
้
ว ดังเช่นครอบครัวของนายเอเมอร์ ที่อยูใ่ น
กระบวนการดังกล่าว
ในท�ำนองเดียวกัน ภูมิหลังและทัศนคติของครอบครัวเป็ นปั จจยั ที่
ใหญ่กว่าพฤติกรรมของผู้ถกู ควบคุมตัวว่าจะได้ รับการปล่อยตัวหรื อไม่
นายดาร์ เรน ไบเลอร์ นักวิจยั แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด ซึง่ ก�ำลัง
ศึกษาการใช้ เทคโนโลยีการเฝ้าระวังในซินเจียงกล่าวว่า "เป็ นที่ชัดเจน
มากว่ากิจกรรมทางศาสนาก�ำลังตกเป็ นเป้าหมาย จีนต้ องการให้ คนใน
สังคมกระจัดกระจาย เพื่อแยกครอบครัวออกจากกัน และท�ำให้ ผ้ คู นเหล่า
นันเปราะบางมากขึ
้
้นเพื่อการฝึ กอบรมใหม่และการปรับทศั นคติ"
รััฐบาลประจำำ�เขตซิินเจีียงไม่่ตอบกลัับการขอความคิิดเห็็นทาง
โทรสาร เมื่่�อถามว่่าซิินเจีียงมุ่่�งเป้้าไปที่่�คนเคร่่งศาสนาและครอบครััวหรืือ
ไม่่ นายเกิ้้ �ง ชวง โฆษกกระทรวงการต่่างประเทศ กล่่าวว่่า "เรื่่�องไร้้สาระ

ภาพถ่่ ายเมื่่อ� เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 นี้้� แสดงรายละเอีียดร่่ องรอยของฐาน
ข้้ อมููลที่่รั่่� �วไหล ข้้ อความนี้้อ่� ่ านว่่ า "วงกลมความสัั มพันั ธ์์ ครอบครััว: ญาติิทั้้�งหมด
11 คน ถููกจำำ�คุุก 2 คน ส่่ งไปฝึึกอบรม 1 คน บิิดา: นายเม็็มทิมิิ นิ เอเมอร์์ ... จำำ�คุุก
12 ปีี ตอนนี้้อ� ยู่่�ในศููนย์์ ฝึึกอบรมที่่ส� ถาบัันอาชีีวศึึกษาเก่่ า" ฐานข้้ อมููลนี้้เ� สนอมุุม
มองที่่ม� าจากแหล่่ งข่่ าวส่่ วนบุุคคลและครบถ้้ วนมากที่่สุ� ุ ดเกี่่ย� วกัับวิิธีีการที่่เ� จ้้ าหน้้ าที่่�
จีีนตััดสิินใจว่่ าจะให้้ ใครเข้้ าและออกจากค่่ ายกัักกันั ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส

เช่่นนี้้ �ไม่่คุ้้� มค่่าต่่อการแสดงความคิิดเห็็น" รััฐบาลจีีนได้้ กล่่าวไว้้ ก่่อนหน้้ านี้้ �ว่่า ศููนย์์
กัักกัันมีีไว้้ สำำ�หรัับการฝึึ กอบรมด้้ านอาชีีพอย่่างสมััครใจและไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิทาง
ศาสนา
จีีนได้้ พยายามควบคุุมซิินเจีียงมาหลายทศวรรษ ซึ่่ง� ชาวอุุยกููร์์พื้้ �นถิ่่�นไม่่พอใจ
ในการปกครองอัันกดขี่่�บังั คัับของรััฐบาลจีีนที่่�มีีมานานแล้้ ว เหตุุวิินาศกรรม 11
กัันยายนในสหรััฐอเมริิ กา ทำำ�ให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�เริ่่� มใช้้ การก่่อการร้้ายที่่�น่า่ หวาดหวั่่น�
มาสร้้ างความชอบธรรมให้้ แก่่ข้้อจำำ�กัดั ทางศาสนาที่่�รุุนแรงขึ้้ �น โดยกล่่าวว่่าชาว
อุุยกููร์์หนุ่่�มสาวถููกชัักจููงโดยลััทธิิหัวั รุุนแรงของอิิสลามได้้ ง่า่ ย หลัังจากกลุ่่�มติิด
อาวุุธวางระเบิิดที่่�สถานีีรถไฟแห่่งหนึ่่�งในเมืืองหลวงของซิินเจีียงเมื่่�อ พ.ศ. 2557
นายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการพรรค จึึงเปิิ ดตััวสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า สงครามของประชาชนเพื่่�อ
ต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย ซึ่่ง� เปลี่่�ยนให้้ ซินิ เจีียงกลายเป็็ นรััฐที่่�ปกครองด้้ วยตำำ�รวจ
ดิิจิิทัลั
การรั่่�วไหลของฐานข้้ อมููลจากแหล่่งข่่าวในชุุมชนผู้้�ลี้้ �ภััยชาวอุุยกููร์์เกิิดขึ้้ �นหลััง
การเผยแพร่่แผนงานลัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานที่่�แท้้ จริิงของระบบการกัักกัันขนาด
ใหญ่่เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่่�มนัักหนัังสืือพิิมพ์์สืืบสวนระหว่่าง
ประเทศซึ่่ง� รวมถึึงดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรสได้้ รัับแผนงานดัังกล่่าวมา โดยในแผน
งานแสดงให้้ เห็็นว่่า ศููนย์์เหล่่านี้้ �ถููกบัังคัับให้้ ดำำ�เนิินการค่่ายปรัับทัศั นคติิทาง
อุุดมการณ์์และพฤติิกรรมอย่่างลัับ ๆ เอกสารอีีกชุุดที่่�รั่่�วไหลไปยัังหนัังสืือพิิมพ์์
เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ เปิิ ดเผยข้้ อมููลทางประวััติศิ าสตร์์ เกี่่�ยวกัับการกัักกัันตััวขนาด
ใหญ่่
เอกสารชุุดล่่าสุุดมาจากแหล่่งข่่าวในชุุมชนผู้้�ลี้้ �ภััยชาวอุุยกููร์์ โดยวัันที่่�ล่า่ สุุด
ในเอกสารดัังกล่่าวคืือเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้้�ถููกควบคุุมตััวในรายชื่่�อเป็็ น

บุุคคลที่่�มาจากอำำ�เภอคาราแคกซ์์ ซึ่่ง� เป็็ นถิ่่�นฐานดั้้�งเดิิมของประชาชนประมาณ
650,000 คนที่่�ขอบทะเลทรายทาคลามากัันของซิินเจีียง ซึ่่ง� ผู้้�อยู่่�อาศััยมากกว่่า
ร้้อยละ 97 เป็็ นชาวอุุยกููร์์ รายชื่่�อดัังกล่่าวได้้ รัับการยืืนยัันผ่่านการสััมภาษณ์์
อดีีตผู้้�อยู่่�อาศััยของคาราแคกซ์์ เครื่่�องมืือยืืนยัันตััวตนของจีีน รวมถึึงรายชื่่�อและ
เอกสารอื่่�น ๆ
มีีการติิดตามและจำำ�แนกผู้้�ถููกควบคุุมตััวและครอบครััวตามหมวดหมู่่�ที่่�เข้้ ม
งวดและกำำ�หนดไว้้ เป็็ นอย่่างดีี ครััวเรืือนหลายแห่่งถููกกำำ�หนดว่่า "น่่าไว้้ ใจ" หรืือ
"ไม่่น่า่ ไว้้ ใจ" และทััศนคติิของครััวเรืือนนั้้�นจะแบ่่งระดัับเป็็ น "ธรรมดา" หรืือ "ดีี
" ส่่วนครอบครััวมีีการระบุุถึงึ บรรยากาศทางศาสนาว่่า "เบาบาง" หรืือ "หนัักแน่่น
" และฐานข้้ อมููลจะนัับจำำ�นวนญาติิของผู้้�ถููกควบคุุมตััวแต่่ละคนว่่าถููกกัักกัันอยู่่�ใน
คุุกหรืือถููกส่่งไปยััง "ศููนย์์ฝึึกอบรม" กี่่�คน
เจ้้ าหน้้ าที่่�ใช้้ หมวดหมู่่�เหล่่านี้้ �ในการพิิจารณาว่่าบุุคคลนั้้�น ๆ น่่าสงสััยมาก
น้้ อยเพีียงใด แม้้ ว่า่ บุุคคลดัังกล่่าวจะไม่่ได้้ ก่่ออาชญากรรมใด ๆ เลยก็็ตาม "เรื่่�องนี้้ �
ตอกย้ำำ ��แนวคิิดล่่าแม่่มดของรััฐบาลและวิิธีีที่่�รััฐบาลทำำ�ทุกุ อย่่างให้้ กลายเป็็ นสิ่่�งผิิด
กฎหมาย" นายเอเดรีียน เซนซ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านศููนย์์กักั กัันและนัักวิิชาการอาวุุโส
ประจำำ�มูลู นิิธิิเหยื่่�อผู้้�เสีียหายจากลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ในกรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. กล่่าว
มีีการระบุุเหตุุผลในการกัักกััน ได้้ แก่่ "การติิดเชื้้ �อทางศาสนาของชนกลุ่่�ม
น้้ อย" "การรบกวนบุุคคลอื่่�นด้้ วยการไปเยี่่�ยมโดยไม่่มีีเหตุุผล" "มีีญาติิพี่่�น้้องใน
ต่่างประเทศ" "มีีความคิิดที่่�ยากจะเข้้ าใจ" และ "เป็็ นบุุคคลที่่�ไม่่น่า่ ไว้้ ใจซึ่่ง� เกิิดใน
ทศวรรษที่่�เจาะจง" โดยข้้ อมููลล่่าสุุดเหมืือนจะเป็็ นกลุ่่�มชายหนุ่่�มประมาณร้้อยละ
31 ของผู้้�คนที่่�ถืือว่่า "ไม่่น่า่ ไว้้ ใจ" ซึ่่ง� มีีอายุุตั้้ �งแต่่ 25-29 ปีี ตามการวิิเคราะห์์
ข้้ อมููลของนายเซนซ์์
เมื่่�อนายอัับดุลุ ละฮ์์ มููฮัมั มััด อดีีตลููกศิิษย์์ เห็็นชื่่�อนายเอเมอร์์ ในรายชื่่�อผู้้�
ถููกกัักกััน นายมููฮัมั มััดว้้ าวุ่่�นใจอย่่างมาก "สิ่่�งนี้้ �ไม่่ควรเกิิดขึ้้ �นกัับเขา" นายมููฮัมั
มััดกล่่าว นายมููฮัมั มััดยััง กล่่าวว่่า แม้้ ว่า่ นายเอเมอร์์ จะให้้ โอวาทที่่�ได้้ รัับอนุุมัติั ิ
จากพรรค แต่่เขาปฏิิเสธที่่�จะแสดงเทศนาเกี่่�ยวกัับโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน ซึ่่ง� ท้้ ายที่่�สุดุ ก็็ทำำ�ให้้ นายเอเมอร์์ มีีปััญหากัับเจ้้ าหน้้ าที่่� นายเอเม
อร์์ ถูกู ปลดจากตำำ�แหน่่งอิิหม่่ามและถููกกีีดกัันไม่่ให้้ สอนศาสนาเมื่่�อ พ.ศ. 2540
ท่่ามกลางความไม่่สงบที่่�เกิิดขึ้้ �นทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคนี้้ �
ลููกชายทั้้�งสามคนของนายเอเมอร์์ ไม่่มีีคนใดถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดฐาน
ก่่ออาชญากรรม อย่่างไรก็็ตาม ฐานข้้ อมููลแสดงให้้ เห็็นว่่าเมื่่�อช่่วง พ.ศ. 2561
ทั้้�งหมดถููกบัังคัับให้้ เข้้ าไปอยู่่�ในค่่ายกัักกัันเนื่่�องจากมีีบุุตรมากเกิินไป พยายาม
เดิินทางไปต่่างประเทศ มีี "ความไม่่น่า่ ไว้้ ใจ" "ติิดเชื้้ �อลััทธิิหัวั รุุนแรงทางศาสนา
" หรืือการทำำ�ฮัจญ์
ั ์ ซึ่่ง� เป็็ นการไปแสวงบุุญของชาวมุุสลิมิ ที่่�นครศัักสิิทธิ์์�เมกกะ
นอกจากนี้้ � ฐานข้้ อมููลยัังแสดงให้้ เห็็นว่่า ความสััมพัันธ์์ของทั้้�งสามกัับนายเอ
เมอร์์ และประวััติิทางศาสนาก็็เพีียงพอที่่�จะโน้้ มน้้ าวให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�เชื่่�อว่่า กลุ่่�มคน
เหล่่านี้้ �อัันตรายเกิินกว่่าที่่�จะปล่่อยให้้ ออกมาจากค่่ายกัักกััน แม้้ แต่่เพื่่�อนบ้้ านก็็
มีีมลทิินจากการอาศััยอยู่่�ใกล้้ กับั นายเอเมอร์์ จากข้้ อกล่่าวหาว่่านายเอเมอร์์ ก่่อ
อาชญากรรมและโทษจำำ�คุกุ ที่่�บันั ทึึกไว้้ ในเอกสารของเพื่่�อนบ้้ านรายนั้้�น ๆ
ฐานข้้ อมููลชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า ข้้ อมููลนี้้ �ส่่วนมากเก็็บรวบรวมโดยกลุ่่�มเจ้้ าหน้้ าที่่�ซึ่ง่�
ประจำำ�อยู่่�ที่่�มัสยิ
ั ิด ส่่งไปเยี่่�ยมบ้้ าน และวางกำำ�ลังั ในชุุมชน จากนั้้�นจะรวบรวม
ข้้ อมููลนี้้ �ไว้้ ในเอกสารที่่�เรีียกว่่า "วงกลมสามสััมพัันธ์์" ซึ่่ง� ประสานข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับ
ญาติิ ชุุมชน และประวััติิทางศาสนาของกลุ่่�มคนเหล่่านั้้�นไว้้ ด้้วยกััน
นอกจากนี้้ � ฐานข้้ อมููลยัังแสดงให้้ เห็็นอย่่างชััดเจนว่่า เจ้้ าหน้้ าที่่�ในคาราแคกซ์์
กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการไปต่่างประเทศ การได้้ รัับ
หนัังสืือเดิินทาง หรืือการติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ ต่า่ งประเทศ
ในกรณีีของนายเอเมอร์์ ซึ่่ง� ตอนนี้้ �อยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมตััวในบ้้ านเนื่่�องจาก
ปัั ญหาด้้ านสุุขภาพ ความใจกล้้ าและความดื้้ �อรั้้�นของอิิหม่่ามผู้้�นี้้ �เองที่่�ทำำ�ให้้ ถูกู
จัับกุมุ ตามคำำ�บอกเล่่าของนายมููฮัมั มััด อดีีตลููกศิิษย์์ของนายเอเมอร์์ แม้้ ว่า่ นาย
เอเมอร์์ จะถููกกีีดกัันไม่่ให้้ ทำำ�หน้้ าที่่�ในมััสยิิดและถููกลิิดรอนสิิทธิิในการสอน แต่่
นายเอเมอร์์ ก็็ท้้าทายเจ้้ าหน้้ าที่่�อย่่างเงีียบ ๆ มากว่่าสองทศวรรษ ด้้ วยการยึึดมั่่�น
ในศรััทธาของตนเอง "นายเอเมอร์์ แตกต่่างจากปัั ญญาชนคนอื่่�น ๆ เขาไม่่เคย
สนใจเรื่่�องเงิินทองหรืือสิ่่�งอื่่�นที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์อาจมอบให้้ ได้้ " นายมููฮัมั มััด
กล่่าว "นายเอเมอร์์ ไม่่เคยก้้ มหััวให้้ พรรคคอมมิิวนิิสต์์ และนั่่�นคืือเหตุุผลที่่�พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ต้้องการกำำ�จััดนายเอเมอร์์ "
IPD FORUM
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กลาโหม
เศรษฐศาสตร์์

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
10

IPD FORUM

ถึึงเวลาเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์
เพื่่�อรัับมืือกัับการแข่่งขัันเชิิ งกลยุุ ทธ์์

คำำ�

ดร. อััลเฟรด โอห์์ เลอร์์ ส/ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง

จำำ�กัดั ความของเศรษฐศาสตร์์ กลาโหม
ไม่่ควรหยุุดยั้้�งไว้้ ที่่�แนวคิิดของการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการจััดสรรงบประมาณอีีก
ต่่อไป ท่่ามกลางลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ด้้ านกลาโหมที่่�ไม่่ได้้ น้้อยห
น้้ ากััน ในยุุคของการแข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์ ถึึงเวลาแล้้ วที่่�จะก้้ าวผ่่าน
กรอบงานตายตััวที่่�เน้้ นตััวเลืือกภายใต้้ ข้้อจำำ�กัดั ด้้ านงบประมาณ
ประเทศที่่�มีีความคิิดเห็็นตรงกัันควรเปิิ ดรัับกรอบความคิิดที่่�กว้้ าง
และไม่่หยุุดนิ่่�งมากขึ้้ �น ซึ่่ง� เน้้ นย้ำำ ��ความสอดคล้้ องเชิิงยุุทธศาสตร์์
และการใช้้ ประโยชน์์จากความสััมพัันธ์์และจุุดแข็็งทางเศรษฐกิิจ
ที่่�พัฒ
ั นาไปเรื่่�อย ๆ พร้้ อมกัับการจััดการช่่องโหว่่ เพื่่�อสร้้ างความ
ได้้ เปรีียบในการแข่่งขัันเหนืือคู่่�แข่่ง
โดยหััวข้้ อนี้้ �ไม่่ได้้ พิิจารณาผ่่านมุุมมองการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
งบประมาณเพีียงอย่่างเดีียวเสมอไป เมื่่�อมองย้้ อนไปครั้้�ง
สงครามโลกครั้้�งที่่� 1 และสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 และอาจกระทั่่�ง
สงครามเย็็น กรอบแนวคิิดกว้้ าง ๆ เกี่่�ยวกัับเศรษฐศาสตร์์
กลาโหมได้้ เข้้ ามามีีบทบาทในตอนนั้้�น ขณะที่่�เศรษฐกิิจแบบ
พึ่่�งพาตนเองเป็็ นเรื่่�องที่่�หาได้้ ยาก แต่่น้้อยครั้้�งนัักที่่�ระดัับการ
มาบรรจบกัันและการบููรณาการผ่่านกระแสเศรษฐกิิจ การ
เงิิน และเทคโนโลยีีจะเข้้ าใกล้้ ระดัับที่่�พบเห็็นได้้ ในปัั จจุบัุ นั แม้้
กระทั่่�งในช่่วงปีี พ.ศ. 2493 - 2518 การจััดให้้ การดำำ�รงอยู่่�
ของเศรษฐกิิจ “ระดัับชาติิ” เป็็ นหน่่วยที่่�ค่อ่ นข้้ างแยกส่่วนและ
เป็็ นอิิสระก็็ยังั คงเป็็ นเรื่่�องสมเหตุุสมผล โดยมีีชั้้�นป้้องกัันหลาย
ระดัับที่่�ปกป้้องประเทศจากการพััฒนาจากภายนอก เมื่่�อนััก
เศรษฐศาสตร์์ กล่่าวถึึงการแข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์ ก็็เป็็ นเรื่่�องเข้้ าใจ
ได้้ ที่่�จะนึึกถึึงสิ่่�งต่่าง ๆ ในฐานะประเทศหนึ่่�งที่่�ต่อ่ สู้้�กัับประเทศ
หนึ่่�ง โดยใช้้ สินิ ทรััพย์์และจุุดแข็็งของชาติิเป็็ นหลััก ในการแข่่งขััน
โดยรวมเพื่่�อชิิงความเหนืือกว่่า ในรููปแบบนี้้ � เศรษฐศาสตร์์
กลาโหมจึึงเป็็ นเรื่่�องของการเตรีียมความพร้้ อมที่่�สำำ�คัญ
ั ด้้ าน
เศรษฐกิิจระดัับชาติิเพื่่�อเอาชนะศััตรูู
การสิ้้ �นสุุดสงครามเย็็นทำำ�ให้้ ทุกุ อย่่างเปลี่่ย� นไป ในช่่วงเวลา
ที่่มีี� มหาอำำ�นาจขั้้�วเดีียว ผู้้�ดููแลงบประมาณไม่่ได้้ เล็็งเห็็นถึึงการ
แข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์และบทบาทของเศรษฐกิิจในการแข่่งขัันนั้้�น โดย

ภาพโดย เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ขณะที่่เ� กิิดการอภิิปรายกรณีีการใช้้ เงิินปัั นผลเพื่่อ� สัันติิภาพ การ
อภิิปรายทางการเงิินกลัับให้้ ความสำำ�คัญ
ั ที่่ข� นาดของงบประมาณ
ด้้ านกลาโหมแทน ด้้ วยการรุุกคืืบที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นไปยัังการรัักษาสัันติิภาพ
ระหว่่างประเทศและภารกิิจอื่น่� ๆ การวิิเคราะห์์เกี่่ย� วกัับการปรัับ
เปลี่่ย� นงบประมาณด้้ านกลาโหมเพื่่อ� ให้้ ภารกิิจใหม่่เหล่่านี้้ �สำำ�เร็็จ
ลุุล่ว่ งจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้ �น ในสภาพการณ์์นี้้ � เศรษฐศาสตร์์

พนัักงานธนาคารนัับธนบััตร 100 หยวน (ประมาณ 450 บาท) และธนบััตร 100 ดอลลาร์์
สหรััฐ (ประมาณ 3,200 บาท)

กลาโหมเป็็ นที่่เ� ข้้ าใจมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ในฐานะพื้้ �นที่่แ� จ้้ งข้้ อมููลการ
อภิิปรายในระดัับมหภาค เกี่่ย� วกัับการตััดสิินใจด้้ านงบประมาณ
และการจััดสรรด้้ านกลาโหมที่่เ� หมาะสม แต่่โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
ในระดัับที่่เ� ป็็ นจุุลภาคมากขึ้้ �น จะช่่วยในการตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับการ
จััดการงบประมาณด้้ านกลาโหม ท่่ามกลางลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ
ที่่ต่� า่ งไม่่ได้้ น้้อยหน้้ ากััน เหตุุโศกนาฏกรรมในวัันที่่� 9 กัันยายน
และสงครามที่่ต� ามมาจากการก่่อการร้้ายยิ่่ง� เน้้ นให้้ เห็็นถึึงแนว
IPD FORUM
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หนึ่่�งในสัั ญลัักษณ์์ ที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ ที่่สุ� ุ ดของการสิ้้�นสุุ ดสงครามเย็็น คืือการรื้้�อถอนกำำ�แพงเบอร์์ ลินิ ในเยอรมนีี การสิ้้�นสุุ ดสงครามเย็็นยัังนำำ�ไปสู่่�ยุุคของการแข่่ งขัันเชิิงกลยุุทธ์์ เชื่่�อมโยงเศรษฐกิิจ
ของประเทศต่่ าง ๆ ที่่�เคยเป็็นปรปัักษ์์เข้้าด้้วยกััน

โน้้ มเหล่่านี้้ � ด้้ วยความต้้ องการที่่เ� ร่่งด่่วนและไม่่น้้อยหน้้ ากัันเหล่่า
นี้้ � การใช้้ จ่า่ ยด้้ านกลาโหมในระดัับที่่เ� หมาะสมควรเป็็ นเช่่นไร
แล้้ วสััดส่่วนการใช้้ จ่า่ ยที่่เ� หมาะสมในภารกิิจด้้านมนุุษยธรรม
การสนัับสนุนุ การรัักษาสัันติิภาพ การสร้้ างชาติิ การต่่อต้้ านการ
ก่่อการร้้าย และข้้ อกำำ�หนดอื่่น� ๆ อีีกนัับไม่่ถ้้วนคืือเท่่าใด
ต้้ องมีีการอภิิปรายที่่�แตกต่่างออกไปเกิิดขึ้้ �นหลัังสิ้้ �นสุุด
สงครามเย็็น ปรากฏการณ์์โลกาภิิวัตน์
ั ์กำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �น และยุุคดััง
กล่่าวมีีเหตุุการณ์์กระแสทางเศรษฐกิิจ การเงิิน และเทคโนโลยีี
ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการเปิิ ดสู่่�อิิทธิิพลภายนอกของ
เศรษฐกิิจระดัับชาติิที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น ขณะที่่�ระดัับการป้้องกัันถููกกะเทาะ
ออกอย่่างต่่อเนื่่�อง สถาบัันเศรษฐศาสตร์์ ระหว่่างประเทศปีี เตอร์์
สััน นิิยามคำำ�ว่า่ โลกาภิิวัตน์
ั ์ ว่่าเป็็ น “การพึ่่�งพาอาศััยกัันที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้ �นในด้้ านเศรษฐกิิจ วััฒนธรรม และประชากรโลก ซึ่่ง� เกิิดขึ้้ �นโดย
การค้้ าขายข้้ ามพรมแดนทั้้�งสิินค้้ าและบริิ การ เทคโนโลยีี รวมถึึง
กระแสการลงทุุน ผู้้�คน และสารสนเทศ” ในระดัับที่่�เป็็ นรููปธรรม
มากขึ้้ �น ลองพิิจารณาชื่่�อบริิ ษััทขนาดใหญ่่ เช่่น แอปเปิิ ล แอมะ
ซอน และวอลมาร์์ ท
อัันที่่�จริิง การปฏิิวัติั ิด้้านเทคโนโลยีี การขนส่่ง และโลจิิสติกิ ส์์
ล้้ วนส่่งผลให้้ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจระดัับประเทศกลายเป็็ น
เรื่่�องพ้้ นสมััย หากจะมีีช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมในการตั้้�งคำำ�ถามว่่า
การแข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์ ซึ่่ง� เศรษฐศาสตร์์ กลาโหมคืือผลโดยตรงที่่�
จะตามมา จะมีีลัักษณะเช่่นไรในอนาคต นี่่�ก็็อาจเป็็ นช่่วงเวลาที่่�
เหมาะสมนั้้�น ประเทศต่่าง ๆ แข่่งขัันกัันอย่่างมีีกลยุุทธ์์ได้้ อย่่างไร
เมื่่�ออำำ�นาจทางเศรษฐกิิจระดัับประเทศมีีรููปแบบที่่�แตกต่่างใน
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เชิิงคุุณภาพมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ และประเทศเหล่่านั้้�นพััฒนาวิิธีีคิดิ
เกี่่�ยวกัับเศรษฐศาสตร์์ กลาโหม ในการจััดแจงอำำ�นาจดัังกล่่าวเพื่่�อ
ความได้้ เปรีียบเด็็ดขาดในการแข่่งขัันอย่่างไร
โอกาสนั้้�นสููญเสีียไปหลัังจากสิ้้ �นสุุดสงครามเย็็น แต่่ตอนนี้้ �
โลกยืืนอยู่่�บนธรณีีประตููสู่่�การปฏิิวัติั ิอุตส
ุ าหกรรมครั้้�งที่่�สี่่� สิ่่�งที่่�เคย
ดููเหมืือนเป็็ นเทคโนโลยีีแห่่งอนาคตกำำ�ลังั เตรีียมพร้้ อมที่่�จะปฏิิวัติั ิ
วิิถีีชีีวิิตของเรา พัันธมิิตรในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกและทั่่�วโลก
กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการเพื่่�อก้้ าวให้้ ทันั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเกี่่�ยวกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เร่่งจัังหวะขึ้้ �นในด้้ านความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ
การเงิิน และเทคโนโลยีี ประเทศพัันธมิิตรควรทบทวนถึึงอุุปสรรค
ในภายหน้้ า เมื่่�อหัันมาให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการแข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์
ดัังที่่� นายจอห์์น เมย์์นาร์์ ด เคนส์์ นัักเศรษฐศาสตร์์ ชาวอัังกฤษที่่�
มีีชื่่�อเสีียงเคยกล่่าวไว้้ ว่า่ “บรรดาชนชั้้�นทำำ�งานที่่�คิดิ ว่่าอิิทธิิพลทาง
ปัั ญญาใด ๆ ไม่่ค่อ่ ยส่่งผลต่่อตนเองเท่่าใดนััก มัักตกเป็็ นทาสของ
นัักเศรษฐศาสตร์์ ที่่�ตกยุุคไปแล้้ ว”
ดัังนั้้�น วิิสัยั ทััศน์์ที่่�ปรัับเปลี่่�ยนสำำ�หรัับเศรษฐศาสตร์์ กลาโหม
จะมีีลัักษณะอย่่างไร บางทีีสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 และสงคราม
เย็็นอาจมีีคำำ�บอกใบ้้ ให้้ สำำ�หรัับสหรััฐอเมริิ กา สองเหตุุการณ์์นี้้ �
ใกล้้ เคีียงที่่�สุดุ ที่่�จะแสดงถึึงความท้้ าทายเชิิงอััตถิิภาวนิิยม การ
ตอบสนองความท้้ าทายเหล่่านี้้ �ต้้ องใช้้ ความพยายามเหลืือล้้ นใน
การวางแผน การประสานงาน และการระดมกำำ�ลังั เพื่่�อปกป้้อง
ประเทศ กรอบการวิิเคราะห์์ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือตััวชี้้ �แนะความพยายาม
เหล่่านี้้ � ซึ่่ง� ตระหนัักถึึงบทบาทสำำ�คัญ
ั ของน้ำำ ��หนัักทางเศรษฐกิิจใน
การปรึึกษาหารืือถึึงความได้้ เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์ จึึงเป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั

ในขณะนี้้�ศููนย์์ กลาง
อำำ �นาจทาง
เศรษฐกิิจขึ้้� นอยู่่ �กัับ
รััฐน้้อยลง โดยไปพึ่่� ง
พิิงปัั จจััยหลากหลาย
ที่่� ไม่่ใช่่ภาครััฐมาก
ขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ในทั่่� วทั้้�ง
เศรษฐกิิจแห่่งต่่าง ๆ
ห้้องซื้้�อขายหุ้้�นที่่�ธนาคารเคอีีบีี ฮานา ในกรุุงโซล เกาหลีีใต้้ แสดงให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของเศรษฐกิิจโลก
ระหว่่ างประเทศต่่ าง ๆ

ที่่�จะต้้ องทบทวนการอภิิปราย กรอบงาน กรอบแนวคิิด และรููป
แบบการคิิดที่่�กว้้ างขึ้้ �น ซึ่่ง� มีีวััตถุปุ ระสงค์์ที่่�ตั้้ �งใจให้้ มุ่่�งจััดแจงน้ำำ ��
หนัักทางเศรษฐกิิจนั้้ �น เพื่่�อสร้้ างความได้้ เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์
การอภิิปรายเหล่่านั้้�นควรเกิิดขึ้้ �นอย่่างระมััดระวััง และระ
แวดระวัังถึึงความจริิ งที่่�ว่า่ วััตถุเุ หล่่านี้้ �อาจถ่่ายโอนไม่่ได้้ เสมอไป
ในความท้้ าทายปัั จจุบัุ นั และสภาวการณ์์ของอนาคต เช่่นว่่า มีี
บริิ บทแตกต่่างกัันอย่่างสิ้้ �นเชิิง เศรษฐกิิจมักั ได้้ รัับการบููรณาการ
อย่่างลึึกซึ้้ �ง แม้้ ในหมู่่�คู่่�ต่อ่ สู้้�ก็็ตาม ซึ่่ง� ตรงข้้ ามกัับมุมุ มองแบบ
โดดเดี่่�ยวในอดีีต ฐานอำำ�นาจเปลี่่�ยนแปลงไป โดยมีีศููนย์์กลาง
ในภาคอุุตสาหกรรมน้้ อยลง แต่่เชื่่�อมโยงมากขึ้้ �นกัับเทคโนโลยีี
และภููมิิปััญญาที่่�เป็็ นนามธรรม สุุดท้้ าย แต่่สำำ�คัญ
ั ไม่่แพ้้ กันั ใน
ขณะนี้้ �ศููนย์์กลางอำำ�นาจทางเศรษฐกิิจขึ้้ �นอยู่่�กัับรััฐน้้ อยลง โดย
ไปพึ่่�งพิิงปัั จจััยหลากหลายที่่�ไม่่ใช่่ภาครััฐมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ในทั่่�ว
ทั้้�งเศรษฐกิิจแห่่งต่่าง ๆ อัันที่่�จริิง ปัั จจััยนี้้ �กลัับยิ่่�งมีีความซัับซ้้อน
มากกว่่าเพราะลัักษณะที่่�เป็็ นสากล ซึ่่ง� หมายถึึงภารกิิจสำำ�คัญ
ั
ของการทำำ�งานกัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วนในการสร้้ างกรอบความ
คิิดใหม่่เกี่่�ยวกัับเศรษฐศาสตร์์ กลาโหม ตอนนี้้ � เมื่่�อคำำ�นึงึ ถึึงสิ่่�ง
เหล่่านี้้ �ทั้้�งหมดแล้้ ว ประชาชาติิพันั ธมิิตรจะรวมสิ่่�งเหล่่านี้้ �เข้้ า
ด้้ วยกัันอย่่างไร โดยทำำ�ให้้ เกิิดผลรวมของภาคส่่วน ผู้้�มีีบทบาท
จุุดแข็็ง และความสามารถที่่�มากกว่่าสิ่่�งใดทั้้�งหมด เพื่่�อสาดส่่อง
อิิทธิิพลที่่�สร้้างผลอย่่างใหญ่่หลวง นี่่�น่า่ จะเป็็ นความท้้ าทายของ
เศรษฐศาสตร์์ กลาโหมอย่่างแน่่นอน
การแสดงให้้ เห็็นอย่่างชััดแจ้้ งเกี่่�ยวกัับเศรษฐศาสตร์์ กลาโหม
นี้้ �อาจทำำ�ให้้ บางฝ่่ายรู้้�สึึกอึึดอััด นี่่�ฟัังดููน่า่ สงสััยเหมืือนกัับว่า่ เป็็ น

เศรษฐกิิจในช่่วงสงครามที่่�ควบคุุมโดยรััฐไม่่ใช่่หรืือ เราแค่่เลีียน
แบบระบบเศรษฐกิิจแบบบัังคัับอย่่างที่่�ฝ่่ายตรงข้้ ามจำำ�นวนมาก
ทำำ�กันั ไม่่ใช่่หรืือ ข้้ อสงวนเหล่่านี้้ �กำำ�หนดขึ้้ �นอย่่างดีีและต้้ องมีี
บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสร้้ างความสมดุุลในอนาคตข้้ างหน้้ า หุ้้�น
ส่่วนและพัันธมิิตรต้้ องยึึดมั่่�นในค่่านิิยมเสรีีและประชาธิิปไตย
ของตนเองในการให้้ คำำ�นิิยามใหม่่ครั้้�งนี้้ � โดยรัักษาความมุ่่�ง
มั่่�นปกครองด้้ วยหลัักนิิติิธรรมในบริิ บทระดัับชาติิและระดัับ
นานาชาติิ ในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว นี่่�อาจเป็็ นหนึ่่�งของการมีี
ส่่วนร่่วมที่่�สำำ�คัญ
ั มากกว่่าที่่�การให้้ คำำ�นิิยามใหม่่ของเศรษฐศาสตร์์
กลาโหมอาจนำำ�ไปสู่่�การแข่่งขัันเชิิงกลยุุทธ์์ มุุมมองเกี่่�ยวกัับ
เศรษฐศาสตร์์ กลาโหมนี้้ �ที่่�ว่า่ มีีการสร้้ างกรอบความคิิดให้้ เป็็ น
เครื่่�องมืือในการจััดการงบประมาณน้้ อยลง แต่่เป็็ นแรงดึึงดููด
ทางเศรษฐกิิจที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุนุ จากอุุดมการณ์์เสรีีนิิยม
ประชาธิิปไตยมากขึ้้ �น เสนอประเด็็นที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการสร้้ าง
ความแตกต่่างต่่อทางเลืือกต่่าง ๆ บนพื้้ �นฐานอำำ�นาจเผด็็จการที่่�
เปราะบางมากขึ้้ �น ในฐานะเครื่่�องมืือในการจััดแจงอำำ�นาจทาง
เศรษฐกิิจ เพื่่�อความได้้ เปรีียบอย่่างเด็็ดขาดในการแข่่งขัันเชิิงกล
ยุุทธ์์ในปัั จจุบัุ นั ของเรา มุุมมองที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ของเศรษฐศาสตร์์
กลาโหมจะมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุนุ การปกป้้องอิินโด
แปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง o
ดร. อััลเฟรด โอห์์เลอร์์ ส เป็็ นศาสตราจารย์์ด้้านเศรษฐกิิจที่่�ศูนู ย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิ
โนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง ผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
และหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
IPD FORUM
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การตอบโต้้ การหลบหลีีก
การคว่ำำ�� บาตร
ของ เกาหลีีเหนืือ
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ความร่่ วมมืือระหว่่ างประเทศยัังคง
สำำ�คััญต่่ อการสร้้ างแรงกดดัันในระดัับสููงสุุด

เ

นายนีีล เค. วััตต์์ และนาย วิิลเลีียม เจ. นิิวคอมบ์์

รื่่�องราวของความพยายามจากนานาชาติิในการยึึด
เรืือไวส์์ออเนสต์์ของเกาหลีีเหนืือที่่�ขนส่่งถ่่านหิินผิิด
กฎหมายของรััฐบาลเผด็็จการแห่่งนี้้ �ไปยัังจีีน รััสเซีีย
และประเทศอื่่�น ๆ ฟัั งดููราวกัับอ่า่ นนิิยายสายลัับที่่�
มีีการหัักมุุมและพลิิกแพลงไปมาหลายครั้้�ง กรณีีนี้้ �แสดง
ให้้ เห็็นว่่า รััฐบาลเผด็็จการของนายคิิมจองอึึน ซึ่่ง� ได้้ รัับ
ความช่่วยเหลืือจากเครืือข่่ายผู้้�กระทำำ�การที่่�สมคบกัันและ
ผู้้�ที่่�ฉวยโอกาสขููดรีีดจากการคว่ำำ��บาตร ใช้้ กลยุุทธ์์ที่่�ซับซ้
ั ้ อน
ผสมผสาน และเทคนิิคการทำำ�ให้้ สับส
ั น เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการ
คว่ำำ��บาตรหลายครั้้�งในเขตอำำ�นาจศาลหลายแห่่ง ทั้้�งยัังขััด
ขวางการใช้้ และการบัังคัับใช้้ การคว่ำำ��บาตรในภููมิิภาคอิิน
โดแปซิิฟิิก
หนัังสืือพิิมพ์์เนวีีไทมส์์ รายงานว่่า กรณีีเรืือไวส์์ออ
เนสต์์เกิิดขึ้้ �นหลัังจากปฏิิบัติั กิ ารบัังคัับใช้้ กฎหมายข้้ ามชาติิ
ซึ่่ง� ได้้ รัับการสนัับสนุนุ จากอิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย เวีียดนาม
และประเทศอื่่�น ๆ โดยศาลของรััฐบาลกลางสหรััฐฯ มีีคำำ�
สั่่�งให้้ ขายเรืือลำำ�นี้้ �เมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 เพื่่�อ
เป็็ นค่่าชดเชยแก่่ครอบครััวของเหยื่่�อสองรายที่่�ถูกู ทาง
เกาหลีีเหนืือทรมาน โดยล่่าสุุดคืือนายออตโต วอร์์ มเบีียร์์
นัักเรีียนของสหรััฐฯ ที่่�เสีียชีีวิิตเมื่่�อ พ.ศ. 2560 หลัังจาก
รััฐบาลเผด็็จการของนายคิิมปล่่อยตััวเขาในสภาพแน่่นิ่่�งไร้้
สติิ ภายหลัังการกัักตััวและการทรมานจากข้้ อกล่่าวหาว่่า
พยายามขโมยโปสเตอร์์ โฆษณาชวนเชื่่�อ
การยึึดทรััพย์์เช่่นนี้้ �ของสหรััฐอเมริิ กาซึ่่ง� เกิิดขึ้้ �นเป็็ น
ครั้้�งแรก ไม่่เพีียงเปิิ ดเผยความซัับซ้้อนของการบัังคัับใช้้
มาตรการคว่ำำ��บาตรต่่อเกาหลีีเหนืือ แต่่ยังั เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความ
มุ่่�งมั่่�นของสหรััฐฯ ที่่�จะรัักษาความกดดัันในระดัับสูงู สุุด
ต่่อรััฐบาลเผด็็จการของนายคิิม ให้้ ปลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์
และระงัับโครงการนิิวเคลีียร์์ ที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดในลัักษณะที่่�
สมบููรณ์์ พิิสูจน์
ู ์ได้้ และย้้ อนกลัับคืืนไม่่ได้้
ตามรายงานของคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญแห่่งสหประชาชาติิ
ว่่าด้้ วยเกาหลีีเหนืือเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่
แม้้ จะประสบความสำำ�เร็็ จในการยึึดเรืือไวส์์ออเนสต์์ขนาด
177 เมตร ซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในเรืือที่่�ฝ่่าฝืื นมาตรการคว่ำำ��บาตร
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของเกาหลีีเหนืือ แต่่การขนถ่่ายถ่่านหิินและ
ปิิ โตรเลีียมจากเรืือสู่่�เรืืออย่่างผิิดกฎหมายของเกาหลีีเหนืือ
ก็็ยังั คงดำำ�เนิินต่่อไปในช่่วงกลาง พ.ศ. 2562 รายงานระบุุ

ว่่า แทนที่่�การขนถ่่ายที่่�ผิิดกฎหมายจะลดจำำ�นวนลง กลัับ
เพิ่่�มขึ้้ �นในด้้ าน “ขอบเขต ขนาด และความซัับซ้้อน” หลััง
จากที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอยู่่�แล้้ วใน พ.ศ. 2561 นอกจากนี้้ � รายงาน
ยัังระบุุอีีกว่่า เกาหลีีเหนืือยัังเข้้ าถึึงระบบการเงิินระหว่่าง
ประเทศผ่่านตััวแทนธนาคาร และบริิ ษััทแนวหน้้ าที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตามรายงานของสถาบัันวิิจัยั รอยััลยููไนเต็็ดเซอร์์ วิิสเมื่่�อ
พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ บริิ ษััทเว่่ยไห่่ เวิิลด์์ ชิิปปิิ ง เฟรท เป็็ น
อีีกบริิ ษััทหนึ่่�งในจีีนที่่�แม้้ จะถููกเพิ่่�มในรายชื่่�อการคว่ำำ��บาตร
ของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิเมื่่�อเดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2561 แล้้ ว แต่่ยังั คงมีีการดำำ�เนิินการกอง
เรืือหกถึึงเจ็็ดลำำ� และใช้้ เครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับบริิษััทแนว
หน้้ าของสหราชอาณาจัักร เพื่่�อลัักลอบขนถ่่านหิินของ
เกาหลีีเหนืือไปยัังจีีนและเวีียดนาม
ประชาคมนานาชาติิต้้องหยุุดไม่่ให้้ เกาหลีีเหนืือ
เอาชนะการโต้้ ตอบที่่�กำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง

การสร้้ างแรงกดดััน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกาหลีเหนือได้ กลับมาทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์ และขีปนาวุธน�ำวิถีอีกครัง้ เพื่อท้ าทายความมุง่
มัน่ ของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่มองว่า
การกระท�ำดังกล่าวเป็ นการคุกคามต่อสันติภาพและความ

ถ่่ านหิินของเกาหลีีเหนืือ
กองรวมกัันที่่�ท่่าเรืือราซอน
ใกล้้พรมแดนจีีนกัับรััสเซีีย
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

IPD FORUM
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ภาพถ่ ายดาวเทียมของ
กระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐฯ
ภาพนีแ้ สดงให้ เห็นว่ าเรือไวส์
ออเนสต์ ซึ่งเป็ นเรือบรรทุก
สิ นค้ าของเกาหลีเหนือ เข้า
เทียบท่ าที่ท่าเรือไม่ ทราบชื่อ
สหรัฐฯ ยึดเรือล�ำนีเ้ มือ่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จาก
ข้อหาละเมิดมาตรการคว�่ำ
บาตรระหว่ างประเทศ
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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มัน่ คงระหว่างประเทศ ในการตอบสนองเมื่อ พ.ศ 2559
และ 2560 คณะมนตรี ความมัน่ คงปรับใช้ จดุ ยืนที่หนัก
แน่นมากขึ ้น เพื่อกดดันทางการของเกาหลีเหนือมากขึ ้น
อย่างมีนยั ส�ำคัญให้ หยุดยังโครงการต้
้
องห้ าม และผลัก
ดันให้ เกาหลีเหนือหาทางออกทางการทูต
สาธารณรััฐประชาชนจีีนและรััสเซีีย ซึ่่ง� โดยปกติิจะ
ระมััดระวัังเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดโทษจากมาตรการคว่ำำ��
บาตรที่่�รุุนแรง ต่่างยอมรัับมาตรการเหล่่านี้้ � มาตรการ
คว่ำำ��บาตรดัังกล่่าว รวมถึึงการห้้ ามส่่งออกสิินค้้ าที่่�สร้้าง
เม็็ดเงิินรายได้้ หลัักของเกาหลีีเหนืือ เช่่น โลหะมีีค่่า โลหะ
ที่่�เป็็ นเหล็็กและโลหะที่่�ไม่่ใช่่เหล็็ก ถ่่านหิิน ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ทางการเกษตร อาหารทะเล และสิ่่�งทอ ซึ่่ง� ล้้ วนสำำ�หรัับ
ส่่งไปยัังตลาดจีีนเป็็ นส่่วนใหญ่่ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น คณะ
มนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิยังั ห้้ ามการนำำ�
เข้้ าเครื่่�องจัักร ยานพาหนะ โลหะบางชนิิด และน้ำำ ��มััน
นอกจากนี้้ � ยัังมีีมาตรการคว่ำำ��บาตรมากขึ้้ �นในด้้ านการ
ขนส่่ง รวมถึึงการห้้ ามขนถ่่ายจากเรืือสู่่�เรืือและการเงิิน
เพื่่�อให้้ รัับมืือการหลบหลีีกของเกาหลีีเหนืือได้้ ดีีขึ้้ �น และ
ลดความสามารถในการระดมทุุนเพื่่�อโครงการนิิวเคลีียร์์
และขีีปนาวุุธในภายหน้้ า
การเพิ่่�มมาตรการคว่ำำ��บาตรในทางกว้้ างและลงลึึก
แสดงให้้ เห็็นเป็็ นนััยว่่าแนวทางที่่�คณะมนตรีีความมั่่�นคง
ใช้้ เปลี่่�ยนจากการมุ่่�งเน้้ นมาตรการที่่�กำำ�หนดเป้้าหมาย
ไว้้ อย่่างแคบ กลัับไปสู่่�การใช้้ มาตรการคว่ำำ��บาตรที่่�

ครอบคลุุมแบบเดิิม อย่่างไรก็็ตาม มาตรการที่่�กว้้ างขึ้้ �น
ยัังรวมถึึงข้้ อยกเว้้ นเกี่่�ยวกัับถ่่านหิินและน้ำำ ��มัันที่่�ทำำ�ขึ้้ �น
อย่่างรอบคอบ และความเต็็มใจเป็็ นพิิเศษที่่�จะพิิจารณา
ข้้ อยกเว้้ นด้้ านมนุุษยธรรมเป็็ นรายกรณีี เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผล
กระทบที่่�ตามมาโดยไม่่ได้้ ตั้้ �งใจ ซึ่่ง� ก่่อให้้ เกิิดความยุ่่�งยาก
ต่่อโครงการคว่ำำ��บาตรก่่อนหน้้ านี้้ � เช่่น แผนการคว่ำำ��บาตร
อิิรัักและทำำ�ลายการสนัับสนุนุ ระหว่่างประเทศ

การขนถ่่ ายทางทะเล

มติิสหประชาชาติิสั่่ง� ห้้ ามการขนถ่่ายจากเรืือสู่่�เรืือโดย
เฉพาะ ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการขนถ่่ายไปยัังเรืือของเกาหลีีเหนืือ
หรืือที่่�มาจากเรืือของเกาหลีีเหนืือ และไม่่ว่า่ จะเป็็ นสิินค้้ า
หรืือสิ่่�งของที่่�กำำ�ลังั จััดหา จำำ�หน่่าย หรืือขนถ่่ายไปยััง
เกาหลีีเหนืือหรืือที่่�มาจากเกาหลีีเหนืือ แม้้ โดยทางอ้้ อม
ก็็ตาม การขนถ่่ายจากเรืือสู่่�เรืือคืือการที่่�เรืือลำำ�หนึ่่�งแล่่น
ไปขนาบข้้ างเรืืออีีกลำำ�เพื่่�อขนถ่่ายสิินค้้ าทางทะเล โดยไม่่
ต้้ องขึ้้ �นฝั่่� งไปยัังคลัังเก็็บสินิ ค้้ าที่่�ท่า่ เรืือ
นอกเหนืือจากการห้้ ามเกี่่ย� วกัับถ่า่ นหิินทั้้�งหมด การ
ขนถ่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ปิิโตรเลีียมกลั่่�นก็็เป็็ นเรื่่�องต้้ องห้้ ามเช่่น
กััน แต่่อยู่่�ภายใต้้ ข้้อยกเว้้ นบางประการ การขนถ่่ายจาก
เรืือสู่่�เรืือ ซึ่่ง� ถืือเป็็ นวิิธีีหลัักในการนำำ�เข้้ าปิิ โตรเลีียมกลั่่�น
มัักเกิิดขึ้้ �นในน่่านน้ำำ ��ระหว่่างประเทศเกืือบทุุกครั้้�ง และ
มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการควบคุุมการปฏิิบัติั ติ าม
มาตรการคว่ำำ�บ
� าตรที่่ท่� า่ เรืือ ตลอดจนเพื่่อ� ปกปิิ ดจุุดหมาย

