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การสมคบ
บดิเบอืน ปกปิด

การขาดความโปร่งใสเรื�องโคโรนาไวรัส 
ทำำาให้้ความเสียห้ายทำี�มีต่่อผู้้้คน

และเศรษฐกจิเลวร้ายยิ�งข้ �น
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เรื�องเด่น
10 เศรษฐศาสต่ร์กลาโห้ม
 ถึงึเวลาเปล่�ยนกระบัวนที่ศัน์เพ่ื่�อจัดัการการแข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์

14 การต่อบโต้่ การห้ลบห้ลีก
 การควำ�าบาต่รของเกาห้ลีเห้นือ
 ความร่วมม่อระหวา่งประเที่ศยงัคงสำำาคญัต่อ่การสำร้าง
 แรงกดดนัในระดบััสำงูสำดุ

20 ความท้ำาทำายด้านสกุลเงนิดจิทิำลั
 การต่อบัโต้่เที่คโนโลย่ที่างการเงินท่ี่�นำามาใชุ้เป็นอาวธุ์ซึ่ึ�ง
 คกุคามความมั�นคงและบัอ่นที่ำาลายมาต่รการควำ�าบัาต่ร

28 การปกปิดราคาส้ง
 การปิดบังัข้่อมลูเก่�ยวกบััการระบัาดข่องไวรัสำโคโรนาข่องจ่ัน
 อาจัเพิื่�มจัำานวนผูู้้ เสำ่ยชุ่วิต่และผู้ลกระที่บัที่างการเงินที่ั�วโลก

34 การต่อบโต้่ปฏิบิตั่กิารแผู่้ขยายอทิำธิิพลของจนี
 ไต้่หวนัเป็นผูู้้นำาการต่อ่สำู้กบััการบ่ับับังัคบััจัากสำาธ์ารณ
 รัฐประชุาชุนจ่ันมาอยา่งยาวนาน

40 การมีส่วนร่วมของต่่างประเทำศ
 แคนาดา ฝรั�งเศสำ และสำหราชุอาณาจักัร ทีุ่ม่ที่ั �ง
 เวลาและเงินที่นุเพ่ื่�อสำง่เสำริมอินโดแปซึ่ฟิิิก
 ท่ี่�เสำร่และเปิดกว้าง

44 การจดัห้าเงนิเพื�ออนาคต่ทำี�ปลอดภัยั 
 ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยสำง่เสำริมการเต่บิัโต่ 
 ความเจัริญ และความยั�งย่นในอินโดแปซึ่ฟิิิก

48  จบัต่ามอง
 หวัหน้ากองกำาลงัเฉพื่าะกิจัระบั ุเหลา่พื่นัธ์มิต่รในอิน
 โดแปซึ่ฟิิิกร่วมม่อกนัข่ดัข่วางการค้ามนษุย์ 

54 การเปิดช่่องทำางส่งกำาลังบำารุง
 ข้่อต่กลงระหวา่งสำหรัฐฯ และประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร
 ในการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายที่ำาให้
 ภารกิจัเป็นไปอยา่งคลอ่งต่วั

58 ฉลอง 25 ปี
 ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการ
 ศกึษาด้านความมั�นคงได้เดนิที่างมายาวไกล นบััต่ั �งแต่ก่่อ
 ต่ั �งสำถึาบันัใน พื่.ศ. 2538 โดยผูู้้ ก่อต่ั �งชุ่�อเด่ยวกบััศนูย์
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สารบญัห้ลัก
4 นานาทำศันะ

5 ผู้้้เขียนบทำความ  

6 มองภัม้ภิัาค
 ข่า่วสำารจัากอินโดแปซึ่ฟิิิก   

8 ข่าวผู้้้ก่อการร้าย 
 จ่ันใชุ้ “สำงครามต่อ่ต้่านการก่อการร้าย” 
 กวาดล้างหลายครอบัครัว

62 วัฒนธิรรมและขนบธิรรมเนียม
 เม่องเถึาหยวนข่องไต้่หวนัได้สำร้างสำถึาน่เพ่ื่�อ
 อนรัุกษ์เร่�องราวท้ี่องถิึ�น

63  ประเทำอืงปัญญา
 ศลิปะบันผู้นงัถึำ �าอินโดน่เซ่ึ่ยเป็นบันัที่กึการ
 เลา่เร่�องท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�สำดุเที่า่ท่ี่�ม่การค้นพื่บั

64 สื�อและวทิำยาการ
 คด่การจัดจัำาใบัหน้าข่องจ่ันที่ำาให้รัฐบัาลถึกูดำาเนินคด่ 
 ที่ำาเน่ยบัข่าวเสำนอหลกัการกำากบััดแูลเพ่ื่�อควบัคมุ
 การใชุ้ปัญญาประดษิฐ์

66 นวัต่กรรม
 ฟิิลปิปินส์ำเหน็ชุอบัให้ปลกูข้่าวดดัแปลงพื่นัธ์กุรรม
 เพ่ื่�อต่อ่สำู้กบััภาวะข่าดสำารอาหาร

67 ภัาพส่งท้ำาย

เรื�องจากปก:
ดร. หล่� เหวินเหล่ยง จักัษุแพื่ที่ย์ใน
เม่องอูฮ่ั่ั�นซึ่ึ�งได้รับัการยกยอ่งวา่เป็นผูู้้
กล้าหาญ ถึกูรัฐบัาลจ่ันสำั�งให้ปิดปาก
เง่ยบัเน่�องจัากพื่ยายามเต่่อนผูู้้ อ่�น
เก่�ยวกบััเชุ่ �อไวรัสำโคโรนามรณะ ซึ่ึ�งใน
เวลาต่อ่มาเข่าได้ป่วยและเสำ่ยชุ่วิต่ลง
เน่�องจัากเชุ่ �อไวรัสำดงักลา่ว เร่�องราว
น่ �กลายเป็นสำิ�งท่ี่�แสำดงถึงึการปิดบังั
ข้่อมลูข่องจ่ัน  ภาพื่ประกอบัโดย ฟอรัมั

64
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ผูู้้อา่นท่ี่�เคารพื่

ยิ
นด่ต้่อนรับัสำูนิ่ต่ยสำาร อินโดแปซิิฟิก
 ดีเฟนส์์ ฟอรัมั ฉบับััวา่ด้วย
เศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม 

โลกาภิวตั่น์ ความก้าวหน้าที่าง
เที่คโนโลย่ และสำภาพื่แวดล้อมที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์
ท่ี่�เปล่�ยนไป ต่า่งเป็นปัจัจัยัท่ี่�กำาหนดพ่ื่ �นท่ี่�การ
รบัใหม ่หากจัะรับัม่อกบััความท้ี่าที่ายท่ี่�เกิดใหม่
เหลา่น่ � ประเที่ศต่า่ง ๆ และกองที่พัื่ในภมิูภาค
อินโดแปซึ่ฟิิิกต้่องพิื่จัารณาแนวคดิใหม ่เก่�ยว
กบััสำิ�งท่ี่�สำง่เสำริมเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหมในการใชุ้
อำานาจัที่างเศรษฐกิจัอยา่งม่ความรับัผิู้ดชุอบั
 เพ่ื่�อรับัรองถึงึความมั�นคงระดบััชุาต่ ิระดบัั
ภมิูภาค และระดบััโลก 

ดร. อลัเฟิรด โอห์เลอร์ นกัเศรษฐศาสำต่ร์การเม่องท่ี่�ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อ
การศกึษาด้านความมั�นคง เข่่ยนบัที่ความสำำาหรับัเผู้ยแพื่ร่ในฉบับััน่ � โดยเป็นเร่�องเก่�ยวกบััความหมายท่ี่�
เปล่�ยนแปลงไปข่องเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหมในยคุข่องการแข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์ ดร. โอห์เลอร์ แย้งวา่สำาข่า
ดงักลา่ว ซึ่ึ�งเป็นเคร่�องม่อในการรวมอำานาจัที่างเศรษฐกิจัเพ่ื่�อความได้เปร่ยบัท่ี่�เดด็ข่าด จัะม่บัที่บัาที่
สำำาคญัในการรักษาอินโดแปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และเปิดกว้าง ต่ามท่ี่� ดร. โอห์เลอร์อธิ์บัาย เศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม
ครอบัคลมุข้่อกงัวลต่า่ง ๆ ต่ั �งแต่เ่ร่�องการจัดัการเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหมร่วมสำมยั การปรับัการสำง่กำาลงับัำารุง
และกระบัวนการจัดัหาให้ที่นัสำมยั ไปจันถึงึการดำาเนินงานโน้มน้าวและการต่อ่ต้่านการที่ตู่สำมดุเช็ุค

หน้าปกเลม่น่ �ชุโูรงเร่�องการปิดบังัข้่อมลูและกดดนับัคุคลข่องสำาธ์ารณรัฐประชุาชุนจ่ันในระยะแรก
ข่องการระบัาดข่องเชุ่ �อไวรัสำโคโรนาป่ 2019 ในเม่องอูฮ่ั่ั�น โดยวิเคราะห์ถึงึความเชุ่�อมโยงระหวา่งการ
ปฏิิบัตั่งิานด้านสำาธ์ารณสำขุ่กบััเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม เร่�องราวข่อง ดร. หล่� เหวินเหล่ยง จักัษุแพื่ที่ย์
ในเม่องอูฮ่ั่ั�นและผูู้้แจ้ังเบัาะแสำเก่�ยวกบััไวรัสำ เผู้ยให้เหน็วา่ ความล้มเหลวข่องนโยบัายด้านสำขุ่ภาพื่
และการกำากบััดแูลอาจัสำร้างความเสำ่ยหายร้ายแรงต่อ่สำงัคมในเชิุงเศรษฐกิจั รวมถึงึในแงข่่องชุ่วิต่และ
เสำร่ภาพื่ข่องผูู้้คนอยา่งไร 

ต่อ่มา นายน่ล เค. วตั่ต์่ และนายวิลเล่ยม เจั. นิวคอมบ์ั อด่ต่สำมาชิุกคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญข่ององค์การ
สำหประชุาชุาต่วิา่ด้วยมาต่รการควำ�าบัาต่รเกาหล่เหน่อ พิื่จัารณาถึงึความพื่ยายามข่องนานาประเที่ศ
ในการยดึเร่อไวส์ำ ออร์เนสำต์่ ข่องเกาหล่เหน่อ ในข้่อหาข่นสำง่ถ่ึานหินข่องรัฐอำานาจัเผู้ดจ็ัแหง่น่ �อยา่ง
ผิู้ดกฎหมายไปยงัจ่ัน รัสำเซ่ึ่ย และประเที่ศอ่�น ๆ การยดึที่รัพื่ย์ดงักลา่วข่องสำหรัฐอเมริกาซึ่ึ�งเกิดข่ึ �นเป็น
ครั �งแรก เผู้ยให้เหน็ถึงึความซึ่บััซ้ึ่อนข่องการบังัคบััใชุ้มาต่รการควำ�าบัาต่รต่อ่เกาหล่เหน่อ และยงัเน้น
ยำ �าถึงึความมุง่มั�นข่องสำหรัฐฯ ท่ี่�จัะรักษาความกดดนัในระดบััสำงูสำดุต่อ่รัฐบัาลเผู้ดจ็ัการข่องนายคมิ ให้
ปลดอาวธุ์นิวเคล่ยร์และระงบััโครงการนิวเคล่ยร์ท่ี่�ม่อยูท่ี่ั �งหมดในลกัษณะท่ี่�สำมบัรูณ์ พิื่สำจูัน์ได้ และย้อน
กลบััค่นไมไ่ด้ 

นอกจัากน่ � นางสำาวแอชุล่ย์ เที่ย์เลอร์ ผูู้้ประสำานงานอาวโุสำข่องบัริษัที่ คอมไพื่ลแอนซ์ึ่ แอนด์ แคพื่า
ซึ่ท่ิี่ สำกิลส์ำ อินเต่อร์เนชุนัแนล ยงัสำ่บัเสำาะวา่สำกลุเงินดิจิัที่ลัและนวตั่กรรมอ่�น ๆ ในโลกไซึ่เบัอร์นั �น สำร้าง
หนที่างให้ผูู้้กระที่ำาผิู้ดกฎหมายร่วมสำงครามอสำมมาต่รเพ่ื่�อบัอ่นที่ำาลายมาต่รการรักษาความปลอดภยั
เดมิ รวมถึงึมาต่รการควำ�าบัาต่รได้อยา่งไร 

ผู้มหวงัวา่บัที่ความเหลา่น่ �จัะกระตุ่้นให้เกิดการสำนที่นาในระดบััภมิูภาคเก่�ยวกบััเศรษฐศาสำต่ร์
กลาโหม ผู้มยินด่รับัฟัิงความคิดเหน็ข่องที่า่น กรุณาต่ดิต่อ่เจ้ัาหน้าท่ี่� ฟิอรัม ท่ี่� ipdf@
ipdefenseforum.com เพ่ื่�อแบัง่ปันมมุมองข่องที่า่น
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กองที่พัื่อากาศสำหรัฐฯ

กองที่พัื่บักสำหรัฐฯ

พื่ลเร่อต่ร่ สำต่่เฟิน ท่ี่. โคห์เลอร์
เจ้ัากรมยทุี่ธ์การ

กองที่พัื่เร่อสำหรัฐฯ

เจ้าห้น้าทำี�ฝ่่ายแผู้นงาน
พื่นัต่ร่ คริสำเต่่ยน ซ่ึ่. นิโคลสัำ

กองที่พัื่บักสำหรัฐฯ
ผู้้�จัดัการันิตยส์ารั อินโดแปซิิฟิก ดีเฟนส์์ ฟอรัมั

เศรษฐศาสต่ร์กลาโห้ม 
ชุดุท่ี่� 45 ฉบับััท่ี่� 3 / 2563

IPD FORUMFORUM

Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager, HQ USPACOM

Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861, USA
เวบ็ัไซึ่ต์่   www.ipdefenseforum.com
อ่เมล  ipdf@ipdefenseforum.com

ต่ดิต่อ่เรา

IPD FORUMFORUM

ISSN 2333-1690 (ฉบับััพิื่มพ์ื่)
ISSN 2333-1682 (ฉบับััออนไลน์)

ข่อแสำดงความนบััถ่ึอ

พื่ลเร่อเอก ฟิิลปิ เอสำ. เดวิดสำนั
กองที่พัื่เร่อสำหรัฐฯ
ผูู้้บัญัชุาการ กองบัญัชุาการสำหรัฐฯ ภาคพ่ื่ �นอินโดแปซึ่ฟิิิก

นิิตยสารอินิิโดแปซิกิ ดเีฟนิส์ ฟอิรัม  
เป็นนิต่ยสำารที่างการที่หารรายไต่รมาสำท่ี่�จัดั
ที่ำาข่ึ �นโดยผูู้้บัญัชุาการกองบัญัชุาการสำหรัฐฯ
 ประจัำาภาคพ่ื่ �นอินโดแปซึ่ฟิิิก เพ่ื่�อเป็นพ่ื่ �นท่ี่�
แสำดง ความคดิเหน็ในระดบัันานาชุาต่สิำำาหรับั
 บัคุลากรที่างการที่หารข่องภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก
 ความ คดิเหน็ท่ี่�แสำดงออกในนิต่ยสำารน่ �มิได้
แสำดงถึงึ หร่อเก่�ยวข้่องกบัันโยบัายหร่อมมุมอง
ข่องกองบัญัชุาการหร่อหนว่ยงานอ่�น ๆ  
ข่องรัฐบัาลสำหรัฐฯ แต่อ่ยา่งใด บัที่ความที่ั �งหมด
เข่่ยนข่ึ �น โดยคณะผูู้้จัดัที่ำานิต่ยสำาร อินโด
แปซึ่ฟิิิก ด่เฟินส์ำ ฟอรัมั รวมถึงึบัคุคลอ่�นดงัท่ี่�
แจ้ังชุ่�อไว้ใต้่หวัเร่�อง รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวง
กลาโหมได้กำาหนดให้ต่่พิื่มพ์ื่นิต่ยสำารน่ �เพ่ื่�อ
กิจัการข่องรัฐต่ามความประสำงค์ข่องกระที่รวง
กลาโหม 
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นายนีล เค. วัต่ต์่ส และ นายวลิเลียม เจ. นิวคอมบ์ เป็นอด่ต่
สำมาชิุกคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญแหง่องค์การสำหประชุาชุาต่วิา่ด้วยมาต่รการควำ�าบัาต่ร
เกาหล่เหน่อ ซึ่ึ�งจัดัต่ั �งโดยข้่อมต่คิณะมนต่ร่ความมั�นคงแหง่สำหประชุาชุาต่ท่ิี่�
 1874 ใน พื่.ศ. 2552 นายวตั่ต์่สำเป็นนกัวิจัยัอาวโุสำในโครงการอลัฟิา ข่องคงิ
ส์ำคอลเลจัลอนดอน เข่าดำารงต่ำาแหนง่ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญที่างที่ะเลข่องคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญ
แหง่สำหประชุาชุาต่ิวา่ด้วยเกาหล่เหน่อเป็นเวลาห้าป่จันถึงึ พื่.ศ. 2561 นอกจัาก
น่ �ยงัรับัผิู้ดชุอบัการสำงัเกต่การณ์กองที่พัื่เร่อข่องเกาหล่เหน่อ รวมถึงึโครงการ
ข่่ปนาวธุ์แบับัยิงจัากเร่อดำานำ �า นายวตั่ต์่สำเคยดำารงต่ำาแหนง่ร้อยเอกในกองที่พัื่เร่อ
แอฟิริกาใต้่เป็นเวลา 30 ป่ จังึม่ความเชุ่�ยวชุาญด้านสำงครามเร่อผิู้วนำ �าและระบับั
อาวธุ์ นายนิวคอมบ์ัเป็นประธ์านสำภาเศรษฐกิจัเกาหล่เหน่อท่ี่�สำถึาบันัเกาหล่ศกึษา
 วิที่ยาลยัเอลเล่ยต่เพ่ื่�อกิจัการระหวา่งประเที่ศข่องมหาวิที่ยาลยัจัอร์จัวอชิุงต่นั
 เข่าเป็นนกัวิจัยัท่ี่�ศนูย์การศกึษาการป้องกนัข่ั �นสำงู และเป็นสำมาชิุกคณะกรรมการ
แหง่ชุาต่วิา่ด้วยประเดน็เกาหล่เหน่อ นายนิวคอมบ์ั อด่ต่นกัเศรษฐศาสำต่ร์ข่อง
รัฐบัาลสำหรัฐฯ ได้รับัการแต่ง่ต่ั �งโดยนายบันั ค่มนุ เลข่าธิ์การสำหประชุาชุาต่ ิให้
ดำารงต่ำาแหนง่ในคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญเม่�อ พื่.ศ. 2554 เข่าได้รับัการแต่ง่ต่ั �งให้กลบัั

เข้่าดำารงต่ำาแหนง่ในคณะวา่ด้วยมาต่รการควำ�าบัาต่รเกาหล่เหน่อ ต่ามอำานาจัท่ี่�ได้รับัมอบัหมายต่อ่
เน่�องในฐานะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญด้านการเงินจันถึงึเด่อนมิถึนุายน พื่.ศ. 2557 นายนิวคอมบ์ัยงัเคยดำารง
ต่ำาแหนง่ในกองที่พัื่บักสำหรัฐฯ ต่ั �งแต่ ่พื่.ศ. 2513 ถึงึ พื่.ศ. 2515 อ่กด้วย  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 14

นางสาวแอช่ลีย์ เทำย์เลอร์ ผูู้้ประสำานงานอาวโุสำข่องบัริษัที่ คอมไพื่ล
แอนซ์ึ่ แอนด์ แคพื่าซึ่ท่ิี่ สำกิลส์ำ อินเต่อร์เนชุนัแนล เป็นสำมาชิุกผูู้้ประกอบัการ
บัลอ็กเชุนรุ่นแรก เธ์อกำาลงัศกึษาวิจัยัวิธ่์การใชุ้ไซึ่เบัอร์สำเปซึ่เป็นอาวธุ์ โดยลงลกึ
ในการบัรรจับักนัข่องเที่คโนโลย่ดจิิัที่ลัและความมั�นคงระหวา่งประเที่ศ รวมถึงึ
การแที่รกแซึ่งเคร่อข่า่ยคอมพิื่วเต่อร์เพ่ื่�อข่โมยที่รัพื่ย์สำนิที่างปัญญาในระดบััการ
ที่หาร และเจัาะคลงัข้่อมลูที่างเที่คนิคและการปฏิิบัตั่ิต่ามกฎระเบ่ัยบัท่ี่�ป้องกนั
การละเมิดมาต่รการควำ�าบัาต่ร นอกจัากน่ � แอชุล่ย์อยูร่ะหวา่งการวิเคราะห์

ระเบ่ัยบัแหง่ชุาต่ใินการใชุ้มาต่รการควำ�าบัาต่รข่ององค์การสำหประชุาชุาต่ ิรวมถึงึเป็นผูู้้นำาการฝึก
ระดบััโลกสำำาหรับัผูู้้ เชุ่�ยวชุาญภาคเอกชุนและภาครัฐในการป้องกนัการโจัมต่่ที่างไซึ่เบัอร์อ่กด้วย 
อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 20

พล. ทำ. วนิเซินต์่ ดบัเบลิย้.เอฟิ. เฉิน รองอธิ์บัด่สำำานกัความมั�นคง
แหง่ชุาต่ไิต้่หวนั ก่อนดำารงต่ำาแหนง่ปัจัจับุันั เข่าเคยเป็นท่ี่�ปรึกษาอาวโุสำข่อง
สำำานกังานผูู้้แที่นด้านเศรษฐกิจัและวฒันธ์รรมไที่เปประจัำาสำหรัฐอเมริกา ต่ั �งแต่่
 พื่.ศ. 2559 ถึงึ พื่.ศ. 2561 อาชุ่พื่รับัราชุการที่หารท่ี่�โดดเดน่ข่อง พื่ล.ที่. เฉิน
 นั �นรวมถึงึการได้รับัแต่ง่ต่ั �งเป็นอธิ์บัด่ข่องสำำานกังานพื่ฒันาการสำ่�อสำารแหง่
กระที่รวงกลาโหมไต้่หวนั ผูู้้บัญัชุาการกองบัญัชุาการกองที่พัื่บักไต้่หวนัประจัำา
ภมิูภาคไที่เป และผูู้้อำานวยการศนูย์ข่า่วกรองร่วม (เจั2) ข่องกระที่รวงกลาโหม

ไต้่หวนั พื่ล.ที่. เฉิน สำำาเร็จัการศกึษาระดบััปริญญาโที่ด้านยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ความมั�นคงระดบััชุาต่ิจัาก
วิที่ยาลยัการสำงครามแหง่ชุาต่ขิ่องสำหรัฐอเมริกา ณ มหาวิที่ยาลยัด้านการป้องกนัประเที่ศ และ
ปริญญาโที่บัริหารธ์รุกิจัจัากมหาวิที่ยาลยัเซึ่าเทิี่ร์นเมธ์อดสิำต์่ ในเม่องแดลลาสำ รัฐเที่ก็ซึ่สัำ  
อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 34

นายฟิิลิป เจ. วาเลนต่ ิเป็นท่ี่�ปรึกษาด้านโลจิัสำต่กิส์ำระหวา่งประเที่ศ
ในสำาข่าโลจิัสำต่กิส์ำพื่หชุุาต่ิข่องสำำานกังานความร่วมม่อด้านโลจิัสำต่กิส์ำ วิศวกรรม
 และความมั�นคง (เจั4) ข่องกองบัญัชุาการสำหรัฐฯ ประจัำาภาคพ่ื่ �นอินโดแปซึ่ฟิิิก
 เข่าเป็นผูู้้ รับัผิู้ดชุอบัข้่อต่กลงด้านโลจิัสำต่กิส์ำระหวา่งประเที่ศที่ั �งหมด รวมถึงึ
ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่าย ก่อนท่ี่�จัะประกอบัอาชุ่พื่
ฝ่ายพื่ลเร่อน นายวาเลนต่เิป็นเจ้ัาหน้าท่ี่�ที่หารเร่อท่ี่�ดำารงต่ำาแหนง่ด้านโลจิัสำต่กิส์ำ
และการมอบัหมายงานบัคุลากรมากวา่ 28 ป่  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 54
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มองภู้มิภูาค
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สิงคโปร์

การสร้าง 
ฝููงบิินขัับิไล่่ล่่องหน
สำนักงานความร่วมมือด้้านความมั�นคง

กล่าโหมสหรัฐฯ กล่่าวเมื�อเดื้อน
มกราคม พ.ศ. 2563 ว่า กระทรวง

การต่่างประเทศสหรัฐฯ ได้้อนุมัติ่การขัายเครื�องบิิน
ขัับิไล่่เอฟ-35 จำำนวนมากถึึง 12 ล่ำ (ในภาพ)  
แล่ะอุปกรณ์์ท่�เก่�ยวข้ัองให้แก่สิงคโปร์ ในราคา
ประมาณ์ 2.75 พันล้่านด้อล่ล่าร์สหรัฐ (ประมาณ์
 8.7 หมื�นล้่านบิาท) ซึึ่�งอยู่ระหว่างการอนุมัติ่จำาก
รัฐสภา 

สิงคโปร์ซึึ่�งเป็นนครรัฐในเอเช่ียต่ะวันออกเฉ่ียง
ใต้่ระบุิเมื�อ พ.ศ. 2562 ว่า ม่แผนจำะซืึ่�อเครื�องบิิน
เอฟ-35 ส่�ล่ำแรกจำากบิริษััท ล็่อกฮ่ีด้ มาร์ติ่น คอร์

ปอเรชัีน แล่ะอ่กแปด้ล่ำจำากบิริษััทอื�น เพื�อมาแทนท่�
ฝููงบิินเอฟ-16 ซึึ่�งม่อายุมากแล้่ว 

สำนักงานความร่วมมือด้้านความมั�นคงกล่าโหม
สหรัฐฯ กล่่าวว่า การขัายครั�งน่�อาจำรวมถึึงอุปกรณ์์ 
จำากล็่อกฮ่ีด้ แล่ะผู้ผลิ่ต่เครื�องยนต์่ แพรต่ต์่แอนด์้
ไวต์่น่ย์ เครื�องบิินไอพ่นรุ่นเอฟ-35บ่ิ สามารถึนำ
เครื�องขึั�นบิินในระยะสั�นแล่ะล่งจำอด้ในแนวดิ้�ง ซึึ่�งเป็น
คุณ์สมบัิติ่ท่�เป็นประโยชีน์ต่่อสิงคโปร์ท่�ม่พื�นท่�จำำกัด้ 

กระทรวงกล่าโหมสิงคโปร์กล่่าวว่า จำะม่การ
เจำรจำาเงื�อนไขัการซืึ่�ออย่างเป็นทางการหลั่งจำากได้้
รับิการอนุมัติ่จำากรัฐสภา 

เมื�อเดื้อนตุ่ล่าคม พ.ศ. 2562 กระทรวง

กล่าโหมสหรัฐฯ ได้้ประกาศราคาเครื�องบิินไอพ่น
เอฟ-35 ในช่ีวงสามปีข้ัางหน้า ซึึ่�งล่ด้ล่งถึึงร้อยล่ะ
 13 สิงคโปร์ซึึ่�งเป็นประเทศอันมั�งคั�ง ม่งบิประมาณ์
ด้้านกล่าโหมก้อนใหญ่่ท่�สุด้ในเอเช่ียต่ะวันออกเฉ่ียง
ใต้่ ถืึอเป็นหมุด้หมายสำคัญ่สำหรับิบิริษััทอาวุธ
ระดั้บิโล่ก จำากการท่�ประเทศแห่งน่�หันมาล่งทุนใน
เทคโนโล่ย่ใหม่ ๆ แล่ะยกระดั้บิอาวุธยุทโธปกรณ์์
ขัองประเทศ 

ทั�งน่� สิงคโปร์ได้้กันค่าใช้ีจ่ำายร้อยล่ะ 30 จำาก
ค่าใช้ีจ่ำายทั�งหมด้ในงบิประมาณ์ประจำำปี พ.ศ. 
2562 เพื�อความพยายามด้้านกล่าโหม ความมั�นคง 
แล่ะการทูต่  รอยเต่อร์

ออสเต่รเลีย/ญี�ปุ่น

ญ่ี่�ปุ่่� นหวัังจะได้้รัับควัามช่�วัยเหลืือจากออสเตรัเล่ืยเพืื่�อม่�งเปุ่น็ปุ่รัะเทศท่�ขัับเคลืื�อนด้้วัย
ไฮโด้รัเจนเปุ่น็หลัืกภายใน พื่.ศ. 2593

ออสเตรัเล่ืย ซ่ึ่� งหวัังท่�จะหล่ืกเล่ื�ยงการัพ่ื่�งพื่าการัส�งออกถ่�านหิน จะได้้รัับปุ่รัะโยช่น์
จากควัามรั�วัมมือด้้านพื่ลัืงงานสะอาด้เช่�นกัน จากการัม่�งเปุ่ล่ื�ยนถ่�านหินค่ณภาพื่ตำ�าจาก
เหมืองแรั�ในออสเตรัเล่ืยให้เปุ่น็ไฮโด้รัเจน จากนั�นจ่งขันส�งถ่�านหินในรูัปุ่แบบขัองเหลืวัไปุ่ยัง
ญ่ี่�ปุ่่� น ตามรัายงานขัองนิตยสารั ฟอร์์บส์์

ญ่ี่�ปุ่่� นม่�งหมายท่�จะให้ยานพื่าหนะบนท้องถ่นนใช่�พื่ลัืงงานไฮโด้รัเจนเปุ่น็จำานวัน
 200,000 คันภายใน พื่.ศ. 2568 แลืะ 800,000 คันภายใน พื่.ศ. 2573 ตาม
รัายงานขัองนิตยสารัออนไลืน์ เด้อะดิ้โพื่ลืแมต (ภาพื่: โตโยต้า มอเตอร์ั คอร์ัปุ่อเรัชั่น 
เผยโฉมรัถ่บรัรัท่กพื่ลัืงงานไฮโด้รัเจนในโตเก่ยวัเมื�อเดื้อนมิถ่่นายน พื่.ศ. 2561)

ญ่ี่�ปุ่่� นเปิุ่ด้ตัวัเรืัอบรัรัท่กเครืั�องบินลืำาแรักท่�ออกแบบมาเพืื่�อขันส�งไฮโด้รัเจนเหลืวัใน

เดื้อนธัันวัาคม พื่.ศ. 2562 ตามรัายงานในเว็ับไซึ่ต์ขัองนิกเคอิ 
เอเช่่ยน ร่ัวิัวั เรืัอลืำาน่�จะเดิ้นทางเพืื่�อการัค้าขัายครัั�งแรักใน พื่.ศ. 

2564 โด้ยเดิ้นทางไปุ่ยังท�าเรืัอเฮสติงส์ท่�รััฐวิักตอเร่ัย ปุ่รัะเทศ
ออสเตรัเล่ืย ซ่ึ่� งเปุ่น็ท่�ตั�งขัองโรังงานผลิืตนำ�ายาไฮโด้รัเจนแห�งแรัก
ขัองออสเตรัเล่ืยท่�กล่ื�มบริัษััทญ่ี่�ปุ่่� นกำาลัืงสร้ัาง ตามข้ัอมูลืจาก
เว็ับไซึ่ต์ขัองรััฐบาลืออสเตรัเล่ืย

การัส�งออกไฮโด้รัเจนอาจให้ปุ่รัะโยช่น์ทางเศรัษัฐกิจแก�
ออสเตรัเล่ืยเปุ่น็มูลืค�าปุ่รัะมาณ 2.7 พัื่นล้ืานด้อลืลืาร์ัสหรััฐ
 (ปุ่รัะมาณ 8.6 หมื�นล้ืานบาท) ภายใน พื่.ศ. 2573 ตาม
ย่ทธัศาสตร์ัพื่ลัืงงานไฮโด้รัเจนแห�งช่าติขัองรััฐบาลืออสเตรัเล่ืยท่�

เผยแพื่รั�เมื�อเดื้อนพื่ฤศจิกายน พื่.ศ. 2562
นอกจากน่� โครังการัผลิืตไฮโด้รัเจนอื�น ๆ ทั�วัโลืกก็กำาลัืง

อยู�รัะหวั�างการัพัื่ฒนา โด้ยรัายงานขัองออสเตรัเล่ืยรัะบ่วั�า 
เกาหล่ืใต้สนใจท่�จะด้ำาเนินการัใช่�เชื่�อเพื่ลิืงไฮโด้รัเจนเช่�นกัน

แต�ยังคงม่อ่ปุ่สรัรัคมากมายอยู� ด้รั. ทาเคโอะ คิกคาวัะ
 ศาสตรัาจารัย์ด้้านการัจัด้การัแห�งมหาวิัทยาลัืยวิัทยาศาสตร์ัโตเก่ยวั กลื�าวักับสำานักขั�าวั
บลูืมเบิร์ักเมื�อเดื้อนมิถ่่นายน พื่.ศ. 2562 วั�า "จ่ด้ติด้ขััด้ขันาด้ใหญี่�คือการักักแลืะจัด้
เก็บคาร์ับอน "ซ่ึ่� งไม�ใช่�วั�าจะไม�สามารัถ่ทำาได้้ แต�ข่ั�นอยู�กับปัุ่จจัยทางเศรัษัฐกิจ"

เทคโนโลืย่ท่�ช่�วัยให้กักแลืะจัด้เก็บไฮโด้รัเจนในปุ่ริัมาณมากได้้ยังคงอยู�รัะหวั�างการั
พัื่ฒนา นอกจากน่� ต้นท่นยังคงเปุ่น็หน่�งในอ่ปุ่สรัรัคท่�ใหญี่�ท่�ส่ด้ เมื�อเท่ยบกับแหลื�ง
พื่ลัืงงานทางเลืือกอ่กมากมายท่�ม่ต้นท่นตำ�ากวั�า

โครังสร้ัางพืื่�นฐานทั�วัโลืกสำาหรัับห�วังโซึ่� อ่ปุ่ทานไฮโด้รัเจนยังอยู�ในช่�วังเริั�มต้น แม้วั�าจะ
ม่สถ่าน่เติมไฮโด้รัเจนทด้ลืองจำานวันมากเกิด้ข่ั�นทั�วัโลืก ฟอร์์บส์์ รัายงาน

นายแด้เน่ยลื โรัเบิร์ัตส์ แห�งองค์กรัวิัจัยทางวิัทยาศาสตร์ัแลืะอ่ตสาหกรัรัมใน
เครืัอจักรัภพื่ กลื�าวักับเว็ับไซึ่ต์อ่แอนด์้อ่นิวัส์เมื�อเดื้อนต่ลืาคม พื่.ศ. 2561 วั�า แม้จะ
ม่อ่ปุ่สรัรัคต�าง ๆ แต�เวัลืาการัใช่�ไฮโด้รัเจนมาถ่่งแล้ืวั เนื�องจากม่ "แรังผลัืกดั้นอย�าง
แท้จริังทั�วัโลืกในการันำาเข้ัาไฮโด้รัเจนคาร์ับอนตำ�า" ไปุ่ยังญ่ี่�ปุ่่� นแลืะเกาหล่ืใต้ ซ่ึ่� งรััฐบาลืได้้
สร้ัางการัขันส�งท่�ใช่�ไฮโด้รัเจนเปุ่น็ "ศูนย์กลืางในย่ทธัศาสตร์ัด้้านพื่ลัืงงานขัองตนเอง"
เจ้ัาหน้าท่ี่�  ฟอรัมั

จัับมืือกัันสร้้างอนาคตท่ี่�ขัับเคลืื่�อน
ด้้วยไฮโด้ร้เจัน

รอยเต่อร์

กองทัพัเรืือสหรัืฐฯ
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การแสวงหาการลงทุุน
ในน่านนำ�าทุ่�เป็็นข้้อพิิพิาทุ
ม่ื่�อเด่ือนมื่กราคมื่ พิ.ศ. 2563 นายโจโก วิโดืโดื ป็ระธานาธิบด่ื
อินโดืน่เซ่ีย ได้ืข้อให้ญ่ี่�ปุ็�นเข้้ามื่าลงทุุนในด้ืานการป็ระมื่งและพิลังงานใน

หม่่ื่เกาะบางแห่งในทุะเลจ่นใต้้ข้องอินโดืน่เซ่ีย หลังจากเผชิิญี่หน้ากับจ่นซ่ี�ง
อ้างสิทุธิ�ในพ่ิ�นทุ่�น่านนำ�าดัืงกล่าว

สำานักงานป็ระธานาธิบด่ืระบุว่า นายวิโดืโดืได้ืเร่ยกร้องให้ญ่ี่�ปุ็�นพิิจารณา
โอกาสทุางเศรษฐกิจในหม่่ื่เกาะนาต่้นา ในระหว่างทุ่�นายโทุชิิมิื่ต้ส่ โมื่เทุกิ
รัฐมื่นต้ร่ว่าการกระทุรวงการต่้างป็ระเทุศญ่ี่�ปุ็�น เดิืนทุางเย่อนกรุงจาการ์ต้า
นายวิโดืโดืกล่าวกับนายโมื่เทุกิว่า "ผมื่ต้้องการเชิิญี่ให้ญ่ี่�ปุ็�นร่วมื่ลงทุุนใน
นาต่้นา" โดืยเสริมื่ว่า ญ่ี่�ปุ็�นเป็็นหน่�งในพัินธมิื่ต้รทุางเศรษฐกิจทุ่�สำาคัญี่ข้อง
อินโดืน่เซ่ีย

นายวิโดืโดืเย่อนเกาะนาต่้นาเม่ื่�อเด่ือนมื่กราคมื่ พิ.ศ. 2563 เพ่ิ�อพิิทัุกษ์
อำานาจอธิป็ไต้ยข้องอินโดืน่เซ่ียเหน่อหม่่ื่เกาะและน่านนำ�ารอบ ๆ หลังจากม่ื่
รายงานว่า กองกำาลังรักษาชิายฝ่ั่�งและเร่อป็ระมื่งข้องจ่นได้ืผ่านเข้้ามื่ายังเข้ต้
เศรษฐกิจพิิเศษข้องอินโดืน่เซ่ียหลายครั�งตั้�งแต่้เด่ือนธันวาคมื่ พิ.ศ. 2562  
(ภาพิ: นายโทุชิิมิื่ต้ส่ โมื่เทุกิ รัฐมื่นต้ร่ว่าการกระทุรวงการต่้างป็ระเทุศญ่ี่�ปุ็�น  
(ซ้ีาย) จับม่ื่อกับนางเร็ต้โน มื่าร์ซ่ีด่ื รัฐมื่นต้ร่ว่าการกระทุรวงการต่้างป็ระเทุศ
อินโดืน่เซ่ีย ระหว่างการป็ระชุิมื่ทุ่�กรุงจาการ์ต้า ป็ระเทุศอินโดืน่เซ่ีย)

จ่นไม่ื่ได้ือ้างสิทุธิ�ในหม่่ื่เกาะนาต่้นาเอง แต่้ระบุว่าต้นม่ื่สิทุธิ�ทุำาการป็ระมื่ง
ในบริเวณใกล้เค่ยงภายในเส้นป็ระเก้าเส้นทุ่�จ่นกำาหนดืเองต้ามื่ใจชิอบ ซ่ี�งเป็็น
เส้นบนแผนทุ่�ข้องจ่นทุ่�ระบุอาณาเข้ต้และน่านนำ�าข้องต้น

เส้นดัืงกล่าวอย่่ห่างจากจ่นไป็ทุางใต้้ และกินพ่ิ�นทุ่�ส่วนใหญ่ี่ใน
ทุะเลจ่นใต้้ แต่้การอ้างสิทุธิ�ดัืงกล่าวไม่ื่ได้ืรับการยอมื่รับในระดัืบสากล
 เว่ยดืนามื่ ฟิิลิป็ปิ็นส์ บร่ไน มื่าเลเซ่ีย และไต้้หวันต่้างก็แข่้งขั้นกันอ้างสิทุธิ�
ในทุะเลจ่นใต้้

นางเร็ต้โน มื่าร์ซ่ีด่ื รัฐมื่นต้ร่ว่าการกระทุรวงการต่้างป็ระเทุศอินโดืน่เซ่ีย
 กล่าวกับผ้่ส่�อข่้าวว่า นายวิโดืโดืได้ืข้อให้ญ่ี่�ปุ็�นลงทุุนในด้ืานการป็ระมื่ง
 พิลังงาน และการทุ่องเทุ่�ยวบนเกาะนาต่้นา นางเร็ต้โนกล่าวว่า "เรายังต้กลง
ทุ่�จะส่งเสริมื่การป็ระสานงานด้ืานการรักษาความื่ป็ลอดืภัยข้องชิายฝ่ั่�งให้
แข็้งแกร่งยิ�งข่้�นด้ืวย"

อินโดืน่เซ่ียได้ืเพิิ�มื่การลาดืต้ระเวนทุางอากาศและทุางทุะเลในพ่ิ�นทุ่�
ดัืงกล่าว รวมื่ทัุ�งได้ืข้อร้องให้เอกอัครราชิทุ่ต้จ่นเข้้ามื่าด่ืแลเร่อทุ่�รุกลำ�าเข้้ามื่า
 โฆษกกองทัุพิอินโดืน่เซ่ียกล่าวว่า เร่อดัืงกล่าวออกจากพ่ิ�นทุ่�นั�นหลังการเดิืน
ทุางไป็เย่อนข้องนายวิโดืโดื 

เม่ื่�อ พิ.ศ. 2562 ญ่ี่�ปุ็�นได้ืมื่อบเงินจำานวน 1 แสนล้านร่เปี็ยห์  
(ป็ระมื่าณ 200 ล้านบาทุ) แก่อินโดืน่เซ่ียเพ่ิ�อสร้างต้ลาดืป็ลาบนเกาะนา 
ต่้นา ซ่ี�งจะม่ื่ช่ิ�อว่าส่กิจิ ต้ามื่ช่ิ�อต้ลาดืป็ลาช่ิ�อดัืงข้องโต้เก่ยว

นายโมื่เทุกิกล่าวว่า การก่อสร้างต้ลาดืบนเกาะนาต่้นาและต้ลาดืบนเกาะ
อ่�น ๆ ข้องอินโดืน่เซ่ียจะเริ�มื่ใน พิ.ศ. 2563  รอยเต่อร์

อนิโดนีเซีิย

เ

ความม่่�งม่นด้้านอวกาศล้้วนแต่�เป็็น
ภารกิิจสู่่�ดวงจันทร์
อิินเดียอินุมััติิภารกิิจดวงจันทร์คร้งท่สู่ามัเม่ัอิเดือินมักิราคมั พ.ศ. 
2563 ซ่ึ่งเป็็นความัพยายามัคร้งล่�าสุู่ดจากิความัมุุั�งม่ันท่จะก้ิาวข้ึ้น
เป็็นมัหาอิำานาจด้านอิวกิาศโดยใช้้ต้ินทุนติำา

นายเค. ซีีวาน ป็ระธานองค์การวิจััยด้้านอวกาศแห่�งอินเดี้ย กล้�าวกับผู้้้ส่ื่อข่�าวว�า 
ภารกิจัจัันทรายาน-3 จัะป็ระกอบด้้วยยานล้งจัอด้แล้ะยานสื่ำารวจั แต่�ไม�มียานโคจัร

ในเดื้อนกันยายน พ.ศ. 2562 ภารกิจัจัันทรายาน-2 สื่�งยานโคจัรรอบด้วงจัันทร์
ท่ถ่�ายทอด้สัื่ญญาณข้่อม้ล้ทางวิทยาศาสื่ต่ร์กลั้บมายังโล้กได้้สื่ำาเร็จั แต่�ไม�สื่ามารถ่นำายาน
พาห่นะสื่ำารวจัล้งบนพ้นผิู้วข่องด้วงจัันทร์ได้้เน่องจัากเกิด้ความเสีื่ยห่ายระห่ว�างล้งจัอด้

ภารกิจัน้นมีจ่ัด้ม่�งห่มายเพ่อล้งจัอด้ยานท่บริเวณข้่วใต้่ข่องด้วงจัันทร์ ซ่ีงไม�มี
ภารกิจัด้วงจัันทร์ใด้ ๆ เคยไป็มาก�อน ท้งน้ เช่ื่อกันว�าบริเวณดั้งกล้�าวมีนำา เพราะมีป็ล้�อง
ภ้เข่าไฟซ่ีงสื่�วนให่ญ�ไม�ได้้รับผู้ล้กระทบจัากอ่ณห่ภ้มิท่ส้ื่งข่องด้วงอาทิต่ย์

องค์การวิจััยด้้านอวกาศแห่�งอินเดี้ยห่วังว�าจัะยืนยันร�องรอยข่องนำาในร้ป็แบบนำา
แข็่งได้้ ซ่ีงต่รวจัพบคร้งแรกในภารกิจัเม่อ พ.ศ. 2551

นายซีีวานกล้�าวว�า จัันทรายาน-3 จัะมี "การกำาห่นด้ค�าท่คล้้ายคลึ้ง" กับภารกิจั
ก�อนห่น้าน้ (ภาพ: อินเดี้ยป็ล้�อยจัรวด้ข่นสื่�งด้าวเทียมพ้องคาบโล้ก เอ็มเค สื่าม-เอ็ม1
 ซ่ีงบรรท่กจัันทรายาน-2 ออกจัากศ้นย์อวกาศซีาติ่ชื่ด้าวันท่เกาะศรีห่าริโคต่ร ป็ระเทศ
อินเดี้ย)

มีเพียงสื่ห่รัฐอเมริกา รัสื่เซีีย แล้ะสื่าธารณรัฐป็ระชื่าชื่นจีันเท�าน้นท่เคยนำายานล้ง
จัอด้บนด้วงจัันทร์ โด้ยยานอวกาศฉางเอ๋อ-4 ข่องจีันล้งจัอด้แต่ะพ้นอีกฝ่ั่งห่น่งข่องด้วง
จัันทร์เม่อ พ.ศ. 2562 สื่�วนอิสื่ราเอล้เคยพยายามนำายานอวกาศเบเรชีื่ต่ล้งจัอด้บนด้วง
จัันทร์เม่อเดื้อนเมษายน พ.ศ. 2562 แต่�ไม�ป็ระสื่บผู้ล้สื่ำาเร็จั

สื่ำานักข่�าวพีทีไอรายงานว�า ภารกิจัด้วงจัันทร์คร้งท่สื่ามข่องอินเดี้ยมีแนวโน้มท่จัะ
เปิ็ด้ตั่วใน พ.ศ. 2563 แล้ะจัะมีค�าใช้ื่จั�ายน้อยกว�าภารกิจัก�อนห่น้า ต่ามท่นายจิัเทนด้รา 
ซิีงห์่ รัฐมนต่รีชื่�วยว�าการกระทรวงอวกาศกล้�าว

นายซีีวานยังกล้�าวอีกว�า องค์การวิจััยด้้านอวกาศแห่�งอินเดี้ยกำาลั้งสื่ร้าง "ความคืบ
ห่น้าอย�างมาก" ด้้านภารกิจัการบินทางอวกาศพร้อมมน่ษย์ท่กำาห่นด้ไว้ในชื่�วงป็ล้าย พ.ศ. 
2564 โด้ยระบ่ว�า มีนักบินอวกาศส่ื่คนได้้รับเลื้อกให้่เข้่ารับการฝึั่กอบรม ใน พ.ศ. 
2561 รัฐบาล้กล้�าวว�า โครงการซ่ีงมีช่ื่อว�ากากันยาน (ยานพาห่นะส้ื่�ท้องฟ้า) จัะมีค�าใช้ื่
จั�ายน้อยกว�า 1 แสื่นล้้านร้ปี็ (ป็ระมาณ 4.4 ห่ม่นล้้านบาท)

อินเดี้ยได้้สื่ร้างช่ื่อเสีื่ยงในการเป็็นผู้้้บ่กเบิกการป็ล้�อยด้าวเทียมแล้ะภารกิจัทาง
อวกาศในราคาย�อมเยา โด้ยภารกิจัด้าวอังคารแบบไร้คนควบค่มเม่อ พ.ศ. 2557 มี
ค�าใช้ื่จั�ายเพียง 74 ล้้านด้อล้ล้าร์สื่ห่รัฐ (ป็ระมาณ 2.3 พันล้้านบาท) ซ่ีงน้อยกว�างบ
ป็ระมาณข่องภาพยนต่ร์เร่อง กราวิต้่ มฤต่ย้แรงโน้มถ่�วง ซ่ีงเป็็นภาพยนต่ร์เก่ยวกับ
อวกาศท่ทำาเงินข่องฮอล้ลี้ว้ด้  รอยเต่อร์

อนิเดยี
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ข่ีาวผู้้� ก่่อก่ารร� าย
IPDF

ใช้ิ "สงครามื่ต่้อต้้านการก่อการร้าย" 
กวาดล้้างหล้ายครอบครัว
ดแิอสำโซึ่ซึ่เิอที่เต่ด็ เพื่รสำ

ป็นเวลาหลายที่ศวรรษท่ี่�อิหมา่มชุาวอยุกร์ูเป็นท่ี่�ยดึเหน่�ยวในชุมุชุน
เกษต่รกรรมข่นาดใหญ่ที่างต่ะวนัต่กไกลข่องจ่ัน ที่กุวนัศกุร์ เข่าจัะ

เที่ศนาวา่อิสำลามค่อศาสำนาแหง่สำนัต่ภิาพื่ ที่กุวนัอาทิี่ต่ย์ เข่าจัะรักษาคน
ป่วยด้วยยาสำมนุไพื่รฟิร่ ในฤดหูนาว เข่าจัะซ่ึ่ �อถ่ึานหินแจักจัา่ยคนยากไร้

โครงการกกักนัข่นาดใหญ่ข่องรัฐบัาลจ่ันเม่�อ พื่.ศ 2560 ได้กล่นกิน
ภมิูภาคซึ่นิเจ่ัยงซึ่ึ�งเป็นถิึ�นกำาเนิดข่องนายเมม็ทิี่มิน เอเมอร์ อิหมา่มชุราผูู้้
น่ � ซึ่ึ�งถึกูกวาดต้่อนและกกัต่วัพื่ร้อมลกูชุายที่ั �งสำามคน

ต่อนน่ � ฐานข้่อมลูท่ี่�เพิื่�งเปิดเผู้ยลา่สำดุแสำดงรายละเอ่ยดพิื่เศษเก่�ยว
กบััเหต่ผุู้ลหลกัในการกกักนัต่วันายเอเมอร์ ลกูชุายที่ั �งสำามคน และชุาวอยุ  
กร์ูอ่กหลายร้อยคนในอำาเภอคาราแคกซ์ึ่ วา่เป็นเพื่ราะศาสำนาและความ
สำมัพื่นัธ์์ที่างครอบัครัวข่องพื่วกเข่า

ฐานข้่อมลูดงักลา่วระบัรุายละเอ่ยดการกกัข่งัผูู้้คน 311 คนท่ี่�ม่ญาต่ิ
ในต่า่งประเที่ศและแสำดงข้่อมลูเก่�ยวกบััญาต่ ิเพ่ื่�อนบ้ัาน และเพ่ื่�อน ๆ  
มากกวา่ 2,000 คน ข้่อมลูแต่ล่ะรายการประกอบัด้วย ชุ่�อ ท่ี่�อยู่
 หมายเลข่บัตั่รประชุาชุน วนัท่ี่�กกักนัและสำถึานท่ี่�ข่องผูู้้ถึกูควบัคมุต่วั
 พื่ร้อมเอกสำารรายละเอ่ยดเก่�ยวกบััประวตั่คิรอบัครัว ศาสำนา และเพ่ื่�อน
บ้ัานข่องผูู้้ถึกูควบัคมุต่วั เหต่ผุู้ลในการกกักนั และการต่ดัสำนิวา่จัะปลอ่ย
ต่วัหร่อไม ่เอกสำารดงักลา่วซึ่ึ�งออกภายในป่ท่ี่�ผู้า่นมาไมไ่ด้ระบัวุา่หนว่ย
งานข่องรัฐใดจัดัที่ำาหร่อออกให้ใคร

ข้่อมลูน่ �ยงัเสำนอมมุมองท่ี่�มาจัากแหลง่ข่า่วสำว่นบัคุคลและครบัถ้ึวน
มากท่ี่�สำดุเก่�ยวกบััวิธ่์การท่ี่�เจ้ัาหน้าท่ี่�จ่ันต่ดัสำนิใจัวา่จัะให้ใครเข้่าและออก

จัากคา่ยกกักนั ซึ่ึ�งเป็นสำว่นหนึ�งข่องการปราบัปรามครั �งใหญ่ท่ี่�กกัข่งัชุน 
กลุม่น้อยมากกวา่หนึ�งล้านคนซึ่ึ�งสำว่นใหญ่เป็นชุาวมสุำลมิ

ฐานข้่อมลูแสำดงให้เหน็วา่ พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันมุง่เน้นเหต่ผุู้ลใน
การกกักนัต่วัไปท่ี่�ศาสำนาเป็นหลกั ไมใ่ชุแ่คก่บััลทัี่ธิ์หวัรุนแรงที่างการ
เม่องต่ามการกลา่วอ้างข่องเจ้ัาหน้าท่ี่� แต่ย่งัรวมถึงึกิจักรรมธ์รรมดา เชุน่
 การสำวดภาวนา การเข้่ามสัำยิด หร่อแม้กระที่ั�งการไว้เครายาว นอกจัาก
น่ � ฐานข้่อมลูดงักลา่วยงัแสำดงให้เหน็บัที่บัาที่ข่องครอบัครัว กลา่วค่อ
 ผูู้้คนท่ี่�ม่ญาต่ิท่ี่�ถึกูควบัคมุต่วัม่แนวโน้มมากวา่ท้ี่ายท่ี่�สำดุแล้วจัะถึกู
ควบัคมุต่วัในคา่ยเสำ่ยเอง ซึ่ึ�งเป็นการถึอนรากถึอนโคนและป้ายความผิู้ด
ให้เป็นอาชุญากรที่ั �งครอบัครัว ดงัเชุน่ครอบัครัวข่องนายเอเมอร์ท่ี่�อยูใ่น
กระบัวนการดงักลา่ว

ในที่ำานองเด่ยวกนั ภมิูหลงัและที่ศันคต่ิข่องครอบัครัวเป็นปัจัจัยัท่ี่�
ใหญ่กวา่พื่ฤต่กิรรมข่องผูู้้ถึกูควบัคมุต่วัวา่จัะได้รับัการปลอ่ยต่วัหร่อไม่

นายดาร์เรน ไบัเลอร์ นกัวิจัยัแหง่มหาวิที่ยาลยัโคโลราโด ซึ่ึ�งกำาลงั
ศกึษาการใชุ้เที่คโนโลย่การเฝ้าระวงัในซึ่นิเจ่ัยงกลา่ววา่ "เป็นท่ี่�ชุดัเจัน
มากวา่กิจักรรมที่างศาสำนากำาลงัต่กเป็นเป้าหมาย จ่ันต้่องการให้คนใน
สำงัคมกระจัดักระจัาย เพ่ื่�อแยกครอบัครัวออกจัากกนั และที่ำาให้ผูู้้คนเหลา่
นั �นเปราะบัางมากข่ึ �นเพ่ื่�อการฝึกอบัรมใหมแ่ละการปรับัที่ศันคต่"ิ

รัฐบัาลประจัำาเข่ต่ซึ่นิเจ่ัยงไมต่่อบักลบััการข่อความคดิเหน็ที่าง
โที่รสำาร เม่�อถึามวา่ซึ่นิเจ่ัยงมุง่เป้าไปท่ี่�คนเคร่งศาสำนาและครอบัครัวหร่อ
ไม ่นายเกิ �ง ชุวง โฆษกกระที่รวงการต่า่งประเที่ศ กลา่ววา่ "เร่�องไร้สำาระ

จ ่น

เ
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เชุน่น่ �ไมคุ่้มคา่ต่อ่การแสำดงความคิดเหน็" รัฐบัาลจ่ันได้กลา่วไว้ก่อนหน้าน่ �วา่ ศนูย์
กกักนัม่ไว้สำำาหรับัการฝึกอบัรมด้านอาชุ่พื่อยา่งสำมคัรใจัและไมเ่ล่อกปฏิิบัตั่ิที่าง
ศาสำนา

จ่ันได้พื่ยายามควบัคมุซึ่นิเจ่ัยงมาหลายที่ศวรรษ ซึ่ึ�งชุาวอยุกร์ูพ่ื่ �นถิึ�นไมพ่ื่อใจั
ในการปกครองอนักดข่่�บังัคบััข่องรัฐบัาลจ่ันท่ี่�ม่มานานแล้ว เหต่วุินาศกรรม 11 
กนัยายนในสำหรัฐอเมริกา ที่ำาให้เจ้ัาหน้าท่ี่�เริ�มใชุ้การก่อการร้ายท่ี่�นา่หวาดหวั�น
มาสำร้างความชุอบัธ์รรมให้แก่ข้่อจัำากดัที่างศาสำนาท่ี่�รุนแรงข่ึ �น โดยกลา่ววา่ชุาว
อยุกร์ูหนุม่สำาวถึกูชุกัจังูโดยลทัี่ธิ์หวัรุนแรงข่องอิสำลามได้งา่ย หลงัจัากกลุม่ต่ดิ
อาวธุ์วางระเบัดิท่ี่�สำถึาน่รถึไฟิแหง่หนึ�งในเม่องหลวงข่องซึ่นิเจ่ัยงเม่�อ พื่.ศ. 2557 
นายสำ่ จิั �นผิู้ง เลข่าธิ์การพื่รรค จังึเปิดต่วัสำิ�งท่ี่�เร่ยกวา่ สำงครามข่องประชุาชุนเพ่ื่�อ
ต่อ่ต้่านการก่อการร้าย ซึ่ึ�งเปล่�ยนให้ซึ่นิเจ่ัยงกลายเป็นรัฐท่ี่�ปกครองด้วยต่ำารวจั
ดิจิัที่ลั

การรั�วไหลข่องฐานข้่อมลูจัากแหลง่ข่า่วในชุมุชุนผูู้้ล่ �ภยัชุาวอยุกร์ูเกิดข่ึ �นหลงั
การเผู้ยแพื่ร่แผู้นงานลบััเก่�ยวกบััการที่ำางานท่ี่�แท้ี่จัริงข่องระบับัการกกักนัข่นาด
ใหญ่เม่�อเด่อนพื่ฤศจิักายน พื่.ศ. 2562 กลุม่นกัหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่สำ่บัสำวนระหวา่ง
ประเที่ศซึ่ึ�งรวมถึงึดแิอสำโซึ่ซึ่เิอที่เต่ด็เพื่รสำได้รับัแผู้นงานดงักลา่วมา โดยในแผู้น
งานแสำดงให้เหน็วา่ ศนูย์เหลา่น่ �ถึกูบังัคบััให้ดำาเนินการคา่ยปรับัที่ศันคต่ิที่าง
อดุมการณ์และพื่ฤต่กิรรมอยา่งลบัั ๆ เอกสำารอ่กชุดุท่ี่�รั�วไหลไปยงัหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่
เดอะนิวยอร์ักไทมส์์ เปิดเผู้ยข้่อมลูที่างประวตั่ศิาสำต่ร์เก่�ยวกบััการกกักนัต่วัข่นาด
ใหญ่

เอกสำารชุดุลา่สำดุมาจัากแหลง่ข่า่วในชุมุชุนผูู้้ล่ �ภยัชุาวอยุกร์ู โดยวนัท่ี่�ลา่สำดุ
ในเอกสำารดงักลา่วค่อเด่อนม่นาคม พื่.ศ. 2562 ผูู้้ถึกูควบัคมุต่วัในรายชุ่�อเป็น

บัคุคลท่ี่�มาจัากอำาเภอคาราแคกซ์ึ่ ซึ่ึ�งเป็นถิึ�นฐานดั �งเดมิข่องประชุาชุนประมาณ
 650,000 คนท่ี่�ข่อบัที่ะเลที่รายที่าคลามากนัข่องซึ่นิเจ่ัยง ซึ่ึ�งผูู้้อยูอ่าศยัมากกวา่
ร้อยละ 97 เป็นชุาวอยุกร์ู รายชุ่�อดงักลา่วได้รับัการย่นยนัผู้า่นการสำมัภาษณ์
อด่ต่ผูู้้อยูอ่าศยัข่องคาราแคกซ์ึ่ เคร่�องม่อย่นยนัต่วัต่นข่องจ่ัน รวมถึงึรายชุ่�อและ
เอกสำารอ่�น ๆ

ม่การต่ดิต่ามและจัำาแนกผูู้้ถึกูควบัคมุต่วัและครอบัครัวต่ามหมวดหมูท่่ี่�เข้่ม
งวดและกำาหนดไว้เป็นอยา่งด่ ครัวเร่อนหลายแหง่ถึกูกำาหนดวา่ "นา่ไว้ใจั" หร่อ
 "ไมน่า่ไว้ใจั" และที่ศันคต่ิข่องครัวเร่อนนั �นจัะแบัง่ระดบััเป็น "ธ์รรมดา" หร่อ "ด่
" สำว่นครอบัครัวม่การระบัถุึงึบัรรยากาศที่างศาสำนาวา่ "เบัาบัาง" หร่อ "หนกัแนน่
" และฐานข้่อมลูจัะนบััจัำานวนญาต่ขิ่องผูู้้ถึกูควบัคมุต่วัแต่ล่ะคนวา่ถึกูกกักนัอยูใ่น
คกุหร่อถึกูสำง่ไปยงั "ศนูย์ฝึกอบัรม" ก่�คน

เจ้ัาหน้าท่ี่�ใชุ้หมวดหมูเ่หลา่น่ �ในการพิื่จัารณาวา่บัคุคลนั �น ๆ นา่สำงสำยัมาก
น้อยเพ่ื่ยงใด แม้วา่บัคุคลดงักลา่วจัะไมไ่ด้ก่ออาชุญากรรมใด ๆ เลยก็ต่าม "เร่�องน่ �
ต่อกยำ �าแนวคดิลา่แมม่ดข่องรัฐบัาลและวิธ่์ท่ี่�รัฐบัาลที่ำาที่กุอยา่งให้กลายเป็นสำิ�งผิู้ด
กฎหมาย" นายเอเดร่ยน เซึ่นซ์ึ่ ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญด้านศนูย์กกักนัและนกัวิชุาการอาวโุสำ
ประจัำามลูนิธิ์เหย่�อผูู้้ เสำ่ยหายจัากลทัี่ธิ์คอมมิวนิสำต์่ในกรุงวอชิุงต่นั ด่.ซ่ึ่. กลา่ว

ม่การระบัเุหต่ผุู้ลในการกกักนั ได้แก่ "การต่ดิเชุ่ �อที่างศาสำนาข่องชุนกลุม่
น้อย" "การรบักวนบัคุคลอ่�นด้วยการไปเย่�ยมโดยไมม่่เหต่ผุู้ล" "ม่ญาต่ิพ่ื่�น้องใน
ต่า่งประเที่ศ" "ม่ความคดิท่ี่�ยากจัะเข้่าใจั" และ "เป็นบัคุคลท่ี่�ไมน่า่ไว้ใจัซึ่ึ�งเกิดใน
ที่ศวรรษท่ี่�เจัาะจัง" โดยข้่อมลูลา่สำดุเหม่อนจัะเป็นกลุม่ชุายหนุม่ประมาณร้อยละ
 31 ข่องผูู้้คนท่ี่�ถ่ึอวา่ "ไมน่า่ไว้ใจั" ซึ่ึ�งม่อายตุ่ั �งแต่ ่25-29 ป่ ต่ามการวิเคราะห์
ข้่อมลูข่องนายเซึ่นซ์ึ่

