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การต่อ่ต้่าน
ความทะเยอทะยานของจีีนในอาร์กต่กิ

การบังัคบััใช้้ความ
มั�นคงทางทะเล

ร่วมกบัั
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เร่ืองเด่น
10 ปััญหาการควบคุม
 วธีิีการที�รัฐบัาลจีีนหลอ่หลอมพฤต่กิรรมของประช้าช้น 

 และบัคุคลภายนอกด้วยระบับัเครดิต่ทางสังัคม

16 การผลิติที่่่ปันเปืั�อน
 จีีนไมส่ัามารถปกป้องพลเมืองจีากอาหารและผลติ่ภณัฑ์์

 เพื�อสัขุภาพที�ปนเปื�อน ซึ่่�งบัั�นทอนความเชื้�อมั�นที�มีต่อ่รัฐบัาล

22	 การผ่าตดัต้องสงสัย
 นกัวิเคราะห์มองถง่อนัต่รายในระบับัการปลกูถ่าย

 อวยัวะของจีีนและต่ั �งคำาถามถง่ความช้อบัธีรรมของจีีน

26	 ความที่ะเยอที่ะยานในอาร์กตกิ
 สัาธีารณรัฐประช้าช้นจีีนกำาลงัเดมิพนัการอ้างสัทิธิี�

 อนัมิช้อบัต่อ่ภมิูภาคขั �วโลก

32 ความร่วมมือด้านการปัระมง
 การต่อ่ต้่านการประมงที�ผิดกฎหมายเพื�อเสัริมสัร้างความ

 มั�นคงทางทะเลและความยั�งยืนด้านสัิ�งแวดล้อม

40 โครงการชิปิัไรเดอร์		
 หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐอเมริกา สัง่เสัริมความร่วมมือด้าน

 ความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังครามเพื�ออินโดแปซึ่ฟิิิก

 ที�เสัรีและเปิดกว้าง

44 พันัธมติรแลิะนวัตกรรมคือสิ่งสำาคัญ
	 สำาหรับปัฏิบิตักิารที่างที่หารในอนาคต	
 พล. อ. โรเบัร์ิต่ บีั. บัราวน์ ผู้บัญัช้าการกองทพับักสัหรัฐฯ 

 ภาคพื �นแปซึ่ฟิิิกเปิดเผยมมุมองเชิ้งลก่

48 ขยะอวกาศ
 การร่วมมือกนัปกป้องโลกจีากเศษซึ่ากในวงโคจีร

54 ไอซิสิในเอเช่ิยใต้แลิะเอเช่ิยตะวันออกเฉ่ียงใต้
 กระช้ากหน้ากากกลุม่ก่อการร้ายในรูปแบับัใต้่ดนิ และ

 เป้าหมายในภมิูภาคที�สัุม่เสัี�ยง

IPDF



สารบญัหลัิก
4	 	นานาที่ศันะ

5	 ผ้้เข่ยนบที่ความ		

6	 มองภูม้ภิูาค
 ขา่วสัารจีากอินโดแปซึ่ฟิิิก   

8	 ข่าวผ้้ก่อการร้าย	
 ฟิิลปิปินส์ัระบัตุ่วักลุม่นกัรบัต่ดิอาวธุีที�สันบััสันนุไอซึ่สิัด้วย
 การทดสัอบัดีเอน็เอ

60 กระบอกเส่ยง
 นายดาโต๊่ะ ลมิ จ๊ีอก ฮอย เลขาธิีการสัมาคมประช้าช้าต่แิหง่
 เอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ ชื้�นช้มบัทบัาทของสัภากาช้าดด้าน
 ภยัพิบัตั่ใินภมิูภาค

64		ข่าวรอบโลิก
 สัหรัฐฯ ปราบัปรามพอ่ค้ายาเสัพต่ดิช้าวจีีน; 
 อตั่ราการฆาต่รกรรมลดลง ในขณะที�การยด่
 อาวธุีปืนเพิ�มข่ �นในคอสัต่าริกา 

65	 นวัตกรรม		
 พลาสัต่กิที�หายไปและยอ่ยสัลายได้เพื�อ
 ปรับัปรุงภารกิจีทางทหารให้ดียิ�งข่ �น

66	 สุขภูาพัแลิะการแพัที่ย์	
 การศก่ษาการดื�มนำ �าให้เพียงพอและการผา่ต่ดัร่วมของ
 ญี�ปุ่ นและสัหรัฐฯ

67	 ภูาพัส่งท้ี่าย		
 ทหารของสัาธีารณรัฐเกาหลีแสัดงทกัษะศลิปะการ
 ต่อ่สัู้ในระหวา่งการฝ่ั่กซ้ึ่อมอลุชี้แทกกุ

48
เร่ืองจากปัก:
สัมาชิ้กทีมวิจียัของสัาธีารณรัฐ
ประช้าช้นจีีนต่ดิต่ั �งเครื�องเก็บัข้อ
มลูมหาสัมทุรให้ลอยอยูใ่กล้กบัั 
เรือฝ่ั่านำ �าแข็งเสัวี�ยหลงของจีีน 
ในมหาสัมทุรอาร์กต่กิ
ซิินหัวั/เก็็ตต้�อิิมเมจ
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ผูอ้า่นที�เคารพ

ยิ
นดีต้่อนรับัสัูนิ่ต่ยสัาร อิินโดแปซิิฟิิก็ 
ด้เฟินส์์ฟิอิรัมัฉบับััที�วา่ด้วยการต่อ่ต้่าน 
การบีับับังัคบัั

การบีับับังัคบััอาจีมีหลากหลายรูปแบับั ซึ่่�ง 
สัาธีารณรัฐประช้าช้นจีีนใช้้พฤต่กิรรมการบีับั
บังัคบััเพื�อเพิ�มข้อได้เปรียบัในภมิูภาคแหง่นี �เป็น 
ประจีำา การบีับับังัคบัันี �ดำาเนินการในรูปแบับัของ 
การสัร้างและการจีดักำาลงัทางทหารบันสัิ�งปลกู 
สัร้างเทียมในทะเลจีีนใต้่ โดยเมื�อเร็วๆนี � จีีน 
ได้เร่งให้เกิดข้อพิพาททางอาณาเขต่และทาง 
ทะเลกบััประเทศอื�น ๆ ในเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียง 
ใต้่อยา่งต่อ่เนื�อง ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 ฟิิ
ลปิปินส์ัอ้างวา่เรือจีีนแลน่เข้ามาจีมเรือประมงฟิิ 
ลปิปินส์ั ซึ่่�งทอดสัมออยู่ในทะเลจีีนใต้่ที�เป็นข้อพิ 
พาท โดยเมื�อไมกี่�สัปัดาห์ก่อน ภาพถ่ายดาวเทียม 

จีบััภาพกองเรือจีีนกำาลงักว้านจีบััหอยและทำาลายระบับันิเวศทางทะเลในภมิูภาคดงักลา่ว ซึ่่�งเรื�องทำานอง 
เดียวกนัเคยเกิดข่ �นในต้่นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เมื�อเรือสัำารวจีทางธีรณีวทิยาและเรือคุม้กนัของจีีนเข้า 
สัูเ่ขต่เศรษฐกิจีพิเศษของเวียดนามในนา่นนำ �าใกล้กบััสันัดอนแวนการ์ดโดยไม่ได้รับัอนญุาต่ นอกจีากนี � จีีน
ยงัขยายขอบัเขต่ปฏิิบัตั่กิารสัำารวจีไปทางทิศเหนือต่ามแนวช้ายฝัั่�งต่อนกลางของประเทศ โดยไมส่ันใจีข้อ 
เรียกร้องของเวียดนามที�ให้รัฐบัาลจีีนยตุ่พิฤต่กิรรมบัั�นทอนเสัถียรภาพดงักลา่ว เราไมอ่าจีเพิกเฉยต่อ่การกระ
ทำาเหลา่นี �ได้ ประเทศแนวร่วมและพนัธีมิต่รต้่องทำางานเชิ้งรุกร่วมกนัเพื�อหยดุยั �งกิจีกรรมบีับับังัคบััเหลา่นี �

ฟิอิรัมั ฉบับัันี �ศก่ษาผูมี้บัทบัาทระดบััภมิูภาคอยา่งจีีนที�กำาลงัขยายขอบัเขต่กิจีกรรมบีับับังัคบััออกไป 
ไกลกวา่อินโดแปซึ่ฟิิิก น.อ. โจีเซึ่ฟิ เอ. มสุัซึ่าเชี้ย จีเูนียร์ แหง่กองทพัอากาศสัหรัฐฯ ให้รายละเอียดเกี�ยว 
กบััวิธีีที�จีีนสัร้างความสัมัพนัธ์ีเชิ้งยทุธีศาสัต่ร์ในแถบัอาร์กต่กิอยา่งทะเยอทะยาน โดยมกัจีะใช้้ความสัมั 
พนัธ์ีดงักลา่วในการบังัคบััทางเศรษฐกิจีเพื�อสัร้างบัทบัาททางทหารในภมิูภาคนี � ถง่แม้วา่จีะไม่ใช้ป่ระ 
เทศในแถบัอาร์กต่กิ แต่จี่ีนก็กำาลงัผลกัดนัต่นเองให้เป็นสัมาชิ้กของสัภาอาร์ต่กิ โดยหวงัวา่จีะมีอำานาจีควบั
คมุทรัพยากรและเส้ันทางการขนสัง่ ในขณะเดียวกนั รัสัเซีึ่ยก็ได้เพิ�มบัทบัาททางทหารในแถบัอาร์กต่กิ 
เช้น่กนั

นอกจีากนี � ฟิอิรัมั ยงัมองถง่กลยทุธ์ีในการต่อ่ต้่านการบีับับังัคบััหลายประเภทที�สัามารถคกุคาม 
อธิีปไต่ย รวมถง่การทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบัคมุ ทีมนกัวจิียันำาโดย ดร. 
โรเบัร์ิต่ เอสั. โพเมอรอย แหง่มหาวทิยาลยัคอนเนต่ต่คิตั่ ได้แบัง่ปันวธีิีที�โครงการความร่วมมือด้านมหา 
สัมทุรและการประมงขององค์การเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัหรัฐฯ ต่อ่ต้่านการฉ้อโกงด้านการ 
ทำาประมงและอาหารทะเลทั�วเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ โครงการความร่วมมือด้านมหาสัมทุรและการประ
มงขององค์การเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัหรัฐฯ ร่วมมือกบััรัฐบัาลระดบััช้าต่แิละระดบััท้องถิ�น 
อตุ่สัาหกรรมการประมง ผูมี้บัทบัาทภาคเอกช้น องค์กรระดบััภมิูภาค และผูมี้สัว่นได้สัว่นเสัยีในการประ
มง ในการใช้้เทคโนโลยีเพื�อยกระดบััการรับัรู้มิต่ทิางทะเลและช้ว่ยจีดัลำาดบััความสัำาคญัด้านการป้องกนั 
และความมั�นคง

อีกทั �งในฉบับัันี � น.ต่. วอร์เรน เอน็. ไรท์ หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ยงัอภิปรายเกี�ยวกบััข้อต่กลงชิ้ปไร  
เดอร์ของผู้บังัคบััใช้้กฎหมายทางทะเลในระดบััทวภิาคี วา่สันบััสันนุอำานาจีอธิีปไต่ยของประเทศเจ้ีา 
ภาพโดยการช้ว่ยบังัคบััใช้้กฎหมายและข้อบังัคบััเกี�ยวกบััการทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และขาดการควบัคมุ การค้ามนษุย์ และการลกัลอบัขนยาเสัพต่ดิอยา่งไร หนว่ยยามช้ายฝัั่�งสัหรัฐฯ ใช้้ข้อ 
ต่กลงชิ้ปไรเดอร์ทวภิาคีกบััประเทศแถบัแปซึ่ฟิิิกต่ะวนัออกและแอฟิริกาต่ะวนัต่ก 16 ประเทศอยา่ง 
สัมำ�าเสัมอ เพื�อสัง่เสัริมภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกที�เสัรีและเปิดกว้าง

ผมหวงัวา่เนื �อหาฉบับัันี �จีะกระตุ่้นการสันทนาระดบััภมิูภาคเกี�ยวกบััการต่อ่ต้่านการบีับับังัคบัั 
ผมยินดีรับัฟัิงความคดิเหน็ของทา่น กรุณาต่ดิต่อ่เจ้ีาหน้าที� ฟิอรัม ที� ipdf@ipdefenseforum.com 
เพื�อแบัง่ปันมมุมองของทา่น
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ขอแสัดงความนบััถือ

พลเรือเอก ฟิิลปิ เอสั. เดวิดสันั
กองทพัเรือสัหรัฐฯ
ผู้บัญัช้าการ กองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก

นิิตยสารอินิิโดแปซิกิ ดเีฟนิส์ ฟอิรัม  
เป็นนิต่ยสัารทางการทหารรายไต่รมาสัที�จีดั
ทำาข่ �นโดยผู้บัญัช้าการกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ 
ประจีำาภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก เพื�อเป็นพื �นที�แสัดง 
ความคดิเหน็ในระดบัันานาช้าต่ิสัำาหรับับัคุลา 
กรทางการทหารของภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก ความ 
คดิเหน็ที�แสัดงออกในนิต่ยสัารนี �มิได้แสัดงถง่ 
หรือเกี�ยวข้องกบัันโยบัายหรือมมุมองของกอง 
บัญัช้าการหรือหนว่ยงานอื�น ๆ ของรัฐบัาล 
สัหรัฐฯ แต่อ่ยา่งใด บัทความทั �งหมดเขียนข่ �น 
โดยคณะผู้จีดัทำานิต่ยสัาร อินโดแปซึ่ฟิิิก ดีเฟินส์ั 
ฟิอิรัมั รวมถง่บัคุคลอื�นดงัที�แจ้ีงชื้�อไว้ใต้่หวัเรื�อง 
รัฐมนต่รีวา่การกระทรวงกลาโหมได้กำาหนดให้ตี่
พิมพ์นิต่ยสัารนี �เพื�อกิจีการของรัฐต่ามความประ
สังค์ของกระทรวงกลาโหม 



ผู้้� เขีียนบทัความ
IPDF

พั.ที่.	โจเซิฟิ	เอ.	มุสซิาเช่ิย	จเ้น่ยร์ เป็น 
หวัหน้าหนว่ยต่อ่ต้่านการก่อการร้ายและโครงสัร้างพื �น  
ฐานที�สัำาคญัหรือ เจี34 แหง่กองบัญัช้าการสัหรัฐฯ 
ประจีำาภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก เจี34 กำาหนดนโยบัายและขั �น 
ต่อนการใช้้โครงการต่อ่ต้่านการก่อการร้ายที�แข็งแกร่ง และ 
การปกป้องโครงสัร้างพื �นฐานที�สัำาคญัทั�วทั �งพื �นที�ของกอง 
บัญัช้าการสัหรัฐฯ ประจีำาภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก ซึ่่�งทำาให้ฝ่ั่าย
กลาโหมลดความเสัี�ยงต่อ่บัคุลากรและทรัพยากรที�เกี�ยวข้อง 

กบััการปฏิิบัตั่กิารทางทหารแบับัเต่ม็กำาลงั ก่อนมาประจีำาการที�กองบัญัช้าการสัหรัฐฯ 
ประจีำาภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก น.อ. มสุัซึ่าเชี้ย เคยศก่ษาที�วิทยาลยัการทพัอากาศ 
สัหรัฐฯ  อา่นเนื �อหาได้ที�หน้า 26

ดร.	โรเบร์ิต	เอส.	โพัเมรอย	(ในภาพ)  
ศาสัต่ราจีารย์ประจีำาภาควิช้าเศรษฐศาสัต่ร์เชิ้งเกษต่ร
และทรัพยากร มหาวิทยาลยัคอนเนต่ต่คิตั่ เมืองกรอต่นั 
รัฐคอนเนต่ต่คิตั่ นายจีอห์น อี. พาร์ค หวัหน้ากลุม่ขององ 
ค์กรเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศสัหรัฐฯ วา่ด้วย  
ความร่วมมือด้านมหาสัมทุรและการประมงในกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย และนางจีีนา่ กรีน เจ้ีาหน้าที�อาวโุสัร่วมกบัั
บัริษัทเทต่ราเทค ในเมืองอาร์ลงิต่นั รัฐเวอร์จิีเนีย ถ่าย 

ทอดบัทความเกี�ยวกบััวิธีีแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีที�ยกระดบััการรับัรู้มิต่ทิางทะเล 
เพื�อลดการทำาประมงอยา่งผิดกฎหมายในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก โดยเฉพาะในเอ 
เชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่   อา่นเนื �อหาได้ที�หน้า 32

น.ต.	วอร์เรน	เอน็.	ไรท์ี่	ร.น.	หวัหน้าฝ่ั่าย  
กิจีการภายนอกประจีำาเขต่ยามช้ายฝัั่�งที� 14 เป็นผู้บัญัช้าก
ารอากาศยานที�บันิผา่นอะแลสักาด้วยเฮลคิอปเต่อร์  
เอม็เอช้-65ดี ด้วยช้ั�วโมงบันิกวา่ 1,800 ช้ั�วโมง น.ต่. 
ไรท์ประจีำาการอยูที่�โคดแิอค โดยดำาเนินการสัง่กำาลงัพล  
ในทะเลเบัริงหลายครั �งเพื�อสันบััสันนุปฏิิบัตั่กิารพิทกัษ์ทรัพ 
ยากรทางทะเล น.ต่. ไรท์เคยดำารงต่ำาแหนง่หวัหน้าฝ่ั่ายวิศว
กรรมสัิ�งอำานวยความสัะดวกที�บัาร์เบัอร์สั พอยต์่ รัฐฮาวาย 

นอกจีากนี � ยงัเคยดำารงต่ำาแหนง่นกัวิจียัทางทหารในสัำานกังานของ นางลซิึ่า่ 
เมอร์คอฟิสักี วฒิุสัมาชิ้กสัหรัฐฯ จีากอะแลสักา  อา่นเนื �อหาได้ที�หน้า 40

ดร.	นัมระตา	กอสวาม่	
เป็นนกัวิเคราะห์กลยทุธ์ีอิสัระ และที�ปร่กษาด้านการ 
ปราบัปรามการก่อความไมส่ังบั การต่อ่ต้่านการก่อการร้าย 
อนาคต่ทางเลือก และการเมืองมหาอำานาจี หลงัจีากจีบัการ 
ศก่ษาระดบััปริญญาเอกในด้านความสัมัพนัธ์ีระหวา่งประ 
เทศ ดร. กอสัวามีได้ทำางานที�สัถาบันัการศก่ษาและวเิคราะห์
ด้านกลาโหมในกรุงนิวเดลีเป็นเวลาเกือบัสับิัปี ซึ่่�งเป็นศนูย์
วิจียัที�ได้รับัการสันบััสันนุจีากกระทรวงกลาโหมของอินเดีย 

โดยทำางานเกี�ยวกบััความขดัแย้งทางช้าต่พินัธีุ์ในภาคต่ะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
และความขดัแย้งแถบัช้ายแดนระหวา่งจีีนกบััอินเดีย ดร. กอสัวามีเป็นผู้แต่ง่หนงัสัือ 
หลายเลม่ รวมถง่ความมั�นคงแห่ังชาติและก็ารัปรัาบปรัามก็ารัก่็อิความไม่ส์งบขอิง 
อิินเด้ยและเอิเช้ย พ.ศ. 2573: ก็ารัต้แผู่้อินาคต  อา่นเนื �อหาได้ที�หน้า 54
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อิินโด แปซิิฟิิก็ ด้เฟินส์์ ฟิอิรัมั เสันอเนื �อหาที�
ครอบัคลมุทางออนไลน์ โดยมีบัทความใหม ่ๆ 
ที�โพสัต์่ทกุวนั ต่ดิต่ามได้ที�  
www.ipdefenseforum.com

ผ้้เข้าเย่่ยมชิมสามารถ:

	 เข้าไปัอ่านเนื �อหาต่าง	ๆ	ออนไลิน์

	 ตดิตามนิตยสารย้อนหลัิง

	 ส่งคำาตชิิมแลิะข้อเสนอแนะ

	 ขอสมัครเป็ันสมาชิกินิตยสาร

	 ศกึษาข้อม้ลิเก่่ยวกับการส่งบที่ความ

อิินโดแปซิิฟิิก็ ด้เฟินส์์ ฟิอิรัมั เป็นนิต่ยสัารที�จีดัทำาข่ �นสัำา 
หรับัเจ้ีาหน้าที�ทางการทหารและบัคุลากรด้านความมั�น 
คงในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก ซึ่่�งจีดัทำาข่ �นโดยกองบัญัช้า 
การสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก โดยเป็นนิต่ยสัารราย 
ไต่รมาสัที�ให้เนื �อหาเชิ้งลก่ที�มีคณุภาพในหวัข้อต่า่ง ๆ ที�มี
ผลต่อ่การรักษาความมั�นคงในภมิูภาค ไมว่า่จีะเป็นเรื�อง
การต่อ่ต้่านการก่อการร้าย ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
และภยัพิบัตั่ทิางธีรรมช้าต่ิ

ฟิอิรัมั กระตุ่้นให้เกิดการอภิปรายที�ลก่ซึ่่ �ง และ 
สัง่เสัริมการแลกเปลี�ยนแนวคดิที�สัร้างสัรรค์ 
ทา่นสัามารถสัง่บัทความ ภาพ หวัข้ออภิปราย 
หรือข้อคิดเหน็อื�น ๆ มาให้เราทางออนไลน์ 
หรือสัง่มาที�:

พบักบััเราได้ทางเฟิสับัุ๊ก
และทวิต่เต่อร์
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TAIWAN

ACROSS THE REGIONIPDF
มองภู้มิภูาค

IPDF

อิิทธิิพลขอิงจีีน
การตอบโต้ 

นางไช่ อิิงเหวินิ ประธานาธิบดีไต้ห้วินั กล่่าวิในเดือินพฤษภาคม พ.ศ. 
2562 วิา่ สาธารณรัฐประชาชนจีีนไดเ้พิ่มควิามพยายามในการแทรกซึึม 
แล่ะ แผ่อิ่ิทธิพล่ในประเทศไต้ห้วินั แล่ะขอิใหห้น่วิยงานควิามมัน่คงแห่ง 
ชาติ้ ต่้อิต้า้นการกระทำาดงักล่่าวิ

นางไช่กล่่าวิกบัผ่้ส่ื้อิข่าวิหล่งัจีากการประชุมควิามมัน่คงแห่งชาติ้วิา่ 
ปฏิิบติั้การแผ่อ่ิ ำานาจีครอิบงำาขอิงจีีนมีทั�งการพยายามแทรกแซึงการเลื่อิก 
ต้ั�งแล่ะการเผ่ยแพร่ข่าวิปล่อิม โดยไต้ห้วินัจีะจีดัการเลื่อิกต้ั�งประธานาธิบดี 
ในเดือินมกราคม พ.ศ. 2563 นางไช่ไม่ไดใ้หร้ายล่ะเอีิยดขอิงเหตุ้การณ์ท่ี 
เฉพาะเจีาะจีง แต่้กล่่าวิวิา่หน่วิยงานควิามมัน่คงแห่งชาติ้ขอิงไต้ห้วินัจีะหา
วิธีิจีดัการกบัการเคล่ื่อินไหวิขอิงจีีนใหไ้ด ้นางไช่ยงักล่่าวิอีิกวิา่ ไต้ห้วินัจีะ
ขดัขวิางการรุกรานทางทหารในช่อิงแคบไต้ห้วินั โดยใหค้ ำามัน่วิา่จีะเพิ่ม 
ขีดควิามสามารถดา้นการป้อิงกนัรวิมถึงการยกระดบัยทุโธปกรณ์ทางทหาร
แล่ะโครงการสร้างเรือิดำานำ�าท่ีเพิ่งเปิดต้วัิ "พรรคคอิมมิวินิสต้จี์ีนแสดงการ
กระทำาท่ีย ัว่ิยใุนช่อิงแคบไต้ห้วินัอิยา่งต่้อิเน่ือิง โดยทำาล่ายสถานะท่ีเป็นอิย้่
ขอิงบริเวิณช่อิงแคบไต้ห้วินั" นางไช่กล่่าวิ

ควิามคิดเห็นขอิงนางไช่ต้ามมาดว้ิยควิามตึ้งเครียดบริเวิณช่อิงแคบใน 

เดือินเมษายน พ.ศ. 2562 เม่ือิทหารขอิงจีีนดำาเนินการฝึึกซึอ้ิมอิยา่ง โจ่ีง
แจีง้ดว้ิยเรือิรบเคร่ือิงบินทิ�งระเบิดแล่ะเคร่ือิงบินล่าดต้ระเวินรอิบเกาะ
ไต้ห้วินั ไต้ห้วินันำาเคร่ือิงบินไอิพน่ขึ�นเพื่อิจีบัต้าด้การซึอ้ิมรบดงักล่่าวิ 
ซ่ึึงเจีา้หนา้ท่ีอิาวิโุสขอิงสหรัฐฯ ในขณะนั�นอิธิบายวิา่เป็น "การบีบบงัคบั" 
แล่ะภยัคุกคามต่้อิเสถียรภาพในภมิ้ภาค

รัฐบาล่จีีนสงสยัวิา่นางไช่กำาล่งัผ่ล่กัดนัใหไ้ต้ห้วินัมีเอิกราชอิยา่งเป็น
ทางการ ทั�งยงัไดเ้พิ่มแรงกดดนัทางการเมือิงแล่ะทางทหารอิยา่งต่้อิเน่ือิง 
การเคล่ื่อินไหวิดา้นเอิกราชอิยา่งเป็นทางการใด ๆ กต็้ามถือิวิา่เป็นเร่ือิงท่ี 
ยอิมไม่ไดส้ำาหรับจีีน ซ่ึึงถือิวิา่ไต้ห้วินัเป็นดินแดนหวิงหา้มขอิงต้น นางไช่ 
(ในภาพ) กล่่าวิวิา่ต้อ้ิงการรักษาสถานะท่ีเป็นอิย้ก่บัจีีน แต่้จีะปกป้อิงควิาม
มัน่คงแล่ะประชาธิปไต้ยขอิงไต้ห้วินั

สภานิติ้บญัญติั้ในสหรัฐอิเมริกาแสดงควิามกงัวิล่เก่ียวิกบัการดำาเนิน 
การบีบบงัคบัขอิงจีีน โดยในเดือินพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สภาผ่้แ้ทนราษฎร
แห่งสหรัฐอิเมริกาผ่ล่กัดนัการอิอิกกฎหมายท่ีสนบัสนุนใหไ้ต้ห้วินัเป็นสมา
ชิกสภาคอิงเกรสสหรัฐฯ อิยา่งเป็นเอิกฉนัท ์ทำาใหแ้นวิทางควิามสมัพนัธ์กบั
รัฐบาล่จีีนยุง่ยากยิง่ขึ�น  รอยเต่อร์

นเดือนต่ลุาคม พ.ศ. 2562 นายเหวียน ฝั่ ูจีอ่ง ประธีานาธิีบัดีเวียดนาม 
และเลขาธิีการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสัต์่ เรียกร้องให้มีการยบััยั �งช้ั�ง 
ใจีทา่มกลางการเผชิ้ญหน้ากนันบััเดือนอยา่งต่ง่เครียดระหวา่งเรือจีีน

กบัั เวียดนามในทะเลจีีนใต้่ที�มีข้อพิพาท ต่ามรายงานจีากสัื�อของรัฐ
สัาธีารณรัฐประช้าช้นจีีนอ้างสัทิธิี�เหนือนา่นนำ �าเกือบัทั �งหมดที�อดุม

ไปด้วยพลงังาน ซึ่่�งประเทศเพื�อนบ้ัานอยา่งบัรูไน มาเลเซีึ่ย ฟิิลปิปินส์ั 
ไต้่หวนั และเวียดนามต่า่งก็อ้างสัทิธิี�เช้น่กนั

ความต่ง่เครียดยกระดบััข่ �นเมื�อจีีนสัง่เรือวิจียัมาสัำารวจีพลงังานใน  
นา่นนำ �าที�เวียดนามควบัคมุดแูลเมื�อต้่นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

"ในประเดน็ของนโยบัายต่า่งประเทศรวมถง่ทะเลต่ะวนัออก ทา่น  
เลขาธิีการใหญ่ได้เน้นยำ �าถง่ความสัำาคญัของการรักษาสัภาพ 
แวดล้อมให้สังบัและมีเสัถียรภาพ รวมทั �งต่อ่สัู้อยา่งเดด็ขาดเพื�อ
ปกป้องเอกราช้ อธิีปไต่ย และบัรูณภาพในดินแดนของเวียดนาม" 
วอยซ์ึ่ออฟิเวียดนามซึ่่�งเป็นสัื�อของ รัฐระบัใุนเวบ็ัไซึ่ต์่ของต่นเมื�อเดือนต่ลุา
คม พ.ศ. 2562 โดยเวียดนามรู้จีกัทะเลจีีนใต้่ในชื้�อทะเลต่ะวนัออก

วอยซ์ึ่ออฟิเวียดนามอ้างถง่คำาพดูของนายเหวียนวา่ เวียดนามมีความ 
สัมัพนัธ์ีที�ดีกบััจีีนแต่ไ่มค่วร "ออ่นข้อ" ในด้านอำานาจีอธิีปไต่ยและบัรูณ 
ภาพในดนิแดน (ภาพ: เรือหนว่ยยามฝัั่�งเวียดนามที�ใช้้ในการลาดต่ระเวน
ทะเลจีีนใต้่จีอดเทียบัทา่ในฮานอย)

เรือจีีนไหห่ยางตี่ �จืี �อ 8 ยงัคงสัำารวจีในเขต่เศรษฐกิจีพิเศษของเวียด 
นามจีนถง่ปลายเดือนต่ลุาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้่การคุ้มกนัจีากเรือสัญั 
ช้าต่จีิีนอยา่งน้อย 3 ลำา ต่ามข้อมลูจีากมาริไทม์แทรฟิฟิิค ซึ่่�งเป็นเวบ็ัไซึ่ต์่ที�
ต่ดิต่ามความเคลื�อนไหวของเรือต่า่ง ๆ

กระทรวงการต่า่งประเทศเวียดนามกลา่วหาวา่เรือสัำารวจีและเรือคุ้ม 
กนัของจีีนละเมิดอำานาจีอธิีปไต่ยอยา่งต่อ่เนื�อง และเรียกร้อง ให้จีีนนำาเรือ
ออกจีากพื �นที�ดงักลา่ว แต่จี่ีนกลบััไมไ่ด้ดำาเนินการใดๆ นานกวา่สัามเดือน 
เมื�อเดือนสังิหาคม พ.ศ. 2562 ต่ำารวจีได้สัลายการประท้วงกลุม่เลก็ ๆ  
นอกสัถานเอกอคัรราช้ทตู่จีีนประจีำากรุงฮานอย โดยการประท้วงเป็นเรื�อง 
เกี�ยวกบััเรือสัำารวจีของจีีน จีนกระทั�งเมื�อวนัที� 24 ต่ลุาคม เรือวิจียัและเรือ
คุ้มกนัดงักลา่วก็ออกจีากเขต่เศรษฐกิจีพิเศษของเวียดนามและมุง่หน้าไป
ยงัประเทศจีีน ต่ามรายงานของเวบ็ัไซึ่ต์่มาริไทม์แทรฟิฟิิค

นายเหวียนเป็นประธีานในการปราบัปรามการทจุีริต่อยา่งกว้างขวาง 
ในประเทศแถบัเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ โดยมีรัฐมนต่รีและนกัการเมือง  
ระดบััสังูหลายคนรวมถง่สัมาชิ้กโปลติ่บัโูรหน่�งคนถกูจีบััเข้าคกุในหลายข้อ
หา ต่ั �งแต่ก่ารยกัยอกไปจีนถง่การบัริหารจีดัการทางเศรษฐกิจีที�ผิดพลาด 
รอยเต่อร์

ประธานาธิบดีีเวีียดีนามเร่งยับยั�ง
ควีามตึึงเครียดีทางทะเลกัับจีีน

เว่ยดนาม

ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส

ใ
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การอุด"ช่่องโหว่่" 
ของคว่ามหว่าดกลััว่
นายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนต้รีอิินเดียเรียกร้อิงใหมี้การประชุมระดบั
โล่กเพื่อิรับมือิกบัภยัคุกคามจีากการก่อิการร้ายในภมิ้ภาคแล่ะทัว่ิโล่ก

โดยในระหวิา่งการกล่่าวิสุนทรพจีนข์ณะเยอืินต่้างประเทศครั� งแรก
นบัต้ั�งแต่้ชนะการเลื่อิกต้ั�งอีิกสมยั นายโมทีกล่่าวิกบัรัฐสภามลั่ดีฟส์ ณ 
กรุงมาเล่วิา่ "การก่อิการร้ายไม่ไดเ้ป็นเพียงภยัคุกคามต่้อิประเทศ แต่้ยงั
รวิมถึงอิารยธรรมทั�งหมดดว้ิย"

"ประชาคมระหวิา่งประเทศไดจ้ีดัใหมี้การประชุมระดบัโล่กอิ
ย้ ่เป็นประจีำา แล่ะการประชุมหล่ายครั� งกเ็ก่ียวิกบัภยัคุกคามจีากการ 
เปล่ี่ยนแปล่งขอิงสภาพภมิ้อิากาศ แล่ว้ิประเดน็เร่ือิงการก่อิการร้ายล่่ะ?" 
นายโมทีกล่่าวิ

โดยเรียกร้อิงใหมี้การประชุมระดบัโล่ก "เพ่ือิใหมี้การอิภิปรายท่ีมี 
เป้าหมายแล่ะมุ่งเนน้ผ่ล่ล่พัธ์ไปท่ีการอุิดช่อิงโหวิท่ี่เป็นประโยชนต่์้อิผ่้ ้
ก่อิการร้ายแล่ะผ่้ส้นบัสนุนผ่้ก่้อิการร้าย"

อิินเดียกำาล่งัติ้ดต้ามนโยบายต่้างประเทศท่ีเรียกวิา่ 
"กลุ่่มเพื่อินบา้นต้อ้ิงมาก่อิน" ซ่ึึงมีศน้ยก์ล่างอิย้ท่ี่พนัธมิต้รขอิงอิินเดียในเอิ 
เชียใต้ ้การเดินทางไปยงัมลั่ดีฟส์ขอิงนายโมทีไดรั้บการจีบัต้ามอิงวิา่เป็นการ
แถล่งเจีต้นารมณ์ท่ีจีะต้อิบโต้ก้ารขยายอิำานาจีขอิงจีีน ซ่ึึงทำาใหเ้กิดการรุกล่ำ�า 
มหาสมุทรอิินเดียเชิงกล่ยทุธ์ในช่วิงหล่ายปีท่ีผ่า่นมา

นายโมทีกล่่าวิในสุนทรพจีนข์อิงต้นวิา่ "ในกลุ่่มเพื่อินบา้นขอิงเรานั�น 
มลั่ดีฟส์มีควิามสำาคญัมากท่ีสุด" (ภาพ: นายนเรนทระ โมที 

นายกรัฐมนต้รีอิินเดีย โปรยกลี่บกหุล่าบท่ีอินุสรณ์มหาต้มะ คานธีท่ีราชฆาฎ
ก่อินพิธีสาบานต้นในกรุงนิวิเดลี่ ประเทศอิินเดีย)

ระหวิา่งการเดินทางเยอืินในเดือินมิถุนายน พ.ศ. 2562 นายโมทีไดล้่งนาม
ในขอ้ิต้กล่งจีำานวินมากกบัประเทศมลั่ดีฟส์ ซ่ึึงกินควิามถึงบริการเรือิขา้มฟาก 
ท่าเรือิ แล่ะสนามแข่งคริกเกต้ประจีำาประเทศแห่งใหม่

นายโมทีเดินทางต่้อิไปยงักรุงโคล่มัโบ ประเทศศรีล่งักา ซ่ึึงควิามปล่อิด 
ภยัถือิเป็นส่ิงสำาคญัยิง่ในขณะนั�น จีากการระเบิดหล่ายระล่อิกในวินัอิาทิต้ย ์ 
อีิสเต้อิร์ท่ีคร่าชีวิติ้ผ่้ค้นไปมากกวิา่ 250 คนทัว่ิศรีล่งักา  
รอยเต่อร์

อนิเดย่

โลกตะวัันตก

จีีน

ใช้้จ่่ายด้้านกลาโหม 
เพ่่ื่อให้แซงหน้า

สัหรัฐฯ ทำาให้คา่ใช้้จีา่ยด้านกลาโหมในต่ะ 
วนัต่กใน พ.ศ. 2561 เพิ�มข่ �น จีากการปรับั
เปลี�ยนกองทพัให้แซึ่งหน้าการผลกัดนัของ

จีีนและรัสัเซีึ่ย โดยเดนิหน้าสัูเ่ทคโนโลยีทางทหาร
ขั �นสังู ต่ามรายงานประจีำา พ.ศ. 2562

นายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธีานาธิีบัดีสัหรัฐฯ มี
แนวโน้มที�จีะกดดนัให้ประเทศในยโุรปใช้้จีา่ย 
มากข่ �น ต่ามรายงานของสัถาบันันานาช้าต่เิพื�อ
การศก่ษาความมั�นคง รายงานระบัเุพิ�มเต่มิวา่ 
ประ เทศมหาอำานาจีของยโุรปต้่องร่วมกนัหาเงิน
เพิ�มอีก 1.02 แสันล้านดอลลาร์สัหรัฐ (ประมาณ 
3 ล้านล้านบัาท) เพื�อให้เป็นไปต่ามความต้่องการ 
ลา่สัดุของนายทรัมป์

คา่ใช้้จีา่ยด้านอาวธุีและกลาโหมทั�วโลก
เพิ�มข่ �นร้อยละ 1.8 จีนมีมลูคา่มากกวา่ 1.67 
ล้านล้านดอลลาร์สัหรัฐ (ประมาณ 50.5 
ล้านล้านบัาท) ใน พ.ศ. 2561 โดยสัหรัฐฯ มีสัว่น
ในคา่ใข้จีา่ยที�เพิ�มข่ �นเกือบัคร่�งหน่�งต่ามรายงาน 
"สัมดลุทางทหาร" ที�เผยแพร่ในการประช้มุความมั�น
คงของรัฐบัาลเยอรมนี

ประเทศมหาอำานาจีในโลกต่ะวนัต่กกงัวลเ
กี�ยวกบััการยกระดบััฐานทพัอากาศและระ บับั
ป้องกนัทางอากาศของรัสัเซีึ่ยในคาบัสัมทุรไคร
เมีย ซึ่่�งเป็นคาบัสัมทุรที�รัสัเซีึ่ยยด่ครองจีาก 
ยเูครนใน พ.ศ. 2557 ต่ามรายงานประจีำาปี 

การมีระบับัป้องกนัทางอากาศเอสั-400 ประจีำาการ 
ทำาให้รัฐบัาลรัสัเซีึ่ยมีขีดความสัามารถยิ�งข่ �นในทะ 
เลดำา ซึ่่�งรัสัเซีึ่ยยด่เรือยเูครนสัามลำาใน พ.ศ. 2561

"เหน็ทีจีีนอาจีแสัดงความท้าทายมากยิ�งข่ �น  
เนื�องจีากจีีนนำาระบับัทางทหารที�ทนัสัมยัยิ�งข่ �นมา 
ใช้้ และมีสัว่นร่วมในยทุธีศาสัต่ร์เพื�อปรับัปรุงความ
สัามารถของกองกำาลงัจีีนในการปฏิิบัตั่กิารในระยะ
ไกลจีากมาต่ภุมิู" รายงานระบัเุพิ�มเต่มิ

ความทะเยอทะยานในการปฏิิรูปกองทพัปลด
ปลอ่ยประช้าช้นภายใน พ.ศ. 2578 ของจีีนที�ระบัไุว้ 
"ได้รับัการสันบััสันนุโดยการใช้้จีา่ยด้านกลาโหมเพิ�ม  
ข่ �นอยา่งไมห่ยดุยั �ง"

รายงานระบัวุา่ "ศกัยภาพของกองทพัเรือจีีนกำา
ลงัเข้าสัูร่ะยะใหม"่ จีากการที�จีีนริเริ�มใช้้งานเรือลาด
ต่ระเวนและเริ�มทดลองแลน่ในทะเลเพื�อใช้้เป็นเรือ 
บัรรทกุอากาศยาน

รัฐบัาลจีีนยงัปรับัปรุงกองทพัอากาศของต่น 
และ ผลกัดนัให้เกิดเทคโนโลยีใหม ่ๆ รวมถง่ขีปนา 
วธุีร่อนความเร็วสังูและปัญญาประดษิฐ์

ประเทศต่ะวนัต่ก"ยงัคงมีข้อได้เปรียบัเหนือศตั่รู 
แต่ช่้อ่งวา่งความได้เปรียบันั �นก็ลดลงเรื�อย ๆ จีาก 
ความเร็วในการเปลี�ยนแปลง อาจีหมายความ วา่ 
หากในอนาคต่ยงัมีข้อได้เปรียบัอยู ่ข้อได้เปรียบั 
นั �นอาจีมีอยูไ่ด้เพียงช้ั�วคราวก่อนที�อีกฝ่ั่ายจีะไล ่
ต่ามทนั"  รอยเต่อร์

ต่างปัระเที่ศ
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ถู้กสังหาร

หัวหน�า 
ขีองกลุ่่�ม

ผู้้�ก�อการร�าย 

ขี�าวผู้้�ก�อการร� าย
IPDF
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ฟิิลิปิัปิันส์ใช้ิการตรวจดเ่อน็เอ	
เพัือ่ระบุตวักลุ่ิมนักรบที่่ส่นับสนุนไอซิสิ	

ผู้้�ก�อการร�าย 

เมอืงมาราวทีัางตอนใต�ขีองฟิิลุ่ปิปินส์หลุ่งเหลุ่อืเพียีงซากปรักหักหลุ่งัจากกลุ่่�มนักรบอสิลุ่ามลุ่�อมโจมตเีมอืงในเดือืนพีฤษภูาคม พี.ศ. 2560    ดแิอสัโซึ่ซึ่เิอทเต่ด็เพรสั

นเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เจ้ีาหน้าที�ฟิิลปิปินส์ัยืนยนัวา่ผู้นำา 
ของพนัธีมิต่รนกัรบัผู้สันบััสันนุรัฐอิสัลามแหง่อิรักและซีึ่เรีย หรือ 
ไอซึ่สิั เป็นหน่�งในสัี�กบัฏิที�ถกูสังัหารไปในการปะทะกบััทหาร 

เมื�อ เดือนที�ผา่นมา
นายเดลฟิิน ลอเรนซึ่านา รัฐมนต่รีวา่การกระทรวงกลาโหม

ยืนยนัการเสัียชี้วิต่ของนายอาบั ูดาร์ จีากผลการต่รวจีดีเอน็เอ 
"ได้รับัการยืนยนัแล้ววา่ เป็นศพของนายอาบั ูดาร์" นายลอเรน 
ซึ่านากลา่ว 

กองกำาลงัรักษาความปลอดภยัเชื้�อวา่นายอาบั ูดาร์ ได้นำา 
ทพัพนัธีมิต่รดลัลาอิสัลามิยะ ซึ่่�งเป็นพนัธีมิต่รของนกัรบัผู้สันบััสันนุ 
ไอซึ่สิัทางต่อนใต้่ของฟิิลปิปินส์ัที�มีช้าวต่า่งช้าต่อิยูด้่วย กบัฏิทั �งสัี�เสัีย
ชี้วิต่จีากการปะทะกนัในจีงัหวดัลาเนาเดลซึ่ร์ูเมื�อเดือนมีนาคม 

พล.ต่. โรเบัอร์โต่ อนัแคน ผู้บัญัช้าการกรมทหารราบัที� 1 

ของกองทพับักยืนยนัการเสัียชี้วิต่ของนายดาร์เช้น่กนั พล.ต่. 
อนัแคนกลา่ววา่เป็น "ความสัำาเร็จีสัำาคญัของรัฐบัาลและประช้าช้น 
ลาเนาเดลซึ่ร์ู ผู้ ที�ร่วมมือกนักำาจีดัผู้ ก่อการร้ายออกจีากจีงัหวดัอนั 
เป็นที�รักของต่น" 

ดลัลาอิสัลามิยะเข้าล้อมโจีมตี่เมืองมาราวีทางต่อนใต้่ 
เป็นเวลาห้าเดือนใน พ.ศ. 2560 ก่อนที�ผู้นำาบัางสัว่นจีะถกู  
ทหารสังัหารในการโจีมตี่ทางอากาศและการต่อ่สัู้บันท้องถนน 
ในจีำานวนนั �นมีนายอิสันิลอน ฮาปิลอน ผู้นำาของรัฐอิสัลามที�ได้รับั 
เลือกในเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ นายอาบั ูดาร์ ซึ่่�งนั�งอยูข้่างนายฮา
ปิลอนในภาพวิดีโอที�ยด่มา ได้หลบัหนีก่อนที�กองกำาลงัของรัฐบัาลจีะ
สัามารถยด่มาราวีกลบััคืนมาได้ ต่ามรายงานของสัื�อมวลช้นท้องถิ�น 

"อยา่งน้อยต่อนนี �กลุม่ดงักลา่วก็ไมมี่ผู้นำา" นายลอเรนซึ่านากลา่ว 
"เรากำาลงัจีบััต่าดวูา่ใครจีะข่ �นมาแทนที�นายดาร์"  รอยเต่อร์

ใ
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ปัญหา
การควบค่ม
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นสัาธีารณรัฐประช้าช้นจีีน การลืมลา่มสันุขัหรือไมไ่ด้จีา่ยเงินคา่
ปรับัที�จีอดรถอาจีมีผลกระทบัต่ามมาอยา่งยาวนาน ภายใน พ.ศ. 
2561 เพียงปีเดียว รัฐบัาลปิดกั �นไมใ่ห้ประช้าช้นซืึ่ �อต่ั�วเครื�องบันิ
หรือต่ั�วรถไฟิในประเทศจีีนจีำานวน 23 ล้านคนเนื�องจีากมีคะแนน 
“เครดิต่สังัคม” ต่ำ�า ต่ามรายงานของดแิอสัโซึ่ซึ่เิอทเต่ด็เพรสั

พรรคคอมมิวนิสัต์่จีีนยืนยนัวา่ระบับัการให้คะแนนเครดิต่สังัคมจีะ  
ช้ว่ยปรับัปรุงความเป็นระเบีัยบัเรียบัร้อยของสังัคมให้ดีข่ �น โครงการของ 
พรรคจีะให้คะแนนประช้าช้นทกุคนบันพื �นฐานของพฤต่กิรรมที�สัามารถ 
ต่ดิต่ามได้ในระบับัดจิิีทลั ทกุอยา่งต่ั �งแต่ภ่าษีที�ยงัไมไ่ด้ช้ำาระไปจีนถง่  
การกระทำาผิดกฎหมายหรือการโพสัต์่ความคดิเหน็เชิ้งลบัเกี�ยวกบััรัฐบัาล 
บันสัื�อสังัคมออนไลน์ โดยโครงการนี �ได้รับัการพฒันามาต่ั �งแต่ ่พ.ศ. 2557 

พรรครัฐบัาลแสัดงความโปร่งใสัเลก็น้อยโดยให้ดวูิธีีการทำางาน  
ของอลักอริทม่การให้คะแนน อลักอริทม่จีะรับัทราบัและให้รางวลัแก่
ผู้ ที�มีคะแนนเครดติ่สังัคมสังูด้วยอิสัระในการเดนิทางไปต่า่งประเทศ 
ที�พกัหรูหรา อตั่ราดอกเบีั �ยเงินกู้ ที�ต่ำ�าลง และแม้กระทั�งงานที�ดียิ�งข่ �น  
ประช้าช้นที�ได้คะแนนต่ำ�าต้่องเผชิ้ญกบััการลงโทษในลกัษณะ
ที�รวมถง่การถกูกีดกนัจีากงานบัริหาร การเดินทางด้วยรถไฟิ 
การเดนิทางทางอากาศ หรือแม้แต่ก่ารพกัในโรงแรมที�ดี

แม้วา่พรรคคอมมิวนิสัต์่จีีนจีะเผยแพร่เป้าหมายในการมีระบับั 
เครดิต่สังัคมทั�วประเทศภายใน พ.ศ. 2563 แต่ปั่จีจีบุันัมีการใช้้งาน  
เพียงแคโ่ครงการนำาร่องที�เปิดต่วัโดยหนว่ยงานท้องถิ�นและบัริษัทเทค 
โนโลยีในจีำานวนไมม่ากเทา่นั �น หน่�งในบัริษัทเหลา่นั �นคือเซึ่ซึ่ามีเครดติ่ 
ซึ่่�งบัริหารโดยนายแจ็ีค หมา่ จีากอาลีบัาบัาซึ่่�งเป็นอาณาจีกัรแหง่การ 
ซืึ่ �อของออนไลน์ ต่ามรายงานของนิต่ยสัารไทม์ บัริษัทพิจีารณาพฤต่ิ  
กรรมทางการเงินและพฤต่กิรรมทางสังัคมที�หลากหลายเพื�อกำาหนดคะ
แนนเครดิต่สังัคม

จีีนได้มอบัหมายให้บัริษัทแปดแหง่ดำาเนินการทดลองใช้้ระบับัการ 
ให้คะแนนเครดิต่สังัคม ซึ่่�งรวมถง่บัริษัทแมข่องเซึ่ซึ่ามี นั�นคือแอนท์ไฟิ 
แนนเชี้ยลและไช้นา่แรพิดไฟิแนนซ์ึ่ที�เป็นหุ้นสัว่นกบัับัริษัทเครือขา่ยสังั 
คมออน ไลน์ยกัษ์ใหญ่อยา่งเทนเซึ่น็ต์่ แนวทางของพรรคเรียกร้องให้มี 
ระบับัทั�วประเทศที�จีะ “ช้ว่ยให้ผู้ ที�นา่เชื้�อถือสัามารถเดนิทางไปได้ทกุที� 
ภายใต้่ท้องฟ้ิานี � ในขณะที�ทำาให้ผู้ ที�เสัียคะแนนเครดติ่สังัคมมีความยาก
ลำาบัากที�จีะก้าวไปแม้เพียงก้าวเดียว”

โดยทั �งแปดบัริษัทมีวิธีีเข้าถง่ข้อมลูสัว่นบัคุคลจีำานวนมหาศาล เช้น่ 
เซึ่ซึ่ามีสัามารถเข้าถง่แอปฯ ช้ำาระเงินทางโทรศพัท์มือถืออาลีเพย์ 
ซึ่่�งมีผู้ เข้าใช้้มากกวา่ 1 พนัล้านคนทั�วโลก เทนเซึ่น็ต์่พฒันาแอปฯ 
สัง่ข้อความวีแช้ท ซึ่่�งมีผู้ ใช้้งานประจีำามากกวา่ 850 ล้านคน

ในขณะที�ประช้าช้นหลายล้านคนได้รับัรางวลัหรือถกูลงโทษภาย 
ใต้่ระบับัการสัอบัสัวน รัฐบัาลกลบััยงัไมไ่ด้ระบัวุา่มีแผนจีะดำาเนินโครง 

การดงักลา่วทั�วประเทศอยา่งไร อยา่งไรก็ต่าม ระบับัที�ใช้้อยูใ่นขณะนี �ก่
อให้เกิดความกงัวลในต่า่งประเทศวา่ระบัอบัการปกครองแบับัเผดจ็ีการ 
กำาลงับังัคบััใช้้การควบัคมุแบับั “ออร์เวลเลียน” กบััพลเมืองและ อาจี  
รวมถง่พนัธีมิต่รทางธีรุกิจีภายนอกประเทศ ออร์เวลเลียน หมายถง่ เรื�อง
ราวแบับัสังัคมอดุมคต่ทีิ�ผิดเพี �ยนซึ่่�งอธิีบัายไว้โดยนกัเขียนนิยาย 
นามจีอร์จี ออร์เวลล์ ในนิยายของเขาที�ชื้�อ 1984 นายไมค์ เพนซ์ึ่ 
รองประธีานาธิีบัดีสัหรัฐฯ วิพากษ์วิจีารณ์ระบับัของจีีนในเดือนต่ลุาคม 
พ.ศ. 2561 วา่เป็น “ระบับัออร์เวลเลียนที�มีจีดุมุง่หมายในการควบัคมุ 
ชี้วิต่ มนษุย์แทบัทกุด้าน” 

อาชญากรรมเลุ่ก็ โทัษหนัก
การกระทำาความผิดอาจีเป็นเรื�องเลก็น้อย เช้น่ คา่ปรับัที�จีอดรถ 
หรือการจีา่ยเงินกู้ ช้้า แต่ท่วา่ การลงโทษอาจีรุนแรงและยาวนาน  
ศนูย์ข้อมลูเครดติ่สัาธีารณะแหง่ช้าต่ขิองจีีนรายงานวา่ ผู้ ที�จีะ  
เดนิทางโดยเครื�องบันิถกูระงบััการซืึ่ �อต่ั�ว 17.5 ล้านครั �งใน พ.ศ. 
2561 เนื�องจีากมีคะแนนเครดติ่สังัคมต่ำ�า ต่ั�วรถไฟิอีกกวา่ 5.5 
ล้านใบัถกูปฏิิเสัธี ด้วยเหต่ผุลเดียวกนั รายงานเดียวกนัระบัวุา่มีคน 128 
คนถกูห้ามไมใ่ห้ออกจีากประเทศจีีนเนื�องจีากไมไ่ด้จีา่ยภาษี

ระบับัเครดิต่สังัคมขยายขอบัเขต่ไปยงัหลายด้านของชี้วิต่ประจีำา
วนั เช้น่ ในเมืองจีี�หนาน มณฑ์ลซึ่านต่ง การไมด่แูลสันุขัอยา่งถกูต้่อง 
อาจีสัง่ผลให้รัฐบัาลยด่สัตั่ว์เลี �ยงได้ ระบับัเครดิต่สังัคมของเมืองกำา 
หนดให้ทกุคนที�มีสันุขัต้่องจีดทะเบีัยนกบััต่ำารวจี เมื�อได้รับัใบัอนญุาต่ 
เจ้ีาของสันุขัจีะเริ�มต้่นด้วยแต้่ม 12 แต้่ม ซึ่่�งจีะฝัั่งเป็นรหสััควิอาร์บัน 
ปลอกคอสันุขั ต่ามรายงานของหนงัสัือพิมพ์องักฤษเดอิะเดล้เทลิก็รัาฟิ