ปลายทางหรืือแหล่่งที่่ม� าของสิินค้้ าที่่ข� นถ่่าย โดยปกติิแล้้ ว เรืือที่่ดำ� �ำ เนิิน
การขนถ่่ายจากเรืือสู่่�เรืือที่่ผิ� ดิ กฎหมายเหล่่านี้้ � จะปิิ ดระบบการระบุุตัวั ตน
อััตโนมััติทั้้ิ �งก่่อนและระหว่่างที่่ข� นถ่่าย เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการตรวจจัับ
แม้้ ว่า่ การขนถ่่ายทางทะเลประเภทนี้้ �จะไม่่ผิิดกฎหมายโดยวิิธีีการ
แต่่เกาหลีีเหนืือใช้้ ประโยชน์์จากวิิธีีนี้้ �โดยเฉพาะในการหลีีกเลี่่�ยงการ
ตรวจสอบโดยเจ้้ าหน้้ าที่่�ท่า่ เรืือ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการควบคุุมการส่่งออก
รวมทั้้�งหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�บััญชีีและรายงานการส่่งออก เพื่่�อทำำ�ลายมติิที่่�
กำำ�หนดปริิ มาณการนำำ�เข้้ าปิิ โตรเลีียมกลั่่�นของเกาหลีีเหนืือ 500,000
บาร์์ เรลต่่อปีี ตามรายงานของคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญแห่่งสหประชาชาติิเมื่่�อ
เดืือนมีีนาคมและสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญคำำ�นวณ
ว่่ามีีการละเมิิดข้้ อกำำ�หนดด้้ านปริิ มาณต่่อปีีช่่วงสี่่�ถึงึ ห้้ าเดืือนใน พ.ศ.
2561 และ 2562 ตามจำำ�นวนการขนถ่่ายผิิดกฎหมายที่่�ตรวจพบ
การขนถ่่ายปิิ โตรเลีียมกลั่่�นที่่�ผิิดกฎหมายสองครั้้�งแรกจาก 11 ครั้้�ง
ที่่�วางแผนโดยนายเฉิิน ชีีเซีียน ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการในไต้้ หวััน มีีมููลค่่า 4.5
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.4 ร้้อยล้้ านบาท) และ 8.5 ล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.7 ร้้อยล้้ านบาท) ตามลำำ�ดับั หนัังสืือพิิมพ์์
ไต้้หวัันนิิ วส์์ รายงานว่่า ใน พ.ศ. 2560 ทางการเกาหลีีใต้้ และสหรััฐฯ
ตรวจพบว่่าเรืือบรรทุุกน้ำำ ��มัันไลท์์เฮาส์์ วิินมอร์์ ซึ่่ง� จดทะเบีียนในฮ่่องกง
และดำำ�เนิินการโดยกลุ่่�มบริิ ษััทบิลิ เลีียนส์์ บัังเกอร์์ กรุ๊๊�ป ที่่�นายเฉิิน
เป็็ นเจ้้ าของ ได้้ ละเมิิดมาตรการคว่ำำ��บาตรโดยจััดหาเชื้้ �อเพลิิงให้้ แก่่
เกาหลีีเหนืือ เว็็บไซต์์ดังั กล่่าวรายงานว่่า นายเฉิินฆ่่าตััวตายเมื่่�อเดืือน
มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 โดยกระโดดจากอาคารชั้้�นที่่�หกหลัังถููกทางการ
ไต้้ หวัันฟ้้อง
การส่่งออกถ่่านหิินของเกาหลีีเหนืือคาดว่่าจะสร้้ างรายได้้ จาก
ต่่างประเทศมากกว่่า 1 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.1 หมื่่�น
ล้้ านบาท) ต่่อปีี การขนถ่่ายที่่�ผิิดกฎหมายเฉลี่่�ยแล้้ วมีีมููลค่่าหลายล้้ าน
ดอลลาร์์ และต้้ องจ่่ายเป็็ นเงิินดอลลาร์์ สหรััฐด้้ วยเงิินที่่�นายหน้้ ายืืนยััน
ว่่าใช้้ ได้้ ก่่อนการขนถ่่ายทางทะเล ผู้้�เชี่่�ยวชาญเชื่่�อว่่า เกาหลีีเหนืือพึ่่�งพา
การค้้ าถ่่านหิินเพื่่�อเป็็ นทุุนสำำ�หรัับอาวุุธนิิวเคลีียร์์ และโครงการขีีปนาวุุธ
ตามรายงานของคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญแห่่งสหประชาชาติิประจำำ�เดืือน
สิิงหาคม พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ เจ้้ าหน้้ าที่่�สอบสวนประเมิินมููลค่่า
ถ่่านหิิน 26,500 ล้้ านตัันที่่�บรรทุุกไว้้ บนเรืือไวส์์ออเนสต์์ขณะที่่�
อิินโดนีีเซีียกัักกัันเรืือดัังกล่่าวไว้้ เมื่่�อ พ.ศ. 2561 อยู่่�ที่่�ประมาณ 3
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 95 ล้้ านบาท) เรืือไวส์์ออเนสต์์ที่่�จด
ทะเบีียนในเกาหลีีเหนืือ แต่่แอบอ้้ างการเดิินเรืือภายใต้้ ธงชาติิเซีียร์์ รา
ลีีโอนปลอม ก่่อนหน้้ านี้้ �เคยเดิินทางเพื่่�อขนส่่งเครื่่�องจัักรกลหนัักไปยััง
เกาหลีีเหนืืออย่่างผิิดกฎหมาย ทั้้�งยัังละเมิิดมาตรการคว่ำำ��บาตรของ
องค์์การสหประชาชาติิและสหรััฐอเมริิ กา
การระดมทุุนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการขนถ่่ายถ่่านหิินที่่�ผิิด
กฎหมายผ่่านการขนถ่่ายจากเรืือสู่่�เรืือสััญชาติิรััสเซีีย ใกล้้ เมืืองท่่า
บาลิิกปาปัั นของอิินโดนีีเซีีย มีีการโยกย้้ ายโดยฮุุยทง มิิเนอรััล บริิ ษััท
สััญชาติิจีีนที่่�สมรู้้�ร่่วมคิิด จากธนาคารร่่วมจิินมยองของเกาหลีีเหนืือ
ไปยัังธนาคารอิินโดนีีเซีีย ธนาคารจิินมยองเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของเครืือข่่าย
โคเรีีย ซงกิิ ซึ่่ง� ประกอบไปด้้ วยโคเรีีย ซงกิิ เจเนอรััล เทรดดิิง, ซงกิิ ชิิป
ปิ้้ ง� เจ้้ าของเรืือไวส์์ออเนสต์์ และโคเรีีย ยิิน มยอง เทรดดิิง ในเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เอกสารของศาลเปิิ ดเผยว่่า เครืือข่่ายนี้้ �อยู่่�ภาย
ใต้้ การคุ้้�มครองของกองทััพประชาชนเกาหลีีที่่�นายคิิมกำำ�กับดู
ั แู ล

คณะผู้้�เชี่่� ยวชาญ ด้้านเมืืองต่่าง ๆ ของ
เกาหลีีเหนืือ ทั้้�ง 56 ประเทศ
แห่่งองค์์การสหประชาชาติิ พ.ศ. 2562
รายงานฉบัับนี้้� ครอบคลุุมช่่ วงเวลาตั้้�งแต่่ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2561 ถึึงกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 ซึ่่�งระบุุรายละเอีียดเกี่่ย� ว
กัับการละเมิิดมติิ 10 ข้้อของสหประชาชาติิที่่มี� ต่ี ่ อเกาหลีีเหนืือ
ที่่�ผ่่านมานัับตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2549 ซึ่่�งระบุุการละเมิิดที่่�เกิิดขึ้้�น
ใหม่่ ที่่�ต่่อเนื่่�อง หรืือที่่�ยังั ไม่่ ได้้รัับการพิิสูู จน์์ หรืือที่่�กล่่าวอ้้าง
มากกว่่ า 100 ข้้อ 31 ใน 56 ประเทศ ดิินแดนและนิิติบุิ ุคคลที่่�
ระบุุไว้้รวมทั้้�งเกาหลีีเหนืือนั้้�นถููกกล่่ าวหาว่่ าเป็็นต้้นเหตุุในการ
ละเมิิดมาตรการคว่ำำ�บ
� าตรหลายครั้้�ง
ทั้้�ง 56 ประเทศประกอบด้้วย
• แอลจีเรีย*
• เบลีซ
• โบลิเวีย
• บอตสวานา
• หมู่เกาะบริตชิ เวอร์ จนิ
• พม่ า
• กัมพูชา
• จีน
• คอโมโรส
• โกตดิววั ร์
• สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก
• เอลซัลวาดอร์
• อิเควทอเรียลกินี
• เอริเทรีย
• ฝรั่งเศส
• จอร์ เจีย
• กานา
• กินี
• ฮอนดูรัส
• ฮ่ องกง
• อินเดีย
• อินโดนีเซีย
• อิหร่ าน
• ลาว
• เลบานอน
• ลิเบีย
• มาดากัสการ์
• มาเลเซีย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มอลตา
เม็กซิโก
โมซัมบิก
นามิเบีย
นิวซีแลนด์ *
นิการากัว
ไนจีเรีย
ปานามา
ฟิ ลิปปิ นส์
โปแลนด์
รัสเซีย
เซอร์ เบีย
เซเชลส์
เซียร์ ราลีโอน
สิ งคโปร์ *
แอฟริกาใต้
ซูดาน
ซีเรีย
ไต้ หวัน
แทนซาเนีย
ไทย
โตโก
ตูนิเซีย
ยูกันดา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เวียดนาม
เยเมน
(กลุ่่�มฮููษีี)
• แซมเบีย

*หมายถึึงประเทศที่่�ดำำ�เนิินการแก้้ ไขความเสีียหาย ดำำ�เนิินการทางกฎหมายใน
ระหว่่างช่่วงการรายงานเพื่่�อแก้้ ไข หรืือลงโทษในการละเมิิดมาตรการคว่ำำ��บาตรที่่�มีี
การกล่่าวหาหนึ่่�งครั้้�งหรืือหลายครั้้�ง
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มีีการนำำ�เรืือไวส์์ ออ
เนสต์์ เรืือสิิ นค้้าของ
เกาหลีีเหนืือ (กลาง)
แล่่ นเข้้าสู่่�ท่่าเรืือในปา
โกปาโก อเมริิกันั ซามััว
เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 หลัังจาก
หน่่ วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
ยึึดเรืือดัังกล่่ าวจาก
อิินโดนีีเซีียซึ่่�งควบคุุม
เรืือไว้้เมื่่�อ พ.ศ. 2561
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

18
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ชายคนหนึ่่�งที่่�ชื่่�อนายจง ซงโฮ ซึ่่ง� อ้้ างว่่าเป็็ นประธาน
ของจิินมยอง เตรีียมการจััดส่่งเมื่่�อ พ.ศ. 2561 ระหว่่าง
การประชุุมที่่�สถานทููตเกาหลีีเหนืือ ณ กรุุงจาการ์์ ตา
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอชิิ งตัันโพสต์์ รายงานเมื่่�อเดืือนเมษายน
พ.ศ. 2562 ว่่า นายจงได้้ จัดั การชำำ�ระเงิิน 760,000
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 24 ล้้ านบาท) ให้้ แก่่บริิษััทฮุยุ ทง
มิิเนอรััล ผ่่านนายหน้้ าของอิินโดนีีเซีีย โดยการโอนเงิินผ่่าน
ธนาคารซึ่่ง� ดำำ�เนิินการโดยเจพีีมอร์์ แกน เชส ตามบัันทึึกของ
ธนาคารและบัันทึึกอื่่�น ๆ ดิิแอสโซซิิเอเต็็ดเพรสรายงานว่่า
อิินโดนีีเซีียกล่่าวว่่าบริิ ษััทเอเนอร์์ แมกซ์์ ซึ่่ง� เป็็ นบริิ ษััทของ
เกาหลีีใต้้ เป็็ นผู้้�รัับถ่่านหิินของเรืือไวส์์ออเนสต์์โดยเจตนา
สำำ�นักั ข่่าวเดอะไวร์์ รายงานว่่า บริิ ษััทเอเนอร์์ แมกซ์์ปฏิิเสธ
การนำำ�เข้้ าถ่่านหิินดัังกล่่าว แต่่ยอมรัับว่า่ ได้้ รัับข้้อเสนอ
เกี่่�ยวกัับถ่่านหิินจาก “บุุคคลที่่�เหมืือนเป็็ นนายหน้้ าท้้ อง
ถิ่่�นในอิินโดนีีเซีีย” อย่่างไรก็็ตาม ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562 เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์รายงานว่่า บริิ ษััทเอเนอร์์ แมกซ์์
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้ องกัับการขนส่่งรถลีีมููซีีนเมอร์์ เซเดสเบนซ์์ไปยััง
เกาหลีีเหนืืออย่่างผิิดกฎหมาย ซึ่่ง� เป็็ นรถที่่�นายคิิมจองอึึน
นั่่�งในขบวนพาเหรดและการประชุุมสุุดยอด
ข้้ อดีีของการใช้้ บริิษััทจีีนนั้้�นทำำ�ให้้ บริิษััทบัังหน้้ าของ
เกาหลีีเหนืือเข้้ าถึึงระบบธนาคารได้้ ซึ่่ง� หมายความว่่า
สามารถฟอกเงิินสกุุลเหริิ นหมิินปี้้ ซึ่� ง่� เป็็ นสกุุลเงิินทางการ
ของจีีนให้้ เป็็ นเงิินสกุุลดอลลาร์์ สหรััฐ และสามารถใช้้ เส้้ น
ทางการเงิินทางเลืือก เช่่น การทำำ�ธุรุ กรรมผ่่านสมุุดบััญชีี
และการจััดการการซื้้ �อขายเพื่่�อคืืนผลกำำ�ไรได้้ การผสม
ผสานบริิ ษััทที่่�สมรู้้�ร่่วมคิิดเหล่่านี้้ �โดยการจ่่ายเงิินแบบแยก
ส่่วน เป็็ นการระดมทุุนให้้ แก่่กิิจกรรมต่่าง ๆ ของผู้้�อำำ�นวย
ความสะดวกในท้้ องถิ่่�น

ขััดขวางการขนถ่่ ายที่่�ผิิดกฎหมาย

เกาหลีีเหนืือมีีการพััฒนาขอบเขตและความซัับซ้้อนของ
ยุุทธวิิธีีการหลอกลวงและการหลบหลีีกอย่่างต่่อเนื่่�อง
แผนการนั้้�นเกี่่�ยวข้้ องกัับบริิษััทบัังหน้้ าหลายระดัับ การ
ดำำ�เนิินการนอกเขตอำำ�นาจศาล และธุุรกรรมทางการเงิิน
แบบกระจััดกระจาย เรืือเหล่่านี้้ �ปลอมแปลงทั้้�งในทาง
กายภาพและทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่า่ นการหลอกระบบระบุุ
ตััวตนอััตโนมััติิ และสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าการสวมตััวตน โดยสมมติิ
ตััวตนเป็็ นเรืือลำำ�อื่่�น นอกจากนี้้ � เรืือนี้้ �ยัังเดิินเรืืออ้้ อมไปมา
อย่่างสิ้้ �นเปลืืองและลอยเตร่่ปิิดท่่าเรืือต่่างประเทศ เพื่่�อ
รัับรองเอกสารเท็็จที่่�ระบุุท่า่ เรืือต่่างประเทศที่่�บรรทุุกสิินค้้ า
และต้้ นทาง เกาหลีีเหนืือนิิยมใช้้ ท่า่ เรืือทางตะวัันออกไกล
ของรััสเซีีย เพราะภููมิิภาคนี้้ �เป็็ นผู้้�ส่่งออกถ่่านหิินรายใหญ่่ใน
เอเชีียตะวัันออก
กรณีีเรืือไวส์์ออเนสต์์เปิิ ดเผยให้้ เห็็นถึึงความซัับซ้้อน
ของเทคนิิคที่่�เกาหลีีเหนืือใช้้ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงมาตรการคว่ำำ��
บาตรขององค์์การสหประชาชาติิและสหรััฐฯ นอกจากนี้้ �
ยัังแสดงให้้ เห็็นถึึงความสำำ�เร็็ จในการขััดขวางการขนถ่่ายที่่�
ผิิดกฎหมาย แต่่ในทางกลัับกันั การดำำ�เนิินการคว่ำำ��บาตร
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพกำำ�ลังั ถููกทำำ�ลายด้้ วยข้้ อบกพร่่องในกรอบ
กฎหมายที่่�เกาหลีีเหนืือใช้้ เป็็ นเป้้าหมายและนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์
ตามรายงานของซีีบีีเอสนิิวส์์ระบุุว่า่ ทางการอิินโดนีีเซีีย
ได้้ จับกุ
ั มุ และยึึดเรืือไวส์์ออเนสต์์ ซึ่่ง� เป็็ นเรืือขนส่่งสิินค้้ า
ขนาดใหญ่่มากกว่่า 17,600 ตัันในน่่านน้ำำ ��ของตนใน
ข้้ อหาลัักลอบขนถ่่านหิินของเกาหลีีเหนืือเมื่่�อเดืือนเมษายน
พ.ศ. 2561 หนึ่่�งเดืือนหลัังจากมีีการถ่่ายภาพเรืือลำำ�นี้้ �
ได้้ ที่่�ท่า่ เรืือนััมโป ประเทศเกาหลีีเหนืือ โดยมีีถ่่านหิินจำำ�นวน

มากบรรทุุกอยู่่�บนเรืือ กััปตัันเรืือถููกตั้้�งข้้ อหาละเมิิด
กฎหมายทางทะเลของอิินโดนีีเซีียและถููกตััดสิินว่่ามีี
ความผิิดในอิินโดนีีเซีีย
ศาลแขวงบาลิิกปาปัั น ประเทศอิินโดนีีเซีีย
พิิจารณาคดีีของกััปตัันคนดัังกล่่าวในข้้ อหาให้้ การ
เท็็จ และทำำ�เกิินกว่่าเหตุุโดยพิิพากษาว่่าถ่่านหิินที่่�
ผิิดกฎหมายของเกาหลีีเหนืือนั้้�นจะถููกส่่งคืืนให้้ แก่่
ผู้้�อำำ�นวยความสะดวก/นายหน้้ าในท้้ องถิ่่�น จากนั้้�น
ก็็ทำำ�ให้้ สถานการณ์์ยิ่่�งแย่่ลงไปอีีก โดยอนุุญาตให้้
มีีการส่่งออกถ่่านหิินอีีกครั้้�ง นายเอโก เซตยาโมโก
นายหน้้ าที่่�สมรู้้�ร่่วมคิิด ได้้ จัดั การโดยทัันทีีให้้ ถ่่านหิิน
ที่่�ผิิดกฎหมาย (ต่่อมาได้้ รัับการรัับรองว่่ามีีต้้ นทาง
มาจากอิินโดนีีเซีีย) ได้้ รัับการขนถ่่ายไปยัังเรืือดง
ถั่่�นที่่�ติิดธงปานามา ซึ่ง่� เป็็ นเรืืออีีกลำำ�ที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
การละเมิิดครั้้�งแรก อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อมาถึึงท่่าเรืือ
ของมาเลเซีีย เจ้้ าหน้้ าที่่�ปฏิิเสธไม่่ให้้ เรืือลำำ�นี้้ �เข้้ า
มายัังท่่าเรืือ ต่่อมา เรืือและถ่่านหิินที่่�ผิิดกฎหมาย
ดัังกล่่าวถููกเวีียดนามขััดขวางเมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน
พ.ศ. 2562 รายงานของคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญแห่่ง
สหประชาชาติิ พ.ศ. 2562 ระบุุว่่า การดำำ�เนิินการ
ทั้้�งสองครั้้�งสอดคล้้ องกัับการดำำ�เนิินการตามมติิที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ
เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางการ
อิินโดนีีเซีียยอมส่่งมอบเรืือไวส์์ออเนสต์์ให้้ แก่่
สหรััฐอเมริิ กา ซึ่่ง� นำำ�เรืือลำำ�นี้้ �ไปมอบให้้ แก่่ชาวอเมริิ กันั
ซามััว กระทรวงยุุติิธรรมสหรััฐฯ ระบุุว่า่ เหตุุการณ์์
นี้้ �นัับเป็็ นครั้้�งแรกที่่�สหรััฐฯ ยึึดเรืือบรรทุุกสิินค้้ าของ
เกาหลีีเหนืือในข้้ อหาละเมิิดมาตรการคว่ำำ��บาตร
ระหว่่างประเทศ เนวีีไทมส์์รายงานว่่า ศาลรััฐบาล
กลางสหรััฐฯ ได้้ มอบเงิินจากการขายเรืือไวส์์ออเนสต์์
เมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ให้้ แก่่พ่อ่ แม่่ของนา
ยออตโต วอร์์ มเบีียร์์ รวมถึึงพี่่�ชายและบุุตรชายของ
นายคิิม ดงซิิก ซึ่่ง� ถููกลัักพาตััว ถููกทรมาน และถููก
ประหารชีีวิิตโดยตััวแทนชาวเกาหลีีเหนืือเมื่่�อ พ.ศ.
2543

ความร่่ วมมืือจากนานาชาติิ

ในกรณีีของเรืือไวส์์ออเนสต์์และดงถั่่�นแสดงให้้ เห็็นว่่า
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศนั้้�นมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่าง
ยิ่่ง� ต่่อการขััดขวางเครืือข่่ายของเกาหลีีเหนืืออย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง� ดำำ�เนิินงานในหลายเขตอำำ�นาจศาล
และพััฒนาขึ้้ �นทุุกวััน ผู้้�กระทำำ�ความผิิดอาจจะกล่่าวว่่า
กรณีีดัังกล่่าวชี้้ �ให้้ เห็็นถึึงความล้้ มเหลวของมาตรการ
คว่ำำ�บ
� าตร อย่่างไรก็็ตาม การตรวจสอบอย่่างใกล้้ ชิดิ
เปิิ ดเผยว่่า ต้้ นทุุนและความเสี่่ย� งในการทำำ�ธุรุ กิิจกับั
เกาหลีีเหนืือนั้้�นจะเพิ่่�มแรงผลัักดัันขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และแรงกดดัันดัังกล่่าวกำำ�ลังั ส่่งผลกระทบ ก่่อน พ.ศ
. 2562 มาตรการคว่ำำ�บ
� าตรยัังไม่่เป็็ นที่่รู้้�� จัักเสีียทีีเดีียว
แต่่เมื่่อ� ไม่่นานนี้้ � เป็็ นครั้้�งแรกที่่เ� กาหลีีเหนืือพููดถึึงการ
บรรเทามาตรการคว่ำำ�บ
� าตรและแสวงหาการมีีส่่วนร่่วม
มีีสััญญาณบางประการที่่�แสดงให้้ เห็็นว่่า เมื่่�อ
พ.ศ. 2562 จีีนไม่่ได้้ บังั คัับใช้้ มาตรการทั้้�งหมดของ
องค์์การสหประชาชาติิอย่่างเคร่่งครััดเช่่นเดีียวกัับเมื่่�อ
พ.ศ. 2561 แต่่กระนั้้�นเมื่่�อ พ.ศ. 2562 การส่่งออก
และนำำ�เข้้ าของเกาหลีีเหนืือกัับจีีนยัังคงขาดแคลนอยู่่�
มาก และการขาดดุุลการค้้ าทวิิภาคีีสููงกว่่าระดัับโดย
รวมปกติิ ก่่อนที่่�จะบัังคัับใช้้ มาตรการที่่�เข้้ มงวดมากขึ้้ �น
ตามสถิิติิของกรมศุุลกากรจีีน
ยัังมีีงานหนัักรออยู่่�เบื้้ �องหน้้ าในการทำำ�ให้้ ประเทศ
ต่่าง ๆ ดำำ�เนิินการและปฏิิบัติั ิตามมาตรการคว่ำำ��บาตร
อย่่างเข้้ มงวดมากขึ้้ �น ดัังที่่�แสดงให้้ เห็็นจากความล้้ ม
เหลวในกระบวนการยุุติิธรรมต่่าง ๆ และการสมรู้้�ร่่วม
คิิดกัันสนัับสนุนุ เกาหลีีเหนืือจากรััฐบาลบางประเทศ
ในแอฟริิ กาและในที่่�อื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม ความ
ก้้ าวหน้้ ากำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �น ความอดทนบวกกัับความเพีียร
พยายามควบคู่่�ไปกัับความเหนื่่�อยล้้ าจากการหลบ
หลีีกมาตรการคว่ำำ��บาตร อาจทำำ�ให้้ เกาหลีีเหนืือหมด
แรงในการแข่่งขัันแบบมาราธอนครั้้�งนี้้ �ในท้้ ายที่่�สุดุ o

นายสตีีเวน มนููชิิน รััฐมนตรีี
ว่่ าการกระทรวงการคลััง
สหรััฐฯ ประกาศมาตรการ
คว่ำำ�บ
� าตรที่่�รุุนแรงขึ้้�นต่่ อ
เกาหลีีเหนืือที่่�ทำ�ำ เนีียบขาวเมื่่�อ
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2561
เพื่่�อหาทางขััดขวางบริิษัทั
และเรืือขนส่่ งและค้้าขายของ
เกาหลีีเหนืือ
นายอู๋๋� ไห่่ เทา รอง
เอกอััครราชทููตของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนประจำำ�องค์์ การ
สหประชาชาติิ เข้้าร่่ วมการ
ประชุุมคณะมนตรีีความมั่่�นคง
แห่่ งสหประชาชาติิเกี่่ย� วกัับการ
บัังคัับใช้้มาตรการคว่ำำ�บ
� าตร
ใหม่่ ต่่อเกาหลีีเหนืือเมื่่�อวัันที่่�
22 ธัันวาคม พ.ศ. 2560 ใน
รััฐนิิวยอร์์ ก

รอยเตอร์์

นายนีีล เค. วััตต์์ และนายวิิลเลีียม เจ. นิิวคอมบ์์ เป็็ นอดีีตสมาชิิกคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญ
แห่่งองค์์การสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยมาตรการคว่ำำ��บาตรเกาหลีีเหนืือ ที่่�จัดั ตั้้�งโดยข้้ อ
มติิคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิที่่� 1874 (พ.ศ. 2552)
IPD FORUM

19

ความท้้าทายด้้าน

สกุุลเงิินดิิจิิทััล
การตอบโต้้เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นอาวุุธซึ่่�ง
คุุกคามความมั่่�นคงและบ่่ อนทำำ�ลายมาตรการคว่ำำ�บ
� าตร
นางสาว แอชลีีย์์ เทย์์ เลอร์์

ภาพประกอบโดยฟอรัั ม
20

IPD FORUM

บ

ริิ ษััทหลายแห่่งดำำ�เนิินงานบนพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ โดยไม่่เคย
เชื่่�อมต่่อกัับระบบธนาคารแบบดั้้�งเดิิมเลย ทำำ�ให้้ รอดพ้้ น
จากการตรวจสอบของหน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ลของรััฐบาล
โดยบริิ ษััทเหล่่านั้้�นใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั ที่่�อ้้างอิิงจากบล็็อกเชนหรืือบััญชีี
แยกประเภทแบบกระจายอำำ�นาจและเทคโนโลยีีการไม่่เปิิ ดเผยตััวตน
อื่่�น ๆ สััญญาอััจฉริิ ยะ และการซื้้ �อขายออนไลน์์แทน โลกธุุรกิิจแบบ
เสมืือนจริิ งแต่่คลุุมเครืือที่่�เกิิดขึ้้ �นนี้้ �ไม่่เพีียงแต่่ประหยััดค่่าใช้้ จ่า่ ยและ
เวลาสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ ที่่�ถูกู ต้้ องตามกฎหมายเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็ นพื้้ �นที่่�ในฝัั น
สำำ�หรัับอาชญากรไซเบอร์์ รวมถึึงผู้้�มีีบทบาทและรััฐอัันธพาล
เจ้้ าหน้้ าที่่�สืืบสวนขององค์์การสหประชาชาติิพบการใช้้ เครื่่�องมืือ
ดิิจิิทัลั ในทางเลวร้้ายที่่�เป็็ นไปได้้ ครั้้�งแรกนานกว่่า 20 ปีี มาแล้้ วในช่่วง
สงครามกลางเมืืองของแองโกลา เมื่่�อเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายจััดซื้้ �อของสหภาพ
แห่่งชาติิเพื่่�อความเป็็ นอิิสระโดยรวมของแองโกลา ใช้้ อีีเมลจััดซื้้ �ออาวุุธ
และจััดเตรีียมการขนส่่งสำำ�หรัับจััดส่่งไปยัังสถานที่่�ตั้้ �งค่่ายของตน นัับ
แต่่นั้้ �นมา ภััยคุุกคามก็็มีีแต่่จะยิ่่�งซัับซ้้อนและรุุนแรงขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ เช่่น ใน
ช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่า่ นมา ชาวอิิหร่่านได้้ รัับซอฟต์์แวร์์ ฉายภาพหวงห้้ ามและ
ทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาอื่่�น ๆ มาจากการเจาะระบบเข้้ าไปในบริิ ษััทด้้าน
กลาโหม รััฐอิิสลามอิิรัักและซีีเรีียได้้ ใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั เพื่่�อระดมเงิิน
ซื้้ �ออาวุุธและประสานงานการโจมตีีในวัันอีีสเตอร์์ ที่่�ศรีีลัังกาเมื่่�อเดืือน
เมษายน พ.ศ. 2562 ในขณะเดีียวกััน เวเนซุุเอลาซึ่่ง� ยัังไม่่ได้้ เผชิิญ
กัับการคว่ำำ��บาตรจากองค์์การสหประชาชาติิ ได้้ เก็็บภาษีีทางอากาศ
โดยใช้้ แอปพลิิเคชัันที่่�แปลงสกุุลเงิินต่่างประเทศเป็็ นบิิตคอยน์์
พื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ ยังั คงผุุดวิิธีีการแปลกใหม่่สำำ�หรัับผู้้�มีีบทบาทอัันธพาล
เพื่่�อคุุกคามความมั่่�นคงระดัับชาติิ ระดัับภูมิู ิภาค และระดัับนานาชาติิ
ออกมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ในความเป็็ นจริิ ง การใช้้ เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั แบบผิิด

กฎหมายนั้้�นเหนืือชั้้�นกว่่าความก้้ าวหน้้ าของผู้้�สร้้างเทคโนโลยีีแบบถููก
กฎหมาย ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปแล้้ วไม่่ได้้ ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับความมั่่�นคงระหว่่าง
ประเทศในรููปแบบธุุรกิิจของตน ผู้้�ร้้ายกำำ�ลังั ใช้้ ความสามารถทาง
เทคโนโลยีีของตนในการทำำ�สงครามอสมมาตร เพื่่�อทำำ�ลายมาตรการ
รัักษาความปลอดภััยแบบดั้้�งเดิิม แนวหน้้ าของสงครามครั้้�งนี้้ �เป็็ นการ
ตััดการสื่่�อสารและการพาณิิชย์์ระดัับโลกที่่�ไม่่จำำ�เป็็ นออก และเปิิ ด
ให้้ มีีการหลีีกเลี่่�ยงมาตรการคว่ำำ��บาตร ซึ่่ง� องค์์ประกอบที่่�บ่อ่ นทำำ�ลาย
จำำ�นวนมากส่่วนใหญ่่มาจากภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
ผู้้�ฝ่่าฝืื นมาตรการคว่ำำ��บาตรใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั เพื่่�อทำำ�ให้้ ตัวั ตน
ออนไลน์์ของตนเองเป็็ นที่่�สับส
ั น รวมทั้้�งเพื่่�อสนัับสนุนุ การจััดหาเงิิน
ทุุนและการขนส่่งเพื่่�อการเพิ่่�มจำำ�นวนอาวุุธ เนื่่�องจากการประยุุกต์์
ใช้้ เทคโนโลยีีนี้้ �พััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว กรอบการกำำ�กับดู
ั แู ล และ
บทบััญญััติิด้้านความมั่่�นคงจึึงล้้ าหลััง ผู้้�ฝ่่าฝืื นมาตรการคว่ำำ��บาตร
อาศััยระบบดิิจิิทัลั ที่่�มีีช่อ่ งว่่างและช่่องโหว่่ทางกฎหมายในการปกปิิ ด
ตััวตนขณะดำำ�เนิินการโยกย้้ ายทรััพยากรทางการเงิิน ขโมยทรััพย์์สินิ
ทางปัั ญญาสำำ�หรัับเทคโนโลยีีเพื่่�อการเพิ่่�มจำำ�นวนอาวุุธ หรืือกระทำำ�
การผิิดกฎหมายอื่่�น ๆ จำำ�นวนมาก
ขนาดของภััยคุุกคามที่่�มาจากอุุตสาหกรรมสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ที่่�เพิ่่�ง
เกิิดขึ้้ �นนั้้�นมีีขนาดมโหฬาร เห็็นได้้ จากมููลค่่าตลาดรวมของเหรีียญ
ทุุกเหรีียญที่่�พุ่่�งสููงเป็็ นประวััติกิ ารณ์์ถึงึ 8.18 แสนล้้ านดอลลาร์์
สหรััฐ (ประมาณ 26.07 ล้้ านล้้ านบาท) ใน พ.ศ. 2561 และ
ผัันผวนระหว่่าง 1.03 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.28
ล้้ านล้้ านบาท) และ 3.38 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
10.77 ล้้ านล้้ านบาท) ใน พ.ศ. 2562 ตามรายงานของเว็็บไซต์์
coinmarketcap.com

ต้้นกำำ�เนิิดของสกุุลเงิินดิิจิิทััล
สกุุลเงิินดิิจิิทัลั เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัับสมุุดปกขาวใน
พ.ศ. 2551 โดยผู้้�เขีียนที่่�ใช้้นามแฝงว่่านาย
ซาโตชิิ นาคาโมโตะ ได้้อธิิบายถึึงอััลกอริิ ทึึม
ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับบิิตคอยน์์ในปััจจุุบันั ซึ่่�งแสดงให้้
เห็็นถึึงจุุดสูู งสุุดเบื้้�องต้้นของการวิิจัยั ของนััก
วิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์เกี่่�ยวกัับโครงการเงิิน
ดิิจิิทัลั การวิิจัยั ดัังกล่่าวเริ่่� มต้้นขึ้้�นในยุุคแรก ๆ
ของอิินเทอร์์เน็็ต โดยส่่วนใหญ่่จะเกิิดจากนััก
เสรีีนิิยมที่่�พยายามเพิ่่�มเสรีีภาพของบุุคคลและ
ลดบทบาทของรััฐบาล ซึ่่�งรวมถึึงการครอบ
ครองสกุุลเงิินอธิิปไตย
ในช่่วง 11 ปีี ที่่�ผ่่านมา ความสำำ�เร็็ จและ
ความล้้มเหลวของบิิตคอยน์์กระตุ้้�นนัักพััฒนา
ซอฟต์์แวร์์และนัักการเงิินรุ่่� นใหม่่ ๆ ให้้สร้้าง

สกุุลเงิินดิิจิิทัลอื่่
ั �น ๆ อีีกมากมาย ปัั จจุุบันั มีีสกุุล
เงิินดิิจิิทัลต่่
ั าง ๆ หลายพัันสกุุล
สกุุลเงิินดิิจิิทัลจั
ั ดั กลุ่่�มธุุรกรรมเข้้าด้้วยกััน
เป็็ น "บล็็อก" ที่่�บันั ทึึกไว้้ในลำำ�ดับั เหตุุการณ์์
เป็็ นโซ่่ ดัังนั้้�นจึึงเรีียกว่่า "บล็็อกเชน" เมื่่�อ
บล็็อกได้้รัับการบัันทึึก บล็็อกเหล่่านี้้� จะ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ยากและมีีค่่าใช้้จ่่ายสูู ง การ
ทำำ�ธุุรกรรมแต่่ละครั้้�งจะมองเห็็นได้้ทั้้�งเครืือ
ข่่ายตลอดไป ทำำ�ให้้เทคโนโลยีีมีีประโยชน์์
ในการสร้้างข้้อมููล "ที่่�เชื่่�อถืือได้้" เครืือข่่าย
บล็็อกเชนเหล่่านี้้� และสกุุลเงิินของเครืือข่่าย
ดัังกล่่าวสามารถเป็็ นแบบสาธารณะ เช่่น บิิต
คอยน์์ หรืือเป็็ นแบบส่่วนตััวที่่�สามารถเข้้าถึึง
ได้้เฉพาะกลุ่่�มที่่�เลืือกเท่่านั้้�น สกุุลเงิินดิิจิิทัลั

แต่่ละสกุุลมีีกฎในการรัับเหรีียญใหม่่ที่่�เรีียกว่่า
"การขุุด" ซึ่่� งมักั จะต้้องใช้้คอมพิิวเตอร์์ เฉพาะ
ทาง การขุุดอาจต้้องใช้้พลัังการคำำ�นวณจำำ�นวน
มากในการประมวลผลข้้อมููลอย่่างต่่อเนื่่� อง
จากการที่่�คอมพิิวเตอร์์ แข่่งขัันกัันแก้้ปััญหา
คณิิ ตศาสตร์์ ที่่�ยากลำำ�บากเพื่่�อชิิงเหรีียญใหม่่ที่่�
ออกมาเป็็ นระยะ
นอกจากนี้้� สกุุลเงิินดิิจิิทัลยั
ั งั ใช้้การเข้้า
รหััส ซึ่่�งเป็็ นเทคโนโลยีีในการทำำ�ให้้ข้อ้ มููลและ
ธุุรกรรมสามารถถอดรหััสได้้โดยผู้้�ที่่�มีีรหัสั ผ่่าน
ที่่�ถูกู ต้้องเท่่านั้้�น คุุณลักั ษณะนี้้�จะทำำ�ให้้ปลอม
เหรีียญได้้ยากยิ่่ง� ขึ้้�นและไม่่เปิิ ดเผยตััวตนผู้้�ใช้้
ซึ่่�งหมายความว่่าตััวตนในโลกความเป็็ นจริิ งไม่่
จำำ�เป็็ นต่่อการซื้้�อหรืือแลกเปลี่่�ยนเหรีียญ
IPD FORUM
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ธุุรกรรมสกุุลเงิินดิิจิทั
ิ ัล

ธุุรกรรมทางการเงิินแบบดั้้�งเดิิม
ั ูแลรัับประกัันถึึงความสมบููรณ์์ของธุุรกรรม
สถาบัันการเงิินที่่�อยู่่ภ� ายใต้้การกำำ�กับดู
• รับประกันลายเซ็นของผูส้ ่ง
• รับประกันความถูกต้องของผูร้ ับ

ธุุรกรรมบล็็อกเชน
เครืือข่่ายของคอมพิิวเตอร์์จะประมวลผลธุุรกรรม/ข้้อตกลง และ
เพิ่่�มลงในบััญชีีที่่�ใช้้ร่่ วมกัันแทนการดำำ�เนิินการโดยธนาคาร
ที่��มา: บล็�อกกี�กส์�, ลุ�ยซา เดิ�ร์�กกิ�น/คอมไพลแอนซ์� แอนด์� แคพาซิ�ที� สกิ�ลส์� อิ�นเตอร์�เนชั�นแนล

ธุุรกรรมที่่�ได้้รัับ
การยืืนยัันแล้้วอาจ
เกี่่�ยวข้้องกัับสกุุลเงิิน
ดิิจิิทัลั สััญญา บัันทึึก
หรืือข้้อมููลอื่่�น ๆ
มีีผู้้�ร้้องขอการ
ทำำ�ธุุรกรรม

ธุุรกรรมที่่�ร้้องขอจะถ่่ายทอดไปยัังเครืือ เครืือข่่ายระหว่่างคอมพิิวเตอร์์
ของโหนดจะตรวจสอบ
ข่่ายระหว่่างเครื่่� องคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�ง
ธุุรกรรมและสถานะของผู้้�ใช้้
ประกอบด้้วยคอมพิิวเตอร์์ที่่�รู้้�จักั กััน
โดยใช้้อัลั กอริิทึึมที่่�รู้�้ จักั
ในชื่่�อโหนด
เมื่่�อยืืนยัันแล้้ว
ธุุรกรรมนี้้�จะรวม
กัับธุุรกรรมอื่่�น ๆ
เพื่่�อสร้้างบล็็อก
ข้้อมููลใหม่่ สำำ�หรัับ
บััญชีีแยกประเภท

ธุุรกรรมเสร็็ จ
สมบููรณ์์

แต่่ละบล็็อกจะเชื่่�อมโยงกัันโดยเข้้ารหััสกัับบล็อ็ กก่่อนหน้้า
นี้้� (ทำำ�ให้้บ่่ งชี้้�การเข้้าถึึงโดยไม่่ ได้้รัับอนุุญาตได้้) เมื่่�อมีีการ
เพิ่่�มบล็็อกใหม่่ บล็็อกเก่่าจะปรัับเปลี่่�ยนได้้ยากขึ้้�น (เป็็นการ
สร้้างความต้้านทานการเข้้าถึึงโดยไม่่ ได้้รัับอนุุญาต)

สกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั

ไม่่ มีมููี ลค่่ า
ในตััว เนื่่�องด้้วยไม่่
สามารถไถ่่ถอนเป็็ น
สิิ นค้้าโภคภััณฑ์์
อื่่�นได้้
ไม่่มีีรูู ปแบบทาง
กายภาพและมีีอยู่่�
เฉพาะในเครืือข่่ าย
เท่่ านั้้�น
การจััดหาไม่่ได้้กำ�ำ หนด
โดยธนาคารกลาง
และเครืือข่่ ายเป็็นแบบ
กระจายอำำ�นาจอย่่ าง
สมบููรณ์์

ยั้้�ง" ตามคำำ�ให้้ การของหััวหน้้ าหน่่วยข่่าวกรองของเกาหลีีใต้้ กองกำำ�ลังั
เกาหลีีเหนืือเป็็ นตััวอย่่างที่่�ชัดั เจนในการใช้้ เครื่่�องมืือดิิจิิทัลั เพื่่�อเข้้ าไป ไซเบอร์์ ของนายคิิมถููกมองว่่าเป็็ นอาวุุธที่่�แข็็งแกร่่งที่่�สุดุ ใน "สงคราม
มีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมขององค์์กรอาชญากรรมและหลบเลี่่�ยงการคว่ำำ�� ลัับ" ของเขา และสมาชิิกในนั้้�นถืือเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของชนชั้้�นนำำ�ของ
บาตร เกาหลีีเหนืือได้้ พัฒ
ั นาเทคนิิคทางดิิจิิทัลั เพื่่�อสร้้ างรายได้้ เป็็ น
เกาหลีีเหนืือในบรรดาในไม่่กี่่�ตำำ�แหน่่งที่่�ได้้ รัับค่า่ ตอบแทนดีีในประเทศ
ทุุนแก่่ความพยายามในการเพิ่่�มจำำ�นวนอาวุุธอย่่างผิิดกฎหมาย หา
แห่่งนี้้ � ทหารเกาหลีีเหนืือผู้้�แปรพัักตร์์ รายหนึ่่�งกล่่าวกัับรอยเตอร์์
ข่่าวกรองและความรู้้�ทางเทคนิิค รวมถึึงคุุกคามธุุรกิิจและชื่่�อเสีียงของ
ผู้้�มีีบทบาทของภาครััฐเกาหลีีเหนืือและตััวแทนนอกภาครััฐใช้้
ศััตรููต่า่ งชาติิ คลัังแสงของเกาหลีีเหนืือรวมถึึงความสามารถในการขััด ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ที่่�ไม่่เปิิ ดเผยตััวตนมากขึ้้ �น เช่่น สกุุล
ขวางการตรวจสอบมาตรการคว่ำำ��บาตรขององค์์การสหประชาชาติิต่อ่ เงิินดิิจิิทัลั เว็็บมืืด การเข้้ ารหััส และการโจมตีีทางไซเบอร์์ ขั้้ �นสููง ผู้้�
รััฐบาลเกาหลีีเหนืือ
เชี่่�ยวชาญขององค์์การสหประชาชาติิประเมิินว่่า เกาหลีีเหนืือได้้ รัับ
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ รายงานว่่า เมื่่�อนายคิิม จองอึึน เงิิน 571 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.81 หมื่่�นล้้ านบาท) จาก
ขึ้้ �นดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนบิิดาใน พ.ศ. 2554 ก็็ได้้ โอ้้ อวดว่่า "สงคราม การเจาะระบบและขโมยสกุุลเงิินดิิจิิทัลั เพีียงอย่่างเดีียว และได้้ รัับเงิิน
ไซเบอร์์ พร้้อมกัับอาวุุธนิิวเคลีียร์์ และขีีปนาวุุธเป็็ น 'ดาบอเนกประสงค์์' รวม 2 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6.37 หมื่่�นล้้ านบาท) จาก
ที่่�รัับประกัันความสามารถของทหารของเราในการโจมตีีอย่่างไม่่หยุุด การโจมตีีทางไซเบอร์์ ทั้้ �งหมด
ข้้อได้้เปรีียบของผู้้�ก่่อภััยคุุกคาม
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รถทััวร์์ ขับผ่
ั ่ านชายแดน
ระหว่่ างจีีนกัับเกาหลีีเหนืือ
ผู้้�ฝ่่าฝืืนมาตรการคว่ำำ�บ
� าตร
อย่่ างเกาหลีีเหนืือใช้้สกุุล
เงิินดิิจิทัิ ลั เพื่่�อทำำ�ให้้ตััวตน
ออนไลน์์ ของตนเองเป็็นที่่�
สัั บสนและเพื่่�อสนัับสนุุนการ
จััดหาเงิินทุุนและการขนส่่ ง
เพื่่�อการเพิ่่�มจำำ�นวนอาวุุธ
เอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส

ชาวเกาหลีีเหนืือใช้้คอมพิิวเตอร์์ ในศููนย์์
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่กรุ
� ุงเปีียงยางใน
เกาหลีีเหนืือ รััฐบาลเผด็็จการใช้้ระบบสองชั้้�นใน
อิินทราเน็็ตของประเทศที่่�ประชาชนส่่ วนใหญ่่ จะ
ต้้องใช้้ ซึ่่�งปิิดผนึึกจากโลกภายนอก ชนชั้้�นนำำ�และ
สมาชิิกกองกำำ�ลังั ไซเบอร์์ ของนายคิิม จองอึึนมีีการ
จำำ�กัดั การเข้้าถึึงน้้อยกว่่ า ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

รััฐบาลเผด็็จการของเกาหลีีเหนืือสามารถใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั เป็็ น
อาวุุธโดยการขโมยจากการแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิินดิิจิิทัลั แลกเงิินที่่�ได้้ มา
โดยมิิชอบด้้ วยการแลกเปลี่่�ยนเป็็ นสกุุลเงิินดิิจิิทัลั สร้้ างไวรััสทั่่ว� โลก
ที่่�เข้้ ารหััสข้้อมููลของเหยื่่�อและเรีียกค่่าไถ่่เป็็ นบิิตคอยน์์เพื่่�อให้้ ได้้ รัับ
ข้้ อมููลคืืน การขายและการซื้้ �อสิินค้้ าโดยใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั การขุุดสกุุล
เงิินดิิจิิทัลั การเจาะระบบเข้้ าไปในคอมพิิวเตอร์์ ของผู้้�อื่่�นเพื่่�อขุุดสกุุล
เงิินดิิจิิทัลั และการสร้้ างสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ใหม่่
การโจมตีีทางไซเบอร์์ ที่่�ทำำ�เงิินมากที่่�สุดุ สำำ�หรัับเกาหลีีเหนืือคืือ
การเจาะระบบบริิ ษััทด้้านการแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ทางออนไลน์์
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ต่่าง ๆ และสกุุลเงิินที่่�รััฐสนัับสนุนุ ผู้้�
กระทำำ�ผิิดตั้้�งเป้้าไปที่่�กระเป๋๋าเงิินดิิจิิทัลั ซึ่่ง� เป็็ นที่่�เก็็บเงิินไว้้ ระหว่่างการ
ทำำ�ธุรุ กรรมสำำ�หรัับลูกู ค้้ าในการแลกเปลี่่�ยน กระเป๋๋าเงิินเหล่่านี้้ �เป็็ นเป้้า
หมายที่่�ให้้ ผลตอบแทนสููงเพราะมีีเงิินจำำ�นวนมหาศาลของลููกค้้ าอยู่่�

ในนั้้�น การขโมยรหััสผ่า่ นที่่�ควบคุุมกระเป๋๋าเงิินเหล่่านี้้ �เพื่่�อกระจายเงิิน
ใหม่่สร้้างรายได้้ มหาศาล
เกาหลีีเหนืือมีีส่่วนในร้้อยละ 75 ของการเจาะระบบแลกเปลี่่�ยน
สกุุลเงิินดิิจิิทัลั ทั่่�วโลกที่่�มีีการรายงาน ซึ่่ง� มีีมููลค่่ารวมประมาณ 882
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.81 หมื่่�นล้้ านบาท) ตั้้�งแต่่ปลาย
พ.ศ. 2559 จนถึึงฤดููใบไม้้ ร่่วง พ.ศ. 2561 นอกจากนี้้ � บริิ การแลก
เปลี่่�ยนสกุุลเงิินดิิจิิทัลั สามารถทำำ�การโอนเงิิน ซึ่่ง� เปลี่่�ยนเหรีียญที่่�ถูกู
ขโมยเป็็ นเงิินสดและลบร่่องรอยการเป็็ นเจ้้ าของเหรีียญที่่�ถูกู ขโมยให้้
หายไปได้้ อย่่างง่่ายดาย โดยการเปลี่่�ยนจากสกุุลเงิินดิิจิิทัลั หนึ่่�งเป็็ น
อีีกสกุุลเงิินหนึ่่�ง ในขณะที่่�การแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิินดิิจิิทัลั จำำ�นวนมาก
เป็็ นไปตามข้้ อบัังคัับบางประการเพื่่�อตรวจสอบตััวตนของลููกค้้ า แต่่ก็็
มีีหลายปัั จจััยที่่�ทำำ�ให้้ สามารถซื้้ �อขายได้้ โดยไม่่มีีข้้อบัังคัับใด ๆ
แม้้ ว่า่ ปัั จจุบัุ นั การสร้้ างสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ใหม่่จะไม่่ใช่่วิิธีีที่่�สร้้างราย
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ได้้ มากที่่�สุดุ แต่่ก็็อาจเป็็ นการพััฒนาเล่่ห์์เหลี่่�ยมที่่�น่า่ สนใจที่่�สุดุ ของ
เกาหลีีเหนืือ สกุุลเงิินดิิจิิทัลั ใหม่่มักั จะถููกสร้้ างขึ้้ �นโดยการขายเหรีียญ
บางส่่วนล่่วงหน้้ า โดยมีีคำำ�สัญ
ั ญาว่่าผู้้�ซื้้ �อจะได้้ รัับประโยชน์์อย่่างไร ซึ่่ง�
ผลตอบแทนทางการเงิินมัักจะมีีนััยยะแฝงอยู่่� เกาหลีีเหนืือสร้้ างเหรีียญ
เงิินสองชนิิดใน พ.ศ. 2561 นั่่�นคืือ มารีีนเชน ซึ่่ง� เป็็ นสกุุลเงิินดิิจิิทัลั
ใหม่่ที่่�หลอกแอบอ้้ างขายกรรมสิิทธิ์์�ของเรืือขนาดใหญ่่ และอีีกหนึ่่�งสกุุล
เงิินที่่�ทำำ�การตลาดออนไลน์์และขายเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับสกุลุ เงิินดิิจิิทัลั
หรืือเงิินสกุุลอื่่�น ๆ ชื่่�อของสกุุลเงิินนี้้ �เปลี่่�ยนแปลงหลายครั้้�ง (จาก อิิน
เทอร์์ สเตลลาร์์ , สเตลลาร์์ , โฮลด์์ และฮููซู)ู เพื่่�อทำำ�ให้้ ที่่�มาคลุุมเครืือ
ในช่่วงเวลาต่่อมา แฮกเกอร์์ ของเกาหลีีเหนืือได้้ มุ่่�งสู่่�การโจมตีี
ทางไซเบอร์์ ที่่�สร้้างรายได้้ โดยใช้้ แนวโน้้ มทางเทคโนโลยีีล่่าสุุดและใช้้
ประโยชน์์จากมาตรฐานการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่�อ่อ่ นแอเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
ใหม่่ ๆ รวมถึึงสกุุลเงิินดิิจิิทัลั

ความสามารถในการขุุดสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั อย่่างไม่่รู้�้จักั พอ
ของจีีน อาจมีีการปรัับเปลี่่ย� นวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้าง
สกุุลเงิินส่่ วนตััวใหม่่ ซึ่่�งจะช่่ วยให้้ใช้้งานเครืือข่่าย
ทางการเงิินแบบปิิ ดได้้ โดยสามารถเข้้าถึึงได้้เฉพาะผู้้�
มีีบทบาทหรืือพัันธมิิตรของจีีนที่่�เชื่่�อถืือได้้เท่่านั้้�น

เข้้ าถึึงได้้ เฉพาะผู้้�มีีบทบาทหรืือพัันธมิิตรของจีีนที่่�เชื่่�อถืือได้้ เท่่านั้้�น เครืือ
ข่่ายดัังกล่่าวซึ่่ง� ได้้ รัับการปกป้้องจากการตรวจสอบภายนอก อาจไม่่ได้้
รัับผลกระทบจากอำำ�นาจของระบบเงิินดอลลาร์์ ของสหรััฐฯ รวมถึึงการ
บัังคัับใช้้ มาตรการคว่ำำ��บาตรของสหรััฐฯ และการระงัับสินิ ทรััพย์์
ความทะเยอทะยานของจีีน
การพลิิกกลัับมาใช้้ สกุลุ เงิินหยวนในฐานะสกุุลเงิินหลัักในการซื้้ �อ
รััฐวิิสาหกิิจและนัักลงทุุนของจีีนเป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านปฏิิบัติั กิ ารไซเบอร์์ ของ
และขายบิิตคอยน์์ ซึ่่ง� เป็็ นสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ที่่�ใช้้ กันั อย่่างแพร่่หลายมาก
โลกอย่่างไม่่มีีข้้อโต้้ แย้้ ง สาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้ รัับประโยชน์์จาก
ที่่�สุดุ แทนสกุุลเงิินดอลลาร์์ ในช่่วงปลาย พ.ศ. 2556 ยิ่่�งเผยให้้ เห็็นหลััก
กฎระเบีียบที่่�เอื้้ �ออำำ�นวยของรััฐบาล และการลงทุุนหว่่านเมล็็ดพัันธุ์์�เพื่่�อ ฐานที่่�น่า่ สนใจด้้ านความต้้ องการของจีีนในการครอบงำ��การพาณิิชย์์
ผลิิตคอมพิิวเตอร์์ เฉพาะสำำ�หรัับการขุุดสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ทำำ�ให้้ ปััจจุบัุ นั จีีน ทางไซเบอร์์ แม้้ มูลู ค่่าบิิตคอยน์์จะมีีความผัันผวน แต่่ชาวจีีนก็็ทำำ�การ
กุุมอำำ�นาจในการสร้้ างเหรีียญไซเบอร์์ ใหม่่ ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึง 74
ซื้้ �อขายโดยใช้้ บิติ คอยน์์มากถึึงร้้อยละ 95 ในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา
ของการขุุดสกุุลเงิินดิิจิิทัลั เกิิดขึ้้ �นในประเทศจีีน ตามรายงานของเว็็บไซต์์ ตามรายงานใน พ.ศ. 2560 ของควอตซ์์ ซึ่่ง� เป็็ นองค์์การข่่าวระหว่่าง
การประชุุมสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยการค้้ าและการพััฒนา
ประเทศ
การขัับเคลื่่�อนอย่่างไม่่หยุุดยั้้�งของจีีนสู่่�ตลาดโลกด้้ วยแผนการลงทุุน
แม้้ ว่า่ การขุุดของจีีนดููเหมืือนจะชะลอตััวลง แต่่ก็็อาจเป็็ นสััญญาณ
โครงสร้้ างพื้้ �นฐานหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง นำำ�เสนอผลที่่�ตามมาด้้ านพื้้ �นที่่� ที่่�สะท้้ อนให้้ เห็็นถึึงแนวโน้้ มของเหรีียญส่่วนตััวใหม่่เท่่านั้้�น รููปแบบดััง
ไซเบอร์์ ที่่�น่า่ อััศจรรย์์ โดยเห็็นได้้ ชัดั ว่่า รััฐบาลคอมมิิวนิิสต์์ของจีีนมุ่่�งมั่่�น กล่่าวเป็็ นเช่่นเดีียวกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สังั เกตเห็็นได้้ ก่่อนหน้้ านี้้ � เช่่น
ที่่�จะครอบครองเทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรมดิิจิิทัลั ที่่�มีีมูลู ค่่ามากที่่�สุดุ
เมื่่�อนัักลงทุุนจีีนสนัับสนุนุ แพลตฟอร์์ มและเทคโนโลยีีอิินเทอร์์ เน็็ตของ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน ความสามารถในการขุุดสกุุลเงิินดิิจิิทัลั อย่่างไม่่รู้้� จััก
ตนเอง เช่่น อาลีีบาบา วีีแชท และอื่่�น ๆ
พอของจีีน อาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อสร้้ างสกุุลเงิินส่่วนตััว
รายได้้สำำ�หรัับผู้้�มีีบทบาทที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย
ใหม่่ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ ใช้้ งานเครืือข่่ายทางการเงิินแบบปิิ ดได้้ โดยสามารถ
นัักนวััตกรรมกล่่าวถึึงประโยชน์์แฝงของเทคโนโลยีีสกุุลเงิิน
ดิิจิิทัลั ว่่า สร้้ างผลกระทบทางประวััติศิ าสตร์์ เทีียบเท่่ากัับ
พลัังของอิินเทอร์์ เน็็ตที่่�ทั้้ �งทำำ�ลายและก่่อให้้ เกิิดสิ่่�งใหม่่ ๆ
ส่่ วนแบ่่ งดอลลาร์์ และหยวนของการซื้้�อขายบิิตคอยน์์
ผู้้�มีีบทบาทมีีความหลากหลายมากขึ้้ �นเมื่่�อเจพีีมอร์์ แกน
สกุุลเงิินหยวนของจีีนกลายเป็็ นสกุุลเงิินหลัักในการซื้้�อและขายบิิตคอยน์์
เชส จีีน และเฟซบุ๊๊� ก ต่่างก็็สร้้างสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ของตนเอง
ซึ่่�งเป็็ นสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ที่่�ใช้้กันั อย่่างแพร่่หลายมากที่่�สุุด ที่่�มา: แอตลาส, บิิตคอยนิิตี้้ �
ด้้ วยความเชื่่�อที่่�ว่า่ ตนสามารถประมวลผลธุุรกรรมได้้ อย่่าง
รวดเร็็วและเชื่่�อถืือได้้ มากกว่่า พร้้ อมกัับลดต้้ นทุุนทาง
ดอลลาร์์สหรััฐ
หยวนจีีน
ธุุรกรรมอย่่างมหาศาลและขยายตััวเพื่่�อสร้้ างตลาดรวมถึึง
ศููนย์์กลางทางกำำ�ไรใหม่่ ๆ ผู้้�นำำ�กองทุุนป้้องกัันความเสี่่�ยง
100%
กำำ�ลังั สร้้ างแพลตฟอร์์ มการซื้้ �อขายตราสารทุุนและตราสาร
75
หนี้้ � ซึ่่ง� มีีความเหนืือกว่่าด้้ านการปฏิิบัติั งิ านเป็็ นการกระตุ้้�น
ให้้ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการเงิินเลิิกใช้้ การแลกเปลี่่�ยนที่่�มีีการ
50
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยแบบดั้้�งเดิิม ยัักษ์์ ใหญ่่ด้้าน
อุุตสาหกรรมอย่่างไอบีีเอ็็ม ใช้้ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ บล็อ็ กเชนเพื่่�อ
25
ให้้ ข้้อมููลเชิิงลึึกตามเวลาจริิ งเกี่่�ยวกัับห่ว่ งโซ่่อุปุ ทานของ
สิินค้้ า ตั้้�งแต่่การขนส่่งตู้้�บรรจุุสินิ ค้้ าไปจนถึึงอาหารหรืือ
0
สิินค้้ าโภคภััณฑ์์ ในประเทศที่่�ประสบภาวะเงิินเฟ้้อสููง เช่่น
อาร์์ เจนติินา พลเมืืองจะหัันมาใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั แทนสกุุล
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2555 2556 2557 2558 2559
เงิินที่่�รััฐบาลเป็็ นประกัันซึ่่ง� ไม่่น่า่ เชื่่�อถืือ
24
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การพััฒนาของสกุุลเงิินดิิจิิทัลั ดัังกล่่าวอาจมีีผลกระทบมากกว่่า
อิินเทอร์์ เน็็ต เพราะสกุุลเงิินเหล่่านี้้ �ปฏิิวัติั ิจุดุ ศููนย์์กลางในการควบคุุม
เศรษฐกิิจ ซึ่่ง� ก็็คืือการเงิิน ใน พ.ศ. 2559 รายงานของประธานที่่�
ปรึึกษาด้้ านวิิทยาศาสตร์์ ของสหราชอาณาจัักรได้้ ให้้ ความหมายของ
บล็็อกเชนว่่า เป็็ นจุุดสููงสุุดในการปฏิิวัติั เิ ทคโนโลยีีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมที่่�ลดต้้ นทุุนรวมทั้้�งทดแทน "ระบบลำำ�ดับชั้้
ั �นขององค์์กรและ
ธรรมาภิิบาล" อย่่างสิ้้ �นเชิิงด้้ วยเครืือข่่ายออนไลน์์แบบร่่วมมืือกััน ในแง่่นี้้ �
สกุุลเงิินดิิจิิทัลั สามารถเป็็ นตััวเร่่งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ในการปฏิิวัติั เิ ทคโนโลยีี
ยุุคที่่�ห้้า ซึ่่ง� กำำ�ลังั ก้้ าวเข้้ าสู่่�วงการเทคโนโลยีีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ตามที่่�นางคาร์์ โลตา เปเรซ นัักวิิชาการ อธิิบายไว้้ เมื่่�อ พ.ศ. 2546 ใน
หนัังสืือของตนที่่�ชื่่�อ การปฏิิ วัติั ิ ทางเทคโนโลยีีและต้้นทุุนทางการเงิิ น:
พลวััตแห่่งยุุคฟองสบู่่�และยุุคทอง (ดููแผนภููมิิ หน้้ า 27)

เชนและการเข้้ ารหััสเป็็ นการรัับประกัันว่่าตััวตนผู้้�ใช้้ จะถููกเก็็บเป็็ นความ
ลัับในระดัับสูงู เฉพาะเครื่่�องมืือสืืบสวนพยานหลัักฐานที่่�สามารถบุุกรุุก
ได้้ สูงู เท่่านั้้�นที่่�จะสามารถเจาะลำำ�ดับั การเข้้ ารหััสที่่�ซับซ้
ั ้ อนของบล็็อกเชน
เพื่่�อดููตัวั ตนของธุุรกรรมได้้ กรอบการกำำ�กับดู
ั แู ลสำำ�หรัับสกุลุ เงิินดิิจิิทัลั
จำำ�เป็็ นต้้ องมีีวิิธีีการที่่�แตกต่่างและเหมาะสม เพื่่�อแก้้ ไขความเสี่่�ยงด้้ าน
ความมั่่�นคงปลอดภััย
ภััยคุุกคามด้้ านความมั่่�นคงปลอดภััยจากการใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั ใน
ทางที่่�ไม่่ดีี จะถููกจััดการด้้ วยวิิธีีองค์์รวมโดยการตอบสนองต่่อภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ ขององค์์การสหประชาชาติิ ในระดัับเทีียบเท่่ากัับภัยั คุุกคาม
ต่่อความมั่่�นคงระหว่่างประเทศ ตั้้�งแต่่ยุคุ แรกเริ่่� มของอิินเทอร์์ เน็็ต ผู้้�
เชี่่�ยวชาญบางคนได้้ บันั ทึึกบััญชีีรายชื่่�อการใช้้ เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั เป็็ น
อาวุุธตามการเจริิ ญขึ้้ �นของอุุตสาหกรรม และค้้ นพบว่่าโลกไซเบอร์์
กลายเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์กลุ่่�มประเทศที่่�ถูกู คว่ำำ��บาตรเพื่่�อหลีีก
การจััดการกัับภััยคุุกคามระหว่่างประเทศ
เลี่่�ยงบรรทััดฐานสากลอย่่างไร ข้้ อมููลเชิิงลึึกดัังกล่่าวสามารถช่่วยวาง
เพื่่อ� ทำำ�ความเข้้ าใจความหมายโดยนััยของความมั่่�นคงปลอดภััยหรืือความ แนวทางนโยบายของสหประชาชาติิได้้
ไม่่มั่่น� คงปลอดภััยของสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั เราจะเปรีียบเทีียบความแตกต่่าง
มีี 138 ประเทศที่่�ใช้้ กรอบการกำำ�กับดู
ั แู ลไซเบอร์์ แห่่งชาติิ แต่่ส่ว่ น
กัับหน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ลทางการเงิินและระเบีียบการกำำ�กับดู
ั แู ลในปัั จจุบัุ นั ใหญ่่มุ่่�งเน้้ นไปที่่�การป้้องกัันอาชญากรรมภายในประเทศ ในขณะที่่�
เงิินแบบดั้้�งเดิิมเกิิดขึ้้ �นในโลกของสถาบัันการเงิินแบบรวมศููนย์์ที่ป่� ระมวล ยัังคงหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบด้้ านความมั่่�นคงระหว่่างประเทศเกี่่�ยวกัับ
ผลธุุรกรรม ดัังนั้้�นการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของประเทศ จึึงเป็็ นการรัับ
พื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ ที่่�ใช้้ เป็็ นอาวุุธอย่่างสบายใจ คณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่ง
ประกัันความสมบููรณ์์ เสถีียรภาพ และสภาพคล่่องของระบบเงิินตรา
สหประชาชาติิได้้ จัดั การกัับภัยั คุุกคามทางไซเบอร์์ แต่่เป็็ นในลัักษณะที่่�
ในกระบวนทััศน์์สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั /บล็็อกเชน เครืือข่่ายของ
ไม่่สม่ำำ��เสมอและไม่่สอดคล้้ องกััน แม้้ ว่า่ จะมีีรายงานและหลัักฐานกว่่า
คอมพิิวเตอร์์ สร้้างและประมวลผลธุุรกรรม แทนที่่�จะเป็็ นสถาบัันรวม
20 ปีี เกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ทำำ�ให้้ ความขััดแย้้ งดำำ�เนิินไปและ
ศููนย์์ การกำำ�กับดู
ั แู ลเครืือข่่ายเป็็ นสิ่่�งที่่�ท้้าทายเพราะเทคโนโลยีีบล็็อก
เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�มีีบทบาทที่่�ถูกู คว่ำำ��บาตร
ชายคนหนึ่่�งเดิินผ่่ านป้้ ายไฟฟ้้ าที่่�แสดง
อััตราแลกเปลี่่ย� นของสกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั
ต่่ าง ๆ รวมถึึงบิิตคอยน์์ (ซ้้ายบนสุุ ด)
ในกรุุงโซล ประเทศเกาหลีีใต้้ รอยเตอร์์
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25

ทหารศรีีลังั กาออกตรวจค้้นบ้้านหลััง
หนึ่่�งในมััตเตโกดา หลัังเกิิดเหตุุโจมตีี
ด้้วยระเบิิดในวัันอีีสเตอร์์ เมื่่�อ พ.ศ.
2562 เจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวนระบุุว่่า
รััฐอิิสลามอิิรัักและซีีเรีียใช้้สกุุลเงิิน
ดิิจิทัิ ลั เพื่่�อระดมเงิินสำำ �หรัับจัดั หา
อาวุุธและประสานงานการโจมตีี
รอยเตอร์์

ความพร้้อมที่่�เพิ่่� มขึ้้�นในการ
ปกป้้องธุุรกรรมและการร่่วม
ทุุนทางไซเบอร์์
สำำ�หรัับบุคุ คล การร่่ วมทุุนทางบล็็อกเชน และการแลกเปลี่่ย� น
สกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั
• ท�ำความเข้าใจตัวตนของพันธมิตรการซื้อขาย ลักษณะของ
ธุรกรรม และแหล่งเงินทุนของพันธมิตร
• ปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์มอื อาชีพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทลั และ
การร่วมทุน ตลอดจนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในระบบคลาวด์
• แบ่งปันข้อมูลกับชุมชนความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์เมื่อ
มีการโจมตี
สำำ�หรัับบุคุ คล บริิษัทั หรืือหน่่ วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้มาตรการคว่ำำ��
บาตรขององค์์การสหประชาชาติิอยู่่�แล้้ว
• ปิ ดกั้นการซื้อขายสินค้า ส่วนประกอบ หรือเทคโนโลยีที่ถูก
ห้ามทั้งหมด
• ปิ ดกั้นบัญชีการเงินและกระเป๋ าเงินดิจิทลั ตั้งค่าสถานะ
รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตามความเหมาะสม
26
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คณะทำำ�งานเฉพาะกิิจเพื่่�อดำำ�เนิินมาตรการทางการเงิินเกี่่�ยวกัับ
การฟอกเงิินกำำ�ลังั ทยอยแก้้ ไข 40 ข้้ อแนะนำำ�เพื่่�อป้้องกัันและปกป้้อง
การต่่อต้้ านการฟอกเงิิน การสนัับสนุนุ ทางการเงิินเพื่่�อการต่่อต้้ านการ
ก่่อการร้้าย และการสนัับสนุนุ ทางการเงิินเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ขยาย
อาวุุธในรููปแบบดิิจิิทัลั เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั บางอย่่างควรถููกจััดให้้ เป็็ นการ
ใช้้ งานสองทางตามที่่�ระบุุไว้้ ในระเบีียบวััสเซนาร์์ พ.ศ. 2539 ซึ่่ง�
เป็็ นการจััดการแบบพหุุภาคีีครั้้�งแรกทั่่�วโลกเกี่่�ยวกัับการควบคุุมการส่่ง
ออกอาวุุธตามแบบ รวมทั้้�งสิินค้้ าและเทคโนโลยีีแบบใช้้ งานได้้ สองทาง
ที่่�มีีความละเอีียดอ่่อน
มีีขั้้�นตอนที่่�บังั คัับใช้้ ฝ่่ายเดีียวบางส่่วนในด้้ านการคว่ำำ��บาตรทาง
ไซเบอร์์ เช่่น เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ �สหรััฐฯ ได้้ คว่ำำ��บาตรหน่่วยงานไซเบอร์์ ของ
เกาหลีีเหนืือ 3 แห่่งและบััญชีีสกุุลเงิินดิิจิิทัลั 2 บััญชีีที่่�บุคุ คลชาว
อิิหร่่านเป็็ นเจ้้ าของ สหภาพยุุโรปได้้ เผยแพร่่คำำ�แนะนำำ�รวมถึึงชุุดเครื่่�อง
มืือทางการทููตด้้านไซเบอร์์ แต่่ขั้้ �นตอนเหล่่านี้้ �ยัังห่่างไกลจากแนวทาง
ที่่�ครอบคลุุมที่่�จำำ�เป็็ น ความสามารถที่่�หลากหลายของเกาหลีีเหนืือ
ในการจู่่�โจมทางไซเบอร์์ อย่่างร้้ายแรงมหัันต์์ แต่่แทบจะรัับรู้้� ไม่่ได้้ และ
ราคาถููก ที่่�กระทำำ�ต่่อข้้ อมููลหรืือสิินทรััพย์์ทางการเงิินของรััฐบาล บริิ ษััท
และบุุคคลต่่าง ๆ ได้้ ผลักั ดัันให้้ มีีการใช้้ เครื่่�องมืือสงครามดิิจิิทัลั และ
สารสนเทศเชิิงรุุก
ในระดัับนานาชาติิ มาตรการคว่ำำ��บาตรขององค์์การสหประชาชาติิ
ที่่�มีีอยู่่� ไม่่ได้้ จัดั ประเภทการละเมิิดโครงสร้้ างพื้้ �นฐานไซเบอร์์ ระหว่่าง
ประเทศว่่าเป็็ นการกระทำำ�ที่่�สามารถคว่ำำ��บาตรได้้ ผู้้�นำำ�ภาครััฐและ
อุุตสาหกรรมที่่�เป็็ นฝ่่ายตั้้�งรัับยังั คงเผชิิญกัับความเสี่่�ยงจากการโจมตีี
ทางไซเบอร์์ ซึ่ง่� นำำ�ไปสู่่�การสููญเสีียรายได้้ ข้้ อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั และขีีดความ
สามารถในการปฏิิบัติั กิ าร ความล้้ มเหลวในการปฏิิบัติั ิตามกฎระเบีียบ

การปฏิิวััติิทางเทคโนโลยีีทั้้�งห้้าครั้้�ง
คำำ�อธิิบาย

ปีี
(โดย
ประมาณ)

เทคโนโลยีีและ
อุุตสาหกรรมใหม่่

โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ใหม่่

"หลัักการ
สามััญสำำ �นึึก"

ครั้้�ง
ที่่� 1

การปฏิิวัติั ิอุุตสาหกรรม

พ.ศ.
2313

อุุตสาหกรรมเครื่่� อง
จัักรกล

การขุุดคลองและ
พลัังงานน้ำำ��

โรงงานผลิิต ผลิิตภาพ เครืือข่่าย
ท้้องถิ่่�น

ครั้้�ง
ที่่� 2

ไอน้ำำ��และทางรถไฟ

พ.ศ.
2373

เครื่่� องยนต์์ไอน้ำำ��
เครื่่� องจัักรโลหะ

ทางรถไฟ โทรเลข
ท่่าเรืือ

การประหยััดจากการรวมตััวกััน
ชิ้้�นส่่วนที่่�ได้้มาตรฐาน การขยาย
ตััวของเมืือง

ครั้้�ง
ที่่� 3

เหล็็ก ไฟฟ้้า วิิศวกรรม
หนััก

พ.ศ.
2418

เหล็็กราคาถููก เคมีีหนััก

เครืือข่่ายไฟฟ้้า การ
จััดส่่งทั่่ว� โลก

การประหยััดจากขนาดการผลิิต
และการควบรวมกิิจการในแนวดิ่่�ง
วิิทยาศาสตร์์ในฐานะพลัังการผลิิต
ประสิิ ทธิิภาพ

ครั้้�ง
ที่่� 4

น้ำำ��มันั ยานยนต์์ การผลิิต
จำำ�นวนมาก

พ.ศ.
2453

รถยนต์์ น้ำำ��มันั ราคาถููก
ปิิ โตรเคมีี เครื่่� องใช้้ไฟฟ้้า
ภายในบ้้าน

เครืือข่่ายถนน การ
ไฟฟ้้าสากล

การผลิิตจำำ�นวนมาก การควบรวม
กิิจการในแนวราบ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ได้้มาตรฐาน ความเข้้มข้้นของ
พลัังงาน การขยายชานเมืือง

ครั้้�ง
ที่่� 5

เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม

พ.ศ.
2513

ไมโครอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ราคาถููก คอมพิิวเตอร์์
โทรศััพท์์มืือถืือ

การสื่่� อสารทางดิิจิิทัลั
ทั่่ว� โลก

ความเข้้มข้้นของสารสนเทศ เครืือ
ข่่ายแบบกระจายศููนย์์ ความรู้้�ใน
ฐานะทุุน การประหยััดจากความ
ชำำ�นาญ โลกาภิิวัตั น์์

ที่่�มา: คาร์์ โลตา เปเรซ, การปฏิิ วัติั ิ ทางเทคโนโลยีีและต้้นทุุนทางการเงิิ น: พลวััตแห่่งยุุคฟองสบู่่�และยุุคทอง (พ.ศ. 2546)

กฎระเบีียบและเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่

ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 นายมาร์์ ก ซัักเคอร์์ เบิิร์์ก ประธานและประธานกรรมกา
รบริิหารเฟซบุ๊๊� ก ให้้การต่่ อการพิิจารณาของรััฐสภาสหรััฐฯ เกี่่ย� วกัับแผนการเปิิดตััว
สกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั ของบริิษัทั รอยเตอร์์

และการสููญเสีียชื่่�อเสีียงจากการเปิิ ดโอกาสให้้ มีีการละเมิิดมาตรการ
คว่ำำ��บาตร รวมทั้้�งตามไม่่ทันั ความพยายามและการริิ เริ่่� มควบคุุม
เทคโนโลยีีที่่�มีีผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงของประเทศที่่�อาจ
แพร่่ขยายไปทั่่�ว

ผู้้�ประกอบการด้้ านเทคโนโลยีีที่่�ใช้้ ประโยชน์์จากศัักยภาพของเทคโนโลยีี
ดิิจิิทัลั ซึ่่ง� ก่่อให้้ เกิิดการพลิิกผัันและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีผลตอบแทน
สููง ได้้ รัับแรงจููงใจจากมาตรฐานการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่�นุ่่�มนวลในอดีีต การ
ยอมรัับผลกระทบของเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เหล่่านี้้ �ที่่�อาจเป็็ นอัันตรายต่่อ
เรื่่�องทางการเมืือง สัังคม และความมั่่�นคง ทำำ�ให้้ หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ล
ของยุุโรปและสหรััฐฯ เริ่่� มระดมกำำ�ลังั เข้้ ามาแทรกแซงรวมถึึงลงโทษ
บริิ ษััทด้้านเทคโนโลยีีที่่�ละเมิิดมาตรฐานระดัับประเทศและระดัับ
นานาชาติิ แต่่แนวทางการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่�มุ่่�งเน้้ นภััยคุุกคามที่่�มีีอยู่่�ยัังไม่่
เพีียงพอจะรัับมืือกัับภัยั คุุกคามที่่�เกิิดขึ้้ �นใหม่่
นอกเหนืือจากภััยคุุกคามจากสกุุลเงิินดิิจิิทัลั การทำำ�ให้้ ข้้อมููลกลาย
เป็็ นข้้ อมููลเชิิงพาณิิชย์์ได้้ ทำำ�ให้้ เกิิดวิิธีีในการชัักใยความคิิดเห็็นของ
ประชาชน และอาจเป็็ นการบ่่อนทำำ�ลายกระบวนการทางประชาธิิปไตย
ที่่�สำำ�คัญ
ั เช่่น การเลืือกตั้้�ง ซึ่่ง� กฎหมายระหว่่างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศยัังไม่่พร้้อมที่่�จะต่่อต้้ านภััยคุุกคามดัังกล่่าว อนาคตของ
ความมั่่�นคงระหว่่างประเทศและอำำ�นาจอธิิปไตยของชาติิบางส่่วนจะขึ้้ �น
อยู่่�กัับการสร้้ างแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ่�ดีีที่่�สุดุ สำำ�หรัับโลกไซเบอร์์ และการบัังคัับ
ใช้้ แนวทางเหล่่านั้้�น o
นางสาวแอชลีีย์์ เทย์์เลอร์์ เป็็ นผู้้�ประสานงานอาวุุโสที่่�บริิษััท คอมไพลแอนซ์์ แอนด์์ แคพาซิิทีี สกิิลส์์ อิิน
เตอร์์ เนชัันแนล
IPD FORUM
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การปกปิิด

ราคาสููง
เจ้้ าหน้้ าที่่�ฟอรััม

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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การปิิ ดบัังข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการระบาด
ของไวรััสโคโรนาของรััฐบาลจีี นอาจ
เพิ่่� มจำำ �นวนผู้้เ� สีียชีี วิิตและผลกระทบ
ทางการเงิิ นทั่่�วโลก

ห

ลัังจากเวลา 2:00 น. ของวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� เป็็ นเช้้ าวัันถััดมาหลัังจากที่่� ดร.
หลี่่� เหวิินเหลีียง เสีียชีีวิิต แฮชแท็็ก #เราต้้ องการ
เสรีีภาพในการพููด# ก็็ปรากฏขึ้้ �นบนเว็็บไซต์์เว่่ย
ป๋๋อ สื่่�อสัังคมออนไลน์์ของจีีน ตามรายงานของ
สื่่�อต่่าง ๆ ดร. หลี่่�เป็็ นจัักษุุแพทย์์อู่่�ฮั่น่� คนแรกที่่�แจ้้ งให้้ แพทย์์รายอื่่�น ๆ
ทราบเมื่่�อปลายเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 ในห้้ องสนทนาออนไลน์์
เกี่่�ยวกัับความร้้ายแรงของการระบาดของไวรััสโคโรนาซึ่่ง� เป็็ นปริิ ศนา
ในขณะนั้้�น สองวัันต่่อมา ตำำ�รวจจีีนได้้ ควบคุุมตััว ดร. หลี่่�และแพทย์์
อีีกหลายราย โดยตำำ�หนิิกลุ่่�มแพทย์์เหล่่านั้้�นว่่า “เผยแพร่่ข่า่ วลืือ” ตาม
รายงานของเนชัันแนลพัับบลิกิ เรดิิโอ ในขณะที่่�ทำำ�การรัักษาผู้้�ป่่วย ดร.
หลี่่�ได้้ รัับเชื้้ �อและเสีียชีีวิิตจากโรคปอดอัักเสบซึ่่ง� เกิิดจากไวรััสดังั กล่่าว
ในเวลาต่่อมา เมื่่�อเวลา 7:00 น. หลัังจากที่่� ดร. หลี่่�เสีียชีีวิิต แฮชแท็็ก
ดัังกล่่าวก็็มีีผู้้�เข้้ าชมมากกว่่า 2 ล้้ านครั้้�งและมีีโพสต์์มากกว่่า 5,500
โพสต์์ ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ หลัังจากนั้้�น
ไม่่นาน หน่่วยเซ็็นเซอร์์ ของรััฐบาลจีีนได้้ ลบแฮชแท็็กและโพสต์์อื่่�น ๆ
ในหััวข้้ อที่่�เกี่่�ยวข้้ อง รวมถึึงการเรีียกร้้องให้้ ฝ่่ายปกครองเมืืองอู่่�ฮั่น่�
ขอโทษ ดร. หลี่่�ที่่�พยายามปิิ ดปากเขา
“ดร. หลี่่�เป็็ นบุุคคลธรรมดา แต่่ก็็เป็็ นสััญลัักษณ์์” นายจาง ลี่่�ฝาน
นัักประวััติศิ าสตร์์ อิิสระในกรุุงปัั กกิ่่�ง กล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ
วอชิิ งตัันโพสต์์ “หากไม่่ใช่่เพราะมีีการระบาดใหญ่่และไม่่มีีใครออก
จากบ้้ านของตนเองได้้ ตอนนี้้ �น่่าจะมีีการเดิินขบวนประท้้ วงไปแล้้ ว
เจ้้ าหน้้ าที่่�ก็็มีีความกัังวลอย่่างยิ่่�ง”
จากการเสีียชีีวิิตของ
ดร. หลี่่� ทำำ�ให้้ ดร. หลี่่�กลาย
เป็็ นสััญลัักษณ์์ของการ
ปกปิิ ดข้้ อมููลของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนเกี่่�ยวกัับไวรััส
โคโรนาที่่�เกิิดขึ้้ �น ซึ่่ง� ภาย
ดร. หลี่่� เหวิินเหลีียง สวมหน้้ากาก
ช่่ วยหายใจในโรงพยาบาลอู่่�ฮั่่�นหลาย
วัันก่่ อนที่่�จะเสีี ยชีีวิติ ในวัันที่่� 7
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 รอยเตอร์์

หลัังมีีชื่่�อว่่า โควิิด-19 ผู้้�เชี่่�ยวชาญยืืนยัันว่่า การปิิ ดปากแพทย์์และ
ประชาชนอื่่�น ๆ ของจีีนอาจมีีส่่วนทำำ�ให้้ เชื้้ �อไวรััสแพร่่ระบาด รวมทั้้�ง
เพิ่่�มการเสีียชีีวิิตและความเสีียหายทางเศรษฐกิิจจากการระบาด
“ไม่่ต้้องสงสััยเลยว่่าฝ่่ายปกครองเมืืองอู่่�ฮั่น่� ประเมิินโรคนี้้ �ต่ำำ��เกิินไป
” ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสของรััฐบาลกลางของจีีนที่่�ไม่่ประสงค์์ออกนามกล่่าว
กัับหนัังสืือพิิมพ์์ไฟแนนเชีี ยลไทมส์์ เมื่่�อกลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2563 “นายกเทศมนตรีีอู่่�ฮั่่น� ไม่่มีีความเชี่่�ยวชาญหรืือความเต็็มใจ
ที่่�จะปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านสุุขภาพ เขากัังวลแค่่
ว่่าการเพิ่่�มการป้้องกัันโรคอาจทำำ�ร้้ายเศรษฐกิิจและเสถีียรภาพทาง
สัังคมในท้้ องถิ่่�น” โดยเสริิ มว่่า “ในบรรยากาศทางการเมืืองในปัั จจุบัุ นั
ซึ่่ง� ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการเชื่่�อฟัั งมากกว่่าความสามารถ เจ้้ าหน้้ าที่่�ท้้อง
ถิ่่�นมีีแรงจููงใจที่่�จะปัั ดความรัับผิิดชอบ”

พลเมืืองจีีนแสดงความอาลััยแด่่ ดร. หลี่่� เหวิินเหลีียง ที่่�โรงพยาบาลของเขาในมณฑลหูู
เป่่ยของจีีนตอนกลางเมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

นอกจากนี้้ � อีีกหลายคนยัังเห็็นว่่า การเมืืองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนก้้ าวก่่ายการใช้้ แนวปฏิิบัติั ิด้้านสุุขภาพที่่�ดีีในช่่วงวิิกฤตด้้ วย “เจ้้ า
หน้้ าที่่�พรรคทุุกระดัับมีีแนวโน้้ มตามสััญชาตญาณที่่�จะปกปิิ ดข้้ อมููล
เชิิงลบ และเซ็็นเซอร์์ มุมุ มองที่่�คัดั ค้้ านตน โดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงผู้้�ที่่�รัับผิิด
ชอบในรััฐบาลจีีน” นาย จู๊๊�ด แบลนเช็็ตต์์ นัักวิิเคราะห์์จีีนที่่�ศูนู ย์์เพื่่�อ
ความมั่่�นคงและนานาชาติิศึกึ ษา ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิจัยั ที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในกรุุง
วอชิิงตัันกล่่าวกัับไฟแนนเชีี ยลไทมส์์ เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2563 “แต่่ภายใต้้ การปกครองของนายสีี จิ้้ �นผิิง แนวโน้้ มการปิิ ดบััง
ข้้ อมููลทำำ�ให้้ กลายเป็็ นโรคเฉพาะถิ่่�น และในกรณีีนี้้ � ทำำ�ให้้ เกิิดการไม่่
ดำำ�เนิินการใด ๆ เป็็ นเวลานานจนทำำ�ให้้ เชื้้ �อไวรััสแพร่่ระบาด”
จนถึึงปลายเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ทางการอู่่�ฮั่น่� รายงาน
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตน้้อยกว่่าความเป็็ นจริิ ง และกล่่าวย้ำำ ��กัับประชาชน
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ว่่า การแพร่่ระบาดจากมนุุษย์์สู่่�มนุุษย์์นั้้ �นไม่่น่า่ จะเป็็ นไปได้้ ตามที่่�
แพทย์์ในอู่่�ฮั่น่� เปิิ ดเผยกัับไฟแนนเชีี ยลไทมส์์ และหนัังสืือพิิมพ์์
อื่่�น ๆ แพทย์์ในอู่่�ฮั่น่� ยืืนยัันว่่า ทางการจีีนได้้ รัับแจ้้ งเป็็ นเวลาหลาย
สััปดาห์์ก่่อนหน้้ าแล้้ วว่่า ไวรััสมรณะชนิิดนี้้ �สามารถแพร่่ระบาด
ระหว่่างมนุุษย์์ได้้ อย่่างแน่่นอน ในการให้้ สัมั ภาษณ์์กับั เว็็บไซต์์
ทางการแพทย์์หูซืืู อเจีีย นายจ้้ าว เจี้้ �ยนผิิง แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญโรคปอด
ของโรงพยาบาลถงจื้้ �อในอู่่�ฮั่น่� กล่่าวว่่าตนวิินิิจฉัยั ผู้้�ป่่วยต้้ องสงสััยว่่า
ติิดเชื้้ �อไวรััสโคโรนาได้้ เร็็ วที่่�สุดุ เมื่่�อวัันที่่� 27 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
“เราไม่่ได้้ คาดคิิดว่่าโรคนี้้ �จะรุุนแรงขนาดนี้้ �” นายจ้้ าวกล่่าว “
แต่่เรามั่่�นใจว่่าโรคนี้้ �สามารถแพร่่ระบาดจากมนุุษย์์ไปสู่่�มนุุษย์์ได้้ ”
นายจ้้ าวกล่่าวว่่า ตนได้้ รายงานสถานการณ์์ไปยัังศููนย์์ควบคุุมและ
ป้้องกัันโรคอู่่�ฮั่น่� ทัันทีี ตามรายงานของไฟแนนเชีี ยลไทมส์์
องค์์การอนามััยโลกไม่่ได้้ ประกาศการระบาดนี้้ �ให้้ เป็็ น
ภาวะฉุุกเฉิินด้้ านสาธารณสุุขระหว่่างประเทศ จนกระทั่่�งวัันที่่� 30

องค์์การอนามััยโลกไม่่ได้้
ประกาศการระบาดนี้้�ให้้เป็็ น
ภาวะฉุุกเฉิิ นด้้านสาธารณสุุข
ระหว่่างประเทศ จนกระทั่่�งวัันที่่�
30 มกราคม พ.ศ. 2563 หลััง
จากที่่�ดร. หลี่่�และนายจ้้าวออก
มาเตืือนเป็็ นเวลากว่่าหนึ่่�งเดืือน
ซึ่่�งน่่าจะมาจากการขาดความ
โปร่่ งใสของจีี นเป็็ นส่่วนใหญ่่
มกราคม พ.ศ. 2563 หลัังจากที่่� ดร. หลี่่�และนายจ้้ าวออกมาเตืือน
เป็็ นเวลากว่่าหนึ่่�งเดืือน ซึ่่ง� น่่าจะมาจากการขาดความโปร่่งใสของ
จีีนเป็็ นส่่วนใหญ่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่า ความล่่าช้้ าดัังกล่่าวเป็็ น
อุุปสรรคต่่อการเตรีียมความพร้้ อมและการระดมทรััพยากรในวง
กว้้ าง เพื่่�อต่่อต้้ านการระบาดที่่�เริ่่� มขึ้้ �นในอู่่�ฮั่น่� ประเทศจีีน เมื่่�อต้้ น
เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 และจะแพร่่ระบาดไปยัังประเทศและดิิน
แดนอื่่�นมากกว่่า 68 แห่่ง ซึ่่ง� ก่่อให้้ เกิิดความเดืือดร้้อนต่่อประชาชน
กว่่า 88,365 คนเมื่่�อถึึงวัันที่่� 1 มีีนาคม พ.ศ. 2563
สััปดาห์์ก่่อนที่่�องค์์การอนามััยโลกจะดำำ�เนิินการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
หลายคนเชื่่�อว่่าการระบาดดัังกล่่าวเกิินเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ แล้้ ว
นอกจากนี้้ � ผู้้�เชี่่�ยวชาญยัังตั้้�งคำำ�ถามว่่า จีีนอาจไม่่เพีียงปิิ ดบัังข้้ อมููล
จากองค์์การอนามััยโลกเท่่านั้้�น แต่่ยังั หว่่านล้้ อมการตััดสิินใจของ
องค์์การอนามััยโลกให้้ ชะลอการลงความเห็็นในประเด็็นดัังกล่่าว
ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดลี่่�เมล หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอลล์์สตรีีท
เจอร์์นัลั รายงานว่่า ในตอนที่่�องค์์การอนามััยโลกประกาศให้้ เป็็ น
ภาวะฉุุกเฉิินด้้ านสาธารณสุุขระหว่่างประเทศ ก็็มีีผู้้�คนติิดเชื้้ �อจาก
โรคดัังกล่่าวมากกว่่า 9,500 คนและเสีียชีีวิิตแล้้ ว 213 คน ตาม
30
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ข้้ อมููลตััวเลขจากจีีน
นายหวง เหยีียนจง นัักวิิชาการอาวุุโสด้้ านสุุขภาพโลกของ
สภาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศกล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์เดอะเดลี่่�
เทเลกราฟ ในช่่วงกลางเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 หลายสััปดาห์์
ก่่อนที่่�องค์์การอนามััยโลกจะลงความเห็็นว่่า “บรรลุุเกณฑ์์ในการ
ประกาศภาวะฉุุกเฉิินด้้ านสาธารณสุุขระหว่่างประเทศแล้้ ว” อย่่างไร
ก็็ตาม “ไม่่ได้้ หมายความว่่าทุุกการตััดสิินใจขององค์์การอนามััยโลก
นั้้�นอิิงตามการพััฒนาด้้ านชีีวภาพ” นายหวงกล่่าว
จนถึึงกลางเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 รััฐบาลจีีนไม่่สามารถ
ระบุุต่อ่ สาธารณะได้้ แม้้ แต่่แหล่่งกำำ�เนิิดไวรััสอู่่�ฮั่่น� อีีกทั้้�งยัังปฏิิเสธ
ที่่�จะตอบคำำ�ถามสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับการตรวจพบครั้้�งแรกและการแพร่่
ระบาดในระยะแรก การขาดความโปร่่งใสอย่่างต่่อเนื่่�องของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนทำำ�ให้้ เกิิดการคาดเดาว่่า ไวรััสได้้ เล็็ดลอดออกจาก
ห้้ องปฏิิบัติั กิ ารชีีวภาพของจีีนในอู่่�ฮั่น่� โดยบัังเอิิญ หรืือไม่่ก็็
เป็็ นเพราะขั้้�นตอนความปลอดภััยที่่�ไม่่เพีียงพอใน
ห้้ องปฏิิบัติั กิ ารดัังกล่่าว เดอะวอลล์์สตรีีท
เจอร์์นัลั รายงานว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้
ปฏิิเสธคำำ�กล่่าวอ้้ างดัังกล่่าวหลายครั้้�ง
ซึ่่ง� อยู่่�ระหว่่างการตรวจสอบโดยหน่่วย
ข่่าวกรองของสหรััฐฯ
“เราทราบว่่าไวรััสชนิิดนี้้ �มีีต้้ น
กำำ�เนิิดที่่�เมืืองอู่่�ฮั่น่� ประเทศจีีน เรา
ทราบว่่ามีีสถาบัันไวรััสวิิทยาอู่่�ฮั่น่� อยู่่�
ห่่างจากตลาดสดเพีียงไม่่กี่่�ไมล์์ และ
ยัังมีีอีีกหลายเรื่่�องให้้ ทำำ�ความเข้้ าใจ
” นายไมค์์ ปอมเปโอ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ กล่่าว
กัับฟ็็อกซ์์นิิวส์์เมื่่�อวัันที่่� 15 เมษายน พ.ศ.
2563 โดยอ้้ างถึึงตลาดสดขายสััตว์์ที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้ านสุุขภาพบางคนชี้้ �ว่่าไวรััสดังั กล่่าวเกิิดขึ้้ �นจากที่่�นั่่น�
อย่่างแน่่นอน “เราต้้ องการให้้ รััฐบาลจีีนเปิิ ดเผยความจริิ ง”

ค่่าเสีียหายที่่ท� ะยานสููงขึ้้น�

อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงกลางเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 อาจสายเกิิน
ไปที่่�จะหยุุดการแพร่่ระบาดอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั การระบาดใหญ่่ของ
ไวรััสโคโรนาได้้ เริ่่� มทำำ�ให้้ เครืือข่่ายการผลิิตและห่่วงโซ่่อุปุ ทานของ
จีีนหยุุดชะงััก พร้้ อมทั้้�งส่่งผลกระทบระลอกใหญ่่ต่อ่ ทุุกอุุตสาหกรรม
ตั้้�งแต่่สายการบิินและการท่่องเที่่�ยว ไปจนถึึงผู้้�ผลิิตรถยนต์์ ยา และ
เทคโนโลยีีทั่่�วโลก
บริิ ษััทต่่างประเทศ เช่่น เทสลาและแอปเปิิ ล ได้้ ระงัับการดำำ�เนิิน
กิิจการในจีีนแล้้ วในตอนนั้้�น ตามรายงานของบลููมเบิิร์์กนิิวส์์ ผลกระ
ทบดัังกล่่าวยัังแพร่่ไปยัังนอกประเทศจีีนด้้ วย เช่่น ฮุุนไดของ
เกาหลีีใต้้ ที่่�หยุุดการผลิิตรถยนต์์เนื่่�องจากปัั ญหาการจััดหาชิ้้ �นส่่วน
จากจีีน
ในช่่วงปลายเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 นัักวิิเคราะห์์ได้้ คาด
การณ์์แล้้ วว่่า ความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดใน
จีีนเพีียงประเทศเดีียวอาจมีีมููลค่่าเกิิน 6 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ

(ประมาณ 1.9 ล้้ านล้้ านบาท) โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมในประเทศ
ของจีีนได้้ รัับผลกระทบสููงสุุด “การเติิบโตของผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมใน
ประเทศช่่วงไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2563 อาจอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ
5 และเราไม่่อาจตััดความเป็็ นไปได้้ ที่่�จะลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 5” นาย
จาง มิิน เจ้้ าหน้้ าที่่�สถาบัันสัังคมศาสตร์์ ของจีีนกล่่าวกัับไฉซิิน หนึ่่�ง
ในสื่่�อของจีีนไม่่กี่่�สำำ�นักั ที่่�รััฐบาลจีีนไม่่ได้้ ควบคุุมอย่่างเข้้ มงวด นััก
เศรษฐศาสตร์์ รายอื่่�น ๆ เกรงว่่า การเติิบโตอาจชะลอตััวลงต่ำำ��กว่่าร้้อย
ละ 4 โดยไม่่มีีการฟื้้ น� ตััวในทัันทีี เศรษฐกิิจของจีีนเติิบโตขึ้้ �นร้้อยละ 6
ใน พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� เป็็ นอััตราที่่�ต่ำำ��ที่่�สุดุ นัับตั้้ �งแต่่ พ.ศ. 2535 เมื่่�อมีี
การจััดทำำ�ตารางข้้ อมููลขึ้้ �นครั้้�งแรก
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์นัลั รายงานเมื่่�อต้้ นเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ว่่า ไวรััสโคโรนายัังกระตุ้้�นภาวะเงิินเฟ้้อ
ในประเทศจีีน โดยผลัักดัันให้้ ราคาผู้้�บริิ โภคในเดืือนมกราคม พ.ศ.
2563 เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 5.4 สู่่�ระดัับสูงู สุุดในรอบกว่่า 8 ปีี นอกจากนี้้ �
นายหลิิว เสวี่่�ยจื้้ �อ นัักเศรษฐศาสตร์์ ประจำำ�แบงค์์ออฟคอมมููนิิเคชััน
ของจีีนกล่่าวกัับเดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์นัลั ว่่า ข้้ อมููลใหม่่นี้้ �อาจไม่่ได้้
บัันทึึกผลกระทบทางเศรษฐกิิจที่่�แท้้ จริิงจากการแพร่่ระบาด
นัักวิิเคราะห์์ได้้ ปรัับการคาดการณ์์ของตน ในขณะที่่�ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจที่่�เป็็ นอัันตรายยัังคงแพร่่กระจายไปยัังประเทศอื่่�น ๆ
ในช่่วงต้้ นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 นัักวิิเคราะห์์บางคนคาด
การณ์์ว่า่ ผลกระทบจากทั่่�วโลกอาจมีีมููลค่่า 3 แสนล้้ าน ถึึง 4 แสน
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 9.56 ล้้ านล้้ าน ถึึง 12.75 ล้้ านล้้ าน
บาท) ในจำำ�นวนนี้้ � นายพานอส คููเวลิิส จากโรงเรีียนธุุรกิิจโอลิินแห่่ง
มหาวิิทยาลััยวอชิิงตัันในเซนต์์หลุุยส์์ รััฐมิิสซูรีีู กล่่าวว่่า การระบาดดััง
กล่่าวอาจทำำ�ให้้ ห่ว่ งโซ่่อุปุ ทานหยุุดชะงัักเป็็ นเวลา 16 เดืือนถึึง 2 ปีี “
จนกว่่าจะไม่่เห็็นผลกระทบเหล่่านี้้ �ในห่่วงโซ่่อุปุ ทานทั่่�วโลก”
ในช่่วงกลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 การระบาดใหญ่่ของ
โควิิด-19 ที่่�มีีต้้นกำำ�เนิิดจากประเทศจีีนได้้ คร่่าชีีวิิตผู้้�คนมากกว่่า
1,300 คนและมีีผู้้�ติิดเชื้้ �อเกืือบ 60,000 คนทั่่�วโลก แม้้ ว่า่ ส่่วน
ใหญ่่จะอยู่่�ในประเทศจีีน ซึ่่ง� เป็็ นจำำ�นวนที่่�มากกว่่าโรคทางเดิินหายใจ
เฉีียบพลัันรุุนแรง หรืือ โรคซาร์์ ส ที่่�ระบาดใน พ.ศ. 2545-2546 ที่่�
คร่่าชีีวิิตผู้้�คนกว่่า 774 คนและมีีผู้้�ติิดเชื้้ �อมากกว่่า 8,000 คนทั่่�ว
โลก โรคซาร์์ สทำำ�ให้้ เกิิดความเสีียหายทางเศรษฐกิิจทั่่ว� โลกระหว่่าง
3 หมื่่�นล้้ าน ถึึง 5 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 9.35 แสน
ล้้ าน ถึึง 1.56 ล้้ านล้้ านบาท) ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนน้้ อยของผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวล
รวมในประเทศทั่่�วโลกในขณะนั้้�น ที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณ 35 ล้้ านล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.10 พัันล้้ านล้้ านบาท) ตามรายงานของ
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะการ์์เดีียน ผลกระทบของไวรััสโคโรนาต่่อห่่วงโซ่่
อุุปทานทั่่�วโลกอาจมากกว่่าผลกระทบจากซาร์์ สหลายเท่่า นายคููเวลิิส
กล่่าว
“แม้้ ว่า่ ไวรััสจะไม่่กลายเป็็ นการระบาดใหญ่่ แต่่การคิิดว่่าไวรััส
จะไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้ �นในโลกนั้้�นเป็็ นเรื่่�องไร้้เหตุุผล” นาย
สก็็อต ไมเนิิร์์ด ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายสารสนเทศสากลของกุุกเกน
ไฮม์์อิินเวสเมนต์์ ระบุุในบัันทึึกการวิิจัยั เมื่่�อกลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 ตามรายงานของนิิตยสารยูู.เอส. นิิ วส์์แอนด์์เวิิ ลด์์รีีพอร์์ต
“ผลกระทบจากทั้้�งหมดนี้้ �ต่่อกำำ�ไรขององค์์กรและกระแสเงิินสดอิิสระ
จะร้้ายแรงมาก”

