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การต่่อต้้ าน

ความทะเยอทะยานของจีีนในอาร์์ กติิก

ร่่วมกัับ

การบัังคัับใช้้ ความ
มั่่�นคงทางทะเล

IPDF

สารบัญ

ชุดที่ 44 ฉบับที่ 4

เรื่ องเด่ น
10 ปัั ญหาการควบคุุม

	วิิธีีการที่่�รััฐบาลจีีนหล่่อหลอมพฤติิกรรมของประชาชน
และบุุคคลภายนอกด้้ วยระบบเครดิิตทางสัังคม

16 การผลิิตที่่�ปนเปื้้� อน

จีีนไม่่สามารถปกป้้องพลเมืืองจากอาหารและผลิิตภัณ
ั ฑ์์
เพื่่�อสุุขภาพที่่�ปนเปื้้ อ� น ซึ่่ง� บั่่�นทอนความเชื่่อ� มั่่�นที่่�มีต่ี อ่ รััฐบาล

22 การผ่่ าตััดต้้ องสงสััย

	นัักวิิเคราะห์์มองถึึงอัันตรายในระบบการปลููกถ่่าย
อวััยวะของจีีนและตั้้�งคำำ�ถามถึึงความชอบธรรมของจีีน

26 ความทะเยอทะยานในอาร์์ กติิก

สาธารณรััฐประชาชนจีีนกำำ�ลังั เดิิมพัันการอ้้ างสิิทธิ์์�
	อัันมิิชอบต่่อภููมิภิ าคขั้้�วโลก

32 ความร่่ วมมืือด้้ านการประมง

การต่่อต้้ านการประมงที่่�ผิดิ กฎหมายเพื่่�อเสริิมสร้้ างความ
	มั่่�นคงทางทะเลและความยั่่�งยืืนด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม

40 โครงการชิิปไรเดอร์์   

หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิกา ส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้ าน
ความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงครามเพื่่�ออิินโดแปซิิฟิิก
	ที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง

44 พัันธมิิตรและนวััตกรรมคืือสิ่่�งสำำ�คัญ
ั
สำำ�หรัับปฏิิบัติั กิ ารทางทหารในอนาคต

พล. อ. โรเบิิร์์ต บีี. บราวน์์ ผู้้�บััญชาการกองทััพบกสหรััฐฯ
ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกเปิิ ดเผยมุุมมองเชิิงลึึก

48 ขยะอวกาศ

การร่่วมมืือกัันปกป้้องโลกจากเศษซากในวงโคจร

54 ไอซิิสในเอเชีียใต้้ และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
กระชากหน้้ ากากกลุ่่�มก่่อการร้้ายในรููปแบบใต้้ ดินิ และ
เป้้าหมายในภููมิภิ าคที่่�สุ่่�มเสี่่�ยง

10

สารบัญหลัก
4

นานาทััศนะ

5

ผู้้�เขีียนบทความ  

6

มองภููมิิภาค

8

ข่่ าวผู้้�ก่่อการร้้ าย

	ข่่าวสารจากอิินโดแปซิิฟิิก
ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ระบุุตัวั กลุ่่�มนัักรบติิดอาวุุธที่่�สนับสนุ
ั นุ ไอซิิสด้้วย
การทดสอบดีีเอ็็นเอ

60 กระบอกเสีียง

นายดาโต๊๊ ะ ลิิม จ๊๊ อก ฮอย เลขาธิิการสมาคมประชาชาติิแห่่ง
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ชื่่�นชมบทบาทของสภากาชาดด้้ าน
	ภััยพิิบัติั ใิ นภููมิิภาค

64 ข่่ าวรอบโลก

สหรััฐฯ ปราบปรามพ่่อค้้ ายาเสพติิดชาวจีีน;
	อััตราการฆาตรกรรมลดลง ในขณะที่่�การยึึด
อาวุุธปืืนเพิ่่�มขึ้้ �นในคอสตาริิ กา

65 นวััตกรรม  

พลาสติิกที่่�หายไปและย่่อยสลายได้้ เพื่่�อ
ปรัับปรุุงภารกิิจทางทหารให้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น

66 สุุขภาพและการแพทย์์

การศึึกษาการดื่่�มน้ำำ ��ให้้ เพีียงพอและการผ่่าตััดร่่วมของ
	ญี่่�ปุ่่� นและสหรััฐฯ

67 ภาพส่่ งท้้ าย  

ทหารของสาธารณรััฐเกาหลีีแสดงทัักษะศิิลปะการ
ต่่อสู้้�ในระหว่่างการฝึึกซ้้ อมอุุลชีีแทกุุก

เรื่่�องจากปก:

48

สมาชิิกทีีมวิิจัยั ของสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนติิดตั้้�งเครื่่� องเก็็บข้้อ
มููลมหาสมุุทรให้้ ลอยอยู่่�ใกล้้ กับั
เรืื อฝ่่าน้ำำ ��แข็็งเสวี่่�ยหลงของจีีน
ในมหาสมุุทรอาร์์ กติิก
ซิิ นหััว/เก็็ตตี้้อิ� ิ มเมจ

นานาทััศนะ

IPDF

ผู้้�อ่่านที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้อ้ นรัับสู่่�นิติ ยสาร อิิ นโดแปซิิฟิิก
ดีีเฟนส์์ฟอรััมฉบัับที่่ว่� า่ ด้้วยการต่่อต้้าน
การบีีบบัังคัับ
การบีีบบัังคัับอาจมีีหลากหลายรููปแบบ ซึ่่ง�
สาธารณรััฐประชาชนจีีนใช้้พฤติิกรรมการบีีบ
บัังคัับเพื่่�อเพิ่่�มข้้อได้้เปรีียบในภููมิภิ าคแห่่งนี้้เป็็� น
ประจำำ� การบีีบบัังคัับนี้้ดำำ� �เนิินการในรููปแบบของ
การสร้้างและการจััดกำำ�ลัังทางทหารบนสิ่่�งปลููก
สร้้างเทีียมในทะเลจีีนใต้้ โดยเมื่่�อเร็็วๆนี้้ � จีีน
ได้้เร่่งให้้เกิิดข้้อพิิพาททางอาณาเขตและทาง
ทะเลกัับประเทศอื่่น� ๆ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 ฟิิ
ลิิปปิิ นส์์อ้า้ งว่่าเรืือจีีนแล่่นเข้้ามาจมเรืือประมงฟิิ
ลิิปปิิ นส์์ ซึ่่ง� ทอดสมออยู่่�ในทะเลจีีนใต้้ที่่เ� ป็็ นข้้อพิิ
พาท โดยเมื่่�อไม่่กี่่สั� ปั ดาห์์ก่อ่ น ภาพถ่่ายดาวเทีียม
จัับภาพกองเรืือจีีนกำำ�ลัังกว้้านจัับหอยและทำำ�ลายระบบนิิเวศทางทะเลในภููมิภิ าคดัังกล่่าว ซึ่่ง� เรื่่อ� งทำำ�นอง
เดีียวกัันเคยเกิิดขึ้้นในต้้
� นเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เมื่่�อเรืือสำำ�รวจทางธรณีีวิทิ ยาและเรืือคุ้้�มกัันของจีีนเข้้า
สู่่�เขตเศรษฐกิิจพิเิ ศษของเวีียดนามในน่่านน้ำำ ��ใกล้้กับั สัันดอนแวนการ์์ดโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต นอกจากนี้้ � จีีน
ยัังขยายขอบเขตปฏิิบัติั กิ ารสำำ�รวจไปทางทิิศเหนืือตามแนวชายฝั่ง่� ตอนกลางของประเทศ โดยไม่่สนใจข้้อ
เรีียกร้้องของเวีียดนามที่่�ให้้รัฐั บาลจีีนยุุติพิ ฤติิกรรมบั่่�นทอนเสถีียรภาพดัังกล่่าว เราไม่่อาจเพิิกเฉยต่่อการกระ
ทำำ�เหล่่านี้้ ไ� ด้้ ประเทศแนวร่่วมและพัันธมิิตรต้้องทำำ�งานเชิิงรุุกร่่วมกัันเพื่่�อหยุุดยั้้�งกิิจกรรมบีีบบัังคัับเหล่่านี้้ �
ฟอรััม ฉบัับนี้้ศึึ� กษาผู้้�มีีบทบาทระดัับภูมิู ภิ าคอย่่างจีีนที่่�กำำ�ลัังขยายขอบเขตกิิจกรรมบีีบบัังคัับออกไป
ไกลกว่่าอิินโดแปซิิฟิิก น.อ. โจเซฟ เอ. มุุสซาเชีีย จููเนีียร์์ แห่่งกองทััพอากาศสหรััฐฯ ให้้รายละเอีียดเกี่่ย� ว
กัับวิธีิ ที่่ี จี� นี สร้้างความสััมพัันธ์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ในแถบอาร์์กติิกอย่่างทะเยอทะยาน โดยมัักจะใช้้ความสััม
พัันธ์์ดัังกล่่าวในการบัังคัับทางเศรษฐกิิจเพื่่�อสร้้างบทบาททางทหารในภููมิภิ าคนี้้ � ถึึงแม้้ว่า่ จะไม่่ใช่่ประ
เทศในแถบอาร์์กติิก แต่่จีนี ก็็กำำ�ลัังผลัักดัันตนเองให้้เป็็ นสมาชิิกของสภาอาร์์ติกิ โดยหวัังว่่าจะมีีอำำ�นาจควบ
คุุมทรััพยากรและเส้้นทางการขนส่่ง ในขณะเดีียวกััน รััสเซีียก็็ได้้เพิ่่�มบทบาททางทหารในแถบอาร์์กติิก
เช่่นกััน
นอกจากนี้้ � ฟอรััม ยัังมองถึึงกลยุุทธ์์ ในการต่่อต้้านการบีีบบัังคัับหลายประเภทที่่�สามารถคุุกคาม
อธิิปไตย รวมถึึงการทำำ�ประมงที่่�ผิดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุุม ทีีมนัักวิิจัยั นำำ�โดย ดร.
โรเบิิร์ต์ เอส. โพเมอรอย แห่่งมหาวิิทยาลััยคอนเนตติิคัตั ได้้แบ่่งปัันวิิธีที่่ี �โครงการความร่่วมมืือด้้านมหา
สมุุทรและการประมงขององค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ต่่อต้้านการฉ้้อโกงด้้านการ
ทำำ�ประมงและอาหารทะเลทั่่�วเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โครงการความร่่วมมืือด้้านมหาสมุุทรและการประ
มงขององค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ร่่วมมืือกัับรัฐั บาลระดัับชาติิและระดัับท้อ้ งถิ่่น�
อุุตสาหกรรมการประมง ผู้้�มีีบทบาทภาคเอกชน องค์์กรระดัับภูมิู ภิ าค และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในการประ
มง ในการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อยกระดัับการรัับรู้้�มิติิ ทิ างทะเลและช่่วยจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ด้้านการป้้องกััน
และความมั่่�นคง
อีีกทั้้�งในฉบัับนี้้ � น.ต. วอร์์เรน เอ็็น. ไรท์์ หน่่วยยามฝั่ง่� สหรััฐฯ ยัังอภิิปรายเกี่่ย� วกัับข้อ้ ตกลงชิิปไร
เดอร์์ของผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายทางทะเลในระดัับทวิิภาคีี ว่่าสนัับสนุนุ อำำ�นาจอธิิปไตยของประเทศเจ้้า
ภาพโดยการช่่วยบัังคัับใช้้กฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับการทำำ�ประมงที่่�ผิดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน
และขาดการควบคุุม การค้้ามนุุษย์์ และการลัักลอบขนยาเสพติิดอย่่างไร หน่่วยยามชายฝั่ง่� สหรััฐฯ ใช้้ข้อ้
ตกลงชิิปไรเดอร์์ทวิิภาคีีกับั ประเทศแถบแปซิิฟิิกตะวัันออกและแอฟริิกาตะวัันตก 16 ประเทศอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อส่่งเสริิมภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิดกว้้าง
ผมหวัังว่่าเนื้้อหาฉบัั
�
บนี้้จะกระตุ้้�
�
นการสนทนาระดัับภูมิู ภิ าคเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการบีีบบัังคัับ
ผมยิินดีีรับฟั
ั งั ความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม ที่่� ipdf@ipdefenseforum.com
เพื่่�อแบ่่งปัันมุุมมองของท่่าน

ขอแสดงความนัับถืือ

พลเรืื อเอก ฟิิ ลิปิ เอส. เดวิิดสััน
กองทััพเรืื อสหรััฐฯ
ผู้้�บััญชาการ กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
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ผู้้�บัญ
ั ชาการ
กองบััญชาการสหรัั ฐฯ
ภาคพื้้�นอิินโดแปซิิฟิิก
พลเรืือเอก ฟิิ ลิปิ เอส. เดวิิดสััน
ผู้้�บััญชาการ
กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

พลโท ไบรอััน พีี. เฟนตััน
รองผู้้�บััญชาการ
กองทััพบกสหรััฐฯ

พลอากาศตรีี ไมเคิิล เอ. มิินิฮิ าน
เสนาธิิการ
กองทััพอากาศสหรััฐฯ

พลเรืือตรีี สตีีเฟน ทีี. โคห์์เลอร์์
เจ้้ ากรมยุุทธการ
กองทััพเรืื อสหรััฐฯ

เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายแผนงาน
พัันตรีี คริิสเตีียน ซีี. นิิโคลััส

กองทััพบกสหรััฐฯ
ผู้้จั� ดั การนิิ ตยสาร อิิ นโดแปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม

ติิดต่่อเรา
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Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager, HQ USPACOM
Box 64013
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ผู้้�เขีียนบทความ
พ.ท. โจเซฟ เอ. มุุสซาเชีีย จููเนีียร์์ เป็็ น
หััวหน้้ าหน่่วยต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายและโครงสร้้ างพื้้ �น
ฐานที่่�สำำ�คัญ
ั หรืื อ เจ34 แห่่งกองบััญชาการสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก เจ34 กำำ�หนดนโยบายและขั้้�น
ตอนการใช้้ โครงการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายที่่�แข็็งแกร่่ง และ
การปกป้้องโครงสร้้ างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ทั่่�วทั้้�งพื้้ �นที่่�ของกอง
บััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ฝ่่าย
กลาโหมลดความเสี่่�ยงต่่อบุุคลากรและทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
กัับการปฏิิบัติั กิ ารทางทหารแบบเต็็มกำำ�ลังั ก่่อนมาประจำำ�การที่่�กองบััญชาการสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก น.อ. มุุสซาเชีีย เคยศึึกษาที่่�วิิทยาลััยการทััพอากาศ
สหรััฐฯ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 26
ดร. โรเบิิร์์ต เอส. โพเมรอย (ในภาพ)

ศาสตราจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ เชิิงเกษตร
และทรััพยากร มหาวิิทยาลััยคอนเนตติิคัตั เมืืองกรอตััน
รััฐคอนเนตติิคัตั นายจอห์์น อีี. พาร์์ ค หััวหน้้ ากลุ่่�มขององ
ค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศสหรััฐฯ ว่่าด้้ วย
ความร่่วมมืือด้้ านมหาสมุุทรและการประมงในกรุุงเทพฯ
ประเทศไทย และนางจีีน่า่ กรีี น เจ้้ าหน้้ าที่่�อาวุุโสร่่วมกัับ
บริิ ษััทเทตราเทค ในเมืืองอาร์์ ลิงิ ตััน รััฐเวอร์์ จิิเนีีย ถ่่าย
ทอดบทความเกี่่�ยวกัับวิิธีีแก้้ ปััญหาด้้ านเทคโนโลยีีที่่�ยกระดัับการรัับรู้้�มิิติทิ างทะเล
เพื่่�อลดการทำำ�ประมงอย่่างผิิดกฎหมายในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก โดยเฉพาะในเอ
เชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 32

น.ต. วอร์์ เรน เอ็็น. ไรท์์ ร.น. หััวหน้้ าฝ่่าย
กิิจการภายนอกประจำำ�เขตยามชายฝั่่�งที่่� 14 เป็็ นผู้้�บััญชาก
ารอากาศยานที่่�บินิ ผ่่านอะแลสกาด้้ วยเฮลิิคอปเตอร์์
เอ็็มเอช-65ดีี ด้้ วยชั่่�วโมงบิินกว่่า 1,800 ชั่่ว� โมง น.ต.
ไรท์์ประจำำ�การอยู่่�ที่่�โคดิิแอค โดยดำำ�เนิินการส่่งกำำ�ลังั พล
ในทะเลเบริิ งหลายครั้้�งเพื่่�อสนัับสนุนุ ปฏิิบัติั กิ ารพิิทักั ษ์์ ทรััพ
ยากรทางทะเล น.ต. ไรท์์เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้ าฝ่่ายวิิศว
กรรมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�บาร์์ เบอร์์ ส พอยต์์ รััฐฮาวาย
นอกจากนี้้ � ยัังเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งนัักวิิจัยั ทางทหารในสำำ�นักั งานของ นางลิิซ่า่
เมอร์์ คอฟสกีี วุุฒิิสมาชิิกสหรััฐฯ จากอะแลสกา อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 40
ดร. นััมระตา กอสวามีี 

เป็็ นนัักวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์อิิสระ และที่่�ปรึึกษาด้้ านการ
ปราบปรามการก่่อความไม่่สงบ การต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย
อนาคตทางเลืือก และการเมืืองมหาอำำ�นาจ หลัังจากจบการ
ศึึกษาระดัับปริิ ญญาเอกในด้้ านความสััมพัันธ์์ระหว่่างประ
เทศ ดร. กอสวามีีได้้ ทำ�ำ งานที่่�สถาบัันการศึึกษาและวิิเคราะห์์
ด้้ านกลาโหมในกรุุงนิิวเดลีีเป็็ นเวลาเกืือบสิิบปีี ซึ่่ง� เป็็ นศููนย์์
วิิจัยั ที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุนุ จากกระทรวงกลาโหมของอิินเดีีย
โดยทำำ�งานเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้ งทางชาติิพันั ธุ์์�ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของอิินเดีีย
และความขััดแย้้ งแถบชายแดนระหว่่างจีีนกัับอิินเดีีย ดร. กอสวามีีเป็็ นผู้้�แต่่งหนัังสืือ
หลายเล่่ม รวมถึึงความมั่่�นคงแห่่งชาติิ และการปราบปรามการก่่อความไม่่สงบของ
อิิ นเดีียและเอเชีีย พ.ศ. 2573: การตีีแผ่่อนาคต อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 54

ร่่ วมสนทนา
เรายิินดีีรัับคำำ�ติชิ มและข้้ อ
เสนอแนะจากท่่ าน

อิิ นโดแปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม เป็็ นนิิตยสารที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้ �นสำำ�
หรัับเจ้้ าหน้้ าที่่�ทางการทหารและบุุคลากรด้้ านความมั่่�น
คงในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้้ �นโดยกองบััญชา
การสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก โดยเป็็ นนิิตยสารราย
ไตรมาสที่่�ให้้ เนื้้ �อหาเชิิงลึึกที่่�มีีคุณ
ุ ภาพในหััวข้้ อต่่าง ๆ ที่่�มีี
ผลต่่อการรัักษาความมั่่�นคงในภููมิิภาค ไม่่ว่า่ จะเป็็ นเรื่่� อง
การต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
และภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ

ฟอรััม กระตุ้้�นให้้ เกิิดการอภิิปรายที่่�ลึึกซึ้้ �ง และ
ส่่งเสริิ มการแลกเปลี่่�ยนแนวคิิดที่่�สร้้างสรรค์์
ท่่านสามารถส่่งบทความ ภาพ หััวข้้ ออภิิปราย
หรืื อข้้ อคิิดเห็็นอื่่�น ๆ มาให้้ เราทางออนไลน์์
หรืื อส่่งมาที่่�:
Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

อิิ นโด แปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม เสนอเนื้้ �อหาที่่�
ครอบคลุุมทางออนไลน์์ โดยมีีบทความใหม่่ ๆ
ที่่�โพสต์์ทุกุ วััน ติิดตามได้้ ที่่�

www.ipdefenseforum.com

ผู้้�เข้้ าเยี่่�ยมชมสามารถ:
เข้้ าไปอ่่ านเนื้้�อหาต่่ าง ๆ ออนไลน์์
ติิดตามนิิตยสารย้้ อนหลััง
ส่่ งคำำ�ติชิ มและข้้ อเสนอแนะ
ขอสมััครเป็็ นสมาชิิกนิิตยสาร
ศึึกษาข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับการส่่ งบทความ

วิินิิจฉััย เรื่่�องราวต่่ าง ๆ ที่่ส่� ่ งผลกระทบกัับหลากหลายชีีวิติ
พบกัับเราได้้ ทางเฟสบุ๊๊�ก
และทวิิตเตอร์์
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ACROSS THE REGION

เวีียดนาม

ประธานาธิิบดีีเวีียดนามเร่่งยัับยั้้ง�
ความตึึงเครีียดทางทะเลกัับจีีน

ใ
TAIWAN

การตอบโต้้
อิิทธิิพลของจีีน

นางไช่่ อิิงเหวิิน ประธานาธิิบดีีไต้้หวััน กล่่าวในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562 ว่่า สาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้เพิ่่�มความพยายามในการแทรกซึึม
และ แผ่่อิิทธิิพลในประเทศไต้้หวััน และขอให้้หน่่วยงานความมั่่�นคงแห่่ง
ชาติิ ต่่อต้้านการกระทำำ�ดังั กล่่าว
นางไช่่กล่่าวกัับผู้้ �สื่่�อข่่าวหลัังจากการประชุุมความมั่่�นคงแห่่งชาติิว่า่
ปฏิิบัติั ิการแผ่่อำ�ำ นาจครอบงำำ�ของจีีนมีีทั้้�งการพยายามแทรกแซงการเลืือก
ตั้้�งและการเผยแพร่่ ข่่าวปลอม โดยไต้้หวัันจะจััดการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีี
ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 นางไช่่ไม่่ได้้ให้้รายละเอีียดของเหตุุการณ์์ที่่�
เฉพาะเจาะจง แต่่กล่่าวว่่าหน่่วยงานความมั่่�นคงแห่่งชาติิของไต้้หวัันจะหา
วิิธีีจัดั การกัับการเคลื่่�อนไหวของจีีนให้้ได้้ นางไช่่ยังั กล่่าวอีีกว่่า ไต้้หวัันจะ
ขััดขวางการรุุ กรานทางทหารในช่่องแคบไต้้หวััน โดยให้้คำ�มั่่�
ำ นว่่าจะเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถด้้านการป้้องกัันรวมถึึงการยกระดัับยุุทโธปกรณ์์ทางทหาร
และโครงการสร้้างเรืื อดำ�น้ำ
ำ � �ที่่�
ำ เพิ่่�งเปิิ ดตััว "พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนแสดงการ
กระทำำ�ที่่�ยั่่�วยุใุ นช่่องแคบไต้้หวัันอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยทำำ�ลายสถานะที่่�เป็็ นอยู่่�
ของบริิ เวณช่่องแคบไต้้หวััน" นางไช่่กล่่าว
ความคิิดเห็็นของนางไช่่ตามมาด้้วยความตึึงเครีี ยดบริิ เวณช่่องแคบใน
เดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 เมื่่�อทหารของจีีนดำำ�เนิินการฝึึกซ้้อมอย่่าง โจ่่ง
แจ้้งด้้วยเรืื อรบเครื่่�องบิินทิ้้�งระเบิิดและเครื่่�องบิินลาดตระเวนรอบเกาะ
ไต้้หวััน ไต้้หวัันนำำ�เครื่่�องบิินไอพ่่นขึ้้�นเพื่่�อจัับตาดููการซ้้อมรบดัังกล่่าว
ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสของสหรััฐฯ ในขณะนั้้�นอธิิบายว่่าเป็็ น "การบีีบบัังคัับ"
และภััยคุุกคามต่่อเสถีียรภาพในภููมิิภาค
ำ งั ผลัักดัันให้้ไต้้หวัันมีีเอกราชอย่่างเป็็ น
รััฐบาลจีีนสงสััยว่่านางไช่่กำ�ลั
ทางการ ทั้้�งยัังได้้เพิ่่�มแรงกดดัันทางการเมืืองและทางทหารอย่่างต่่อเนื่่�อง
การเคลื่่�อนไหวด้้านเอกราชอย่่างเป็็ นทางการใด ๆ ก็็ตามถืือว่า่ เป็็ นเรื่่�องที่่�
ยอมไม่่ได้้สำ�ำ หรัับจีีน ซึ่่�งถืือว่า่ ไต้้หวัันเป็็ นดิินแดนหวงห้้ามของตน นางไช่่
(ในภาพ) กล่่าวว่่าต้้องการรัักษาสถานะที่่�เป็็ นอยู่่�กัับจีีน แต่่จะปกป้้องความ
มั่่�นคงและประชาธิิปไตยของไต้้หวััน
สภานิิติิบัญั ญััติิในสหรััฐอเมริิ กาแสดงความกัังวลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิน
การบีีบบัังคัับของจีีน โดยในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สภาผู้้แ� ทนราษฎร
แห่่งสหรััฐอเมริิ กาผลัักดัันการออกกฎหมายที่่�สนัับสนุุนให้้ไต้้หวัันเป็็ นสมา
ชิิกสภาคองเกรสสหรััฐฯ อย่่างเป็็ นเอกฉัันท์์ ทำำ�ให้้แนวทางความสััมพัันธ์์กับั
รััฐบาลจีีนยุ่่�งยากยิ่่�งขึ้้�น รอยเตอร์์
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นเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 นายเหวีียน ฝูู จ่่อง ประธานาธิิบดีีเวีียดนาม
และเลขาธิิการใหญ่่ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ เรีี ยกร้้องให้้ มีีการยัับยั้้ �งชั่่�ง
ใจท่่ามกลางการเผชิิญหน้้ ากัันนัับเดืือนอย่่างตึึงเครีี ยดระหว่่างเรืื อจีีน
กัับ เวีียดนามในทะเลจีีนใต้้ ที่่�มีีข้้อพิิพาท ตามรายงานจากสื่่�อของรััฐ
สาธารณรััฐประชาชนจีีนอ้้ างสิิทธิ์์�เหนืือน่่านน้ำำ ��เกืือบทั้้�งหมดที่่�อุดุ ม
ไปด้้ วยพลัังงาน ซึ่่ง� ประเทศเพื่่�อนบ้้ านอย่่างบรููไน มาเลเซีีย ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์
ไต้้ หวััน และเวีียดนามต่่างก็็อ้้างสิิทธิ์์�เช่่นกััน
ความตึึงเครีี ยดยกระดัับขึ้้ �นเมื่่�อจีีนส่่งเรืื อวิิจัยั มาสำำ�รวจพลัังงานใน
น่่านน้ำำ ��ที่่�เวีียดนามควบคุุมดููแลเมื่่�อต้้ นเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
"ในประเด็็นของนโยบายต่่างประเทศรวมถึึงทะเลตะวัันออก ท่่าน
เลขาธิิการใหญ่่ได้้ เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการรัักษาสภาพ
แวดล้้ อมให้้ สงบและมีีเสถีียรภาพ รวมทั้้�งต่่อสู้้�อย่่างเด็็ดขาดเพื่่�อ
ปกป้้องเอกราช อธิิปไตย และบููรณภาพในดิินแดนของเวีียดนาม"
วอยซ์์ออฟเวีียดนามซึ่่ง� เป็็ นสื่่�อของ รััฐระบุุในเว็็บไซต์์ของตนเมื่่�อเดืือนตุุลา
คม พ.ศ. 2562 โดยเวีียดนามรู้้�จัักทะเลจีีนใต้้ ในชื่่�อทะเลตะวัันออก
วอยซ์์ออฟเวีียดนามอ้้ างถึึงคำำ�พูดู ของนายเหวีียนว่่า เวีียดนามมีีความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีกับั จีีนแต่่ไม่่ควร "อ่่อนข้้ อ" ในด้้ านอำำ�นาจอธิิปไตยและบููรณ
ภาพในดิินแดน (ภาพ: เรืื อหน่่วยยามฝั่่�งเวีียดนามที่่�ใช้้ ในการลาดตระเวน
ทะเลจีีนใต้้ จอดเทีียบท่่าในฮานอย)
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