รัฐบัาลจีะหกัคะแนนหากมีการฝ่ั่าฝืั่นกฎหมาย ต่ั �งแต่พ่าสันุขัเดนิ 
เลน่โดยไมมี่สัายจีงูหรือป้ายชื้�อ ไปจีนถง่การไมเ่ก็บักวาดมลูสัตั่ว์ สัุ
นขัถกูห้ามไมใ่ห้เข้าไปยงัที�พกัสัาธีารณะ รวมถง่สัถานที�สัำาหรับั 
เดนิทางและโรงแรม รวมทั �งไมอ่นญุาต่ให้เลน่ที�บัริเวณนำ �าพ ุ
สัาธีารณะของเมือง หากเจ้ีาของเสัียคะแนนทั �งหมด 12 คะแนน 
รัฐบัาลจีะยด่สันุขัและกำาหนด ให้เจ้ีาของต้่องผา่นการสัอบัการเป็นเจ้ีา
ของสัตั่ว์เลี �ยงที�มีความรับัผิดช้อบั สัื�อของรัฐรายงานวา่คนสัว่นใหญ่ที� 
สัญูเสัียสันุขัของต่นไป ต้่องทำาการสัอบัจีนผา่นและได้สัตั่ว์เลี �ยงกลบััมา
ในที�สัดุ

รางวลัสัำาหรับัผู้ ที�มีคะแนนสังูมีต่ั �งแต่ส่ัว่นลดในบัลิคา่ไฟิฟ้ิา 
อตั่ราดอกเบีั �ยธีนาคารที�ดีข่ �น และความสัามารถในการเช้า่สัิ�งของได้โดย
ไมต้่่องวางมดัจีำา รายงานจีากบีับีัซีึ่นิวส์ัระบัวุา่ เวบ็ัไซึ่ต์่หาคูที่�ใหญ่ที�สัดุข
องจีีนอยา่งป่ายเหอช้ว่ยสัง่เสัริมข้อมลูประวตั่ขิองพลเมืองที�มีคะแนน 
เครดิต่ทางสังัคมที�ดีเยี�ยม “รูปลกัษณ์ของบัคุคลเป็นสัิ�งที�สัำาคญัมาก” 
นายจีวน อี�หรง รองประธีานป่ายเหอกลา่ว “แต่ส่ัิ�งสัำาคญักวา่คือการสัา

ใ
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มารถทำามาหากินได้  
ทรัพสันิย์เงินทองของคูค่รองเป็นหลกัประกนัถง่ชี้วิต่ที� 
สัะดวกสับัาย” 

ในขณะที�กลุม่คนซึ่่�งมีความนา่เชื้�อถืออาจีเพลดิ  
เพลนิไปกบััชี้วิต่การเดทที�กระตื่อรือร้นมากข่ �น ผู้ ที� 
อยูฝั่ั่�งต่รงข้ามกลบััต้่องต่อ่สัู้กบััความอบััอายของ  
การถกูต่ราหน้าทา่มกลางสัาธีารณะวา่มีชื้�อเสีัยงเสัื�อม 
เสัีย “สัิ�งนี �แยยิ่�ง กวา่การต่ดิคกุเสัียอีก เพราะอยา่ง  
น้อยโทษจีำาคกุก็ยงัจีำากดัแคช่้ว่งเวลาหน่�ง” นายเดวิด 
คง อดีต่ผู้จีดัพิมพ์วยั 47 ปี กลา่วกบััหนงัสัือพิมพ์ 
เซิาท์ไชน่ามอิร์ันิ�งโพส์ต์ ในหนงัสัือพิมพ์ฉบับััดงักลา่ว 
ซึ่่�งเป็นของอาลีบัาบัา นายคงอธิีบัายชี้วิต่ที�ถกูกำาหนดวา่
เป็น “คนหนีหนี �” วา่เหมือนต่ายทั �งเป็น

นั�นเป็นเพราะรายชื้�อ “บัคุคลที�เสัียแต้่มเครดิต่” ของ 
จีีนจีะถกูเผยแพร่สัูส่ัาธีารณะและรัฐบัาลท้องถิ�นจีะหา 
วิธีีใหม ่ๆ ในการถ่ายทอดชื้�อเหลา่นี � มีมณฑ์ลหน่�งที� 
เพิ�มเสัียงเรียกเข้าเพื�อเตื่อนผู้ โทรวา่ต่นกำาลงัจีะพดูกบัั 
“คนหนีหนี �” ต่ามรายงานของสัำานกัขา่วซึ่นิหวัที�ดำาเนิน

การโดยรัฐ
“สัวสััดี ศาลประช้าช้นเขต่ผูอ่านเตื่อนให้คณุทราบั 

วา่บัคุคลที�คณุโทรเข้ามีรายชื้�ออยูใ่นรายชื้�อบัคุคลที� 
เสัียแต้่มเครดิต่ กรุณาระมดัระวงัในการต่ดิต่อ่ด้วย!” 
ข้อความระบั ุ

ระบับัศาลของจีีนอีกระบับัหน่�งคือศาลประช้าช้นสังู 
เหอเป่ย ซึ่่�งเปิดต่วั “แผนที�คนหนีหนี �” ซึ่่�งเป็นแอปฯ เสัริม 
สัำาหรับัวีแช้ทที�เป็นแพลต่ฟิอร์มสัื�อสังัคมออนไลน์ของ
จีีน เพื�อใช้้ในการพิจีารณาคดีในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 นกัวิจีารณ์มีความกงัวลเกี�ยวกบััความเป็นสัว่นต่วั 
ของแอปฯ ซึ่่�งช้ว่ยให้ผู้ใช้้สัามารถต่รวจีสัอบัได้วา่ในรัศมี 
500 เมต่รมีคนที�ไมไ่ด้ช้ำาระหนี �หรือไม ่

ข้าราช้การของรัฐบัาลเองก็ไมพ้่นจีากการต่รวจีสัอบั 
เช้น่กนั ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เมืองเฉวียนโจีวที� 
อยูท่างต่ะวนัออกเฉียงใต้่เริ�มให้คะแนนพฤต่กิรรมสัว่น 
บัคุคลกบััข้าราช้การ ศนูย์กลางทางการค้าเหวินโจีวได้ 
เริ�มทำาคะแนนพฤต่กิรรมของพนกังานสัาธีารณะสัำาหรับั 
การเลื�อนต่ำาแหนง่และผลต่อบัแทน และเมืองช้ายฝัั่�งโจี

ชายคนหน่�งสาธิีตซอฟิต์แวร์  

เฝ้� าระวงัการจราจรระหว�างการ 

จดัืนิทัรรศการความมั�นคงใน 

จนี พี.ศ. 2561 ในกร่งปักกิ�ง 

จนีอาจมกีลุ่�องวงจรปิดืมากถูง่ 

450 ลุ่�านตวัทัั�วประเทัศภูายใน 

พี.ศ. 2563   รอยเต่อร์
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วซึ่านยงัเก็บัไฟิล์เกี�ยวกบััเครดติ่สังัคมของแรงงานของรัฐ 
บัาล ต่ามรายงานของบัลมูเบัร์ิก

คำาถูามเกี�ยวกบัอธิีปไตย
โครงการควบัคมุของรัฐบัาลนี �ได้สัง่ผลกระทบัไปเกินกวา่ 
ภายในประเทศจีีน ดร. ซึ่าแมนธีา ฮอฟิแมน นกัวิจียัภาย
นอกที�ศนูย์นโยบัายไซึ่เบัอร์ระหวา่งประเทศของสัถาบันั  
นโยบัายเชิ้งกลยทุธ์ีออสัเต่รเลียและนกัวิช้าการอาคนัต่กุะ
ที�สัถาบันัเมอร์คาทอร์เพื�อจีีนศก่ษาในเบัอร์ลนิกลา่ววา่  
การใช้้การเก็บัรวบัรวมข้อมลูขนาดใหญ่ของจีีนในการ 
ต่รวจีสัอบั กำาหนดรูปแบับั และให้คะแนนพฤต่กิรรมของ
พลเมืองมีผลต่อ่ประเทศที�พยายามทำาธีรุกิจีกบััจีีน

“มีการใช้้กฎระเบีัยบัเครดิต่สังัคมเพื�อบังัคบััให้ธีรุกิจี 
ต่า่ง ๆ เปลี�ยนภาษาเพื�อรองรับัความต้่องการทางการ 
เมืองของพรรคคอมมิวนิสัต์่จีีน” ดร. ฮอฟิแมนเขียน 
ในรายงาน พ.ศ. 2561 “กฎระเบีัยบัจีะสัง่ผลกระทบัต่อ่  
ธีรุกิจีระหวา่งประเทศและช้มุช้นจีีนในต่า่งประเทศและมี
ศกัยภาพในการแทรกแซึ่งอำานาจีอธิีปไต่ยของประเทศ 

อื�น ๆ โดยต่รง” ดร. ฮอฟิแมนกลา่วในรายงาน 
“เครดิต่สังัคม: การควบัคมุอยา่งเผดจ็ีการด้วยเทคโนโล
ยีที�พฒันาข่ �นกบััผลกระทบัทั�ว โลก” ดร. ฮอฟิแมนยกต่วั
อยา่งการเคลื�อนไหวขององค์การการบันิพลเรือนจีีนเมื�อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ที�อ้างถง่สัายการบันิระหวา่ง
ประเทศที�ทำาผิดกฎหมายจีีนโดยการระบัรุายชื้�อไต้่หวนั 
ฮอ่งกง และมาเก๊าในเวบ็ัไซึ่ต์่ของสัายการบันิต่า่งประเทศ 
ดงักลา่ว

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2561 องค์การการบันิ  
พลเรือนจีีนกลา่วหาสัายการบันิยไูนเต่ด็แอร์ไลน์ ควอนต่สัั 
และสัายการบันิอื�น ๆ อีกหลายสับิัแหง่วา่ “ไมซื่ึ่�อสัตั่ย์ 
สัจุีริต่อยา่งร้ายแรง” สัำาหรับัการระบัรุายชื้�อไต้่หวนั ฮอ่งกง 
และมาเก๊าบันเวบ็ัไซึ่ต์่ของสัายการบันิของต่น ทางการจีีน
กลา่ววา่การไมจ่ีดัประเภทสัถานที�ดงักลา่ววา่เป็นทรัพย์สันิ
ของจีีน “จีะมีการต่ดัคะแนนในบันัทก่เครดิต่ของสัายการ
บันิ และจีะนำาไปสัูก่ารลงโทษภายใต้่กฎหมายอื�น ๆ เช้น่ 
กฎหมายความมั�นคงทางไซึ่เบัอร์” ดร. ฮอฟิแมนกลา่ว

ด้วยวิธีีนี � จีง่นำาการทดลองเครดิต่ทางสังัคมมา ใช้้เพื�อ 

พีรรคคอมมวินิสต์จนีใช�   

ซอฟิต์แวร์เฝ้� าระวงัเพีื�อระบ่

รายลุ่ะเอยีดืเกี�ยวกบัประชา 

ชนแลุ่ะยานพีาหนะ

รอยเต่อร์
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“บังัคบััให้สัายการบันิระหวา่งประเทศยอมรับัและนำาคว
ามจีริงฉบับััของพรรคคอมมิวนิสัต์่จีีนมา ใช้้ และเพื�อระงั
บัมมุมองแบับัอื�นเกี�ยวกบััไต้่หวนั” ดร. ฮอฟิแมนกลา่ว

พรรคคอมมิวนิสัต์่จีีนมองวา่พื �นที�เหลา่นี �เป็นสัว่น 
หน่�งของจีีน และเขียนกฎที�ถกูสัายการบันิกลา่วหาวา่ละ
เมิดข่ �นเพื�อ “ใช้้นโยบัายสัำาคญัสัองประการในการสัร้าง” 
ระบับัเครดิต่สังัคม ดร. ฮอฟิแมนกลา่ว สัายการบันิหลาย 
แหง่ได้เปลี�ยนจีดุหมายปลายทางการเดนิทางของเวบ็ั 
ไซึ่ต์่ให้สัอดคล้องกบััความต้่องการของจีีน

ดร. ฮอฟิแมนกลา่ววา่ “การที�ธีรุกิจีปฏิิบัตั่ติ่ามต่อ่ไป 
เรื�อย ๆ ในที�สัดุ การยอมรับัการอ้างสัทิธิี�ของพรรคอมมิว 
นิสัต์่จีีนก็จีะกลายเป็นการต่ดัสันิใจีอตั่โนมตั่ ิและเป็น 
บัรรทดัฐานที�ขดัขวางอำานาจีอธิีปไต่ยของประเทศอื�น ๆ”

จีีนกลา่ววา่การระบัใุห้ไต้่หวนัเป็นประเทศ 
ถือเป็นการกระทำาผิดกฎหมายที�ปกป้อง “ศกัดิ�ศรีหรือ  

ผลประโยช้น์ของรัฐ” เช้น่ องค์การบัริหารอตุ่สัาหกรรม 
และการพาณิช้ย์เซีึ่�ยงไฮ้ได้ปรับัร้านค้าปลีกมจิูีของ 
ญี�ปุ่ นสัาขาเซีึ่�ยงไฮ้ 200,000 หยวนหรือ 41,381 
ดอลลาร์สัหรัฐฯ (ประมาณ 1.25 ล้านบัาท) สัำาหรับัการ
พฒันาบัรรจีภุณัฑ์์ที�ระบัวุา่ไต้่หวนัเป็นประเทศ

กรณีนี �ต่รงกบััข้อบังัคบััที�มีผลบังัคบััใช้้เมื�อวนัที� 1 
มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่่�งกำาหนดให้ทกุบัริษัทที�มีใบัอน ุ
ญาต่ประกอบัธีรุกิจีในประเทศจีีนต้่องมีรหสััเครดิต่สังั
คม 18 หลกั

รัฐเฝ้� าระวงั
การต่รวจีสัอบัข้อมลูนี �แสัดงให้เหน็เพียงแงม่มุหน่�งของ 
แนวทางการควบัคมุพฤต่กิรรมของจีีน อีกด้านหน่�งคือ  
การใช้้เครือขา่ยกล้องขนาดใหญ่เพื�อควบัคมุดแูลการ 
เคลื�อนไหวของพลเมือง

ใน พ.ศ. 2558 กระทรวงความปลอดภยัสัาธีารณะ 
ของจีีนเรียกร้องให้มีการสัร้างเครือขา่ยเฝ้ั่าระวงั
ทางวิดีโอซึ่่�ง “มีอยูท่กุที� เชื้�อมโยงอยา่งสัมบัรูณ์ 
ทำางานต่ลอดเวลา และสัามารถควบัคมุได้อยา่งเต่ม็ที�” 
ไอเอช้เอสั มาร์คิต่ ผู้ให้บัริการข้อมลูทั�วโลกในกรุง 
ลอนดอนคาดวา่จีีนจีะต่ดิต่ั �งกล้องวงจีรปิด 450 
ล้านต่วัทั�วประเทศภายใน พ.ศ. 2563

ภายในเดือนสังิหาคม พ.ศ. 2561 ต่ำารวจีได้ต่ดิต่ั �ง 
กล้องวงจีรปิดมากกวา่ 46,000 ต่วัในกรุงปักกิ�ง ซึ่่�ง 
เพียงพอที�จีะครอบัคลมุทกุมมุถนน ต่ามรายงานของ
สัื�อมวลช้นในประเทศจีีน เจ้ีาหน้าที�ต่ำารวจีกวา่ 4,300 
นายรับัผิดช้อบัต่รวจีสัอบัภาพจีากกล้อง

การเฝ้ั่าระวงัแบับัทั�วถง่นี �มาพร้อมกบััผลกระทบั
ด้านสัทิธิีมนษุยช้น ในเดือนกมุภาพนัธ์ี พ.ศ. 2562 
นายวิคเต่อร์ กีเวอร์ ผู้ เชี้�ยวช้าญด้านอินเทอร์เน็ต่ช้าว  
ดตั่ช์้ของมลูนิธิีจีีดีไอที�ไมแ่สัวงหาผลกำาไร เปิดเผยการ  
ต่ดิต่ั �งระบับักล้องวงจีรปิดขนาดใหญ่ในเขต่ปกครองต่น 
เองซึ่นิเจีียงอนัเป็นที�อยูข่องช้าวอยุกร์ูมสุัลมิพื �น เมือง 
ซึ่่�งได้รับัผลกระทบัจีากรัฐให้กกักนัหมูแ่ละคา่ยปรับั 
ทศันคต่ทิางการเมือง บัริษัทเซึ่นส์ัเน็ทเทคโนโลยีจีำากดั 
ซึ่่�งเป็นบัริษัทเฝ้ั่าระวงัของจีีนกำาลงัต่ดิต่ามความ 
เคลื�อนไหวของผู้คนในซึ่นิเจีียงมากกวา่ 2.5 ล้านคน 
ต่ามรายงานของรอยเต่อร์

ทั�าทัายยกัษ์ใหญ�
ดร. ฮอฟิแมนกลา่ววา่ ประเทศในอินโดแปซึ่ฟิิิกและประ
เทศประช้าธิีปไต่ยต่ะวนัต่กที�ต้่องการต่รวจีสัอบัการเฝ้ั่า 
ระวงัประเทศที�กำาลงัรุนแรงของจีีนมีเครื�องมือในการต่อ่
ต้่าน ดร. ฮอฟิแมนยืนยนัวา่รัฐบัาลประเทศประช้าธิีปไต่ย
ควรจีะมีบัทบัาทเชิ้งรุกมากข่ �นในการต่อ่ต้่านการขยายระ
บับัเครดิต่สังัคมของพรรคคอมมิวนิสัต์่จีีน “รัฐบัาลประ
เทศประช้าธิีปไต่ยไมส่ัามารถบังัคบััให้บัริษัทต่า่ง ๆ ปฏิิ
เสัธีที�จีะปฏิิบัตั่ิต่ามข้อเรียกร้องของรัฐบัาลจีีนได้” ดร. 
ฮอฟิแมนกลา่ว “แต่ก็่ไมค่วรละเลยธีรุกิจีเหลา่นั �น เพื�อ 
บัรรเทาความเสัี�ยงที�เกิดจีากการกระทำาของจีีน”

รัฐบัาลควรกำาหนดการใช้้เทคโนโลยีที�มีศกัยภาพซึ่่�ง 
อาจีนำามาใช้้ในระบับัเครดติ่สังัคม ดร. ฮอฟิแมนกลา่ว 
ดร. ฮอฟิแมนแนะนำาให้มีการควบัคมุที�รัดกมุมากข่ �น 
เกี�ยวกบัั “การสัง่ออกเทคโนโลยีต่ะวนัต่กและการวิจียั
ที�ใช้้อยูแ่ล้วในและอาจีเป็นประโยช้น์ต่อ่ระบับัเครดิต่สังั 
คมของจีีน”

ประเทศต่า่ง ๆ ที�ต้่องการลดทอนผลกระทบัของระบับั 

ฝ้้งชนจำานวนมากอดัืแน�นอย้�ใน สถูานีรถูไฟิฟิ� า ในหางโจว มณฑลุ่เจ�อเจยีง 

รัฐบาลุ่จนีกดีืกนัประชาชนประมาณ 5.5 ลุ่�านคนจากการเดืนิทัางดื�วยรถูไฟิใน พี.ศ. 

2561 หลุ่งัจากทัี�เห็นว�าพีวกเขีาไม�มคีวามน�าเชื�อถูอื  เอเอฟิพี/เก็ต่ตี่ �อิมเมจี



15IPD FORUMFORUM

เครดิต่สังัคมควรทบัทวนเทคโนโลยีใหม ่ๆ และใสัใ่จีกบัั 
ความร่วมมือของมหาวิทยาลยัและการวิจียัอยา่งใกล้
ชิ้ด” ดร. ฮอฟิแมนกลา่ว “จีดุเริ�มต้่นที�ช้ดัเจีนคือการป้อง
กนัสัถานการณ์ต่า่ง ๆ ไมใ่ห้เกิดข่ �น เช้น่ ศนูย์เทคโนโลยี
ข้อมลูขนาดใหญ่ระดบััโลกของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ซึ่ดินีย์ยอมรับัเงิน 20 ล้านดอลลาร์สัหรัฐ (ประมาณ 605 
ล้านบัาท) จีากบัริษัทไช้นา่อิเลก็ทรอนิกส์ัเทคโนโลยีกรุ๊ป
คอร์ปอเรช้ั�น ซึ่่�งเป็นรัฐวิสัาหกิจีกลาโหม

บัริษัทดงักลา่วเป็นรัฐวิสัาหกิจีที�อยูเ่บืั �องหลงัอปุกรณ์
เฝ้ั่าระวงัวิดีโอของจีีน ซึ่่�งให้ทนุสันบััสันนุหน่�งในโครงการ
ลา่สัดุของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีซึ่ดินีย์ ซึ่่�งเป็นระบับัค้น
คืนวิดีโอออนไลน์เพื�อความมั�นคงสัาธีารณะ 

เพื�อป้องกนัไมใ่ห้ข้อมลูถกูสัง่ออกไปใช้้ในระบับั  
ของรัฐบัาลจีีน รัฐบัาลประเทศต่า่ง ๆ ควรเน้น 
การปกป้องข้อมลู โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในระดบััมหาวิทยา
ลยั เช้น่ สัถาบันัขงจืี�อที�ต่ั �งอยูใ่นวิทยาเขต่ของมหาวิทยา
ลยัต่า่ง ๆ ทั�วโลกควรจีะต้่องบังัคบััให้จีดัเก็บัข้อมลูใน  
ฮาร์ดแวร์และซึ่อฟิต์่แวร์ของมหาวิทยาลยั เพื�อให้แนใ่จีวา่

ไมมี่การสัง่ออกไปยงัประเทศจีีน ดร. ฮอฟิแมนกลา่ว
การไมส่ัามารถปกป้องข้อมลูได้จีะก่อให้เกิดระบับัที� 

เต่ิบัโต่ข่ �น ซึ่่�งเป็นระบับัที�ปฏิิเสัธีสัทิธิีขั �นพื �นฐาน 
บัางประการของผู้อาศยัในประเทศจีีนอยูแ่ล้ว เช้น่ 
เสัรีภาพในการพดู นายหลนิ หู ่ผู้สัื�อขา่วในประเทศจีีน 
กลา่วกบััหนงัสัือพิมพ์แคนาดาเดอิะโก็ลบแอินด์เมลวา่ 
ต่นถกูจีบัักมุ ปรับั และถกูข่ �นบัญัชี้ดำาข้อหาเขียน  
เกี�ยวกบััการเซึ่น็เซึ่อร์และการทจุีริต่ของรัฐบัาล นายหลวิ 
ถกูจีดัอยูใ่น “รายชื้�อบัคุคลที�ไมซื่ึ่�อสัตั่ย์ภายใต้่การบังัคบัั 
ใช้้โดยศาลปกครองสังูสัดุ” นายหลวิถกูกีดกนัไมใ่ห้ซืึ่ �อต่ั�ว
เครื�องบันิ ถกูกีดกนัจีากรถไฟิบัางสัาย และถกูห้ามไมใ่ห้
ซืึ่ �ออสังัหาริมทรัพย์หรือกู้ เงิน

“ไมมี่แฟ้ิมข้อมลู ไมมี่หมายจีบัั ไมมี่การแจ้ีงเตื่อนลว่ง 
หน้าอยา่งเป็นทางการ” นายหลวิกลา่วกบััหนงัสัือพิมพ์ 
“รัฐบัาลแคต่่ดัผมออกจีากสัิ�งที�ผมเคยมีสัทิธิี�ได้รับั 

สัิ�งที�นา่กลวัจีริง ๆ คือคณุทำาอะไรไมไ่ด้เลย คณุไม ่
สัามารถรายงานกบััใครได้ คณุต่ดิอยูใ่นใจีกลาง 
แหง่ความวา่งเปลา่”  o

ชายคนหน่�งเดืนิเลุ่�นในงาน 

มหกรรมอ่ตสาหกรรมขี�อม้ลุ่

ขีนาดืใหญ�นานาชาต ิ

ขีองจนีทัี�เมอืงก่�ยหยาง 

มณฑลุ่ก่�ยโจว รัฐบาลุ่จนีร�วม 

มอืกบับริษทััขี�อม้ลุ่ขีนาดื  
ใหญ�เพีื�อเฝ้� าระวงันิสัยออน 

ไลุ่น์ขีองประชาชนจนี เพีื�อ

ทัี�จะครอบงำาพีฤตกิรรมขีอง

ประชาชน 

 รอยเต่อร์



ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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ท่ี่ปนเป้อน
การผลิิต



17IPD FORUMFORUM

าธารณรัฐประชาชนจีีนเปิดเผยว่า่ในชว่่งต้้นของเทศกาล 
ต้รุษจีีน พ.ศ. 2562 มีีการแจีกจีา่ยผลติ้ภัณัฑ์์เลือดที�ปน 
เปื�อนเชื �อเอชไอวี่แก่ประชาชน มีีการจีำาหนา่ยและแจีกจีา่ย 

กลุม่ียาอิมีมีโูนโกลบูลูนิจีากหลอดเลือดดำาของมีนษุย์ที�มีีการปนเปื�อน 
ซึ่่�งส่ว่่นใหญ่่ใช้รักษาผู้ ป่ว่ยที�มีีภัาว่ะระบูบูภัมิูีคุุ้้มีกนับูกพร่อง ในจีงัหว่ดั
ทางต้ะว่นัออกของมีณฑ์ลเจีียงซีึ่ โดยบูริษัทเซีึ่ยงไฮ้้ซึ่นิซึ่งิ ผู้จีดัหาผลติ้  
ภัณัฑ์์เลอืดเพื�อการแพทย์ที�ใหญ่่เป็นอนัดบัูส่องของจีีน ซึ่่�งกำากบัูดแูลโดย
บูริษัทแมีที่�ดำาเนินงานโดยรัฐ

“กลุม่ียาที�ไมีส่่มีบูรูณ์ประกอบูด้ว่ยขว่ดพลาส่มีาขนาด 50 มิีลลลิติ้ร 
จีำานว่น 12,229 ขว่ดซึ่่�งจีะหมีดอายใุนเดือนมิีถุนุายน พ.ศ. 2563” ต้ามี 
รายงานที�ได้รับูการเปิดเผยในหนงัสื่อพิมีพ์เซึ่าท์ไชน่่ามอร์์น่่�งโพสต์์ เจ้ีา 
หน้าที�ส่บืูส่ว่นจีากส่ำานกังานคุ้ณะกรรมีการส่ขุภัาพแหง่ชาต้ขิองจีีนส่ั�ง  
ห้ามีการผลติ้และส่ั�งเรียกคืุ้นผลติ้ภัณัฑ์์เลอืด แม้ีว่า่หนว่่ยงานกำากบัูดแูล
ผลติ้ภัณัฑ์์ทางการแพทย์แหง่ชาต้ ิซึ่่�งเป็นหนว่่ยงานเดียว่กบัูที�ทำาการประ
กาศในต้อนแรก ออกมีาประกาศผลการทดส่อบูภัายหลงัว่า่ เอชไอวี่ซึ่่�ง 
เป็นไว่รัส่ที�ทำาให้เกิดโรคุ้เอดส์่ และไว่รัส่ต้บัูอกัเส่บูชนิดต้า่ง ๆมีีผลเป็นลบู

รายงานที�ขดัแย้งกนันี �ยิ�งกระตุ้้นคุ้ว่ามีกงัว่ลของผู้ ป่ว่ยและผู้บูริโภัคุ้ 
ชาว่จีีนเกี�ยว่กบัูคุ้ว่ามีปลอดภัยัของอาหารและอปุกรณ์การแพทย์ใน 
ประเทศของต้นยิ�งข่ �น “การเก็บูกว่าดยอ่มีรว่ดเร็ว่เส่มีอ อีกไมีน่านคุ้น 
เหลา่นั �นจีะบูอกว่า่การฉีีดผลติ้ภัณัฑ์์นี �ดีต้อ่ส่ขุภัาพ” นายฉียุ หยง่หยว่น 
พิธีกรและผู้ผลติ้รายการโทรทศัน์จีีนเขียนในเว่บ็ูไซึ่ต์้ไมีโคุ้รบูลอ็ก ซีึ่นา 
เว่ย่ป๋อ โดยแส่ดงคุ้ว่ามีเหน็เกี�ยว่กบัูการรายงานผลการส่อบูส่ว่นเบืู �อง
ต้้น ต้ามีรายงานของหนงัส่ือพิมีพ์เดอะน่่วยอร์์กไทมส์ “นมีผงปนเปื�อน 
ไมีใ่ชปั่ญ่หา ว่คัุ้ซีึ่นปนเปื�อน ไมีใ่ชปั่ญ่หา การฉีีดว่คัุ้ซีึ่นปนเปื�อน 
ไมีใ่ชปั่ญ่หา” นายฉียุกลา่ว่เส่ริมี โดยอ้างอิงถุง่ภัาว่ะคุ้ว่ามียำ�าแยด้่านส่ขุ
ภัาพในประเทศจีีนชว่่งส่บิูปีที�ผา่นมีาหรือราว่ ๆ นั �น “ส่รุปส่ั �น ๆ คืุ้อ ถุ้า
มีีคุ้นต้ายเพียงไมีกี่�คุ้นก็ไมีใ่ชปั่ญ่หา” 

พลเมืืองท่ี่� โกรธแค้้น 
จีีนยงัคุ้งเผชิญ่กบัูขา่ว่อื �อฉีาว่เกี�ยว่กบัูคุ้ว่ามีปลอดภัยัของผลติ้ภัณัฑ์์และ 
การผลติ้อยา่งต้อ่เนื�อง แม้ีว่า่เมืี�อไมีน่านมีานี �พรรคุ้คุ้อมีมิีว่นิส่ต์้จีีนจีะให้
คุ้ำามีั�นส่ญั่ญ่าอีกคุ้รั �งว่า่จีะปฏิิรูป คุ้ว่ามีหว่าดระแว่งต้อ่พลาส่มีาที�มีีการ
ปนเปื�อนเป็นเพียงหน่�งในเหต้กุารณ์ลา่ส่ดุ ขา่ว่อื �อฉีาว่เกี�ยว่กบัูว่คัุ้ซีึ่นจีำา
นว่นมีากในชว่่งหลายปีที�ผา่นมีาทำาให้เดก็เลก็และคุ้รอบูคุ้รัว่ของเดก็ต้ก
อยูใ่นอนัต้ราย และยงัทำาให้ประชากรทั �งหมีด 

มีีคุ้ว่ามีเส่ี�ยงต้อ่โอกาส่การเกิดการระบูาดของโรคุ้
รัฐบูาลเปิดเผยเมืี�อเดือนมีกราคุ้มี พ.ศ. 2562 ว่า่เดก็ชาว่จีีนกว่า่ 145 

คุ้นในมีณฑ์ลเจีียงซึ่ไูด้รับูว่คัุ้ซีึ่นโปลโิอที�หมีดอายจุีากศนูย์ส่ขุภัาพท้องถิุ�น 
ซึ่่�งจีดุชนว่นให้ผู้ปกคุ้รองที�ไมีพ่อใจีนบัูพนัคุ้นออกมีาประท้ว่งที�ด้านนอก  
ศนูย์ส่ขุภัาพท้องถิุ�นและส่ำานกังานรัฐบูาล การเปิดเผยดงักลา่ว่เกิดข่ �น  
เพียงหกเดือนหลงัจีากมีีการเผยถุง่ขา่ว่อื �อฉีาว่คุ้รั �งใหญ่่เมืี�อเดือนกรกฎา
คุ้มี พ.ศ. 2561 เกี�ยว่กบัูการที�บูริษัทฉีางชนุ ฉีางเซึ่งิ ไลฟ์์ ไซึ่เอนส์่ ซึ่่�งเป็น 
บูริษัทยอ่ยของบูริษัทฉีางเซึ่งิ ไบูโอเทคุ้โนโลยี หน่�งในผู้ผลติ้ว่คัุ้ซีึ่นราย 
ใหญ่่ที�ส่ดุของประเทศที�ดำาเนินการโดยภัาคุ้รัฐ ได้ผลติ้และจีำาหนา่ย 
ว่คัุ้ซีึ่นส่ำาหรับูโรคุ้คุ้อตี้บู ไอกรน และบูาดทะยกัที�ด้อยประส่ทิธิภัาพ 
มีากกว่า่ 250,000 รายการ มีีการฉีีดว่คัุ้ซีึ่นดงักลา่ว่ให้กบัูทารกนบัู 
พนัคุ้นภัายใต้้โคุ้รงการของจีีนในมีณฑ์ลซึ่านต้งเมืี�อ พ.ศ. 2560 
นอกจีากนี � เจ้ีาหน้าที�ส่บืูส่ว่นยงัพบูว่า่บูริษัทฉีางชนุ ฉีางเซึ่งิ ไลฟ์์ ไซึ่เอนส์่ 
ปลอมีแปลงบูนัทก่การผลติ้ว่คัุ้ซีึ่นพิษ ส่นุขับู้ามีากกว่า่ 100,000 รายการ 
และบูดิเบืูอนข้อมีลูว่คัุ้ซีึ่นที�รายงานเป็นเว่ลามีากกว่า่ส่ี�ปี ต้ามีรายงานของ
เซาท์ไชน่่ามอร์์น่่�งโพสต์์

นางโมี ่หลี� หญิ่งว่ยัปลาย 20 เป็นผู้ปกคุ้รองของเดก็ที�อาจีได้รับูว่คัุ้ 
ซีึ่นโรคุ้บูาดทะยกัคุ้ณุภัาพต้ำ�า “ฉีนันก่ถุง่ทกุคุ้นที�เกี�ยว่ข้อง ต้ั �งแต้ ่ 
บูริษัทว่คัุ้ซีึ่นไปจีนถุง่หนว่่ยงานกำากบัูดแูล คุ้นในบูริษัทนั �นไมีอ่าจีเรียก 
ว่า่เป็นมีนษุย์ได้ด้ว่ยซึ่ำ �า พว่กเขาเป็นปีศาจีจีากนรก” นางโมีก่ลา่ว่กบัู
หนงัส่ือพิมีพ์เดอะการ์์เดียน่ในชว่่งปลายเดือนกรกฎาคุ้มี พ.ศ. 2561 
หลงัจีากที�มีีขา่ว่อื �อฉีาว่เกิดข่ �น

ผู้ปกคุ้รองที�โกรธแคุ้้นอยา่งนางโมีไ่ด้ออกมีาประท้ว่งหน้าส่ำานกังาน 
คุ้ณะกรรมีการส่ขุภัาพแหง่ชาต้ขิองจีีนในเดือนกรกฎาคุ้มี พ.ศ. 2561 
โดย เรียกร้องให้มีีการกำากบัูดแูลอตุ้ส่าหกรรมียาของจีีนให้ดีข่ �น ผู้ต้รว่จี
ส่อบูพบูว่คัุ้ซีึ่นที�ด้อยประส่ทิธิภัาพใน พ.ศ. 2560 แต้ไ่มีไ่ด้เปิดเผยข้อมีลู
จีนกระทั�งเดือนกรกฎาคุ้มี พ.ศ. 2561

“ปัญ่หายงัไมีไ่ด้รับูการแก้ไข” นางเฮ้อ่ ฟ์างเหมีย่ แมีข่องเดก็หญิ่งอาย ุ
2 ปีกลา่ว่กบัู เดอะน่่วยอร์์กไทมส์ หลงัจีากการประท้ว่งในเดือนกรกฎาคุ้มี 
“คุ้ว่ามีกงัว่ลของเราไมีไ่ด้รับูการแก้ไข”

พลเมืีองจีีนที�ได้รับูการจีดัอนัดบัูและเก็บูข้อมีลูซึ่่�งไมีใ่ชส่่มีาชิกของคุ้น
กลุม่ีเลก็ ๆ ที�มีีส่ทิธิพิเศษและเป็นส่ว่่นหน่�งของพรรคุ้คุ้อมีมิีว่นิส่ต์้จีีน เริ�มี 
ไมีพ่อใจีมีากข่ �นกบัูข้อบูกพร่องของจีีนในการปกป้องส่ขุภัาพของประชา
ชน แม้ีจีีนจีะอ้างว่า่ได้จีดัต้ั �งระบูบูการกำากบัูดแูลระดบัูโลกข่ �น แต้ห่นว่่ย 
งานของจีีนกลบัูล้มีเหลว่ในการป้องกนัการวิ่จียั การผลติ้ การจีดัจีำาหนา่ย 

จีีนไม่่สาม่ารถปกป้องพลเมื่องจีากอาหารและผลิตภััณฑ์์เพ่ือ 
สุขภัาพท่ีี่ปนเป้ือน ซ่่ึ่งบ่ัั่นที่อนความ่เช่ืื่อม่ั่นท่ีี่มี่ต่อรัฐบั่าล

เจ้ีาหน้าที� ฟิอิรัมั

ส
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เดืก็ไดื�รับการฉีีดืวคัซีนทัี�โรงพียาบาลุ่ในเมอืงหวยเป� ย มณฑลุ่อานฮุ่ยในเดือืนกรกฎาคม พี.ศ. 2561 หลุ่งัจาก 
กรณวีคัซีนปลุ่อมสร�างความหวาดืกลุ่วัต�อสาธีารณชนเกี�ยวกบัความปลุ่อดืภูยัขีองยา  เอเอฟิพี/เก็ต่ตี่ �อิมเมจี

และการบริหารจัดัการวัคัซีีนรวัมทั้ั �งเภสัชัภณัฑ์์อ่ื่�น ๆ
ควัามไมพ่ึงึพึอื่ใจัขอื่งผู้้�ปกครอื่งชาวัจีันต่อ่ื่คำาสัญัญาทีั้�ไมเ่ป็นจัริง 

ขอื่งจีัน ดเ้หม่อื่นจัะมีเหต่ผุู้ลอื่ย่า่งยิ่�ง ไมน่านหลงัจัากเร่�อื่งอ่ื่ �อื่ฉาวัขอื่งบริ
ษััทั้ฉางซีงิหนว่ัย่งานกำากบัดแ้ลเปิดเผู้ย่วัา่สัถาบนัผู้ลติ่ภณัฑ์์ชีวัภาพึอื่้ฮ่ั่ั�น
ขอื่งรัฐย่งัจัำาหนา่ย่วัคัซีีนทีั้�ไมมี่ประสัทิั้ธิิภาพึเชน่กนั ในเด่อื่นพึฤษัภาคม 
2561บริษััทั้ดงักลา่วัได�เริ�มเรีย่กค่นวัคัซีีนจัำานวัน 400,000 ราย่การ  
และได� รับคำาสัั�งให�จัา่ย่คา่ปรับทีั้�ไมเ่ปิดเผู้ย่จัำานวัน ต่ามราย่งานเวับ็ไซีต์่ 
Bloomberg.com ก่อื่นทีั้�เหต่กุารณ์ลา่สัดุจัะบานปลาย่ จันได�เปิดเผู้ย่ใน 
พึ.ศ.2559 วัา่วัคัซีีนอื่นัต่ราย่หลาย่ล�านราย่การซีึ�งมีมล้คา่ประมาณ 90 
ล�านดอื่ลลาร์สัหรัฐ(ประมาณ 2.7 พึนัล�านบาทั้) ได� รับการจัดัสัรรให�กบั
เดก็ชาวัจีันทั้ั�วัประเทั้ศ จัากราย่งานขอื่งเรดโิอื่ฟรีเอื่เซีีย่ระบวุัา่ ในพึ.ศ. 
2558 วัคัซีีนทีั้�หมดอื่าย่ทุั้ำาให�มีเดก็เสัีย่ชีวัิต่ 2 ราย่ และในเดก็เก่อื่บ 
400 คนในมณฑ์ลเหอื่หนานมีปัญหาสัขุภาพึทีั้�รุนแรง หนงัสั่อื่พิึมพ์ึ 
ไซน่่าอโคโน่มิิคไทม์ิ เปิดเผู้ย่วัา่ในพึ.ศ. 2553 วัคัซีีนทีั้�ไมไ่ด�แชเ่ย่น็ทั้ำาให� 
เดก็สัี�คนในมณฑ์ลชานซีีและล�มป่วัย่อีื่ก 70 คน ปัญหาเกี�ย่วักบัคณุภาพึ
ขอื่งวัคัซีีนนี �มีเป็นเวัลาเวัลานานและ“ทั้กุคนทีั้�อื่ย่้ใ่นวังในร้� ” ผู้้�อื่ำานวัย่  
การขอื่งศน้ย์่ควับคมุโรคขอื่งจีันสัำาหรับประชาชนกวัา่ครึ�งล�านคนกลา่วั
กบั เซีาท์ั้ไซน่่ามิอร์์นิ่�งโพสต์์

การปฏิิรูปท่ี่� ล้้มเหล้ว
จีันได�จัดัต่ั �งอื่งค์การอื่าหารและย่าจีันขึ �นในเด่อื่นมีนาคม พึ.ศ. 
2556 เพ่ึ�อื่แก�ไขปัญหาดงักลา่วั แต่ข่า่วัอ่ื่ �อื่ฉาวัก็ย่งัคงมีอื่อื่กมา 
เร่�อื่ย่ ๆ หลงัจัาก ขา่วัอ่ื่ �อื่ฉาวัขอื่งวัคัซีีนแต่ล่ะครั �ง หนว่ัย่งานกำากบั
ดแ้ลไมไ่ด�แจั�งให�สัาธิารณชนทั้ราบอื่ย่า่งทั้นัทั้ว่ังทีั้และไมไ่ด�ลงโทั้ษั

บริษััทั้หร่อื่เจั�าหน�าทีั้�ขอื่งต่นมากนกั และหลงัจัากวัิกฤต่แต่ล่ะครั �ง 
จีันได�ใช�มาต่รการเพ่ึ�อื่ปรับปรุง ควัามปลอื่ดภยั่ขอื่งอื่าหารและย่า 
แต่ข่า่วัอ่ื่ �อื่ฉาวัย่งัคงดำาเนินต่อ่ื่ไปจันถงึ พึ.ศ. 2562 จีันประกาศ 
เม่�อื่เด่อื่นเมษัาย่น พึ.ศ. 2561 วัา่จัะจัดัระเบีย่บอื่งค์การอื่าหารและย่า 
จีันใหมใ่ห�เป็นอื่งค์การย่าจีัน ซีึ�งจัะมีการกำากบัดแ้ลโดย่อื่งค์การบริหาร 
ขอื่งรัฐเพ่ึ�อื่การกำากบัดแ้ลต่ลาด ซีึ�งเป็นหนึ�งในควัามพึย่าย่ามลา่สัดุใน 
การปฏิิร้ป ในขณะเดีย่วักนั หน�าทีั้�รับผิู้ดชอื่บในการควับคมุอื่าหารจัะ 
เปลี�ย่นไปเป็นขอื่งหนว่ัย่งานอ่ื่�น

จีันต่อื่บสันอื่งอื่ย่า่งชดัเจันต่อ่ื่การประทั้�วังและควัามวัุน่วัาย่
ขอื่งประชาชน โดย่เรีย่กเก็บคา่ปรับ 1.3 พึนัล�านดอื่ลลาร์สัหรัฐ 
(ประมาณ 3.9 หม่�นล�านบาทั้) ในเด่อื่นต่ลุาคม พึ.ศ. 2561 
จัากบริษััทั้ฉางเซีงิ ไลฟ์ ไซีเอื่นส์ั และห�ามผู้้�บริหาร 15 คน รวัมถงึประ
ธิานบริษััทั้ไมใ่ห�ทั้ำางานในอื่ตุ่สัาหกรรมย่า ต่ามราย่งานขอื่งรอื่ย่เต่อื่ร์ 
นอื่กจัากนี �ย่งัปรับบริษััทั้ฉางเซีงิ ไบโอื่เทั้คโนโลยี่ อีื่กประมาณ 89,000 
ดอื่ลลาร์สัหรัฐ (ประมาณ 2.7 ล�านบาทั้) บริษััทั้แมแ่หง่นี �วัางแผู้น
จัา่ย่เงินชดเชย่ผู้้� ป่วัย่ทีั้�ได� รับอื่นัต่ราย่จัากวัคัซีีนประมาณ 29,000 
ดอื่ลลาร์สัหรัฐ (ประมาณ 880,000 บาทั้) ถงึ 96,000 ดอื่ลลาร์สัหรัฐ 
(ประมาณ 2.9 ล�านบาทั้) ต่ามราย่งานขอื่งรอื่ย่เต่อื่ร์ นอื่กจัากนี � จีันย่งั  
ร่างกฎหมาย่ทีั้�จัะชว่ัย่ให�ประชาชนสัามารถฟ� อื่งร� อื่งผู้้�ผู้ลติ่ย่าเพ่ึ�อื่ให�ได� 
รับคา่เสัีย่หาย่เชิงลงโทั้ษั หากวัคัซีีนทีั้�ด�อื่ย่ประสัทิั้ธิิภาพึก่อื่ให�เกิดการ 
เจ็ับป่วัย่รุนแรงหร่อื่เสัีย่ชีวัิต่ แต่ก่วัา่กฎหมาย่ดงักลา่วัจัะบงัคบัใช�  ครอื่บ
ครัวัขอื่งผู้้�ประสับภยั่ก็หนัไปพึึ�งพึาใครมากไมไ่ด�แล�วั

ในอื่ดีต่ ผู้้�ปกครอื่งทีั้�ประทั้�วังผู้้�ผู้ลติ่วัคัซีีน ได�รับการปฏิิบตั่ทีิั้�รุนแรง 
กวัา่ผู้้�บริหารและบริษััทั้ทีั้�กระทั้ำาผิู้ด ซีึ�งย่งัคงดำาเนินการผู้ลติ่ต่อ่ื่หลงั 
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จากกล่า่ว ขอโทษต่อ่สาธารณะหรือจา่ยค่า่ปรับท่�ค่อ่นข้างน้อย
โดยเฉล่่�ย เพ่ียง1.4 ล้่านดอล่ล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 424 ล้่านบาท) 
ต่าม การวเิค่ราะห์ของเดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ เดอะการ์์เดียนิรายงานวา่ 
เดมิท่บริษัทฉางเซิงิถูกูปรับเพ่ียง 500,000 ดอล่ล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 15 
ล้่านบาท) สำาหรับวคั่ซ่ินท่�ด้อยประสทิธิภาพี จนกระทั�งม่การร้องเร่ยน  
ผ่า่นเค่รือขา่ยสงัค่มออนไล่น์ว่แชทท่�เปิดเผ่ยรายล่ะเอ่ยดต่อ่สาธารณชน 
แต่ถู่กูล่บออกไปในวนัต่อ่มา หนงัสือพิีมพ์ีดงักล่า่วยงัรายงานอ่กวา่จ่นปิด 
ปากหรือกกัต่วัผู่้ปกค่รองท่�ประท้วงด้วย แต่ก่ระนั �น จ่นก็ไมส่ามารถูต่อ่ต้่าน
การประท้วงบนเค่รือขา่ยสงัค่มออนไล่น์แล่ะท่�อื�น ๆ ต่อ่การจดัการด้านสา 
ธารณสขุของรัฐบาล่ในป่ท่�ผ่า่นมา แล่ะปัญหาในระบบก็ยงัค่งม่อยู ่ต่ามท่�ผู่้  
เช่�ยวชาญด้านอตุ่สาหกรรมแล่ะสาธารณสขุกล่า่วในรายงานของสื�อต่า่ง ๆ

พีล่เมืองของประเทศอื�น ๆ ค่วรตื่�นต่วัเชน่กนั ค่วามล้่มเหล่วของจ่น 
สง่ผ่ล่กระทบไปทั�วโล่ก เพีราะจ่นผ่ล่ติ่ยาท่�จดัจำาหนา่ยในประเทศอื�น ๆ 
ด้วย เชน่ ในชว่งปล่ายเดือนกรกฎาค่ม พี.ศ. 2561 บริษัท เจ้อเจ่ยง 
หวัหา่ย ฟาร์มาซิตู่ิค่อล่ ผู่้ผ่ล่ติ่ยาล่ดค่วามดนัโล่หิต่ วลั่ซิาร์แทน ของจ่น 
ถูกูบงัค่บัให้เร่ยกคื่นยาในระดบันานาชาต่หิล่งัจากพีบวา่ม่การปนเปื�อน  
สารก่อมะเร็ง ต่ามรายงานของซ่ิเอน็เอน็ บริษัทจ่นเป็นผู่้จดัหายามาก 
กวา่ ค่ร่�งหน่�งในสหรัฐฯ แล่ะแบรนด์ดงักล่า่วได้รับการสั�งจา่ยอยา่งกว้าง 
ขวางในยโุรปเชน่กนั “ไมเ่พ่ียงม่ค่วามเป็นไปได้ท่�จะได้รับอนัต่รายจาก 
ผ่ล่ติ่ ภณัฑ์์ท่�เร่ยกคื่นเทา่นั �น แต่ปั่ญหารองล่งมาคื่อผ่ล่ติ่ภณัฑ์์ท่�ยงัไมไ่ด้
รับการเร่ยกคื่นยงัม่อ่กมาก” นายเค่ร็ก บ่เวอร์ส ผู่้ประสานงานด้านเภสชั
กรรมค่ล่นิิกโรค่หวัใจแล่ะหล่อดเล่ือดท่�มหาวิทยาล่ยัศนูย์การแพีทย์เค่น
ทกัก่ กล่า่วกบัเวบ็ไซิต์่ WebMD.com

การบ่่อนทำำาลายความเช่่ื่อใจ
กระแสค่วามพิีนาศท่�อาจเกิดข่ �นดงักล่า่ว ยงัค่งกดัเซิาะค่วามไว้วางใจ 
ในจ่นแล่ะค่วามเชื�อมั�นในค่วามสามารถูของนายส่ จิ �นผิ่ง ประธานาธิบด่ 
ในการปฏิิรูประบบการผ่ล่ติ่อาหารแล่ะยาท่�ทจุริต่ของจ่น แม้วา่นายส่
จะล่งทนุล่งแรงเพืี�อสร้างค่วามเชื�อมั�นให้กบัประชาชนภายใต้่อำานาจ

เผ่ดจ็การอนัมั�นค่งของต่นโดยสญัญาวา่จะดแูล่ประชา
ชน แต่ข่า่วอื �อฉาวด้านสขุภาพีท่�เกิดข่ �นซิำ �า ๆ กล่บัทำาล่าย
ค่วามนา่เชื�อถืูอแล่ะค่วามชอบธรรมของนายส่ล่งเรื�อย ๆ 
นกัวิเค่ราะห์หล่ายค่นกล่า่ว

“ขา่วอื �อฉาวเก่�ยวกบัวคั่ซ่ินอ่กค่รั �งแสดงให้เหน็ถูง่ค่วาม 
ล้่มเหล่วของรัฐบาล่จ่นในการบงัค่บัใช้กฎหมายแล่ะการ 
ต่รวจสอบอตุ่สาหกรรมการดแูล่สขุภาพี แม้วา่จะม่รายงาน
เก่�ยวกบักรณ่อื�น ๆ มาหล่ายป่แล้่วก็ต่าม” นายแพีทริค่ พีนู 
นกัวิจยัประเทศจ่นขององค์่การนิรโทษกรรมสากล่กล่า่วกบั
เดอะการ์์เดียนิ

ค่รอบค่รัวจ่นสว่นใหญ่ม่บตุ่รเพ่ียงค่นเด่ยวเนื�องจาก  
นโยบายของจ่นในอด่ต่ท่�จำากดัขนาดค่รอบค่รัว ด้วยเหต่นุ่ � 
ค่วามผิ่ดของรัฐบาล่ท่�สง่ผ่ล่กระทบต่อ่สขุภาพีของเดก็  
จง่ถูกูมองวา่นา่กล่วัเป็นพิีเศษ ต่ามรายงานของ ดร. 
เมอร์ริเดน วาร์ราล่ ผู่้ เช่�ยวชาญด้านประเทศจ่นจากสถูาบนั 
โล่ว่ ซิ่�งเป็นสถูาบนัวิจยัในออสเต่รเล่่ย

“ทำาไมเรื�องน่ �ยงัค่งเกิดข่ �นในประเทศจ่นท่�บอกประชา 
ชนวา่กำาล่งัอยูใ่นชว่งการฟื�นฟอูยา่งแท้จริง?” ดร. วาร์ราล่ 

กล่า่วกบัเดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ เมื�อเดือนกรกฎาค่ม พี.ศ. 2561 “ขา่วอื �อ 
ฉาวแบบน่ �จะไมไ่ด้รับการยอมรับวา่เป็นเรื�องท่�หล่่กเล่่�ยงไมไ่ด้อ่กต่อ่ไป”

โศกนาฏกรรมท่่ำผ่่านมา
จ่นม่ประวตั่อินัยาวนานในการปล่อ่ยให้ผ่ล่ติ่ภณัฑ์์อนัต่รายไปสูผู่่้บริโภค่ 
ชาวจ่น จนกระทั�งทกุวนัน่ � เป็นเวล่ามากกวา่หน่�งทศวรรษหล่งัจากโศก 
นาฏิกรรมเรื�องนมผ่งสำาหรับทารก พีอ่แมจ่ำานวนมากจะไมย่อมป้อนนมสำา
หรับ ทารกท่�ผ่ล่ติ่ในประเทศจ่นแก่บตุ่รของต่น ต่ามรายงานของสื�อต่า่ง ๆ 
ใน พี.ศ. 2551 นมผ่งสำาหรับทารกม่การปนเปื�อนเมล่าม่นซิ่�งเป็นสารเค่ม่ท่�
ใช้ในการผ่ล่ติ่พีล่าสต่กิแล่ะปุ� ย ทำาให้เดก็หกค่นเสย่ช่วิต่แล่ะทำาให้เดก็ทา 
รกค่นอื�น ๆ ในประเทศจ่นล้่มป่วยมากกวา่ 300,000 ค่น สารเมล่าม่นก่อ 
ให้เกิดนิ�วในไต่ซิ่�งพีบยากในเดก็แล่ะเจ็บปวดมาก ซิ่�งในท่�สดุจะเกิดไต่วาย
แล่ะเสย่ช่วิต่ เดก็ทารกอยา่งน้อย 1,200 ค่นในประเทศจ่นได้รับการวินิจ  
ฉยัวา่เป็นโรค่ไต่ขั �นร้ายแรงในเวล่าต่อ่มา การสอบสวนระบวุา่บริษัท 22 
แหง่ของจ่นม่ค่วามเชื�อมโยงกบันมผ่งสำาหรับทารกท่�ปนเปื�อน ซิ่�งประกอบ 
ไปด้วยบริษัทรัฐวิสาหกิจหล่ายแหง่ ต่ามรายงานของรอยเต่อร์