เม่�อนายอบััดลุละฮ์ั่ มฮูั่มัมดั อด่ต่ลกูศษิย์ เหน็ชุ่�อนายเอเมอร์ในรายชุ่�อผูู้้
ถึกูกกักนั นายมฮูั่มัมดัว้าวุน่ใจัอยา่งมาก "สำิ�งน่ �ไมค่วรเกิดข่ึ �นกบััเข่า" นายมฮูั่มั
มดักลา่ว นายมฮูั่มัมดัยงั กลา่ววา่ แม้วา่นายเอเมอร์จัะให้โอวาที่ท่ี่�ได้รับัอนมุตั่ิ
จัากพื่รรค แต่เ่ข่าปฏิิเสำธ์ท่ี่�จัะแสำดงเที่ศนาเก่�ยวกบััโฆษณาชุวนเชุ่�อข่องพื่รรค
คอมมิวนิสำต์่จ่ัน ซึ่ึ�งท้ี่ายท่ี่�สำดุก็ที่ำาให้นายเอเมอร์ม่ปัญหากบััเจ้ัาหน้าท่ี่� นายเอเม
อร์ถึกูปลดจัากต่ำาแหนง่อิหมา่มและถึกูก่ดกนัไมใ่ห้สำอนศาสำนาเม่�อ พื่.ศ. 2540 
ที่า่มกลางความไมส่ำงบัท่ี่�เกิดข่ึ �นที่ั�วที่ั �งภมิูภาคน่ �

ลกูชุายที่ั �งสำามคนข่องนายเอเมอร์ ไมม่่คนใดถึกูต่ดัสำนิวา่ม่ความผิู้ดฐาน
ก่ออาชุญากรรม อยา่งไรก็ต่าม ฐานข้่อมลูแสำดงให้เหน็วา่เม่�อชุว่ง พื่.ศ. 2561 
ที่ั �งหมดถึกูบังัคบััให้เข้่าไปอยูใ่นคา่ยกกักนัเน่�องจัากม่บัตุ่รมากเกินไป พื่ยายาม
เดนิที่างไปต่า่งประเที่ศ ม่ "ความไมน่า่ไว้ใจั" "ต่ดิเชุ่ �อลทัี่ธิ์หวัรุนแรงที่างศาสำนา
" หร่อการที่ำาฮั่จััญ์ ซึ่ึ�งเป็นการไปแสำวงบัญุข่องชุาวมสุำลมิท่ี่�นครศกัสำทิี่ธิ์�เมกกะ 
นอกจัากน่ � ฐานข้่อมลูยงัแสำดงให้เหน็วา่ ความสำมัพื่นัธ์์ข่องที่ั �งสำามกบัันายเอ  
เมอร์ และประวตั่ิที่างศาสำนาก็เพ่ื่ยงพื่อท่ี่�จัะโน้มน้าวให้เจ้ัาหน้าท่ี่�เชุ่�อวา่ กลุม่คน
เหลา่น่ �อนัต่รายเกินกวา่ท่ี่�จัะปลอ่ยให้ออกมาจัากคา่ยกกักนั แม้แต่เ่พ่ื่�อนบ้ัานก็
ม่มลทิี่นจัากการอาศยัอยูใ่กล้กบัันายเอเมอร์ จัากข้่อกลา่วหาวา่นายเอเมอร์ก่อ
อาชุญากรรมและโที่ษจัำาคกุท่ี่�บันัที่กึไว้ในเอกสำารข่องเพ่ื่�อนบ้ัานรายนั �น ๆ

ฐานข้่อมลูชุ่ �ให้เหน็วา่ ข้่อมลูน่ �สำว่นมากเก็บัรวบัรวมโดยกลุม่เจ้ัาหน้าท่ี่�ซึ่ึ�ง
ประจัำาอยูท่่ี่�มสัำยิด สำง่ไปเย่�ยมบ้ัาน และวางกำาลงัในชุมุชุน จัากนั �นจัะรวบัรวม
ข้่อมลูน่ �ไว้ในเอกสำารท่ี่�เร่ยกวา่ "วงกลมสำามสำมัพื่นัธ์์" ซึ่ึ�งประสำานข้่อมลูเก่�ยวกบัั
ญาต่ ิชุมุชุน และประวตั่ิที่างศาสำนาข่องกลุม่คนเหลา่นั �นไว้ด้วยกนั

นอกจัากน่ � ฐานข้่อมลูยงัแสำดงให้เหน็อยา่งชุดัเจันวา่ เจ้ัาหน้าท่ี่�ในคาราแคกซ์ึ่
กำาหนดกลุม่เป้าหมายจัากกิจักรรมต่า่ง ๆ ซึ่ึ�งรวมถึงึการไปต่า่งประเที่ศ การได้รับั
หนงัสำ่อเดนิที่าง หร่อการต่ดิต่ั �งซึ่อฟิต์่แวร์ต่า่งประเที่ศ

ในกรณ่ข่องนายเอเมอร์ ซึ่ึ�งต่อนน่ �อยูภ่ายใต้่การควบัคมุต่วัในบ้ัานเน่�องจัาก
ปัญหาด้านสำขุ่ภาพื่ ความใจักล้าและความด่ �อรั �นข่องอิหมา่มผูู้้ น่ �เองท่ี่�ที่ำาให้ถึกู
จับัักมุ ต่ามคำาบัอกเลา่ข่องนายมฮูั่มัมดั อด่ต่ลกูศษิย์ข่องนายเอเมอร์ แม้วา่นาย
เอเมอร์จัะถึกูก่ดกนัไมใ่ห้ที่ำาหน้าท่ี่�ในมสัำยิดและถึกูลดิรอนสำทิี่ธิ์ในการสำอน แต่่
นายเอเมอร์ก็ท้ี่าที่ายเจ้ัาหน้าท่ี่�อยา่งเง่ยบั ๆ มากวา่สำองที่ศวรรษ ด้วยการยดึมั�น
ในศรัที่ธ์าข่องต่นเอง "นายเอเมอร์แต่กต่า่งจัากปัญญาชุนคนอ่�น ๆ เข่าไมเ่คย
สำนใจัเร่�องเงินที่องหร่อสำิ�งอ่�นท่ี่�พื่รรคคอมมิวนิสำต์่อาจัมอบัให้ได้" นายมฮูั่มัมดั
กลา่ว "นายเอเมอร์ไมเ่คยก้มหวัให้พื่รรคคอมมิวนิสำต์่ และนั�นค่อเหต่ผุู้ลท่ี่�พื่รรค
คอมมิวนิสำต์่ต้่องการกำาจัดันายเอเมอร์"

ภาพถ่่ายเมื่่�อเดือ่นกุมุื่ภาพนัธ์์ พ.ศ. 2563 น้� แสดืงรายละเอย้ดืร่องรอยของฐาน

ข้อมูื่ลที่้�รั�วไหล ข้อความื่น้�อ่านว่า "วงกุลมื่ความื่สัมื่พนัธ์์ครอบครัว: ญาติทิี่ั�งหมื่ดื

 11 คน ถู่กุจำำาคุกุ 2 คน ส่งไปฝึึกุอบรมื่ 1 คน บิดืา: นายเมื่ม็ื่ที่มิื่นิ เอเมื่อร์ ... จำำาคุกุ

 12 ป้ ติอนน้�อยู่ในศูนย์ฝึึกุอบรมื่ที่้�สถ่าบันอาช้ีวศึกุษาเกุ่า" ฐานข้อมูื่ลน้�เสนอมุื่มื่

มื่องที่้�มื่าจำากุแหล่งข่าวส่วนบุคคลและครบถ้่วนมื่ากุที่้�สุดืเกุ้�ยวกุบัวธ้ิ์กุารที่้�เจ้ำาหน้าที่้�

จำน้ติดัืสินใจำว่าจำะให้ใครเข้าและออกุจำากุค่ายกุกัุกุนั  ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิเพรส



กลาโหม
เศรษฐศาสตร์
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ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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จัำากดัความข่องเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม
ไมค่วรหยดุยั �งไว้ท่ี่�แนวคดิข่องการเพิื่�ม
ประสำทิี่ธิ์ภาพื่การจัดัสำรรงบัประมาณอ่ก

ต่อ่ไป ที่า่มกลางลำาดบััความสำำาคญัด้านกลาโหมท่ี่�ไมไ่ด้น้อยห
น้ากนั ในยคุข่องการแข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์ ถึงึเวลาแล้วท่ี่�จัะก้าวผู้า่น
กรอบังานต่ายต่วัท่ี่�เน้นต่วัเล่อกภายใต้่ข้่อจัำากดัด้านงบัประมาณ 
ประเที่ศท่ี่�ม่ความคดิเหน็ต่รงกนัควรเปิดรับักรอบัความคดิท่ี่�กว้าง
และไมห่ยดุนิ�งมากข่ึ �น ซึ่ึ�งเน้นยำ �าความสำอดคล้องเชิุงยทุี่ธ์ศาสำต่ร์
และการใชุ้ประโยชุน์จัากความสำมัพื่นัธ์์และจัดุแข่็งที่างเศรษฐกิจั
ท่ี่�พื่ฒันาไปเร่�อย ๆ พื่ร้อมกบััการจัดัการชุอ่งโหว ่เพ่ื่�อสำร้างความ
ได้เปร่ยบัในการแข่ง่ข่นัเหน่อคูแ่ข่ง่

โดยหวัข้่อน่ �ไมไ่ด้พิื่จัารณาผู้า่นมมุมองการเพิื่�มประสำทิี่ธิ์ภาพื่
งบัประมาณเพ่ื่ยงอยา่งเด่ยวเสำมอไป เม่�อมองย้อนไปครั �ง
สำงครามโลกครั �งท่ี่� 1 และสำงครามโลกครั �งท่ี่� 2 และอาจักระที่ั�ง
สำงครามเยน็ กรอบัแนวคดิกว้าง ๆ เก่�ยวกบััเศรษฐศาสำต่ร์
กลาโหมได้เข้่ามาม่บัที่บัาที่ในต่อนนั �น ข่ณะท่ี่�เศรษฐกิจัแบับั
พื่ึ�งพื่าต่นเองเป็นเร่�องท่ี่�หาได้ยาก แต่น้่อยครั �งนกัท่ี่�ระดบััการ
มาบัรรจับักนัและการบัรูณาการผู้า่นกระแสำเศรษฐกิจั การ
เงิน และเที่คโนโลย่จัะเข้่าใกล้ระดบััท่ี่�พื่บัเหน็ได้ในปัจัจับุันั แม้
กระที่ั�งในชุว่งป่ พื่.ศ. 2493 - 2518 การจัดัให้การดำารงอยู่
ข่องเศรษฐกิจั “ระดบััชุาต่”ิ เป็นหนว่ยท่ี่�คอ่นข้่างแยกสำว่นและ
เป็นอิสำระก็ยงัคงเป็นเร่�องสำมเหต่สุำมผู้ล โดยม่ชุั �นป้องกนัหลาย
ระดบััท่ี่�ปกป้องประเที่ศจัากการพื่ฒันาจัากภายนอก เม่�อนกั
เศรษฐศาสำต่ร์กลา่วถึงึการแข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์ ก็เป็นเร่�องเข้่าใจั
ได้ท่ี่�จัะนกึถึงึสำิ�งต่า่ง ๆ ในฐานะประเที่ศหนึ�งท่ี่�ต่อ่สำู้กบััประเที่ศ
หนึ�ง โดยใชุ้สำนิที่รัพื่ย์และจัดุแข่็งข่องชุาต่เิป็นหลกั ในการแข่ง่ข่นั
โดยรวมเพ่ื่�อชิุงความเหน่อกวา่ ในรูปแบับัน่ � เศรษฐศาสำต่ร์
กลาโหมจังึเป็นเร่�องข่องการเต่ร่ยมความพื่ร้อมท่ี่�สำำาคญัด้าน
เศรษฐกิจัระดบััชุาต่เิพ่ื่�อเอาชุนะศตั่รู

การสำิ �นสำดุสำงครามเยน็ที่ำาให้ที่กุอยา่งเปล่�ยนไป ในชุว่งเวลา
ท่ี่�ม่มหาอำานาจัข่ั �วเด่ยว ผูู้้ดแูลงบัประมาณไมไ่ด้เลง็เหน็ถึงึการ
แข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์และบัที่บัาที่ข่องเศรษฐกิจัในการแข่ง่ข่นันั �น โดย

ข่ณะท่ี่�เกิดการอภิปรายกรณ่การใชุ้เงินปันผู้ลเพ่ื่�อสำนัต่ภิาพื่ การ
อภิปรายที่างการเงินกลบััให้ความสำำาคญัท่ี่�ข่นาดข่องงบัประมาณ
ด้านกลาโหมแที่น ด้วยการรุกค่บัท่ี่�เพิื่�มข่ึ �นไปยงัการรักษาสำนัต่ภิาพื่
ระหวา่งประเที่ศและภารกิจัอ่�น ๆ การวิเคราะห์เก่�ยวกบััการปรับั
เปล่�ยนงบัประมาณด้านกลาโหมเพ่ื่�อให้ภารกิจัใหมเ่หลา่น่ �สำำาเร็จั
ลลุว่งจังึม่ความสำำาคญัมากข่ึ �น ในสำภาพื่การณ์น่ � เศรษฐศาสำต่ร์

กลาโหมเป็นท่ี่�เข้่าใจัมากข่ึ �นเร่�อย ๆ ในฐานะพ่ื่ �นท่ี่�แจ้ังข้่อมลูการ
อภิปรายในระดบััมหภาค เก่�ยวกบััการต่ดัสำนิใจัด้านงบัประมาณ
และการจัดัสำรรด้านกลาโหมท่ี่�เหมาะสำม แต่โ่ดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง
ในระดบััท่ี่�เป็นจัลุภาคมากข่ึ �น จัะชุว่ยในการต่ดัสำนิใจัเก่�ยวกบััการ
จัดัการงบัประมาณด้านกลาโหม ที่า่มกลางลำาดบััความสำำาคญัอ่�น ๆ 
ท่ี่�ต่า่งไมไ่ด้น้อยหน้ากนั เหต่โุศกนาฏิกรรมในวนัท่ี่� 9 กนัยายน
 และสำงครามท่ี่�ต่ามมาจัากการก่อการร้ายยิ�งเน้นให้เหน็ถึงึแนว

พนัก่งานธนาคารนับัธนบััตร 100 หยวน (ประมาณ 450 บัาทั) และธนบััตร 100 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 3,200 บัาทั)

ดร. อัลเฟิรด โอห์้เลอร์ส/ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคง ภาพื่โดย เอเอฟิพ่ื่/เก็ต่ต่่ �อิมเมจั

ถึึงเวลาเปล่�ยนกระบวนทััศน์
เพ่ื่�อรัับม่ือกัับกัารัแข่�งขั่นเชิิงกัลยุุทธ์์

คำา
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โน้มเหลา่น่ � ด้วยความต้่องการท่ี่�เร่งดว่นและไมน้่อยหน้ากนัเหลา่
น่ � การใชุ้จัา่ยด้านกลาโหมในระดบััท่ี่�เหมาะสำมควรเป็นเชุน่ไร
 แล้วสำดัสำว่นการใชุ้จัา่ยท่ี่�เหมาะสำมในภารกิจัด้านมนษุยธ์รรม
 การสำนบััสำนนุการรักษาสำนัต่ภิาพื่ การสำร้างชุาต่ ิการต่อ่ต้่านการ
ก่อการร้าย และข้่อกำาหนดอ่�น ๆ อ่กนบััไมถ้่ึวนค่อเที่า่ใด

ต้่องม่การอภิปรายท่ี่�แต่กต่า่งออกไปเกิดข่ึ �นหลงัสำิ �นสำดุ
สำงครามเยน็ ปรากฏิการณ์โลกาภิวตั่น์กำาลงัเกิดข่ึ �น และยคุดงั
กลา่วม่เหต่กุารณ์กระแสำที่างเศรษฐกิจั การเงิน และเที่คโนโลย่
ท่ี่�เพิื่�มข่ึ �นอยา่งรวดเร็ว รวมถึงึการเปิดสำูอิ่ที่ธิ์พื่ลภายนอกข่อง
เศรษฐกิจัระดบััชุาต่ท่ิี่�เพิื่�มข่ึ �น ข่ณะท่ี่�ระดบััการป้องกนัถึกูกะเที่าะ
ออกอยา่งต่อ่เน่�อง สำถึาบันัเศรษฐศาสำต่ร์ระหวา่งประเที่ศป่เต่อร์
สำนั นิยามคำาวา่ โลกาภิวตั่น์ วา่เป็น “การพื่ึ�งพื่าอาศยักนัท่ี่�เพิื่�ม
ข่ึ �นในด้านเศรษฐกิจั วฒันธ์รรม และประชุากรโลก ซึ่ึ�งเกิดข่ึ �นโดย
การค้าข่ายข้่ามพื่รมแดนที่ั �งสำนิค้าและบัริการ เที่คโนโลย่ รวมถึงึ
กระแสำการลงที่นุ ผูู้้คน และสำารสำนเที่ศ” ในระดบััท่ี่�เป็นรูปธ์รรม
มากข่ึ �น ลองพิื่จัารณาชุ่�อบัริษัที่ข่นาดใหญ่ เชุน่ แอปเปิล แอมะ
ซึ่อน และวอลมาร์ที่

อนัท่ี่�จัริง การปฏิิวตั่ิด้านเที่คโนโลย่ การข่นสำง่ และโลจิัสำต่กิส์ำ
 ล้วนสำง่ผู้ลให้แนวคดิเก่�ยวกบััเศรษฐกิจัระดบััประเที่ศกลายเป็น
เร่�องพ้ื่นสำมยั หากจัะม่ชุว่งเวลาท่ี่�เหมาะสำมในการต่ั �งคำาถึามวา่
 การแข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์ ซึ่ึ�งเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหมค่อผู้ลโดยต่รงท่ี่�
จัะต่ามมา จัะม่ลกัษณะเชุน่ไรในอนาคต่ น่�ก็อาจัเป็นชุว่งเวลาท่ี่�
เหมาะสำมนั �น ประเที่ศต่า่ง ๆ แข่ง่ข่นักนัอยา่งม่กลยทุี่ธ์์ได้อยา่งไร
 เม่�ออำานาจัที่างเศรษฐกิจัระดบััประเที่ศม่รูปแบับัท่ี่�แต่กต่า่งใน

เชิุงคณุภาพื่มากข่ึ �นเร่�อย ๆ และประเที่ศเหลา่นั �นพื่ฒันาวิธ่์คดิ
เก่�ยวกบััเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม ในการจัดัแจังอำานาจัดงักลา่วเพ่ื่�อ
ความได้เปร่ยบัเดด็ข่าดในการแข่ง่ข่นัอยา่งไร

โอกาสำนั �นสำญูเสำ่ยไปหลงัจัากสำิ �นสำดุสำงครามเยน็ แต่ต่่อนน่ �
โลกย่นอยูบ่ันธ์รณ่ประต่สูำูก่ารปฏิิวตั่ิอตุ่สำาหกรรมครั �งท่ี่�สำ่� สำิ�งท่ี่�เคย
ดเูหม่อนเป็นเที่คโนโลย่แหง่อนาคต่กำาลงัเต่ร่ยมพื่ร้อมท่ี่�จัะปฏิิวตั่ิ
วิถ่ึชุ่วิต่ข่องเรา พื่นัธ์มิต่รในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกและที่ั�วโลก
กำาลงัดำาเนินการเพ่ื่�อก้าวให้ที่นั โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งเก่�ยวกบััการ
เปล่�ยนแปลงท่ี่�เร่งจังัหวะข่ึ �นในด้านความสำมัพื่นัธ์์ที่างเศรษฐกิจั
 การเงิน และเที่คโนโลย่ ประเที่ศพื่นัธ์มิต่รควรที่บัที่วนถึงึอปุสำรรค
ในภายหน้า เม่�อหนัมาให้ความสำำาคญักบััการแข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์
 ดงัท่ี่� นายจัอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ำ นกัเศรษฐศาสำต่ร์ชุาวองักฤษท่ี่�
ม่ชุ่�อเสำ่ยงเคยกลา่วไว้วา่ “บัรรดาชุนชุั �นที่ำางานท่ี่�คดิวา่อิที่ธิ์พื่ลที่าง
ปัญญาใด ๆ ไมค่อ่ยสำง่ผู้ลต่อ่ต่นเองเที่า่ใดนกั มกัต่กเป็นที่าสำข่อง
นกัเศรษฐศาสำต่ร์ท่ี่�ต่กยคุไปแล้ว”

ดงันั �น วิสำยัที่ศัน์ท่ี่�ปรับัเปล่�ยนสำำาหรับัเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม
จัะม่ลกัษณะอยา่งไร บัางท่ี่สำงครามโลกครั �งท่ี่� 2 และสำงคราม
เยน็อาจัม่คำาบัอกใบ้ัให้ สำำาหรับัสำหรัฐอเมริกา สำองเหต่กุารณ์น่ �
ใกล้เค่ยงท่ี่�สำดุท่ี่�จัะแสำดงถึงึความท้ี่าที่ายเชิุงอตั่ถิึภาวนิยม การ
ต่อบัสำนองความท้ี่าที่ายเหลา่น่ �ต้่องใชุ้ความพื่ยายามเหล่อล้นใน
การวางแผู้น การประสำานงาน และการระดมกำาลงัเพ่ื่�อปกป้อง
ประเที่ศ กรอบัการวิเคราะห์ท่ี่�สำำาคญัค่อต่วัชุ่ �แนะความพื่ยายาม
เหลา่น่ � ซึ่ึ�งต่ระหนกัถึงึบัที่บัาที่สำำาคญัข่องนำ �าหนกัที่างเศรษฐกิจัใน
การปรึกษาหาร่อถึงึความได้เปร่ยบัเชิุงกลยทุี่ธ์์ จังึเป็นเร่�องสำำาคญั

หน่�งในสัญลกั่ษณ์ทัี�ยิ�งใหญ่ทัี�สุดขีองก่ารสิ�นสุดสงครามเยน็ คอืก่ารรื�อถอนก่ำาแพงเบัอร์ลนิในเยอรมนี ก่ารสิ�นสุดสงครามเยน็ยงันำาไปส่้ยุคขีองก่ารแข่ีงขีนัเชิิงก่ลยุทัธ์ เชืิ�อมโยงเศรษฐก่จิ

ขีองประเทัศต่าง ๆ ทัี�เคยเป็นปรปัก่ษ์เขี�าด�วยก่นั
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ท่ี่�จัะต้่องที่บัที่วนการอภิปราย กรอบังาน กรอบัแนวคดิ และรูป
แบับัการคดิท่ี่�กว้างข่ึ �น ซึ่ึ�งม่วตั่ถึปุระสำงค์ท่ี่�ต่ั �งใจัให้มุง่จัดัแจังนำ �า
หนกัที่างเศรษฐกิจันั �น เพ่ื่�อสำร้างความได้เปร่ยบัเชิุงกลยทุี่ธ์์

การอภิปรายเหลา่นั �นควรเกิดข่ึ �นอยา่งระมดัระวงั และระ
แวดระวงัถึงึความจัริงท่ี่�วา่วตั่ถึเุหลา่น่ �อาจัถ่ึายโอนไมไ่ด้เสำมอไป
ในความท้ี่าที่ายปัจัจับุันัและสำภาวการณ์ข่องอนาคต่ เชุน่วา่ ม่
บัริบัที่แต่กต่า่งกนัอยา่งสำิ �นเชิุง เศรษฐกิจัมกัได้รับัการบัรูณาการ
อยา่งลกึซึ่ึ �ง แม้ในหมูคู่ต่่อ่สำู้ ก็ต่าม ซึ่ึ�งต่รงข้่ามกบััมมุมองแบับั
โดดเด่�ยวในอด่ต่ ฐานอำานาจัเปล่�ยนแปลงไป โดยม่ศนูย์กลาง
ในภาคอตุ่สำาหกรรมน้อยลง แต่เ่ชุ่�อมโยงมากข่ึ �นกบััเที่คโนโลย่
และภมิูปัญญาท่ี่�เป็นนามธ์รรม สำดุท้ี่าย แต่ส่ำำาคญัไมแ่พ้ื่กนั ใน
ข่ณะน่ �ศนูย์กลางอำานาจัที่างเศรษฐกิจัข่ึ �นอยูก่บััรัฐน้อยลง โดย
ไปพื่ึ�งพิื่งปัจัจัยัหลากหลายท่ี่�ไมใ่ชุภ่าครัฐมากข่ึ �นเร่�อย ๆ ในที่ั�ว
ที่ั �งเศรษฐกิจัแหง่ต่า่ง ๆ อนัท่ี่�จัริง ปัจัจัยัน่ �กลบััยิ�งม่ความซึ่บััซ้ึ่อน
มากกวา่เพื่ราะลกัษณะท่ี่�เป็นสำากล ซึ่ึ�งหมายถึงึภารกิจัสำำาคญั
ข่องการที่ำางานกบััพื่นัธ์มิต่รและหุ้นสำว่นในการสำร้างกรอบัความ
คดิใหมเ่ก่�ยวกบััเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม ต่อนน่ � เม่�อคำานงึถึงึสำิ�ง
เหลา่น่ �ที่ั �งหมดแล้ว ประชุาชุาต่ิพื่นัธ์มิต่รจัะรวมสำิ�งเหลา่น่ �เข้่า
ด้วยกนัอยา่งไร โดยที่ำาให้เกิดผู้ลรวมข่องภาคสำว่น ผูู้้ ม่บัที่บัาที่
 จัดุแข่็ง และความสำามารถึท่ี่�มากกวา่สำิ�งใดที่ั �งหมด เพ่ื่�อสำาดสำอ่ง
อิที่ธิ์พื่ลท่ี่�สำร้างผู้ลอยา่งใหญ่หลวง น่�นา่จัะเป็นความท้ี่าที่ายข่อง
เศรษฐศาสำต่ร์กลาโหมอยา่งแนน่อน

การแสำดงให้เหน็อยา่งชุดัแจ้ังเก่�ยวกบััเศรษฐศาสำต่ร์กลาโหม
น่ �อาจัที่ำาให้บัางฝ่ายรู้สำกึอดึอดั น่�ฟัิงดนูา่สำงสำยัเหม่อนกบััวา่เป็น

เศรษฐกิจัในชุว่งสำงครามท่ี่�ควบัคมุโดยรัฐไมใ่ชุห่ร่อ เราแคเ่ล่ยน
แบับัระบับัเศรษฐกิจัแบับับังัคบััอยา่งท่ี่�ฝ่ายต่รงข้่ามจัำานวนมาก
ที่ำากนัไมใ่ชุห่ร่อ ข้่อสำงวนเหลา่น่ �กำาหนดข่ึ �นอยา่งด่และต้่องม่
บัที่บัาที่สำำาคญัในการสำร้างความสำมดลุในอนาคต่ข้่างหน้า หุ้น
สำว่นและพื่นัธ์มิต่รต้่องยดึมั�นในคา่นิยมเสำร่และประชุาธิ์ปไต่ย
ข่องต่นเองในการให้คำานิยามใหมค่รั �งน่ � โดยรักษาความมุง่
มั�นปกครองด้วยหลกันิต่ิธ์รรมในบัริบัที่ระดบััชุาต่แิละระดบัั
นานาชุาต่ิ ในการดำาเนินการดงักลา่ว น่�อาจัเป็นหนึ�งข่องการม่
สำว่นร่วมท่ี่�สำำาคญัมากกวา่ท่ี่�การให้คำานิยามใหมข่่องเศรษฐศาสำต่ร์
กลาโหมอาจันำาไปสำูก่ารแข่ง่ข่นัเชิุงกลยทุี่ธ์์ มมุมองเก่�ยวกบัั
เศรษฐศาสำต่ร์กลาโหมน่ �ท่ี่�วา่ ม่การสำร้างกรอบัความคดิให้เป็น
เคร่�องม่อในการจัดัการงบัประมาณน้อยลง แต่เ่ป็นแรงดงึดดู
ที่างเศรษฐกิจัท่ี่�ได้รับัการสำนบััสำนนุจัากอดุมการณ์เสำร่นิยม
ประชุาธิ์ปไต่ยมากข่ึ �น เสำนอประเดน็ท่ี่�ม่ประสำทิี่ธิ์ภาพื่ในการสำร้าง
ความแต่กต่า่งต่อ่ที่างเล่อกต่า่ง ๆ บันพ่ื่ �นฐานอำานาจัเผู้ดจ็ัการท่ี่�
เปราะบัางมากข่ึ �น ในฐานะเคร่�องม่อในการจัดัแจังอำานาจัที่าง
เศรษฐกิจั เพ่ื่�อความได้เปร่ยบัอยา่งเดด็ข่าดในการแข่ง่ข่นัเชิุงกล
ยทุี่ธ์์ในปัจัจับุันัข่องเรา มมุมองท่ี่�ปรับัปรุงใหมข่่องเศรษฐศาสำต่ร์
กลาโหมจัะม่บัที่บัาที่สำำาคญัในการสำนบััสำนนุการปกป้องอินโด
แปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และเปิดกว้าง  o

ห�องซืื้�อขีายหุ�นทัี�ธนาคารเคอบีัี ฮานา ในก่รุงโซื้ล เก่าหลใีต� แสดงให�เห็นถง่ความเชืิ�อมโยงขีองเศรษฐก่จิโลก่

ระหว่างประเทัศต่าง ๆ

ดร. อลัเฟิรด โอห์เลอร์สำ เป็นศาสำต่ราจัารย์ด้านเศรษฐกิจัท่ี่�ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิ
โนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคง ผูู้้ ม่ความเชุ่�ยวชุาญเก่�ยวกบััเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่
และหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิก

ในขณะน้�ศููนย์์กลาง
อำำานาจทาง
เศูรษฐกิจข้ึ้�นอยู่่�กัับ
รััฐน้อยู่ลง โด้ยไปพ่ึ่�ง
พิึ่งปัจัจััยหลื่ากัหลื่าย
ท่ี่� ไม่�ใช่� ภาครััฐม่าก
ข้ึ้�นเร่ั�อย ๆ ในทัี่�วทัี่�ง
เศรัษฐกิจแห่�งต่�าง ๆ
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การตอบโต้ การหลบหลีก
การคว่ำำ�าบาตร

ของ เกาหลีเหนืือ
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ถ่านหินขีองเก่าหลเีหนือ

ก่องรวมก่นัทัี�ท่ัาเรือราซื้อน

ใก่ล�พรมแดนจนีก่บััรัสเซีื้ย

เอเอฟิพ่ื่/เก็ต่ต่่ �อิมเมจั

นายนีล เค. วัต่ต์่ และนาย วลิเลียม เจ. นิวคอมบ์

ความร่วมมือระห้ว่างประเทำศยังคง 
สำาคัญต่่อการสร้างแรงกดดนัในระดบัส้งสุด

ร่�องราวข่องความพื่ยายามจัากนานาชุาต่ใินการยดึ
เร่อไวส์ำออเนสำต์่ข่องเกาหล่เหน่อท่ี่�ข่นสำง่ถ่ึานหินผิู้ด
กฎหมายข่องรัฐบัาลเผู้ดจ็ัการแหง่น่ �ไปยงัจ่ัน รัสำเซ่ึ่ย
 และประเที่ศอ่�น ๆ ฟัิงดรูาวกบััอา่นนิยายสำายลบััท่ี่�

ม่การหกัมมุและพื่ลกิแพื่ลงไปมาหลายครั �ง กรณ่น่ �แสำดง
ให้เหน็วา่ รัฐบัาลเผู้ดจ็ัการข่องนายคมิจัองอนึ ซึ่ึ�งได้รับั
ความชุว่ยเหล่อจัากเคร่อข่า่ยผูู้้กระที่ำาการท่ี่�สำมคบักนัและ
ผูู้้ ท่ี่�ฉวยโอกาสำข่ดูร่ดจัากการควำ�าบัาต่ร ใชุ้กลยทุี่ธ์์ท่ี่�ซึ่บััซ้ึ่อน
 ผู้สำมผู้สำาน และเที่คนิคการที่ำาให้สำบััสำน เพ่ื่�อหล่กเล่�ยงการ
ควำ�าบัาต่รหลายครั �งในเข่ต่อำานาจัศาลหลายแหง่ ที่ั �งยงัข่ดั
ข่วางการใชุ้และการบังัคบััใชุ้การควำ�าบัาต่รในภมิูภาคอิน
โดแปซึ่ฟิิิก

หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เนวีไทมส์์ รายงานวา่ กรณ่เร่อไวส์ำออ
เนสำต์่เกิดข่ึ �นหลงัจัากปฏิิบัตั่กิารบังัคบััใชุ้กฎหมายข้่ามชุาต่ิ
 ซึ่ึ�งได้รับัการสำนบััสำนนุจัากอินโดน่เซ่ึ่ย มาเลเซ่ึ่ย เว่ยดนาม
 และประเที่ศอ่�น ๆ โดยศาลข่องรัฐบัาลกลางสำหรัฐฯ ม่คำา
สำั�งให้ข่ายเร่อลำาน่ �เม่�อเด่อนกนัยายน พื่.ศ. 2562 เพ่ื่�อ
เป็นคา่ชุดเชุยแก่ครอบัครัวข่องเหย่�อสำองรายท่ี่�ถึกูที่าง
เกาหล่เหน่อที่รมาน โดยลา่สำดุค่อนายออต่โต่ วอร์มเบ่ัยร์
 นกัเร่ยนข่องสำหรัฐฯ ท่ี่�เสำ่ยชุ่วิต่เม่�อ พื่.ศ. 2560 หลงัจัาก
รัฐบัาลเผู้ดจ็ัการข่องนายคมิปลอ่ยต่วัเข่าในสำภาพื่แนนิ่�งไร้
สำต่ ิภายหลงัการกกัต่วัและการที่รมานจัากข้่อกลา่วหาวา่
พื่ยายามข่โมยโปสำเต่อร์โฆษณาชุวนเชุ่�อ 

การยดึที่รัพื่ย์เชุน่น่ �ข่องสำหรัฐอเมริกาซึ่ึ�งเกิดข่ึ �นเป็น
ครั �งแรก ไมเ่พ่ื่ยงเปิดเผู้ยความซึ่บััซ้ึ่อนข่องการบังัคบััใชุ้
มาต่รการควำ�าบัาต่รต่อ่เกาหล่เหน่อ แต่ย่งัเน้นยำ �าถึงึความ
มุง่มั�นข่องสำหรัฐฯ ท่ี่�จัะรักษาความกดดนัในระดบััสำงูสำดุ
ต่อ่รัฐบัาลเผู้ดจ็ัการข่องนายคมิ ให้ปลดอาวธุ์นิวเคล่ยร์
และระงบััโครงการนิวเคล่ยร์ท่ี่�ม่อยูท่ี่ั �งหมดในลกัษณะท่ี่�
สำมบัรูณ์ พิื่สำจูัน์ได้ และย้อนกลบััค่นไมไ่ด้ 

ต่ามรายงานข่องคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญแหง่สำหประชุาชุาต่ิ
วา่ด้วยเกาหล่เหน่อเม่�อเด่อนสำงิหาคม พื่.ศ. 2562 ระบัวุา่
 แม้จัะประสำบัความสำำาเร็จัในการยดึเร่อไวส์ำออเนสำต์่ข่นาด
 177 เมต่ร ซึ่ึ�งเป็นหนึ�งในเร่อท่ี่�ฝ่าฝ่นมาต่รการควำ�าบัาต่ร
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สำดุข่องเกาหล่เหน่อ แต่ก่ารข่นถ่ึายถ่ึานหินและ
ปิโต่รเล่ยมจัากเร่อสำูเ่ร่ออยา่งผิู้ดกฎหมายข่องเกาหล่เหน่อ
ก็ยงัคงดำาเนินต่อ่ไปในชุว่งกลาง พื่.ศ. 2562 รายงานระบัุ

วา่ แที่นท่ี่�การข่นถ่ึายท่ี่�ผิู้ดกฎหมายจัะลดจัำานวนลง กลบัั
เพิื่�มข่ึ �นในด้าน “ข่อบัเข่ต่ ข่นาด และความซึ่บััซ้ึ่อน” หลงั
จัากท่ี่�เพิื่�มข่ึ �นอยูแ่ล้วใน พื่.ศ. 2561 นอกจัากน่ � รายงาน
ยงัระบัอุ่กวา่ เกาหล่เหน่อยงัเข้่าถึงึระบับัการเงินระหวา่ง
ประเที่ศผู้า่นต่วัแที่นธ์นาคาร และบัริษัที่แนวหน้าท่ี่�ดำาเนิน
ธ์รุกิจัในต่า่งประเที่ศอยา่งต่อ่เน่�อง

ต่ามรายงานข่องสำถึาบันัวิจัยัรอยลัยไูนเต่ด็เซึ่อร์วิสำเม่�อ
 พื่.ศ. 2562 ระบัวุา่ บัริษัที่เวย่ไห ่เวิลด์ ชิุปปิง เฟิรที่ เป็น
อ่กบัริษัที่หนึ�งในจ่ันท่ี่�แม้จัะถึกูเพิื่�มในรายชุ่�อการควำ�าบัาต่ร
ข่องคณะมนต่ร่ความมั�นคงแหง่สำหประชุาชุาต่เิม่�อเด่อน
ม่นาคม พื่.ศ. 2561 แล้ว แต่ย่งัคงม่การดำาเนินการกอง
เร่อหกถึงึเจ็ัดลำา และใชุ้เคร่อข่า่ยท่ี่�เก่�ยวข้่องกบัับัริษัที่แนว
หน้าข่องสำหราชุอาณาจักัร เพ่ื่�อลกัลอบัข่นถ่ึานหินข่อง
เกาหล่เหน่อไปยงัจ่ันและเว่ยดนาม

ประชุาคมนานาชุาต่ิต้่องหยดุไมใ่ห้เกาหล่เหน่อ
เอาชุนะการโต้่ต่อบัท่ี่�กำาลงัเกิดข่ึ �นอยา่งต่อ่เน่�อง

การสร้างแรงกดดนั
ในชุว่งไมก่่�ป่ท่ี่�ผู้า่นมา เกาหล่เหน่อได้กลบััมาที่ดสำอบัอาวธุ์
นิวเคล่ยร์และข่่ปนาวธุ์นำาวิถ่ึอ่กครั �ง เพ่ื่�อท้ี่าที่ายความมุง่
มั�นข่องคณะมนต่ร่ความมั�นคงแหง่สำหประชุาชุาต่ิท่ี่�มองวา่
 การกระที่ำาดงักลา่วเป็นการคกุคามต่อ่สำนัต่ภิาพื่และความ

เ
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มั�นคงระหวา่งประเที่ศ ในการต่อบัสำนองเม่�อ พื่.ศ 2559 
และ 2560 คณะมนต่ร่ความมั�นคงปรับัใชุ้จัดุย่นท่ี่�หนกั
แนน่มากข่ึ �น เพ่ื่�อกดดนัที่างการข่องเกาหล่เหน่อมากข่ึ �น
อยา่งม่นยัสำำาคญัให้หยดุยั �งโครงการต้่องห้าม และผู้ลกั
ดนัให้เกาหล่เหน่อหาที่างออกที่างการที่ตู่

สำาธ์ารณรัฐประชุาชุนจ่ันและรัสำเซ่ึ่ย ซึ่ึ�งโดยปกต่ิจัะ
ระมดัระวงัเก่�ยวกบััการกำาหนดโที่ษจัากมาต่รการควำ�า
บัาต่รท่ี่�รุนแรง ต่า่งยอมรับัมาต่รการเหลา่น่ � มาต่รการ
ควำ�าบัาต่รดงักลา่ว รวมถึงึการห้ามสำง่ออกสำนิค้าท่ี่�สำร้าง
เมด็เงินรายได้หลกัข่องเกาหล่เหน่อ เชุน่ โลหะม่คา่ โลหะ
ท่ี่�เป็นเหลก็และโลหะท่ี่�ไมใ่ชุเ่หลก็ ถ่ึานหิน ผู้ลติ่ภณัฑ์์
ที่างการเกษต่ร อาหารที่ะเล และสำิ�งที่อ ซึ่ึ�งล้วนสำำาหรับั
สำง่ไปยงัต่ลาดจ่ันเป็นสำว่นใหญ่ ยิ�งไปกวา่นั �น คณะ
มนต่ร่ความมั�นคงแหง่สำหประชุาชุาต่ิยงัห้ามการนำา
เข้่าเคร่�องจักัร ยานพื่าหนะ โลหะบัางชุนิด และนำ �ามนั
 นอกจัากน่ � ยงัม่มาต่รการควำ�าบัาต่รมากข่ึ �นในด้านการ
ข่นสำง่ รวมถึงึการห้ามข่นถ่ึายจัากเร่อสำูเ่ร่อและการเงิน
 เพ่ื่�อให้รับัม่อการหลบัหล่กข่องเกาหล่เหน่อได้ด่ข่ึ �น และ
ลดความสำามารถึในการระดมที่นุเพ่ื่�อโครงการนิวเคล่ยร์
และข่่ปนาวธุ์ในภายหน้า

การเพิื่�มมาต่รการควำ�าบัาต่รในที่างกว้างและลงลกึ
แสำดงให้เหน็เป็นนยัวา่แนวที่างท่ี่�คณะมนต่ร่ความมั�นคง
ใชุ้ เปล่�ยนจัากการมุง่เน้นมาต่รการท่ี่�กำาหนดเป้าหมาย
ไว้อยา่งแคบั กลบััไปสำูก่ารใชุ้มาต่รการควำ�าบัาต่รท่ี่�

ครอบัคลมุแบับัเดิม อยา่งไรก็ต่าม มาต่รการท่ี่�กว้างข่ึ �น
ยงัรวมถึงึข้่อยกเว้นเก่�ยวกบััถ่ึานหินและนำ �ามนัท่ี่�ที่ำาข่ึ �น
อยา่งรอบัคอบั และความเต่ม็ใจัเป็นพิื่เศษท่ี่�จัะพิื่จัารณา
ข้่อยกเว้นด้านมนษุยธ์รรมเป็นรายกรณ่ เพ่ื่�อหล่กเล่�ยงผู้ล 
กระที่บัท่ี่�ต่ามมาโดยไมไ่ด้ต่ั �งใจั ซึ่ึ�งก่อให้เกิดความยุง่ยาก
ต่อ่โครงการควำ�าบัาต่รก่อนหน้าน่ � เชุน่ แผู้นการควำ�าบัาต่ร
อิรักและที่ำาลายการสำนบััสำนนุระหวา่งประเที่ศ

การขนถ่ืายทำางทำะเล
มต่ิสำหประชุาชุาต่ิสำั�งห้ามการข่นถ่ึายจัากเร่อสำูเ่ร่อโดย
เฉพื่าะ ไมว่า่จัะเป็นการข่นถ่ึายไปยงัเร่อข่องเกาหล่เหน่อ
หร่อท่ี่�มาจัากเร่อข่องเกาหล่เหน่อ และไมว่า่จัะเป็นสำนิค้า
หร่อสำิ�งข่องท่ี่�กำาลงัจัดัหา จัำาหนา่ย หร่อข่นถ่ึายไปยงั
เกาหล่เหน่อหร่อท่ี่�มาจัากเกาหล่เหน่อ แม้โดยที่างอ้อม
ก็ต่าม การข่นถ่ึายจัากเร่อสำูเ่ร่อค่อการท่ี่�เร่อลำาหนึ�งแลน่
ไปข่นาบัข้่างเร่ออ่กลำาเพ่ื่�อข่นถ่ึายสำนิค้าที่างที่ะเล โดยไม่
ต้่องข่ึ �นฝั�งไปยงัคลงัเก็บัสำนิค้าท่ี่�ที่า่เร่อ 

นอกเหน่อจัากการห้ามเก่�ยวกบััถ่ึานหินที่ั �งหมด การ
ข่นถ่ึายผู้ลติ่ภณัฑ์์ปิโต่รเลย่มกลั�นก็เป็นเร่�องต้่องห้ามเชุน่
กนั แต่อ่ยูภ่ายใต้่ข้่อยกเว้นบัางประการ การข่นถ่ึายจัาก
เร่อสำูเ่ร่อ ซึ่ึ�งถ่ึอเป็นวิธ่์หลกัในการนำาเข้่าปิโต่รเลย่มกลั�น
 มกัเกิดข่ึ �นในนา่นนำ �าระหวา่งประเที่ศเก่อบัที่กุครั �ง และ
ม่วตั่ถึปุระสำงค์เพ่ื่�อหลก่เล่�ยงการควบัคมุการปฏิิบัตั่ติ่าม
มาต่รการควำ�าบัาต่รท่ี่�ที่า่เร่อ ต่ลอดจันเพ่ื่�อปกปิดจัดุหมาย

ภูาพถ่ายดาวเทัยีมขีอง

ก่ระทัรวงยุตธิรรมสหรัฐฯ

 ภูาพนี�แสดงให�เห็นว่าเรือไวส์

ออเนสต์ ซ่ื้�งเป็นเรือบัรรทุัก่

สินค�าขีองเก่าหลเีหนือ เขี�า

เทัยีบัท่ัาทัี�ท่ัาเรือไม่ทัราบัชืิ�อ 

สหรัฐฯ ยด่เรือลำานี�เมื�อเดอืน

พฤษภูาคม พ.ศ. 2562 จาก่

ขี�อหาละเมดิมาตรก่ารควำ�า

บัาตรระหว่างประเทัศ

ดแิอสำโซึ่ซึ่เิอที่เต่ด็ เพื่รสำ
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ปลายที่างหร่อแหลง่ท่ี่�มาข่องสำนิค้าท่ี่�ข่นถ่ึาย โดยปกต่แิล้ว เร่อท่ี่�ดำาเนิน
การข่นถ่ึายจัากเร่อสำูเ่ร่อท่ี่�ผิู้ดกฎหมายเหลา่น่ � จัะปิดระบับัการระบัตุ่วัต่น
อตั่โนมตั่ทิี่ั �งก่อนและระหวา่งท่ี่�ข่นถ่ึาย เพ่ื่�อหลก่เล่�ยงการต่รวจัจับัั

แม้วา่การข่นถ่ึายที่างที่ะเลประเภที่น่ �จัะไมผิู่้ดกฎหมายโดยวิธ่์การ
 แต่เ่กาหล่เหน่อใชุ้ประโยชุน์จัากวิธ่์น่ �โดยเฉพื่าะในการหล่กเล่�ยงการ
ต่รวจัสำอบัโดยเจ้ัาหน้าท่ี่�ที่า่เร่อ เพ่ื่�อหล่กเล่�ยงการควบัคมุการสำง่ออก
 รวมที่ั �งหล่กเล่�ยงการที่ำาบัญัชุ่และรายงานการสำง่ออก เพ่ื่�อที่ำาลายมต่ิท่ี่�
กำาหนดปริมาณการนำาเข้่าปิโต่รเล่ยมกลั�นข่องเกาหล่เหน่อ 500,000 
บัาร์เรลต่อ่ป่ ต่ามรายงานข่องคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญแหง่สำหประชุาชุาต่เิม่�อ
เด่อนม่นาคมและสำงิหาคม พื่.ศ. 2562 ระบัวุา่ ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญคำานวณ
วา่ม่การละเมิดข้่อกำาหนดด้านปริมาณต่อ่ป่ชุว่งสำ่�ถึงึห้าเด่อนใน พื่.ศ. 
2561 และ 2562 ต่ามจัำานวนการข่นถ่ึายผิู้ดกฎหมายท่ี่�ต่รวจัพื่บั

การข่นถ่ึายปิโต่รเล่ยมกลั�นท่ี่�ผิู้ดกฎหมายสำองครั �งแรกจัาก 11 ครั �ง
ท่ี่�วางแผู้นโดยนายเฉิน ชุ่เซ่ึ่ยน ซึ่ึ�งดำาเนินการในไต้่หวนั ม่มลูคา่ 4.5 
ล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 1.4 ร้อยล้านบัาที่) และ 8.5 ล้าน
ดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 2.7 ร้อยล้านบัาที่) ต่ามลำาดบัั หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่
ไต�หวนันิวส์์ รายงานวา่ ใน พื่.ศ. 2560 ที่างการเกาหล่ใต้่และสำหรัฐฯ
 ต่รวจัพื่บัวา่เร่อบัรรที่กุนำ �ามนัไลท์ี่เฮั่าส์ำ วินมอร์ ซึ่ึ�งจัดที่ะเบ่ัยนในฮั่อ่งกง
และดำาเนินการโดยกลุม่บัริษัที่บัลิเล่ยนส์ำ บังัเกอร์ กรุ�ป ท่ี่�นายเฉิน
เป็นเจ้ัาข่อง ได้ละเมิดมาต่รการควำ�าบัาต่รโดยจัดัหาเชุ่ �อเพื่ลงิให้แก่
เกาหล่เหน่อ เวบ็ัไซึ่ต์่ดงักลา่วรายงานวา่ นายเฉินฆา่ต่วัต่ายเม่�อเด่อน
มิถึนุายน พื่.ศ. 2562 โดยกระโดดจัากอาคารชุั �นท่ี่�หกหลงัถึกูที่างการ
ไต้่หวนัฟ้ิอง

การสำง่ออกถ่ึานหินข่องเกาหล่เหน่อคาดวา่จัะสำร้างรายได้จัาก
ต่า่งประเที่ศมากกวา่ 1 พื่นัล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 3.1 หม่�น
ล้านบัาที่) ต่อ่ป่ การข่นถ่ึายท่ี่�ผิู้ดกฎหมายเฉล่�ยแล้วม่มลูคา่หลายล้าน
ดอลลาร์ และต้่องจัา่ยเป็นเงินดอลลาร์สำหรัฐด้วยเงินท่ี่�นายหน้าย่นยนั
วา่ใชุ้ได้ก่อนการข่นถ่ึายที่างที่ะเล ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญเชุ่�อวา่ เกาหล่เหน่อพื่ึ�งพื่า
การค้าถ่ึานหินเพ่ื่�อเป็นที่นุสำำาหรับัอาวธุ์นิวเคล่ยร์และโครงการข่่ปนาวธุ์

ต่ามรายงานข่องคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญแหง่สำหประชุาชุาต่ปิระจัำาเด่อน
สำงิหาคม พื่.ศ. 2562 ระบัวุา่ เจ้ัาหน้าท่ี่�สำอบัสำวนประเมินมลูคา่
ถ่ึานหิน 26,500 ล้านต่นัท่ี่�บัรรที่กุไว้บันเร่อไวส์ำออเนสำต์่ข่ณะท่ี่�
อินโดน่เซ่ึ่ยกกักนัเร่อดงักลา่วไว้เม่�อ พื่.ศ. 2561 อยูท่่ี่�ประมาณ 3 
ล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 95 ล้านบัาที่) เร่อไวส์ำออเนสำต์่ท่ี่�จัด
ที่ะเบ่ัยนในเกาหล่เหน่อ แต่แ่อบัอ้างการเดนิเร่อภายใต้่ธ์งชุาต่เิซ่ึ่ยร์รา
ล่โอนปลอม ก่อนหน้าน่ �เคยเดนิที่างเพ่ื่�อข่นสำง่เคร่�องจักัรกลหนกัไปยงั
เกาหล่เหน่ออยา่งผิู้ดกฎหมาย ที่ั �งยงัละเมิดมาต่รการควำ�าบัาต่รข่อง
องค์การสำหประชุาชุาต่แิละสำหรัฐอเมริกา

การระดมที่นุเพ่ื่�ออำานวยความสำะดวกในการข่นถ่ึายถ่ึานหินท่ี่�ผิู้ด
กฎหมายผู้า่นการข่นถ่ึายจัากเร่อสำูเ่ร่อสำญัชุาต่รัิสำเซ่ึ่ย ใกล้เม่องที่า่
บัาลกิปาปันข่องอินโดน่เซ่ึ่ย ม่การโยกย้ายโดยฮั่ยุที่ง มิเนอรัล บัริษัที่
สำญัชุาต่จ่ิันท่ี่�สำมรู้ร่วมคดิ จัากธ์นาคารร่วมจิันมยองข่องเกาหล่เหน่อ
ไปยงัธ์นาคารอินโดน่เซ่ึ่ย ธ์นาคารจิันมยองเป็นสำว่นหนึ�งข่องเคร่อข่า่ย
โคเร่ย ซึ่งกิ ซึ่ึ�งประกอบัไปด้วยโคเร่ย ซึ่งกิ เจัเนอรัล เที่รดดงิ, ซึ่งกิ ชิุป
ปิ�ง เจ้ัาข่องเร่อไวส์ำออเนสำต์่ และโคเร่ย ยิน มยอง เที่รดดิง ในเด่อน
กรกฎาคม พื่.ศ. 2562 เอกสำารข่องศาลเปิดเผู้ยวา่ เคร่อข่า่ยน่ �อยูภ่าย
ใต้่การคุ้มครองข่องกองที่พัื่ประชุาชุนเกาหล่ท่ี่�นายคมิกำากบััดแูล 

คณะผู้้้เชีี่�ยว่ำชาญ ด้้านืเมืืองต่าง ๆ ของ
เกาหลีเหนืือ ท้ั้�ง 56 ประเทั้ศ 

แห่งองค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2562

• แอลจเีรีย*
• เบัลซีื้
• โบัลเิวยี
• บัอตสวานา
• หม่้เก่าะบัริตชิิเวอร์จนิ
• พม่า
• ก่มัพ้ชิา
• จนี
• คอโมโรส
• โก่ตดวิวัร์
• สาธารณรัฐประชิาธิปไตย 

คองโก่
• เอลซัื้ลวาดอร์
• อเิควทัอเรียลก่นีิ
• เอริเทัรีย
• ฝรั�งเศส
• จอร์เจยี
• ก่านา
• ก่นีิ
• ฮอนด้รัส
• ฮ่องก่ง
• อนิเดยี
• อนิโดนีเซีื้ย
• อหิร่าน
• ลาว
• เลบัานอน
• ลเิบัีย
• มาดาก่สัก่าร์
• มาเลเซีื้ย

• มอลตา
• เมก็่ซิื้โก่
• โมซัื้มบัิก่
• นามเิบัีย
• นิวซีื้แลนด์*
• นิก่าราก่วั
• ไนจเีรีย
• ปานามา
• ฟิลปิปินส์
• โปแลนด์
• รัสเซีื้ย
• เซื้อร์เบัีย
• เซื้เชิลส์
• เซีื้ยร์ราลโีอน
• สิงคโปร์*
• แอฟริก่าใต�
• ซ้ื้ดาน
• ซีื้เรีย
• ไต�หวนั
• แทันซื้าเนีย
• ไทัย
• โตโก่
• ต้นิเซีื้ย
• ย้ก่นัดา
• สหรัฐอาหรับัเอมเิรตส์
• เวยีดนาม
• เยเมน 

(กลุุ่�มฮููษ่ี)
• แซื้มเบัีย 

ทัั�ง 56 ประเทัศประก่อบัด�วย

*หมายถึงึประเที่ศท่ี่�ดำาเนินการแก้ไข่ความเสำ่ยหาย ดำาเนินการที่างกฎหมายใน
ระหวา่งชุว่งการรายงานเพ่ื่�อแก้ไข่ หร่อลงโที่ษในการละเมิดมาต่รการควำ�าบัาต่รท่ี่�ม่
การกลา่วหาหนึ�งครั �งหร่อหลายครั �ง

รายงานฉบัับันี� ครอบัคลุมช่ิวงเวลาตั�งแต่เดอืนก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 

2561 ถง่ก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ซ่ื้�งระบุัรายละเอยีดเก่ี�ยว

ก่บััก่ารละเมดิมต ิ10 ขี�อขีองสหประชิาชิาตทิัี�มต่ีอเก่าหลเีหนือ

ทัี�ผู่้านมานับัตั�งแต่ พ.ศ. 2549 ซ่ื้�งระบุัก่ารละเมดิทัี�เก่ดิขี่�น

ใหม่ ทัี�ต่อเนื�อง หรือทัี�ยงัไม่ได�รับัก่ารพส้ิจน์ หรือทัี�ก่ล่าวอ�าง

มาก่ก่ว่า 100 ขี�อ 31 ใน 56 ประเทัศ ดนิแดนและนิตบุิัคคลทัี�

ระบุัไว�รวมทัั�งเก่าหลเีหนือนั�นถ้ก่ก่ล่าวหาว่าเป็นต�นเหตุในก่าร

ละเมดิมาตรก่ารควำ�าบัาตรหลายครั�ง 
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ชุายคนหนึ�งท่ี่�ชุ่�อนายจัง ซึ่งโฮั่ ซึ่ึ�งอ้างวา่เป็นประธ์าน
ข่องจิันมยอง เต่ร่ยมการจัดัสำง่เม่�อ พื่.ศ. 2561 ระหวา่ง
การประชุมุท่ี่�สำถึานที่ตู่เกาหล่เหน่อ ณ กรุงจัาการ์ต่า 
หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะวอชิิงตนัโพส์ต์ รายงานเม่�อเด่อนเมษายน
 พื่.ศ. 2562 วา่ นายจังได้จัดัการชุำาระเงิน 760,000 
ดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 24 ล้านบัาที่) ให้แก่บัริษัที่ฮั่ยุที่ง
 มิเนอรัล ผู้า่นนายหน้าข่องอินโดน่เซ่ึ่ย โดยการโอนเงินผู้า่น
ธ์นาคารซึ่ึ�งดำาเนินการโดยเจัพ่ื่มอร์แกน เชุสำ ต่ามบันัที่กึข่อง
ธ์นาคารและบันัที่กึอ่�น ๆ ดแิอสำโซึ่ซึ่เิอเต่ด็เพื่รสำรายงานวา่
 อินโดน่เซ่ึ่ยกลา่ววา่บัริษัที่เอเนอร์แมกซ์ึ่ ซึ่ึ�งเป็นบัริษัที่ข่อง
เกาหล่ใต้่ เป็นผูู้้ รับัถ่ึานหินข่องเร่อไวส์ำออเนสำต์่โดยเจัต่นา
 สำำานกัข่า่วเดอะไวร์รายงานวา่ บัริษัที่เอเนอร์แมกซ์ึ่ปฏิิเสำธ์
การนำาเข้่าถ่ึานหินดงักลา่ว แต่ย่อมรับัวา่ได้รับัข้่อเสำนอ
เก่�ยวกบััถ่ึานหินจัาก “บัคุคลท่ี่�เหม่อนเป็นนายหน้าท้ี่อง
ถิึ�นในอินโดน่เซ่ึ่ย” อยา่งไรก็ต่าม ในเด่อนกรกฎาคม พื่.ศ. 
2562 เดอะนิวยอร์ักไทมส์์รายงานวา่ บัริษัที่เอเนอร์แมกซ์ึ่
ม่สำว่นเก่�ยวข้่องกบััการข่นสำง่รถึล่มซู่ึ่นเมอร์เซึ่เดสำเบันซ์ึ่ไปยงั
เกาหล่เหน่ออยา่งผิู้ดกฎหมาย ซึ่ึ�งเป็นรถึท่ี่�นายคมิจัองอนึ
นั�งในข่บัวนพื่าเหรดและการประชุมุสำดุยอด 

ข้่อด่ข่องการใชุ้บัริษัที่จ่ันนั �นที่ำาให้บัริษัที่บังัหน้าข่อง
เกาหล่เหน่อเข้่าถึงึระบับัธ์นาคารได้ ซึ่ึ�งหมายความวา่
 สำามารถึฟิอกเงินสำกลุเหรินหมินป่�ซึ่ึ�งเป็นสำกลุเงินที่างการ
ข่องจ่ันให้เป็นเงินสำกลุดอลลาร์สำหรัฐ และสำามารถึใชุ้เส้ำน
ที่างการเงินที่างเล่อก เชุน่ การที่ำาธ์รุกรรมผู้า่นสำมดุบัญัชุ่
 และการจัดัการการซ่ึ่ �อข่ายเพ่ื่�อค่นผู้ลกำาไรได้ การผู้สำม
ผู้สำานบัริษัที่ท่ี่�สำมรู้ร่วมคดิเหลา่น่ �โดยการจัา่ยเงินแบับัแยก
สำว่น เป็นการระดมที่นุให้แก่กิจักรรมต่า่ง ๆ ข่องผูู้้อำานวย
ความสำะดวกในท้ี่องถิึ�น 

ขัดขวางการขนถ่ืายทำี�ผิู้ดกฎห้มาย
เกาหล่เหน่อม่การพื่ฒันาข่อบัเข่ต่และความซึ่บััซ้ึ่อนข่อง
ยทุี่ธ์วิธ่์การหลอกลวงและการหลบัหล่กอยา่งต่อ่เน่�อง
 แผู้นการนั �นเก่�ยวข้่องกบัับัริษัที่บังัหน้าหลายระดบัั การ
ดำาเนินการนอกเข่ต่อำานาจัศาล และธ์รุกรรมที่างการเงิน
แบับักระจัดักระจัาย เร่อเหลา่น่ �ปลอมแปลงที่ั �งในที่าง
กายภาพื่และที่างอิเลก็ที่รอนิกส์ำผู้า่นการหลอกระบับัระบัุ
ต่วัต่นอตั่โนมตั่ ิและสำิ�งท่ี่�เร่ยกวา่การสำวมต่วัต่น โดยสำมมต่ิ
ต่วัต่นเป็นเร่อลำาอ่�น นอกจัากน่ � เร่อน่ �ยงัเดินเร่ออ้อมไปมา
อยา่งสำิ �นเปล่องและลอยเต่ร่ปิดที่า่เร่อต่า่งประเที่ศ เพ่ื่�อ
รับัรองเอกสำารเที่จ็ัท่ี่�ระบัทุี่า่เร่อต่า่งประเที่ศท่ี่�บัรรที่กุสำนิค้า
และต้่นที่าง เกาหล่เหน่อนิยมใชุ้ที่า่เร่อที่างต่ะวนัออกไกล
ข่องรัสำเซ่ึ่ย เพื่ราะภมิูภาคน่ �เป็นผูู้้สำง่ออกถ่ึานหินรายใหญ่ใน
เอเชุ่ยต่ะวนัออก

กรณ่เร่อไวส์ำออเนสำต์่เปิดเผู้ยให้เหน็ถึงึความซึ่บััซ้ึ่อน
ข่องเที่คนิคท่ี่�เกาหล่เหน่อใชุ้ เพ่ื่�อหล่กเล่�ยงมาต่รการควำ�า
บัาต่รข่ององค์การสำหประชุาชุาต่แิละสำหรัฐฯ นอกจัากน่ �
ยงัแสำดงให้เหน็ถึงึความสำำาเร็จัในการข่ดัข่วางการข่นถ่ึายท่ี่�
ผิู้ดกฎหมาย แต่ใ่นที่างกลบัักนั การดำาเนินการควำ�าบัาต่ร
ท่ี่�ม่ประสำทิี่ธิ์ภาพื่กำาลงัถึกูที่ำาลายด้วยข้่อบักพื่ร่องในกรอบั
กฎหมายท่ี่�เกาหล่เหน่อใชุ้เป็นเป้าหมายและนำามาใชุ้
ประโยชุน์ 

ต่ามรายงานข่องซ่ึ่บ่ัเอสำนิวส์ำระบัวุา่ ที่างการอินโดน่เซ่ึ่ย
ได้จับัักมุและยดึเร่อไวส์ำออเนสำต์่ ซึ่ึ�งเป็นเร่อข่นสำง่สำนิค้า
ข่นาดใหญ่มากกวา่ 17,600 ต่นัในนา่นนำ �าข่องต่นใน
ข้่อหาลกัลอบัข่นถ่ึานหินข่องเกาหล่เหน่อเม่�อเด่อนเมษายน
 พื่.ศ. 2561 หนึ�งเด่อนหลงัจัากม่การถ่ึายภาพื่เร่อลำาน่ �
ได้ท่ี่�ที่า่เร่อนมัโป ประเที่ศเกาหล่เหน่อ โดยม่ถ่ึานหินจัำานวน

มกี่ารนำาเรือไวส์ออ

เนสต์ เรือสินค�าขีอง

เก่าหลเีหนือ (ก่ลาง) 