เรืื อจีีนไห่่หยางตี้้ �จื้้ �อ 8 ยัังคงสำำ�รวจในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษของเวีียด
นามจนถึึงปลายเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้้ การคุ้้�มกัันจากเรืื อสััญ
ชาติิจีีนอย่่างน้้ อย 3 ลำำ� ตามข้้ อมููลจากมาริิ ไทม์์แทรฟฟิิ ค ซึ่่ง� เป็็ นเว็็บไซต์์ที่่�
ติิดตามความเคลื่่�อนไหวของเรืื อต่่าง ๆ
กระทรวงการต่่างประเทศเวีียดนามกล่่าวหาว่่าเรืื อสำำ�รวจและเรืื อคุ้้�ม
กัันของจีีนละเมิิดอำำ�นาจอธิิปไตยอย่่างต่่อเนื่่�อง และเรีี ยกร้้อง ให้้ จีนี นำำ�เรืือ
ออกจากพื้้ �นที่่�ดังั กล่่าว แต่่จีนี กลัับไม่่ได้้ ดำ�ำ เนิินการใดๆ นานกว่่าสามเดืือน
เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ตำำ�รวจได้้ สลายการประท้้ วงกลุ่่�มเล็็ก ๆ
นอกสถานเอกอััครราชทููตจีีนประจำำ�กรุุงฮานอย โดยการประท้้ วงเป็็ นเรื่่� อง
เกี่่�ยวกัับเรืื อสำำ�รวจของจีีน จนกระทั่่�งเมื่่�อวัันที่่� 24 ตุุลาคม เรืื อวิิจัยั และเรืื อ
คุ้้�มกัันดัังกล่่าวก็็ออกจากเขตเศรษฐกิิจพิิเศษของเวีียดนามและมุ่่�งหน้้ าไป
ยัังประเทศจีีน ตามรายงานของเว็็บไซต์์มาริิ ไทม์์แทรฟฟิิ ค
นายเหวีียนเป็็ นประธานในการปราบปรามการทุุจริิตอย่่างกว้้ างขวาง
ในประเทศแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยมีีรััฐมนตรีี และนัักการเมืือง
ระดัับสูงู หลายคนรวมถึึงสมาชิิกโปลิิตบูโู รหนึ่่ง� คนถููกจัับเข้้ าคุุกในหลายข้้ อ
หา ตั้้�งแต่่การยัักยอกไปจนถึึงการบริิ หารจััดการทางเศรษฐกิิจที่่�ผิิดพลาด
รอยเตอร์์

การอุุด"ช่่องโหว่่"
ของความหวาดกลััว

นายนเรนทระ โมทีี นายกรััฐมนตรีี อินิ เดีียเรีี ยกร้้องให้้มีกี ารประชุุมระดัับ
โลกเพื่่�อรัับมืือกับั ภััยคุุกคามจากการก่่อการร้้ายในภููมิิภาคและทั่่�วโลก
โดยในระหว่่างการกล่่าวสุุ นทรพจน์์ขณะเยืือนต่่างประเทศครั้้�งแรก
นัับตั้้�งแต่่ชนะการเลืือกตั้้�งอีีกสมััย นายโมทีีกล่่าวกัับรััฐสภามััลดีีฟส์์ ณ
กรุุ งมาเลว่่า "การก่่อการร้้ายไม่่ได้้เป็็ นเพีียงภััยคุุกคามต่่อประเทศ แต่่ยังั
รวมถึึงอารยธรรมทั้้�งหมดด้้วย"
"ประชาคมระหว่่างประเทศได้้จัดั ให้้มีีการประชุุมระดัับโลกอ
ยู่่� เป็็ นประจำำ� และการประชุุมหลายครั้้�งก็็เกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ แล้้วประเด็็นเรื่่�องการก่่อการร้้ายล่่ะ?"
นายโมทีีกล่่าว
โดยเรีี ยกร้้องให้้มีีการประชุุมระดัับโลก "เพื่่�อให้้มีีการอภิิปรายที่่�มีี
เป้้าหมายและมุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์ไปที่่�การอุุดช่่องโหว่่ที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่่อผู้้ �
ก่่อการร้้ายและผู้้ส� นัับสนุุนผู้้ �ก่่อการร้้าย"
อิินเดีียกำำ�ลังั ติิดตามนโยบายต่่างประเทศที่่�เรีี ยกว่่า
"กลุ่่�มเพื่่�อนบ้้านต้้องมาก่่อน" ซึ่่�งมีีศููนย์์กลางอยู่่�ที่่�พัันธมิิตรของอิินเดีียในเอ
เชีียใต้้ การเดิินทางไปยัังมััลดีีฟส์์ของนายโมทีีได้้รัับการจัับตามองว่่าเป็็ นการ
แถลงเจตนารมณ์์ที่่�จะตอบโต้้การขยายอำำ�นาจของจีีน ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการรุุ กล้ำำ��
มหาสมุุทรอิินเดีียเชิิงกลยุุทธ์์ในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา
นายโมทีีกล่่าวในสุุ นทรพจน์์ของตนว่่า "ในกลุ่่�มเพื่่�อนบ้้านของเรานั้้�น
มััลดีีฟส์์มีีความสำำ�คัญั มากที่่�สุุด" (ภาพ: นายนเรนทระ โมทีี

ต่่ างประเทศ

โลกตะวัันตก
ใช้้จ่่ายด้้านกลาโหม
เพื่่�อให้้แซงหน้้า
จีีน

ส

อิินเดีีย
นายกรััฐมนตรีี อิินเดีีย โปรยกลีีบกุุหลาบที่่�อนุุสรณ์์มหาตมะ คานธีีที่่�ราชฆาฎ
ก่่อนพิิธีีสาบานตนในกรุุ งนิิวเดลีี ประเทศอิินเดีีย)
ระหว่่างการเดิินทางเยืือนในเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2562 นายโมทีีได้้ลงนาม
ในข้้อตกลงจำำ�นวนมากกัับประเทศมััลดีีฟส์์ ซึ่่�งกิินความถึึงบริิ การเรืื อข้า้ มฟาก
ท่่าเรืื อ และสนามแข่่งคริิ กเกตประจำำ�ประเทศแห่่งใหม่่
นายโมทีีเดิินทางต่่อไปยัังกรุุ งโคลััมโบ ประเทศศรีี ลังั กา ซึ่่�งความปลอด
ภััยถืือเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญั ยิ่่�งในขณะนั้้�น จากการระเบิิดหลายระลอกในวัันอาทิิตย์ ์
อีีสเตอร์์ที่่�คร่่ าชีีวิตผู้
ิ ค้ � นไปมากกว่่า 250 คนทั่่�วศรีี ลังั กา
รอยเตอร์์

หรััฐฯ ทำำ�ให้้ ค่า่ ใช้้ จ่า่ ยด้้ านกลาโหมในตะ
วัันตกใน พ.ศ. 2561 เพิ่่�มขึ้้ �น จากการปรัับ
เปลี่่�ยนกองทััพให้้ แซงหน้้ าการผลัักดัันของ
จีีนและรััสเซีีย โดยเดิินหน้้ าสู่่�เทคโนโลยีีทางทหาร
ขั้้�นสููง ตามรายงานประจำำ� พ.ศ. 2562
นายโดนััลด์์ ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ มีี
แนวโน้้ มที่่�จะกดดัันให้้ ประเทศในยุุโรปใช้้ จ่า่ ย
มากขึ้้ �น ตามรายงานของสถาบัันนานาชาติิเพื่่�อ
การศึึกษาความมั่่�นคง รายงานระบุุเพิ่่�มเติิมว่่า
ประ เทศมหาอำำ�นาจของยุุโรปต้้ องร่่วมกัันหาเงิิน
เพิ่่�มอีีก 1.02 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
3 ล้้ านล้้ านบาท) เพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามความต้้ องการ
ล่่าสุุดของนายทรััมป์์
ค่่าใช้้ จ่า่ ยด้้ านอาวุุธและกลาโหมทั่่�วโลก
เพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 1.8 จนมีีมูลู ค่่ามากกว่่า 1.67
ล้้ านล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 50.5
ล้้ านล้้ านบาท) ใน พ.ศ. 2561 โดยสหรััฐฯ มีีส่ว่ น
ในค่่าใข้้ จ่า่ ยที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นเกืือบครึ่่�งหนึ่่ง� ตามรายงาน
"สมดุุลทางทหาร" ที่่�เผยแพร่่ในการประชุุมความมั่่�น
คงของรััฐบาลเยอรมนีี
ประเทศมหาอำำ�นาจในโลกตะวัันตกกัังวลเ
กี่่�ยวกัับการยกระดัับฐานทััพอากาศและระ บบ
ป้้องกัันทางอากาศของรััสเซีียในคาบสมุุทรไคร
เมีีย ซึ่่ง� เป็็ นคาบสมุุทรที่่�รััสเซีียยึึดครองจาก
ยููเครนใน พ.ศ. 2557 ตามรายงานประจำำ�ปีี

การมีีระบบป้้องกัันทางอากาศเอส-400 ประจำำ�การ
ทำำ�ให้้ รััฐบาลรััสเซีียมีีขีีดความสามารถยิ่่�งขึ้้ �นในทะ
เลดำำ� ซึ่่ง� รััสเซีียยึึดเรืื อยููเครนสามลำำ�ใน พ.ศ. 2561
"เห็็นทีีจีีนอาจแสดงความท้้ าทายมากยิ่่�งขึ้้ �น
เนื่่�องจากจีีนนำำ�ระบบทางทหารที่่�ทันั สมััยยิ่่�งขึ้้ �นมา
ใช้้ และมีีส่ว่ นร่่วมในยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อปรัับปรุุงความ
สามารถของกองกำำ�ลังั จีีนในการปฏิิบัติั กิ ารในระยะ
ไกลจากมาตุุภูมิู ิ" รายงานระบุุเพิ่่�มเติิม
ความทะเยอทะยานในการปฏิิรููปกองทััพปลด
ปล่่อยประชาชนภายใน พ.ศ. 2578 ของจีีนที่่�ระบุุไว้้
"ได้้ รัับการสนัับสนุนุ โดยการใช้้ จ่า่ ยด้้ านกลาโหมเพิ่่�ม
ขึ้้ �นอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง"
รายงานระบุุว่า่ "ศัักยภาพของกองทััพเรืื อจีีนกำำ�
ลัังเข้้ าสู่่�ระยะใหม่่" จากการที่่�จีีนริิ เริ่่� มใช้้ งานเรืื อลาด
ตระเวนและเริ่่� มทดลองแล่่นในทะเลเพื่่�อใช้้ เป็็ นเรืื อ
บรรทุุกอากาศยาน
รััฐบาลจีีนยัังปรัับปรุุงกองทััพอากาศของตน
และ ผลัักดัันให้้ เกิิดเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ รวมถึึงขีีปนา
วุุธร่่อนความเร็็ วสููงและปัั ญญาประดิิษฐ์์
ประเทศตะวัันตก"ยัังคงมีีข้้อได้้ เปรีี ยบเหนืือศััตรูู
แต่่ช่อ่ งว่่างความได้้ เปรีี ยบนั้้�นก็็ลดลงเรื่่� อย ๆ จาก
ความเร็็ วในการเปลี่่�ยนแปลง อาจหมายความ ว่่า
หากในอนาคตยัังมีีข้้อได้้ เปรีี ยบอยู่่� ข้้ อได้้ เปรีี ยบ
นั้้�นอาจมีีอยู่่�ได้้ เพีียงชั่่�วคราวก่่อนที่่�อีีกฝ่่ายจะไล่่
ตามทััน" รอยเตอร์์
IPD FORUM

7

IPDF

ข่่าวผู้้�ก่่ อการร้้าย

หััวหน้้า
ของกลุ่� ม่
ผู้�้ก่่ อการร้้าย

ถููกสัั งหาร
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ฟิิ ลิปปิ
ิ ิ นส์์ ใช้้การตรวจดีีเอ็็นเอ
เพื่่�อระบุุตัวั กลุ่่�มนัักรบที่่ส� นัับสนุุนไอซิิส

ใ

นเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 เจ้้ าหน้้ าที่่�ฟิิลิปิ ปิิ นส์์ยืืนยัันว่่าผู้้�นำำ�
ของพัันธมิิตรนัักรบผู้้�สนัับสนุนุ รััฐอิิสลามแห่่งอิิรัักและซีีเรีี ย หรืื อ
ไอซิิส เป็็ นหนึ่่ง� ในสี่่�กบฏที่่�ถูกู สัังหารไปในการปะทะกัับทหาร
เมื่่�อ เดืือนที่่�ผ่า่ นมา
นายเดลฟิิ น ลอเรนซานา รััฐมนตรีี ว่า่ การกระทรวงกลาโหม
ยืืนยัันการเสีียชีีวิิตของนายอาบูู ดาร์์ จากผลการตรวจดีีเอ็็นเอ
"ได้้ รัับการยืืนยัันแล้้ วว่่า เป็็ นศพของนายอาบูู ดาร์์ " นายลอเรน
ซานากล่่าว
กองกำำ�ลังั รัักษาความปลอดภััยเชื่่�อว่่านายอาบูู ดาร์์ ได้้ นำำ�
ทััพพัันธมิิตรดััลลาอิิสลามิิยะ ซึ่่ง� เป็็ นพัันธมิิตรของนัักรบผู้้�สนัับสนุนุ
ไอซิิสทางตอนใต้้ ของฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ที่่�มีีชาวต่่างชาติิอยู่่�ด้้วย กบฏทั้้�งสี่่�เสีีย
ชีีวิิตจากการปะทะกัันในจัังหวััดลาเนาเดลซููร์์เมื่่�อเดืือนมีีนาคม
พล.ต. โรเบอร์์ โต อัันแคน ผู้้�บััญชาการกรมทหารราบที่่� 1