หน่�งในผู่้กระทำาผิ่ดกฎหมายอนัดบัต้่น ๆ อยา่งบริษัทซิานลู่ ่
ทราบข้อมลู่เมื�อเดือนสงิหาค่ม พี.ศ. 2551 วา่เกษต่รกรในท้องถิู�น 
ได้เพิี�มเมล่าม่นในนมของต่นเพืี�อให้ระดบัโปรต่่นสงูข่ �น แล่ะพีบวา่ 
นมผ่งสำาหรับทารกจากฟาร์มเหล่า่น่ �ม่เมล่าม่นมากกวา่ 4,000 
เทา่จากระดบัเมล่าม่นท่�ยอมรับได้ ต่ามแนวทางขององค์่การอนามยัโล่ก 
โดยบริษัทซิานลู่ไ่ด้รับการร้องเร่ยนเก่�ยวกบัผ่ล่ติ่ภณัฑ์์ของต่นเป็นเวล่า
อยา่งน้อยเก้าเดือนก่อนหน้านั �น ต่ามรายงานในเดือนกรกฎาค่ม พี.ศ. 
2561 ของค่วอต่ซ์ิ เวบ็ไซิต์่รวบรวมแล่ะค่ดัสรรขา่ว เนื�องจากจ่นเป็น  
เจ้าภาพีโอล่มิปิกฤดรู้อนท่�ปักกิ�งในป่นั �น บริษัทซิานลู่ซ่ิ่�งถืูอค่รองสว่น
แบง่การต่ล่าดอยูเ่กือบร้อยล่ะ 20 ของต่ล่าดนมผ่งสำาหรับทารกจง่ดำา 
เนินการระงบัขา่ว บริษัทซิานลู่ก่่อต่ั �งข่ �นในฐานะบริษัทรัฐวิสาหกิจ แล่ะ 
ขยายกิจการเป็นบริษัทร่วมทนุในเวล่าต่อ่มา โดยขายหุ้นร้อยล่ะ 43 
ให้กบับริษัทในนิวซ่ิแล่นด์ ต่ามรายงานของค่วอต่ซ์ิ

ผู้้�ทัี�ส้ญเสียลุ้่กขีองตนไปจากการดืื�มนมปนเปื� อนถูอืป� ายทัี�มขีี�อความว�า “เอาลุ้่กขีองฉัีนคนืมา 

ขีอเรียกร�อง ความเป็นธีรรมทัางต่ลุ่าการ” นอกศาลุ่ในมณฑลุ่เหอเป� ยเมื�อเดือืนมกราคม พี.ศ. 2552  
ครอบครัวทัี�ไดื�รับผู้ลุ่กระทับจากขี�าวอื�อฉีาวเกี�ยวกบันมพีษิขีองจนีเรียกร�องการเอาผู้ดิื ค�าชดืเชย แลุ่ะคำา

ตอบขีณะทัี�รอการตดัืสินขีองผู้้�บริหารบริษทััทัี�รับผู้ดิืชอบต�อการเสียชีวติดืงักลุ่�าว  รอยเต่อร์
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นางเทีียน เหวิินหวัิ ผู้้�บริิหาริริะดับัสูง้ของบริิษััทีซานลู่้� ปริะธาน 
แลู่ะสูมาชิิกพริริคคอมมิวินิสูต์์จีีน ถูก้ต์ดััสูนิจีำาคกุต์ลู่อดัชีิวิิต์ในข�อ 
หาผู้ลู่ติ์แลู่ะจีำาหน�ายนมผู้งสูำาหรัิบทีาริกทีี�ปนเป้�อน แม�วิ�าบริิษััทีจีะร้ิ�  
วิ�าอาจีเป็นอนัต์ริายริ� ายแริงก็ต์าม ต์ามริายงานของเดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ 
ผู้้�บริิหาริอีกหลู่ายคนไดั�รัิบโทีษัในสูถูานริองลู่งมา ใน พ.ศ. 2552 มี
การิดัำาเนินคดีัเกษัต์ริกริผู้้�ผู้ลู่ติ์นมโคแลู่ะผู้้�จีดััหาทีี�จีดััจีำาหน�ายผู้ลู่ติ์ 
ภัณัฑ์์ปนเป้�อน ต์ามริายงานของเดอะการ์์เดียนิ ในปีเดีัยวิกนันั �น 
บริิษััทีซานลู่้�ถูก้ฟ้� องลู่�มลู่ะลู่าย ต์ามริายงานของเวิบ็ไซต์์ china.org.cn

ผู้ลู่จีากการิดัำาเนินการิจีดััการิวิิกฤต์ของจีีนทีี�ผิู้ดัพลู่าดัทีำาให�ผู้้�บริิโภั
คมากกวิ�าริ�อยลู่ะ 53 ยงัคงต์�องการิบริิโภัคนมผู้งสูำาหรัิบทีาริกยี�ห�อจีาก 
ต์�างปริะเทีศ ต์ามการิสูำาริวิจีใน พ.ศ. 2560 จีากปริะชิาชิน 10,000 คนใน 
44 เม้องของจีีนโดัยแมค็คนิซี�แอนด์ัโค ควิามต์�องการิดังักลู่�าวิมีมากจีน 
ทีำาให�นมผู้งสูำาหรัิบทีาริกในฮ่�องกงเกิดัการิขาดัแคลู่น 
ในชิ�วิงไม�กี�ปีทีี�ผู้�านมา จีีนซ้ �อสูนิค�าปริะเภัทีนมผู้งสูำาหรัิบทีา
ริกคดิัเป็นคร่ิ�งหน่�งของริ�านค�าปลู่กีใน  
ออสูเต์ริเลู่ยีผู้�านชิ�องทีางของผู้้�บริิโภัคสู้�ผู้้�บริิ 
โภัค ต์ามริายงานของหนงัสูอ้พิมพ์เดอะวอชิิงตันั 
โพส์ต์ั หนงัสูอ้พิมพ์เดอะซิิดนีิย์มอร์์นิิ�งเฮร์ลัด์  
ริายงานวิ�าใน พ.ศ. 2558 ควิามต์�องการินม 
ผู้งสูำาหรัิบทีาริกของจีีนมียอดัขายเกิน กวิ�า 200 
ลู่�านดัอลู่ลู่าร์ิสูหรัิฐ (ปริะมาณ 6 พนัลู่�านบาที) 

ความกลััวเช้ื้�อเอชื้ไอวียัังคง  
ดำำาเนิินิต่่อไป
จีีนยงัเกิดัควิามสูั�นคลู่อนจีากข�าวิอ้ �อฉาวิเร้ิ�องเช้ิ �อเอชิไอ
วีิทีี�ก�อให�เกิดัควิามเด้ัอดัริ�อน ทีั�วิทีกุชิมุชินดั�วิย โดัยในทีศวิริริษั 
1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) แลู่ะทีศวิริริษั 2000 (พ.ศ. 2543 - 2552) 
ปริะชิาชินจีีนหลู่ายพนัคนต์ดิัเช้ิ �อเอชิไอวีิหลู่งัจีากจีำาหน�ายพลู่าสูมาใน 
เลู่้อดัของต์น หร้ิอไดั� รัิบการิถู�ายเลู่้อดั หร้ิอไดั� รัิบผู้ลู่ติ์ภัณัฑ์์ทีี�ทีำาจีาก  
ผู้ลู่ติ์ภัณัฑ์์เลู่้อดัปนเป้�อนซ่�งเก็บริวิบริวิมไวิ�ในสูถูานทีี�ทีี�จีีนเรีิยกวิ�าศน้ย์ 
บริิจีาคผิู้ดักฎ หมาย ริายงานของเนชิั�นแนลู่พบัลู่คิเริดัโิอ ซ่�งเป็นองค์กริ  
ข�าวิทีี�ไม�แสูวิงกำาไริโดัยมีสูำานกังานใหญ่�ในสูหรัิฐฯ ริะบวุิ�าการิปนเป้�อน 
ดังักลู่�าวิเกิดัข่ �นเน้�องจีากโริงงานขาดัขั �นต์อนทีี�ปลู่อดัภัยัในการิเก็บ 
พลู่าสูมาแลู่ะการิถู�ายโอนผู้ลู่ติ์ภัณัฑ์์เลู่้อดั ปริะชิาชินกวิ�าริ� อยลู่ะ 43 ทีี�
ไดั� รัิบเลู่้อดัจีากศน้ย์ดังักลู่�าวิจีง่ต์ิดัเช้ิ �อเอชิไอวีิ กริะทีริวิงสูาธาริณสูขุ 
ของจีีนริะบ ุปริะชิาชิน ในมณฑ์ลู่ทีี�มีการิเก็บต์วัิอย�างเลู่้อดัยงัคงไดั� รัิบ  
ผู้ลู่กริะทีบจีากโริคเอดัส์ู ต์ามริายงานของซกิซ์โทีน สู้�อมวิลู่ชินสูต์าร์ิที 
อพัของจีีน ซ่�งอธิบายถูง่หม้�บ�านทีี�เรีิยกกนัวิ�าหม้�บ�านเอดัส์ูทีี�เกิดัข่ �นจีาก
หายนะไดั�อย�างชิดััเจีน

“ต์�นต์อของโริคเอดัส์ูในปริะเทีศจีีนค้อต์ลู่าดัพลู่าสูมา” นางเกา เย�า  
เจีี�ยแพทีย์ทีี�ชิ�วิยเปิดัเผู้ยสูาเหต์กุาริริะบาดัในมณฑ์ลู่เหอหนานกลู่�าวิกบั  
เดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ “นี�ค้อหายนะทีี�มนษุัย์สูริ�างข่ �น แลู่ะกลูุ่�มคนทีี�รัิบผิู้ดั 
ชิอบในเร้ิ�อง นั �นกลู่บัไม�ถูก้สูอบสูวินแลู่ะไม�ไดั�กลู่�าวิคำาขอโทีษัแม�แต์�คำา 
เดีัยวิ”

ในที�ายทีี�สูดุั ภัยัพิบตั์ดิังักลู่�าวิทีำาให�จีีนมีขั �นต์อนการิต์ริวิจีคดัักริอง  
ผู้ลู่ติ์ภัณัฑ์์เลู่อ้ดัทีี�ดีัข่ �น แต์�ทีางการิจีีนยงัคงทีำาให�พลู่เม้องของต์นผิู้ดั 
หวิงัในแง�ของการิจีดััการิโริคแลู่ะดัำาเนินการิริณริงค์ดั�านสูขุศก่ษัา 

หน่�งในนั �นค้อควิาม พยายามอย�างกวิ�างขวิางในการิคดัักริองชิมุชิน
ทีี�ไดั�รัิบผู้ลู่กริะทีบ ซ่�งไม�มีการิเริิ�มดัำาเนินการิจีนกริะทีั�ง พ.ศ. 2547 
ต์ามริายงานของซกิซ์โทีน

ปัจีจีบุนั แม�วิ�าการิแพริ�กริะจีายของเช้ิ �อเอชิไอวีิจีะชิะลู่อต์วัิทีั�วิ 
โลู่ก แต์�จีำานวินปริะชิาชินในปริะเทีศจีีนทีี�อาศยัอย้�กบัเช้ิ �อเอชิไอวีิแลู่ะ
เอดัส์ูยงัคงเพิ�มข่ �นอย�างต์�อเน้�องในอตั์ริาทีี�น�าต์กใจี ศน้ย์ควิบคมุโริค
ของจีีนริะบใุนเด้ัอนพฤศจิีกายน พ.ศ. 2561 วิ�ามีปริะชิาชิน 850,000 
คนในจีีนทีี�ต์ริวิจีพบเช้ิ �อเอชิไอวีิ ต์ามริายงานของนิต์ยสูาริเดอะอีโคโนิ 
มิส์ต์ั ซ่�งต์วัิเลู่ขสูง้กวิ�าปีก�อนถู่งริ� อยลู่ะ12แลู่ะเป็นจีำานวินเก้อบสูาม 
เที�า ของต์วัิเลู่ขทีี�ไดั� รัิบริายงานใน พ.ศ. 2553 ขณะเดีัยวิกนั การิต์ิดั
เช้ิ �อเอชิไอวีิใหม�ทีั�วิโลู่กลู่ดัลู่งริ� อยลู่ะ 18 จีาก 2.2 ลู่�านริายใน พ.ศ. 
2553 เป็น 1.8 ลู่�านริายใน พ.ศ. 2560 ซ่�งเป็นปีลู่�าสูดุัทีี�มีข�อมลู้่ 

ต์ามริายงานของอเวิิร์ิต์ ซ่�งเป็นองค์กริการิกศุลู่ริะ 
หวิ�างปริะเทีศดั�านเอชิไอวีิแลู่ะเอดัส์ู

ริายงานของบีบีซีริะบวุิ�าในไต์ริมาสูทีี�สูอง ของ 
พ.ศ. 2561 มีการิริายงานวิ�าพบกริณีต์ิดัเช้ิ �อใหม�

ปริะมาณ 40,000 ริาย กริณีทีี�พบมีผู้้�ป� วิยอาย ุ
15 ถู่ง 24 ปีเพิ�มข่ �นมากกวิ�าหน่�งในสูาม
ทีกุปี ริะหวิ�าง พ.ศ. 2554 ถู่ง พ.ศ. 2558 
ต์ามการิศก่ษัาวิิจียัในเด้ัอนกริกฎาคม 
พ.ศ. 2561 ทีี�ตี์พิมพ์ในวิาริสูาริการิ 

แพทีย์เดอะแลนิเซ็ิท 
เดอะแลนิเซ็ิทร์ายงานวิ�า กวิ�าริ� อยลู่ะ 81 ของ  

กริณีผู้้�ต์ิดัเช้ิ �อริายใหม�โดัยทีั�วิไปคิดัวิ�าเช้ิ�อมโยงกบั 
การิมี เพศสูมัพนัธ์ ไม�ใชิ�จีากการิบริิจีาคโลู่หิต์ เจี�าหน�า

ทีี�จีีนให�เหต์ผุู้ลู่วิ�าต์วัิเลู่ข ทีี�เพิ�มข่ �นอย�างน�อยบางสู�วินมาจีากการิ 
ทีดัสูอบทีี�แพริ�หลู่ายมากข่ �น แต์� เจี�าหน�าทีี�สูาธาริณสูขุบางคนก็แย�งวิ�า 
ควิริลู่งม้อดัำาเนินการิมากข่ �นเพ้�อ หยดุัการิแพริ�กริะจีายของโริค

การหวาดำกลััวอาหาร
นอกจีากหายนะนมผู้งสูำาหรัิบทีาริกแลู่�วิ ยงัมีข�าวิอ้ �อฉาวิเกี�ยวิกบั 
อาหาริในปริะเทีศจีีนต์ั �งแต์�ไข�ปนเป้�อนเมลู่ามีน กะหลู่ำ�าปลู่ีเคลู่้อบ 
ฟ้อร์ิมาลู่ดีัไฮ่ด์ั ไปจีนถูง่เน้ �อแชิ�แข็งอาย ุ40 ปี แลู่ะนำ �ามนัปรุิงอาหาริรีิไซ 
เคิลู่จีากถูงัขยะ ผู้้�บริิโภัคกงัวิลู่อย้�ทีกุวินัวิ�าอาหาริ อ้�น ๆ อาจีมีการิ 
ปนเป้�อนดั�วิย ต์ามริายงานของสู้�อต์�าง ๆ เหต์ผุู้ลู่หลู่กัของควิามกงัวิลู่ 
เกี�ยวิกบัควิามปลู่อดัภัยัของอาหาริ ค้อการิใชิ�สูาริกำาจีดััศตั์ร้ิพ้ชิแลู่ะ 
ปุ� ยอย�างแพริ�หลู่ายของจีีนในชิ�วิงทีศวิริริษั 1980 (พ.ศ. 2523 - 2532) 
แลู่ะทีศวิริริษั 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ทีี�ปนเป้�อนพ้ �นทีี�การิเกษัต์ริ 
สูำาหรัิบปลู่ก้พ้ชิแลู่ะเลู่ี �ยงสูตั์ว์ิ ต์ามทีี�ริายงานใน พ.ศ. 2544 โดัยศน้ย์  
นโยบายการิเกษัต์ริของจีีน ซ่�งเป็นสูถูาบนัวิิทียาศาสูต์ร์ิการิเกษัต์ริ  
ของจีีน ในงานวิิจียัช้ิ�อ “สูาริกำาจีดััศตั์ร้ิพ้ชิในฟ้าร์ิม การิผู้ลู่ติ์ข�าวิ 
แลู่ะสูขุภัาพของมนษุัย์ในปริะเทีศจีีน” พ้ �นทีี�หลู่ายแห�งยงัไดั� รัิบการิ  
ปนเป้�อนจีากกริะบวินการิทีางอตุ์สูาหกริริมทีี�ไม�ไดั�มีการิต์ริวิจีสูอบมา 
นานหลู่ายทีศวิริริษัดั�วิย

จีีนเพิ�งจีะเริิ�มแก�ไขปัญ่หาทีี�ดันิเกษัต์ริกริริมทีี�ปนเป้�อนนี � นายหวิง 
หยางจีง นกัวิิชิาการิอาวิโุสูดั�านสูขุภัาพริะดับัโลู่กของคณะมนต์รีิควิามสูมั
พนัธ์ริะหวิ�างปริะเทีศกลู่�าวิกบัควิอต์ซ์เม้�อเด้ัอนกริกฎาคม พ.ศ. 2561
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การระบาดของไข้หวัดัหมูแูอฟริกาในจีีนทีี่�ผ่า่นมูาที่ำาให้ควัามูกลัวัั 
ด้านควัามูปลัอดภัยัของอาหารโดยรวัมูแที่บไมูส่งบลังจีีนรายงานวัา่มีู 
การระบาดมูากกวัา่ 100 ครั �งใน 25 มูณฑลัจีาก 34 มูณฑลัของประเที่ศ 
ตามูข้อมูลูัขององค์การอาหารแลัะการเกษตรแหง่ สหประชาชาต ิ
สกุรเกือบ 1 ล้ัานตวััจีาก 340 ล้ัานตวััของที่ั �งประเที่ศถูกูกำาจีดัระหวัา่ง 
เดือนสงิหาคมู พ.ศ. 2561 ถูงึมูกราคมู พ.ศ. 2562 ตามูรายงานของซีี 
เอน็เอน็ในชว่ังต้นเดือนกมุูภัาพนัธ์์ พ.ศ. 2562 แมู้วัา่ไวัรัสจีะยงัไมูต่ดิ 
ตอ่สูมู่นษุย์ แตก็่ยงัไมูมีู่การบรรเที่าหรือรักษาโรคไข้สกุรซีึ�งเป็นสาเหต ุ
ให้เกิดแผ่ลัทีี่�ผิ่วัหนงัแลัะอวัยัวัะของสกุร แลัะในรูปแบบทีี่�รุนแรงทีี่�สดุซีึ�ง
เป็นอนัตรายถูงึชีวัิตสกุรเกือบที่ั �งหมูด ตามูรายงานของเจ้ีาหน้าทีี่�สาธ์า 
รณสขุขององค์การสหประชาชาติ

ตามูรายงานของรอยเตอร์ในเดือนกุมูภัาพนัธ์์ พ.ศ. 2562 ระบุวั่า
โรคนี �แพร่ระบาดในจีีนเร็วักวั่าประเที่ศอื�น ขณะทีี่�มีูการระบาดรุนแรง 
เจ้ีาหน้า ทีี่�จีีนยำ �าครั �งแล้ัวัครั �งเลั่าวั่า “การระบาดในแผ่่นดินใหญ่่ของ
จีีนได้รับการจีดัการอย่างมีูประสิที่ธิ์ภัาพแลัะอยู่ภัายใต้การควับคมุู” 
ตามูทีี่�สำานกัข่าวัซีินหวััซีึ�งเป็นสื�อของรัฐรายงาน แต่ในเดือนต่อ ๆ มูา
ก็ยงัรายงานวั่ามีูการระบาดมูากขึ �น ผู่้ เชี�ยวัชาญ่บางรายกลั่าวัวั่า  
การขาดควัามูโปร่งใสของจีีนน่าจีะมีูส่วันที่ำาให้เกิดการระบาดเร็วั 
ขึ �น โดยยงัคงมีูการระบาดอย่างต่อเนื�องหลังัจีากการปฏิิเสธ์ครั �ง 
ลั่าสดุ เจ้ีาหน้าทีี่�จีีนในมูณฑลัหูหนานที่างตอนใต้แลัะมูณฑลั 
กานซีูที่างตะวันัตกเฉีียงเหนือ พบร่องรอยของไวัรัสในผ่ลัิตภัณัฑ์ 
จีากเนื �อหมูรูวัมูถูึงเกี�ยวัแช่แข็งในเดือนกุมูภัาพนัธ์์ พ.ศ. 2562 
ตามูรายงานของวัอยซ์ีออฟอเมูริกา

ปััญหาในระบบ
นกัวิัเคราะห์หลัายคนกลัา่วัวัา่ ปัญ่หาการผ่ลัิตอาหารแลัะชีวัการ 
แพที่ย์ของจีีน เกิดจีากข้อบกพร่องของระบบทีี่�ฝัักรากลักึมูา 
ยาวันาน ประการแรก กระบวันการกำากบัดแูลัจีากเบื �องบนของ
จีีนปิดกั �นการที่ำางานของประชาชนแลัะผู่้ มีูบที่บาที่สำาคญั่อื�น ๆ 
อีกมูากมูายจีากกระบวันการ “เนื�องจีากกฎระเบียบด้านควัามูปลัอด 
ภัยัที่างอาหารประกอบไปด้วัยกิจีกรรมูเสริมูสร้างซีึ�งกนัแลัะกนัหลัาย 
อย่าง (การผ่ลัิต การตลัาด แลัะการบริโภัค) แลัะเกี�ยวัข้องกบัผู่้ มีูสว่ัน 
ได้สว่ันเสียตา่ง ๆ (เช่น ผู่้ผ่ลัิต ผู่้ ค้า ผู่้บริโภัค เจ้ีาหน้าทีี่�ของรัฐบาลั) จีงึ
มีูแนวัโน้มูเป็นอย่างยิ�งทีี่�กรอบการกำากบัดแูลัแลัะกฎหมูายทีี่�มีูรัฐเป็น  
ศนูย์กลัางทีี่�ออกคำาสั�งจีากเบื �องบนจีะไมู่เพียงพอตอ่การลัดวิักฤติด้าน
อาหารแลัะควัามูปลัอดภัยัของจีีน” นายหวังเขียนในโพสต์บลัอ็กซีีเอฟ
อาร์ พ.ศ. 2557 ข้อมูลูัเชิงลักึของนายหวังยงัคงเป็นจีริง หากดจูีาก 
ควัามูผิ่ดพลัาดทีี่�เกิดขึ �นอย่างตอ่เนื�อง

จีนกวัา่จีะมีูการปฏิิรูปทีี่�ดีขึ �นแลัะมีูควัามูโปร่งใสมูากขึ �นในระบบ  
ที่ั�วัประเที่ศ ประชาชนจีีนแลัะประเที่ศอื�น ๆ ในโลักโดยเฉีพาะประ 
เที่ศสมูาชิกในกลัุมู่การค้าจีะยงัคงกงัวัลัเกี�ยวักบัคณุภัาพของผ่ลัิตภัั
ณฑ์อาหารแลัะสขุภัาพทีี่�ผ่ลัิตในประเที่ศจีีนตอ่ไป บางทีี่ ประธ์านา 
ธิ์บดีสีอาจีสรุปด้วัยตวััเองได้ดีทีี่�สดุในช่วังการชี �แจีงใน พ.ศ. 2556 
ซีึ�งเป็นปีทีี่�เข้ารับตำาแหนง่ “หากพรรคของเราไมูส่ามูารถูจีดัการกบัควัามู 
ปลัอดภัยัด้านอาหารได้อย่างถูกูต้องในขณะทีี่�ปกครองประเที่ศจีีนแลัะ
ปลัอ่ยให้เรื�องนี �ดำาเนินตอ่ไป บางคนอาจีสงสยัถูึงควัามูสามูารถูในการ
ที่ำางานของเรา” นายสีกลัา่วั ตามูรายงานของเดอะนิิวยอร์์กไทมส์์  o

ชายคนหน่�งจดัืการกบัสไบนางววัแช�แขีง็บางส�วนทัี�นำามาจากบราซิลุ่บนถูนนเลุ่ก็ ๆ ขีองฮุ�องกงเส�นหน่�ง ก�อนทัี�สินค�านี�จะถู้กลุ่กัลุ่อบนำาเขี�ามาในจนีแผู้�นดืนิใหญ�เมื�อเดือืน 

กรกฎาคม พี.ศ. 2558 ทัางการจนียด่ืเนื�อสัตว์แช�แขีง็ทัี�ลุ่กัลุ่อบนำาเขี�ามาในประเทัศจนีจำานวน 100,000 ตนัในช�วงเดือืนก�อนหน�านี� ซ่�งบางส�วนมอีาย่ถูง่ 40 ปีแลุ่ะเริ�มลุ่ะลุ่าย 

ตามรายงานขีองหนังสือพีมิพ์ีไชน่่าเดลี่่�ขีองรัฐ  รอยเต่อร์
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ภาพประกอบโดย ฟอรัมั

นักวิเคราะห์ม่องถ่งม่อันตรายในระบั่บั่การปลูกถ่ายอวัยวะ
ของจีีนและตัง้คำาถาม่ถ่งความ่ชื่อบั่ธรรม่ของจีีน เจ้ีาหน้าที� ฟิอิรัมั

ต้องสงสััยการผ่่าตััด



วงศต่วรรษที� 21 นบััวา่อตุ่สัาหกรรมการปลกูถ่าย 
อวยัวะในจีีนเป็นธีรุกิจีขนาดใหญ่ ซึ่่�งจีีนได้รับัการ  
กลา่วขวญัในฐานะประเทศที�นกัทอ่งเที�ยวเชิ้งการ 
แพทย์ควรไปเยือน แม้วา่จีะมีการบันัทก่กรณีการบัริ 

จีาคอวยัวะอยูเ่พียงเลก็น้อย แต่ร่ายการอวยัวะที�พร้อมสัำาหรับัการ 
ปลกูถ่ายกลบััยงัคงมีอยา่งเหลือเฟืิอ และรอการจีบััคูที่�เหมาะสัมในระ
ยะสัั �นเพียงไมกี่�วนัถง่ไมกี่�เดือน ซึ่่�งความพร้อมและความเร็วเช้น่นั �นไม่
ได้เกิดข่ �นในประเทศอื�น ๆ

“ในจีีน อวยัวะต่า่ง ๆ ได้มาอยา่งงา่ยดาย” พยาบัาลอาวโุสัคน 
หน่�งที�ไมเ่ปิดเผยชื้�อได้กลา่วไว้ใน ก็ารัฆ่่าเพ่�อิต่อิช้วิต: ด�านม่ดขอิง  
ก็ารัท่อิงเท้�ยวเพ่�อิปล้ก็ถ่่ายอิวยัวะในจ้น ซึ่่�งเป็นสัารคดีเมื�อ พ.ศ.  
2560 ที�สัืบัสัวนเกี�ยวกบััโรงพยาบัาลเทียนจิีนเฟิิร์สัเซึ่น็ทรัล  
ซึ่่�งเป็นศนูย์ การปลกูถ่ายอวยัวะในจีีน “การนำาอวยัวะใหม ่

มาที�นี�ใช้้เวลาเพียงสัองช้ั�วโมง” พยาบัาลคนเดมิกลา่ว โดยราย 
งานวา่ต่บััมีราคาอยูที่� 130,000 ดอลลาร์สัหรัฐ (ประมาณ 3.9 
ล้านบัาท)ต่ามรายงา นของหนงัสัือพิมพ์ ดิเอิพเพิก็ไทมส์์ ซึ่่�งก่อต่ั �ง  
โดยผู้ ฝ่ั่กปฏิิบัตั่ิฝ่ั่าหลนุกงช้าวอเมริกนัเชื้ �อสัายจีีน

ความคลางแคลงใจีและการต่รวจีสัอบัอยา่งละเอียดที�เพิ�มข่ �น ซึ่่�ง 
เกี�ยวข้องกบััธีรุกิจีการปลกูถ่ายอวยัวะ กระตุ่้นให้พรรคคอมมิวนิสัต์่จีีน
สัร้างระบับัการกระจีายอวยัวะแหง่ช้าต่ขิ่ �นใน พ.ศ. 2556 ผู้ เชี้�ยวช้าญ
ทางการแพทย์สังสัยัมานานแล้ววา่อวยัวะมากมายที�พร้อมสัำาหรับัการ 
ปลกูถ่ายในจีีนอาจีมาจีากนกัโทษทางการเมือง เช้น่ ผู้ ฝ่ั่กปฏิิบัตั่ฝ่ิั่า  
หลนุกงซึ่่�งเป็นการเคลื�อนไหวทางจิีต่วญิญาณต้่องห้ามช้าวมสุัลมิอยุ 
กร์ู ช้าวพทุธีในทิเบัต่ ช้าวคริสัต์่ใต้่ดนิ และผู้ที�เหน็ต่า่งคนอื�น ๆ  
ซึ่่�งเคยได้รับัการทดสัอบัทางการแพทย์ขณะถกูคมุขงั และนำาอวยัวะ 
ของคนเหลา่ นั �นออกไปโดยไมไ่ด้รับัการยินยอม

คณะต่ลุาการอิสัระเพื�อไต่ส่ัวนการผา่ต่ดัอวยัวะโดยไมไ่ด้รับัการ 
ยินยอมจีากนกัโทษทางความคิดในจีีนได้ต่ั �งคำาถามที�เจีาะจีงจีากหลกั 
ฐาน ของการบังัคบััต่ดัอวยัวะจีากนกัโทษทางความคิดอยา่งเป็นระบับั
และไมไ่ด้รับัการยินยอม ซึ่่�งแพร่หลายในสัาธีารณรัฐประช้าช้นจีีน คณะ 
ต่ลุาการที�ต่ั �งอยูใ่นองักฤษคณะนี � ได้เชิ้ญทางการจีีนหลายครั �งให้มาปรา 
กฏิต่วัต่อ่หน้าคณะต่ลุาการเพื�อต่อบัคำาถามเกี�ยวกบััระบับัการบัริจีาค 
อวยัวะของจีีน แต่ข้่อเรียกร้องของคณะต่ลุาการยงัคงไมไ่ด้รับัคำาต่อบั

พรรคคอมมิวนิสัต์่จีีนยงัคงปฏิิเสัธีข้อกลา่วหาอยา่งต่อ่เนื�องวา่  
เจ้ีาหน้าที�ของต่นผา่ต่ดัอวยัวะไปโดยไมไ่ด้รับัการยินยอม และเมื�อเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2562 ที�ผา่นมา ยงัเพิกเฉยต่อ่ข้อเรียกร้องให้มาปรากฏิต่วั
ต่อ่หน้า คณะต่ลุาการในองักฤษต่ามข้อกลา่วหาเหลา่นี �อีกครั �ง

การปฏิิเสัธีดงักลา่วไมไ่ด้หยดุยั �งนกัวิจียั เช้น่ นายเดวิด 
มาทสัั นายเดวิด คีลเกอร์ และนายอีธีาน กทัมานน์ 
จีากการต่ั �งคำาถามอยา่งต่อ่เนื�อง เมื�อเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 
นายมาทสัั ซึ่่�งเป็นทนายความด้านสัทิธิีมนษุยช้นระหวา่ง 
ประเทศ นายคีลเกอร์ ซึ่่�งเป็นอดีต่สัมาชิ้กรัฐสัภาแคนาดา 
และนายกทัมานน์ ซึ่่�งเป็นนกัวิเคราะห์และพนกังานสัืบัสัวนด้าน 
สัทิธิีมนษุยช้นจีีน ตี่พิมพ์การสัอบัสัวนและรายงานที�จีดัทำาข่ �นเมื�อ 
10 ปีก่อนในฉบับััปรังปรุงเกือบั 700 หน้า

โดยรายงานฉบับััลา่สัดุ ซึ่่�งมีชื้�อวา่“การเก็บัเกี�ยวนอง 
เลือด/การสังัหารอย่างทารุณ” เป็นการต่รวจีสัอบัโครง 
การการปลกูถ่ายของโรงพยาบัาลหลายร้อยแห่งใน

จีีน รายงานของสัื�อต่า่ง ๆ โฆษณาช้วนเชื้�ออย่าง 
เป็นทางการวารสัารทางการแพทย์ และสัื�ออื�น ๆ การวิ
จียัดงักลา่วได้เผยให้เห็นข้อมลูที�พิสัจูีน์แล้ววา่ ทางการจีีน
ทำาการปลกูถ่ายอวยัวะกวา่ 60,000 ถ่ง 100,000 ครั �งต่อ่ปี ซึ่่�ง 
ขดัแย้งกบััคำากลา่วอ้างอย่างเป็นทางการของรัฐบัาลวา่ทำาการ 
ปลกูถ่ายเพียง 10,000 ครั �งเท่านั �น และทำาให้เกิดความสังสัยัวา่  
ศนูย์กระจีายอวยัวะที�ปรับัใหม่ของจีีนได้ช้ะลอการปฏิิบัตั่ิการที�น่า 
รังเกียจีของต่น

รายงานเรื�อง “การเก็บัเกี�ยวนองเลือด” ระบัวุา่ “ข้อเทจ็ีจีริงที�วา่ 
หลกัฐานที�เราได้ต่รวจีสัอบัในปัจีจีบุันัแสัดงให้เหน็ปริมาณของการ 
ปลกูถ่ายมากกวา่ที�รัฐบัาลจีีนยืนยนั ชี้ �ให้เหน็ถง่ความขดัแย้งระหวา่ง 
ปริมาณการปลกูถ่ายกบััแหลง่ที�มาที�รัฐบัาลจีีนระบัมุากกวา่ที�เราคาด 
การณ์วา่มีอยูก่่อนหน้านี � ซึ่่�งความขดัแย้งที�เพิ�มข่ �นนั �นนำาไปสัูข้่อสัรุป
วา่ มีการสังัหารผู้ ฝ่ั่กปฏิิบัตั่ิฝ่ั่าหลนุกงเพื�อนำาอวยัวะไปใช้้มากกวา่ที� 
เราประมาณการณ์ไว้ในครั �งแรกมากทีเดียว” “แม้กระทั�งปริมาณของ 
การปลกูถ่ายที�รัฐบัาลจีีนได้ยืนยนัไว้ในอดีต่ยงัมีความขดัแย้งอยา่ง 
มาก ระหวา่งจีำานวนการปลกูถ่ายกบััจีำานวนแหลง่ที�มาที�รัฐบัาลจีีน 
ระบัวุา่มาจีากนกัโทษที�ถกูต่ดัสันิประหารชี้วิต่และผู้บัริจีาคที�สัมคัร
ใจี ความขดัแย้งนี �เป็นเหต่ผุลหน่�งในหลายเหต่ผุลที�นำาเราไปสัูข้่อสัรุป
วา่ ในอดีต่ กลุม่คนข้างต้่นเคยเป็นแหลง่ที�มาของอวยัวะเพื�อการปลกู 
ถ่ายมาก มายและเป็นสัว่นใหญ่อยา่งแท้จีริง”

นายมาทสัั นายคีลเกอร์ และนายกทัมานน์ ใช้้คำาที�สัะดดุหอูยา่ง 
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“การบังัคบััต่ดัอวยัวะ” ซึ่่�งหมายถง่การกระทำาผิดกฎหมายเกี�ยวกบัั 
การผา่ต่ดัอวยัวะจีากบัคุคลที�เสัียชี้วิต่หรือมีชี้วิต่อยู ่โดยไมไ่ด้รับัการ 
ยินยอมจีากบัคุคลดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ต่าม บัรรทดัฐานระหวา่งประเทศนั �นมีอยูจ่ีริง 
องค์การอนามยัโลกเผยแพร่ “หลกัปฏิิบัตั่ใินการปลกูถ่ายเซึ่ลล์ 
เนื �อเยื�อ และอวยัวะของมนษุย์” ซึ่่�งชี้ �แจีงถง่มาต่รฐานสัากลในการ 
ปลกูถ่ายอวยัวะ หลกัการนี �ได้รับัการรับัรองเมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2553 โดยรักษาประเดน็สัำาคญัของฉบับัั พ.ศ. 2534 ไว้ พร้อมกบััรวม 
บัทบัญัญตั่ใิหมใ่นการต่อบัสันองต่อ่คา่นิยมการปลกูถ่ายอวยัวะใน
ปัจีจีบุันัเข้ามา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการปกป้องผู้บัริจีาคที�ยงัมีชี้วิต่อยู ่
และการใช้้เซึ่ลล์และเนื �อเยื�อของมนษุย์เพิ�มข่ �น 

หลกัปฏิิบัตั่ิข้อที� 1 ขององค์การอนามยัโลก กำาหนดให้มีการยิน 
ยอมจีากผู้บัริจีาคอวยัวะให้นำาอวยัวะออกจีากร่างกายเพื�อวตั่ถปุระ 
สังค์ในการปลกูถ่าย หลกัปฏิิบัตั่ข้ิอที� 10 กำาหนดให้มีการสับืัทวนแหลง่ 
ที�มาของอวยัวะที�ปลกูถ่าย หลกัปฏิิบัตั่ิข้อที� 11 กำาหนดวา่กิจีกรรม 
การบัริจีาคต้่องโปร่งใสัและเปิดให้ต่รวจีสัอบัข้อเทจ็ีจีริง 

“งานด้านการสัง่เสัริมการเคารพสัทิธิีมนษุยช้นไมใ่ช้เ่พียง หรือแม้ 
กระทั�งงานของรัฐบัาลฝ่ั่ายเดียวเป็นหลกั หากแต่เ่ป็นงาน ของบัคุคล 
ในทกุ ๆ ที� ซึ่่�งสัทิธิีมนษุยช้นเป็นของคนเหลา่นั �น การสังัหารผู้บัริสัทุธิี� 
ในจีีนเพื�อนำาอวยัวะไปใช้้เป็นเรื�องโหดร้าย ซึ่่�งเราทกุคนต้่องเป็นกงัวล” 
นายมาทสัั นายคีลเกอร์ และนายกทัมานน์เขียน

ในงานวิจียัดงักลา่ว นกัวิจียัทั �งสัามระบัถุง่ผู้ รับัการปลกูถ่ายซึ่่�
งมาทราบัในภายหลงัวา่ผู้บัริจีาคของต่นเสัียชี้วิต่ระหวา่งขั �นต่อน 
การนำาอวยัวะออก และแสัดงอาการต่กใจีเกี�ยวกบััความโหดร้ายของ 
การบังัคบััต่ดัอวยัวะ “ฉนัต่กต่ะลง่เมื�อได้ยินถง่แหลง่ที�มาของอวยัวะ
ต่า่ง ๆ ฉนัเสัียใจีมากที�ต่วัเองมีสัว่นร่วมในเรื�องโหดร้ายนั �น” นางจ้ีวง 
โร่วโหร่ว ช้าวไต้่หวนั ผู้ ได้รับัการปลกูถ่ายไต่ใหมใ่นจีีนกลา่วใน 
สัารคดี ก็ารับงัคบัตดัอิวยัวะมนษุย์ ต่ามรายงานของ ดิเอิพเพิก็ไทมส์์ 
“ฉนัอยากจีะเลา่เรื�องราวของฉนัให้คนอื�นได้รับัรู้” 

นายโฮกามรูะ เคน็อิชิ้โระ ผู้ ป่วยช้าวญี�ปุ่ น ต่กใจีเมื�อได้รู้วา่การ 
ได้รับัไต่ใหมเ่ป็นเรื�องงา่ยเพียงใด สับิัวนัหลงัจีากที�พดูคยุกบัันายหน้า 
ช้าวญี�ปุ่ นในจีีน นายโฮกามรูะก็เข้ารับัการผา่ต่ดัที�เมืองเซีึ่�ยงไฮ้กบัั  
แพทย์ที�เพิ�งต่รวจีร่างกายของต่นในขั �นต่อนเมื�อช้ว่งเช้้า

“เป็นขั �นต่อนที�รวดเร็วมากจีนผมกลวั” นายโฮกามรูะกลา่ว 
ต่ามรายงานของ ดิเอิพเพิก็ไทมส์์

คา่ใช้้จีา่ยในการปลกูถ่ายไต่ของนายโฮกามรูะ อยูที่� 80,000 
ดอลลาร์สัหรัฐ (ประมาณ 2.4 ล้านบัาท)

บัอ่ยครั �งที�ผู้คนเดนิทางไปยงัจีีนเป็นกลุม่เพื�อรับัการปลกูถ่าย 

อวยัวะ เช้น่ เมื�อ พ.ศ. 2544 นายหน้ารายหน่�งเต่รียมการให้ผู้ ป่วย 
เก้ารายจีากเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ เดนิทางไปยงัโรงพยาบัาลไท ่
ผิงเพื�อรับัขั �นต่อนการปลกูถ่าย โดยแพทย์ทำาการปลกูถ่ายอวยัวะให้
กบััผู้ ป่วยทั �งหมดเก้ารายเสัร็จีภายในสัองวนั ต่ามที�ระบัใุนรายงาน 
“การเก็บัเกี�ยวนองเลือด/การสังัหารอยา่งทารุณ”

ในอีกกรณี ผู้ ป่วยเจ็ีดรายเดินทางจีากฮอ่งกงไปยงัจีีนเพื�อปลกู 
ถ่ายไต่ แพทย์ลงมือปลกูถ่ายให้ผู้ ป่วยทั �งหมดภายในวนัเดียวและให้ผู้
ป่วยกลบัับ้ัานหลงัจีากนั �นหน่�งสัปัดาห์ต่ามที�รายงานระบัุ

“เมื�อคำานง่ถง่ปริมาณของการปลกูถ่าย โรงพยาบัาลแต่ล่ะแหง่ 
แพทย์แต่ล่ะคนในจีีน นบััวา่เป็นภารกิจีที�ใหญ่โต่ทีเดียว มีโรงพยา  
บัาลเกือบัเก้าร้อยแหง่และบัคุลากรทางการแพทย์ระหวา่งเก้าพนั  
ถง่หน่�งหมื�นคนที�มีสัว่นร่วมในการปลกูถ่าย นอกจีากนี � การปกปิดไม ่
ได้เป็นปรากฏิการณ์โดยรวมระดบััช้าต่ขิองจีีนเทา่นั �น แต่ก่ลบัั 
เกิดข่ �นในระดบััแพทย์และโรงพยาบัาลด้วย” นายมาทสัั นายคีลเกอร์ 
และนายกทัมานน์ระบั ุ“อยา่งไรก็ต่าม มีภารกิจีหน่�งที�ต้่องดำาเนินการ 
เพื�อให้ทราบัต่วัเลขจีำานวนการปลกูถ่ายที�แท้จีริง”

หลายประเทศได้ทำาการไต่ส่ัวนเกี�ยวกบััการบังัคบััต่ดัอวยัวะของ 
พรรคคอมมิวนิสัต์่จีีน สัเปน อิต่าลี และอิสัราเอลเป็นหน่�งในประเทศ
ที�สัั�งห้ามพลเมืองของต่นเดนิทางไปต่า่งประเทศเพื�อปลกูถ่ายอวยัวะ

การที�จีีนไมมี่คำาต่อบัอยา่งเป็นทางการหรือไมไ่ด้แสัดงหลกัฐาน 
ใด ๆ เพื�อปฏิิเสัธีถง่เรื�องดงักลา่ว ทำาให้คณะต่ลุาการอิสัระเพื�อไต่ ่
สัวนการผา่ต่ดัอวยัวะโดยไมไ่ด้รับัการยินยอมจีากนกัโทษทางความ 

นายเดืวดิื มาทัสั ผู้้�ร�วมเขียีนรายงานเกี�ยวกบัการบังคบัตดัือวยัวะในจนี กลุ่�าวเกี�ยว 
กบังานวจิยัขีองตวัเองในการประช่มทัี�ฮุ�องกง  เอเอฟิพี/เก็ต่ตี่ �อิมเมจี

— นายเดวิด ม่าทัี่ส นายเดวิด คีลเกอร์ และนายอีธาน กัที่ม่านน์ ผู�เขียน "การเก็บั่เก่ียวนองเลือด/การสังหารอย่างที่ารุณ"

งานด�านการส่งเสริม่การเคารพสิที่ธิม่นุษยชื่นไม่่ใช่ื่เพียง หรือแม่�กระท่ัี่งงาน 
ของรัฐบั่าลฝ่่ายเดียวเปน็หลัก หากแต่เปน็งานของบุั่คคลในทุี่ก ๆ ท่ีี่ ซ่่ึ่งสิที่ธิ
ม่นุษยชื่นเปน็ของคนเหล่านัน้"
“
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คดิในจีีน ออกคำาพิพากษาระหวา่งคดีต่อ่พรรคคอมมิวนิสัต์่จีีน  
โดยประณามรัฐบัาลจีีนเกี�ยวกบััการผา่ต่ดัอวยัวะอยา่งผิดกฎหมาย 
จีากบัญัชี้และ รายงานของพยานที�ได้รับัการต่รวจีสัอบัแล้ว

ข้อความจีากคำาพิพากษาระหวา่งคดีที�ตี่พิมพ์โดยคณะต่ลุาการ 
เมื�อเดือนธีนัวาคม พ.ศ. 2561 ระบัวุา่ “สัมาชิ้กของคณะต่ลุาการทั �ง 
หมดมีความมั�นใจีอยา่งเป็นเอกฉนัท์และแนน่อนวา่ปราศจีากข้อสัง
สัยั วา่ในจีีนมีการฟ้ิองร้องเกี�ยวกบััการผา่ต่ดัอวยัวะโดยไมไ่ด้รับัการ 
ยินยอมจีากนกัโทษทางความคดิมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยมีผู้  
เคราะห์ร้ายจีำานวนมากเข้ามาเกี�ยวข้อง” โดยคำาพิพากษาถง่ที�สัดุ 
คาดวา่จีะออกในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562

“เราจีะแจีกแจีงรายละเอียดข้อค้นพบัในคำาพิพากษาถง่ที�สัดุ วา่
การฟ้ิองร้องนี �เป็นอาช้ญากรรมระหวา่งประเทศหรือไม ่ซึ่่�งหากเป็น 
แล้วผู้ใดเป็นผู้กระทำา รวมทั �งรายละเอียดเกี�ยวกบััระยะเวลาและจีำา
นวนผู้ เคราะห์ร้าย คำาพิพากษาถง่ที�สัดุนี �จีะได้มาจีากการวิเคราะห์ 
หลกัฐานที�มีอยูแ่ละหลกัฐานอื�น ๆ ที�ยงัรอการเปิดเผยและคำาปร่กษา
ด้านกฎหมายที�ยงัรอการได้มา” ต่ามที�ระบัใุนคำาพิพากษาระหวา่งคดี 
“แต่ข่อยำ �าวา่ หลกัฐานที�ได้รับัในปัจีจีบุันัปราศจีากข้อสังสัยัวา่การบังั
คบััต่ดัอวยัวะเกิดข่ �นในระดบััที�เป็นรูปธีรรม โดยการสันบััสันนุจีากรัฐ
หรือได้รับัอนมุตั่ิจีากภาคองค์กรและบัคุคล”

คณะต่ลุาการเน้นยำ �าวา่ข้อสัรุปที�กลา่วมาเกิดจีากหลกัฐาน  
หากมีหลกัฐานในภายหลงัจีากแพทย์ นกัวิช้าการหรือเจ้ีาหน้าที�รัฐ 
บัาลจีีน คณะต่ลุาการกลา่ววา่หลกัฐานดงักลา่วจีะมีนำ �าหนกัเทียบัเทา่ 
กบััหลกัฐานอื�น ๆ ที�มีอยูใ่นการพิจีารณาคดีระหวา่งการไต่ส่ัวนปกต่ิ

“เราต้่องคำานง่ด้วยวา่บัญัชี้ที�ซึ่ำ �ากนัในรายงานการบังัคบััต่ดั 

อวยัวะในจีีน แม้กระทั�งรายงานที�แต่ะประเดน็ที�อาจีผิดกฎหมาย 
เทา่ที�ทราบัจีนถง่ต่อนนี � ไมมี่ผลกระทบัใด ๆ หรือไมมี่ผลกระทบัมาก 
ต่อ่การฟ้ิองร้องเกี�ยวกบััการปลกูถ่ายในจีีน” คณะต่ลุาการกลา่ว 
“เป็นไปได้วา่ข้อค้นพบัที�ช้ดัเจีน และแนน่อนโดยปราศจีากข้อสังสัยั 
ที�เราจีดัทำาเกี�ยวกบััการบังัคบััต่ดัอวยัวะโดยไมไ่ด้รับัการยินยอม 
แม้จีะไมใ่ช้ด้่วยต่วัข้อค้นพบัเอง และในขั �นต่อนนี �ที�เป็นข้อค้นพบั 
ความรับัผิดทางอาช้ญากรรมระหวา่งประเทศ จีะสัง่ผลกระทบั  
โดยต่รงต่อ่จีีนหรือต่อ่ผู้ ที�จีีนมีปฏิิสัมัพนัธ์ี เมื�อต่ระหนกัถง่คำา 
พิพากษาหรือการ ฟ้ิองร้องอื�น ๆ ในจีีนเกี�ยวกบััการบังัคบััต่ดัอวยัวะ 
โดยไมไ่ด้รับัการยินยอม ผู้คนเหลา่นั �นควรทบัทวนการสันบััสันนุ 
ต่า่ง ๆ ที�ต่นมอบัให้โดยการมีสัว่นร่วมกบััจีีน”

ในขณะเดียวกนั ผู้ เขียนรายงานเรื�อง “การเก็บัเกี�ยวนองเลือด/
การสังัหารอยา่งทารุณ” ก็มีความพยายามอีกประการหน่�งที�จีะทำา 
ให้การฟ้ิองร้องจีีนซึ่่�งครั �งหน่�งเคยเป็นความลบััได้รับัการเปิดเผย 
อยา่งต่อ่เนื�อง โดยขอให้ผู้ใดก็ต่ามที�มีความรู้เพิ�มเต่มิเกี�ยวกบัั  
เทคนิคการบังัคบััต่ดัอวยัวะของจีีนแบัง่ปันข้อมลูนั �นโดยไมต้่่อง 
เปิดเผยชื้�อหากจีำาเป็น โดยต่ดิต่อ่กบัั ChinaOrganHarvest.org 
ทั �งเป็นภาษาจีีนและองักฤษ ในหวัข้อ แพทย์ที�ต่อ่ต้่านการบังัคบัั
ต่ดัอวยัวะโดยไมไ่ด้รับัการยินยอม หรือ EndOrganPillaging.org 
เป็นภาษาองักฤษ  o

สมาชิกฝ้� าหลุ่่นกงสาธิีตกระบวนการบังคบัตดัือวยัวะ ขีณะทัำาการประทั�วงขี�อกลุ่�าวหาทัี�พีรรค

คอมมวินิสต์จนีฟิ� องร�อง  ดแิอสัโซึ่ซึ่เิอทเต่ด็ เพรสั
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ความทะเยอทะย
านในอาร์์กติิก

สาธารณรัฐประชาชนจีนีเปิดตัวัเสวหลง 2 ซ่ึ่�งเป็นเรือฝ่่านำ�าแข็ง็ข็ั�วโลก

ที่ี�ต่ัอข็่�นในประเที่ศเป็นครั�งแรก ที่ี�อ่่ต่ัอเรือในเซีึ่�ยงไฮ้้เมื่ื�อเดอืนกนัยายน 

พ.ศ. 2561  รอยเตอร์
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ภมิูภาคอาร์กต่กิกลายเป็นพื �นสัำาคญัที�ได้
รับัความสันใจีจีากทั�วโลก การค้นหาเส้ัน
ทางที�สัั �นกวา่จีากแอต่แลนต่กิไปยงัเอเชี้ย 
เป็นความใฝ่ั่ฝัั่นและการแสัวงหาอำานาจี 
ทางทะเลมาหลายศต่วรรษ นำ �าแข็งอาร์ต่ิ
กที�ละลายลงเพิ�มความเป็นไปได้ในการ 
ประหยดัเวลาเดินเรือหลายวนั และหลาย
พนักิโลเมต่รระหวา่งกลุม่การค้ารายใหญ่ 
นำ �า แข็งที�ลดลง สัง่ผลให้ปริมาณการจีรา 
จีรทางทะเลในภมิูภาคแหง่นี �เพิ�มข่ �น และ
มีโอกาสัจีะเปิดเส้ันทางข้ามอาร์กต่กิสัอง 
เส้ันทาง คือเส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือ 
และเส้ันทางเดนิเรือทางต่ะวนัต่กเฉียง 
เหนือ การเพิ�มข่ �นของการขนสัง่นี �มีโอกาสั 
สัร้างความขดัแย้งที�เป็นไปได้ระหวา่งประ 
เทศต่า่ง ๆ 

เส้ันทางเดนิเรือทางต่ะวนัต่กเฉียง 
เหนืออาจีไมม่ั�นคง ดงันั �น จีง่ไมใ่ช้ต่่วั 
เลือกที�ใช้้การได้สัำาหรับัการขนสัง่เชิ้ง
พาณิช้ย์ผา่นภมิูภาคอาร์กต่กิ ซึ่่�งได้รับั
การนิยามวา่เป็นพื �นที�ภายในวงกลม
อาร์กต่ิก ประมาณเส้ันละต่จิีดูที� 66.5 
องศาเหนือของเส้ันศนูย์สัตู่ร ภมิูภาค  
อาร์กต่ิกประกอบัด้วยแอง่มหาสัมทุร 
อาร์กต่ิกและสัว่นเหนือของนอร์เวย์ 
สัวีเดน ฟิินแลนด์ รัสัเซีึ่ย แคนาดา  
กรีนแลนด์และรัฐอะแลสักาของสัหรัฐ 
อเมริกา เส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือ  
นำ �าแข็งน้อยกวา่เส้ันทางเดนิเรือทางต่ะวนั 
ต่กเฉียงเหนือมาก และรัสัเซีึ่ยได้เดนิเรือ
ในนา่นนำ �าเหลา่นี �มาต่ั �งแต่ช่้ว่งทศวรรษ 
1930 (พ.ศ. 2473 - 2482) เส้ันทางเดนิ  
เรือในทะเลเหนือจีะลอ่งไปต่ามช้ายฝัั่�งรัสั 
เซีึ่ย ดงันั �น รัสัเซีึ่ยจีง่อ้างวา่ เส้ันทางเดนิ 
เรือในทะเลเหนือเป็นสัว่นหน่�งของนา่น 
นำ �าในอาณาเขต่ของรัสัเซีึ่ย รัสัเซีึ่ยนิยาม 