ตลาดหุ้้�นสั่่�นคลอน

ตลาดหุ้้�นและราคาสิินค้้ าโภคภััณฑ์์ทั่่ว� โลกก็็เริ่่� มปรัับตัวั ลดลงตามที่่�
การระบาดครั้้�งนี้้ �ดำำ�เนิินไป โดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
วิิกฤตสุุขภาพดัังกล่่าว บีีบีีซีีรายงานว่่า ตลาดของจีีนมีีมููลค่่าลดลง
ร้้อยละ 8 ช่่วงต้้ นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� เป็็ นวัันแรกหลััง
วัันหยุุดช่่วงตรุุษจีีน ทั้้�งนี้้ � ตลาดอื่่�น ๆ จะลดลงตามไปในไม่่ช้้า ตลาด
หลัักอื่่�น ๆ ของเอเชีีย ซึ่่ง� รวมถึึงตลาดในฮ่่องกง ญี่่�ปุ่่� น เกาหลีีใต้้ และ
ไต้้ หวัันทั้้�งหมดต่่างก็็ได้้ รัับผลกระทบ ตลาดยุุโรปก็็ลดลงเช่่นกััน

ปฏิิกิริิ ิยาของผู้้�หญิิงสวมหน้้ากากคนหนึ่่�งขณะที่่�พนัักงานกำำ�ลังั ทำำ�ความสะอาดตลาด
ดั้้�งเดิิมในกรุุงโซล ประเทศเกาหลีีใต้้ เมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 เกาหลีีใต้้
รายงานว่่ า มีีผู้�้ป่่วย 3,700 คนและมีีผู้�้เสีี ยชีีวิติ 21 คน ณ วัันที่่� 1 มีีนาคม พ.ศ. 2563
รอยเตอร์์

แม้้ ว่า่ ในช่่วงแรกจะยัังทรงตััวอยู่่� แต่่ตลาดหุ้้�นสหรััฐฯ จะต้้ อง
เผชิิญกัับการปรัับฐานตลาดที่่�เป็็ นผลจากไวรััสดังั กล่่าวในไม่่ช้้า
เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ดััชนีีอุตส
ุ าหกรรมดาวโจนส์์
สร้้ างสถิิติิตกลงเป็็ นจำำ�นวนจุุดที่่�มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�เคยมีีมาในวัันเดีียว
ในช่่วงปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 เห็็นได้้ ว่า่ หุ้้�นสหรััฐฯ
ลดลงมากที่่�สุดุ นัับตั้้ �งแต่่วิิกฤตการเงิินใน พ.ศ. 2551 ตาม
ลำำ�ดับั การปรัับฐานในช่่วงร้้อยละ 10 และนัักวิิเคราะห์์ยังั เริ่่� มขยาย
ระยะเวลาการคาดการณ์์เชิิงลบของจีีนจากไตรมาสแรกเป็็ นสอง
ไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2563 นายสตีีเฟน โรช นัักวิิชาการอาวุุโส
แห่่งมหาวิิทยาลััยเยล กล่่าวกัับสควอว์์กบ็็อกซ์์ของซีีเอ็็นบีีซีีเมื่่�อ
ปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ว่่า “ตอนนี้้ �เศรษฐกิิจจีีนยัังไม่่
กระเตื้้ �องขึ้้ �น” “ผลกระทบจากการกัักตััวและการจำำ�กัดั การเดิินทาง
ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้ �นมาก่่อน ทำำ�ให้้ เศรษฐกิิจจีีนเกืือบจะหยุุดนิ่่�งในขณะนี้้ �”
นายโรช ซึ่่ง� อาศััยอยู่่�ในประเทศจีีนตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2550 จนถึึง
2555 ในระหว่่างดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานของบริิ ษััทมอร์์ แกน
สแตนลีีย์์ เอเชีีย กล่่าวว่่า ตนหวัังว่่ารััฐบาลจีีนจะยัังคงทำำ�งานเพื่่�อ
ควบคุุมการระบาดของไวรััสโคโรนาต่่อไป แม้้ ว่า่ จะมีีผลกระทบทาง
เศรษฐกิิจในระยะสั้้�นก็็ตาม
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พนัักงานกำำ�ลังั ฆ่่ าเชื้้�อโรคในบริิเวณที่่�พักั อาศััยในเมืืองโป้้ โจว มณฑลอานฮุุย ประเทศ
จีีน เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 รอยเตอร์์

ครููบัันทึึกบทเรีียนภายในห้้องเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นในเมืืองเส้้าหยาง มณฑล
หููหนาน ประเทศจีีน เมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 หลัังจากการระบาดของ
ไวรััสโคโรนาทำำ�ให้้การเปิิดเรีียนในภาคการศึึกษาใหม่่ ล่่าช้้าลง รอยเตอร์์

อย่่างไรก็็ตาม ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 ไวรััสโคโรนายัังคง
แพร่่ระบาดไปทั่่�วโลกในอััตราที่่�น่า่ กลััว โดยเข้้ าจู่่�โจมอิิตาลีี สเปน
และสหรััฐฯ รุุนแรงกว่่าจีีน รวมถึึงมีีการติิดเชื้้ �อในประเทศและดิิน
แดนต่่าง ๆ 179 แห่่ง ดััชนีีอุตส
ุ าหกรรมดาวโจนส์์สร้้างสถิิติมิ าก
ขึ้้ �น โดยขยัับเข้้ าสู่่�ช่่วงขาลงและลดฮวบลงร้้อยละ 10 ในวัันที่่�
21 มีีนาคม ซึ่่ง� เป็็ นจำำ�นวนร้้อยละที่่�แย่่ที่่�สุดุ ซึ่่ง� ลดลงในวัันเดีียวนัับ
ตั้้�งแต่่เหตุุการณ์์ตลาดหุ้้�นตกรุุนแรงใน พ.ศ. 2530 หลัังจากถึึง
จุุดต่ำำ��สุดุ ในวัันที่่� 23 มีีนาคมที่่�ระดัับต่ำำ��กว่่าช่่วงต้้ นปีี ที่่�ร้้อยละ 42
ดััชนีีดาวโจนส์์เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 21 ในช่่วงสามวััน ซึ่่ง� เป็็ นกำำ�ไรร้้อย
32
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ละช่่วงสามวัันที่่�มากที่่�สุดุ สำำ�หรัับดัชนีีนี้้
ั �นัับตั้้ �งแต่่ พ.ศ. 2474 ตาม
รายงานของ เดอะวอลล์์สตรีีทเจอร์์นัลั
ภายในช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม มีีผู้้�ติิดเชื้้ �อไวรััสโคโรนา
มากกว่่า 870,000 คนทั่่�วโลกและเสีียชีีวิิตจากโรคนี้้ �มากกว่่า
43,000 คน สหรััฐฯ มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยกว่่า 189,000 คน อิิตาลีี
กว่่า 105,000 คน และสเปนกว่่า 100,000 คน เทีียบกัับจีีนที่่�
มีีผู้้�ป่่วยกว่่า 82,000 คนจนถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้้�
เสีียชีีวิิตในฝรั่่�งเศส อิิตาลีี สเปน และสหรััฐฯ ยัังมีีจำำ�นวนมากกว่่า
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตที่่�รายงานในประเทศจีีนในขณะนั้้�นอีีกด้้ วย ขณะ
เดีียวกััน ดััชนีีดาวโจนส์์ประสบกัับผลการดำำ�เนิินงานไตรมาสแรกที่่�
เลวร้้ายที่่�สุดุ เท่่าที่่�เคยมีีมา โดยสููญเสีียมููลค่่ามากกว่่าร้้อยละ 22
ในช่่วงสามเดืือนแรกของ พ.ศ. 2563 ตามรายงานของซีีเอ็็นบีีซีี
เอสแอนด์์พีี 500 น่่าจะทำำ�สถิิติไิ ตรมาสแรกที่่�แย่่ที่่�สุดุ นัับตั้้ �งแต่่
พ.ศ. 2481
โดยจำำ�นวนผู้้�ป่่วยและผู้้�เสีียชีีวิิตจากโควิิด-19 เพิ่่�มขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ
เมื่่�อเข้้ าสู่่�เดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ความผัันผวนในสหรััฐฯ
และตลาดอื่่�น ๆ ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปในเดืือนเมษายน เนื่่�องจาก
เศรษฐกิิจทั่่ว� โลกยัังคงได้้ รัับผลกระทบจากการระบาดที่่�ไม่่คาดคิิด
แม้้ ว่า่ บริิ ษััทการลงทุุนโกลด์์แมนแซคส์์คาดการณ์์ว่า่ ในช่่วงปลาย
เดืือนมีีนาคมเศรษฐกิิจสหรััฐฯ จะประสบกัับการตกต่ำำ��ลงเป็็ น
ประวััติกิ ารณ์์ในไตรมาสที่่�สอง แต่่บริิษััทกล่่าวว่่า การฟื้้ น� ตััวจะเร็็ว
ที่่�สุดุ ในประวััติศิ าสตร์์ ตามรายงานของซีีเอ็็นบีีซีี

ยอดค่่าเสีียหายที่่�ไม่่มีขีี ดี จำำ�กัดั

ดััชนีีและการคาดการณ์์เศรษฐกิิจที่่�น่า่ เป็็ นห่่วงนี้้ � ชี้้ �ให้้ เห็็นถึึงความ
สำำ�คัญ
ั ของนโยบายสาธารณสุุขและหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี รวมทั้้�ง
แสดงให้้ เห็็นว่่า ความล้้ มเหลวในแต่่ละส่่วนไม่่เพีียงส่่งผลสู่่�ความเสีีย
หายทางเศรษฐกิิจ แต่่ยังั รวมถึึงการสููญเสีียชีีวิิตด้้วย

โคโรนาไวรััสส่่งผลกระทบต่่อตลาดใหญ่่
ในอิินโดแปซิิ ฟิิก

ผลการดำำ�เนิินงานนัับจากต้้นปีี จนถึึงช่่ วงปัั จจุุบัันในตลาดหลัักทรััพย์์ที่�่เลืือก
โดยมีีผู้้�ป่่ วยที่่�ได้้รัับการยืืนยัันจนถึึงวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2563

ไทย
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ที่่�มา: รีีฟิิ นิิทิิฟ, ซีีเอ็็นบีีซีี

ผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายรายลงความเห็็นว่่า จีีนสามารถลดค่่าเสีียหาย
เหล่่านี้้ �ลงได้้ ด้้วยการแบ่่งปัั นข้้ อมููลที่่�ถูกู ต้้ องอย่่างเปิิ ดเผยและรวดเร็็ว
กัับพลเมืืองของตนและทั่่�วโลก ไม่่มีีใครสามารถระบุุได้้ ว่า่ มีีกี่่�ชีีวิิตรวม
ทั้้�งทรััพย์์สินิ และรายได้้ กี่่�พันั ล้้ านหรืือกระทั่่�งล้้ านล้้ านที่่�อาจคุ้้�มครอง
ไว้้ ได้้ หากจีีนเปลี่่�ยนวิิธีีดำำ�เนิินการ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เชี่่�ยวชาญเห็็น
พ้้ องกัันว่่าผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�ร้้ายแรงจะเกิิดขึ้้ �น โดย
เฉพาะในประเทศจีีน นัักวิิเคราะห์์เห็็นพ้้ องกัันว่่า ค่่าเสีียหายทั้้�งหมด
จะขึ้้ �นอยู่่�กัับความสามารถอย่่างต่่อเนื่่�องของจีีนในการยัับยั้้ �งการแพร่่
ระบาดของเชื้้ �อไวรััสดังั กล่่าว วิิธีีการจััดการกัับการชะลอตััวที่่�เกิิดขึ้้ �น
และการยอมรัับผิิดชอบต่่อการดำำ�เนิินการผิิดพลาดครั้้�งแรกของจีีน
“การผ่่อนปรนข้้ อจำำ�กัดั ในการกัักตััวและการเดิินทางก่่อนกำำ�หนด
อาจนำำ�ไปสู่่�การระบาดซ้ำำ ��ที่่�จะเป็็ นอัันตรายมากยิ่่�งกว่่าการระบาดใน
ปัั จจุบัุ นั ” นายโรชกล่่าวกัับซีีเอ็็นบีีซีีเมื่่�อปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2563 “ชาวจีีนคงจะต้้ องการหลีีกเลี่่�ยงเหตุุการณ์์นั้้ �นในทุุกกรณีี นั่่�น

เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับประเทศอื่่�น ๆ ทั่่�วโลกที่่�การติิดเชื้้ �อกำำ�ลังั อยู่่�ใน
ช่่วงแพร่่ระบาดอย่่างชััดเจนในขณะนี้้ �” นายโรชกล่่าว
รััฐบาลประเทศต่่าง ๆ รวมถึึงจีีนเองกำำ�ลังั เปิิ ดตััวแพ็็กเกจกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจ เพื่่�อช่่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการระบาด
อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งเหล่่านั้้�นอาจไม่่เพีียงพอที่่�จะเยีียวยาผลกระทบของ
มาตรการที่่�รุุนแรง ซึ่่ง� ต้้ องดำำ�เนิินการเพื่่�อหยุุดยั้้�งการระบาดใหญ่่เมื่่�อ
มีีการแพร่่กระจายเกิิดขึ้้ �น “โดยพื้้ �นฐานแล้้ ว มาตรการเหล่่านี้้ �ไม่่มีีผล
กัับการดำำ�เนิินการตามนโยบาย” นายโรชกล่่าว “สิ่่�งที่่�นโยบายการ
คลัังและการเงิินสามารถทำำ�ได้้ คืือการพยายามสร้้ างเสถีียรภาพให้้ แก่่
ตลาด ซึ่่ง� แน่่นอนว่่ามีีความสำำ�คัญ
ั แต่่ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือการรัับประกััน
ว่่าการฟื้้ น� ตััวที่่�ตามมานี้้ �จะเป็็ นไปในด้้ านบวก เมื่่�อเศรษฐกิิจของจีีน
และที่่�อื่่�นกลัับสู่่�สถานการณ์์ปกติิ ดัังนั้้�น จึึงมีีการพยายามใช้้ ประโยชน์์
จากอีีกด้้ านหนึ่่�งของผลกระทบที่่�เกิิดจากไวรััส ซึ่่ง� ไม่่ใช่่ด้้านลบ”
ไม่่มีีมาตรการใดที่่�จะชดเชยให้้ แก่่การสููญเสีียชีีวิิตและเสรีีภาพ
ของมนุุษย์์ได้้ โศกนาฏกรรมที่่�แท้้ จริิงคืือ จีีนมีีอำำ�นาจชดเชยความสููญ
เสีียดัังกล่่าว แต่่กลัับให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับวาระของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
มากกว่่าสิิทธิิและสุุขภาพของพลเมืือง ซึ่่ง� เป็็ นการเคลื่่�อนไหวที่่�ทำำ�ให้้
ทั่่�วโลกมีีความเสี่่�ยงเช่่นกััน

ไม่่มีีมาตรการใดที่่�จะชดเชยให้้แก่่การ
สููญเสีี ยชีี วิิตและเสรีี ภาพของมนุุษย์์ ได้้
โศกนาฏกรรมที่่�แท้้จริิ งคืื อ จีี นมีี อำำ�นาจ
ชดเชยความสููญเสีี ยดัังกล่่าว แต่่กลัับให้้
ความสำำ�คัญกั
ั บั วาระของพรรคคอมมิิ วนิิ สต์์
มากกว่่าสิิ ทธิิ และสุุขภาพของพลเมืื อง
“หลายคนเชื่่�อว่่า หากทางการรัับฟัังคำำ�เตืือนของ ดร. หลี่่� ไวรััสจะ
ไม่่แพร่่ระบาดอย่่างที่่�เป็็ นอยู่่�” นายเคอิิจิิ ทาคามุุระ ผู้้�สื่่�อข่่าว เขีียน
ลงในเว็็บไซต์์เอ็็นเอชเค เวิิลด์์ ออนไลน์์ ซึ่่ง� เป็็ นสำำ�นักั ข่่าวรััฐวิิสาหกิิจ
ระหว่่างประเทศของญี่่�ปุ่่� นเมื่่�อกลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
เมื่่�อ ดร. หลี่่�เสีียชีีวิิต คำำ�วิิพากษ์์ วิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนทางออนไลน์์ก็็เกิิดขึ้้ �นทั่่�วโลก จีีนพยายามปกปิิ ดเสีียงวิิพากษ์์
วิิจารณ์์ดังั กล่่าว โดยแสดงความเสีียใจไปยัังครอบครััวของ ดร. หลี่่�
และเริ่่� มการสืืบสวนเกี่่�ยวกัับการรัับมืือกัับการระบาดของทางการอู่่�ฮั่น่�
แม้้ ว่า่ จะมีีแรงจููงใจจากการขัับเคลื่่�อนเครื่่�องจัักรโฆษณาชวนเชื่่�อของ
จีีน แต่่ขั้้ �นตอนเล็็ก ๆ เหล่่านี้้ �ดููเหมืือนจะบ่่งชี้้ �ให้้ เห็็นถึึงการเคลื่่�อนไหว
บางอย่่างที่่�มุ่่�งไปที่่�การรัับฟัังความกัังวลของพลเมืือง ให้้ ความสำำ�คัญ
ั
กัับความโปร่่งใส และการปกครองที่่�ดีีขึ้้ �น
ก่่อนที่่�จะเสีียชีีวิิต ดร. หลี่่�เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการแจ้้ งข้้ อมููล
สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับการระบาดต่่อสาธารณชนแทนที่่�จะเป็็ นการลงโทษ
เขา ตามรายงานของเนชัันแนลพัับบลิกิ เรดิิโอ ในการให้้ สัมั ภาษณ์์กับั
นิิตยสารออนไลน์์ไฉซิิน ดร. หลี่่�กล่่าวว่่า “สัังคมที่่�มีีสุขุ ภาพดีีไม่่ควรมีี
กระบอกเสีียงเพีียงประเภทเดีียว” o
IPD FORUM

33

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

การตอบโต้้

ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารแผ่่ขยาย
อิิทธิิพล ของจีีน
ไต้้หวัันเป็็นผู้้�นำำ�การต่่อสู้้�กัับการบีีบบัังคัับจาก
สาธารณรััฐประชาชนจีีนมาอย่่างยาวนาน
พล.ท. วิินเซนต์์ ดัับเบิิลยูู.เอฟ. เฉิิน/สำำ�นักั งานความมั่่�นคงแห่่งชาติิไต้้ หวััน

ผ

มได้้ ถูกู ขอให้้ พูดถึ
ู งึ ปฏิิบัติั กิ ารแผ่่ขยายอิิทธิิพลของจีีนที่่�
มีีต่อ่ ไต้้ หวัันและพยายามที่่�จะนำำ�เข้้ าสู่่�บริิ บทของภููมิิภาค
รวมถึึงสภาพแวดล้้ อมทางยุุทธศาสตร์์ ระดัับโลก ผมจะเริ่่� มด้้ วยการนำำ�
เสนอสิ่่�งที่่�เรามองว่่าเป็็ นลัักษณะของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน และผมจะ
พยายามพููดถึงึ บางแง่่มุมุ เกี่่�ยวกัับสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้ �นในฮ่่องกง ในแง่่ของปฏิิบัติั ิ
การแผ่่ขยายอิิทธิิพลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต่่อการส่่งผู้้�ร้้ายข้้ ามแดน
ทั้้�งหมดของฮ่่องกง จากนั้้�น ผมจะเน้้ นที่่�เรื่่�องไต้้ หวัันเรามองความเป็็ นไป
ของเรื่่�องทั้้�งหมดนี้้ �อย่่างไร ซึ่่ง� เรื่่�องนี้้ �ได้้ กลายมาเป็็ นภััยคุุกคามใกล้้ ตัวั
โดยจะเห็็นได้้ จากประสบการณ์์ของเราในการต่่อสู้้�กัับอิิทธิิพลดัังกล่่าว
และสิ่่�งที่่�เราเชื่่�อมากที่่�สุดคืื
ุ อสถานะที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของไต้้ หวัันไม่่ควร
ถููกทำำ�ลาย
ในยุุคที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกำำ�ลังั ก่่ออัันตรายต่่อความสงบ
เรีี ยบร้้ อยของโลก ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�บนพื้้ �นฐานของระบอบประชาธิิปไตยเสรีี นิิยม
สิิทธิิมนุุษยชน เศรษฐกิิจแบบตลาด และหลัักนิิติิธรรม ไต้้ หวัันคืือแนว
หน้้ าและศููนย์์กลางของความสงบเรีี ยบร้้ อยดัังกล่่าวของโลก ไต้้ หวััน
อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�คล้้ ายคลึึงกัับประเทศยููเครนและบอลติิกที่่�อยู่่�เบื้้ �อง
หน้้ าเขตอิิทธิิพลของรััสเซีีย ถึึงกระนั้้�น ไต้้ หวัันก็็มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว
ในการเผชิิญหน้้ ากัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนของสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ซึ่่ง� เป็็ นรััฐพรรคการเมืืองเดีียวที่่�มีีอำำ�นาจมากที่่�สุดุ ในประวััติศิ าสตร์์ ที่่�
มุ่่�งมั่่�นจะยุุติสิ่่ิ ง� ที่่�ไต้้ หวัันเป็็ นอยู่่� การต่่อสู้้�ระหว่่างประชาธิิปไตยเสรีี นิิยม
กัับเผด็็จการเบ็็ดเสร็็ จเป็็ นหััวข้้อหลัักในการอภิิปรายเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจที่่�
แหลมคม สงครามทางความคิิด ปฏิิบัติั ิการแผ่่ขยายอิิทธิิพล และการ
ควบคุุมจิิตใจของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ทั้้�งนี้้ � ประวััติศิ าสตร์์ ของไต้้ หวัันตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2455 โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2492 เป็็ นกระบวนการหนึ่่�งที่่�ให้้ ความรู้้�ทาง
ระบอบประชาธิิปไตย ซึ่่ง� กฎของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในจีีนนั้้�นมาจาก

หลัักสี่่�ประการของนายเติ้้ �ง เสี่่�ยวผิิง ใน พ.ศ. 2522 โดยนายสีี จิ้้ �นผิิง
เลขาธิิการพรรคของจีีน ได้้ เร่่งปฏิิกิิริิยาดัังกล่่าวให้้ กลายเป็็ นระบบรวบ
อำำ�นาจเบ็็ดเสร็็ จด้้ วยเทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่จำำ�นวนหนึ่่�ง
สถานการณ์์ในฮ่่องกงเป็็ นตััวอย่่างสำำ�คัญ
ั ที่่�แสดงให้้ เห็็นถึึงความ
ต้้ องการของรััฐบาลจีีน ที่่�จะบ่่อนทำำ�ลายสิิทธิิเสรีี ภาพทางการเมืืองและ
เสรีี ภาพของพลเมืือง รวมถึึงทำำ�ให้้ สิทิ ธิิมนุุษยชนของแต่่ละบุุคคลอยู่่�
ภายใต้้ การกำำ�กับดู
ั แู ลของรััฐพรรคการเมืืองเดีียวอย่่างจีีน
จากมุุมมองของการต่่อสู้้�ทางปัั ญญาที่่�นิิยามว่่าเป็็ นขีีดความ
สามารถในการใช้้ ความรู้้�เป็็ นอาวุุธ ไต้้ หวัันมีีจุดอ่
ุ อ่ นเฉพาะตััวเนื่่�องจาก
ภาษาจีีนกลางเป็็ นภาษาที่่�ใช้้ กันั ทั่่�วไปทั้้�งในจีีนและไต้้ หวััน
รััฐบาลจีีนสามารถผููกขาดหรืือครอบงำ��ผู้้�คนที่่�พูดภ
ู าษาจีีนได้้ อย่่าง
ง่่ายดายเพื่่�อให้้ บรรลุุเป้้าหมายของจีีนในการชัักจููงทางปัั ญญาแบบซ่่อน
เร้้น ด้้ วยทรััพยากรที่่�มีีอย่่างไม่่จำำ�กัดั ในนโยบายแบบรวมอำำ�นาจไว้้ ที่่�ส่ว่ น
กลางตามดุุลยพิินิิจของจีีน
เราเชื่่�อว่่าลััทธิิเลนิินแบบดิิจิิทัลั ของนายสีีกำำ�ลังั ครองโลก นายสีี
ปกครองประเทศจีีนโดยเลีียนแบบรััฐบาลยุุคจัักรวรรดิิ เพีียงแต่่มีีการ
เสริิ มกำำ�ลังั ด้้ วยเทคโนโลยีีการเฝ้้าระวัังขั้้�นสููงเท่่านั้้�น ดร. สไตน์์ ริิ งเกน
นัักสัังคมวิิทยาและนัักรััฐศาสตร์์ ชาวนอร์์ เวย์์ ได้้ บัญ
ั ญััติกิ ารผสมผสานนี้้ �
ว่่าเป็็ นเผด็็จการที่่�สมบููรณ์์แบบของรััฐพรรคการเมืืองเดีียว
ตอนนี้้ � ระบอบการปกครองของนายสีีกำำ�ลังั ประเมิินสมาชิิกพรรค
จำำ�นวน 80 ล้้ านคนตามคะแนนการทดสอบตามความคิิดของนายสีี
ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 นัักข่่าวจะต้้ องผ่่านการสอบตาม
ความคิิดของนายสีีในแอปฯ ปกแดงบนสมาร์์ ทโฟนเพื่่�อรัักษาตำำ�แหน่่ง
ของตนไว้้ ระบบเครดิิตสังั คมของจีีนที่่�จะเสร็็จสมบููรณ์์ใน พ.ศ. 2563
ถืือเป็็ นจุุดสูงู สุุดของการปฏิิบัติั ิต่อ่ ประชาชนทั้้�งหมดของจีีนราวกัับ
เผด็็จการในโลกนิิยายของจอร์์ จ ออร์์ เวลล์์
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นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังมุ่่ง� มั่่�นที่่�จะใช้้ วิิธีีการผลิิตที่่�ทันั
สมััยทั่่ว� โลกเพื่่�อต่่ออายุุของพรรคออกไปไม่่รู้� ้จบ โดยได้้ รัับอิิทธิิพลจาก
คติิตัวั กำำ�หนดทางเศรษฐกิิจจากลััทธิิมาร์์ กซ์์และลััทธิิเลนิิน นัับตั้้�งแต่่
นโยบายเปิิ ดประเทศของนายเติ้้ �ง เสี่่�ยวผิิง ในช่่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ.
2523-2532) พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ปฏิิบัติั ิตามแนวทางทุุนนิิยม
ของรััฐ ซึ่่ง� เป็็ นการสะสมความมั่่�งคั่่�งโดยไม่่สนใจกฎของเศรษฐกิิจแบบ
ตลาด เพื่่�อวััตถุุประสงค์์นี้้ � นายสีีได้้ พยายามที่่�จะบรรลุุการกระทำำ�แบบ
มััดมืือชกจำำ�นวนหนึ่่ง� ผ่่านแผนการต่่าง ๆ เช่่น นโยบายหนึ่่ง� แถบหนึ่่ง� เส้้ น
ทาง มาตรฐาน พ.ศ. 2578 ของจีีน และยุุทธศาสตร์์ ระยะยาวอื่่�น ๆ

เพื่่�อรัักษางานของตนไว้้ นัักข่่าวชาวจีีนจะต้้องใช้้แอปพลิิเคชัันของรััฐบาลเพื่่�อผ่่ านการ
สอบความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับความคิิดของนายสีี จิ้้�นผิิง ประธานาธิิบดีจีี นี นอกจากนี้้� แอปฯ
ดัังกล่่ าวยัังติิดตามและประเมิินผลสมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี อีีกด้้ วย รอยเตอร์์

มีีประสิิทธิิภาพมากในลาติินอเมริิ กา เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และ
แอฟริิ กา และมีีประสิิทธิิภาพน้้ อยในตะวัันตก อย่่างน้้ อยก็็ในตอนนี้้ �
นอกจากนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังได้้ เริ่่� มสงครามทางความคิิดใน
ระหว่่างที่่�ทำำ�สงครามการค้้ ากัับสหรััฐฯ เพื่่�อแกนอำำ�นาจสููงสุุด การชัักจููง
ผู้้�มีีสิทธิ์์
ิ �เลืือกตั้้�งชาวอเมริิ กันั และลััทธิิชาติินิิยมจีีน โดยรายการโทรทััศน์์
โฆษณาชวนเชื่่�อรายการล่่าสุุดในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ได้้ เน้้ นย้ำำ ��
ถึึงความอดทนเชิิงกลยุุทธ์์ของจีีนและการชะลอตััวของการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจของสหรััฐฯ
องค์์การสหประชาชาติิเป็็ นอีีกหนึ่่ง� เวทีีพหุุภาคีีที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับ
ความพยายามในการรณรงค์์ด้้านโครงสร้้างพื้้ �นฐานและด้้ านความ
คิิดของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ สอดแทรก
วััตถุุประสงค์์ของโครงการหนึ่่ง� แถบหนึ่่ง� เส้้ นทางเข้้ าไปในเป้้าหมาย
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในท้้ องถิ่่�นขององค์์การสหประชาชาติิ และได้้
เผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ขององค์์การสหประชาชาติิ นายจ้้ าว โฮ่่วหลิิน และ
นางหลิ่่�ว ฟาง ผู้้�มีีสัญ
ั ชาติิจีีน ได้้ รัับเลืือกอีีกสมััยให้้ เป็็ นผู้้�นำำ�สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่่างประเทศและองค์์การการบิินพลเรืือนระหว่่าง
ประเทศตามลำำ�ดับั ใน พ.ศ. 2562 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนประสบความ
สำำ�เร็็จในการรัักษาความเป็็ นผู้้�นำำ�ขององค์์การอาหารและการเกษตร
แห่่งสหประชาชาติิผ่่านสงครามลููกผสม โดยข่่าวกรองชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า จีีน
ยกหนี้้ �หลายสิิบล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐให้้ แก่่รััฐแอฟริิ กา เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับ
การถอนตััวผู้้�สมััคร ก่่อนลงคะแนนเสีียงในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ขัดั ขวางการสื่่�อสารของผู้้�สมััครชาวฝรั่่�งเศส ซึ่่ง�
ทำำ�ให้้ รััฐบาลฝรั่่�งเศสต้้ องติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เข้้ ารหััส ในวัันลงคะแนนเสีียง
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนไม่่ยอมให้้ มีีความเสี่่�ยง จึึงได้้ จัดั เตรีียมการเดิินทาง
ให้้ ผู้�มีีสิ
้ ทธิ
ิ ิเลืือกตั้้�งที่่�สนัับสนุุนจีีน และผู้้�สมััครชาวจีีนก็็ชนะการเลืือกตั้้�ง
ในรอบแรก

การประท้้วงในฮ่่องกง

นอกจากนี้้ � นายสีียัังพยายามรวบรวมที่่�มั่่น� ในทะเลจีีนใต้้ อีีกด้้ วย
โดยพยายามค่่อย ๆ ขยายพื้้ �นที่่�ทางอากาศ ไซเบอร์์ และอาร์์ กติิกที่่�
เหมาะสม รวมทั้้�งยัังผลัักดัันให้้ มีีการใช้้ มาตรฐานทางเทคโนโลยีีที่่�เป็็ น
ประโยชน์์ต่่อจีีนในระดัับนานาชาติิ ภายใต้้ การนำำ�ของนายสีี จีีนได้้ หลีีก
เลี่่�ยงระเบีียบที่่�อิิงกัับกฎเกณฑ์์ และใช้้ ประโยชน์์จากการยุุติิการทำำ�
สงครามของตะวัันตกเป็็ นเครื่่�องมืือในการแก้้ ปััญหาความขััดแย้้ ง
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ขยายอิิทธิิพลในต่่างประเทศ เพื่่�อปลููก
ฝัั งความคิิดเห็็นของประชาชนที่่�สนัับสนุุนจีีนทั่่�วโลกผ่่านการลงทุุนใน
สถาบัันวิิจัยั องค์์กรทางสัังคม และชนชั้้�นนำำ�ของประเทศอื่่�น ๆ โดยใช้้
สถาบัันขงจื๊๊�อ กลยุุทธ์์การโฆษณาชวนเชื่่�อระดัับสากลที่่�ยิ่่�งใหญ่่เปิิ ดตััว
ขึ้้ �นใน พ.ศ. 2552 ขณะนี้้ �สถานีีโทรทััศน์์กลางของจีีนออกอากาศใน
ประเทศต่่าง ๆ อย่่างน้้ อย 170 ประเทศในห้้ าภาษา ในขณะเดีียวกััน
บริิ ษััทด้้านเทคโนโลยีีที่่�รััฐเป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการ ซึ่่ง� รวมถึึง หััวเว่่ย แซ็็ดทีีอีี
ซีีอีี ไออีีซีี และไฮวิิชันั ส่่งออกอุุปกรณ์์เฝ้้าระวัังไปยัังอาร์์ เจนติินา พม่่า
กััมพููชา โมร็็ อกโก ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ แอฟริิ กาใต้้ ศรีีลัังกา สหรััฐอาหรัับเอมิิ
เรตส์์ และประเทศอื่่�น ๆ อีีกทั้้�งหััวเว่่ยยัังกำำ�ลังั ติิดตั้้�งโซลููชัันด้้ านความ
ปลอดภััยในเมืืองให้้ แก่่ประเทศต่่าง ๆ มากกว่่า 100 ประเทศ
ความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
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ตอนนี้้ � ผมอยากจะเปลี่่�ยนไปกล่่าวถึึงการทำำ�สงครามทางความคิิดของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต่่อการประท้้ วงของฮ่่องกง การส่่งผู้้�ร้้ายทั้้�งหมด
ของฮ่่องกงข้้ ามแดนไปยัังจีีนเป็็ นมหากาพย์์การต่่อสู้้�ที่่�มีีผลกระทบต่่อ
ทั่่�วโลกและต่่อไต้้ หวััน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เสนอเกีียรติิยศระดัับชาติิ
แก่่นัักธุุรกิิจที่่�มีีชื่่�อเสีียงของฮ่่องกงมาอย่่างยาวนาน รวมถึึงผ่่านการแต่่ง
ตั้้�งให้้ เข้้ าไปในสภาประชาชนแห่่งชาติิแลกกัับการสนัับสนุุนทางการ
เมืือง และโดยการจััดสรรสื่่�อให้้ อยู่่ภ� ายใต้้ การคุ้้�มครองของจีีน พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ มุ่ง�่ มั่่�นที่่�จะตััดโฆษณาหรืือกระทั่่�งใช้้ ความรุุนแรงอย่่าง
กลุ่่ม� อัันธพาลต่่อผู้้�ที่่�ปฏิิเสธจะก้้ มหััวให้้
สำำ�นักั งานประสานงานส่่วนกลางของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในฮ่่องกง
เป็็ นผู้้�ควบคุุมสำำ�นักั พิิมพ์์ครึ่่�งหนึ่่ง� ของฮ่่องกง และจากเครืือข่่ายนี้้ � ใน
ระยะแรกของการประท้้ วง พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ มุ่ง�่ เป้้าไปที่่�การมีีส่่วน
ร่่วมของต่่างชาติิในการจััดการความสััมพัันธ์์ข้้ามช่่องแคบและความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างไต้้ หวัันกัับสหรััฐฯ เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
สัันติิในจีีนจะไม่่เกิิดขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ผู้้�ประท้้ วงได้้ ชููป้้ายขนาด
ใหญ่่เรีียกร้้องความตายของนายสีี เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน พ.ศ. 2562
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมองว่่า บทบาทของรััฐสภาสหรััฐฯ ในการประท้้ วง
ของฮ่่องกงเป็็ นภััยคุุกคามต่่อความมั่่�นคงของชาติิ
นอกจากนี้้ � การประท้้ วงที่่�สนัับสนุุนประชาธิิปไตยในฮ่่องกง

เมื่่�อ พ.ศ. 2562 ยัังเปิิ ดเผยจุุดอ่่อนของสงครามทางความคิิดของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนอีีกด้้ วย โดยกิิจกรรมของผู้้�ประท้้ วงในฮ่่องกงมีี
ความยืืดหยุ่่�นและลื่่�นไหลจนผู้้�สัังเกตการณ์์ชาวจีีนบางรายสงสััยว่่า
กองทััพสหรััฐฯ สนัับสนุนุ ผู้้�ประท้้ วงในฮ่่องกงด้้ วยความสามารถทาง
โทรคมนาคมแบบบรอดแบนด์์ ซึ่่ง� ข่่าวกรองแสดงให้้ เห็็นว่่า การประท้้ วง
ของฮ่่องกงดููเหมืือนจะใช้้ สงครามที่่�มีีรููปแบบที่่�แปลกใหม่่ซึ่ง่� ก่่อให้้ เกิิด
ผลกระทบต่่อมิิติิทางการเงิิน การค้้ า กฎหมาย สื่่�อ และอุุดมการณ์์
เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 สื่่�อที่่�สนับสนุ
ั นุ จีีน เช่่น โอเรีียนทััล
เดลิิ นิิวส์์ หนัังสืือพิิมพ์์ภาษาจีีนในฮ่่องกง ยอมรัับว่า่ ทั้้�งข่่าวกรองและ
โฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในฮ่่องกงเขีียนออกมาแบบนก
แก้้ วนกขุุนทอง การรณรงค์์แบบนกแก้้ วนกขุุนทองและใส่่ร้้ายป้้ายสีีของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนดููเหมืือนจะเป็็ นจริิ งตามข้้ อกล่่าวหานี้้ �

เฉีียงเหนืือ เพื่่�อจำำ�กัดั การแทรกแซงกองกำำ�ลังั ของสหรััฐฯ ในเรื่่�องไต้้ หวััน
ในขณะนั้้�น แผนการดัังกล่่าวดููเหมืือนเป็็ นการหลอกลวงและไร้้มูลู เหตุุ
ท่่ามกลางสงครามการค้้ าของจีีนกัับสหรััฐฯ แต่่กลัับกลายเป็็ นว่่า ใน
พ.ศ. 2562 แผนการของนายสีีไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ไร้้มูลู เหตุุ ในรััสเซีีย เครื่่�อง
บิินทิ้้ �งระเบิิดทีียูู-95 ได้้ บินิ วนรอบพื้้ �นที่่�หลัักของไต้้ หวัันเป็็ นครั้้�งแรกเมื่่�อ
วัันที่่� 20 มิิถุนุ ายน
อากาศยานของกองทััพอากาศกองทััพปลดปล่่อยประชาชนและ
รััสเซีียร่่วมกัันลาดตระเวนทะเลจีีนตะวัันออกเมื่่�อวัันที่่� 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 เมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 เกาหลีีเหนืือได้้ ดำำ�เนิินการ

ปฏิิบััติก
ิ ารต่่อต้้านไต้้หวััน

มาดููที่่�ปฏิิบัติั กิ ารแผ่่ขยายอิิทธิิพลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต่่อไต้้ หวััน
กัันบ้้ าง นายสีีได้้ ชี้้ �แจงว่่า การฟื้้ น� ฟููประเทศจีีนไม่่สามารถเกิิดขึ้้ �นได้้
หากปราศจากสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าการรวมดิินแดนที่่�เสีียไปกลัับคืืนมา นาย
สีีกำำ�หนดเส้้ นตายไว้้ ที่่� พ.ศ. 2592 สำำ�หรัับการแก้้ ไข “ปัั ญหา” การ
ผนวกรวมไต้้ หวัันแบบเผชิิญหน้้ า ปฏิิบัติั กิ ารแผ่่ขยายอิิทธิิพลของจีีนต่่อ
ไต้้ หวััน เป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของลััทธิิเลนิินแบบดิิจิิทัลั ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน ซึ่่ง� สามารถกำำ�หนดแนวคิิดภายใต้้ อุดุ มการณ์์ของพรรคและความ
มั่่�นคงของชาติิได้้ โดยสุุนทรพจน์์ของนายสีีเกี่่�ยวกัับการต่่อสู้้�ที่่�โรงเรีียน
ศููนย์์กลางพรรคในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ยืืนยัันว่่าสิ่่�งนี้้ �เป็็ น
เรื่่�องสำำ�คัญ
ั คำำ�กล่่าวของนายสีีเปิิ ดเผยว่่า การอยู่่�รอดของพรรคมีีความ
สำำ�คัญ
ั มากที่่�สุดุ และเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�ง ซึ่่ง� ถืือเป็็ นความแตกต่่างพื้้ �น
ฐานโดยนััยระหว่่างรััฐพรรคการเมืืองเดีียวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกัับ
ประเทศอื่่�น ๆ ทั่่�วโลก
วัันนี้้ � นโยบายเกี่่�ยวกัับไต้้ หวัันของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ นไปตาม
คำำ�กล่่าวห้้ าแง่่มุมุ ของนายสีีในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� บงการให้้
เกิิดการบีีบบัังคัับทางทหารของกองทััพปลดปล่่อยประชาชน การปล่่อย
ให้้ ไต้้ หวัันโดดเดี่่ย� วจากโลกภายนอก การแทรกซึึมและการบ่่อนทำำ�ลาย
ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างแนวร่่วม กิิจกรรมทางไซเบอร์์ และการเผยแพร่่ข้้อมููล
ที่่บิ� ดิ เบืือน โดยกิิจกรรมทั้้�งหมดนี้้ �ได้้ รวมอยู่่�ในกรอบการโฆษณาชวนเชื่่�อ
ของจีีนที่่มีีวั
� ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� ควบคุุมแนวคิิดของไต้้ หวััน โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่ง� ในขอบเขตของการผนวกไต้้ หวัันโดยปราศจากการนองเลืือด ใน พ.ศ.
2561 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เปิิ ดตััวการณรงค์์กำำ�จััดรััฐวิิสาหกิิจที่่ค่� อ่ น
ข้้ างใหม่่เรีียกว่่า “เนมแฟร์์ ” ที่่พ� ยายามขจััดร่่องรอยของอธิิปไตยทั้้�งหมด
ของไต้้ หวััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในภาคเอกชนและกัับองค์์กรนอกภาครััฐ
ในส่่วนของยศตำำ�แหน่่งในกองทััพ การบีีบบัังคัับทางทหารระยะ
สั้้�นของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนต่่อไต้้ หวัันทำำ�ให้้ เกิิดองค์์ประกอบด้้ านการ
นึึกคิิดในทัันทีีใน พ.ศ. 2562 นัักวิิชาการชาวจีีนสองคนได้้ เดิินทางไป
เยืือนแคลิิฟอร์์ เนีียในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพื่่�อพบปะกัับอดีีต
เจ้้ าหน้้ าที่่�ข่า่ วกรองสหรััฐฯ เพื่่�อถ่่ายทอดแผนสร้้ างความเป็็ นปึึ กแผ่่น
ของนายสีีภายใน พ.ศ. 2565 ตามที่่�เวิิ ลด์์เจอร์์นัลั หนัังสืือพิิมพ์์จีีนใน
ต่่างประเทศระบุุเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 นัักวิิชาการทั้้�งสอง
เปิิ ดเผยว่่า นายสีีจะทำำ�งานร่่วมกัับรััสเซีีย อิิหร่่าน และเกาหลีีเหนืือ ใน
การประสานงานสถานการณ์์ในตะวัันออกกลางและเอเชีียตะวัันออก

นัักศึึกษาฮ่่ องกงและผู้้�สนัับสนุุนไต้้หวัันถืือป้้ ายที่่�เขีียนว่่ า “ไต้้หวัันสนัับสนุุนฮ่่ องกง”
และ “ไม่่ เอาการส่่ งผู้้�ร้้ ายข้้ามแดนไปยัังจีีน” นอกสภานิิติบัิ ัญญััติใิ นกรุุงไทเป เมื่่�อเดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2562 การประท้้วงต่่ อต้้านรััฐบาลในฮ่่ องกงต่่ อกฎหมายส่่ งผู้้�ร้้ ายข้้ามแดน
มีีการกระจายข่่ าวไปทั่่�วในไต้้หวััน
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ทดสอบขีีปนาวุุธพิิสัยั สั้้�นและขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััวติิดเรืือดำำ�น้ำำ ��จำำ�นวน 11 ลููก
และหลัังจากการโจมตีีโรงกลั่่�นน้ำำ ��มัันซาอุุดีีอาระเบีียในเดืือนกัันยายน
พ.ศ. 2562 อิิหร่่านได้้ ประกาศการฝึึ กทหารร่่วมกัับจีีนและรััสเซีียใน
มหาสมุุทรอิินเดีียตะวัันตก ทั้้�งนี้้ � บทบาทของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังคง
ไม่่ชัดั เจน แต่่มีีบางอย่่างที่่�คล้้ ายคลึึงกัับแผนของนายสีี

การบีีบบัังคัับระยะยาว

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ดำำ�เนิินการปฏิิสัมั พัันธ์์และการแทรกซึึมกัับแนว
ร่่วมในไต้้ หวัันมานานหลายทศวรรษ โดยมีีการติิดต่่อกัันอย่่างกว้้ างขวาง
และแน่่นแฟ้้นบนเกาะของเรา พรรคคอมมิิวนิิสต์์ได้้ พัฒ
ั นาเครืือข่่ายที่่�
สมบููรณ์์ของรััฐบาลท้้ องถิ่่�นทั่่�วช่่องแคบแห่่งนี้้ � โดยมีีการสร้้ างรากฐาน
ความสััมพัันธ์์อย่่างกว้้ างขวางในธุุรกิิจ สื่่�อ และตััวแทนกึ่่�งทางการใน
ไต้้ หวัันจำำ�นวน 24 แห่่ง บางคนได้้ มีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมนอกเหนืือจาก
ภารกิิจที่่�ระบุุไว้้ อย่่างเปิิ ดเผย มีีองค์์กรและพรรคการเมืืองที่่�สนับสนุ
ั นุ จีีน
อย่่างน้้ อย 22 แห่่ง และเราพบว่่าองค์์กรและพรรคจำำ�นวนมากเหล่่านั้้�น
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้ องกัับองค์์กรอาชญากรรม เพื่่�อขยายเครืือข่่ายไปยัังหน่่วย
งานท้้ องถิ่่�น นัักธุุรกิิจไต้้ หวัันในจีีนแผ่่นดิินใหญ่่ และสำำ�นักั ข่่าวไต้้ หวััน
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ผู้้�สนัับสนุุนนางไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีไี ต้้หวััน ให้้กำำ�ลังั ใจขณะนางไช่่ เริ่่�มหา
เสีี ยงในการเลืือกตั้้�งครั้้�งใหม่่ ในกรุุงไทเป เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพ

ในทางกลัับกันั กิิจกรรมทางไซเบอร์์ ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็ น
ภััยคุุกคามที่่�กำำ�ลังั จะเกิิดขึ้้ �นกัับไต้้ หวััน กองกำำ�ลังั ไซเบอร์์ เจาะระบบ
ข้้ อมููลหลัักประกัันสุุขภาพของไต้้ หวัันได้้ สำำ�เร็็จราว พ.ศ. 2553 เพื่่�อใช้้
ข้้ อมููลด้้ านประชากรที่่�สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับโครงสร้้ างประชากรของไต้้ หวััน
ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึึงเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562 กองกำำ�ลังั ไซเบอร์์ ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ โจมตีีไต้้ หวััน
มากกว่่า 21,000 ครั้้�ง โดยมุ่่�งเป้้าไปที่่�การป้้องกัันประเทศ การต่่าง
ประเทศ การให้้ บริิการในต่่างประเทศ การให้้ บริิการทางการแพทย์์
สถาบัันทางทะเล และสถานีีดัับเพลิิง การโจมตีีหลายครั้้�งดำำ�เนิินการ
ผ่่านสถานีีถ่่ายทอด โดยการโจมตีีทางไซเบอร์์ เกืือบ 300 ครั้้�งทั่่�วโลก
ระหว่่างเดืือนมกราคมถึึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็็ นฝีีมืือแฮกเกอร์์
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ปลููกฝัั งอิิทธิิพลต่่อสื่่�อไต้้ หวัันมาอย่่าง
ยาวนาน และนัับตั้้ �งแต่่ พ.ศ. 2558 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ พยายาม
ที่่�จะมีีส่่วนร่่ วมอย่่างมากกัับสื่่�อไต้้ หวัันในการประชุุมสุุดยอดสื่่�อข้้ าม
ช่่องแคบ ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 การประชุุมสุุดยอดครั้้�งนี้้ �
เป็็ นการรวมตััวกัันของตััวแทนผู้้�บริิ หารจากหนัังสืือพิิมพ์์คอมมิิวนิิสต์์
สถานีีโทรทััศน์์และวิิทยุุ เว็็บไซต์์ข่่าวและอุุตสาหกรรมสิ่่�งพิิมพ์์ และ
สำำ�นักั ข่่าวไต้้ หวัันจำำ�นวน
80 ราย ซึ่ง่� มีีวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่�อผููกขาดการรัับรู้้�ของผู้้�ชม
ไต้้ หวััน
แม้้ ว่า่ ความพยายาม
นางไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีี
ไต้้หวััน กล่่ าวระหว่่ างการประชุุม
ประจำำ�ปีีของหอการค้้าอเมริิกันั ที่่�
กรุุงไทเป เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ.
2562 รอยเตอร์์
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ของจีีนในการสร้้ างความสั่่�นคลอนแก่่ความคิิดเห็็นของประชาชน
ในไต้้ หวัันอาจได้้ ผลในบางกรณีี แต่่ก็็ล้้มเหลวในการทำำ�ลายอำำ�นาจ
อธิิปไตยและเอกลัักษณ์์ของชาติิ ผลสำำ�รวจที่่�เผยแพร่่ โดยสภากิิจการ
แผ่่นดิินใหญ่่ไต้้ หวัันเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 แสดงให้้ เห็็น
ว่่า ร้้อยละ 86 ของผู้้�ตอบแบบสอบถามคััดค้้ านสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าสููตรหนึ่่�ง
ประเทศสองระบบ และร้้อยละ 78.5 สนัับสนุนุ ทางการไต้้ หวัันในการ
แก้้ ต่า่ งให้้ สถาบัันเสรีีนิิยมประชาธิิปไตย ผลสำำ�รวจอีีกฉบัับหนึ่่�งของ
มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิเจิ้้ �งจื้้ �อแสดงให้้ เห็็นว่่า ร้้อยละ 40.3 เลืือกที่่�จะ
รัักษาสถานภาพและความเป็็ นเอกราช ในขณะที่่�มีีเพีียงร้้อยละ 3.7
เลืือกที่่�จะรัักษาสถานภาพและการรวมประเทศในภายหลััง
ทั้้�งนี้้ � พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เข้้ ามาแทรกแซงการเลืือกตั้้�งของไต้้ หวััน
นัับตั้้ �งแต่่ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) วิิกฤตช่่องแคบไต้้ หวััน
ใน พ.ศ. 2538-2539 มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ข่่มขู่่�ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งก่่อน
การเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีีโดยตรงครั้้�งแรก กองกำำ�ลังั ไซเบอร์์ ของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ เจาะเข้้ าไปในสำำ�นักั งานหาเสีียงของพรรคการเมืือง
ใหญ่่ ๆ ในช่่วงการเลืือกตั้้�ง พ.ศ. 2551 สำำ�หรัับการเลืือกตั้้�งของไต้้ หวััน
ใน พ.ศ. 2561 และ 2563 พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ จัดั ตั้้�งหน่่วยเฉพาะ
กิิจหลายแผนกขึ้้ �นเมื่่อ� ปลาย พ.ศ. 2560 เพื่่อ� ประเมิินการเลืือกตั้้�ง
จััดหาเงิินทุุนแก่่พรรคที่่อ� ยู่่�ฝ่่ายจีีน และสนัับสนุนุ กลุ่่�มคู่่�สมรสแผ่่นดิิน
ใหญ่่ นอกจากนี้้ � หน่่วยเฉพาะกิิจดังั กล่่าวยัังได้้ ให้้ ทุนุ สนัับสนุนุ พิิธีีกร
ทอล์์คโชว์์และนัักเขีียนเว็็บไซต์์ในระดัับภูมิู ภิ าคอีีกด้้ วย
ใน พ.ศ. 2561 กองกำำ�ลังั สนัับสนุนุ ยุุทธศาสตร์์ ของกองทััพปลด
ปล่่อยประชาชนได้้ รัับมอบหมายให้้ ประสานงานโฆษณาชวนเชื่่�อ
สำำ�นักั งานกิิจการไซเบอร์์ และไต้้ หวััน ตลอดจนแผนกแนวร่่วม เพื่่�อ
ดำำ�เนิินการสงครามทางความคิิดในการควบคุุมความคิิดเห็็นของ
ประชาชนในไต้้ หวััน โดยได้้ รัับมอบหมายจากส่่วนที่่�เรีียกว่่า คณะ
กรรมาธิิการความมั่่�นคงแห่่งชาติิกลางของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน รััฐบาล
จีีนได้้ พัฒ
ั นาสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า สื่่�อส่่วนบุุคคล หรืือสื่่�อสัังคมออนไลน์์อย่่าง
ที่่�เราเรีียกกััน เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อความวิิดีีโอบนยููทูบู ระดมกำำ�ลังั จากผู้้�
เขีียนโพสต์์บนอิินเตอร์์ เน็็ตและระบบการสนทนาอััตโนมััติเิ พื่่�อถล่่ม
การสนทนา นอกจากนี้้ � พวกเขายัังทำำ�งานร่่วมกัับบริิษััทเทคโนโลยีี
สารสนเทศของจีีนเพื่่�อระบุุประเด็็นที่่�ต้้องการ ประเมิินการชัักจููง และ
ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ตามความเหมาะสม อีีกทั้้�งยัังใช้้ สื่่�อที่่�สนับสนุ
ั นุ จีีน
และผู้้�มีีชื่่�อเสีียงบนอิินเทอร์์ เน็็ตในไต้้ หวัันในการกระจายข้้ อความของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนบนเฟซบุ๊๊� ก ทวิิตเตอร์์ ไลฟ์์ และสื่่�อสัังคมออนไลน์์
อื่่�น ๆ กิิจกรรมเหล่่านี้้ �ถืือเป็็ นรููปแบบหรืือแนวโน้้ มใหม่่ของสงครามทาง
ความคิิดของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ต่อ่ ไต้้ หวััน ซึ่่ง� ท้้ าทายขีีดความสามารถ
ในการตอบสนองของไต้้ หวััน

การริิเริ่่� มการต่่อต้้านในประเทศ

มาดููที่่�ความพยายามในต่่างประเทศของไต้้ หวัันกัันบ้้ าง เพื่่�อรัับผิิดชอบ
ต่่อชะตากรรมของไต้้ หวััน นางไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีีไต้้ หวััน ได้้
เสนอแนวทางในการต่่อต้้ านรููปแบบของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ในเดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่่�อต่่อต้้ าน “หนึ่่�งประเทศสองระบบ” ในมิิติต่ิ า่ ง ๆ
ในขอบเขตด้้ านกฎหมาย ฝ่่ายบริิ หารงานของนางไช่่ได้้ ทบทวนกฎหมาย
ที่่�ครอบคลุุม 11 ฉบัับและระเบีียบข้้ อบัังคัับประมาณ 134 ฉบัับที่่�
ควบคุุมการปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างจีีนแผ่่นดิินใหญ่่กับั ไต้้ หวััน รวมทั้้�งได้้

กำำ�หนดและทำำ�การแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�จำำ�เป็็ น เช่่น การขยายขอบเขต
และคำำ�จำำ�กััดความในกฎหมายอาญาว่่าด้้วยการก่่อกบฏ รวมถึึงการ
ปกป้้องข้้ อมููลทางเทคโนโลยีีที่่�ละเอีียดอ่่อนในการทำำ�งานด้้ านข่่าวกรอง
ระดัับประเทศ และเพิ่่�มการลงโทษสำำ�หรัับการละเมิิดกฎหมายดัังกล่่าว
ในส่่วนของการแทรกซึึมและการแทรกแซงจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนในการเลืือกตั้้�งของไต้้ หวััน สำำ�นัักงานความมั่่�นคงแห่่งชาติิไต้้ หวัันได้้
จััดตั้้�งหน่่วยเฉพาะกิิจที่่�บูรู ณาการกัับองค์์กรข่่าวกรอง เพื่่�อตรวจสอบ
ธุุรกรรมทางการเงิินใต้้ ดิินทั่่�วช่่องแคบ รวมถึึงการพนัันท้้ องถิ่่�น การ
ลัักลอบขนอาวุุธและยาเสพติิด ความรุุนแรงที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับกลุ่่�มอัันธพาล
และกิิจกรรมที่่�ผิิดปกติิของผู้้�มาเยืือนชาวต่่างชาติิบางราย นอกจากนี้้ �
ทางการไต้้ หวัันยัังได้้ จัดั ตั้้�งสามเหลี่่�ยมหุ้้�มเกราะสำำ�หรัับความมั่่�นคงทาง
ไซเบอร์์ โดยบููรณาการกัับฝ่่ายบริิหารคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
คณะกรรมการการสื่่�อสารแห่่งชาติิ และสำำ�นัักงานความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
ไต้้ หวัันที่่�รัับผิิดชอบในการเตืือนภััยล่่วงหน้้ า และร่่วมมืือกัับกระทรวง
กลาโหม ตำำ�รวจ สำำ�นัักงานสืืบสวนสอบสวน ตลอดจนพัันธมิิตรระหว่่าง
ประเทศในการตรวจจัับสถานีีถ่่ายทอด
ในแง่่ของมาตรการตอบโต้้ ด้้านข้้ อมููล ขณะนี้้ �หนัังสืือพิิมพ์์บางฉบัับ
มีีการจััดทำำ�คอลััมน์์เพื่่�อชี้้ �แจงว่่าข่า่ วใดบ้้ างที่่�เป็็ นเพีียงแค่่ข่า่ วลืือ ทั้้�งนี้้ �
ระบบรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยระบุุข้้อมููลนี้้ �และส่่งต่่อไปยัังเจ้้ าหน้้ าที่่�
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อรัับมืือกัับเรื่่� องดัังกล่่าวแล้้ ว เพื่่�อเพิ่่�มความตระหนัักของ
ประชาชน เจ้้ าหน้้ าที่่�ของเราจึึงได้้ ร่่วมมืือกัับภาคเอกชนในการแนะนำำ�
โปรแกรมสื่่�ออิินเทอร์์ เน็็ตเกี่่�ยวกัับข้้ อมููลที่่�ไม่่ถูกต้
ู ้ องและข่่าวปลอม

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ และความเร่่งด่่วนในการสร้้ าง
เอกภาพที่่�สมบููรณ์์ซึ่่ง� เริ่่�มปรากฏขึ้้ �น จากการรัับรู้้�ทางความคิิดที่่�มีีต่อ่ การ
สนัับสนุุนของสหรััฐฯ นัับว่่าเป็็ นเรื่่� องที่่�ควรพิิจารณาว่่า ประเทศไต้้ หวััน
และประเทศที่่�มีีความเห็็นเดีียวกัันก่่อตั้้�งพัันธมิิตรระหว่่างภููมิิภาคด้้าน
ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ เพื่่�อต่่อสู้้�กัับข้้ อมููลนี้้ � ซึ่่ง� เราสามารถแบ่่งปัั น
ข้้ อมููลและข้้ อมููลเตืือนภััยล่่วงหน้้ าอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องได้้
โดยวััตถุปุ ระสงค์์ของพัันธไมตรีีนี้้ �คืือเพื่่�อปกป้้องเสรีีภาพในการพููด
และสำำ�รวจกฎระเบีียบของกิิจกรรมทางอิินเทอร์์ เน็็ต ในฐานะส่่วนหนึ่่�ง
ของยุุทธศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิก สหรััฐฯ และไต้้ หวัันอาจพิิจารณาลงนาม
ในบัันทึึกความเข้้ าใจร่่วมว่่าด้้วยการต่่อสู้้�กัับข้้ อมููลเท็็จ เนื่่�องจากไต้้ หวััน
เป็็ นเขตที่่�มีีการต่่อสู้้�ตามเวลาจริิง

วััตถุุประสงค์์ของพัันธไมตรีีนี้้
คืือเพื่่อปกป้้องเสรีีภาพใน
การพููดและสำำ�รวจกฎระเบีียบ
ของกิิจกรรมทางอิินเทอร์์เน็็ต

ซึ่่ง� กิิจกรรมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนและประสบการณ์์ด้้านกลาโหม
การสนัับสนุุนที่่� มีค
ี วามเห็็นเดีย
ี วกััน
ของไต้้ หวัันสามารถเป็็ นข้้ อมููลอ้้ างอิิงที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าสำำ�หรัับโลกเสรีีได้้
เมื่่�อกล่่าวเช่่นนี้้ �แล้้ ว ไต้้ หวัันก็็ยังั มีีสิ่่ง� ที่่�ต้้องทำำ�อีีกมากมาย เราซาบซึ้้ �งใน
นอกจากนี้้ � เรายัังสามารถขยายความสามารถในการทำำ�งานทางความ
การสนัับสนุุนของมิิตรประเทศที่่�มีีความเห็็นเดีียวกัันทั่่�วโลก โดยเฉพาะ คิิดร่่วมกัันระหว่่างเราได้้ อีีกด้้วย เช่่น ผ่่านข้้ อตกลงการค้้ าเสรีีแบบ
อย่่างยิ่่�งสหรััฐฯ ทั้้�งนี้้ � สหรััฐฯ ได้้ ผ่า่ นพระราชบััญญััติิการเดิินทางไต้้ หวััน ทวิิภาคีีระหว่่างสหรััฐฯ กัับไต้้ หวััน ความร่่วมมืือระหว่่างสถานีีโทรทััศน์์
พ.ศ. 2561 พระราชบััญญััติิการรัับประกัันไต้้ หวััน พ.ศ.
สาธารณะของไต้้ หวัันกัับเอชบีีโอที่่�มากขึ้้ �น หรืื อบทบาทที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของ
2562 และพระราชบััญญััติิไทเป พ.ศ. 2563 ในรายงานกลยุุทธ์์อิิน
ไต้้ หวัันใน ซีี เอ็็นเอ็็น ฮีี โร่่ ส์์ เป็็ นต้้ น
โดแปซิิฟิิกฉบัับแรกของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 นางไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีีไต้้ หวััน
พ.ศ. 2562 ไต้้ หวัันมีีลัักษณะเป็็ นพัันธมิิตรที่่�มีีผลประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญ
ได้้ ประกาศหน้้ าที่ข่� องตนในการเผชิิญหน้้ ากับั ภััยคุุกคามด้้ านความ
ต่่อกรอบการฝึึ กอบรมและความร่่วมมืือระดัับโลกของสหรััฐฯ ที่่�จัดั การ มั่่�นคงของชาติิยุุคใหม่่ และรัักษาทางเลืือกสำำ�หรัับคนรุ่่�นใหม่่ของไต้้ หวััน
โดยสหรััฐฯ และไต้้ หวัันได้้ สร้้างความก้้ าวหน้้ าอย่่างน่่าประทัับใจ ซึ่่ง�
ในอนาคต จากนั้้�นนางไช่่กำำ�ชัับว่่า กุุญแจสำำ�คััญสำำ�หรัับการพััฒนา
ล่่าสุดุ ได้้ ดึงึ ดููดญี่่�ปุ่่� น สวีีเดน และประเทศอื่่�น ๆ ให้้ เข้้ าร่่วม นอกจากนี้้ �
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีนแผ่่นดิินใหญ่่กับั ไต้้ หวัันอย่่างสัันติิคืือการสร้้ าง
ไต้้ หวัันยัังได้้ รัับเชิิญให้้ เข้้ าร่่วมแนวร่่วมที่่�นำำ�โดยสหรััฐฯ เพื่่�อต่่อต้้ านไอ ประชาธิิปไตยของจีีน คำำ�กล่่าวนี้้ �แสดงให้้ เห็็นว่่า เอกลัักษณ์์ของไต้้ หวััน
ซิิส ทำำ�เนีียบขาวเรีียกร้้ องให้้ ประท้้ วงรััฐบาลจีีนจากการเปิิ ดตััว “เนมแฟร์์ ” เป็็ นแรงบัันดาลใจในการสร้้ างประชาธิิปไตยของจีีนและเป็็ นองค์์ประกอบ
ที่่�ใช้้ บีีบบัังคัับประชาคมนานาชาติิให้้ เข้้ าร่่วมในหลัักการจีีนเดีียว
สำำ�คััญในการตอบสนองต่่อปฏิิบััติิการแผ่่ขยายอิิทธิิพลของจีีนต่่อไต้้ หวััน
เราชื่่�นชมจุุดยืืนของรััฐบาลสหรััฐฯ เป็็ นพิิเศษ เกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
ซึ่่ง� มั่่�นใจได้้ ว่า่ ในระหว่่างดำำ�รงตำำ�แหน่่งรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวง
ประเทศของไต้้ หวัันที่่�แสดงให้้ เห็็นโดยการขายรถถัังรบ เอ็็ม1เอ2 เอบ
กลาโหมสหรััฐฯ นายแรนดี้้ � ชไรเวอร์์ ซึ่่ง� ลาออกจากกระทรวงกลาโหม
รามส์์ และเครื่่� องบิินขัับไล่่ เอฟ-16วีี เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ �
สหรััฐฯ เมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 ได้้ ยืนื ยัันว่่า สหรััฐฯ จะยัังคง
ทางการสหรััฐฯ ได้้ แบ่่งปัั นข้้ อมููลกัับไต้้ หวัันเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีที่่�
ให้้ ความช่่วยเหลืือไต้้ หวัันในการรัักษาสถานะที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ต่อ่ ไป o
ประเทศต่่าง ๆ ใช้้ ในการแทรกแซงการเลืือกตั้้�งกลางสมััยของสหรััฐฯ
ใน พ.ศ. 2561 ต่่อมาในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้้�เชี่่�ยวชาญชาว
พล.ท. วิินเซนต์์ ดัับเบิิลยูู.เอฟ. เฉิิน เป็็ นรองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานความมั่่�นคงแห่่งชาติิไต้้หวััน
อัังกฤษได้้ รัับเชิิญให้้ เดิินทางไปไต้้ หวััน เพื่่�อประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการและ
บทความนี้้ �ตััดทอนมาจากการนำำ�เสนอ “สถานะอัันเป็็ นเอกลัักษณ์์จะไม่่ถูกู ทำำ�ลาย: ปฏิิบัติั กิ ารแผ่่ขยาย
แบ่่งปัั นแนวทางที่่�สมดุุลของสหราชอาณาจัักรในการต่่อต้้ านข้้ อมููลเท็็จ อิิทธิิพลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ต่อ่ ไต้้หวััน” เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ในการประชุุมวิิชาการด้้าน
กลาโหมและความมั่่�นคงของจีีนประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 9 ของมููลนิิธิิเจมส์์ทาวน์์ ซึ่่ง� จััดขึ้้ �นที่่�มูลู นิิธิิคาร์์ เนกีีเพื่่�อ
สำำ�หรัับอนาคต ถืือว่่าเป็็ นเรื่่� องยากมากขึ้้ �นสำำ�หรัับไต้้ หวัันที่่�จะ
สัันติิภาพระหว่่างประเทศ ในกรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. โดยมีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับการนำำ�
เสนอของฟอรััม
อยู่่�รอดด้้ วยตนเอง เนื่่�องจากภััยคุุกคามของลััทธิิเลนิินยุุคดิิจิิทัลั ของ
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การมีีส่่
ว
นร่่
ว
ม
ของต่่างประเทศ
แคนาดา ฝรั่่�งเศส และสห
ราชอาณาจัักรทุ่่�มทั้้ง� เวลา
และเงิินทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมอิินโด
แปซิิ ฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้าง
เจ้้ าหน้้ าที่่�ฟอรััม

แ

นวคิิดของภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ างกำำ�ลังั ได้้
รัับการสนัับสนุนุ จากทั่่�วโลก มีีหลายประเทศมากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ
ที่่�สนับสนุ
ั นุ แนวคิิดที่่�ว่า่ ภููมิิภาคที่่�เจริิ ญรุ่่�งเรืือง สงบ และ
มั่่�นคงนั้้�นสอดคล้้ องกัับกลยุุทธ์์ระดัับชาติิของประเทศเหล่่านั้้�นเอง
ความร่่วมมืือและโครงการที่่�กำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �นในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกกัับ
ประเทศต่่าง ๆ เช่่น แคนาดา ฝรั่่�งเศส และสหราชอาณาจัักร ล้้ วนมุ่่�ง
หมายที่่�จะทำำ�ให้้ ภูมิู ิภาคนี้้ �เจริิ ญเติิบโตทางเศรษฐกิิจและการเมืือง “เป็็ น
ครั้้�งแรกที่่�มีีการชื่่�นชมอย่่างจริิ งใจ จากการที่่�ศูนู ย์์กลางของดุุลอำำ�นาจ
ได้้ เปลี่่�ยนจากมหาสมุุทรแอตแลนติิกไปสู่่�อิินโดแปซิิฟิิก” นายกาสีี เรา
ประธานและประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารสภาธุุรกิิจแคนาดาและอิินเดีีย
กล่่าวกัับ Forbes.com ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 “ดัังนั้้�น เราจึึง
ต้้ องทำำ�งานในด้้ านที่่�เกี่่�ยวกัับเอเชีียอย่่างถููกต้้ อง”
ณ ช่่วงเวลาหนึ่่�ง ภููมิิภาคนี้้ �ได้้ รัับความสนใจจากทั่่�วโลกเนื่่�องด้้ วย
ความสำำ�คัญ
ั เชิิงยุุทธศาสตร์์ ประมาณหนึ่่�งในสามของการค้้ าทางทะเล
ทั่่�วโลกผ่่านทะเลจีีนใต้้ เพีียงแห่่งเดีียว ตามรายงานของกระทรวงการ
ต่่างประเทศสหรััฐฯ นอกจากนี้้ � ท่่าเรืือ 9 แห่่งจากบรรดาท่่าเรืือที่่�คับคั่่
ั ง�
ที่่�สุดุ ในโลกยัังตั้้�งอยู่่�ในภููมิิภาคนี้้ �อีีกด้้ วย “เรื่่�องราวของอิินโดแปซิิฟิิกใน
ช่่วงหลายทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาเป็็ นเรื่่�องราวของสิ่่�งที่่�เป็็ นไปได้้ เมื่่�อผู้้�คนมีี
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สิิทธิ์์�กำำ�หนดอนาคตของพวกเขาเอง” นายโดนััลด์์ ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีี
สหรััฐฯ กล่่าวในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2560 ที่่�การประชุุมสุุดยอด
ประธานสำำ�นักั งานบริิ หารว่่าด้้ วยความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจเอเชีีย
แปซิิฟิิก “ภููมิิภาคนี้้ �เกิิดขึ้้ �นจากนานาประเทศที่่�เรีียงตััวสวยงามราว
กลุ่่�มดาว แต่่ละประเทศต่่างเป็็ นดาวที่่�สว่า่ งสุุกใสได้้ ด้้วยตนเอง ไม่่ใช่่
ดาวเทีียมเลยแม้้ สักั แห่่ง”
จึึงไม่่น่า่ แปลกใจที่่�หลายประเทศยัังคงให้้ ความสนใจกัับสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้ �น
ภายในอิินโดแปซิิฟิิก สิ่่�งที่่�ตามมาคืือบทสรุุปของวิิธีีที่่�แคนาดา ฝรั่่�งเศส
และสหราชอาณาจัักรได้้ ทุ่่�มเวลาและเงิินเพื่่�อแสดงให้้ เห็็นถึึงความมุ่่�ง
มั่่�นที่่�มีีต่่อภููมิิภาคแห่่งนี้้ � รวมทั้้�งความสงบสุุขและความเจริิ ญรุ่่�งเรืือง
อย่่างยั่่�งยืืน

แคนาดา

เหตุุการณ์์ทางเศรษฐกิิจและการเมืืองที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของอิินโดแปซิิฟิิก มีี
ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อยุุทธศาสตร์์ ระดัับภูมิู ิภาคของแคนาดาเกี่่�ยวกัับ
ความเจริิ ญรุ่่�งเรืือง การพััฒนา การไม่่แบ่่งแยก ความยั่่�งยืืน สัันติิภาพ
และความมั่่�นคง ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2549 แคนาดาได้้ เพิ่่�มสำำ�นักั งาน
ทางการทููตแห่่งใหม่่ในจีีนและอิินเดีียจำำ�นวน 10 แห่่ง และมุ่่�งมั่่�น

10 ประเทศที่่�ดำำ�เนิินการในอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� รวมถึึงออสเตรเลีีย บรููไน
ชิิลีี ญี่่�ปุ่่� น มาเลเซีีย เม็็กซิิโก นิิวซีีแลนด์์ เปรูู สิิงคโปร์์ และเวีียดนาม โดย
เมื่่�อดำำ�เนิินการอย่่างเต็็มรููปแบบแล้้ ว 11 ประเทศนี้้ �จะก่่อตั้้�งกลุ่่�มการ
ซื้้ �อขายที่่�มีีผู้้�บริิ โภค 495 ล้้ านรายและร้้อยละ 13.5 ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
มวลรวมภายในประเทศทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ แคนาดาเข้้ าถึึงตลาดหลัักในอิินโด
แปซิิฟิิกและลาติินอเมริิ กาได้้ มากขึ้้ �น
เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ �แคนาดาได้้ พยายามกระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วมกัับเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ อย่่างเห็็นได้้ ชัดั ในฐานะหนึ่่�งในพัันธมิิตรที่่�ยาวนาน
ที่่�สุดุ ของอาเซีียน ทั้้�งนี้้ � แคนาดายัังคงเป็็ นพัันธมิิตรสำำ�คัญ
ั ในความ
พยายามต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายและการบรรเทาภััยพิิบัติั ิ จากการที่่�
เวีียดนามกำำ�ลังั ก้้ าวขึ้้ �นสู่่�บทบาทประธานอาเซีียนใน พ.ศ. 2563
แคนาดาได้้ ให้้ ความสนใจอย่่างมากในความสััมพัันธ์์ทวิิภาคีีดัังกล่่าว
โดยเรืือของแคนาดาได้้ เดิินทางไปเวีียดนามมากขึ้้ �น และเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ �ได้้
มีีการลงนามข้้ อตกลงอย่่างเป็็ นทางการสำำ�หรัับการเข้้ าร่่วมการฝึึ กทหาร
ของเวีียดนามกัับแคนาดา
เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 พล.อ. โง ซวน หลิิก รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงกลาโหมเวีียดนาม ได้้ กลายเป็็ นรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงกลาโหมคนแรกที่่�มาเยืือนแคนาดานัับตั้้ �งแต่่มีีการก่่อตั้้�งความ
สััมพัันธ์์ทวิิภาคีีใน พ.ศ. 2516 นอกเหนืือจากการเจรจาเกี่่�ยวกัับการ
ฝึึ กอบรมบุุคลากรและการแบ่่งปัั นความเชี่่�ยวชาญในด้้ านต่่าง ๆ
เช่่น ปฏิิบัติั กิ ารรัักษาสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิแล้้ ว ทั้้�งสอง
ประเทศยัังได้้ หารืือเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ร่่วมกัันในภููมิิภาคและทั่่�วโลก
รวมถึึงทะเลจีีนใต้้ และอาเซีียน นอกจากนี้้ � ทั้้�งสองยัังได้้ หารืือถึึงแนวทาง
ในการพััฒนาความสััมพัันธ์์ด้้านกลาโหมอีีกด้้ วย ตััวเลืือกต่่าง ๆ
ประกอบด้้ วยความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ การบรรเทาภััยพิิบัติั ิ
ตลอดจนการกู้้�ภััยและความมั่่�นคงทางทะเล ซึ่่ง� รวมถึึงการขยายข้้ อ
ตกลงการบัังคัับใช้้ กฎหมายระหว่่างยามชายฝั่่� งทั้้�งสองประเทศ และการ
ต้้ อนรัับเรืือของกองทััพเรืือแคนาดาสำำ�หรัับการไปเยืือนและฝึึ กซ้้ อม ตาม
รายงานของนิิตยสารออนไลน์์เดอะดิิโพลแมต
เรืือเอ็็ชเอ็็มซีีเอส ออตตาวา ทำำ�การเดิินเรืือร่่ วมกัับเรืือพิิฆาตเจเอส โชไคและเจเอส ชิิ
นอกจากนี้้ � ญี่่�ปุ่่� นยัังเรีียกร้้องให้้ แคนาดามีีส่่วนร่่วมในภููมิิภาคเอเชีีย
มาคาเสะ ในระหว่่ างการฝึึกซ้้ อมทวิิภาคีีกับั กองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองทางทะเลญี่่ปุ่� ่� น
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือมากขึ้้ �นอีีกด้้ วย นายชิินโซ อาเบะ นายกรััฐมนตรีี
ภายใต้้ รหััส แคเด็็กซ์์ ซึ่่�งเป็็นส่่ วนหนึ่่�งของโครงการปฏิิบััติกิ ารในเดืือนตุุลาคม พ.ศ.
ญี่่�ปุ่่� น ให้้ ความร่่วมมืือด้้ านกลาโหมกัับแคนาดาอย่่างใกล้้ ชิิดเหนืือสิ่่�ง
2562 กองทััพแคนาดา
อื่่�นใด ระหว่่างการประชุุมกัับนายจััสตินิ ทรููโด นายกรััฐมนตรีีแคนาดา
เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 นายอาเบะต้้ องการการแลกเปลี่่�ยน
ที่่�จะจััดหาทรััพยากรใหม่่ ๆ ให้้ แก่่สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวััน
ข้้ อมููลและบุุคลากรที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นระหว่่างกองทััพของทั้้�งสองประเทศ และยััง
ออกเฉีียงใต้้ หรืือ อาเซีียน และในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2556 ได้้ แต่่งตั้้�ง ต้้ องการทำำ�งานร่่วมกัับแคนาดาในการรัักษาสัันติิภาพระหว่่างประเทศ
เอกอััครราชทููตแคนาดาประจำำ�ประเทศพม่่าเป็็ นคนแรก
ซึ่่ง� เป็็ นพื้้ �นที่่�ที่่�ทั้้ �งสองประเทศมีีจุุดแข็็งร่่วมกัันอีีกด้้ วย
แคนาดายัังคงเดิินเครื่่�องทุ่่�มเทความสนใจไปที่่�ภูมิู ิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
“เราแบ่่งปัั นระบบค่่านิิยมร่่วมกัันมากมาย … ทั้้�งในแง่่ของสิิทธิิ
โดยมีีแผนที่่�จะเพิ่่�มการส่่งออกต่่างประเทศเป็็ นสองเท่่าภายใน พ.ศ.
มนุุษยชน การสนัับสนุนุ ประชาธิิปไตย และการเชื่่�อมโยงทางเศรษฐกิิจ
2568 กล่่าวคืือ สหรััฐอเมริิ กาคิิดเป็็ นประมาณร้้อยละ 76 ของ
ที่่�ดีี” นายเดฟ เพอร์์ รี่่� ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านกลาโหมของสถาบัันกิิจการโลก
กิิจกรรมการค้้ าของแคนาดาใน พ.ศ. 2543 ในขณะที่่�ในอิินโดแปซิิฟิิก แคนาดา กล่่าวกัับแคนาเดีียน บรอดแคสติิง คอร์์ ปอเรชััน “แต่่ผมคิิด
คิิดเป็็ นเพีียงร้้อยละ 10 ตามรายงานของ Forbes.com ใน พ.ศ. 2561 ว่่าเรายัังอยู่่�ในฝั่่� งเดีียวกัันในด้้ านประเด็็นยุุทธศาสตร์์ บางประการ ใน
ตััวเลขของกิิจกรรมการค้้ าในสหรััฐฯ หดตััวลงเป็็ นร้้อยละ 63 ในขณะ
ภููมิิภาคที่่�เราต้้ องการส่่งเสริิ มการเข้้ าถึึง การค้้ าเสรีี และเสรีีภาพในการ
ที่่�ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเติิบโตขึ้้ �นถึึงร้้อยละ 17 ตามรายงานของ
เคลื่่�อนไหว ... โดยเป็็ นสิ่่�งที่่�มีีการบัังคัับใช้้ มาหลายทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาโดย
Forbes.com
กองทััพเรืือสหรััฐฯ ในแปซิิฟิิก ซึ่่ง� เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ เราทั้้�งสองประเทศ”
แคนาดามีีส่่วนในข้้ อตกลงที่่�ครอบคลุุมและก้้ าวหน้้ าสำำ�หรัับความ
ในการแถลงการณ์์ของรััฐบาลแคนาดาระบุุว่า่ “แคนาดามุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ร่่วมมืือข้้ ามแปซิิฟิิก ซึ่่ง� เป็็ นข้้ อตกลงการค้้ าเสรีีระหว่่างแคนาดาและอีีก ส่่งเสริิ มแนวทางที่่�ก้้าวหน้้ าในการค้้ าที่่�ส่ง่ เสริิ มตลาดเปิิ ด สร้้ างงาน ช่่วย
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ให้้ ธุรุ กิิจมีีการแข่่งขัันมากขึ้้ �น และผลัักดัันการเติิบโตทั่่�วภููมิิภาคเอเชีีย
แปซิิฟิิก ด้้ วยเหตุุนี้้ � แคนาดาจึึงกำำ�ลังั ทำำ�งานเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าการหารืือ
ทางการค้้ าได้้ รัับการแจ้้ งและตอบสนองต่่อประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น สิิทธิิของ
แรงงาน สิ่่�งแวดล้้ อม ความเสมอภาคทางเพศ และการส่่งเสริิ มสิิทธิิของ
รััฐบาลในการกำำ�กับดู
ั แู ลผลประโยชน์์สาธารณะอย่่างต่่อเนื่่�อง”

ฝรั่่�งเศส

ฝรั่่�งเศสมีีกำำ�ลังั ทางทหารที่่�สำำ�คัญ
ั ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก โดยมีี
บุุคลากร 4,100 นายประจำำ�การอยู่่�ในมหาสมุุทรอิินเดีียอย่่างถาวร
และบุุคลากรอีีก 2,900 นายประจำำ�การอยู่่�ในมหาสมุุทรแปซิิฟิิกอย่่าง
ถาวร โดยหน้้ าที่่�หลัักของกองกำำ�ลังั เหล่่านี้้ �คืือเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจในการปกป้้อง
ดิินแดนของฝรั่่�งเศสและเฝ้้าระวัังเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ นอกจากนี้้ � ยััง
มีีส่่วนร่่วมในความพยายามเกี่่�ยวกัับความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม
และการบรรเทาภััยพิิบัติั ิ รวมทั้้�งต่่อสู้้�กัับการค้้ ามนุุษย์์อีีกด้้ วย “ฝรั่่�งเศส
มีีดิินแดนและประชากรทั้้�งในมหาสมุุทรอิินเดีียและแปซิิฟิิก จึึงถืือว่่า
ฝรั่่�งเศสเป็็ นประเทศหนึ่่�งของภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก และถืือครองสถาน
ที่่�ที่่�โดดเด่่นในส่่วนนี้้ �ของโลกตั้้�งแต่่แนวชายฝั่่� งแอฟริิ กาไปจนถึึงชายฝั่่� ง
ทะเลของทวีีปอเมริิ กา” นางโฟลร็็องซ์์ ปาร์์ ลีี รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
กองทััพบกฝรั่่�งเศส เขีียนในคำำ�นิิยมของรายงานเรื่่�อง “ฝรั่่�งเศสกัับความ
มั่่�นคงปลอดภััยในอิินโดแปซิิฟิิก” พ.ศ. 2562 ว่่า “ฝรั่่�งเศสยัังคงรัักษา
อำำ�นาจอธิิปไตยและกองกำำ�ลังั ในภููมิิภาคนี้้ �ไว้้ อย่่างถาวร เพื่่�อปกป้้อง
ผลประโยชน์์ของประเทศและมีีส่่วนช่่วยในการสร้้ างเสถีียรภาพของ
ภููมิิภาคควบคู่่�ไปกัับพันั ธมิิตร โดยส่่วนใหญ่่เป็็ นอิินเดีีย ออสเตรเลีีย
สหรััฐอเมริิ กา ญี่่�ปุ่่� น ตลอดจนมาเลเซีีย สิิงคโปร์์ นิิวซีีแลนด์์ อิินโดนีีเซีีย
และเวีียดนาม”
เมื่่�อกล่่าวถึึงความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรมและการบรรเทาภััย
พิิบัติั ิ ฝรั่่�งเศสจะให้้ การสนัับสนุนุ เป็็ นประจำำ�ด้้วยการระดมยุุทธปััจจััย
ของกองทััพบก กองทััพเรืือ และกองทััพอากาศ ในแปซิิฟิิกใต้้ ฝรั่่�งเศส
ทำำ�งานร่่วมกัับออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์ตามข้้ อตกลงฟรานซ์์ใน
สามประเทศ เพื่่�อประสานงานด้้ านการบรรเทาสาธารณภััยให้้ กับรั
ั ัฐ
ที่่�ต้้องการ นอกจากนี้้ � ยัังมีีที่่�ปรึึกษาด้้ านความมั่่�นคงของพลเรืือนชาว
ฝรั่่�งเศสอยู่่�ในสิิงคโปร์์ เพื่่�อประสานงานความร่่วมมืือด้้ านการคุ้้�มครอง
พลเรืือนและการจััดการวิิกฤตในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อีีกด้้ วย
ฝรั่่�งเศสเป็็ นเขตเศรษฐกิิจที่่�ใหญ่่เป็็ นอัันดัับหกของโลก และมีี
ทรััพยากรทางทหารที่่�ครอบคลุุมและเป็็ นอิิสระ ตามที่่�แสดงให้้ เห็็นจาก

การออกแบบระบบอััตโนมััติแิ ละการผลิิตขีีดความสามารถในการปราบ
ปรามนิิวเคลีียร์์ ดาวเทีียม เครื่่�องบิินขัับไล่่ เรืือดำำ�น้ำำ �� เรืือ รถถััง และยาน
พาหนะต่่อสู้้�อื่่�น ๆ
ทั้้�งนี้้ � ฝรั่่�งเศสมีีส่่วนได้้ เสีียในภููมิิภาคนี้้ � เนื่่�องจากมีีชาวฝรั่่�งเศส 1.6
ล้้ านคน อาณาเขตที่่�เป็็ นเกาะหลายแห่่งในมหาสมุุทรอิินเดีียและแปซิิฟิิก
ใต้้ รวมถึึงเขตเศรษฐกิิจพิิเศษอัันกว้้ างใหญ่่ในภููมิิภาคนี้้ � “ฝรั่่�งเศสจะ
ไม่่ไปไหนทั้้�งนั้้�นเพราะเราเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของภููมิิภาค” นางปาร์์ ลีีกล่่าวใน
เดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 ระหว่่างการปราศรััยที่่�การประชุุมแชงกรีีล่่า
“กองกำำ�ลังั ของเราจะพร้้ อมเผชิิญกัับภัยั คุุกคามทุุกชนิิด ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
จากการก่่อการร้้าย องค์์กรอาชญากรรม และความพยายามทุุกแบบที่่�
จะทำำ�ลายอำำ�นาจอธิิปไตยของฝรั่่�งเศส ภััยคุุกคามเหล่่านี้้ �มีีทั้้�งแบบที่่�ตรง
ไปตรงมาและบางส่่วนที่่�มาในลัักษณะแอบแฝง เราจะเผชิิญหน้้ ากัับภัยั
เหล่่านั้้�นไม่่ว่า่ จะเกิิดอะไรขึ้้ �น เราจะจััดเตรีียมกำำ�ลังั ทหารของเรา กอง
กำำ�ลังั ที่่�ประจำำ�การล่่วงหน้้ าของเรา การวางกำำ�ลังั ชั่่�วคราวของเรา เพื่่�อให้้
แน่่ใจในด้้ านการป้้องกัันผลประโยชน์์ที่่�แข็็งแกร่่งของเรา”
ทั้้�งนี้้ � ฝรั่่�งเศสมีีกองบััญชาการทางทหาร 5 แห่่งและมีีฐานอำำ�นาจ
อธิิปไตย 3 แห่่งในภููมิิภาคนี้้ � ใน พ.ศ. 2561 กองกำำ�ลังั ฝรั่่�งเศสได้้ ยึดึ
ยาเสพติิด 15 ตัันในมหาสมุุทรอิินเดีีย ซึ่่ง� “เพีียงพอที่่�จะวางยาฉลาม
ทั้้�งหมดในภููมิิภาคให้้ หายไปอย่่างไร้้ร่่องรอยได้้ เลย” นางปาร์์ ลีีกล่่าว
ฝรั่่�งเศสสนัับสนุนุ การสร้้ างสถาปัั ตยกรรมความมั่่�นคงในภููมิิภาค และได้้
ก้้ าวเข้้ ามาทำำ�งานใกล้้ ชิิดกัับอาเซีียนมากขึ้้ �น นางปาร์์ ลีีกล่่าว
นอกจากนี้้ � นางปาร์์ ลีียังั กล่่าวถึึงความมุ่่�งมั่่�นของฝรั่่�งเศสต่่ออิินโด
แปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ างว่่า การเข้้ าถึึงสายการสื่่�อสารทางทะเลใน
ภููมิิภาคนี้้ �เป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ของความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองของยุุโรป และการ
อนุุรัักษ์์ เส้้ นเลืือดใหญ่่ทางการค้้ าที่่�ยังั คงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อโลก “นี่่�คืือ
คำำ�ถามด้้ านหลัักการ เมื่่�อกฎเกณฑ์์ไม่่อาจขีีดเส้้ นกั้้�นความทะเยอทะยาน
ได้้ อีีกต่่อไป รััฐขนาดเล็็กในภููมิิภาคนี้้ �จะมีีความมั่่�นคงได้้ อย่่างไร ความ
หมายของความเท่่าเทีียมกัันทางอธิิปไตย ซึ่่ง� เป็็ นหลัักการสำำ�คัญ
ั ของ
สหประชาชาติิคืืออะไร” นางปาร์์ ลีีกล่่าวระหว่่างการปราศรััยในการ
ประชุุมแชงกรีีล่่า “ในส่่วนของเรา เราจะเริ่่� มจััดการกัับประเด็็นนี้้ �ด้้ วยตััว
เราเองอย่่างมั่่�นคงโดยไม่่เผชิิญหน้้ า แต่่ด้้วยแนวทางที่่�ยึดึ มั่่�น เราจะยััง
คงเดิินเรืือในทะเลจีีนใต้้ มากกว่่าสองครั้้�งต่่อปีี ต่่อไป จะมีีการคััดค้้ าน
จะมีีการเดิินเรืือที่่�ไม่่น่า่ ไว้้ ใจในทะเล แต่่เราจะไม่่ถูกู ข่่มขู่่�ให้้ ยอมรัับเรื่่�อง
ใดก็็ตามที่่�เกิิดขึ้้ �นไปแล้้ ว เพราะนั่่�นเป็็ นสิ่่�งที่่�กฎหมายระหว่่างประเทศ
กำำ�หนดไว้้ จะให้้ เรายอมรัับได้้ อย่่างไร”

กองกำำ�ลัังปฏิิบััติกิ ารนอกประเทศจากออสเตรเลีีย แคนาดา นิิวซีีแลนด์์ และสหรััฐอเมริิกา ถ่่ ายรูู ปหมู่่�ร่่วมกัันในระหว่่ างการฝึึกไฮดราแครป ซึ่่�งเป็็นการฝึึกซ้้ อมจตุุภาคีีของกอง
ทััพจากทั้้�งสี่่� ประเทศ เมื่่อ� เดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2562 จ.อ. เคลซีีย์์ แอล. อดััมส์์/กองทััพเรืือสหรััฐฯ
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พล.อ.จ. เคน ควิินน์์ แห่่ งกองทััพอากาศออสเตรเลีีย (กลางขวา) พููดคุุยกัับ ร.อ. โดมิินิิก เวชเลอร์์ เจ้้ าหน้้ าที่่�กองทััพฝรั่่�งเศส (ซ้้ าย) ร.อ. เธีียร์์ รีี เปาลููคููอิิ
และน.ท. จิิม ซิิโนส แห่่ งกองทััพอากาศออสเตรเลีีย ที่่�ป้้อมเทเรมบา นิิวแคลิิโดเนีีย ระหว่่ างการฝึึกครอยซ์์ ดููซััด พ.ศ. 2557 เครืือรััฐออสเตรเลีีย กระทรวงกลาโหม

สหราชอาณาจัักร

รุ่่�งเรืืองของเราในฐานะประเทศการค้้ าที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็ นเกาะ”
สหราชอาณาจัักรที่่�ปรัับจุดุ มุ่่�งเน้้ นใหม่่จะปรัับตัวั ให้้ เข้้ ากัับอิินโด
นายเกวิิน วิิลเลีียมสััน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมอัังกฤษใน
แปซิิฟิิกได้้ อย่่างไร เมื่่�อการออกจากสหภาพยุุโรปยัังคงไม่่ชัดั เจน แต่่
ขณะนั้้�น กล่่าวเมื่่อ� ช่่วงต้้ น พ.ศ. 2562 เกี่่ย� วกัับการนำำ�ทรััพยากรทาง
นัักวิิเคราะห์์คาดว่่าจะมีีการปรัับเปลี่่�ยนผลประโยชน์์ด้้านนโยบาย
ทหารของอัังกฤษไปยัังเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ให้้ มากที่่สุ� ดุ ซึ่่ง� ยิ่่ง� เน้้ นให้้
ต่่างประเทศตามมาในเร็็ว ๆ นี้้ � ในระหว่่างนี้้ � สหราชอาณาจัักรยัังคง
เห็็นถึึงความต้้ องการของสหราชอาณาจัักรที่่จ� ะอยู่่�ใกล้้ ชิดิ กัับพันั ธมิิตร
รัักษาความสััมพัันธ์์อันั แน่่นแฟ้้นกัับออสเตรเลีียและญี่่�ปุ่่� น ซึ่่ง� เป็็ นสอง ในภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิกมากขึ้้ �น ทั้้�งทางยุุทธศาสตร์์ และทางกายภาพ “
พัันธมิิตรด้้ านความมั่่�นคงของอิินโดแปซิิฟิิกที่่�ใกล้้ ชิิดที่่�สุดุ และกำำ�ลังั
นี่่คืื� อช่่วงเวลาที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ที่สุ่� ดุ ของเราในฐานะประเทศ นัับตั้้ �งแต่่การสิ้้ �นสุุด
ทำำ�งานเพื่่�อยกระดัับความน่่าเชื่่�อถืือของตนในกลุ่่�มประเทศในเอเชีีย
ของสงครามโลกครั้้�งที่่ส� อง” นายวิิลเลีียมสัันกล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ
ตะวัันออกเฉีียงใต้้
ซัันเดย์์เทเลกราฟในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2562 “นี่่คืื� อช่่วงเวลาที่่เ� ราจะ
“ลัักษณะของอนาคตของสหราชอาณาจัักร ในฐานะผู้้�มีีบทบาทหลััก ได้้ เป็็ นผู้้�มีีบทบาทระดัับโลกอย่่างแท้้ จริิงอีีกครั้้�ง และผมคิิดว่่ากองทััพมีี
ในระดัับนานาชาติิมีีแนวโน้้ มว่่าจะกำำ�หนดจากผลของการเลืือกของสห
บทบาทสำำ�คัญ
ั มากในฐานะที่่เ� ป็็ นส่่วนหนึ่่�งของบทบาทนั้้�น”
ราชอาณาจัักร ในการมีีส่่วนร่่วมกัับภูมิู ทัิ ศั น์์ด้้านความมั่่�นคงที่่ซั� บซ้
ั ้ อน
นายวิิลเลีียมสัันกล่่าวในระหว่่างการประชุุมแชงกรีีล่่าเมื่่�อเดืือน
ในภููมิภิ าคเอเชีียแปซิิฟิิก” นายอะเลสซิิโอ ปาตาลาโน ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้ าน
มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2561 ว่่า รััฐบาลอัังกฤษตั้้�งใจที่่�จะแสดงให้้ เห็็นถึึง
ความมั่่�นคงแห่่งเอเชีียตะวัันออกจากคิิงส์์คอลเลจลอนดอน กล่่าวใน
ความสมานฉัันท์์กับั “ระบบที่่�ตั้้ �งอยู่่�บนกฎระเบีียบ” ในน่่านน้ำำ ��เอเชีีย
รายงาน พ.ศ. 2562 ตามรายงานของเอเชีียไทมส์์ หนัังสืือพิิมพ์์ภาษา
โดยการส่่งเรืือรบของประเทศแล่่นผ่่านทะเลจีีนใต้้ ที่่�มีีการแข่่งขัันกััน
อัังกฤษของฮ่่องกง “สหราชอาณาจัักรต้้ องเผชิิญกัับทางเลืือกที่่ย� าก
อย่่างร้้อนแรง “เราต้้ องทำำ�ให้้ ชัดั เจนว่่า ประเทศต่่าง ๆ ต้้ องปฏิิบัติั ติ าม
ลำำ�บาก เมื่่อ� ภููมิภิ าคนี้้ �ก้้ าวขึ้้ �นมามีีความโดดเด่่นในกิิจการระหว่่างประเทศ กฎและมีีผลกระทบที่่�ตามมาจากการไม่่ปฏิิบัติั เิ ช่่นนั้้�น” นายวิิลเลีียมสััน
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ต้้องตััดสิินใจว่่า สหราชอาณาจัักรตั้้�งใจที่่จ� ะสร้้ าง กล่่าว “เราต้้ องปฏิิบัติั ิด้้วยครรลองเดีียวกััน ... เราต้้ องการค้้ นหาและดูู
ภููมิทัิ ศั น์์ด้้านความมั่่�นคงในภููมิภิ าคอย่่างแข็็งขััน หรืือเพีียงต้้ องการมีีส่่วน ว่่าเราจะสามารถทำำ�สิ่่ง� ใดได้้ มากขึ้้ �นบ้้ างร่่วมกัับพันั ธมิิตรในภููมิิภาคนี้้ �
ร่่วมในการจััดการด้้ านการปฏิิรููปของภููมิภิ าคนี้้ �เท่่านั้้�น”
ซึ่่ง� มีีผลกระทบที่่�ใหญ่่ขึ้้ �นและสร้้ างความแตกต่่างได้้ มากกว่่า”
รััฐบาลอัังกฤษได้้ แสดงให้้ เห็็นว่่า มีีแผนการจะแสดงบทบาทอย่่าง
นอกจากนี้้ � รััฐบาลอัังกฤษยัังสััญญาว่่าจะแล่่นเรืือบรรทุุก
แข็็งขัันในความสััมพัันธ์์ในอนาคตในอิินโดแปซิิฟิิก “ภููมิภิ าคแปซิิฟิิกมีี
อากาศยานในแปซิิฟิิกเมื่่�อถึึงเวลาปฏิิบัติั กิ ารใน พ.ศ. 2563 อีีกด้้ วย
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสหราชอาณาจัักรมากยิ่่ง� กว่่าที่่เ� คย โดยมีีการเชื่่อ� มโยง
“แน่่นอนว่่า เมื่่�อเรานำำ�เรืือบรรทุุกอากาศยานลำำ�ใหม่่จำำ�นวนสองลำำ�เข้้ า
ทางการค้้ าและประเด็็นด้้ านความมั่่�นคงในภููมิภิ าคที่่มีีผ
� ลกระทบต่่อโลก ประจำำ�การใน พ.ศ. 2563 และเมื่่�อเราต่่ออายุุและปรัับปรุุงกองทััพ
มากขึ้้ �น” ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมอัังกฤษเมื่่อ� เดืือนธัันวาคม
ของเรา จะเห็็นเรืือของเราทั้้�งสองลำำ�ในแปซิิฟิิก” นายคิิม ดาร์์ ร็็อค
พ.ศ. 2561 และยัังระบุุอีีกว่่า “การระดมกำำ�ลังั การปรัับให้้ ทันั สมััย
เอกอััครราชทููตอังั กฤษประจำำ�สหรััฐฯ ในขณะนั้้�นประกาศในเดืือน
และการเปลี่่ย� นแปลงการป้้องกััน เราจะเพิ่่�มบทบาทของเราในภููมิภิ าคนี้้ � ธัันวาคม พ.ศ. 2557 ตามรายงานของสำำ�นักั ข่่าวรอยเตอร์์ “และ
ผ่่านความสััมพัันธ์์ทวิภิ าคีีของเราและกลุ่่�มการเตรีียมการไฟว์์อายส์์และ แน่่นอนว่่าเรากัับคณะรััฐบาลของสหรััฐฯ คณะนี้้ �รวมถึึงคณะถััดไป มีี
ไฟว์์พาวเวอร์์ ดีีเฟนซ์์ เราจะยืืนหยััดร่่วมกัันเพื่่อ� กฎระเบีียบสากล รวมถึึง จุุดประสงค์์ร่่วมกััน ในการปกป้้องเสรีีภาพในการเดิินเรืือ และเพื่่�อรัักษา
เสรีีภาพในการเดิินเรืือ ซึ่่ง� เป็็ นรากฐานของความมั่่�นคงและความเจริิญ
เส้้ นทางเดิินเรืือและเส้้ นทางเดิินอากาศให้้ เปิิ ดกว้้ าง” o
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อนาคต
การจััด หาเงิิน เพื่่�อ