ของกองทััพบกยืืนยัันการเสีียชีีวิิตของนายดาร์์ เช่่นกััน พล.ต.
อัันแคนกล่่าวว่่าเป็็ น "ความสำำ�เร็็ จสำำ�คัญ
ั ของรััฐบาลและประชาชน
ลาเนาเดลซููร์์ ผู้้�ที่่�ร่่วมมืือกัันกำำ�จัดั ผู้้�ก่่อการร้้ายออกจากจัังหวััดอััน
เป็็ นที่่�รัักของตน"
ดััลลาอิิสลามิิยะเข้้ าล้้ อมโจมตีีเมืืองมาราวีีทางตอนใต้้
เป็็ นเวลาห้้ าเดืือนใน พ.ศ. 2560 ก่่อนที่่�ผู้้�นำำ�บางส่่วนจะถููก
ทหารสัังหารในการโจมตีีทางอากาศและการต่่อสู้้�บนท้้ องถนน
ในจำำ�นวนนั้้�นมีีนายอิิสนิิลอน ฮาปิิ ลอน ผู้้�นำำ�ของรััฐอิิสลามที่่�ได้้ รัับ
เลืือกในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ นายอาบูู ดาร์์ ซึ่่ง� นั่่�งอยู่่�ข้้างนายฮา
ปิิ ลอนในภาพวิิดีีโอที่่�ยึึดมา ได้้ หลบหนีีก่่อนที่่�กองกำำ�ลังั ของรััฐบาลจะ
สามารถยึึดมาราวีีกลัับคืืนมาได้้ ตามรายงานของสื่่�อมวลชนท้้ องถิ่่�น
"อย่่างน้้ อยตอนนี้้ �กลุ่่�มดัังกล่่าวก็็ไม่่มีีผู้้�นำำ�" นายลอเรนซานากล่่าว
"เรากำำ�ลังั จัับตาดููว่า่ ใครจะขึ้้ �นมาแทนที่่�นายดาร์์ " รอยเตอร์์

เมืืองมาราวีีทางตอนใต้้ของฟิิ ลิิปปิินส์์ หลงเหลืือเพีียงซากปรัักหัักหลัังจากกลุ่่�มนัักรบอิิสลามล้้อมโจมตีีเมืืองในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส
IPD FORUM

9

ปััญหา
การควบคุุม
ภาพประกอบโดย ฟอรัั ม

วิิธีีการที่่�รััฐบาลจีีนหล่่อหลอมพฤติิกรรมของประชาชน
และบุุคคลภายนอกด้้วยระบบเครดิิตทางสัั งคม

10

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

IPD FORUM

ใ

นสาธารณรััฐประชาชนจีีน การลืืมล่่ามสุุนัขั หรืื อไม่่ได้้ จ่า่ ยเงิินค่่า
ปรัับที่่�จอดรถอาจมีีผลกระทบตามมาอย่่างยาวนาน ภายใน พ.ศ.
2561 เพีียงปีี เดีียว รััฐบาลปิิ ดกั้้�นไม่่ให้้ ประชาชนซื้้ �อตั๋๋�วเครื่่� องบิิน
หรืื อตั๋๋�วรถไฟในประเทศจีีนจำำ�นวน 23 ล้้ านคนเนื่่�องจากมีีคะแนน
“เครดิิตสัังคม” ต่ำำ�� ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ดเพรส
พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี ยืืนยัันว่่าระบบการให้้ คะแนนเครดิิตสัังคมจะ
ช่่วยปรัับปรุุงความเป็็ นระเบีียบเรีียบร้้ อยของสัังคมให้้ ดีขึ้้ี �น โครงการของ
พรรคจะให้้ คะแนนประชาชนทุุกคนบนพื้้ �นฐานของพฤติิกรรมที่่�สามารถ
ติิดตามได้้ ในระบบดิิจิทัิ ลั ทุุกอย่่างตั้้�งแต่่ภาษีีที่่ยั� งั ไม่่ได้้ ชำ�ำ ระไปจนถึึง
การกระทำำ�ผิดิ กฎหมายหรืือการโพสต์์ความคิิดเห็็นเชิิงลบเกี่่ย� วกัับรััฐบาล
บนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ โดยโครงการนี้้ �ได้้ รัับการพััฒนามาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557
พรรครััฐบาลแสดงความโปร่่งใสเล็็กน้้ อยโดยให้้ ดูวิู ิธีีการทำำ�งาน
ของอััลกอริิ ทึึมการให้้ คะแนน อััลกอริิ ทึึมจะรัับทราบและให้้ รางวััลแก่่
ผู้้�ที่่�มีีคะแนนเครดิิตสัังคมสููงด้้ วยอิิสระในการเดิินทางไปต่่างประเทศ
ที่่�พักั หรููหรา อััตราดอกเบี้้ �ยเงิินกู้้�ที่่�ต่ำำ��ลง และแม้้ กระทั่่�งงานที่่�ดีียิ่่�งขึ้้ �น
ประชาชนที่่�ได้้ คะแนนต่ำำ��ต้้องเผชิิญกัับการลงโทษในลัักษณะ
ที่่�รวมถึึงการถููกกีีดกัันจากงานบริิ หาร การเดิินทางด้้ วยรถไฟ
การเดิินทางทางอากาศ หรืื อแม้้ แต่่การพัักในโรงแรมที่่�ดีี
แม้้ ว่า่ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะเผยแพร่่เป้้าหมายในการมีีระบบ
เครดิิตสัังคมทั่่�วประเทศภายใน พ.ศ. 2563 แต่่ปััจจุบัุ นั มีีการใช้้ งาน
เพีียงแค่่โครงการนำำ�ร่่องที่่�เปิิ ดตััวโดยหน่่วยงานท้้ องถิ่่�นและบริิ ษััทเทค
โนโลยีีในจำำ�นวนไม่่มากเท่่านั้้�น หนึ่่ง� ในบริิ ษััทเหล่่านั้้�นคืือเซซามีีเครดิิต
ซึ่่ง� บริิ หารโดยนายแจ็็ค หม่่า จากอาลีีบาบาซึ่่ง� เป็็ นอาณาจัักรแห่่งการ
ซื้้ �อของออนไลน์์ ตามรายงานของนิิตยสารไทม์์ บริิ ษััทพิิจารณาพฤติิ
กรรมทางการเงิินและพฤติิกรรมทางสัังคมที่่�หลากหลายเพื่่�อกำำ�หนดคะ
แนนเครดิิตสัังคม
จีีนได้้ มอบหมายให้้ บริิษััทแปดแห่่งดำำ�เนิินการทดลองใช้้ ระบบการ
ให้้ คะแนนเครดิิตสัังคม ซึ่่ง� รวมถึึงบริิ ษััทแม่่ของเซซามีี นั่่�นคืือแอนท์์ไฟ
แนนเชีียลและไชน่่าแรพิิดไฟแนนซ์์ที่่�เป็็ นหุ้้�นส่่วนกัับบริิษััทเครืื อข่่ายสััง
คมออน ไลน์์ยักั ษ์์ ใหญ่่อย่่างเทนเซ็็นต์์ แนวทางของพรรคเรีี ยกร้้องให้้ มีี
ระบบทั่่�วประเทศที่่�จะ “ช่่วยให้้ ผู้้�ที่่�น่า่ เชื่่�อถืือสามารถเดิินทางไปได้้ ทุกุ ที่่�
ภายใต้้ ท้้องฟ้้านี้้ � ในขณะที่่�ทำำ�ให้้ ผู้้�ที่่�เสีียคะแนนเครดิิตสัังคมมีีความยาก
ลำำ�บากที่่�จะก้้ าวไปแม้้ เพีียงก้้ าวเดีียว”
โดยทั้้�งแปดบริิ ษััทมีีวิิธีีเข้้ าถึึงข้้ อมููลส่่วนบุุคคลจำำ�นวนมหาศาล เช่่น
เซซามีีสามารถเข้้ าถึึงแอปฯ ชำำ�ระเงิินทางโทรศััพท์์มืือถืืออาลีีเพย์์
ซึ่่ง� มีีผู้้� เข้้ าใช้้ มากกว่่า 1 พัันล้้ านคนทั่่�วโลก เทนเซ็็นต์์พัฒ
ั นาแอปฯ
ส่่งข้้ อความวีีแชท ซึ่่ง� มีีผู้้� ใช้้ งานประจำำ�มากกว่่า 850 ล้้ านคน
ในขณะที่่�ประชาชนหลายล้้ านคนได้้ รัับรางวััลหรืื อถููกลงโทษภาย
ใต้้ ระบบการสอบสวน รััฐบาลกลัับยังั ไม่่ได้้ ระบุุว่า่ มีีแผนจะดำำ�เนิินโครง

การดัังกล่่าวทั่่�วประเทศอย่่างไร อย่่างไรก็็ตาม ระบบที่่�ใช้้ อยู่่�ในขณะนี้้ �ก่่
อให้้ เกิิดความกัังวลในต่่างประเทศว่่าระบอบการปกครองแบบเผด็็จการ
กำำ�ลังั บัังคัับใช้้ การควบคุุมแบบ “ออร์์ เวลเลีียน” กัับพลเมืืองและ อาจ
รวมถึึงพัันธมิิตรทางธุุรกิิจภายนอกประเทศ ออร์์ เวลเลีียน หมายถึึง เรื่่� อง
ราวแบบสัังคมอุุดมคติิที่่�ผิิดเพี้้ �ยนซึ่่ง� อธิิบายไว้้ โดยนัักเขีียนนิิยาย
นามจอร์์ จ ออร์์ เวลล์์ ในนิิยายของเขาที่่�ชื่่�อ 1984 นายไมค์์ เพนซ์์
รองประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ระบบของจีีนในเดืือนตุุลาคม
พ.ศ. 2561 ว่่าเป็็ น “ระบบออร์์ เวลเลีียนที่่�มีีจุดุ มุ่่�งหมายในการควบคุุม
ชีีวิิต มนุุษย์์แทบทุุกด้้ าน”

อาชญากรรมเล็็ก โทษหนััก

การกระทำำ�ความผิิดอาจเป็็ นเรื่่� องเล็็กน้้ อย เช่่น ค่่าปรัับที่่�จอดรถ
หรืื อการจ่่ายเงิินกู้้�ช้้ า แต่่ทว่่า การลงโทษอาจรุุนแรงและยาวนาน
ศููนย์์ข้้อมููลเครดิิตสาธารณะแห่่งชาติิของจีีนรายงานว่่า ผู้้�ที่่�จะ
เดิินทางโดยเครื่่� องบิินถููกระงัับการซื้้ �อตั๋๋�ว 17.5 ล้้ านครั้้�งใน พ.ศ.
2561 เนื่่�องจากมีีคะแนนเครดิิตสัังคมต่ำำ�� ตั๋๋�วรถไฟอีีกกว่่า 5.5
ล้้ านใบถููกปฏิิเสธ ด้้ วยเหตุุผลเดีียวกััน รายงานเดีียวกัันระบุุว่า่ มีีคน 128
คนถููกห้้ ามไม่่ให้้ ออกจากประเทศจีีนเนื่่�องจากไม่่ได้้ จ่า่ ยภาษีี
ระบบเครดิิตสัังคมขยายขอบเขตไปยัังหลายด้้ านของชีีวิิตประจำำ�
วััน เช่่น ในเมืืองจี่่�หนาน มณฑลซานตง การไม่่ดูแู ลสุุนัขั อย่่างถููกต้้ อง
อาจส่่งผลให้้ รััฐบาลยึึดสััตว์์เลี้้ �ยงได้้ ระบบเครดิิตสัังคมของเมืืองกำำ�
หนดให้้ ทุกุ คนที่่�มีีสุนัุ ขั ต้้ องจดทะเบีียนกัับตำำ�รวจ เมื่่�อได้้ รัับใบอนุุญาต
เจ้้ าของสุุนัขั จะเริ่่� มต้้ นด้้ วยแต้้ ม 12 แต้้ ม ซึ่่ง� จะฝัั งเป็็ นรหััสคิวิ อาร์์ บน
ปลอกคอสุุนัขั ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์อังั กฤษเดอะเดลีีเทลิิ กราฟ
รััฐบาลจะหัักคะแนนหากมีีการฝ่่าฝืืนกฎหมาย ตั้้�งแต่่พาสุุนัขั เดิิน
เล่่นโดยไม่่มีีสายจููงหรืื อป้้ายชื่่�อ ไปจนถึึงการไม่่เก็็บกวาดมููลสััตว์์ สุุ
นััขถููกห้้ ามไม่่ให้้ เข้้ าไปยัังที่่�พักั สาธารณะ รวมถึึงสถานที่่�สำำ�หรัับ
เดิินทางและโรงแรม รวมทั้้�งไม่่อนุุญาตให้้ เล่่นที่่�บริิเวณน้ำำ ��พุุ
สาธารณะของเมืือง หากเจ้้ าของเสีียคะแนนทั้้�งหมด 12 คะแนน
รััฐบาลจะยึึดสุุนัขั และกำำ�หนด ให้้ เจ้้ าของต้้ องผ่่านการสอบการเป็็ นเจ้้ า
ของสััตว์์เลี้้ �ยงที่่�มีีความรัับผิิดชอบ สื่่�อของรััฐรายงานว่่าคนส่่วนใหญ่่ที่่�
สููญเสีียสุุนัขั ของตนไป ต้้ องทำำ�การสอบจนผ่่านและได้้ สัตว์
ั ์เลี้้ �ยงกลัับมา
ในที่่�สุดุ
รางวััลสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีคะแนนสููงมีีตั้้ �งแต่่ส่ว่ นลดในบิิลค่่าไฟฟ้้า
อััตราดอกเบี้้ �ยธนาคารที่่�ดีีขึ้้ �น และความสามารถในการเช่่าสิ่่�งของได้้ โดย
ไม่่ต้้องวางมััดจำำ� รายงานจากบีีบีีซีีนิิวส์์ระบุุว่า่ เว็็บไซต์์หาคู่่�ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ข
องจีีนอย่่างป่่ ายเหอช่่วยส่่งเสริิ มข้้ อมููลประวััติขิ องพลเมืืองที่่�มีีคะแนน
เครดิิตทางสัังคมที่่�ดีีเยี่่�ยม “รููปลัักษณ์์ของบุุคคลเป็็ นสิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั มาก”
นายจวน อี๋๋�หรง รองประธานป่่ ายเหอกล่่าว “แต่่สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั กว่่าคืือการสา
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ชายคนหนึ่่�งสาธิิตซอฟต์์ แวร์์
เฝ้้าระวัังการจราจรระหว่่างการ
จััดนิิทรรศการความมั่่�นคงใน
จีีน พ.ศ. 2561 ในกรุุงปัักกิ่่ง�
จีีนอาจมีีกล้้องวงจรปิิดมากถึึง
450 ล้้านตััวทั่่�วประเทศภายใน
พ.ศ. 2563 รอยเตอร์์
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มารถทำำ�มาหากิินได้้
ทรััพสิินย์์เงิินทองของคู่่�ครองเป็็ นหลัักประกัันถึึงชีีวิิตที่่�
สะดวกสบาย”
ในขณะที่่�กลุ่่�มคนซึ่่ง� มีีความน่่าเชื่่�อถืืออาจเพลิิด
เพลิินไปกัับชีีวิิตการเดทที่่�กระตืือรืื อร้้นมากขึ้้ �น ผู้้�ที่่�
อยู่่�ฝั่่�งตรงข้้ ามกลัับต้้องต่่อสู้้�กัับความอัับอายของ
การถููกตราหน้้ าท่่ามกลางสาธารณะว่่ามีีชื่่อ� เสีียงเสื่่�อม
เสีีย “สิ่่�งนี้้ �แย่่ยิ่่�ง กว่่าการติิดคุุกเสีียอีีก เพราะอย่่าง
น้้ อยโทษจำำ�คุกุ ก็็ยังั จำำ�กัดั แค่่ช่ว่ งเวลาหนึ่่ง� ” นายเดวิิด
คง อดีีตผู้้�จัดั พิิมพ์์วัยั 47 ปีี กล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์
เซาท์์ไชน่่ามอร์์ นิ่่� งโพสต์์ ในหนัังสืือพิิมพ์์ฉบัับดังั กล่่าว
ซึ่่ง� เป็็ นของอาลีีบาบา นายคงอธิิบายชีีวิิตที่่�ถูกู กำำ�หนดว่่า
เป็็ น “คนหนีีหนี้้ �” ว่่าเหมืือนตายทั้้�งเป็็ น
นั่่�นเป็็ นเพราะรายชื่่�อ “บุุคคลที่่�เสีียแต้้ มเครดิิต” ของ
จีีนจะถููกเผยแพร่่สู่่�สาธารณะและรััฐบาลท้้ องถิ่่�นจะหา
วิิธีีใหม่่ ๆ ในการถ่่ายทอดชื่่�อเหล่่านี้้ � มีีมณฑลหนึ่่ง� ที่่�
เพิ่่�มเสีียงเรีี ยกเข้้ าเพื่่�อเตืือนผู้้�โทรว่่าตนกำำ�ลังั จะพููดกัับ
“คนหนีีหนี้้ �” ตามรายงานของสำำ�นักั ข่่าวซิินหััวที่่�ดำำ�เนิิน