แล่นเขี�าส่้ท่ัาเรือในปา

โก่ปาโก่ อเมริก่นัซื้ามวั

เมื�อเดอืนพฤษภูาคม

 พ.ศ. 2562 หลงัจาก่

หน่วยยามฝั�งสหรัฐฯ

 ยด่เรือดงัก่ล่าวจาก่

อนิโดนีเซีื้ยซ่ื้�งควบัคุม

เรือไว�เมื�อ พ.ศ. 2561   
ดแิอสำโซึ่ซึ่เิอที่เต่ด็ เพื่รสำ
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มากบัรรที่กุอยูบ่ันเร่อ กปัต่นัเร่อถึกูต่ั �งข้่อหาละเมิด
กฎหมายที่างที่ะเลข่องอินโดน่เซ่ึ่ยและถึกูต่ดัสำนิวา่ม่
ความผิู้ดในอินโดน่เซ่ึ่ย 

ศาลแข่วงบัาลิกปาปัน ประเที่ศอินโดน่เซ่ึ่ย
 พิื่จัารณาคด่ข่องกปัต่นัคนดงักล่าวในข้่อหาให้การ
เที่็จั และที่ำาเกินกว่าเหต่โุดยพิื่พื่ากษาว่าถ่ึานหินท่ี่�
ผิู้ดกฎหมายข่องเกาหล่เหน่อนั �นจัะถึกูสำ่งค่นให้แก่
ผูู้้อำานวยความสำะดวก/นายหน้าในท้ี่องถิึ�น จัากนั �น
ก็ที่ำาให้สำถึานการณ์ยิ�งแย่ลงไปอ่ก โดยอนญุาต่ให้
ม่การสำ่งออกถ่ึานหินอ่กครั �ง นายเอโก เซึ่ต่ยาโมโก
 นายหน้าท่ี่�สำมรู้ร่วมคิด ได้จัดัการโดยที่นัท่ี่ให้ถ่ึานหิน
ท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย (ต่่อมาได้รับัการรับัรองว่าม่ต้่นที่าง
มาจัากอินโดน่เซ่ึ่ย) ได้รับัการข่นถ่ึายไปยงัเร่อดง
ถึั�นท่ี่�ต่ิดธ์งปานามา ซึ่ึ�งเป็นเร่ออ่กลำาท่ี่�เชุ่�อมโยงกบัั
การละเมิดครั �งแรก อย่างไรก็ต่าม เม่�อมาถึึงที่่าเร่อ
ข่องมาเลเซ่ึ่ย เจ้ัาหน้าท่ี่�ปฏิิเสำธ์ไม่ให้เร่อลำาน่ �เข้่า
มายงัที่่าเร่อ ต่่อมา เร่อและถ่ึานหินท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย
ดงักล่าวถึกูเว่ยดนามข่ดัข่วางเม่�อเด่อนมิถึนุายน
 พื่.ศ. 2562 รายงานข่องคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญแห่ง
สำหประชุาชุาต่ิ พื่.ศ. 2562 ระบัวุ่า การดำาเนินการ
ที่ั �งสำองครั �งสำอดคล้องกบััการดำาเนินการต่ามมต่ิท่ี่�ม่
ประสำิที่ธิ์ภาพื่

เม่�อเด่อนพื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2562 ที่างการ
อินโดน่เซ่ึ่ยยอมสำง่มอบัเร่อไวส์ำออเนสำต์่ให้แก่
สำหรัฐอเมริกา ซึ่ึ�งนำาเร่อลำาน่ �ไปมอบัให้แก่ชุาวอเมริกนั
ซึ่ามวั กระที่รวงยตุ่ิธ์รรมสำหรัฐฯ ระบัวุา่ เหต่กุารณ์
น่ �นบััเป็นครั �งแรกท่ี่�สำหรัฐฯ ยดึเร่อบัรรที่กุสำนิค้าข่อง
เกาหล่เหน่อในข้่อหาละเมิดมาต่รการควำ�าบัาต่ร
ระหวา่งประเที่ศ เนวีไทมส์์รายงานวา่ ศาลรัฐบัาล
กลางสำหรัฐฯ ได้มอบัเงินจัากการข่ายเร่อไวส์ำออเนสำต์่
เม่�อเด่อนกนัยายน พื่.ศ. 2562 ให้แก่พื่อ่แมข่่องนา
ยออต่โต่ วอร์มเบ่ัยร์ รวมถึงึพ่ื่�ชุายและบัตุ่รชุายข่อง
นายคมิ ดงซึ่กิ ซึ่ึ�งถึกูลกัพื่าต่วั ถึกูที่รมาน และถึกู
ประหารชุ่วิต่โดยต่วัแที่นชุาวเกาหล่เหน่อเม่�อ พื่.ศ. 
2543  

ความร่วมมือจากนานาช่าต่ิ
ในกรณ่ข่องเร่อไวส์ำออเนสำต์่และดงถึั�นแสำดงให้เหน็วา่
 ความร่วมม่อระหวา่งประเที่ศนั �นม่ความสำำาคญัอยา่ง
ยิ�งต่อ่การข่ดัข่วางเคร่อข่า่ยข่องเกาหลเ่หน่ออยา่งม่
ประสำทิี่ธิ์ภาพื่ ซึ่ึ�งดำาเนินงานในหลายเข่ต่อำานาจัศาล
และพื่ฒันาข่ึ �นที่กุวนั ผูู้้กระที่ำาความผิู้ดอาจัจัะกลา่ววา่
 กรณ่ดงักลา่วชุ่ �ให้เหน็ถึงึความล้มเหลวข่องมาต่รการ
ควำ�าบัาต่ร อยา่งไรก็ต่าม การต่รวจัสำอบัอยา่งใกล้ชิุด
เปิดเผู้ยวา่ ต้่นที่นุและความเส่ำ�ยงในการที่ำาธ์รุกิจักบัั
เกาหลเ่หน่อนั �นจัะเพิื่�มแรงผู้ลกัดนัข่ึ �นอยา่งต่อ่เน่�อง
 และแรงกดดนัดงักลา่วกำาลงัสำง่ผู้ลกระที่บั ก่อน พื่.ศ
. 2562 มาต่รการควำ�าบัาต่รยงัไมเ่ป็นท่ี่�รู้จักัเสำย่ท่ี่เด่ยว
 แต่เ่ม่�อไมน่านน่ � เป็นครั �งแรกท่ี่�เกาหลเ่หน่อพื่ดูถึงึการ
บัรรเที่ามาต่รการควำ�าบัาต่รและแสำวงหาการม่สำว่นร่วม

ม่สำญัญาณบัางประการท่ี่�แสำดงให้เหน็วา่ เม่�อ
 พื่.ศ. 2562 จ่ันไมไ่ด้บังัคบััใชุ้มาต่รการที่ั �งหมดข่อง
องค์การสำหประชุาชุาต่อิยา่งเคร่งครัดเชุน่เด่ยวกบััเม่�อ
 พื่.ศ. 2561 แต่ก่ระนั �นเม่�อ พื่.ศ. 2562 การสำง่ออก
และนำาเข้่าข่องเกาหล่เหน่อกบััจ่ันยงัคงข่าดแคลนอยู่
มาก และการข่าดดลุการค้าที่วิภาค่สำงูกวา่ระดบััโดย
รวมปกต่ ิก่อนท่ี่�จัะบังัคบััใชุ้มาต่รการท่ี่�เข้่มงวดมากข่ึ �น 
ต่ามสำถิึต่ิข่องกรมศลุกากรจ่ัน

ยงัม่งานหนกัรออยูเ่บ่ั �องหน้าในการที่ำาให้ประเที่ศ
ต่า่ง ๆ ดำาเนินการและปฏิิบัตั่ิต่ามมาต่รการควำ�าบัาต่ร
อยา่งเข้่มงวดมากข่ึ �น ดงัท่ี่�แสำดงให้เหน็จัากความล้ม
เหลวในกระบัวนการยตุ่ิธ์รรมต่า่ง ๆ และการสำมรู้ร่วม
คดิกนัสำนบััสำนนุเกาหล่เหน่อจัากรัฐบัาลบัางประเที่ศ
ในแอฟิริกาและในท่ี่�อ่�น ๆ อยา่งไรก็ต่าม ความ
ก้าวหน้ากำาลงัเกิดข่ึ �น ความอดที่นบัวกกบััความเพ่ื่ยร
พื่ยายามควบัคูไ่ปกบััความเหน่�อยล้าจัากการหลบั
หล่กมาต่รการควำ�าบัาต่ร อาจัที่ำาให้เกาหล่เหน่อหมด
แรงในการแข่ง่ข่นัแบับัมาราธ์อนครั �งน่ �ในท้ี่ายท่ี่�สำดุ  o

นายน่ล เค. วตั่ต์่ และนายวิลเล่ยม เจั. นิวคอมบ์ั เป็นอด่ต่สำมาชิุกคณะผูู้้ เชุ่�ยวชุาญ
แหง่องค์การสำหประชุาชุาต่วิา่ด้วยมาต่รการควำ�าบัาต่รเกาหล่เหน่อ ท่ี่�จัดัต่ั �งโดยข้่อ
มต่คิณะมนต่ร่ความมั�นคงแหง่สำหประชุาชุาต่ท่ิี่� 1874 (พื่.ศ. 2552)

นายสตเีวน มน้ชิิน รัฐมนตรี

ว่าก่ารก่ระทัรวงก่ารคลงั

สหรัฐฯ ประก่าศมาตรก่าร

ควำ�าบัาตรทัี�รุนแรงขี่�นต่อ

เก่าหลเีหนือทัี�ทัำาเนียบัขีาวเมื�อ

เดอืนก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

เพื�อหาทัางขีดัขีวางบัริษทัั

และเรือขีนส่งและค�าขีายขีอง

เก่าหลเีหนือ

นายอ้� ไห่เทัา รอง

เอก่อคัรราชิท้ัตขีองสาธารณรัฐ

ประชิาชินจนีประจำาองค์ก่าร

สหประชิาชิาต ิเขี�าร่วมก่าร

ประชุิมคณะมนตรีความมั�นคง

แห่งสหประชิาชิาตเิก่ี�ยวก่บััก่าร

บัังคบััใชิ�มาตรก่ารควำ�าบัาตร

ใหม่ต่อเก่าหลเีหนือเมื�อวนัทัี�

 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ใน

รัฐนิวยอร์ก่

รอยเต่อร์
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ความท้้าท้ายด้้าน

สกุุลเงิินดิิจิิทััล
ก่ารตอบัโต�เทัคโนโลยทีัางก่ารเงนิทัี�นำามาใชิ� เป็นอาวุธซ่ื้�ง

คุก่คามความมั�นคงและบ่ัอนทัำาลายมาตรก่ารควำ�าบัาตร

นางสาว แอช่ลีย์ เทำย์เลอร์

ภาพประกอบโดยฟอรััม



บ
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ริษัที่หลายแหง่ดำาเนินงานบันพ่ื่ �นท่ี่�ไซึ่เบัอร์โดยไมเ่คย
เชุ่�อมต่อ่กบััระบับัธ์นาคารแบับัดั �งเดมิเลย ที่ำาให้รอดพ้ื่น
จัากการต่รวจัสำอบัข่องหนว่ยงานกำากบััดแูลข่องรัฐบัาล

 โดยบัริษัที่เหลา่นั �นใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลัท่ี่�อ้างอิงจัากบัลอ็กเชุนหร่อบัญัชุ่
แยกประเภที่แบับักระจัายอำานาจัและเที่คโนโลย่การไมเ่ปิดเผู้ยต่วัต่น
อ่�น ๆ สำญัญาอจััฉริยะ และการซ่ึ่ �อข่ายออนไลน์แที่น โลกธ์รุกิจัแบับั
เสำม่อนจัริงแต่ค่ลมุเคร่อท่ี่�เกิดข่ึ �นน่ �ไมเ่พ่ื่ยงแต่ป่ระหยดัคา่ใชุ้จัา่ยและ
เวลาสำำาหรับัผูู้้ใชุ้ท่ี่�ถึกูต้่องต่ามกฎหมายเที่า่นั �น แต่ย่งัเป็นพ่ื่ �นท่ี่�ในฝัน
สำำาหรับัอาชุญากรไซึ่เบัอร์ รวมถึงึผูู้้ ม่บัที่บัาที่และรัฐอนัธ์พื่าล

เจ้ัาหน้าท่ี่�สำ่บัสำวนข่ององค์การสำหประชุาชุาต่พิื่บัการใชุ้เคร่�องม่อ
ดิจิัที่ลัในที่างเลวร้ายท่ี่�เป็นไปได้ครั �งแรกนานกวา่ 20 ป่มาแล้วในชุว่ง
สำงครามกลางเม่องข่องแองโกลา เม่�อเจ้ัาหน้าท่ี่�ฝ่ายจัดัซ่ึ่ �อข่องสำหภาพื่
แหง่ชุาต่เิพ่ื่�อความเป็นอิสำระโดยรวมข่องแองโกลา ใชุ้อ่เมลจัดัซ่ึ่ �ออาวธุ์
และจัดัเต่ร่ยมการข่นสำง่สำำาหรับัจัดัสำง่ไปยงัสำถึานท่ี่�ต่ั �งคา่ยข่องต่น นบัั
แต่น่ั �นมา ภยัคกุคามก็ม่แต่จ่ัะยิ�งซึ่บััซ้ึ่อนและรุนแรงข่ึ �นเร่�อย ๆ เชุน่ ใน
ชุว่งไมก่่�ป่ท่ี่�ผู้า่นมา ชุาวอิหร่านได้รับัซึ่อฟิต์่แวร์ฉายภาพื่หวงห้ามและ
ที่รัพื่ย์สำนิที่างปัญญาอ่�น ๆ มาจัากการเจัาะระบับัเข้่าไปในบัริษัที่ด้าน
กลาโหม รัฐอิสำลามอิรักและซ่ึ่เร่ยได้ใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลัเพ่ื่�อระดมเงิน
ซ่ึ่ �ออาวธุ์และประสำานงานการโจัมต่่ในวนัอ่สำเต่อร์ท่ี่�ศร่ลงักาเม่�อเด่อน
เมษายน พื่.ศ. 2562 ในข่ณะเด่ยวกนั เวเนซึ่เุอลาซึ่ึ�งยงัไมไ่ด้เผู้ชิุญ
กบััการควำ�าบัาต่รจัากองค์การสำหประชุาชุาต่ ิได้เก็บัภาษ่ที่างอากาศ
โดยใชุ้แอปพื่ลเิคชุนัท่ี่�แปลงสำกลุเงินต่า่งประเที่ศเป็นบัติ่คอยน์ 

พ่ื่ �นท่ี่�ไซึ่เบัอร์ยงัคงผู้ดุวิธ่์การแปลกใหมส่ำำาหรับัผูู้้ ม่บัที่บัาที่อนัธ์พื่าล
เพ่ื่�อคกุคามความมั�นคงระดบััชุาต่ ิระดบััภมิูภาค และระดบัันานาชุาต่ิ
ออกมาอยา่งต่อ่เน่�อง ในความเป็นจัริง การใชุ้เที่คโนโลย่ดิจิัที่ลัแบับัผิู้ด

กฎหมายนั �นเหน่อชุั �นกวา่ความก้าวหน้าข่องผูู้้สำร้างเที่คโนโลย่แบับัถึกู
กฎหมาย ซึ่ึ�งโดยที่ั�วไปแล้วไมไ่ด้ให้ความสำำาคญักบััความมั�นคงระหวา่ง
ประเที่ศในรูปแบับัธ์รุกิจัข่องต่น ผูู้้ ร้ายกำาลงัใชุ้ความสำามารถึที่าง
เที่คโนโลย่ข่องต่นในการที่ำาสำงครามอสำมมาต่ร เพ่ื่�อที่ำาลายมาต่รการ
รักษาความปลอดภยัแบับัดั �งเดมิ แนวหน้าข่องสำงครามครั �งน่ �เป็นการ
ต่ดัการสำ่�อสำารและการพื่าณิชุย์ระดบััโลกท่ี่�ไมจ่ัำาเป็นออก และเปิด
ให้ม่การหล่กเล่�ยงมาต่รการควำ�าบัาต่ร ซึ่ึ�งองค์ประกอบัท่ี่�บัอ่นที่ำาลาย
จัำานวนมากสำว่นใหญ่มาจัากภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก

ผูู้้ ฝ่าฝ่นมาต่รการควำ�าบัาต่รใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลัเพ่ื่�อที่ำาให้ต่วัต่น
ออนไลน์ข่องต่นเองเป็นท่ี่�สำบััสำน รวมที่ั �งเพ่ื่�อสำนบััสำนนุการจัดัหาเงิน
ที่นุและการข่นสำง่เพ่ื่�อการเพิื่�มจัำานวนอาวธุ์ เน่�องจัากการประยกุต์่
ใชุ้เที่คโนโลย่น่ �พื่ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว กรอบัการกำากบััดแูล และ
บัที่บัญัญตั่ิด้านความมั�นคงจังึล้าหลงั ผูู้้ ฝ่าฝ่นมาต่รการควำ�าบัาต่ร
อาศยัระบับัดจิิัที่ลัท่ี่�ม่ชุอ่งวา่งและชุอ่งโหวท่ี่างกฎหมายในการปกปิด
ต่วัต่นข่ณะดำาเนินการโยกย้ายที่รัพื่ยากรที่างการเงิน ข่โมยที่รัพื่ย์สำนิ
ที่างปัญญาสำำาหรับัเที่คโนโลย่เพ่ื่�อการเพิื่�มจัำานวนอาวธุ์ หร่อกระที่ำา
การผิู้ดกฎหมายอ่�น ๆ จัำานวนมาก

ข่นาดข่องภยัคกุคามท่ี่�มาจัากอตุ่สำาหกรรมสำกลุเงินดิจิัที่ลัท่ี่�เพิื่�ง
เกิดข่ึ �นนั �นม่ข่นาดมโหฬาร เหน็ได้จัากมลูคา่ต่ลาดรวมข่องเหร่ยญ
ที่กุเหร่ยญท่ี่�พืุ่ง่สำงูเป็นประวตั่กิารณ์ถึงึ 8.18 แสำนล้านดอลลาร์
สำหรัฐ (ประมาณ 26.07 ล้านล้านบัาที่) ใน พื่.ศ. 2561 และ
ผู้นัผู้วนระหวา่ง 1.03 แสำนล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 3.28 
ล้านล้านบัาที่) และ 3.38 แสำนล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ
 10.77 ล้านล้านบัาที่) ใน พื่.ศ. 2562 ต่ามรายงานข่องเวบ็ัไซึ่ต์่
 coinmarketcap.com

สกลุุ่เงิินดิจิิที่ลัุ่เกิดข้ึ้�นพร้้อมกบััสมุดปกขึ้าวใน 

พ.ศ. 2551 โดยผูู้เ้ข่ึ้ยนท่ี่�ใชุน้ามแฝงิว�านาย

ซาโตชิุ นาคาโมโตะ ไดอ้ธิิบัายถ้ึงิอลัุ่กอริ้ท้ี่ม

ท่ี่�ใชุส้ำาหรั้บับิัตคอยนใ์นปัจิจุิบันั ซ้� งิแสดงิให้

เห็นถ้ึงิจุิดสูงิสุดเบ้ั�องิตน้ขึ้องิการ้วจิิยัขึ้องินกั

วทิี่ยาศาสตร์้คอมพิวเตอร์้เก่�ยวกบััโคร้งิการ้เงิิน

ดิจิิที่ลัุ่ การ้วจิิยัดงัิกลุ่�าวเริ้�มตน้ข้ึ้�นในยคุแร้ก ๆ

 ขึ้องิอินเที่อร์้เน็ต โดยส�วนใหญ่�จิะเกิดจิากนกั

เสร่้นิยมท่ี่�พยายามเพิ�มเสร่้ภาพขึ้องิบุัคคลุ่แลุ่ะ

ลุ่ดบัที่บัาที่ขึ้องิรั้ฐบัาลุ่ ซ้�งิร้วมถ้ึงิการ้คร้อบั

คร้องิสกลุุ่เงิินอธิิปไตย 

ในชุ�วงิ 11 ป่ท่ี่�ผู้�านมา ความสำาเร็้จิแลุ่ะ

ความลุ่ม้เหลุ่วขึ้องิบิัตคอยนก์ร้ะตุน้นกัพฒันา

ซอฟตแ์วร์้แลุ่ะนกัการ้เงิินรุ้�นใหม� ๆ ใหส้ร้้างิ

สกลุุ่เงิินดิจิิที่ลัุ่อ้�น ๆ อ่กมากมาย ปัจิจุิบันัม่สกลุุ่

เงิินดิจิิที่ลัุ่ต�างิ ๆ หลุ่ายพนัสกลุุ่ 

สกุลุ่เงิินดิจิิที่ลัุ่จิดักลุุ่�มธุิร้กร้ร้มเขึ้า้ดว้ยกนั

เป็น "บัลุ่อ็ก" ท่ี่�บันัท้ี่กไวใ้นลุ่ำาดบััเหตุการ้ณ์์

เป็นโซ� ดงัินั�นจ้ิงิเร่้ยกว�า "บัลุ่อ็กเชุน" เม้�อ

บัลุ่อ็กไดรั้้บัการ้บันัท้ี่ก บัลุ่อ็กเหลุ่�าน่� จิะ

เปลุ่่�ยนแปลุ่งิไดย้ากแลุ่ะม่ค�าใชุจ้ิ�ายสูงิ การ้

ที่ำาธุิร้กร้ร้มแต�ลุ่ะครั้� งิจิะมองิเห็นไดท้ี่ั�งิเคร้้อ

ขึ้�ายตลุ่อดไป ที่ำาใหเ้ที่คโนโลุ่ยม่่ปร้ะโยชุน์

ในการ้สร้้างิขึ้อ้มูลุ่ "ท่ี่�เชุ้�อถ้ึอได"้ เคร้้อขึ้�าย

บัลุ่อ็กเชุนเหลุ่�าน่�แลุ่ะสกุลุ่เงิินขึ้องิเคร้้อขึ้�าย

ดงัิกลุ่�าวสามาร้ถึเป็นแบับัสาธิาร้ณ์ะ เชุ�น บิัต

คอยน์ หร้้อเป็นแบับัส�วนตวัท่ี่�สามาร้ถึเขึ้า้ถ้ึงิ

ไดเ้ฉพาะกลุุ่�มท่ี่�เลุ้่อกเที่�านั�น สกุลุ่เงิินดิจิิที่ลัุ่

แต�ลุ่ะสกุลุ่ม่กฎในการ้รั้บัเหร่้ยญ่ใหม�ท่ี่�เร่้ยกว�า

 "การ้ขึ้ดุ" ซ้� งิมกัจิะตอ้งิใชุค้อมพิวเตอร์้เฉพาะ

ที่างิ การ้ขึ้ดุอาจิตอ้งิใชุพ้ลุ่งัิการ้คำานวณ์จิำานวน

มากในการ้ปร้ะมวลุ่ผู้ลุ่ขึ้อ้มูลุ่อย�างิต�อเน้�องิ

 จิากการ้ท่ี่�คอมพิวเตอร์้แขึ้�งิขึ้นักนัแกปั้ญ่หา

คณิ์ตศาสตร์้ท่ี่�ยากลุ่ำาบัากเพ้�อชิุงิเหร่้ยญ่ใหม�ท่ี่�

ออกมาเป็นร้ะยะ

นอกจิากน่�  สกลุุ่เงิินดิจิิที่ลัุ่ยงัิใชุก้าร้เขึ้า้

ร้หสั ซ้� งิเป็นเที่คโนโลุ่ยใ่นการ้ที่ำาใหข้ึ้อ้มูลุ่แลุ่ะ

ธุิร้กร้ร้มสามาร้ถึถึอดร้หสัไดโ้ดยผูู้ท่้ี่�ม่ร้หสัผู้�าน

ท่ี่�ถึกูตอ้งิเที่�านั�น คุณ์ลุ่กัษีณ์ะน่�จิะที่ำาใหป้ลุ่อม

เหร่้ยญ่ไดย้ากยิ�งิข้ึ้�นแลุ่ะไม�เปิดเผู้ยตวัตนผูู้ใ้ชุ ้

ซ้� งิหมายความว�าตวัตนในโลุ่กความเป็นจิริ้งิไม�

จิ ำาเป็นต�อการ้ซ้�อหร้้อแลุ่กเปลุ่่�ยนเหร่้ยญ่  

ต้้นกำำาเนิด้ของสกุำลเงินดิ้จิิทั้ล



22 IPD FORUMFORUM

ข้อได้้เปรยีบของผู้้้ก่อภ้ัยคุกคามื
เกาหล่เหน่อเป็นต่วัอยา่งท่ี่�ชุดัเจันในการใชุ้เคร่�องม่อดิจิัที่ลัเพ่ื่�อเข้่าไป
ม่สำว่นร่วมกบัักิจักรรมข่ององค์กรอาชุญากรรมและหลบัเล่�ยงการควำ�า
บัาต่ร เกาหล่เหน่อได้พื่ฒันาเที่คนิคที่างดจิิัที่ลัเพ่ื่�อสำร้างรายได้เป็น
ที่นุแก่ความพื่ยายามในการเพิื่�มจัำานวนอาวธุ์อยา่งผิู้ดกฎหมาย หา
ข่า่วกรองและความรู้ที่างเที่คนิค รวมถึงึคกุคามธ์รุกิจัและชุ่�อเสำ่ยงข่อง
ศตั่รูต่า่งชุาต่ ิคลงัแสำงข่องเกาหล่เหน่อรวมถึงึความสำามารถึในการข่ดั
ข่วางการต่รวจัสำอบัมาต่รการควำ�าบัาต่รข่ององค์การสำหประชุาชุาต่ติ่อ่
รัฐบัาลเกาหล่เหน่อ

หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะนิวยอร์ักไทมส์์ รายงานวา่ เม่�อนายคมิ จัองอนึ
 ข่ึ �นดำารงต่ำาแหนง่แที่นบัดิาใน พื่.ศ. 2554 ก็ได้โอ้อวดวา่ "สำงคราม
ไซึ่เบัอร์พื่ร้อมกบััอาวธุ์นิวเคล่ยร์และข่่ปนาวธุ์เป็น 'ดาบัอเนกประสำงค์' 
ท่ี่�รับัประกนัความสำามารถึข่องที่หารข่องเราในการโจัมต่่อยา่งไมห่ยดุ

ยั �ง" ต่ามคำาให้การข่องหวัหน้าหนว่ยข่า่วกรองข่องเกาหล่ใต้่ กองกำาลงั
ไซึ่เบัอร์ข่องนายคมิถึกูมองวา่เป็นอาวธุ์ท่ี่�แข่็งแกร่งท่ี่�สำดุใน "สำงคราม
ลบัั" ข่องเข่า และสำมาชิุกในนั �นถ่ึอเป็นสำว่นหนึ�งข่องชุนชุั �นนำาข่อง
เกาหล่เหน่อในบัรรดาในไมก่่�ต่ำาแหนง่ท่ี่�ได้รับัคา่ต่อบัแที่นด่ในประเที่ศ
แหง่น่ � ที่หารเกาหล่เหน่อผูู้้แปรพื่กัต่ร์รายหนึ�งกลา่วกบััรอยเต่อร์

ผูู้้ ม่บัที่บัาที่ข่องภาครัฐเกาหล่เหน่อและต่วัแที่นนอกภาครัฐใชุ้
ประโยชุน์จัากเที่คโนโลย่ใหม ่ๆ ท่ี่�ไมเ่ปิดเผู้ยต่วัต่นมากข่ึ �น เชุน่ สำกลุ
เงินดิจิัที่ลั เวบ็ัม่ด การเข้่ารหสัำ และการโจัมต่่ที่างไซึ่เบัอร์ข่ั �นสำงู ผูู้้
เชุ่�ยวชุาญข่ององค์การสำหประชุาชุาต่ปิระเมินวา่ เกาหล่เหน่อได้รับั
เงิน 571 ล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 1.81 หม่�นล้านบัาที่) จัาก
การเจัาะระบับัและข่โมยสำกลุเงินดิจิัที่ลัเพ่ื่ยงอยา่งเด่ยว และได้รับัเงิน
รวม 2 พื่นัล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 6.37 หม่�นล้านบัาที่) จัาก
การโจัมต่่ที่างไซึ่เบัอร์ที่ั �งหมด

ม่ผูู้ร้้้องิขึ้อการ้
ทัำาธุรก่รรม

ธุิร้กร้ร้มท่ี่�ร้้องิขึ้อจิะถึ�ายที่อดไปยงัิเคร้้อ
ขึ้�ายร้ะหว�างิเคร้้�องิคอมพิวเตอร์้ ซ้� งิ
ปร้ะกอบัดว้ยคอมพิวเตอร์้ท่ี่�รู้้จิกักนั 

ในชุ้�อโหนด

เคร้้อขึ้�ายร้ะหว�างิคอมพิวเตอร์้
ขึ้องิโหนดจิะตร้วจิสอบั

ธุิร้กร้ร้มแลุ่ะสถึานะขึ้องิผูู้ใ้ชุ้
โดยใชุอ้ลัก่อริทัม่ทัี�ร้�จกั่

ธุรก่รรมทัางก่ารเงนิแบับัดั�งเดมิ

สถึาบันัการ้เงิินท่ี่�อยู�ภายใตก้าร้กำากบััดูแลุ่รั้บัปร้ะกนัถ้ึงิความสมบูัร้ณ์์ขึ้องิธุิร้กร้ร้ม

• รั้บัปร้ะกนัลุ่ายเซ็นขึ้องิผูู้ส้�งิ

• รั้บัปร้ะกนัความถึกูตอ้งิขึ้องิผูู้รั้้บั

ธุรก่รรมบัลอ็ก่เชิน

เคร้้อขึ้�ายขึ้องิคอมพิวเตอร์้จิะปร้ะมวลุ่ผู้ลุ่ธุิร้กร้ร้ม/ขึ้อ้ตกลุ่งิ แลุ่ะ

เพิ�มลุ่งิในบัญั่ชุ่ท่ี่�ใชุร้้�วมกนัแที่นการ้ดำาเนินการ้โดยธินาคาร้

แต�ลุ่ะบัลุ่อ็กจิะเชุ้�อมโยงิกนัโดยเขึ้า้ร้หสักบัับัลุ่อ็กก�อนหนา้
น่�  (ทัำาให�บ่ังชีิ�ก่ารเขี�าถง่โดยไม่ได�รับัอนุญาตได�) เม้�อม่การ้

เพิ�มบัลุ่อ็กใหม� บัลุ่อ็กเก�าจิะปรั้บัเปลุ่่�ยนไดย้ากข้ึ้�น (เป็นก่าร
สร�างความต�านทัานก่ารเขี�าถง่โดยไม่ได�รับัอนุญาต)

ธุิร้กร้ร้มเสร็้จิ
สมบูัร้ณ์์

ท่ี่�มา: บัลอ็กก่กส์ำ, ลยุซึ่า เดร์ิกกิน/คอมไพื่ลแอนซ์ึ่ แอนด์ แคพื่าซึ่ท่ิี่ สำกิลส์ำ อินเต่อร์เนชุนัแนล

ธุิร้กร้ร้มท่ี่�ไดรั้้บั
การ้ยน้ยนัแล�วอาจิ

เก่�ยวขึ้อ้งิกบััสกลุุ่เงิิน
ดิจิิที่ลัุ่ สญั่ญ่า บันัท้ี่ก 

หร้้อขึ้อ้มูลุ่อ้�น ๆ

เม้�อยน้ยนัแลุ่ว้
 ธุิร้กร้ร้มน่�จิะร้วม
กบััธุิร้กร้ร้มอ้�น ๆ
 เพื�อสร�างบัลอ็ก่

ขี�อม้ลใหม่สำาหรับั
บััญชีิแยก่ประเภูทั

สก่ลุเงนิดจิทิัลั ไม่มม้ีลค่า
ในตวั เน้�องิดว้ยไม�

สามาร้ถึไถึ�ถึอนเป็น
สินคา้โภคภณั์ฑ์์

อ้�นได้

ไม�ม่รู้ปแบับัที่างิ
กายภาพแลุ่ะม่อยู�
เฉพาะในเครือข่ีาย

เท่ัานั�น

การ้จิดัหาไม�ไดก้ำาหนด
โดยธินาคาร้กลุ่างิ

 และเครือข่ีายเป็นแบับั
ก่ระจายอำานาจอย่าง

สมบ้ัรณ์

ธุุรกำรรมสกุำลเงินดิ้จิิทั้ล
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รัฐบัาลเผู้ดจ็ัการข่องเกาหล่เหน่อสำามารถึใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลัเป็น
อาวธุ์โดยการข่โมยจัากการแลกเปล่�ยนสำกลุเงินดิจิัที่ลั แลกเงินท่ี่�ได้มา
โดยมิชุอบัด้วยการแลกเปล่�ยนเป็นสำกลุเงินดิจิัที่ลั สำร้างไวรัสำที่ั�วโลก
ท่ี่�เข้่ารหสัำข้่อมลูข่องเหย่�อและเร่ยกคา่ไถ่ึเป็นบัติ่คอยน์เพ่ื่�อให้ได้รับั
ข้่อมลูค่น การข่ายและการซ่ึ่ �อสำนิค้าโดยใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลั การข่ดุสำกลุ
เงินดิจิัที่ลั การเจัาะระบับัเข้่าไปในคอมพิื่วเต่อร์ข่องผูู้้ อ่�นเพ่ื่�อข่ดุสำกลุ
เงินดิจิัที่ลั และการสำร้างสำกลุเงินดิจิัที่ลัใหม่

การโจัมต่่ที่างไซึ่เบัอร์ท่ี่�ที่ำาเงินมากท่ี่�สำดุสำำาหรับัเกาหล่เหน่อค่อ
การเจัาะระบับับัริษัที่ด้านการแลกเปล่�ยนสำกลุเงินดิจิัที่ลัที่างออนไลน์
 เพ่ื่�อแลกเปล่�ยนสำกลุเงินดิจิัที่ลัต่า่ง ๆ และสำกลุเงินท่ี่�รัฐสำนบััสำนนุ ผูู้้
กระที่ำาผิู้ดต่ั �งเป้าไปท่ี่�กระเป๋าเงินดิจิัที่ลัซึ่ึ�งเป็นท่ี่�เก็บัเงินไว้ระหวา่งการ
ที่ำาธ์รุกรรมสำำาหรับัลกูค้าในการแลกเปล่�ยน กระเป๋าเงินเหลา่น่ �เป็นเป้า
หมายท่ี่�ให้ผู้ลต่อบัแที่นสำงูเพื่ราะม่เงินจัำานวนมหาศาลข่องลกูค้าอยู่

ในนั �น การข่โมยรหสัำผู้า่นท่ี่�ควบัคมุกระเป๋าเงินเหลา่น่ �เพ่ื่�อกระจัายเงิน
ใหมส่ำร้างรายได้มหาศาล

เกาหล่เหน่อม่สำว่นในร้อยละ 75 ข่องการเจัาะระบับัแลกเปล่�ยน
สำกลุเงินดิจิัที่ลัที่ั�วโลกท่ี่�ม่การรายงาน ซึ่ึ�งม่มลูคา่รวมประมาณ 882 
ล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 2.81 หม่�นล้านบัาที่) ต่ั �งแต่ป่ลาย
 พื่.ศ. 2559 จันถึงึฤดใูบัไม้ร่วง พื่.ศ. 2561 นอกจัากน่ � บัริการแลก
เปล่�ยนสำกลุเงินดิจิัที่ลัสำามารถึที่ำาการโอนเงิน ซึ่ึ�งเปล่�ยนเหร่ยญท่ี่�ถึกู
ข่โมยเป็นเงินสำดและลบัร่องรอยการเป็นเจ้ัาข่องเหร่ยญท่ี่�ถึกูข่โมยให้
หายไปได้อยา่งงา่ยดาย โดยการเปล่�ยนจัากสำกลุเงินดิจิัที่ลัหนึ�งเป็น
อ่กสำกลุเงินหนึ�ง ในข่ณะท่ี่�การแลกเปล่�ยนสำกลุเงินดิจิัที่ลัจัำานวนมาก
เป็นไปต่ามข้่อบังัคบัับัางประการเพ่ื่�อต่รวจัสำอบัต่วัต่นข่องลกูค้า แต่ก็่
ม่หลายปัจัจัยัท่ี่�ที่ำาให้สำามารถึซ่ึ่ �อข่ายได้โดยไมม่่ข้่อบังัคบััใด ๆ

แม้วา่ปัจัจับุันัการสำร้างสำกลุเงินดิจิัที่ลัใหมจ่ัะไมใ่ชุว่ิธ่์ท่ี่�สำร้างราย

รถทัวัร์ขีบััผู่้านชิายแดน

ระหว่างจนีก่บััเก่าหลเีหนือ

 ผู้้�ฝ่าฝืนมาตรก่ารควำ�าบัาตร

อย่างเก่าหลเีหนือใชิ�สก่ลุ

เงนิดจิทิัลั เพื�อทัำาให�ตวัตน

ออนไลน์ขีองตนเองเป็นทัี�

สับัสนและเพื�อสนับัสนุนก่าร

จดัหาเงนิทุันและก่ารขีนส่ง

เพื�อก่ารเพิ�มจำานวนอาวุธ

เอเจันซ์ึ่ ฟิรานซ์ึ่-เพื่รสำ

ชิาวเก่าหลเีหนือใชิ�คอมพวิเตอร์ในศ้นย์

วทิัยาศาสตร์และเทัคโนโลยทีัี�ก่รุงเปียงยางใน

เก่าหลเีหนือ รัฐบัาลเผู้ดจ็ก่ารใชิ�ระบับัสองชัิ�นใน

อนิทัราเน็ตขีองประเทัศทัี�ประชิาชินส่วนใหญ่จะ

ต�องใชิ�  ซ่ื้�งปิดผู้น่ก่จาก่โลก่ภูายนอก่ ชินชัิ�นนำาและ

สมาชิิก่ก่องก่ำาลงัไซื้เบัอร์ขีองนายคมิ จองอน่มกี่าร

จำาก่ดัก่ารเขี�าถง่น�อยก่ว่า  ดิแอสโซซิเอที่เตด็ เพร้ส
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ได้มากท่ี่�สำดุ แต่ก็่อาจัเป็นการพื่ฒันาเลห์่เหล่�ยมท่ี่�นา่สำนใจัท่ี่�สำดุข่อง
เกาหล่เหน่อ สำกลุเงินดิจิัที่ลัใหมม่กัจัะถึกูสำร้างข่ึ �นโดยการข่ายเหร่ยญ
บัางสำว่นลว่งหน้า โดยม่คำาสำญัญาวา่ผูู้้ ซ่ึ่ �อจัะได้รับัประโยชุน์อยา่งไร ซึ่ึ�ง
ผู้ลต่อบัแที่นที่างการเงินมกัจัะม่นยัยะแฝงอยู ่เกาหล่เหน่อสำร้างเหร่ยญ
เงินสำองชุนิดใน พื่.ศ. 2561 นั�นค่อ มาร่นเชุน ซึ่ึ�งเป็นสำกลุเงินดิจิัที่ลั
ใหมท่่ี่�หลอกแอบัอ้างข่ายกรรมสำทิี่ธิ์�ข่องเร่อข่นาดใหญ่ และอ่กหนึ�งสำกลุ
เงินท่ี่�ที่ำาการต่ลาดออนไลน์และข่ายเพ่ื่�อแลกเปล่�ยนกบััสำกลุเงินดิจิัที่ลั
หร่อเงินสำกลุอ่�น ๆ ชุ่�อข่องสำกลุเงินน่ �เปล่�ยนแปลงหลายครั �ง (จัาก อิน  
เที่อร์สำเต่ลลาร์, สำเต่ลลาร์, โฮั่ลด์ และฮั่ซูึ่)ู เพ่ื่�อที่ำาให้ท่ี่�มาคลมุเคร่อ

ในชุว่งเวลาต่อ่มา แฮั่กเกอร์ข่องเกาหล่เหน่อได้มุง่สำูก่ารโจัมต่่
ที่างไซึ่เบัอร์ท่ี่�สำร้างรายได้ โดยใชุ้แนวโน้มที่างเที่คโนโลย่ลา่สำดุและใชุ้
ประโยชุน์จัากมาต่รฐานการกำากบััดแูลท่ี่�ออ่นแอเก่�ยวกบััเที่คโนโลย่  
ใหม ่ๆ รวมถึงึสำกลุเงินดิจิัที่ลั

คว่ำามืทั้ะเยอทั้ะยานืของจีีนื
รัฐวิสำาหกิจัและนกัลงที่นุข่องจ่ันเป็นผูู้้นำาด้านปฏิิบัตั่กิารไซึ่เบัอร์ข่อง
โลกอยา่งไมม่่ข้่อโต้่แย้ง สำาธ์ารณรัฐประชุาชุนจ่ันได้รับัประโยชุน์จัาก
กฎระเบ่ัยบัท่ี่�เอ่ �ออำานวยข่องรัฐบัาล และการลงที่นุหวา่นเมลด็พื่นัธ์ุ์เพ่ื่�อ
ผู้ลติ่คอมพิื่วเต่อร์เฉพื่าะสำำาหรับัการข่ดุสำกลุเงินดิจิัที่ลั ที่ำาให้ปัจัจับุันัจ่ัน
กมุอำานาจัในการสำร้างเหร่ยญไซึ่เบัอร์ใหม ่ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงึ 74 
ข่องการข่ดุสำกลุเงินดิจิัที่ลัเกิดข่ึ �นในประเที่ศจ่ัน ต่ามรายงานข่องเวบ็ัไซึ่ต์่
การประชุมุสำหประชุาชุาต่ิวา่ด้วยการค้าและการพื่ฒันา

การข่บััเคล่�อนอยา่งไมห่ยดุยั �งข่องจ่ันสำูต่่ลาดโลกด้วยแผู้นการลงที่นุ
โครงสำร้างพ่ื่ �นฐานหนึ�งแถึบัหนึ�งเส้ำนที่าง นำาเสำนอผู้ลท่ี่�ต่ามมาด้านพ่ื่ �นท่ี่�
ไซึ่เบัอร์ท่ี่�นา่อศัจัรรย์ โดยเหน็ได้ชุดัวา่ รัฐบัาลคอมมิวนิสำต์่ข่องจ่ันมุง่มั�น
ท่ี่�จัะครอบัครองเที่คโนโลย่และอตุ่สำาหกรรมดิจิัที่ลัท่ี่�ม่มลูคา่มากท่ี่�สำดุ
อยา่งเที่า่เท่ี่ยมกนั ความสำามารถึในการข่ดุสำกลุเงินดิจิัที่ลัอยา่งไมรู้่จักั
พื่อข่องจ่ัน อาจัม่การปรับัเปล่�ยนวตั่ถึปุระสำงค์เพ่ื่�อสำร้างสำกลุเงินสำว่นต่วั
ใหม ่ซึ่ึ�งจัะชุว่ยให้ใชุ้งานเคร่อข่า่ยที่างการเงินแบับัปิดได้ โดยสำามารถึ

เข้่าถึงึได้เฉพื่าะผูู้้ ม่บัที่บัาที่หร่อพื่นัธ์มิต่รข่องจ่ันท่ี่�เชุ่�อถ่ึอได้เที่า่นั �น เคร่อ
ข่า่ยดงักลา่วซึ่ึ�งได้รับัการปกป้องจัากการต่รวจัสำอบัภายนอก อาจัไมไ่ด้
รับัผู้ลกระที่บัจัากอำานาจัข่องระบับัเงินดอลลาร์ข่องสำหรัฐฯ รวมถึงึการ
บังัคบััใชุ้มาต่รการควำ�าบัาต่รข่องสำหรัฐฯ และการระงบััสำนิที่รัพื่ย์

การพื่ลกิกลบััมาใชุ้สำกลุเงินหยวนในฐานะสำกลุเงินหลกัในการซ่ึ่ �อ
และข่ายบัิต่คอยน์ ซึ่ึ�งเป็นสำกลุเงินดิจิัที่ลัท่ี่�ใชุ้กนัอยา่งแพื่ร่หลายมาก
ท่ี่�สำดุ แที่นสำกลุเงินดอลลาร์ในชุว่งปลาย พื่.ศ. 2556 ยิ�งเผู้ยให้เหน็หลกั
ฐานท่ี่�นา่สำนใจัด้านความต้่องการข่องจ่ันในการครอบังำาการพื่าณิชุย์
ที่างไซึ่เบัอร์ แม้มลูคา่บัติ่คอยน์จัะม่ความผู้นัผู้วน แต่ชุ่าวจ่ันก็ที่ำาการ
ซ่ึ่ �อข่ายโดยใชุ้บัติ่คอยน์มากถึงึร้อยละ 95 ในชุว่งหลายป่ท่ี่�ผู้า่นมา
 ต่ามรายงานใน พื่.ศ. 2560 ข่องควอต่ซ์ึ่ ซึ่ึ�งเป็นองค์การข่า่วระหวา่ง
ประเที่ศ 

แม้วา่การข่ดุข่องจ่ันดเูหม่อนจัะชุะลอต่วัลง แต่ก็่อาจัเป็นสำญัญาณ
ท่ี่�สำะท้ี่อนให้เหน็ถึงึแนวโน้มข่องเหร่ยญสำว่นต่วัใหมเ่ที่า่นั �น รูปแบับัดงั
กลา่วเป็นเชุน่เด่ยวกบััการเปล่�ยนแปลงท่ี่�สำงัเกต่เหน็ได้ก่อนหน้าน่ � เชุน่
 เม่�อนกัลงที่นุจ่ันสำนบััสำนนุแพื่ลต่ฟิอร์มและเที่คโนโลย่อินเที่อร์เน็ต่ข่อง
ต่นเอง เชุน่ อาล่บัาบัา ว่แชุที่ และอ่�น ๆ

รายได้้สำำาหรบ้ผู้้้มีืบทั้บาทั้ทีั้�ถู้กต้องตามืกฎหมืาย
นกันวตั่กรรมกลา่วถึงึประโยชุน์แฝงข่องเที่คโนโลย่สำกลุเงิน
ดิจิัที่ลัวา่ สำร้างผู้ลกระที่บัที่างประวตั่ศิาสำต่ร์เท่ี่ยบัเที่า่กบัั
พื่ลงัข่องอินเที่อร์เน็ต่ท่ี่�ที่ั �งที่ำาลายและก่อให้เกิดสำิ�งใหม ่ๆ
 ผูู้้ ม่บัที่บัาที่ม่ความหลากหลายมากข่ึ �นเม่�อเจัพ่ื่มอร์แกน
เชุสำ จ่ัน และเฟิซึ่บัุ�ก ต่า่งก็สำร้างสำกลุเงินดิจิัที่ลัข่องต่นเอง
ด้วยความเชุ่�อท่ี่�วา่ต่นสำามารถึประมวลผู้ลธ์รุกรรมได้อยา่ง
รวดเร็วและเชุ่�อถ่ึอได้มากกวา่ พื่ร้อมกบััลดต้่นที่นุที่าง
ธ์รุกรรมอยา่งมหาศาลและข่ยายต่วัเพ่ื่�อสำร้างต่ลาดรวมถึงึ
ศนูย์กลางที่างกำาไรใหม ่ๆ ผูู้้นำากองที่นุป้องกนัความเสำ่�ยง
กำาลงัสำร้างแพื่ลต่ฟิอร์มการซ่ึ่ �อข่ายต่ราสำารที่นุและต่ราสำาร
หน่ � ซึ่ึ�งม่ความเหน่อกวา่ด้านการปฏิิบัตั่งิานเป็นการกระตุ่้น
ให้ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญด้านการเงินเลกิใชุ้การแลกเปล่�ยนท่ี่�ม่การ
รักษาความมั�นคงปลอดภยัแบับัดั �งเดมิ ยกัษ์ใหญ่ด้าน
อตุ่สำาหกรรมอยา่งไอบ่ัเอม็ ใชุ้เคร่�องม่อท่ี่�ใชุ้บัลอ็กเชุนเพ่ื่�อ
ให้ข้่อมลูเชิุงลกึต่ามเวลาจัริงเก่�ยวกบััหว่งโซึ่อ่ปุที่านข่อง
สำนิค้า ต่ั �งแต่ก่ารข่นสำง่ตู่้บัรรจัสุำนิค้าไปจันถึงึอาหารหร่อ
สำนิค้าโภคภณัฑ์์ ในประเที่ศท่ี่�ประสำบัภาวะเงินเฟ้ิอสำงู เชุน่
 อาร์เจันต่นิา พื่ลเม่องจัะหนัมาใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลัแที่นสำกลุ
เงินท่ี่�รัฐบัาลเป็นประกนัซึ่ึ�งไมน่า่เชุ่�อถ่ึอ

สกลุุ่เงิินหยวนขึ้องิจ่ินกลุ่ายเป็นสกลุุ่เงิินหลุ่กัในการ้ซ้�อแลุ่ะขึ้ายบิัตคอยน ์

ซ้� งิเป็นสกลุุ่เงิินดิจิิที่ลัุ่ท่ี่�ใชุก้นัอย�างิแพร้�หลุ่ายมากท่ี่�สุด

ส่วนแบ่ังดอลลาร์และหยวนขีองก่ารซืื้�อขีายบัิตคอยน์

ดอลุ่ลุ่าร์้สหรั้ฐ หยวนจ่ิน

ท่ี่�มา: แอต่ลาสำ, บัติ่คอยนิต่่ �

ความสามารถในก่ารขุีดสก่ลุเงนิดจิทิัลัอย่างไม่ร้�จกั่พอ

ขีองจนี อาจมกี่ารปรับัเปลี�ยนวตัถุประสงค์เพื�อสร�าง

สก่ลุเงนิส่วนตวัใหม่ ซ่ื้�งจะช่ิวยให�ใชิ�งานเครือข่ีาย

ทัางก่ารเงนิแบับัปิดได� โดยสามารถเขี�าถง่ได�เฉพาะผู้้�

มบีัทับัาทัหรือพนัธมติรขีองจนีทัี�เชืิ�อถอืได�เท่ัานั�น
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การพื่ฒันาข่องสำกลุเงินดิจิัที่ลัดงักลา่วอาจัม่ผู้ลกระที่บัมากกวา่
อินเที่อร์เน็ต่ เพื่ราะสำกลุเงินเหลา่น่ �ปฏิิวตั่ิจัดุศนูย์กลางในการควบัคมุ
เศรษฐกิจั ซึ่ึ�งก็ค่อการเงิน ใน พื่.ศ. 2559 รายงานข่องประธ์านท่ี่�
ปรึกษาด้านวิที่ยาศาสำต่ร์ข่องสำหราชุอาณาจักัรได้ให้ความหมายข่อง
บัลอ็กเชุนวา่ เป็นจัดุสำงูสำดุในการปฏิิวตั่เิที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศและ
โที่รคมนาคมท่ี่�ลดต้่นที่นุรวมที่ั �งที่ดแที่น "ระบับัลำาดบััชุั �นข่ององค์กรและ
ธ์รรมาภิบัาล" อยา่งสำิ �นเชิุงด้วยเคร่อข่า่ยออนไลน์แบับัร่วมม่อกนั ในแงน่่ �
 สำกลุเงินดิจิัที่ลัสำามารถึเป็นต่วัเร่งท่ี่�ยิ�งใหญ่ท่ี่�สำดุในการปฏิิวตั่เิที่คโนโลย่
ยคุท่ี่�ห้า ซึ่ึ�งกำาลงัก้าวเข้่าสำูว่งการเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศและโที่รคมนาคม
ต่ามท่ี่�นางคาร์โลต่า เปเรซึ่ นกัวิชุาการ อธิ์บัายไว้เม่�อ พื่.ศ. 2546 ใน
หนงัสำ่อข่องต่นท่ี่�ชุ่�อ การัปฏิิวติัทางเทคโนโลยีและต�นทนุทางการัเงิน: 
พลวตัแห่งยคุฟองส์บู่้่และยคุทอง (ดแูผู้นภมิู หน้า 27)

การจ้ีด้การก้บภ้ัยคุกคามืระหว่่ำางประเทั้ศ 
เพ่ื่�อที่ำาความเข้่าใจัความหมายโดยนยัข่องความมั�นคงปลอดภยัหร่อความ
ไมม่ั�นคงปลอดภยัข่องสำกลุเงินดจิิัที่ลั เราจัะเปร่ยบัเท่ี่ยบัความแต่กต่า่ง
กบััหนว่ยงานกำากบััดแูลที่างการเงินและระเบ่ัยบัการกำากบััดแูลในปัจัจับุันั
 เงินแบับัดั �งเดมิเกิดข่ึ �นในโลกข่องสำถึาบันัการเงินแบับัรวมศนูย์ท่ี่�ประมวล
ผู้ลธ์รุกรรม ดงันั �นการปฏิิบัตั่ติ่ามกฎระเบ่ัยบัข่องประเที่ศ จังึเป็นการรับั
ประกนัความสำมบัรูณ์ เสำถ่ึยรภาพื่ และสำภาพื่คลอ่งข่องระบับัเงินต่รา

ในกระบัวนที่ศัน์สำกลุเงินดิจิัที่ลั/บัลอ็กเชุน เคร่อข่า่ยข่อง
คอมพิื่วเต่อร์สำร้างและประมวลผู้ลธ์รุกรรม แที่นท่ี่�จัะเป็นสำถึาบันัรวม
ศนูย์ การกำากบััดแูลเคร่อข่า่ยเป็นสำิ�งท่ี่�ท้ี่าที่ายเพื่ราะเที่คโนโลย่บัลอ็ก

เชุนและการเข้่ารหสัำเป็นการรับัประกนัวา่ต่วัต่นผูู้้ใชุ้จัะถึกูเก็บัเป็นความ
ลบััในระดบััสำงู เฉพื่าะเคร่�องม่อสำ่บัสำวนพื่ยานหลกัฐานท่ี่�สำามารถึบักุรุก
ได้สำงูเที่า่นั �นท่ี่�จัะสำามารถึเจัาะลำาดบััการเข้่ารหสัำท่ี่�ซึ่บััซ้ึ่อนข่องบัลอ็กเชุน
เพ่ื่�อดตู่วัต่นข่องธ์รุกรรมได้ กรอบัการกำากบััดแูลสำำาหรับัสำกลุเงินดิจิัที่ลั
จัำาเป็นต้่องม่วิธ่์การท่ี่�แต่กต่า่งและเหมาะสำม เพ่ื่�อแก้ไข่ความเสำ่�ยงด้าน
ความมั�นคงปลอดภยั

ภยัคกุคามด้านความมั�นคงปลอดภยัจัากการใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลัใน
ที่างท่ี่�ไมด่่ จัะถึกูจัดัการด้วยวิธ่์องค์รวมโดยการต่อบัสำนองต่อ่ภยัคกุคาม
ที่างไซึ่เบัอร์ข่ององค์การสำหประชุาชุาต่ ิในระดบััเท่ี่ยบัเที่า่กบััภยัคกุคาม
ต่อ่ความมั�นคงระหวา่งประเที่ศ ต่ั �งแต่ย่คุแรกเริ�มข่องอินเที่อร์เน็ต่ ผูู้้
เชุ่�ยวชุาญบัางคนได้บันัที่กึบัญัชุ่รายชุ่�อการใชุ้เที่คโนโลย่ดิจิัที่ลัเป็น
อาวธุ์ต่ามการเจัริญข่ึ �นข่องอตุ่สำาหกรรม และค้นพื่บัวา่โลกไซึ่เบัอร์
กลายเป็นสำว่นหนึ�งข่องกลยทุี่ธ์์กลุม่ประเที่ศท่ี่�ถึกูควำ�าบัาต่รเพ่ื่�อหล่ก
เล่�ยงบัรรที่ดัฐานสำากลอยา่งไร ข้่อมลูเชิุงลกึดงักลา่วสำามารถึชุว่ยวาง
แนวที่างนโยบัายข่องสำหประชุาชุาต่ไิด้

ม่ 138 ประเที่ศท่ี่�ใชุ้กรอบัการกำากบััดแูลไซึ่เบัอร์แหง่ชุาต่ ิแต่ส่ำว่น
ใหญ่มุง่เน้นไปท่ี่�การป้องกนัอาชุญากรรมภายในประเที่ศ ในข่ณะท่ี่�
ยงัคงหล่กเล่�ยงผู้ลกระที่บัด้านความมั�นคงระหวา่งประเที่ศเก่�ยวกบัั
พ่ื่ �นท่ี่�ไซึ่เบัอร์ท่ี่�ใชุ้เป็นอาวธุ์อยา่งสำบัายใจั คณะมนต่ร่ความมั�นคงแหง่
สำหประชุาชุาต่ิได้จัดัการกบััภยัคกุคามที่างไซึ่เบัอร์แต่เ่ป็นในลกัษณะท่ี่�
ไมส่ำมำ�าเสำมอและไมส่ำอดคล้องกนั แม้วา่จัะม่รายงานและหลกัฐานกวา่
 20 ป่ เก่�ยวกบััวิธ่์ท่ี่�เที่คโนโลย่ดิจิัที่ลัที่ำาให้ความข่ดัแย้งดำาเนินไปและ
เป็นประโยชุน์ต่อ่ผูู้้ ม่บัที่บัาที่ท่ี่�ถึกูควำ�าบัาต่ร

ชิายคนหน่�งเดนิผู่้านป� ายไฟฟ� าทัี�แสดง

อตัราแลก่เปลี�ยนขีองสก่ลุเงนิดจิทิัลั  
ต่าง ๆ รวมถง่บัิตคอยน์ (ซื้�ายบันสุด)  
ในก่รุงโซื้ล ประเทัศเก่าหลใีต�  ร้อยเตอร์้
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สำาหรับับุัคคล ก่ารร่วมทุันทัางบัลอ็ก่เชิน และก่ารแลก่เปลี�ยน

สก่ลุเงนิดจิทิัลั 

• ที่ำาความเขึ้า้ใจิตวัตนขึ้องิพนัธิมิตร้การ้ซ้�อขึ้าย ลุ่กัษีณ์ะขึ้องิ

ธุิร้กร้ร้ม แลุ่ะแหลุ่�งิเงิินทุี่นขึ้องิพนัธิมิตร้

• ปฏิบัติัตามแนวที่างิการ้รั้กษีาความมั�นคงิปลุ่อดภยัที่างิ

ไซเบัอร์้ม้ออาชุ่พ ร้วมถ้ึงิการ้แลุ่กเปลุ่่�ยนสกลุุ่เงิินดิจิิที่ลัุ่แลุ่ะ

การ้ร้�วมทุี่น ตลุ่อดจินสิ�งิอำานวยความสะดวกในร้ะบับัคลุ่าวด์

• แบั�งิปันขึ้อ้มลูุ่กบััชุุมชุนความมั�นคงิปลุ่อดภยัที่างิไซเบัอร์้เม้�อ

ม่การ้โจิมต่

สำาหรับับุัคคล บัริษทัั หรือหน่วยงานทัี�อย่้ภูายใต�มาตรก่ารควำ�า

บัาตรขีององค์ก่ารสหประชิาชิาตอิย่้แล�ว 

• ปิดกั�นการ้ซ้�อขึ้ายสินคา้ ส�วนปร้ะกอบั หร้้อเที่คโนโลุ่ยท่่ี่�ถึกู

หา้มที่ั�งิหมด

• ปิดกั�นบัญั่ชุ่การ้เงิินแลุ่ะกร้ะเป๋าเงิินดิจิิที่ลัุ่ ตั�งิค�าสถึานะ

ร้ายงิานธุิร้กร้ร้มท่ี่�น�าสงิสยัตามความเหมาะสม

ความพรอ้มท่้�เพิ�มข้�นในกำาร
ปกำป้องธุุรกำรรมและกำารรว่ม
ทุ้นท้างไซเบอร์

คณะที่ำางานเฉพื่าะกิจัเพ่ื่�อดำาเนินมาต่รการที่างการเงินเก่�ยวกบัั
การฟิอกเงินกำาลงัที่ยอยแก้ไข่ 40 ข้่อแนะนำาเพ่ื่�อป้องกนัและปกป้อง
การต่อ่ต้่านการฟิอกเงิน การสำนบััสำนนุที่างการเงินเพ่ื่�อการต่อ่ต้่านการ
ก่อการร้าย และการสำนบััสำนนุที่างการเงินเพ่ื่�อป้องกนัการแพื่ร่ข่ยาย
อาวธุ์ในรูปแบับัดิจิัที่ลั เที่คโนโลย่ดจิิัที่ลับัางอยา่งควรถึกูจัดัให้เป็นการ
ใชุ้งานสำองที่างต่ามท่ี่�ระบัไุว้ในระเบ่ัยบัวสัำเซึ่นาร์ พื่.ศ. 2539 ซึ่ึ�ง
เป็นการจัดัการแบับัพื่หภุาค่ครั �งแรกที่ั�วโลกเก่�ยวกบััการควบัคมุการสำง่
ออกอาวธุ์ต่ามแบับั รวมที่ั �งสำนิค้าและเที่คโนโลย่แบับัใชุ้งานได้สำองที่าง
ท่ี่�ม่ความละเอ่ยดออ่น

ม่ข่ั �นต่อนท่ี่�บังัคบััใชุ้ฝ่ายเด่ยวบัางสำว่นในด้านการควำ�าบัาต่รที่าง
ไซึ่เบัอร์ เชุน่ เม่�อเร็ว ๆ น่ �สำหรัฐฯ ได้ควำ�าบัาต่รหนว่ยงานไซึ่เบัอร์ข่อง
เกาหล่เหน่อ 3 แหง่และบัญัชุ่สำกลุเงินดิจิัที่ลั 2 บัญัชุ่ท่ี่�บัคุคลชุาว
อิหร่านเป็นเจ้ัาข่อง สำหภาพื่ยโุรปได้เผู้ยแพื่ร่คำาแนะนำารวมถึงึชุดุเคร่�อง
ม่อที่างการที่ตู่ด้านไซึ่เบัอร์ แต่ข่่ั �นต่อนเหลา่น่ �ยงัหา่งไกลจัากแนวที่าง
ท่ี่�ครอบัคลมุท่ี่�จัำาเป็น ความสำามารถึท่ี่�หลากหลายข่องเกาหล่เหน่อ
ในการจัูโ่จัมที่างไซึ่เบัอร์อยา่งร้ายแรงมหนัต์่ แต่แ่ที่บัจัะรับัรู้ไมไ่ด้และ
ราคาถึกู ท่ี่�กระที่ำาต่อ่ข้่อมลูหร่อสำนิที่รัพื่ย์ที่างการเงินข่องรัฐบัาล บัริษัที่
 และบัคุคลต่า่ง ๆ ได้ผู้ลกัดนัให้ม่การใชุ้เคร่�องม่อสำงครามดิจิัที่ลัและ
สำารสำนเที่ศเชิุงรุก

ในระดบัันานาชุาต่ ิมาต่รการควำ�าบัาต่รข่ององค์การสำหประชุาชุาต่ิ
ท่ี่�ม่อยู ่ไมไ่ด้จัดัประเภที่การละเมิดโครงสำร้างพ่ื่ �นฐานไซึ่เบัอร์ระหวา่ง
ประเที่ศวา่เป็นการกระที่ำาท่ี่�สำามารถึควำ�าบัาต่รได้ ผูู้้นำาภาครัฐและ
อตุ่สำาหกรรมท่ี่�เป็นฝ่ายต่ั �งรับัยงัคงเผู้ชิุญกบััความเสำ่�ยงจัากการโจัมต่่
ที่างไซึ่เบัอร์ซึ่ึ�งนำาไปสำูก่ารสำญูเสำ่ยรายได้ ข้่อมลูท่ี่�สำำาคญั และข่่ดความ
สำามารถึในการปฏิิบัตั่กิาร ความล้มเหลวในการปฏิิบัตั่ิต่ามกฎระเบ่ัยบั

ทัหารศรีลงัก่าออก่ตรวจค�นบั�านหลงั

หน่�งในมตัเตโก่ดา หลงัเก่ดิเหตุโจมตี

ด�วยระเบัิดในวนัอสีเตอร์เมื�อ พ.ศ. 