สาธาร์ณรั์ฐ  
ปร์ะชาชนจีีนกำาลััง
เดิิมพัันการ์อ้าง 
สิทธ์ิอันมิชอบต่ิอ
ภููมิภูาคขัั้�วโลัก
น.อ.	โจเซิฟิ	เอ.	มุสซิาเช่ิย	จเ้น่ยร์
กองทพัอากาศสัหรัฐฯ



28 IPD FORUMFORUM

เส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือวา่เป็น “นา่นนำ �าสัายประวตั่ศิาสัต่ร์” หรื
อนา่นนำ �าซึ่่�งรัฐได้ใช้้อำานาจีอธิีปไต่ยในอดีต่ เมื�อ พ.ศ. 2507 และ พ.ศ. 
2529 สัหรัฐอเมริกาสัง่เรือสัำารวจีไปต่ามเส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือ  
อนัเป็นการกระทำาที�ได้รับัอนญุาต่ภายใต้่กฎหมายทางทะเลซึ่่�งเป็นที� 
ยอมรับัในระดบััสัากล และเรือสัหรัฐฯ ถกูกองทพัเรือโซึ่เวียต่แลน่ขวาง 
เส้ันทางข้างหน้า ต่ามรายงานการวิเคราะห์ของวิทยาลยัการทพัอากาศ
สัหรัฐฯ เมื�อ พ.ศ. 2555 

ภยัคกุคามดงักลา่วต่อ่สัิ�งที�เรียกวา่ประช้าคมโลกเป็นข้อกงัวล  
หลกั สัำาหรับัหลายประเทศที�ไมใ่ช้แ่คใ่นเขต่อาร์กต่ิกเทา่นั �น แต่ก่บััทกุ 
ประเทศที�ต้่องการใช้้สัทิธิีในการเดนิเรือและดำาเนินการในนา่นนำ �าสัา 
กลซึ่่�งปราศจีากการบีับับังัคบัั เมื�อ พ.ศ. 2559 ในเอกสัารสัภาพแวดล้อม 
การปฏิิบัตั่กิารร่วม พ.ศ. 2578 เสันาธิีการร่วมกองทพับักสัหรัฐฯ ระบัุ
วา่ประช้าคมโลกที�เปิดกว้างและเข้าถง่ได้เป็นเสัาหลกัของเศรษฐกิจี 
ระหวา่งประเทศในปัจีจีบุันั และสัง่เสัริมอำานาจีของรัฐซึ่่�งใช้้นา่นนำ �าดงั 
กลา่วในการดำาเนินการเชิ้งพาณิช้ย์ การขนสัง่ การศก่ษาทางวิทยา 
ศาสัต่ร์ หรือการเฝ้ั่าระวงัทางทหาร และการรักษาบัทบัาทเอกสัาร 
ฉบับัันี �คาดการณ์วา่ใน พ.ศ.2578 ประเทศต่า่ง ๆ จีะค้นพบัวา่มีการ 
ท้าทายในสัว่นต่า่ง ๆ ของประช้าคมโลก เนื�องจีากรัฐและผู้ มีบัทบัาทที� 
ไมใ่ช้รั่ฐบัางรายอ้างกฎและบัรรทดัฐานของต่นภายในนา่นนำ �าเหลา่นั �น 
โดยเฉพาะบัางรัฐที�คาดวา่จีะเริ�มบังัคบััใช้้การตี่ความพฤต่ิกรรมที�ยอม  
รับัได้ในพื �นที�ร่วมทางอากาศและทางทะเลของต่นเอง โดยเฉพาะ  
อยา่ง ยิ�งในช้อ่งแคบัเชิ้งยทุธีศาสัต่ร์ทางทะเลที�อยูใ่กล้กนั เอกสัาร 
ดงักลา่วระบัวุา่ นา่หวาดกลวัวา่รัฐเหลา่นี �จีะพยายามขยายอำานาจี  
ควบัคมุทางการปกครองเหนือกิจีกรรมเชิ้งพาณิช้ย์ โดยเปลี�ยน 
เป็นพื �นที�ไหลท่วีป และเขต่เศรษฐกิจีพิเศษของต่น โดยมียทุโธีปกรณ์  
เพื�อปราบัปรามศตั่รูทางทะเลที�มีศกัยภาพและมีจีำานวนมากรวมทั �งขีด 
ความสัามารถด้านการรบัเป็นกำาลงัหนนุ

ผลัปร์ะโยชน์ทางเศร์ษฐกิจีขั้องจีีน
ช้อ่งแคบัเบัริงเป็นหน่�งในแปดช้อ่งแคบัทางทะเลสัากล ไมว่า่เรือจีะเดนิ 
ทางผา่นเส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือหรือเส้ันทางเดนิเรือทางต่ะวนัต่ก
เฉียงเหนือ ทกุลำาต้่องแลน่ผา่นจีดุยทุธีศาสัต่ร์สัำาคญันี � (ดทีู�ภาพแทรก: 
“นำ �าแข็งที�ละลายเปลี�ยนแปลงโลก”)

เสัรีภาพของการเดนิเรือเป็นสัิ�งสัำาคญัในการขนสัง่เชิ้งพาณิช้ย์ การ 
ใช้้ประโยช้น์จีากอาร์กต่กิที�เพิ�มข่ �น โดยเฉพาะเส้ันทางเดนิเรือในทะเล 
เหนือในอนาคต่อนัใกล้ เป็นที�กงัวลและเป็นที�สันใจีจีากหลายประเทศ 
เพราะอาจีก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงด้านการขนสัง่ การจีดัสัง่สันิค้า  
จีากยโุรปไปยงัเอเชี้ยผา่นเส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือเร็วกวา่การใช้้ 
เส้ันทางขนสัง่เดมิถง่ร้อยละ 40 ซึ่่�งสัามารถลดต้่นทนุเชื้ �อเพลงิได้มาก 
และช้ว่ยให้สันิค้าเข้าถง่ต่ลาดได้โดยใช้้เวลาเพียงหน่�งในสัามจีากปกต่ิ

ผู้สัง่ออกรายใหญ่ของเอเชี้ยกำาลงัมุง่เป้าไปที�ทางเหนือ แต่ไ่มมี่  
ใครที�จีะมีความต่ั �งใจีแรงกล้าไปมากกวา่จีีน จีีนพ่�งพาการขนสัง่ระหวา่ง 
ประเทศอยา่งมากสัำาหรับัการพฒันาเศรษฐกิจี กวา่ร้อยละ 46 ของ 
ผลติ่ภณัฑ์์มวลรวมในประเทศข่ �นอยูก่นัการสัง่ออก ต่ามรายงาน 
พ.ศ. 2555 ในวารสัารอิินเตอิร์ัเนชั�นแนลแอิฟิแฟิร์ั เจ้ีาหน้าที�สัหรัฐฯ 
และนกัวิช้าการหลายรายสังสัยัวา่ ผลประโยช้น์ของจีีนที�มีต่อ่ อาร์กต่กิ 
คือการใช้้อิทธิีพลเพื�อเพิ�มอำานาจีในภมิูภาค ผา่นความร่วมมือกบััประ  

เทศในอาร์กต่กิและการมีบัทบัาทในภมิูภาคดงักลา่ว ซึ่่�งไมเ่พียง 
มีผลประ โยช้น์ในทางเศรษฐกิจี แต่ย่งัรวมถง่ด้านความมั�งคงด้วย 

จีีนได้ดำาเนินการเชิ้งรุกเพื�อสัร้างความสัมัพนัธ์ีเชิ้งยทุธีศาสัต่ร์  
ในภมิูภาคนี �ผา่นความพยายามเชิ้งพาณิช้ย์ในการยกระดบััผล 
ประโยช้น์ทางเศรษฐกิจี และยงัสัร้างการมีบัทบัาทในภมิูภาคดงัที�
คณะกรรมการที�ปร่กษาด้านความมั�นคงระหวา่งประเทศระบัไุว้ใน 
“รายงานเกี�ยวกบัันโยบัายอาร์กต่กิ” พ. ศ. 2559 ประเทศที�จีีนประสับั 
ความสัำาเร็จีในการสัร้างความสัมัพนัธ์ีด้วยมากที�สัดุคือไอซ์ึ่แลนด์ 
ซึ่่�งเป็น สัมาชิ้กองค์การนาโต่และสัหภาพยโุรป จีีนมีบัทบัาททางการทตู่ 
อยา่งมากในไอซ์ึ่แลนด์และมีสัถานเอกอคัรราช้ทตู่ที�ใหญ่ที�สัดุในเมือง 
หลวงเรคยาวิก บัทบัาทนี �ช้ว่ยให้จีีนทำาข้อต่กลงการค้าเสัรีกบััไอซ์ึ่แลนด์ 
ซึ่่�งเป็นครั �งแรกระหวา่งจีีนกบััประเทศในยโุรป ต่ามรายงาน พ.ศ. 2558 
ใน โพลาร์ัเรัคคอิร์ัด ซึ่่�งเป็นวารสัารวิช้าการแบับัพิช้ญพิจีารณ์ 

ในช้ว่งทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) จีีนเริ�มดำาเนิน 
การวิจียัอาร์กต่กิ ใน พ.ศ. 2547 จีีนจีดัต่ั �งสัถานีวิจียัถาวรที�นีย์อเลซึ่นุใน 
หมูเ่กาะสัวาลบัาร์ดของนอร์เวย์ จีีนพยายามรักษาฐานที�มั�นนี �ให้มั�นคงโ
ดยเสันอให้มหาเศรษฐีจีีนซืึ่ �อที�ดนิ 218 ต่ารางกิโลเมต่รในสัวาลบัาร์ด  
รัฐบัาลนอร์เวย์มองวา่นี�เป็นการเคลื�อนไหวเชิ้งยทุธีศาสัต่ร์ของจีีน  
และหยดุการดำาเนินการนี �โดยการซืึ่ �อทรัพย์สันิดงักลา่วเพื�อเข้า 
ควบัคมุการพฒันาในพื �นที�ยทุธีศาสัต่ร์สัำาคญัแหง่นี �อยา่งเต่ม็ที� 
ต่ามรายงานของหนงัสัือพิมพ์ออนไลน์ เดอะบัาเรนท์ ออปเซึ่อเวอร์ 
เมื�อเดือนต่ลุาคม พ.ศ. 2559

จีีนเสันอต่วัเป็นสัมาชิ้กถาวรของสัภาอาร์กต่ิกและอ้างวา่ต่นเป็น 
“รัฐใกล้อาร์กต่กิ” เมื�อประมาณ พ.ศ. 2536 จีีนได้ซืึ่ �อเรือฝ่ั่านำ �าแข็งเสัวี�ย
หลง ซึ่่�งทำาให้จีีนมีความสัามารถในการปฏิิบัตั่กิารในอาร์กต่ิกสังู และใน 
พ.ศ. 2559 จีีนได้สัร้างและเปิดต่วัหา่ยปิง 722 เรือฝ่ั่านำ �าแข็งลำาที�สัอง
ที�มีขีดความสัามารถให้เฮลคิอปเต่อร์ลงจีอดได้ ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2561 จีีนเปิดต่วัเรือฝ่ั่านำ �าแข็งเสัวี�ยหลง 2 ลำาแรกที�ต่อ่ข่ �นในประเทศใน
อูต่่อ่เรือที�เซีึ่�ยงไฮ้ ในขณะเดียวกนั จีีนได้มอบัหมายให้หา่ยปิง 722 ประ
จีำาการที�กองเรือเหนือของกองทพัเรือจีีนด้วย ต่ามรายงานของนิต่ยสัาร 
ป็อิปปล้าร์ัแมคคานิก็ส์์  ซึ่่�งสัอดคล้องกบััยทุธีศาสัต่ร์ของจีีนที�ระบัุ
ไว้ในสัมดุปกขาวของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ในการเปลี�ยน 
จีากการป้องกนัช้ายฝัั่�งเป็นการป้องกนัโพ้นทะเล ใน พ.ศ. 2553 
พลเรือต่รีช้าวจีีนนายหน่�งกลา่ววา่ “ด้วยผลประโยช้น์ทางเศรษฐกิจี 
ของประเทศที�ขยายต่วัข่ �น กองทพัเรือจีง่ต้่องการปกป้องเส้ันทางการ 
คมนาคมของประเทศและความปลอดภยัของเส้ันทางเดนิเรือทางทะ
เลที�สัำาคญัของเราให้ดียิ�งข่ �น” จีากรายงานในฤดใูบัไม้ผล ิพ.ศ. 2556 
ใน นาวลัวอิร์ัคอิลเลจร้ัวิว ยทุธีศาสัต่ร์อาร์กต่กิของจีีนเน้นความร่วมมือ 
มากกวา่การเผชิ้ญหน้าเพื�อหลีกเลี�ยงมาต่รการต่อบัโต้่จีากรัฐช้ายฝัั่�ง 
อาร์กต่กิ อยา่งไรก็ต่าม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 พล.ร.ต่. หยิ�น จีวั 
ช้าวจีีนประกาศวา่ “อาร์กต่กิเป็นของผู้คนทั�วโลก และไมมี่ประเทศใดมี 
อำานาจีอธิีปไต่ยเหนืออาร์กต่กิ” นี�เป็นการบัอกใบ้ัให้ประเทศช้ายฝัั่�งอาร์
กต่กิรู้วา่ ไมค่วรพยายามที�จีะปิดกั �นเส้ันทางทางทะเลของอาร์กต่กิไว้

ความทะเยอทะยานขั้องจีีน 
ใน พ.ศ. 2558 กองทพัจีีนปรากฏิต่วัข่ �นในอาร์กต่กิ จีีนได้แลน่เรือของ 
กองทพัเรือกองทพัปลดปลอ่ยประช้าช้นจีีนจีำานวนห้าลำาในทะเลเบั
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จนีสร�างสถูานีวจิยั 

(ภูาพีระหว�างการก�อสร�างใน พี.ศ. 

2559) ในคาร์โฮุลุ่ ประเทัศไอซ์แลุ่นด์ื 

ในฐานะส�วนหน่�งขีองย่ทัธีศาสตร์ 

การสร�างบทับาทัในอาร์กตกิ

ดแิอสัโซึ่ซึ่เิอทเต่ด็ เพรสั
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ริงเป็นครั �งแรกในประวตั่ศิาสัต่ร์ และในระหวา่งการเยือนอะแลสักา 
ของนายบัารัค โอบัามา ประธีานาธิีบัดีสัหรัฐฯ คนก่อนหน้า โดย  
เรือดงักลา่วเข้าสัูน่า่นนำ �าอาณาเขต่ของสัหรัฐฯ นอกช้ายฝัั่�งอะแลสักา 
เข้ามาในระยะ 12 ไมล์ทะเลจีากแนวช้ายฝัั่�ง เรือของจีีนทำาการลาด  
ต่ระเวนด้วยเสัรีภาพในการเดินเรือต่ามอนสุัญัญาสัหประช้า 
ช้าต่ิวา่ด้วยกฎหมายทะเลสัำาหรับัการเดนิเรือผา่นโดยสัจุีริต่ใจี 
ซึ่่�งไมจ่ีำาเป็นต้่องแจ้ีงเตื่อนและ กองทพัปลดปลอ่ยประช้าช้นจีีนก็ไม ่
ได้แจ้ีงเตื่อนให้รัฐช้ายฝัั่�งทราบั ต่ามรายงานของซีึ่เอน็เอน็ 

ซึ่่�งเป็นสัญัญาณที�ช้ดัเจีนต่อ่สัหรัฐฯ และประเทศช้ายฝัั่�งอาร์ก  
ต่กิทกุประเทศวา่ จีีนสัามารถและจีะจีดัต่ั �งกองทพัเพื�อปกป้องเส้ัน 
ทางทางทะเลอาร์กต่ิกและผลประโยช้น์ทางเศรษฐกิจีของจีีน เรือ 
ของจีีนอยูใ่นบัริเวณช้อ่งแคบัเบัริง ซึ่่�งเป็นช้อ่งทางที�ทำาให้จีีนและ 
ประเทศเอเชี้ยอื�น ๆ ทั �งหมดเข้าถง่อาร์กต่กิ จีดุบังัคบััทางทะเลนี �เป็น  
จีดุบัรรจีบัของเส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือและเส้ันทางเดนิเรือทาง 
ต่ะวนัต่กเฉียงเหนือ และเป็นจีดุผา่นที�เรือขนสัง่พลงังานและการค้าทั �ง
หมดต้่องผา่นเพื�อไปยงัอาร์กต่กิ การปรากฏิบัทบัาทของจีีนแสัดงให้  
เหน็วา่จีีนมีความสัามารถในการเข้าถง่ทางทะเลเพื�อปกป้องพื �นที�ดงั 
กลา่ว ด้วยกองทพั

สัหรัฐฯ ไมมี่บัทบัาททางทหารที�สัำาคญัภายในหรือรอบัช้อ่ง  
แคบัเบัริง นอกจีากนี � พล.ร.อ. พอล เอฟิ. ซึ่คูนุฟิต์่ผู้บัญัช้าการ 
หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ กลา่ววา่จีีนวางต่ำาแหนง่เรือวิจียัด้านนอกขีด 
จีำากดัทางทะเล 200 ไมล์จีากเขต่เศรษฐกิจีพิเศษของสัหรัฐฯ ในพื �นที�
ที�อาจีอ้างวา่เป็นขีดจีำากดัของแนวไหลท่วีปของทวีป ต่ามที� พล.ร.อ. 
ซึ่คูนุฟิต์่ระบั ุจีากการลาดต่ระเวนต่ามเสัรีภาพในการเดินเรือในอะ 
แลสักา แสัดงให้เหน็วา่จีีนมีจีดุยืนที�ได้เปรียบัทางยทุธีศาสัต่ร์ในการ 

สัร้างความกดดนัให้กบััสัหรัฐฯ ในกรณีที�เกิดการเผชิ้ญหน้า  
จีีนอาจีทำาการเคลื�อนไหวในเชิ้งยทุธีศาสัต่ร์บัริเวณช้อ่งแคบัเบัริง 
หรือที�บัางคนในต่อนนี �เรียกวา่ “ประต่เูบัริง”

การ์ใช�อำานาจีรุ์กไปยังเป� าหมาย
เป็นครั �งแรกที�จีีนเข้าร่วมในการฝ่ั่กซ้ึ่อมภายใต้่รหสััวอสัต่อค พ.ศ. 
2561 ของรัสัเซีึ่ย ซึ่่�งมีบัคุลากรเกือบั 300,000 คนของรัสัเซีึ่ยเข้าร่วม 
จีีนสัง่กำาลงัพล 3,200 นาย ยานพาหนะและอปุกรณ์ทางทหาร 1,000 
ชิ้ �น ต่ลอดจีนอากาศยานปีกต่ร่งและปีกหมนุ 30 ลำาเข้าร่วม การฝ่ั่ก  
ครั �งนี �มีการขนสัง่เรือของกองทพัเรือรัสัเซีึ่ยผา่นช้อ่งแคบั เบัริง และได้รับั
การออกแบับัมาเพื�อฝ่ั่กปฏิิบัตั่กิารป้องกนัดนิแดนทางต่ะวนัออกของ  
รัสัเซีึ่ยและเส้ันทางเดนิเรือในทะเลเหนือ จีีนต้่องการแสัดงให้  
เหน็วา่ต่นสัามารถต่อ่สัู้ในสังครามภาคพื �นดนิ และเป็นการ  
สัง่ข้อความที�ช้ดัเจีนถง่คูแ่ขง่และภมิูภาคนี �วา่กองทพัของ จีีน
สัามารถปฏิิบัตั่กิารในดนิแดนที�ไมคุ่้นเคยได้อยา่งไมย่ากเยน็ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในอาร์กต่กิ 

พล.ร.ต่. สัตี่ฟิ “เวบ็ั” โคห์เลอร์ ผู้อำานวยการฝ่ั่ายปฏิิบัตั่กิาร 
กองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ประจีำาภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิกระบัวุา่หาก 
จีะแขง่ขนัเพื�ออิทธิีพล ฝ่ั่ายใดฝ่ั่ายหน่�งจีะต้่องมีบัทบัาท องค์ 
ประกอบัสัำาคญัที�สัหรัฐฯ ขาดไปในภมิูภาคอาร์กต่กิคื บัทบัาทดงัที� 
แสัดงให้เหน็ไปก่อนหน้านี � มีประเทศช้ายฝัั่�งอาร์กต่กิอื�น ๆ และแม้ กระทั�ง
ประเทศที�ไมใ่ช้ป่ระเทศช้ายฝัั่�งอาร์กต่กิอยา่งจีีนมีบัทบัาทมั�นคงอยูแ่ล้ว 

แม้วา่สัหรัฐฯ ไมมี่ยทุโธีปกรณ์ถาวรอยูเ่หนือวงกลมอาร์กต่กิ  
แต่ห่นว่ยทหารของกองทพัอากาศและกองทพับักสัหรัฐฯ ที�อยูใ่น 
อะแลสักาก็เพิ�มขีดความสัามารถในการปฏิิบัตั่กิารในอาร์กต่กิ 

เรืือตรืวจการืณ์์ ดักัลาส มันัโรื ของหน่วยยามัฝัั่�งสหรัืฐฯ แล่นผ่่านธารืนำ�าแขง็ในอุทยานแห่งชาตเิกลเซีียร์ืเบย์ รัืฐอะแลสกา 

จ.ท. เทรนตันั เฮอร์ชีี/หนว่ยยามฝัั่�งสหรัฐฯ
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นอกจีากนี � หนว่ยนาวิกโยธิีนสัหรัฐฯ ยงัคงฝ่ั่กฝั่นขีดความสัามารถ
เกี�ยวกบััอาร์กต่กิในการฝ่ั่กร่วมกนั เช้น่ ไทรเดนต์่จีงัเช้อร์ของนาโต่ 
อาคารของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ที�อยูใ่กล้มหาสัมทุรอาร์กต่กิที�สัดุอยูใ่น 
เมืองโคดแิอค รัฐอะแลสักา กระทรวงกลาโหมสัหรัฐฯระบัใุนยทุธีศาสัต่ร์ 
อาร์กต่กิ พ.ศ. 2556 วา่จีะ “แสัวงหาแนวทางใหมที่�ต้่นทนุต่ำ�าและสัร้างผล 
กระทบัต่อ่โลกน้อย เพื�อบัรรลวุตั่ถปุระสังค์ในอาร์กต่กิ” 

กองทพัเรือสัหรัฐฯ ได้เขียนไว้ในแผนงานอาร์กต่กิประจีำา พ.ศ. 2557 
วา่กองทพัเรือสัหรัฐฯ จีะลงทนุต่ามเป้าหมายในขีดความสัามารถเกี�ยว
กบััอาร์กต่กิเพื�อป้องกนัความไมแ่นน่อนและปกป้องผลประโยช้น์ของ 
ประเทศที�ยั�งยืน ในยทุธีศาสัต่ร์อาร์กต่กิ พ.ศ. 2556 หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ 
ระบัวุา่สัหรัฐฯ ต้่องคดิและปฏิิบัตั่ติ่ามยทุธี ศาสัต่ร์ในภมิูภาคนี � โดยเน้น  
ยำ �าถง่ความสัำาคญัที�เพิ�มข่ �นของช้อ่งแคบัเบัริง การขาดความต่ระหนกัถง่ 
ขอบัเขต่ทางทะเลในภมิูภาคนี �ของสัหรัฐฯ ในปัจีจีบุันั ความจีำาเป็นที�จีะ  
ต้่องมีบัทบัาทเบืั �องหน้าเพื�อปกป้องอาณาเขต่และทรัพยากรของสัหรัฐฯ  
และเพื�อปกป้องเสัรีภาพในการเดนิเรือ ยทุธีศาสัต่ร์นี �ยืนยนัวา่การมีบัท 
บัาทบันฝัั่�งและในทะเลที�มีประสัทิธิีภาพจีะช้ว่ยให้กระทรวงกลาโหมทุม่ 
ทรัพยากรของสัหรัฐฯ ไปที�ความเสัี�ยงและภยัคกุคามสังูสัดุในภมิูภาค 
ปัจีจีบุันั บัทบัาทนี �ยงัคงไมเ่พียงพอเนื�องด้วยทา่เรือนำ �าลก่ที�อยูใ่กล้ที�สัดุ 
และสัถานีหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ อยูห่า่งออกไปประมาณ 1,600 กิโลเมต่ร 
ยทุธีศาสัต่ร์นี �เน้นความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานและการแก้ปัญหาร่วม 
ทั �งภาครัฐเพื�อสัร้างประสัทิธิีภาพในการทำางานและขจีดัความซึ่ำ �าซ้ึ่อน

โคร์งการ์ท่าเร์ือสหร์ัฐฯ 
การแก้ปัญหาที�ได้รับัการพิจีารณาว่าจีะต่่อต้่านความทะเยอทะยาน 
ของจีีนในอาร์กต่ิกคือการก่อสัร้างท่าเรือนำ �าลก่ในอาร์กต่ิก ซึ่่�งจีะต่อ

บัสันองต่่อความต่ั �งใจีในยทุธีศาสัต่ร์อาร์กต่ิกทั �งหมดที�กล่าวมาก่อน 
หน้านี � สัร้างการมีบัทบัาท และทำาให้มีโครงสัร้างพื �นฐานที�สัำาคญัที�สัา
มารถ ใช้้ร่วมกบััพนัธีมิต่รในอินโดแปซึ่ิฟิิก เพื�อให้มีบัทบัาทในช้่องบังั
คบััทางทะเลสัากลที�มีความสัำาคญันี � กองทหารช้่างกองทพับักสัหรัฐฯ 
ได้ศ่กษาแนวคิดในการสัร้างท่าเรือนำ �าลก่นี � เรือต่รวจีการณ์และเรือฝ่ั่า
นำ �าแข็งของหน่วยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ มีความยาว 10 ถ่ง 12 เมต่ร และเรือ
วิจียัขององค์การบัริหารสัมทุรศาสัต่ร์และบัรรยากาศแห่งช้าต่ิมีความ 
ยาว 4.5 ถ่ง 9.5 เมต่ร ด้วยเหต่นีุ � เรือประเภทนี �จี่งประจีำาการอยู่นอก
อาร์กต่ิก เมืองโนมในอะแลสักาเป็นผู้ ท้าชิ้งรายใหญ่ในการวิจียัของก
องทหารช้่างกองทพับักสัหรัฐฯ และถือเป็นหน่�งในสัองเมืองที�เหมาะ 
กบััการสัร้างท่าเรือที�สัดุ 

การศก่ษาของกองทหารช้า่งกองทพับักสัหรัฐฯ สัรุปได้วา่ทา่เรือประ 
เภทนี �สัามารถใช้้เป็นฐานปฏิิบัตั่กิารและเหมาะสัมที�สัดุเนื�องด้วยอยู ่
ใกล้กบััช้อ่งแคบัเบัริง ในฐานะสัถานที�ปฏิิบัตั่กิารแนวหน้า อาจีมีการนำา
กำาลงัยทุโธีปกรณ์ไปใช้้เมื�อกองทพัเรือสัหรัฐฯ และพนัธีมิต่รของสัหรัฐฯ 
ต้่องการ ทา่เรือดงักลา่วอาจีกลายเป็นฐานทพัถาวรสัำาหรับัเรือฝ่ั่านำ �า 
แข็ง ของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ เมืองโนมยงัมีสันามบันิที�เหมาะสัมที�สัา 
มารถปรับัปรุงเพื�อรองรับัปฏิิบัตั่กิารสัง่กำาลงัมายงัแนวหน้าของกองทพั
อากาศสัหรัฐฯ และอากาศยานพนัธีมิต่ร 

ซึ่่�งอาจีต่อ่ต้่านความทะเยอทะยานและบัทบัาทของจีีนด้วย
ความพยายามร่วมกนัของสัหรัฐฯ และพนัธีมิต่รในภมิูภาคอิน
โดแปซึ่ฟิิิก หากจีีนลงมือ ต่ามคำากลา่วของ พล.ร.อ. ฟิิลปิ เอสั. 
เดวิดสันั แหง่กองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก การ
พฒันาโครงสัร้างพื �นฐานที�สัำาคญันี �จีะช้ว่ยให้สัหรัฐฯ พนัธีมิต่ร 
และประเทศแนวร่วมสัามารถ “เอาช้นะได้โดยไมต้่่องสัู้”  o

ยานยกพลขึ้้�นบกเบาะอากาศขึ้องกองทัพัเรืือสหรัืฐฯ ขึ้้�นฝัั่�งในอลัวุุนด์์ ปรืะเทัศนอร์ืเวุย์ ในรืะหวุ่างการืฝ้ั่กซ้้อมไทัรืเด์นต์์จังัเชอร์ื พ.ศ. 2561  

กองบัญัชาการกองทัพัร่วมพนัธมิตรเนเปิิลส์์
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ความร�วมมอื

ดื�านการประมง
การต�อต�านการทัำาประมงทัี�ผู้ดิืกฎหมายเพีื�อเสริมสร�าง

ความมั�นคงทัางทัะเลุ่ แลุ่ะความยั�งยนืดื�านสิ�งแวดืลุ่�อม

ดร.	โรเบร์ิต	เอส.	โพัเมรอย,	จอห์น	อ่.	ปัาร์ก	แลิะ	จน่่า	กร่น

ภาพประกอบโดยฟอรัมั
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ารทำาประมงคือการใช้้ประโยช้น์จีากสัตั่ว์ป่าที�มากที�สัดุในโลก ผลติ่ 
ภณัฑ์์จีากการประมงเป็นอาหารที�มีการซืึ่ �อขายแพร่หลายมากที�สัดุของโ
ลก ซึ่่�งจีะมีการค้าขายในหมูป่ระเทศที�กำาลงัพฒันา การประมงและการ 
ค้าขายจีากการประมงให้งานและรายได้เป็นเงินสัดที�ประมาณคา่มิได้ 
สัร้างและขยายเศรษฐกิจีท้องถิ�น รวมถง่ทำาให้เกิดการแลกเปลี�ยนเงิน 
ต่ราต่า่งประเทศ แคใ่นเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่อยา่งเดียว ผู้คนมากกวา่ 
250 ล้านคนบัริโภคปลาอยา่งน้อยร้อยละ 20 ของการบัริโภคโปรตี่น
จีากสัตั่ว์โดยเฉลี�ยต่อ่คน ในบัางประเทศ เช้น่ กมัพชู้าและอินโดนีเซีึ่ย 
ปลามีสัดัสัว่นมากกวา่ร้อยละ 50 ของการบัริโภคโปรตี่นจีากสัตั่ว์เป็นอ
าหาร ผู้คนมากกวา่ 200 ล้านคนในเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ยงัพ่�งพาอา 
ศยัการประมงเพื�อการดำารงชี้วิต่และรายได้ของต่น

แม้วา่การประมงมีบัทบัาทสัำาคญัในการดำารงเศรษฐกิจี 
ความเป็นอยู ่และความมั�นคงด้านอาหารของหลายประเทศ แต่ ่ 
หลกัฐานทางวิทยาศาสัต่ร์ที�เพิ�มข่ �นบัง่ชี้ �วา่ ระบับันิเวศทางทะเล  
และช้ายฝัั่�งทั�วโลกเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมากในช้ว่ง 50 ปีที�ผา่นมา 
โดยความอดุมสัมบัรูณ์ การฟืิ�นคืนสัภาพ และศกัยภาพด้อยลงในการ 
ให้ผลประโยช้น์แก่สังัคมต่อ่ไปในอนาคต่ หลกัฐานจีากการประ  
เมินลา่สัดุชี้ �ให้เหน็การลดลงอยา่งกว้างขวางด้านขนาดและมลูคา่ 
ของปลาที�จีบััได้ รวมถง่การทำาลายสัายพนัธีุ์ปลาสัำาคญัที�มีมลูคา่สังู 
โดยเฉพาะปลานกัลา่ขนาดใหญ่ เช้น่ ฉลามและปลาทนูา่ การลดลง 
ของการจีบััปลานกัลา่ที�มีขนาดใหญ่สัง่ผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อ่
การทำาประมงสัตั่ว์นำ �าที�มีขนาดเลก็กวา่และมีมลูคา่น้อยกวา่ต่ามมา 
แนวโน้มดงักลา่วเรียกวา่ "การทำาประมงในสัายใยอาหาร"

ในเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ ช้าวประมงจีำานวนมากที�หาปลาได้
เพียงร้อยละ 5 ถง่ 15 ของจีำานวนสัตั่ว์นำ �าต่ามธีรรมช้าต่ทีิ�เคยจีบััได้ 
การวิจียัลา่สัดุเผยวา่ การทำาประมงเกินขนาดและจีำานวนประช้ากร 
ปลาที�ลดลงในเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ นำาไปสัูก่ารเพิ�มระดบััการแขง่ 
ขนัและความขดัแย้งในหมูช่้าวประมงที�มีสัตั่ว์นำ �าเหลืออยูใ่นสัต่อ็ก 
เป็นเหต่ใุห้เกิดการลดลงด้านความมั�นคงทางเศรษฐกิจีและอาหาร 
ความยั�งยืนด้านสัิ�งแวดล้อม และเป็นภยัคกุคามต่อ่สันัต่ภิาพและความ
สังบัเรียบัร้อย 

การที่ำาปัระมงเกนิขนาดในเอเช่ิยตะวันออกเฉ่ียงใต้
การทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุเป็น 
หน่�งปัจีจียัสัง่เสัริมที�ใหญ่ที�สัดุของการทำาประมงเกินขนาดในเอเชี้ย  

ต่ะวนัออกเฉียงใต้่ การทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ  
ไร้การควบัคมุจีะเกิดข่ �นเมื�อช้าวประมงและเรือต่า่งช้าต่ิหรือต่า่งประ 
เทศฝ่ั่าฝืั่นกฎหมายประมงของรัฐที�เกี�ยวข้อง หรือพนัธีกรณีสันธิีสัญัญา 
ระหวา่งประเทศต่ามที�องค์การอาหารและการเกษต่รแหง่สัหประ 
ช้าช้าต่ริะบั ุประเภทการทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบัคมุ ได้แก่ การใช้้วิธีีการและเครื�องมือทำาประมงที�ไมไ่ด้ 
รับัอนญุาต่ การทำาประมงในพื �นที�ต้่องห้ามหรือในช้ว่งเวลาหวงห้าม  
การดำาเนินการถ่ายเทสัตั่ว์นำ �าที�จีบััโดยไมไ่ด้รับัอนญุาต่ และการดดั  
แปลงรายงานการจีบััสัตั่ว์นำ �าหรือการปลอมแปลงข้อมลู ต่วัอยา่งที�พบั 
บัอ่ยของการทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ  
ควบัคมุ เกิดข่ �นเมื�อมีการทำาประมงเกินขนาด และการขาดแคลน 
สัตั่ว์นำ �าทำา ให้ช้าวประมงต้่องเสัี�ยงออกนอกพื �นที�ทำาประมงดั �งเดมิเพื�อ 
จีบััสัตั่ว์นำ �า ให้ได้ต่ามความต้่องการ รวมถง่ในนา่นนำ �าของประเทศเพื�อน 
บ้ัานที�ต่นไมไ่ด้รับัอนญุาต่ให้ทำาประมง เมื�อรวมกบััผลกระทบัเชิ้งลบั
ด้านอื�น ๆ จีากการเปลี�ยนแปลงสัภาพภมิูอากาศ มลภาวะทางทะเล 
และการทำาลายที�อยูอ่าศยัแนวช้ายฝัั่�ง การทำาประมงที�ผิดกฎหมาย 
ขาดการรา ยงาน และไร้การควบัคมุอาจีสัง่ผลให้จีำานวนสัตั่ว์นำ �าในทะเล
ของประเทศและความหลากหลายทางชี้วภาพลดลง รวมถง่ประช้ากร  
สัตั่ว์นำ �าและแหลง่ที�อยูอ่าศยัทางทะเลต่า่ง ๆ ที�สัตั่ว์นำ �าพ่�งพา การศก่ษา  
วิจียัลา่สัดุชี้ �ให้เหน็วา่ สัดัสัว่นสัำาคญัของผลติ่ภณัฑ์์อาหารทะเลที�นำาเข้า  

ปฏิิบััติิการด้้านการทำำาประมงท่ำ�ผิิด้กฎหมาย 

ขาด้การรายงาน และไร้การควบัคุมเป็นท่ำ�ร้้จัักกันด่้

ในบัรรด้าเจ้ัาหน้าท่ำ�บัังคับัใช้้กฎหมายและ ผิ้้ จััด้การ 

ด้้านการประมงในเอเช่้ยติะวนัออกเฉ่ียงใต้ิ ซ่ึ่�งกำา

กับัด้้แลด้้านการก่อความไม่สงบั การก่อการร้าย 

และจััด้ระเบ่ัยบัอาช้ญากรรมทำางทำะเล โด้ยเฉีพาะ

อย่างยิ�งการกระทำำาอันเป็นโจัรสลดั้ การลกัพาตัิว 

และการลกัลอบัค้าสิ�งเสพติิด้ มนุษย์ และอาวธุขนาด้เลก็

ก
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มาในสัหรัฐฯ ทำาการประมงอยา่งผิดกฎหมายและ/หรือต่ดิฉลาก 
ไมถ่กูต้่อง

นอกเหนือจีากผลกระทบัด้านสัิ�งแวดล้อมแล้วการทำาประมงที�
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุยงั เชื้�อมโยงกบัั 
การละเมิดสัทิธิีมนษุยช้นร้ายแรง รวมถง่การใช้้แรงงานทาสั ทั �งยงั  
เป็นภยัคกุคามรูปแบับัใหมที่�สัง่ผลต่อ่ความมั�นคงทางทะเลทั�วเอ 
เชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ ปฏิิบัตั่กิารด้านการทำาประมงที�ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุเป็นที�รู้จีกักนัดีในบัรรดาเจ้ีาหน้า  
ที�บังัคบััใช้้กฎหมายและผู้จีดัการด้านการประมงในเอเชี้ยต่ะวนัออก  
เฉียงใต้่ ซึ่่�งกำากบััดแูลด้านการก่อความไมส่ังบั การก่อการร้าย 
และจีดัระเบีัยบัอาช้ญากรรมทางทะเล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการกระทำา 
อนัเป็นโจีรสัลดั การลกัพาต่วั และการลกัลอบัค้าสัิ�งเสัพต่ดิ มนษุย์ 
และอาวธุีขนาดเลก็ ภยัคกุคามต่อ่ความมั�นคงทางทะเลมีความซึ่บัั 
ซ้ึ่อน และเชื้�อมโยงถง่กนั ถง่แม้ภยัคกุคามเหลา่นี �อาจีเกิดข่ �นในทะเล 
แต่ก็่สัง่ผลกระทบัถง่บันฝัั่�งอยา่งมาก ในภมิูภาคที�มีการกำากบััดแูลที�ไร้ 
ประสัทิธิีภาพทางทะเล รวมถง่ความสัามารถด้านการต่ดิต่าม ควบัคมุ 
และเฝ้ั่าระวงัที�ไมเ่พียงพอ อาจีทำาให้ภยัคกุคามเหลา่นี �เพิ�มจีำานวนอยา่ง
รวดเร็วและนำาไปสัูค่วามไมม่ั�นคงทางทะเล

ตดิตามการจบัสัตว์นำ �า
เมื�อต่ระหนกัวา่การทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้  
การควบัคมุเป็นปัญหาซึ่บััซ้ึ่อนที�ประช้าคมระหวา่งประเทศเผชิ้ญอยู ่ 
รัฐบัาลและองค์กรนอกภาครัฐกำาลงัมองหาโครงการริเริ�มมากข่ �น  

เรื�อย ๆ จีากหลายประเทศ รวมถง่  
นโยบัายระดบััภมิูภาคที�เพิ�มการ 
แลกเปลี�ยนข้อมลูและสัง่เสัริม 
วิธีีการทำางานร่วมกนั เพื�อต่อ่กร 
กบััการทำาประมงที�ผิดกฎ 
หมาย ขาดการรายงาน และไร้ 
การควบัคมุในนา่นนำ �าที�กำาหนด 
ต่ามรายงานขององค์การอาหารและการเกษต่รแหง่สัหประช้าช้าต่ ิ
นอกจีากนี � ประเทศที�บัริโภคอาหารทะเลปริมาณ มาก รวมถง่สัหรัฐฯ  
และประเทศสัมาชิ้กสัหภาพยโุรปได้ปรับัปรุงระเบีัยบัการนำาเข้าอาหาร 
ทะเลฉบับััใหม ่ซึ่่�งกำาหนดให้รัฐบัาลและ/หรือบัริษัทเอกช้นของประเท
ศที�สัง่ออกต้่องจีดัทำาบันัทก่ที�สัามารถต่รวจีสัอบัวา่ผลติ่ภณัฑ์์อาหาร
ทะเลนำาเข้าโดยปราศจีากการประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบัคมุ มีการต่ดิฉลากอยา่งถกูต้่อง และไมมี่สัว่นข้องเกี�ยว  
กบััการบังัคบััแรงงานภายในหว่งโซึ่อ่ปุทาน 

เมื�อปี พ.ศ. 2561 สัหรัฐฯ ได้เปิดต่วัโครงการต่รวจีสัอบัการนำาเข้า  
อาหารทะเล เข้าร่วมสัหภาพยโุรปในการกำาหนดการบันัทก่การนำา  
เข้าที�ต่รงไปต่รงมาเพื�อการต่รวจีสัอบัความถกูต้่องต่ามกฎหมายของ
ผลติ่ภณัฑ์์ เพื�อให้เป็นไปต่ามข้อกำาหนดเหลา่นี � ประเทศที�สัง่ออกจีะมี
การใช้้ระบับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �า และการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ 
ทรอนิกส์ัเพิ�มข่ �นเรื�อย ๆ เพื�อรวบัรวมข้อมลูได้ต่ามเวลาจีริง ถกูต้่อง 
และต่รวจีสัอบัได้ในทกุขั �นต่อนต่ลอดหว่งโซึ่อ่ปุทานอาหารทะเล 
ต่ั �งแต่ก่ารจีบััไปจีนถง่การเทียบัทา่ แปรรูป ขนสัง่ และสัง่ออก

ประเทศที�นำาเข้า สัามารถใช้้ข้อมลูต่ลอดหว่งโซึ่อ่ปุทานที�ได้จีากระ
บับั บันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ั ใน
การต่ดิต่ามข้อมลูที�ต่รวจีสัอบัได้เกี�ยวกบััผลติ่ภณัฑ์์อาหารทะเล "ต่ั �งแต่่
ใสัเ่หยื�อจีนกระทั�งอยูบ่ันจีาน" เพื�อต่รวจีจีบััและยบััยั �งผลติ่ภณัฑ์์ที�ผิดกฎ
หมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุ โดยทั�วไปแล้ว ระบับับันัทก่ 
การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัดงักลา่ว  
ใช้้ทั �งฮาร์ดแวร์และซึ่อฟิต์่แวร์ร่วมกนับันเรือประมงเข้าและบันบัก 
ที�ทา่เรือ ในโรงงานแปรรูป และภายในระบับัการขนสัง่ ด้วยระบับันี �ผู้ปร
ะกอบัการสัามารถบันัทก่ข้อมลูที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกบััผลติ่ภณัฑ์์อาหาร  
ทะเลในระบับัดิจิีทลั และสัง่ข้อมลูต่ามเวลาจีริงไปยงับัริการแลกเปลี�ยน  
ข้อมลูออนไลน์ ผา่นเทคโนโลยีการสัื�อสัารผา่นดาวเทียม เซึ่ลลลูาร์ 
หรือคลื�นความถี�วิทย ุเมื�อรวมกบััมาต่รการควบัคมุที�หนาแนน่ของรัฐเจ้ีา
ของทา่ในการป้องกนัการนำาเข้าและจีำาหนา่ยสัตั่ว์นำ �าที�ไมมี่การบันัทก่  
ข้อมลูขนาดใหญ่ที�สัร้างข่ �นผา่นระบับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการ  
ต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัจีะสัามารถจีำากดัการเข้ามาของสัตั่ว์  
นำ �าที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุในหว่งโซึ่อ่ปุทาน 
ได้อยา่งมาก เป็นผลให้เกิดการลดรายได้ของผู้ประกอบัการที�ผิดกฎ 
หมาย พร้อมเพิ�มกำาลงัการเข้าถง่ต่ลาดให้กบััผู้ผลติ่ที�ดำาเนินการถกูกฎ 
หมายและต่รวจีสัอบัย้อนกลบััได้

โครงการความร่วมมือด้านมหาสัมทุรและการประมงขององค์การ 
เพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัหรัฐอเมริกากำาลงัดำาเนินการเพื�อ 
ต่อ่ต้่านการทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุ 
รวมถง่การบัดิเบืัอนข้อมลูอาหารทะเลทั�วเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ โดย
การร่วมมือกบััภาครัฐระดบััช้าต่แิละระดบััท้องถิ�น อตุ่สัาหกรรมประมง 

เจ�าหน�าทัี�กองทัพัีเรือไทัยตรวจสอบ 

เรือประมงในน�านนำ�าใกลุ่�จงัหวดัื 

สม่ทัรสาคร ประเทัศไทัย กองทัพัี  
เรือไทัยใช� เทัคโนโลุ่ยใีหม�ในการตดิื 

ตามเรือประมง เพีื�อปราบปรามการ

ทัำาประมงผู้ดิืกฎหมายแลุ่ะการบังคบั

ใช�แรงงาน  ดิแอิสโซึซิึเอิทเต้ด็ เพรส

คนงานดืง่อวนขี่�นเรือประมง 

ในจงัหวดัืประจวบครีีขีนัธ์ี 

ประเทัศไทัย  ไอิสต้อ็ิก
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รวมถง่ผู้ดำาเนินการภาคเอกช้นอื�น ๆ องค์กรระดบััภมิูภาค และผู้ ถือผล 
ประโยช้น์ด้านการประมงอื�น ๆ เพื�อสัง่เสัริมให้ใช้้ระบับับันัทก่การจีบัั 
สัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ั เมื�อปลาย พ.ศ. 
2561 พนัธีมิต่รร่วมโครงการได้ปรับัใช้้และทดลองระบับับันัทก่การ  
จีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ั รวมถง่นโยบัาย 
ฮาร์ดแวร์ และซึ่อฟิต์่แวร์บันเรือประมงจีบััปลาทนูา่ขนาดเลก็และ  
ขนาดใหญ่ ต่ลอดจีนพื �นที�เทียบัทา่ โรงงานแปรรูปปลาทนูา่ และระบับั 
การขนสัง่ทั �งหมด ต่ลอดปี พ.ศ. 2562 โครงการความร่วมมือด้านมหา 
สัมทุรและประมงขององค์การเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัห  
รัฐอเมริกาจีะสันบััสันนุการวิเคราะห์และการต่ดัสันิใจีใช้้ข้อมลูจีากระ
บับับันัทก่ข้อมลูการจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอ 
นิกส์ั เพื�อช้ว่ยเหลือผู้จีดัการการประมงระดบััภมิูภาคและหนว่ยงาน 
ภาครัฐในการจีดัการปริมาณการจีบััสัตั่ว์นำ �าอยา่งยั�งยืน ปรับัปรุงควา
มเข้าใจีเกี�ยวกบััประช้ากรสัตั่ว์นำ �า และเพิ�มการต่รวจีสัอบั ควบัคมุ และ 
เฝ้ั่าระวงัต่ามเวลาจีริงของการดำาเนินการประมงในทะเล รวมถง่ปัญ 
หาเกี�ยวกบััสัวสััดภิาพของมนษุย์และอาช้ญากรรมข้ามช้าต่ิ

การเสริมสร้างการเฝ้่าระวังที่างที่ะเลิ	
ขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเลถือเป็นความเข้าใจีที�มีประสัทิธิีภาพ 
เกี�ยวกบััเหต่กุารณ์ พฤต่กิรรม และการเปลี�ยนแปลงภายในขอบัเขต่ 

ทางทะเลที�มีหรืออาจีมีความมั�นคง ปลอดภยั เศรษฐกิจี และ/หรือผล 
กระทบัต่อ่สัิ�งแวดล้อมในพื �นที�ขอบัเขต่ความรับัผิดช้อบัที�เกี�ยวข้อง 
ต่ามการจีำากดัความของกระทรวงความมั�นคงแหง่มาต่ภุมิูสัหรัฐฯ 
และองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ ประสัทิธิีภาพที�แข็งแกร่งของ 
ขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเลต้่องอาศยัข้อมลูที�ใช้้งานได้ต่ามเวลา
จีริงหรือใกล้เคียงเวลาจีริง ซึ่่�งได้จีากสัว่นราช้การ รัฐบัาลระดบััภมิูภาค 
และแหลง่ข้อมลูภาคเอกช้น วตั่ถปุระสังค์ของขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงั 
ทางทะเลคือเพื�อต่รวจีหา ป้องกนั และบัรรเทาภยัคกุคามต่า่ง ๆ เช้น่ 
การกระทำาอนัเป็นโจีรสัลดั การค้าสัิ�งเสัพต่ดิ และการก่ออาช้ญากรรม
ข้ามช้าต่ิรูปแบับัอื�น ๆ โดยหลกั ๆ คือการรวบัรวม แกะรอย เชื้�อมโยง 
วิเคราะห์ และดำาเนินการเกี�ยวกบััข้อมลูจีากแหลง่ข้อมลูและระบับั 
ต่า่ง ๆ

ขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเลสัามารถสัง่เสัริมความมั�นคง 
ทางเศรษฐกิจี สังัคม และการเมือง รวมถง่เสัถียรภาพทั�วเอเชี้ยต่ะวนั  
ออกเฉียงใต้่และทั�วโลก เมื�อใช้้อยา่งมีประสัทิธิีภาพ ในการประช้มุ 
ระดบััโลกเมื�อเร็ว ๆ นี � ซึ่่�งรวมถง่การประช้มุวา่ด้วยมหาสัมทุรของ 
เราประจีำาปี พ.ศ. 2561 ความมั�นคงทางทะเลได้กลายมาเป็นความ 
สันใจีอนัดบััต้่น ๆ ของภาคเอกช้นและภาครัฐ โดยมีการลงทนุจีำานวน
มากที�สันบััสันนุโครงการริเริ�มร่วมกนั ความมั�นคงทางทะเลเป็นหน่�งใน
ประเดน็ที�หารือกนัในการประช้มุดงักลา่ว ซึ่่�งมีการรับัรู้ถง่ผลกระทบั  

วตัิถุปุระสงค์ของขอบัเขติในการเฝ้้าระวงัทำางทำะเลคือเพื�อติรวจัหา ป้องกัน และบัรรเทำาภัยัคุกคามต่ิาง ๆ เช่้น 

การกระทำำาอันเป็นโจัรสลดั้ การค้าสิ�งเสพติิด้ และการก่ออาช้ญากรรมข้ามช้าติิร้ปแบับัอื�น ๆ โด้ยหลกั ๆ 

คือการรวบัรวม แกะรอย เชื้�อมโยง วิเคราะห์ และด้ำาเนินการเก่�ยวกับัข้อมล้จัากแหล่งข้อมล้และระบับัต่ิาง ๆ

อ่่าน่ต่่อ่ที่่�หน้่า 39
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การทัำาประมงทัี�ไร�การควบค่ม

• การทารุณแรงงาน/การคา้มนุษย์

• การสนบัสนุนเพื่อิการทำาประมง
ท่ีย ัง่ยนืท่ีมีเพียงเล่ก็นอ้ิย

• การบงัคบัใชก้ฎระเบียบท่ีไม่ 
สอิดคล่อ้ิงกนั

การทัำาประมงทัี�ผู้ดิืกฎหมาย

• ควิามร่วิมมือิระดบัภมิ้ภาคท่ีจีำากดั

• การกำากบัด้แล่แห่งชาติ้แล่ะการกำา 
กบัด้แล่ทางทะเล่ท่ีไม่เพียงพอิ

• รัฐบาล่จีดัล่ำาดบัควิามสำาคญัดา้น 
ควิามยัง่ยนืในระดบัต้ำ่า

การทัำาประมงทัี�ขีาดืการรายงาน

• การเพิ่มอุิปสงคส์ำาหรับปล่าราคาถก้

• การดำารงชีพท่ีมีทางเลื่อิกจีำากดั

• การขาดเทคโนโล่ยท่ีีเหมาะสม

การเปลุ่ี�ยนแปลุ่งขีองสภูาพีภู้มอิากาศ 
ววิฒันาการทัี�เป็นภูยั 

รวมถูง่มลุ่พีษิในทัะเลุ่แลุ่ะบนบก

การทัำาประมงทัี�ผู้ดิืกฎหมายค่กคามสิ�งมชีีวติแลุ่ะทัี�อย้�อาศัย

แนวปะการังแลุ่ะสิ�งมชีีวติทัี� 
อาศัยตามแนวปะการัง

สิ�งมชีีวติทัี�อาศัยอย้�ใกลุ่� 
ทัะเลุ่นอกชายฝั้�ง

สิ�งมชีีวติแนวชายฝั้�งทัี� 
อาศัยอย้�หน�าดืนิ

ผู้ลุ่กระทับดื�านความยั�งยนืแลุ่ะความหลุ่ากหลุ่ายทัางชีวภูาพี

ความหลุ่ากหลุ่าย/
ความอ่ดืมสมบ้รณ์ลุ่ดืลุ่ง

การเสื�อมสภูาพีขีองทัี�อย้�อาศัย การเปลุ่ี�ยนแปลุ่งอ่ณหภู้มแิลุ่ะ 
ระดืบัความเป็นกรดื-ดื�าง

ความสามารถูในการแพีร�พีนัธ์่ีลุ่ดืลุ่ง

ทัะเลุ่แห�งภูยัค่กคาม

ที�มา: โครงการความร่วมมือด้านมหาสัมทุรและการประมงขององค์การเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัหรัฐอเมริกา

อิินโดแปซิึฟิกเป็นท่ีต้ั�งขอิงระบบนิเวิศท่ีอุิดมสมบ้รณ์แล่ะมีควิามหล่ากหล่ายทางชีวิภาพมากท่ีสุดในโล่ก ซ่ึึงเป็นแหล่่งอิาหารแล่ะรายได ้
ขอิงผ่้ค้นกวิา่ 200 ล่า้นคนในภมิ้ภาค อิยา่งไรกต็้าม การทำาประมงท่ีไม่ย ัง่ยนืไดคุ้กคามควิามหล่ากหล่ายทางชีวิภาพ ควิามมัน่คงดา้นอิาหาร 
แล่ะการดำารงชีวิติ้ในภมิ้ภาคนี�  ในช่วิงไม่ก่ีปีท่ีผ่า่นมา ภาคการประมงใหค้วิามสนใจีสภาพควิามเป็นอิย้ท่ี่เล่วิร้ายขอิงมนุษย ์อินัเป็นผ่ล่มาจีากการทำา
ประมงท่ีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน แล่ะไร้การควิบคุม ประชากรสตั้วิน์ำ� าท่ีมีจี ำากดั แล่ะการขาดมาต้รฐานท่ีสอิดคล่อ้ิงต้อ้ิงกนั
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ฐานขี�อม้ลุ่ส�วนกลุ่าง

เทัคโนโลุ่ยี

ระบบบันทัก่ขี�อม้ลุ่การจบัสัตว์นำ�าแลุ่ะการตรวจสอบย�อนกลุ่บั

ขอ้ิม้ล่อปัโหลุ่ดืไปยงัฐานขี�อม้ลุ่ส�วนกลุ่างผ่า่นการเช่ือิมต่้อิทาง
ดาวิเทียมหรือิเซึล่ล่ล้่าร์

2

อิาหารทะเล่จีะมาถึงผ่้แ้ปรร้ปพร้อิมดว้ิยขอ้ิม้ล่ต้ั�งแต่้การจีบั 
แล่ะมีการบรรจุีกระป๋อิง แล่่ หรือิแปรร้ปเป็นอิยา่งอ่ืินเพื่อิ 
การบริโภค ผู้้�แปรร้ปจะบันทัก่ขี�อม้ลุ่การผู้ลุ่ติเม่ือิอิาหาร 
ทะเล่เคล่ื่อินผ่า่นสายการผ่ลิ่ต้

5

เม่ือิเรือิแล่ะสตั้วิน์ำ� าท่ีจีบัไดม้าถึงท่าเรือิหรือิท่ี
จุีดจีอิด เรือิในทอ้ิงถ่ิน ผู้้�ซื�อ/นายหน�าจะ 
บันทัก่ขี�อม้ลุ่โดยใชแ้อิปพลิ่เคชนัสมาร์ท 
โฟน หรือิแทบ็เล่ต็้ท่ีกำาหนดเอิง

3

ผ่ลิ่ต้ภณัฑ์อ์ิาหารทะเล่สำาเร็จีร้ปแล่ะตรวจสอบย�อนกลุ่บั  
ไดื�ทัั�งหมดืจีะส่งไปยงัต้ล่าดส่งอิอิกในประเทศหรือิต่้างประ 
เทศ โดยมขีี�อม้ลุ่สำาหรับทุกขั�นต้อินขอิงการเดินทาง

6

เม่ือิอิอิกทะเล่ ชาวิประมงรายยอ่ิยแล่ะรายใหญ่จีะกรอกขี�อ
ม้ลุ่การจบัสัตว์นำ�าผ่า่นอุิปกรณ์ติ้ดต้ามเรือิแบบกำาหนดเอิง 
ท่ีติ้ดต้ั�งแผ่งควิบคุม การกรอิกขอ้ิม้ล่

1

มีการซืึ�อิอิาหารทะเล่จีากเรือิแล่ะ  
ส่งอิอิกทนัทีหรือิส่งไปยงัผ่้แ้ปรร้ป 
ซ่ึึงมีขี�อม้ลุ่ขีองอาหารทัะเลุ่นั�น ๆ แนบไปดื�วย

4

ระบบบนัทึกขอ้ิมล้่การจีบัสตั้วิน์ำ�าแล่ะการต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บัอิิเล่ก็ทรอินิกส์ เป็นเคร่ือิงมือิสำาหรับรัฐบาล่แล่ะอุิต้สาหกรรมประมงในการควิบคุมการทำา 
ประมงใหดี้ขึ�น ป้อิงกนัการทำาประมงเกินขนาด แล่ะบงัคบัใชก้บัการทำาประมงท่ีผ่ดิกฎหมาย ซ่ึึงเป็นปัจีจียัหล่กัในการส้ญเสียควิามหล่ากหล่ายทางชีวิภาพ 
ในทอ้ิงทะเล่ ดว้ิยขอ้ิมล้่จีากระบบบนัทึกขอ้ิมล้่การจีบัสตั้วิน์ำ�าแล่ะการต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บัอิิเล่ก็ทรอินิกส์ รัฐบาล่สามารถเสริมควิามเขม้งวิดใหก้ฎหมาย  
แล่ะปรับปรุงการจีดัการระบบนิเวิศทางทะเล่
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ลิ่ปปินส์ใกล่บ้รรลุ่ควิามสำาเร็จีในการใชง้านระบบต้รวิจีสอิบยอ้ิน

กล่บัอิาหารทะเล่แบบดิจิีทลั่ในเมือิงเจีเนรัล่ซึานโต้ส ซ่ึึงจีะขยาย

ผ่ล่ไปทัว่ิประเทศในท่ีสุด

รัฐบาล่ฟิลิ่ปปินส์มอิบหมายใหส้ำานกังานการประมงแล่ะทรัพยากร 

สตั้วิน์ำ� าอิอิกแบบระบบบนัทึกการจีบัสตั้วิน์ำ� าแล่ะการต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บัอิิ

เล่ก็ทรอินิกส์ เพื่อิแกไ้ขปัญหาการทำาประมงท่ีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 

แล่ะไร้การควิบคุมผ่า่นการต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บัแบบเต้ม็วิงจีรต้ั�งแต่้การจีบั

ไปจีนถึงการส่งอิอิก ระบบบนัทึกการจีบัสตั้วิน์ำ� าแล่ะการต้รวิจีสอิบยอ้ินก

ล่บัอิิเล่ก็ทรอินิกส์นำาร่อิงเปิดต้วัิเม่ือิเดือินกนัยายน พ.ศ. 2560 ระหวิา่งการ

ประชุมดา้นการจีบัปล่าท้น่าแห่งชาติ้ครั� งท่ี 19 ขอิงฟิลิ่ปปินส์  

เม่ือิมีการจีบัสตั้วิน์ำ�า ระบบบนัทึกการจีบัสตั้วิน์ำ�าแล่ะการต้รวิจีสอิบยอ้ิน 

กล่บัอิิเล่ก็ทรอินิกส์ขอิงสำานกังานการประมงแล่ะทรัพยากรสตั้วิน์ำ� าจีะใช ้

ระบบติ้ดต้ามเรือิบนเรือิประมงขนาดใหญ่ เพื่อิบนัทึกขอ้ิม้ล่สำาคญัแล่ะ  

ต้รวิจีสอิบวิา่มีการจีบัปล่าจีากพื�นท่ีท่ีไดรั้บอินุญาต้ เม่ือิเรือิเทียบท่า ขอ้ิม้ล่ 

ท่ีบนัทึกโดยระบบติ้ดต้ามเรือิจีะส่งผ่า่นระบบอิิเล่ก็ทรอินิกส์ไปยงัสำานกั 

งาน การประมงแล่ะทรัพยากรสตั้วิน์ำ� า ซ่ึึงเจีา้หนา้ท่ีประมงจีะใชเ้พื่อิอินุมติั้

การขนถ่ายปล่าแล่ะต้รวิจีสอิบการขนส่งสำาหรับการแปรร้ป 

สำานกังานการประมงแล่ะทรัพยากรสตั้วิน์ำ� าทำางานร่วิมกบัโครงการ  

ควิามร่วิมมือิดา้นมหาสมุทรแล่ะการประมงขอิงอิงคก์ารเพื่อิการพฒั

นาระหวิา่งประเทศแห่งสหรัฐอิเมริกา รวิมถึงสมาพนัธ์การทำาประมง 

แล่ะอุิต้สาหกรรมพนัธมิต้รแห่งภมิ้ภาคเซึาต้โ์คต้าบาโต้ โคต้าบาโต้ 

ซุึล่ต้นัค้ดารัต้ ซึารังกานี แล่ะเจีเนรัล่ซึานโต้ส หรือิเขต้โซึกซึาร์เจีน เพื่อิ

เช่ือิมโยงระบบทั�งหมดใหส้มบ้รณ์ สมาพนัธ์ดงักล่่าวิต้ั�งอิย้ท่ี่เมือิงซึาน

โต้ส ซ่ึึงเป็นอิงคก์รนอิกภาครัฐท่ีไม่แสวิงหาผ่ล่กำาไร ก่อิต้ั�งเม่ือิปี พ.ศ. 

2542 ในฐานะอิงคก์รแม่ขอิงสมาคม 7 แห่งท่ีมีบริษทักวิา่ 100 แห่ง ซ่ึึง

มีส่วินเก่ียวิขอ้ิงดา้นการทำาประมง การบรรจุีกระป๋อิง การแปรร้ปปล่า 

การผ่ลิ่ต้แล่ะการแปรร้ปสตั้วิน์ำ� า แล่ะอุิต้สาหกรรมอ่ืิน ๆ ท่ีเก่ียวิขอ้ิง

ระบบบนัทึกการจีบัสตั้วิน์ำ� าแล่ะการต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บัอิิเล่ก็ 

ทรอินิกส์ใชเ้ป็นระบบนำาร่อิงกบับริษทัประมงแล่ะแปรร้ปหล่าย  

แห่ง จีนปัจีจุีบนั ระบบดงักล่่าวิติ้ดต้ามปล่าท้น่ากวิา่ 25 เมต้ริกต้นั 

จีากบริษทัเหล่่านี�  ซ่ึึงรวิมถึงบริษทัท้น่าเอิก็ซ์ึพล่อิเรอิร์ มาร์เชล่ซีึเวินเจีอิร์ 

บริษทัเรล่ล่แ์อินดเ์รนนฟิ์ชช่ิง เดกซ์ึซีึเทรดดิง บริษทัเจีเนอิรัล่ท้น่าแคนน่ิง 

บริษทัฟิลิ่ปปินส์ชินมิกอิินดสัเทรียล่ แล่ะบริษทัอิาร์อิาร์ซีึฟ้้ ดสเปียร์ 

สำาหรับต้อินนี�  บริษทัต่้าง ๆ กำาล่งัใชบ้นัทึกการจีบัสตั้วิน์ำ� าแล่ะการ  

ต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บัอิิเล่ก็ทรอินิกส์ควิบค่้ไปกบัระบบบนัทึกขอ้ิม้ล่ใส่ 

กระดาษแบบดั�งเดิม โดยมีเป้าหมายท่ีจีะเปล่ี่ยนไปใชร้ะบบเอิกสารอิิเล่ก็

ทรอินิกส์ทั�งหมดเม่ือิระบบทำางานอิยา่งสมบ้รณ์

โครงการควิามร่วิมมือิดา้นมหาสมุทรแล่ะประมงขอิงอิงคก์ารเพื่อิการ

พฒันาระหวิา่งประเทศแห่งสหรัฐอิเมริกา แล่ะสมาพนัธ์การทำาประมงแล่ะ 

อุิต้สาหกรรมพนัธมิต้รแห่งเขต้โซึกซึาร์เจีนไดจ้ีดักิจีกรรมทดสอิบขอ้ิม้ล่ 

ณ ปัจีจุีบนักบับริษทัประมง โรงงานบรรจุีกระป๋อิง แล่ะผ่้แ้ปรร้ปอิาหาร 

สดแช่แขง็เพื่อิแสดงประสิทธิภาพขอิงเทคโนโล่ย ีนกัเขียนโปรแกรมแล่ะ

ช่างเทคนิคขอิงสำานกังานการประมงแล่ะทรัพยากรสตั้วิน์ำ� าในกรุงมะนิล่า 

เป็นผ่้น้ำาในกระบวินการบำารุงรักษาแล่ะปรับปรุงระบบ รวิมทั�งใชค้วิามสา

มารถในการอิอิกแบบแล่ะการจีดัการระบบท่ีปรับเปล่ี่ยนได ้

บทเรียนท่ีผ่้น้ำาไดเ้รียนร้้ในระหวิา่งช่วิงนำาร่อิงท่ีดำาเนินการอิย้ ่คือิ  

การส่ือิสารท่ีมีประสิทธิภาพแล่ะสอิดคล่อ้ิงกนัระหวิา่งผ่้ถื้อิผ่ล่ประโยชน ์

มีควิามสำาคญัอิยา่งยิง่ในการเร่งแกปั้ญหาเดิม ๆ อิำานวิยควิามสะดวิกใน 

การทดสอิบระบบอิยา่งต่้อิเน่ือิง แล่ะเอิาชนะปัญหาต่้าง ๆ อิยา่งทนัท่วิงที 

โครงการควิามร่วิมมือิดา้นมหาสมุทรแล่ะประมงขอิงอิงคก์ารเพื่อิกา

รพฒันาระหวิา่งประเทศแห่งสหรัฐอิเมริกาไดป้ระสานงานระหวิา่งสำานกั 

งานการประมงแล่ะทรัพยากรสตั้วิน์ำ� า แล่ะสมาพนัธ์การทำาประมงแล่ะอุิต้

สาหกรรมพนัธมิต้รแห่งเขต้โซึกซึาร์เจีน เพื่อิอิำานวิยควิามสะดวิกในการ 

แล่กเปล่ี่ยนขอ้ิเสนอิแนะแล่ะวิธีิแกไ้ขท่ีเก่ียวิขอ้ิงกบัปัญหาทางเทคนิคท่ี 

เกิดขึ�น ผ่า่นการประชุมต้ามปกติ้แล่ะการประชุมเชิงปฏิิบติั้การดา้นการ 

พฒันาระบบ การประชุมเชิงปฏิิบติั้การดงักล่่าวิเปิดโอิกาสใหพ้นัธมิต้รทุก 

ราย แกไ้ขปัญหาท่ีพบระหวิา่งการทดสอิบ ต้ล่อิดจีนการริเร่ิมแผ่นปฏิิบติั้ 

การสำาหรับการดำาเนินการเพิ่มเติ้มขอิงระบบบนัทึกการจีบัสตั้วิน์ำ� าแล่ะการ

ต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บั

โครงการควิามร่วิมมือิดา้นมหาสมุทรแล่ะประมงขอิงอิงคก์ารเพื่อิการ

พฒันาระหวิา่งประเทศแห่งสหรัฐอิเมริกายงัคงทำางานร่วิมกบัพนัธมิต้รทัว่ิ 

เอิเชียต้ะวินัอิอิกเฉียงใต้ ้รวิมถึงในอิินโดนีเซีึยแล่ะไทยเพื่อิใหค้ ำาแนะนำา 

แล่ะการสนบัสนุนดา้นเทคนิคในการปรับปรุงการต้รวิจีสอิบยอ้ินกล่บั  

โดยแบ่งปันประสบการณ์จีากโครงการนำาร่อิงขอิงฟิลิ่ปปินส์

ฟิิลุ่ปิปินส์วางโครงการเดืนิหน�าตดิืตามการทัำาประมงแบบดืจิทิัลัุ่

องค์การเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัหรัฐอเมริกา

ปลุ่าทัี�จำาหน�ายในตลุ่าดืสดื 

จงัหวดัืปาลุ่าวนั 

ประเทัศฟิิลุ่ปิปินส์  

ฟิิ
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ต่อ่การเต่ิบัโต่ทางเศรษฐกิจีของประเทศและความต้่องการด้านนวตั่ 
กรรมทางเทคโนโลยีที�ซึ่บััซ้ึ่อน

ภายใต้่โครงการความร่วมมือด้านมหาสัมทุรและประมงขององค์
การเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัหรัฐอเมริกา ประเทศต่า่ง ๆ 
ในเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ กำาลงัทดสัอบัระบับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �า
และการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ั เพื�อต่อ่ต้่านการทำาประมง 
ที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุ ซึ่่�งสัามารถใช้้เพื�อ 
เพิ�มประสัทิธิีภาพขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเลและเสัริมสัร้าง  
ความมั�นคงทางทะเลในระดบััช้าต่แิละระดบััภมิูภาค พนัธีมิต่รด้าน  
ความมั�นคงระดบััช้าต่แิละระดบััภมิูภาคสัามารถใช้้ข้อมลูขนาดใหญ่ที�
สัร้างข่ �นต่ามเวลาจีริงทั�วทกุจีดุของหว่งโซึ่อ่ปุทาน ต่ั �งแต่ก่ารดำาเนินกา
รขนาดใหญ่ไปจีนถง่ขนาดเลก็ เพื�อเพิ�มประสัทิธิีภาพโครงการขอบัเขต่ 
ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเลที�มีอยู ่รวมถง่การวเิคราะห์ข้อมลูเกี�ยวกบััต่ำา 
แหนง่ในทะเล กิจีกรรมการทำาประมงและพฤต่กิรรมการเดนิเรือ ต่ลอด
จีนลกูเรือประมงที�มีการบันัทก่และต่รวจีสัอบัถกูต้่องต่ามกฎหมาย  
ความสัามารถเหลา่นี �ยงัช้ว่ยสัง่เสัริมผู้ดำาเนินการในหว่งโซึ่อ่ปุทาน  
ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ที�มีความรับัผิดช้อบั เพื�อยืนยนัความมุง่มั�น  
ต่อ่การดำาเนินการทำาประมงที�มีความรับัผิดช้อบัและถกูกฎหมาย

เพื�อให้มีการใช้้ข้อมลูจีากระบับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการ  
ต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัอยา่งมีประสัทิธิีภาพสังูสัดุสัำาหรับั  
ขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเล ข้อมลูต้่องสัามารถใช้้งานร่วมกนั 
และแลกเปลี�ยนกนัอยา่งงา่ยดายทั�วทั �งระบับัข้อมลูของรัฐบัาล 
รวมถง่ข้อมลูการบันัทก่เข้า/ออกจีากทา่หลกั ใบัรับัรองการจีบััสัตั่ว์นำ �า 
ใบัอนญุาต่ทำาประมงและการลงทะเบีัยนเรือ รายชื้�อลกูเรือ 
และฐานข้อมลูการบังัคบััใช้้กฎหมาย ดงันั �น ระบับับันัทก่การจีบัั
สัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัจีง่ขยายไปยงั
หลายภาคสัว่นที�สัำาคญัต่อ่ภารกิจีที�เกี�ยวข้องกบััความมั�นคงทาง 
ทะเล เพื�อแก้ไขปัญหาความไมม่ั�นคง กลุม่หวัรุนแรง อาช้ญากรรม 
และความรุนแรง ในช้ว่งพ.ศ. 2561 โครงการความร่วมมือด้านมหา  
สัมทุรและประมงขององค์การเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่ 
สัหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมการประช้มุด้านความมั�นคงทางสัิ�งแวดล้อมแป
ซึ่ฟิิิกของกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ประจีำาภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก และ  
ได้เริ�มการอภิปรายเบืั �องต้่นเกี�ยวกบััวิธีีที�ข้อมลูจีากระบับับันัทก่ข้อมลู  
การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัดงักลา่ว 
จีะแสัดงแก่พนัธีมิต่รด้านความมั�นคงและการป้องกนัระดบััประเทศ 
เพื�อยกระดบััขอบัเขต่ในการ เฝ้ั่าระวงัทางทะเลของภมิูภาค

ระบบเที่คโนโลิย่
ในการต่อ่ต้่านการทำาประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบัคมุ ระบับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อน 
กลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัในเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่สัามารถสัร้างข้อมลูที�
แมน่ยำาและต่รวจีสัอบัได้ เกี�ยวกบััพฤต่กิรรม การดำาเนินการ และต่ำา
แหนง่ในทะเลเรือประมงต่ามเวลาจีริง ซึ่่�งจีะช้ว่ยเสัริมความแข็งแกร่ง 
ให้วิธีีการต่รวจีสัอบั ควบัคมุ และเฝ้ั่าระวงัที�มีอยู ่พร้อมเพิ�มประสัทิธิี 
ภาพขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเล ต่วัอยา่ง ฟิิลปิปินส์ัได้เปิดต่วั
โปรแกรมระบับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิ
เลก็ทรอนิกส์ันำาร่อง (ดแูถบัด้านข้าง) ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 

ซึ่่�งใกล้เสัร็จีสัมบัรูณ์ ในอนาคต่ เมื�อระบับัดงักลา่วได้รับัการยอมรับั 
และใช้้งานมากข่ �นเรื�อย ๆ การบันัทก่ข้อมลูผา่นระบับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์  
นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัต่ามเวลาจีริงหลายประ 
เภทในหมูผู่้ประกอบัการหลายพนัราย เช้น่ บัริษัทประมงที�ได้รับัอนญุาต่ 
จีะสัร้างกลุม่ข้อมลูขนาดใหญ่ ซึ่่�งต้่องใช้้สัว่นการเรียนรู้ของเครื�อง
ที�ใช้้งานด้วยเครื�องมือการสัร้างภาพข้อมลูเชิ้งพื �นที�ต่ามเวลาจีริง 
เพื�อให้สัามารถรวม วิเคราะห์ และปรับัปรุงข้อมลูได้อยา่งมีประสัทิธิี 
ภาพ เพื�อให้มีการวิเคราะห์ความเสัี�ยงต่ามเวลาจีริงที�แมน่ยำาสัำาหรับั  
การยกระดบััขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเลและเปิดใช้้งานการป้อง
กนั และการรักษาความปลอดภยัที�สัำาคญั

สัว่นการเรียนรู้ของเครื�องและการวิเคราะห์ความเสัี�ยงข้อมลูจีากระ 
บับับันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ั 
ขนาดใหญ่ดงักลา่ว จีะกลายเป็นเครื�องมือลำ �าคา่สัำาหรับันกัวิเคราะห์  
ความมั�นคงและผู้จีดัการด้านการประมง ระบับัดงักลา่วไมเ่พียงให้ข้อมลู 
เกี�ยวกบััต่ำาแหนง่และพฤต่กิรรมของเรือประมงในทะเลและลกูเรือ แต่ย่งั
ระบัสุัถานะของสัิ�งมีชี้วิต่ในทะเลที�ถกูคกุคามหรือใกล้สัญูพนัธีุ์  
รวมถง่ประช้ากรสัตั่ว์นำ �าที�มีประโยช้น์ การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่  
เหลา่นี �จีะช้ว่ยให้ผู้จีดัการด้านการประมงสัามารถปรับัเปลี�ยนการจีำากดั 
การทำาประมง ตี่วงการจีบััสัตั่ว์นำ �าพลอยได้ และบังัคบััการใช้้อปุกรณ์ 
ประเภทต้่องห้ามภายในนา่นนำ �าที�กำาหนด (การจีบััสัตั่ว์นำ �าพลอยได้ 
หมายถง่ปลาและสัตั่ว์ทะเลอื�น ๆ ที�จีบััได้โดยบังัเอิญขณะจีบััปลาที�มี 
สัายพนัธีุ์และขนาดต่ามเป้าหมาย) ข้อมลูขนาดใหญ่ที�สัร้างจีากระบับั
บันัทก่การจีบััสัตั่ว์นำ �าและการต่รวจีสัอบัย้อนกลบััอิเลก็ทรอนิกส์ัเหลา่นี � 
จีะนำาไปใช้้เพื�อเพิ�มประสัทิธิีภาพขอบัเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเลภาย
ในประเทศสัมาชิ้กของสัมาคมประช้าช้าต่แิหง่เอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่ 
หรือ อาเซีึ่ยน  o

ตำารวจยนืด้ืขีณะทัี�รัฐบาลุ่

อนิโดืนีเซียทัำาลุ่ายเรือต�าง

ประเทัศทัี�ถู้กยด่ืในขี�อหา

ทัำาประมงผู้ดิืกฎหมายใน

น�านนำ�าอนิโดืนีเซีย

รอยเต่อร์

ต่่อ่จากหน้่า 35

บัทความนี �ได้รับัการสันบััสันนุจีากภารกิจีการพฒันาระดบััภมิูภาคสัำาหรับัโครงการความร่วมมือด้าน 
มหาสัมทุรและประมงเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศของสัหรัฐอเมริกา ผา่นสัญัญาเลขที� เอไอดี-486-
ซีึ่-15-00001 บัทความนี �ไมไ่ด้แสัดงถง่มมุมองของโครงการความร่วมมือด้านมหาสัมทุรและประมงเพื�อ 
การพฒันาระหวา่งประเทศของสัหรัฐอเมริกา หรือรัฐบัาลสัหรัฐฯ แต่อ่ยา่งใด
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โครงการ
ชิปไรเดอิร์

สมาชิกหน�วยยามฝั้�งสหรัฐอเมริกาเขี�าร�วม

การฝ่้กปฏิิบัตกิารแปซิฟิิกบลุ่ทิัซ์ พี.ศ. 2562 

ใกลุ่�กบัเมอืงพีอร์ตฮุ้เนเม รัฐแคลุ่ฟิิอร์เนีย

จ.อ.	แมที่ธิว	มาซัิสชิ/ิหน่วยยามฝ่ั่งสหรัฐอเมริกา
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ความพยายามของโครงการความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่ ิ 
การสังครามของทีมประเทศในภมิูภาคของกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ 
ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก ประเทศแนวร่วม และพนัธีมิต่รผกูพนัธ์ีกบััภมิูภาค
อินโดแปซึ่ฟิิิกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โครงการความร่วมมือด้านความ 
มั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังครามเป็นเหมือนการทตู่ทหารที�สัามารถสัร้าง 
ผลกระทบัเชิ้งบัวกในความสัมัพนัธ์ีทางการเมืองในภมิูภาค เพื�อต่อ่ต้่าน  
อิทธิีพลภายนอกที�เป็นอนัต่รายและเพื�อเพิ�มเสัถียรภาพและความมั�นคง 

ผา่นโครงการความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสัง 
คราม ผู้ใต้่บังัคบัับัญัช้าของกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ ิ 
ฟิิกสัั�งการให้ทำาการฝ่ั่กเต่รียมความพร้อมทางทหารและการบัรรเทาภยั
พิบัตั่แิละความช้ว่ยเหลือด้านมนษุยธีรรม เพื�อนำารัฐบัาลของภมิูภาค 
มารวมกนัในการทำากิจีกรรมที�ให้ประโยช้น์ร่วมกนั โครงการความ 
ร่วมมือ ด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังครามยงัสันบััสันนุวิสัยั 
ทศัน์ของ พลเรือเอก ฟิิลปิ เอสั. เดวิดสันั ในด้านอินโดแปซึ่ฟิิิกที�เสัรีและ
เปิดกว้าง นั�นคือ “ทกุประเทศควรมีความพอใจีกบััการเข้าถง่ทะเลและ 
เส้ันทางบันิอยา่งอิสัระที�ประเทศและเศรษฐกิจีของเราพ่�งพา”

ขี�อตกลุ่งทัวภิูาคี

โครงการความร่วมมือด้านความปลอดภยัทางทะเลของหนว่ยยามฝัั่�ง 
สัหรัฐฯ คือโครงการชิ้ปไรเดอร์ ซึ่่�งเต่ิบัโต่ข่ �นทกุปีงบัประมาณของกอง 
บัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก ในโครงการความร่วมมือด้าน
ความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังคราม หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐอเมริกาใช้้ข้อ 
ต่กลงการบังัคบััใช้้กฎหมายประมงทวิภาคี 11 ฉบับัักบััประเทศทั�วภมิู 
ภาคหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกเป็นประจีำา ข้อต่กลงเหลา่นี �ช้ว่ยให้เรือของหนว่ย 
ยามฝัั่�ง สัหรัฐอเมริกา เรือของกองทพัเรือสัหรัฐฯ และเจ้ีาหน้าที�ผู้บังัคบัั 
ใช้้กฎหมายของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐอเมริกา ดำาเนินการร่วมกนักบััประ 

เทศที�เป็น เจ้ีาของอาณาเขต่เพื�อปกป้องทรัพยากรในภมิูภาคที�สัำาคญั 
เช้น่เดียวกบััโครงการความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสัง
ครามที�จีดัทำาข่ �นโดยกระทรวงกลาโหมสัหรัฐฯ  โครงการชิ้ปไรเดอร์ของ
หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐอเมริกา สันบััสันนุอธิีปไต่ยของประเทศเจ้ีาของอาณา 
เขต่โดยการเปิดโอกาสัให้พนัธีมิต่รหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกบังัคบััใช้้กฎหมาย 
และระเบีัยบัของต่นไปพร้อมกบััการปกป้องทรัพยากร

โครงการความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังคราม 
ของกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิกมุง่มั�นที�จีะบัรรลคุวาม 
สัมดลุในภมิูภาคผา่นกิจีกรรมและการฝ่ั่กอบัรมที�พฒันาและใช้้ประ  
โยช้น์จีากความสัามารถระดบััมืออาชี้พที�หลากหลายของกองทพัของ
ภมิูภาค ต่ั �งแต่ร่ะดบััสังูอยา่งออสัเต่รเลีย ญี�ปุ่ น เกาหลีใต้่ และสังิคโปร์ 
ไปจีนถง่ประเทศที�อยูใ่นช้ว่งเปลี�ยนผา่น เช้น่ ฟิิจิี ฟิิลปิปินส์ั และเวียด 
นาม ไปจีนถง่ประเทศที�ความสัามารถยงัคงด้อยพฒันาเนื�องจีากข้อ  
จีำากดัด้านทรัพยากร เช้น่ สัหพนัธีรัฐไมโครนีเซีึ่ย คิริบัาตี่ และหมูเ่กาะ 
มาร์แช้ล ความสัมัพนัธ์ีระหวา่งสัหรัฐฯ กบััพนัธีมิต่รเหลา่นี �สัร้างข่ �นเพื�อ
ปัจีจียัศกัยภาพที�แต่กต่า่งกนัและเพื�อช้ว่ยปรับัปรุงความสัามารถที�แต่ก
ต่า่งกนัให้ดีข่ �น 

โครงการความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังคราม  
ของกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นดนิโดแปซึ่ฟิิิกยงัคงเป็นรากฐานสัำา  
คญัของการมีสัว่นร่วมอยา่งต่อ่เนื�องของสัหรัฐฯกบััพนัธีมิต่รหมูเ่กาะ 
แปซึ่ฟิิิก โครงการดงักลา่วมุง่เน้นไปที�การสัร้างศกัยภาพในด้านการ 
ดำาเนินงานและสัถาบันั ต่ลอดจีนการพฒันาศกัยภาพของพนัธีมิต่ร  
นอกจีากนี � ยงัเปิดช้อ่งให้มีกรอบัการทำางานที�พนัธีมิต่รในภมิูภาคมี
สัว่นร่วมในกิจีกรรมระหวา่งหนว่ยงาน กิจีกรรมเหลา่นี �ช้ว่ยเต่มิเต่ม็ 
และเสัริมสัร้างโครงการหนว่ยงานของรัฐบัาลสัหรัฐฯ อื�น ๆ เช้น่ 
ของกระทรวงการต่า่งประเทศ และกระทรวงมหาดไทย

หน�วยยามฝั้�งสหรัฐอเมริกา ส� งเสริมความร�วมมอืดื�านความมั�นคงในเขีตปฏิิบัตกิารสงครามเพีื�ออนิโดืแปซิฟิิกทัี�เสรีแลุ่ะเปิดืกว�าง

น.ต.	วอร์เรน	เอน็.	ไรท์ี่	ร.น./หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐอเมริกา

ร.ทั. นาตาลุ่ ีสปริทัเซอร์ ร.น. จากกองทัพัีเรือสหรัฐฯ ทัำาการตรวจส่ขีภูาพีในระหว�างความร�วมมอืแปซิฟิิก พี.ศ. 2562 ในรัฐช่ก สหพีนัธีรัฐไมโครนีเซีย การฝ่้กอบรมนี�

เป็นภูารกจิเกี�ยวกบัการเตรียมความพีร�อมดื�านความช�วยเหลุ่อืแลุ่ะการบรรเทัาภูยัพีบิัตแิบบพีห่ชาตทิัี�ใหญ�ทัี�ส่ดืประจำาปีซ่�งจดัืขี่�นในอนิโดืแปซิฟิิก  |  ร.อ. จอร์น กามารา 

ร.น. จากกองทัพัีเรือเปร้ทัำาการตรวจส่ขีภูาพีในระหว�างความร�วมมอืแปซิฟิิก พี.ศ. 2562 

จี.อ. ทีเรล มอร์ริสั/กองทพัเรือสัหรัฐฯ
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การรักษาความปลอดภยัเส้ันทางคมนาคม  
หลกัทางทะเลสัำาหรับัการพาณิช้ย์ระหวา่ง  
ประเทศเป็นสัิ�งสัำาคญัสัำาหรับัสัหรัฐฯ 
มาโดยต่ลอด เพื�อรับัรองการเชื้�อมโยงแปซึ่ ิ
ฟิิกกบััหว่งโซึ่อ่ปุทานทั�วโลก ภมิูภาคหมูเ่กาะ 
แปซึ่ฟิิิกครอบัคลมุพื �นที�สัว่นใหญ่ของอินโด 
แปซึ่ฟิิิก และประเทศในภมิูภาคนี �มีความพอ
ใจีกบััการแบัง่ปันความสัำาคญัของมลูคา่ 
ทางเศรษฐกิจีของอาณาเขต่ทางทะเลของ 
ต่น เศรษฐกิจีนี �ยงัคงมีความหลากหลาย โดย
บัางประเทศอดุมไปด้วยทรัพยากรธีรรม 
ช้าต่แิละประสับัความสัำาเร็จีในการจีดั 
การสันิทรัพย์เหลา่นี � และมีประเทศอื�น ๆ ที� 
ขาดความสัามารถในการประสับัความสัำา 
เร็จีด้วยต่นเอง ปัญหาด้านความมั�นคง 
ของประเทศเหลา่นี �ยงัมีความแต่กต่า่ง 
กนัอีกด้วย ในภมิูภาคที�มีความตื่�นต่วัสังูนี � 
ประเทศมหาอำานาจีที�กำาลงัเต่บิัโต่ เช้น่ จีีน 
และอินเดียกำาลงัหารืออยา่งเปิดเผยเกี�ยวกบัั
เป้าหมายทางการค้าและความมั�นคง โดยต่ระหนกัวา่เพื�อให้แนใ่จีวา่มี 
การหารืออยา่งเปิดเผย จีำาเป็นต้่องมีความมั�นคง แนวทางการมีสัว่นร่วม
ของประเทศเหลา่นี �ในภมิูภาคล้วนมีความแต่กต่า่งเช้น่กนั บัางประเทศ 
ช้อบัข้อต่กลงต่ามการควบัคมุทรัพยากรและอาณาเขต่ ในขณะที�บัาง 
ประเทศต่กลงยอมรับัการเข้าถง่และความร่วมมือในอนาคต่ 

สัาธีารณรัฐประช้าช้นจีีนได้เริ�มดำาเนินการสัองโครงการในภมิูภาคหมู ่
เกาะแปซึ่ฟิิิก ได้แก่ การสัร้างกองกำาลงักองทพัเรือ ยามฝัั่�ง และเรือประมง 
เชิ้งพาณิช้ย์ที�มีขนาดใหญ่กวา่ประเทศอื�น ๆ และสัอดแทรกเข้าไปในแผน
หน่�งแถบัหน่�งเส้ันทางของจีีน จีากนั �นสัร้างเส้ันทางสัาขาต่า่ง ๆ เชิ้งพา  
ณิช้ย์เพื�อเชื้�อมโยงจีีนผา่นเอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่กบััหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิก

โครงการริเริ�มของจีีนดเูหมือนวา่จีะมุง่เป้าไปที�ความได้เปรียบัทาง 
ภมิูศาสัต่ร์ที�สัหรัฐฯ ได้รับัจีากข้อต่กลงทวิภาคี นั�นคือสัถานที�ต่ั �งของ 
สัามอาณาเขต่ของสัหรัฐฯ และความร่วมมือด้านเสัรีภาพกบััสัหพนัธี 
รัฐไมโครนีเซีึ่ย หมูเ่กาะมาร์แช้ล และปาเลา ซึ่่�งเป็นความสัมัพนัธ์ีที�เอื �อ 
อำานวยต่อ่บัทบัาททางยทุธีศาสัต่ร์ของสัหรัฐฯ ในภมิูภาคนี �

กิจีกรรมของจีีนมุง่มั�นที�จีะปรับัเปลี�ยนดลุยภาพทางภมิูยทุธีศาสัต่ร์ 
โดยการบัอ่นทำาลายความสัมัพนัธ์ีของสัหรัฐฯ กบััพนัธีมิต่รและแนวร่วม 
เช้น่ ออสัเต่รเลีย นิวซีึ่แลนด์ และฟิิจิี โดยให้ความช้ว่ยเหลือด้านการพฒั
นาต่ามเป้าหมายแต่ฉ้่อฉลแก่ประเทศแนวร่วมในหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิก

สัหรัฐฯ กำาลงัร่วมมือกบััแนวร่วมระดบััภมิูภาค เช้น่ ออสัเต่รเลีย 
และนิวซีึ่แลนด์เพื�อรักษาเสัถียรภาพภมิูภาค และร่วมมือกบััประเทศ 
แนวร่วมขนาดเลก็ เช้น่ ฟิิจิีและปาเลาเพื�อเสัริมสัร้างความพร้อมรับัมือ 
วิธีีที�ดีที�สัดุ ในการบัรรลเุป้าหมายเหลา่นี �คือการก้าวข้ามรัฐและสัง่เสัริม
ปฏิิสัมัพนัธ์ีระหวา่งผู้คนกบััผู้คน และการผสัมผสัานวฒันธีรรมของสังั 
คมผา่นการมีสัว่นร่วมด้านความมั�นคงระหวา่งรัฐบัาลและโครงการ 
ความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังคราม  

ในพื �นที�ทางทะเลนั �น หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐอเมริกาเป็นต่วัเลือกแนว  

ร่วมหนว่ยงานที�ดีที�สัดุจีากหลายหนว่ย
ในหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิก กองทพัเรือสัหรัฐฯ 
เป็นกองกำาลงัที�เหนือกวา่โดยแสัดง 
ถง่อำานาจีอธิีปไต่ยของสัหรัฐฯ และ 
เสัรีภาพในการเดินเรือทั�วแปซึ่ฟิิิก 
กองกำาลงัของสัหรัฐฯ เหลา่นี �ยงัดำา  
เนินการบังัคบััใช้้กฎหมายทางทะเล
และการปกป้องสัิ�งแวดล้อมอีกด้วย 
แนวร่วมของสัหรัฐฯ หลายรายจีะไมมี่ 
หรือจีำาเป็นต้่องมีกองกำาลงัดงักลา่ว 

ความร�วมมอืดื�านความมั�นคง 

จีดุมุง่หมายของโครงการความร่วมมือ  
ด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสัง 
ครามของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ คือการ 
สัร้างความปลอดภยัและความมั�นคง 
ทางทะเลโดยการเพิ�มความต่ระหนกั 
ทางทะเล ศกัยภาพในการต่อบัสันอง  
วิธีีการป้องกนัและโครงสัร้างพื �นฐาน 
การกำากบััดแูล จีากโครงการความร่วม

มือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสังคราม หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ แล
ะแนวร่วมระหวา่งหนว่ยงานดำาเนินกิจีกรรมการมีสัว่นร่วมกบััพนัธีมิต่ร 
หมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกและองค์กรภาครัฐ/เอกช้นเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการพ่�ง 
พาต่นเองของประเทศพนัธีมิต่รในการรักษาความมั�นคงทางทะเลภาย 
ในนา่นนำ �า ทะเลในอาณาเขต่ และเขต่เศรษฐกิจีพิเศษของต่น

หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ยงัมีสัว่นร่วมอยา่งต่อ่เนื�องโดยใช้้ทีมฝ่ั่กอบัรม  
เคลื�อนที� วิทยากรระหวา่งหนว่ยงาน และวิทยากรระหวา่งประเทศทำา 
งานจีากเขต่ยามช้ายฝัั่�งที� 14 กองอำานวยการวิเทศสัมัพนัธ์ีและนโยบัาย 
ต่า่งประเทศ กองเรือแปซึ่ฟิิิกกองทพัเรือสัหรัฐฯ และพนัธีมิต่รกองกำา 
ลงัรักษาช้ายฝัั่�งเนวาดา ดงัที�กลา่วไปข้างต้่น กิจีกรรมการสัร้างศกัย 
ภาพของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ช้ว่ยเต่มิเต่ม็โครงการของกระทรวงการ 
ต่า่งประเทศ และวางแผนร่วมกบััทีมในประเทศของสัถานทตู่สัหรัฐฯ 
และประเทศพนัธีมิต่ร เป้าหมายคือการพฒันาเจ้ีาหน้าที�มืออาชี้พที�
มีวินยั มีความสัามารถ และมีความรับัผิดช้อบัต่อ่หนว่ยงานพลเรือน 
และมุง่ มั�นต่อ่ความเป็นอยูข่องประเทศช้าต่แิละประช้าช้น  

ความสัมัพนัธ์ีเป็นกญุแจีสัำาคญัในการต่อ่ต้่านการรุกรานและการบีับั 
บังัคบััในภมิูภาค โครงการความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิ
บัตั่กิารสังครามอยา่งโครงการชิ้ปไรเดอร์ของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ 
สัร้างความ สัมัพนัธ์ีที�ยั�งยืนขณะที�ดำาเนินการร่วมกบััพนัธีมิต่รของเรา 
โดยที�พนัธีมิต่ร สัามารถดำาเนินการอยา่งอิสัระเพื�อรักษาอธิีปไต่ยของ 
ต่นไปพร้อมกนั นบััต่ั �งแต่ ่พ.ศ. 2553 ข้อต่กลงชิ้ปไรเดอร์วา่ด้วยการบังั
คบััใช้้กฎหมายทางทะเลทวิภาคีเหลา่นี � ได้รับัเรือและโรงเก็บัอากาศยาน 
ของสัหรัฐฯ รวมถง่ทกัษะความรู้ของผู้บังัคบััใช้้กฎหมายทางทะเล เพื�อ 
ช้ว่ยเหลือเจ้ีาหน้าที�หมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกในการใช้้อำานาจีบังัคบััใช้้กฎหมาย

ข้อต่กลงเหล่านี �ช้่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนของบังัคบััใช้้กฎ  
หมายทางทะเล โดยปรับัปรุงความร่วมมือการประสัานงานและ  
การทำางานร่วมกนั และสัร้างศกัยภาพของผู้บังัคบััใช้้กฎหมายทาง  

สมาชิกขีองหน�วยยามฝั้�งสหรัฐฯ แลุ่ะกรมประมงเครือรัฐออส 

เตรเลุ่ยีเขี�าปะทัะเรือประมงต�องสงสัยในการขี�ามอาณาเขีตมายงั

แปซิฟิิกตะวนัตก  พ.จี.ต่. ซึ่าร่า มยุร์/หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ
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ทะเลให้มีประสัิทธิีภาพมากข่ �นในการต่่อกรกบััการประมงที�ผิด  
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบัคมุ รวมทั �งกิจีกรรม 
ที�ผิดกฎหมายอื�น ๆ นอกจีากนี � ข้อต่กลงดงักล่าวยงัอนญุาต่ให้
เจ้ีาหน้าที�ผู้บังัคบััใช้้กฎหมายของประเทศพนัธีมิต่รข่ �นเรือและอ
ากาศยานของหน่วยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ และกองทพัเรือสัหรัฐฯ รวม 
ทั �งอนญุาต่ให้พาหนะข้างต้่นช้่วยเหลือเจ้ีาหน้าที�ผู้บังัคบััใช้้กฎ
หมายของประเทศเจ้ีาของอาณาเขต่ในการเฝ้ั่าระวงัทางทะเล 
และการข่ �นลงยานพาหนะ

โดยทั�วไปแล้ว เรือ อากาศยาน และทีมผู้บังัคบััใช้้กฎหมายทาง 
ทะเลของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ดำาเนินการต่ามข้อต่กลงชิ้ปไรเดอร์ 
อยา่งไรก็ต่าม กองทพัเรือสัหรัฐฯ และเรือกบััอากาศยานของประเทศ  
เจ้ีาของอาณาเขต่ก็เข้าร่วมด้วยเช้น่กนั เช้น่ การสันบััสันนุของกองเรื
อแปซึ่ฟิิิกในการปฏิิบัตั่กิารชิ้ปไรเดอร์ร่วมในโครงการความมั�นคงทาง 
ทะเลโอเชี้ยเนีย 

โครงการชิ้ปไรเดอร์ของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ยงัคงเป็นวิธีีการที�มีน
วตั่กรรมและความร่วมมือในการมีอิทธิีพลต่อ่ภมิูภาคอยา่งมีประสัทิธิี
ภาพ ทกุครั �งที�นำาข้อต่กลงชิ้ปไรเดอร์ทวิภาคีใหมม่าใช้้กบััพนัธีมิต่ร  
หมู ่เกาะแปซึ่ฟิิิก หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ก็ช้ว่ยเสัริมสัร้างเสัถียรภาพ 
ในภมิูภาค

ความม่�งมั�นทัี�ลุ่ำ�าลุ่ก่

การมีสัว่นร่วมอีกครั �งกบััพนัธีมิต่รหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกเป็นสัิ�งจีำาเป็นสัำาหรั
บัสัหรัฐฯ และพนัธีมิต่รในการต่อ่ต้่านอิทธิีพลของจีีนที�เพิ�มข่ �นในภมิูภ
าคหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิก โครงการชิ้ปไรเดอร์ของหนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ สัอด
คล้องกนัอยา่งลงต่วักบััการช้ว่ยต่อบัสันองความต้่องการในการประสั
านงานกบัั โครงการความร่วมมือด้านความมั�นคงในเขต่ปฏิิบัตั่กิารสัง
ครามอื�น ๆ ของกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิก

สัิ�งที�ดเูหมือนจีะเป็นข้อต่กลงทวิภาคี 11 ฉบับััระหวา่งสัหรัฐฯ 
และประเทศหมูเ่กาะแปซึ่ฟิิิกต่า่ง ๆ แท้จีริงแล้วเป็นรากฐานของความร่ว
มมือในภมิูภาค การลงทนุในทรัพยากรสัิ�งแวดล้อมและทางทะเลร่วมกนั 
ข้อต่กลงที�โปร่งใสัระหวา่งประเทศที�มีความสันใจีร่วมกนัในความปลอด
ภยัและความมั�นคงทางทะเล และความมุง่มั�นในการค้าที�เป็นธีรรมและ
มีผลประโยช้น์ต่อบัแทนซึ่่�งกนัและกนัต่ลอดทั�วทั �งแปซึ่ฟิิิกกลางและใต้่ 

สัหรัฐฯ ยืนหยดัอยา่งมั�นคงกบััพนัธีมิต่รของต่นเเพื�อรับัรองถง่อินโ
ดแปซึ่ฟิิิกที�เสัรีและเปิดกว้างกบััทกุประเทศ เมื�อมีการแสัดงความสันใ
จีในโครงการชิ้ปไรเดอร์เพิ�มมากข่ �น หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ ก็อยูใ่นต่ำาแ
หนง่ที�พิเศษในการอำานวยความสัะดวกเพื�อการเพิ�มเสัถียรภาพและค
วามมั�นคง ของพนัธีมิต่รของสัหรัฐฯ ในการสันบััสันนุภารกิจีของกอง
บัญัช้าการสัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ฟิิิกโดยต่รง  o

หน่วิยยามฝ่ัึงสหรัฐฯ ใชข้อ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์วิา่ดว้ิย 
การบงัคบัใชก้ฎหมายประมงทวิภิาคี 16 ฉบบักบั  
ประเทศในแปซิึฟิกต้ะวินัอิอิกแล่ะในแอิฟริกาต้ะ 
วินัต้ก ในเดือินพฤศจิีกายน พ.ศ. 2561 ฟิจิีกล่าย  
เป็นประเทศล่่าสุดท่ีล่งนามในขอ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์  
ซ่ึึงทำาใหเ้จีา้หนา้ท่ีกล่าโหมแล่ะผ่้บ้งัคบัใชก้ฎหมาย
ขอิงประเทศพนัธมิต้รสามารถขึ�นเรือิขอิงหน่วิยยาม
ฝ่ัึงสหรัฐฯ แล่ะกอิงทพัเรือิสหรัฐฯ เพื่อิสงัเกต้การณ์ 
ป้อิงกนั ขึ�นเรือิ แล่ะคน้หาเรือิต้อ้ิงสงสยัวิา่กระทำา 
ผ่ดิกฎหรือิขอ้ิบงัคบัในเขต้เศรษฐกิจีพิเศษขอิงต้น 
หรือิในเขต้ทะเล่ลึ่ก

ขอ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์ช่วิยแกปั้ญหาช่อิงโหวิ ่

ขอิงการบงัคบัใชก้ฎหมายทางทะเล่โดยปรับปรุง 
ควิามร่วิมมือิ การประสานงานแล่ะการทำางาน 
ร่วิมกนั แล่ะสร้างศกัยภาพขอิงผ่้บ้งัคบัใชก้ฎหมาย  
ทางทะเล่ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�นในการต่้อิกร  
กบัการประมงท่ีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
แล่ะไร้การควิบคุม แล่ะกิจีกรรมท่ีผ่ดิกฎหมาย  
อ่ืิน ๆ ขอ้ิต้กล่งนี� มีวิตั้ถุประสงคเ์พื่อิเติ้มเต้ม็แล่ะส่ง
เสริมการจีดัการท่ีมีกบัพนัธมิต้รอิยา่ง อิอิสเต้รเลี่ย 
นิวิซีึแล่นด ์แล่ะฝึร่ังเศส

เช่น เจีา้หนา้ท่ีผ่้บ้งัคบัใชก้ฎหมายขอิง
ฟิจิีสามารถทำางานในหน่วิยยามฝ่ัึงสหรัฐฯ 
แล่ะกอิงทพัเรือิสหรัฐฯ ในฐานะ “ชิปไรเดอิร์” 

ภาคกิจีต่้าง ๆ ประกอิบไปดว้ิยการแทรกแซึงเรือิ 
ต้อ้ิงสงสยัท่ีอิาจีเก่ียวิขอ้ิงกบักิจีกรรมท่ีผ่ดิกฎ 
หมาย เช่น การทำาประมงแล่ะการล่กัล่อิบนำาเขา้
ท่ีผ่ดิกฎหมาย รวิมถึงการคา้สารเสพติ้ดท่ีผ่ดิกฎ
หมาย ในช่วิงหกปีท่ีผ่า่นมา หน่วิยยามฝ่ัึงสหรัฐฯ 
แล่ะกอิงทพัเรือิสหรัฐฯ ไดช่้วิยประเทศเจีา้ขอิงอิา 
ณาเขต้ขึ�นต้รวิจีคน้เรือิ 103 ล่ำา ระบุการกระทำาผ่ดิ 
33 ครั� ง ต้ามรายงานขอิงหน่วิยยามฝ่ัึงสหรัฐฯ  
พ.ศ. 2561

ขอ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์การบงัคบัใชก้ฎหมายทาง  
ทะเล่แบบทวิภิาคีส่งเสริมอิธิปไต้ยขอิงประเทศเจีา้ 
ขอิงอิาณาเขต้ โดยการช่วิยใหป้ระเทศเจีา้ขอิงอิาณา 
เขต้บงัคบัใชก้ฎหมายแล่ะขอ้ิบงัคบัขอิงต้น การ 
นำาขอ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์มาใชร้ะหวิา่งประเทศอ่ืิน ๆ 
แล่ะในภมิ้ภาคอ่ืิน ๆ อิาจีช่วิยเสริมสร้างควิามพยา  
ยามในการบงัคบัใชก้ฎหมายทาง ทะเล่ทัว่ิโล่ก

สหรัฐฯ ไดล้่งนามในขอ้ิต้กล่ง 
ชิปไรเดอิร์ทวิภิาคีเร่ือิงการต่้อิต้า้น 
การทำาประมงในทะเล่ลึ่กดว้ิยแห 
ล่อิยกบัจีีน ขอ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์ 
ทวิภิาคีหา้ฉบบักบัประเทศแอิฟริกา 
ต้ะวินัต้ก นัน่คือิ กาบ้เวิร์ดี แกมเบีย 
กานาเซีึยร์ราลี่โอิน แล่ะเซึเนกลั่ 
แล่ะขอ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์ ทวิภิาคีถาวิร 

11 ฉบบักบั ประเทศหม้่เกาะแปซิึ ฟิกซ่ึึงประกอิบ 
ไปดว้ิยหม้่เกาะคุก ฟิจิี คิริบาตี้ หม้่เกาะมาร์แชล่ล่ ์
ไมโครนีเซีึย ปาเล่า นาอิร้้ ซึามวัิ ต้อิงงา ต้้วิาล่้ 
แล่ะวิาน้อิาต้้

ปฏิิบติั้การชิปไรเดอิร์วิา่ดว้ิยการบงัคบัใชก้ฎ
หมายการประมงแบบร่วิมมือิกนัอิยา่งต่้อิเน่ือิงแล่ะ 
เป็นสากล่ไดด้ำาเนินการโดยหน่วิยยามฝ่ัึงสหรัฐฯ 
ต้ล่อิดช่วิง 23 ปีท่ีผ่า่นมากบัจีีน แล่ะ 9 ปีกบัแอิฟริกา
ต้ะวินัต้กแล่ะประเทศหม้่เกาะแปซิึฟิก

ขอ้ิต้กล่งชิปไรเดอิร์เป็นวิธีิการท่ีมีนวิตั้กรรมแล่ะ 
ควิามร่วิมมือิเพื่อิการรักษาควิามสงบเรียบร้อิยใน  
มหาสมุทรขอิงโล่กอิยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น ประ 
เทศท่ีสนใจีเรียนร้้เพิ่มเติ้มเก่ียวิกบัขอ้ิต้กล่งชิปไร  
เดอิร์สามารถติ้ดต่้อิหน่วิยยามฝ่ัึงสหรัฐฯ หรือิสถาน 
เอิกอิคัรราชท้ต้สหรัฐอิเมริกาในประเทศขอิงต้นได้