การโดยรััฐ
“สวััสดีี ศาลประชาชนเขตผู่่�อานเตืือนให้้ คุณ
ุ ทราบ
ว่่าบุุคคลที่่�คุณ
ุ โทรเข้้ ามีีรายชื่่�ออยู่่�ในรายชื่่�อบุุคคลที่่�
เสีียแต้้ มเครดิิต กรุุณาระมััดระวัังในการติิดต่่อด้้ วย!”
ข้้ อความระบุุ
ระบบศาลของจีีนอีีกระบบหนึ่่ง� คืือศาลประชาชนสููง
เหอเป่่ ย ซึ่่ง� เปิิ ดตััว “แผนที่่�คนหนีีหนี้้ �” ซึ่่ง� เป็็ นแอปฯ เสริิ ม
สำำ�หรัับวีีแชทที่่�เป็็ นแพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคมออนไลน์์ของ
จีีน เพื่่�อใช้้ ในการพิิจารณาคดีีในเดืือนมกราคม พ.ศ.
2562 นัักวิิจารณ์์มีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับความเป็็ นส่่วนตััว
ของแอปฯ ซึ่่ง� ช่่วยให้้ ผู้้� ใช้้ สามารถตรวจสอบได้้ ว่า่ ในรััศมีี
500 เมตรมีีคนที่่�ไม่่ได้้ ชำำ�ระหนี้้ �หรืื อไม่่
ข้้ าราชการของรััฐบาลเองก็็ไม่่พ้้นจากการตรวจสอบ
เช่่นกััน ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 เมืืองเฉวีียนโจวที่่�
อยู่่�ทางตะวัันออกเฉีียงใต้้ เริ่่� มให้้ คะแนนพฤติิกรรมส่่วน
บุุคคลกัับข้้าราชการ ศููนย์์กลางทางการค้้ าเหวิินโจวได้้
เริ่่� มทำำ�คะแนนพฤติิกรรมของพนัักงานสาธารณะสำำ�หรัับ
การเลื่่�อนตำำ�แหน่่งและผลตอบแทน และเมืืองชายฝั่่�งโจ

วซานยัังเก็็บไฟล์์เกี่่�ยวกัับเครดิิตสัังคมของแรงงานของรััฐ
บาล ตามรายงานของบลููมเบิิร์์ก

อื่่�น ๆ โดยตรง” ดร. ฮอฟแมนกล่่าวในรายงาน
“เครดิิตสัังคม: การควบคุุมอย่่างเผด็็จการด้้ วยเทคโนโล
ยีีที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �นกัับผลกระทบทั่่�ว โลก” ดร. ฮอฟแมนยกตััว
คำำ�ถามเกี่่ย� วกัับอธิิปไตย
อย่่างการเคลื่่�อนไหวขององค์์การการบิินพลเรืื อนจีีนเมื่่�อ
โครงการควบคุุมของรััฐบาลนี้้ �ได้้ ส่ง่ ผลกระทบไปเกิินกว่่า เดืือนเมษายน พ.ศ. 2561 ที่่�อ้้างถึึงสายการบิินระหว่่าง
ภายในประเทศจีีน ดร. ซาแมนธา ฮอฟแมน นัักวิิจัยั ภาย ประเทศที่่�ทำำ�ผิิดกฎหมายจีีนโดยการระบุุรายชื่่�อไต้้ หวััน
นอกที่่�ศูนู ย์์นโยบายไซเบอร์์ ระหว่่างประเทศของสถาบััน
ฮ่่องกง และมาเก๊๊ าในเว็็บไซต์์ของสายการบิินต่่างประเทศ
นโยบายเชิิงกลยุุทธ์์ออสเตรเลีียและนัักวิิชาการอาคัันตุุกะ ดัังกล่่าว
ที่่�สถาบัันเมอร์์ คาทอร์์ เพื่่�อจีีนศึึกษาในเบอร์์ ลินิ กล่่าวว่่า
เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน พ.ศ. 2561 องค์์การการบิิน
การใช้้ การเก็็บรวบรวมข้้ อมููลขนาดใหญ่่ของจีีนในการ
พลเรืื อนจีีนกล่่าวหาสายการบิินยููไนเต็็ดแอร์์ ไลน์์ ควอนตััส
ตรวจสอบ กำำ�หนดรููปแบบ และให้้ คะแนนพฤติิกรรมของ และสายการบิินอื่่�น ๆ อีีกหลายสิิบแห่่งว่่า “ไม่่ซื่่�อสััตย์์
พลเมืืองมีีผลต่่อประเทศที่่�พยายามทำำ�ธุรุ กิิจกับั จีีน
สุุจริิตอย่่างร้้ายแรง” สำำ�หรัับการระบุุรายชื่่�อไต้้ หวััน ฮ่่องกง
“มีีการใช้้ กฎระเบีียบเครดิิตสัังคมเพื่่�อบัังคัับให้้ ธุรุ กิิจ
และมาเก๊๊ าบนเว็็บไซต์์ของสายการบิินของตน ทางการจีีน
ต่่าง ๆ เปลี่่�ยนภาษาเพื่่�อรองรัับความต้้ องการทางการ
กล่่าวว่่าการไม่่จัดั ประเภทสถานที่่�ดังั กล่่าวว่่าเป็็ นทรััพย์์สินิ
เมืืองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน” ดร. ฮอฟแมนเขีียน
ของจีีน “จะมีีการตััดคะแนนในบัันทึึกเครดิิตของสายการ
ในรายงาน พ.ศ. 2561 “กฎระเบีียบจะส่่งผลกระทบต่่อ
บิิน และจะนำำ�ไปสู่่�การลงโทษภายใต้้ กฎหมายอื่่�น ๆ เช่่น
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศและชุุมชนจีีนในต่่างประเทศและมีี กฎหมายความมั่่�นคงทางไซเบอร์์ ” ดร. ฮอฟแมนกล่่าว
ศัักยภาพในการแทรกแซงอำำ�นาจอธิิปไตยของประเทศ
ด้้ วยวิิธีีนี้้ � จึึงนำำ�การทดลองเครดิิตทางสัังคมมา ใช้้ เพื่่�อ

พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี ใช้้
ซอฟต์์ แวร์์ เฝ้้าระวัังเพื่่�อระบุุ
รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับประชา
ชนและยานพาหนะ
รอยเตอร์์

IPD FORUM

13

“บัังคัับให้้ สายการบิินระหว่่างประเทศยอมรัับและนำำ�คว
ามจริิ งฉบัับของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมา ใช้้ และเพื่่�อระงัั
บมุุมมองแบบอื่่�นเกี่่�ยวกัับไต้้ หวััน” ดร. ฮอฟแมนกล่่าว
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมองว่่าพื้้ �นที่่�เหล่่านี้้ �เป็็ นส่่วน
หนึ่่ง� ของจีีน และเขีียนกฎที่่�ถูกู สายการบิินกล่่าวหาว่่าละ
เมิิดขึ้้ �นเพื่่�อ “ใช้้ นโยบายสำำ�คัญ
ั สองประการในการสร้้ าง”
ระบบเครดิิตสัังคม ดร. ฮอฟแมนกล่่าว สายการบิินหลาย
แห่่งได้้ เปลี่่�ยนจุุดหมายปลายทางการเดิินทางของเว็็บ
ไซต์์ให้้ สอดคล้้ องกัับความต้้ องการของจีีน
ดร. ฮอฟแมนกล่่าวว่่า “การที่่�ธุรุ กิิจปฏิิบัติั ติ ามต่่อไป
เรื่่�อย ๆ ในที่่�สุดุ การยอมรัับการอ้้ างสิิทธิ์์�ของพรรคอมมิิว
นิิสต์์จีีนก็็จะกลายเป็็ นการตััดสิินใจอััตโนมััติิ และเป็็ น
บรรทััดฐานที่่�ขัดั ขวางอำำ�นาจอธิิปไตยของประเทศอื่่�น ๆ”
จีีนกล่่าวว่่าการระบุุให้้ ไต้้ หวัันเป็็ นประเทศ
ถืือเป็็ นการกระทำำ�ผิิดกฎหมายที่่�ปกป้้อง “ศัักดิ์์�ศรีี หรืื อ
ผลประโยชน์์ของรััฐ” เช่่น องค์์การบริิ หารอุุตสาหกรรม
และการพาณิิชย์์เซี่่�ยงไฮ้้ ได้้ ปรัับร้้านค้้ าปลีีกมููจิิของ
ญี่่�ปุ่่� นสาขาเซี่่�ยงไฮ้้ 200,000 หยวนหรืื อ 41,381
ดอลลาร์์ สหรััฐฯ (ประมาณ 1.25 ล้้ านบาท) สำำ�หรัับการ
พััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ระบุุว่า่ ไต้้ หวัันเป็็ นประเทศ
กรณีีนี้้ �ตรงกัับข้้อบัังคัับที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ เมื่่�อวัันที่่� 1
มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้ ทุกุ บริิ ษััทที่่�มีีใบอนุุ
ญาตประกอบธุุรกิิจในประเทศจีีนต้้ องมีีรหััสเครดิิตสััง
คม 18 หลััก

รััฐเฝ้้าระวััง

การตรวจสอบข้้ อมููลนี้้ �แสดงให้้ เห็็นเพีียงแง่่มุมุ หนึ่่ง� ของ
แนวทางการควบคุุมพฤติิกรรมของจีีน อีีกด้้ านหนึ่่ง� คืือ
การใช้้ เครืื อข่่ายกล้้ องขนาดใหญ่่เพื่่�อควบคุุมดููแลการ
เคลื่่�อนไหวของพลเมืือง
ใน พ.ศ. 2558 กระทรวงความปลอดภััยสาธารณะ
ของจีีนเรีี ยกร้้องให้้ มีีการสร้้ างเครืื อข่่ายเฝ้้าระวััง
ทางวิิดีีโอซึ่่ง� “มีีอยู่่�ทุุกที่่� เชื่่�อมโยงอย่่างสมบููรณ์์
ทำำ�งานตลอดเวลา และสามารถควบคุุมได้้ อย่่างเต็็มที่่�”
ไอเอชเอส มาร์์ คิิต ผู้้�ให้้ บริิการข้้ อมููลทั่่�วโลกในกรุุง
ลอนดอนคาดว่่าจีีนจะติิดตั้้�งกล้้ องวงจรปิิ ด 450
ล้้ านตััวทั่่�วประเทศภายใน พ.ศ. 2563
ภายในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำำ�รวจได้้ ติดิ ตั้้�ง
กล้้ องวงจรปิิ ดมากกว่่า 46,000 ตััวในกรุุงปัั กกิ่่�ง ซึ่่ง�
เพีียงพอที่่�จะครอบคลุุมทุุกมุุมถนน ตามรายงานของ
สื่่�อมวลชนในประเทศจีีน เจ้้ าหน้้ าที่่�ตำำ�รวจกว่่า 4,300
นายรัับผิิดชอบตรวจสอบภาพจากกล้้ อง
การเฝ้้าระวัังแบบทั่่�วถึึงนี้้ �มาพร้้อมกัับผลกระทบ
ด้้ านสิิทธิิมนุุษยชน ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562
นายวิิคเตอร์์ กีีเวอร์์ ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้ านอิินเทอร์์ เน็็ตชาว
ดััตช์์ของมููลนิิธิิจีีดีีไอที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร เปิิ ดเผยการ
ติิดตั้้�งระบบกล้้ องวงจรปิิ ดขนาดใหญ่่ในเขตปกครองตน
เองซิินเจีียงอัันเป็็ นที่่�อยู่่�ของชาวอุุยกููร์์มุสลิ
ุ มิ พื้้ �น เมืือง
ซึ่่ง� ได้้ รัับผลกระทบจากรััฐให้้ กักั กัันหมู่่�และค่่ายปรัับ
ทััศนคติิทางการเมืือง บริิ ษััทเซนส์์เน็็ทเทคโนโลยีีจำำ�กัดั
ซึ่่ง� เป็็ นบริิ ษััทเฝ้้าระวัังของจีีนกำำ�ลังั ติิดตามความ
เคลื่่�อนไหวของผู้้�คนในซิินเจีียงมากกว่่า 2.5 ล้้ านคน
ตามรายงานของรอยเตอร์์