2562 เจ�าหน�าทัี�สืบัสวนระบุัว่า

 รัฐอสิลามอรัิก่และซีื้เรียใชิ�สก่ลุเงนิ

ดจิทิัลัเพื�อระดมเงนิสำาหรับัจดัหา

อาวุธและประสานงานก่ารโจมตี

รอยเต่อร์
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คำาอธิบัาย

ปี  
(โดย

ปร้ะมาณ์)
เทัคโนโลยแีละ

อุตสาหก่รรมใหม่
โครงสร�างพื�นฐาน 

ใหม่
"หลกั่ก่าร 

สามญัสำาน่ก่"

ครั�ง
ทัี� 1

การ้ปฏิวติัอุตสาหกร้ร้ม
พ.ศ. 

2313
อุตสาหกร้ร้มเคร้้�องิ

จิกัร้กลุ่
การ้ขึ้ดุคลุ่องิแลุ่ะ

พลุ่งัิงิานนำ�า
โร้งิงิานผู้ลิุ่ต ผู้ลิุ่ตภาพ เคร้้อขึ้�าย

ที่อ้งิถิึ�น

ครั�ง
ทัี� 2

ไอนำ�าแลุ่ะที่างิร้ถึไฟ
พ.ศ. 

2373
เคร้้�องิยนตไ์อนำ�า 
เคร้้�องิจิกัร้โลุ่หะ

ที่างิร้ถึไฟ โที่ร้เลุ่ขึ้
 ที่�าเร้้อ

การ้ปร้ะหยดัจิากการ้ร้วมตวักนั
 ชิุ�นส�วนท่ี่�ไดม้าตร้ฐาน การ้ขึ้ยาย

ตวัขึ้องิเม้องิ

ครั�ง
ทัี� 3

เหลุ่ก็ ไฟฟ้า วศิวกร้ร้ม
หนกั

พ.ศ. 
2418

เหลุ่ก็ร้าคาถึกู เคม่หนกั
เคร้้อขึ้�ายไฟฟ้า การ้

จิดัส�งิที่ั�วโลุ่ก

การ้ปร้ะหยดัจิากขึ้นาดการ้ผู้ลิุ่ต
แลุ่ะการ้ควบัร้วมกิจิการ้ในแนวดิ�งิ 
วทิี่ยาศาสตร์้ในฐานะพลุ่งัิการ้ผู้ลิุ่ต 

ปร้ะสิที่ธิิภาพ

ครั�ง
ทัี� 4

นำ�ามนั ยานยนต ์การ้ผู้ลิุ่ต
จิำานวนมาก

พ.ศ. 
2453

ร้ถึยนต ์นำ�ามนัร้าคาถึกู 
ปิโตร้เคม่ เคร้้�องิใชุไ้ฟฟ้า

ภายในบัา้น

เคร้้อขึ้�ายถึนน การ้
ไฟฟ้าสากลุ่

การ้ผู้ลิุ่ตจิำานวนมาก การ้ควบัร้วม
กิจิการ้ในแนวร้าบั ผู้ลิุ่ตภณั์ฑ์ท่์ี่�
ไดม้าตร้ฐาน ความเขึ้ม้ขึ้น้ขึ้องิ
พลุ่งัิงิาน การ้ขึ้ยายชุานเม้องิ

ครั�ง
ทัี� 5

เที่คโนโลุ่ยส่าร้สนเที่ศ
แลุ่ะโที่ร้คมนาคม

พ.ศ. 
2513

ไมโคร้อิเลุ่ก็ที่ร้อนิกส์
ร้าคาถึกู คอมพิวเตอร์้ 

โที่ร้ศพัที่ม้์อถ้ึอ

การ้ส้�อสาร้ที่างิดิจิิที่ลัุ่
ที่ั�วโลุ่ก

ความเขึ้ม้ขึ้น้ขึ้องิสาร้สนเที่ศ เคร้้อ
ขึ้�ายแบับักร้ะจิายศนูย ์ความรู้้ใน
ฐานะทุี่น การ้ปร้ะหยดัจิากความ

ชุำานาญ่ โลุ่กาภิวตัน์

กำารปฏิิวัติ้ท้างเท้คโนโลย่ทั้�งห้้าครั�ง

ท่ี่�มา: คาร์โลต่า เปเรซึ่, การัปฏิิวติัทางเทคโนโลยีและต�นทนุทางการัเงิน: พลวตัแห่งยคุฟองส์บู่้่และยคุทอง (พ.ศ. 2546)

และการสำญูเสำ่ยชุ่�อเสำ่ยงจัากการเปิดโอกาสำให้ม่การละเมิดมาต่รการ
ควำ�าบัาต่ร รวมที่ั �งต่ามไมท่ี่นัความพื่ยายามและการริเริ�มควบัคมุ
เที่คโนโลย่ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บัต่อ่เศรษฐกิจัและความมั�นคงข่องประเที่ศท่ี่�อาจั
แพื่ร่ข่ยายไปที่ั�ว

กฎระเบียบและเทั้คโนืโลยีทีั้�เกิด้ข้�นืใหม่ื
ผูู้้ประกอบัการด้านเที่คโนโลย่ท่ี่�ใชุ้ประโยชุน์จัากศกัยภาพื่ข่องเที่คโนโลย่
ดิจิัที่ลัซึ่ึ�งก่อให้เกิดการพื่ลกิผู้นัและการเปล่�ยนแปลงท่ี่�ม่ผู้ลต่อบัแที่น
สำงู ได้รับัแรงจังูใจัจัากมาต่รฐานการกำากบััดแูลท่ี่�นุม่นวลในอด่ต่ การ
ยอมรับัผู้ลกระที่บัข่องเที่คโนโลย่ใหม ่ๆ เหลา่น่ �ท่ี่�อาจัเป็นอนัต่รายต่อ่
เร่�องที่างการเม่อง สำงัคม และความมั�นคง ที่ำาให้หนว่ยงานกำากบััดแูล
ข่องยโุรปและสำหรัฐฯ เริ�มระดมกำาลงัเข้่ามาแที่รกแซึ่งรวมถึงึลงโที่ษ
บัริษัที่ด้านเที่คโนโลย่ท่ี่�ละเมิดมาต่รฐานระดบััประเที่ศและระดบัั
นานาชุาต่ิ แต่แ่นวที่างการกำากบััดแูลท่ี่�มุง่เน้นภยัคกุคามท่ี่�ม่อยูย่งัไม่
เพ่ื่ยงพื่อจัะรับัม่อกบััภยัคกุคามท่ี่�เกิดข่ึ �นใหม่

นอกเหน่อจัากภยัคกุคามจัากสำกลุเงินดิจิัที่ลั การที่ำาให้ข้่อมลูกลาย
เป็นข้่อมลูเชิุงพื่าณิชุย์ได้ที่ำาให้เกิดวิธ่์ในการชุกัใยความคดิเหน็ข่อง
ประชุาชุน และอาจัเป็นการบัอ่นที่ำาลายกระบัวนการที่างประชุาธิ์ปไต่ย
ท่ี่�สำำาคญั เชุน่ การเล่อกต่ั �ง ซึ่ึ�งกฎหมายระหวา่งประเที่ศและกฎหมาย
ภายในประเที่ศยงัไมพ่ื่ร้อมท่ี่�จัะต่อ่ต้่านภยัคกุคามดงักลา่ว อนาคต่ข่อง
ความมั�นคงระหวา่งประเที่ศและอำานาจัอธิ์ปไต่ยข่องชุาต่ิบัางสำว่นจัะข่ึ �น
อยูก่บััการสำร้างแนวที่างปฏิิบัตั่ท่ิี่�ด่ท่ี่�สำดุสำำาหรับัโลกไซึ่เบัอร์และการบังัคบัั
ใชุ้แนวที่างเหลา่นั �น  o

นางสำาวแอชุล่ย์ เที่ย์เลอร์ เป็นผูู้้ประสำานงานอาวโุสำท่ี่�บัริษัที่ คอมไพื่ลแอนซ์ึ่ แอนด์ แคพื่าซึ่ท่ิี่ สำกิลส์ำ อิน
เต่อร์เนชุนัแนล

ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 นายมาร์ก่ ซัื้ก่เคอร์เบัิร์ก่ ประธานและประธานก่รรมก่า

รบัริหารเฟซื้บุั�ก่ ให�ก่ารต่อก่ารพจิารณาขีองรัฐสภูาสหรัฐฯ เก่ี�ยวก่บััแผู้นก่ารเปิดตวั

สก่ลุเงนิดจิทิัลัขีองบัริษทัั  ร้อยเตอร์้
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ภาพื่ประกอบัโดย ฟอรัมั

ราคาสูงการปกปิดการปกปิด

เจ้้าหน้้าท่ี่�ฟอรัมั
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หลงัม่ชุ่�อวา่ โควิด-19 ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญย่นยนัวา่ การปิดปากแพื่ที่ย์และ
ประชุาชุนอ่�น ๆ ข่องจ่ันอาจัม่สำว่นที่ำาให้เชุ่ �อไวรัสำแพื่ร่ระบัาด รวมที่ั �ง
เพิื่�มการเสำ่ยชุ่วิต่และความเสำ่ยหายที่างเศรษฐกิจัจัากการระบัาด

“ไมต้่่องสำงสำยัเลยวา่ฝ่ายปกครองเม่องอูฮ่ั่ั�นประเมินโรคน่ �ต่ำ�าเกินไป
” ท่ี่�ปรึกษาอาวโุสำข่องรัฐบัาลกลางข่องจ่ันท่ี่�ไมป่ระสำงค์ออกนามกลา่ว
กบััหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่ไฟแนนเชีิยลไทมส์์ เม่�อกลางเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 
2563 “นายกเที่ศมนต่ร่อูฮ่ั่ั�นไมม่่ความเชุ่�ยวชุาญหร่อความเต่ม็ใจั
ท่ี่�จัะปฏิิบัตั่ิต่ามคำาแนะนำาข่องผูู้้ เชุ่�ยวชุาญด้านสำขุ่ภาพื่ เข่ากงัวลแค่
วา่การเพิื่�มการป้องกนัโรคอาจัที่ำาร้ายเศรษฐกิจัและเสำถ่ึยรภาพื่ที่าง
สำงัคมในท้ี่องถิึ�น” โดยเสำริมวา่ “ในบัรรยากาศที่างการเม่องในปัจัจับุันั 
ซึ่ึ�งให้ความสำำาคญักบััการเชุ่�อฟัิงมากกวา่ความสำามารถึ เจ้ัาหน้าท่ี่�ท้ี่อง
ถิึ�นม่แรงจังูใจัท่ี่�จัะปัดความรับัผิู้ดชุอบั”

นอกจัากน่ � อ่กหลายคนยงัเหน็วา่ การเม่องข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่
จ่ันก้าวก่ายการใชุ้แนวปฏิิบัตั่ิด้านสำขุ่ภาพื่ท่ี่�ด่ในชุว่งวิกฤต่ด้วย “เจ้ัา
หน้าท่ี่�พื่รรคที่กุระดบััม่แนวโน้มต่ามสำญัชุาต่ญาณท่ี่�จัะปกปิดข้่อมลู
เชิุงลบั และเซึ่น็เซึ่อร์มมุมองท่ี่�คดัค้านต่น โดยไมค่ำานงึถึงึผูู้้ ท่ี่�รับัผิู้ด
ชุอบัในรัฐบัาลจ่ัน” นาย จัู�ด แบัลนเช็ุต่ต์่ นกัวิเคราะห์จ่ันท่ี่�ศนูย์เพ่ื่�อ
ความมั�นคงและนานาชุาต่ิศกึษา ซึ่ึ�งเป็นสำถึาบันัวิจัยัท่ี่�ต่ั �งอยูใ่นกรุง
วอชิุงต่นักลา่วกบััไฟแนนเชีิยลไทมส์์ เม่�อเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 
2563 “แต่ภ่ายใต้่การปกครองข่องนายสำ่ จิั �นผิู้ง แนวโน้มการปิดบังั
ข้่อมลูที่ำาให้กลายเป็นโรคเฉพื่าะถิึ�น และในกรณ่น่ � ที่ำาให้เกิดการไม่
ดำาเนินการใด ๆ เป็นเวลานานจันที่ำาให้เชุ่ �อไวรัสำแพื่ร่ระบัาด”

จันถึงึปลายเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2563 ที่างการอูฮ่ั่ั�นรายงาน
จัำานวนผูู้้ เสำ่ยชุ่วิต่น้อยกวา่ความเป็นจัริง และกลา่วยำ �ากบััประชุาชุน

ลงัจัากเวลา 2:00 น. ข่องวนัท่ี่� 8 กมุภาพื่นัธ์์
 พื่.ศ. 2563 ซึ่ึ�งเป็นเชุ้าวนัถึดัมาหลงัจัากท่ี่� ดร. 
หล่� เหวินเหล่ยง เสำ่ยชุ่วิต่ แฮั่ชุแที่ก็ #เราต้่องการ
เสำร่ภาพื่ในการพื่ดู# ก็ปรากฏิข่ึ �นบันเวบ็ัไซึ่ต์่เวย่
ป๋อ สำ่�อสำงัคมออนไลน์ข่องจ่ัน ต่ามรายงานข่อง

สำ่�อต่า่ง ๆ ดร. หล่�เป็นจักัษุแพื่ที่ย์อูฮ่ั่ั�นคนแรกท่ี่�แจ้ังให้แพื่ที่ย์รายอ่�น ๆ
 ที่ราบัเม่�อปลายเด่อนธ์นัวาคม พื่.ศ. 2562 ในห้องสำนที่นาออนไลน์
 เก่�ยวกบััความร้ายแรงข่องการระบัาดข่องไวรัสำโคโรนาซึ่ึ�งเป็นปริศนา
ในข่ณะนั �น สำองวนัต่อ่มา ต่ำารวจัจ่ันได้ควบัคมุต่วั ดร. หล่�และแพื่ที่ย์
อ่กหลายราย โดยต่ำาหนิกลุม่แพื่ที่ย์เหลา่นั �นวา่ “เผู้ยแพื่ร่ข่า่วล่อ” ต่าม
รายงานข่องเนชุนัแนลพื่บัับัลกิเรดโิอ ในข่ณะท่ี่�ที่ำาการรักษาผูู้้ ป่วย ดร. 
หล่�ได้รับัเชุ่ �อและเสำ่ยชุ่วิต่จัากโรคปอดอกัเสำบัซึ่ึ�งเกิดจัากไวรัสำดงักลา่ว
ในเวลาต่อ่มา เม่�อเวลา 7:00 น. หลงัจัากท่ี่� ดร. หล่�เสำ่ยชุ่วิต่ แฮั่ชุแท็ี่ก
ดงักลา่วก็ม่ผูู้้ เข้่าชุมมากกวา่ 2 ล้านครั �งและม่โพื่สำต์่มากกวา่ 5,500 
โพื่สำต์่ ต่ามรายงานข่องหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะนิวยอร์ักไทมส์์ หลงัจัากนั �น
ไมน่าน หนว่ยเซึ่น็เซึ่อร์ข่องรัฐบัาลจ่ันได้ลบัแฮั่ชุแที่ก็และโพื่สำต์่อ่�น ๆ
 ในหวัข้่อท่ี่�เก่�ยวข้่อง รวมถึงึการเร่ยกร้องให้ฝ่ายปกครองเม่องอูฮ่ั่ั�น
ข่อโที่ษ ดร. หล่�ท่ี่�พื่ยายามปิดปากเข่า

“ดร. หล่�เป็นบัคุคลธ์รรมดา แต่ก็่เป็นสำญัลกัษณ์” นายจัาง ล่�ฝาน
 นกัประวตั่ศิาสำต่ร์อิสำระในกรุงปักกิ�ง กลา่วกบััหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะ
วอชิิงตนัโพส์ต์ “หากไมใ่ชุเ่พื่ราะม่การระบัาดใหญ่และไมม่่ใครออก
จัากบ้ัานข่องต่นเองได้ ต่อนน่ �นา่จัะม่การเดนิข่บัวนประท้ี่วงไปแล้ว 
เจ้ัาหน้าท่ี่�ก็ม่ความกงัวลอยา่งยิ�ง”

จัากการเสำ่ยชุ่วิต่ข่อง
 ดร. หล่� ที่ำาให้ ดร. หล่�กลาย
เป็นสำญัลกัษณ์ข่องการ
ปกปิดข้่อมลูข่องสำาธ์ารณรัฐ
ประชุาชุนจ่ันเก่�ยวกบััไวรัสำ
โคโรนาท่ี่�เกิดข่ึ �น ซึ่ึ�งภาย

ห

ดร. หลี� เหวนิเหลยีง สวมหน�าก่าก่

ช่ิวยหายใจในโรงพยาบัาลอ่้ฮั�นหลาย

วนัก่่อนทัี�จะเสียชีิวติในวนัทัี� 7 

ก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 2563  รอยเต่อร์

พลเมอืงจนีแสดงความอาลยัแด่ ดร. หลี� เหวนิเหลยีง ทัี�โรงพยาบัาลขีองเขีาในมณฑลห้

เป่ยขีองจนีตอนก่ลางเมื�อวนัทัี� 7 ก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
เอเอฟิพ่ื่/เก็ต่ต่่ �อิมเมจั

การัปิดบู่งัข้�อม้ลเกี�ยวกบัู่การัรัะบู่าด

ข้องไวรัสั์โคโรันาข้องรัฐับู่าลจีันอาจั

เพิ�มจัำานวนผู้้�เสี์ยชีิวิตและผู้ลกรัะทบู่

ทางการัเงินทั�วโลก
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ข้่อมลูต่วัเลข่จัากจ่ัน
นายหวง เหย่ยนจัง นกัวิชุาการอาวโุสำด้านสำขุ่ภาพื่โลกข่อง

สำภาความสำมัพื่นัธ์์ระหวา่งประเที่ศกลา่วกบััหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะเดลี�
เทเลกรัาฟ ในชุว่งกลางเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2563 หลายสำปัดาห์
ก่อนท่ี่�องค์การอนามยัโลกจัะลงความเหน็วา่ “บัรรลเุกณฑ์์ในการ
ประกาศภาวะฉกุเฉินด้านสำาธ์ารณสำขุ่ระหวา่งประเที่ศแล้ว” อยา่งไร
ก็ต่าม “ไมไ่ด้หมายความวา่ที่กุการต่ดัสำนิใจัข่ององค์การอนามยัโลก
นั �นอิงต่ามการพื่ฒันาด้านชุ่วภาพื่” นายหวงกลา่ว 

จันถึงึกลางเด่อนเมษายน พื่.ศ. 2563 รัฐบัาลจ่ันไมส่ำามารถึ
ระบัตุ่อ่สำาธ์ารณะได้แม้แต่แ่หลง่กำาเนิดไวรัสำอูฮ่ั่ั�น อ่กที่ั �งยงัปฏิิเสำธ์
ท่ี่�จัะต่อบัคำาถึามสำำาคญัเก่�ยวกบััการต่รวจัพื่บัครั �งแรกและการแพื่ร่
ระบัาดในระยะแรก การข่าดความโปร่งใสำอยา่งต่อ่เน่�องข่องพื่รรค
คอมมิวนิสำต์่จ่ันที่ำาให้เกิดการคาดเดาวา่ ไวรัสำได้เลด็ลอดออกจัาก

ห้องปฏิิบัตั่กิารชุ่วภาพื่ข่องจ่ันในอูฮ่ั่ั�นโดยบังัเอิญ หร่อไมก็่
เป็นเพื่ราะข่ั �นต่อนความปลอดภยัท่ี่�ไมเ่พ่ื่ยงพื่อใน

ห้องปฏิิบัตั่กิารดงักลา่ว เดอะวอลล์ส์ตรีัท  
เจัอร์ันลัรายงานวา่ พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้

ปฏิิเสำธ์คำากลา่วอ้างดงักลา่วหลายครั �ง
 ซึ่ึ�งอยูร่ะหวา่งการต่รวจัสำอบัโดยหนว่ย
ข่า่วกรองข่องสำหรัฐฯ

“เราที่ราบัวา่ไวรัสำชุนิดน่ �ม่ต้่น
กำาเนิดท่ี่�เม่องอูฮ่ั่ั�น ประเที่ศจ่ัน เรา
ที่ราบัวา่ม่สำถึาบันัไวรัสำวิที่ยาอูฮ่ั่ั�นอยู่
หา่งจัากต่ลาดสำดเพ่ื่ยงไมก่่�ไมล์ และ

ยงัม่อ่กหลายเร่�องให้ที่ำาความเข้่าใจั
” นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนต่ร่วา่การ

กระที่รวงการต่า่งประเที่ศสำหรัฐฯ กลา่ว
กบััฟ็ิอกซ์ึ่นิวส์ำเม่�อวนัท่ี่� 15 เมษายน พื่.ศ. 

2563 โดยอ้างถึงึต่ลาดสำดข่ายสำตั่ว์ท่ี่�ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญ
ด้านสำขุ่ภาพื่บัางคนชุ่ �วา่ไวรัสำดงักลา่วเกิดข่ึ �นจัากท่ี่�นั�น

อยา่งแนน่อน “เราต้่องการให้รัฐบัาลจ่ันเปิดเผู้ยความจัริง” 

ค่าเสียห้ายทำี�ทำะยานส้งข้ �น 
อยา่งไรก็ต่าม ในชุว่งกลางเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2563 อาจัสำายเกิน
ไปท่ี่�จัะหยดุการแพื่ร่ระบัาดอยา่งม่นยัสำำาคญั การระบัาดใหญ่ข่อง
ไวรัสำโคโรนาได้เริ�มที่ำาให้เคร่อข่า่ยการผู้ลติ่และหว่งโซึ่อ่ปุที่านข่อง
จ่ันหยดุชุะงกั พื่ร้อมที่ั �งสำง่ผู้ลกระที่บัระลอกใหญ่ต่อ่ที่กุอตุ่สำาหกรรม
 ต่ั �งแต่ส่ำายการบันิและการที่อ่งเท่ี่�ยว ไปจันถึงึผูู้้ผู้ลติ่รถึยนต์่ ยา และ
เที่คโนโลย่ที่ั�วโลก

บัริษัที่ต่า่งประเที่ศ เชุน่ เที่สำลาและแอปเปิล ได้ระงบััการดำาเนิน
กิจัการในจ่ันแล้วในต่อนนั �น ต่ามรายงานข่องบัลมูเบัร์ิกนิวส์ำ ผู้ลกระ 
ที่บัดงักลา่วยงัแพื่ร่ไปยงันอกประเที่ศจ่ันด้วย เชุน่ ฮั่นุไดข่อง
เกาหล่ใต้่ท่ี่�หยดุการผู้ลติ่รถึยนต์่เน่�องจัากปัญหาการจัดัหาชิุ �นสำว่น
จัากจ่ัน

ในชุว่งปลายเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2563 นกัวิเคราะห์ได้คาด
การณ์แล้ววา่ ความสำญูเสำ่ยที่างเศรษฐกิจัจัากการแพื่ร่ระบัาดใน
จ่ันเพ่ื่ยงประเที่ศเด่ยวอาจัม่มลูคา่เกิน 6 หม่�นล้านดอลลาร์สำหรัฐ

วา่ การแพื่ร่ระบัาดจัากมนษุย์สำูม่นษุย์นั �นไมน่า่จัะเป็นไปได้ ต่ามท่ี่�
แพื่ที่ย์ในอูฮ่ั่ั�นเปิดเผู้ยกบััไฟแนนเชีิยลไทมส์์ และหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่ 
อ่�น ๆ แพื่ที่ย์ในอูฮ่ั่ั�นย่นยนัวา่ ที่างการจ่ันได้รับัแจ้ังเป็นเวลาหลาย
สำปัดาห์ก่อนหน้าแล้ววา่ ไวรัสำมรณะชุนิดน่ �สำามารถึแพื่ร่ระบัาด
ระหวา่งมนษุย์ได้อยา่งแนน่อน ในการให้สำมัภาษณ์กบััเวบ็ัไซึ่ต์่
ที่างการแพื่ที่ย์หซู่ึ่อเจ่ัย นายจ้ัาว เจ่ั �ยนผิู้ง แพื่ที่ย์ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญโรคปอด
ข่องโรงพื่ยาบัาลถึงจ่ั �อในอูฮ่ั่ั�น กลา่ววา่ต่นวินิจัฉยัผูู้้ ป่วยต้่องสำงสำยัวา่
ต่ดิเชุ่ �อไวรัสำโคโรนาได้เร็วท่ี่�สำดุเม่�อวนัท่ี่� 27 ธ์นัวาคม พื่.ศ. 2562

“เราไมไ่ด้คาดคดิวา่โรคน่ �จัะรุนแรงข่นาดน่ �” นายจ้ัาวกลา่ว “
แต่เ่รามั�นใจัวา่โรคน่ �สำามารถึแพื่ร่ระบัาดจัากมนษุย์ไปสำูม่นษุย์ได้” 
นายจ้ัาวกลา่ววา่ ต่นได้รายงานสำถึานการณ์ไปยงัศนูย์ควบัคมุและ
ป้องกนัโรคอูฮ่ั่ั�นที่นัท่ี่ ต่ามรายงานข่องไฟแนนเชีิยลไทมส์์

องค์การอนามยัโลกไมไ่ด้ประกาศการระบัาดน่ �ให้เป็น
ภาวะฉกุเฉินด้านสำาธ์ารณสำขุ่ระหวา่งประเที่ศ จันกระที่ั�งวนัท่ี่� 30 

มกราคม พื่.ศ. 2563 หลงัจัากท่ี่� ดร. หล่�และนายจ้ัาวออกมาเต่่อน
เป็นเวลากวา่หนึ�งเด่อน ซึ่ึ�งนา่จัะมาจัากการข่าดความโปร่งใสำข่อง
จ่ันเป็นสำว่นใหญ่ ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญกลา่ววา่ ความลา่ชุ้าดงักลา่วเป็น
อปุสำรรคต่อ่การเต่ร่ยมความพื่ร้อมและการระดมที่รัพื่ยากรในวง
กว้าง เพ่ื่�อต่อ่ต้่านการระบัาดท่ี่�เริ�มข่ึ �นในอูฮ่ั่ั�น ประเที่ศจ่ัน เม่�อต้่น
เด่อนธ์นัวาคม พื่.ศ. 2562 และจัะแพื่ร่ระบัาดไปยงัประเที่ศและดนิ
แดนอ่�นมากกวา่ 68 แหง่ ซึ่ึ�งก่อให้เกิดความเด่อดร้อนต่อ่ประชุาชุน
กวา่ 88,365 คนเม่�อถึงึวนัท่ี่� 1 ม่นาคม พื่.ศ. 2563

สำปัดาห์ก่อนท่ี่�องค์การอนามยัโลกจัะดำาเนินการ ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญ
หลายคนเชุ่�อวา่การระบัาดดงักลา่วเกินเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้แล้ว
 นอกจัากน่ � ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญยงัต่ั �งคำาถึามวา่ จ่ันอาจัไมเ่พ่ื่ยงปิดบังัข้่อมลู
จัากองค์การอนามยัโลกเที่า่นั �น แต่ย่งัหวา่นล้อมการต่ดัสำนิใจัข่อง
องค์การอนามยัโลกให้ชุะลอการลงความเหน็ในประเดน็ดงักลา่ว 
ต่ามรายงานข่องหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดลี�เมล หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะวอลล์ส์ตรีัท
เจัอร์ันลั รายงานวา่ ในต่อนท่ี่�องค์การอนามยัโลกประกาศให้เป็น
ภาวะฉกุเฉินด้านสำาธ์ารณสำขุ่ระหวา่งประเที่ศ ก็ม่ผูู้้คนต่ดิเชุ่ �อจัาก
โรคดงักลา่วมากกวา่ 9,500 คนและเสำ่ยชุ่วิต่แล้ว 213 คน ต่าม

องค์การัอนามยัโลกไม่ได�
ปรัะกาศการัรัะบู่าดนี�ให�เป็น

ภาวะฉุกุเฉิุนด�านส์าธารัณส์ขุ้
รัะหว่างปรัะเทศ จันกรัะทั�งวนัที� 
30 มกรัาคม พ.ศ. 2563 หลงั
จัากที�ดรั. หลี�และนายจั�าวออก
มาเตือนเป็นเวลากว่าหน่�งเดือน
 ซ่ิ�งน่าจัะมาจัากการัข้าดความ

โปร่ังใส์ข้องจีันเป็นส่์วนใหญ่่
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ต่ลาดหุ้น้สั�นคลอน 
ต่ลาดหุ้นและราคาสำนิค้าโภคภณัฑ์์ที่ั�วโลกก็เริ�มปรับัต่วัลดลงต่ามท่ี่�
การระบัาดครั �งน่ �ดำาเนินไป โดยสำว่นใหญ่เกิดจัากความกงัวลเก่�ยวกบัั
วิกฤต่สำขุ่ภาพื่ดงักลา่ว บ่ับ่ัซ่ึ่รายงานวา่ ต่ลาดข่องจ่ันม่มลูคา่ลดลง
ร้อยละ 8 ชุว่งต้่นเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563 ซึ่ึ�งเป็นวนัแรกหลงั
วนัหยดุชุว่งต่รุษจ่ัน ที่ั �งน่ � ต่ลาดอ่�น ๆ จัะลดลงต่ามไปในไมชุ้่า ต่ลาด
หลกัอ่�น ๆ ข่องเอเชุ่ย ซึ่ึ�งรวมถึงึต่ลาดในฮั่อ่งกง ญ่�ปุ่ น เกาหล่ใต้่ และ
ไต้่หวนัที่ั �งหมดต่า่งก็ได้รับัผู้ลกระที่บั ต่ลาดยโุรปก็ลดลงเชุน่กนั

แม้วา่ในชุว่งแรกจัะยงัที่รงต่วัอยู ่แต่ต่่ลาดหุ้นสำหรัฐฯ จัะต้่อง
เผู้ชิุญกบััการปรับัฐานต่ลาดท่ี่�เป็นผู้ลจัากไวรัสำดงักลา่วในไมชุ้่า
 เม่�อวนัท่ี่� 27 กมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563 ดชัุน่อตุ่สำาหกรรมดาวโจันส์ำ
สำร้างสำถิึต่ิต่กลงเป็นจัำานวนจัดุท่ี่�มากท่ี่�สำดุเที่า่ท่ี่�เคยม่มาในวนัเด่ยว
 ในชุว่งปลายเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563 เหน็ได้วา่ หุ้นสำหรัฐฯ
 ลดลงมากท่ี่�สำดุนบััต่ั �งแต่ว่ิกฤต่การเงินใน พื่.ศ. 2551 ต่าม
ลำาดบััการปรับัฐานในชุว่งร้อยละ 10 และนกัวิเคราะห์ยงัเริ�มข่ยาย
ระยะเวลาการคาดการณ์เชิุงลบัข่องจ่ันจัากไต่รมาสำแรกเป็นสำอง
ไต่รมาสำแรกข่อง พื่.ศ. 2563 นายสำต่่เฟิน โรชุ นกัวิชุาการอาวโุสำ
แหง่มหาวิที่ยาลยัเยล กลา่วกบััสำควอว์กบัอ็กซ์ึ่ข่องซ่ึ่เอน็บ่ัซ่ึ่เม่�อ
ปลายเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563 วา่ “ต่อนน่ �เศรษฐกิจัจ่ันยงัไม่
กระเต่่ �องข่ึ �น” “ผู้ลกระที่บัจัากการกกัต่วัและการจัำากดัการเดนิที่าง
ท่ี่�ไมเ่คยเกิดข่ึ �นมาก่อน ที่ำาให้เศรษฐกิจัจ่ันเก่อบัจัะหยดุนิ�งในข่ณะน่ �”

นายโรชุ ซึ่ึ�งอาศยัอยูใ่นประเที่ศจ่ันต่ั �งแต่ ่พื่.ศ. 2550 จันถึงึ
 2555 ในระหวา่งดำารงต่ำาแหนง่ประธ์านข่องบัริษัที่มอร์แกน
 สำแต่นล่ย์ เอเชุ่ย กลา่ววา่ ต่นหวงัวา่รัฐบัาลจ่ันจัะยงัคงที่ำางานเพ่ื่�อ
ควบัคมุการระบัาดข่องไวรัสำโคโรนาต่อ่ไป แม้วา่จัะม่ผู้ลกระที่บัที่าง
เศรษฐกิจัในระยะสำั �นก็ต่าม

 (ประมาณ 1.9 ล้านล้านบัาที่) โดยผู้ลติ่ภณัฑ์์มวลรวมในประเที่ศ
ข่องจ่ันได้รับัผู้ลกระที่บัสำงูสำดุ “การเต่ิบัโต่ข่องผู้ลติ่ภณัฑ์์มวลรวมใน
ประเที่ศชุว่งไต่รมาสำแรกข่อง พื่.ศ. 2563 อาจัอยูท่่ี่�ประมาณร้อยละ
 5 และเราไมอ่าจัต่ดัความเป็นไปได้ท่ี่�จัะลดลงต่ำ�ากวา่ร้อยละ 5” นาย
จัาง มิน เจ้ัาหน้าท่ี่�สำถึาบันัสำงัคมศาสำต่ร์ข่องจ่ันกลา่วกบััไฉซึ่นิ หนึ�ง
ในสำ่�อข่องจ่ันไมก่่�สำำานกัท่ี่�รัฐบัาลจ่ันไมไ่ด้ควบัคมุอยา่งเข้่มงวด นกั
เศรษฐศาสำต่ร์รายอ่�น ๆ เกรงวา่ การเต่ิบัโต่อาจัชุะลอต่วัลงต่ำ�ากวา่ร้อย
ละ 4 โดยไมม่่การฟ่ิ�นต่วัในที่นัท่ี่ เศรษฐกิจัข่องจ่ันเต่ิบัโต่ข่ึ �นร้อยละ 6 
ใน พื่.ศ. 2562 ซึ่ึ�งเป็นอตั่ราท่ี่�ต่ำ�าท่ี่�สำดุนบััต่ั �งแต่ ่พื่.ศ. 2535 เม่�อม่
การจัดัที่ำาต่ารางข้่อมลูข่ึ �นครั �งแรก

หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะวอลล์ส์ตรีัทเจัอร์ันลั รายงานเม่�อต้่นเด่อน
กมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563 วา่ ไวรัสำโคโรนายงักระตุ่้นภาวะเงินเฟ้ิอ
ในประเที่ศจ่ัน โดยผู้ลกัดนัให้ราคาผูู้้บัริโภคในเด่อนมกราคม พื่.ศ. 
2563 เพิื่�มข่ึ �นร้อยละ 5.4 สำูร่ะดบััสำงูสำดุในรอบักวา่ 8 ป่ นอกจัากน่ �
 นายหลวิ เสำว่�ยจ่ั �อ นกัเศรษฐศาสำต่ร์ประจัำาแบังค์ออฟิคอมมนิูเคชุนั
ข่องจ่ันกลา่วกบััเดอะวอลล์ส์ตรีัทเจัอร์ันลัวา่ ข้่อมลูใหมน่่ �อาจัไมไ่ด้
บันัที่กึผู้ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจัท่ี่�แท้ี่จัริงจัากการแพื่ร่ระบัาด

นกัวิเคราะห์ได้ปรับัการคาดการณ์ข่องต่น ในข่ณะท่ี่�ผู้ลกระที่บั
ที่างเศรษฐกิจัท่ี่�เป็นอนัต่รายยงัคงแพื่ร่กระจัายไปยงัประเที่ศอ่�น ๆ
 ในชุว่งต้่นเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563 นกัวิเคราะห์บัางคนคาด
การณ์วา่ผู้ลกระที่บัจัากที่ั�วโลกอาจัม่มลูคา่ 3 แสำนล้าน ถึงึ 4 แสำน
ล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 9.56 ล้านล้าน ถึงึ 12.75 ล้านล้าน
บัาที่) ในจัำานวนน่ � นายพื่านอสำ คเูวลสิำ จัากโรงเร่ยนธ์รุกิจัโอลนิแหง่
มหาวิที่ยาลยัวอชิุงต่นัในเซึ่นต์่หลยุส์ำ รัฐมิสำซึ่รู่ กลา่ววา่ การระบัาดดงั
กลา่วอาจัที่ำาให้หว่งโซึ่อ่ปุที่านหยดุชุะงกัเป็นเวลา 16 เด่อนถึงึ 2 ป่ “
จันกวา่จัะไมเ่หน็ผู้ลกระที่บัเหลา่น่ �ในหว่งโซึ่อ่ปุที่านที่ั�วโลก”

ในชุว่งกลางเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563 การระบัาดใหญ่ข่อง
โควิด-19 ท่ี่�ม่ต้่นกำาเนิดจัากประเที่ศจ่ันได้คร่าชุ่วิต่ผูู้้คนมากกวา่
 1,300 คนและม่ผูู้้ต่ดิเชุ่ �อเก่อบั 60,000 คนที่ั�วโลก แม้วา่สำว่น
ใหญ่จัะอยูใ่นประเที่ศจ่ัน ซึ่ึ�งเป็นจัำานวนท่ี่�มากกวา่โรคที่างเดนิหายใจั
เฉ่ยบัพื่ลนัรุนแรง หร่อ โรคซึ่าร์สำ ท่ี่�ระบัาดใน พื่.ศ. 2545-2546 ท่ี่�
คร่าชุ่วิต่ผูู้้คนกวา่ 774 คนและม่ผูู้้ต่ดิเชุ่ �อมากกวา่ 8,000 คนที่ั�ว
โลก โรคซึ่าร์สำที่ำาให้เกิดความเสำ่ยหายที่างเศรษฐกิจัที่ั�วโลกระหวา่ง
 3 หม่�นล้าน ถึงึ 5 หม่�นล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 9.35 แสำน
ล้าน ถึงึ 1.56 ล้านล้านบัาที่) ซึ่ึ�งเป็นสำว่นน้อยข่องผู้ลติ่ภณัฑ์์มวล
รวมในประเที่ศที่ั�วโลกในข่ณะนั �น ท่ี่�อยูท่่ี่�ประมาณ 35 ล้านล้าน
ดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 1.10 พื่นัล้านล้านบัาที่) ต่ามรายงานข่อง
หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่เดอะการ์ัเดียน ผู้ลกระที่บัข่องไวรัสำโคโรนาต่อ่หว่งโซึ่่
อปุที่านที่ั�วโลกอาจัมากกวา่ผู้ลกระที่บัจัากซึ่าร์สำหลายเที่า่ นายคเูวลสิำ 
กลา่ว

“แม้วา่ไวรัสำจัะไมก่ลายเป็นการระบัาดใหญ่ แต่ก่ารคดิวา่ไวรัสำ
จัะไมส่ำง่ผู้ลกระที่บัต่อ่สำิ�งท่ี่�เกิดข่ึ �นในโลกนั �นเป็นเร่�องไร้เหต่ผุู้ล” นาย
สำก็อต่ ไมเนิร์ด ประธ์านเจ้ัาหน้าท่ี่�ฝ่ายสำารสำนเที่ศสำากลข่องกกุเกน
ไฮั่ม์อินเวสำเมนต์่ ระบัใุนบันัที่กึการวิจัยัเม่�อกลางเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ 
พื่.ศ. 2563 ต่ามรายงานข่องนิต่ยสำารย้.เอส์. นิวส์์แอนด์เวิลด์รีัพอร์ัต
 “ผู้ลกระที่บัจัากที่ั �งหมดน่ �ต่อ่กำาไรข่ององค์กรและกระแสำเงินสำดอิสำระ
จัะร้ายแรงมาก”

ปฏิิก่ริิยาขีองผู้้�หญงิสวมหน�าก่าก่คนหน่�งขีณะทัี�พนัก่งานก่ำาลงัทัำาความสะอาดตลาด

ดั�งเดมิในก่รุงโซื้ล ประเทัศเก่าหลใีต� เมื�อวนัทัี� 26 ก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เก่าหลใีต�

รายงานว่า มผ้ีู้�ป่วย 3,700 คนและมผ้ีู้�เสียชีิวติ 21 คน ณ วนัทัี� 1 มนีาคม พ.ศ. 2563  

รอยเต่อร์
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ละชุว่งสำามวนัท่ี่�มากท่ี่�สำดุสำำาหรับัดชัุน่น่ �นบััต่ั �งแต่ ่พื่.ศ. 2474 ต่าม
รายงานข่อง เดอะวอลล์ส์ตรีัทเจัอร์ันลั

ภายในชุว่งปลายเด่อนม่นาคม ม่ผูู้้ต่ดิเชุ่ �อไวรัสำโคโรนา
มากกวา่ 870,000 คนที่ั�วโลกและเสำ่ยชุ่วิต่จัากโรคน่ �มากกวา่
 43,000 คน สำหรัฐฯ ม่จัำานวนผูู้้ ป่วยกวา่ 189,000 คน อิต่าล่
กวา่ 105,000 คน และสำเปนกวา่ 100,000 คน เท่ี่ยบักบััจ่ันท่ี่�
ม่ผูู้้ ป่วยกวา่ 82,000 คนจันถึงึวนัท่ี่� 31 ม่นาคม พื่.ศ. 2563 ผูู้้
เสำ่ยชุ่วิต่ในฝรั�งเศสำ อิต่าล่ สำเปน และสำหรัฐฯ ยงัม่จัำานวนมากกวา่
จัำานวนผูู้้ เสำ่ยชุ่วิต่ท่ี่�รายงานในประเที่ศจ่ันในข่ณะนั �นอ่กด้วย ข่ณะ
เด่ยวกนั ดชัุน่ดาวโจันส์ำประสำบักบััผู้ลการดำาเนินงานไต่รมาสำแรกท่ี่�
เลวร้ายท่ี่�สำดุเที่า่ท่ี่�เคยม่มา โดยสำญูเสำ่ยมลูคา่มากกวา่ร้อยละ 22 
ในชุว่งสำามเด่อนแรกข่อง พื่.ศ. 2563 ต่ามรายงานข่องซ่ึ่เอน็บ่ัซ่ึ่
 เอสำแอนด์พ่ื่ 500 นา่จัะที่ำาสำถิึต่ไิต่รมาสำแรกท่ี่�แยท่่ี่�สำดุนบััต่ั �งแต่่
 พื่.ศ. 2481

โดยจัำานวนผูู้้ ป่วยและผูู้้ เสำ่ยชุ่วิต่จัากโควิด-19 เพิื่�มข่ึ �นเร่�อย ๆ 
เม่�อเข้่าสำูเ่ด่อนเมษายน พื่.ศ. 2563 ความผู้นัผู้วนในสำหรัฐฯ
 และต่ลาดอ่�น ๆ ยงัคงดำาเนินต่อ่ไปในเด่อนเมษายน เน่�องจัาก
เศรษฐกิจัที่ั�วโลกยงัคงได้รับัผู้ลกระที่บัจัากการระบัาดท่ี่�ไมค่าดคดิ
 แม้วา่บัริษัที่การลงที่นุโกลด์แมนแซึ่คส์ำคาดการณ์วา่ ในชุว่งปลาย
เด่อนม่นาคมเศรษฐกิจัสำหรัฐฯ จัะประสำบักบััการต่กต่ำ�าลงเป็น
ประวตั่กิารณ์ในไต่รมาสำท่ี่�สำอง แต่บ่ัริษัที่กลา่ววา่ การฟ่ิ�นต่วัจัะเร็ว
ท่ี่�สำดุในประวตั่ศิาสำต่ร์ ต่ามรายงานข่องซ่ึ่เอน็บ่ัซ่ึ่

อยา่งไรก็ต่าม ในเด่อนม่นาคม พื่.ศ. 2563 ไวรัสำโคโรนายงัคง
แพื่ร่ระบัาดไปที่ั�วโลกในอตั่ราท่ี่�นา่กลวั โดยเข้่าจัูโ่จัมอิต่าล่ สำเปน
 และสำหรัฐฯ รุนแรงกวา่จ่ัน รวมถึงึม่การต่ดิเชุ่ �อในประเที่ศและดนิ
แดนต่า่ง ๆ 179 แหง่ ดชัุน่อตุ่สำาหกรรมดาวโจันส์ำสำร้างสำถิึต่มิาก
ข่ึ �น โดยข่ยบััเข้่าสำูชุ่ว่งข่าลงและลดฮั่วบัลงร้อยละ 10 ในวนัท่ี่� 
21 ม่นาคม ซึ่ึ�งเป็นจัำานวนร้อยละท่ี่�แยท่่ี่�สำดุซึ่ึ�งลดลงในวนัเด่ยวนบัั
ต่ั �งแต่เ่หต่กุารณ์ต่ลาดหุ้นต่กรุนแรงใน พื่.ศ. 2530 หลงัจัากถึงึ
จัดุต่ำ�าสำดุในวนัท่ี่� 23 ม่นาคมท่ี่�ระดบััต่ำ�ากวา่ชุว่งต้่นป่ท่ี่�ร้อยละ 42 
ดชัุน่ดาวโจันส์ำเพิื่�มข่ึ �นร้อยละ 21 ในชุว่งสำามวนั ซึ่ึ�งเป็นกำาไรร้อย

พนัก่งานก่ำาลงัฆ่่าเชืิ�อโรคในบัริเวณทัี�พกั่อาศัยในเมอืงโป� โจว มณฑลอานฮุย ประเทัศ

จนี เมื�อวนัทัี� 18 ก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 2563  รอยเต่อร์

คร้บัันทัก่่บัทัเรียนภูายในห�องเรียนชัิ�นมธัยมศ่ก่ษาตอนต�นในเมอืงเส� าหยาง มณฑล

ห้หนาน ประเทัศจนี เมื�อวนัทัี� 16 ก่มุภูาพนัธ์ พ.ศ. 2563 หลงัจาก่ก่ารระบัาดขีอง

ไวรัสโคโรนาทัำาให�ก่ารเปิดเรียนในภูาคก่ารศ่ก่ษาใหม่ล่าชิ�าลง  รอยเต่อร์
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ยอดค่าเสียห้ายทำี� ไม่มีขีดจำากัด 
ดชัุน่และการคาดการณ์เศรษฐกิจัท่ี่�นา่เป็นหว่งน่ � ชุ่ �ให้เหน็ถึงึความ
สำำาคญัข่องนโยบัายสำาธ์ารณสำขุ่และหลกัธ์รรมาภิบัาลท่ี่�ด่ รวมที่ั �ง
แสำดงให้เหน็วา่ ความล้มเหลวในแต่ล่ะสำว่นไมเ่พ่ื่ยงสำง่ผู้ลสำูค่วามเสำ่ย
หายที่างเศรษฐกิจั แต่ย่งัรวมถึงึการสำญูเสำ่ยชุ่วิต่ด้วย

ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญหลายรายลงความเหน็วา่ จ่ันสำามารถึลดคา่เสำ่ยหาย
เหลา่น่ �ลงได้ด้วยการแบัง่ปันข้่อมลูท่ี่�ถึกูต้่องอยา่งเปิดเผู้ยและรวดเร็ว
กบััพื่ลเม่องข่องต่นและที่ั�วโลก ไมม่่ใครสำามารถึระบัไุด้วา่ม่ก่�ชุ่วิต่รวม
ที่ั �งที่รัพื่ย์สำนิและรายได้ก่�พื่นัล้านหร่อกระที่ั�งล้านล้านท่ี่�อาจัคุ้มครอง
ไว้ได้ หากจ่ันเปล่�ยนวิธ่์ดำาเนินการ อยา่งไรก็ต่าม ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญเหน็
พ้ื่องกนัวา่ผู้ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจัและสำงัคมท่ี่�ร้ายแรงจัะเกิดข่ึ �น โดย
เฉพื่าะในประเที่ศจ่ัน นกัวิเคราะห์เหน็พ้ื่องกนัวา่ คา่เสำ่ยหายที่ั �งหมด
จัะข่ึ �นอยูก่บััความสำามารถึอยา่งต่อ่เน่�องข่องจ่ันในการยบััยั �งการแพื่ร่
ระบัาดข่องเชุ่ �อไวรัสำดงักลา่ว วิธ่์การจัดัการกบััการชุะลอต่วัท่ี่�เกิดข่ึ �น 
และการยอมรับัผิู้ดชุอบัต่อ่การดำาเนินการผิู้ดพื่ลาดครั �งแรกข่องจ่ัน

“การผู้อ่นปรนข้่อจัำากดัในการกกัต่วัและการเดนิที่างก่อนกำาหนด
 อาจันำาไปสำูก่ารระบัาดซึ่ำ �าท่ี่�จัะเป็นอนัต่รายมากยิ�งกวา่การระบัาดใน
ปัจัจับุันั” นายโรชุกลา่วกบััซ่ึ่เอน็บ่ัซ่ึ่เม่�อปลายเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 
2563 “ชุาวจ่ันคงจัะต้่องการหล่กเล่�ยงเหต่กุารณ์นั �นในที่กุกรณ่ นั�น

เป็นเร่�องสำำาคญัสำำาหรับัประเที่ศอ่�น ๆ ที่ั�วโลกท่ี่�การต่ดิเชุ่ �อกำาลงัอยูใ่น
ชุว่งแพื่ร่ระบัาดอยา่งชุดัเจันในข่ณะน่ �” นายโรชุกลา่ว

รัฐบัาลประเที่ศต่า่ง ๆ รวมถึงึจ่ันเองกำาลงัเปิดต่วัแพื่ก็เกจักระตุ่้น
เศรษฐกิจั เพ่ื่�อชุว่ยชุดเชุยผู้ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจัจัากการระบัาด
 อยา่งไรก็ต่าม สำิ�งเหลา่นั �นอาจัไมเ่พ่ื่ยงพื่อท่ี่�จัะเย่ยวยาผู้ลกระที่บัข่อง
มาต่รการท่ี่�รุนแรง ซึ่ึ�งต้่องดำาเนินการเพ่ื่�อหยดุยั �งการระบัาดใหญ่เม่�อ
ม่การแพื่ร่กระจัายเกิดข่ึ �น “โดยพ่ื่ �นฐานแล้ว มาต่รการเหลา่น่ �ไมม่่ผู้ล
กบััการดำาเนินการต่ามนโยบัาย” นายโรชุกลา่ว “สำิ�งท่ี่�นโยบัายการ
คลงัและการเงินสำามารถึที่ำาได้ค่อการพื่ยายามสำร้างเสำถ่ึยรภาพื่ให้แก่
ต่ลาด ซึ่ึ�งแนน่อนวา่ม่ความสำำาคญั แต่ท่่ี่�สำำาคญัท่ี่�สำดุค่อการรับัประกนั
วา่การฟ่ิ�นต่วัท่ี่�ต่ามมาน่ �จัะเป็นไปในด้านบัวก เม่�อเศรษฐกิจัข่องจ่ัน
และท่ี่�อ่�นกลบััสำูส่ำถึานการณ์ปกต่ ิดงันั �น จังึม่การพื่ยายามใชุ้ประโยชุน์
จัากอ่กด้านหนึ�งข่องผู้ลกระที่บัท่ี่�เกิดจัากไวรัสำ ซึ่ึ�งไมใ่ชุด้่านลบั”

ไมม่่มาต่รการใดท่ี่�จัะชุดเชุยให้แก่การสำญูเสำ่ยชุ่วิต่และเสำร่ภาพื่
ข่องมนษุย์ได้ โศกนาฏิกรรมท่ี่�แท้ี่จัริงค่อ จ่ันม่อำานาจัชุดเชุยความสำญู
เสำ่ยดงักลา่ว แต่ก่ลบััให้ความสำำาคญักบััวาระข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่
มากกวา่สำทิี่ธิ์และสำขุ่ภาพื่ข่องพื่ลเม่อง ซึ่ึ�งเป็นการเคล่�อนไหวท่ี่�ที่ำาให้
ที่ั�วโลกม่ความเสำ่�ยงเชุน่กนั 

“หลายคนเชุ่�อวา่ หากที่างการรับัฟัิงคำาเต่่อนข่อง ดร. หล่� ไวรัสำจัะ
ไมแ่พื่ร่ระบัาดอยา่งท่ี่�เป็นอยู”่ นายเคอิจิั ที่าคามรุะ ผูู้้สำ่�อข่า่ว เข่่ยน
ลงในเวบ็ัไซึ่ต์่เอน็เอชุเค เวิลด์ ออนไลน์ ซึ่ึ�งเป็นสำำานกัข่า่วรัฐวิสำาหกิจั
ระหวา่งประเที่ศข่องญ่�ปุ่ นเม่�อกลางเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2563

เม่�อ ดร. หล่�เสำ่ยชุ่วิต่ คำาวิพื่ากษ์วิจัารณ์เก่�ยวกบััพื่รรคคอมมิวนิสำต์่
จ่ันที่างออนไลน์ก็เกิดข่ึ �นที่ั�วโลก จ่ันพื่ยายามปกปิดเสำ่ยงวิพื่ากษ์
วิจัารณ์ดงักลา่ว โดยแสำดงความเสำ่ยใจัไปยงัครอบัครัวข่อง ดร. หล่�
 และเริ�มการสำ่บัสำวนเก่�ยวกบััการรับัม่อกบััการระบัาดข่องที่างการอูฮ่ั่ั�น
 แม้วา่จัะม่แรงจังูใจัจัากการข่บััเคล่�อนเคร่�องจักัรโฆษณาชุวนเชุ่�อข่อง
จ่ัน แต่ข่่ั �นต่อนเลก็ ๆ เหลา่น่ �ดเูหม่อนจัะบัง่ชุ่ �ให้เหน็ถึงึการเคล่�อนไหว
บัางอยา่งท่ี่�มุง่ไปท่ี่�การรับัฟัิงความกงัวลข่องพื่ลเม่อง ให้ความสำำาคญั
กบััความโปร่งใสำ และการปกครองท่ี่�ด่ข่ึ �น

ก่อนท่ี่�จัะเสำ่ยชุ่วิต่ ดร. หล่�เน้นยำ �าถึงึความสำำาคญัข่องการแจ้ังข้่อมลู
สำำาคญัเก่�ยวกบััการระบัาดต่อ่สำาธ์ารณชุนแที่นท่ี่�จัะเป็นการลงโที่ษ
เข่า ต่ามรายงานข่องเนชุนัแนลพื่บัับัลกิเรดโิอ ในการให้สำมัภาษณ์กบัั
นิต่ยสำารออนไลน์ไฉซึ่นิ ดร. หล่�กลา่ววา่ “สำงัคมท่ี่�ม่สำขุ่ภาพื่ด่ไมค่วรม่
กระบัอกเสำ่ยงเพ่ื่ยงประเภที่เด่ยว”  o

ไม่มีมาตรัการัใดที�จัะชิดเชิยให�แก่การั
ส้์ญ่เสี์ยชีิวิตและเส์รีัภาพข้องมนษุย์ได�
 โศกนาฏิกรัรัมที�แท�จัริังคือ จีันมีอำานาจั
ชิดเชิยความส้์ญ่เสี์ยดงักล่าว แต่กลบัู่ให�
ความส์ำาคญั่กบัู่วารัะข้องพรัรัคคอมมิวนิส์ต์
มากกว่าสิ์ทธิและส์ขุ้ภาพข้องพลเมือง

โคโรันาไวรััสส�งผลกัรัะทบต่�อต่ลาดใหญ่�
ในอินโดแปซิิฟิิกั
ผลการัดำำาเนินงานนับจากต้่นป่ีจนถ้ึงช่�วงปัีจจุบันในต่ลาดำห่ลักที่รััพย์ท่ี่�เล่อก  

โดำยม่่ผ้้ปี� วยท่ี่�ได้ำรัับการัย่นยันจนถ้ึงวันท่ี่� 27 กุม่ภาพันธ์์ 2563
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มได้้ถูกูขอให้้พูดู้ถูงึปฏิิบัตัิกิารแผ่ข่ยายอิทธิิพูลของจีีนที�
มีติอ่ไต้ิห้วันัและพูยายามที�จีะนำาเข้าสูู่บ่ัริบัทของภูมิูภูาค

 รวัมถูงึสู่ภูาพูแวัด้ล้อมทางยทุธิศาสู่ติร์ระด้บััโลก ผ่มจีะเริ�มด้้วัยการนำา
เสู่นอสู่ิ�งที�เรามองวัา่เป็นลกัษณะของพูรรคคอมมิวันิสู่ต์ิจีีน และผ่มจีะ
พูยายามพูดู้ถูงึบัางแงม่มุเกี�ยวักบััสู่ิ�งที�เกิด้ขึ �นในฮ่อ่งกง ในแงข่องปฏิิบัตัิิ
การแผ่ข่ยายอิทธิิพูลของพูรรคคอมมิวันิสู่ต์ิจีีนติอ่การสู่ง่ผู่้ ร้ายข้ามแด้น
ทั �งห้มด้ของฮ่อ่งกง จีากนั �น ผ่มจีะเน้นที�เร่�องไต้ิห้วันัเรามองควัามเป็นไป
ของเร่�องทั �งห้มด้นี �อยา่งไร ซึ่ึ�งเร่�องนี �ได้้กลายมาเป็นภูยัคกุคามใกล้ติวัั
 โด้ยจีะเห้น็ได้้จีากประสู่บัการณ์ของเราในการติอ่สูู่้กบััอิทธิิพูลด้งักลา่วั
 และสู่ิ�งที�เราเช่ื่�อมากที�สู่ดุ้ค่อสู่ถูานะที�เป็นเอกลกัษณ์ของไต้ิห้วันัไมค่วัร
ถูกูทำาลาย

ในยคุที�พูรรคคอมมิวันิสู่ต์ิจีีนกำาลงัก่ออนัติรายติอ่ควัามสู่งบั
เรียบัร้อยของโลก ซึ่ึ�งติั �งอยูบ่ันพู่ �นฐานของระบัอบัประชื่าธิิปไติยเสู่รีนิยม
 สู่ทิธิิมนษุยชื่น เศรษฐกิจีแบับัติลาด้ และห้ลกันิติิธิรรม ไต้ิห้วันัค่อแนวั
ห้น้าและศนูย์กลางของควัามสู่งบัเรียบัร้อยด้งักลา่วัของโลก ไต้ิห้วันั
อยูใ่นสู่ถูานการณ์ที�คล้ายคลงึกบััประเทศยเูครนและบัอลติกิที�อยูเ่บ่ั �อง
ห้น้าเขติอิทธิิพูลของรัสู่เซีึ่ย ถูงึกระนั �น ไต้ิห้วันัก็มีเอกลกัษณ์เฉพูาะติวัั
ในการเผ่ชิื่ญห้น้ากบััพูรรคคอมมิวันิสู่ต์ิจีีนของสู่าธิารณรัฐประชื่าชื่นจีีน
 ซึ่ึ�งเป็นรัฐพูรรคการเม่องเดี้ยวัที�มีอำานาจีมากที�สู่ดุ้ในประวัตัิศิาสู่ติร์ ที�
มุง่มั�นจีะยตุิสิู่ิ�งที�ไต้ิห้วันัเป็นอยู ่การติอ่สูู่้ระห้วัา่งประชื่าธิิปไติยเสู่รีนิยม
กบััเผ่ด้จ็ีการเบัด็้เสู่ร็จีเป็นห้วััข้อห้ลกัในการอภิูปรายเกี�ยวักบััอำานาจีที�
แห้ลมคม สู่งครามทางควัามคิด้ ปฏิิบัตัิิการแผ่ข่ยายอิทธิิพูล และการ
ควับัคมุจิีติใจีของพูรรคคอมมิวันิสู่ต์ิจีีน

ทั �งนี � ประวัตัิศิาสู่ติร์ของไต้ิห้วันัติั �งแติ ่พู.ศ. 2455 โด้ยเฉพูาะ
อยา่งยิ�งติั �งแติ ่พู.ศ. 2492 เป็นกระบัวันการห้นึ�งที�ให้้ควัามรู้ทาง
ระบัอบัประชื่าธิิปไติย ซึ่ึ�งกฎของพูรรคคอมมิวันิสู่ต์ิจีีนในจีีนนั �นมาจีาก

ห้ลกัสู่ี�ประการของนายเติิ �ง เสู่ี�ยวัผิ่ง ใน พู.ศ. 2522 โด้ยนายสู่ี จิี �นผิ่ง
 เลขาธิิการพูรรคของจีีน ได้้เร่งปฏิิกิริยาด้งักลา่วัให้้กลายเป็นระบับัรวับั
อำานาจีเบัด็้เสู่ร็จีด้้วัยเทคโนโลยีสู่มยัให้มจ่ีำานวันห้นึ�ง

สู่ถูานการณ์ในฮ่อ่งกงเป็นติวััอยา่งสู่ำาคญัที�แสู่ด้งให้้เห้น็ถูงึควัาม
ต้ิองการของรัฐบัาลจีีน ที�จีะบัอ่นทำาลายสู่ทิธิิเสู่รีภูาพูทางการเม่องและ
เสู่รีภูาพูของพูลเม่อง รวัมถูงึทำาให้้สู่ทิธิิมนษุยชื่นของแติล่ะบัคุคลอยู่
ภูายใต้ิการกำากบััด้แูลของรัฐพูรรคการเม่องเดี้ยวัอยา่งจีีน

จีากมมุมองของการติอ่สูู่้ทางปัญญาที�นิยามวัา่เป็นขีด้ควัาม
สู่ามารถูในการใช้ื่ควัามรู้เป็นอาวัธุิ ไต้ิห้วันัมีจีดุ้ออ่นเฉพูาะติวััเน่�องจีาก
ภูาษาจีีนกลางเป็นภูาษาที�ใช้ื่กนัทั�วัไปทั �งในจีีนและไต้ิห้วันั 

รัฐบัาลจีีนสู่ามารถูผ่กูขาด้ห้ร่อครอบังำาผู่้คนที�พูดู้ภูาษาจีีนได้้อยา่ง
งา่ยด้ายเพู่�อให้้บัรรลเุป้าห้มายของจีีนในการชื่กัจีงูทางปัญญาแบับัซึ่อ่น
เร้น ด้้วัยทรัพูยากรที�มีอยา่งไมจ่ีำากดั้ในนโยบัายแบับัรวัมอำานาจีไว้ัที�สู่ว่ัน
กลางติามด้ลุยพิูนิจีของจีีน

เราเช่ื่�อวัา่ลทัธิิเลนินแบับัด้จิิีทลัของนายสู่ีกำาลงัครองโลก นายสู่ี
ปกครองประเทศจีีนโด้ยเลียนแบับัรัฐบัาลยคุจีกัรวัรรด้ ิเพีูยงแติมี่การ
เสู่ริมกำาลงัด้้วัยเทคโนโลยีการเฝ้้าระวังัขั �นสู่งูเทา่นั �น ด้ร. สู่ไติน์ ริงเกน 
นกัสู่งัคมวัิทยาและนกัรัฐศาสู่ติร์ชื่าวันอร์เวัย์ ได้้บัญัญตัิกิารผ่สู่มผ่สู่านนี �
วัา่เป็นเผ่ด้จ็ีการที�สู่มบัรูณ์แบับัของรัฐพูรรคการเม่องเดี้ยวั

ติอนนี � ระบัอบัการปกครองของนายสู่ีกำาลงัประเมินสู่มาชิื่กพูรรค
จีำานวัน 80 ล้านคนติามคะแนนการทด้สู่อบัติามควัามคดิ้ของนายสู่ี
 ติั �งแติเ่ด่้อนกนัยายน พู.ศ. 2562 นกัขา่วัจีะต้ิองผ่า่นการสู่อบัติาม
ควัามคิด้ของนายสู่ีในแอปฯ ปกแด้งบันสู่มาร์ทโฟนเพู่�อรักษาติำาแห้นง่
ของตินไว้ั ระบับัเครด้ิติสู่งัคมของจีีนที�จีะเสู่ร็จีสู่มบัรูณ์ใน พู.ศ. 2563 
ถู่อเป็นจีดุ้สู่งูสู่ดุ้ของการปฏิิบัตัิิติอ่ประชื่าชื่นทั �งห้มด้ของจีีนราวักบัั
เผ่ด้จ็ีการในโลกนิยายของจีอร์จี ออร์เวัลล์