ที่่ป� ลอดภััย
ธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีีย
ส่่ งเสริิ มการเติิบโต ความเจริิ ญ และ
ความยั่่ง� ยืืนในอิินโดแปซิิฟิิก

ท่่ าเรืือนููกููอะโลฟาเป็็นท่่ าเรืือชั้้�นนำำ�ของเมืือง
ตองงาตาปูู ประเทศตองงา
ฝ่่ายกิิจการสาธารณะ ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย
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นายพอล เคอร์์ รี่่� /ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย

ด้้วย

การรัับมืือกัับปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ ��ทางเศรษฐกิิจไป
จนถึึงการฟื้้ น� ตััวจากภััยพิิบัติั ิ ธนาคารพััฒนาระดัับ
พหุุภาคีีที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์เป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับความก้้ าวหน้้ าทาง
เศรษฐกิิจสังั คมในอิินโดแปซิิฟิิกมาเป็็ นเวลาหลายทศวรรษ
ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียก่่อตั้้�งขึ้้ �นใน พ.ศ. 2509 และมีี
สำำ�นักั งานใหญ่่อยู่่�ที่่�กรุุงมะนิิลา วิิสัยั ทััศน์์ขององค์์กรคืือการบรรลุุซึ่ง่�
ภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิกที่่�มีีความเจริิ ญ ไม่่แบ่่งแยก ยืืดหยุ่่�น และยั่่�งยืืนตั้้�ง
แต่่ทบิลีีซีีจ
ิ นถึึงตาราวา ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียใช้้ การผสมผสาน
เงิินกู้้� เงิินอุุดหนุุน การลงทุุนในตราสารทุุน เงิินค้ำำ ��ประกััน ความช่่วยเหลืือ
ทางเทคนิิค และการเจรจาเชิิงนโยบายเป็็ นเครื่่�องมืือหลัักในการบรรลุุ
วััตถุปุ ระสงค์์ เพื่่�อขจััดความยากจนและส่่งเสริิ มการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ในประเทศสมาชิิกที่่�กำำ�ลังั พััฒนาทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค ธนาคารดัังกล่่าวมีี
บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาเศรษฐกิิจสังั คมของภููมิิภาค และในฐานะ
ผู้้�บริิ จาครายใหญ่่ที่่�สุดุ โดยจะยัังคงมีีบทบาทต่่อไปในการเปลี่่�ยนแปลง
ทางการเมืือง สัังคม และเศรษฐกิิจของอิินโดแปซิิฟิิก
ใน พ.ศ. 2561 ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียได้้ ให้้ เงิินกู้้�และ
เงิินอุุดหนุุนแก่่รััฐบาลมากกว่่า 2 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
6.3 แสนล้้ านบาท) รวมทั้้�งการลงทุุนของภาคเอกชนในความช่่วย
เหลืือด้้ านการพััฒนาแก่่ประเทศสมาชิิกที่่�กำำ�ลังั พััฒนา ทรััพยากรส่่วน
ใหญ่่ของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย คืือการสนัับสนุนุ ทางการเงิิน
ในด้้ านโครงสร้้ างพื้้ �นฐาน การสนัับสนุนุ การกำำ�หนดนโยบายและการ
กำำ�กับดู
ั แู ลที่่�ดีี ตลอดจนการปรัับปรุุงผลลััพธ์์การพััฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคม ใน พ.ศ. 2561 ภาระผููกพัันหลััก ๆ ของธนาคารเพื่่�อการพััฒนา
เอเชีียได้้ แก่่ พลัังงาน (ร้้อยละ 24) การคมนาคมขนส่่ง (ร้้อยละ 23)
ทรััพยากรธรรมชาติิและการพััฒนาชนบท (ร้้อยละ 11) การจััดการภาค
รััฐ (ร้้อยละ 11) รวมถึึงเมืืองและน้ำำ �� (ร้้อยละ 10)
โดยความช่่วยเหลืือของธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีียขึ้้ �นอยู่่�กัับ
การให้้ คำ�ำ ปรึึกษาอย่่างใกล้้ ชิดิ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและประเทศสมาชิิกที่่กำ� �ลั
ำ งั
พััฒนา ตลอดจนพัันธมิิตรด้้ านการพััฒนาอื่่น� ๆ ที่่มีีบทบ
�
าทในภููมิภิ าคนี้้ �
สหรััฐอเมริิกาเป็็ นหนึ่่�งในสมาชิิกผู้้�ก่อ่ ตั้้�งธนาคารและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�
"เท่่าเทีียม" กัับญี่่�ปุ่่� น ความร่่วมมืือระหว่่างธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีีย
กัับสหรััฐฯ ได้้ ส่ง่ เสริิมการเติิบโตของทรััพยากรที่่มีี� อยู่่�อย่่างต่่อเนื่่อ� งสำำ�หรัับ
ประเทศสมาชิิกของธนาคาร และในทางกลัับกันั ได้้ มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการ
เสริิมสร้้ างความสััมพัันธ์์ของสหรััฐฯ กัับประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วภููมิภิ าค

ที่่�คณะกรรมการธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย และมีีเอกอััครราชทููต
สหรััฐฯ เป็็ นตััวแทนประจำำ�ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย
คณะกรรมการเป็็ นตััวแทนผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ธนาคาร และ
อนุุมัติั กิ ลยุุทธ์์ นโยบาย รวมถึึงความช่่วยเหลืือทางเศรษฐกิิจทั้้ �งหมด
คณะกรรมการมีีการประชุุมอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี และประกอบด้้ วย
สมาชิิก 12 ตำำ�แหน่่ง ซึ่่ง� แต่่ละตำำ�แหน่่งนำำ�โดยผู้้�อำำ�นวยการบริิ หาร เก้้ า
ตำำ�แหน่่งเป็็ นตััวแทนกลุ่่�มประเทศ ในขณะที่่�อีีกสามตำำ�แหน่่งเป็็ นตำำ�แหน่่ง
ที่่�สำำ�รองไว้้ เพื่่�อตััวแทนจากญี่่�ปุ่่� น สหรััฐฯ และจีีน ประธานธนาคารเพื่่�อ
การพััฒนาเอเชีียเป็็ นประธานคณะกรรมการและวางแนวทางการดำำ�เนิิน
งานของธนาคาร พนัักงาน และการบริิ หาร ในอดีีต ผู้้�นำำ�ธนาคารเพื่่�อการ
พััฒนาเอเชีียนั้้�นเป็็ นคนสััญชาติิญี่่�ปุ่่� นมาโดยตลอด โดยนายมาซััตสึงุึ ุ
อาซากาวา ประธานคนใหม่่ของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียได้้ เข้้ ารัับ
ตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 17 มกราคม พ.ศ. 2563

การบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินงาน

ในเชิิงปฏิิบัติั ิการ ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียจะแบ่่งเป็็ นแผนก
สนัับสนุนุ และแผนกภููมิิภาค แผนกภููมิิภาคจะประสานงานความช่่วย
เหลืือระหว่่างธนาคารกัับผู้้�กู้้� ซึ่ง่� ดููแลสำำ�นักั งานภาคสนามของธนาคาร
เพื่่�อการพััฒนาเอเชีียในประเทศที่่�กู้้�ยืืมเงิิน และทำำ�งานอย่่างใกล้้ ชิิด
กัับรััฐบาล ภาคเอกชน และพัันธมิิตรด้้ านการพััฒนา เพื่่�อวางแผนและ
ดำำ�เนิินการกลุ่่�มหลัักทรััพย์์การช่่วยเหลืือเฉพาะประเทศ แผนกภููมิิภาค
จะออกแบบและดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือประเทศสมาชิิกของธนาคาร รวม
ถึึงกลยุุทธ์์ ความร่่ วมมืือของประเทศสมาชิิกของธนาคาร และแผนธุุรกิิจ
การดำำ�เนิินงานของประเทศ
แผนกภููมิิภาคของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย เรีียงลำำ�ดับต
ั ามส่่วน
แบ่่งภาระผููกพัันใหม่่ซึ่ง่� จััดทำำ�ขึ้้ �นใน พ.ศ. 2561 ได้้ แก่่ เอเชีียใต้้ (ร้้อย
ละ 32) เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (ร้้อยละ 29) เอเชีียกลางและตะวััน
ตก (ร้้อยละ 21) เอเชีียตะวัันออก (ร้้อยละ 14) และแปซิิฟิิก (ร้้อยละ
2) แผนกภููมิิภาคส่่วนใหญ่่เป็็ น "ภาคพื้้ �นดิิน" โดยมีีพนัักงานของแผนก
ภููมิิภาคของธนาคารดัังกล่่าวจำำ�นวนร้้อยละ 59 ที่่�ได้้ รัับมอบหมาย
ภารกิิจประจำำ�ในประเทศสมาชิิกที่่�กำำ�ลังั พััฒนา ช่่วยให้้ ธนาคารเพื่่�อการ
พััฒนาเอเชีียสามารถปรัับความช่่วยเหลืือให้้ ตอบสนองต่่อความต้้ องการ
ภายในประเทศ และสอดคล้้ องกัับความสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�กว้้ างขึ้้ �นของ
ธนาคาร แผนกปฏิิบัติั งิ านภาคเอกชนของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย
ช่่วยเสริิ มทีีมระดัับภูมิู ิภาคโดยมุ่่�งเน้้ นการทำำ�ธุรุ กรรมนอกภาครััฐเพื่่�อ
การเป็็นเจ้้าของและการกำำ�กับดูู
ั แล
กระตุ้้�นการลงทุุนภาคเอกชน
ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียมีี 68 ประเทศสมาชิิกเป็็ นเจ้้ าของ จาก
แผนกสนัับสนุนุ ของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียให้้ ความช่่วยเหลืือ
สมาชิิกระดัับภูมิู ิภาค 49 ประเทศ มีี 44 ประเทศที่่�ได้้ รัับการจััดประเภท ที่่�หลากหลายสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานภายในของธนาคาร (เช่่น การสื่่�อสาร
เป็็ นประเทศสมาชิิกที่่�กำำ�ลังั พััฒนา ดัังนั้้�นจึึงมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะกู้้�ยืืมและรัับความ ที่่�ปรึึกษาด้้ านกฎหมาย และการประเมิินผลภายใน) รวมถึึงการออกแบบ
ช่่วยเหลืือ การเป็็ นเจ้้ าของโดยสมาชิิกในภููมิิภาคและนอกภููมิิภาคนั้้�นขึ้้ �น และดำำ�เนิินโครงการตามหััวข้้ อหรืือภาคส่่วนต่่าง ๆ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลง
อยู่่�กัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ซื้้ �อ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�สุดุ คืือญี่่�ปุ่่� น (ร้้อยละ 15.6) สภาพภููมิิอากาศหรืือพลัังงาน ตััวอย่่างบางส่่วนของแผนกนอกภููมิิภาค
และสหรััฐฯ (ร้้อยละ 15.6) ตามด้้ วยจีีน (ร้้อยละ 6.4) อิินเดีีย (ร้้อยละ ของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย ได้้ แก่่ แผนกวิิจัยั เศรษฐกิิจและความ
6.3) และออสเตรเลีีย (ร้้อยละ 5.8)
ร่่วมมืือในภููมิิภาค แผนกการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้ างการกำำ�กับดู
ั แู ลของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียประกอบ สภาพภููมิิอากาศ แผนกสื่่�อสาร และแผนกประเมิินผลอิิสระ
ด้้ วยคณะกรรมการกำำ�กับดู
ั แู ลและคณะกรรมการประจำำ� เช่่นเดีียวกัับ
แผนกต่่าง ๆ เจ้้ าหน้้ าที่่� และที่่�ปรึึกษาทั้้�งหมดของธนาคารเพื่่�อการ
ธนาคารระดัับพัฒ
ั นาพหุุภาคีีอื่่�น ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงธนาคารโลก โดยคณะ
พััฒนาเอเชีีย มุ่่�งมั่่�นในแนวทาง "ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียหนึ่่�งเดีียว
กรรมการกำำ�กับดู
ั แู ลเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบยุุทธศาสตร์์ ระยะยาวและการกำำ�กับั
" ซึ่่ง� ส่่งเสริิ มการแบ่่งปัั นความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อนำำ�
ดููแลสถาบัันโดยรวม กระทรวงการคลัังเป็็ นผู้้�นำำ�การมีีส่่วนร่่วมของสหรััฐฯ กลยุุทธ์์การแนะแนวของธนาคารไปใช้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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การจััดหาเงิินทุุนโครงการของธนาคารเพื่่�อการพัั
ฒนาเอเชีีย
(สกุุลเป็็ นเงิินดอลลาร์์สหรััฐ)
4000
3600

335 ล้้าน ถึึง 6.5 พัันล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1 หมื่่�นล้้าน ถึึง 2 แสนล้้านบาท)
โครงการ พ.ศ. 2561

โครงการ พ.ศ. 2562

รวม พ.ศ. 2561-2562

3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

จีีน

ฟิิ ลิิปปิินส์์

ปากีีสถาน

อุุซเบกิิสถาน

พม่่ า

จอร์์ เจีีย

ศรีีลังั กา

เวีียดนาม

เนปาล

ไทย

ระดัับภููมิิภาค

มองโกเลีีย

กััมพููชา

อััฟกานิิสถาน

คาซััคสถาน

เติิร์์กเมนิิสถาน

ลาว

3553.3

2795.3

1840.3

1370.3

1139.8

1090

920.6

876.9

848.1

800

786.7

724.8

583.2

570.2

500

336

196
140

3770.1

500
0

อิินโดนีีเซีีย

364
449 218.4 12
422.7 275.8 364.8 558.2

3823.7

530
270

บัังกลาเทศ

700.7
147.4

3926.8

909.3 488.9
11.3 388

อิินเดีีย

730
360

6431.8

2900.2 2469.2 2300.9 2109.9 1030 455
840 624.1 425
3531.6 1457.6 1522.8 1660.2 2523.3 2340.3 1000.3 746.2 714.8

400
360

10 ล้้าน ถึึง 335 ล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 320 ล้้าน ถึึง 1 หมื่่�นล้้านบาท)
โครงการ พ.ศ. 2561

โครงการ พ.ศ. 2562

รวม พ.ศ. 2561-2562

320
280
240
200
160
120
80
40
0

ตองงา

นาอููรูู

ติิมอร์์ -เลสเต

มััลดีีฟส์์

คิิริิบาส

ตููวาลูู

ไมโครนีีเซีีย

หมู่่�เกาะมาร์์ แชลล์์

ปาเลา

วานููอาตูู

หมู่่�เกาะคุุก

71.1

58.3

44

43.1

37.1

27.9

26

24.2

15

14.8

10

0
10

ซามััว

11.8
3

72.8

15
0

ฟิิ จิิ

12.7
11.5

80

0
26

หมู่่�เกาะโซโลมอน

17.9
10

87

24.1
13

ภููฏาน

33.1
10

128

44
0

อาร์์ เมเนีีย

36.3
22

200.4

17.2
53.9

อาเซอร์์ ไบจาน

10.5
62.3

250

15
65

ปาปััวนิิวกิินีี

14
73

306

98
30

สาธารณรััฐคีีร์์กีซี

150.4
50

330.5

0
250

ทาจิิกิสิ ถาน

196
110

334.7

214.7 153.1
120 177.4

เงิินทุุนทั้้�งหมด (ดอลลาร์์สหรััฐ) - พ.ศ. 2561 1.93 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6.1 แสนล้้านบาท) พ.ศ. 2562 1.95 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6.2 แสนล้้านบาท) - รวม (พ.ศ. 2561-2562) 3.88 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.2 ล้้านล้้านบาท)
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ยุุทธศาสตร์์ พ.ศ. 2573 และด้้านที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย

สามารถทางการเงิินและความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้นของธนาคารเพื่่�อการ
พััฒนาเอเชีียไม่่ได้้ เป็็ นเพีียงเหตุุผลเดีียวเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็ นธนาคารด้้ าน
ใน พ.ศ. 2561 ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียได้้ เผยแพร่่ยุทธ
ุ ศาสตร์์
การพััฒนาชั้้�นนำำ�อีีกด้้ วย ชุุดนโยบายของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย
พ.ศ 2573 ซึ่่ง� เป็็ นกรอบแนวทางในระยะยาวของธนาคาร โดยได้้
ที่่�ครอบคลุุมถึึงความยั่่�งยืืนด้้ านหนี้้ �สิิน การคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้ อมและ
กำำ�หนดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงานเจ็็ดประการ เพื่่�อกำำ�กับั
สัังคม การจััดหา การต่่อต้้ านการทุุจริิต และความซื่่�อสััตย์์ ทั้้�งหมดนี้้ �เป็็ น
ทิิศทางการดำำ�เนิินงานของภาครััฐและภาคเอกชน การบริิ การให้้ คำำ�
รากฐานสำำ�คัญ
ั ของสถาบัันแห่่งนี้้ � นโยบายเหล่่านี้้ �สอดคล้้ องกัับแนวทาง
ปรึึกษา ตลอดจนกิิจกรรมการแบ่่งปัั นความรู้้�ของธนาคาร
ปฏิิบัติั ริ ะหว่่างประเทศที่่�ดีีที่่�สุดุ อีีกทั้้�งยัังแสดงถึึงมาตรฐานทองคำำ�ของ
ความสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงานเจ็็ดประการของยุุทธศาสตร์์ พ.ศ
การลงทุุนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและยั่่�งยืืน
. 2573 ได้้ แก่่ การแก้้ ไขปัั ญหาความยากจนที่่�ยังั คงมีีอยู่่�และลดความ
ในฐานะพัันธมิิตรการพััฒนาระดัับพหุภุ าคีีที่่�เชื่่�อถืือได้้ ธนาคารเพื่่�อ
เหลื่่�อมล้ำำ �� เร่่งความก้้ าวหน้้ าในความเสมอภาคทางเพศ การจััดการกัับ
การพััฒนาเอเชีียรัับหน้้ าที่่�ในการจััดการประชุุมสำำ�หรัับรััฐบาล พัันธมิิตร
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การสร้้ างความพร้้ อมรัับมืือด้้ านสภาพ การพััฒนา และผู้้�บริิ จาคแบบทวิิภาคีีทั่่�วทั้้�งอิินโดแปซิิฟิิก ดัังนั้้�น ความ
ภููมิิอากาศและภััยพิิบัติั ิ และการเพิ่่�มความยั่่�งยืืนด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม การ
เป็็ นผู้้�นำำ�ของสหรััฐฯ ที่่�ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย จึึงเป็็ นองค์์ประกอบ
ทำำ�ให้้ เมืืองน่่าอยู่่�มากขึ้้ �น การส่่งเสริิ มการพััฒนาและความมั่่�นคงทาง
สำำ�คัญ
ั ในการวางแผนและส่่งมอบความช่่วยเหลืือด้้ านการจััดทำำ�โครงการ
อาหารในชนบท การเสริิ มสร้้ างการปกครองและศัักยภาพของสถาบััน
และการลงทุุนในภููมิิภาคนี้้ �
รวมถึึงการส่่งเสริิ มความร่่วมมืือและการบููรณาการในระดัับภูมิู ิภาค
เนื่่�องจากบทบาทที่่�จัดั ตั้้�งขึ้้ �นในภููมิิภาค รายงานล่่าสุุดของ
แม้้ ว่า่ ด้้ านที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของยุุทธศาสตร์์ พ.ศ. 2573 จะเป็็ นกรอบใน
สถาบัันวิิจัยั นโยบายการต่่างประเทศและยุุทธศาสตร์์ เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ �ระบุุว่า่
การดำำ�เนิินงานของธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีีย แต่่การจััดตั้้�งโครงการ
ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียเป็็ น "สิินทรััพย์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ"
ของประเทศก็็ได้้ รับั การออกแบบอย่่างพิิถีีพิถัิ นั ตามความต้้ องการ ความ
รายงานระบุุว่า่ "ใน พ.ศ. 2561 สหรััฐฯ มอบเงิินรวม 2.3 หมื่่�นล้้ าน
สามารถในการดููดซัับทางการเงิินและทางเทคนิิค รวมทั้้�งสถานะการพััฒนา ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 7.3 แสนล้้ านบาท) ในการจองซื้้ �อหุ้้�นทุุน
เศรษฐกิิจสังั คมของประเทศสมาชิิกที่่กำ� �ลั
ำ งั พััฒนาแต่่ละประเทศ การ
โดยมอบเงิินเพิ่่�มเติิม 1.9 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6 หมื่่�น
ผสมผสานระหว่่างรููปแบบการให้้ สินิ เชื่่อ� ตามสััมปทานและตามตลาดของ ล้้ านบาท) แก่่โครงการร่่วมระดมทรััพยากรสมทบ ซึ่่ง� โครงการร่่วมระดม
ธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีีย ควบคู่่�ไปกัับเงิินช่่วยเหลืือและความช่่วย
ทรััพยากรสมทบนี้้ �ได้้ กระจายไปหลายประเทศในภููมิิภาค ซึ่่ง� รวมถึึง
เหลืือทางเทคนิิค ทำำ�ให้้ สามารถให้้ ความช่่วยเหลืือทางการเงิินที่่เ� หมาะ
อิินเดีีย เวีียดนาม และเนปาล นอกจากนี้้ � สหรััฐฯ ยัังได้้ ลงทุุนในกองทุุน
สมกัับประเทศ ไปพร้้ อมกัับการหารืือนโยบายอย่่างสร้้ างสรรค์์และการ
รวมที่่�มีีผู้้�บริิ จาคหลายราย เช่่น กองทุุนรวมด้้ านโครงสร้้ างพื้้ �นฐานของ
สนัับสนุนุ การพััฒนาภาคเอกชน
อััฟกานิิสถาน ซึ่่ง� ได้้ ร่่วมระดมทรััพยากรสมทบกัับภาคเอกชนเพื่่�อการ
ปรัับปรุุงโครงสร้้ างพื้้ �นฐาน"
นโยบายและวิิธีีการให้้สิิ นเชื่่�อ
แม้้ ว่า่ กระทรวงการคลัังจะเป็็ นผู้้�นำ�ำ การมีีส่่วนร่่วมของสหรััฐฯ ที่่ธ� นาคาร
ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย มีีเงื่่�อนไขการให้้ สินิ เชื่่�อที่่�แตกต่่างกััน
เพื่่อ� การพััฒนาเอเชีีย แต่่ธนาคารก็็ยังั มีีส่่วนร่่วมกัับแผนกและหน่่วยงาน
สำำ�หรัับประเทศสมาชิิกที่่�กำำ�ลังั พััฒนา โดยใช้้ ระบบจำำ�แนกประเภทสาม
ต่่าง ๆ ของสหรััฐฯ อย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมถึึงกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ
�
ลำำ�ดับขั้้
ั �นเพื่่�อพิิจารณาว่่า ประเทศสมาชิิกที่่�กำำ�ลังั พััฒนามีีสิิทธิ์์กู้้�ยืืมใน
หน่่วยงานเพื่่อ� การพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐฯ บรรษััทการเงิิน
อััตราใกล้้ เคีียงกัับแหล่่งเงิินทุุนสามััญของธนาคาร ตามเงื่่�อนไขการให้้ สินิ เพื่่อ� การพััฒนาของสหรััฐฯ หน่่วยงานคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้ อม และกระทรวง
เชื่่�อสััมปทาน หรืือเพื่่�อรัับเงิินสนัับสนุนุ จากกองทุุนเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย มหาดไทย เป็็ นต้้ น รายงานของสถาบัันวิิจัยั นโยบายการต่่างประเทศและ
หรืือไม่่ เงื่่�อนไขการให้้ สินิ เชื่่�ออยู่่�บนพื้้ �นฐานของรายได้้ ประชาชาติิต่อ่ หััว ยุุทธศาสตร์์เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความร่่วมมืือระหว่่างธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีีย
ความน่่าเชื่่�อถืือทางเครดิิต และความเสี่่�ยงต่่อความเดืือดร้้อนจากหนี้้ �ของ และองค์์กรการค้้ าและการพััฒนาแห่่งสหรััฐฯ ในการเปิิ ดตััวโครงการจััดซื้้ �อ
ประเทศสมาชิิกที่่�กำำ�ลังั พััฒนา การดำำ�เนิินการให้้ สินิ เชื่่�อของธนาคารเพื่่�อ จััดจ้้ างระดัับโลกด้้ วยโครงการที่่มีี� แนวโน้้ มจะสร้้ างผลกำำ�ไรได้้ ในภููมิภิ าคอิิน
การพััฒนาเอเชีียสร้้ างรายได้้ ที่่�ครอบคลุุมค่่าใช้้ จ่า่ ยในการบริิ หารจััดการ โดแปซิิฟิิก นอกจากนี้้ � บรรษััทการลงทุุนเอกชนในต่่างประเทศยัังทำำ�งาน
เพิ่่�มฐานทุุนของธนาคาร และช่่วยจััดหาการช่่วยเหลืือทางเทคนิิคและ
ร่่วมกัับธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีีย เพื่่อ� ร่่วมระดมทรััพยากรสมทบแก่่
เงิินอุุดหนุุน ผู้้�บริิ จาคให้้ ทุนุ จำำ�นวนมากแก่่กองทุุนเพื่่�อการพััฒนาเอเชีีย
ธนาคารและกองทุุนเพื่่อ� การลงทุุนภาคเอกชน โดยทั้้�งสองแห่่งดำำ�เนิินการใน
ซึ่่ง� อััดฉีีดเงิินอุุดหนุุนในทุุก ๆ สี่่�ปีี ที่่�ผ่า่ นมา สหรััฐฯ เป็็ นผู้้�บริิ จาครายใหญ่่ อิินเดีีย ท้้ ายที่่สุ� ดุ บริิษัทั ในสหรััฐฯ เช่่น เจเนอรััลอิิเล็็กทริิกและซิิตี้้ �แบงก์์ จึึง
เป็็ นอัันดัับสองของกองทุุนเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียรองจากญี่่�ปุ่่� น
ได้้ ทำ�ำ งานอย่่างใกล้้ ชิดิ กัับธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีียในฐานะผู้้�ร่่วมระดม
ทรััพยากรสมทบ ซึ่ง่� ให้้ ทุนุ และความเชี่่ย� วชาญแก่่ภาคเอกชน
ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียในอิินโดแปซิิฟิิก
ในฐานะหนึ่่�งในสมาชิิกที่่ถืื� อหุ้้�นใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในธนาคาร สหรััฐฯ ได้้ ให้้ การ
ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาเอเชีียเป็็ นธนาคารพััฒนาภููมิิภาคที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ใน สนัับสนุนุ ธนาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีียเสมอมา และในขณะเดีียวกัันก็็ได้้
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก โดยมีีเงิินช่่วยเหลืือมากกว่่า 2 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ รัับประโยชน์์อย่่างมากจากการเป็็ นสมาชิิก สหรััฐฯ ให้้ ทุนุ ทางการเงิินและ
สหรััฐ (ประมาณ 6.3 แสนล้้ านบาท) ในการให้้ สินิ เชื่่�อ เงิินอุุดหนุุน และ ความเชี่่ย� วชาญทางเทคนิิค ในขณะที่่ธ� นาคารเพื่่อ� การพััฒนาเอเชีียให้้
ภาระผููกพัันอื่่�น ๆ ต่่อปีี ธนาคารยัังเป็็ นหนึ่่�งในสถาบัันที่่�มีีประวััติยิ าวนาน แพลตฟอร์์ มระดัับพหุภุ าคีีที่่ม� องเห็็นได้้ ชัดั เจน ซึ่่ง� สหรััฐฯ สามารถสนัับสนุนุ
ที่่�สุดุ ในการให้้ ความช่่วยเหลืือด้้ านการพััฒนาในภููมิิภาคนี้้ �มามากกว่่า
และกำำ�กับั ความพยายามในการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนทั่่�วอิินโดแปซิิฟิิกได้้ o
50 ปีี ซึ่่ง� ช่่วยให้้ สามารถสร้้ างความสััมพัันธ์์กับรั
ั ัฐบาลและผู้้�มีีส่่วนได้้
นายพอล เคอร์์ รี่่� เป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการประสานงานในการดำำ�เนิินงานหลัักของธนาคารเพื่่�อการ
ส่่วนเสีียภาคเอกชนทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคอย่่างยากที่่�จะเทีียบเคีียง แต่่ขีีดความ พััฒนาเอเชีีย
IPD FORUM
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จัับตามอง

หััวหน้้ ากองกำำ�ลัังเฉพาะกิิจระบุุ
เหล่่ าพัันธมิิตรในอิินโดแปซิิฟิิก
ร่่ วมมืือกัันขััดขวางการค้้ ามนุุษย์์

กองกำำ�ลัังเฉพาะกิิจร่่วมตะวัันตก

เจ้้ าหน้้ าที่่�ฟอรััม

พล.ร.ต. โรเบิิ ร์์ต เฮย์์ส ได้้เข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้อำ� ำ�นวยการกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิ จร่่วมตะวัันตก
เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่่�อนำำ�กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ �ภาคพื้้�นอิิ นโดแปซิิ ฟิิกใน
กิิ จกรรมต่่อต้้านยาเสพติิ ด ตำำ�แหน่่งก่่อนหน้้านี้้�ในฐานะผู้้ช่� ่วยผู้้บั� ญช
ั าการหน่่วยข่่าวกรองของ
หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ พล.ร.ต. เฮย์์สเป็็ นผู้้นำ� ำ�ของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านข่่าวกรองมากกว่่า 1,100 คน
ขณะนี้้� เขาใช้้ภููมิิ หลัังด้้านข่่าวกรองเพื่่�อเป็็ นผู้้นำ� ำ�ในการพยายามขััดขวางการค้้ายาเสพติิ ดและ
องค์์กรอาชญากรรมข้้ามชาติิ ในอิิ นโดแปซิิ ฟิิก พล.ร.ต. เฮย์์สนั่่ง� คุุยกัับฟอรััม ในเดืือนตุุลาคม
พ.ศ. 2562 เพื่่�อพููดคุุยถึึงประเด็็นที่่�หลากหลาย ซึ่่�งรวมทุุกอย่่างตั้้�งแต่่ความร่่ วมมืื อของกอง
กำำ�ลังั เฉพาะกิิ จร่่วมตะวัันตกในความพยายามต่่อต้้านยาเสพติิ ด จนถึึงหายนะที่่�เกิิ ดขึ้้�นในระดัับ
นานาชาติิ เนื่่�องจากเฟนทานิิ ลโอปิิ ออยด์์ที่่เ� ป็็ นอัันตราย

ฟอรัั ม: กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจร่่วมตะวัันตกทำำ�งานร่่วมกัับพันั ธมิิตรใน
ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเพื่่�อยัับยั้้ �งการค้้ ายาเสพติิดอย่่างไร

ในแต่่ละวััน มีีสารเคมีีจำำ�นวนมากที่่�ส่ง่ มาจากทั่่�วแปซิิฟิิกไปยัังประเทศ
ต่่าง ๆ เช่่น เม็็กซิิโก โคลอมเบีีย และประเทศอื่่�น ๆ โดยอาจถููกแปร
สภาพไปผลิิตเป็็ นยาเสพติิด เช่่น เฟนทานิิลหรืือโคเคน เป็็ นที่่�ทราบกััน
พล.ร.ต. เฮย์์ ส: จากความกว้้ างขวางของภููมิิภาคนี้้ � ทุุกสิ่่�งที่่�เราทำำ�คืือ
ว่่า โคลอมเบีียผลิิตโคเคนประมาณครึ่่�งหนึ่่�งที่่�ใช้้ กันั ทั่่�วโลก ในขณะที่่�
การทำำ�งานเป็็ นทีีม ไม่่ว่า่ เราจะช่่วยขััดขวางยาเสพติิดหรืือสารเคมีีตั้้�งต้้ น เม็็กซิิโกผลิิตเฮโรอีีนและเมทแอมเฟตามีีนส่่วนใหญ่่ที่่�ส่ง่ มายัังสหรััฐฯ เฟ
จััดทำำ�และแบ่่งปัั นข้้ อมููลกัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วน หรืือช่่วยเหลืือประเทศ นทานิิลปริิ มาณมากขึ้้ �นที่่�ส่ง่ มายัังสหรััฐฯ มาจากเม็็กซิิโก ซึ่่ง� ยาเหล่่านี้้ �
อื่่�นในการพััฒนาศัักยภาพ ซึ่่ง� ล้้ วนต้้ องอาศััยความร่่วมมืือ ตััวอย่่างหนึ่่�ง ทั้้�งหมดต้้ องใช้้ สารเคมีีในการผลิิต
ก็็คืือ ความจริิ งแล้้ วยาเสพติิดที่่�เข้้ ามาในสหรััฐอเมริิ กา (หรืือประเทศ
อย่่างที่่ผ� มได้้ กล่่าวไว้้ ข้้างต้้ น หน่่วยข่่าวกรองและการต่่อต้้ านยาเสพ
อื่่�น ๆ) เกืือบทั้้�งหมดต้้ องใช้้ สารเคมีีเพื่่�อการผลิิต มีียาเสพติิดมากมาย
ติิดทำำ�งานเป็็ นทีีม และดัังนั้้�น ขนาดของภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิก รวมถึึง
ที่่�เราต้้ องกัังวลในกรณีีนี้้ � โดยมีีเมทแอมเฟตามีีน เฟนทานิิล เฮโรอีีน
ความสามารถในการทำำ�ความเข้้ าใจเครืือข่่ายที่่ดำ� �ำ เนิินการและกำำ�หนด
โคเคน และกััญชา ซึ่่ง� เป็็ นยาเสพติิดหลััก ๆ นอกเหนืือจากกััญชา หาก เป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ต้้ องใช้้ การสืืบสวนและงานข่่าวกรอง
คุุณจะผลิิตยาที่่�ผิิดกฎหมาย เช่่น เฮโรอีีน เมทแอมเฟตามีีน เฟนทา
ที่่ไ� ม่่มีีหน่่วยงานหรืือประเทศใดสามารถทำำ�ได้้ ตามลำำ�พังั เราพึ่่�งพา
นิิล หรืือโคเคน คุุณจะต้้ องใช้้ สารเคมีีจำำ�นวนมาก แล้้ วสารเคมีีส่่วน
พัันธมิิตรด้้ านข่่าวกรองและการบัังคัับใช้้
ใหญ่่ที่่�ใช้้ เพื่่�อผลิิตยาเหล่่านั้้�นอยู่่�ที่่�ไหนกัันหรืือ ในอิินโดแปซิิฟิิก มีีการ
กฎหมายหลายแห่่งภายในรััฐบาลสหรััฐฯ แต่่ พล.ร.ต. โรเบิิร์์ต เฮย์์ส เข้้า
รัับตำ�ำ แหน่่ งผู้้�อำ�ำ นวยการ
ผลิิตสารเคมีีในประเทศจีีนและอิินเดีีย สารเคมีีส่่วนใหญ่่ผลิตขึ้้
ิ �นเพื่่�อ
ในวงกว้้ างมากกว่่านั้้�น เราพึ่่�งพาพัันธมิิตรที่่มีี�
วััตถุปุ ระสงค์์ที่่�ถูกู กฎหมายและมัักจะอยู่่�ภายใต้้ การควบคุุม โดยผลิิตขึ้้ �น ความคล้้ ายคลึึงกัันหลายแห่่งในประเทศอื่่น� ๆ กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจร่่ วม
ตะวัันตกในพิิธีีส่่งมอบ
เพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ทางเภสััชกรรม เครื่่�องสำำ�อาง สีีย้้ อม และวััตถุปุ ระสงค์์ เมื่่�อเราติิดต่่อกัับประเทศอื่่�น ๆ นั่่�นหมายถึึง
หน้้าที่่�ผู้�้บัังคัับการ เมื่่�อเดืือน
ที่่�ถูกู ต้้ องตามกฎหมายอื่่�น ๆ อีีกหลายประการ อย่่างที่่�เรากล่่าวอยู่่�บ่่อย เรากำำ�ลังั ทำำ�งานประสานงานกัับพันั ธมิิตร
เมษายน พ.ศ. 2562
ๆ ยาเหล่่านั้้�นถููกกฎหมายจนกระทั่่�งถููกนำำ�ไปใช้้ ในทางที่่�ไม่่ถูกู กฎหมาย ผู้้�บังั คัับใช้้ กฎหมายของเรา เช่่น สำำ�นักั งาน
จ.อ. ไรอััน เกรดี้้� /กองทััพเรืือสหรััฐฯ
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ปราบปรามยาเสพติิด หน่่วยสืืบสวนเพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภูมิู ิ เอฟบีีไอ
และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�มีีอำำ�นาจในการสืืบสวน เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายองค์์กร
อาชญากรรมข้้ ามชาติิ องค์์กรค้้ ายาเสพติิด และองค์์กรอื่่�น ๆ ที่่�คล้้ ายกััน ซึ่่ง�
พวกเขามีีบุุคลากรในสถานทููตต่่าง ๆ ทั่่�วพื้้ �นที่่�อิินโดแปซิิฟิิก และเราทำำ�งาน
ผ่่านพัันธมิิตรเหล่่านี้้ � บางครั้้�ง เราจะวางตััวนัักวิิเคราะห์์ไว้้ ในสถานทููตและ
ให้้ นักั วิิเคราะห์์คนนั้้�นทำำ�งานโดยตรงในการสนัับสนุนุ ผู้้�สืืบสวนที่่�บังั คัับ
ใช้้ กฎหมาย เพื่่�อให้้ ผู้้�สืืบสวนเหล่่านั้้�นใช้้ ประโยชน์์จากพลัังการวิิเคราะห์์
ของเรา โดยพวกเขาประสานงานกัับประเทศเจ้้ าบ้้ านเกี่่�ยวกัับเบาะแสการ
สืืบสวนและเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน หลัังจากนั้้�น กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจจะ
รวบรวมและกลั่่�นกรองข้้ อมููล ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นระหว่่างหน่่วยงาน และ
ส่่งข้้ อมููลกลัับในท้้ ายที่่�สุดุ เพื่่�อให้้ สามารถทำำ�การสืืบสวนหรืือปฏิิบัติั กิ ารได้้
อย่่างครบถ้้ วนยิ่่�งขึ้้ �น
ซึ่่ง� การขนส่่งสารเคมีีส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้ มีีการขนย้้ ายอย่่างรวดเร็็ว เมื่่�อพููด
ถึึงเรืือบรรทุุกสิินค้้ า เรืือบรรทุุกสิินค้้ าที่่�มีีสารเคมีีอยู่่�บนเรืืออาจใช้้ เวลาสอง
สััปดาห์์เพื่่�อแล่่นจากจีีนไปยัังอเมริิ กาใต้้ หรืือเม็็กซิิโก ดัังนั้้�น เราจึึงมีีเวลาใน
การกลั่่�นกรองข้้ อมููล ในขณะที่่�ผมมุ่่�งเน้้ นกัับกระแสทางตะวัันออกของสาร

เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจน้ำำ�อิ
� นิ โดนีีเซีียฝึึกเทคนิิคการทดสอบยาเสพติิดภาคสนาม ระหว่่ าง
การฝึึกอบรมกัับสมาชิิกทีมี ฝึึกทัักษะทางทะเลแบบบููรณาการของกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจ
ร่่ วมตะวัันตก จ.อ. ไรอััน เกรดี้้�/กองทััพเรืือสหรััฐฯ

เส้้ นทางการขนส่่ งเฟนทานิิล

เฟนทานิิลในสหรััฐอเมริิ กาส่่วนใหญ่่มาจากประเทศจีีน
แต่่ก็็ไม่่ได้้ ใช้้ เส้้ นทางโดยตรงเสมอไป
ที่่�มา: เดอะ ซานดิิ เอโก ยููเนีียน ทริิบููน

จากจีีนสู่่�สหรัั ฐฯ
ชาวอเมริิ กันั ซื้้ �อเฟนทานิิลบริิ สุทธิ์์
ุ �หรืือสารเคมีีตั้้�ง
ต้้ นผ่่านเว็็บมืืดจากผู้้�ผลิิตที่่�ผิิดกฎหมายในจีีน ซึ่่ง�
จะมีีการส่่งทางไปรษณีีย์์ในปริิ มาณเล็็กน้้ อย

จีีน

จากจีีนสู่่�เม็็กซิิโก
มีีการขนส่่งเฟนทานิิลหรืือสารเคมีีตั้้�งต้้ นไปยัังเม็็กซิิโกเพื่่�อผลิิตเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์
สำำ�เร็็จรููปในห้้ องปฏิิบัติั กิ ารของผู้้�ค้้ายาเสพติิด โดยเจืือจางอย่่างมากด้้ วยสารเติิม
แต่่งและขายตามท้้ องตลาดในรููปโคเคน เฮโรอีีน หรืือยาบ้้ า หรืืออััดเป็็ นเม็็ดและ
ขายในท้้ องตลาดในรููปออกซิิโคโดน เฟนทานิิลบริิ สุทธิ์์
ุ �ยังั สามารถนำำ�ไปผลิิตเป็็ นยา
เสพติิดข้้ างถนนที่่�ผิิดกฎหมายได้้ อีีกด้้ วย

เคมีีตั้้�งต้้ นที่่�ใช้้ ในการผลิิตยาเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมาย เรายัังมองไปที่่�กระแส
ทางตะวัันตกของยาเสพติิดสำำ�เร็็จรููปที่่�สร้้างขึ้้ �นด้้ วยสารตั้้�งต้้ นเหล่่านี้้ �อีีก
ด้้ วย เราจะทำำ�สิ่่ง� นี้้ �ไม่่ได้้ หากปราศจากผู้้�อื่่�น เราไม่่ได้้ จับกุ
ั มุ ผู้้�คน เราไม่่
ได้้ สืืบสวนผู้้�คนโดยตรง เราไม่่ได้้ ดำำ�เนิินกิิจกรรมบัังคัับใช้้ กฎหมายใน
ช่่วงท้้ ายของการเผด็็จศึกึ แต่่จากข้้ อมููลข่่าวกรองที่่�เราผลิิต จากความ
สามารถของพัันธมิิตร และจากความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงที่่�เรา
ดำำ�เนิินการ เราทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อต่่อต้้ านกลุ่่�มอาชญากรรมข้้ ามชาติิ
ฟอรัั ม: สารเคมีีตั้้�งต้้ นมีีการใช้้ งานทั้้�งแบบที่่�ถูกู กฎหมายและผิิด
กฎหมาย สิ่่�งนี้้ �ทำำ�ให้้ งานของคุุณยุ่่�งยากขึ้้ �นมากเพีียงใด
พล.ร.ต. เฮย์์ ส: แน่่นอน สิ่่�งนี้้ �ทำำ�ให้้ ผมทำำ�งานยากมาก เพราะมีีการ
ใช้้ สารตั้้�งต้้ นอย่่างถููกต้้ องตามกฎหมาย ต้้ องใช้้ ความพยายามในการ
วิิเคราะห์์และต้้ องใช้้ ความร่่วมมืือเป็็ นอย่่างมากในการระบุุการขนส่่งที่่�
น่่าสงสััย คุุณไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องมีีความรู้้�ในระดัับเดีียวกัับนักั เคมีี คุุณเพีียง
ต้้ องมีีการประเมิินค่่าสารเคมีีเฉพาะที่่�จำำ�เป็็ นต่่อการผลิิตยาเสพติิดผิิด
กฎหมาย
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ผ่่ านทางซานดิิเอโก
เฟนทานิิลที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการบริิ โภคถููกลัักลอบ
นำำ�เข้้ ามาทางพรมแดนตะวัันตกเฉีียงใต้้ โดยส่่วน
ใหญ่่ผ่า่ นภููมิิภาคซานดิิเอโกจากนั้้�นจึึงกระจายไป
ทั่่�วตลาดในสหรััฐฯ

คุุณอาจต้้ องมองหารููปแบบ สารเคมีีบางชนิิดอาจส่่งไปยัังสถานที่่�
บางแห่่งเพิ่่�มขึ้้ �นได้้ มากน้้ อยเพีียงใด หรืือคุุณพยายามหาความเชื่่�อมโยง
ระหว่่างกลุ่่�มอาชญากรข้้ ามชาติิ ... ผู้้�คนที่่�เรารู้้�กัันดีีว่่าทำำ�เรื่่�องที่่�ไม่่ดีีใน
โลกอาชญากรรมและโลกอาชญากรข้้ ามชาติิ ... และหาความเกี่่�ยวข้้ อง
ระหว่่างทั้้�งสองกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�คนที่่�นำำ�เข้้ ายาเสพติิดเหล่่านั้้�น
เม็็กซิิโกและโคลอมเบีียนำำ�เข้้ าสารเคมีีจำำ�นวนมากสำำ�หรัับเภสััชกรรม
เครื่่�องสำำ�อาง และสิ่่�งต่่าง ๆ มากมายเช่่นเดีียวกัับประเทศอื่่�น ๆ คุุณ
จะมองหาผู้้�ขนส่่งเฉพาะซึ่่ง� เป็็ นที่่�ทราบกัันว่่าร่่วมมืือกัับผู้้�ทำำ�สิ่่ง� ที่่�ไม่่ดีี
เพื่่�อระบุุการขนส่่งต้้ องสงสััยที่่�อาจจะเกิิดขึ้้ �น คุุณจะมองหาความเชื่่�อม
โยงอื่่�น ๆ กัับเครืือข่่ายที่่�เราพยายามทำำ�ความเข้้ าใจ และเราพยายาม
สนัับสนุนุ การสืืบสวนและสนัับสนุนุ การกำำ�หนดเป้้าหมายของพวกเขา
ฟอรัั ม: ภารกิิจของคุุณมีีส่่วนช่่วยให้้ เกิิดภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและ
เปิิ ดกว้้ างอย่่างไร
พล.ร.ต. เฮย์์ ส: อิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ างคืืออะไร มัันคืือ
สภาพแวดล้้ อมที่่�เคารพอำำ�นาจอธิิปไตยของทุุกประเทศ มีีเสรีีภาพใน

จากจีีนสู่่�แคนาดาและไปยัังสหรัั ฐฯ
บางครั้้�ง เฟนทานิิลจากจีีนจะถููกขนส่่งผ่่านประเทศอื่่�น ๆ ที่่�
น่่าสงสััยน้้ อยกว่่า เช่่น แคนาดาหรืือตองงาก่่อนที่่�จะส่่งทาง
ไปรษณีีย์์ไปยัังสหรััฐฯ

สมาชิิกหน่่ วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ เก็็บ
หีีบห่่อบรรจุุโคเคน ซึ่่�งถููกพบลอย
อยู่่�ในน่่ านน้ำำ�� ระหว่่ างประเทศของ
มหาสมุุทรแปซิิฟิิกตะวัันออกใน
เดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2562
สำำ�นักั งานปราบปรามยาเสพติิดสหรััฐฯ

แคนาดา
สหรัั ฐอเมริิกา

เม็็กซิิโก
จากสหรัั ฐฯ สู่่�เม็็กซิิโก
เฟนทานิิลบางชนิิดถููกขนส่่งจากจีีนมายัังสหรััฐฯ ถึึงผู้้�ค้้ายาเสพติิด
ชาวเม็็กซิิกันั เนื่่�องจากระบบไปรษณีีย์์ของสหรััฐฯ มีีความน่่าเชื่่�อ
ถืือมากกว่่า จากนั้้�นจะถููกลัักลอบนำำ�เข้้ าไปทางใต้้ ของเม็็กซิิโกเพื่่�อ
ผลิิต ก่่อนที่่�จะส่่งกลัับมายัังสหรััฐฯ ในแบบสำำ�เร็็ จรููป
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

การเคลื่่�อนไหวในน่่านน้ำำ ��และน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ การยึึดมั่่�นใน
กฎหมายและบรรทััดฐานระหว่่างประเทศ ตลอดจนเสถีียรภาพและ
ความเจริิ ญรุ่่�งเรืืองที่่�สัมั พัันธ์์กันั องค์์ประกอบพื้้ �นฐานของสิ่่�งนั้้�นก็็คืือ
การปกครอง ซึ่่ง� หมายความว่่าประเทศหนึ่่�งสามารถตรวจสอบและ
ปกครองเขตแดนของตน ซึ่่ง� รวมถึึงเขตแดนทางทะเลด้้ วย โดยประเทศ
ส่่วนใหญ่่จะอ้้ างสิิทธิ์์�ในอาณาเขตทางทะเล 12 ไมล์์ทะเลและเขต
เศรษฐกิิจจำำ�เพาะ 200 ไมล์์ทะเล การสามารถปกครองได้้ หมายความ
ว่่า ผมสามารถตรวจสอบและตรวจจัับกิิจกรรมไม่่ดีีที่่�กำำ�ลังั เข้้ าและออก
ประเทศหรืือผ่่านพรมแดนของประเทศได้้ ดัังนั้้�น ในด้้ านความร่่วมมืือ
ด้้ านความมั่่�นคง สิ่่�งที่่�เราทำำ�คืือร่่วมมืือกัับหลาย ๆ ประเทศซึ่่ง� อาจขาด
องค์์ประกอบบางอย่่างของยุุทธศาสตร์์ การควบคุุมยาเสพติิด ระบบ
ตุุลาการ ความสามารถในการบัังคัับใช้้ กฎหมาย ความสามารถในการ
ปล่่อยเรืือหรืือเครื่่�องบิิน … เราทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลและรััฐสภาสหรััฐฯ
ได้้ รัับเงิินและให้้ ความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงเพื่่�อช่่วยแก้้ ไขปัั ญหาเหล่่า
นั้้�น เราสร้้ างสิ่่�งต่่าง ๆ ให้้ พวกเขา ฝึึ กอบรมพวกเขาเกี่่�ยวกัับวิิธีีการใช้้
ฝึึ กซ้้ อมกัับพวกเขา และสิ่่�งต่่าง ๆ ในทำำ�นองเดีียวกััน ... ซึ่่ง� เป็็ นการส่่ง
เสริิ มการปกครองที่่�ดีีในภููมิิภาค เพราะการปกครองที่่�ดีีขึ้้ �นเป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่ดีี