ท้้าทายยัักษ์์ ใหญ่่

ฝููงชนจำำ�นวนมากอััดแน่่นอยู่่�ใน สถานีีรถไฟฟ้้ า ในหางโจว มณฑลเจ้้อเจีียง
รััฐบาลจีีนกีีดกันั ประชาชนประมาณ 5.5 ล้้านคนจากการเดิินทางด้้วยรถไฟใน พ.ศ.
2561 หลัังจากที่่�เห็็นว่่าพวกเขาไม่่มีีความน่่าเชื่่�อถืือ เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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ดร. ฮอฟแมนกล่่าวว่่า ประเทศในอิินโดแปซิิฟิิกและประ
เทศประชาธิิปไตยตะวัันตกที่่�ต้้องการตรวจสอบการเฝ้้า
ระวัังประเทศที่่�กำำ�ลังั รุุนแรงของจีีนมีีเครื่่� องมืือในการต่่อ
ต้้ าน ดร. ฮอฟแมนยืืนยัันว่่ารััฐบาลประเทศประชาธิิปไตย
ควรจะมีีบทบาทเชิิงรุุกมากขึ้้ �นในการต่่อต้้ านการขยายระ
บบเครดิิตสัังคมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน “รััฐบาลประ
เทศประชาธิิปไตยไม่่สามารถบัังคัับให้้ บริิษััทต่่าง ๆ ปฏิิ
เสธที่่�จะปฏิิบัติั ิตามข้้ อเรีี ยกร้้องของรััฐบาลจีีนได้้ ” ดร.
ฮอฟแมนกล่่าว “แต่่ก็็ไม่่ควรละเลยธุุรกิิจเหล่่านั้้�น เพื่่�อ
บรรเทาความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของจีีน”
รััฐบาลควรกำำ�หนดการใช้้ เทคโนโลยีีที่่�มีีศักั ยภาพซึ่่ง�
อาจนำำ�มาใช้้ ในระบบเครดิิตสัังคม ดร. ฮอฟแมนกล่่าว
ดร. ฮอฟแมนแนะนำำ�ให้้ มีีการควบคุุมที่่�รััดกุุมมากขึ้้ �น
เกี่่�ยวกัับ “การส่่งออกเทคโนโลยีีตะวัันตกและการวิิจัยั
ที่่�ใช้้ อยู่่�แล้้ วในและอาจเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ระบบเครดิิตสััง
คมของจีีน”
ประเทศต่่าง ๆ ที่่�ต้้องการลดทอนผลกระทบของระบบ

เครดิิตสัังคมควรทบทวนเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ และใส่่ใจกัับ
ความร่่วมมืือของมหาวิิทยาลััยและการวิิจัยั อย่่างใกล้้
ชิิด” ดร. ฮอฟแมนกล่่าว “จุุดเริ่่� มต้้ นที่่�ชัดั เจนคืือการป้้อง
กัันสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ไม่่ให้้ เกิิดขึ้้ �น เช่่น ศููนย์์เทคโนโลยีี
ข้้ อมููลขนาดใหญ่่ระดัับโลกของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ซิิดนีีย์์ยอมรัับเงิิน 20 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 605
ล้้ านบาท) จากบริิ ษััทไชน่่าอิิเล็็กทรอนิิกส์์เทคโนโลยีีกรุ๊๊�ป
คอร์์ ปอเรชั่่�น ซึ่่ง� เป็็ นรััฐวิิสาหกิิจกลาโหม
บริิ ษััทดัังกล่่าวเป็็ นรััฐวิิสาหกิิจที่่�อยู่่�เบื้้ �องหลัังอุุปกรณ์์
เฝ้้าระวัังวิิดีีโอของจีีน ซึ่่ง� ให้้ ทุนุ สนัับสนุนุ หนึ่่ง� ในโครงการ
ล่่าสุุดของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีซิดิ นีีย์์ ซึ่่ง� เป็็ นระบบค้้ น
คืืนวิิดีีโอออนไลน์์เพื่่�อความมั่่�นคงสาธารณะ
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ ข้้อมููลถููกส่่งออกไปใช้้ ในระบบ
ของรััฐบาลจีีน รััฐบาลประเทศต่่าง ๆ ควรเน้้ น
การปกป้้องข้้ อมููล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระดัับมหาวิิทยา
ลััย เช่่น สถาบัันขงจื๊๊�อที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในวิิทยาเขตของมหาวิิทยา
ลััยต่่าง ๆ ทั่่�วโลกควรจะต้้ องบัังคัับให้้ จัดั เก็็บข้้อมููลใน
ฮาร์์ ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์ ของมหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่า

ไม่่มีีการส่่งออกไปยัังประเทศจีีน ดร. ฮอฟแมนกล่่าว
การไม่่สามารถปกป้้องข้้ อมููลได้้ จะก่่อให้้ เกิิดระบบที่่�
เติิบโตขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นระบบที่่�ปฏิิเสธสิิทธิิขั้้ �นพื้้ �นฐาน
บางประการของผู้้�อาศััยในประเทศจีีนอยู่่�แล้้ ว เช่่น
เสรีี ภาพในการพููด นายหลิิน หู่่� ผู้้�สื่่�อข่่าวในประเทศจีีน
กล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์แคนาดาเดอะโกลบแอนด์์เมลว่่า
ตนถููกจัับกุมุ ปรัับ และถููกขึ้้ �นบััญชีีดำำ�ข้้อหาเขีียน
เกี่่�ยวกัับการเซ็็นเซอร์์ และการทุุจริิตของรััฐบาล นายหลิิว
ถููกจััดอยู่่�ใน “รายชื่่�อบุุคคลที่่�ไม่่ซื่่�อสััตย์์ภายใต้้ การบัังคัับ
ใช้้ โดยศาลปกครองสููงสุุด” นายหลิิวถููกกีีดกัันไม่่ให้้ ซื้้ �อตั๋๋�ว
เครื่่� องบิิน ถููกกีีดกัันจากรถไฟบางสาย และถููกห้้ ามไม่่ให้้
ซื้้ �ออสัังหาริิ มทรััพย์์หรืื อกู้้�เงิิน
“ไม่่มีีแฟ้้มข้้ อมููล ไม่่มีีหมายจัับ ไม่่มีีการแจ้้ งเตืือนล่่วง
หน้้ าอย่่างเป็็ นทางการ” นายหลิิวกล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์
“รััฐบาลแค่่ตัดั ผมออกจากสิ่่�งที่่�ผมเคยมีีสิทิ ธิ์์�ได้้ รัับ
สิ่่�งที่่�น่า่ กลััวจริิ ง ๆ คืือคุุณทำำ�อะไรไม่่ได้้ เลย คุุณไม่่
สามารถรายงานกัับใครได้้ คุุณติิดอยู่่�ในใจกลาง
แห่่งความว่่างเปล่่า” o

ชายคนหนึ่่�งเดิินเล่่นในงาน
มหกรรมอุุตสาหกรรมข้้อมููล
ขนาดใหญ่่นานาชาติิ
ของจีีนที่่�เมืืองกุ้้�ยหยาง
มณฑลกุ้้� ยโจว รััฐบาลจีีนร่่วม
มืือกัับบริิษัทข้้
ั อมููลขนาด
ใหญ่่เพื่่�อเฝ้้าระวัังนิิสััยออน
ไลน์์ ของประชาชนจีีน เพื่่�อ
ที่่�จะครอบงำำ�พฤติิกรรมของ
ประชาชน
รอยเตอร์์
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จีีนไม่่สามารถปกป้้องพลเมืืองจากอาหารและผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อ
สุุขภาพที่่�ปนเปื้้� อน ซึ่�่ งบั่่�นทอนความเชื่่�อมั่่�นที่่�มีีต่่อรััฐบาล

ส

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

าธารณรััฐประชาชนจีีนเปิิ ดเผยว่่าในช่่วงต้้ นของเทศกาล
ตรุุษจีีน พ.ศ. 2562 มีีการแจกจ่่ายผลิิตภััณฑ์์เลืือดที่่�ปน
เปื้้ อ� นเชื้้ �อเอชไอวีีแก่่ประชาชน มีีการจำำ�หน่่ายและแจกจ่่าย
กลุ่่�มยาอิิมมูโู นโกลบููลินิ จากหลอดเลืือดดำำ�ของมนุุษย์์ที่่�มีีการปนเปื้้ อ� น
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่ใช้้ รัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะระบบภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง ในจัังหวััด
ทางตะวัันออกของมณฑลเจีียงซีี โดยบริิ ษััทเซีียงไฮ้้ ซินิ ซิิง ผู้้�จััดหาผลิิต
ภััณฑ์์เลืือดเพื่่�อการแพทย์์ที่่ใ� หญ่่เป็็ นอัันดัับสองของจีีน ซึ่่ง� กำำ�กับดู
ั แู ลโดย
บริิ ษััทแม่่ที่่�ดำำ�เนิินงานโดยรััฐ
“กลุ่่�มยาที่่�ไม่่สมบููรณ์์ประกอบด้้ วยขวดพลาสมาขนาด 50 มิิลลิิลิติ ร
จำำ�นวน 12,229 ขวดซึ่่ง� จะหมดอายุุในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563” ตาม
รายงานที่่�ได้้ รัับการเปิิ ดเผยในหนัังสืือพิิมพ์์เซาท์์ไชน่่ามอร์์นิ่่�งโพสต์์ เจ้้ า
หน้้ าที่่�สืบสว
ื นจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิของจีีนสั่่�ง
ห้้ ามการผลิิตและสั่่�งเรีียกคืืนผลิิตภััณฑ์์เลืือด แม้้ ว่า่ หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ล
ผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์แห่่งชาติิ ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานเดีียวกัับที่่ทำ� �ำ การประ
กาศในตอนแรก ออกมาประกาศผลการทดสอบภายหลัังว่่า เอชไอวีีซึ่ง่�
เป็็ นไวรััสที่่ทำ� �ำ ให้้ เกิิดโรคเอดส์์ และไวรััสตับอั
ั กั เสบชนิิดต่่าง ๆมีีผลเป็็ นลบ
รายงานที่่�ขัดั แย้้ งกัันนี้้ �ยิ่่�งกระตุ้้�นความกัังวลของผู้้�ป่่วยและผู้้�บริิ โภค
ชาวจีีนเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของอาหารและอุุปกรณ์์การแพทย์์ใน
ประเทศของตนยิ่่�งขึ้้ �น “การเก็็บกวาดย่่อมรวดเร็็วเสมอ อีีกไม่่นานคน
เหล่่านั้้�นจะบอกว่่าการฉีีดผลิิตภััณฑ์์นี้้ �ดีีต่อ่ สุุขภาพ” นายฉุุย หย่่งหยวน
พิิธีีกรและผู้้�ผลิิตรายการโทรทััศน์์จีีนเขีียนในเว็็บไซต์์ไมโครบล็็อก ซีีนา
เว่่ยป๋๋อ โดยแสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับการรายงานผลการสอบสวนเบื้้ �อง
ต้้ น ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ “นมผงปนเปื้้ อ� น
ไม่่ใช่่ปััญหา วััคซีีนปนเปื้้ อ� น ไม่่ใช่่ปััญหา การฉีีดวััคซีีนปนเปื้้ อ� น
ไม่่ใช่่ปััญหา” นายฉุุยกล่่าวเสริิ ม โดยอ้้ างอิิงถึึงภาวะความย่ำำ��แย่่ด้้านสุุข
ภาพในประเทศจีีนช่่วงสิิบปีีที่่�ผ่า่ นมาหรืื อราว ๆ นั้้�น “สรุุปสั้้�น ๆ คืือ ถ้้ า
มีีคนตายเพีียงไม่่กี่่�คนก็็ไม่่ใช่่ปััญหา”