ทัมีขี่�นสำารวจเรือร�วมรอการอน่ญาตให�ไปยงัเรือประมง (ไม�มภีูาพี) ในเขีต  
เศรษฐกจิพีเิศษขีองปาเลุ่าตามขี�อตกลุ่งชิปไรเดือร์ทัวภิูาค ี 

พ.จี.ต่. ซึ่าร่า มยุร์/หนว่ยยามฝัั่�งสัหรัฐฯ

ขี�อตกลุ่งชิปไรเดือร์ขีองหน�วยยามฝั้�งสหรัฐฯ องค์กรเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่สัหรัฐฯ
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พีนัธีมติร 
แลี่ะ

นวตักรรม 
คือื่ส่ิ่�งสิ่ำาคืญัสิ่ำาหรัับปฏิ่บัต่่การัที่างที่หารัใน่อ่น่าคืต่

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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ฟอิรัม:	การฝึ่กยามะซิากุระป่ัน่ �แตกต่างจากการฝึ่กซ้ิอม
ครั�งที่่่ผ่านมาอย่างไร

พัลิ.อ.	บราวน์: การฝ่ั่กยามะซึ่ากรุะคือการฝ่ั่กที�สัำาคญั  
ซึ่่�งเราฝ่ั่กร่วมกบััหน่�งในฝ่ั่ายพนัธีมิต่รที�สัำาคญัที�สัดุของเรา 
นั�นคือญี�ปุ่ น เมื�อมองมาที�ความสัมัพนัธ์ีระหวา่ง  
ญี�ปุ่ นกบััสัหรัฐอเมริกา จีะพบัวา่นี�เป็นรากฐานสัำาคญั
ของความมั�นคงในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกโดยแท้จีริง 
ที�การฝ่ั่กยามะซึ่ากรุะ เราสัามารถฝ่ั่กในระดบััสังูสัดุได้ 
ในปีนี � เราทำาให้การฝ่ั่กซึ่บััซ้ึ่อนยิ�งข่ �น เราได้นำาแงม่มุปฏิิ 
บัตั่กิารแบับัหลายมิต่ิบัางสัว่นมาใช้้ โดยนำามาใช้้ในทกุมิต่ ิ
ไมเ่พียงแต่ท่างบัก ทางอากาศ และทางทะเล แต่ย่งัรวมถง่ 
ทางไซึ่เบัอร์และอวกาศด้วย คณุต้่องพร้อมรับัทกุสัิ�งที�อาจีเกิด
ข่ �นทกุที�ในโลกใบันี � และนั�นคือเหต่ผุลที�คณุต้่องมีพนัธีมิต่ร  
พนัธีมิต่รเหลา่นั �นคือพนัธีมิต่รที�ใกล้ชิ้ดที�สัดุของคณุ คณุต้่อง 
การแนใ่จีวา่คณุพฒันาความสัมัพนัธ์ีเหลา่นั �นก่อนที�จีะเกิด  
วิกฤต่ ิขา่วดีก็คือการฝ่ั่กยามะซึ่ากรุะ คือการฝ่ั่กที�ดีที�สัดุที�ผม 
เคยเหน็ และผมเข้าร่วมการฝ่ั่กยามะซึ่ากรุะมา 20 กวา่ปีแล้ว 

ฟอิรัม:	ช่ิวยอธิบายแนวคดิเก่่ยวกับปัฏิบิตักิารแบบหลิาย	
มติ	ิแลิะความเก่่ยวข้องกับกองที่พัับก

พัลิ.อ.	บราวน์:เรามีแนวคดิใหมที่�เป็นครั �งแรกจีริง ๆ  
มาสักัระยะแล้ว อนัเนื�องมาจีากโลกที�เปลี�ยนแปลงไป  
และนั�นคือปฏิิบัตั่กิารแบับัหลายมิต่ ิซึ่่�งก็คือกระบัวนการวิ 
วฒันาการที�มีศกัยภาพในการปฏิิวตั่ิจีริง ๆ การต่อ่  

สัู้ทางบักและทางอากาศมีประสัทิธิีภาพมากในอดีต่  
แต่บ่ัางอยา่งได้เปลี�ยนแปลงไปแล้วเราไมไ่ด้มีอำานาจีในทกุ 
ปฏิิบัตั่กิาร หรือในปฏิิบัตั่กิารใด ๆ เป็นเวลานานอีกต่อ่ไป 
ในบัางครั �ง เทคโนโลยีได้ปรับัเปลี�ยนสัิ�งต่า่ง ๆ ให้ผู้ ที�จีะทำา 
ร้ายเราเคลื�อนไหวได้เร็วกวา่ที�เราทำาได้ ปฏิิบัตั่กิารแบับัหลาย
มิต่ิทำาให้ศตั่รูต่กอยูใ่นสัถานการณ์ลำาบัากหลายแบับัและ 
ให้คณุมีต่วัเลือก แต่ค่ณุคาดเดาไมไ่ด้ต้่องมีการซ้ึ่อมรบัใน 
ทกุมิต่ ิและการซ้ึ่อมรบัเป็นการก้าวไปอยูใ่นต่ำาแหนง่ที�มี 
ข้อได้เปรียบัที�ดีกวา่ เราเหน็วา่ แม้กระทั�งในการฝ่ั่กครั �งนี �ก็
ยงัมีการใช้้ประโยช้น์จีากปฏิิบัตั่กิารแบับัหลายมิต่เิพื�อป้อง
กนัศตั่รูและประสับัความสัำาเร็จี ในกรณีนี �เป็นการป้องกนั
เหต่กุารณ์ในญี�ปุ่ น แต่ก็่อาจีใช้้ป้องกนัเหต่กุารณ์อื�น ๆ ได้ 
คณุต้่องการให้ คาดเดาได้น้อยลง สัร้างสัถานการณ์ลำาบัาก 
ที�หลากหลายให้ศตั่รูของคณุ และทำาให้ศตั่รูต่กอยูใ่นภาวะ 
ที�กลืนไมเ่ข้าคายไมอ่อก บีับัให้ศตั่รูต้่องเป็นฝ่ั่ายต่ดัสันิใจี 
ไมใ่ช้ค่ณุ

ฟอิรัม:	การสับเปัล่่ิยนกองที่พััสำาหรับโครงการแปัซิฟิิิก
พัาที่เวย์จะม่การสับเปัล่่ิยนที่่่น้อยลิง	แต่อย่้นานขึ �นเพัื่อ
ให้เข้าใจมากขึ �นถงึวธ่ิที่ำางานร่วมกันของที่กุคน	คาดว่า
จะได้เหน็การพัด้คุยถงึผลิปัระโยชิน์ที่่่ปัระเที่ศพันัธมติร
คาดหวังจากการเปัล่่ิยนแปัลิงครั�งน่ �

พัลิ.อ.	บราวน์:โครงการแปซึ่ฟิิิกพาทเวย์เริ�มต้่นเมื�อประมาณ  
ห้าปีที�แล้ว และเป็นหน่�งในโครงการการมีสัว่นร่วมที�สัร้าง 
สัรรค์และมีประสัทิธิีภาพมากที�สัดุที�เราเคยมีทั�วทั �งภมิูภาค 
แปซึ่ฟิิิก และจีนถง่ทั�วทั �งโลก คณุสัามารถพดูคยุถง่การอยู ่
นอกประเทศ การปรับัต่วัได้ การปรับัความสัามารถได้ และ 
การไปสัูค่วามขดัแย้งหรือสัถานการณ์ร้าย แต่ถ้่าคณุไม ่
ฝ่ั่กซ้ึ่อม มนัก็เป็นแคก่ารพดูคยุ ในโครงการแปซึ่ฟิิิกพาทเวย์ 
เราทำาการฝ่ั่กการเคลื�อนกำาลงัพลในรูปแบับัที�เราทำาในการ 
ปฏิิบัตั่ิจีริง ในห้าปีแรก เราต่ั �งใจีจีริง ๆ ที�จีะไปยงัประเทศ 
ที�สัาม หรือประเทศที�สัี� และปฏิิบัตั่ิต่ามหลกัการเหลา่นั �น  
ในอนาคต่เรากำาลงัมองหาแปซึ่ฟิิิกพาทเวย์ 2.0 และปรับัเส้ัน  
ทางเพื�อให้อยูใ่นประเทศที�สัำาคญัได้นานข่ �น เพื�อสัร้าง  
ความร่วมมือและพนัธีมิต่รที�แข็งแกร่งข่ �นในบัางประเทศ  
เราอยูน่านถง่หกเดือน ซึ่่�ง นั�นทำาให้เราช้ว่ยเหลือประเทศนั �น 
ได้ด้วยสัิ�งที�ประเทศนั �นต้่องการ เมื�อเราทำางานร่วมกนั  
เราเรียนรู้จีากประเทศนั �นเสัมอและประเทศนั �นก็เรียนรู้จีาก 
เรา บัางอยา่งเราทำาได้ดีกวา่ บัางอยา่งประเทศนั �นทำาได้ดีกวา่ 
ซึ่่�งจีะทำาให้เรามีเวลามากข่ �น 

พีลุ่.อ. โรเบิร์ต บี. บราวน์  

ผ่้บ้ญัชาการกอิงทพับกสหรัฐฯ 

ภาคพื�นแปซิึฟิก กล่่าวิกบั ฟอรัม ในการฝึึก 

ยอ่ิยยามะซึากรุะเม่ือิเดือินธนัวิาคม พ.ศ. 

2561 พล่.อิ. บราวิน ์กล่่าวิถึงควิามสำาคญั 

ขอิงการฝึึกดงักล่่าวิ ปฏิิบติั้การแบบหล่ายมิติ้ 

แปซิึฟิกพาทเวิย ์2.0 อิิทธิพล่ในภมิ้ภาคท่ีเพิ่ม

ขึ�นขอิงอิินเดีย แล่ะการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้กบัจีีน

เจ้ีาหน้าที� ฟิอิรัมั
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ในการสัร้างพนัธีมิต่รและความร่วมมือเหล่านั �น นั�นคือ  
การมีต่วัต่นอยู่ในภมิูภาคดงักล่าวคือสัิ�งที�สัำาคญัมาก  
หากมีบัางอย่างเกิดข่ �นผู้บัญัช้าการกองบัญัช้าการ 
สัหรัฐฯ ภาคพื �นอินโดแปซึ่ิฟิิกต้่องมีทางเลือกหน่วย
พาทเวย์ ซึ่่�งเป็นหน่วยกองพลน้อยที�อยู่ในประเทศ 
ช้่วยให้ผู้บัญัช้าการฯ มีทางเลือกทางต่ะวนัต่กของเส้ัน 
แบั่งเขต่วนัสัากล ใกล้เคียงกบััสัิ�งที�อาจีเกิดข่ �นในภมิู 
ภาคอินโดแปซึ่ิฟิิก นบััเป็นโครงการเชิ้งนวตั่กรรมอย่าง 
แท้จีริง ซึ่่�งต่อนนี �กำาลงัก้าวเข้าสัู่ช้่วงนวตั่กรรมมาก
ยิ�งข่ �น โดยจีะสัร้างพนัธีมิต่รและแนวร่วมที�สัำาคญั 
ซึ่่�งเป็นสั่วน สัำาคญัของยทุธีศาสัต่ร์กลาโหมในประ 
เทศของเรา

ฟอิรัม:	สหรัฐฯ	ที่ำางานอย่างรอบคอบเพัื่อที่่่จะรวม
อนิเดย่ไว้เป็ันพันัธมติรในอนาคต	คุณม่ความเหน็	
อย่างไรเก่่ยวกับววัิฒนาการของบที่บาที่ของอนิ	
เดย่ในภูม้ภิูาค	แลิะการเป็ันพันัธมติรกับสหรัฐ	
อเมริกา

พัลิ.อ.	บราวน์:	สัหรัฐฯ มีพนัธีมิต่รเจ็ีดประเทศในโลก 
พนัธีมิต่รห้าประเทศเหลา่นั �นอยูใ่นแปซึ่ฟิิิก นั�นคือ ญี�ปุ่ น 
เกาหลี ฟิิลปิปินส์ั ไทย ออสัเต่รเลีย พนัธีมิต่รนั �นสัำาคญั 
แต่แ่นวร่วมก็สัำาคญัเช้น่กนั รวมทั �งความสัมัพนัธ์ีที�เกิด 
ข่ �นใหม ่ความสัมัพนัธ์ีของเรากบััอินเดียยงัคงพฒันาอยา่ง  
รวดเร็ว อินเดียมีระบัอบัประช้าธิีปไต่ยใหญ่ที�สัดุในโลก  

"การทัำางานอย�างใกลุ่�ชิดืร�วมกนัแลุ่ะเป็นพีห่ภูาคี
มากขี่�นคอืหนทัางแห�งอนาคต" – พล่.อิ. โรเบิร์ต้ บี. บราวิน์

พีลุ่.อ. โรเบิร์ต บี. 

บราวน์ (กลุ่าง) 

ผู้้�บัญชาการกองทัพัีบกสหรัฐฯ 

ภูาคพีื�นแปซิฟิิกพีบปะกบั 

พีลุ่.ทั. มาซาโตะ 

ทัาอ้ระ ผู้้�บัญชาการกอง 

ทัพัีบกภูาคเหนือญี�ป่� น 

ในระหว�างการฝ่้กยามะซากร่ะ 

75 ทัี�ค�ายฮิุกาชิ-จชิิโตเสะ 

จงัหวดัืฮุอกไกโดื ประเทัศญี�ป่� น 

ในเดือืนธัีนวาคม พี.ศ. 2561

สั.อ. เอริก้า เอิร์ล/กองทพับักสัหรัฐฯ
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ทัหารกองทัพัีบกฟิิลุ่ปิปินส์ 

(ซ�าย) แลุ่ะ จ.ส.ทั. รอน  

แมคว ีใช�อ่ปกรณ์สื�อสารใน 
เดือืนมนีาคม พี.ศ. 2562 

ระหว�างการฝ่้ก 

ซาลุ่กันิบ ซ่�งเป็นการฝ่้ก  

ซ�อมประจำาปีทัี�สร�างความ 

สามารถูในการทัำางานร�วมกนั 

ศักยภูาพี แลุ่ะความสัมพีนัธ์ี  

ระหว�างพีนัธีมติร

จี.สั.ต่. โคดี � โจีนส์ั/
กองทพับักสัหรัฐฯ

ซึ่่�งมีผลกระทบัอยา่งมากต่อ่ภมิูภาคแหง่นี � เหต่ผุลหน่�งที�กอง
บัญัช้าการแปซึ่ฟิิิกเปลี�ยนเป็นกองบัญัช้าการภาคพื �นอินโด 
แปซึ่ฟิิิก คืออิทธิีพลของอินเดียและมหาสัมทุรอินเดียที�มีต่อ่ภู
มิภาค ซึ่่�งในบัางสัถานการณ์ เราไมไ่ด้ให้ความสันใจีมากพอ 
เราใช้้ประโยช้น์จีากแผนห้าปี เพื�อเพิ�มความซึ่บััซ้ึ่อนในการ
ฝ่ั่กซ้ึ่อม และเพิ�มการมีสัว่นร่วมของเรากบััอินเดีย อินเดียจีะ 
เป็นผู้มีบัทบัาทหลกัในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิกเป็นเวลาอีก 
หลายปี การทำางานใกล้ชิ้ดกนัมากข่ �นและเป็นพหภุาคียิ�งข่ �น
เป็นหนทางแหง่อนาคต่ สัิ�งหน่�งที�ได้เปรียบัมากก็คือเมื�อคณุ
มีพนัธีมิต่รและแนวร่วม ห้าหรือหกประเทศที�ช้ว่ยแก้ปัญหา 
นั�นเป็นเรื�องที�ดีกวา่มาก และจีะช้ว่ยรักษาให้อินโดแปซึ่ฟิิิกมี 
ความเป็นเสัรีและเปิดกว้างเพื�อประโยช้น์ของทกุประเทศ

ฟอิรัม: คุณกล่ิาวในการสัมภูาษณ์เม่ือไม่นานมาน่ �ว่า	
สหรัฐฯ	กำาลัิงแข่งขันอย่างเข้มข้นกับจน่	ซิึ่งส่งผลิให้
เกดิความสัมพันัธ์แบบพัหุภูาค่มากขึ �นโดยที่่่สหรัฐฯ	
สร้างความสัมพันัธ์นั �นอย่้	กรุณาอธิบายอย่างลิะเอ่ยด

พัลิ.อ.	บราวน์: ผมอยูใ่นภาคพื �นแปซึ่ฟิิิกมากวา่ 30 
ปีโดยได้รับัหน้าที�ที�แต่กต่า่งกนั ในทกุระดบััที�ต่า่งกนั ต่ั �ง
แต่เ่จ้ีาหน้าที�ระดบััต้่นจีนถง่ระดบััที�ผมอยูใ่นต่อนนี � สัิ�งที� 

ผมเหน็คือเราเคยมีสัิ�งที�เราเรียกวา่ช้ว่งต่ำ�าสัดุ ซึ่่�งไมเ่กิดข่ �น 
บัอ่ยนกัและก็หายไปนาน ต่อนนี � เป็นการแขง่ขนัอยา่ง
ต่อ่เนื�องและในหลาย ๆ ด้าน การแขง่ขนัทางเศรษฐกิจี 
แนน่อนวา่เป็นการแขง่ขนัด้านความมั�นคง หลายคนจีะ
เรียกวา่การแขง่ขนัที�เข้มข้น คณุต้่องสัามารถแขง่ขนัได้ 
พนัธีมิต่รและแนวร่วมเป็นสัิ�งสัำาคญั พนัธีมิต่รห้
าในเจ็ีดของเราอยูใ่นแปซึ่ฟิิิก และเรากำาลงัสัร้าง 
แนวร่วมและมิต่รประเทศเพิ�มเต่มิ เมื�อคณุรับัมือ
กบััปัญหาที�ยุง่ยาก ยิ�งมีประเทศที�มีสัว่นร่วมมาก 
คณุก็จีะรับัมือปัญหาได้ดีข่ �นมาก เราเหน็สัิ�งนั �นในการรับั
มือกบััภยัพิบัตั่ ิเราเหน็สัิ�งนั �นในการรับัมือกบััเกาหลีเหนือ 
องค์การสัหประช้าช้าต่กิลา่ววา่ ทั�วโลกหยดุยั �งความพยา 
ยามที�จีะมีอาวธุีนิวเคลียร์นี � พหภุาคีและพหชุ้าต่ิคืออนาคต่ 
ในช้ว่งการแขง่ขนันั �น สัิ�งสัำาคญัอยา่งยิ�งคือการมีแนวร่วม 
และมิต่รประเทศที�ให้การช้ว่ยเหลือคณุ เป้าหมายของเรา 
คืออินโดแปซึ่ฟิิิกที�เสัรีและเปิดกว้าง นี�เป็นภมิูภาคที�เต่ิบัโต่ 
เร็วที�สัดุในโลก และยงัมีเศรษฐกิจีที�ใหญ่ที�สัดุและประสับั 
ความสัำาเร็จีอยา่งเหลือเชื้�อจีากการอยูบ่ันพื �นฐานของความ
สังบัเรียบัร้อยต่ามกต่กิาของนานาช้าต่ิและอินโดแปซึ่ฟิิิกที� 
เสัรีและเปิดกว้างที�มีให้กบััทกุประเทศ ซึ่่�งไมไ่ด้เป็นประโยช้น์ 
แคก่บััคนใดคนหน่�ง แต่เ่ป็นประโยช้น์กบััทกุคน  o
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ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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      ขยะ   
อวกาศ

นเคยจีงใจีทำาลายดาวเทียมต่รวจีสัภาพอากาศที�ไม่
ใช้้งานแล้วด้วยขีปนาวธุีพิสัยักลางแบับัปลอ่ยจีาก
พื �น เพื�อทดสัอบัความสัามารถด้านการต่อ่ต้่านดาว 
เทียมเมื�อ พ.ศ. 2550 การทดสัอบัดงักลา่วทำาให้เกิด 
เศษซึ่ากที�มีขนาดเส้ันผา่นศนูย์กลางมากกวา่ 10 

เซึ่นต่เิมต่รกวา่ 3,300 ชิ้ �น รายงานขององค์การอวกาศยโุรประบัวุา่ หาก
ดาวเทียมทั�วไปที�โคจีรรอบัโลกหรือแม้กระทั�งสัถานีอวกาศนานาช้าต่ปิะ  
ทะเข้ากบััเศษชิ้ �นสัว่นเหลา่นี �ชิ้ �นใดชิ้ �นหน่�ง จีะทำาให้เกิดความเสัียหาย 
ร้ายแรงได้

นอกจีากนี � การทดสัอบัขีปนาวธุีดงักลา่วยงัก่อให้เกิดอนภุาคเศษ 
ซึ่ากมากกวา่ 200,000 ชิ้ �นที�มีขนาดเลก็เพียง 1 เซึ่นต่เิมต่ร แต่ใ่หญ่
มากพอที�จีะทำาให้ยานอวกาศเสัียหาย หรือเจีาะทะลเุกราะป้องกนั 
ของสัถานีอวกาศนานาช้าต่ ิแม้กระทั�งการช้นกบััอนภุาคที�มีขนาดเลก็ 
กวา่ 1 มิลลเิมต่ร เช้น่ สัะเก็ดสัี ก็ทำาลายระบับัยอ่ยของดาวเทียมได้ 
เพราะอนภุาคเหลา่นั �นเดนิทางด้วยความเร็วมากกวา่ 24,700 
กิโลเมต่รต่อ่ช้ั�วโมงในวงโคจีร

นายนิโคลสัั จีอห์นสันั หวัหน้านกัวิทยาศาสัต่ร์ประจีำาโครงการ  
เศษซึ่ากในวงโคจีรขององค์การบัริหารการบันิและอวกาศแหง่ช้าต่ ิ 
สัหรัฐฯ หรือ นาซึ่า ซึ่่�งก่อต่ั �งข่ �นใน พ.ศ. 2522 ณ ศนูย์อวกาศจีอห์น 
สันัที�เมืองฮิวสัต่นั รัฐเทก็ซึ่สัั อธิีบัายวา่ “เศษซึ่ากทกุชิ้ �นอาจีขดั
ขวางหรือยตุ่กิารทำางานของอากาศยานที�ปฏิิบัตั่กิารอยูใ่นวงโค
จีรระยะต่ำ�า” ซึ่่�งอยูที่�ความสังูประมาณ 400 ถง่ 2,000 กิโลเมต่ร 
หลงัจีากการทดสัอบัเมื�อ พ.ศ. 2550 นายจีอห์นสันัได้กลา่วกบัั space.
com วา่ “การทำาลายดาวเทียมในครั �งนี �ได้สัร้างชิ้ �นสัว่นกระจีดักระจีาย 
จีำานวนมากและร้ายแรงที�สัดุในรอบั 50ปีของการปฏิิบัตั่กิารทางอวกาศ”

สัองปีต่อ่มา ดาวเทียมรัสัเซีึ่ยนำ �าหนกั 950 กิโลกรัมที�รู้จีกักนัในชื้�อ 
คอสัมอสั-2251 ช้นกบััดาวเทียมพาณิช้ย์อีริเดียมของสัหรัฐฯ 
ที�ทำางานอยู ่ซึ่่�งทำาให้ดาวเทียมดงักลา่วถกูทำาลายและเกิดชิ้ �นสัว่น 
ขนาดใหญ่อีก 2,000 ชิ้ �น รวมถง่อนภุาคที�ขนาดเลก็กวา่อีก 100,000 
ชิ้ �น ทั �งสัองเหต่กุารณ์นี � ทำาให้จีำานวนเศษซึ่ากในวงโคจีรระยะต่ำ�าเพิ�มข่ �น
ถง่ร้อยละ 60 โดยในจีำานวนอนภุาคที�เพิ�มข่ �นนี �มีหน่�งในสัามที�จีะค้างอยู่
ในวงโคจีรไปอีก 20 ปี 

ในช้ว่งทศวรรษที�ผา่นมา ภยัคกุคามจีากเศษซึ่ากในวงโคจีรที�อาจี  

เกิดข่ �นกบััดาวเทียมมีเพิ�มมากข่ �นเรื�อย ๆ องค์การอวกาศยโุรปประ
มาณการณ์วา่มีขยะอวกาศขนาดเส้ันผา่นศนูย์กลางใหญ่กวา่ 10 
เซึ่นต่เิมต่รมากถง่ 34,000 ชิ้ �น วตั่ถทีุ�มีขนาดเส้ันผา่นศนูย์กลางระหวา่ง  
1 ถง่ 10 เซึ่นต่เิมต่ร 900,000 ชิ้ �น และวตั่ถทีุ�มีขนาดเส้ันผา่นศนูย์กลาง  
ระหวา่ง 1 มิลลเิมต่รถง่ 1 เซึ่นต่เิมต่ร 128 ล้านชิ้ �นโคจีรอยูร่อบัโลก 
รวมเป็นมวลรวมมากกวา่ 8,400 เมต่ริกต่นั ซึ่่�งเป็นจีำานวนที�มากกวา่ 
มวลโครงสัร้างเหลก็ของหอไอเฟิล ต่วัเลขดงักลา่วรวมถง่ดาวเทียมมาก
กวา่ 2,900 ดวงที�ไมไ่ด้ปฏิิบัตั่กิารแล้วแต่ย่งัคงอยูใ่นวงโคจีร

เครือขา่ยเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศสัหรัฐฯ นำาโดยกองบัญัช้าการยทุธี 
ศาสัต่ร์สัหรัฐฯ อาศยัเครือขา่ยพนัธีมิต่รทั�วโลกในการระบั ุต่ดิต่าม  
และแบัง่ปันข้อมลูเกี�ยวกบััวตั่ถอุวกาศ เพื�อบัรรเทาภยัคกุคามดงักลา่ว 
เครือขา่ยเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศสัหรัฐฯ ต่ดิต่ามวตั่ถทีุ�มนษุย์ประดษิฐ์ 
มากกวา่ 25,000 ชิ้ �นในวงโคจีรอยา่งต่อ่เนื�อง ซึ่่�งมีขนาดประมาณลกู 
ซึ่อฟิต์่บัอลข่ �นไป โดยใช้้ดาวเทียม เซึ่น็เซึ่อร์ กล้องโทรทรรศน์ออปต่ิคลั 
ระบับัเรดาร์ และซึ่เูปอร์คอมพิวเต่อร์ที�ปฏิิบัตั่กิารในระดบัันานาช้าต่จิีำา
นวนมาก ทั �งยงัเตื่อนผู้ประกอบัการทั�วโลกเกี�ยวกบััการปะทะที�กำาลงัจีะ 
เกิด จีากการให้ข้อมลูของนางไดอานา่ แมค็คสิัซึ่อ็ก ผู้นำาด้านอวกาศใน
กองบันิควบัคมุอวกาศที� 18 ของกองทพัอากาศสัหรัฐฯ ซึ่่�งทำาหน้าที�ต่ดิ 
ต่ามเศษซึ่ากในอวกาศให้กบััเครือขา่ยเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศสัหรัฐฯ 

ดงัเหน็ได้จีากต่วัอยา่งใน พ.ศ. 2561 ซึ่่�งกองทพัอากาศสัหรัฐฯ 
บันัทก่ไว้วา่อาจีมีการช้นกนัเกิดข่ �นกบััดาวเทียมที�ทำางานอยูไ่ด้
ถง่ 942,143 ครั �ง และอาจีเป็นเหต่กุารณ์ฉกุเฉินได้ถง่ 6,469 ครั �ง 
ต่ามที�นางแมค็คิสัซึ่อ็ก กลา่วกบัันิต่ยสัาร เดอิะวอิทช์ โดยผู้ประกอบั
การต้่องปรับัเปลี�ยนต่ำาแหนง่ดาวเทียมประมาณสัองครั �งต่อ่สัปัดาห์
ต่ามข้อมลูดงักลา่ว หน่�งในภยัทางอวกาศที�ร้ายแรงที�สัดุเมื�อเร็ว ๆ นี � 
เกิดจีากสัถานีอวกาศเทียนกง-1 ที�ปลดระวางของจีีน ต่กลงสัูพื่ �นโลก 
อยา่งควบัคมุไมไ่ด้เมื�อวนัที� 2 เมษายน พ.ศ. 2561 สัร้างความหวาด  
กลวัแก่ประช้าช้นบันภาคพื �นดนิก่อนที�จีะลกุไหม้ไป โช้คดีที�เศษซึ่ากจีา
กสัถานีอวกาศดงักลา่วต่กลงสัูม่หาสัมทุรแปซึ่ฟิิิกไปทางต่อนใต้่ของฮา 
วายประมาณ 4,000 กิโลเมต่ร

วงโคจีร์ท่ีแออัดิ
การจีดัการเศษซึ่ากที�มนษุย์ประดษิฐ์และที�เกิดจีากภารกิจีด้านอวกาศ  
มีความท้าทายเพิ�มข่ �นเรื�อย ๆ โดยเฉพาะเมื�ออวกาศกลายเป็นสัถานที�
ที�เข้าถง่ได้งา่ยและเบีัยดเสัียดไปด้วยความทะเยอทะยานที�เต่ิบัโต่ข่ �น 
ปัจีจีบุันั รัฐบัาล 60 ประเทศใช้้งานดาวเทียมอยูม่ากกวา่ 2,060 ดวง 
โดยมี 12 ประเทศและหนว่ยงานปกครองอีกหน่�งแหง่มีขีดความ  
สัามารถในการปลอ่ยจีรวด ต่ามข้อมลูจีากสัหภาพนกัวิทยาศาสัต่ร์ผู้  
หว่งใย ซึ่่�งเป็นสัมาคมวิทยาศาสัต่ร์ไมแ่สัวงผลกำาไรในสัหรัฐฯ ผู้ เชี้�ยว  
ช้าญทำานายวา่จีำานวนดาวเทียมที�อยูใ่นวงโคจีรอาจีเพิ�มข่ �นมากกวา่  
สัามเทา่ในช้ว่งทศวรรษหน้า เนื�องจีากปัจีจีบุันัในแต่ล่ะปีมีการ 

การร่วมม่อกันปกป้องโลกจ่ากเศษซากในวงโคจ่ร   

เจ้ีาหน้าที� เดอิะวอิทช์



50 IPD FORUMFORUM

สัง่ดาวเทียมที�มีมวลมากกวา่ 50 กิโลกรัมเฉลี�ย 300 ดวงข่ �นสัูว่งโคจีร 
และคาดวา่จีะมีอตั่ราเร่งมากข่ �น ต่ามเอกสัารนโยบัาย พ.ศ. 2561 ที�บัริ
ษัทการบันิอวกาศตี่พิมพ์ระบัวุา่ ภายในสัองทศวรรษ จีำานวนดาวเทียม
ที�โคจีรรอบัโลกอาจีเพิ�มข่ �น 10 ถง่ 16,000 เทา่ ซึ่่�งทำาให้จีำานวนการแจ้ีง 
เตื่อนเพิ�มข่ �นต่ามไปด้วย

 ระบับัในอวกาศได้มอบัความได้เปรียบัทางเทคโนโลยี ยทุธีวิธีี 
และเศรษฐกิจี แก่ประเทศต่า่ง ๆ ที�มีขีดความสัามารถเหลา่นั �นใน 
ภาคการทหารและการค้า ดาวเทียมช้ว่ยเพิ�มประสัทิธิีภาพการเดินเรือ  
การกำาหนดเป้าหมายที�แมน่ยำา การปฏิิบัตั่กิารด้วยโดรน การสัื�อสัาร 
และการรับัรู้สัถานการณ์ต่ามเวลาจีริงในสันามรบัและอีกมากมาย 
บัริษัทพาณิช้ย์บัางแหง่ เช้น่ สัเปซึ่เอก็ซ์ึ่ และวนัเวบ็ั วางแผนที�จีะสัง่ 
ดาวเทียมขนาดเลก็นบััพนัดวงข่ �นสัูว่งโคจีร 

ผู้ เชี้�ยวช้าญกลา่ววา่ การพ่�งพาดาวเทียมที�เพิ�มข่ �นของโลกเน้นยำ �าถง่  

ความจีำาเป็นในการสันบััสันนุความร่วมมือและสัร้างความเป็นพนัธีมิต่ร 
“จีากการสัร้างขีดความสัามารถทางอวกาศที�เพิ�มข่ �นทั�วโลกและผู้คนที� 
ได้รับัประโยช้น์จีากการใช้้งานระบับัเหลา่นั �นมีจีำานวนมากข่ �น ถือเป็นผล 
ประโยช้น์ของเราทั �งปวงที�จีะดำาเนินงานร่วมกนัเพื�อรับัรองถง่ความมั�น 
คง ความปลอดภยั และความยั�งยืนของอวกาศ” พล.อ.ต่. นีนา เอม็. 
อาร์แมกโน ผู้อำานวยการกองบัญัช้าการยทุธีศาสัต่ร์สัหรัฐฯ ฝ่ั่ายแผน
และนโยบัายแหง่กองทพัอากาศสัหรัฐฯ กลา่วเมื�อเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561 “มิต่อิวกาศเป็นทรัพยากรของโลกที�ต้่องปกป้องและจีดัการร่วม 
กนัให้ดีที�สัดุ” 

 
ความร่์วมมือจีากนานาชาติิ
ขณะนี � ประเทศต่า่ง ๆ ดำาเนินงานร่วมกนัเพื�อปรับัปรุงขีดความสัามารถ  
ในการต่รวจีสัอบั ต่ลอดจีนเทคโนโลยีสัำาหรับัควบัคมุดแูลขยะอวกาศ  

ผู้้�ควบค่มการบินขีอง 

สถูานีอวกาศนานา  

ชาตทิัำาหน�าทัี�บังคบัทัศิ

ทัางการหลุ่บหลุ่กีเป็น 

ประจำา เพีื�อไม�ให�เศษชิ�น 

ส�วนในอวกาศชนกบั 

สถูานี ภูาพีนี�ประกอบ  

ดื�วยภูาพีทัวิทัศัน์ยาม  

คำ�าคนืขีองสถูานีอวกาศ

นานาชาตเิหนือแสงไฟิ

ใน เมอืงบนโลุ่ก แลุ่ะ  

แสงออโรร�าสีเขียีวเรือ

งตามขีอบนอกขีองชั�น 

บรรยากาศโลุ่ก  นาซึ่า
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เพื�อให้มั�นใจีถง่การปฏิิบัตั่กิารอยา่งปลอดภยัในอวกาศ 
กองบัญัช้าการยทุธีศาสัต่ร์สัหรัฐฯ ได้ลงนามในข้อต่กลง 
การเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศกบััหนว่ยงาน 89 แหง่ โดยมี 
14 ประเทศและหนว่ยงานระหวา่งรัฐบัาลสัองแหง่เพื�อ 
แบัง่ปันข้อมลู ได้แก่ ออสัเต่รเลีย เบัลเยียม แคนาดา 
เดนมาร์ก ฝั่รั�งเศสั เยอรมนี อิสัราเอล อิต่าลี ญี�ปุ่ น 
นอร์เวย์ เกาหลีใต้่ สัเปน สัาธีารณรัฐอาหรับัเอมิเรต่ส์ั 
และสัหราช้อาณาจีกัร ต่ลอดจีนองค์การอวกาศยโุรป  
และองค์การยโุรปเพื�อการใช้้ประโยช้น์จีากดาวเทียมอตุ่นิุ 
ยมวิทยา นอกจีากนี � กองบัญัช้าการยทุธีศาสัต่ร์สัหรัฐฯ  
ซึ่่�งดำาเนินการต่รวจีสัอบัขยะอวกาศมาต่ั �งแต่ ่พ.ศ.  
2500 เมื�อโซึ่เวียต่สัง่ดาวเทียมสัปตุ่นิก 1 ข่ �นสัูว่งโคจีร  
ยงัแบัง่ปันข้อมลูกบัับัริษัทดาวเทียมพาณิช้ย์อีกมาก 
กวา่ 65 แหง่ และกำาลงัดำาเนินงานเพื�อขยายขอบั
เขต่เครือขา่ย “ทกุคนบันโลกขอข้อมลูจีากเราได้” 
นางแมค็คิสัซึ่อ็กกลา่วกบััเดอิะวอิทช์

โครงการแบัง่ปันการเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศของกองบัญัช้า
การยทุธีศาสัต่ร์สัหรัฐฯ แสัดงข้อมลูการแจ้ีงเตื่อนดาวเทียม
เกี�ยวกบััการช้นต่ลอดอายกุารใช้้งาน ศนูย์ปฏิิบัตั่กิารร่วม 
ด้านอวกาศสัามารถให้ข้อมลูลว่งหน้าแก่ผู้ประกอบัการ 

ประเที่ศต่าง ๆ ร่วม่มื่อกันพัฒนาแนวที่างในการกำาจัีดเศษซึ่าก  
ในอวกาศจีากวงโคจีร โดยที่ดสอบั่ระบั่บั่หลายระบั่บั่จีากสถา 
นีอวกาศนานาชื่าติ สม่าคม่นักวิจัียนำาโดยนายกูกลิเอลโม่ 

แอเกลียตตี ผู�อำานวยการศูนย์อวกาศเซึ่อร์เรย์แห่งม่หาวิที่ยา
ลัยเซึ่อร์เรย์ ได�พัฒนาวิธีการท่ีี่มุ่่งม่ั่นใช้ื่เชืื่อกลาก พุ่งฉม่วก 
หรือใช้ื่ตาข่ายคลุม่ขยะอวกาศ แล�วนำาเศษซึ่ากดังกล่าวลงม่าท่ีี่ระดับั่ 
200 กิโลเม่ตรเหนือพ้ืนผิวโลก เพ่ือให�กลับั่เข�าสู่ช้ัื่นบั่รรยากาศของโลก 
และเผาไหม่�ไปเองจีนหม่ด มี่การใช้ื่งานดาวเทีี่ยม่รีมู่ฟเดอบั่ริส เพ่ือที่ำา 
การที่ดลองระลอกแรกจีากสถานีอวกาศนานาชื่าติในเดือนมิ่ถุนายน 
พ.ศ. 2561 โดยใช้ื่แขนกลของโม่ดูลห�องที่ดลองของญ่ีี่ปุ่นเร่ิม่ดำาเนินการ  

ชุื่ดการที่ดสอบั่
“เราใช้ื่เวลาหลายปีพัฒนาระบั่บั่กำาจัีดเศษซึ่ากต่อเน่ืองแบั่บั่ใหม่่ เพ่ือ

ใช้ื่เปน็แนวหน�าในการรับั่มื่อกับั่ปัญี่หาเศษซึ่ากในอวกาศท่ีี่เพ่ิม่ม่ากข้่นน้ี” 
จีากการระบุั่ของนายนิโคลัส ชื่าร์มั่สซีึ่ หัวหน�าระบั่บั่อวกาศแอร์บัั่ส 
ซ่่ึ่ง พัฒนาเที่คโนโลยีหลักสาม่อย่างบั่นดาวเทีี่ยม่รีมู่ฟเดอบั่ริส “เราจีะ
ที่ำางานอย่างใกล�ชิื่ดกับั่ทีี่ม่จีากท่ัี่วโลกต่อไป เพ่ือใช้ื่ความ่เช่ีื่ยวชื่าญี่ท่ีี่เรา 

มี่ช่ื่วยแก�ปัญี่หาน้ี”
นอกจีากน้ี นักวิที่ยาศาสตร์ด�านอวกาศจีากหลากหลายประเที่ศ 

ท่ีี่มี่ศักยภัาพด�านอวกาศ ยังดำาเนินงานตาม่แนวที่างต่าง ๆ เพ่ือ 

สร�างเลเซึ่อร์พลังงานสูงท่ีี่กำาจัีดขยะอวกาศทุี่กขนาดได� เร่ิม่แรกใน 
พ.ศ. 2558 นักวิจัียชื่าวญ่ีี่ปุ่นเสนอให�มุ่่งเน�นท่ีี่การใช้ื่เลเซึ่อร์ขนาดเล็กใน
รูปลำาแสง โดยติดตัง้ไว�ท่ีี่โม่ดูลของญ่ีี่ปุ่นบั่นสถานีอวกาศนานา 

ชื่าติหรือท่ีี่ดาวเทีี่ยม่ เพ่ือเล็งเป้าเศษซึ่ากอวกาศ นักวิจัียท่ีี่ม่หาวิที่ยา
ลัยวิศวกรรม่กองทัี่พอากาศของจีีนในเมื่องซีึ่อาน ม่ลฑ์ลส่านซีึ่ เสนอ 
ให�ใช้ื่เลเซึ่อร์แบั่บั่ย่ดติดกับั่ดาวเทีี่ยม่เพ่ือกำาจัีดเศษซึ่ากในวงโคจีร 
รวม่ทัี่ง้ช้ิื่นส่วนท่ีี่กว�างน�อยกว่า 10 เซึ่นติเม่ตร โดยทัี่ง้สองฝ่่ายตี  

พิม่พ์วิธีการของตนเปน็บั่ที่ความ่ประจีำาเดือนกุม่ภัาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ลงในออปติิก ซ่่ึ่งเปน็วารสารนานาชื่าติเก่ียวกับั่ทัี่ศนศาสตร์ของแสงและ  

อิเล็กตรอน
 ในขณะเดียวกัน เว็บั่ไซึ่ต์ไลฟ์ไซึ่แอนซ์ึ่รายงานในเดือนมิ่ถุนายน 

พ.ศ. 2561 ว่า พรีซิึ่ซัึ่น อินส์ที่รูเม่นต์ ซิึ่สเที่ม่ส์ ซ่่ึ่งเปน็สาขาการวิจัีย 
และพัฒนาขององค์การอวกาศรัสเซีึ่ย มี่แผนจีะสร�างกล�องโที่รที่รรศน์ 
ออปติคัลขนาด 3 เม่ตรท่ีี่สาม่ารถติดตาม่ขยะอวกาศในวงโคจีรและ 
กำาจัีดให�ส้ินซึ่าก

การ์บร์ร์เทาความเสี่ยงในอนาคติ
ในอนาคตเม่ื่ออวกาศเร่ิม่แออัดม่ากข้่น ขยะอวกาศอาจีเปน็อันตราย
ย่ิงข้่นเน่ืองจีากปฏิิกิริยาเคสส์เลอร์ แนวคิดดังกล่าวซ่่ึ่งเกิดข้่นใน พ.ศ. 
2521 เช่ืื่อว่าเม่ื่อความ่หนาแน่นของวัตถุในอวกาศเพ่ิม่ข้่น การชื่นกัน 
ของวัตถุเหล่านัน้จีะมี่แนวโน�ม่เพ่ิม่ข้่นด�วย การเกิดปรากฏิการณ์เคสส์ 
เลอร์ในวงโคจีรท่ีี่แออัดอธิบั่ายว่า การชื่นหน่่งครัง้จีะที่ำาไปสู่การชื่นต่อ

"มิตึิอวีกัาศเป็น 
ทรัพยากัรของ 
โลกัที่ตึ้องปกั 
ป้องและจีัดีกัาร 
ร่วีมกัันให้ดีีที่สุดี"

พัลิ.อ.ต.	น่นา	เอม็.	อาร์แมกโน	แห่งกองที่พััอากาศสหรัฐฯ

การ์จีัดิการ์ภูัยคุกคาม
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กันไปเร่ือย ๆ เกิดเปน็ปฏิิกิริยาการชื่นของขยะอวกาศแบั่บั่ลูกโซ่ึ่ท่ีี่เปน็ 

หายนะ ซ่่ึ่งอาจีปิดเขตต่าง ๆ ในวงโคจีรของโลกจีนถ่งการสัญี่จีรของ 

ดาวเทีี่ยม่ไปทัี่ง้หม่ด 
อย่างไรก็ตาม่ นักวิที่ยาศาสตร์ด�านอวกาศคิดว่าเหตุการณ์ดัง

กล่าวจีะไม่่เกิดข้่นในอีกหลายที่ศวรรษน้ี หรืออาจีจีะไม่่มี่วันเกิดข้่นเลย 
“ผม่ไม่่ได�บั่อกว่ามั่นจีะไม่่เกิดข้่น และไม่่ได�บั่อกว่าเราไม่่ต�องที่ำาตัวฉลาด 
และจัีดการกับั่ปัญี่หานัน้” นายเจีสซีึ่ กอสส์เนอร์ วิศวกรกลศาสตร์วงโค
จีรซ่่ึ่งสอนอยู่ท่ีี่โรงเรียนปฏิิบัั่ติการด�านอวกาศขัน้สูงของกองทัี่พอากาศ 
สหรัฐฯ กล่าวกับั่เว็บั่ไซึ่ต์บิั่สซิึ่เนสอินไซึ่เดอร์ “แต่ผม่คิดว่าจีะไม่่มี่ที่าง 
กลายเปน็ปัญี่หาท่ีี่จัีดการไม่่ได�ในเร็ว ๆ น้ี”

นายกอสส์เนอร์และผู�เช่ีื่ยวชื่าญี่อ่ืน ๆ อีกหลายคนคิดว่าการค�นหา 
ติดตาม่ และแจี�งเตือนกลุ่ม่ต่าง ๆ เก่ียวกับั่การชื่นท่ีี่อาจีเกิดข้่น ยังคง  

เปน็แนวที่างท่ีี่มี่ประสิที่ธิภัาพท่ีี่สุดในการจัีดการกับั่เศษซึ่ากในอวกาศ “ส่ิง 
ท่ีี่ต�องที่ำาคือการจัีบั่ตาและหลีกเล่ียงการชื่นด�วยดาวเทีี่ยม่ท่ีี่เราควบั่คุม่ 
อยู่ในขณะน้ี” นายกอสส์เนอร์กล่าว “การชื่นกลายเปน็ปัญี่หาท่ีี่สำาคัญี่
ม่ากไม่่เพียงกับั่ดาวเทีี่ยม่เอง แต่รวม่ถ่งเศษซึ่ากท่ีี่จีะเกิดข้่นจีากการชื่น” 
ซ่่ึ่งในตอนน้ี นักวิที่ยาศาสตร์อวกาศบั่างคนยืนกรานว่า อนุภัาคท่ีี่เล็กท่ีี่สุด 
ซ่่ึ่งไม่่สาม่ารถติดตาม่ได�อาจีสร�างความ่เสียหายได�ม่ากท่ีี่สุด 

เศษซึ่ากในอวกาศทุี่กชื่นิดจีะเปน็ความ่ที่�าที่ายอย่างต่อเน่ืองสำา 
หรับั่ประชื่าคม่นานาชื่าติอย่างแน่นอน เม่ื่อความ่ที่ะเยอที่ะยานและการ 
พ่่งพาอวกาศเพ่ิม่ม่ากข้่น “อวกาศกำาลังจีะกลายเปน็พ้ืนท่ีี่เปราะบั่าง  

เราจ่ีงต�องคิดหาที่างบั่รรเที่าความ่เส่ียงและภััยคุกคาม่เหล่านัน้” 
นายเอลบั่ริดจ์ี โคลบีั่ นักวิจัียอาวุโสแห่งศูนย์เพ่ือความ่ม่ั่นคงอเม่ริกันใหม่่  

กล่าวกับั่หนังสือพิม่พ์เดอะ วอชิื่งตัน โพสต์ ในเดือนม่กราคม่ พ.ศ. 
2559 ปัจีจุีบัั่นนายโคลบีั่ดำารงตำาแหน่งรองผู�ช่ื่วยรัฐม่นตรีว่าการกระ 
ที่รวงกลาโหม่ ฝ่่ายการพัฒนายุที่ธศาสตร์และกองทัี่พท่ีี่กระที่รวงกลา 
โหม่สหรัฐฯ 

นายโดนัลด์ เจี. ที่รัม่ป์ ประธานาธิบั่ดีสหรัฐฯประกาศเม่ื่อเดือนมิ่ถุ 
นายน พ.ศ. 2561 ว่ากองทัี่พอวกาศใหม่่ของสหรัฐฯ จีะพร�อม่รับั่มื่อกับั่ 
ความ่ที่�าที่ายดังกล่าว นอกจีากน้ี การถ่ายโอนความ่รับั่ผิดชื่อบั่ด�านการ 
เฝ้่าระวังที่างอวกาศไปยังกระที่รวงพาณิชื่ย์สหรัฐฯ ของนายที่รัม่ป์ 
ยังมี่ความ่คืบั่หน�าอีกด�วย พล.อ.อ. จีอห์น ไฮเที่น ซ่่ึ่งปัจีจุีบัั่นดำารงตำา 
แหน่งหัวหน�ากองบัั่ญี่ชื่าการยุที่ธศาสตร์สหรัฐฯ กล่าวให�คำาแนะนำาแก่ 
คณะกรรม่าธิการกิจีการที่หารของรัฐสภัาเม่ื่อวันท่ีี่ 22 มิ่ถุนายน พ.ศ. 
2561 ว่าภัารกิจีการเฝ้่าระวังที่างอวกาศภัายในกระที่รวงกลาโหม่จีะดำาเ
นินต่อไปด�วยเหตุผลด�านความ่ม่ั่นคงของชื่าติ ไม่่ว่าจีะมี่การจัีดโครงสร�าง 
การบัั่ญี่ชื่าการอวกาศใหม่่อย่างไรก็ตาม่ “ส่ิงนัน้จีะไม่่เปล่ียนแปลง ...  