พล.ทำ. วนิเซินต์่ ดบัเบลิย้.เอฟิ. เฉิน/สำำานกังานความมั�นคงแหง่ชุาต่ไิต้่หวนั

ไต้้หวัันเป็็นผู้้้นำ�ก�รต่้อสู้้้กับก�รบีบบังคัับจ�ก 
สู้�ธ�รณรัฐป็ระช�ชนจีนม�อย่่�งย่�วัน�น

การตอบโต้
ปฏิิบััติิการแผ่่ขยาย
อิิทธิิพล ขอิงจีีน

ผ



นอกจากน้ � พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นยังัม่�งมั�นท้ี่�จะใช้้วิธ้ีการผลิติ์ท้ี่�ที่นั
สมยััที่ั�วโลิกเพ่�อต์�ออายัข่องพรรคออกไปไม�ร้้จบ โดยัได้รับอิที่ธิีพลิจาก
คต์ติ์วักำาหนดที่างเศรษฐกิจจากลิทัี่ธิีมาร์กซ์์แลิะลิทัี่ธิีเลินิน นบัต์ั �งแต์�
นโยับายัเปิดประเที่ศของนายัเต์ิ �ง เส้�ยัวผิง ในช้�วงที่ศวรรษ 1980 (พ.ศ. 
2523-2532) พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นได้ปฏิิบตั์ิต์ามแนวที่างที่น่นิยัม
ของรัฐ ซ์่�งเป็นการสะสมความมั�งคั�งโดยัไม�สนใจกฎของเศรษฐกิจแบบ
ต์ลิาด เพ่�อวตั์ถุป่ระสงค์น้ � นายัส้ได้พยัายัามท้ี่�จะบรรลิก่ารกระที่ำาแบบ
มดัม่อช้กจำานวนหน่�งผ�านแผนการต์�าง ๆ เช้�น นโยับายัหน่�งแถุบหน่�งเส้น
ที่าง มาต์รฐาน พ.ศ. 2578 ของจ้น แลิะยัท่ี่ธีศาสต์ร์ระยัะยัาวอ่�น ๆ

นอกจากน้ � นายัส้ยังัพยัายัามรวบรวมท้ี่�มั�นในที่ะเลิจ้นใต้์อ้กด้วยั
 โดยัพยัายัามค�อยั ๆ ขยัายัพ่ �นท้ี่�ที่างอากาศ ไซ์เบอร์ แลิะอาร์กต์กิท้ี่�
เหมาะสม รวมที่ั �งยังัผลิกัดนัให้ม้การใช้้มาต์รฐานที่างเที่คโนโลิย้ัท้ี่�เป็น
ประโยัช้น์ต์�อจ้นในระดบันานาช้าต์ ิภายัใต้์การนำาของนายัส้ จ้นได้หลิ้ก
เลิ้�ยังระเบ้ยับท้ี่�อิงกบักฎเกณฑ์์ แลิะใช้้ประโยัช้น์จากการยัต่์กิารที่ำา
สงครามของต์ะวนัต์กเป็นเคร่�องม่อในการแก้ปัญหาความขดัแย้ัง

พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นได้ขยัายัอิที่ธิีพลิในต์�างประเที่ศ เพ่�อปลิก้
ฝัังความคดิเหน็ของประช้าช้นท้ี่�สนบัสนน่จ้นที่ั�วโลิกผ�านการลิงที่น่ใน
สถุาบนัวิจยัั องค์กรที่างสงัคม แลิะช้นช้ั �นนำาของประเที่ศอ่�น ๆ โดยัใช้้
สถุาบนัขงจ่�อ กลิยัท่ี่ธ์ีการโฆษณาช้วนเช่้�อระดบัสากลิท้ี่�ยิั�งใหญ�เปิดต์วั
ข่ �นใน พ.ศ. 2552 ขณะน้ �สถุาน้โที่รที่ศัน์กลิางของจ้นออกอากาศใน
ประเที่ศต์�าง ๆ อยั�างน้อยั 170 ประเที่ศในห้าภาษา ในขณะเด้ยัวกนั
 บริษัที่ด้านเที่คโนโลิย้ัท้ี่�รัฐเป็นผ้้ดำาเนินการ ซ์่�งรวมถุง่ หวัเว�ยั แซ์ด็ท้ี่อ้
 ซ้์อ้ ไออ้ซ้์ แลิะไฮวิช้นั ส�งออกอป่กรณ์เฝ้ัาระวงัไปยังัอาร์เจนต์นิา พม�า
 กมัพช้้า โมร็อกโก ฟิิลิปิปินส์ แอฟิริกาใต้์ ศร้ลิงักา สหรัฐอาหรับเอมิ
เรต์ส์ แลิะประเที่ศอ่�น ๆ อ้กที่ั �งหวัเว�ยัยังักำาลิงัต์ดิต์ั �งโซ์ลิช้้นัด้านความ
ปลิอดภยััในเม่องให้แก�ประเที่ศต์�าง ๆ มากกว�า 100 ประเที่ศ

ความพยัายัามในการโฆษณาช้วนเช่้�อของพรรคคอมมิวนิสต์์จ้น

ม้ประสทิี่ธิีภาพมากในลิาต์นิอเมริกา เอเช้้ยัต์ะวนัออกเฉ้ียังใต้์ แลิะ
แอฟิริกา แลิะม้ประสทิี่ธิีภาพน้อยัในต์ะวนัต์ก อยั�างน้อยัก็ในต์อนน้ �
 นอกจากน้ � พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นยังัได้เริ�มสงครามที่างความคดิใน
ระหว�างท้ี่�ที่ำาสงครามการค้ากบัสหรัฐฯ เพ่�อแกนอำานาจสง้สด่ การช้กัจง้
ผ้้ ม้สทิี่ธิี�เลิ่อกต์ั �งช้าวอเมริกนั แลิะลิทัี่ธิีช้าต์ินิยัมจ้น โดยัรายัการโที่รที่ศัน์
โฆษณาช้วนเช่้�อรายัการลิ�าสด่ในเด่อนกนัยัายัน พ.ศ. 2562 ได้เน้นยัำ �า
ถุง่ความอดที่นเชิ้งกลิยัท่ี่ธ์ีของจ้นแลิะการช้ะลิอต์วัของการเต์บิโต์ที่าง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ

องค์การสหประช้าช้าต์เิป็นอ้กหน่�งเวท้ี่พหภ่าค้ท้ี่�สำาคญั สำาหรับ
ความพยัายัามในการรณรงค์ด้านโครงสร้างพ่ �นฐานแลิะด้านความ
คดิของพรรคคอมมิวนิสต์์จ้น พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นได้สอดแที่รก
วตั์ถุป่ระสงค์ของโครงการหน่�งแถุบหน่�งเส้นที่างเข้าไปในเป้าหมายั
การพฒันาอยั�างยัั�งย่ันในท้ี่องถิุ�นขององค์การสหประช้าช้าต์ ิแลิะได้
เผยัแพร�ในเวบ็ไซ์ต์์ขององค์การสหประช้าช้าต์ ินายัจ้าว โฮ�วหลินิ แลิะ
นางหลิิ�ว ฟิาง ผ้้ ม้สญัช้าต์จ้ิน ได้รับเลิ่อกอ้กสมยััให้เป็นผ้้นำาสหภาพ
โที่รคมนาคมระหว�างประเที่ศแลิะองค์การการบนิพลิเร่อนระหว�าง
ประเที่ศต์ามลิำาดบั ใน พ.ศ. 2562 พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นประสบความ
สำาเร็จในการรักษาความเป็นผ้้นำาขององค์การอาหารแลิะการเกษต์ร
แห�งสหประช้าช้าต์ิผ�านสงครามลิก้ผสม โดยัข�าวกรองช้้ �ให้เหน็ว�า จ้น
ยักหน้ �หลิายัสบิล้ิานดอลิลิาร์สหรัฐให้แก�รัฐแอฟิริกา เพ่�อแลิกเปลิ้�ยันกบั
การถุอนต์วัผ้้สมคัร ก�อนลิงคะแนนเส้ยังในเด่อนมิถุน่ายัน พ.ศ. 2562 
พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นได้ขดัขวางการส่�อสารของผ้้สมคัรช้าวฝัรั�งเศส ซ์่�ง
ที่ำาให้รัฐบาลิฝัรั�งเศสต้์องต์ดิต์ั �งอป่กรณ์เข้ารหสั ในวนัลิงคะแนนเส้ยัง 
พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นไม�ยัอมให้ม้ความเส้�ยัง จง่ได้จดัเต์ร้ยัมการเดนิที่าง
ให้ผ้้ ม้สทิี่ธิีเลิ่อกต์ั �งท้ี่�สนบัสนน่จ้น แลิะผ้้สมคัรช้าวจ้นก็ช้นะการเลิ่อกต์ั �ง
ในรอบแรก

การประท้้วงในฮ่่องกง
ต์อนน้ � ผมอยัากจะเปลิ้�ยันไปกลิ�าวถุง่การที่ำาสงครามที่างความคิดของ
พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นต์�อการประท้ี่วงของฮ�องกง การส�งผ้้ ร้ายัที่ั �งหมด
ของฮ�องกงข้ามแดนไปยังัจ้นเป็นมหากาพย์ัการต์�อส้้ ท้ี่�ม้ผลิกระที่บต์�อ
ที่ั�วโลิกแลิะต์�อไต้์หวนั พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นได้เสนอเก้ยัรต์ยิัศระดบัช้าต์ิ
แก�นกัธีร่กิจท้ี่�ม้ช่้�อเส้ยังของฮ�องกงมาอยั�างยัาวนาน รวมถุง่ผ�านการแต์�ง
ต์ั �งให้เข้าไปในสภาประช้าช้นแห�งช้าต์แิลิกกบัการสนบัสนน่ที่างการ
เม่อง แลิะโดยัการจดัสรรส่�อให้อยั้�ภายัใต้์การค่้มครองของจ้น พรรค
คอมมิวนิสต์์จ้นได้ม่�งมั�นท้ี่�จะต์ดัโฆษณาหร่อกระที่ั�งใช้้ความร่นแรงอยั�าง
กลิ่�มอนัธีพาลิต์�อผ้้ ท้ี่�ปฏิิเสธีจะก้มหวัให้

สำานกังานประสานงานส�วนกลิางของพรรคคอมมิวนิสต์์จ้นในฮ�องกง
เป็นผ้้ควบคม่สำานกัพิมพ์คร่�งหน่�งของฮ�องกง แลิะจากเคร่อข�ายัน้ � ใน
ระยัะแรกของการประท้ี่วง พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นได้ม่�งเป้าไปท้ี่�การม้ส�วน
ร�วมของต์�างช้าต์ใินการจดัการความสมัพนัธ์ีข้ามช้�องแคบแลิะความ
สมัพนัธ์ีระหว�างไต้์หวนักบัสหรัฐฯ เพ่�อให้แน�ใจว�าการเปลิ้�ยันแปลิงอยั�าง
สนัต์ใินจ้นจะไม�เกิดข่ �น ซ์่�งเป็นท้ี่�น�าสงัเกต์ว�า ผ้้ประท้ี่วงได้ช้ป้้ายัขนาด
ใหญ�เร้ยักร้องความต์ายัของนายัส้ เม่�อวนัท้ี่� 27 กนัยัายัน พ.ศ. 2562 
พรรคคอมมิวนิสต์์จ้นมองว�า บที่บาที่ของรัฐสภาสหรัฐฯ ในการประท้ี่วง
ของฮ�องกงเป็นภยััคก่คามต์�อความมั�นคงของช้าต์ิ

นอกจากน้ � การประท้ี่วงท้ี่�สนบัสนน่ประช้าธิีปไต์ยัในฮ�องกง

เพื�อรัก่ษางานขีองตนไว� นัก่ข่ีาวชิาวจนีจะต�องใชิ�แอปพลเิคชัินขีองรัฐบัาลเพื�อผู่้านก่าร

สอบัความเขี�าใจเก่ี�ยวก่บััความคดิขีองนายสี จิ�นผู้งิ ประธานาธิบัดจีนี นอก่จาก่นี� แอปฯ 

ดงัก่ล่าวยงัตดิตามและประเมนิผู้ลสมาชิิก่พรรคคอมมวินิสต์จนีอกี่ด�วย  รอยเต่อร์
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เม่�อ พื่.ศ. 2562 ยงัเปิดเผู้ยจัดุออ่นข่องสำงครามที่างความคดิข่อง
พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันอ่กด้วย โดยกิจักรรมข่องผูู้้ประท้ี่วงในฮั่อ่งกงม่
ความย่ดหยุน่และล่�นไหลจันผูู้้สำงัเกต่การณ์ชุาวจ่ันบัางรายสำงสำยัวา่
 กองที่พัื่สำหรัฐฯ สำนบััสำนนุผูู้้ประท้ี่วงในฮั่อ่งกงด้วยความสำามารถึที่าง
โที่รคมนาคมแบับับัรอดแบันด์ ซึ่ึ�งข่า่วกรองแสำดงให้เหน็วา่ การประท้ี่วง
ข่องฮั่อ่งกงดเูหม่อนจัะใชุ้สำงครามท่ี่�ม่รูปแบับัท่ี่�แปลกใหมซ่ึ่ึ�งก่อให้เกิด
ผู้ลกระที่บัต่อ่มิต่ิที่างการเงิน การค้า กฎหมาย สำ่�อ และอดุมการณ์
 เม่�อเด่อนสำงิหาคม พื่.ศ. 2562 สำ่�อท่ี่�สำนบััสำนนุจ่ัน เชุน่ โอเรีัยนทลั
เดลินิวส์์ หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่ภาษาจ่ันในฮั่อ่งกง ยอมรับัวา่ ที่ั �งข่า่วกรองและ
โฆษณาชุวนเชุ่�อข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันในฮั่อ่งกงเข่่ยนออกมาแบับันก
แก้วนกข่นุที่อง การรณรงค์แบับันกแก้วนกข่นุที่องและใสำร้่ายป้ายสำ่ข่อง
พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันดเูหม่อนจัะเป็นจัริงต่ามข้่อกลา่วหาน่ �

ปฏิิบ้ติการต่อต้านืไต้หว้่ำนื 
มาดทู่ี่�ปฏิิบัตั่กิารแผู้ข่่ยายอิที่ธิ์พื่ลข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันต่อ่ไต้่หวนั
กนับ้ัาง นายสำ่ได้ชุ่ �แจังวา่ การฟ่ิ�นฟิปูระเที่ศจ่ันไมส่ำามารถึเกิดข่ึ �นได้
หากปราศจัากสำิ�งท่ี่�เร่ยกวา่การรวมดนิแดนท่ี่�เสำ่ยไปกลบััค่นมา นาย
สำ่กำาหนดเส้ำนต่ายไว้ท่ี่� พื่.ศ. 2592 สำำาหรับัการแก้ไข่ “ปัญหา” การ
ผู้นวกรวมไต้่หวนัแบับัเผู้ชิุญหน้า ปฏิิบัตั่กิารแผู้ข่่ยายอิที่ธิ์พื่ลข่องจ่ันต่อ่
ไต้่หวนั เป็นสำว่นสำำาคญัข่องลทัี่ธิ์เลนินแบับัดจิิัที่ลัข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่
จ่ัน ซึ่ึ�งสำามารถึกำาหนดแนวคดิภายใต้่อดุมการณ์ข่องพื่รรคและความ
มั�นคงข่องชุาต่ไิด้ โดยสำนุที่รพื่จัน์ข่องนายสำ่เก่�ยวกบััการต่อ่สำู้ ท่ี่�โรงเร่ยน
ศนูย์กลางพื่รรคในเด่อนกนัยายน พื่.ศ. 2562 ย่นยนัวา่สำิ�งน่ �เป็น
เร่�องสำำาคญั คำากลา่วข่องนายสำ่เปิดเผู้ยวา่ การอยูร่อดข่องพื่รรคม่ความ
สำำาคญัมากท่ี่�สำดุและเป็นสำิ�งจัำาเป็นอยา่งยิ�ง ซึ่ึ�งถ่ึอเป็นความแต่กต่า่งพ่ื่ �น
ฐานโดยนยัระหวา่งรัฐพื่รรคการเม่องเด่ยวข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันกบัั
ประเที่ศอ่�น ๆ ที่ั�วโลก

วนัน่ � นโยบัายเก่�ยวกบััไต้่หวนัข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันเป็นไปต่าม
คำากลา่วห้าแงม่มุข่องนายสำใ่นเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2562 ซึ่ึ�งบังการให้
เกิดการบ่ับับังัคบััที่างที่หารข่องกองที่พัื่ปลดปลอ่ยประชุาชุน การปลอ่ย
ให้ไต้่หวนัโดดเด่�ยวจัากโลกภายนอก การแที่รกซึ่มึและการบัอ่นที่ำาลาย
 ปฏิิสำมัพื่นัธ์์ระหวา่งแนวร่วม กิจักรรมที่างไซึ่เบัอร์ และการเผู้ยแพื่ร่ข้่อมลู
ท่ี่�บัดิเบ่ัอน โดยกิจักรรมที่ั �งหมดน่ �ได้รวมอยูใ่นกรอบัการโฆษณาชุวนเชุ่�อ
ข่องจ่ันท่ี่�ม่วตั่ถึปุระสำงค์เพ่ื่�อควบัคมุแนวคดิข่องไต้่หวนั โดยเฉพื่าะอยา่ง
ยิ�งในข่อบัเข่ต่ข่องการผู้นวกไต้่หวนัโดยปราศจัากการนองเลอ่ด ใน พื่.ศ. 
2561 พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้เปิดต่วัการณรงค์กำาจัดัรัฐวิสำาหกิจัท่ี่�คอ่น
ข้่างใหมเ่ร่ยกวา่ “เนมแฟิร์” ท่ี่�พื่ยายามข่จัดัร่องรอยข่องอธิ์ปไต่ยที่ั �งหมด
ข่องไต้่หวนั โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในภาคเอกชุนและกบััองค์กรนอกภาครัฐ

ในสำว่นข่องยศต่ำาแหนง่ในกองที่พัื่ การบ่ับับังัคบััที่างที่หารระยะ
สำั �นข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันต่อ่ไต้่หวนัที่ำาให้เกิดองค์ประกอบัด้านการ
นกึคดิในที่นัท่ี่ใน พื่.ศ. 2562 นกัวิชุาการชุาวจ่ันสำองคนได้เดนิที่างไป
เย่อนแคลฟิิอร์เน่ยในเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2562 เพ่ื่�อพื่บัปะกบััอด่ต่
เจ้ัาหน้าท่ี่�ข่า่วกรองสำหรัฐฯ เพ่ื่�อถ่ึายที่อดแผู้นสำร้างความเป็นปึกแผู้น่
ข่องนายสำ่ภายใน พื่.ศ. 2565 ต่ามท่ี่�เวิลด์เจัอร์ันลั หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่จ่ันใน
ต่า่งประเที่ศระบัเุม่�อเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2562 นกัวิชุาการที่ั �งสำอง
เปิดเผู้ยวา่ นายสำ่จัะที่ำางานร่วมกบััรัสำเซ่ึ่ย อิหร่าน และเกาหล่เหน่อ ใน
การประสำานงานสำถึานการณ์ในต่ะวนัออกกลางและเอเชุ่ยต่ะวนัออก

เฉ่ยงเหน่อ เพ่ื่�อจัำากดัการแที่รกแซึ่งกองกำาลงัข่องสำหรัฐฯ ในเร่�องไต้่หวนั
 ในข่ณะนั �น แผู้นการดงักลา่วดเูหม่อนเป็นการหลอกลวงและไร้มลูเหตุ่
ที่า่มกลางสำงครามการค้าข่องจ่ันกบััสำหรัฐฯ แต่ก่ลบัักลายเป็นวา่ ใน
 พื่.ศ. 2562 แผู้นการข่องนายสำ่ไมใ่ชุเ่ร่�องท่ี่�ไร้มลูเหต่ ุในรัสำเซ่ึ่ย เคร่�อง
บันิทิี่ �งระเบัดิท่ี่ย-ู95 ได้บันิวนรอบัพ่ื่ �นท่ี่�หลกัข่องไต้่หวนัเป็นครั �งแรกเม่�อ
วนัท่ี่� 20 มิถึนุายน

อากาศยานข่องกองที่พัื่อากาศกองที่พัื่ปลดปลอ่ยประชุาชุนและ
รัสำเซ่ึ่ยร่วมกนัลาดต่ระเวนที่ะเลจ่ันต่ะวนัออกเม่�อวนัท่ี่� 23 กรกฎาคม
 พื่.ศ. 2562 เม่�อเด่อนต่ลุาคม พื่.ศ. 2562 เกาหล่เหน่อได้ดำาเนินการ

ที่ดสำอบัข่่ปนาวธุ์พิื่สำยัสำั �นและข่่ปนาวธุ์ทิี่ �งต่วัต่ิดเร่อดำานำ �าจัำานวน 11 ลกู
 และหลงัจัากการโจัมต่่โรงกลั�นนำ �ามนัซึ่าอดุ่อาระเบ่ัยในเด่อนกนัยายน
 พื่.ศ. 2562 อิหร่านได้ประกาศการฝึกที่หารร่วมกบััจ่ันและรัสำเซ่ึ่ยใน
มหาสำมทุี่รอินเด่ยต่ะวนัต่ก ที่ั �งน่ � บัที่บัาที่ข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันยงัคง
ไมชุ่ดัเจัน แต่ม่่บัางอยา่งท่ี่�คล้ายคลงึกบััแผู้นข่องนายสำ่

การบีบบ้งค้บระยะยาว่ำ 
พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้ดำาเนินการปฏิิสำมัพื่นัธ์์และการแที่รกซึ่มึกบััแนว
ร่วมในไต้่หวนัมานานหลายที่ศวรรษ โดยม่การต่ดิต่อ่กนัอยา่งกว้างข่วาง
และแนน่แฟ้ินบันเกาะข่องเรา พื่รรคคอมมิวนิสำต์่ได้พื่ฒันาเคร่อข่า่ยท่ี่�
สำมบัรูณ์ข่องรัฐบัาลท้ี่องถิึ�นที่ั�วชุอ่งแคบัแหง่น่ � โดยม่การสำร้างรากฐาน
ความสำมัพื่นัธ์์อยา่งกว้างข่วางในธ์รุกิจั สำ่�อ และต่วัแที่นกึ�งที่างการใน
ไต้่หวนัจัำานวน 24 แหง่ บัางคนได้ม่สำว่นร่วมในกิจักรรมนอกเหน่อจัาก
ภารกิจัท่ี่�ระบัไุว้อยา่งเปิดเผู้ย ม่องค์กรและพื่รรคการเม่องท่ี่�สำนบััสำนนุจ่ัน
อยา่งน้อย 22 แหง่ และเราพื่บัวา่องค์กรและพื่รรคจัำานวนมากเหลา่นั �น
ม่สำว่นเก่�ยวข้่องกบััองค์กรอาชุญากรรม เพ่ื่�อข่ยายเคร่อข่า่ยไปยงัหนว่ย
งานท้ี่องถิึ�น นกัธ์รุกิจัไต้่หวนัในจ่ันแผู้น่ดนิใหญ่ และสำำานกัข่า่วไต้่หวนั

นัก่ศ่ก่ษาฮ่องก่งและผู้้�สนับัสนุนไต�หวนัถอืป� ายทัี�เขียีนว่า “ไต�หวนัสนับัสนุนฮ่องก่ง” 

และ “ไม่เอาก่ารส่งผู้้�ร� ายขี�ามแดนไปยงัจนี” นอก่สภูานิตบิััญญตัใินก่รุงไทัเป เมื�อเดอืน

มถุินายน พ.ศ. 2562 ก่ารประทั�วงต่อต�านรัฐบัาลในฮ่องก่งต่อก่ฎหมายส่งผู้้�ร� ายขี�ามแดน

มกี่ารก่ระจายข่ีาวไปทัั�วในไต�หวนั 

ดแิอสำโซึ่ซึ่เิอที่เต่ด็ เพื่รสำ



38 IPD FORUMFORUM

ในที่างกลบัักนั กิจักรรมที่างไซึ่เบัอร์ข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันเป็น
ภยัคกุคามท่ี่�กำาลงัจัะเกิดข่ึ �นกบััไต้่หวนั กองกำาลงัไซึ่เบัอร์เจัาะระบับั
ข้่อมลูหลกัประกนัสำขุ่ภาพื่ข่องไต้่หวนัได้สำำาเร็จัราว พื่.ศ. 2553 เพ่ื่�อใชุ้
ข้่อมลูด้านประชุากรท่ี่�สำำาคญัเก่�ยวกบััโครงสำร้างประชุากรข่องไต้่หวนั

ต่ั �งแต่เ่ด่อนกรกฎาคม พื่.ศ. 2559 ถึึงเด่อนกรกฎาคม พื่.ศ. 
2562 กองกำาลงัไซึ่เบัอร์ข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้โจัมต่่ไต้่หวนั
มากกวา่ 21,000 ครั �ง โดยมุ่งเป้าไปท่ี่�การป้องกนัประเที่ศ การต่า่ง
ประเที่ศ การให้บัริการในต่า่งประเที่ศ การให้บัริการที่างการแพื่ที่ย์
 สำถึาบันัที่างที่ะเล และสำถึาน่ดบััเพื่ลิง การโจัมต่่หลายครั �งดำาเนินการ
ผู้่านสำถึาน่ถ่ึายที่อด โดยการโจัมต่่ที่างไซึ่เบัอร์เก่อบั 300 ครั �งที่ั�วโลก
ระหวา่งเด่อนมกราคมถึึงกรกฎาคม พื่.ศ. 2562 เป็นฝ่ม่อแฮั่กเกอร์
ข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ัน

พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้ปลกูฝังอิที่ธิ์พื่ลต่อ่สำ่�อไต้่หวนัมาอย่าง
ยาวนาน และนบััต่ั �งแต่ ่พื่.ศ. 2558 พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้พื่ยายาม
ท่ี่�จัะม่สำว่นร่วมอย่างมากกบััสำ่�อไต้่หวนัในการประชุมุสำดุยอดสำ่�อข้่าม
ชุ่องแคบั ในเด่อนพื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2562 การประชุมุสำดุยอดครั �งน่ �
เป็นการรวมต่วักนัข่องต่วัแที่นผูู้้บัริหารจัากหนงัสำ่อพิื่มพ์ื่คอมมิวนิสำต์่
 สำถึาน่โที่รที่ศัน์และวิที่ย ุเว็บัไซึ่ต์่ข่่าวและอตุ่สำาหกรรมสำิ�งพิื่มพ์ื่ และ

สำำานกัข่่าวไต้่หวนัจัำานวน
 80 ราย ซึ่ึ�งม่วตั่ถึปุระสำงค์
เพ่ื่�อผู้กูข่าดการรับัรู้ข่องผูู้้ชุม
ไต้่หวนั

แม้วา่ความพื่ยายาม

ข่องจ่ันในการสำร้างความสำั�นคลอนแก่ความคิดเห็นข่องประชุาชุน
ในไต้่หวนัอาจัได้ผู้ลในบัางกรณ่ แต่ก็่ล้มเหลวในการที่ำาลายอำานาจั
อธิ์ปไต่ยและเอกลกัษณ์ข่องชุาต่ิ ผู้ลสำำารวจัท่ี่�เผู้ยแพื่ร่โดยสำภากิจัการ
แผู้่นดินใหญ่ไต้่หวนัเม่�อเด่อนพื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2562 แสำดงให้เห็น
วา่ ร้อยละ 86 ข่องผูู้้ต่อบัแบับัสำอบัถึามคดัค้านสำิ�งท่ี่�เร่ยกวา่สำตู่รหนึ�ง
ประเที่ศสำองระบับั และร้อยละ 78.5 สำนบััสำนนุที่างการไต้่หวนัในการ
แก้ต่า่งให้สำถึาบันัเสำร่นิยมประชุาธิ์ปไต่ย ผู้ลสำำารวจัอ่กฉบับััหนึ�งข่อง
มหาวิที่ยาลยัแห่งชุาต่ิเจิั �งจ่ั �อแสำดงให้เห็นวา่ ร้อยละ 40.3 เล่อกท่ี่�จัะ
รักษาสำถึานภาพื่และความเป็นเอกราชุ ในข่ณะท่ี่�ม่เพ่ื่ยงร้อยละ 3.7 
เล่อกท่ี่�จัะรักษาสำถึานภาพื่และการรวมประเที่ศในภายหลงั

ที่ั �งน่ � พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้เข้่ามาแที่รกแซึ่งการเลอ่กต่ั �งข่องไต้่หวนั
นบััต่ั �งแต่ท่ี่ศวรรษ 1990 (พื่.ศ. 2533-2542) วกิฤต่ชุอ่งแคบัไต้่หวนั
ใน พื่.ศ. 2538-2539 ม่วตั่ถึปุระสำงค์เพ่ื่�อข่ม่ขู่ผูู่้้ ม่สำทิี่ธิ์เลอ่กต่ั �งก่อน
การเลอ่กต่ั �งประธ์านาธิ์บัด่โดยต่รงครั �งแรก กองกำาลงัไซึ่เบัอร์ข่องพื่รรค
คอมมิวนิสำต์่จ่ันได้เจัาะเข้่าไปในสำำานกังานหาเสำย่งข่องพื่รรคการเม่อง
ใหญ่ ๆ ในชุว่งการเลอ่กต่ั �ง พื่.ศ. 2551 สำำาหรับัการเลอ่กต่ั �งข่องไต้่หวนั
ใน พื่.ศ. 2561 และ 2563 พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันได้จัดัต่ั �งหนว่ยเฉพื่าะ
กิจัหลายแผู้นกข่ึ �นเม่�อปลาย พื่.ศ. 2560 เพ่ื่�อประเมินการเลอ่กต่ั �ง
 จัดัหาเงินที่นุแก่พื่รรคท่ี่�อยูฝ่่ายจ่ัน และสำนบััสำนนุกลุม่คูส่ำมรสำแผู้น่ดนิ
ใหญ่ นอกจัากน่ � หนว่ยเฉพื่าะกิจัดงักลา่วยงัได้ให้ที่นุสำนบััสำนนุพิื่ธ่์กร
ที่อล์คโชุว์และนกัเข่่ยนเวบ็ัไซึ่ต์่ในระดบััภมิูภาคอ่กด้วย

ใน พื่.ศ. 2561 กองกำาลงัสำนบััสำนนุยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ข่องกองที่พัื่ปลด
ปลอ่ยประชุาชุนได้รับัมอบัหมายให้ประสำานงานโฆษณาชุวนเชุ่�อ
 สำำานกังานกิจัการไซึ่เบัอร์และไต้่หวนั ต่ลอดจันแผู้นกแนวร่วม เพ่ื่�อ
ดำาเนินการสำงครามที่างความคดิในการควบัคมุความคดิเหน็ข่อง
ประชุาชุนในไต้่หวนั โดยได้รับัมอบัหมายจัากสำว่นท่ี่�เร่ยกวา่ คณะ
กรรมาธิ์การความมั�นคงแหง่ชุาต่กิลางข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ัน รัฐบัาล
จ่ันได้พื่ฒันาสำิ�งท่ี่�เร่ยกวา่ สำ่�อสำว่นบัคุคล หร่อสำ่�อสำงัคมออนไลน์อยา่ง
ท่ี่�เราเร่ยกกนั เพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่ข้่อความวิด่โอบันยทูี่บูั ระดมกำาลงัจัากผูู้้
เข่่ยนโพื่สำต์่บันอินเต่อร์เน็ต่และระบับัการสำนที่นาอตั่โนมตั่เิพ่ื่�อถึลม่
การสำนที่นา นอกจัากน่ � พื่วกเข่ายงัที่ำางานร่วมกบัับัริษัที่เที่คโนโลย่
สำารสำนเที่ศข่องจ่ันเพ่ื่�อระบัปุระเดน็ท่ี่�ต้่องการ ประเมินการชุกัจังู และ
ปรับัเปล่�ยนกลยทุี่ธ์์ต่ามความเหมาะสำม อ่กที่ั �งยงัใชุ้สำ่�อท่ี่�สำนบััสำนนุจ่ัน
และผูู้้ ม่ชุ่�อเสำ่ยงบันอินเที่อร์เน็ต่ในไต้่หวนัในการกระจัายข้่อความข่อง
พื่รรคคอมมิวนิสำต์่จ่ันบันเฟิซึ่บัุ�ก ที่วิต่เต่อร์ ไลฟ์ิ และสำ่�อสำงัคมออนไลน์
อ่�น ๆ กิจักรรมเหลา่น่ �ถ่ึอเป็นรูปแบับัหร่อแนวโน้มใหมข่่องสำงครามที่าง
ความคดิข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่ต่อ่ไต้่หวนั ซึ่ึ�งท้ี่าที่ายข่่ดความสำามารถึ
ในการต่อบัสำนองข่องไต้่หวนั

การรเิริ�มืการต่อต้านืในืประเทั้ศ 
มาดทู่ี่�ความพื่ยายามในต่า่งประเที่ศข่องไต้่หวนักนับ้ัาง เพ่ื่�อรับัผิู้ดชุอบั
ต่อ่ชุะต่ากรรมข่องไต้่หวนั นางไชุ ่อิงเหวิน ประธ์านาธิ์บัด่ไต้่หวนั ได้
เสำนอแนวที่างในการต่อ่ต้่านรูปแบับัข่องพื่รรคคอมมิวนิสำต์่ในเด่อน
ม่นาคม พื่.ศ. 2562 เพ่ื่�อต่อ่ต้่าน “หนึ�งประเที่ศสำองระบับั” ในมิต่ติ่า่ง ๆ 
ในข่อบัเข่ต่ด้านกฎหมาย ฝ่ายบัริหารงานข่องนางไชุไ่ด้ที่บัที่วนกฎหมาย
ท่ี่�ครอบัคลมุ 11 ฉบับััและระเบ่ัยบัข้่อบังัคบััประมาณ 134 ฉบับััท่ี่�
ควบัคมุการปฏิิสำมัพื่นัธ์์ระหวา่งจ่ันแผู้น่ดนิใหญ่กบััไต้่หวนั รวมที่ั �งได้

นางไช่ิ องิเหวนิ ประธานาธิบัดี

ไต�หวนั ก่ล่าวระหว่างก่ารประชุิม

ประจำาปีขีองหอก่ารค�าอเมริก่นัทัี�

ก่รุงไทัเป เมื�อเดอืนพฤศจกิ่ายน พ.ศ. 

2562  รอยเต่อร์

ผู้้�สนับัสนุนนางไช่ิ องิเหวนิ ประธานาธิบัดไีต�หวนั ให�ก่ำาลงัใจขีณะนางไช่ิเริ�มหา

เสียงในก่ารเลอืก่ตั�งครั�งใหม่ในก่รุงไทัเป เมื�อวนัทัี� 17 พฤศจกิ่ายน พ.ศ. 2562  

ดแิอสำโซึ่ซึ่เิอที่เต่ด็เพื่



กำำ�หนดและทำำ�กำ�รแก้ำไขเพ่ิ่�มเติ่มในส่ว่นท่ำ�จำำ�เป็็น เช่น่ กำ�รขย�ยขอบเขติ
และคำำ�จำำ�กำดัคำว�มในกำฎหม�ยอ�ญ�ว�่ด้วยกำ�รก่ำอกำบฏ รวมถึงึกำ�ร
ป็กำป้็องข้อมลูทำ�งเทำคำโนโลย่ท่ำ�ละเอ่ยดออ่นในกำ�รทำำ�ง�นด้�นข�่วกำรอง
ระดบัป็ระเทำศ และเพ่ิ่�มกำ�รลงโทำษส่ำ�หรับกำ�รละเม่ดกำฎหม�ยดงักำล�่ว

ในส่ว่นของกำ�รแทำรกำซึมึและกำ�รแทำรกำแซึงจำ�กำพิ่รรคำคำอมม่วน่ส่ต์ิ
จ่ำนในกำ�รเลือกำติั �งของไต้ิหวนั ส่ำ�นกัำง�นคำว�มมั�นคำงแหง่ช่�ติไ่ต้ิหวนัได้
จำดัติั �งหนว่ยเฉพิ่�ะก่ำจำท่ำ�บรูณ�กำ�รกำบัองค์ำกำรข�่วกำรอง เพืิ่�อติรวจำส่อบ
ธุรุกำรรมทำ�งกำ�รเง่นใต้ิด่นทำั�วช่อ่งแคำบ รวมถึงึกำ�รพิ่นนัท้ำองถ่ึ�น กำ�ร
ลกัำลอบขนอ�วธุุและย�เส่พิ่ติด่ คำว�มรุนแรงท่ำ�เก่ำ�ยวข้องกำบักำลุม่อนัธุพิ่�ล
 และก่ำจำกำรรมท่ำ�ผ่ิดป็กำติ่ของผิู้ม�เยือนช่�วติ�่งช่�ติบ่�งร�ย นอกำจำ�กำน่ �
 ทำ�งกำ�รไต้ิหวนัยงัได้จำดัติั �งส่�มเหล่�ยมหุ้มเกำร�ะส่ำ�หรับคำว�มมั�นคำงทำ�ง
ไซึเบอร์ โดยบรูณ�กำ�รกำบัฝ่่�ยบร่ห�รคำณะมนติร่คำว�มมั�นคำงแหง่ช่�ติ่
 คำณะกำรรมกำ�รกำ�รส่ื�อส่�รแหง่ช่�ติ ่และส่ำ�นกัำง�นคำว�มมั�นคำงแหง่ช่�ติ่
ไต้ิหวนัท่ำ�รับผ่ิดช่อบในกำ�รเตืิอนภัยัลว่งหน้� และร่วมมือกำบักำระทำรวง
กำล�โหม ติำ�รวจำ ส่ำ�นกัำง�นส่ืบส่วนส่อบส่วน ติลอดจำนพิ่นัธุม่ติรระหว�่ง
ป็ระเทำศในกำ�รติรวจำจำบัส่ถึ�น่ถ่ึ�ยทำอด

ในแงข่องม�ติรกำ�รติอบโต้ิด้�นข้อมลู ขณะน่ �หนงัส่ือพ่ิ่มพ์ิ่บ�งฉบบั
ม่กำ�รจำดัทำำ�คำอลมัน์เพืิ่�อช่่ �แจำงว�่ข�่วใดบ้�งท่ำ�เป็็นเพ่ิ่ยงแคำข่�่วลือ ทำั �งน่ �
 ระบบรักำษ�คำว�มมั�นคำงป็ลอดภัยัระบขุ้อมลูน่ �และส่ง่ติอ่ไป็ยงัเจ้ำ�หน้�ท่ำ�
ท่ำ�เหม�ะส่มเพืิ่�อรับมือกำบัเรื�องดงักำล�่วแล้ว เพืิ่�อเพ่ิ่�มคำว�มติระหนกัำของ
ป็ระช่�ช่น เจ้ำ�หน้�ท่ำ�ของเร�จำงึได้ร่วมมือกำบัภั�คำเอกำช่นในกำ�รแนะนำ�
โป็รแกำรมส่ื�ออ่นเทำอร์เน็ติเก่ำ�ยวกำบัข้อมลูท่ำ�ไมถ่ึกูำต้ิองและข�่วป็ลอม 

การสนัับสนุันัท่ี่�ม่ีความีเห็็นัเด่ียวกันั 
เมื�อกำล�่วเช่น่น่ �แล้ว ไต้ิหวนัก็ำยงัม่ส่่�งท่ำ�ต้ิองทำำ�อ่กำม�กำม�ย เร�ซึ�บซึึ �งใน
กำ�รส่นบัส่นนุของม่ติรป็ระเทำศท่ำ�ม่คำว�มเหน็เด่ยวกำนัทำั�วโลกำ โดยเฉพิ่�ะ
อย�่งย่�งส่หรัฐฯ ทำั �งน่ � ส่หรัฐฯ ได้ผิ�่นพิ่ระร�ช่บญัญตัิก่ำ�รเดน่ทำ�งไต้ิหวนั 
พิ่.ศ. 2561 พิ่ระร�ช่บญัญตัิก่ำ�รรับป็ระกำนัไต้ิหวนั พิ่.ศ. 
2562 และพิ่ระร�ช่บญัญตัิ่ไทำเป็ พิ่.ศ. 2563 ในร�ยง�นกำลยทุำธ์ุอ่น
โดแป็ซึฟ่่ิกำฉบบัแรกำของกำระทำรวงกำล�โหมส่หรัฐฯ เมื�อเดือนกำรกำฎ�คำม
 พิ่.ศ. 2562 ไต้ิหวนัม่ลกัำษณะเป็็นพิ่นัธุม่ติรท่ำ�ม่ผิลป็ระโยช่น์ท่ำ�ส่ำ�คำญั
ติอ่กำรอบกำ�รฝึ่กำอบรมและคำว�มร่วมมือระดบัโลกำของส่หรัฐฯ ท่ำ�จำดักำ�ร
โดยส่หรัฐฯ และไต้ิหวนัได้ส่ร้�งคำว�มก้ำ�วหน้�อย�่งน�่ป็ระทำบัใจำ ซึึ�ง
ล�่ส่ดุได้ดงึดดูญ่�ป็ุ่ น ส่ว่เดน และป็ระเทำศอื�น ๆ ให้เข้�ร่วม นอกำจำ�กำน่ �
 ไต้ิหวนัยงัได้รับเช่่ญให้เข้�ร่วมแนวร่วมท่ำ�นำ�โดยส่หรัฐฯ เพืิ่�อติอ่ต้ิ�นไอ
ซึส่่ ทำำ�เน่ยบข�วเร่ยกำร้องให้ป็ระท้ำวงรัฐบ�ลจ่ำนจำ�กำกำ�รเป่็ดติวั “เนมแฟิร์” 
ท่ำ�ใช้่บ่บบงัคำบัป็ระช่�คำมน�น�ช่�ติใ่ห้เข้�ร่วมในหลกัำกำ�รจ่ำนเด่ยว

เร�ชื่�นช่มจำดุยืนของรัฐบ�ลส่หรัฐฯ เป็็นพ่ิ่เศษ เก่ำ�ยวกำบักำ�รป้็องกำนั
ป็ระเทำศของไต้ิหวนัท่ำ�แส่ดงให้เหน็โดยกำ�รข�ยรถึถึงัรบ เอม็1เอ2 เอบ 
ร�มส์่ และเคำรื�องบน่ขบัไล ่เอฟิ-16ว่ เมื�อเร็ว ๆ น่ �

ทำ�งกำ�รส่หรัฐฯ ได้แบง่ปั็นข้อมลูกำบัไต้ิหวนัเก่ำ�ยวกำบัเทำคำโนโลย่ท่ำ�
ป็ระเทำศติ�่ง ๆ ใช้่ในกำ�รแทำรกำแซึงกำ�รเลือกำติั �งกำล�งส่มยัของส่หรัฐฯ
 ใน พิ่.ศ. 2561 ติอ่ม�ในเดือนติลุ�คำม พิ่.ศ. 2562 ผิู้ เช่่�ยวช่�ญช่�ว
องักำฤษได้รับเช่่ญให้เด่นทำ�งไป็ไต้ิหวนั เพืิ่�อป็ระช่มุเช่่งป็ฏ่บตัิก่ำ�รและ
แบง่ปั็นแนวทำ�งท่ำ�ส่มดลุของส่หร�ช่อ�ณ�จำกัำรในกำ�รติอ่ต้ิ�นข้อมลูเทำจ็ำ

ส่ำ�หรับอน�คำติ ถืึอว�่เป็็นเรื�องย�กำม�กำขึ �นส่ำ�หรับไต้ิหวนัท่ำ�จำะ
อยูร่อดด้วยตินเอง เนื�องจำ�กำภัยัคำกุำคำ�มของลทัำธุ่เลน่นยคุำดจ่่ำทำลัของ

พิ่รรคำคำอมม่วน่ส่ต์ิจ่ำนท่ำ�เพ่ิ่�มขึ �นเรื�อย ๆ และคำว�มเร่งดว่นในกำ�รส่ร้�ง
เอกำภั�พิ่ท่ำ�ส่มบรูณ์ซึึ�งเร่�มป็ร�กำฏขึ �น จำ�กำกำ�รรับรู้ทำ�งคำว�มคำด่ท่ำ�ม่ติอ่กำ�ร
ส่นบัส่นนุของส่หรัฐฯ นบัว�่เป็็นเรื�องท่ำ�คำวรพ่ิ่จำ�รณ�ว�่ ป็ระเทำศไต้ิหวนั
และป็ระเทำศท่ำ�ม่คำว�มเหน็เด่ยวกำนัก่ำอติั �งพิ่นัธุม่ติรระหว�่งภัมู่ภั�คำด้�น
คำว�มมั�นคำงทำ�งไซึเบอร์เพืิ่�อติอ่สู่้กำบัข้อมลูน่ � ซึึ�งเร�ส่�ม�รถึแบง่ปั็น
ข้อมลูและข้อมลูเตืิอนภัยัลว่งหน้�อื�น ๆ ท่ำ�เก่ำ�ยวข้องได้

โดยวตัิถึปุ็ระส่งค์ำของพิ่นัธุไมติร่น่ �คืำอเพืิ่�อป็กำป้็องเส่ร่ภั�พิ่ในกำ�รพิ่ดู
และส่ำ�รวจำกำฎระเบ่ยบของก่ำจำกำรรมทำ�งอ่นเทำอร์เน็ติ  ในฐ�นะส่ว่นหนึ�ง
ของยทุำธุศ�ส่ติร์อ่นโดแป็ซึฟ่่ิกำ ส่หรัฐฯ และไต้ิหวนัอ�จำพ่ิ่จำ�รณ�ลงน�ม
ในบนัทำกึำคำว�มเข้�ใจำร่วมว�่ด้วยกำ�รติอ่สู่้กำบัข้อมลูเทำจ็ำ เนื�องจำ�กำไต้ิหวนั
เป็็นเขติท่ำ�ม่กำ�รติอ่สู่้ติ�มเวล�จำร่ง

ซึึ�งก่ำจำกำรรมของพิ่รรคำคำอมม่วน่ส่ต์ิจ่ำนและป็ระส่บกำ�รณ์ด้�นกำล�โหม
ของไต้ิหวนัส่�ม�รถึเป็็นข้อมลูอ้�งอ่งท่ำ�ม่คำณุคำ�่ส่ำ�หรับโลกำเส่ร่ได้
 นอกำจำ�กำน่ � เร�ยงัส่�ม�รถึขย�ยคำว�มส่�ม�รถึในกำ�รทำำ�ง�นทำ�งคำว�ม
คำ่ดร่วมกำนัระหว�่งเร�ได้อ่กำด้วย เช่น่ ผิ�่นข้อติกำลงกำ�รค้ำ�เส่ร่แบบ
ทำว่ภั�ค่ำระหว�่งส่หรัฐฯ กำบัไต้ิหวนั คำว�มร่วมมือระหว�่งส่ถึ�น่โทำรทำศัน์
ส่�ธุ�รณะของไต้ิหวนักำบัเอช่บ่โอท่ำ�ม�กำขึ �น หรือบทำบ�ทำท่ำ�เพ่ิ่�มขึ �นของ
ไต้ิหวนัใน ซีีเอ็็นเอ็็น ฮีีโร่่ส์์ เป็็นต้ิน

ในเดือนม่น�คำม พิ่.ศ. 2562 น�งไช่ ่อ่งเหว่น ป็ระธุ�น�ธุ่บด่ไต้ิหวนั
 ได้ป็ระกำ�ศหน้�ท่ำ�ของตินในกำ�รเผิช่่ญหน้�กำบัภัยัคำกุำคำ�มด้�นคำว�ม
มั�นคำงของช่�ติย่คุำใหม ่และรักำษ�ทำ�งเลือกำส่ำ�หรับคำนรุ่นใหมข่องไต้ิหวนั
ในอน�คำติ จำ�กำนั �นน�งไช่ก่ำำ�ช่บัว�่ กำญุแจำส่ำ�คำญัส่ำ�หรับกำ�รพิ่ฒัน�
คำว�มส่มัพิ่นัธ์ุระหว�่งจ่ำนแผิน่ดน่ใหญ่กำบัไต้ิหวนัอย�่งส่นัติคื่ำอกำ�รส่ร้�ง
ป็ระช่�ธุ่ป็ไติยของจ่ำน คำำ�กำล�่วน่ �แส่ดงให้เหน็ว�่ เอกำลกัำษณ์ของไต้ิหวนั
เป็็นแรงบนัด�ลใจำในกำ�รส่ร้�งป็ระช่�ธุ่ป็ไติยของจ่ำนและเป็็นองค์ำป็ระกำอบ
ส่ำ�คำญัในกำ�รติอบส่นองติอ่ป็ฏ่บตัิก่ำ�รแผิข่ย�ยอ่ทำธุ่พิ่ลของจ่ำนติอ่ไต้ิหวนั
 ซึึ�งมั�นใจำได้ว�่ ในระหว�่งดำ�รงติำ�แหนง่รัฐมนติร่ช่ว่ยว�่กำ�รกำระทำรวง
กำล�โหมส่หรัฐฯ น�ยแรนด่ � ช่ไรเวอร์ ซึึ�งล�ออกำจำ�กำกำระทำรวงกำล�โหม
ส่หรัฐฯ เมื�อเดือนธุนัว�คำม พิ่.ศ. 2562 ได้ยืนยนัว�่ ส่หรัฐฯ จำะยงัคำง
ให้คำว�มช่ว่ยเหลือไต้ิหวนัในกำ�รรักำษ�ส่ถึ�นะท่ำ�เป็็นเอกำลกัำษณ์ติอ่ไป็  o

วััตถุุประสงค์์ของพัันธไมตรีน้ 
คื์อเพ่ัอปกป้องเสรีภาพัใน 
การพูัดและสำารวัจกฎระเบีียบี 
ของกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต

พล.ท. วิินเซนต์์ ดับัเบลิยู.ูเอฟ. เฉิิน เป็็นรองผูู้�อำ�นวิยูก�รสำำ�นกัง�นควิ�มมั�นคงแห่ง่ช�ต์ไิต์�ห่วินั
 บทควิ�มน้ �ต์ดััทอนม�จ�กก�รนำ�เสำนอ “สำถ�นะอนัเป็็นเอกลกัษณ์์จะไมถ่กูทำ�ล�ยู: ป็ฏิิบตั์กิ�รแผู้ข่ยู�ยู
อิทธิิพลของพรรคคอมมิวินิสำต์์ต์อ่ไต์�ห่วินั” เม่�อวินัท้� 15 ต์ลุ�คม พ.ศ. 2562 ในก�รป็ระชมุวิิช�ก�รดั��น
กล�โห่มและควิ�มมั�นคงของจ้นป็ระจำ�ป้็ ครั �งท้� 9 ของมลูนิธิิเจมส์ำท�วิน์ ซ่�งจดััข่ �นท้�มลูนิธิิค�ร์เนก้เพ่�อ
สำนัต์ภิ�พระห่วิ�่งป็ระเทศ ในกรุงวิอชิงต์นั ด้ั.ซ้. โดัยูม้ก�รเร้ยูบเร้ยูงเน่ �อห่�เพ่�อให่�เห่ม�ะสำมกบัก�รนำ� 
เสำนอของฟอรัมั
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นวคดิข่องภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และเปิดกว้างกำาลงัได้
รับัการสำนบััสำนนุจัากที่ั�วโลก ม่หลายประเที่ศมากข่ึ �นเร่�อย ๆ 
ท่ี่�สำนบััสำนนุแนวคดิท่ี่�วา่ภมิูภาคท่ี่�เจัริญรุ่งเร่อง สำงบั และ

มั�นคงนั �นสำอดคล้องกบัักลยทุี่ธ์์ระดบััชุาต่ขิ่องประเที่ศเหลา่นั �นเอง
 ความร่วมม่อและโครงการท่ี่�กำาลงัเกิดข่ึ �นในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกกบัั
ประเที่ศต่า่ง ๆ เชุน่ แคนาดา ฝรั�งเศสำ และสำหราชุอาณาจักัร ล้วนมุง่
หมายท่ี่�จัะที่ำาให้ภมิูภาคน่ �เจัริญเต่บิัโต่ที่างเศรษฐกิจัและการเม่อง “เป็น
ครั �งแรกท่ี่�ม่การชุ่�นชุมอยา่งจัริงใจั จัากการท่ี่�ศนูย์กลางข่องดลุอำานาจั
ได้เปล่�ยนจัากมหาสำมทุี่รแอต่แลนต่กิไปสำูอิ่นโดแปซึ่ฟิิิก” นายกาสำ่ เรา
 ประธ์านและประธ์านเจ้ัาหน้าท่ี่�บัริหารสำภาธ์รุกิจัแคนาดาและอินเด่ย
 กลา่วกบัั Forbes.com ในเด่อนต่ลุาคม พื่.ศ. 2562 “ดงันั �น เราจังึ
ต้่องที่ำางานในด้านท่ี่�เก่�ยวกบััเอเชุ่ยอยา่งถึกูต้่อง”

ณ ชุว่งเวลาหนึ�ง ภมิูภาคน่ �ได้รับัความสำนใจัจัากที่ั�วโลกเน่�องด้วย
ความสำำาคญัเชิุงยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ ประมาณหนึ�งในสำามข่องการค้าที่างที่ะเล
ที่ั�วโลกผู้า่นที่ะเลจ่ันใต้่เพ่ื่ยงแหง่เด่ยว ต่ามรายงานข่องกระที่รวงการ
ต่า่งประเที่ศสำหรัฐฯ นอกจัากน่ � ที่า่เร่อ 9 แหง่จัากบัรรดาที่า่เร่อท่ี่�คบััคั�ง
ท่ี่�สำดุในโลกยงัต่ั �งอยูใ่นภมิูภาคน่ �อ่กด้วย “เร่�องราวข่องอินโดแปซึ่ฟิิิกใน
ชุว่งหลายที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมาเป็นเร่�องราวข่องสำิ�งท่ี่�เป็นไปได้ เม่�อผูู้้คนม่

สำทิี่ธิ์�กำาหนดอนาคต่ข่องพื่วกเข่าเอง” นายโดนลัด์ ที่รัมป์ ประธ์านาธิ์บัด่
สำหรัฐฯ กลา่วในเด่อนพื่ฤศจิักายน พื่.ศ. 2560 ท่ี่�การประชุมุสำดุยอด
ประธ์านสำำานกังานบัริหารวา่ด้วยความร่วมม่อที่างเศรษฐกิจัเอเชุ่ย
แปซึ่ฟิิิก “ภมิูภาคน่ �เกิดข่ึ �นจัากนานาประเที่ศท่ี่�เร่ยงต่วัสำวยงามราว
กลุม่ดาว แต่ล่ะประเที่ศต่า่งเป็นดาวท่ี่�สำวา่งสำกุใสำได้ด้วยต่นเอง ไมใ่ชุ่
ดาวเท่ี่ยมเลยแม้สำกัแหง่”

จังึไมน่า่แปลกใจัท่ี่�หลายประเที่ศยงัคงให้ความสำนใจักบััสำิ�งท่ี่�เกิดข่ึ �น
ภายในอินโดแปซึ่ฟิิิก สำิ�งท่ี่�ต่ามมาค่อบัที่สำรุปข่องวิธ่์ท่ี่�แคนาดา ฝรั�งเศสำ
 และสำหราชุอาณาจักัรได้ทีุ่ม่เวลาและเงินเพ่ื่�อแสำดงให้เหน็ถึงึความมุง่
มั�นท่ี่�ม่ต่อ่ภมิูภาคแหง่น่ � รวมที่ั �งความสำงบัสำขุ่และความเจัริญรุ่งเร่อง
อยา่งยั�งย่น

แคนาดืา
เหต่กุารณ์ที่างเศรษฐกิจัและการเม่องท่ี่�เพิื่�มข่ึ �นข่องอินโดแปซึ่ฟิิิก ม่
ความสำำาคญัอยา่งยิ�งต่อ่ยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ระดบััภมิูภาคข่องแคนาดาเก่�ยวกบัั
ความเจัริญรุ่งเร่อง การพื่ฒันา การไมแ่บัง่แยก ความยั�งย่น สำนัต่ภิาพื่
 และความมั�นคง ต่ั �งแต่ ่พื่.ศ. 2549 แคนาดาได้เพิื่�มสำำานกังาน
ที่างการที่ตู่แหง่ใหมใ่นจ่ันและอินเด่ยจัำานวน 10 แหง่ และมุง่มั�น

แคนาด้า ฝรั้�งเศส แลื่ะสห
ร้าชอาณาจัักัร้ท่ี่�มืทัี่�งเวลื่า
แลื่ะเงินท่ี่นเพืึ่�อส�งเสริ้มือินโด้
แปซิิฟิิกัท่ี่�เสร่้แลื่ะเปิด้กัว้าง

เจ้ัาหน้าท่ี่�ฟอรัมั

การม่ื่ส่วนร่วมื่
ของต่่างประเทศ

แ
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ท่ี่�จัะจัดัหาที่รัพื่ยากรใหม ่ๆ ให้แก่สำมาคมประชุาชุาต่แิหง่เอเชุ่ยต่ะวนั
ออกเฉ่ยงใต้่ หร่อ อาเซ่ึ่ยน และในเด่อนม่นาคม พื่.ศ. 2556 ได้แต่ง่ต่ั �ง
เอกอคัรราชุที่ตู่แคนาดาประจัำาประเที่ศพื่มา่เป็นคนแรก

แคนาดายงัคงเดนิเคร่�องทีุ่ม่เที่ความสำนใจัไปท่ี่�ภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก 
โดยม่แผู้นท่ี่�จัะเพิื่�มการสำง่ออกต่า่งประเที่ศเป็นสำองเที่า่ภายใน พื่.ศ. 
2568 กลา่วค่อ สำหรัฐอเมริกาคดิเป็นประมาณร้อยละ 76 ข่อง
กิจักรรมการค้าข่องแคนาดาใน พื่.ศ. 2543 ในข่ณะท่ี่�ในอินโดแปซึ่ฟิิิก
คดิเป็นเพ่ื่ยงร้อยละ 10 ต่ามรายงานข่อง Forbes.com ใน พื่.ศ. 2561 
ต่วัเลข่ข่องกิจักรรมการค้าในสำหรัฐฯ หดต่วัลงเป็นร้อยละ 63 ในข่ณะ
ท่ี่�ในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกเต่บิัโต่ข่ึ �นถึงึร้อยละ 17 ต่ามรายงานข่อง
 Forbes.com

แคนาดาม่สำว่นในข้่อต่กลงท่ี่�ครอบัคลมุและก้าวหน้าสำำาหรับัความ
ร่วมม่อข้่ามแปซึ่ฟิิิก ซึ่ึ�งเป็นข้่อต่กลงการค้าเสำร่ระหวา่งแคนาดาและอ่ก

 10 ประเที่ศท่ี่�ดำาเนินการในอินโดแปซึ่ฟิิิก ซึ่ึ�งรวมถึงึออสำเต่รเล่ย บัรูไน 
ชิุล่ ญ่�ปุ่ น มาเลเซ่ึ่ย เมก็ซึ่โิก นิวซ่ึ่แลนด์ เปรู สำงิคโปร์ และเว่ยดนาม โดย
เม่�อดำาเนินการอยา่งเต่ม็รูปแบับัแล้ว 11 ประเที่ศน่ �จัะก่อต่ั �งกลุม่การ
ซ่ึ่ �อข่ายท่ี่�ม่ผูู้้บัริโภค 495 ล้านรายและร้อยละ 13.5 ข่องผู้ลติ่ภณัฑ์์
มวลรวมภายในประเที่ศที่ั�วโลก ที่ำาให้แคนาดาเข้่าถึงึต่ลาดหลกัในอินโด
แปซึ่ฟิิิกและลาต่นิอเมริกาได้มากข่ึ �น 

เม่�อเร็ว ๆ น่ �แคนาดาได้พื่ยายามกระตุ่้นการม่สำว่นร่วมกบััเอเชุ่ย
ต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่อยา่งเหน็ได้ชุดั ในฐานะหนึ�งในพื่นัธ์มิต่รท่ี่�ยาวนาน
ท่ี่�สำดุข่องอาเซ่ึ่ยน ที่ั �งน่ � แคนาดายงัคงเป็นพื่นัธ์มิต่รสำำาคญัในความ
พื่ยายามต่อ่ต้่านการก่อการร้ายและการบัรรเที่าภยัพิื่บัตั่ ิจัากการท่ี่�
เว่ยดนามกำาลงัก้าวข่ึ �นสำูบ่ัที่บัาที่ประธ์านอาเซ่ึ่ยนใน พื่.ศ. 2563 
แคนาดาได้ให้ความสำนใจัอยา่งมากในความสำมัพื่นัธ์์ที่วิภาค่ดงักลา่ว
 โดยเร่อข่องแคนาดาได้เดนิที่างไปเว่ยดนามมากข่ึ �น และเม่�อเร็ว ๆ น่ �ได้
ม่การลงนามข้่อต่กลงอยา่งเป็นที่างการสำำาหรับัการเข้่าร่วมการฝึกที่หาร
ข่องเว่ยดนามกบััแคนาดา

เม่�อเด่อนพื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2562 พื่ล.อ. โง ซึ่วน หลกิ รัฐมนต่ร่
วา่การกระที่รวงกลาโหมเว่ยดนาม ได้กลายเป็นรัฐมนต่ร่วา่การ
กระที่รวงกลาโหมคนแรกท่ี่�มาเย่อนแคนาดานบััต่ั �งแต่ม่่การก่อต่ั �งความ
สำมัพื่นัธ์์ที่วิภาค่ใน พื่.ศ. 2516 นอกเหน่อจัากการเจัรจัาเก่�ยวกบััการ
ฝึกอบัรมบัคุลากรและการแบัง่ปันความเชุ่�ยวชุาญในด้านต่า่ง ๆ 
เชุน่ ปฏิิบัตั่กิารรักษาสำนัต่ภิาพื่ข่ององค์การสำหประชุาชุาต่แิล้ว ที่ั �งสำอง
ประเที่ศยงัได้หาร่อเก่�ยวกบััผู้ลประโยชุน์ร่วมกนัในภมิูภาคและที่ั�วโลก 
รวมถึงึที่ะเลจ่ันใต้่และอาเซ่ึ่ยน นอกจัากน่ � ที่ั �งสำองยงัได้หาร่อถึงึแนวที่าง
ในการพื่ฒันาความสำมัพื่นัธ์์ด้านกลาโหมอ่กด้วย ต่วัเล่อกต่า่ง ๆ 
ประกอบัด้วยความมั�นคงปลอดภยัที่างไซึ่เบัอร์ การบัรรเที่าภยัพิื่บัตั่ิ
 ต่ลอดจันการกู้ภยัและความมั�นคงที่างที่ะเล ซึ่ึ�งรวมถึงึการข่ยายข้่อ
ต่กลงการบังัคบััใชุ้กฎหมายระหวา่งยามชุายฝั�งที่ั �งสำองประเที่ศ และการ
ต้่อนรับัเร่อข่องกองที่พัื่เร่อแคนาดาสำำาหรับัการไปเย่อนและฝึกซ้ึ่อม ต่าม
รายงานข่องนิต่ยสำารออนไลน์เดอะดิโพื่ลแมต่

นอกจัากน่ � ญ่�ปุ่ นยงัเร่ยกร้องให้แคนาดาม่สำว่นร่วมในภมิูภาคเอเชุ่ย
ต่ะวนัออกเฉ่ยงเหน่อมากข่ึ �นอ่กด้วย นายชิุนโซึ่ อาเบัะ นายกรัฐมนต่ร่
ญ่�ปุ่ น ให้ความร่วมม่อด้านกลาโหมกบััแคนาดาอยา่งใกล้ชิุดเหน่อสำิ�ง
อ่�นใด ระหวา่งการประชุมุกบัันายจัสัำต่นิ ที่รูโด นายกรัฐมนต่ร่แคนาดา
 เม่�อเด่อนเมษายน พื่.ศ. 2562 นายอาเบัะต้่องการการแลกเปล่�ยน
ข้่อมลูและบัคุลากรท่ี่�เพิื่�มข่ึ �นระหวา่งกองที่พัื่ข่องที่ั �งสำองประเที่ศ และยงั
ต้่องการที่ำางานร่วมกบััแคนาดาในการรักษาสำนัต่ภิาพื่ระหวา่งประเที่ศ 
ซึ่ึ�งเป็นพ่ื่ �นท่ี่�ท่ี่�ที่ั �งสำองประเที่ศม่จัดุแข่็งร่วมกนัอ่กด้วย

“เราแบัง่ปันระบับัคา่นิยมร่วมกนัมากมาย … ที่ั �งในแงข่่องสำทิี่ธิ์
มนษุยชุน การสำนบััสำนนุประชุาธิ์ปไต่ย และการเชุ่�อมโยงที่างเศรษฐกิจั
ท่ี่�ด่” นายเดฟิ เพื่อร์ร่� ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญด้านกลาโหมข่องสำถึาบันักิจัการโลก
แคนาดา กลา่วกบััแคนาเด่ยน บัรอดแคสำต่งิ คอร์ปอเรชุนั “แต่ผู่้มคดิ
วา่เรายงัอยูใ่นฝั�งเด่ยวกนัในด้านประเดน็ยทุี่ธ์ศาสำต่ร์บัางประการ ใน
ภมิูภาคท่ี่�เราต้่องการสำง่เสำริมการเข้่าถึงึ การค้าเสำร่ และเสำร่ภาพื่ในการ
เคล่�อนไหว ... โดยเป็นสำิ�งท่ี่�ม่การบังัคบััใชุ้มาหลายที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมาโดย
กองที่พัื่เร่อสำหรัฐฯ ในแปซึ่ฟิิิก ซึ่ึ�งเป็นประโยชุน์ต่อ่เราที่ั �งสำองประเที่ศ” 

ในการแถึลงการณ์ข่องรัฐบัาลแคนาดาระบัวุา่ “แคนาดามุง่มั�นท่ี่�จัะ
สำง่เสำริมแนวที่างท่ี่�ก้าวหน้าในการค้าท่ี่�สำง่เสำริมต่ลาดเปิด สำร้างงาน ชุว่ย

เรืือเอช็เอม็ซีีเอส ออตตาวา ทำำาการืเดินิเรืือร่ืวมกบัเรืือพิฆิาตเจเอส โชไคและเจเอส ชิ

มาคาเสะ ในรืะหว่างการืฝึึกซ้ีอมทำวภิาคกีบักองกำาลงัป้้องกนัตนเองทำางทำะเลญี่ี�ป่่้น 

ภายใต้รืหัส แคเดิก็ซ์ี ซึี�งเป็้นส่วนหนึ�งของโครืงการืป้ฏิิบัตกิารืในเดิอืนต่ลาคม พิ.ศ.