มีีความเสี่่�ยงต่่อโอกาสการเกิิดการระบาดของโรค
รััฐบาลเปิิ ดเผยเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2562 ว่่าเด็็กชาวจีีนกว่่า 145
คนในมณฑลเจีียงซููได้้ รัับวัคซี
ั นี โปลิิโอที่่�หมดอายุุจากศููนย์์สุขุ ภาพท้้ องถิ่่น�
ซึ่่ง� จุุดชนวนให้้ ผู้้� ปกครองที่่�ไม่่พอใจนัับพันั คนออกมาประท้้ วงที่่�ด้้านนอก
ศููนย์์สุขุ ภาพท้้ องถิ่่น� และสำำ�นักั งานรััฐบาล การเปิิ ดเผยดัังกล่่าวเกิิดขึ้้ �น
เพีียงหกเดืือนหลัังจากมีีการเผยถึึงข่่าวอื้้ �อฉาวครั้้�งใหญ่่เมื่่�อเดืือนกรกฎา
คม พ.ศ. 2561 เกี่่ย� วกัับการที่่�บริิษัทั ฉางชุุน ฉางเซิิง ไลฟ์์ ไซเอนส์์ ซึ่่ง� เป็็ น
บริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั ฉางเซิิง ไบโอเทคโนโลยีี หนึ่่ง� ในผู้้�ผลิิตวัคซี
ั นี ราย
ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ของประเทศที่่�ดำ�ำ เนิินการโดยภาครััฐ ได้้ ผลิิตและจำำ�หน่่าย
วััคซีนี สำำ�หรัับโรคคอตีีบ ไอกรน และบาดทะยัักที่่�ด้้อยประสิิทธิิภาพ
มากกว่่า 250,000 รายการ มีีการฉีีดวััคซีนี ดัังกล่่าวให้้ กับั ทารกนัับ
พัันคนภายใต้้ โครงการของจีีนในมณฑลซานตงเมื่่�อ พ.ศ. 2560
นอกจากนี้้ � เจ้้ าหน้้ าที่่�สืบสว
ื นยัังพบว่่าบริิษัทั ฉางชุุน ฉางเซิิง ไลฟ์์ ไซเอนส์์
ปลอมแปลงบัันทึึกการผลิิตวัคซี
ั นี พิิษ สุุนัขั บ้้ ามากกว่่า 100,000 รายการ
และบิิดเบืือนข้้ อมููลวััคซีนี ที่่�รายงานเป็็ นเวลามากกว่่าสี่่�ปีี ตามรายงานของ
เซาท์์ไชน่่ามอร์์นิ่่�งโพสต์์
นางโม่่ หลี่่� หญิิงวััยปลาย 20 เป็็ นผู้้�ปกครองของเด็็กที่่�อาจได้้ รัับวัคั
ซีีนโรคบาดทะยัักคุุณภาพต่ำำ�� “ฉัันนึึกถึึงทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ตั้้�งแต่่
บริิ ษััทวััคซีีนไปจนถึึงหน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ล คนในบริิ ษััทนั้้�นไม่่อาจเรีี ยก
ว่่าเป็็ นมนุุษย์์ได้้ ด้้วยซ้ำำ �� พวกเขาเป็็ นปีี ศาจจากนรก” นางโม่่กล่่าวกัับ
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะการ์์เดีียนในช่่วงปลายเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
หลัังจากที่่�มีีข่า่ วอื้้ �อฉาวเกิิดขึ้้ �น
ผู้้�ปกครองที่่�โกรธแค้้ นอย่่างนางโม่่ได้้ ออกมาประท้้ วงหน้้ าสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิของจีีนในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
โดย เรีี ยกร้้องให้้ มีีการกำำ�กับดู
ั แู ลอุุตสาหกรรมยาของจีีนให้้ ดีีขึ้้ �น ผู้้�ตรวจ
สอบพบวััคซีีนที่่�ด้้อยประสิิทธิิภาพใน พ.ศ. 2560 แต่่ไม่่ได้้ เปิิ ดเผยข้้ อมููล
จนกระทั่่�งเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
“ปัั ญหายัังไม่่ได้้ รัับการแก้้ ไข” นางเฮ่่อ ฟางเหม่่ย แม่่ของเด็็กหญิิงอายุุ
�
พลเมืืองที่่โกรธแค้้น
2 ปีี กล่่าวกัับ เดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ หลัังจากการประท้้ วงในเดืือนกรกฎาคม
จีีนยัังคงเผชิิญกับข่
ั า่ วอื้้ �อฉาวเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์และ “ความกัังวลของเราไม่่ได้้ รัับการแก้้ ไข”
การผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้ ว่า่ เมื่่�อไม่่นานมานี้้ �พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะให้้
พลเมืืองจีีนที่่�ได้้ รัับการจััดอัันดัับและเก็็บข้้อมููลซึ่่ง� ไม่่ใช่่สมาชิิกของคน
คำำ�มั่่น� สััญญาอีีกครั้้�งว่่าจะปฏิิรููป ความหวาดระแวงต่่อพลาสมาที่่�มีีการ กลุ่่�มเล็็ก ๆ ที่่�มีสิี ทิ ธิิพิเิ ศษและเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของพรรคคอมมิิวนิสต์
ิ จี์ นี เริ่่�ม
ปนเปื้้ อ� นเป็็ นเพีียงหนึ่่ง� ในเหตุุการณ์์ล่า่ สุุด ข่่าวอื้้ �อฉาวเกี่่�ยวกัับวัคซี
ั ีนจำำ� ไม่่พอใจมากขึ้้ �นกัับข้้อบกพร่่องของจีีนในการปกป้้องสุุขภาพของประชา
นวนมากในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมาทำำ�ให้้ เด็็กเล็็กและครอบครััวของเด็็กตก ชน แม้้ จีนี จะอ้้ างว่่าได้้ จัดั ตั้้�งระบบการกำำ�กับดู
ั แู ลระดัับโลกขึ้้ �น แต่่หน่่วย
อยู่่�ในอัันตราย และยัังทำำ�ให้้ ประชากรทั้้�งหมด
งานของจีีนกลัับล้้มเหลวในการป้้องกัันการวิิจัยั การผลิิต การจััดจำำ�หน่่าย
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เด็็กได้้รัับการฉีีดวัคั ซีีนที่่�โรงพยาบาลในเมืืองหวยเป่่ ย มณฑลอานฮุุยในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลัังจาก
กรณีีวัคั ซีีนปลอมสร้้างความหวาดกลััวต่่อสาธารณชนเกี่่ย� วกัับความปลอดภััยของยา เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

และการบริิหารจััดการวััคซีีนรวมทั้้งเภสัั
� ชภััณฑ์์อื่น่� ๆ
ความไม่่พึงึ พอใจของผู้้�ปกครองชาวจีีนต่่อคำำ�สััญญาที่่�ไม่่เป็็ นจริิ ง
ของจีีน ดููเหมืือนจะมีีเหตุุผลอย่่างยิ่่�ง ไม่่นานหลัังจากเรื่่�องอื้้ �อฉาวของบริิ
ษััทฉางซิิงหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลเปิิ ดเผยว่่าสถาบัันผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชีีวภาพอู่่�ฮั่่น�
ของรััฐยัังจำำ�หน่่ายวััคซีีนที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพเช่่นกััน ในเดืือนพฤษภาคม
2561บริิ ษััทดังั กล่่าวได้้เริ่่� มเรีี ยกคืืนวััคซีีนจำำ�นวน 400,000 รายการ
และได้้รัับคำำ�สั่่ง� ให้้จ่่ายค่่าปรัับที่่�ไม่่เปิิ ดเผยจำำ�นวน ตามรายงานเว็็บไซต์์
Bloomberg.com ก่่อนที่่�เหตุุการณ์์ล่า่ สุุดจะบานปลาย จนได้้เปิิ ดเผยใน
พ.ศ.2559 ว่่าวััคซีีนอัันตรายหลายล้้านรายการซึ่่ง� มีีมููลค่่าประมาณ 90
ล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ(ประมาณ 2.7 พัันล้้านบาท) ได้้รัับการจััดสรรให้้กัับ
เด็็กชาวจีีนทั่่�วประเทศ จากรายงานของเรดิิโอฟรีี เอเซีียระบุุว่า่ ในพ.ศ.
2558 วััคซีีนที่่�หมดอายุุทำำ�ให้้มีีเด็็กเสีียชีีวิิต 2 ราย และในเด็็กเกืือบ
400 คนในมณฑลเหอหนานมีีปััญหาสุุขภาพที่่�รุุนแรง หนัังสืือพิิมพ์์
ไซน่่าอโคโนมิิ คไทม์์ เปิิ ดเผยว่่าในพ.ศ. 2553 วััคซีีนที่่�ไม่่ได้้แช่่เย็็นทำำ�ให้้
เด็็กสี่่�คนในมณฑลชานซีีและล้้มป่่ วยอีีก 70 คน ปัั ญหาเกี่่�ยวกับั คุุณภาพ
ของวััคซีีนนี้้ �มีีเป็็ นเวลาเวลานานและ“ทุุกคนที่่�อยู่่�ในวงในรู้� ้” ผู้้�อำำ�นวย
การของศููนย์์ควบคุุมโรคของจีีนสำำ�หรัับประชาชนกว่่าครึ่่�งล้้านคนกล่่าว
กัับ เซาท์์ไซน่่ามอร์์นิ่่� งโพสต์์

การปฏิิรููปที่่�ล้้มเหลว

จีีนได้้จััดตั้้�งองค์์การอาหารและยาจีีนขึ้้ �นในเดืือนมีีนาคม พ.ศ.
2556 เพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาดัังกล่่าว แต่่ข่า่ วอื้้ �อฉาวก็็ยังั คงมีีออกมา
เรื่่�อย ๆ หลัังจาก ข่่าวอื้้ �อฉาวของวััคซีีนแต่่ละครั้้�ง หน่่วยงานกำำ�กับั
ดููแลไม่่ได้้แจ้้งให้้สาธารณชนทราบอย่่างทัันท่่วงทีีและไม่่ได้้ลงโทษ
18
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บริิ ษััทหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของตนมากนััก และหลัังจากวิิกฤตแต่่ละครั้้�ง
จีีนได้้ใช้้มาตรการเพื่่�อปรัับปรุุง ความปลอดภััยของอาหารและยา
แต่่ข่า่ วอื้้ �อฉาวยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปจนถึึง พ.ศ. 2562 จีีนประกาศ
เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2561 ว่่าจะจััดระเบีียบองค์์การอาหารและยา
จีีนใหม่่ให้้เป็็ นองค์์การยาจีีน ซึ่่ง� จะมีีการกำำ�กับั ดููแลโดยองค์์การบริิ หาร
ของรััฐเพื่่�อการกำำ�กับั ดููแลตลาด ซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในความพยายามล่่าสุุดใน
การปฏิิรููป ในขณะเดีียวกันั หน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการควบคุุมอาหารจะ
เปลี่่�ยนไปเป็็ นของหน่่วยงานอื่่�น
จีีนตอบสนองอย่่างชััดเจนต่่อการประท้้วงและความวุ่่�นวาย
ของประชาชน โดยเรีี ยกเก็็บค่่าปรัับ 1.3 พัันล้้านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 3.9 หมื่่�นล้้านบาท) ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2561
จากบริิ ษััทฉางเซิิง ไลฟ์์ ไซเอนส์์ และห้้ามผู้้�บริิ หาร 15 คน รวมถึึงประ
ธานบริิ ษััทไม่่ให้้ทำำ�งานในอุุตสาหกรรมยา ตามรายงานของรอยเตอร์์
นอกจากนี้้ �ยัังปรัับบริิ ษััทฉางเซิิง ไบโอเทคโนโลยีี อีีกประมาณ 89,000
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.7 ล้้านบาท) บริิ ษััทแม่่แห่่งนี้้ �วางแผน
จ่่ายเงิินชดเชยผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอัันตรายจากวััคซีีนประมาณ 29,000
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 880,000 บาท) ถึึง 96,000 ดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 2.9 ล้้านบาท) ตามรายงานของรอยเตอร์์ นอกจากนี้้ � จีีนยััง
ร่่างกฎหมายที่่�จะช่่วยให้้ประชาชนสามารถฟ้้องร้้องผู้้�ผลิตย
ิ าเพื่่�อให้้ได้้
รัับค่่าเสีียหายเชิิงลงโทษ หากวััคซีีนที่่�ด้้อยประสิิทธิิภาพก่่อให้้เกิิดการ
เจ็็บป่่ วยรุุนแรงหรืือเสีียชีีวิิต แต่่กว่่ากฎหมายดัังกล่่าวจะบัังคัับใช้้ ครอบ
ครััวของผู้้�ประสบภััยก็็หันั ไปพึ่่�งพาใครมากไม่่ได้้แล้้ว
ในอดีีต ผู้้�ปกครองที่่�ประท้้วงผู้้�ผลิติ วััคซีีน ได้้รัับการปฏิิบัติั ที่่ิ รุ� ุนแรง
กว่่าผู้้�บริิหารและบริิษัทที่่
ั ก� ระทำำ�ผิดิ ซึ่่ง� ยัังคงดำำ�เนิินการผลิิตต่่อหลััง