เพราะเราต�องมี่ข�อมู่ลดังกล่าวเพ่ือปกป้องตัวเองจีากภััยคุกคาม่ท่ีี่ 
อาจีเกิดข้่น”

ซ่่ึ่งการไม่่ดำาเนินการดังกล่าวอาจีที่ำาให�เกิดการสูญี่เสียอย่างม่หาศาล  

“ทุี่ก ๆ วัน เราใช้ื่และพ่่งพาบั่ริการต่าง ๆ จีากดาวเทีี่ยม่ โดยไม่่ได�ตระ
หนักเลยว่ามี่ความ่เปราะบั่างม่ากเพียงใด” ดร. ฮิวจ์ี ลูอิส หัวหน�าฝ่่าย
วิจัียอวกาศยานศาสตร์แห่งม่หาวิที่ยาลัยเซึ่าแธม่ป์ตันกล่าวกับั่ยูเคไวร์ด 
เม่ื่อเดือนเม่ษายน พ.ศ. 2560 “น่ีไม่่ใช่ื่แค่เร่ืองท่ีี่ขยะอวกาศอาจีที่ำาให�ดาว
เทีี่ยม่เสียหายหรือถูกที่ำาลายในวันน้ีพรุ่งน้ี แต่เปน็เร่ืองท่ีี่ว่าการกระที่ำาของ
คนรุ่นเราอาจีส่งผลกับั่ความ่ใฝ่่ฝั่นและความ่ที่ะเยอที่ะยานของคนรุ่น  
อนาคตท่ีี่จีะที่ำางานและอาศัยอยู่ในอวกาศ”

ขยะอวกาศ 
แบง่ตามจ่ำานวน

จีำานวนการ์ปลั่อยจีร์วดินับติั้งแติ่เร์ิ่ม 

เขั้้าสู่ยุคอวกาศใน พั.ศ. 2500

ปร์ะมาณ 5,450 คร์ั้ง 
(ไม่ร์วมคร์ั้งที่ลั้มเหลัว)

จีำานวนดิาวเทียม 

ที่ปลั่อยขั้ึ้นสู่วงโคจีร์โลัก 

ปร์ะมาณ 8,950 คร์ั้ง

จีำานวนจีร์วดิแลัะดิาวเทียมที่ยัง 

อยู่ในอวกาศ 

ปร์ะมาณ 5,000 ลัำา/ดิวง

จีำานวนจีร์วดิแลัะดิาวเทียมที่ยังใช้ 

งานอยู่

มากกว่า 2,060 ลัำา/ดิวง

จีำานวนวัติถุที่เป็นเศษซากซึ่งเคร์ือขั้่าย 

เฝ้าร์ะวังทางอวกาศติิดิติามไดิ้

ปร์ะมาณ 25,000 ชิ้น

จีำานวนการ์แติก การ์ร์ะเบิดิ การ์ชน 
หร์ือเหติุการ์ณ์ผิดิปกติิ 

โดิยปร์ะมาณในแติ่ลัะปี

มากกว่า 500 คร์ั้ง

มวลัร์วมขั้องวัติถุในอวกาศ 

ทั้งหมดิในวงโคจีร์ขั้องโลัก

มากกว่า 8,400 เมติร์ิกติัน

ที�มา: องค์การอวกาศยโุรป, มกราคม พ.ศ. 2562
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ต่า่งช้าต่แิละการพาณิช้ย์ เพื�อป้องกนัไมใ่ห้วตั่ถอุวกาศช้นกบัั  
จีรวดขนสัง่และสัมัภาระที�ปลอ่ยข่ �นในวงโคจีรช้ั �นต้่น นอกจีากนี � โครง 
การดงักลา่วยงัจีดัทำาการประเมินดาวเทียมที�กลบััเข้าสัูโ่ลก และช้ว่ย 
ต่ดิต่ามภยัคกุคามจีากดาวเคราะห์น้อยได้ เช้น่ที�เคยมีเหต่ดุาวเคราะห์
น้อยกว้าง 45 เมต่ร ชื้�อ 2012 ดีเอ14 พุง่ผา่นระหวา่งโลกกบััดาวเทียม
วงโคจีรค้างฟ้ิาเมื�อเดือนกมุภาพนัธ์ี พ.ศ. 2556

เครือขา่ยเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศสัหรัฐฯ รวมถง่ดาวเทียมเฝ้ั่าระวงั 
พื �นที�ทางอวกาศ ซึ่่�งโคจีรอยูที่�ระดบัั 628 กิโลเมต่รเหนือพื �นโลก 
และเซึ่น็เซึ่อร์ที�ออสัเต่รเลีย แคนาดา นอร์เวย์ และสัหราช้อาณาจีกัร 
เป็นผู้ดำาเนินการ ต่ลอดจีนกล้องโทรทรรศน์เพื�อการเฝ้ั่าระวงัทางอว 
กาศซึ่่�งสัำานกังานโครงการวิจียัขั �นสังูของกระทรวงกลาโหมสัหรัฐฯ 
เป็นผู้พฒันา มีการเคลื�อนย้ายกล้องโทรทรรศน์เพื�อการเฝ้ั่าระวงัทาง
อวกาศ ซึ่่�งสัามารถต่รวจีจีบััวตั่ถจุีาง ๆ ในวงโคจีรค้างฟ้ิาที�ความสังู 
35,400 กิโลเมต่ร จีากนิวเมก็ซึ่โิกไปยงัออสัเต่รเลีย เพื�อเพิ�มการต่รวจี
จีบััและการต่ดิต่ามการสัง่วตั่ถขุ่ �นสัูบ่ัรรยากาศในซีึ่กโลกใต้่ นอกจีากนี � 
สัหรัฐอเมริกายงัได้ยกระดบััเรดาร์แบับัซีึ่แบันด์ และเคลื�อนย้ายจีาก  
สัถานีอากาศแอนต่กิาในแคริบัเบีัยนไปยงัสัถานีสัื�อสัารของกองทพัเรือ 
แฮโรลด์ อี. โฮลต์่ ในเมืองเอก็ซ์ึ่มธัี รัฐเวสัเทิร์นออสัเต่รเลีย คาดวา่เร 
ดาร์ดงักลา่วจีะเริ�มปฏิิบัตั่กิารได้ใน พ.ศ. 2562  

นอกจีากนี � เครือขา่ยเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศสัหรัฐฯยงัมีเรดาร์ระ
บับัรั �วอวกาศ ซึ่่�งเป็นระบับัเฝ้ั่าระวงัทางอวกาศรุ่นที�สัองที�ออกแบับั
มาเพื�อต่ดิต่ามดาวเทียมและเศษซึ่ากในอวกาศในวงโคจีรระยะต่ำ�า 
ซึ่่�งใกล้เสัร็จีสัมบัรูณ์แล้ว เรดาร์แบับัเอสัแบันด์ขนาดใหญ่เครื�องแรก 
และสัิ�งก่อสัร้างต่า่ง ๆ กำาลงัอยูใ่นขั �นต่อนดำาเนินการที�ควาจีาเลนอะ 
ทอลล์บันหมูเ่กาะมาร์แช้ล และคาดวา่จีะใช้้งานได้ใน พ.ศ. 2562 โดย
มีต่วัเลือกสัำาหรับัการสัร้างสัถานที�ต่ั �งเรดาร์อีกแหง่ในรัฐเวสัเทิร์นออสั 
เต่รเลีย ขีดความสัามารถที�เพิ�มข่ �นจีะช้ว่ยให้มีการเตื่อนเกี�ยวกบััเศษ 

ซึ่ากในอวกาศที�อาจีช้นกบััดาวเทียมเร็วข่ �น และจีะมีการต่ดิต่ามและลง
บันัทก่จีำานวนวตั่ถไุด้มากข่ �น โดยอาจีมากถง่ 200,000 ชิ้ �น รวมถง่วตั่ถุ
ที�มีเส้ันผา่นศนูย์กลางต่ำ�ากวา่ 4 เซึ่นต่เิมต่ร

นอกจีากนี � ประช้าคมอวกาศนานาช้าต่ยิงัจีดัต่ั �งคณะกรรมการ 
ประสัานงานด้านเศษซึ่ากในอวกาศระหวา่งหนว่ยงานใน พ.ศ.  
2536 เพื�อ เป็นเวทีระหวา่งประเทศของรัฐบัาล สัำาหรับัการประสัานงาน 
ในระดบััโลกด้านกิจีกรรมที�เกี�ยวข้องกบััปัญหาเศษซึ่ากจีากสัิ�ง  
ที�มนษุย์ประดษิฐ์และที�เกิดข่ �นเองในอวกาศ สัมาชิ้กคณะกรรมการ 
ประสัานงานด้านเศษซึ่ากในอวกาศระหวา่งหนว่ยงาน ประกอบัด้วย 
ผู้ เชี้�ยวช้าญด้านเศษซึ่าก ในอวกาศและผู้ เชี้�ยวช้าญด้านอื�น ๆ 
จีากหนว่ยงานด้านอวกาศ 13 แหง่ รวมถง่องค์การอวกาศแคนาดา 
องค์การบัริหารอวกาศแหง่ช้าต่จีิีน องค์การอวกาศยโุรป องค์การอว 
กาศอินเดียองค์การสัำารวจีอวกาศญี�ปุ่ น สัถาบันัวิจียัอวกาศเกาหลี  
และนาซึ่ากองบัญัช้าการยทุธีศาสัต่ร์สัหรัฐฯ ยงัสันบััสันนุความพยา 
ยามของคณะกรรมการประสัานงานด้านเศษซึ่ากในอวกาศระหวา่ง 
หนว่ยงานและองค์กรต่า่ง ๆ ข้างต้่น โดยสัำานกักิจีการอวกาศสัว่นนอก
แหง่สัหประช้าช้าต่แิละคณะกรรมการการใช้้ห้วงอวกาศอยา่งสันัต่ ิ 
ดำาเนินการแก้ไขเกี�ยวกบััเศษซึ่ากในอวกาศ 

ประเทศต่า่ง ๆ กำาลงัก้าวข่ �นมามีสัว่นร่วมในการจีดัการกบััขยะ  
อวกาศ เช้น่ ญี�ปุ่ นจีะเพิ�มหนว่ยต่รวจีสัอบัอวกาศในกองกำาลงัป้อง 
กนัต่นเองภายใน พ.ศ. 2562 “ในเบืั �องต้่น กองกำาลงัป้องกนัต่น
เองจีะมีภารกิจีต่รวจีสัอบัเศษซึ่ากอนัต่รายที�ลอยอยูใ่นวงโคจีร
ของโลก และป้องกนัไมใ่ห้เศษซึ่ากในอวกาศช้นกบััดาวเทียม” 
ต่ามรายงานจีากหนงัสัือพิมพ์เดอิะ เจแปน ไทมส์์ ญี�ปุ่ นจีะแบัง่ปันข้อ 
มลูที�ได้รับัจีากหนว่ยใหมนี่ �กบัักองทพัสัหรัฐฯ เพื�อเสัริมสัร้างความร่วม
มือด้านอวกาศ หนงัสัือพิมพ์ดงักลา่วระบั ุ o
เดอิะวอิทช์ เป็นสัื�อสัิ�งพิมพ์ของกองบัญัช้าการสัหรัฐฯ ประจีำาภาคพื �นต่อนเหนือ

ดืาวเทัยีมรีม้ฟิเดือ 
บริส ถู้กปลุ่�อยจาก 
สถูานีอวกาศนานา 

ชาตเิพีื�อทัดืสอบ

เทัคโนโลุ่ยใีหม�

แอร์บัสัั
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ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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ไอซิส 
ในเอเชียใต�แลุ่ะเอเชียตะวนัออกเฉีียงใต�
ดร. นมัระต่า กอสัวามี

านวิจียัเกี�ยวกบััการก่อการร้าย ความไมส่ังบั 
และสังครามข้อมลู บัง่ชี้ �วา่ผู้ ก่อการร้ายและกลุม่  
ผู้ ก่อความไมส่ังบัที�ใช้้ความรุนแรงเพื�อเป้าหมาย 

ทางการเมือง มกัจีะเคลื�อนไหวต่ามการสันบััสันนุ
จีากคนจีำานวนมาก ความช้อบัธีรรม อดุมการณ์ 
และความไมพ่อใจีในท้องถิ�น

ซึ่่�งเป็นความจีริงของกลุม่ผู้ ก่อการร้าย เช้น่ 
อลักออิดะห์ และรัฐอิสัลามอิรักและซีึ่เรีย หรือ ไอซึ่สิั  
ที�มุง่ประเดน็ความไมพ่อใจีของช้าวมสุัลมิเพื�อความช้อบั 
ธีรรมในการใช้้ความรุนแรง โดยอ้างวา่ต่นเป็นต่วัแทน 
ของกลุม่ที�ถกูสังัคมปฏิิเสัธี ซึ่่�งต่อ่สัู้เพื�อไถ่บัาปและศกัดิ�ศรี

แม้ช้าวมสุัลมิสัว่นใหญ่ไมย่อมรับักลุม่ดงักลา่วที�เชื้�อ 
เรื�องวนัสัิ �นโลก ซึ่่�งอ้างวา่เป็นต่วัแทนช้าวมสุัลมิ แต่ก็่ยงัมี
กลุม่เป้าหมายที�พิสัจูีน์แล้ววา่ถกูช้กัจีงูได้งา่ย กญุแจี 
สัำาคญัคือการค้นหาวา่ใครคือกลุม่สัว่นน้อยที�สันบััสันนุ 
ความรุนแรงประเภทนี � และมุง่จีำากดัอิทธิีพลของกลุม่ก่อ 
การร้ายโดยการเชื้�อมต่อ่กลุม่สัว่นใหญ่ที�ปิดปากเงียบั 
และ “มกัจีะเป็นกลาง” กบัักลุม่สัว่นน้อยที�ต่อ่ต้่านกลุม่ 
และกิจีกรรมก่อการร้ายอยา่งเหน็ได้ช้ดั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในพื �นที�ที�กลุม่ก่อการร้ายประกาศการมีต่วัต่น

โดยปกต่ิแล้ว คนกลุม่นี �ต้่องการการรับัรองความ 
ปลอดภยัจีากกองกำาลงัต่อ่ต้่านการก่อการร้าย เนื�อง 

จีากผู้ ที�อาศยัอยูใ่นพื �นที�ความขดัแย้งได้รับัการกระตุ่้น  
ให้ปกป้องต่นเองและประสับักบััความเครียดสังู  
เป้าหมายหลกัของกลุม่ผู้ ก่อการร้าย เช้น่ ไอซึ่สิั คือ 
การทำาลายความช้อบัธีรรมของรัฐ สัง่เสัริมความวุน่วาย 
และเข้าควบัคมุประช้าช้นกลุม่เป้าหมายในระยะสัั �น เพื�อ
ให้บัรรลเุป้าหมายระยะยาวในการสัร้างโครงสัร้างรัฐของ 
ต่นเอง ไอซึ่สิัได้ใช้้กลยทุธ์ีในการบีับับังัคบัั ช้กัจีงู และขม่
ขูป่ระช้าช้นเพื�อสันบััสันนุเหต่ชุ้นวนทางการเมือง โดยดำา 
เนินการด้วยการต่ั �งต่นเป็นรัฐบัาลคูข่นาน ถ่ายทอดการ
มีอยูข่องต่นอยา่งช้ดัแจ้ีง และคกุคามประช้าช้นผา่นการ
ครอบัครองอาวธุี ซึ่่�งมีผลกระทบัร้ายแรงต่อ่ผู้ ที�ไมใ่ห้การ
สันบััสันนุ

ไอซึ่สิัวางกรอบัการเคลื�อนไหวของต่นไว้ภายในงาน 
เขียนทางศาสันาอิสัลามเรื�องวนัสัิ �นโลกที�เป็นที�รู้จีกัอยา่ง
กว้างขวาง ซึ่่�งเกี�ยวกบััจีดุจีบัของเวลาและแสัดงแนวคดิ 
เกี�ยวกบััรัฐเคาะลีฟิะฮ์ วา่เป็นพื �นที�ซึ่่�งพระเมสัสัยิาห์ 
หรือมะฮ์ดีจีะปรากฏิต่วั ด้วยเหต่นีุ � ไอซึ่สิัจีง่ยด่เมืองที� 
ไมส่ัำาคญัทางยทุธีศาสัต่ร์อยา่ง ดาบักิ ในซีึ่เรียซึ่่�งอ้างอิง 
ในงานเขียนเกี�ยวกบััวนัสัิ �น โลก ในฐานะที�เป็นสัถานที�ซึ่่�ง 
“นกัรบัครูเสัดต่ะวนัต่ก” จีะพา่ยแพ้

การเข้ายด่ครองดนิแดนอยา่งรวดเร็วของไอซึ่สิัในอิรัก
และซีึ่เรียเมื�อ พ.ศ. 2557 ด้วยโครงสัร้างองค์กรที�เป็นความ
ลบััและเป้าหมายในการจีดัต่ั �งรัฐอิสัลามที�ปกครองแบับั  
รัฐเคาะลีฟิะฮ์โดยใช้้กฎหมายช้ะรีอะฮ์ เป็นจีดุเริ�มต้่นของ
กลุม่ก่อการร้ายมุง่เน้นการขยายดนิแดนแนวใหม ่ซึ่่�งได้ 
รับัอิทธิีพลอยา่งมากจีากอลักออิดะห์ในอิรักที�นำาโดยนา
ยอาบั ูมซูึ่าบั อลัซึ่าร์กาวี ในแงก่ลยทุธ์ีและการแสัดงให้ 
เหน็ถง่การใช้้ความรุนแรง รวมถง่การต่ดัหวัช้าวต่า่งช้าต่ิ

กรัะชากหน้่ากากกลี่่่มก่อ่การั
ร้ัายใน่รูัปแบบใต้่ดน่่ แลี่ะเป้า 
หมายใน่ภููม่ภูาคืที่่�ส่่ิ่มเส่ิ่�ยง

ง
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ในวิดีโอ ไอซึ่สิัยงัคงพฒันากลยทุธ์ีการโฆษณาช้วนเชื้�อโดยการถ่ายทอด
สัดวิดีโอและสันุทรพจีน์ไปยงัผู้คนนบััล้าน

แต่กต่า่งจีากอลักออิดะห์ที�มีเป้าหมายระยะยาวในการมุง่เป้า  
ไปที�ช้าต่ิต่ะวนัต่ก ไอซึ่สิัมุง่เป้าโจีมตี่ศตั่รูใกล้ต่วัมากข่ �น นั�นคือ  
ชี้อะฮ์และผู้ ที�ไมย่ด่ถือการตี่ความอิสัลามในแบับัของไอซึ่สิั นอก 
จีากนี �ยงัผลติ่ภาพยนต่ร์ สัารคดีสัั �น และคลปิเสัียงของต่นเองเกี�ยวกบัั 
ลกัษณะที�รัฐอิสัลามควรเป็น จีากนั �นใช้้สัื�อสังัคมออนไลน์เพื�อเผยแพร่วิ
ดีโอและรูปภาพ ซึ่่�งแต่กต่า่งจีากอลักออิดะห์ที�ใช้้การออกอากาศเสัียง 
และวิดีโอเทปผา่นเครือขา่ยอยา่งอลัญะซีึ่เราะฮ์ 

ไอซึ่สิัใช้้การปรากฏิต่วัในโลกออนไลน์เพื�อเข้าถง่ช้าวมสุัลมิทั�วโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจีากช้าต่ติ่ะวนัต่ก โดยเรียกพวกเขาวา่ “ไมกี่�คนที�ได้
รับัเลือกจีากดนิแดนที�หา่งไกล” และใช้้มสุัลมิช้าวองักฤษหรือแคนาดา 
อยา่งช้าญฉลาดเพื�ออธิีบัายความเป็นอยูใ่นรัฐเคาะลีฟิะฮ์ที�ปกต่ิสัขุ 
มั�งคั�ง และเป็นสัวรรค์ทางศาสันา ในวิดีโอหน่�ง มีสัมาชิ้กไอซึ่สิัช้าวแค 
นาดาอธิีบัายวา่เขาช้อบัชี้วิต่ปกต่ิในแคนาดา ทั �งรายได้ดีและมีความสัขุ 
กบััชี้วิต่ที�ดีมากเพียงใด แต่เ่มื�อมีการเรียกจีากรัฐเคาะลีฟิะฮ์ที�มาเยือน 
ในรูปแบับัของแลป็ทอ็ป นี�ถือวา่เป็นภาระหน้าที�ทางศาสันาสัำาหรับัช้าว
มสุัลมิที�แท้จีริงทกุคน

ซึ่่�งวิดีโอดงักลา่วมุง่เป้าไปที�เยาวช้นมสุัลมิที�ช้กัจีงูงา่ยในช้าต่ ิ 
ต่ะวนัต่ก โดยใช้้ภาษาองักฤษแบับับัริต่ิช้หรือแบับัแคนาดา 
ผลกระทบันี �ทำาให้เยาวช้นหลายคน ซึ่่�งสัว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่อาย ุ 
16 ถง่ 35 ปี เดนิทางไปยงัรัฐเคาะลีฟิะฮ์ ไอซึ่สิัตี่แผว่าทกรรมของต่น 
ในรูปแบับัการผสัมลทัธิีการยด่ถือนิกาย แนวคิดวนัสัิ �นโลก การโหยหา 
กาหลบิัหรือผู้ปกครองสังูสัดุ และความต่ั �งใจีที�จีะเผยแพร่การโฆษณา
ช้วนเชื้�อไปให้ไกลมากกวา่เพียงประช้าช้นที�พดูภาษาอาหรับั นิต่ยสัาร 
วิดีโอ รวมถง่การออกอากาศด้วยเสัียงของไอซึ่สิัมีหลายภาษาและ 
สัามารถเข้าถง่ได้งา่ย

โดยมีการออกแบับัที�ลื�นไหลและต่อบัสันองต่อ่ความเชี้�ยวช้าญใน 
การใช้้อินเทอร์เน็ต่ของคนยคุใหม ่กลุม่ผู้นำาของไอซึ่สิัสัว่นใหญ่นั �นมา
จีากประเทศอิรักอนัเป็นพื �นที�ความไมพ่อใจีของนิกายซึ่นุนีอยา่งมีนยั 
สัำาคญั รวมทั �งทหารในยคุของนายซึ่ดัดมั ฮสุัเซึ่น ระดบััพนัเอกข่ �นไป  
นั�นหมายความวา่ไอซึ่สิันำาการฝ่ั่กอบัรมทางทหารเป็นเวลานานหลาย  
ปี กลวิธีีการ เอาชี้วิต่รอด เครือขา่ยท้องถิ�น และประสับัการณ์ที�เจ้ีาหน้า
ที�ทหารเหลา่นี �ได้รับัจีากที�เคยดำารงต่ำาแหนง่ภายใต้่ระบัอบัเผดจ็ีการของ  
นายฮสุัเซึ่น การหลอ่หลอมความมอมเมาทางศาสันาการยด่ต่ดิกบััชี้ 
วิต่และคำาสัอนของศาสัดาอยา่งสัดุโต่ง่ การรณรงค์ในสัื�อสังัคมออนไลน์ 
การทอ่งคมัภีร์อลักรุอาน บัรรพบัรุุษ ช้าต่ิพนัธีุ์ และวฒันธีรรมทางการ 
ทหารเข้าด้วยกนั ทำาให้เกิดผลสัำาเร็จีที�รวดเร็วแก่ไอซึ่สิั เมื�อเผยแพร่สัิ�ง 
เหลา่นี �เข้าไปในซีึ่เรียและอิรัก สังครามกลางเมืองในซีึ่เรียช้ว่ยจีดัการ 
หลาย ๆ เรื�องให้ไอซึ่สิั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อควบัคูไ่ปกบััระบัอบัการปก
ครองของนายบัชั้ช้าร อลัอะซึ่ดั ที�มุง่เน้นสัร้างความมั�นใจีวา่จีะไมต่่ก 
เป็นเหยื�ออีกรายของการเปลี�ยนแปลงระบัอบัการปกครองในต่ะวนัออก
กลาง เช้น่เดียวกบััช้ะต่ากรรมของต่นิูเซีึ่ย อียิปต์่ และลเิบีัย

ยิ�งไปกวา่นั �น แม้วา่อลักออิดะห์จีะจีดัต่ั �งกลุม่ยอ่ยสัำาหรับัดนิแดน 
ต่า่ง ๆ แต่ก็่ไมไ่ด้จีดัต่ั �งรัฐเคาะลีฟิะฮ์ ไอซึ่สิัจีดัต่ั �งรัฐเคาะลีฟิะฮ์ข่ �นมา  
และเผยแพร่แผนที�ที�ระบัถุง่ดนิแดนต่า่ง ๆ รวมถง่บังักลาเทศ พมา่ 
อินเดีย และอินโดนีเซีึ่ย ซึ่่�งเป็นเป้าหมายในการขยายการแสัดงต่นและ 

เขต่แดน เพื�อจีดุมุง่หมายนี � ไอซึ่สิัใช้้ประโยช้น์จีากแนวคิดของเมืองโครา
ซึ่าน ซึ่่�งเป็นยคุทองต่ามประวตั่ศิาสัต่ร์ของอิสัลาม ความเชื้�อนี �มีพื �นฐาน
มาจีากหะดีษในหนงัสัือสันุนั อตั่ ต่ริมิซีึ่ย์ วา่จีะมีธีงสัีดำาลอยข่ �นมาจีาก 
โคราซึ่าน และแพร่กระจีายไปยงัมกักะฮ์และเยรูซึ่าเลม็ ซึ่่�งเป็นเมืองสัำา 
คญัที�ฝัั่งรากลก่ในศาสันาอิสัลาม ไอซึ่สิัวาดภาพการต่อ่สัู้ครั �งสัดุท้าย  
ระหวา่งผู้ศรัทธีาที�แท้จีริงและผู้ปฏิิเสัธีศรัทธีาไว้ที�อินเดีย (สังครามศกัดิ� 
สัทิธิี�ของช้าวมสุัลมิกบััอินเดีย)

บีับีัซีึ่รายงานวา่ ในช้ว่งกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 พนัธีมิต่ร  
ของซีึ่เรียที�ได้รับัการหนนุหลงัจีากสัหรัฐอเมริกาประกาศวา่ ไอซึ่สิัได้สัญู 
เสัียอำานาจีควบัคมุสัว่นสัดุท้ายของดนิแดนในซีึ่เรียไปแล้ว นำามาซึ่่�ง 
“จีดุจีบัอยา่งเป็นทางการของ ‘รัฐเคาะลีฟิะห์’ ที�ประกาศใน พ.ศ. 2557” 

 อย่างไรก็ต่าม ยงัมีความกงัวลว่าไอซึ่ิสัจีะมุ่งขยายพื �นที�ไปยงัอฟัิ
กานิสัถาน จีากนั �นจีะผ่านจีงัหวดัโคราซึ่านไปยงัเอเชี้ยใต้่และเอเชี้ย
ต่ะวนัออกเฉียงใต้่ ต่ามเป้าหมาย “ที�ยงัเหลืออยู่และการขยายต่วั” 
ของกลุ่ม

เป� าหมายทัี�กำาหนดื
ไอซึ่สิัต้่องการแผข่ยายพื �นที�ไปยงับังักลาเทศ พมา่ อินเดีย 
และอินโดนีเซีึ่ย โดยในช้ว่งหลายปีที�ผา่นมา เกิดการโจีมตี่นกัเขียน 
บัลอ็กที�สัง่เสัริมการแยกศาสันาออกจีากรัฐและช้าวต่า่งช้าต่อิยา่ง
รุนแรง ซึ่่�งไอซึ่สิัถกูกลา่วหาวา่เป็นผู้ ก่อเหต่โุดยเฉพาะเป้าหมายที�
เป็นช้าวต่า่งช้าต่ิ ไอซึ่สิัระบัชืุ้�อบังักลาเทศไว้ในคำาประกาศเจีต่นา 
“การฟืิ�นคืนญิฮาดในเบังกอล” และเตื่อนวา่จีะใช้้บังักลาเทศเป็นฐานใน
การขยายพื �นที�เข้าสัูพ่มา่และอินเดียต่อ่ไป อคต่ิที�เพิ�มข่ �นในบังักลาเทศ 
รวมทั �งความแต่กแยกทางการเมืองระหวา่งพรรคสันันิบัาต่อวามีและ
พรรคช้าต่ินิยมบังักลาเทศ เกี�ยวกบััการเรียกต่วัผู้นำากลุม่ญะมาอะห์ 
อิสัลามียะห์ หรือ เจีไอ มาสัอบัสัวนคดีอาญาที�รัฐบัาลพรรคสันันิบัา 
ต่อวา มีดำาเนินการ ก่อให้เกิดบัรรยากาศของความแต่กแยกและความ 
เกลียดช้งัอยา่งร้ายแรง องค์กรต่า่ง ๆ เช้น่ อิสัลามี ช้ฮาต่รา ชิ้บีัร์ ซึ่่�งมี 
เป้าหมายสัถาปนากฎหมายช้ะรีอะฮ์ข่ �นในบังักลาเทศ ถกูกลา่วหาวา่ 
เป็นผู้ปลกุปั�นให้เกิดการใช้้ความรุนแรงกบัันกัเขียนบัลอ็กที�สัง่เสัริมการ

หญงิชาวม่สลุ่มิปลุ่�อยนกพีริาบเพีื�อเป็นสัญลุ่กัษณ์แห�งสันตภิูาพี ระหว�างการช่ม

น่มต�อต�านไอซิสในกร่งจาการ์ตา ประเทัศอนิโดืนีเซีย ป� ายดืงักลุ่�าวมขีี�อความว�า 

“ไอซิสไม�ใช� เสียงขีองอสิลุ่าม หย่ดืฆ่�านักขี�าว”  ดิแอิสโซึซิึเอิทเต้ด็ เพรส
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แยกศาสันาออกจีากรัฐ เรื�องราวยิ�งทวีความซึ่บััซ้ึ่อนจีากข้อเทจ็ีจีริงที� 
วา่แม้รัฐธีรรมนญูบังักลาเทศบัญัญตั่ใิห้ฆราวาสันิยมเป็นหน่�งในหลกักฎ 
หมาย แต่ศ่าสันาประจีำาช้าต่ยิงัคงเป็นอิสัลาม 

บังกลุ่าเทัศ
ทั �งไอซึ่สิัและอลักออิดะห์ในอนทุวีปอินเดียมุง่ขยายพื �นที�ไปยงับังักลา 
เทศ โดยใช้้ประโยช้น์จีากความแต่กแยกภายในประเทศ รัฐบัาลบังักลา 
เทศไมย่อมรับัวา่มีกลุม่ไอซึ่สิัอยูภ่ายในเขต่แดนของต่น และโยนความ 
ผิดเกี�ยวกบััความรุนแรงที�เพิ�มข่ �นให้กลุม่ผู้ ก่อการร้ายภายในประเทศ 
ในพื �นที�ช้นบัทของบังักลาเทศที�รัฐมีบัทบัาทน้อย อาจีเป็นฐานให้กบัั
การก่อต่ั �งกลุม่ไอซึ่สิั พื �นที�ที�สัุม่เสัี�ยงอาจีเป็นคา่ยผู้อพยพช้าวโรฮีนจีา 
ต่ลอดจีนพื �นที�คอกส์ับัาร์ซึ่าร์ ซึ่่�งข่ �นชื้�อเรื�องโรงงานอาวธุีขนาดเลก็ที�ผิด  
กฎหมายและเป็นสัถานที�ลำาเลยีงอาวธุีผิดกฎหมายขนาดเลก็ เนื�องจีาก 
อยูใ่กล้กบััสัามเหลี�ยมทองคำาซึ่่�งเป็นที�บัรรจีบัช้ายแดนพมา่ ลาว และไทย

สัหรัฐฯ และบังักลาเทศออกแถลงการณ์ร่วมกนัเมื�อ พ.ศ. 2559 ระบัุ
ถง่ภยัคกุคามเหมือนกนัที�มาจีากกลุม่ไอซึ่สิัและอลักออิดะห์ นอกจีากนี �  
บังักลาเทศยงัมีสัว่นร่วมในกองทนุพนัธีมิต่รเพื�อการต่อ่ต้่านการก่อการ 
ร้ายของสัหรัฐฯ ซึ่่�งหนว่ยบัญัช้าการปฏิิบัตั่กิารพิเศษของสัหรัฐฯ และบังั 
กลาเทศอาจีทำางานภายในกรอบัการทำางานดงักลา่วเพื�อแบัง่ปันขา่วกรอง  
สัำาหรับัสัว่นที�มีความเกี�ยวข้องเป็นพิเศษคือการที�ไอซึ่สิัใช้้แอปฯ เช้น่ 
ไวเบัอร์ วีแช้ท และวอต่ส์ัแอปป์ในการแบัง่ปันอดุมการณ์และสัรรหาผู้ที� 
เต่ม็ใจีเข้า ร่วม บังักลาเทศยงัขาดระบับัการกำากบััดแูลที�มีความเชี้�ยวช้าญ 

เพื�อต่รวจีต่รากิจีกรรมเหลา่นี �อยา่งมีประสัทิธิีภาพ ความร่วมมือของนานา
ช้าต่สิัามารถผลกัดนัการเพิ�มขีดความสัามารถนี �ได้

พีม�า
พมา่ได้เหน็การใช้้ความรุนแรงกบััช้าวโรฮีนจีาที�เพิ�มมากข่ �น ซึ่่�งเป็นสัว่น 
หน่�งของประช้ากรสัว่นใหญ่ของพมา่ที�นบััถือศาสันาพทุธี ช้าวมสุัลมิโร 
ฮีนจีาไมไ่ด้รับัสัญัช้าต่ทิั �งที�อาศยัอยูใ่นพมา่มาหลายช้ั�วอายคุน และสัว่น 
ใหญ่หลบัหนีจีากความรุนแรงในช้ว่งหลายปีที�ผา่นมา ไปขอลี �ภยัในประ 
เทศบังักลาเทศที�อยูต่่ดิกนั ในการก่อร่างสัร้างประช้าธิีปไต่ยข่ �นมาใหม ่ 
พรรคสันันิบัาต่แหง่ช้าต่เิพื�อประช้าธิีปไต่ย หรือ เอน็แอลดี ไมป่ระสับั 
ความสัำาเร็จีในการเป็นต่วัแทนของช้นกลุม่นี � ทำาให้ช้าวโรฮีนจีา 
ไมมี่สัทิธิี�มีเสัียง ช้าวมสุัลมิกลา่วหาวา่พรรคเอน็แอลดียอ่หยอ่นใน 
หลกัการประช้าธิีปไต่ย ขณะที�พระสังฆ์ในศาสันาพทุธี เช้น่ พระอาชี้น 
วีระธี ูปลกุระดมความรู้สัก่ต่อ่ต้่านมสุัลมิข่ �น ทั �งไอซึ่สิัและอลักออิดะห์ 
ต่า่งสังัเกต่เหน็วิกฤต่ดงักลา่ว และปฏิิญาณวา่จีะต่อ่สัู้ในนามโรฮีนจีา  
ช้าวมสุัลมิโรฮีนจีามีกลุม่ต่ดิอาวธุี เช้น่ ฮาราคาห์ อลั ยาคนิ 
และองค์กรความเป็นป่กแผน่โรฮีนจีา ที�อ้างวา่ต่อ่สัู้ เพื�อช้าวโรฮีนจีา 
กลุม่ฮาราคาห์ อลั ยาคนิโจีมตี่กองทพัพมา่และต่ำารวจีต่ระเวนช้ายแดน 
ทำาให้เกิดปฏิิบัตั่กิารปราบัปรามการก่อกบัฏิ ซึ่่�งถกูกลา่วหาวา่เป็นการ 
ละเมิดสัทิธิีมนษุยช้นครั �งใหญ่

มีข้อกงัวลวา่ช้าวมสุัลมิโรฮีนจีา อาจีหลงโฆษณาช้วนเชื้�อและการ 
สัรรหาพรรคพวกของกลุม่ไอซึ่สิั นายวาการ์ อดัดนิ ผู้อำานวยการใหญ่ 

สมาชิกหน�วยพีเิศษ 88 เพีื�อการต�อต�านการก�อการร�ายขีองอนิโดืนีเซีย นำาตวันายอามาน อบัด่ืลุ่เราะห์มาน ผู้้�สอนศาสนาหัวร่นแรงแลุ่ะนายหน�าผู้้�ลุ่�อลุ่วงคนเขี�ากลุ่่�ม 

ไอซิส เขี�าส้�การพีจิารณาคดืใีนศาลุ่ทัี�กร่งจาการ์ตา ประเทัศอนิโดืนีเซีย เมื�อเดือืนพีฤษภูาคม พี.ศ. 2561 นายอบัด่ืลุ่เราะห์มานถู้กตดัืสินประหารชีวติในเดือืนมถ่ิูนายน 

พี.ศ. 2561 ในขี�อหาย่ยงให�เกดิืการโจมตทีัี�ร� ายแรง 5 ครั�งในอนิโดืนีเซีย  ดิแอิสโซึซิึเอิทเต้ด็ เพรส 
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(ซ�าย) ตำารวจบังกลุ่าเทัศยนืเฝ้� าระวงั หลุ่งัปิดืลุ่�อมอาคารทัี�มกีลุ่่�มตดิือาว่ธีต�องสงสัยซ�อนตวัอย้�ในเมอืงธีากา ประเทัศบังกลุ่าเทัศ เมื�อปลุ่ายเดือืนธัีนวาคม พี.ศ. 2559 

(ขีวา) สมาชิกหน�วยพีเิศษ 88 ขีองอนิโดืนีเซียเดืนิผู้�านซากปรักหักพีงัหลุ่งัการโจมตโีบสถ์ูคริสต์ทัี�ดืำาเนินการตามแบบไอซิส ในเมอืงส่ราบายา เมื�อเดือืนพีฤษภูาคม พี.ศ. 2561

สัหภาพโรฮีนจีาอารกนั ต่อ่ต้่านมมุมองดงักลา่วอยา่งหนกั โดยเชื้�อวา่การ 
เชื้�อมโยงวิกฤต่โรฮีนจีาเข้ากบัักลุม่ไอซึ่สิั เป็นความพยายามโดยมีเจีต่นา
หนัเหความสันใจีของนานาช้าต่ไิปจีากวิกฤต่ด้านมนษุยธีรรมที�ดำาเนินอยู ่
นอกจีากนี � ช้าวมสุัลมิโรฮีนจีานบััถือศาสันาอิสัลามนิกายซึ่นุนีสัายกลาง 
และปฏิิบัตั่ติ่ามลทัธิีซึ่ฟีูิ ศาสันาอิสัลามที�เคร่งในหลกัคำาสัอนแบับัสัดุโต่ง่ 
ของกลุม่ไอซึ่สิัจีง่ดง่ดดูใจีได้เพียงเลก็น้อย อีกทั �งพื �นที�ที�ไอซึ่สิัมีเป้าหมาย 
จีะขยายไปในพมา่ มีกลุม่กบัฏิติ่ดอาวธุีช้าต่พินัธ์ีทีุ�แข็งแกร่งอยา่งว้าและ 
คะฉิ�นอยู ่ซึ่่�งจีะเป็นภยัคกุคามร้ายแรงต่อ่การปรากฏิต่วัต่นของไอซึ่สิั

อนิเดืยี
ไอซึ่สิัต้่องการยด่ครองดนิแดนในอินเดียผา่นทางปากีสัถานและอฟัิกานิ
สัถาน โดยก่อต่ั �งฐานทพัในทั �งสัองประเทศก่อน แล้วจีง่ใช้้กลยทุธ์ีการทำา
สังครามแบับัยืดเยื �อกบััอินเดีย ทั �งนี � ไอซึ่สิัต้่องการร่วมมือกบัักลุม่ก่อการ
ร้ายของอินเดีย เช้น่ อินเดียนมจูีาฮีดีน อนัซึ่าร์อตั่ ต่อฮีดฟีิบีัลาดอลัฮินด์ 
และจีนูดัอลัคาลฟิิาเอฮินด์ โดยอ้างถง่การจีลาจีลในรัฐคชุ้ราต่เมื�อ พ.ศ. 
2545 ซึ่่�งเป็นปัญหาในแคช้เมียร์และการปฏิิบัตั่ติ่อ่ช้าวมสุัลมิในอินเดียที�มี
ประช้ากรสัว่นใหญ่เป็นช้าวฮินด ูวา่เป็นสัาเหต่ใุนการขยายต่วัของกลุม่ก่อ
การร้ายเข้าสัูอิ่นเดีย ไอซึ่สิัเยาะหยนัช้าวมสุัลมิในอินเดียที�อยูอ่ยา่งสันัต่ิ 
ร่วมกบััช้าวฮินดหูรือพวกที�ไมเ่ชื้�อในศาสันาอิสัลาม และพยายามปลกุ 
ปั�นให้คนเหลา่นั �นดำาเนินการก่อการร้ายในอินเดีย ในวดีิโอเมื�อเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไอซึ่สิัให้คำามั�นวา่จีะต่อ่สัู้เพื�อช้าวมสุัลมิในอสััสัมั 
แคช้เมียร์ และคชุ้ราต่ ทั �งยงัเย้ยหยนัผู้สัอนศาสันามสุัลมิช้าวอินเดีย 

ที�ยืนหยดัต่อ่ต้่านยทุธีวิธีีสัดุโต่ง่ และกำาหนดให้กลุม่ผู้สัอนศาสันากลุม่นี � 
เป็นพวกนอกรีต่ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ไอซึ่สิัก่อการร้ายในอินเดีย 
ครั �งแรกโดยการวางระเบัดิบันรถไฟิ ทำาให้มีผู้โดยสัารบัาดเจ็ีบั 10 ราย 
ทางฝัั่�งของอินเดียระบัวุา่ มีปัจีจียัสัี�ประการที�จีำากดัความนา่สันใจีของไอ
ซึ่สิัในอินเดีย ได้แก่ โครงสัร้างทางการเมืองแบับัมีผู้แทนซึ่่�งเป็นโครงสัร้าง
สังัคมแหง่ความหลากหลายที�หลอมรวมหลายวฒันธีรรมเข้าด้วยกนัและ
สัร้างความกลมเกลยีวในสังัคม การออกฟัิต่วา (กฤษฎีกาทางกฎหมาย) 
ต่อ่ต้่านไอซึ่สิัโดยอลุามะ (นกัคดิทางศาสันา) มสุัลมิช้าวอินเดียที�มีอิทธิีพล 
รวมทั �งเครือขา่ยองค์กรต่อ่ต้่านการก่อการร้ายและกองกำาลงัพิเศษที�ทำา  
งานร่วมกนัเพื�อจีำากดัลทัธิีการก่อการร้าย พื �นที�สัุม่เสัี�ยงที�สัำาคญัสัองแหง่  
ในอินเดียคือแคว้นต่า่ง ๆ ที�รัฐมีบัทบัาทน้อย ต่ลอดจีนกระแสัลทัธิีช้าต่ ิ
นิยมฮินดทีู�เพิ�มข่ �น

อนิโดืนีเซีย
อินโดนีเซีึ่ยมองการต่อ่สัู้กบัักลุม่ไอซึ่สิัในแงข่องอดุมการณ์ กลา่ว 
คือเป็นการต่อ่สัู้ระหวา่งอิสัลามสัายกลางกบััอิสัลามหวัรุนแรง 
โดยมีอิสัลามนิ กายซึ่นุนีสัายกลางในแบับัของประเทศเองเป็น
คูต่่อ่สัู้ ที�เหมาะสัมกบััไอซึ่สิั อยา่งไรก็ต่าม ไอซึ่สิัยงัคงพยายาม 
แผข่ยายบัทบัาทในอินโดนีเซีึ่ย โดยมีผู้นำากลุม่ไอซึ่สิัช้าวอินโดนี
เซีึ่ย เช้น่ นายบัาช้รัมสัยาห์ เมนนอร์ อสััมาน นายบัาห์รัน นาอิม 
และนายกีกีห์ เดวา ที�ปฏิิบัตั่กิารจีากอิรักและซีึ่เรีย นายบัาช้รัมสัยาห์ 
ได้รับัการแต่ง่ต่ั �งจีากนายอาบั ูบักัร์ อลั บักัดาห์ดี ให้เป็นผู้นำากองพนั 

ดแิอสัโซึ่ซึ่เิอทเต่ด็ เพรสั รอยเตอร์



59IPD FORUMFORUM

ไอซึ่สิัในเอเชี้ยวนัออกเฉียงใต้่ที�ชื้�อวา่คาต่ิบัาห์ นซูึ่นัต่ารา อยา่งไรก็ต่าม 
กลุม่ก่อการร้ายหลกั ๆ ในอินโดนีเซีึ่ยรวมทั �งกลุม่เจีไอมองไอซึ่สิัวา่เป็นคู่
ปรับั นอกจีากนี � องค์กรภาคประช้าสังัคมของอินโดนีเซีึ่ย เช้น่ นาฮ์ดาต่ลุ 
อลูามะ และเวทีภราดรภาพแหง่สัภานกัคดิทางศาสันาอินโดนีเซีึ่ย 
ไมย่อมรับัอดุมการณ์ของไอซึ่สิั แต่แ่สัดงคำาสัอนทางศาสันาบันพื �นฐาน 
ของพหนิุยม ความอดกลั �น และการพฒันาทางเศรษฐกิจีสังัคมแทน 
สัถาบันัการเมืองอินโดนีเซีึ่ยยด่ถือคณุคา่ทางประช้าธิีปไต่ย และช้าว
มสุัลมิเองก็ร่วมมีบัทบัาทอยา่งดี อดีต่ประธีานาธิีบัดีอินโดนีเซีึ่ย เช้น่ 
นายอบััดลุเราะห์มาน วาฮิด มีบัทบัาทสัำาคญัในการยอมรับัความหลาก 
หลายของประเทศ ในฐานะสัว่นหน่�งของหลกัการปัญจีศีลวา่ด้วยการ 
อยูร่่วมกนัอยา่งสันัต่ิ

หนว่ยต่อ่ต้่านการก่อการร้ายพิเศษ เช้น่ หนว่ยพิเศษ 88 ประสับัความ
สัำาเร็จีในการขดัขวางแผนการที�ถกูปลกุปั�นจีากไอซึ่สิั โดยหนว่ยดงักลา่ว 
ได้รับัความช้ว่ยเหลือจีากสัหรัฐฯ และออสัเต่รเลียในด้านการฝ่ั่กและการ 
แบัง่ปันขา่วกรอง มีความจีำาเป็นอยา่งยิ�งที�จีะต้่องต่อ่ต้่านการเผยแพร่ 
สัารของไอซึ่สิัในพื �นที�ไซึ่เบัอร์อยา่งต่อ่เนื�อง เพราะไอซึ่สิัอาจีเป็นศตั่รูที� 
ใช้้การสัง่สัารในสันามรบัไซึ่เบัอร์ที�ก้าวหน้าที�สัดุ เมื�อพา่ยแพ้ในสันามรบั 
โดยเฉพาะในรัฐเคาะลีฟิะห์ต่ามที�ประกาศไว้ ทำาให้ไอซึ่สิัสัญูเสัียอำานาจี  
ที�ดไูร้เทียมทานซึ่่�งเคยดง่ดดูให้ช้าวต่า่งช้าต่ินบััพนัเข้าร่วม สัารเหลา่นี � 
จีะต้่องสัง่ไปยงักลุม่เป้าหมายโดยพนัธีมิต่รในระดบััภมิูภาคของสัหรัฐฯ 
ในต่ะวนัออกกลาง ผา่นทางแพลต่ฟิอร์มออนไลน์เป็นภาษาในภมิูภาค
นั �น ๆ บัางครั �งการได้ทราบัวา่ใครเป็นนกัรบัไอซึ่สิัหวัรุนแรงและใครเป็น
ผู้ รักช้าต่ทีิ�ไมจ่ีริงใจี ก็มีความสัำาคญัต่อ่การต่ดัสันิใจีดำาเนินการกบััพวก
หวัรุนแรงโดยต่รงอยา่งช้าญฉลาด

การเจีาะเข้าบัญัชี้ของผู้ ที�เหน็อกเหน็ใจีกลุม่ไอซึ่สิั อาจีเผยให้เหน็
ขา่วกรองที�มีประสัทิธิีภาพได้ ที�ยิ�งไปกวา่นั �นคือมีการบัรรยายเกินจีริง
อยา่งมากเรื�องบัทบัาทของผู้หญิงในกลุม่ไอซึ่สิั ซึ่่�งสัว่นใหญ่จีะกำาหน
ดบัทบัาทต่ามเพศสัภาพที�อธิีบัายในศาสันาอิสัลาม และได้รับัผลกระ
ทบัจีากความรู้สัก่สัว่นต่วั บัอ่ยครั �ง ผู้หญิงก็เข้าร่วมกบััไอซึ่สิัด้วยเหต่ ุ
ผลเช้น่เดียวกบััผู้ช้าย นั�นคือการเหน็ด้วยกบััหลกัคำาสัอนเชิ้งอดุมการณ์ 
ความมีอตั่ลกัษณ์ร่วมกนั และการต่อบัโต้่ต่อ่การเลือกปฏิิบัตั่ิที�ได้รับัรู้ 
หรือเกิดข่ �นจีริงกบััพี�น้องช้าวมสุัลมิ

กลุ่ย่ทัธ์ีการต�อต�านทัี�แนะนำา
ขณะนี �ไอซึ่สิัก้าวข้ามพรมแดนไปแล้วเช้น่เดียวกบััอลักออิดะห์ โดย 
ผา่นทางพื �นที�ไซึ่เบัอร์ การถอนรากถอนโคนภยัคกุคามจีากไอซึ่สิัต้่อง 
ใช้้กลยทุธ์ีห้าแฉก ประการแรก ต้่องใช้้แรงของกองทพัที�ประจีำาการภาค 
พื �นดนิเพื�อทำาลายฐานทพัของไอซึ่สิั จีง่ต้่องใช้้กลยทุธ์ีการปฏิิเสัธีไมใ่ห้ เข้า 
พื �นที� แรงดง่ดดูหลกัของไอซึ่สิัมาจีากเรื�องดนิแดนและรัฐเคาะลีฟิะห์  
การไมย่อมรับัเรื�องเหลา่นี �จีะทำาให้ไอซึ่สิัสัญูเสัียความนา่สันใจีไปมาก 
กลยทุธ์ีการปฏิิเสัธีไมใ่ห้เข้าพื �นที�นี �จีะต้่องประกอบัด้วยการต่อบัโต้่ทาง 
ทหาร พร้อม ๆ กบััการสัง่เสัริมการปกครองพลเรือน นั�นคือการสัถาปนา 
โครงสัร้างรัฐที�มสุัลมิทั �งนิกายซึ่นุนีและชี้อะห์เชื้�อวา่ต่นมีบัทบัาทเทียบั 
เทา่กนั แงม่มุนี �มีความสัำาคญัเป็นพิเศษ เนื�องจีากไอซึ่สิัสัญูเสัียดนิแดน 
ให้กบััแนวร่วมนานาประเทศเมื�อหลายเดือนก่อน

กลุม่ก่อการร้ายซึ่่�งออ่นกำาลงัลงนี �มีแนวโน้มจีะหลบัซึ่อ่น ทำาต่วั 
กลมกลืนไปกบััพลเมือง แล้วรวมกลุม่อีกครั �งในภายหลงั ดงันั �น  

หนว่ยบัญัช้าการปฏิิบัตั่กิารพิเศษของสัหรัฐฯ จีง่ต้่องร่วมมือกบััช้าต่ิ 
พนัธีมิต่รเพื�อช้ว่ยพฒันาขีดความสัามารถในการปกครองของพนัธีมิต่ร
อยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด้

ประการที�สัอง คือการต่ั �งคำาถามอยา่งเปิดเผยต่อ่การตี่ความศาสันา  
อิสัลามของไอซึ่สิั โดยใช้้ประโยช้น์จีากคมัภีร์อลักรุอาน ผู้อาวโุสัช้าว
มสุัลมิในอินโดนีเซีึ่ยและอินเดียเป็นผู้ใช้้งานกลยทุธ์ีข้อนี �อยา่งมีประ
สัทิธิีภาพและสัร้างผลกระทบัทางสังัคม โดยเฉพาะในการต่อ่ต้่านกล
ยทุธ์ีด้านสัื�อสังัคมออนไลน์ของไอซึ่สิั ซึ่่�งอาจีทำาให้เกิดกลยทุธ์ีในสัว่น 
“การต่อบัโต้่ผู้สัง่สัาร” โดยเป็นสัว่นหน่�งของความร่วมมือระหวา่งประ 
เทศพนัธีมิต่รหนว่ยบัญัช้าการปฏิิบัตั่กิารพิเศษของสัหรัฐฯ ทั �งแบับัทวิ 
ภาคีหรือผา่นทางเวทีพหภุาคี

ประการที�สัาม เผยแพร่ความแต่กแยกภายในของไอซึ่สิั และเปิด 
เผยสัภาพที�ยำ�าแยจ่ีากการปกครองของไอซึ่สิั การตี่แผค่วามจีริงของสัิ�งที� 
เรียกวา่ สัวรรค์ เป็นเรื�องสัำาคญัมาก ในกรณีนี � ผู้ ที�แปรพกัต่ร์จีากไอซึ่สิัมี 
บัทบัาทสัำาคญั เนื�องจีากเรื�องเลา่จีากคนเหลา่นี �มีความนา่เชื้�อถือยิ�งกวา่
การรณรงค์ที�หนว่ยบัญัช้าการปฏิิบัตั่กิารพิเศษสัหรัฐฯ ดำาเนินการ

ประการที�สัี� ผสัานความพยายามต่อ่ต้่านการก่อการร้ายของ  
ไอซึ่สิัให้เป็นหน่�งเดียว การต่อ่สัู้ เพื�อเอาช้นะไอซึ่สิัใช้้เวลานาน 
เนื�องมาจีากวตั่ถ ุประสังค์ที�ผสัมปนเปและความสัมัพนัธ์ีที�ขดัแย้ง 
ของผู้ ที�ต่อ่สัู้กบััไอซึ่สิั เช้น่ กองทพัต่รุกีกบัักองกำาลงัช้าวเคร์ิดไมเ่ป็น 
มิต่รกนั กองทพัรัสัเซีึ่ยโจีมตี่กองกำาลงัฝ่ั่ายค้านของซีึ่เรียซึ่่�งต่อ่สัู้กบัั 
ไอซึ่สิั และความแต่กแยกรวมทั �ง ความเข้าใจีผิดอีกมากในคา่ยผู้  
ต่อ่ต้่าน นี�เป็นสัมรภมิูที�ซึ่บััซ้ึ่อน และการเพิ�มความพยายามจีะมีสัว่น
ช้ว่ยให้เกิดความพยายามต่อ่ต้่านการก่อการร้ายในอนาคต่ ความร่วม 
มือเพื�อการต่อ่ต้่านการก่อการร้าย ซึ่่�งรวมถง่ความพยายามในการ 
ฝ่ั่กร่วม การประเมินขา่วกรองและการวางแผนยทุธีศาสัต่ร์ โดยเฉพาะ 
กบััประเทศที�ไอซึ่สิักำาหนดให้เป็นพื �นที�ปฏิิบัตั่กิารในอนาคต่ จีะช้ว่ย 
ขดัขวางขีดความสัามารถต่า่ง ๆ ที�ไอซึ่สิัพฒันาข่ �นในการสัร้างเครือขา่ย
การก่อการร้าย

เป้าหมายของหนว่ยบัญัช้าการปฏิิบัตั่กิารพิเศษสัหรัฐฯ คือการวิ  
เคราะห์และบัรรลเุป้าหมายในการต่อบัโต้่ความพยายามแพร่ขยายการ
ก่อการร้ายไปทั�วพรมแดนของไอซึ่สิั ภายในขอบัเขต่ของการต่อ่ต้่านการ
ก่อการร้ายและการปราบัปรามการก่อกบัฏิ การทำาความเข้าใจีลกัษณะ
การสัร้างเครือขา่ยของไอซึ่สิัในประเทศต่า่ง ๆ ที�อยูน่อกรัฐเคาะลีฟิะห์ใน
อิรักและซีึ่เรีย ช้ว่ยให้ข้อมลูเชิ้งลก่ที�เป็นประโยช้น์ไมเ่พียงต่อ่การทำาลาย
เครือขา่ยดงักลา่ว แต่ย่งัเป็นการสัร้างความต่ระหนกัถง่ความพยายามที�
มีลกัษณะคล้ายกนักบััไอซึ่สิัในสัหรัฐฯ อีกด้วย ไอซึ่สิัใช้้กลยทุธ์ีเดียวกนั
ในต่ะวนัต่ก โดยมีเป้าหมายกระตุ่้นให้พลเมืองต่ะวนัต่กเข้าร่วมรัฐเคาะ
ลีฟิะห์ และดำาเนินการโจีมตี่ในนามของต่นในประเทศบ้ัานเกิดเช้น่เดียว
กบััที�ไอซึ่สิัทำาในอินเดีย ยิ�งไอซึ่สิัสัญูเสัียดนิแดนในอิรักและซีึ่เรียมากเทา่
ใด ก็มีแนวโน้มที�กลุม่นี �จีะดง่กลยทุธ์ีที�ไมใ่ช้้รัฐเป็นฐานมาใช้้อยา่งรวด 
เร็วข่ �นเทา่นั �น จีง่จีำาเป็นอยา่งยิ�งที�จีะต้่องเต่รียมพร้อม เพราะการเปลี�ยน
แปลงดงักลา่วอาจีเกิดข่ �นไมช้่้าก็เร็ว  o

ฟิอิรัมั ต่ดัต่อนบัทความนี �จีาก “ไอซึ่สิั 2.0: โอกาสัและความสัุม่เสัี�ยงของเอเชี้ยใต้่และเอเชี้ยต่ะวนัออก 
เฉียงใต้่” ของ ดร. นมัระต่า กอสัวามี โดยได้รับัความอนเุคราะห์จีากนายโรเบัิร์ต่ เอ. นอร์ต่นั  
และนายเกรก เอสั. วีฟิเวอร์ ตี่พิมพ์ครั �งแรกในรายงาน 18-6 ของมหาวิทยาลยัปฏิิบัตั่กิารพิเศษร่วม เมื�อ 
พ.ศ. 2561 โดยสัำานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัปฏิิบัตั่กิารพิเศษร่วม และมีการเรียบัเรียงเนื �อหาเพื�อให้เหมาะ 
สัมกบััการนำาเสันอของ ฟิอิรัมั กรุณาเข้าช้มที�: https://jsou.libguides.com/jsoupublications
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วสััดีทกุทา่น และขอขอบัคณุทกุทา่นที�มายงัเวทีสัมาคม
ประช้าช้าต่ิแหง่เอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่และคณะกรรม

การกาช้าดระหวา่งประเทศ วา่ด้วยความท้าทายและการดำาเนิน 
การด้านมนษุยธีรรมในภมิูภาคอาเซีึ่ยน งานนี �ยงัเป็นอีกหน่�งโอ 
กาสัที�อาเซีึ่ยนจีะยกยอ่งผลงานของคณะกรรมการกาช้าดระ 
หวา่งประเทศ และบัทบัาทที�เป็นเอกลกัษณ์ซึ่่�งทุม่เทให้บัริการใน
ภมิูภาค คณะกรรมการกาช้าดระหวา่งประเทศเป็นผู้ มีบัทบัาท 
สัำาคญัในการบัรรเทาความทกุข์ของผู้คน ภายหลงัภยัพิบัตั่ิ 
ทางธีรรมช้าต่แิละภยัพิบัตั่ิที�มนษุย์สัร้างข่ �นในภมิูภาคอาเซีึ่ยน  
ถือเป็นเกียรต่อิยา่งยิ�งที�จีดังานนี �ข่ �นเป็นครั �งแรกโดยร่วมมือกบัั 
คณะกรรมการกาช้าดระหวา่งประเทศ เพื�อรำาลก่ถง่ความช้ว่ย 
เหลือที�ดำาเนินการไปในช้ว่งหลายปีที�ผา่นมา และเป็นเวทีสัำา 
หรับัการเจีรจีาที�มีประสัทิธิีผลในหมูผู่้ปฏิิบัตั่งิาน ผู้กำาหนด 
นโยบัาย และนกัวิจียัในภมิูภาค