2562  กองทัพัแคนาดา
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ให้ธ์รุกิจัม่การแข่ง่ข่นัมากข่ึ �น และผู้ลกัดนัการเต่บิัโต่ที่ั�วภมิูภาคเอเชุ่ย
แปซึ่ฟิิิก ด้วยเหต่นุ่ � แคนาดาจังึกำาลงัที่ำางานเพ่ื่�อให้แนใ่จัวา่การหาร่อ
ที่างการค้าได้รับัการแจ้ังและต่อบัสำนองต่อ่ประเดน็ต่า่ง ๆ เชุน่ สำทิี่ธิ์ข่อง
แรงงาน สำิ�งแวดล้อม ความเสำมอภาคที่างเพื่ศ และการสำง่เสำริมสำทิี่ธิ์ข่อง
รัฐบัาลในการกำากบััดแูลผู้ลประโยชุน์สำาธ์ารณะอยา่งต่อ่เน่�อง”

ฝั่รั�งเศส
ฝรั�งเศสำม่กำาลงัที่างที่หารท่ี่�สำำาคญัในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก โดยม่
บัคุลากร 4,100 นายประจัำาการอยูใ่นมหาสำมทุี่รอินเด่ยอยา่งถึาวร
 และบัคุลากรอ่ก 2,900 นายประจัำาการอยูใ่นมหาสำมทุี่รแปซึ่ฟิิิกอยา่ง
ถึาวร โดยหน้าท่ี่�หลกัข่องกองกำาลงัเหลา่น่ �ค่อเพ่ื่�อให้มั�นใจัในการปกป้อง
ดนิแดนข่องฝรั�งเศสำและเฝ้าระวงัเข่ต่เศรษฐกิจัพิื่เศษ นอกจัากน่ � ยงั
ม่สำว่นร่วมในความพื่ยายามเก่�ยวกบััความชุว่ยเหล่อด้านมนษุยธ์รรม
และการบัรรเที่าภยัพิื่บัตั่ ิรวมที่ั �งต่อ่สำู้กบััการค้ามนษุย์อ่กด้วย “ฝรั�งเศสำ
ม่ดนิแดนและประชุากรที่ั �งในมหาสำมทุี่รอินเด่ยและแปซึ่ฟิิิก จังึถ่ึอวา่
ฝรั�งเศสำเป็นประเที่ศหนึ�งข่องภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก และถ่ึอครองสำถึาน
ท่ี่�ท่ี่�โดดเดน่ในสำว่นน่ �ข่องโลกต่ั �งแต่แ่นวชุายฝั�งแอฟิริกาไปจันถึงึชุายฝั�ง
ที่ะเลข่องที่ว่ปอเมริกา” นางโฟิลร็องซ์ึ่ ปาร์ล่ รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวง
กองที่พัื่บักฝรั�งเศสำ เข่่ยนในคำานิยมข่องรายงานเร่�อง “ฝรั�งเศสำกบััความ
มั�นคงปลอดภยัในอินโดแปซึ่ฟิิิก” พื่.ศ. 2562 วา่ “ฝรั�งเศสำยงัคงรักษา
อำานาจัอธิ์ปไต่ยและกองกำาลงัในภมิูภาคน่ �ไว้อยา่งถึาวร เพ่ื่�อปกป้อง
ผู้ลประโยชุน์ข่องประเที่ศและม่สำว่นชุว่ยในการสำร้างเสำถ่ึยรภาพื่ข่อง
ภมิูภาคควบัคูไ่ปกบััพื่นัธ์มิต่ร โดยสำว่นใหญ่เป็นอินเด่ย ออสำเต่รเล่ย
 สำหรัฐอเมริกา ญ่�ปุ่ น ต่ลอดจันมาเลเซ่ึ่ย สำงิคโปร์ นิวซ่ึ่แลนด์ อินโดน่เซ่ึ่ย
 และเว่ยดนาม”   

เม่�อกลา่วถึงึความชุว่ยเหล่อด้านมนษุยธ์รรมและการบัรรเที่าภยั
พิื่บัตั่ ิฝรั�งเศสำจัะให้การสำนบััสำนนุเป็นประจัำาด้วยการระดมยทุี่ธ์ปัจัจัยั
ข่องกองที่พัื่บัก กองที่พัื่เร่อ และกองที่พัื่อากาศ ในแปซึ่ฟิิิกใต้่ ฝรั�งเศสำ
ที่ำางานร่วมกบััออสำเต่รเล่ยและนิวซ่ึ่แลนด์ต่ามข้่อต่กลงฟิรานซ์ึ่ใน
สำามประเที่ศ เพ่ื่�อประสำานงานด้านการบัรรเที่าสำาธ์ารณภยัให้กบััรัฐ
ท่ี่�ต้่องการ นอกจัากน่ � ยงัม่ท่ี่�ปรึกษาด้านความมั�นคงข่องพื่ลเร่อนชุาว
ฝรั�งเศสำอยูใ่นสำงิคโปร์ เพ่ื่�อประสำานงานความร่วมม่อด้านการคุ้มครอง
พื่ลเร่อนและการจัดัการวิกฤต่ในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่อ่กด้วย 

ฝรั�งเศสำเป็นเข่ต่เศรษฐกิจัท่ี่�ใหญ่เป็นอนัดบััหกข่องโลก และม่
ที่รัพื่ยากรที่างที่หารท่ี่�ครอบัคลมุและเป็นอิสำระ ต่ามท่ี่�แสำดงให้เหน็จัาก

การออกแบับัระบับัอตั่โนมตั่แิละการผู้ลติ่ข่่ดความสำามารถึในการปราบั
ปรามนิวเคล่ยร์ ดาวเท่ี่ยม เคร่�องบันิข่บััไล ่เร่อดำานำ �า เร่อ รถึถึงั และยาน
พื่าหนะต่อ่สำู้ อ่�น ๆ

ที่ั �งน่ � ฝรั�งเศสำม่สำว่นได้เสำ่ยในภมิูภาคน่ � เน่�องจัากม่ชุาวฝรั�งเศสำ 1.6 
ล้านคน อาณาเข่ต่ท่ี่�เป็นเกาะหลายแหง่ในมหาสำมทุี่รอินเด่ยและแปซึ่ฟิิิก
ใต้่ รวมถึงึเข่ต่เศรษฐกิจัพิื่เศษอนักว้างใหญ่ในภมิูภาคน่ �  “ฝรั�งเศสำจัะ
ไมไ่ปไหนที่ั �งนั �นเพื่ราะเราเป็นสำว่นหนึ�งข่องภมิูภาค” นางปาร์ล่กลา่วใน
เด่อนมิถึนุายน พื่.ศ. 2562 ระหวา่งการปราศรัยท่ี่�การประชุมุแชุงกร่ลา่
 “กองกำาลงัข่องเราจัะพื่ร้อมเผู้ชิุญกบััภยัคกุคามที่กุชุนิด ไมว่า่จัะเป็น
จัากการก่อการร้าย องค์กรอาชุญากรรม และความพื่ยายามที่กุแบับัท่ี่�
จัะที่ำาลายอำานาจัอธิ์ปไต่ยข่องฝรั�งเศสำ ภยัคกุคามเหลา่น่ �ม่ที่ั �งแบับัท่ี่�ต่รง
ไปต่รงมาและบัางสำว่นท่ี่�มาในลกัษณะแอบัแฝง เราจัะเผู้ชิุญหน้ากบััภยั
เหลา่นั �นไมว่า่จัะเกิดอะไรข่ึ �น เราจัะจัดัเต่ร่ยมกำาลงัที่หารข่องเรา กอง
กำาลงัท่ี่�ประจัำาการลว่งหน้าข่องเรา การวางกำาลงัชุั�วคราวข่องเรา เพ่ื่�อให้
แนใ่จัในด้านการป้องกนัผู้ลประโยชุน์ท่ี่�แข่็งแกร่งข่องเรา”

ที่ั �งน่ � ฝรั�งเศสำม่กองบัญัชุาการที่างที่หาร 5 แหง่และม่ฐานอำานาจั
อธิ์ปไต่ย 3 แหง่ในภมิูภาคน่ � ใน พื่.ศ. 2561 กองกำาลงัฝรั�งเศสำได้ยดึ
ยาเสำพื่ต่ดิ 15 ต่นัในมหาสำมทุี่รอินเด่ย ซึ่ึ�ง “เพ่ื่ยงพื่อท่ี่�จัะวางยาฉลาม
ที่ั �งหมดในภมิูภาคให้หายไปอยา่งไร้ร่องรอยได้เลย” นางปาร์ล่กลา่ว 
ฝรั�งเศสำสำนบััสำนนุการสำร้างสำถึาปัต่ยกรรมความมั�นคงในภมิูภาค และได้
ก้าวเข้่ามาที่ำางานใกล้ชิุดกบััอาเซ่ึ่ยนมากข่ึ �น นางปาร์ล่กลา่ว

นอกจัากน่ � นางปาร์ล่ยงักลา่วถึงึความมุง่มั�นข่องฝรั�งเศสำต่อ่อินโด
แปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และเปิดกว้างวา่ การเข้่าถึงึสำายการสำ่�อสำารที่างที่ะเลใน
ภมิูภาคน่ �เป็นกญุแจัสำำาคญัข่องความเจัริญรุ่งเร่องข่องยโุรป และการ
อนรัุกษ์เส้ำนเล่อดใหญ่ที่างการค้าท่ี่�ยงัคงม่ความสำำาคญัต่อ่โลก “น่�ค่อ
คำาถึามด้านหลกัการ เม่�อกฎเกณฑ์์ไมอ่าจัข่่ดเส้ำนกั �นความที่ะเยอที่ะยาน
ได้อ่กต่อ่ไป รัฐข่นาดเลก็ในภมิูภาคน่ �จัะม่ความมั�นคงได้อยา่งไร ความ
หมายข่องความเที่า่เท่ี่ยมกนัที่างอธิ์ปไต่ย ซึ่ึ�งเป็นหลกัการสำำาคญัข่อง
สำหประชุาชุาต่ิค่ออะไร” นางปาร์ล่กลา่วระหวา่งการปราศรัยในการ
ประชุมุแชุงกร่ลา่ “ในสำว่นข่องเรา เราจัะเริ�มจัดัการกบััประเดน็น่ �ด้วยต่วั
เราเองอยา่งมั�นคงโดยไมเ่ผู้ชิุญหน้า แต่ด้่วยแนวที่างท่ี่�ยดึมั�น เราจัะยงั
คงเดนิเร่อในที่ะเลจ่ันใต้่มากกวา่สำองครั �งต่อ่ป่ต่อ่ไป จัะม่การคดัค้าน
 จัะม่การเดนิเร่อท่ี่�ไมน่า่ไว้ใจัในที่ะเล แต่เ่ราจัะไมถ่ึกูข่ม่ขู่ใ่ห้ยอมรับัเร่�อง
ใดก็ต่ามท่ี่�เกิดข่ึ �นไปแล้ว เพื่ราะนั�นเป็นสำิ�งท่ี่�กฎหมายระหวา่งประเที่ศ
กำาหนดไว้ จัะให้เรายอมรับัได้อยา่งไร”

กองกำ�ลังัปฏิิบััติกิ�รนอกประเทศจ�กออสเติรเลัยี แคน�ด� นิวซีีแลันด์ แลัะสหรัฐอเมริก� ถ่่�ยรูปหมู่ร่วมกนัในระหว่�งก�รฝึึกไฮดร�แครป ซึี�งเป็นก�รฝึึกซ้ีอมจตุิภ�คขีองกอง

ทพัจ�กทั�งสี�ประเทศ เม่�อเดอ่นสิงห�คม พ.ศ. 2562  จ.อ. เคลซีีย์์ แอล. อดัมัส์์/กองทัพัเรืือส์หรัืฐฯ
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สหราชิอาณาจักร
สำหราชุอาณาจักัรท่ี่�ปรับัจัดุมุง่เน้นใหมจ่ัะปรับัต่วัให้เข้่ากบััอินโด
แปซึ่ฟิิิกได้อยา่งไร เม่�อการออกจัากสำหภาพื่ยโุรปยงัคงไมชุ่ดัเจัน แต่่
นกัวิเคราะห์คาดวา่จัะม่การปรับัเปล่�ยนผู้ลประโยชุน์ด้านนโยบัาย
ต่า่งประเที่ศต่ามมาในเร็ว ๆ น่ � ในระหวา่งน่ � สำหราชุอาณาจักัรยงัคง
รักษาความสำมัพื่นัธ์์อนัแนน่แฟ้ินกบััออสำเต่รเล่ยและญ่�ปุ่ น ซึ่ึ�งเป็นสำอง
พื่นัธ์มิต่รด้านความมั�นคงข่องอินโดแปซึ่ฟิิิกท่ี่�ใกล้ชิุดท่ี่�สำดุ และกำาลงั
ที่ำางานเพ่ื่�อยกระดบััความนา่เชุ่�อถ่ึอข่องต่นในกลุม่ประเที่ศในเอเชุ่ย
ต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ 

“ลกัษณะข่องอนาคต่ข่องสำหราชุอาณาจักัร ในฐานะผูู้้ม่บัที่บัาที่หลกั
ในระดบัันานาชุาต่ม่ิแนวโน้มวา่จัะกำาหนดจัากผู้ลข่องการเลอ่กข่องสำห
ราชุอาณาจักัร ในการม่สำว่นร่วมกบััภมิูที่ศัน์ด้านความมั�นคงท่ี่�ซึ่บััซ้ึ่อน
ในภมิูภาคเอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก” นายอะเลสำซึ่โิอ ปาต่าลาโน ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญด้าน
ความมั�นคงแหง่เอเชุ่ยต่ะวนัออกจัากคงิส์ำคอลเลจัลอนดอน กลา่วใน
รายงาน พื่.ศ. 2562 ต่ามรายงานข้องเอเชีิยไทมส์์ หนงัสำอ่พิื่มพ์ื่ภาษา
องักฤษข่องฮั่อ่งกง “สำหราชุอาณาจักัรต้่องเผู้ชิุญกบััที่างเลอ่กท่ี่�ยาก
ลำาบัาก เม่�อภมิูภาคน่ �ก้าวข่ึ �นมาม่ความโดดเดน่ในกิจัการระหวา่งประเที่ศ
อยา่งต่อ่เน่�อง ซึ่ึ�งที่ำาให้ต้่องต่ดัสำนิใจัวา่ สำหราชุอาณาจักัรต่ั �งใจัท่ี่�จัะสำร้าง
ภมิูที่ศัน์ด้านความมั�นคงในภมิูภาคอยา่งแข็่งข่นั หร่อเพ่ื่ยงต้่องการม่สำว่น
ร่วมในการจัดัการด้านการปฏิิรูปข่องภมิูภาคน่ �เที่า่นั �น”  

รัฐบัาลองักฤษได้แสำดงให้เหน็วา่ ม่แผู้นการจัะแสำดงบัที่บัาที่อยา่ง
แข่ง็ข่นัในความสำมัพื่นัธ์์ในอนาคต่ในอินโดแปซึ่ฟิิิก  “ภมิูภาคแปซึ่ฟิิิกม่
ความสำำาคญัต่อ่สำหราชุอาณาจักัรมากยิ�งกวา่ท่ี่�เคย โดยม่การเชุ่�อมโยง
ที่างการค้าและประเดน็ด้านความมั�นคงในภมิูภาคท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บัต่อ่โลก
มากข่ึ �น” ต่ามรายงานข่องกระที่รวงกลาโหมองักฤษเม่�อเด่อนธ์นัวาคม
 พื่.ศ. 2561 และยงัระบัอุ่กวา่ “การระดมกำาลงั การปรับัให้ที่นัสำมยั
 และการเปล่�ยนแปลงการป้องกนั เราจัะเพิื่�มบัที่บัาที่ข่องเราในภมิูภาคน่ �
 ผู้า่นความสำมัพื่นัธ์์ที่วภิาค่ข่องเราและกลุม่การเต่ร่ยมการไฟิว์อายส์ำและ
ไฟิว์พื่าวเวอร์ด่เฟินซ์ึ่ เราจัะย่นหยดัร่วมกนัเพ่ื่�อกฎระเบ่ัยบัสำากล รวมถึงึ
เสำร่ภาพื่ในการเดนิเร่อ ซึ่ึ�งเป็นรากฐานข่องความมั�นคงและความเจัริญ

รุ่งเร่องข่องเราในฐานะประเที่ศการค้าท่ี่�ม่ลกัษณะเป็นเกาะ”
นายเกวิน วลิเลย่มสำนั รัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงกลาโหมองักฤษใน

ข่ณะนั �น กลา่วเม่�อชุว่งต้่น พื่.ศ. 2562 เก่�ยวกบััการนำาที่รัพื่ยากรที่าง
ที่หารข่ององักฤษไปยงัเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ให้มากท่ี่�สำดุ ซึ่ึ�งยิ�งเน้นให้
เหน็ถึงึความต้่องการข่องสำหราชุอาณาจักัรท่ี่�จัะอยูใ่กล้ชิุดกบััพื่นัธ์มิต่ร
ในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกมากข่ึ �น ที่ั �งที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์และที่างกายภาพื่ “
น่�ค่อชุว่งเวลาท่ี่�ยิ�งใหญ่ท่ี่�สำดุข่องเราในฐานะประเที่ศ นบััต่ั �งแต่ก่ารสำิ �นสำดุ
ข่องสำงครามโลกครั �งท่ี่�สำอง” นายวลิเลย่มสำนักลา่วกบััหนงัสำอ่พิื่มพ์ื่เดอะ
ซินัเดย์เทเลกรัาฟในเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2562 “น่�ค่อชุว่งเวลาท่ี่�เราจัะ
ได้เป็นผูู้้ม่บัที่บัาที่ระดบััโลกอยา่งแท้ี่จัริงอ่กครั �ง และผู้มคดิวา่กองที่พัื่ม่
บัที่บัาที่สำำาคญัมากในฐานะท่ี่�เป็นสำว่นหนึ�งข่องบัที่บัาที่นั �น”

นายวิลเล่ยมสำนักลา่วในระหวา่งการประชุมุแชุงกร่ลา่เม่�อเด่อน
มิถึนุายน พื่.ศ. 2561 วา่ รัฐบัาลองักฤษต่ั �งใจัท่ี่�จัะแสำดงให้เหน็ถึงึ
ความสำมานฉนัท์ี่กบัั “ระบับัท่ี่�ต่ั �งอยูบ่ันกฎระเบ่ัยบั” ในนา่นนำ �าเอเชุ่ย
 โดยการสำง่เร่อรบัข่องประเที่ศแลน่ผู้า่นที่ะเลจ่ันใต้่ท่ี่�ม่การแข่ง่ข่นักนั
อยา่งร้อนแรง “เราต้่องที่ำาให้ชุดัเจันวา่ ประเที่ศต่า่ง ๆ ต้่องปฏิิบัตั่ิต่าม
กฎและม่ผู้ลกระที่บัท่ี่�ต่ามมาจัากการไมป่ฏิิบัตั่เิชุน่นั �น” นายวิลเล่ยมสำนั
กลา่ว “เราต้่องปฏิิบัตั่ิด้วยครรลองเด่ยวกนั ... เราต้่องการค้นหาและดู
วา่เราจัะสำามารถึที่ำาสำิ�งใดได้มากข่ึ �นบ้ัางร่วมกบััพื่นัธ์มิต่รในภมิูภาคน่ � 
ซึ่ึ�งม่ผู้ลกระที่บัท่ี่�ใหญ่ข่ึ �นและสำร้างความแต่กต่า่งได้มากกวา่”

นอกจัากน่ � รัฐบัาลองักฤษยงัสำญัญาวา่จัะแลน่เร่อบัรรที่กุ
อากาศยานในแปซึ่ฟิิิกเม่�อถึงึเวลาปฏิิบัตั่กิารใน พื่.ศ. 2563 อ่กด้วย
 “แนน่อนวา่ เม่�อเรานำาเร่อบัรรที่กุอากาศยานลำาใหมจ่ัำานวนสำองลำาเข้่า
ประจัำาการใน พื่.ศ. 2563 และเม่�อเราต่อ่อายแุละปรับัปรุงกองที่พัื่
ข่องเรา จัะเหน็เร่อข่องเราที่ั �งสำองลำาในแปซึ่ฟิิิก” นายคิม ดาร์ร็อค
 เอกอคัรราชุที่ตู่องักฤษประจัำาสำหรัฐฯ ในข่ณะนั �นประกาศในเด่อน
ธ์นัวาคม พื่.ศ. 2557 ต่ามรายงานข่องสำำานกัข่า่วรอยเต่อร์ “และ
แนน่อนวา่เรากบััคณะรัฐบัาลข่องสำหรัฐฯ คณะน่ �รวมถึงึคณะถึดัไป ม่
จัดุประสำงค์ร่วมกนั ในการปกป้องเสำร่ภาพื่ในการเดนิเร่อ และเพ่ื่�อรักษา
เส้ำนที่างเดนิเร่อและเส้ำนที่างเดนิอากาศให้เปิดกว้าง”  o

พล.อ.จ. เคน ควินิน์ แห่่งกองทัพัอากาศออสเตรเลยี (กลางขวิา) พูดคุยกบั ร.อ. โดมินิิก เวิชเลอร์ เจ้าห่น้าทัี�กองทัพัฝรั�งเศส (ซ้้าย) ร.อ. เธีียร์รี เปาลูคูอ ิ

และน.ทั. จมิิ ซิ้โนส แห่่งกองทัพัอากาศออสเตรเลยี ทัี�ป้อมิเทัเรมิบา นิวิแคลโิดเนีย ระห่ว่ิางการฝึกครอยซ์้ดูซั้ด พ.ศ. 2557  เครืือรัืฐออสเตรืเลีีย กรืะทรืวงกลีาโหม
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อนาคต 
ที่่�ปลอดภัยั

ท่ัาเรือน้ก่อ้ะโลฟาเป็นท่ัาเรือชัิ�นนำาขีองเมอืง

ตองงาตาป้ ประเทัศตองงา  

ฝ่ายกิจัการสำาธ์ารณะ ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย

ธนาคารเพื่่�อการพื่ฒันาเอเช่ีย
ส่่งเส่ริมการเติบโต ความเจริญ และ

ความยั�งยน่ในอินโดแปซิิฟิิก

ก่ารจดัหาเงินเพื�อ
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การรับัม่อกบััปัญหาความเหล่�อมลำ �าที่างเศรษฐกิจัไป
จันถึงึการฟ่ิ�นต่วัจัากภยัพิื่บัตั่ ิธ์นาคารพื่ฒันาระดบัั

พื่หภุาค่ท่ี่�ต่ั �งอยูใ่นฟิิลปิปินส์ำเป็นเคร่�องม่อสำำาหรับัความก้าวหน้าที่าง
เศรษฐกิจัสำงัคมในอินโดแปซึ่ฟิิิกมาเป็นเวลาหลายที่ศวรรษ

ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยก่อต่ั �งข่ึ �นใน พื่.ศ. 2509 และม่
สำำานกังานใหญ่อยูท่่ี่�กรุงมะนิลา วิสำยัที่ศัน์ข่ององค์กรค่อการบัรรลซุึ่ึ�ง
ภมิูภาคเอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิกท่ี่�ม่ความเจัริญ ไมแ่บัง่แยก ย่ดหยุน่ และยั�งย่นต่ั �ง
แต่ท่ี่บัลิ่ซ่ึ่จันถึงึต่าราวา ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยใชุ้การผู้สำมผู้สำาน
เงินกู้  เงินอดุหนนุ การลงที่นุในต่ราสำารที่นุ เงินคำ �าประกนั ความชุว่ยเหล่อ
ที่างเที่คนิค และการเจัรจัาเชิุงนโยบัายเป็นเคร่�องม่อหลกัในการบัรรลุ
วตั่ถึปุระสำงค์ เพ่ื่�อข่จัดัความยากจันและสำง่เสำริมการเต่บิัโต่ที่างเศรษฐกิจั
ในประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันาที่ั�วที่ั �งภมิูภาค ธ์นาคารดงักลา่วม่
บัที่บัาที่สำำาคญัในการพื่ฒันาเศรษฐกิจัสำงัคมข่องภมิูภาค และในฐานะ
ผูู้้บัริจัาครายใหญ่ท่ี่�สำดุ โดยจัะยงัคงม่บัที่บัาที่ต่อ่ไปในการเปล่�ยนแปลง
ที่างการเม่อง สำงัคม และเศรษฐกิจัข่องอินโดแปซึ่ฟิิิก 

ใน พื่.ศ. 2561 ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยได้ให้เงินกู้และ
เงินอดุหนนุแก่รัฐบัาลมากกวา่ 2 หม่�นล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ
 6.3 แสำนล้านบัาที่) รวมที่ั �งการลงที่นุข่องภาคเอกชุนในความชุว่ย
เหล่อด้านการพื่ฒันาแก่ประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันา ที่รัพื่ยากรสำว่น
ใหญ่ข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย ค่อการสำนบััสำนนุที่างการเงิน
ในด้านโครงสำร้างพ่ื่ �นฐาน การสำนบััสำนนุการกำาหนดนโยบัายและการ
กำากบััดแูลท่ี่�ด่ ต่ลอดจันการปรับัปรุงผู้ลลพัื่ธ์์การพื่ฒันาเศรษฐกิจั
สำงัคม ใน พื่.ศ. 2561 ภาระผู้กูพื่นัหลกั ๆ ข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันา
เอเชุ่ยได้แก่ พื่ลงังาน (ร้อยละ 24) การคมนาคมข่นสำง่ (ร้อยละ 23) 
ที่รัพื่ยากรธ์รรมชุาต่ิและการพื่ฒันาชุนบัที่ (ร้อยละ 11) การจัดัการภาค
รัฐ (ร้อยละ 11) รวมถึงึเม่องและนำ �า (ร้อยละ 10) 

โดยความชุว่ยเหลอ่ข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยข่ึ �นอยูก่บัั
การให้คำาปรึกษาอยา่งใกล้ชิุดแก่ผูู้้ ถ่ึอหุ้นและประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงั
พื่ฒันา ต่ลอดจันพื่นัธ์มิต่รด้านการพื่ฒันาอ่�น ๆ ท่ี่�ม่บัที่บัาที่ในภมิูภาคน่ �
 สำหรัฐอเมริกาเป็นหนึ�งในสำมาชิุกผูู้้ก่อต่ั �งธ์นาคารและผูู้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ท่ี่�
 "เที่า่เท่ี่ยม" กบััญ่�ปุ่ น ความร่วมม่อระหวา่งธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย
กบััสำหรัฐฯ ได้สำง่เสำริมการเต่บิัโต่ข่องที่รัพื่ยากรท่ี่�ม่อยูอ่ยา่งต่อ่เน่�องสำำาหรับั
ประเที่ศสำมาชิุกข่องธ์นาคาร และในที่างกลบัักนั ได้ม่บัที่บัาที่สำำาคญัในการ
เสำริมสำร้างความสำมัพื่นัธ์์ข่องสำหรัฐฯ กบััประเที่ศต่า่ง ๆ ที่ั�วภมิูภาค 

ก่ารเป็นเจ�าขีองและก่ารก่ำาก่บััด้แล
ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยม่ 68 ประเที่ศสำมาชิุกเป็นเจ้ัาข่อง จัาก
สำมาชิุกระดบััภมิูภาค 49 ประเที่ศ ม่ 44 ประเที่ศท่ี่�ได้รับัการจัดัประเภที่
เป็นประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันา ดงันั �นจังึม่สำทิี่ธิ์�ท่ี่�จัะกู้ ย่มและรับัความ
ชุว่ยเหล่อ การเป็นเจ้ัาข่องโดยสำมาชิุกในภมิูภาคและนอกภมิูภาคนั �นข่ึ �น
อยูก่บััจัำานวนหุ้นท่ี่�ซ่ึ่ �อ โดยผูู้้ ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ท่ี่�สำดุค่อญ่�ปุ่ น (ร้อยละ 15.6) 
และสำหรัฐฯ (ร้อยละ 15.6) ต่ามด้วยจ่ัน (ร้อยละ 6.4) อินเด่ย (ร้อยละ 
6.3) และออสำเต่รเล่ย (ร้อยละ 5.8)

โครงสำร้างการกำากบััดแูลข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยประกอบั
ด้วยคณะกรรมการกำากบััดแูลและคณะกรรมการประจัำา เชุน่เด่ยวกบัั
ธ์นาคารระดบััพื่ฒันาพื่หภุาค่อ่�น ๆ ซึ่ึ�งรวมถึงึธ์นาคารโลก โดยคณะ
กรรมการกำากบััดแูลเป็นผูู้้ รับัผิู้ดชุอบัยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ระยะยาวและการกำากบัั
ดแูลสำถึาบันัโดยรวม กระที่รวงการคลงัเป็นผูู้้นำาการม่สำว่นร่วมข่องสำหรัฐฯ

 ท่ี่�คณะกรรมการธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย และม่เอกอคัรราชุที่ตู่
สำหรัฐฯ เป็นต่วัแที่นประจัำาธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย 

คณะกรรมการเป็นต่วัแที่นผู้ลประโยชุน์ข่องผูู้้ ถ่ึอหุ้นท่ี่�ธ์นาคาร และ
อนมุตั่กิลยทุี่ธ์์ นโยบัาย รวมถึงึความชุว่ยเหล่อที่างเศรษฐกิจัที่ั �งหมด
 คณะกรรมการม่การประชุมุอยา่งต่อ่เน่�องต่ลอดที่ั �งป่และประกอบัด้วย
สำมาชิุก 12 ต่ำาแหนง่ ซึ่ึ�งแต่ล่ะต่ำาแหนง่นำาโดยผูู้้อำานวยการบัริหาร เก้า
ต่ำาแหนง่เป็นต่วัแที่นกลุม่ประเที่ศ ในข่ณะท่ี่�อ่กสำามต่ำาแหนง่เป็นต่ำาแหนง่
ท่ี่�สำำารองไว้เพ่ื่�อต่วัแที่นจัากญ่�ปุ่ น สำหรัฐฯ และจ่ัน ประธ์านธ์นาคารเพ่ื่�อ
การพื่ฒันาเอเชุ่ยเป็นประธ์านคณะกรรมการและวางแนวที่างการดำาเนิน
งานข่องธ์นาคาร พื่นกังาน และการบัริหาร ในอด่ต่ ผูู้้นำาธ์นาคารเพ่ื่�อการ
พื่ฒันาเอเชุ่ยนั �นเป็นคนสำญัชุาต่ญ่ิ�ปุ่ นมาโดยต่ลอด โดยนายมาซึ่ตั่สำงึุ
 อาซึ่ากาวา ประธ์านคนใหมข่่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยได้เข้่ารับั
ต่ำาแหนง่เม่�อวนัท่ี่� 17 มกราคม พื่.ศ. 2563 

ก่ารบัริหารจดัก่ารและก่ารดำาเนินงาน
ในเชิุงปฏิิบัตั่ิการ ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยจัะแบั่งเป็นแผู้นก
สำนบััสำนนุและแผู้นกภมิูภาค แผู้นกภมิูภาคจัะประสำานงานความชุ่วย
เหล่อระหว่างธ์นาคารกบััผูู้้กู้  ซึ่ึ�งดแูลสำำานกังานภาคสำนามข่องธ์นาคาร
เพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยในประเที่ศท่ี่�กู้ ย่มเงิน และที่ำางานอย่างใกล้ชิุด
กบััรัฐบัาล ภาคเอกชุน และพื่นัธ์มิต่รด้านการพื่ฒันา เพ่ื่�อวางแผู้นและ
ดำาเนินการกลุ่มหลกัที่รัพื่ย์การชุ่วยเหล่อเฉพื่าะประเที่ศ แผู้นกภมิูภาค
จัะออกแบับัและดำาเนินการชุ่วยเหล่อประเที่ศสำมาชิุกข่องธ์นาคาร รวม
ถึึงกลยทุี่ธ์์ความร่วมม่อข่องประเที่ศสำมาชิุกข่องธ์นาคาร และแผู้นธ์ุรกิจั
การดำาเนินงานข่องประเที่ศ  

แผู้นกภมิูภาคข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย เร่ยงลำาดบััต่ามสำว่น
แบัง่ภาระผู้กูพื่นัใหมซ่ึ่ึ�งจัดัที่ำาข่ึ �นใน พื่.ศ. 2561 ได้แก่ เอเชุ่ยใต้่ (ร้อย
ละ 32) เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ (ร้อยละ 29) เอเชุ่ยกลางและต่ะวนั
ต่ก (ร้อยละ 21) เอเชุ่ยต่ะวนัออก (ร้อยละ 14) และแปซึ่ฟิิิก (ร้อยละ
 2) แผู้นกภมิูภาคสำว่นใหญ่เป็น "ภาคพ่ื่ �นดนิ" โดยม่พื่นกังานข่องแผู้นก
ภมิูภาคข่องธ์นาคารดงักลา่วจัำานวนร้อยละ 59 ท่ี่�ได้รับัมอบัหมาย
ภารกิจัประจัำาในประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันา ชุว่ยให้ธ์นาคารเพ่ื่�อการ
พื่ฒันาเอเชุ่ยสำามารถึปรับัความชุว่ยเหล่อให้ต่อบัสำนองต่อ่ความต้่องการ
ภายในประเที่ศ และสำอดคล้องกบััความสำำาคญัเชิุงกลยทุี่ธ์์ท่ี่�กว้างข่ึ �นข่อง
ธ์นาคาร แผู้นกปฏิิบัตั่งิานภาคเอกชุนข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย
 ชุว่ยเสำริมท่ี่มระดบััภมิูภาคโดยมุง่เน้นการที่ำาธ์รุกรรมนอกภาครัฐเพ่ื่�อ
กระตุ่้นการลงที่นุภาคเอกชุน

แผู้นกสำนบััสำนนุข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยให้ความชุว่ยเหล่อ
ท่ี่�หลากหลายสำำาหรับัการดำาเนินงานภายในข่องธ์นาคาร (เชุน่ การสำ่�อสำาร
 ท่ี่�ปรึกษาด้านกฎหมาย และการประเมินผู้ลภายใน) รวมถึงึการออกแบับั
และดำาเนินโครงการต่ามหวัข้่อหร่อภาคสำว่นต่า่ง ๆ เชุน่ การเปล่�ยนแปลง
สำภาพื่ภมิูอากาศหร่อพื่ลงังาน ต่วัอยา่งบัางสำว่นข่องแผู้นกนอกภมิูภาค
ข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย ได้แก่ แผู้นกวิจัยัเศรษฐกิจัและความ
ร่วมม่อในภมิูภาค แผู้นกการพื่ฒันาอยา่งยั�งย่นและการเปล่�ยนแปลง
สำภาพื่ภมิูอากาศ แผู้นกสำ่�อสำาร และแผู้นกประเมินผู้ลอิสำระ 

แผู้นกต่า่ง ๆ เจ้ัาหน้าท่ี่� และท่ี่�ปรึกษาที่ั �งหมดข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการ
พื่ฒันาเอเชุ่ย มุง่มั�นในแนวที่าง "ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยหนึ�งเด่ยว
" ซึ่ึ�งสำง่เสำริมการแบัง่ปันความรู้และความเชุ่�ยวชุาญที่ั�วที่ั �งองค์กร เพ่ื่�อนำา
กลยทุี่ธ์์การแนะแนวข่องธ์นาคารไปใชุ้อยา่งม่ประสำทิี่ธิ์ภาพื่ 

ด�วย
นายพอล เคอร์รี� /ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย
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335 ล�าน ถง่ 6.5 พนัล�านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1 หมื�นล�าน ถง่ 2 แสนล�านบัาทั)

เงนิทุันทัั�งหมด (ดอลุ่ลุ่าร์้สหรั้ฐ) - พ.ศ. 2561 1.93 หมื�นล�านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.1 แสนล�านบัาทั) -  
พ.ศ. 2562 1.95 หมื�นล�านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.2 แสนล�านบัาทั) - รวม (พ.ศ. 2561-2562) 3.88 หมื�นล�านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.2 ล�านล�านบัาทั)

โครงก่าร พ.ศ. 2561 โครงก่าร พ.ศ. 2562 รวม พ.ศ. 2561-2562
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ยุทัธศาสตร์ พ.ศ. 2573 และด�านทัี�สำาคญัขีอง
ธนาคารเพื�อก่ารพฒันาเอเชีิย
ใน พื่.ศ. 2561 ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยได้เผู้ยแพื่ร่ยทุี่ธ์ศาสำต่ร์
 พื่.ศ 2573 ซึ่ึ�งเป็นกรอบัแนวที่างในระยะยาวข่องธ์นาคาร โดยได้
กำาหนดลำาดบััความสำำาคญัในการดำาเนินงานเจ็ัดประการ เพ่ื่�อกำากบัั
ทิี่ศที่างการดำาเนินงานข่องภาครัฐและภาคเอกชุน การบัริการให้คำา
ปรึกษา ต่ลอดจันกิจักรรมการแบัง่ปันความรู้ข่องธ์นาคาร 

ความสำำาคญัในการดำาเนินงานเจ็ัดประการข่องยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ พื่.ศ
. 2573 ได้แก่ การแก้ไข่ปัญหาความยากจันท่ี่�ยงัคงม่อยูแ่ละลดความ
เหล่�อมลำ �า เร่งความก้าวหน้าในความเสำมอภาคที่างเพื่ศ การจัดัการกบัั
การเปล่�ยนแปลงสำภาพื่ภมิูอากาศ การสำร้างความพื่ร้อมรับัม่อด้านสำภาพื่
ภมิูอากาศและภยัพิื่บัตั่ ิและการเพิื่�มความยั�งย่นด้านสำิ�งแวดล้อม การ
ที่ำาให้เม่องนา่อยูม่ากข่ึ �น การสำง่เสำริมการพื่ฒันาและความมั�นคงที่าง
อาหารในชุนบัที่ การเสำริมสำร้างการปกครองและศกัยภาพื่ข่องสำถึาบันั 
รวมถึงึการสำง่เสำริมความร่วมม่อและการบัรูณาการในระดบััภมิูภาค 

แม้วา่ด้านท่ี่�สำำาคญัข่องยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ พื่.ศ. 2573 จัะเป็นกรอบัใน
การดำาเนินงานข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย แต่ก่ารจัดัต่ั �งโครงการ
ข่องประเที่ศก็ได้รับัการออกแบับัอยา่งพิื่ถ่ึพิื่ถึนัต่ามความต้่องการ ความ
สำามารถึในการดดูซึ่บััที่างการเงินและที่างเที่คนิค รวมที่ั �งสำถึานะการพื่ฒันา
เศรษฐกิจัสำงัคมข่องประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันาแต่ล่ะประเที่ศ การ
ผู้สำมผู้สำานระหวา่งรูปแบับัการให้สำนิเชุ่�อต่ามสำมัปที่านและต่ามต่ลาดข่อง
ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย ควบัคูไ่ปกบััเงินชุว่ยเหลอ่และความชุว่ย
เหลอ่ที่างเที่คนิค ที่ำาให้สำามารถึให้ความชุว่ยเหลอ่ที่างการเงินท่ี่�เหมาะ
สำมกบััประเที่ศ ไปพื่ร้อมกบััการหาร่อนโยบัายอยา่งสำร้างสำรรค์และการ
สำนบััสำนนุการพื่ฒันาภาคเอกชุน 

นโยบัายและวธีิก่ารให�สินเชืิ�อ
ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย ม่เง่�อนไข่การให้สำนิเชุ่�อท่ี่�แต่กต่า่งกนั
สำำาหรับัประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันา โดยใชุ้ระบับัจัำาแนกประเภที่สำาม
ลำาดบััข่ั �นเพ่ื่�อพิื่จัารณาวา่ ประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันาม่สำทิี่ธิ์�กู้ ย่มใน
อตั่ราใกล้เค่ยงกบััแหลง่เงินที่นุสำามญัข่องธ์นาคาร ต่ามเง่�อนไข่การให้สำนิ
เชุ่�อสำมัปที่าน หร่อเพ่ื่�อรับัเงินสำนบััสำนนุจัากกองที่นุเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย
หร่อไม ่เง่�อนไข่การให้สำนิเชุ่�ออยูบ่ันพ่ื่ �นฐานข่องรายได้ประชุาชุาต่ติ่อ่หวั 
ความนา่เชุ่�อถ่ึอที่างเครดิต่ และความเสำ่�ยงต่อ่ความเด่อดร้อนจัากหน่ �ข่อง
ประเที่ศสำมาชิุกท่ี่�กำาลงัพื่ฒันา การดำาเนินการให้สำนิเชุ่�อข่องธ์นาคารเพ่ื่�อ
การพื่ฒันาเอเชุ่ยสำร้างรายได้ท่ี่�ครอบัคลมุคา่ใชุ้จัา่ยในการบัริหารจัดัการ
 เพิื่�มฐานที่นุข่องธ์นาคาร และชุว่ยจัดัหาการชุว่ยเหล่อที่างเที่คนิคและ
เงินอดุหนนุ ผูู้้บัริจัาคให้ที่นุจัำานวนมากแก่กองที่นุเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย 
ซึ่ึ�งอดัฉ่ดเงินอดุหนนุในที่กุ ๆ สำ่�ป่ ท่ี่�ผู้า่นมา สำหรัฐฯ เป็นผูู้้บัริจัาครายใหญ่
เป็นอนัดบััสำองข่องกองที่นุเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยรองจัากญ่�ปุ่ น 

ธนาคารเพื�อก่ารพฒันาเอเชีิยในอนิโดแปซิื้ฟิก่
ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยเป็นธ์นาคารพื่ฒันาภมิูภาคท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สำดุใน
ภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก โดยม่เงินชุว่ยเหล่อมากกวา่ 2 หม่�นล้านดอลลาร์
สำหรัฐ (ประมาณ 6.3 แสำนล้านบัาที่) ในการให้สำนิเชุ่�อ เงินอดุหนนุ และ
ภาระผู้กูพื่นัอ่�น ๆ ต่อ่ป่ ธ์นาคารยงัเป็นหนึ�งในสำถึาบันัท่ี่�ม่ประวตั่ยิาวนาน
ท่ี่�สำดุในการให้ความชุว่ยเหล่อด้านการพื่ฒันาในภมิูภาคน่ �มามากกวา่
 50 ป่ ซึ่ึ�งชุว่ยให้สำามารถึสำร้างความสำมัพื่นัธ์์กบััรัฐบัาลและผูู้้ ม่สำว่นได้
สำว่นเสำ่ยภาคเอกชุนที่ั�วที่ั �งภมิูภาคอยา่งยากท่ี่�จัะเท่ี่ยบัเค่ยง แต่ข่่่ดความ

สำามารถึที่างการเงินและความสำมัพื่นัธ์์ท่ี่�แนน่แฟ้ินข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการ
พื่ฒันาเอเชุ่ยไมไ่ด้เป็นเพ่ื่ยงเหต่ผุู้ลเด่ยวเที่า่นั �น แต่ย่งัเป็นธ์นาคารด้าน
การพื่ฒันาชุั �นนำาอ่กด้วย ชุดุนโยบัายข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย
ท่ี่�ครอบัคลมุถึงึความยั�งย่นด้านหน่ �สำนิ การคุ้มครองสำิ�งแวดล้อมและ
สำงัคม การจัดัหา การต่อ่ต้่านการที่จุัริต่ และความซ่ึ่�อสำตั่ย์ ที่ั �งหมดน่ �เป็น
รากฐานสำำาคญัข่องสำถึาบันัแหง่น่ � นโยบัายเหลา่น่ �สำอดคล้องกบััแนวที่าง
ปฏิิบัตั่ริะหวา่งประเที่ศท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุ อ่กที่ั �งยงัแสำดงถึงึมาต่รฐานที่องคำาข่อง
การลงที่นุท่ี่�ม่คณุภาพื่และยั�งย่น

ในฐานะพื่นัธ์มิต่รการพื่ฒันาระดบััพื่หภุาค่ท่ี่�เชุ่�อถ่ึอได้ ธ์นาคารเพ่ื่�อ
การพื่ฒันาเอเชุ่ยรับัหน้าท่ี่�ในการจัดัการประชุมุสำำาหรับัรัฐบัาล พื่นัธ์มิต่ร
การพื่ฒันา และผูู้้บัริจัาคแบับัที่วิภาค่ที่ั�วที่ั �งอินโดแปซึ่ฟิิิก ดงันั �น ความ
เป็นผูู้้นำาข่องสำหรัฐฯ ท่ี่�ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย จังึเป็นองค์ประกอบั
สำำาคญัในการวางแผู้นและสำง่มอบัความชุว่ยเหล่อด้านการจัดัที่ำาโครงการ
และการลงที่นุในภมิูภาคน่ � 

เน่�องจัากบัที่บัาที่ท่ี่�จัดัต่ั �งข่ึ �นในภมิูภาค รายงานลา่สำดุข่อง
สำถึาบันัวิจัยันโยบัายการต่า่งประเที่ศและยทุี่ธ์ศาสำต่ร์เม่�อเร็ว ๆ น่ �ระบัวุา่ 
ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยเป็น "สำนิที่รัพื่ย์เชิุงยทุี่ธ์ศาสำต่ร์ข่องสำหรัฐฯ" 
รายงานระบัวุา่ "ใน พื่.ศ. 2561 สำหรัฐฯ มอบัเงินรวม 2.3 หม่�นล้าน
ดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 7.3 แสำนล้านบัาที่) ในการจัองซ่ึ่ �อหุ้นที่นุ
 โดยมอบัเงินเพิื่�มเต่ิม 1.9 พื่นัล้านดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 6 หม่�น
ล้านบัาที่) แก่โครงการร่วมระดมที่รัพื่ยากรสำมที่บั ซึ่ึ�งโครงการร่วมระดม
ที่รัพื่ยากรสำมที่บัน่ �ได้กระจัายไปหลายประเที่ศในภมิูภาค ซึ่ึ�งรวมถึงึ
อินเด่ย เว่ยดนาม และเนปาล นอกจัากน่ � สำหรัฐฯ ยงัได้ลงที่นุในกองที่นุ
รวมท่ี่�ม่ผูู้้บัริจัาคหลายราย เชุน่ กองที่นุรวมด้านโครงสำร้างพ่ื่ �นฐานข่อง
อฟัิกานิสำถึาน ซึ่ึ�งได้ร่วมระดมที่รัพื่ยากรสำมที่บักบััภาคเอกชุนเพ่ื่�อการ
ปรับัปรุงโครงสำร้างพ่ื่ �นฐาน"

แม้วา่กระที่รวงการคลงัจัะเป็นผูู้้นำาการม่สำว่นร่วมข่องสำหรัฐฯ ท่ี่�ธ์นาคาร
เพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย แต่ธ่์นาคารก็ยงัม่สำว่นร่วมกบััแผู้นกและหนว่ยงาน
ต่า่ง ๆ ข่องสำหรัฐฯ อยา่งสำมำ�าเสำมอ รวมถึงึกระที่รวงการต่า่งประเที่ศสำหรัฐฯ
 หนว่ยงานเพ่ื่�อการพื่ฒันาระหวา่งประเที่ศข่องสำหรัฐฯ บัรรษัที่การเงิน
เพ่ื่�อการพื่ฒันาข่องสำหรัฐฯ หนว่ยงานคุ้มครองสำิ�งแวดล้อม และกระที่รวง
มหาดไที่ย เป็นต้่น รายงานข่องสำถึาบันัวิจัยันโยบัายการต่า่งประเที่ศและ
ยทุี่ธ์ศาสำต่ร์เน้นยำ �าถึงึความร่วมม่อระหวา่งธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย
และองค์กรการค้าและการพื่ฒันาแหง่สำหรัฐฯ ในการเปิดต่วัโครงการจัดัซ่ึ่ �อ
จัดัจ้ัางระดบััโลกด้วยโครงการท่ี่�ม่แนวโน้มจัะสำร้างผู้ลกำาไรได้ในภมิูภาคอิน
โดแปซึ่ฟิิิก นอกจัากน่ � บัรรษัที่การลงที่นุเอกชุนในต่า่งประเที่ศยงัที่ำางาน
ร่วมกบััธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ย เพ่ื่�อร่วมระดมที่รัพื่ยากรสำมที่บัแก่
ธ์นาคารและกองที่นุเพ่ื่�อการลงที่นุภาคเอกชุน โดยที่ั �งสำองแหง่ดำาเนินการใน
อินเด่ย ท้ี่ายท่ี่�สำดุ บัริษัที่ในสำหรัฐฯ เชุน่ เจัเนอรัลอิเลก็ที่ริกและซึ่ต่ิ่ �แบังก์ จังึ
ได้ที่ำางานอยา่งใกล้ชิุดกบััธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยในฐานะผูู้้ ร่วมระดม
ที่รัพื่ยากรสำมที่บั ซึ่ึ�งให้ที่นุและความเชุ่�ยวชุาญแก่ภาคเอกชุน 

ในฐานะหนึ�งในสำมาชิุกท่ี่�ถ่ึอหุ้นใหญ่ท่ี่�สำดุในธ์นาคาร สำหรัฐฯ ได้ให้การ
สำนบััสำนนุธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยเสำมอมา และในข่ณะเด่ยวกนัก็ได้
รับัประโยชุน์อยา่งมากจัากการเป็นสำมาชิุก สำหรัฐฯ ให้ที่นุที่างการเงินและ
ความเชุ่�ยวชุาญที่างเที่คนิค ในข่ณะท่ี่�ธ์นาคารเพ่ื่�อการพื่ฒันาเอเชุ่ยให้
แพื่ลต่ฟิอร์มระดบััพื่หภุาค่ท่ี่�มองเหน็ได้ชุดัเจัน ซึ่ึ�งสำหรัฐฯ สำามารถึสำนบััสำนนุ
และกำากบััความพื่ยายามในการพื่ฒันาท่ี่�ยั�งย่นที่ั�วอินโดแปซึ่ฟิิิกได้  o

นายพื่อล เคอร์ร่�  เป็นผูู้้ เชุ่�ยวชุาญด้านการประสำานงานในการดำาเนินงานหลกัข่องธ์นาคารเพ่ื่�อการ
พื่ฒันาเอเชุ่ย
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ฟิอรัม: กองกำาลงัเฉพื่าะกิจัร่วมต่ะวนัต่กที่ำางานร่วมกบััพื่นัธ์มิต่รใน
ภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกเพ่ื่�อยบััยั �งการค้ายาเสำพื่ต่ดิอยา่งไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: จัากความกว้างข่วางข่องภมิูภาคน่ � ที่กุสำิ�งท่ี่�เราที่ำาค่อ
การที่ำางานเป็นท่ี่ม ไมว่า่เราจัะชุว่ยข่ดัข่วางยาเสำพื่ต่ดิหร่อสำารเคม่ต่ั �งต้่น 
จัดัที่ำาและแบัง่ปันข้่อมลูกบััพื่นัธ์มิต่รและหุ้นสำว่น หร่อชุว่ยเหล่อประเที่ศ
อ่�นในการพื่ฒันาศกัยภาพื่ ซึ่ึ�งล้วนต้่องอาศยัความร่วมม่อ ต่วัอยา่งหนึ�ง
ก็ค่อ ความจัริงแล้วยาเสำพื่ต่ิดท่ี่�เข้่ามาในสำหรัฐอเมริกา (หร่อประเที่ศ  
อ่�น ๆ) เก่อบัที่ั �งหมดต้่องใชุ้สำารเคม่เพ่ื่�อการผู้ลติ่ ม่ยาเสำพื่ต่ดิมากมาย
ท่ี่�เราต้่องกงัวลในกรณ่น่ � โดยม่เมที่แอมเฟิต่าม่น เฟินที่านิล เฮั่โรอ่น
 โคเคน และกญัชุา ซึ่ึ�งเป็นยาเสำพื่ต่ิดหลกั ๆ นอกเหน่อจัากกญัชุา หาก
คณุจัะผู้ลติ่ยาท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย เชุน่ เฮั่โรอ่น เมที่แอมเฟิต่าม่น เฟินที่า
นิล หร่อโคเคน คณุจัะต้่องใชุ้สำารเคม่จัำานวนมาก แล้วสำารเคม่สำว่น
ใหญ่ท่ี่�ใชุ้เพ่ื่�อผู้ลติ่ยาเหลา่นั �นอยูท่่ี่�ไหนกนัหร่อ ในอินโดแปซึ่ฟิิิก ม่การ
ผู้ลติ่สำารเคม่ในประเที่ศจ่ันและอินเด่ย สำารเคม่สำว่นใหญ่ผู้ลติ่ข่ึ �นเพ่ื่�อ
วตั่ถึปุระสำงค์ท่ี่�ถึกูกฎหมายและมกัจัะอยูภ่ายใต้่การควบัคมุ โดยผู้ลติ่ข่ึ �น
เพ่ื่�อวตั่ถึปุระสำงค์ที่างเภสำชัุกรรม เคร่�องสำำาอาง สำ่ย้อม และวตั่ถึปุระสำงค์
ท่ี่�ถึกูต้่องต่ามกฎหมายอ่�น ๆ อ่กหลายประการ อยา่งท่ี่�เรากลา่วอยูบ่ัอ่ย
 ๆ ยาเหลา่นั �นถึกูกฎหมายจันกระที่ั�งถึกูนำาไปใชุ้ในที่างท่ี่�ไมถ่ึกูกฎหมาย

 ในแต่ล่ะวนั ม่สำารเคม่จัำานวนมากท่ี่�สำง่มาจัากที่ั�วแปซึ่ฟิิิกไปยงัประเที่ศ
ต่า่ง ๆ เชุน่ เม็กซึ่โิก โคลอมเบ่ัย และประเที่ศอ่�น ๆ โดยอาจัถึกูแปร
สำภาพื่ไปผู้ลติ่เป็นยาเสำพื่ต่ิด เชุน่ เฟินที่านิลหร่อโคเคน เป็นท่ี่�ที่ราบักนั
วา่ โคลอมเบ่ัยผู้ลติ่โคเคนประมาณครึ�งหนึ�งท่ี่�ใชุ้กนัที่ั�วโลก ในข่ณะท่ี่�
เมก็ซึ่โิกผู้ลติ่เฮั่โรอ่นและเมที่แอมเฟิต่าม่นสำว่นใหญ่ท่ี่�สำง่มายงัสำหรัฐฯ เฟิ
นที่านิลปริมาณมากข่ึ �นท่ี่�สำง่มายงัสำหรัฐฯ มาจัากเมก็ซึ่โิก ซึ่ึ�งยาเหลา่น่ �
ที่ั �งหมดต้่องใชุ้สำารเคม่ในการผู้ลติ่

อยา่งท่ี่�ผู้มได้กลา่วไว้ข้่างต้่น หนว่ยข่า่วกรองและการต่อ่ต้่านยาเสำพื่
ต่ดิที่ำางานเป็นท่ี่ม และดงันั �น ข่นาดข่องภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก รวมถึงึ
ความสำามารถึในการที่ำาความเข้่าใจัเคร่อข่า่ยท่ี่�ดำาเนินการและกำาหนด
เป้าหมายอยา่งม่ประสำทิี่ธิ์ภาพื่ ต้่องใชุ้การสำบ่ัสำวนและงานข่า่วกรอง
ท่ี่�ไมม่่หนว่ยงานหร่อประเที่ศใดสำามารถึที่ำาได้ต่ามลำาพื่งั เราพื่ึ�งพื่า
พื่นัธ์มิต่รด้านข่า่วกรองและการบังัคบััใชุ้
กฎหมายหลายแหง่ภายในรัฐบัาลสำหรัฐฯ แต่่
ในวงกว้างมากกวา่นั �น เราพื่ึ�งพื่าพื่นัธ์มิต่รท่ี่�ม่
ความคล้ายคลงึกนัหลายแหง่ในประเที่ศอ่�น ๆ 
เม่�อเราต่ดิต่อ่กบััประเที่ศอ่�น ๆ นั�นหมายถึงึ
เรากำาลงัที่ำางานประสำานงานกบััพื่นัธ์มิต่ร
ผูู้้บังัคบััใชุ้กฎหมายข่องเรา เชุน่ สำำานกังาน

จัับตามอง
ห้วัห้น้ากองกำาลังเฉพาะกจิระบุ

เห้ล่าพนัธิมติ่รในอนิโดแปซิฟิิิก 

ร่วมมือกันขัดขวางการค้ามนุษย์ เจ้ัาหน้าท่ี่�ฟอรัมั

กองกำ�ลังัเฉพ�ะกิจร่่วมตะวนัตก

พล.ร.ต. โรเบัิร์ต เฮย์ส เขี�า 

รับัตำาแหน่งผู้้�อำานวยก่าร 
ก่องก่ำาลงัเฉพาะก่จิร่วม

ตะวนัตก่ในพธีิส่งมอบั

หน�าทัี�ผู้้�บัังคบััก่าร เมื�อเดอืน

เมษายน พ.ศ. 2562

จิ.อ. ไร้อนั เกร้ด่� /กองิที่พัเร้้อสหรั้ฐฯ

พล.รั.ต. โรัเบิู่ร์ัต เฮย์ส์ ได�เข้�ามาดำารังตำาแหน่งผู้้�อำานวยการักองกำาลงัเฉุพาะกิจัร่ัวมตะวนัตก

เมื�อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื�อนำากองบู่ญั่ชิาการัส์หรัฐัฯ ปรัะจัำาภาคพื�นอินโดแปซิิฟิกใน

กิจักรัรัมต่อต�านยาเส์พติด ตำาแหน่งก่อนหน�านี�ในฐานะผู้้�ช่ิวยผู้้�บู่ญั่ชิาการัหน่วยข่้าวกรัองข้อง

หน่วยยามฝัั่�งส์หรัฐัฯ พล.รั.ต. เฮย์ส์เป็นผู้้�นำาข้องผู้้�เชีิ�ยวชิาญ่ด�านข่้าวกรัองมากกว่า 1,100 คน

 ข้ณะนี� เข้าใชิ�ภ้มิหลงัด�านข่้าวกรัองเพื�อเป็นผู้้�นำาในการัพยายามข้ดัข้วางการัค�ายาเส์พติดและ

องค์กรัอาชิญ่ากรัรัมข้�ามชิาติในอินโดแปซิิฟิก พล.รั.ต. เฮย์ส์นั�งคยุกบัู่ฟิอรัม ในเดือนตลุาคม

 พ.ศ. 2562 เพื�อพด้คยุถ่ึงปรัะเด็นที�หลากหลาย ซ่ิ�งรัวมทกุอย่างตั�งแต่ความร่ัวมมือข้องกอง

กำาลงัเฉุพาะกิจัร่ัวมตะวนัตกในความพยายามต่อต�านยาเส์พติด จันถ่ึงหายนะที�เกิดข่้�นในรัะดบัู่

นานาชิาติเนื�องจัากเฟนทานิลโอปิออยด์ที�เป็นอนัตรัาย



ปราบัปรามยาเสำพื่ต่ดิ หนว่ยสำ่บัสำวนเพ่ื่�อความมั�นคงแหง่มาต่ภุมิู เอฟิบ่ัไอ 
และหนว่ยงานอ่�น ๆ ท่ี่�ม่อำานาจัในการสำ่บัสำวน เพ่ื่�อกำาหนดเป้าหมายองค์กร
อาชุญากรรมข้่ามชุาต่ ิองค์กรค้ายาเสำพื่ต่ดิ และองค์กรอ่�น ๆ ท่ี่�คล้ายกนั ซึ่ึ�ง
พื่วกเข่าม่บัคุลากรในสำถึานที่ตู่ต่า่ง ๆ ที่ั�วพ่ื่ �นท่ี่�อินโดแปซึ่ฟิิิก และเราที่ำางาน
ผู้า่นพื่นัธ์มิต่รเหลา่น่ � บัางครั �ง เราจัะวางต่วันกัวิเคราะห์ไว้ในสำถึานที่ตู่และ
ให้นกัวิเคราะห์คนนั �นที่ำางานโดยต่รงในการสำนบััสำนนุผูู้้สำ่บัสำวนท่ี่�บังัคบัั
ใชุ้กฎหมาย เพ่ื่�อให้ผูู้้สำ่บัสำวนเหลา่นั �นใชุ้ประโยชุน์จัากพื่ลงัการวิเคราะห์
ข่องเรา โดยพื่วกเข่าประสำานงานกบััประเที่ศเจ้ัาบ้ัานเก่�ยวกบััเบัาะแสำการ
สำ่บัสำวนและเป้าหมายการดำาเนินงาน หลงัจัากนั �น กองกำาลงัเฉพื่าะกิจัจัะ
รวบัรวมและกลั�นกรองข้่อมลู ที่ำางานร่วมกบััผูู้้ อ่�นระหวา่งหนว่ยงาน และ
สำง่ข้่อมลูกลบััในท้ี่ายท่ี่�สำดุ เพ่ื่�อให้สำามารถึที่ำาการสำ่บัสำวนหร่อปฏิิบัตั่กิารได้
อยา่งครบัถ้ึวนยิ�งข่ึ �น 

ซึ่ึ�งการข่นสำง่สำารเคม่สำว่นใหญ่ไมไ่ด้ม่การข่นย้ายอยา่งรวดเร็ว เม่�อพื่ดู
ถึงึเร่อบัรรที่กุสำนิค้า เร่อบัรรที่กุสำนิค้าท่ี่�ม่สำารเคม่อยูบ่ันเร่ออาจัใชุ้เวลาสำอง
สำปัดาห์เพ่ื่�อแลน่จัากจ่ันไปยงัอเมริกาใต้่หร่อเมก็ซึ่โิก ดงันั �น เราจังึม่เวลาใน
การกลั�นกรองข้่อมลู ในข่ณะท่ี่�ผู้มมุง่เน้นกบัักระแสำที่างต่ะวนัออกข่องสำาร