สำำ�หรัับคนที่่�ไม่่ดีี และดีีกว่่าสำำ�หรัับพวกเราในทีีมคนดีีที่่�ทำำ�งานเพื่่�อหลััก
นิิติิธรรม ความโปร่่งใส และการปกครองที่่�ดีี
นอกจากนี้้ � ยัังหมายถึึงการค้้ าที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ างด้้ วย ส่่วนหนึ่่�งของ
สิ่่�งที่่�เราได้้ ขับั เคลื่่�อนในช่่วงสองทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาคืือเศรษฐกิิจโลก ซึ่่ง�
อาศััยการส่่งมอบทรััพยากรอย่่างทัันท่่วงทีี นั่่�นคืือความปลอดภััยและ
การรัักษาความปลอดภััยของสิินค้้ าเหล่่านั้้�นที่่�กำำ�ลังั เข้้ ามาอย่่างรวดเร็็ว
ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�คุณ
ุ ต้้ องการคืือกรอบที่่�ช่ว่ ยให้้ สินิ ค้้ าสามารถเคลื่่�อนย้้ าย
เข้้ าออกได้้ อย่่างรวดเร็็ว แต่่ยังั ช่่วยในการคััดกรองผู้้�คนหรืือสิินค้้ าบน
เรืือหรืือเครื่่�องบิิน เพื่่�อให้้ ค้้นพบสิินค้้ าที่่�ผิิดกฎหมายหรืือกิิจกรรมทาง
อาชญากรรม สิ่่�งที่่�เราพยายามส่่งเสริิ มคืือความสามารถในการขุุดค้้ น
ข้้ อมููล เพื่่�อเปิิ ดโปงความเชื่่�อมโยงไปถึึงกลุ่่�มอาชญากรข้้ ามชาติิ ทำำ�ให้้
เราส่่งข้้ อมููลนั้้�น ๆ ไปยัังหน่่วยงานที่่�เหมาะสมเพื่่�อแก้้ ไขปัั ญหาต่่อไปได้้
ฟอรัั ม: กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจไปถึึงหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกที่่�ห่า่ งไกลได้้ อย่่างไร
และเพราะเหตุุใดนี่่�จึงึ เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั
พล.ร.ต. เฮย์์ ส: นี่่�เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั เพราะประเทศเหล่่านี้้ �เป็็ นพัันธมิิตร
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ของเรา เรามีีความสััมพัันธ์์ทาง
ประวััติศิ าสตร์์ กับั ประเทศเหล่่านี้้ �
หลายหมู่่�เกาะเหล่่านี้้ �เป็็ นอาณาเขต
ของสหรััฐฯ หรืือเป็็ นรััฐที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์พิิเศษกัับเรา บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�คน
คิิดว่่า มาตุุภูมิู ิสหรััฐฯ เป็็ นเพีียงแค่่
องค์์ประกอบหนึ่่�งของสหรััฐอเมริิ กาภาคพื้้ �นทวีีปเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม
อาณาเขตของสหรััฐฯ เหล่่านี้้ �เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของมาตุุภูมิู ิสหรััฐฯ เช่่นเดีียว
กัับรััฐฮาวาย กล่่าวโดยกว้้ างขึ้้ �นคืือ เหล่่านี้้ �คืือประเทศที่่�กำำ�ลังั เผชิิญ
กัับผลกระทบอย่่างร้้ายแรงจากการประดัังประเดของสิ่่�งต่่าง ๆ การ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศส่่งผลกระทบต่่อหลายประเทศ สำำ�หรัับ
ประเทศส่่วนใหญ่่ อาชญากรรมข้้ ามชาติิเป็็ นสิ่่�งที่่�พวกเขากัังวลมาก
ที่่�สุดุ การประมงผิิดกฎหมายส่่งผลกระทบต่่อผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายใน
ประเทศของพวกเขา เศรษฐกิิจส่ว่ นใหญ่่ของประเทศเหล่่านั้้�นตั้้�งอยู่่�บน
พื้้ �นฐานของการท่่องเที่่�ยวหรืือการประมง และกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย
ในรููปแบบของการประมงที่่�ผิิดกฎหมายก็็มีีผลกระทบที่่�อันั ตรายมาก
(พล.ร.ต. เฮย์์สอ้้างอิิงถึึงบทความข่่าวล่่าสุุดที่่�อธิิบายว่่า ฟิิ จิิและหมู่่�เกาะ
แปซิิฟิิกอื่่�น ๆ กลายเป็็ นศููนย์์กลางการขนส่่งของผู้้�ค้้ายาเสพติิด) ... คุุณ

ผู้้�ฝึึกสอนกัับทีมี ฝึึกทัักษะทางทะเล
แบบบููรณาการของกองกำำ�ลังั เฉพาะ
กิิจร่่ วมตะวัันตก สาธิิตเทคนิิคการใส่่
กุุญแจมืือระหว่่ างการฝึึกกัับสมาชิิก
กองเรืือพิิเศษของกองทััพเรืือศรีี
ลัังกา เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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กำำ�ลังั พููดถึึงประเทศเล็็ก ๆ ที่่�ล้้อมรอบด้้ วยพื้้ �นที่่�น้ำำ ��ขนาดใหญ่่ซึ่ง่� ยากต่่อ
การเฝ้้าระวััง ทั้้�ง 23 ประเทศในโอเชีียเนีียมีีประชากรทั้้�งหมดประมาณ
10 ล้้ านคน ปาปัั วนิิวกิินีีมีีประชากรประมาณ 7 ล้้ านคน ที่่�เหลืืออีีก 22
ประเทศมีีจำำ�นวนประชากรเป็็ นหลัักหมื่่�นและมัักจะไม่่มีีศุลุ กากรหรืือ
องค์์กรตำำ�รวจขนาดใหญ่่หรืือตุุลาการที่่�แข็็งแกร่่ง ประเทศเหล่่านั้้�นทำำ�
หน้้ าที่่�อย่่างสุุดความสามารถ แต่่เมื่่�อคุุณมีีองค์์กรที่่�มีีการขนส่่งยาเสพ
ติิดขนาดใหญ่่ เช่่น กลุ่่�มซิินาลััวอยู่่�ฝั่่� งหนึ่่�ง หรืือกลุ่่�มอั้้�งยี่่�อยู่่�อีีกฝั่่� งหนึ่่�ง
ความสามารถของประเทศในการต่่อต้้ านกลุ่่�มเหล่่านี้้ �ก็็เป็็ นไปได้้ ยาก สิ่่�ง
ที่่�เราต้้ องการทำำ�คืือการทำำ�งานร่่วมกัับประเทศเหล่่านั้้�นเพื่่�อช่่วยพวกเขา
ในเรื่่�องการปกครองที่่�ดีี ความโปร่่งใส เสถีียรภาพ ทั้้�งหมดนี้้ �
ฟอรัั ม: นอกจากจะช่่วยให้้ หมู่่�เกาะแปซิิฟิิกเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
ต่่อสู้้�กัับยาเสพติิดแล้้ ว ความพยายามเหล่่านี้้ �จะช่่วยภููมิิภาคในวงกว้้ าง
ขึ้้ �นได้้ อย่่างไร
พล.ร.ต. เฮย์์ ส: ผมคิิดว่่าเมื่่�อประเทศเหล่่านั้้�นเป็็ นพัันธมิิตรกัันจะทำำ�ให้้
กิิจกรรมผิิดกฎหมายเกิิดขึ้้ �นได้้ ยากขึ้้ �น คุุณต้้ องสร้้ างโครงการเฝ้้าระวัังใน
พื้้ �นที่่�ใกล้้ เคีียง ซึ่่ง� จะรวมพื้้ �นที่่�ใกล้้ เคีียงเข้้ าด้้ วยกััน คุุณทำำ�ให้้ อาชญากร

ทำำ�กิิจกรรมของพวกเขาได้้ ยากขึ้้ �น และนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�เราพยายามทำำ�ใน
ระดัับภูมิู ิภาค ประเทศเหล่่านี้้ �บางประเทศมีีความสามารถมากกว่่า
ประเทศอื่่�น แต่่เราต้้ องการยกระดัับการทำำ�งานของทุุกประเทศ เพื่่�อ
ให้้ สามารถขััดขวางกิิจกรรมผิิดกฎหมายได้้ นั่่�นเป็็ นคำำ�สั่่ง� ที่่�ยึดึ หลัักกฎ
เกณฑ์์ ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งที่่�ทุกุ ประเทศรวมถึึงจีีนได้้ รัับประโยชน์์ในช่่วง 20,
30 หรืือ 40 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา เราต้้ องการให้้ ประเทศเหล่่านี้้ �ช่่วยรัักษาความ
สามารถของตน เพื่่�อยกระดัับผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศและ
ยกระดัับมาตรฐานการดำำ�รงชีีวิิตของตน โดยการมีีการปกครองที่่�ดีีและ
มีีความสามารถในการผลัักกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมายออกไป ซึ่่ง� นี่่�คืือส่่วน
หนึ่่�งของอำำ�นาจอธิิปไตยขั้้�นพื้้ �นฐานอย่่างแท้้ จริิง ประเทศเหล่่านี้้ �บาง
ประเทศกำำ�ลังั มองหาความช่่วยเหลืือ และเรากำำ�ลังั พยายามช่่วยพวกเขา
ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ มีีอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง เป็็ นการสร้้ างโอกาสทาง
เศรษฐกิิจสำำ�หรัับทุกุ คน
ฟอรัั ม: การบริิ โภคและการเสีียชีีวิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจากการใช้้ ยาเกิินขนาด
ซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้ องกัับเฟนทานิิลกลายเป็็ นพาดหััวข่่าวจำำ�นวนมาก สิ่่�งนี้้ �ได้้
เปลี่่�ยนแปลงภารกิิจของกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจร่่วมตะวัันตกอย่่างไร
พล.ร.ต. เฮย์์ ส: เรามีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากการใช้้ ยาเกิินขนาดประมาณ
70,000 รายต่่อปีี ในสหรััฐอเมริิ กา ซึ่่ง� เป็็ นจำำ�นวนที่่�มหาศาล เราสููญ
เสีียทหารประมาณ 55,000 นายในสงครามเวีียดนาม จากทั้้�งหมด
ในสงครามครั้้�งนั้้�น และเราสููญเสีีย 70,000 คนต่่อปีี ในสหรััฐอเมริิ กา
เนื่่�องจากใช้้ ยาเกิินขนาด ซึ่่ง� ไม่่ใช่่เพราะเฟนทานิิลทั้้�งหมด ประมาณ
ครึ่่�งหนึ่่�งเกิิดจากโอปิิ ออยด์์ (รวมถึึงเฟนทานิิล) สิ่่�งที่่�เราได้้ เห็็นในช่่วง
หลายปีี ที่่�ผ่า่ นมาคืือ มีีการใช้้ เฟนทานิิลเป็็ นยาทางเลืือกมากขึ้้ �น แต่่ยังั
มีีกลุ่่�มอาชญากรบางกลุ่่�มที่่�ผลิติ ยาอื่่�น ๆ ด้้ วยเฟนทานิิลเพื่่�อใช้้ เสพหรืือ
เพื่่�อความตื่่�นตััว ซองน้ำำ ��ตาลหนึ่่�งซองอาจบรรจุุยาชนิิดนี้้ �ได้้ ประมาณ
100 โดส แต่่กับั เฟนทานิิล คุุณกำำ�ลังั พููดถึึงปริิ มาณเพีียงเล็็กน้้ อย
ซึ่่ง� สามารถผลิิตได้้ ในราคาถููก และได้้ ส่ว่ นต่่างกำำ�ไรที่่�สูงู ขึ้้ �นอย่่างมาก
โดยผลิิตได้้ ง่า่ ยกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับโคเคนและเฮโรอีีน คุุณสามารถใช้้
จิินตนาการและนึึกภาพได้้ เลยว่่า "มีีใบโคคาปลููกอยู่่�ที่่�นั่่น� มีีต้้ นฝิ่่� นปลููก
อยู่่�ที่่�นั่่น� " และคุุณสามารถกำำ�หนดเป้้าหมายไปที่่�สิ่่ง� นั้้�น เพื่่�อถอนรากถอน
โคนและกำำ�จััดห่่วงโซ่่อุปุ ทานได้้ เฟนทานิิลเป็็ นสารเคมีีบริิ สุทธิ์์
ุ � เฟนทา
นิิลผิิดกฎหมายที่่�ใช้้ ในสหรััฐฯ ส่่วนใหญ่่ผลิติ ในประเทศจีีน แต่่เรากำำ�ลังั
เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงของปริิ มาณอย่่างเห็็นได้้ ชัดั ว่่ามีีการผลิิตในเม็็กซิิโก
และข้้ ามพรมแดนมาถึึงเรา ... ดัังนั้้�นสำำ�หรัับเราในฐานะกองกำำ�ลังั เฉพาะ
กิิจ เฟนทานิิลเป็็ นสิ่่�งที่่�ยากในการจัับกุมุ เนื่่�องจากวิิธีีในการผลิิต การ
ขายบนเครืือข่่ายเปิิ ดและเว็็บมืืด อีีกทั้้�งผู้้�คนมัักจะใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั ใน
การซื้้ �อ สิ่่�งที่่�เราพยายามจะสร้้ างผลกระทบมากขึ้้ �นคืือการดููที่่�เครืือข่่าย
และระบุุว่า่ ใครคืือตััวร้้าย ระบุุการส่่งสิินค้้ าล่่วงหน้้ าที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการ
ผลิิตเฟนทานิิล รวมถึึงความเชื่่�อมโยงที่่�มีีกับั การฟอกเงิินและกิิจกรรม
อื่่�น ๆ ซึ่่ง� เป็็ นแนวทางของเครืือข่่ายเสีียมากกว่่า
ฟอรัั ม: คุุณต้้ องการเน้้ นไปที่่�สิ่่ง� ใดอีีกบ้้ างเกี่่�ยวกัับภารกิิจของกองกำำ�ลังั
เฉพาะกิิจร่่วมตะวัันตก
พล.ร.ต. เฮย์์ ส: เราร่่วมมืือกัับหน่่วยงานและประเทศอื่่�น ๆ อีีก

ภาพประกอบนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงเฟนทานิิล 2 มิิลลิิกรััม ซึ่่�งเป็็นปริิมาณที่่�อาจทำำ�ให้้เสีี ยชีีวิติ
ได้้ในคนส่่ วนใหญ่่ สำำ�นักั งานปราบปรามยาเสพติิดสหรััฐฯ

มากมายเพื่่�อปกป้้องชาติิของเราและพลเมืืองของประเทศอื่่�น ๆ การ
ทำำ�งานหนัักและการวััดผลกระทบของเราอาจใช้้ เวลาหลายปีี เนื่่�องจาก
ต้้ องใช้้ ความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อขััดขวางเครืือข่่ายหรืือช่่วยให้้
ประเทศพัันธมิิตรพััฒนาศัักยภาพของตน นี่่�จึงึ ถืือว่่าเป็็ นภารกิิจที่่�มีี
เกีียรติิ แม้้ บางครั้้�งการทำำ�งานในสายงานนี้้ �จะต้้ องพบเจอกัับความผิิด
หวััง แต่่เราจะสู้้�ต่่อไป เครืือข่่ายอาชญากรรมมีีการปรัับตัวั และมีีแหล่่ง
ข้้ อมููลมากมาย ความพยายามในการต่่อต้้ านพวกเขาเหล่่านี้้ �เกิิดขึ้้ �น
มาหลายทศวรรษหรืืออาจถึึงศตวรรษ ซึ่่ง� ก็็เหมืือนกัับยาเสพติิด คุุณไล่่
ตามหายาชนิิดหนึ่่�งส่่วนผู้้�คนก็็พบยาชนิิดอื่่�น ๆ และการก้้ าวสู่่�ยาเสพ
ติิดแบบสารเคมีีเท่่านั้้�นคืือแนวโน้้ มที่่�น่า่ กัังวล เมื่่�อคุุณมีีกััญชา คุุณจะ
เห็็นสถานที่่�ที่่�ใช้้ ในการปลููก ต้้ นฝิ่่� นสำำ�หรัับโอปิิ ออยด์์และเฮโรอีีน คุุณ
ก็็เห็็นสถานที่่�ที่่�ใช้้ ปลููก เช่่นเดีียวกัับโคเคนและใบโคคา เมื่่�อสิ่่�งหล่่า
นั้้�นเป็็ นเพีียงสารเคมีี จึึงทำำ�ให้้ เกิิดความซัับซ้้อนอย่่างมาก เพราะบาง
คนสามารถหาโกดัังที่่�ใดสัักแห่่ง และหากพวกเขาสามารถเข้้ าถึึงสาร
เคมีีได้้ พวกเขาก็็สามารถผลิิตยาเสพติิดสัังเคราะห์์ได้้ นี่่�จึงึ เป็็ นงาน
ที่่�ท้้าทาย ความฉลาด ความคิิดสร้้ างสรรค์์ และทรััพยากรของกลุ่่�ม
อาชญากรเหล่่านี้้ �ค่่อนข้้ างน่่าทึ่่�ง พวกเขากำำ�ลังั ใช้้ ทุกุ อย่่างตั้้�งแต่่เรืือ
แบบกึ่่�งน้ำำ �� เทคโนโลยีีขั้้�นสููง ไปจนถึึงการต่่อต้้ านการสอดแนม พวก
เขาจึึงเป็็ นหน่่วยงานที่่�มีีความสามารถที่่�จะต้้ องไล่่ล่า่ แต่่ท้้ายที่่�สุดุ แล้้ ว
ทุุกคนในกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจ ซึ่่ง� มีีการผสมผสานระหว่่างพลเรืือน
ทหารประจำำ�การปกติิและกองหนุุน ผู้้�รัับเหมา หน่่วยงานข่่าวกรอง
หน่่วยงานสืืบสวน เชื่่�ออย่่างแท้้ จริิงว่่าเรากำำ�ลังั ปกป้้องประเทศของ
เรา เรามองว่่าเป็็ นเกีียรติิที่่�ได้้ รัับใช้้ ประเทศของเรา ที่่�ได้้ เป็็ นผู้้�คุ้้�มครอง
ประเทศของเราเช่่นเดีียวกัับพันั ธมิิตรของเรา ดัังนั้้�น โอกาสดัังกล่่าวจึึง
มีีความหมายต่่อเราและทำำ�ให้้ เรามีีจุุดประสงค์์ในการทำำ�งาน ถืือว่่าเป็็ น
สิิทธิิพิิเศษที่่�ได้้ ทำำ�งานและทำำ�ภารกิิจนี้้ � และได้้ รู้้�ว่า่ พวกเราหลายคนมีี
ครอบครััวหรืือเพื่่�อนที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากยาเสพติิดรวมถึึงการใช้้ ยา
เกิินขนาด ซึ่่ง� เป็็ นแรงจููงใจให้้ เรามุ่่�งมั่่�นทำำ�งาน ทั้้�งยัังเป็็ นสิ่่�งที่่�เชื่่�อมโยง
เรากัับพันั ธมิิตรของเราเข้้ าด้้ วยกััน o
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การเปิิ ด
ช่่ องทาง
ส่่งกำำ�ลัังบำำ�รุุง
ข้้อตกลงระหว่่างสหรััฐฯ และประเทศ
พัันธมิิตรในการจััดหาและการบริิการ
ต่่างฝ่่าย ทำำ�ให้้ภารกิิจเป็็นไปอย่่างคล่่องตััว
นายฟิิ ลิิป เจ. วาเลนติิ

รืือของกองทััพเรืือพัันธมิิตรที่่�ได้้ รัับความเสีียหายถููกลากข้้ าม
มหาสมุุทรแปซิิฟิิกจากสหรััฐฯ กลัับไปยัังท่่าเรืือต้้ นทาง กองทััพ
เรืือสหรััฐฯ ทำำ�การส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุงทางทะเลให้้ แก่่เรืือของกองทััพ
เรืือพัันธมิิตร โดยเติิมน้ำำ ��มัันเชื้้ �อเพลิิง กระสุุน อะไหล่่ และอาหาร
เคซีี-10 ของกองทััพอากาศสหรััฐฯ เติิมน้ำำ ��มัันเชื้้ �อเพลิิงให้้ แก่่
อากาศยานพัันธมิิตร 3 ลำำ�ที่่�ความสููง 30,000 ฟุุต (ประมาณ 9
กิิโลเมตร) ประเทศพัันธมิิตรประเทศหนึ่่�งประสบกัับแผ่่นดิินไหวรุุนแรงที่่�
ก่่อให้้ เกิิดความเสีียหายและการทำำ�ลายครั้้�งใหญ่่ จึึง “จ้้ าง” อากาศยาน
ของกองทััพสหรััฐฯ เพื่่�อเสริิ มกำำ�ลังั กองทััพอากาศของประเทศ ในการ
จััดหาสิ่่�งของบรรเทาภััยพิิบัติั แิ ละการขนส่่งกำำ�ลังั ทหาร กองทััพเรืือ
สหรััฐฯ ปฏิิบัติั กิ ารค้้ นหาและกู้้�ซากเครื่่�องบิิน เพื่่�อค้้ นหาอากาศยาน
และนัักบิินของประเทศพัันธมิิตร ซึ่่ง� ทั้้�งสองสููญหายไปในทะเลในจุุด
ที่่�ไม่่ทราบตำำ�แหน่่ง สหรััฐฯ ดำำ�เนิินการฝึึ กร่่วมกัับพันั ธมิิตรต่่างชาติิใน
ประเทศนั้้�น และทั้้�งสองฝ่่ายรวมข้้ อกำำ�หนดของรถเช่่าของตนเข้้ าด้้ วย
กัันเพื่่�อให้้ ได้้ ส่ว่ นลดด้้ านปริิ มาณ รวมทั้้�งเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการแข่่งขัันกัันใน
ตลาดรถเช่่า จึึงทำำ�ให้้ ราคาของทั้้�งสองประเทศสููงขึ้้ �น
สถานการณ์์ที่่�หลากหลายและดููเหมืือนไม่่เกี่่�ยวข้้ องเหล่่านี้้ �มีีสิ่่�งใด
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เหมืือนกัันบ้้ าง ทั้้�งหมดนี้้ �เป็็ นไปได้้ ด้้วยความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและ
การบริิ การต่่างฝ่่ายระหว่่างสหรััฐฯ กัับประเทศพัันธมิิตรที่่�มีีการแลก
เปลี่่�ยนสิินค้้ าและบริิ การด้้ วย
ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิการต่่างฝ่่ายเป็็ นความตกลง
ทวิิภาคีีระหว่่างกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ และกระทรวงกลาโหมของ
ประเทศพัันธมิิตร ซึ่่ง� มอบอำำ�นาจตามกฎหมายที่่จำ� �ำ เป็็ นให้้ กองทััพสหรััฐฯ
เพื่่อ� มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุนุ ส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุงซึ่่ง� กัันและกัันกัับประเทศที่่�
สหรััฐฯ จััดทำำ�ความตกลงด้้ วย ตลอดเดืือนมกราคม พ.ศ. 2562 สหรััฐฯ
ได้้ ทำ�ำ ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิการต่่างฝ่่ายร่่วมกัับ 119
ประเทศและองค์์กรทั่่�วโลก รวมถึึงองค์์การสหประชาชาติิและ 16
ประเทศหรืือหน่่วยงานในภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิก
หากไม่่มีีความตกลงนี้้ � กองทััพสหรััฐฯ จะมีีวิิธีีการที่่�จำำ�กัดั ในการ
จััดหาการสนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์ รวมถึึงบริิ การ
จากกองทััพและรััฐบาลของประเทศพัันธมิิตร โดยทั่่�วไป กองทััพสหรััฐฯ
สามารถให้้ การสนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์ และบริิ การ
ให้้ แก่่พันั ธมิิตรต่่างชาติิผ่า่ นโครงการขายยุุทโธปกรณ์์ทางทหารเท่่านั้้�น
ซึ่่ง� เป็็ นไปตามกระบวนการที่่�ละเอีียดคล้้ ายกัับการวางแผนปฏิิบัติั กิ าร

การผ่่านรััฐบััญญััติกิ ารสนัับสนุนุ ซึ่่ง� กัันและกัันของนาโตในทศวรรษ
1970 (พ.ศ. 2513-2522) ซึ่่ง� ในที่่�สุดุ ก็็ได้้ พัฒ
ั นาไปเป็็ นโครงการ
ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การต่่างฝ่่ายในปัั จจุบัุ นั ต่่าง
จากโครงการขายยุุทโธปกรณ์์ทางทหาร ธุุรกรรมของความตกลงนี้้ �ห้้ าม
การแลกเปลี่่�ยนบริิ การและสิ่่�งของด้้ านกลาโหมที่่�สำำ�คัญ
ั รวมทั้้�งจำำ�กัดั
สิ่่�งของและบริิ การที่่�ได้้ รัับอนุุญาตให้้ อยู่่�ในวงที่่�แคบลง อย่่างไรก็็ตาม
แม้้ จะพิิจารณาถึึงข้้ อจำำ�กัดั ของสิ่่�งที่่�สามารถซื้้ �อและขายได้้ แต่่ความ
ตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การต่่างฝ่่ายก็็มอบสิ่่�งของและบริิ การ
ที่่�หลากหลาย ซึ่่ง� กองทััพสหรััฐฯ สามารถขายและจััดซื้้ �อจากกองทััพของ
ประเทศพัันธมิิตรได้้ รายการนี้้ �หมายรวมถึึงสิ่่�งของทั่่�วไป เช่่น อาหาร
น้ำำ �� เสื้้ �อผ้้ า และที่่�พักั การขนส่่งที่่�รวมถึึงการเคลื่่�อนย้้ ายทางอากาศ
ปิิ โตรเลีียม น้ำำ ��มััน น้ำำ ��มัันหล่่อลื่่�น บริิ การสื่่�อสารที่่�มีีและไม่่มีีการรัักษา
ความปลอดภััย บริิ การทางการแพทย์์ และกระสุุนล้้ วนได้้ รัับอนุุญาต
นอกจากนี้้ �ยัังครอบคลุุมถึึงการสนัับสนุนุ ปฏิิบัติั กิ ารในฐานทััพ บริิ การ
จััดเก็็บและการใช้้ สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก บริิ การฝึึ กอบรม อะไหล่่ ชิ้้ �น
ส่่วน บริิ การซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษา บริิ การปรัับเทีียบ และบริิ การ
ท่่าเรืือ ที่่�ดีีที่่�สุดุ คืือการแลกเปลี่่�ยนการสนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง
สิ่่�งอุุปกรณ์์ และบริิ การทุุกประเภทเหล่่านี้้ �อาจกระทำำ�ได้้ บนพื้้ �นฐานของ
การแลกเปลี่่�ยนซึ่่ง� กัันและกััน
นอกเหนืือจากความหลากหลายของสิ่่�งของและบริิ การที่่�สามารถ
แลกเปลี่่�ยนได้้ ทุกุ ที่่�ในโลกแล้้ ว โครงการความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหา
และการบริิ การต่่างฝ่่ายมีีคุุณสมบััติที่ิ ่�น่า่ สนใจหลายประการ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
โครงการนี้้ �กลายเป็็ นสื่่�อกลางสนัับสนุนุ การส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุงที่่�พึงึ ประสงค์์
สำำ�หรัับกองทััพสหรััฐฯ และกองทััพของประเทศพัันธมิิตร ข้้ อดีีเหล่่านี้้ �
ประกอบไปด้้ วย
• ธุรกรรมความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การต่างฝ่ ายเกือบ
ทังหมด
้
สามารถท�ำได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มความตกลงดังกล่าวหน้ า
เดียวที่ตกลงร่วมกัน ซึง่ ตรงไปตรงมาและเข้ าใจง่าย ท�ำหน้ าที่เป็ น
ทังเอกสารการสั
้
ง่ ซื้อและการรับ อีกทังยั
้ งใช้ เป็ นใบแจ้ งหนี้ที่ส่ง
สัญญาณไปยังฝ่ ายผู้รับว่าจะมีก�ำหนดช�ำระเงินแก่ฝ่ายผู้จดั หา
ภายใน 60 วัน ตังแต่
้ ค�ำสัง่ ความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการ
สมาชิิกหน่่ วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ โบกมืือให้้ สมาชิิกหน่่ วยยามฝั่่�งสาธารณรััฐเกาหลีีบนเรืือ
ลีีชองโฮที่่กำ� �ลัั
ำ งแล่่ นผ่่ านไป หลัังจากการฝึึ กฝนร่่ วมกัันค้้ นหาและช่่ วยเหลืือในระหว่่ าง
บริ การต่างฝ่ าย อนุญาตให้ ฝ่ายผู้รับชะลอการช�ำระเงินค่าสินค้ า
การฝึึ กซ้้ อมสร้้ างขีีดความสามารถในทะเลจีีนตะวัันออกเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ.
และบริ การได้ มากถึง 60 วันหลังจากได้ รับใบแจ้ งหนี้จากฝ่ ายผู้
2562 จ.อ. แมทธิิว มาซััสชิิ/หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิกา
จัดหา ความตกลงนี้ยงั ท�ำหน้ าที่คล้ ายกับบตั รเครดิตปลอดดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การต่าง
อย่่างรอบคอบมากกว่่าการวางแผนอย่่างเร่่งด่่วน กระบวนการโครงการ
ฝ่ ายต้ องช�ำระเงินเต็มจ�ำนวนเมื่อครบก�ำหนด ต่างจากบัตรเครดิตที่
ขายยุุทโธปกรณ์์ทางทหารแก่่ต่า่ งประเทศมีีความซัับซ้้อนและถี่่�ถ้้วน แต่่
อนุญาตให้ ผ้ กู ้ ช�ำ
ู ระเงินขันต�่ำแทนจ�ำนวนเงิ
้
นเต็มจ�ำนวน
เมื่่�อเวลาผ่่านไปโครงการนี้้ �ได้้ รัับการพิิสูจน์
ู ์แล้้ วว่่าขาดความยืืดหยุ่่�นใน
• ข้ อแตกต่างจากการจัดซื้อส่วนใหญ่ที่จ�ำเป็ นต้ องท�ำธุรกรรมเงินสด
การตอบสนองต่่อความต้้ องการฉุุกเฉิิน โครงการขายยุุทโธปกรณ์์ทาง
ความตกลงนี้อนุญาตให้ ฝ่ายผู้จดั หาเลือกช�ำระคืนผ่านหนึง่ ในสาม
ทหารสามารถมอบบริิ การและสิ่่�งของด้้ านกลาโหมที่่�สำำ�คัญ
ั เช่่น เรืือ
วิธี คือ
∎ การชำำ�ระคืืนเป็็ นเงิิน: เงิินสด เช็็ค การโอนเงิินผ่่านเครืือข่่าย
เครื่่�องบิินปีี กติิดและปีี กหมุุน อาวุุธนำำ�วิิถีีความแม่่นยำำ�สูงู ปืื นไรเฟิิ ล
ธนาคาร หรืือโอนเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ตอร์์ ปิิโด และปืื นใหญ่่ และที่่�สำำ�คัญ
ั โครงการขายยุุทโธปกรณ์์ทางทหาร
∎ การแทนที่่�ในรูู ปแบบใดรูู ปแบบหนึ่่�ง (เรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า
เป็็ นเหมืือนถนนเดิินรถทางเดีียว ในขณะที่่�สหรััฐฯ สามารถจััดหาการ
ธุุรกรรมแลกเปลี่่�ยน): ฝ่่ายผู้้�รัับจะตอบแทนการสนัับสนุนุ ด้้ าน
สนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์ และบริิ การให้้ แก่่พันั ธมิิตร
การส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์ และบริิ การที่่�ได้้ รัับจากฝ่่ายผู้้�
ผ่่านโครงการขายยุุทโธปกรณ์์ทางทหาร แต่่ไม่่ได้้ รัับการจััดหาดัังกล่่าว
จััดหา ด้้ วยสิ่่�งของที่่�มูลู ค่่าเท่่ากัันในลัักษณะที่่�เหมืือนกัันอย่่าง
จากพัันธมิิตรในโครงการนี้้ �ได้้
มีีนััยสำำ�คัญ
ั กัับการสนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์
ความต้้ องการให้้ มีีความยืืดหยุ่่�นซึ่่ง� จำำ�เป็็ นในการตอบสนองความ
และบริิ การที่่�ได้้ รัับ เช่่น หากสหรััฐฯ จััดหาเชื้้ �อเพลิิงดีีเซล 100
ต้้ องการฉุุกเฉิินบนพื้้ �นฐานของการแลกเปลี่่�ยนซึ่่ง� และกััน ส่่งผลให้้ เกิิด
IPD FORUM

55

แกลลอน (ประมาณ 370 ลิิตร) ให้้ แก่่พันั ธมิิตร พัันธมิิตรจะ
จ่่ายคืืนให้้ สหรััฐฯ ด้้ วยเชื้้ �อเพลิิงดีีเซล 100 แกลลอน (ประมาณ
370 ลิิตร) ภายในวัันที่่�กำำ�หนดไว้้ ล่ว่ งหน้้ า
∎ การแลกเปลี่่�ยนมููลค่่าเท่่ากััน: ฝ่่ายผู้้�รัับตอบแทนการสนัับสนุน
ุ
ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์ และบริิ การที่่�ได้้ รัับด้้วยการ
สนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์ และบริิ การที่่�มีีมูลู ค่่า
เท่่ากััน ต่่อจากตััวอย่่างข้้ างต้้ น สหรััฐฯ จััดหาเชื้้ �อเพลิิงดีีเซล 100
แกลลอน (ประมาณ 370 ลิิตร) มููลค่่า 500 ดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 16,000 บาท) ให้้ แก่่พันั ธมิิตร และพัันธมิิตรได้้ ชำำ�ระ
คืืนธุุรกรรมดัังกล่่าวด้้ วยอาหารมููลค่่า 500 ดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 16,000) ให้้ แก่่สหรััฐฯ
• สหรัฐฯ และพันธมิตรตกลงที่จะเรี ยกเก็บเงินซึง่ กันและกันในราคา
เดียวกับที่กองก�ำลังของตนเองจ่าย โดยไม่มีการเพิ่มราคาหรื อค่า
ธรรมเนียมเพิ่มเติม ในทางปฏิบตั ิ นี่หมายความว่าหากราคาน�้ำมัน
เชื้อเพลิงหนึง่ แกลลอน (ประมาณ 3.7 ลิตร) ของสหรัฐฯ เท่ากับ
3 ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 95 บาท) สหรัฐฯ สามารถเรี ยกเก็บ
เงินจากพันธมิตรได้ เพียง 3 ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 95 บาท)
เท่านัน้ ภายใต้ โครงสร้ างนี้ ฝ่ ายจัดหาจะไม่ท�ำเงินหรื อสูญเสียเงิน
จากธุรกรรมความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การต่างฝ่ าย
ท�ำให้ รายได้ จากธุรกรรมเหล่านันเป็
้ นกลาง
• จากการที่ความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การต่างฝ่ าย
ช่วยให้ ให้ พนั ธมิตรสามารถซื้อการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทาง
ทะเล บริ การเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ และบริ การเติมเชื้อเพลิงทาง
ทะเลจากกองทัพสหรัฐฯ ได้ ความตกลงดังกล่าวจึงท�ำหน้ าที่เสมือน
เป็ นการสนับสนุนก�ำลังส�ำหรับกองทัพพนั ธมิตร ในการใช้ งานนี้
ค�ำว่าสนับสนุนก�ำลังหมายถึง สิง่ ที่ช่วยให้ กองก�ำลังทหารได้ รับ
ความสามารถที่ตนไม่มี หรื อขยายความสามารถที่มีอยูโ่ ดยไม่ต้อง
ลงทุนในบุคลากร อุปกรณ์ และโครงสร้ างพื้นฐานที่สอดคล้ องกัน

ในแง่ของการปฏิบตั ิจริ ง ประเทศพันธมิตรขนาดเล็กไม่จ�ำเป็ นต้ อง
จัดหาอากาศยานที่สามารถเคลื่อนย้ ายทางอากาศได้ เพราะความ
สามารถดังกล่าวและความสามารถอื่น ๆ สามารถจัดซื้อได้ จาก
สหรัฐฯ โดยใช้ ความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การต่างฝ่ าย
• ข้ อดีสุดท้ ายของความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การ
ต่างฝ่ ายคือ แม้ วา่ ข้ อตกลงจะมีระยะเวลาที่ไม่ก�ำหนดตายตัว ซึง่
หมายความว่าไม่มีวนั หมดอายุ แต่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถยกเลิก
ความตกลงดังกล่าวได้ โดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า
หกเดือน สิทธิในการยกเลิกนี้หมายความว่า หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่
พึงพอใจกับความตกลง ฝ่ ายนัน้ ๆ สามารถยกเลิกได้ โดยไม่มีคา่ ใช้
จ่าย ทังนี้
้ จากประมาณ 115 ประเทศและองค์กรที่สหรัฐฯ ได้ จดั
ท�ำความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การต่างฝ่ ายด้ วย ไม่เคย
มีการยกเลิก
บางประเทศลัังเลที่่จ� ะจััดทำำ�ความตกลงนี้้ �กัับสหรััฐฯ เนื่่อ� งจากคิิดว่่า
ความตกลงดัังกล่่าวไม่่ได้้ เป็็ นความตกลงจริิง ๆ กล่่าวง่่าย ๆ คืือ ความ
ตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิการต่่างฝ่่าย เป็็ นความตกลงระหว่่าง
ประเทศจำำ�นวนเก้้ าหน้้ าที่่มีีผ
� ลผููกพัันทางกฎหมาย ซึ่ง่� ระบุุว่า่ ภายใต้้
สถานการณ์์และข้้ อจำำ�กัดั ใดบ้้ างที่่ก� องทััพสหรััฐฯ และประเทศพัันธมิิตร
อาจให้้ การสนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุงซึ่ง่� กัันและกัันได้้ ตรงกัันข้้ าม
กัับความเข้้ าใจบางประการ ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิการ
ต่่างฝ่่ายไม่่ใช่่สนธิิสัญ
ั ญากลาโหมร่่วมกััน สถานะของข้้ อตกลงกองกำำ�ลังั
หรืือข้้ อตกลงกองกำำ�ลังั เยืือน ความตกลงนี้้ �ไม่่ผูกู มััดหรืือบัังคัับประเทศ
พัันธมิิตรในสงคราม ปฏิิบัติั กิ าร หรืือการฝึึ กซ้้ อมของสหรััฐฯ ความตกลง
ว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิการต่่างฝ่่ายไม่่อนุุญาตให้้ สหรััฐฯ ประจำำ�การ
กำำ�ลังั ทหาร เรืือ หรืืออากาศยานในประเทศพัันธมิิตร และไม่่ได้้ ให้้ สิทธิ
ิ ใิ ด ๆ
ในการเข้้ าสู่่�พรมแดนทางบกหรืือน่่านน้ำำ ��ของประเทศพัันธมิิตร ความ
ตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิการต่่างฝ่่ายไม่่ได้้ สร้้างภาระผููกพัันตาม
สััญญาในการให้้ การสนัับสนุนุ ด้้ านการส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุงคล้้ ายกัับลักั ษณะ

นายอะลิิสแตร์์ ซูู น ทัันตแพทย์์ ประจำำ�แปซิิฟิิกแองเจิิลและหััวหน้้ าฝููงบิินของกองทััพอากาศ
ออสเตรเลีีย (กลาง) และ ร.อ. วาสิิ ติิ เกป จากกองทััพปาปััวนิิวกิินีี (ขวา) พููดคุุยถึึงการรัักษาที่่�เมืือง
เล ประเทศปาปััวนิิวกิินีี เมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 จ.อ. เจริิลินิ ควิินทานิิลลา/กองทััพอากาศสหรััฐฯ
56

IPD FORUM

พ.อ. เปองิิรััน อััซมาลีี บิิน เปองิิรััน ฮาจิิ โมฮััมมััด ซััลเละฮ์์ แห่่ งกองทััพบรูู ไน
(ขวา) และ พ.อ. บอยด์์ มิิลเลอร์์ แห่่ งพรรคนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ รัับทราบการขาย
กระสุุ นครั้้�งแรก ซึ่่�งอำ�ำ นวยความสะดวกโดยความตกลงว่่ าด้้ วยการจััดหาและ
การบริิการต่่ างฝ่่ายระหว่่ างสองกองทััพที่่�สนามบิินนานาชาติิบรููไน เมื่่อ� เดืือน
ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ส.อ. คามิิลโล พาโรดีี/พรรคนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก

เฮลิิคอปเตอร์์ เอ็็มเอช-60เอส ซีีฮอว์์ ก ทำำ�การส่่ งกำำ�ลัังบำำ�รุุงในแนวดิ่่ง� กลางทะเลเมื่่อ� เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562

พลทหารเรืื อ ดาร์์ เรน นิิวเวล/กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

ของสััญญาจััดซื้้ �อจััดจ้้ าง แต่่พันั ธมิิตรตกลงที่่จ� ะ “ทำำ�ทุกุ วิิถีีทาง” ในการ
ทางอากาศหรืือการขายเชื้้ �อเพลิิงในปริิ มาณมาก) และต้้ องการ
ปฏิิบัติั ติ ามคำำ�ขอการสนัับสนุนุ ที่่ส� อดคล้้ องกัับ “กฎหมาย ระเบีียบ และ
ให้้ ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การต่่างฝ่่ายมีีผลบัังคัับใช้้
นโยบายภายในประเทศ”
(มีีผลผููกพัันทางกฎหมาย) อย่่างไร เมื่่�อทั้้�งสองฝ่่ายบรรลุุความตกลงของ
กระบวนการในการเข้้ าสู่่�ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการ
ข้้ อความดัังกล่่าว และมีีการประสานงานกัับกระทรวงการต่่างประเทศ
บริิ การต่่างฝ่่ายกัับสหรััฐฯ นั้้�นตรงไปตรงมา แต่่โดยทั่่�วไปแล้้ วจะใช้้ เวลา และกลาโหมของสหรััฐฯ ถึึงข้้ อตกลงดัังกล่่าวแล้้ ว ซึ่่ง� ทั้้�งสองหน่่วยงาน
12-18 เดืือนในการดำำ�เนิินการให้้ แล้้ วเสร็็จ โดยจะเกี่่�ยวข้้ องกัับรััฐสภา จะต้้ องอนุุมัติั ภิ าษาของข้้ อความด้้ วย จากนั้้�นสองฝ่่ายจึึงระบุุผู้้�ลงนาม
สหรััฐฯ กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ และคณะเสนาธิิการร่่วมของ
สถานที่่�และวัันที่่�ที่่�จะมีีการลงนาม รวมถึึงระดัับขอบเขตการรายงานข่่าว
สหรััฐฯ รวมถึึงกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก ขั้้�น
กิิจการสาธารณะที่่�ต้้องการ
ตอนแรกหลัังจากได้้ รัับการอนุุมัติั ริ ะหว่่างหน่่วยงานทั้้�งหมดของสหรััฐฯ
• ข้ อดีของการจัดท�ำความตกลงว่าด้ วยการจัดหาและการบริ การ
คืือให้้ สถานทููตสหรััฐฯ นำำ�เสนอร่่างความตกลงต่่อกระทรวงการต่่าง
ต่างฝ่ ายชัดเจนและมีนยั ส�ำคัญตามที่สรุปไว้ ด้านล่างนี้
ประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้ อง เมื่่�อกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่่างประเทศ
• ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถปฏิเสธค�ำร้ องขอการสนับสนุนได้
ของประเทศใดประเทศหนึ่่�งมีีเวลาเพีียงพอที่่�จะทบทวนความตกลงที่่�
วิิธีีชำำ�ระเงิินที่่�ยืืดหยุ่่�น
เสนอแล้้ ว กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกจะส่่ง
• ความสะดวกในการสัง่ ซื้อที่ต้ องใช้ เพียงแบบฟอร์ มการสัง่ ซื้อหน้ า
ผู้้�แทนไปยัังประเทศพัันธมิิตรเพื่่�ออธิิบายความตกลงอย่่างละเอีียด
เดียว
ตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การต่่าง
• การช�ำระเงินไม่มีดอกเบี้ย 60 วันหลังจากได้ รับใบแจ้ งหนี้
ฝ่่าย รวมถึึงดำำ�เนิินการเจรจาต่่อรองความตกลงดัังกล่่าว แม้้ ว่า่ สหรััฐฯ
• ไม่มีข้ อจ�ำกัดทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากความตกลงว่าด้ วยการ
จะใช้้ ความพยายามที่่�สมเหตุุสมผล เพื่่�อทำำ�ทุกุ วิิถีีทางในการรองรัับ
จัดหาและการบริ การต่างฝ่ ายมีการใช้ งานทัว่ โลก
คำำ�ขอของพัันธมิิตร แต่่ประเทศต่่าง ๆ ได้้ รัับการสนัับสนุนุ ให้้ ตรวจดูู
• ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถยกเลิกด้ วยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภาษาของข้้ อความที่่�เสนอไปมากที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้ เนื่่�องจากการ
ล่วงหน้ าหกเดือน
เปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คัญ
ั ของภาษาอาจส่่งผลให้้ ความตกลงว่่าด้้ วยการ
จากผลประโยชน์์ทั้้ �งหมดของความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการ
จััดหาและการบริิ การต่่างฝ่่ายล่่าช้้ าหรืือไม่่ผ่า่ นการอนุุมัติั ิ อย่่างไรก็็ตาม บริิ การต่่างฝ่่าย ควบคู่่�กัับการที่่�ไม่่มีีข้้อเสีียต่่อฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งและไม่่มีี
พัันธมิิตรได้้ รัับมอบอำำ�นาจแต่่เพีียงผู้้�เดีียวในการตััดสิินใจในรายการ
วัันสิ้้ �นสุุดสััญญา จึึงมีีกรณีีที่่�น่า่ สนใจในการทำำ�ข้้อตกลงนี้้ � หากประเทศ
ต่่อไปนี้้ � ได้้ แก่่ การส่่งกำำ�ลังั บำำ�รุุง สิ่่�งอุุปกรณ์์ และบริิ การใดที่่�ต้้องการตััด ใดสนใจจััดทำำ�ความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การต่่างฝ่่ายกัับ
ออกจากการทำำ�ธุรุ กรรมความตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การต่่าง สหรััฐฯ หรืือเพีียงต้้ องการทราบข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือความ
ฝ่่าย ผู้้�ใดในรััฐบาลของประเทศมีีอำำ�นาจในการจััดทำำ�ร่่างความร่่วมมืือ ( ร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงที่่�มีีค่า่ นี้้ � เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกลาโหมประจำำ�ท้้องถิ่่�น
ข้้ อตกลงที่่�ขยายบทบััญญััติคิ วามตกลงว่่าด้้ วยการจััดหาและการบริิ การ ของสหรััฐฯ หรืือเจ้้ าหน้้ าที่่�ความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงสามารถให้้ ราย
ต่่างฝ่่ายเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับใช้้ ในสถานการณ์์เฉพาะ เช่่น การเติิมเชื้้ �อเพลิิง ละเอีียดเพิ่่�มเติิมและเริ่่� มกระบวนการได้้ o
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ฉลอง

25

ปีี

ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะ
อุุเอะ เพื่่อการศึึกษาด้้านความมั่่นคง

เดิินทางมายาวไกล

นางแมรี่่� มาร์์ โควิินโนวิิก/ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะ
อุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง
ภาพถ่่ายอนุุเคราะห์์โดยศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะ
อุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง

ศูู

ศููนย์์ ได้้เปลี่่ย� นชื่่�อเป็็นศููนย์์ เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการ
ศึึกษาด้้านความมั่่�นคงเมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม พ.ศ. 2558

นย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ าน
ความมั่่�นคง เฉลิิมฉลองการครบรอบ 25 ปีี ใน พ.ศ. 2563 ใน
ฐานะสถาบัันการศึึกษาของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ สำำ�หรัับผู้้�
บริิ หาร
นายแดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ วุุฒิิสมาชิิกสหรััฐฯ เรีียกร้้องให้้ มีีการ
พััฒนาศููนย์์เพื่่�อทำำ�ประโยชน์์ให้้ กับภู
ั มิู ิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ตามรอยความ
สำำ�เร็็ จของศููนย์์ศึกึ ษาด้้ านความมั่่�นคงของยุุโรป จอร์์ จ ซีี. มาร์์ แชล ซึ่่ง� ทำำ�
ประโยชน์์ให้้ แก่่ภูมิู ิภาคยุุโรป นายอิิโนะอุุเอะ ผู้้�ได้้ รัับเหรีียญเกีียรติิยศและ
เหรีียญตราหััวใจสีีม่่วงในสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง เป็็ นสมาชิิกสภาผู้้�แทน
ราษฎรและวุุฒิิสภาของฮาวายยาวนานกว่่า 53 ปีีจนกระทั่่�งถึึงแก่่กรรม
ใน พ.ศ. 2555
ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2537 ผู้้�บัญ
ั ชาการกองบััญชาการสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกในขณะนั้้�น (ปัั จจุบัุ นั รู้้�จัักกัันในนามผู้้�บัญ
ั ชาการ
กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก) ได้้ อนุุมัติั กิ ารจััดตั้้�งคณะ
ทำำ�งานศููนย์์กลางที่่�นำำ�โดย พ.อ. จิิมมี่่� แล็็กคีีย์์ ผู้้�ซึ่ง่� ภายหลัังดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการบริิ หารใน พ.ศ. 2540
สถาบัันนี้้ �ตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองโฮโนลููลูู รััฐฮาวาย ก่่อตั้้�งขึ้้ �นใน พ.ศ. 2538
เพื่่�อปลููกฝัั งความเข้้ าใจ ความร่่วมมืือ รวมถึึงศึึกษาประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับ
ความมั่่�นคงในหมู่่�ผู้้�แทนทางทหารและพลเรืือนของสหรััฐฯ รวมถึึงประเทศ
อื่่�น ๆ ในเอเชีียแปซิิฟิิก
อย่่างไรก็็ตามก่่อนการเปิิ ด ศููนย์์นี้้ �ใช้้ ชื่่�ออย่่างเป็็ นทางการว่่าศููนย์์
เอเชีียแปซิิฟิิกเพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง องค์์กรแห่่งนี้้ �เริ่่� มดำำ�เนิินงาน
ด้้ วยพนัักงานไม่่ถึงึ 10 คน และเติิบโตจนมีีพนัักงานและสมาชิิกศููนย์์
ประมาณ 120 คนในปัั จจุบัุ นั
“อัันที่่�จริิง ศููนย์์แห่่งนี้้ �เริ่่� มต้้ นขึ้้ �นในห้้ องเก็็บไม้้ กวาดที่่�สำำ�นักั งานใหญ่่
กองบััญชาการประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก” ตามข้้ อมููลจากนายลีีนอร์์ แพทตััน
หนึ่่�งในพนัักงานคนแรก ๆ ของศููนย์์ ซึ่่ง� ยัังดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้ าโครงการ
สื่่�อสารการมีีส่่วนร่่วมในภููมิิภาค “ในท้้ ายที่่�สุดุ เราจำำ�เป็็ นต้้ องย้้ ายไปอยู่่�ใน
พื้้ �นที่่�ที่่�เราสามารถปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ได้้ และที่่�ที่่�เราสามารถจััดหาที่่�พักั อาศััยให้้
แก่่นักั วิิจัยั ของเราได้้ โดยง่่าย”
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หลัักสููตรแรกของศููนย์์คืือ หลัักสููตรผู้้�บริิ หาร 12 สััปดาห์์ (อีีซีี96-1)
จััดขึ้้ �นเมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน ถึึง 12 ธัันวาคม พ.ศ. 2539 ชั้้�นเรีียน
แรกประกอบด้้ วยนัักวิิจัยั 23 คนจาก 12 ประเทศ ทหาร 18 นาย
และพลเรืือน 5 คนของรััฐบาล โดยเป็็ นชาย 22 คน และหญิิง 1 คน