ถือเป็นโอกาสัในการใช้้เวลาไต่ร่ต่รองและอภิปรายเชิ้งสัร้าง  
สัรรค์ เกี�ยวกบััวิธีีการที�อาเซีึ่ยนจีะเต่รียมความพร้อมรับัมือกบัั 
ภยัพิบัตั่ใินภมิูภาคอยา่งมีประสัทิธิีภาพ โดยสัอดคล้องกบัั  
"ความท้าทายและการดำาเนินการด้านมนษุยธีรรมในอาเซีึ่ยน" 
อนัเป็นหวัข้อของการจีดังานนี �

อาเซีึ่ยนเผชิ้ญกบััการเปลี�ยนแปลงทางภมิูทศัน์ด้าน  
มนษุยธีรรมนบััต่ั �งแต่ช่้ว่งไมกี่�ปีที�ผา่นมา ประการแรก ภมิูภาค
อาเซีึ่ยนเป็นหน่�งภมิูภาคที�เสัี�ยงต่อ่การประสับัภยัพิบัตั่ิ 
มากที�สัดุในโลก และมีการคาดการณ์วา่สัภาพภมิูอากาศ
ที�รุนแรงจีะเกิดข่ �นบัอ่ยครั �งและรุนแรงยิ�งข่ �น ใน พ.ศ. 2561 
เพียงปีเดียว ภมิูภาคอาเซีึ่ยนมีรายงานภยัพิบัตั่ิทั �งหมด 
424 ครั �ง เมื�อเทียบักบัั 118 ครั �งใน พ.ศ. 2560 ในจีำานวนนี � 

อาเซีึ่ยนต่อบัสันองต่อ่เหต่ภุยัพิบัตั่ ิ23 ครั �ง ซึ่่�งเป็นจีำานวน  
ครั �งสังูสัดุของภยัพิบัตั่ิที�อาเซีึ่ยนได้ต่อบัสันองมาต่ั �งแต่เ่ริ�ม 
ก่อต่ั �งศนูย์ประสัานงานอาเซีึ่ยนเพื�อความช้ว่ยเหลือด้าน 
มนษุยธีรรม นอกจีากนี � เนื�องจีากการเปลี�ยนแปลงจีำานวน 
ประช้ากรอาเซีึ่ยน การสัญูเสัยีทางเศรษฐกิจีและการเสีัยชี้วติ่จีะ 
เพิ�มความถี�ข่ �นต่ามสัดัสัว่นด้วย เรากำาลงัเผชิ้ญกบััความท้าทาย 
ที�เพิ�มข่ �นจีากการพลดัถิ�นของผู้คนจีำานวนมากเนื�อง 

องค์กรกาชาดืมบีทับาทัสำาคญั 

ในภู้มภิูาคทัี�เสี�ยงต�อการประสบภูยัพีบิัติ

แห�งความ

โกลุ่าหลุ่
นายดาโต๊่ะ ลมิ จ๊ีอก ฮอย

นายดืาโต๊ะ ลุ่มิ จ๊อก ฮุอย เลุ่ขีาธิีการสมาคมประชาชาตแิห�งเอเชียตะวนัออก 

เฉีียงใต�จากบร้ไน เดืนิทัางมาถูง่การประช่มทัี�กร่งบรัสเซลุ่ส์  เอเอฟิพี/เก็ต่ตี่ �อิมเมจี

ส

ในวงัวน

กระบอกเสียง
IPDF
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สมาชิกสภูากาชาดืพีม�าอ่�มหญงิ

ส้งอาย่ทัี�กำาลุ่งัหนีออกจากพีื�นทัี�

ความขีดัืแย�ง ขีณะเดืนิทัางมาถู่

งทั�าเทัยีบเรือซิตตเวในรัฐยะไขี�เ

มื�อเดือืนสิงหาคม พี.ศ. 2560

เอเอฟิพี/เก็ต่ตี่ �อิมเมจี

อ่าเซ่ียน่ต้่อ่งพร้ัอ่มเป็น่รัายแรักที่่�ให้การัช่วยเหลี่อื่ปรัะเที่ศสิ่มาช่กที่่�ได้

รัับผลี่กรัะที่บ ใน่ฐาน่ะเพื�อ่น่บ้าน่ที่่�ใกล้ี่ช่ดที่่�ส่ิ่ด เรัาต้่อ่งสิ่ามารัถพ่�งพา

อ่าศัยซ่ี�งกนั่แลี่ะกนั่ ก่อ่น่จะขอ่คืวามช่วยเหลี่อื่จากพนั่ธม่ต่รัที่่�อ่ยู่ห่าง 

ไกลี่อ่อ่กไป ซ่ี�งอ่าจไม่สิ่ามารัถให้การัช่วยเหลี่อื่ได้อ่ย่างรัวดเร็ัว

“
”
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จีากภยัพิบัตั่ทิางธีรรมช้าต่ ิ
เช้น่ สัน่ามิและพายไุต้่ฝัุ่่ น 
ผลกระทบัรอง เช้น่ การพงั 
ทลายของเขื�อนหรือไฟิไหม้ 
สัถานที�ทิ �งขยะ และผลกระ 
ทบัจีากการเปลี�ยนแปลง 
สัภาพภมิูอากาศ รวมถง่ภยั 
แล้งและนำ �าทว่มที�เกิดข่ �น 
อยา่งช้้า ๆ การรับัมือภยัพิ

บัตั่แิละความช้ว่ยเหลือด้านมนษุยธีรรมที�เกิดข่ �นจีากภยัพิบัตั่ิ
ทางธีรรมช้าต่ ิยงัคงเป็นหน่�งในความท้าทายพื �นฐานสัำาหรับั 
อาเซีึ่ยน

ประการที�สัอง ใน พ.ศ. 2561 ทีมผู้นำาอาเซีึ่ยนได้สัั�งการ 
ศนูย์ประสัานงานอาเซีึ่ยนเพื�อให้ความช้ว่ยเหลือด้านมนษุย  
ธีรรมฉกุเฉินในรัฐยะไขป่ระเทศเมียนมา (พมา่) โดยได้รับัการ 
สันบััสันนุ จีากเลขาธิีการอาเซีึ่ยน เป็นการขยายขอบัเขต่การทำา
งานของอาเซีึ่ยนเพื�อรับัมือกบััภาวะฉกุเฉินทางมนษุยธีรรม  
ด้วยเหต่นีุ � จีง่มีการใช้้ทีมประเมินการต่อบัสันองกรณีฉกุเฉิน 
ของอาเซีึ่ยน ในการระบัพืุ �นที�ที�อาเซีึ่ยนสัามารถสันบััสันนุรัฐ 
บัาลเมียนมา (พมา่) เพื�ออำานวยความสัะดวกในกระบัวนการ 
สัง่กลบััประเทศ

การพฒันาเมื�อไมน่านมานี � ยิ�งเน้นถง่ความจีำาเป็นที�จีะต้่องมี

การก้าวหน้าที�รวดเร็วในกลยทุธ์ีการรับัมือด้านมนษุยธีรรมของ 
เรา เพื�อต่อบัสันองความต้่องการของประเทศสัมาชิ้กที�ได้รับัผล
กระทบักบััความออ่นไหวที�เพิ�มข่ �น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อเกี�ยว
ข้องกบััปัญหาความขดัแย้งและความมั�นคง

อาเซีึ่ยนต้่องพร้อมเป็นรายแรกที�ให้การช้ว่ยเหลือประเทศ 
สัมาชิ้กที�ได้รับัผลกระทบั ในฐานะเพื�อนบ้ัานที�ใกล้ชิ้ดที�สัดุ เรา 
ต้่องสัามารถพ่�งพาอาศยัซึ่่�งกนัและกนั ก่อนจีะขอ ความช้ว่ย 
เหลือจีากพนัธีมิต่รที�อยูห่า่งไกลออกไป ซึ่่�งอาจีไมส่ัามารถ  
ให้การช้ว่ยเหลือได้อยา่งรวดเร็ว ความต้่องการ ของประช้าช้น  
อาเซีึ่ยนจีะต้่องเป็นสัิ�งที�ใสัใ่จีเป็นลำาดบััแรก รวมถง่ความเป็นอยู ่ 
ความปลอดภยัและความมั�นคง ต่ลอดจีนสัขุภาพทางสังัคม 
และเศรษฐกิจี โดยการมุง่เน้นประช้าช้นเป็นสัำาคญัในทิศทาง 
การดำาเนินการของอาเซีึ่ยน

ในการทำาความเข้าใจีวา่ไมมี่ภยัพิบัตั่ใิดจีะสัง่ผลกระทบัต่อ่ทกุ
ช้มุช้นในลกัษณะเดียวกนั ความพยายามด้านมนษุยธีรรมในทกุ
รูปแบับัควรคำานง่ถง่บัริบัทของท้องถิ�น และปรับัความพยายาม 
ให้เหมาะสัมกบััความต้่องการของแต่ล่ะท้องที� รวมทั �งเคารพใน
ความประสังค์ของประเทศที�ได้รับัผลกระทบั

แม้จีะมีอปุสัรรค ผมขอแนะนำาให้ผู้ เข้าร่วมการเสัวนานี �มอง 
โลกในแงดี่ในการเผชิ้ญหน้ากบััความท้าทายเหลา่นี � อาเซีึ่ยนได้ 
จีดัต่ั �งสัถาบันัเพื�อรับัมือกบััภยัพิบัตั่ ิเช้น่ การประช้มุระดบััรัฐมน  
ต่รีอาเซีึ่ยนด้านการจีดัการภยัพิบัตั่ ิคณะกรรมการอาเซีึ่ยน 

นายดืาโต๊ะ ลุ่มิ จ๊อก ฮุอย เลุ่ขีาธิีกา

รสมาคมประชาชาตแิห�งเอเชียตะ

วนัออกเฉีียงใต�จากบร้ไน ถู�ายภูาพี

ร�วมกบัผู้้�เขี�าร�วมการประช่มคณะ

กรรมการกาชาดืระหว�างประเทัศ 

แลุ่ะอาเซียน ในหัวขี�อความทั�าทัาย

แลุ่ะการดืำาเนินการดื�านมน่ษยธีรรม 

เมื�อเดือืนเมษายน พี.ศ. 2562

อาเซีึ่ยน 
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วา่ด้วย การจีดัการภยัพิบัตั่ ิซึ่่�งมีสัมาชิ้กบัางสัว่นที�อยูใ่นงานวนั 
นี �ด้วย ความต่กลงอาเซีึ่ยนวา่ด้วยการจีดัการภยัพิบัตั่แิละการ 
ต่อบัโต้่ สัถานการณ์ฉกุเฉิน วิสัยัทศัน์ประช้าคมอาเซีึ่ยนภาย 
หลงัปี พ.ศ. 2568 และแน่นอนวา่รวมถง่กลไกอาเซีึ่ยนร่วมใจี 
เป็นหน่�งเดียว ในการต่อบัโต้่ภยัพิบัตั่ ิอาเซีึ่ยนต่ระหนกัถง่ 
ลกัษณะข้ามภาคสัว่นของการดำาเนินการทางมนษุยธีรรม และกล 
ยทุธ์ีการรับัมือภยัพิบัตั่ิที�มีประสัทิธิีภาพนั �นจีะต้่องมีความร่วมมือ 
จีากภาคสัว่นอื�น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในระดบััยทุธีศาสัต่ร์

ซึ่่�งอาจีเกี�ยวข้องกบััการประสัานงาน การต่ดิต่ามและการ 
พฒันานโยบัาย รวมถง่การแก้ไขปัญหาที�เกิดข่ �น เช้น่ ปัญหา 
สัขุภาพจิีต่ นอกจีากนี � อาเซีึ่ยนยงัมีกลไกการประสัานงานข้าม 
ภาคสัว่น เช้น่ หนว่ยเฉพาะกิจีร่วมให้การช้ว่ยเหลือด้านมนษุย 
ธีรรมและการบัรรเทาภยัพิบัตั่ ิรวมถง่คณะทำางานเชิ้งเทคนิคด้าน
การประสัานงานระหวา่งพลเรือนกบััทหาร ยิ�งไปกวา่นั �น ศนูย์ 
ประสัานงานอาเซีึ่ยนเพื�อความช้ว่ยเหลือด้านมนษุยธีรรม ในฐา 
นะหนว่ยประสัานงานและผู้ปฏิิบัตั่งิานความต่กลงอาเซีึ่ยนวา่ 
ด้วยการจีดัการภยัพิบัตั่แิละการต่อบัโต้่สัถานการณ์ฉกุเฉิน ยงั 
พร้อมรับัมือกบััภยัพิบัตั่ขินาดใหญ่ในภมิูภาค

กลไกที�กำาลงัดำาเนินอยูเ่หลา่นี � รวมกนัเป็นรากฐานสัำาหรับั  

การรับัมือกบััภยัพิบัตั่ใินภมิูภาคที�มีการประสัานงานและครอบั 
คลมุของอาเซีึ่ยน เพื�อต่ระหนกัถง่ความจีำาเป็นในการจีดัการที�ใช้้ 
งานได้จีริงและยืดหยุน่ อาเซีึ่ยนควรให้ความสัำาคญักบััการเพิ�ม 
ประสัทิธิีภาพกลไกที�มีอยูใ่ห้มากข่ �น

อยา่งไรก็ต่าม รัฐบัาลไมส่ัามารถทำางานเพียงฝ่ั่ายเดียวในวง  
จีรการจีดัการภยัพิบัตั่แิละความช้ว่ยเหลือด้านมนษุยธีรรมได้ ไม่
วา่จีะเป็นในขั �นต่อนการเตื่อนภยั การเต่รียมพร้อม การรับัมือ 
หรือการฟืิ�นฟิ ูในมมุมองของผม เราต้่องก้าวไปสัู ่"วิถีอาเซีึ่ยน" 
เพื�อกลไกการประสัานงานที�เข้มแข็งซึ่่�งผู้ มีสัว่นได้เสัียหลกัเข้า 
มามีบัทบัาท เช้น่ ผู้กำาหนดนโยบัาย ผู้ มีบัทบัาทในอตุ่สัาหกรรม 
นกัวิช้าการ และภาคประช้าสังัคม กลุม่พนัธีมิต่รความต่กลงอา
เซีึ่ยนวา่ด้วยการจีดัการภยัพิบัตั่แิละการต่อบัโต้่สัถานการณ์ฉกุ
เฉินซึ่่�งเป็นองค์กรพฒันาเอกช้น เป็นต่วัอยา่งที�ดีของการระดม 
ทรัพยากรและความรู้ เพื�อสันบััสันนุการดำาเนินงานต่ามแผนการ
ปฏิิบัตั่งิานของความต่กลงดงักลา่ว

อย่างไรก็ต่าม อาเซีึ่ยนจีะต้่องไม่นิ�งนอนใจีในยทุธีศาสัต่ร์
ของเรา และทะนบุัำารุงความสัมัพนัธ์ีด้านความร่วมมือกบััผู้ มี
บัทบัาทอื�น ๆ ในภมิูภาค รวมถ่งองค์กรระหว่างประเทศ เช้่น 
คณะกรรมการกาช้าดระหว่างประเทศ สัภากาช้าดและสัภา 

เสัี �ยววงเดือนแดงเป็นพนัธีมิต่รหน่�งเดียวของอาเซีึ่ยน โดยมีจีดุ 
ยืนทางยทุธีศาสัต่ร์ในการเข้าถ่งพื �นที�ภยัพิบัตั่ิที�องค์กรพฒันา 
เอกช้นอื�น ๆ และในบัางกรณีแม้แต่่องค์การสัหประช้าช้าต่ิเอง 
เข้าถ่งไม่ได้ ใน พ.ศ. 2560 เมื�อฟิิลิปปินส์ัดำารงต่ำาแหน่งประ 
ธีาน อาเซีึ่ยนได้ออกแถลงการณ์เกี�ยวกบััการมีสั่วนร่วมกบัั 
สัภากาช้าดและสัภาเสัี �ยววงเดือนแดง โดยยกย่องการทำางาน
และการมีสั่วนร่วมของทั �งสัององค์กรในฐานะผู้ต่อบัสันองภยั
พิบัตั่ิรายแรก ต่ลอดจีนความร่วมมืออย่างใกล้ชิ้ดกบััเจ้ีาหน้าที� 
และช้มุช้นท้องถิ�น ในปลาย พ.ศ. 2561 ผมได้พบักบัันายปีเต่อร์ 
เมาเรอร์ ประธีานคณะกรรมการกาช้าดระหว่างประเทศในการ
ประช้มุสัมชั้ช้าสัหประช้าช้าต่ิ ซึ่่�งนายเมาเรอร์ยืนยนัความต่ั �งใจี
ของคณะกรรมการกาช้าดระหว่างประเทศที�จีะขยายความสัมั
พนัธ์ีกบััอาเซีึ่ยนอีกครั �ง เราให้ความสัำาคญักบััการเป็นพนัธีมิต่ร 
ความร่วมมือ และการมีสั่วนร่วมที�ต่่อเนื�องของคณะกรรมการ 
กาช้าดระหว่างประเทศกบััภมิูภาคอาเซีึ่ยน

ในฐานะผู้ประสัานงานความช้ว่ยเหลือด้านมนษุยธีรรมของ 
อาเซีึ่ยน ผมรู้สัก่ตื่�นเต้่นอยา่งยิ�งที�ได้เหน็การแบัง่ปันด้านมมุมอง
ต่า่งๆ ของอาเซีึ่ยน รวมถง่การต่ระหนกัที�เพิ�มข่ �นในด้านการต่อบั
สันองภยัต่อ่พิบัตั่โิดยรวม นอกจีากนี � ผมยงัได้สังัเกต่เหน็กระบัวน 

ทศัน์การเปลี�ยนแปลงของการต่อบัสันองระหวา่งประเทศ ต่อ่ 
การต่อบัสันองในระดบััภมิูภาคและท้องถิ�น ซึ่่�งขณะนี �องค์กร 
ในภมิู ภาคของเรามุง่เน้นไปที�การให้ความรู้ การต่ระหนกัรู้และ
การสัร้างขีดความสัามารถขององค์กรจีดัการภยัพิบัตั่แิหง่ช้าต่ ิ
มากข่ �น

ผมยินดีเป็นอยา่งยิ�งที�จีะได้รับัฟัิงการนำาเสันอจีากพนัธีมิต่ร 
ของเรา ด้วยความหวงัวา่แนวคดิของฝ่ั่ายต่า่ง ๆ จีะช้ว่ยยกระดบัั
กลไกการต่อบัสันองของอาเซีึ่ยนให้มากยิ�งข่ �น

ก่อนจีบัคำากลา่วเปิดของผม ผมขอขอบัคณุทา่น กงุ ฝั่ก  
รองเลขาธิีการด้านประช้าสังัคมและวฒันธีรรมอาเซีึ่ยน 
และนายอเลก็ซึ่านเดอร์ เฟิต่ หวัหน้าคณะกรรมการกาช้าดระ 
หวา่งประเทศของอินโดนีเซีึ่ยและต่มิอร์-เลสัเต่ ที�ทำาให้แผนงาน
อาเซีึ่ยนและคณะกรรมการกาช้าดระหวา่งประเทศเกิดข่ �นจีริง 
ได้ ผมขอยกยอ่งความร่วมมือของอาเซีึ่ยนและคณะกรรมการกา 
ช้าดระหวา่งประเทศในปัจีจีบุันั และคาดหวงัความมุง่มั�นทุม่เท 
อยา่งต่อ่เนื�องในอนาคต่ ผมหวงัวา่แขกผู้ มีเกียรต่จิีะอภิปรายร่วม
กนัอยา่งมีประสัทิธิีผลและมีเป้าหมายในงานวนันี �  o
นายดาโต๊่ะ ลมิ จ๊ีอก ฮอย เลขาธิีการสัมาคมประช้าช้าต่แิหง่เอเชี้ยต่ะวนัออกเฉียงใต้่จีากบัรูไน 
กลา่วสันุทรพจีน์นี �เมื�อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีการเรียบัเรียงเนื �อหาเพื�อให้เหมาะ 
สัมกบััการนำาเสันอของ ฟิอิรัมั

สิ่ภูากาชาดแลี่ะสิ่ภูาเส่ิ่�ยววงเดอื่น่แดงเป็น่พนั่ธม่ต่รัหน่่�งเดย่วขอ่งอ่าเซ่ียน่ 

โดยม่จด่ยนื่ที่างยท่ี่ธศาสิ่ต่ร์ัใน่การัเข้าถง่พื�น่ที่่�ภูยัพบ่ัต่่ที่่�อ่งค์ืกรัพฒัน่าเอ่ก

ชน่อื่�น่ ๆ แลี่ะใน่บางกรัณีแ่ม้แต่่อ่งค์ืการัสิ่หปรัะชาชาต่่เอ่งเข้าถง่ไม่ได้
“

”
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สหรัฐอเมริกา

คอสตาริกา

เจ้ีาหน้าที�สัหรัฐฯ กำาลงัเพิ�มความพยายามในการยบััยั �งธีรุกิจีของจีีน ไมใ่ห้ผลติ่ 

และจีำาหนา่ยสัารเคมีที�ใช้้ในการผลติ่โอปิออยด์สังัเคราะห์ ซึ่่�งจีะเข้ามาในสัหรัฐฯ 

ในท้ายที�สัดุ

องค์กรปราบัปรามอาช้ญากรรมทางการเงินแหง่สัหรัฐฯระบัวุา่บัคุคลสัญั

ช้าต่จีิีนสัามคน ได้แก่ นายเจิี �ง ฝั่จิูีง นายเจิี �ง กวงฮวัผู้ เป็นพอ่ และนายเหยียน 

เสัี�ยวปิงเป็น "พอ่ค้ายาเสัพต่ดิข้ามช้าต่ริายใหญ่" และเรียกบัคุคลเหลา่นี �วา่เป็น 

"ราช้า" แหง่ยาเสัพต่ดิ กระทรวงการคลงัสัหรัฐฯ กลา่ววา่บัคุคลทั �งสัาม 

"ดำาเนินการค้ายาเสัพต่ดิข้ามช้าต่ ิซึ่่�งผลติ่และจีำาหนา่ยยาเสัพต่ดิร้ายแรงที�

สัง่ผลโดยต่รงต่อ่การเสัพต่ดิโอปิออยด์ขั �นรุนแรง 

การใช้้ยาเกินขนาด และการเสัียชี้วิต่ในสัหรัฐฯ"

นายเจิี �ง ฝั่จิูีง และนายเหยียนได้ขนสัง่โอปิออยด์สังัเ

คราะห์หลายร้อยหอ่มายงัสัหรัฐฯ "โดยสัง่ต่อ่ไปให้ลกูค้า 

ผา่นการโฆษณาและการขายทางออนไลน์ และใช้้บัริ  

การไปรษณีย์เชิ้งพาณิช้ย์ในการลกัลอบันำาเข้ายาเสัพ

ต่ดิ" กระทรวงการคลงัสัหรัฐฯ ระบัุ

สัำานกังานควบัคมุทรัพย์สันิต่า่งประเทศของกระ 

ทรวงการคลงัสัหรัฐฯ รายงานวา่ เป็นที�ทราบักนัดีวา่ช้าย

ทั �งสัามใช้้สักลุเงินดิจิีทลับัทิคอยน์ ทางสัำานกังานระบัทีุ� 

อยูบ่ัทิคอยน์ที�เกี�ยวข้องกบััผู้ ต้่องหา เพื�อ "เพิ�มความยุง่ 

ยากในการเจีรจีาด้านการเงินของพวกเขา"

ใน พ.ศ. 2561 สัำานกังานอยัการสัหรัฐฯได้ต่ั �งข้อหา

กวา่ 43 ข้อหาต่อ่นายเจิี �ง ฝั่จิูีง และนายเจิี �ง กวงฮวั ผู้สั

มรู้ร่วมคดิในการผลติ่และสัง่ออกยาเสัพต่ดิผิดกฎหมาย 

ไปอยา่งน้อย 37 รัฐในสัหรัฐอเมริกาและ 25 ประเทศ สัว่นนายเยียน เสัี�ยวปิง ถกูดำา

เนินคดีในข้อหาที�คล้ายกนัใน พ.ศ. 2560 หนงัสัือพิมพ์เดอิะนิวยอิร์ัก็ไทมส์์รายงาน

วา่ ผู้ ต้่องหายงัคงลอยนวล

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จีีนประกาศสัั�งห้ามเฟินต่านีลทกุช้นิด แต่ไ่มไ่ด้สัั�ง 

ห้ามสัารเคมีที�ใช้้ผลติ่ นั�นทำาให้ผู้ผลติ่จีีนมีอิสัระในการผลติ่และขนสัง่สัารเคมีเหลา่ 

นั �นไปยงัประเทศอื�น ๆ ที�สัามารถผลติ่ยาเสัพติ่ดได้ รวมถง่เมก็ซึ่โิก (ภาพ: หอ่เฟินต่านี

ลและเมทแอมเฟิต่ามีนเหลา่นี �ถกูยด่ได้จีากรถบัรรทกุที�ข้ามจีากเมก็ซึ่โิกไปยงัสัหรัฐฯ)

เฟินต่านีลเป็นยาแก้ปวดกลุม่โอปิออยด์ราคาถกูที�คอ่นข้างงา่ยต่อ่การสังั 

เคราะห์ ซึ่่�งมีฤทธิี�รุนแรงกวา่เฮโรอีนถง่ 50 เทา่ และมีสัว่นสัำาคญัในวิกฤต่โอปิออยด์

ของสัหรัฐฯ  เจ้ีาหน้าที� ฟิอิรัมั

คอิสต้าริกาประกาศในเดือินพฤษภาคม พ.ศ. 2562 วิา่ดว้ิยอิตั้ราการฆาต้ร  

กรรมท่ีล่ดล่งแล่ะอิตั้ราการยดึอิาวิธุผ่ดิกฎหมายท่ีเพิ่มขึ�น เน่ือิงจีากการ

บงัคบัใชก้ฎหมายการควิบคุมอิาวิธุปืนท่ีเขม้งวิดขึ�น

"จีนถึงทุกวินันี�  มีการฆาต้กรรม 201 รายในประเทศซ่ึึงด้เหมือินจีะมาก 

แต่้นอ้ิยล่งกวิา่ปีท่ีแล่ว้ิถึง 47 ราย" นายไมเคิล่ โซึโต้ รัฐมนต้รีวิา่การกระ 

ทรวิงควิามมัน่คงกล่่าวิในวินัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในซึานโฮเซึ 

เมือิงหล่วิงขอิงประเทศ "น่ีถือิเป็นควิามคืบหนา้อิยา่งมาก" นายโซึโต้กล่่าวิ 

แล่ะเพิ่มเติ้มวิา่ร้อิยล่ะ 67 ขอิงการฆาต้กรรมกระทำาดว้ิยอิาวิธุปืน

กระทรวิงควิามมัน่คงไดย้ดึอิาวิธุปืนจีำานวิน 863 กระบอิกในช่วิงเวิล่าท่ีประ 

กาศใชก้ฎหมาย ซ่ึึงยดึไดม้ากกวิา่ในช่วิงเดียวิกนัขอิงปีท่ีแล่ว้ิถึง 34 กระบอิก 

"อิาวิธุเหล่่านี�คร่าชีวิติ้คนได ้ทั�งยงัสามารถใชก่้อิอิาชญากรรมต่้อิทรัพยสิ์นอีิก 

ดว้ิย" นายโซึโต้กล่่าวิ

รายงานขอิงต้ำารวิจีระบุวิา่ ประเทศแถบอิเมริกากล่างแห่งนี� มีอิตั้ราการฆาต้ร 

กรรมเพิ่มขึ�นอิยา่งมากระหวิา่ง พ.ศ. 2555 ถึง 2560 ซ่ึึงส้งถึง 12.1 คนต่้อิประชากร 

100,000 คน ขอ้ิม้ล่จีากสำานกังานวิา่ดว้ิยยาเสพติ้ดแล่ะอิาชญากรรมแห่งสหประ

ชาชาติ้ระบุวิา่ ต้วัิเล่ขดงักล่่าวิล่ดล่งเล่ก็นอ้ิยเป็น 11.7 คนใน พ.ศ. 2561 แต่้นัน่กย็งั

มากกวิา่ค่าเฉล่ี่ยทัว่ิโล่กใน พ.ศ. 2558 ซ่ึึงอิย้ท่ี่ 5.3 คนถึงสอิงเท่า

อิยา่งไรกต็้าม การศึกษาขอิงธนาคารเพ่ือิการพฒันาระหวิา่งอิเมริกา

ใน พ.ศ. 2561 บ่งชี�วิา่ ต้วัิเล่ขนี�ต้ ำ่ากวิา่ค่าเฉล่ี่ยจีำานวิน 22 คนใน พ.ศ. 2560 

ขอิงแถบล่ะติ้นอิเมริกาแล่ะแคริบเบียน ซ่ึึงเป็นภมิ้ภาคท่ีมีควิามรุนแรงส้งท่ีสุด 

ในโล่ก

นายโซึโต้กล่่าวิในพิธีท่ีเร่ิมมีการบงัคบัใชก้ฎหมายควิบคุมอิาวิธุปืนฉบบัใหม่  

ซ่ึึงเพิ่มบทล่งโทษสำาหรับการซืึ�อิอิาวิธุผ่ดิกฎหมาย แล่ะสำาหรับบุคคล่หรือิธุรกิจี 

ไม่รายงานการโจีรกรรมหรือิการส้ญหายขอิงอิาวิธุปืน

"ควิามพยายามทุกวิถีิทางในการควิบคุมหรือิใหค้วิามร้้เก่ียวิกบัการควิบ  

คุมอิาวิธุปืน คือิชยัชนะสำาหรับสงัคมขอิงเรา" นายคาร์ล่อิส อิลั่วิาราโด 

ประธานาธิบดีกล่่าวิเสริม  เอเจีนซ์ึ่ ฟิรานซ์ึ่-เพรสั

อััตราการฆาตรกรรมลดลง ในขณะท่ี่การยึึดอัาวุุธปืืนเพ่ิ่มข้น

เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ

การปราบปราม
พี�อค�ายาเสพีตดิืชาวจนี

รอยเต่อร์
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ลอิงจิีนต้นาการถึงเคร่ือิงบินล่ำาเล่ก็ 
หรือิโดรนท่ีหายไปไดจ้ีริงหล่งัจีาก  
ทำาภารกิจีสำาเร็จี โดยไม่ทิ�งหล่กั 
ฐานขอิงปฏิิบติั้การเอิาไวิ ้แล่ะไม่

มีโอิกาสท่ีอุิปกรณ์จีะต้กไปอิย้ใ่นเงื�อิมมือิขอิงศตั้ร้ 
หรือินึกภาพขอิงเซ็ึนเซึอิร์ล่่อิงหน ท่ีรวิบรวิมแล่ะส่ง
ขอ้ิม้ล่ทางส่ิงแวิดล่อ้ิมหรือิทางการแพทยแ์ล่ว้ิสล่าย
ไปโดยไม่ทิ�งร่อิงรอิย

สำานกังานโครงการวิจิียัขั�นส้งขอิงกระทรวิงกล่า 
โหมสหรัฐฯ ไดส้นบัสนุนทุนการวิจิียัแก่สถาบนั 
เทคโนโล่ยจีีอิร์เจีีย ซ่ึึงไดเ้ขา้ใกล่ก้ารทำาใหเ้ท่ียวิบิน
ท่ีสล่ายไปไดด้งักล่่าวิเป็นจีริงขึ�นมา 

นิต้ยสารไซึ่แอนทิำฟิกอเมริกันรายงานวิา่ ทีม  
วิศิวิกรไดผ้่ลิ่ต้วิสัดุพล่าสติ้กชนิดใหม่ท่ีสามารถ 
ขึ�นร้ปเป็นแผ่น่ท่ียดืหยุน่แล่ะชิ�นส่วินเคร่ือิงจีกัรท่ีมี
ควิามทนทาน จีากนั�นจีะระเหยภายในไม่ก่ีนาทีจีน
ถึงไม่ก่ีชัว่ิโมงหล่งัจีากสมัผ่สักบัแสงอิลั่ต้ราไวิโอิ 
เล่ต้ หรือิอุิณหภมิ้ท่ีส้งกวิา่ 80 อิงศาเซึล่เซีึยส 

สำานกังานโครงการวิจิียัขั�นส้งขอิงกระทรวิง 
กล่าโหมประสบควิามสำาเร็จีในการทดสอิบพล่า 
สติ้กชนิดใหม่ในร่มช้ชีพแล่ะเคร่ือิงร่อินแล่ว้ิ ดร. 
พอิล่ โคห์ล่ ศาสต้ราจีารยด์า้นเทคนิคแล่ะสมาชิก 
ทีมวิศิวิกรรมขอิงสถาบนัเทคโนโล่ยจีีอิร์เจีีย กล่่าวิ
กบัไซึ่แอนทิำฟิกอเมริกันในการประชุมเม่ือิเดือินสิง 
หาคม พ.ศ. 2562 ท่ีซึานดิเอิโก รัฐแคลิ่ฟอิร์เนียวิา่ 
“น่ีคือิการใชง้านท่ียอิดเยีย่มหากคุณต้อ้ิงการใหส่ิ้ง
ต่้าง ๆ หายไปในทนัที” 

แมว้ิา่ทีมนกัวิจิียัหล่าย ๆ ทีมไดท้ำางานเก่ียวิ 

กบัพล่าสติ้กท่ีสามารถยอ่ิยสล่ายไดใ้นช่วิง 
ระยะเวิล่าหน่ึง เพื่อิการรีไซึเคิล่แล่ะวิตั้ถุประ 
สงคอ่ื์ิน ๆ แต่้ผ่ล่ล่พัธ์ท่ีเกิดขึ�นคือิวิสัดุท่ี 
สล่ายต้วัิได ้มกัจีะถ้กทำาล่ายล่งท่ีอุิณหภมิ้หอ้ิง 
อิยา่งไรกต็้าม วิสัดุใหม่นี�อิาจีคงร้ปไดน้านถึง 20 
ปีหากไดรั้บการป้อิงกนัจีากแสงแดด นาย 
โคห์ล่อิธิบายในการประชุมประจีำาปีขอิงสมาคมเค
มี อิเมริกนั ทีมไดพ้ฒันาวิธีิท่ีจีะทำาใหเ้กิดการยอ่ิย 
สล่ายต้ามควิามต้อ้ิงการ

สำานกังานโครงการวิจิียัขั�นส้งขอิงกระทรวิง
กล่าโหมเร่ิมใหเ้งินทุนในการพฒันาวิสัดุท่ีสล่าย 
ไปได ้สำาหรับยานขนส่งทางอิากาศท่ีเรียกวิา่ ระบบ 
ควิบคุมการปล่่อิยทางอิากาศท่ีไม่สามารถก้คื้นได ้
หรือิ อิิคารัส ซ่ึึงเป็นการสนบัสนุนการวิจิียัขอิงสถา
บนัเทคโนโล่ยจีีอิร์เจีีย (ในต้ำานานเทพปกรณมักรีก 
ปีกขอิงอิิคารัสซ่ึึงทำาดว้ิยขี�ผ่ึ�ง ล่ะล่ายเม่ือิบินเขา้ 
ใกล่ด้วิงอิาทิต้ยม์ากเกินไป) สำานกังานโครง
การวิจิียัขั�นส้งขอิงกระทรวิงกล่าโหมกล่่าวิวิา่ 
โครงการนี� มีวิตั้ถุประสงค ์“เพื่อิเลี่ยนแบบควิามไม่ 
คงทนขอิงวิสัดุท่ีนำาไปส่้การต้ายขอิงอิิคารัส แต่้ใช้
ประโยชนจ์ีากขีดควิามสามารถดงักล่่าวิในสถาน 
การณ์ท่ีมีต้อินจีบดีขึ�น” NBC.com รายงาน

การแปรร้ปขยะทางการทหาร
นอิกจีากนี�  สำานกังานโครงการวิจิียัขั�นส้งขอิงกระ 
ทรวิงกล่าโหมยงัล่งทุนในดา้นอ่ืิน ๆ เพื่อิปฏิิวิติั้กา
รรีไซึเคิล่วิสัดุในพื�นท่ีการรบ โดยโครงการรีซึอิร์ส 
ใหม่ขอิงสำานกังานโครงการวิจิียัขั�นส้งขอิงกระ 
ทรวิงกล่าโหม มุ่งมัน่ยกระดบัควิามสามารถใน  
การจีดัการห่วิงโซ่ึอุิปทานขอิงกอิงทพัสหรัฐฯ ดว้ิย
การแปล่งขยะทางการทหารท่ีเกิดขึ�นระหวิา่ง 
การประจีำาการใหเ้ป็นคล่งัท่ีสำาคญั เช่น นำ�ามนัหล่่อิ  
ล่ื่นเคมีสำาหรับอิาวิธุแล่ะเคร่ือิงจีกัร หรือิแมก้ระทัง่ 
อิาหารแล่ะนำ�า ระบบพกพาท่ีมีในต้วัิจีะรีไซึเคิล่ขอิง 
เสียท่ีมีพล่งังานหนาแน่นในสถานท่ีปฏิิบติั้งานแล่ะ 
ต้ามแต่้ควิามต้อ้ิงการ เพื่อิสนบัสนุนควิามช่วิยเหลื่อิ 
ดา้นมนุษยธรรมแล่ะปฏิิบติั้การบรรเทาภยัพิบติั้  

รวิมถึงปฏิิบติั้การเร่งด่วินท่ีดำาเนินการโดยกอิงกำา 
ล่งัปฏิิบติั้การพิเศษ

นายเบล่ค เบก็ซ์ึไทน ์ผ่้จ้ีดัการโครงการขอิงสำา
นกังานโครงการวิจิียัขั�นส้งขอิงกระทรวิงกล่า 
โหมกล่่าวิวิา่ “ในสภาพแวิดล่อ้ิมท่ีห่างไกล่หรือิ
แร้นแคน้ ซ่ึึงแมแ้ต่้การชะล่่าใจีเร่ือิงส่ิงพื�นฐาน 
ควิามอิย้ร่อิดกไ็ม่สามารถทำาได ้ค ำาวิา่ ‘ใชแ้ล่ว้ิทิ�ง’ 
นั�นยากท่ีจีะเกิดขึ�นได”้

สำานกังานโครงการวิจิียัขั�นส้งขอิงกระทรวิง 
กล่าโหมคาดการณ์วิา่ ระบบจีะผ่สานวิธีิการเร่งปฏิิ
กิริยาเชิงกล่ ทางชีวิภาพ แล่ะทางเคมี รวิมทั�งมีแนวิ
โนม้ท่ีจีะเติ้มเชื�อิเพลิ่งบางส่วินโดยการผ่สมสาน 
ขอิงชีวิโมเล่กลุ่แล่ะจุีลิ่นทรีย ์เช่น แทนท่ีทหารจีะ 
ทิ�ง ซึอิงใส่อิาหารสำาเร็จีร้ปแต่้นำามาเขา้ส่้ระบบ 
เหล่่า นี�แล่ะเลื่อิกชนิดผ่ล่ล่พัธ์ขอิงผ่ลิ่ต้ภณัฑ์รี์ไซึ 
เคิล่ท่ีจีะดดัแปล่งหรือิแปรร้ป โดยขึ�นอิย้ก่บัควิาม 
ต้อ้ิงการขอิงทหารในขณะนั�น 

“เราหวิงัวิา่จีะช่วิยใหก้อิงกำาล่งัทหารสามารถ  

ยดืเวิล่าในภาคสนามขยายควิามยดืหยุน่ในการ 
ปฏิิบติั้งาน หรือิสร้างเสถียรภาพใหก้บัประชาชน
ท่ีมีควิามเส่ียง โดยการใชป้ระโยชนจ์ีากทรัพยากร 
เกือิบทุกชนิดท่ีมีอิย้ใ่นมือิ” นายเบก็ซ์ึไทนก์ล่่าวิ 
“แมใ้นสถานท่ีท่ีแหง้แล่ง้อ่ืิน ๆ เรากย็งัสามารถทำา 
ใหก้ารแยกยอ่ิยขยะเป็นไปได ้แล่ะดดัแปล่งใหเ้ป็น
เสบียงฉุกเฉินหรือิอุิปกรณ์ท่ีสำาคญัอ่ืิน ๆ”

โครงการรีซึอิร์สจีะเปล่ี่ยนการจีดัการขยะจีาก
การเผ่า การฝัึงกล่บ แล่ะการขนส่ง ไปส่้การแปล่ง 
วิสัดุท่ีใชแ้ล่ว้ิในสถานท่ีปฏิิบติั้งานใหเ้ป็นทรัพยา 
กรเชิงกล่ยทุธ์ ซ่ึึงควิามสามารถนี�จีะเป็นประโยชน ์
ต่้อิควิามยัง่ยนืทางส่ิงแวิดล่อ้ิมขอิงชุมชนดว้ิยเช่น
กนั  เจ้ีาหน้าที� ฟิอิรัมั

นวัตกรรม
IPDF

พิ่ลาสติกท่ี่ย่ึอัยึสลายึได้อัาจ
ปฏิิวััติิ

ปืฏิิบััติการ  
ที่างที่หารและห่วุงโซ่่อุัปืที่าน

นักวจิยัทัี�ไดื�รับท่ันจากสำานักงานโครงการวจิยัขีั�นส้งขีอง

กระทัรวงกลุ่าโหม ไดื�พีฒันาพีลุ่าสตกิทัี�สามารถูสลุ่ายไป

หลุ่งัจากภูารกจิลุ่บั โดืยสามารถูหลุ่อมพีลุ่าสตกิให�เป็นย

านพีาหนะขีนส�ง เช�น วสัด่ืปีกขีองเครื�องร�อน (ภูาพีซ�าย) 

แลุ่ะร�มช้ชีพีขีนาดืเลุ่ก็  สัมาคมเคมีอเมริกนั

ก่่อน หลััง ก่่อน หลััง
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มื�อพดูถง่เรื�องการดบัักระหายในฤดรู้อนที�อบัอ้าว เครื�องดื�มบัางช้นิดมีผลเสัีย 
มากกวา่ผลดี ต่ามที�ผู้ เชี้�ยวช้าญด้านสัขุภาพทหารระบั ุในการทำางานให้ได้ 

ประสัทิธิีภาพสังูสัดุ ทหารควรศก่ษาเกี�ยวกบััวิธีีการที�ปลอดภยัในการให้นำ �าแก่ 
ร่างกาย

“การบัาดเจ็ีบัเนื�องจีากความร้อนทั�วกองทพับักสัหรัฐฯ เพิ�มสังูข่ �น โดยมี  
อตั่ราการบัาดเจ็ีบัสังูสัดุในทหารที�มีอายนุ้อยกวา่ 25 ปี” ร.อ. เอริกา จีาร์เมอร์ 
นกักำาหนดอาหารวิช้าชี้พระบั ุต่ามรายงานของเวบ็ัไซึ่ต์่ระบับัสัขุภาพทหาร 
health.mil ร.อ. จีาร์เมอร์จีดักิจีกรรมการฝ่ั่กอบัรมให้กบััเจ้ีาหน้าที�ของโรงพยาบัาล 
และสัมาชิ้กในฟิอร์ทแคมป์เบัลล์ ในเรื�องการดื�มนำ �าที�เหมาะสัมสัำาหรับัทหาร 
และนกักีฬา นกักำาหนดอาหารและแพทย์มีบัทบัาทสัำาคญัในการสัอนทกัษะทาง 
ทหารที�เกี�ยวข้องกบััสัขุภาพ รวมถง่การดื�มนำ �าอยา่งมียทุธีวิธีี 

ทหารควรดื�มนำ �าอยา่งสัมำ�าเสัมอและบัอ่ยครั �ง แม้ในขณะที�ไมก่ระหายนำ �า 
ร.อ. จีาร์เมอร์กลา่ว นำ �ามกัจีะเป็นต่วัเลือกที�ดีกวา่เครื�องดื�มที�มีคาเฟิอีนหรือนำ �า 
ต่าล ซึ่่�งรวมถง่นำ �าอดัลม เครื�องดื�มช้กูำาลงั กาแฟิ เบีัยร์และแอลกอฮอล์ นำ �าผลไม้ 
ช้าหวาน และนำ �ามะนาว เครื�องดื�มเหลา่นั �นอาจีดง่นำ �าออกจีากร่างกายและทำาให้
เกิดการขาดนำ �า 

“ทหารหลาย ๆ นายไมค่อ่ยมีความรู้เรื�องการดแูลต่วัเอง เราต้่องใช้้งานร่าง
กายของเราอยา่งหนกั แต่ม่กัจีะไมไ่ด้รับัข้อมลูที�จีำาเป็นเพื�อให้ร่างกายของเราทำา 
งานให้ได้ประสัทิธิีภาพสังูสัดุ” จี.สั.อ. เจีนนิเฟิอร์ อลัวีย์ แพทย์และทหารช้ั �นประ 
ทวนที�รับัผิดช้อบัแผนกดแูลสัขุภาพปฐมภมิูของโรงพยาบัาลช้มุช้นกองทพับัก 
บัลนัช์้ฟีิลด์กลา่ว

“ร่างกายจีะมีนำ �าที�เพียงพอในวนัพรุ่งนี �ได้ ต้่องเริ�มดื�มนำ �าต่ั �งแต่ว่นันี � สัว่นระ
ดบัันำ �าในร่างกายที�เพียงพอในวนันี � เป็นผลมาจีากเมื�อวาน” ร.อ. จีาร์เมอร์กลา่ว 
“แต่บ่ัอ่ยครั �งที�เราคดิเพียงวนัต่อ่วนั หากทหารและนกักีฬาเข้าใจีถง่ความต้่อง 
การนำ �าระดบััพื �นฐานของต่น และรักษาสัภาพการดื�มนำ �าเป็นประจีำา ความจีำาเป็น
ของเราในการคืนนำ �าแก่ร่างกายจีะลดลง” 

ความต้่องการพื �นฐานข่ �นอยูก่บัันำ �าหนกัต่วั กฎสัำาคญัคือต้่องดื�มนำ �าคร่�งออนซ์ึ่ 
(ประมาณ 14 มิลลลิติ่ร) ต่อ่นำ �าหนกัหน่�งปอนด์ (ประมาณ 0.45 กิโลกรัม) 
ในแต่ล่ะวนั เทา่กบััประมาณของเหลว 3 ลติ่รต่อ่วนัสัำาหรับัผู้ช้ายและ 2 
ลติ่รต่อ่วนัสัำาหรับัผู้หญิง 

เมื�อมีการกำาหนดการดื�มนำ �าระดบััพื �นฐานแล้ว สัามารถปรับัเปลี�ยนได้ต่าม
ปัจีจียัด้านสัิ�งแวดล้อมและกิจีกรรมทางกายภาพ ในสัภาพแวดล้อมที�ร้อนชื้ �น 
พื �นที�สังู และมีการใช้้กำาลงักาย จีะต้่องดื�มนำ �ามากข่ �นเพื�อไมใ่ห้ร่างกายขาดนำ �า   
เจ้ีาหน้าที� ฟิอิรัมั

เพ่ือนร่วม่งานด�านการแพที่ย์ที่หารจีากญ่ีี่ปุ่นและสหรัฐอเม่ริกา ได�
พยายาม่ปรับั่ปรุงการที่ำางานร่วม่กันในสนาม่รบั่ในเดือนเม่ษายน 
พ.ศ. 2562 โดยจีำาลองการผ่าตัดร่วม่กันเพ่ือรักษาผู�ป่วยท่ีี่มี่บั่าด 
แผลจีากกระสุนปืน

ตาม่รายงานของแผนกการบั่ริการผ่าตัดท่ีี่โรงพยาบั่าลกอง 
ทัี่พเรือสหรัฐฯ ในโยโกสุกะ ที่างแผนกได�ให�การต�อนรับั่คณะผู�แที่น
จีากโรงพยาบั่าลกองกำาลังป้องกันตนเองที่างที่ะเลญ่ีี่ปุ่นโยโกะสุกะ 
เพ่ือจีำาลองการผ่าตัด ซ่่ึ่งต�องมี่การผ่าตัดไส�เล่ือนและศัลยกรรม่ตก 
แต่งแก�ไขรอยแผลเปน็

“เป้าหม่ายหลักของการฝ่่กครัง้น้ีคือการมุ่่งเน�นไปท่ีี่แนวคิดของ
ทีี่ม่ขนาดเล็ก ซ่่ึ่งที่ำางานร่วม่กันในห�องผ่าตัดเพ่ือดำาเนินการผ่าตัด 

ท่ัี่วไป” น.ที่. เกล็น แบั่รดฟอร์ด แห่งกองทัี่พเรือสหรัฐฯ พยาบั่าล 
ห�องผ่าตัดซ่่ึ่งที่ำาหน�าท่ีี่เปน็ผู�อำานวยการบั่ริการศัลยศาสตร์ท่ีี่โรง 

พยาบั่าลกองทัี่พเรือสหรัฐฯ ในโยโกสุกะกล่าว “กลุ่ม่เล็ก ๆ น้ี
สาม่ารถเอาชื่นะอุปสรรคของการฝ่่กเบ้ืั่องต�นในเร่ืองภัาษา 
และลักษณะการ เตรียม่ผู�ป่วยก่อนการผ่าตัดระหว่างสองทีี่ม่”

โดยการจีำาลองการผ่าตัดน้ีเปน็ผลม่าจีากความ่ร่วม่มื่อ 10 
เดือนระหว่างแพที่ย์ทัี่ง้สองทีี่ม่

นายแบั่รดฟอร์ดกล่าวว่า “ความ่พยายาม่ของเราคือการส่ง 
เสริม่เป้าหม่ายการที่ำางานร่วม่กันระหว่างกองทัี่พของเราเองและประ 
เที่ศเจี�าบั่�าน” “การเข�าใจีจุีดแข็งและข�อจีำากัดของเราเม่ื่อที่ำางานร่วม่
กันเปน็ส่ิงสำาคัญี่ แต่ท่ีี่สำาคัญี่กว่านัน้คือกลยุที่ธ์และเคร่ืองมื่อเพ่ือ 
รักษาส่ิงท่ีี่เราที่ำาร่วม่กันได�ดี และสร�างวิธีการเอาชื่นะอุปสรรคท่ีี่พบั่
ในสถานการณ์จีำาลอง”

ความ่สำาเร็จีท่ีี่ได�จีากการฝ่่กร่วม่ก่อนหน�าน้ี เปน็ผลม่าจีาก 
ความ่ทุ่ี่ม่เที่เพ่ือก�าวข�าม่กำาแพงที่างภัาษา และผสานมุ่ม่ม่องท่ีี่เปน็ 
เอกลักษณ์ของแต่ละทีี่ม่แพที่ย์เข�าไว�ด�วยกัน

“ความ่ก�าวหน�าน้ีใช้ื่โครงสร�างท่ีี่ใหม่่กว่าและมี่ประสิที่ธิภัาพ 
ม่ากกว่า โดยมี่หลักสำาคัญี่ท่ีี่แนวคิดของทีี่ม่ขนาดเล็ก ซ่่ึ่งเปิดโอ 

กาสให�สม่าชิื่กของทีี่ม่ผ่าตัดทัี่ง้สองได�ที่ำางานอย่างใกล�ชิื่ด และจัีด 
การกับั่อุปสรรคท่ีี่แตกต่างกันในแบั่บั่ตัวต่อตัว โดยมี่บั่รรยากาศ 
แห่งความ่เปน็มิ่ตรในการที่ำางาน” นายแบั่รดฟอร์ดกล่าว 
เจ้ีาหน้าที� ฟิอิรัมั

ส่ขีภูาพีแลุ่ะการแพีทัย์
IPDF

ส อ น ก า ร ดื่ ่ ม น ำ า ใ ห้้ เ พีี ย ง พี อ เ พี ่ อ
ประสิิทธิิภาพสูิงสุิดเ

กองทพับักสัหรัฐฯ

กัารปฏิิบัติึกัารร่วีม 
ในห้องผ่่าตัึดี

กองทพัเรือสัหรัฐฯ
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 ภูาพีส� งทั�าย
IPDF

ท่ี่วงท่ี่าการ
ป้้องกัันตััว

ทหารขอิงสาธารณรัฐเกาหลี่แสดงทกัษะศิล่ปะการต่้อิส้เ้ม่ือิวินัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การฝึึกครั� งนี� มีขึ�นในวินัสุดทา้ยขอิง 

การฝึึกอุิล่ชีแทกกุ ท่ีเมือิงโกยาง ประเทศเกาหลี่ใต้ ้การฝึึกซึอ้ิมส่ีวินันี�ประกอิบดว้ิยการฝึึกอิพยพพล่เรือินจีำานวินมาก เพื่อิรับ 

มือิกบัวิกิฤต้แล่ะภยัพิบติั้ระดบัชาติ้ แล่ะการฝึึกซึอ้ิมร่วิมขอิงทหารแล่ะพล่เรือินท่ีมุ่งส่งเสริมการเต้รียมควิามพร้อิมทางทหาร

ภาพโดย: ลุ่ ีจนิมนั | ดิแอิสโซึซิึเอิทเต้ด็ เพรส
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• อีเมล (หากมี)

www.ipdefenseforum.com/th/สัมคัรสัมาชิ้ก
หรือเขียนถง่: IPD FORUM Program Manager
 HQ USPACOM, Box 64013
 Camp H.M. Smith, HI 
 96861-4013 USA

ต่อบัรับันิต่ยสัารฟิรีได้ที�:

พบกบัเราไดท้างเฟซึบุ�ก
แล่ะทวิติ้เต้อิร์

www.ipdefenseforum.com

อัพีเดืทั
เนื�อหา
ใหม�  ๆ 
ท่ักวัน

อินิิโดแปซิฟิิก ดเีฟนิส์ ฟอิรัม เป็นนิต่ยสัารทางการทหารที�แจีกจีา่ยให้ฟิรีแก่บัคุคลต่า่ง ๆ ที�มีสัว่นเกี�ยวข้องกบััความมั�นคงในภมิูภาคอินโดแปซึ่ฟิิิก

อ่านบที่ความ	ที่่่เก่่ยวข้อง
ฉีบบัออนไลิน์ได้ที่่่