เจ�าหน�าทัี�ตำารวจนำ�าอนิโดนีเซีื้ยฝ่ก่เทัคนิคก่ารทัดสอบัยาเสพตดิภูาคสนาม ระหว่าง

ก่ารฝ่ก่อบัรมก่บััสมาชิิก่ทัมีฝ่ก่ทักั่ษะทัางทัะเลแบับับ้ัรณาก่ารขีองก่องก่ำาลงัเฉพาะก่จิ

ร่วมตะวนัตก่  จิ.อ. ไร้อนั เกร้ด่� /กองิที่พัเร้้อสหรั้ฐฯ
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เคม่ต่ั �งต้่นท่ี่�ใชุ้ในการผู้ลติ่ยาเสำพื่ต่ดิท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย เรายงัมองไปท่ี่�กระแสำ
ที่างต่ะวนัต่กข่องยาเสำพื่ต่ดิสำำาเร็จัรูปท่ี่�สำร้างข่ึ �นด้วยสำารต่ั �งต้่นเหลา่น่ �อ่ก
ด้วย เราจัะที่ำาสำิ�งน่ �ไมไ่ด้หากปราศจัากผูู้้ อ่�น เราไมไ่ด้จับัักมุผูู้้คน เราไม่
ได้สำ่บัสำวนผูู้้คนโดยต่รง เราไมไ่ด้ดำาเนินกิจักรรมบังัคบััใชุ้กฎหมายใน
ชุว่งท้ี่ายข่องการเผู้ดจ็ัศกึ แต่จ่ัากข้่อมลูข่า่วกรองท่ี่�เราผู้ลติ่ จัากความ
สำามารถึข่องพื่นัธ์มิต่ร และจัากความร่วมม่อด้านความมั�นคงท่ี่�เรา
ดำาเนินการ เราที่ำางานร่วมกนัเพ่ื่�อต่อ่ต้่านกลุม่อาชุญากรรมข้่ามชุาต่ิ

ฟิอรัม: สำารเคม่ต่ั �งต้่นม่การใชุ้งานที่ั �งแบับัท่ี่�ถึกูกฎหมายและผิู้ด
กฎหมาย สำิ�งน่ �ที่ำาให้งานข่องคณุยุง่ยากข่ึ �นมากเพ่ื่ยงใด

พล.ร.ต. เฮย์ส: แนน่อน สำิ�งน่ �ที่ำาให้ผู้มที่ำางานยากมาก เพื่ราะม่การ
ใชุ้สำารต่ั �งต้่นอยา่งถึกูต้่องต่ามกฎหมาย ต้่องใชุ้ความพื่ยายามในการ
วิเคราะห์และต้่องใชุ้ความร่วมม่อเป็นอยา่งมากในการระบักุารข่นสำง่ท่ี่�
นา่สำงสำยั คณุไมจ่ัำาเป็นต้่องม่ความรู้ในระดบััเด่ยวกบัันกัเคม่ คณุเพ่ื่ยง
ต้่องม่การประเมินคา่สำารเคม่เฉพื่าะท่ี่�จัำาเป็นต่อ่การผู้ลติ่ยาเสำพื่ต่ดิผิู้ด
กฎหมาย

คณุอาจัต้่องมองหารูปแบับั สำารเคม่บัางชุนิดอาจัสำง่ไปยงัสำถึานท่ี่�
บัางแหง่เพิื่�มข่ึ �นได้มากน้อยเพ่ื่ยงใด หร่อคณุพื่ยายามหาความเชุ่�อมโยง
ระหวา่งกลุม่อาชุญากรข้่ามชุาต่ ิ... ผูู้้คนท่ี่�เรารู้กนัด่วา่ที่ำาเร่�องท่ี่�ไมด่่ใน
โลกอาชุญากรรมและโลกอาชุญากรข้่ามชุาต่ ิ... และหาความเก่�ยวข้่อง
ระหวา่งที่ั �งสำองกลุม่ รวมถึงึผูู้้คนท่ี่�นำาเข้่ายาเสำพื่ต่ดิเหลา่นั �น

เมก็ซึ่โิกและโคลอมเบ่ัยนำาเข้่าสำารเคม่จัำานวนมากสำำาหรับัเภสำชัุกรรม
 เคร่�องสำำาอาง และสำิ�งต่า่ง ๆ มากมายเชุน่เด่ยวกบััประเที่ศอ่�น ๆ คณุ
จัะมองหาผูู้้ข่นสำง่เฉพื่าะซึ่ึ�งเป็นท่ี่�ที่ราบักนัวา่ร่วมม่อกบััผูู้้ที่ำาสำิ�งท่ี่�ไมด่่
 เพ่ื่�อระบักุารข่นสำง่ต้่องสำงสำยัท่ี่�อาจัจัะเกิดข่ึ �น คณุจัะมองหาความเชุ่�อม
โยงอ่�น ๆ กบััเคร่อข่า่ยท่ี่�เราพื่ยายามที่ำาความเข้่าใจั และเราพื่ยายาม
สำนบััสำนนุการสำ่บัสำวนและสำนบััสำนนุการกำาหนดเป้าหมายข่องพื่วกเข่า

ฟิอรัม: ภารกิจัข่องคณุม่สำว่นชุว่ยให้เกิดภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และ
เปิดกว้างอยา่งไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: อินโดแปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และเปิดกว้างค่ออะไร มนัค่อ
สำภาพื่แวดล้อมท่ี่�เคารพื่อำานาจัอธิ์ปไต่ยข่องที่กุประเที่ศ ม่เสำร่ภาพื่ใน

เส้นทำางการขนส่งเฟินทำานิล
เฟินที่านิลในสำหรัฐอเมริกาสำว่นใหญ่มาจัากประเที่ศจ่ัน 

แต่ก็่ไมไ่ด้ใชุ้เส้ำนที่างโดยต่รงเสำมอไป

จีนี

จากจนีส่้สห้รัฐฯ

ชุาวอเมริกนัซ่ึ่ �อเฟินที่านิลบัริสำทุี่ธิ์�หร่อสำารเคม่ต่ั �ง

ต้่นผู้า่นเวบ็ัม่ดจัากผูู้้ผู้ลติ่ท่ี่�ผิู้ดกฎหมายในจ่ัน ซึ่ึ�ง

จัะม่การสำง่ที่างไปรษณ่ย์ในปริมาณเลก็น้อย

ผู่้านทำางซิานดเิอโก

เฟินที่านิลท่ี่�พื่ร้อมสำำาหรับัการบัริโภคถึกูลกัลอบั

นำาเข้่ามาที่างพื่รมแดนต่ะวนัต่กเฉ่ยงใต้่ โดยสำว่น

ใหญ่ผู้า่นภมิูภาคซึ่านดเิอโกจัากนั �นจังึกระจัายไป

ที่ั�วต่ลาดในสำหรัฐฯ

จากจนีส่้เมก็ซิโิก

ม่การข่นสำง่เฟินที่านิลหร่อสำารเคม่ต่ั �งต้่นไปยงัเม็กซึ่โิกเพ่ื่�อผู้ลติ่เป็นผู้ลติ่ภณัฑ์์

สำำาเร็จัรูปในห้องปฏิิบัตั่กิารข่องผูู้้ ค้ายาเสำพื่ต่ดิ โดยเจ่ัอจัางอยา่งมากด้วยสำารเต่มิ

แต่ง่และข่ายต่ามท้ี่องต่ลาดในรูปโคเคน เฮั่โรอ่น หร่อยาบ้ัา หร่ออดัเป็นเมด็และ

ข่ายในท้ี่องต่ลาดในรูปออกซึ่โิคโดน เฟินที่านิลบัริสำทุี่ธิ์�ยงัสำามารถึนำาไปผู้ลติ่เป็นยา

เสำพื่ต่ดิข้่างถึนนท่ี่�ผิู้ดกฎหมายได้อ่กด้วย

ท่ี่�มา: เดอะ ซิานดิเอโก ย้เนียน ทริับู้่น



51IPD FORUMFORUM

สมาชิิก่หน่วยยามฝั�งสหรัฐฯ เก่บ็ั

หีบัห่อบัรรจุโคเคน ซ่ื้�งถ้ก่พบัลอย

อย่้ในน่านนำ�าระหว่างประเทัศขีอง

มหาสมุทัรแปซิื้ฟิก่ตะวนัออก่ใน

เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2562

สำำานกังานปราบัปรามยาเสำพื่ต่ดิสำหรัฐฯ

การเคล่�อนไหวในนา่นนำ �าและนา่นฟ้ิาระหวา่งประเที่ศ การยดึมั�นใน
กฎหมายและบัรรที่ดัฐานระหวา่งประเที่ศ ต่ลอดจันเสำถ่ึยรภาพื่และ
ความเจัริญรุ่งเร่องท่ี่�สำมัพื่นัธ์์กนั องค์ประกอบัพ่ื่ �นฐานข่องสำิ�งนั �นก็ค่อ
การปกครอง ซึ่ึ�งหมายความวา่ประเที่ศหนึ�งสำามารถึต่รวจัสำอบัและ
ปกครองเข่ต่แดนข่องต่น ซึ่ึ�งรวมถึงึเข่ต่แดนที่างที่ะเลด้วย โดยประเที่ศ
สำว่นใหญ่จัะอ้างสำทิี่ธิ์�ในอาณาเข่ต่ที่างที่ะเล 12 ไมล์ที่ะเลและเข่ต่
เศรษฐกิจัจัำาเพื่าะ 200 ไมล์ที่ะเล การสำามารถึปกครองได้หมายความ
วา่ ผู้มสำามารถึต่รวจัสำอบัและต่รวจัจับัักิจักรรมไมด่่ท่ี่�กำาลงัเข้่าและออก
ประเที่ศหร่อผู้า่นพื่รมแดนข่องประเที่ศได้ ดงันั �น ในด้านความร่วมม่อ
ด้านความมั�นคง สำิ�งท่ี่�เราที่ำาค่อร่วมม่อกบััหลาย ๆ ประเที่ศซึ่ึ�งอาจัข่าด
องค์ประกอบับัางอยา่งข่องยทุี่ธ์ศาสำต่ร์การควบัคมุยาเสำพื่ต่ดิ ระบับั
ต่ลุาการ ความสำามารถึในการบังัคบััใชุ้กฎหมาย ความสำามารถึในการ
ปลอ่ยเร่อหร่อเคร่�องบันิ … เราที่ำางานร่วมกบััรัฐบัาลและรัฐสำภาสำหรัฐฯ 
ได้รับัเงินและให้ความร่วมม่อด้านความมั�นคงเพ่ื่�อชุว่ยแก้ไข่ปัญหาเหลา่
นั �น เราสำร้างสำิ�งต่า่ง ๆ ให้พื่วกเข่า ฝึกอบัรมพื่วกเข่าเก่�ยวกบััวิธ่์การใชุ้
 ฝึกซ้ึ่อมกบััพื่วกเข่า และสำิ�งต่า่ง ๆ ในที่ำานองเด่ยวกนั ... ซึ่ึ�งเป็นการสำง่
เสำริมการปกครองท่ี่�ด่ในภมิูภาค เพื่ราะการปกครองท่ี่�ด่ข่ึ �นเป็นสำิ�งท่ี่�ไมด่่

สำำาหรับัคนท่ี่�ไมด่่ และด่กวา่สำำาหรับัพื่วกเราในท่ี่มคนด่ท่ี่�ที่ำางานเพ่ื่�อหลกั
นิต่ิธ์รรม ความโปร่งใสำ และการปกครองท่ี่�ด่

นอกจัากน่ � ยงัหมายถึงึการค้าท่ี่�เสำร่และเปิดกว้างด้วย สำว่นหนึ�งข่อง
สำิ�งท่ี่�เราได้ข่บััเคล่�อนในชุว่งสำองที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมาค่อเศรษฐกิจัโลก ซึ่ึ�ง
อาศยัการสำง่มอบัที่รัพื่ยากรอยา่งที่นัที่ว่งท่ี่ นั�นค่อความปลอดภยัและ
การรักษาความปลอดภยัข่องสำนิค้าเหลา่นั �นท่ี่�กำาลงัเข้่ามาอยา่งรวดเร็ว
 ดงันั �น สำิ�งท่ี่�คณุต้่องการค่อกรอบัท่ี่�ชุว่ยให้สำนิค้าสำามารถึเคล่�อนย้าย
เข้่าออกได้อยา่งรวดเร็ว แต่ย่งัชุว่ยในการคดักรองผูู้้คนหร่อสำนิค้าบัน
เร่อหร่อเคร่�องบันิ เพ่ื่�อให้ค้นพื่บัสำนิค้าท่ี่�ผิู้ดกฎหมายหร่อกิจักรรมที่าง
อาชุญากรรม สำิ�งท่ี่�เราพื่ยายามสำง่เสำริมค่อความสำามารถึในการข่ดุค้น
ข้่อมลู เพ่ื่�อเปิดโปงความเชุ่�อมโยงไปถึงึกลุม่อาชุญากรข้่ามชุาต่ ิที่ำาให้
เราสำง่ข้่อมลูนั �น ๆ ไปยงัหนว่ยงานท่ี่�เหมาะสำมเพ่ื่�อแก้ไข่ปัญหาต่อ่ไปได้ 

ฟิอรัม: กองกำาลงัเฉพื่าะกิจัไปถึงึหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกท่ี่�หา่งไกลได้อยา่งไร 
และเพื่ราะเหต่ใุดน่�จังึเป็นเร่�องสำำาคญั

พล.ร.ต. เฮย์ส: น่�เป็นเร่�องสำำาคญัเพื่ราะประเที่ศเหลา่น่ �เป็นพื่นัธ์มิต่ร

สหรััฐอเมริักา

เม็ก็ซิโิก

แคนาดา

จากจนีส่้แคนาดาและไปยังสห้รัฐฯ

บัางครั �ง เฟินที่านิลจัากจ่ันจัะถึกูข่นสำง่ผู้า่นประเที่ศอ่�น ๆ ท่ี่�

นา่สำงสำยัน้อยกวา่ เชุน่ แคนาดาหร่อต่องงาก่อนท่ี่�จัะสำง่ที่าง

ไปรษณ่ย์ไปยงัสำหรัฐฯ

จากสห้รัฐฯ ส่้เมก็ซิโิก

เฟินที่านิลบัางชุนิดถึกูข่นสำง่จัากจ่ันมายงัสำหรัฐฯ ถึงึผูู้้ ค้ายาเสำพื่ต่ดิ

ชุาวเมก็ซึ่กินั เน่�องจัากระบับัไปรษณ่ย์ข่องสำหรัฐฯ ม่ความนา่เชุ่�อ

ถ่ึอมากกวา่ จัากนั �นจัะถึกูลกัลอบันำาเข้่าไปที่างใต้่ข่องเมก็ซึ่โิกเพ่ื่�อ

ผู้ลติ่ ก่อนท่ี่�จัะสำง่กลบััมายงัสำหรัฐฯ ในแบับัสำำาเร็จัรูป

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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ข่องเรา เราม่ความสำมัพื่นัธ์์ที่าง
ประวตั่ศิาสำต่ร์กบััประเที่ศเหลา่น่ �
 หลายหมูเ่กาะเหลา่น่ �เป็นอาณาเข่ต่
ข่องสำหรัฐฯ หร่อเป็นรัฐท่ี่�ม่ความ
สำมัพื่นัธ์์พิื่เศษกบััเรา บัอ่ยครั �งท่ี่�ผูู้้คน
คดิวา่ มาต่ภุมิูสำหรัฐฯ เป็นเพ่ื่ยงแค่

องค์ประกอบัหนึ�งข่องสำหรัฐอเมริกาภาคพ่ื่ �นที่ว่ปเที่า่นั �น อยา่งไรก็ต่าม
 อาณาเข่ต่ข่องสำหรัฐฯ เหลา่น่ �เป็นสำว่นหนึ�งข่องมาต่ภุมิูสำหรัฐฯ เชุน่เด่ยว
กบััรัฐฮั่าวาย กลา่วโดยกว้างข่ึ �นค่อ เหลา่น่ �ค่อประเที่ศท่ี่�กำาลงัเผู้ชิุญ
กบััผู้ลกระที่บัอยา่งร้ายแรงจัากการประดงัประเดข่องสำิ�งต่า่ง ๆ การ
เปล่�ยนแปลงสำภาพื่ภมิูอากาศสำง่ผู้ลกระที่บัต่อ่หลายประเที่ศ สำำาหรับั
ประเที่ศสำว่นใหญ่ อาชุญากรรมข้่ามชุาต่เิป็นสำิ�งท่ี่�พื่วกเข่ากงัวลมาก
ท่ี่�สำดุ การประมงผิู้ดกฎหมายสำง่ผู้ลกระที่บัต่อ่ผู้ลติ่ภณัฑ์์มวลรวมภายใน
ประเที่ศข่องพื่วกเข่า เศรษฐกิจัสำว่นใหญ่ข่องประเที่ศเหลา่นั �นต่ั �งอยูบ่ัน
พ่ื่ �นฐานข่องการที่อ่งเท่ี่�ยวหร่อการประมง และกิจักรรมท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย 
ในรูปแบับัข่องการประมงท่ี่�ผิู้ดกฎหมายก็ม่ผู้ลกระที่บัท่ี่�อนัต่รายมาก  
(พื่ล.ร.ต่. เฮั่ย์สำอ้างอิงถึงึบัที่ความข่า่วลา่สำดุท่ี่�อธิ์บัายวา่ ฟิิจิัและหมูเ่กาะ
แปซึ่ฟิิิกอ่�น ๆ กลายเป็นศนูย์กลางการข่นสำง่ข่องผูู้้ ค้ายาเสำพื่ต่ดิ) ... คณุ

กำาลงัพื่ดูถึงึประเที่ศเลก็ ๆ ท่ี่�ล้อมรอบัด้วยพ่ื่ �นท่ี่�นำ �าข่นาดใหญ่ซึ่ึ�งยากต่อ่
การเฝ้าระวงั ที่ั �ง 23 ประเที่ศในโอเชุ่ยเน่ยม่ประชุากรที่ั �งหมดประมาณ 
10 ล้านคน ปาปัวนิวกิน่ม่ประชุากรประมาณ 7 ล้านคน ท่ี่�เหล่ออ่ก 22 
ประเที่ศม่จัำานวนประชุากรเป็นหลกัหม่�นและมกัจัะไมม่่ศลุกากรหร่อ
องค์กรต่ำารวจัข่นาดใหญ่หร่อต่ลุาการท่ี่�แข่็งแกร่ง ประเที่ศเหลา่นั �นที่ำา
หน้าท่ี่�อยา่งสำดุความสำามารถึ แต่เ่ม่�อคณุม่องค์กรท่ี่�ม่การข่นสำง่ยาเสำพื่
ต่ดิข่นาดใหญ่ เชุน่ กลุม่ซึ่นิาลวัอยูฝั่�งหนึ�ง หร่อกลุม่อั �งย่�อยูอ่่กฝั�งหนึ�ง
 ความสำามารถึข่องประเที่ศในการต่อ่ต้่านกลุม่เหลา่น่ �ก็เป็นไปได้ยาก สำิ�ง
ท่ี่�เราต้่องการที่ำาค่อการที่ำางานร่วมกบััประเที่ศเหลา่นั �นเพ่ื่�อชุว่ยพื่วกเข่า
ในเร่�องการปกครองท่ี่�ด่ ความโปร่งใสำ เสำถ่ึยรภาพื่ ที่ั �งหมดน่ �

ฟิอรัม: นอกจัากจัะชุว่ยให้หมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกเพิื่�มข่่ดความสำามารถึในการ
ต่อ่สำู้กบััยาเสำพื่ต่ดิแล้ว ความพื่ยายามเหลา่น่ �จัะชุว่ยภมิูภาคในวงกว้าง
ข่ึ �นได้อยา่งไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: ผู้มคดิวา่เม่�อประเที่ศเหลา่นั �นเป็นพื่นัธ์มิต่รกนัจัะที่ำาให้
กิจักรรมผิู้ดกฎหมายเกิดข่ึ �นได้ยากข่ึ �น คณุต้่องสำร้างโครงการเฝ้าระวงัใน
พ่ื่ �นท่ี่�ใกล้เค่ยง ซึ่ึ�งจัะรวมพ่ื่ �นท่ี่�ใกล้เค่ยงเข้่าด้วยกนั คณุที่ำาให้อาชุญากร

ผู้้�ฝ่ก่สอนก่บััทัมีฝ่ก่ทักั่ษะทัางทัะเล

แบับับ้ัรณาก่ารขีองก่องก่ำาลงัเฉพาะ

ก่จิร่วมตะวนัตก่ สาธิตเทัคนิคก่ารใส่

ก่ญุแจมอืระหว่างก่ารฝ่ก่ก่บััสมาชิิก่

ก่องเรือพเิศษขีองก่องทัพัเรือศรี

ลงัก่า  เอเอฟิพ่ื่/เก็ต่ต่่ �อิมเมจั
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ที่ำากิจักรรมข่องพื่วกเข่าได้ยากข่ึ �น และนั�นค่อสำิ�งท่ี่�เราพื่ยายามที่ำาใน
ระดบััภมิูภาค ประเที่ศเหลา่น่ �บัางประเที่ศม่ความสำามารถึมากกวา่
ประเที่ศอ่�น แต่เ่ราต้่องการยกระดบััการที่ำางานข่องที่กุประเที่ศ เพ่ื่�อ
ให้สำามารถึข่ดัข่วางกิจักรรมผิู้ดกฎหมายได้ นั�นเป็นคำาสำั�งท่ี่�ยดึหลกักฎ
เกณฑ์์ ซึ่ึ�งเป็นสำิ�งท่ี่�ที่กุประเที่ศรวมถึงึจ่ันได้รับัประโยชุน์ในชุว่ง 20, 
30 หร่อ 40 ป่ท่ี่�ผู้า่นมา เราต้่องการให้ประเที่ศเหลา่น่ �ชุว่ยรักษาความ
สำามารถึข่องต่น เพ่ื่�อยกระดบััผู้ลติ่ภณัฑ์์มวลรวมภายในประเที่ศและ
ยกระดบััมาต่รฐานการดำารงชุ่วิต่ข่องต่น โดยการม่การปกครองท่ี่�ด่และ
ม่ความสำามารถึในการผู้ลกักิจักรรมท่ี่�ผิู้ดกฎหมายออกไป ซึ่ึ�งน่�ค่อสำว่น
หนึ�งข่องอำานาจัอธิ์ปไต่ยข่ั �นพ่ื่ �นฐานอยา่งแท้ี่จัริง ประเที่ศเหลา่น่ �บัาง
ประเที่ศกำาลงัมองหาความชุว่ยเหล่อ และเรากำาลงัพื่ยายามชุว่ยพื่วกเข่า 
ซึ่ึ�งจัะชุว่ยให้ม่อินโดแปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และเปิดกว้าง เป็นการสำร้างโอกาสำที่าง
เศรษฐกิจัสำำาหรับัที่กุคน

ฟิอรัม: การบัริโภคและการเสำ่ยชุ่วิต่ท่ี่�เพิื่�มข่ึ �นจัากการใชุ้ยาเกินข่นาด
ซึ่ึ�งเก่�ยวข้่องกบััเฟินที่านิลกลายเป็นพื่าดหวัข่า่วจัำานวนมาก สำิ�งน่ �ได้
เปล่�ยนแปลงภารกิจัข่องกองกำาลงัเฉพื่าะกิจัร่วมต่ะวนัต่กอยา่งไร

พล.ร.ต. เฮย์ส: เราม่ผูู้้ เสำ่ยชุ่วิต่จัากการใชุ้ยาเกินข่นาดประมาณ
 70,000 รายต่อ่ป่ในสำหรัฐอเมริกา ซึ่ึ�งเป็นจัำานวนท่ี่�มหาศาล เราสำญู
เสำ่ยที่หารประมาณ 55,000 นายในสำงครามเว่ยดนาม จัากที่ั �งหมด
ในสำงครามครั �งนั �น และเราสำญูเสำ่ย 70,000 คนต่อ่ป่ในสำหรัฐอเมริกา
เน่�องจัากใชุ้ยาเกินข่นาด ซึ่ึ�งไมใ่ชุเ่พื่ราะเฟินที่านิลที่ั �งหมด ประมาณ
ครึ�งหนึ�งเกิดจัากโอปิออยด์ (รวมถึงึเฟินที่านิล) สำิ�งท่ี่�เราได้เหน็ในชุว่ง
หลายป่ท่ี่�ผู้า่นมาค่อ ม่การใชุ้เฟินที่านิลเป็นยาที่างเล่อกมากข่ึ �น แต่ย่งั
ม่กลุม่อาชุญากรบัางกลุม่ท่ี่�ผู้ลติ่ยาอ่�น ๆ ด้วยเฟินที่านิลเพ่ื่�อใชุ้เสำพื่หร่อ
เพ่ื่�อความต่่�นต่วั ซึ่องนำ �าต่าลหนึ�งซึ่องอาจับัรรจัยุาชุนิดน่ �ได้ประมาณ
 100 โดสำ แต่ก่บััเฟินที่านิล คณุกำาลงัพื่ดูถึงึปริมาณเพ่ื่ยงเลก็น้อย
 ซึ่ึ�งสำามารถึผู้ลติ่ได้ในราคาถึกู และได้สำว่นต่า่งกำาไรท่ี่�สำงูข่ึ �นอยา่งมาก
 โดยผู้ลติ่ได้งา่ยกวา่เม่�อเท่ี่ยบักบััโคเคนและเฮั่โรอ่น คณุสำามารถึใชุ้
จิันต่นาการและนกึภาพื่ได้เลยวา่ "ม่ใบัโคคาปลกูอยูท่่ี่�นั�น ม่ต้่นฝิ� นปลกู
อยูท่่ี่�นั�น" และคณุสำามารถึกำาหนดเป้าหมายไปท่ี่�สำิ�งนั �น เพ่ื่�อถึอนรากถึอน
โคนและกำาจัดัหว่งโซึ่อ่ปุที่านได้ เฟินที่านิลเป็นสำารเคม่บัริสำทุี่ธิ์� เฟินที่า
นิลผิู้ดกฎหมายท่ี่�ใชุ้ในสำหรัฐฯ สำว่นใหญ่ผู้ลติ่ในประเที่ศจ่ัน แต่เ่รากำาลงั
เหน็การเปล่�ยนแปลงข่องปริมาณอยา่งเหน็ได้ชุดัวา่ม่การผู้ลติ่ในเมก็ซึ่โิก
และข้่ามพื่รมแดนมาถึงึเรา ... ดงันั �นสำำาหรับัเราในฐานะกองกำาลงัเฉพื่าะ
กิจั เฟินที่านิลเป็นสำิ�งท่ี่�ยากในการจับัักมุ เน่�องจัากวิธ่์ในการผู้ลติ่ การ
ข่ายบันเคร่อข่า่ยเปิดและเวบ็ัม่ด อ่กที่ั �งผูู้้คนมกัจัะใชุ้สำกลุเงินดิจิัที่ลัใน
การซ่ึ่ �อ สำิ�งท่ี่�เราพื่ยายามจัะสำร้างผู้ลกระที่บัมากข่ึ �นค่อการดทู่ี่�เคร่อข่า่ย
และระบัวุา่ใครค่อต่วัร้าย ระบักุารสำง่สำนิค้าลว่งหน้าท่ี่�เก่�ยวข้่องกบััการ
ผู้ลติ่เฟินที่านิล รวมถึงึความเชุ่�อมโยงท่ี่�ม่กบััการฟิอกเงินและกิจักรรม
อ่�น ๆ ซึ่ึ�งเป็นแนวที่างข่องเคร่อข่า่ยเสำ่ยมากกวา่

ฟิอรัม: คณุต้่องการเน้นไปท่ี่�สำิ�งใดอ่กบ้ัางเก่�ยวกบััภารกิจัข่องกองกำาลงั
เฉพื่าะกิจัร่วมต่ะวนัต่ก

พล.ร.ต. เฮย์ส: เราร่วมม่อกบััหนว่ยงานและประเที่ศอ่�น ๆ อ่ก

มากมายเพ่ื่�อปกป้องชุาต่ิข่องเราและพื่ลเม่องข่องประเที่ศอ่�น ๆ การ
ที่ำางานหนกัและการวดัผู้ลกระที่บัข่องเราอาจัใชุ้เวลาหลายป่ เน่�องจัาก
ต้่องใชุ้ความพื่ยายามอยา่งต่อ่เน่�องเพ่ื่�อข่ดัข่วางเคร่อข่า่ยหร่อชุว่ยให้
ประเที่ศพื่นัธ์มิต่รพื่ฒันาศกัยภาพื่ข่องต่น น่�จังึถ่ึอวา่เป็นภารกิจัท่ี่�ม่
เก่ยรต่ ิแม้บัางครั �งการที่ำางานในสำายงานน่ �จัะต้่องพื่บัเจัอกบััความผิู้ด
หวงั แต่เ่ราจัะสำู้ต่อ่ไป เคร่อข่า่ยอาชุญากรรมม่การปรับัต่วัและม่แหลง่
ข้่อมลูมากมาย ความพื่ยายามในการต่อ่ต้่านพื่วกเข่าเหลา่น่ �เกิดข่ึ �น
มาหลายที่ศวรรษหร่ออาจัถึงึศต่วรรษ ซึ่ึ�งก็เหม่อนกบััยาเสำพื่ต่ดิ คณุไล่
ต่ามหายาชุนิดหนึ�งสำว่นผูู้้คนก็พื่บัยาชุนิดอ่�น ๆ และการก้าวสำูย่าเสำพื่
ต่ดิแบับัสำารเคม่เที่า่นั �นค่อแนวโน้มท่ี่�นา่กงัวล เม่�อคณุม่กญัชุา คณุจัะ
เหน็สำถึานท่ี่�ท่ี่�ใชุ้ในการปลกู ต้่นฝิ� นสำำาหรับัโอปิออยด์และเฮั่โรอ่น คณุ
ก็เหน็สำถึานท่ี่�ท่ี่�ใชุ้ปลกู เชุน่เด่ยวกบััโคเคนและใบัโคคา เม่�อสำิ�งหลา่
นั �นเป็นเพ่ื่ยงสำารเคม่ จังึที่ำาให้เกิดความซึ่บััซ้ึ่อนอยา่งมาก เพื่ราะบัาง
คนสำามารถึหาโกดงัท่ี่�ใดสำกัแหง่ และหากพื่วกเข่าสำามารถึเข้่าถึงึสำาร
เคม่ได้ พื่วกเข่าก็สำามารถึผู้ลติ่ยาเสำพื่ต่ดิสำงัเคราะห์ได้ น่�จังึเป็นงาน
ท่ี่�ท้ี่าที่าย ความฉลาด ความคดิสำร้างสำรรค์ และที่รัพื่ยากรข่องกลุม่
อาชุญากรเหลา่น่ �คอ่นข้่างนา่ที่ึ�ง พื่วกเข่ากำาลงัใชุ้ที่กุอยา่งต่ั �งแต่เ่ร่อ
แบับักึ�งนำ �า เที่คโนโลย่ข่ั �นสำงู ไปจันถึงึการต่อ่ต้่านการสำอดแนม พื่วก
เข่าจังึเป็นหนว่ยงานท่ี่�ม่ความสำามารถึท่ี่�จัะต้่องไลล่า่ แต่ท้่ี่ายท่ี่�สำดุแล้ว
 ที่กุคนในกองกำาลงัเฉพื่าะกิจั ซึ่ึ�งม่การผู้สำมผู้สำานระหวา่งพื่ลเร่อน
 ที่หารประจัำาการปกต่แิละกองหนนุ ผูู้้ รับัเหมา หนว่ยงานข่า่วกรอง
 หนว่ยงานสำ่บัสำวน เชุ่�ออยา่งแท้ี่จัริงวา่เรากำาลงัปกป้องประเที่ศข่อง
เรา เรามองวา่เป็นเก่ยรต่ท่ิี่�ได้รับัใชุ้ประเที่ศข่องเรา ท่ี่�ได้เป็นผูู้้คุ้มครอง
ประเที่ศข่องเราเชุน่เด่ยวกบััพื่นัธ์มิต่รข่องเรา ดงันั �น โอกาสำดงักลา่วจังึ
ม่ความหมายต่อ่เราและที่ำาให้เราม่จัดุประสำงค์ในการที่ำางาน ถ่ึอวา่เป็น
สำทิี่ธิ์พิื่เศษท่ี่�ได้ที่ำางานและที่ำาภารกิจัน่ � และได้รู้วา่พื่วกเราหลายคนม่
ครอบัครัวหร่อเพ่ื่�อนท่ี่�ได้รับัผู้ลกระที่บัจัากยาเสำพื่ต่ดิรวมถึงึการใชุ้ยา
เกินข่นาด ซึ่ึ�งเป็นแรงจังูใจัให้เรามุง่มั�นที่ำางาน ที่ั �งยงัเป็นสำิ�งท่ี่�เชุ่�อมโยง
เรากบััพื่นัธ์มิต่รข่องเราเข้่าด้วยกนั  o

ภูาพประก่อบันี�แสดงให�เห็นถง่เฟนทัานิล 2 มลิลกิ่รัม ซ่ื้�งเป็นปริมาณทัี�อาจทัำาให�เสียชีิวติ

ได�ในคนส่วนใหญ่  สำานกังิานปร้าบัปร้ามยาเสพติดสหรั้ฐฯ



54 IPD FORUMFORUM

ร่อข่องกองที่พัื่เร่อพื่นัธ์มิต่รท่ี่�ได้รับัความเสำ่ยหายถึกูลากข้่าม
มหาสำมทุี่รแปซึ่ฟิิิกจัากสำหรัฐฯ กลบััไปยงัที่า่เร่อต้่นที่าง กองที่พัื่ 
เร่อสำหรัฐฯ ที่ำาการสำง่กำาลงับัำารุงที่างที่ะเลให้แก่เร่อข่องกองที่พัื่ 

เร่อพื่นัธ์มิต่ร โดยเต่ิมนำ �ามนัเชุ่ �อเพื่ลงิ กระสำนุ อะไหล ่และอาหาร  
เคซ่ึ่-10 ข่องกองที่พัื่อากาศสำหรัฐฯ เต่มินำ �ามนัเชุ่ �อเพื่ลงิให้แก่
อากาศยานพื่นัธ์มิต่ร 3 ลำาท่ี่�ความสำงู 30,000 ฟิตุ่ (ประมาณ 9 
กิโลเมต่ร) ประเที่ศพื่นัธ์มิต่รประเที่ศหนึ�งประสำบักบััแผู้น่ดนิไหวรุนแรงท่ี่�
ก่อให้เกิดความเสำ่ยหายและการที่ำาลายครั �งใหญ่ จังึ “จ้ัาง” อากาศยาน
ข่องกองที่พัื่สำหรัฐฯ เพ่ื่�อเสำริมกำาลงักองที่พัื่อากาศข่องประเที่ศ ในการ
จัดัหาสำิ�งข่องบัรรเที่าภยัพิื่บัตั่แิละการข่นสำง่กำาลงัที่หาร กองที่พัื่เร่อ
สำหรัฐฯ ปฏิิบัตั่กิารค้นหาและกู้ซึ่ากเคร่�องบันิ เพ่ื่�อค้นหาอากาศยาน
และนกับันิข่องประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร ซึ่ึ�งที่ั �งสำองสำญูหายไปในที่ะเลในจัดุ
ท่ี่�ไมท่ี่ราบัต่ำาแหนง่ สำหรัฐฯ ดำาเนินการฝึกร่วมกบััพื่นัธ์มิต่รต่า่งชุาต่ใิน
ประเที่ศนั �น และที่ั �งสำองฝ่ายรวมข้่อกำาหนดข่องรถึเชุา่ข่องต่นเข้่าด้วย
กนัเพ่ื่�อให้ได้สำว่นลดด้านปริมาณ รวมที่ั �งเพ่ื่�อหล่กเล่�ยงการแข่ง่ข่นักนัใน
ต่ลาดรถึเชุา่ จังึที่ำาให้ราคาข่องที่ั �งสำองประเที่ศสำงูข่ึ �น

สำถึานการณ์ท่ี่�หลากหลายและดเูหม่อนไมเ่ก่�ยวข้่องเหลา่น่ �ม่สำิ�งใด

เหม่อนกนับ้ัาง ที่ั �งหมดน่ �เป็นไปได้ด้วยความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและ
การบัริการต่า่งฝ่ายระหวา่งสำหรัฐฯ กบััประเที่ศพื่นัธ์มิต่รท่ี่�ม่การแลก
เปล่�ยนสำนิค้าและบัริการด้วย 

ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายเป็นความต่กลง
ที่วภิาค่ระหวา่งกระที่รวงกลาโหมสำหรัฐฯ และกระที่รวงกลาโหมข่อง
ประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร ซึ่ึ�งมอบัอำานาจัต่ามกฎหมายท่ี่�จัำาเป็นให้กองที่พัื่สำหรัฐฯ
 เพ่ื่�อม่สำว่นร่วมในการสำนบััสำนนุสำง่กำาลงับัำารุงซึ่ึ�งกนัและกนักบััประเที่ศท่ี่�
สำหรัฐฯ จัดัที่ำาความต่กลงด้วย ต่ลอดเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2562 สำหรัฐฯ
 ได้ที่ำาความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายร่วมกบัั 119 
ประเที่ศและองค์กรที่ั�วโลก รวมถึงึองค์การสำหประชุาชุาต่แิละ 16 
ประเที่ศหร่อหนว่ยงานในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก

หากไมม่่ความต่กลงน่ � กองที่พัื่สำหรัฐฯ จัะม่วิธ่์การท่ี่�จัำากดัในการ
จัดัหาการสำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์ รวมถึงึบัริการ
จัากกองที่พัื่และรัฐบัาลข่องประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร โดยที่ั�วไป กองที่พัื่สำหรัฐฯ
 สำามารถึให้การสำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์ และบัริการ
ให้แก่พื่นัธ์มิต่รต่า่งชุาต่ิผู้า่นโครงการข่ายยทุี่โธ์ปกรณ์ที่างที่หารเที่า่นั �น
 ซึ่ึ�งเป็นไปต่ามกระบัวนการท่ี่�ละเอ่ยดคล้ายกบััการวางแผู้นปฏิิบัตั่กิาร

การเปิิด
ช่่องทาง 
ส่่งกำาลัังบำำารุง
ข้ึ้อต่กลงรัะห่ว�างสห่รััฐฯ และปีรัะเที่ศ
พันธ์มิ่ต่รัในการัจัดำห่าและการับริัการั
ต่�างฝ่� าย ที่ำาให้่ภารักิจเป็ีนไปีอย�างคล�องตั่ว

นายฟิิลิป เจ. วาเลนต่ิ
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อยา่งรอบัคอบัมากกวา่การวางแผู้นอยา่งเร่งดว่น กระบัวนการโครงการ
ข่ายยทุี่โธ์ปกรณ์ที่างที่หารแก่ต่า่งประเที่ศม่ความซึ่บััซ้ึ่อนและถ่ึ�ถ้ึวน แต่่
เม่�อเวลาผู้า่นไปโครงการน่ �ได้รับัการพิื่สำจูัน์แล้ววา่ข่าดความย่ดหยุน่ใน
การต่อบัสำนองต่อ่ความต้่องการฉกุเฉิน โครงการข่ายยทุี่โธ์ปกรณ์ที่าง
ที่หารสำามารถึมอบับัริการและสำิ�งข่องด้านกลาโหมท่ี่�สำำาคญั เชุน่ เร่อ
 เคร่�องบันิป่กต่ดิและป่กหมนุ อาวธุ์นำาวิถ่ึความแมน่ยำาสำงู ป่นไรเฟิิล
 ต่อร์ปิโด และป่นใหญ่ และท่ี่�สำำาคญั โครงการข่ายยทุี่โธ์ปกรณ์ที่างที่หาร
เป็นเหม่อนถึนนเดนิรถึที่างเด่ยว ในข่ณะท่ี่�สำหรัฐฯ สำามารถึจัดัหาการ
สำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์ และบัริการให้แก่พื่นัธ์มิต่ร
ผู้า่นโครงการข่ายยทุี่โธ์ปกรณ์ที่างที่หาร แต่ไ่มไ่ด้รับัการจัดัหาดงักลา่ว
จัากพื่นัธ์มิต่รในโครงการน่ �ได้

ความต้่องการให้ม่ความย่ดหยุน่ซึ่ึ�งจัำาเป็นในการต่อบัสำนองความ
ต้่องการฉกุเฉินบันพ่ื่ �นฐานข่องการแลกเปล่�ยนซึ่ึ�งและกนั สำง่ผู้ลให้เกิด

การผู้า่นรัฐบัญัญตั่กิารสำนบััสำนนุซึ่ึ�งกนัและกนัข่องนาโต่ในที่ศวรรษ
 1970 (พื่.ศ. 2513-2522) ซึ่ึ�งในท่ี่�สำดุก็ได้พื่ฒันาไปเป็นโครงการ
ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายในปัจัจับุันั ต่า่ง
จัากโครงการข่ายยทุี่โธ์ปกรณ์ที่างที่หาร ธ์รุกรรมข่องความต่กลงน่ �ห้าม
การแลกเปล่�ยนบัริการและสำิ�งข่องด้านกลาโหมท่ี่�สำำาคญั รวมที่ั �งจัำากดั
สำิ�งข่องและบัริการท่ี่�ได้รับัอนญุาต่ให้อยูใ่นวงท่ี่�แคบัลง อยา่งไรก็ต่าม
 แม้จัะพิื่จัารณาถึงึข้่อจัำากดัข่องสำิ�งท่ี่�สำามารถึซ่ึ่ �อและข่ายได้ แต่ค่วาม
ต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายก็มอบัสำิ�งข่องและบัริการ
ท่ี่�หลากหลาย ซึ่ึ�งกองที่พัื่สำหรัฐฯ สำามารถึข่ายและจัดัซ่ึ่ �อจัากกองที่พัื่ข่อง
ประเที่ศพื่นัธ์มิต่รได้ รายการน่ �หมายรวมถึงึสำิ�งข่องที่ั�วไป เชุน่ อาหาร
 นำ �า เสำ่ �อผู้้า และท่ี่�พื่กั การข่นสำง่ท่ี่�รวมถึงึการเคล่�อนย้ายที่างอากาศ
 ปิโต่รเล่ยม นำ �ามนั นำ �ามนัหลอ่ล่�น บัริการสำ่�อสำารท่ี่�ม่และไมม่่การรักษา
ความปลอดภยั บัริการที่างการแพื่ที่ย์ และกระสำนุล้วนได้รับัอนญุาต่
 นอกจัากน่ �ยงัครอบัคลมุถึงึการสำนบััสำนนุปฏิิบัตั่กิารในฐานที่พัื่ บัริการ
จัดัเก็บัและการใชุ้สำิ�งอำานวยความสำะดวก บัริการฝึกอบัรม อะไหล ่ชิุ �น
สำว่น บัริการซึ่อ่มแซึ่มและบัำารุงรักษา บัริการปรับัเท่ี่ยบั และบัริการ
ที่า่เร่อ ท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุค่อการแลกเปล่�ยนการสำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุง
 สำิ�งอปุกรณ์ และบัริการที่กุประเภที่เหลา่น่ �อาจักระที่ำาได้บันพ่ื่ �นฐานข่อง
การแลกเปล่�ยนซึ่ึ�งกนัและกนั

นอกเหน่อจัากความหลากหลายข่องสำิ�งข่องและบัริการท่ี่�สำามารถึ
แลกเปล่�ยนได้ที่กุท่ี่�ในโลกแล้ว โครงการความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหา
และการบัริการต่า่งฝ่ายม่คณุสำมบัตั่ท่ิี่�นา่สำนใจัหลายประการ ซึ่ึ�งที่ำาให้
โครงการน่ �กลายเป็นสำ่�อกลางสำนบััสำนนุการสำง่กำาลงับัำารุงท่ี่�พื่งึประสำงค์
สำำาหรับักองที่พัื่สำหรัฐฯ และกองที่พัื่ข่องประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร ข้่อด่เหลา่น่ �
ประกอบัไปด้วย
• ธ์รุกรรมความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายเก่อบั

ที่ั �งหมด สำามารถึที่ำาได้โดยใชุ้แบับัฟิอร์มความต่กลงดงักลา่วหน้า
เด่ยวท่ี่�ต่กลงร่วมกนั ซึ่ึ�งต่รงไปต่รงมาและเข้่าใจังา่ย ที่ำาหน้าท่ี่�เป็น
ที่ั �งเอกสำารการสำั�งซ่ึ่ �อและการรับั อ่กที่ั �งยงัใชุ้เป็นใบัแจ้ังหน่ �ท่ี่�สำง่
สำญัญาณไปยงัฝ่ายผูู้้ รับัวา่จัะม่กำาหนดชุำาระเงินแก่ฝ่ายผูู้้จัดัหา
ภายใน 60 วนั ต่ั �งแต่ค่ำาสำั�งความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการ
บัริการต่า่งฝ่าย อนญุาต่ให้ฝ่ายผูู้้ รับัชุะลอการชุำาระเงินคา่สำนิค้า
และบัริการได้มากถึงึ 60 วนัหลงัจัากได้รับัใบัแจ้ังหน่ �จัากฝ่ายผูู้้
จัดัหา ความต่กลงน่ �ยงัที่ำาหน้าท่ี่�คล้ายกบัับัตั่รเครดิต่ปลอดดอกเบ่ั �ย
 อยา่งไรก็ต่าม ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่ง
ฝ่ายต้่องชุำาระเงินเต่ม็จัำานวนเม่�อครบักำาหนด ต่า่งจัากบัตั่รเครดติ่ท่ี่�
อนญุาต่ให้ผูู้้กู้ชุำาระเงินข่ั �นต่ำ�าแที่นจัำานวนเงินเต่ม็จัำานวน

• ข้่อแต่กต่า่งจัากการจัดัซ่ึ่ �อสำว่นใหญ่ท่ี่�จัำาเป็นต้่องที่ำาธ์รุกรรมเงินสำด
 ความต่กลงน่ �อนญุาต่ให้ฝ่ายผูู้้จัดัหาเล่อกชุำาระค่นผู้า่นหนึ�งในสำาม
วิธ่์ ค่อ 

∎ การชุำาระค่นเป็นเงิน: เงินสำด เช็ุค การโอนเงินผู้า่นเคร่อข่า่ย
ธ์นาคาร หร่อโอนเงินที่างอิเลก็ที่รอนิกส์ำ
∎ การแที่นท่ี่�ในรูปแบับัใดรูปแบับัหนึ�ง (เร่ยกอ่กอยา่งหนึ�งวา่
ธ์รุกรรมแลกเปล่�ยน): ฝ่ายผูู้้ รับัจัะต่อบัแที่นการสำนบััสำนนุด้าน
การสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์ และบัริการท่ี่�ได้รับัจัากฝ่ายผูู้้
จัดัหา ด้วยสำิ�งข่องท่ี่�มลูคา่เที่า่กนัในลกัษณะท่ี่�เหม่อนกนัอยา่ง
ม่นยัสำำาคญักบััการสำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์
 และบัริการท่ี่�ได้รับั เชุน่ หากสำหรัฐฯ จัดัหาเชุ่ �อเพื่ลงิด่เซึ่ล 100 

สมาชิิกหน่่วยยามฝ่ั่�งสหร่ัฐฯ โบกมอืให้สมาชิิกหน่่วยยามฝ่ั่�งสาธารัณร่ัฐเกาหลีบีน่เรืัอ

ลีชีิองโฮที่ี�กำาลีง่แล่ีน่ผ่่าน่ไป หลีง่จากการัฝึั่กฝั่น่ร่ัวมกน่่ค้้น่หาแลีะช่ิวยเหลีอืใน่รัะหว่าง

การัฝึั่กซ้้อมสร้ัางขีดีค้วามสามารัถใน่ที่ะเลีจนี่ตะวน่่ออกเมื�อเดอืน่มนี่าค้ม พ.ศ. 

2562   จ.อ. แมทธิิว มาซัสัชิิ/หน่ว่ยยามฝัั่�งสหรััฐอเมริักา
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แกลลอน (ประมาณ 370 ลติ่ร) ให้แก่พื่นัธ์มิต่ร พื่นัธ์มิต่รจัะ
จัา่ยค่นให้สำหรัฐฯ ด้วยเชุ่ �อเพื่ลงิด่เซึ่ล 100 แกลลอน (ประมาณ 
370 ลติ่ร) ภายในวนัท่ี่�กำาหนดไว้ลว่งหน้า
∎ การแลกเปล่�ยนมลูคา่เที่า่กนั: ฝ่ายผูู้้ รับัต่อบัแที่นการสำนบััสำนนุ
ด้านการสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์ และบัริการท่ี่�ได้รับัด้วยการ
สำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์ และบัริการท่ี่�ม่มลูคา่
เที่า่กนั ต่อ่จัากต่วัอยา่งข้่างต้่น สำหรัฐฯ จัดัหาเชุ่ �อเพื่ลงิด่เซึ่ล 100 
แกลลอน (ประมาณ 370 ลติ่ร) มลูคา่ 500 ดอลลาร์สำหรัฐ  
(ประมาณ 16,000 บัาที่) ให้แก่พื่นัธ์มิต่ร และพื่นัธ์มิต่รได้ชุำาระ
ค่นธ์รุกรรมดงักลา่วด้วยอาหารมลูคา่ 500 ดอลลาร์สำหรัฐ  
(ประมาณ 16,000) ให้แก่สำหรัฐฯ

• สำหรัฐฯ และพื่นัธ์มิต่รต่กลงท่ี่�จัะเร่ยกเก็บัเงินซึ่ึ�งกนัและกนัในราคา
เด่ยวกบััท่ี่�กองกำาลงัข่องต่นเองจัา่ย โดยไมม่่การเพิื่�มราคาหร่อคา่
ธ์รรมเน่ยมเพิื่�มเต่มิ ในที่างปฏิิบัตั่ ิน่�หมายความวา่หากราคานำ �ามนั
เชุ่ �อเพื่ลงิหนึ�งแกลลอน (ประมาณ 3.7 ลติ่ร) ข่องสำหรัฐฯ เที่า่กบัั
 3 ดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 95 บัาที่) สำหรัฐฯ สำามารถึเร่ยกเก็บั
เงินจัากพื่นัธ์มิต่รได้เพ่ื่ยง 3 ดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ 95 บัาที่) 
เที่า่นั �น ภายใต้่โครงสำร้างน่ � ฝ่ายจัดัหาจัะไมท่ี่ำาเงินหร่อสำญูเสำ่ยเงิน
จัากธ์รุกรรมความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่าย 
ที่ำาให้รายได้จัากธ์รุกรรมเหลา่นั �นเป็นกลาง

• จัากการท่ี่�ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่าย
ชุว่ยให้ให้พื่นัธ์มิต่รสำามารถึซ่ึ่ �อการข่นสำง่ที่างอากาศ การข่นสำง่ที่าง
ที่ะเล บัริการเต่มิเชุ่ �อเพื่ลงิที่างอากาศ และบัริการเต่มิเชุ่ �อเพื่ลงิที่าง
ที่ะเลจัากกองที่พัื่สำหรัฐฯ ได้ ความต่กลงดงักลา่วจังึที่ำาหน้าท่ี่�เสำม่อน
เป็นการสำนบััสำนนุกำาลงัสำำาหรับักองที่พัื่พื่นัธ์มิต่ร ในการใชุ้งานน่ �
 คำาวา่สำนบััสำนนุกำาลงัหมายถึงึ สำิ�งท่ี่�ชุว่ยให้กองกำาลงัที่หารได้รับั
ความสำามารถึท่ี่�ต่นไมม่่ หร่อข่ยายความสำามารถึท่ี่�ม่อยูโ่ดยไมต้่่อง
ลงที่นุในบัคุลากร อปุกรณ์ และโครงสำร้างพ่ื่ �นฐานท่ี่�สำอดคล้องกนั

 ในแงข่่องการปฏิิบัตั่ิจัริง ประเที่ศพื่นัธ์มิต่รข่นาดเลก็ไมจ่ัำาเป็นต้่อง
จัดัหาอากาศยานท่ี่�สำามารถึเคล่�อนย้ายที่างอากาศได้ เพื่ราะความ
สำามารถึดงักลา่วและความสำามารถึอ่�น ๆ สำามารถึจัดัซ่ึ่ �อได้จัาก
สำหรัฐฯ โดยใชุ้ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่าย 

• ข้่อด่สำดุท้ี่ายข่องความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการ
ต่า่งฝ่ายค่อ แม้วา่ข้่อต่กลงจัะม่ระยะเวลาท่ี่�ไมก่ำาหนดต่ายต่วั ซึ่ึ�ง
หมายความวา่ไมม่่วนัหมดอาย ุแต่ฝ่่ายใดฝ่ายหนึ�งสำามารถึยกเลกิ
ความต่กลงดงักลา่วได้โดยการแจ้ังเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า
หกเด่อน สำทิี่ธิ์ในการยกเลกิน่ �หมายความวา่ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่
พื่งึพื่อใจักบััความต่กลง ฝ่ายนั �น ๆ สำามารถึยกเลกิได้โดยไมม่่คา่ใชุ้
จัา่ย ที่ั �งน่ � จัากประมาณ 115 ประเที่ศและองค์กรท่ี่�สำหรัฐฯ ได้จัดั
ที่ำาความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายด้วย ไมเ่คย
ม่การยกเลกิ
บัางประเที่ศลงัเลท่ี่�จัะจัดัที่ำาความต่กลงน่ �กบััสำหรัฐฯ เน่�องจัากคดิวา่

ความต่กลงดงักลา่วไมไ่ด้เป็นความต่กลงจัริง ๆ กลา่วงา่ย ๆ ค่อ ความ
ต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่าย เป็นความต่กลงระหวา่ง
ประเที่ศจัำานวนเก้าหน้าท่ี่�ม่ผู้ลผู้กูพื่นัที่างกฎหมาย ซึ่ึ�งระบัวุา่ ภายใต้่
สำถึานการณ์และข้่อจัำากดัใดบ้ัางท่ี่�กองที่พัื่สำหรัฐฯ และประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร
อาจัให้การสำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุงซึ่ึ�งกนัและกนัได้ ต่รงกนัข้่าม
กบััความเข้่าใจับัางประการ ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการ
ต่า่งฝ่ายไมใ่ชุส่ำนธิ์สำญัญากลาโหมร่วมกนั สำถึานะข่องข้่อต่กลงกองกำาลงั
 หร่อข้่อต่กลงกองกำาลงัเย่อน ความต่กลงน่ �ไมผู่้กูมดัหร่อบังัคบััประเที่ศ
พื่นัธ์มิต่รในสำงคราม ปฏิิบัตั่กิาร หร่อการฝึกซ้ึ่อมข่องสำหรัฐฯ ความต่กลง
วา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายไมอ่นญุาต่ให้สำหรัฐฯ ประจัำาการ
กำาลงัที่หาร เร่อ หร่ออากาศยานในประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร และไมไ่ด้ให้สำทิี่ธิ์ใด ๆ 
ในการเข้่าสำูพ่ื่รมแดนที่างบักหร่อนา่นนำ �าข่องประเที่ศพื่นัธ์มิต่ร ความ
ต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายไมไ่ด้สำร้างภาระผู้กูพื่นัต่าม
สำญัญาในการให้การสำนบััสำนนุด้านการสำง่กำาลงับัำารุงคล้ายกบััลกัษณะ

นายอะลิสิแตร์์ ซููน ทันัตแพทัย์ปร์ะจำำาแปซิูฟิิกแองเจำลิิแลิะหััวหัน้าฝููงบิินของกองทัพัอากาศ

ออสเตร์เลิยี (กลิาง) แลิะ ร์.อ. วาสิต ิเกป จำากกองทัพัปาปัวนิวกนีิ (ขวา) พูดคุุยถึงึการ์รั์กษาทัี�เมือืง

เลิ ปร์ะเทัศปาปัวนิวกนีิ เมืื�อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562  จ.อ. เจริิลินิ ควิินทานิลิลิา/กองทพัอากาศสหรัิฐฯ

พ.อ. เปองิรัิัน อซัมาลี ีบิิน เปองิรัิัน ฮาจิ ิโมฮัมมดั ซัลีเลีะฮ์ แห่่งิกองิทัพับิรูัไน  
(ขวา) แลีะ พ.อ. บิอยด์ มลิีเลีอร์ั แห่่งิพรัรัคนาวกิโยธิินสห่รััฐฯ รัับิทัรัาบิการัขาย

กรัะสุนครัั�งิแรัก ซ่�งิอำานวยความสะดวกโดยความตกลีงิว่าด้วยการัจิดัห่าแลีะ

การับิริัการัต่างิฝ่่ายรัะห่ว่างิสองิกองิทัพัทัี�สนามบิินนานาชาตบิิรูัไน เม่�อเดอ่น

ตุลีาคม พ.ศ. 2562  ส.อ. คามิิลโล พาโรดีี/พรรคนาวิิกโยธิินสหรัฐฯ ประจำำาภาคพ้ �นแปซิฟิิิก
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ข่องสำญัญาจัดัซ่ึ่ �อจัดัจ้ัาง แต่พ่ื่นัธ์มิต่รต่กลงท่ี่�จัะ “ที่ำาที่กุวิถ่ึที่าง” ในการ
ปฏิิบัตั่ติ่ามคำาข่อการสำนบััสำนนุท่ี่�สำอดคล้องกบัั “กฎหมาย ระเบ่ัยบั และ
นโยบัายภายในประเที่ศ”

กระบัวนการในการเข้่าสำูค่วามต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการ
บัริการต่า่งฝ่ายกบััสำหรัฐฯ นั �นต่รงไปต่รงมา แต่โ่ดยที่ั�วไปแล้วจัะใชุ้เวลา
 12-18 เด่อนในการดำาเนินการให้แล้วเสำร็จั โดยจัะเก่�ยวข้่องกบััรัฐสำภา
สำหรัฐฯ กระที่รวงการต่า่งประเที่ศสำหรัฐฯ และคณะเสำนาธิ์การร่วมข่อง
สำหรัฐฯ รวมถึงึกองบัญัชุาการสำหรัฐฯ ประจัำาภาคพ่ื่ �นอินโดแปซึ่ฟิิิก ข่ั �น
ต่อนแรกหลงัจัากได้รับัการอนมุตั่ริะหวา่งหนว่ยงานที่ั �งหมดข่องสำหรัฐฯ
 ค่อให้สำถึานที่ตู่สำหรัฐฯ นำาเสำนอร่างความต่กลงต่อ่กระที่รวงการต่า่ง
ประเที่ศท่ี่�เก่�ยวข้่อง เม่�อกระที่รวงกลาโหมและกระที่รวงการต่า่งประเที่ศ
ข่องประเที่ศใดประเที่ศหนึ�งม่เวลาเพ่ื่ยงพื่อท่ี่�จัะที่บัที่วนความต่กลงท่ี่�
เสำนอแล้ว กองบัญัชุาการสำหรัฐฯ ประจัำาภาคพ่ื่ �นอินโดแปซึ่ฟิิิกจัะสำง่
ผูู้้แที่นไปยงัประเที่ศพื่นัธ์มิต่รเพ่ื่�ออธิ์บัายความต่กลงอยา่งละเอ่ยด
 ต่อบัคำาถึามเก่�ยวกบััความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่ง
ฝ่าย รวมถึงึดำาเนินการเจัรจัาต่อ่รองความต่กลงดงักลา่ว แม้วา่สำหรัฐฯ
 จัะใชุ้ความพื่ยายามท่ี่�สำมเหต่สุำมผู้ล เพ่ื่�อที่ำาที่กุวิถ่ึที่างในการรองรับั
คำาข่อข่องพื่นัธ์มิต่ร แต่ป่ระเที่ศต่า่ง ๆ ได้รับัการสำนบััสำนนุให้ต่รวจัดู
ภาษาข่องข้่อความท่ี่�เสำนอไปมากท่ี่�สำดุเที่า่ท่ี่�จัะเป็นไปได้ เน่�องจัากการ
เปล่�ยนแปลงท่ี่�สำำาคญัข่องภาษาอาจัสำง่ผู้ลให้ความต่กลงวา่ด้วยการ
จัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายลา่ชุ้าหร่อไมผู่้า่นการอนมุตั่ ิอยา่งไรก็ต่าม
 พื่นัธ์มิต่รได้รับัมอบัอำานาจัแต่เ่พ่ื่ยงผูู้้ เด่ยวในการต่ดัสำนิใจัในรายการ
ต่อ่ไปน่ � ได้แก่ การสำง่กำาลงับัำารุง สำิ�งอปุกรณ์ และบัริการใดท่ี่�ต้่องการต่ดั
ออกจัากการที่ำาธ์รุกรรมความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่ง
ฝ่าย ผูู้้ใดในรัฐบัาลข่องประเที่ศม่อำานาจัในการจัดัที่ำาร่างความร่วมม่อ (
ข้่อต่กลงท่ี่�ข่ยายบัที่บัญัญตั่คิวามต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการ
ต่า่งฝ่ายเพิื่�มเต่ิมสำำาหรับัใชุ้ในสำถึานการณ์เฉพื่าะ เชุน่ การเต่มิเชุ่ �อเพื่ลงิ

ที่างอากาศหร่อการข่ายเชุ่ �อเพื่ลงิในปริมาณมาก) และต้่องการ 
ให้ความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายม่ผู้ลบังัคบััใชุ้  
(ม่ผู้ลผู้กูพื่นัที่างกฎหมาย) อยา่งไร เม่�อที่ั �งสำองฝ่ายบัรรลคุวามต่กลงข่อง
ข้่อความดงักลา่ว และม่การประสำานงานกบัักระที่รวงการต่า่งประเที่ศ
และกลาโหมข่องสำหรัฐฯ ถึงึข้่อต่กลงดงักลา่วแล้ว ซึ่ึ�งที่ั �งสำองหนว่ยงาน
จัะต้่องอนมุตั่ภิาษาข่องข้่อความด้วย จัากนั �นสำองฝ่ายจังึระบัผุูู้้ลงนาม 
สำถึานท่ี่�และวนัท่ี่�ท่ี่�จัะม่การลงนาม รวมถึงึระดบััข่อบัเข่ต่การรายงานข่า่ว
กิจัการสำาธ์ารณะท่ี่�ต้่องการ

• ข้่อด่ข่องการจัดัที่ำาความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการ
ต่า่งฝ่ายชุดัเจันและม่นยัสำำาคญัต่ามท่ี่�สำรุปไว้ด้านลา่งน่ �

• ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งสำามารถึปฏิิเสำธ์คำาร้องข่อการสำนบััสำนนุได้ 
วิธ่์ชุำาระเงินท่ี่�ย่ดหยุน่ 

• ความสำะดวกในการสำั�งซ่ึ่ �อท่ี่�ต้่องใชุ้เพ่ื่ยงแบับัฟิอร์มการสำั�งซ่ึ่ �อหน้า
เด่ยว

• การชุำาระเงินไมม่่ดอกเบ่ั �ย 60 วนัหลงัจัากได้รับัใบัแจ้ังหน่ �
• ไมม่่ข้่อจัำากดัที่างภมิูศาสำต่ร์เน่�องจัากความต่กลงวา่ด้วยการ

จัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายม่การใชุ้งานที่ั�วโลก
• ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งสำามารถึยกเลกิด้วยการแจ้ังเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ลว่งหน้าหกเด่อน
จัากผู้ลประโยชุน์ที่ั �งหมดข่องความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการ

บัริการต่า่งฝ่าย ควบัคูก่บััการท่ี่�ไมม่่ข้่อเสำ่ยต่อ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งและไมม่่
วนัสำิ �นสำดุสำญัญา จังึม่กรณ่ท่ี่�นา่สำนใจัในการที่ำาข้่อต่กลงน่ � หากประเที่ศ
ใดสำนใจัจัดัที่ำาความต่กลงวา่ด้วยการจัดัหาและการบัริการต่า่งฝ่ายกบัั
สำหรัฐฯ หร่อเพ่ื่ยงต้่องการที่ราบัข้่อมลูเพิื่�มเต่มิเก่�ยวกบััเคร่�องม่อความ
ร่วมม่อด้านความมั�นคงท่ี่�ม่คา่น่ � เจ้ัาหน้าท่ี่�ฝ่ายกลาโหมประจัำาท้ี่องถิึ�น
ข่องสำหรัฐฯ หร่อเจ้ัาหน้าท่ี่�ความร่วมม่อด้านความมั�นคงสำามารถึให้ราย
ละเอ่ยดเพิื่�มเต่ิมและเริ�มกระบัวนการได้  o

เฮลิคิอปเตอร์์เอม็เอช-60เอส ซีีฮอว์์ก ทำำ�ก�ร์ส่งกำ�ลิงับำำ�รุ์งในแนว์ดิ่ิ�งกลิ�งทำะเลิเม่�อเดิ่อ่นธัันว์�คม พ.ศ. 2562  พลทหารเรือ ดาร์เรน นิวเวล/กองทพัเรือสหรัฐฯ
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ศูนย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้าน
ความมั�นคง เฉลมิฉลองการครบัรอบั 25 ป่ใน พื่.ศ. 2563 ใน
ฐานะสำถึาบันัการศกึษาข่องกระที่รวงกลาโหมสำหรัฐฯ สำำาหรับัผูู้้
บัริหาร

นายแดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ วฒิุสำมาชิุกสำหรัฐฯ เร่ยกร้องให้ม่การ
พื่ฒันาศนูย์เพ่ื่�อที่ำาประโยชุน์ให้กบััภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก ต่ามรอยความ
สำำาเร็จัข่องศนูย์ศกึษาด้านความมั�นคงข่องยโุรป จัอร์จั ซ่ึ่. มาร์แชุล ซึ่ึ�งที่ำา
ประโยชุน์ให้แก่ภมิูภาคยโุรป นายอิโนะอเุอะ ผูู้้ ได้รับัเหร่ยญเก่ยรต่ยิศและ
เหร่ยญต่ราหวัใจัสำ่มว่งในสำงครามโลกครั �งท่ี่�สำอง เป็นสำมาชิุกสำภาผูู้้แที่น
ราษฎรและวฒิุสำภาข่องฮั่าวายยาวนานกวา่ 53 ป่จันกระที่ั�งถึงึแก่กรรม
ใน พื่.ศ. 2555

ในเด่อนธ์นัวาคม พื่.ศ. 2537 ผูู้้บัญัชุาการกองบัญัชุาการสำหรัฐฯ
 ประจัำาภาคพ่ื่ �นแปซึ่ฟิิิกในข่ณะนั �น (ปัจัจับุันัรู้จักักนัในนามผูู้้บัญัชุาการ
กองบัญัชุาการสำหรัฐฯ ประจัำาภาคพ่ื่ �นแปซึ่ฟิิิก) ได้อนมุตั่กิารจัดัต่ั �งคณะ
ที่ำางานศนูย์กลางท่ี่�นำาโดย พื่.อ. จิัมม่� แลก็ค่ย์ ผูู้้ซึ่ึ�งภายหลงัดำารงต่ำาแหนง่
ผูู้้อำานวยการบัริหารใน พื่.ศ. 2540 

สำถึาบันัน่ �ต่ั �งอยูท่่ี่�เม่องโฮั่โนลลู ูรัฐฮั่าวาย ก่อต่ั �งข่ึ �นใน พื่.ศ. 2538 
เพ่ื่�อปลกูฝังความเข้่าใจั ความร่วมม่อ รวมถึงึศกึษาประเดน็ท่ี่�เก่�ยวข้่องกบัั
ความมั�นคงในหมูผูู่้้แที่นที่างที่หารและพื่ลเร่อนข่องสำหรัฐฯ รวมถึงึประเที่ศ
อ่�น ๆ ในเอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก 

อยา่งไรก็ต่ามก่อนการเปิด ศนูย์น่ �ใชุ้ชุ่�ออยา่งเป็นที่างการวา่ศนูย์
เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิกเพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคง องค์กรแหง่น่ �เริ�มดำาเนินงาน
ด้วยพื่นกังานไมถ่ึงึ 10 คน และเต่บิัโต่จันม่พื่นกังานและสำมาชิุกศนูย์
ประมาณ 120 คนในปัจัจับุันั

“อนัท่ี่�จัริง ศนูย์แหง่น่ �เริ�มต้่นข่ึ �นในห้องเก็บัไม้กวาดท่ี่�สำำานกังานใหญ่
กองบัญัชุาการประจัำาภาคพ่ื่ �นแปซึ่ฟิิิก” ต่ามข้่อมลูจัากนายล่นอร์ แพื่ที่ต่นั 
หนึ�งในพื่นกังานคนแรก ๆ ข่องศนูย์ ซึ่ึ�งยงัดำารงต่ำาแหนง่หวัหน้าโครงการ
สำ่�อสำารการม่สำว่นร่วมในภมิูภาค “ในท้ี่ายท่ี่�สำดุ เราจัำาเป็นต้่องย้ายไปอยูใ่น
พ่ื่ �นท่ี่�ท่ี่�เราสำามารถึปฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�ได้ และท่ี่�ท่ี่�เราสำามารถึจัดัหาท่ี่�พื่กัอาศยัให้
แก่นกัวิจัยัข่องเราได้โดยงา่ย” 

ศ้นย์เอเชีื่ยแป็ซิีฟิก แด้เนียล้ เค. อิโนะ
อ่เอะ เพ่อการศึกษาด้้านความม่นคง 
เดิินทางมายาวไกล 
นางแมรี�  มาร์โควนิโนวกิ/ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะ

อเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคง

ภาพื่ถ่ึายอนเุคราะห์โดยศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะ

อเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคง

ฉลอง ปีี25

ศ้นย์ได�เปลี�ยนชืิ�อเป็นศ้นย์เอเชีิยแปซิื้ฟิก่ แดเนียล เค. อโินะอุเอะ เพื�อก่าร

ศ่ก่ษาด�านความมั�นคงเมื�อวนัทัี� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558



60 IPD FORUMFORUM

หลกัสำตู่รแรกข่องศนูย์ค่อ หลกัสำตู่รผูู้้บัริหาร 12 สำปัดาห์ (อ่ซ่ึ่96-1) 
จัดัข่ึ �นเม่�อวนัท่ี่� 23 กนัยายน ถึงึ 12 ธ์นัวาคม พื่.ศ. 2539 ชุั �นเร่ยน
แรกประกอบัด้วยนกัวิจัยั 23 คนจัาก 12 ประเที่ศ ที่หาร 18 นาย 
และพื่ลเร่อน 5 คนข่องรัฐบัาล โดยเป็นชุาย 22 คน และหญิง 1 คน

การพัฒนาห่ลั้กส้ื่ต่ร
หลกัสำตู่รข่องศนูย์ก้าวหน้าข่ึ �นมากนบััต่ั �งแต่ก่่อต่ั �งข่ึ �น หลกัสำตู่รความร่วม
ม่อด้านความมั�นคงข่ั �นสำงูห้าสำปัดาห์ในปัจัจับุันั เป็นหลกัสำตู่รท่ี่�แต่กต่า่ง
จัากหลกัสำตู่รผูู้้บัริหารหลกัสำตู่รแรกมาก ในหลกัสำตู่รความร่วมม่อด้าน
ความมั�นคงข่ั �นสำงูลา่สำดุ ม่นกัวิจัยั 117 คนจัาก 34 สำถึานท่ี่�ที่ั�วโลก
 สำถิึต่ิข่องผูู้้ เข้่าร่วมประชุมุประกอบัด้วยที่หาร 49 (ร้อยละ 42) นาย
 พื่ลเร่อน 57 (ร้อยละ 49) คน (รวมถึงึองค์กรเอกชุน สำ่�อ สำถึาบันัวิจัยั
 และองค์กรระดบััภมิูภาค) และผูู้้บังัคบััใชุ้กฎหมาย 11 (ร้อยละ 9) คน
 ม่ผูู้้หญิง 27 คน หร่อประมาณร้อยละ 23 ข่องนกัวิจัยัที่ั �งหมดเข้่าร่วม
หลกัสำตู่ร

ผูู้้บัริหารจัดัการได้ข่ยายหลกัสำตู่รเด่�ยวให้เป็นหลกัสำตู่รท่ี่�เข้่มข้่น รวม
ถึงึหลกัสำตู่รผูู้้บัริหารระดบััสำงู (ปัจัจับุันัเร่ยกวา่หลกัสำตู่รความร่วมม่อ
ด้านความมั�นคงข้่ามชุาต่)ิ หลกัสำตู่รผูู้้บัริหารระดบััต้่น (ซึ่ึ�งได้ถึกูแที่นท่ี่�
ด้วยหลกัสำตู่รการกำาหนดทิี่ศที่างอินโดแปซึ่ฟิิิก) หลกัสำตู่รการรับัม่อด้าน
ความมั�นคงแบับัครอบัคลมุต่อ่การก่อการร้าย หลกัสำตู่รความมั�นคง การ
เปล่�ยนผู้า่น และการบัรูณะ (ปัจัจับุันัเร่ยกวา่หลกัสำตู่รการจัดัการวิกฤต่
แบับัครอบัคลมุ) และหลกัสำตู่รความร่วมม่อด้านความมั�นคงที่างที่ะเล
แบับัครอบัคลมุหลกัสำตู่รใหม่

“ดิฉนัเคยเร่ยนหลกัสำตู่รอ่�น ๆ ในลกัษณะน่ �มาก่อน แต่ส่ำิ�งท่ี่�ดิฉนัพื่บั
วา่ม่เอกลกัษณ์ค่อศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิกเพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคง
 ที่ำาให้เรารู้สำกึเป็นสำว่นหนึ�งข่องครอบัครัวใหญ่ ซึ่ึ�งเราสำามารถึแบัง่ปัน
เก่�ยวกบััวฒันธ์รรมข่องเราเองและเรายงัได้เร่ยนรู้เก่�ยวกบััวฒันธ์รรม  

อ่�น ๆ” นางเลลฟูิาร์ ยาสำมิน นกัวิจัยัคนใหมข่่องหลกัสำตู่รความร่วมม่อ
ด้านความมั�นคงข่ั �นสำงู และศาสำต่ราจัารย์ด้านความสำมัพื่นัธ์์ระหวา่ง
ประเที่ศ จัากมหาวิที่ยาลยัดากา ประเที่ศบังักลาเที่ศ อธิ์บัาย “เราเร่ยน
รู้เก่�ยวกบััความแต่กต่า่ง เราสำามารถึกำาจัดัความคดิและอคต่ิก่อนหน้า
น่ �ข่องเราได้ ในข่ณะท่ี่�เรากำาลงัพื่ดูถึงึความร่วมม่อด้านความมั�นคง
 หากเราไมส่ำามารถึกำาจัดัอคต่ิข่องเราได้ เราก็ไมส่ำามารถึก้าวหน้าและ
ไมส่ำามารถึร่วมม่อกนัได้ ดงันั �น น่�จังึเป็นสำิ�งท่ี่�เราได้เร่ยนรู้ในที่กัษะการ
เจัรจัาต่อ่รองท่ี่�ม่คณุคา่อยา่งยิ�ง”

นอกจัากน่ � ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการ
ศกึษาด้านความมั�นคง ได้เริ�มประเพื่ณ่การเป็นเจ้ัาภาพื่จัดัการประชุมุ
มากมาย เพ่ื่�อนำาผูู้้ปฏิิบัตั่งิานด้านความมั�นคงมารวมต่วักนัในประเดน็
ต่า่ง ๆ เชุน่ แนวโน้มความมั�นคงที่ั�วโลกและความสำมัพื่นัธ์์ด้านกลาโหม
ระหวา่งสำหรัฐฯ กบััจ่ัน ความมั�นคงด้านอาหารและเสำถ่ึยรภาพื่ที่างการ
เม่อง รวมถึงึความมั�นคงข่องรัฐท่ี่�เป็นเกาะ

การเป็ล่้ยนแป็ล้งผู้้้นำา
เม่�อวนัครบัรอบั 10 ป่ใน พื่.ศ. 2548 ศนูย์แหง่น่ �ม่การเปล่�ยนแปลง
ต่ำาแหนง่ผูู้้นำา พื่ล.ที่. อ่.พ่ื่. สำมิธ์ ท่ี่�เกษ่ยณอายรุาชุการจัากกองที่พัื่บัก
สำหรัฐฯ เข้่ารับัต่ำาแหนง่ โดยเปล่�ยนชุ่�อต่ำาแหนง่ผูู้้นำาจัาก “ผูู้้อำานวย
การบัริหาร” เป็น “ผูู้้อำานวยการ” หลงัจัากนั �นไมน่าน พื่ล.จั. จิัม ฮิั่ราอิ
 ท่ี่�เกษ่ยณอายรุาชุการจัากกองที่พัื่บักสำหรัฐฯ ได้ดำารงต่ำาแหนง่รองผูู้้
อำานวยการ ภายใต้่การนำาข่อง พื่ล.ที่. สำมิธ์ ศนูย์ได้เริ�มดำาเนินการอบัรม
เชิุงปฏิิบัตั่กิารในภมิูภาคภายใต้่หวัข้่อต่า่ง ๆ เชุน่ การต่อ่ต้่านการก่อการ
ร้าย การพื่ฒันาภาคความมั�นคง ความมั�นคงที่างที่ะเล และการจัดัการ
วิกฤต่

ใน พื่.ศ. 2555 พื่ล.อ.ที่. แดน “ฟิิก” ล่ฟิ ท่ี่�เกษ่ยณอายรุาชุการจัาก
กองที่พัื่อากาศสำหรัฐฯ เข้่าดำารงต่ำาแหนง่ผูู้้อำานวยการ ในระหวา่งการ
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ดำารงต่ำาแหนง่ พื่ล.อ.ที่. ล่ฟิได้สำง่เสำริม “สำต่ร่ สำนัต่ภิาพื่ และความมั�นคง
” และ “การปกครองท่ี่�ด่” เป็นหวัข้่อสำำาหรับัหลกัสำตู่รและการประชุมุเชิุง
ปฏิิบัตั่กิารข่องศนูย์ ในชุว่งกลาง พื่.ศ. 2555 ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก เพ่ื่�อ
การศกึษาด้านความมั�นคงได้เปิดอาคารมาลเูฮ่ั่ยฮั่อลล์ พิื่ธ่์เปิดอาคาร
ครั �งนั �นเป็นครั �งสำดุท้ี่ายท่ี่�วฒิุสำมาชิุกอิโนะอเุอะเข้่าเย่�ยมชุมศนูย์ หลงั
จัากท่ี่�วฒิุสำมาชิุกอิโนะอเุอะเสำ่ยชุ่วิต่ สำมาชิุกสำภานิต่บิัญัญตั่แิหง่รัฐ
ฮั่าวายได้ย่�นหนงัสำ่อต่อ่รัฐสำภาสำหรัฐฯ เพ่ื่�อเปล่�ยนชุ่�อศนูย์เป็นศนูย์เอเชุ่ย
แปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคง การ
เปล่�ยนชุ่�อม่ผู้ลบังัคบััใชุ้ใน พื่.ศ. 2558

พื่ล.ร.ต่. พ่ื่ที่ คมูาเที่าเที่า ผูู้้ เกษ่ยนอายรุาชุการ เข้่าร่วมที่ำางานกบัั

ศนูย์ใน พื่.ศ. 2561 นบััแต่น่ั �นมา ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิ
โนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคงได้สำนบััสำนนุสำำานกังานรัฐมนต่ร่
วา่การกระที่รวงกลาโหมด้านนโยบัาย โดยม่การประชุมุเชิุงปฏิิบัตั่กิาร
พิื่เศษในหวัข้่อต่า่ง ๆ เชุน่ ยทุี่ธ์ศาสำต่ร์อินโดแปซึ่ฟิิิกท่ี่�เสำร่และเปิดกว้าง
 การประชุมุคณะที่ำางานรัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงกลาโหมข่องสำมาคม
ประชุาชุาต่แิหง่เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่เก่�ยวกบััการจัดัการภยัพิื่บัตั่แิละ
อ่�น ๆ อ่กมากมาย

เร่องราวความสื่ำาเร็จั
ต่ลอดหลายป่ท่ี่�ผู้า่นมา ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อ
การศกึษาด้านความมั�นคงได้เปิดประต่ตู้่อนรับัผูู้้ปฏิิบัตั่งิานด้านความ
มั�นคงมากกวา่ 14,000 คน ซึ่ึ�งไมไ่ด้มาจัากเพ่ื่ยงกระที่รวงกลาโหม
เที่า่นั �น แต่ย่งัมาจัากกระที่รวงการต่า่งประเที่ศ กรมศลุกากรและการ
ต่รวจัคนเข้่าเม่อง กระบัวนการยตุ่ิธ์รรม บัริการสำงัคม บัริการฉกุเฉิน
 ต่ลอดจันผูู้้บังัคบััใชุ้กฎหมาย สำถึาบันัวิจัยั นกัวิชุาการ และสำมาชิุกข่อง
สำ่�อ ศษิย์เก่าข่องศนูย์ 6 คนได้เป็นประธ์านาธิ์บัด่หร่อนายกรัฐมนต่ร่ ม่
 11 คนได้เป็นรองประธ์านาธิ์บัด่หร่อรองนายกรัฐมนต่ร่ และ 33 คนได้
เป็นรัฐมนต่ร่วา่การกระที่รวงกลาโหมหร่อผูู้้ชุว่ยรัฐมนต่ร่  

ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้าน
ความมั�นคงยงัคงบัม่เพื่าะความสำมัพื่นัธ์์กบัันกัวิจัยัท่ี่�เข้่าร่วมหลกัสำตู่ร
และการอบัรมเชิุงปฏิิบัตั่กิารเป็นรายบัคุคล รวมถึงึผู้า่นสำมาคมศษิย์เก่า
ศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความ
มั�นคง 59 แหง่ที่ั�วโลก 

ในวนัน่ � เหลา่ศิษย์เก่าเฉลมิฉลองเน่�องในโอกาสำที่ำาโครงการวิจัยั
เสำร็จัสำิ �น ซึ่ึ�งรวมถึงึการร่างเอกสำารนโยบัายระดบััชุาต่ ิการเข่่ยนรายงาน
วิเคราะห์ ข่ั �นต่อนการปฏิิรูป และงานอ่�น ๆ ศษิย์เก่าศนูย์เอเชุ่ยแปซึ่ฟิิิก
 แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพ่ื่�อการศกึษาด้านความมั�นคงได้ดำาเนิน
แผู้นการรักษาความปลอดภยัท่ี่�ประสำบัความสำำาเร็จั สำำาหรับัการเล่อกต่ั �ง
ระดบััชุาต่แิละงานแข่ง่ข่นัก่ฬานานาชุาต่ิข่นาดใหญ่ และแม้กระที่ั�งสำนธิ์
สำญัญาสำนัต่ภิาพื่  o

"เราหล่ายคนรวมัตัิวกัินแล่ะกิล่�าวว�า 
ถึึงเวล่าแล้่วท่เราจะจัดต้ิงศ่นย์ซ่ึ่งผู้่้นำา
ไมั�ว�าจะเป็็นทหาร นักิกิารท่ติ แล่ะคน
อ่ิน ๆ สู่ามัารถึรวมัตัิวกัิน น่งคุยกัิน
 ถึกิเถีึยงกัิน ... แล่ะหารือิเก่ิยวกัิบ
เร่อิงท่สู่นใจเหมืัอินกัิน ความักัิงวล่ท่
เหมืัอินกัิน ภัยพิบัติิ ติล่อิดจนคิดหา
ทางอิอิกิแล่ะสู่ร้างความัเข้ึ้าใจร�วมักัิน"
นายแดเนียล่ เค. อิิโนะอุิเอิะ วุฒิิสู่มัาชิ้กิสู่หรัฐฯ 
(พ.ศ. 2467-2555)

ซ้้าย: นัักวิจิัยัจัาก

หลักัสููตรควิามร่วิม

มอืด้้านัควิามมั�นัคง

ขั้ั�นัสููงร่วิมมอืกนัั

ระหว่ิางการฝึึก

คณาจัารย์แลัะนััก

วิจิัยัเข้ั้าร่วิมหลักัสููตร

ควิามร่วิมมอืด้้านั

ควิามมั�นัคงทาง

ทะเลัแบบครอบคลุัม

หลักัสููตรใหม่

 ประมาณร้อยลัะ 25 

ขั้องผูู้้เข้ั้าร่วิมเป็นัผูู้้

หญิงิ
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เพ่ื่�อต่อบัสำนองโครงการธ์นาคารความที่รงจัำาที่างวฒันธ์รรมข่อง
ไต้่หวนั เม่องเถึาหยวนได้จัดัต่ั �งสำถึาน่เก็บัเร่�องราวและสำง่รถึมินิแวน
แลน่ไปที่ั�วเม่องเถึาหยวนเพ่ื่�อเก็บัและอนรัุกษ์เร่�องราวท้ี่องถิึ�น

โครงการธ์นาคารความที่รงจัำาที่างวฒันธ์รรมไต้่หวนัริเริ�มโดย
กระที่รวงวฒันธ์รรม ม่วตั่ถึปุระสำงค์เพ่ื่�อบัรูณะความที่รงจัำาที่าง
วฒันธ์รรมและความรู้ในท้ี่องถิึ�นข่ึ �นมาใหม ่จัากนั �นจังึอนรัุกษ์ไว้ด้วย
เที่คโนโลย่ดิจิัที่ลั ด้วยการม่สำว่นร่วมอยา่งต่อ่เน่�องข่องภาครัฐและ
เอกชุนในท้ี่องถิึ�น โครงการน่ �หวงัวา่จัะสำร้างพ่ื่ �นท่ี่�สำำาหรับัการบันัที่กึ
เน่ �อหาโดยเน้นไปท่ี่�วฒันธ์รรมไต้่หวนั

สำถึาน่เก็บัรวบัรวมเร่�องราวต่ั �งอยูท่่ี่�หมูบ้่ัานเซ่ึ่ยนกวงท่ี่� 2 และสำง่
เสำริมให้ประชุาชุนได้แบัง่ปันเร่�องราวข่องต่นเองในสำถึานท่ี่� รถึมินิแวน
ดงักลา่ว ซึ่ึ�งม่ชุ่�อวา่ “ปนุคาร์ หมูบ้่ัานท่ี่�อยูใ่นความอปุการะข่องที่หาร
” ยงัรวบัรวมความที่รงจัำาข่องประชุาชุนโดยการเย่�ยมชุมหมูบ้่ัานท่ี่�อยู่
ในความอปุการะข่องที่หารและบ้ัานที่หารผู้า่นศกึ

การสำำารวจัภาคสำนามท่ี่�ดำาเนินการในเถึาหยวนได้ค้นพื่บัลกัษณะ
ข่องหมูบ้่ัานเหลา่น่ �ถึงึ 105 ลกัษณะ ข้่อมลูท่ี่�ม่ต่ำาแหนง่ท่ี่�ต่ั �งข่องกู
เกิลแมปและภาพื่ถ่ึายเก่า ๆ ข่องหมูบ้่ัาน จัะต่ดิไว้นอกสำถึาน่เพ่ื่�อให้
ประชุาชุนได้อา่นและฟัิงโดยการสำแกนรหสัำควิอาร์

เก็บับันัที่กึความที่รงจัำา
นอกจัากน่ � ยงัม่การจัดักิจักรรมต่า่ง ๆ เชุน่ เกมเร่ยลลต่ิ่ �ท่ี่�ม่

หมูบ้่ัานหมา่จัใูหม ่ละครเวท่ี่ท่ี่�คนดมู่สำว่นร่วมกบััการแสำดง และ
เที่ศกาลที่างวฒันธ์รรม เพ่ื่�อแนะนำาประวตั่ศิาสำต่ร์และความสำำาคญั
ที่างวฒันธ์รรมข่องหมูบ้่ัานท่ี่�อยูใ่นความอปุการะข่องที่หาร

ธ์นาคารความที่รงจัำาที่างวฒันธ์รรมไต้่หวนัรวบัรวมเร่�องราว
และวฒันธ์รรม โดยไมค่ำานงึวา่เป็นที่กัษะท่ี่�ถ่ึายที่อดจัากรุ่นสำูรุ่่นหร่อ
ชุ่วิต่ประจัำาวนั กระที่รวงวฒันธ์รรมหวงัวา่โครงการน่ �จัะชุว่ยปะต่ดิ
ปะต่อ่และอนรัุกษ์ภมิูที่ศัน์และฉากที่างวฒันธ์รรมข่องไต้่หวนัไว้

สำำาหรับัข้่อมลูเพิื่�มเต่มิ กรุณาดทู่ี่� https://www.facebook.com/
pg/TaiwanCulturalMemoryBank

ดแิอสำโซึ่ซึ่เิอที่เต่ด็ เพื่รสำ

วฒันธรรมและขีนบัธรรมเนียมIPDF

ธนาคารความทัรงจำาทัางวฒันธรรมไต�หวนัเก่บ็ัรวบัรวม

เรื�องราวและภูาพถ่ายส่วนตวั เช่ิน ภูาพถ่ายเหล่านี�ตั�งแต่ 

พ.ศ. 2517 เพื�ออนุรัก่ษ์ประวตัศิาสตร์ทั�องถิ�น 

 ธ์นาคารความที่รงจัำาที่างวฒันธ์รรมไต้่หวนั
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มี
การค้นพื่บัภาพื่เข่่ยนสำ่บันผู้นงัถึำ �าในเกาะซึ่ลูาเวซ่ึ่ข่อง
อินโดน่เซ่ึ่ย ซึ่ึ�งแสำดงภาพื่คล้ายมนษุย์กำาลงัลา่สำตั่ว์ท่ี่�ดเูหม่อน
จัะเป็นบันัที่กึภาพื่วาดเลา่เร่�องท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�สำดุเที่า่ท่ี่�ม่การค้น

พื่บั อ้างอิงจัากงานวิจัยัโดยท่ี่มนกัวิจัยัออสำเต่รเล่ยและอินโดน่เซ่ึ่ย
 ภาพื่เข่่ยนสำ่ท่ี่�พื่บัในถึำ �าหินปนูเม่�อ พื่.ศ. 2560 ภาพื่น่ � ม่อายเุก่อบั
 44,000 ป่ ซึ่ึ�งต่รวจัโดยใชุ้การวิเคราะห์ชุดุยเูรเน่ยม ต่ามท่ี่�ระบัใุน
งานวิจัยัท่ี่�ต่่พิื่มพ์ื่ในเด่อนธ์นัวาคม พื่.ศ. 2562 ในวารสำารเนเชิอร์ั 

ภาพื่ดงักลา่วแสำดงให้เหน็ท่ี่เร่ยนโที่รปหร่อมนษุย์ท่ี่�ม่ลกัษณะ
ข่องสำตั่ว์จัำานวน 8 คน ซึ่ึ�งดเูหม่อนกำาลงัไลล่า่และฆา่สำตั่ว์หกต่วั
 เชุน่ หมวูาร์ต่่ �ซึ่ึ�งเป็นสำตั่ว์ท้ี่องถิึ�นข่องเกาะ โดยใชุ้หอกและเชุ่อกใน
การลา่ 

“ภาพื่เข่่ยนสำ่ข่องเหลา่นกัลา่ท่ี่�เผู้ชิุญหน้ากบััเหย่�ออยา่งน้อยสำอง
สำายพื่นัธ์ุ์ท่ี่�ต่า่งกนั อาจัแสำดงให้เหน็ถึงึการข่บััเคล่�อนเกมการลา่สำตั่ว์
ในชุมุชุน โดยลา่สำตั่ว์ท่ี่�ถึกูต้่อนออกจัากท่ี่�ซึ่อ่นอยา่งไมเ่ล่อกและมุง่
หน้าไปยงันกัลา่ท่ี่�รอคอยอยู”่ นกัวิจัยักลา่ว 

จัวบัจันปัจัจับุันั ศลิปะบันหินท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�สำดุท่ี่�แสำดงให้เหน็ถึงึ
ลกัษณะข่องสำตั่ว์ค่องาชุ้างสำลกัท่ี่�พื่บัในถึำ �าแหง่หนึ�งในเยอรมน่ 
ประต่มิากรรมชิุ �นน่ �สำลกัเป็นร่างกายข่องมนษุย์แต่ม่่ศ่รษะคล้ายสำตั่ว์
จัำาพื่วกแมว ซึ่ึ�งคาดวา่ม่อาย ุ40,000 ป่ 

ภาพื่เข่่ยนสำ่บันผู้นงัถึำ �าในอินโดน่เซ่ึ่ยยงัเป็นหลกัฐานบัางสำว่น

ท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�สำดุข่องจิัต่วิญญาณมนษุย์ นายอดมั บัรัมม์ ผูู้้ ร่วมเข่่ยน
งานวิจัยั ซึ่ึ�งเป็นนกัโบัราณคด่ข่องมหาวิที่ยาลยักริฟิฟิิธ์ ประเที่ศ
ออสำเต่รเล่ย กลา่ว “ท่ี่เร่ยนโที่รปปรากฏิในนิที่านพ่ื่ �นบ้ัานหร่อ
นิยายเลา่เร่�องข่องสำงัคมสำมยัใหมเ่ก่อบัที่กุแหง่ และม่การมองวา่
บัคุคลเหลา่น่ �เปร่ยบัเสำม่อนเที่พื่เจ้ัา วิญญาณ หร่อการม่ชุ่วิต่ข่อง
บัรรพื่บัรุุษในหลายศาสำนาที่ั�วโลก” นายอดมักลา่วในรายงาน 

งานวิจัยัน่ �เกิดข่ึ �นจัากความร่วมม่อข่องศนูย์วิจัยัแหง่ชุาต่ด้ิาน
โบัราณคด่ข่องอินโดน่เซ่ึ่ยและนกัวิที่ยาศาสำต่ร์จัากแผู้นกมรดกที่าง
วฒันธ์รรมข่องมาคสัำซึ่าร์ ซึ่ึ�งเป็นเม่องหลกัข่องจังัหวดั นกัวิจัยัข่อง
มหาวิที่ยาลยักริฟิฟิิธ์กลา่ววา่ ม่การค้นพื่บัศิลปะบันผู้นงัถึำ �าในซึ่ลูา
เวซ่ึ่ครั �งแรกในที่ศวรรษ 1950 (พื่.ศ. 2493-2502) โดยม่ถึำ �า
และท่ี่�พื่กัพิื่งอยา่งน้อย 242 แหง่ท่ี่�ม่ภาพื่ลกัษณะดงักลา่วบันัที่กึไว้
ต่ั �งแต่ชุ่ว่งนั �น 

นายแอดไฮั่ อากสัำ ออกที่าเว่ยนา ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญศลิปะบันหินชุาว
อินโดน่เซ่ึ่ย กลา่ววา่ ถึำ �าบัางแหง่ได้รับัความเสำ่ยหายซึ่ึ�งอาจัสำร้าง
ความเสำ่ยหายให้ภาพื่ศลิปะได้ โดยชุ่ �ให้เหน็ถึงึภยัคกุคามจัากเกล่อ 
ฝุ่ นละออง การหลดุลอก จัลุนิที่ร่ย์ และควนั “คงจัะเป็นเร่�องนา่เศร้า 
หากผู้ลงานศลิปะเก่าแก่เหลา่น่ �หายไปในชุว่งชุ่วิต่ข่องเราเอง แต่ม่นั
กำาลงัเป็นเชุน่นั �น” นายออกที่าเว่ยนา ซึ่ึ�งเป็นนกัศกึษาปริญญาเอก
ข่องมหาวิที่ยาลยักริฟิฟิิธ์ กลา่วเพิื่�มเต่มิ  รอยเต่อร์

ประเทัืองปัญญา
IPDF

ศูนูย์วิิจัย์โบราณ
คดีแห่ง่ชาติอินโดีนีเซีย์/มห่าวิิทย์าลัย์กริฟฟิธ

ก่ารค�นพบัทัี�มเีรื�องราว
ศลิปะบนผู้นังถืำ �าอนิโดนีเซีิยเป็นบนัทำก้การเล่าเรื�องทำี�เก่าแก่ทำี�สุดเท่ำาทำี�มีการค้นพบ
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ที่คโนโลย่การจัดจัำาใบัหน้ากลาย
เป็นสำิ�งท่ี่�ฝังแนน่อยูก่บััสำาธ์ารณรัฐ
ประชุาชุนจ่ัน ต่ั �งแต่ส่ำนามบันิไป
จันถึงึโรงแรม เวบ็ัไซึ่ต์่พื่าณิชุย์

อิเลก็ที่รอนิกส์ำ และแม้แต่ห้่องนำ �าสำาธ์ารณะ
 แต่ศ่าสำต่ราจัารย์ด้านกฎหมายรายหนึ�งที่น
ไมไ่หวอ่กต่อ่ไปเม่�อถึกูข่อให้สำแกนหน้าท่ี่�
สำวนสำตั่ว์แหง่หนึ�ง

การท่ี่�นายกั�ว ปิง ฟ้ิองร้องอทุี่ยานสำตั่ว์
ป่า เป็นการเพิื่�มเชุ่ �อไฟิในการโต้่แย้งประเดน็
เก่�ยวกบััความเป็นสำว่นต่วัท่ี่�ม่เพิื่�มมากข่ึ �น
 รวมถึงึการใชุ้ข้่อมลูสำว่นบัคุคลอยา่งผิู้ด ๆ 
ในสำงัคมท่ี่�เป็นระบับัดจิิัที่ลัมากข่ึ �นเร่�อย ๆ

รัฐบัาลจ่ันหนนุหลงับัริษัที่ท่ี่�พื่ฒันาการ
จัดจัำาใบัหน้าและปัญญาประดษิฐ์เพ่ื่�อการ
พื่าณิชุย์และความปลอดภยั โดยเป็นสำว่น
หนึ�งข่องการผู้ลกัดนัเพ่ื่�อข่ึ �นเป็นผูู้้นำาระดบัั
โลกด้านเที่คโนโลย่ข่ั �นสำงู

การสำำารวจัต่า่ง ๆ แสำดงให้เหน็วา่
 ประชุาชุนในวงกว้างเต่ม็ใจัท่ี่�จัะสำละ
ความเป็นสำว่นต่วับัางสำว่น เพ่ื่�อแลกกบัั
ความปลอดภยัและความสำะดวกสำบัายท่ี่�
เที่คโนโลย่สำามารถึมอบัให้

อยา่งไรก็ต่าม การเปล่�ยนแปลงดงักลา่ว
ท่ี่�เป็นการรวบัรวมข้่อมลูชุ่วมิต่ ิเชุน่ การ
สำแกนลายนิ �วม่อและการสำแกนใบัหน้า เพิื่�ม
จัำานวนข่ึ �นอยา่งมาก

สำ่�อภายในประเที่ศกลา่ววา่ คด่ข่องนาย
 กั�วท่ี่�ฟ้ิองร้องอทุี่ยานสำตั่ว์ป่าหางโจัวที่าง
ต่ะวนัออกข่องจ่ันเม่�อเด่อนต่ลุาคม พื่.ศ. 
2562 เป็นการฟ้ิองร้องครั �งแรกในประเที่ศ
 ปฏิิกิริยาข่องประชุาชุนแสำดงถึงึความ
หวาดกลวัวา่เที่คโนโลย่กำาลงัแซึ่งหน้าการ
คุ้มครองที่างกฎหมาย

ในเวย่ป๋อซึ่ึ�งเป็นแพื่ลต่ฟิอร์มท่ี่�เป็นท่ี่�
นิยม โพื่สำต์่ที่างออนไลน์ท่ี่�เก่�ยวข้่องกบััคด่
ดงักลา่วม่คนดมูากกวา่ 100 ล้านครั �ง 
โดยม่ผูู้้ใชุ้หลายรายเร่ยกร้องให้สำั�งห้ามการ
เก็บัข้่อมลูดงักลา่ว

กระแสำดงักลา่วสำว่นหนึ�งเกิดจัากการใชุ้
ข้่อมลูสำว่นบัคุคลในที่างท่ี่�ผิู้ดอยา่งกำาเริบั
เสำบิัสำานข่องจ่ัน ต่ั �งแต่ก่ารฉ้อโกงที่างการ
เงินแบับัต่รง ๆ การรั�วไหลข่องหมายเลข่
โที่รศพัื่ท์ี่ม่อถ่ึอ ไปจันถึงึข่บัวนการหลอก
ลวงที่างอินเต่อร์เน็ต่

ในบัที่ความลา่สำดุท่ี่�โพื่สำต์่ที่างออนไลน์

 ซึ่ึ�งที่ำาให้เกิดการโต้่เถ่ึยงอยา่งกว้างข่วางใน
จ่ัน นางเลา่ ต่งเหย่�ยน ศาสำต่ราจัารย์ด้าน
กฎหมายท่ี่�มหาวิที่ยาลยัชิุงหวัท่ี่�ม่ชุ่�อเสำ่ยง
ในกรุงปักกิ�ง เร่ยกการใชุ้ข้่อมลูการจัดจัำา
ใบัหน้าในที่างท่ี่�ผิู้ดวา่เป็น "ข้่อต่กลงกบัั
ป่ศาจั"

"การสำง่เสำริมเที่คโนโลย่การจัดจัำา
ใบัหน้าโดยข่าดความยบััยั �งจัะจัดุชุนวน
ปัญหา สำิ�งท่ี่�เราสำญูเสำ่ยจัะไมใ่ชุแ่คค่วามเป็น
สำว่นต่วัข่องเราเที่า่นั �น แต่ย่งัรวมถึงึความ
ปลอดภยัท่ี่�เราใฝ่หาด้วย" นางเลา่เข่่ยน

นายกั�ว ศาสำต่ราจัารย์ท่ี่�มหาวิที่ยาลยั
วิที่ยาศาสำต่ร์และเที่คโนโลย่เจ้ัอเจ่ัยงใน
เม่องหางโจัว กลา่วในการร้องเร่ยนที่างแพื่ง่
วา่ การเก็บัรวบัรวมข้่อมลูอยา่งการสำแกน
ใบัหน้า "หากม่การรั�วไหล การให้ หร่อ
การใชุ้ข้่อมลูในที่างท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย ความ
ปลอดภยัต่อ่บัคุคลและที่รัพื่ย์สำนิข่องผูู้้
บัริโภคจัะต่กอยูใ่นอนัต่รายได้โดยงา่ย"

หนงัสำ่อพิื่มพ์ื่ท่ี่�ต่่พิื่มพ์ื่โดยกระที่รวง
วิที่ยาศาสำต่ร์และเที่คโนโลย่ข่องจ่ันกลา่ว
วา่ "ที่ศันคต่ิบัุม่บัา่มและหยาบัคายแสำดง
ถึงึความไมแ่ยแสำ" ข่องที่างอทุี่ยานท่ี่�ม่ต่อ่

คดกีารจดจำาใบห้น้าของจนี
ทำำาให้้รัฐบาลถููกดำาเนิินิคดี

รอยเต่อร์

สื�อและวิทัยาก่าร
IPDF

เ
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ำาเน่ยบัข่าวเสำนอหลกัการกำากบััดแูล
เม่�อต้่นเด่อนมกราคม พื่.ศ. 2563 ซึ่ึ�ง

จัะจัำากดั "การกระที่ำาเลยเถิึด" ข่องที่างการ
 ในการควบัคมุการพื่ฒันาและการใชุ้ปัญญา
ประดษิฐ์

ในเอกสำารข้่อเที่จ็ัจัริง ที่ำาเน่ยบัข่าวกลา่ว
วา่ หนว่ยงานรัฐบัาลกลางควร "ดำาเนินการ
ประเมินความเสำ่�ยงรวมถึงึการวิเคราะห์
ต้่นที่นุและผู้ลประโยชุน์ ก่อนท่ี่�จัะม่การ
ดำาเนินการกำากบััดแูลใด ๆ เก่�ยวกบััปัญญา
ประดษิฐ์ โดยให้ความสำำาคญักบััการกำาหนด
กรอบัท่ี่�ย่ดหยุน่มากกวา่กฎระเบ่ัยบัเด่ยวท่ี่�ใชุ้
สำำาหรับัที่กุอยา่ง"

ความคดิเหน็เหลา่น่ �เกิดข่ึ �นในชุว่งท่ี่�บัริษัที่
กำาลงัแข่ง่ข่นัในการบัรูณาการปัญญาประดษิฐ์
และการเร่ยนรู้ข่องเคร่�องจักัรอยา่งลกึซึ่ึ �งเข้่า
กบััธ์รุกิจัข่องต่น เพ่ื่�อให้ยงัแข่ง่ข่นัต่อ่ไปได้
 อยา่งไรก็ต่าม เที่คโนโลย่ดงักลา่วสำร้างความ
กงัวลด้านจัริยธ์รรมเก่�ยวกบััการควบัคมุ ความ
เป็นสำว่นต่วั ความมั�นคงที่างไซึ่เบัอร์ และ
อนาคต่ข่องการที่ำางาน บัริษัที่ต่า่ง ๆ  
ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญกลา่ว

สำว่นการบัริหารข่องสำหรัฐฯ กลา่ววา่ หนว่ย
งานต่า่ง ๆ ควร "สำง่เสำริมปัญญาประดษิฐ์ท่ี่�นา่
เชุ่�อถ่ึอ" และ "ต้่องคำานงึถึงึความเป็นธ์รรม การ
ไมเ่ล่อกปฏิิบัตั่ ิการเปิดกว้าง ความโปร่งใสำ 
ความปลอดภยั และความมั�นคง"

ดงัต่วัอยา่ง ที่ำาเน่ยบัข่าวอ้างถึงึองค์การ
อาหารและยา ซึ่ึ�งกำาลงัพิื่จัารณาถึงึวิธ่์การ
ควบัคมุการใชุ้เที่คโนโลย่ปัญญาประดษิฐ์และ
การเร่ยนรู้ข่องเคร่�องจักัรโดยผูู้้ผู้ลติ่อปุกรณ์
ที่างการแพื่ที่ย์

ที่ำาเน่ยบัข่าวกลา่ววา่ "ยโุรปและพื่นัธ์มิต่ร
ข่องเราควรหล่กเล่�ยงรูปแบับัท่ี่�รุนแรงเกินไปซึ่ึ�ง
จัะที่ำาลายนวตั่กรรม" โดยระบัเุพิื่�มเต่มิวา่ "วิธ่์
ท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุในการต่อ่ต้่านการใชุ้ปัญญาประดษิฐ์
แบับัเผู้ดจ็ัการ ค่อการสำร้างความมั�นใจัวา่
พื่นัธ์มิต่รอเมริกาและนานาชุาต่ิยงัคงเป็น

ศนูย์กลางระดบััโลกด้านนวตั่กรรม"
ใน พื่.ศ. 2562 กลุม่ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญ

ระดบััสำงูด้านปัญญาประดษิฐ์ข่องคณะ
กรรมาธิ์การยโุรปออกแนวที่างด้านจัริยธ์รรม
 และผูู้้นำาในสำหภาพื่ยโุรปกำาลงัพิื่จัารณาการ
ดำาเนินการต่ามกฎระเบ่ัยบั

บัางรัฐข่องสำหรัฐฯ ได้ต่ั �งข้่อกงัวลเก่�ยว
กบััการประยกุต์่ใชุ้ปัญญาประดษิฐ์ ในเด่อน
กนัยายน พื่.ศ. 2562 สำภานิต่บิัญัญตั่แิหง่รัฐ
แคลฟิิอร์เน่ยได้อนมุตั่กิารห้ามใชุ้กล้องต่ดิต่วั
ท่ี่�ม่ซึ่อฟิต์่แวร์จัดจัำาใบัหน้าในกฎหมายข่องรัฐ
และท้ี่องถิึ�นเป็นเวลา 3 ป่ ซึ่ึ�งเป็นการควบัคมุ
ลา่สำดุเก่�ยวกบััเที่คโนโลย่ท่ี่�บัางคนกลา่ววา่เป็น
ภยัคกุคามต่อ่เสำร่ภาพื่ข่องประชุาชุน นอกจัาก
น่ � บัางเม่องข่องสำหรัฐฯ ม่การลงมต่ิให้ห้ามใชุ้
เที่คโนโลย่การจัดจัำาใบัหน้าโดยการบังัคบััใชุ้
กฎหมาย

นายไมเคลิ ครัต่ซึ่อิอสำ ประธ์านเจ้ัาหน้าท่ี่�
ฝ่ายเที่คโนโลย่ข่องที่ำาเน่ยบัข่าว กลา่ววา่ "
หลกัการกำาหนดให้ประเที่ศอยูบ่ันเส้ำนที่าง
นวตั่กรรมและการค้นพื่บัด้านปัญญาประดษิฐ์
ต่อ่เน่�อง"

ในเด่อนกมุภาพื่นัธ์์ พื่.ศ. 2562 นายโด
 นลัด์ ที่รัมป์ ประธ์านาธิ์บัด่สำหรัฐฯ ลงนามใน
คำาสำั�งข่องฝ่ายบัริหารให้หนว่ยงานข่องรัฐบัาล
กลางทีุ่ม่เที่ที่รัพื่ยากรและการลงที่นุในงาน
วิจัยั การสำง่เสำริม และการฝึกอบัรมท่ี่�เก่�ยวข้่อง
กบััปัญญาประดษิฐ์มากข่ึ �น

งานวิจัยัเม่�อ พื่.ศ. 2561 จัากหนว่ยงาน
ท่ี่�ปรึกษาพ่ื่ดบัับัลวิซ่ึ่ระบัวุา่ ร้อยละ 30 ข่อง
งานที่ั�วโลกม่ความเสำ่�ยงท่ี่�จัะกลายเป็นระบับั
อตั่โนมตั่ ิภายในชุว่งกลางที่ศวรรษ 2030  
(พื่.ศ. 2573-2582) โดยม่ร้อยละ 44 ข่อง
แรงงานท่ี่�ม่ระดบััการศกึษาต่ำ�า งานวิจัยัยงัพื่บั
วา่ ระบับัอตั่โนมตั่ิสำามารถึสำง่เสำริมผู้ลติ่ภณัฑ์์
มวลรวมข่องที่ั�วโลกเป็น 15 ล้านล้านดอลลาร์
สำหรัฐ (ประมาณ 470 ล้านล้านบัาที่) ภายใน 
พื่.ศ. 2573  รอยเต่อร์

ทำำาเนียบขาวเสนอห้ลัก

การกำากับดแ้ลเพื�อ

ควบคุมการใช้่ปัญญา

ประดษิฐ์

ความออ่นไหวข่องประชุาชุน พื่ร้อมระบัุ
เพิื่�มเต่มิวา่ ต้่องใชุ้กฎหมายเพ่ื่�อป้องกนั "
การกระที่ำาเลยเถิึด"

เม่�อวนัท่ี่� 30 ธ์นัวาคม พื่.ศ. 2562 
จ่ันออกคำาสำั�งท่ี่�ระบัแุนวปฏิิบัตั่หิลาก
หลายแนวที่าง ซึ่ึ�งเก่�ยวข้่องกบััการเก็บั
รวบัรวมและการใชุ้ข้่อมลูสำว่นบัคุคลผู้า่น
แอปพื่ลเิคชุนัโที่รศพัื่ท์ี่ม่อถ่ึอท่ี่�ถ่ึอวา่ไมชุ่อบั
ด้วยกฎหมาย

จ่ันยงัคงข่าดกฎหมายท่ี่�เฉพื่าะเจัาะจัง
ในการกำากบััดแูลข้่อมลูสำว่นบัคุคล ข่ณะน่ �
ม่การบัญัญตั่กิารออกกฎหมาย แต่ย่งัคงไม่
ชุดัเจันวา่จัะนำามาใชุ้เม่�อใด

แม้จัะม่พื่าดหวัข่า่วเก่�ยวกบััโลกแหง่
เที่คโนโลย่ข่ั �นสำงูใบัใหมท่่ี่�อาจัหาญข่องจ่ัน
 ผูู้้ เชุ่�ยวชุาญกลา่ววา่ ต่ามจัริงจ่ันยงัคงล้า
หลงัสำหรัฐฯ อยูม่ากด้านความก้าวหน้า แต่่
ก็เป็นเลศิด้านการข่ยายเที่คโนโลย่เพ่ื่�อการ
ใชุ้เชิุงพื่าณิชุย์ในวงกว้าง

ประเที่ศจ่ันม่ประชุากรผูู้้ใชุ้อินเที่อร์เน็ต่
บันอปุกรณ์เคล่�อนท่ี่�มากท่ี่�สำดุในโลก โดย
ม่มากกวา่ 850 ล้านคน ซึ่ึ�งที่ำาหน้าท่ี่�เป็น
พ่ื่ �นท่ี่�ที่ดสำอบัท่ี่�ม่คณุคา่สำำาหรับัการอยูร่อด
ข่องผูู้้บัริโภค

ต่อนน่ �ม่การใชุ้เที่คโนโลย่จัดจัำาใบัหน้า
เพ่ื่�อชุำาระใบัแจ้ังหน่ � เพ่ื่�อเข้่าเร่ยนใน
โรงเร่ยนบัางแหง่ เพ่ื่�อเพิื่�มความคลอ่งต่วั
ด้านการรักษาความปลอดภยัในการข่นสำง่
สำาธ์ารณะ และเพ่ื่�อลงโที่ษคนท่ี่�ข้่ามถึนน
ผิู้ดท่ี่�

แม้แต่ส่ำขุ่าในสำถึานท่ี่�ที่อ่งเท่ี่�ยวบัางแหง่
ยงัต้่องสำแกนใบัหน้าในการรับักระดาษ
ชุำาระ เพ่ื่�อจัำากดัการใชุ้มากเกินไป

สำมาคมผูู้้บัริโภคจ่ันออกรายงานเม่�อ
เด่อนพื่ฤศจิักายน พื่.ศ. 2561 ระบัวุา่
 แอปฯ โที่รศพัื่ท์ี่ม่อถ่ึอมากกวา่ร้อยละ
 90 ต้่องสำงสำยัวา่ม่การรวบัรวมข้่อมลู
สำว่นบัคุคลมากเกินปกต่ ิและร้อยละ 10 
รวบัรวมข้่อมลูชุ่วมิต่มิากเกินปกต่ิ

ความกงัวลเพิื่�มข่ึ �นหลงัรายงานสำ่�อ
ลา่สำดุข่องประเที่ศระบัวุา่ ม่การข่ายข้่อมลู
ใบัหน้าที่างออนไลน์นบััพื่นัในราคาเพ่ื่ยง
สำว่นละ 1.40 ดอลลาร์สำหรัฐ (ประมาณ
 44 บัาที่) และหลงัจัากท่ี่�รัฐบัาลเริ�มใชุ้ข้่อ
กำาหนดใหมท่่ี่�ผูู้้บัริโภคต้่องสำแกนใบัหน้า
เพ่ื่�อลงที่ะเบ่ัยนใชุ้บัริการโที่รศพัื่ท์ี่ม่อถ่ึอ  
เอเจันซ์ึ่ ฟิรานซ์ึ่-เพื่รสำ

ทำ
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ฟิิลิ่ป็ปิ็นส์ู่เห็นช้อิบให้ป็ล่่กิข้ึ้าวดัดแป็ล่งพันธุุกิรรมัเพ่อิติ�อิสู้่่กัิบภาวะขึ้าดสู่ารอิาหาร
าวสื่ายพันธ์่ห่น่ง ซ่ีงได้้รับการตั่ด้ต่�อพันธ่กรรมเพ่อส้้ื่กับภาวะข่าด้วิต่ามิน
เอ ได้้รับการอน่มัติ่จัากห่น�วยงานกำากับด้้แล้ในฟิลิ้ป็ปิ็นส์ื่

ผู้้้สื่นับสื่น่นกล้�าวว�า พันธ์่ข้่าวซ่ีงเป็็นท่ร้้จัักกันในช่ื่อ ข้่าวสีื่ทอง 
สื่ามารถ่แก้ไข่สื่ภาวะซ่ีงคร�าชีื่วิต่เด็้ก ๆ ถึ่ง 250,000 คนในแต่�ล้ะปี็ท่ว
โล้ก แล้ะอาจัจัะมากกว�าจัำานวนน้ถึ่งสื่องเท�า ต่ามรายงานข่ององค์การ
อนามัยโล้ก

น่เป็็นข้่าวสื่ายพันธ์่แรกท่ได้้รับการตั่ด้ต่�อพันธ่กรรมโด้ยออกแบบมาเพ่อต่�อส้้ื่
กับปั็ญห่าด้้านสื่าธารณส่ื่ข่ เพ่อให้่ได้้รับไฟเขี่ยวจัากเจ้ัาห่น้าท่ความป็ล้อด้ภัยด้้าน
อาห่ารในป็ระเทศท่กำาลั้งพัฒนา

ข้่าวสีื่ทองได้้เผู้ชิื่ญกับการคัด้ค้านอย�างห่นักจัากผู้้้ท่ต่�อต้่านจีัเอ็มโอต่ล้อด้การ
พัฒนา โด้ยอ้างอิงความกังวล้ด้้านความป็ล้อด้ภัยแล้ะป็ระเด็้นอ่น ๆ ผู้้้ป็ระท้วง
ทำาล้ายแป็ล้งทด้สื่อบในฟิลิ้ป็ปิ็นส์ื่เม่อ พ.ศ. 2556

สื่ำานักงานอ่ต่สื่าห่กรรมพืชื่ กระทรวงเกษต่รฟิลิ้ป็ปิ็นส์ื่ ป็ระกาศเม่อเดื้อน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ว�า ข้่าวสีื่ทองมีความป็ล้อด้ภัยเท�ากับข้่าวธรรมด้าท่วไป็ 
นอกจัากน้ ห่น�วยงานกำากับด้้แล้ในออสื่เต่รเลี้ย แคนาด้า นิวซีีแล้นด์้ แล้ะสื่ห่รัฐฯ ยัง
ให้่ความกระจั�างเก่ยวกับปั็ญห่าด้้านความป็ล้อด้ภัยข่องข้่าวพันธ์่ดั้งกล้�าว

นายเอเด้รียน ด้้บ็อก เล้ข่าธิการคณะกรรมการมน่ษยธรรมข้่าวสีื่ทอง ซ่ีงเป็็น
องค์กรไม�แสื่วงห่าผู้ล้กำาไรท่ทำางานเพ่อนำาพันธ์่ข้่าวดั้งกล้�าวออกจัากห้่องป็ฏิิบัติ่
การส้ื่�ท้องนา กล้�าวว�า ห่ลั้งจัากพัฒนาข้่าวถึ่ง 20 ปี็ "ร้้สึื่กว�าเป็็นส่ื่งท่ย่งให่ญ�
อย�างย่ง" ท่มาได้้ถึ่งข้่นน้

ยีนท่เพ่มเข้่ามา 2 ยีนจัะเป็ล่้ยนข้่าวเป็็นสีื่ทอง ซ่ีงยีนห่น่งมาจัากข้่าวโพด้แล้ะ
อีกยีนห่น่งมาจัากแบคทีเรียในดิ้น ภายใต้่การควบค่มโด้ยต่รงข่ององค์กร เมล็้ด้
ข้่าวจัะผู้ลิ้ต่เบต้่าแคโรทีน ซ่ีงเป็็นสื่ารต้่งต้่นข่องวิต่ามินเอท่ทำาให้่แครอทแล้ะมัน
ห่วานมีสีื่ส้ื่ม ยีนแบคทีเรียชื่นิด้ท่สื่ามทำาห่น้าท่เป็็นตั่วบ�งช้ื่การต่รวจัสื่อบย้อนกลั้บ
ได้้

ในฟิลิ้ป็ปิ็นส์ื่ ภาวะข่าด้วิต่ามินเอในกล่้�มเด็้ก ๆ เพ่มข้่นจัากร้อยล้ะ 15.2 ใน
 พ.ศ. 2551 เป็็นร้อยล้ะ 20.4 เม่อ พ.ศ. 2556 แม้จัะมีโครงการอาห่ารเสื่ริม
ระดั้บชื่าติ่ ต่ามรายงานข่องสื่ถ่าบันวิจััยข้่าวระห่ว�างป็ระเทศฟิลิ้ป็ปิ็นส์ื่ ซ่ีงกำาลั้ง
พัฒนาข้่าวพันธ์่ดั้งกล้�าว

ข้่าวสีื่ทองสื่ามารถ่ให้่วิต่ามินเอคร่งห่น่งข่องความต้่องการในชีื่วิต่ป็ระจัำาวัน
แก�เด็้กเล็้ก สื่ถ่าบันวิจััยข้่าวระห่ว�างป็ระเทศกล้�าว

พืชื่ผู้ล้ท่ก�อให้่เกิด้การโต้่แย้ง
ผู้้้สื่นับสื่น่นเทคโนโล้ยีชีื่วภาพได้้นำาเสื่นอข้่าวสีื่ทอง ในฐานะห่น่งในตั่วอย�างท่ดี้
ท่ส่ื่ด้ข่องส่ื่งท่เทคโนโล้ยีชีื่วภาพสื่ามารถ่ทำาได้้ ซ่ีงผู้ลิ้ต่พืชื่แล้ะสัื่ต่ว์ท่เป็็นป็ระโยชื่น์
ต่�อมน่ษยชื่าติ่ได้้รวด้เร็วกว�าการผู้สื่มพันธ์่ต่ามป็กติ่

ฝั่�ายต่�อต้่านกล้�าวว�า ข้่าวพันธ์่ดั้งกล้�าวทำาให้่เกิด้ความเส่ื่ยงท่ไม�อาจัทราบได้้
 แม้ว�าจัะมีความเห็่นพ้องทางวิทยาศาสื่ต่ร์ว�าสื่ายพันธ์่จีัเอ็มโอในท้องต่ล้าด้ปั็จัจ่ับัน
น้นมีความป็ล้อด้ภัย ซ่ีงรวมถึ่งข้่าวสีื่ทองด้้วย

นอกจัากน้ นักวิจัารณ์จีัเอ็มโอยังกังวล้ว�า บริษัทเพ่อการสื่ร้างผู้ล้กำาไรท่ได้้
พัฒนาจีัเอ็มโอจัะมีอิทธิพล้ท่ไม�เห่มาะสื่มเห่นืออ่ป็ทานข่องเมล็้ด้พันธ์่

ก�อนห่น้าน้ ซิีนเจันทา บริษัทเทคโนโล้ยีชีื่วภาพด้้านการเกษต่รเคยเป็็นเจ้ัาข่อง
สิื่ทธิบัต่รสื่ำาคัญสื่ำาห่รับข้่าวสีื่ทอง แต่�ได้้บริจัาคให้่แก�คณะกรรมการมน่ษยธรรม
ข้่าวสีื่ทอง นายด้้บ็อกกล้�าวว�า สื่ายพันธ์่ข้่าวสีื่ทองมีไว้สื่ำาห่รับใช้ื่ในโครงการ
เพาะสื่ายพันธ์่พืชื่ข่องรัฐแล้ะองค์กรไม�แสื่วงห่าผู้ล้กำาไรเท�าน้น แล้ะจัะไม�ทำาให้่
เกษต่รกรต้่องเสีื่ยค�าใช้ื่จั�ายมากกว�าข้่าวธรรมด้าท่วไป็

การแก้ไข่ปั็ญห่าด้้านอาห่าร
นักวิจัารณ์กล้�าวว�า เวล้า ความพยายาม แล้ะเงินจัำานวนมากท่ใช้ื่ในการพัฒนาข้่าว
สีื่ทอง อาจัดี้กว�าห่ากนำาไป็ใช้ื่ในความพยายามเพ่อการสื่ร้างความห่ล้ากห่ล้ายใน
อาห่ารข่องผู้้้ท่ป็ระสื่บภาวะข่าด้สื่ารอาห่าร

"มีเงินท่นท่จัำากัด้อย�างมากสื่ำาห่รับการพัฒนา ... การเลื้อกเส้ื่นทางท่ค่ณ
จัะไป็ สื่ถ่านท่ท่ค่ณจัะวางเงินท่นข่องค่ณมีความสื่ำาคัญอย�างย่ง" นายบิล้ ฟรีสื่ นัก
วิเคราะห์่นโยบายวิทยาศาสื่ต่ร์ข่องศ้นย์เพ่อความป็ล้อด้ภัยทางอาห่ารกล้�าว

นายฟรีสื่ต้่งข้่อสัื่งเกต่ว�า โครงการท่จัะชื่�วยให้่มีผู้ล้ไม้แล้ะผัู้กมากข้่นในอาห่ารข่อง
ผู้้้มีรายได้้น้อย น�าจัะชื่�วยบรรเทาโรคเร้อรังห่ล้ายอย�างซ่ีงไม�ใชื่�แค�การข่าด้วิต่ามินเอ

นายด้้บ็อกเห็่นด้้วยว�า "การมีอาห่ารท่ห่ล้ากห่ล้ายเป็็นทางออกท่ดี้ท่ส่ื่ด้" พร้อมเสื่ริม
ว�า ข้่าวสีื่ทองเป็็นเคร่องมือท่ไป็ด้้วยกันได้้ดี้กับวิธีรับป็ระทานอาห่ารท่มีอย้�เดิ้มข่องผู้้้คน

ยังไม�ชัื่ด้เจันว�าเกษต่รกรข่องฟิลิ้ป็ปิ็นส์ื่จัะสื่ามารถ่ป็ล้้กข้่าวสีื่ทองได้้เม่อใด้
 เน่องจัากห่น�วยงานกำากับด้้แล้ยังคงต้่องรับรองว�า ข่�าวพันธ์่ดั้งกล้�าวจัะไม�ก�อให้่
เกิด้ปั็ญห่าในไร�นาข่องเกษต่รกร สื่ถ่าบันวิจััยข้่าวระห่ว�างป็ระเทศระบ่ว�าได้้ย่น
การป็ระย่กต์่ใช้ื่ข้่าวสื่ายพันธ์่ดั้งกล้�าวเม่อต้่นปี็ พ.ศ. 2563 
สำต่่ฟิ บัาราโกนา/วอยซ์ึ่ออฟิอเมริกา

ข้่
สถาบันัวิจิัยัข้้าวิระหว่ิางประเทศ
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ที่หาร้ไที่ยนายหน้�งิเขึ้า้ร้�วมการ้ฝ้กต�อตา้นการ้ก�อการ้ร้้ายในจิงัิหวดันนที่บุัร่้ ปร้ะเที่ศไที่ย ซ้�งิเป็นบัริ้เวณ์ชุานเม้องิ

ขึ้องิกรุ้งิเที่พมหานคร้ เม้�อปลุ่ายเด้อนตุลุ่าคม พ.ศ. 2562 ปร้ะเที่ศไที่ยเพิ�มการ้รั้กษีาความปลุ่อดภยัก�อนการ้

ปร้ะชุุมสุดยอดขึ้องิสมาคมปร้ะชุาชุาติแห�งิเอเชุ่ยตะวนัออกเฉ่ยงิใตป้ร้ะจิำาป่ ครั้� งิท่ี่� 35 เม้�อตน้เด้อนพฤศจิิกายน 

พ.ศ. 2562 โดยม่เจิา้หนา้ท่ี่�ต ำาร้วจิแลุ่ะที่หาร้กว�า 17,000 นายคอยอารั้กขึ้าสถึานท่ี่�จิดัการ้ปร้ะชุุมสุดยอด
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การรักษัาความปล่อด้ภัย
 การประชุีมสุด้ยอด้
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พบัก่บััเราได�ทัางเฟซื้บุั�ก่
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ตอบรั้บนิตยสาร้ฟิร่้ได้้ท่ี่� :

โปร้ด้ใส�ข้ัอมูืลื่เหลื่�าน่� :
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