อื่่�น ๆ” นางเลลููฟาร์์ ยาสมิิน นัักวิิจัยั คนใหม่่ของหลัักสููตรความร่่วมมืือ
ด้้ านความมั่่�นคงขั้้�นสููง และศาสตราจารย์์ด้้านความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ประเทศ จากมหาวิิทยาลััยดากา ประเทศบัังกลาเทศ อธิิบาย “เราเรีียน
รู้้�เกี่่�ยวกัับความแตกต่่าง เราสามารถกำำ�จััดความคิิดและอคติิก่่อนหน้้ า
นี้้ �ของเราได้้ ในขณะที่่�เรากำำ�ลังั พููดถึึงความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคง
การพััฒนาหลัักสููตร
หากเราไม่่สามารถกำำ�จััดอคติิของเราได้้ เราก็็ไม่่สามารถก้้ าวหน้้ าและ
หลัักสููตรของศููนย์์ก้้าวหน้้ าขึ้้ �นมากนัับตั้้ �งแต่่ก่่อตั้้�งขึ้้ �น หลัักสููตรความร่่วม ไม่่สามารถร่่วมมืือกัันได้้ ดัังนั้้�น นี่่�จึงึ เป็็ นสิ่่�งที่่�เราได้้ เรีียนรู้้�ในทัักษะการ
มืือด้้ านความมั่่�นคงขั้้�นสููงห้้ าสััปดาห์์ในปัั จจุบัุ นั เป็็ นหลัักสููตรที่่�แตกต่่าง เจรจาต่่อรองที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าอย่่างยิ่่�ง”
จากหลัักสููตรผู้้�บริิ หารหลัักสููตรแรกมาก ในหลัักสููตรความร่่วมมืือด้้ าน
นอกจากนี้้ � ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการ
ความมั่่�นคงขั้้�นสููงล่่าสุุด มีีนัักวิิจัยั 117 คนจาก 34 สถานที่่�ทั่่ว� โลก
ศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง ได้้ เริ่่� มประเพณีีการเป็็ นเจ้้ าภาพจััดการประชุุม
สถิิติิของผู้้�เข้้ าร่่วมประชุุมประกอบด้้ วยทหาร 49 (ร้้อยละ 42) นาย
มากมาย เพื่่�อนำำ�ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านด้้ านความมั่่�นคงมารวมตััวกัันในประเด็็น
พลเรืือน 57 (ร้้อยละ 49) คน (รวมถึึงองค์์กรเอกชน สื่่�อ สถาบัันวิิจัยั
ต่่าง ๆ เช่่น แนวโน้้ มความมั่่�นคงทั่่�วโลกและความสััมพัันธ์์ด้้านกลาโหม
และองค์์กรระดัับภูมิู ิภาค) และผู้้�บังั คัับใช้้ กฎหมาย 11 (ร้้อยละ 9) คน ระหว่่างสหรััฐฯ กัับจีีน ความมั่่�นคงด้้ านอาหารและเสถีียรภาพทางการ
มีีผู้้�หญิิง 27 คน หรืือประมาณร้้อยละ 23 ของนัักวิิจัยั ทั้้�งหมดเข้้ าร่่วม เมืือง รวมถึึงความมั่่�นคงของรััฐที่่�เป็็ นเกาะ
หลัักสููตร
ผู้้�บริิ หารจััดการได้้ ขยายหลัักสููตรเดี่่�ยวให้้ เป็็ นหลัักสููตรที่่�เข้้ มข้้ น รวม การเปลี่่ยนแปลงผู้้�นำำ�
เมื่่�อวัันครบรอบ 10 ปีี ใน พ.ศ. 2548 ศููนย์์แห่่งนี้้ �มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ถึึงหลัักสููตรผู้้�บริิ หารระดัับสูงู (ปัั จจุบัุ นั เรีียกว่่าหลัักสููตรความร่่วมมืือ
ตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ� พล.ท. อีี.พีี. สมิิธ ที่่�เกษีียณอายุุราชการจากกองทััพบก
ด้้ านความมั่่�นคงข้้ ามชาติิ) หลัักสููตรผู้้�บริิ หารระดัับต้้น (ซึ่่ง� ได้้ ถูกู แทนที่่�
ด้้ วยหลัักสููตรการกำำ�หนดทิิศทางอิินโดแปซิิฟิิก) หลัักสููตรการรัับมืือด้้ าน สหรััฐฯ เข้้ ารัับตำำ�แหน่่ง โดยเปลี่่�ยนชื่่�อตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�จาก “ผู้้�อำำ�นวย
ความมั่่�นคงแบบครอบคลุุมต่่อการก่่อการร้้าย หลัักสููตรความมั่่�นคง การ การบริิ หาร” เป็็ น “ผู้้�อำำ�นวยการ” หลัังจากนั้้�นไม่่นาน พล.จ. จิิม ฮิิราอิิ
ที่่�เกษีียณอายุุราชการจากกองทััพบกสหรััฐฯ ได้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองผู้้�
เปลี่่�ยนผ่่าน และการบููรณะ (ปัั จจุบัุ นั เรีียกว่่าหลัักสููตรการจััดการวิิกฤต
อำำ�นวยการ ภายใต้้ การนำำ�ของ พล.ท. สมิิธ ศููนย์์ได้้ เริ่่� มดำำ�เนิินการอบรม
แบบครอบคลุุม) และหลัักสููตรความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงทางทะเล
เชิิงปฏิิบัติั กิ ารในภููมิิภาคภายใต้้ หัวั ข้้ อต่่าง ๆ เช่่น การต่่อต้้ านการก่่อการ
แบบครอบคลุุมหลัักสููตรใหม่่
“ดิิฉันั เคยเรีียนหลัักสููตรอื่่�น ๆ ในลัักษณะนี้้ �มาก่่อน แต่่สิ่่ง� ที่่�ดิิฉันั พบ ร้้าย การพััฒนาภาคความมั่่�นคง ความมั่่�นคงทางทะเล และการจััดการ
วิิกฤต
ว่่ามีีเอกลัักษณ์์คืือศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิกเพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง
ใน พ.ศ. 2555 พล.อ.ท. แดน “ฟิิ ก” ลีีฟ ที่่�เกษีียณอายุุราชการจาก
ทำำ�ให้้ เรารู้้�สึึกเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของครอบครััวใหญ่่ ซึ่่ง� เราสามารถแบ่่งปัั น
กองทััพอากาศสหรััฐฯ เข้้ าดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ ในระหว่่างการ
เกี่่�ยวกัับวัฒ
ั นธรรมของเราเองและเรายัังได้้ เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับวัฒ
ั นธรรม
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"เราหลายคนรวมตััวกัันและกล่่าวว่่า
ถึึงเวลาแล้้วที่่เราจะจััดตั้้งศููนย์์ซึ่่งผู้้�นำำ�
ไม่่ว่่าจะเป็็นทหาร นัักการทููต และคน
อื่่น ๆ สามารถรวมตััวกััน นั่่งคุุยกััน
ถกเถีียงกััน ... และหารืือเกี่่ยวกัับ
เรื่่องที่่สนใจเหมืือนกััน ความกัังวลที่่
เหมืือนกััน ภััยพิิบััติิ ตลอดจนคิิดหา
ทางออกและสร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน"
นายแดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ วุุฒิิสมาชิิกสหรััฐฯ
(พ.ศ. 2467-2555)

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง พล.อ.ท. ลีีฟได้้ ส่ง่ เสริิ ม “สตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง
” และ “การปกครองที่่�ดีี” เป็็ นหััวข้้ อสำำ�หรัับหลัักสููตรและการประชุุมเชิิง
ปฏิิบัติั กิ ารของศููนย์์ ในช่่วงกลาง พ.ศ. 2555 ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก เพื่่�อ
การศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงได้้ เปิิ ดอาคารมาลููเฮีียฮอลล์์ พิิธีีเปิิ ดอาคาร
ครั้้�งนั้้�นเป็็ นครั้้�งสุุดท้้ ายที่่�วุฒิ
ุ ิสมาชิิกอิิโนะอุุเอะเข้้ าเยี่่�ยมชมศููนย์์ หลััง
จากที่่�วุฒิ
ุ ิสมาชิิกอิิโนะอุุเอะเสีียชีีวิิต สมาชิิกสภานิิติบัิ ญ
ั ญััติแิ ห่่งรััฐ
ฮาวายได้้ ยื่่�นหนัังสืือต่่อรััฐสภาสหรััฐฯ เพื่่�อเปลี่่�ยนชื่่�อศููนย์์เป็็ นศููนย์์เอเชีีย
แปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง การ
เปลี่่�ยนชื่่�อมีีผลบัังคัับใช้้ ใน พ.ศ. 2558
พล.ร.ต. พีีท คููมาเทาเทา ผู้้�เกษีียนอายุุราชการ เข้้ าร่่วมทำำ�งานกัับ

ซ้้ าย: นัักวิิจัยั จาก
หลัักสูู ตรความร่่ วม
มืือด้้ านความมั่่�นคง
ขั้้�นสูู งร่่ วมมืือกััน
ระหว่่ างการฝึึก
คณาจารย์์ และนััก
วิิจัยั เข้้ าร่่ วมหลัักสูู ตร
ความร่่ วมมืือด้้ าน
ความมั่่�นคงทาง
ทะเลแบบครอบคลุุม
หลัักสูู ตรใหม่่
ประมาณร้้ อยละ 25
ของผู้้�เข้้ าร่่ วมเป็็นผู้้�
หญิิง

ศููนย์์ใน พ.ศ. 2561 นัับแต่่นั้้ �นมา ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิ
โนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงได้้ สนับสนุ
ั นุ สำำ�นักั งานรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงกลาโหมด้้ านนโยบาย โดยมีีการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
พิิเศษในหััวข้้ อต่่าง ๆ เช่่น ยุุทธศาสตร์์ อิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง
การประชุุมคณะทำำ�งานรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมของสมาคม
ประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เกี่่�ยวกัับการจััดการภััยพิิบัติั แิ ละ
อื่่�น ๆ อีีกมากมาย

เรื่องราวความส�ำเร็จ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อ
การศึกษาด้ านความมัน่ คงได้ เปิ ดประตูต้อนรับผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านความ
มัน่ คงมากกว่า 14,000 คน ซึง่ ไม่ได้ มาจากเพียงกระทรวงกลาโหม
เท่านัน้ แต่ยงั มาจากกระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากรและการ
ตรวจคนเข้ าเมือง กระบวนการยุติธรรม บริ การสังคม บริ การฉุกเฉิน
ตลอดจนผู้บงั คับใช้ กฎหมาย สถาบันวิจยั นักวิชาการ และสมาชิกของ
สื่อ ศิษย์เก่าของศูนย์ 6 คนได้ เป็ นประธานาธิบดีหรื อนายกรัฐมนตรี มี
11 คนได้ เป็ นรองประธานาธิบดีหรื อรองนายกรัฐมนตรี และ 33 คนได้
เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมหรื อผู้ชว่ ยรัฐมนตรี
ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ าน
ความมั่่�นคงยัังคงบ่่มเพาะความสััมพัันธ์์กับนั
ั กั วิิจัยั ที่่�เข้้ าร่่วมหลัักสููตร
และการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเป็็ นรายบุุคคล รวมถึึงผ่่านสมาคมศิิษย์์เก่่า
ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความ
มั่่�นคง 59 แห่่งทั่่�วโลก
ในวัันนี้้ � เหล่่าศิิษย์์เก่่าเฉลิิมฉลองเนื่่�องในโอกาสทำำ�โครงการวิิจัยั
เสร็็จสิ้้ �น ซึ่่ง� รวมถึึงการร่่างเอกสารนโยบายระดัับชาติิ การเขีียนรายงาน
วิิเคราะห์์ ขั้้�นตอนการปฏิิรููป และงานอื่่�น ๆ ศิิษย์์เก่่าศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก
แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงได้้ ดำำ�เนิิน
แผนการรัักษาความปลอดภััยที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ สำำ�หรัับการเลืือกตั้้�ง
ระดัับชาติิและงานแข่่งขัันกีีฬานานาชาติิขนาดใหญ่่ และแม้้ กระทั่่�งสนธิิ
สััญญาสัันติิภาพ o
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วััฒนธรรมและขนบธรรมเนีียม

เก็็บบัันทึึกความทรงจำำ�

เพื่่�อตอบสนองโครงการธนาคารความทรงจำำ�ทางวััฒนธรรมของ
ไต้้ หวััน เมืืองเถาหยวนได้้ จัดั ตั้้�งสถานีีเก็็บเรื่่�องราวและส่่งรถมิินิิแวน
แล่่นไปทั่่�วเมืืองเถาหยวนเพื่่�อเก็็บและอนุุรัักษ์์ เรื่่�องราวท้้ องถิ่่�น
โครงการธนาคารความทรงจำำ�ทางวััฒนธรรมไต้้ หวัันริิ เริ่่� มโดย
กระทรวงวััฒนธรรม มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อบููรณะความทรงจำำ�ทาง
วััฒนธรรมและความรู้้�ในท้้ องถิ่่�นขึ้้ �นมาใหม่่ จากนั้้�นจึึงอนุุรัักษ์์ ไว้้ ด้้วย
เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ด้้ วยการมีีส่่วนร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�องของภาครััฐและ
เอกชนในท้้ องถิ่่�น โครงการนี้้ �หวัังว่่าจะสร้้ างพื้้ �นที่่�สำำ�หรัับการบัันทึึก
เนื้้ �อหาโดยเน้้ นไปที่่�วัฒ
ั นธรรมไต้้ หวััน
สถานีีเก็็บรวบรวมเรื่่�องราวตั้้�งอยู่่�ที่่�หมู่่�บ้้านเซีียนกวงที่่� 2 และส่่ง
เสริิ มให้้ ประชาชนได้้ แบ่่งปัั นเรื่่�องราวของตนเองในสถานที่่� รถมิินิิแวน
ดัังกล่่าว ซึ่่ง� มีีชื่่�อว่่า “ปุุนคาร์์ หมู่่�บ้้านที่่�อยู่่�ในความอุุปการะของทหาร
” ยัังรวบรวมความทรงจำำ�ของประชาชนโดยการเยี่่�ยมชมหมู่่�บ้้านที่่�อยู่่�
ในความอุุปการะของทหารและบ้้ านทหารผ่่านศึึก
การสำำ�รวจภาคสนามที่่�ดำำ�เนิินการในเถาหยวนได้้ ค้้นพบลัักษณะ
ของหมู่่�บ้้านเหล่่านี้้ �ถึึง 105 ลัักษณะ ข้้ อมููลที่่�มีีตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ �งของกูู
เกิิลแมปและภาพถ่่ายเก่่า ๆ ของหมู่่�บ้้าน จะติิดไว้้ นอกสถานีีเพื่่�อให้้
ประชาชนได้้ อ่า่ นและฟัั งโดยการสแกนรหััสคิวิ อาร์์

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

นอกจากนี้้ � ยัังมีีการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น เกมเรีียลลิิตี้้ �ที่่�มีี
หมู่่�บ้้านหม่่าจููใหม่่ ละครเวทีีที่่�คนดููมีีส่ว่ นร่่วมกัับการแสดง และ
เทศกาลทางวััฒนธรรม เพื่่�อแนะนำำ�ประวััติศิ าสตร์์ และความสำำ�คัญ
ั
ทางวััฒนธรรมของหมู่่�บ้้านที่่�อยู่่�ในความอุุปการะของทหาร
ธนาคารความทรงจำำ�ทางวััฒนธรรมไต้้ หวัันรวบรวมเรื่่�องราว
และวััฒนธรรม โดยไม่่คำำ�นึงึ ว่่าเป็็ นทัักษะที่่�ถ่่ายทอดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นหรืือ
ชีีวิิตประจำำ�วันั กระทรวงวััฒนธรรมหวัังว่่าโครงการนี้้ �จะช่่วยปะติิด
ปะต่่อและอนุุรัักษ์์ ภูมิู ิทัศั น์์และฉากทางวััฒนธรรมของไต้้ หวัันไว้้
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณาดููที่่� https://www.facebook.com/
pg/TaiwanCulturalMemoryBank

ธนาคารความทรงจำำ�ทางวััฒนธรรมไต้้หวัันเก็็บรวบรวม
เรื่่�องราวและภาพถ่่ ายส่่ วนตััว เช่่ น ภาพถ่่ ายเหล่่ านี้้�ตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2517 เพื่่�ออนุุรัักษ์์ประวััติศิ าสตร์์ ท้้ องถิ่่�น
ธนาคารความทรงจำำ�ทางวััฒนธรรมไต้้ หวััน
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ประเทืืองปัั ญญา
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ศููนย์์วิิจัยั โบราณคดีีแห่่งชาติิอิินโดนีีเซีีย/มหาวิิทยาลััยกริิ ฟฟิิ ธ

การค้้นพบที่่�มีเี รื่่�องราว

ศิิลปะบนผนัังถ้ำำ�อิ
� นิ โดนีีเซีียเป็็ นบัันทึึกการเล่่ าเรื่่� องที่่�เก่่ าแก่่ ที่่�สุุดเท่่ าที่่�มีีการค้้ นพบ

มีี

การค้้ นพบภาพเขีียนสีีบนผนัังถ้ำำ ��ในเกาะซููลาเวซีีของ
อิินโดนีีเซีีย ซึ่่ง� แสดงภาพคล้้ ายมนุุษย์์กำำ�ลังั ล่่าสััตว์์ที่่�ดูเู หมืือน
จะเป็็ นบัันทึึกภาพวาดเล่่าเรื่่�องที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุดุ เท่่าที่่�มีีการค้้ น
พบ อ้้ างอิิงจากงานวิิจัยั โดยทีีมนัักวิิจัยั ออสเตรเลีียและอิินโดนีีเซีีย
ภาพเขีียนสีีที่่�พบในถ้ำำ ��หิินปููนเมื่่�อ พ.ศ. 2560 ภาพนี้้ � มีีอายุุเกืือบ
44,000 ปีี ซึ่่ง� ตรวจโดยใช้้ การวิิเคราะห์์ชุดุ ยููเรเนีียม ตามที่่�ระบุุใน
งานวิิจัยั ที่่�ตีีพิิมพ์์ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 ในวารสารเนเชอร์์
ภาพดัังกล่่าวแสดงให้้ เห็็นทีีเรีียนโทรปหรืือมนุุษย์์ที่่�มีีลักั ษณะ
ของสััตว์์จำำ�นวน 8 คน ซึ่่ง� ดููเหมืือนกำำ�ลังั ไล่่ล่า่ และฆ่่าสััตว์์หกตััว
เช่่น หมููวาร์์ ตี้้ �ซึ่่ง� เป็็ นสััตว์์ท้้องถิ่่�นของเกาะ โดยใช้้ หอกและเชืือกใน
การล่่า
“ภาพเขีียนสีีของเหล่่านัักล่่าที่่�เผชิิญหน้้ ากัับเหยื่่�ออย่่างน้้ อยสอง
สายพัันธุ์์�ที่่�ต่า่ งกััน อาจแสดงให้้ เห็็นถึึงการขัับเคลื่่�อนเกมการล่่าสััตว์์
ในชุุมชน โดยล่่าสััตว์์ที่่�ถูกู ต้้ อนออกจากที่่�ซ่อ่ นอย่่างไม่่เลืือกและมุ่่�ง
หน้้ าไปยัังนัักล่่าที่่�รอคอยอยู่่�” นัักวิิจัยั กล่่าว
จวบจนปัั จจุบัุ นั ศิิลปะบนหิินที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุดุ ที่่�แสดงให้้ เห็็นถึึง
ลัักษณะของสััตว์์คืืองาช้้ างสลัักที่่�พบในถ้ำำ ��แห่่งหนึ่่�งในเยอรมนีี
ประติิมากรรมชิ้้ �นนี้้ �สลัักเป็็ นร่่างกายของมนุุษย์์แต่่มีีศีีรษะคล้้ ายสััตว์์
จำำ�พวกแมว ซึ่่ง� คาดว่่ามีีอายุุ 40,000 ปีี
ภาพเขีียนสีีบนผนัังถ้ำำ ��ในอิินโดนีีเซีียยัังเป็็ นหลัักฐานบางส่่วน

ที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุดุ ของจิิตวิิญญาณมนุุษย์์ นายอดััม บรััมม์์ ผู้้�ร่่วมเขีียน
งานวิิจัยั ซึ่่ง� เป็็ นนัักโบราณคดีีของมหาวิิทยาลััยกริิ ฟฟิิ ธ ประเทศ
ออสเตรเลีีย กล่่าว “ทีีเรีียนโทรปปรากฏในนิิทานพื้้ �นบ้้ านหรืือ
นิิยายเล่่าเรื่่�องของสัังคมสมััยใหม่่เกืือบทุุกแห่่ง และมีีการมองว่่า
บุุคคลเหล่่านี้้ �เปรีียบเสมืือนเทพเจ้้ า วิิญญาณ หรืือการมีีชีีวิิตของ
บรรพบุุรุุษในหลายศาสนาทั่่�วโลก” นายอดััมกล่่าวในรายงาน
งานวิิจัยั นี้้ �เกิิดขึ้้ �นจากความร่่วมมืือของศููนย์์วิิจัยั แห่่งชาติิด้้าน
โบราณคดีีของอิินโดนีีเซีียและนัักวิิทยาศาสตร์์ จากแผนกมรดกทาง
วััฒนธรรมของมาคััสซาร์์ ซึ่่ง� เป็็ นเมืืองหลัักของจัังหวััด นัักวิิจัยั ของ
มหาวิิทยาลััยกริิ ฟฟิิ ธกล่่าวว่่า มีีการค้้ นพบศิิลปะบนผนัังถ้ำำ ��ในซููลา
เวซีีครั้้�งแรกในทศวรรษ 1950 (พ.ศ. 2493-2502) โดยมีีถ้ำำ ��
และที่่�พักั พิิงอย่่างน้้ อย 242 แห่่งที่่�มีีภาพลัักษณะดัังกล่่าวบัันทึึกไว้้
ตั้้�งแต่่ช่ว่ งนั้้�น
นายแอดไฮ อากััส ออกทาเวีียนา ผู้้�เชี่่�ยวชาญศิิลปะบนหิินชาว
อิินโดนีีเซีีย กล่่าวว่่า ถ้ำำ ��บางแห่่งได้้ รัับความเสีียหายซึ่่ง� อาจสร้้ าง
ความเสีียหายให้้ ภาพศิิลปะได้้ โดยชี้้ �ให้้ เห็็นถึึงภััยคุุกคามจากเกลืือ
ฝุ่่� นละออง การหลุุดลอก จุุลินิ ทรีีย์์ และควััน “คงจะเป็็ นเรื่่�องน่่าเศร้้า
หากผลงานศิิลปะเก่่าแก่่เหล่่านี้้ �หายไปในช่่วงชีีวิิตของเราเอง แต่่มันั
กำำ�ลังั เป็็ นเช่่นนั้้�น” นายออกทาเวีียนา ซึ่่ง� เป็็ นนัักศึึกษาปริิ ญญาเอก
ของมหาวิิทยาลััยกริิ ฟฟิิ ธ กล่่าวเพิ่่�มเติิม รอยเตอร์์
IPD FORUM
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สื่่� อและวิิทยาการ

รอยเตอร์์

คดีีการจดจำำ�ใบหน้้ าของจีีน
ทำำ�ให้้ รััฐบาลถููกดำำ�เนิินคดีี

เ

ทคโนโลยีีการจดจำำ�ใบหน้้ ากลาย
เป็็ นสิ่่�งที่่�ฝัังแน่่นอยู่่�กัับสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน ตั้้�งแต่่สนามบิินไป
จนถึึงโรงแรม เว็็บไซต์์พาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และแม้้ แต่่ห้้องน้ำำ ��สาธารณะ
แต่่ศาสตราจารย์์ด้้านกฎหมายรายหนึ่่�งทน
ไม่่ไหวอีีกต่่อไปเมื่่�อถููกขอให้้ สแกนหน้้ าที่่�
สวนสััตว์์แห่่งหนึ่่�ง
การที่่�นายกั๋๋�ว ปิิ ง ฟ้้องร้้องอุุทยานสััตว์์
ป่่ า เป็็ นการเพิ่่�มเชื้้ �อไฟในการโต้้ แย้้ งประเด็็น
เกี่่�ยวกัับความเป็็ นส่่วนตััวที่่�มีีเพิ่่�มมากขึ้้ �น
รวมถึึงการใช้้ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างผิิด ๆ
ในสัังคมที่่�เป็็ นระบบดิิจิิทัลั มากขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ
รััฐบาลจีีนหนุุนหลัังบริิ ษััทที่่�พัฒ
ั นาการ
จดจำำ�ใบหน้้ าและปัั ญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อการ
พาณิิชย์์และความปลอดภััย โดยเป็็ นส่่วน
หนึ่่�งของการผลัักดัันเพื่่�อขึ้้ �นเป็็ นผู้้�นำำ�ระดัับ
โลกด้้ านเทคโนโลยีีขั้้�นสููง
การสำำ�รวจต่่าง ๆ แสดงให้้ เห็็นว่่า
ประชาชนในวงกว้้ างเต็็มใจที่่�จะสละ
ความเป็็ นส่่วนตััวบางส่่วน เพื่่�อแลกกัับ
ความปลอดภััยและความสะดวกสบายที่่�
เทคโนโลยีีสามารถมอบให้้
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อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
ที่่�เป็็ นการรวบรวมข้้ อมููลชีีวมิิติิ เช่่น การ
สแกนลายนิ้้ �วมืือและการสแกนใบหน้้ า เพิ่่�ม
จำำ�นวนขึ้้ �นอย่่างมาก
สื่่�อภายในประเทศกล่่าวว่่า คดีีของนาย
กั๋๋�วที่่�ฟ้้องร้้องอุุทยานสััตว์์ป่่าหางโจวทาง
ตะวัันออกของจีีนเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ.
2562 เป็็ นการฟ้้องร้้องครั้้�งแรกในประเทศ
ปฏิิกิิริิยาของประชาชนแสดงถึึงความ
หวาดกลััวว่่าเทคโนโลยีีกำำ�ลังั แซงหน้้ าการ
คุ้้�มครองทางกฎหมาย
ในเว่่ยป๋๋อซึ่่ง� เป็็ นแพลตฟอร์์ มที่่�เป็็ นที่่�
นิิยม โพสต์์ทางออนไลน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับคดีี
ดัังกล่่าวมีีคนดููมากกว่่า 100 ล้้ านครั้้�ง
โดยมีีผู้้�ใช้้ หลายรายเรีียกร้้องให้้ สั่่ง� ห้้ ามการ
เก็็บข้้อมููลดัังกล่่าว
กระแสดัังกล่่าวส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากการใช้้
ข้้ อมููลส่่วนบุุคคลในทางที่่�ผิิดอย่่างกำำ�เริิ บ
เสิิบสานของจีีน ตั้้�งแต่่การฉ้้ อโกงทางการ
เงิินแบบตรง ๆ การรั่่�วไหลของหมายเลข
โทรศััพท์์มืือถืือ ไปจนถึึงขบวนการหลอก
ลวงทางอิินเตอร์์ เน็็ต
ในบทความล่่าสุุดที่่�โพสต์์ทางออนไลน์์

ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ เกิิดการโต้้ เถีียงอย่่างกว้้ างขวางใน
จีีน นางเล่่า ตงเหยี่่�ยน ศาสตราจารย์์ด้้าน
กฎหมายที่่�มหาวิิทยาลััยชิิงหััวที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ในกรุุงปัั กกิ่่�ง เรีียกการใช้้ ข้้อมููลการจดจำำ�
ใบหน้้ าในทางที่่�ผิิดว่่าเป็็ น "ข้้ อตกลงกัับ
ปีี ศาจ"
"การส่่งเสริิ มเทคโนโลยีีการจดจำำ�
ใบหน้้ าโดยขาดความยัับยั้้ �งจะจุุดชนวน
ปัั ญหา สิ่่�งที่่�เราสููญเสีียจะไม่่ใช่่แค่่ความเป็็ น
ส่่วนตััวของเราเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงความ
ปลอดภััยที่่�เราใฝ่่หาด้้ วย" นางเล่่าเขีียน
นายกั๋๋�ว ศาสตราจารย์์ที่่�มหาวิิทยาลััย
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีเจ้้ อเจีียงใน
เมืืองหางโจว กล่่าวในการร้้องเรีียนทางแพ่่ง
ว่่า การเก็็บรวบรวมข้้ อมููลอย่่างการสแกน
ใบหน้้ า "หากมีีการรั่่�วไหล การให้้ หรืือ
การใช้้ ข้้อมููลในทางที่่�ผิิดกฎหมาย ความ
ปลอดภััยต่่อบุุคคลและทรััพย์์สินิ ของผู้้�
บริิ โภคจะตกอยู่่�ในอัันตรายได้้ โดยง่่าย"
หนัังสืือพิิมพ์์ที่่�ตีีพิิมพ์์โดยกระทรวง
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของจีีนกล่่าว
ว่่า "ทััศนคติิบุ่่�มบ่่ามและหยาบคายแสดง
ถึึงความไม่่แยแส" ของทางอุุทยานที่่�มีีต่่อ

ความอ่่อนไหวของประชาชน พร้้ อมระบุุ
เพิ่่�มเติิมว่่า ต้้ องใช้้ กฎหมายเพื่่�อป้้องกััน "
การกระทำำ�เลยเถิิด"
เมื่่�อวัันที่่� 30 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
จีีนออกคำำ�สั่่ง� ที่่�ระบุุแนวปฏิิบัติั หิ ลาก
หลายแนวทาง ซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้ องกัับการเก็็บ
รวบรวมและการใช้้ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลผ่่าน
แอปพลิิเคชัันโทรศััพท์์มืือถืือที่่�ถืือว่่าไม่่ชอบ
ด้้ วยกฎหมาย
จีีนยัังคงขาดกฎหมายที่่�เฉพาะเจาะจง
ในการกำำ�กับดู
ั แู ลข้้ อมููลส่่วนบุุคคล ขณะนี้้ �
มีีการบััญญััติกิ ารออกกฎหมาย แต่่ยังั คงไม่่
ชััดเจนว่่าจะนำำ�มาใช้้ เมื่่�อใด
แม้้ จะมีีพาดหััวข่่าวเกี่่�ยวกัับโลกแห่่ง
เทคโนโลยีีขั้้�นสููงใบใหม่่ที่่�อาจหาญของจีีน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่า ตามจริิ งจีีนยัังคงล้้ า
หลัังสหรััฐฯ อยู่่�มากด้้ านความก้้ าวหน้้ า แต่่
ก็็เป็็ นเลิิศด้้ านการขยายเทคโนโลยีีเพื่่�อการ
ใช้้ เชิิงพาณิิชย์์ในวงกว้้ าง
ประเทศจีีนมีีประชากรผู้้�ใช้้ อิินเทอร์์ เน็็ต
บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�มากที่่�สุดุ ในโลก โดย
มีีมากกว่่า 850 ล้้ านคน ซึ่่ง� ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ น
พื้้ �นที่่�ทดสอบที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าสำำ�หรัับการอยู่่�รอด
ของผู้้�บริิ โภค
ตอนนี้้ �มีีการใช้้ เทคโนโลยีีจดจำำ�ใบหน้้ า
เพื่่�อชำำ�ระใบแจ้้ งหนี้้ � เพื่่�อเข้้ าเรีียนใน
โรงเรีียนบางแห่่ง เพื่่�อเพิ่่�มความคล่่องตััว
ด้้ านการรัักษาความปลอดภััยในการขนส่่ง
สาธารณะ และเพื่่�อลงโทษคนที่่�ข้้ามถนน
ผิิดที่่�
แม้้ แต่่สุขุ าในสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวบางแห่่ง
ยัังต้้ องสแกนใบหน้้ าในการรัับกระดาษ
ชำำ�ระ เพื่่�อจำำ�กัดั การใช้้ มากเกิินไป
สมาคมผู้้�บริิ โภคจีีนออกรายงานเมื่่�อ
เดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2561 ระบุุว่า่
แอปฯ โทรศััพท์์มืือถืือมากกว่่าร้้อยละ
90 ต้้ องสงสััยว่่ามีีการรวบรวมข้้ อมููล
ส่่วนบุุคคลมากเกิินปกติิ และร้้อยละ 10
รวบรวมข้้ อมููลชีีวมิิติมิ ากเกิินปกติิ
ความกัังวลเพิ่่�มขึ้้ �นหลัังรายงานสื่่�อ
ล่่าสุุดของประเทศระบุุว่า่ มีีการขายข้้ อมููล
ใบหน้้ าทางออนไลน์์นับพั
ั นั ในราคาเพีียง
ส่่วนละ 1.40 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
44 บาท) และหลัังจากที่่�รััฐบาลเริ่่� มใช้้ ข้้อ
กำำ�หนดใหม่่ที่่�ผู้้�บริิ โภคต้้ องสแกนใบหน้้ า
เพื่่�อลงทะเบีียนใช้้ บริิการโทรศััพท์์มืือถืือ
เอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส

ทำำ�เนีียบขาวเสนอหลััก
การกำำ�กัับดููแลเพื่่�อ
ควบคุุมการใช้้ ปััญญา
ประดิิษฐ์์

ท

ำ�เนีียบขาวเสนอหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ล
เมื่่�อต้้ นเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่่ง�
จะจำำ�กัดั "การกระทำำ�เลยเถิิด" ของทางการ
ในการควบคุุมการพััฒนาและการใช้้ ปััญญา
ประดิิษฐ์์
ในเอกสารข้้ อเท็็จจริิง ทำำ�เนีียบขาวกล่่าว
ว่่า หน่่วยงานรััฐบาลกลางควร "ดำำ�เนิินการ
ประเมิินความเสี่่�ยงรวมถึึงการวิิเคราะห์์
ต้้ นทุุนและผลประโยชน์์ ก่่อนที่่�จะมีีการ
ดำำ�เนิินการกำำ�กับดู
ั แู ลใด ๆ เกี่่�ยวกัับปััญญา
ประดิิษฐ์์ โดยให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�หนด
กรอบที่่�ยืืดหยุ่่�นมากกว่่ากฎระเบีียบเดีียวที่่�ใช้้
สำำ�หรัับทุกุ อย่่าง"
ความคิิดเห็็นเหล่่านี้้ �เกิิดขึ้้ �นในช่่วงที่่�บริิษััท
กำำ�ลังั แข่่งขัันในการบููรณาการปัั ญญาประดิิษฐ์์
และการเรีียนรู้้�ของเครื่่�องจัักรอย่่างลึึกซึ้้ �งเข้้ า
กัับธุรุ กิิจของตน เพื่่�อให้้ ยังั แข่่งขัันต่่อไปได้้
อย่่างไรก็็ตาม เทคโนโลยีีดัังกล่่าวสร้้ างความ
กัังวลด้้ านจริิ ยธรรมเกี่่�ยวกัับการควบคุุม ความ
เป็็ นส่่วนตััว ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ และ
อนาคตของการทำำ�งาน บริิ ษััทต่่าง ๆ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าว
ส่่วนการบริิ หารของสหรััฐฯ กล่่าวว่่า หน่่วย
งานต่่าง ๆ ควร "ส่่งเสริิ มปัั ญญาประดิิษฐ์์ ที่่�น่า่
เชื่่�อถืือ" และ "ต้้ องคำำ�นึงึ ถึึงความเป็็ นธรรม การ
ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ การเปิิ ดกว้้ าง ความโปร่่งใส
ความปลอดภััย และความมั่่�นคง"
ดัังตััวอย่่าง ทำำ�เนีียบขาวอ้้ างถึึงองค์์การ
อาหารและยา ซึ่่ง� กำำ�ลังั พิิจารณาถึึงวิิธีีการ
ควบคุุมการใช้้ เทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ และ
การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องจัักรโดยผู้้�ผลิิตอุปุ กรณ์์
ทางการแพทย์์
ทำำ�เนีียบขาวกล่่าวว่่า "ยุุโรปและพัันธมิิตร
ของเราควรหลีีกเลี่่�ยงรููปแบบที่่�รุุนแรงเกิินไปซึ่่ง�
จะทำำ�ลายนวััตกรรม" โดยระบุุเพิ่่�มเติิมว่่า "วิิธีี
ที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการต่่อต้้ านการใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์
แบบเผด็็จการ คืือการสร้้ างความมั่่�นใจว่่า
พัันธมิิตรอเมริิ กาและนานาชาติิยังั คงเป็็ น

ศููนย์์กลางระดัับโลกด้้ านนวััตกรรม"
ใน พ.ศ. 2562 กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ระดัับสูงู ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของคณะ
กรรมาธิิการยุุโรปออกแนวทางด้้ านจริิ ยธรรม
และผู้้�นำำ�ในสหภาพยุุโรปกำำ�ลังั พิิจารณาการ
ดำำ�เนิินการตามกฎระเบีียบ
บางรััฐของสหรััฐฯ ได้้ ตั้้ �งข้้ อกัังวลเกี่่�ยว
กัับการประยุุกต์์ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2562 สภานิิติบัิ ญ
ั ญััติแิ ห่่งรััฐ
แคลิิฟอร์์ เนีียได้้ อนุุมัติั กิ ารห้้ ามใช้้ กล้้ องติิดตััว
ที่่�มีีซอฟต์์แวร์์ จดจำำ�ใบหน้้ าในกฎหมายของรััฐ
และท้้ องถิ่่�นเป็็ นเวลา 3 ปีี ซึ่่ง� เป็็ นการควบคุุม
ล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีที่่�บางคนกล่่าวว่่าเป็็ น
ภััยคุุกคามต่่อเสรีีภาพของประชาชน นอกจาก
นี้้ � บางเมืืองของสหรััฐฯ มีีการลงมติิให้้ ห้้ามใช้้
เทคโนโลยีีการจดจำำ�ใบหน้้ าโดยการบัังคัับใช้้
กฎหมาย
นายไมเคิิล ครััตซิอิ อส ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
ฝ่่ายเทคโนโลยีีของทำำ�เนีียบขาว กล่่าวว่่า "
หลัักการกำำ�หนดให้้ ประเทศอยู่่�บนเส้้ นทาง
นวััตกรรมและการค้้ นพบด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์
ต่่อเนื่่�อง"
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 นายโด
นััลด์์ ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ลงนามใน
คำำ�สั่่ง� ของฝ่่ายบริิ หารให้้ หน่่วยงานของรััฐบาล
กลางทุ่่�มเททรััพยากรและการลงทุุนในงาน
วิิจัยั การส่่งเสริิ ม และการฝึึ กอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
กัับปััญญาประดิิษฐ์์ มากขึ้้ �น
งานวิิจัยั เมื่่�อ พ.ศ. 2561 จากหน่่วยงาน
ที่่�ปรึึกษาพีีดัับบลิวิ ซีีระบุุว่า่ ร้้อยละ 30 ของ
งานทั่่�วโลกมีีความเสี่่�ยงที่่�จะกลายเป็็ นระบบ
อััตโนมััติิ ภายในช่่วงกลางทศวรรษ 2030
(พ.ศ. 2573-2582) โดยมีีร้้อยละ 44 ของ
แรงงานที่่�มีีระดัับการศึึกษาต่ำำ�� งานวิิจัยั ยัังพบ
ว่่า ระบบอััตโนมััติิสามารถส่่งเสริิ มผลิิตภัณ
ั ฑ์์
มวลรวมของทั่่�วโลกเป็็ น 15 ล้้ านล้้ านดอลลาร์์
สหรััฐ (ประมาณ 470 ล้้ านล้้ านบาท) ภายใน
พ.ศ. 2573 รอยเตอร์์
IPD FORUM
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นวััตกรรม
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สถาบัันวิิจัยั ข้้ าวระหว่่ างประเทศ

ฟิิลิิปปิินส์์เห็็นชอบให้้ปลููกข้้าวดััดแปลงพัันธุุกรรมเพื่่อต่่อสู้้�กัับภาวะขาดสารอาหาร

ข้้

าวสายพัันธุ์์�หนึ่่ง ซึ่่งได้้รัับการตััดต่่อพัันธุุกรรมเพื่่อสู้้�กัับภาวะขาดวิิตามิิน
เอ ได้้รัับการอนุุมััติิจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลในฟิิลิิปปิินส์์
ผู้้�สนัับสนุุนกล่่าวว่่า พัันธุ์์�ข้้าวซึ่่งเป็็นที่่รู้้�จัักกัันในชื่่อ ข้้าวสีีทอง
สามารถแก้้ไขสภาวะซึ่่งคร่่าชีีวิิตเด็็ก ๆ ถึึง 250,000 คนในแต่่ละปีีทั่่ว
โลก และอาจจะมากกว่่าจำำ�นวนนี้้ถึึงสองเท่่า ตามรายงานขององค์์การ
อนามััยโลก
นี่่เป็็นข้้าวสายพัันธุ์์�แรกที่่ได้้รัับการตััดต่่อพัันธุุกรรมโดยออกแบบมาเพื่่อต่อ่ สู้้�
กัับปััญหาด้้านสาธารณสุุข เพื่่อให้้ได้้รัับไฟเขีียวจากเจ้้าหน้้าที่่ความปลอดภััยด้้าน
อาหารในประเทศที่่กำำ�ลัังพััฒนา
ข้้าวสีีทองได้้เผชิิญกัับการคััดค้้านอย่่างหนัักจากผู้้�ที่่ต่่อต้้านจีีเอ็็มโอตลอดการ
พััฒนา โดยอ้้างอิิงความกัังวลด้้านความปลอดภััยและประเด็็นอื่่น ๆ ผู้้�ประท้้วง
ทำำ�ลายแปลงทดสอบในฟิิลิิปปิินส์์เมื่่อ พ.ศ. 2556
สำำ�นัักงานอุุตสาหกรรมพืืช กระทรวงเกษตรฟิิลิิปปิินส์์ ประกาศเมื่่อเดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ว่่า ข้้าวสีีทองมีีความปลอดภััยเท่่ากัับข้้าวธรรมดาทั่่วไป
นอกจากนี้้ หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลในออสเตรเลีีย แคนาดา นิิวซีีแลนด์์ และสหรััฐฯ ยััง
ให้้ความกระจ่่างเกี่่ยวกัับปััญหาด้้านความปลอดภััยของข้้าวพัันธุ์์�ดัังกล่่าว
นายเอเดรีียน ดููบ็็อก เลขาธิิการคณะกรรมการมนุุษยธรรมข้้าวสีีทอง ซึ่่งเป็็น
องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรที่่ทำำ�งานเพื่่อนำำ�พัันธุ์์�ข้้าวดัังกล่่าวออกจากห้้องปฏิิบัติั ิ
การสู่่�ท้้องนา กล่่าวว่่า หลัังจากพััฒนาข้้าวถึึง 20 ปีี "รู้้�สึึกว่่าเป็็นสิ่่งที่่ยิ่่งใหญ่่
อย่่างยิ่่ง" ที่่มาได้้ถึึงขั้้นนี้้
ยีีนที่่เพิ่่มเข้้ามา 2 ยีีนจะเปลี่่ยนข้้าวเป็็นสีีทอง ซึ่่งยีีนหนึ่่งมาจากข้้าวโพดและ
อีีกยีีนหนึ่่งมาจากแบคทีีเรีียในดิิน ภายใต้้การควบคุุมโดยตรงขององค์์กร เมล็็ด
ข้้าวจะผลิิตเบต้้าแคโรทีีน ซึ่่งเป็็นสารตั้้งต้้นของวิิตามิินเอที่่ทำำ�ให้้แครอทและมััน
หวานมีีสีีส้้ม ยีีนแบคทีีเรีียชนิิดที่่สามทำำ�หน้้าที่่เป็็นตััวบ่่งชี้้การตรวจสอบย้้อนกลัับ
ได้้
ในฟิิลิิปปิินส์์ ภาวะขาดวิิตามิินเอในกลุ่่�มเด็็ก ๆ เพิ่่มขึ้้นจากร้้อยละ 15.2 ใน
พ.ศ. 2551 เป็็นร้้อยละ 20.4 เมื่่อ พ.ศ. 2556 แม้้จะมีีโครงการอาหารเสริิม
ระดัับชาติิ ตามรายงานของสถาบัันวิิจััยข้้าวระหว่่างประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ซึ่่งกำำ�ลััง
พััฒนาข้้าวพัันธุ์์�ดัังกล่่าว
ข้้าวสีีทองสามารถให้้วิิตามิินเอครึ่่งหนึ่่งของความต้้องการในชีีวิิตประจำำ�วััน
แก่่เด็็กเล็็ก สถาบัันวิิจััยข้้าวระหว่่างประเทศกล่่าว
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พืืชผลที่ก่่่ อให้้เกิิดการโต้้แย้้ง

ผู้้�สนัับสนุุนเทคโนโลยีีชีีวภาพได้้นำำ�เสนอข้้าวสีีทอง ในฐานะหนึ่่งในตััวอย่่างที่่ดีี
ที่่สุุดของสิ่่งที่่เทคโนโลยีีชีีวภาพสามารถทำำ�ได้้ ซึ่่งผลิิตพืืชและสััตว์์ที่่เป็็นประโยชน์์
ต่่อมนุุษยชาติิได้้รวดเร็็วกว่่าการผสมพัันธุ์์�ตามปกติิ
ฝ่่ายต่่อต้้านกล่่าวว่่า ข้้าวพัันธุ์์�ดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ยงที่่ไม่่อาจทราบได้้
แม้้ว่่าจะมีีความเห็็นพ้้องทางวิิทยาศาสตร์์ว่่าสายพัันธุ์์�จีีเอ็็มโอในท้้องตลาดปััจจุุบััน
นั้้นมีีความปลอดภััย ซึ่่งรวมถึึงข้้าวสีีทองด้้วย
นอกจากนี้้ นัักวิิจารณ์์จีีเอ็็มโอยัังกัังวลว่่า บริิษััทเพื่่อการสร้้างผลกำำ�ไรที่่ได้้
พััฒนาจีีเอ็็มโอจะมีีอิิทธิิพลที่่ไม่่เหมาะสมเหนืืออุุปทานของเมล็็ดพัันธุ์์�
ก่่อนหน้้านี้้ ซิินเจนทา บริิษััทเทคโนโลยีีชีีวภาพด้้านการเกษตรเคยเป็็นเจ้้าของ
สิิทธิิบััตรสำำ�คััญสำำ�หรัับข้้าวสีีทอง แต่่ได้้บริิจาคให้้แก่่คณะกรรมการมนุุษยธรรม
ข้้าวสีีทอง นายดููบ็็อกกล่่าวว่่า สายพัันธุ์์�ข้้าวสีีทองมีีไว้้สำำ�หรัับใช้้ในโครงการ
เพาะสายพัันธุ์์�พืืชของรััฐและองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรเท่่านั้้น และจะไม่่ทำำ�ให้้
เกษตรกรต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายมากกว่่าข้้าวธรรมดาทั่่วไป

การแก้้ไขปััญหาด้้านอาหาร

นัักวิิจารณ์์กล่่าวว่่า เวลา ความพยายาม และเงิินจำำ�นวนมากที่่ใช้้ในการพััฒนาข้้าว
สีีทอง อาจดีีกว่่าหากนำำ�ไปใช้้ในความพยายามเพื่่อการสร้้างความหลากหลายใน
อาหารของผู้้�ที่่ประสบภาวะขาดสารอาหาร
"มีีเงิินทุุนที่่จำำ�กััดอย่่างมากสำำ�หรัับการพััฒนา ... การเลืือกเส้้นทางที่่คุุณ
จะไป สถานที่่ที่่คุุณจะวางเงิินทุุนของคุุณมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง" นายบิิล ฟรีีส นััก
วิิเคราะห์์นโยบายวิิทยาศาสตร์์ของศููนย์์เพื่่อความปลอดภััยทางอาหารกล่่าว
นายฟรีีสตั้ง้ ข้้อสัังเกตว่่า โครงการที่่จะช่่วยให้้มีผล
ี ไม้้และผัักมากขึ้้นในอาหารของ
ผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ย น่่าจะช่่วยบรรเทาโรคเรื้้อรัังหลายอย่่างซึ่่งไม่่ใช่่แค่่การขาดวิิตามิินเอ
นายดููบ็็อกเห็็นด้้วยว่่า "การมีีอาหารที่่หลากหลายเป็็นทางออกที่่ดีที่ี สุุด
่ " พร้้อมเสริิม
ว่่า ข้้าวสีีทองเป็็นเครื่่องมืือที่่ไปด้้วยกัันได้้ดีกัี บั วิิธีรัี บั ประทานอาหารที่่มีอี ยู่่เ� ดิิมของผู้้ค� น
ยัังไม่่ชััดเจนว่่าเกษตรกรของฟิิลิิปปิินส์์จะสามารถปลููกข้้าวสีีทองได้้เมื่่อใด
เนื่่องจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลยัังคงต้้องรัับรองว่่า ข่่าวพัันธุ์์�ดัังกล่่าวจะไม่่ก่่อให้้
เกิิดปััญหาในไร่่นาของเกษตรกร สถาบัันวิิจััยข้้าวระหว่่างประเทศระบุุว่่าได้้ยื่่น
การประยุุกต์์ใช้้ข้้าวสายพัันธุ์์�ดัังกล่่าวเมื่่อต้้นปีี พ.ศ. 2563
สตีีฟ บาราโกนา/วอยซ์์ออฟอเมริิ กา
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ภาพส่่ งท้้าย

การรัักษาความปลอดภััย
การประชุุมสุุดยอด

ทหารไทยนายหนึ่่�งเข้้าร่่วมการฝึึกต่่อต้้านการก่่อการร้้ายในจัังหวััดนนทบุุรีี ประเทศไทย ซึ่่� งเป็็ นบริิ เวณชานเมืือง
ของกรุุ งเทพมหานคร เมื่่�อปลายเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทยเพิ่่�มการรัักษาความปลอดภััยก่่อนการ
ประชุุมสุุ ดยอดของสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 35 เมื่่�อต้้นเดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. 2562 โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ร
ำ วจและทหารกว่่า 17,000 นายคอยอารัักขาสถานที่่�จัดั การประชุุมสุุ ดยอด
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