เผด็็จการอัันมั่่�นคงของตนโดยสััญญาว่่าจะดููแลประชา
ชน แต่่ข่า่ วอื้้ �อฉาวด้้ านสุุขภาพที่่�เกิิดขึ้้ �นซ้ำำ �� ๆ กลัับทำำ�ลาย
ความน่่าเชื่่�อถืือและความชอบธรรมของนายสีีลงเรื่่� อย ๆ
นัักวิิเคราะห์์หลายคนกล่่าว
“ข่่าวอื้้ �อฉาวเกี่่�ยวกัับวััคซีีนอีีกครั้้�งแสดงให้้ เห็็นถึึงความ
ล้้ มเหลวของรััฐบาลจีีนในการบัังคัับใช้้ กฎหมายและการ
ตรวจสอบอุุตสาหกรรมการดููแลสุุขภาพ แม้้ ว่า่ จะมีีรายงาน
เกี่่�ยวกัับกรณีีอื่่�น ๆ มาหลายปีี แล้้ วก็็ตาม” นายแพทริิ ค พููน
นัักวิิจัยั ประเทศจีีนขององค์์การนิิรโทษกรรมสากลกล่่าวกัับ
เดอะการ์์เดีียน
ครอบครััวจีีนส่่วนใหญ่่มีีบุตุ รเพีียงคนเดีียวเนื่่�องจาก
นโยบายของจีีนในอดีีตที่่�จำำ�กัดั ขนาดครอบครััว ด้้ วยเหตุุนี้้ �
ความผิิดของรััฐบาลที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อสุุขภาพของเด็็ก
ผู้้�ที่่สูู� ญเสีี ยลููกของตนไปจากการดื่่�มนมปนเปื้้� อนถืือป้้ ายที่่�มีข้้ี อความว่่า “เอาลููกของฉัันคืืนมา
จึึงถููกมองว่่าน่่ากลััวเป็็ นพิิเศษ ตามรายงานของ ดร.
ขอเรีียกร้้อง ความเป็็นธรรมทางตุุลาการ” นอกศาลในมณฑลเหอเป่่ ยเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2552
เมอร์์ ริิเดน วาร์์ ราล ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านประเทศจีีนจากสถาบััน
ครอบครััวที่่�ได้้รัับผลกระทบจากข่่าวอื้้�อฉาวเกี่่ย� วกัับนมพิิษของจีีนเรีียกร้้องการเอาผิิด ค่่าชดเชย และคำำ�
โลวีี ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิจัยั ในออสเตรเลีีย
ตอบขณะที่่�รอการตััดสิินของผู้้�บริิหารบริิษัทที่่
ั รั� ับผิิดชอบต่่อการเสีี ยชีีวิติ ดัังกล่่าว รอยเตอร์์
“ทำำ�ไมเรื่่� องนี้้ �ยัังคงเกิิดขึ้้ �นในประเทศจีีนที่่�บอกประชา
ชนว่่ากำำ�ลังั อยู่่�ในช่่วงการฟื้้ น� ฟููอย่่างแท้้ จริิ ง?” ดร. วาร์์ ราล
จากกล่่าว ขอโทษต่่อสาธารณะหรืื อจ่่ายค่่าปรัับที่่�ค่อ่ นข้้ างน้้ อย
กล่่าวกัับเดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 “ข่่าวอื้้ �อ
โดยเฉลี่่ย� เพีียง1.4 ล้้ านดอลลาร์์สหรััฐ (ประมาณ 424 ล้้ านบาท)
ฉาวแบบนี้้ �จะไม่่ได้้ รัับการยอมรัับว่่าเป็็ นเรื่่� องที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ อีีกต่่อไป”
ตาม การวิิเคราะห์์ของเดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ เดอะการ์์เดีียนรายงานว่่า
โศกนาฏกรรมที่่�ผ่่านมา
เดิิมทีีบริิษัทั ฉางเซิิงถููกปรัับเพีียง 500,000 ดอลลาร์์สหรััฐ (ประมาณ 15
จีีนมีีประวััติอัิ นั ยาวนานในการปล่่อยให้้ ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์อันั ตรายไปสู่่�ผู้้�บริิโภค
ล้้ านบาท) สำำ�หรัับวััคซีีนที่่ด้� ้ อยประสิิทธิิภาพ จนกระทั่่�งมีีการร้้องเรีียน
ชาวจีีน จนกระทั่่�งทุุกวัันนี้้ � เป็็ นเวลามากกว่่าหนึ่่ง� ทศวรรษหลัังจากโศก
ผ่่านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์วีีแชทที่่เ� ปิิ ดเผยรายละเอีียดต่่อสาธารณชน
แต่่ถูกู ลบออกไปในวัันต่่อมา หนัังสืือพิิมพ์์ดังั กล่่าวยัังรายงานอีีกว่่าจีีนปิิ ด นาฏกรรมเรื่่�องนมผงสำำ�หรัับทารก พ่่อแม่่จำ�ำ นวนมากจะไม่่ยอมป้้อนนมสำำ�
� ติ ในประเทศจีีนแก่่บุตุ รของตน ตามรายงานของสื่่�อต่่าง ๆ
ปากหรืือกัักตััวผู้้�ปกครองที่่ป� ระท้้ วงด้้ วย แต่่กระนั้้�น จีีนก็็ไม่่สามารถต่่อต้้ าน หรัับ ทารกที่่ผลิ
การประท้้ วงบนเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์และที่่อื่่� น� ๆ ต่่อการจััดการด้้ านสา ใน พ.ศ. 2551 นมผงสำำ�หรัับทารกมีีการปนเปื้้ อ� นเมลามีีนซึ่่ง� เป็็ นสารเคมีีที่่�
ธารณสุุขของรััฐบาลในปีีที่่ผ่� า่ นมา และปัั ญหาในระบบก็็ยังั คงมีีอยู่่� ตามที่่ผู้้�� ใช้้ ในการผลิิตพลาสติิกและปุ๋๋�ย ทำำ�ให้้ เด็็กหกคนเสีียชีีวิิตและทำำ�ให้้ เด็็กทา
เชี่่ย� วชาญด้้ านอุุตสาหกรรมและสาธารณสุุขกล่่าวในรายงานของสื่่�อต่่าง ๆ รกคนอื่่น� ๆ ในประเทศจีีนล้้ มป่่ วยมากกว่่า 300,000 คน สารเมลามีีนก่่อ
พลเมืืองของประเทศอื่่�น ๆ ควรตื่่�นตััวเช่่นกััน ความล้้ มเหลวของจีีน ให้้ เกิิดนิ่่�วในไตซึ่่ง� พบยากในเด็็กและเจ็็บปวดมาก ซึ่่ง� ในที่่สุ� ดุ จะเกิิดไตวาย
ส่่งผลกระทบไปทั่่�วโลก เพราะจีีนผลิิตยาที่่�จัดั จำำ�หน่่ายในประเทศอื่่�น ๆ และเสีียชีีวิิต เด็็กทารกอย่่างน้้ อย 1,200 คนในประเทศจีีนได้้ รัับการวิินิจิ
ฉััยว่่าเป็็ นโรคไตขั้้�นร้้ายแรงในเวลาต่่อมา การสอบสวนระบุุว่า่ บริิษัทั 22
ด้้ วย เช่่น ในช่่วงปลายเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริิ ษััท เจ้้ อเจีียง
หััวห่่าย ฟาร์์ มาซููติิคอล ผู้้�ผลิิตยาลดความดัันโลหิิต วััลซาร์์ แทน ของจีีน แห่่งของจีีนมีีความเชื่่อ� มโยงกัับนมผงสำำ�หรัับทารกที่่ป� นเปื้้ อ� น ซึ่่ง� ประกอบ
ถููกบัังคัับให้้ เรีียกคืืนยาในระดัับนานาชาติิหลัังจากพบว่่ามีีการปนเปื้้ อ� น ไปด้้ วยบริิษัทั รััฐวิิสาหกิิจหลายแห่่ง ตามรายงานของรอยเตอร์์
หนึ่่ง� ในผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมายอัันดัับต้้ น ๆ อย่่างบริิ ษััทซานลู่่�
สารก่่อมะเร็็ ง ตามรายงานของซีีเอ็็นเอ็็น บริิ ษััทจีีนเป็็ นผู้้�จััดหายามาก
กว่่า ครึ่่�งหนึ่่ง� ในสหรััฐฯ และแบรนด์์ดังั กล่่าวได้้ รัับการสั่่�งจ่่ายอย่่างกว้้ าง ทราบข้้ อมููลเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2551 ว่่าเกษตรกรในท้้ องถิ่่�น
ได้้ เพิ่่�มเมลามีีนในนมของตนเพื่่�อให้้ ระดัับโปรตีีนสููงขึ้้ �น และพบว่่า
ขวางในยุุโรปเช่่นกััน “ไม่่เพีียงมีีความเป็็ นไปได้้ ที่่�จะได้้ รัับอัันตรายจาก
ผลิิต ภััณฑ์์ที่่�เรีียกคืืนเท่่านั้้�น แต่่ปััญหารองลงมาคืือผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ยังั ไม่่ได้้ นมผงสำำ�หรัับทารกจากฟาร์์ มเหล่่านี้้ �มีีเมลามีีนมากกว่่า 4,000
รัับการเรีียกคืืนยัังมีีอีีกมาก” นายเคร็็ก บีีเวอร์์ ส ผู้้�ประสานงานด้้ านเภสััช เท่่าจากระดัับเมลามีีนที่่�ยอมรัับได้้ ตามแนวทางขององค์์การอนามััยโลก
ั ฑ์์ของตนเป็็ นเวลา
กรรมคลิินิิกโรคหััวใจและหลอดเลืือดที่่�มหาวิิทยาลััยศููนย์์การแพทย์์เคน โดยบริิ ษััทซานลู่่�ได้้ รัับการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับผลิิตภัณ
อย่่างน้้ อยเก้้ าเดืือนก่่อนหน้้ านั้้�น ตามรายงานในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
ทัักกีี กล่่าวกัับเว็็บไซต์์ WebMD.com
2561 ของควอตซ์์ เว็็บไซต์์รวบรวมและคััดสรรข่่าว เนื่่�องจากจีีนเป็็ น
การบ่่อนทำำ�ลายความเชื่�่ อใจ
เจ้้ าภาพโอลิิมปิิ กฤดููร้้อนที่่�ปัักกิ่่�งในปีีนั้้�น บริิ ษััทซานลู่่�ซึ่่ง� ถืือครองส่่วน
กระแสความพิินาศที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นดัังกล่่าว ยัังคงกััดเซาะความไว้้ วางใจ
แบ่่งการตลาดอยู่่�เกืือบร้้อยละ 20 ของตลาดนมผงสำำ�หรัับทารกจึึงดำำ�
ในจีีนและความเชื่่�อมั่่�นในความสามารถของนายสีี จิ้้ �นผิิง ประธานาธิิบดีี เนิินการระงัับข่่าว บริิ ษััทซานลู่่�ก่่อตั้้�งขึ้้ �นในฐานะบริิ ษััทรััฐวิิสาหกิิจ และ
ในการปฏิิรููประบบการผลิิตอาหารและยาที่่�ทุจุ ริิ ตของจีีน แม้้ ว่า่ นายสีี
ขยายกิิจการเป็็ นบริิ ษััทร่่วมทุุนในเวลาต่่อมา โดยขายหุ้้�นร้้อยละ 43
จะลงทุุนลงแรงเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้ กับั ประชาชนภายใต้้ อำำ�นาจ
ให้้ กับั บริิ ษััทในนิิวซีีแลนด์์ ตามรายงานของควอตซ์์
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นางเทีียน เหวิินหััว ผู้้�บริิ หารระดัับสููงของบริิ ษััทซานลู่่� ประธาน
และสมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ถููกตััดสินิ จำำ�คุกุ ตลอดชีีวิิตในข้้อ
หาผลิิตและจำำ�หน่่ายนมผงสำำ�หรัับทารกที่่�ปนเปื้้อ� น แม้้ว่่าบริิ ษััทจะรู้� ้
ว่่าอาจเป็็ นอัันตรายร้้ายแรงก็็ตาม ตามรายงานของเดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์
ผู้้�บริิ หารอีีกหลายคนได้้รัับโทษในสถานรองลงมา ใน พ.ศ. 2552 มีี
การดำำ�เนิินคดีีเกษตรกรผู้้�ผลิติ นมโคและผู้้�จัดั หาที่่�จัดจำ
ั ำ�หน่่ายผลิิต
ภััณฑ์์ปนเปื้้อ� น ตามรายงานของเดอะการ์์เดีียน ในปีี เดีียวกัันนั้้�น
บริิ ษััทซานลู่่ถู� กู ฟ้้องล้้มละลาย ตามรายงานของเว็็บไซต์์ china.org.cn
ผลจากการดำำ�เนิินการจััดการวิิกฤตของจีีนที่่�ผิดิ พลาดทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภ
คมากกว่่าร้้อยละ 53 ยัังคงต้้องการบริิโภคนมผงสำำ�หรัับทารกยี่่ห้้� อจาก
ต่่างประเทศ ตามการสำำ�รวจใน พ.ศ. 2560 จากประชาชน 10,000 คนใน
44 เมืืองของจีีนโดยแม็็คคิินซี่่แ� อนด์์โค ความต้้องการดัังกล่่าวมีีมากจน
ทำำ�ให้้นมผงสำำ�หรัับทารกในฮ่่องกงเกิิดการขาดแคลน
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่ผ่่� านมา จีีนซื้้ �อสิินค้้าประเภทนมผงสำำ�หรัับทา
รกคิิดเป็็ นครึ่่�งหนึ่่ง� ของร้้านค้้าปลีีกใน
ออสเตรเลีียผ่่านช่่องทางของผู้้�บริิโภคสู่่ผู้� � บ้ ริิ
โภค ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอชิิงตััน
โพสต์์ หนัังสืือพิิมพ์์เดอะซิิ ดนีีย์์มอร์์นิ่่�งเฮรััลด์์
รายงานว่่าใน พ.ศ. 2558 ความต้้องการนม
ผงสำำ�หรัับทารกของจีีนมีียอดขายเกิิน กว่่า 200
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (ประมาณ 6 พัันล้้านบาท)

ความกลััวเชื้้�อเอชไอวีียัังคง
ดำำ�เนิินต่่อไป

จีีนยัังเกิิดความสั่่�นคลอนจากข่่าวอื้้ �อฉาวเรื่่� องเชื้้ �อเอชไอ
วีีที่่�ก่่อให้้เกิิดความเดืือดร้้อน ทั่่�วทุกุ ชุุมชนด้้วย โดยในทศวรรษ
1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) และทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543 - 2552)
ประชาชนจีีนหลายพัันคนติิดเชื้้ �อเอชไอวีีหลัังจากจำำ�หน่่ายพลาสมาใน
เลืือดของตน หรืือได้้รัับการถ่่ายเลืือด หรืือได้้รัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จาก
ผลิิตภััณฑ์์เลืือดปนเปื้้อ� นซึ่่ง� เก็็บรวบรวมไว้้ในสถานที่่�ที่่�จีีนเรีี ยกว่่าศููนย์์
บริิ จาคผิิดกฎ หมาย รายงานของเนชั่่น� แนลพัับลิิคเรดิิโอ ซึ่่ง� เป็็ นองค์์กร
ข่่าวที่่�ไม่่แสวงกำำ�ไรโดยมีีสำำ�นักั งานใหญ่่ในสหรััฐฯ ระบุุว่่าการปนเปื้้อ� น
ดัังกล่่าวเกิิดขึ้้ �นเนื่่�องจากโรงงานขาดขั้้�นตอนที่่�ปลอดภััยในการเก็็บ
พลาสมาและการถ่่ายโอนผลิิตภััณฑ์์เลืือด ประชาชนกว่่าร้้อยละ 43 ที่่�
ได้้รัับเลืือดจากศููนย์์ดังั กล่่าวจึึงติิดเชื้้ �อเอชไอวีี กระทรวงสาธารณสุุข
ของจีีนระบุุ ประชาชน ในมณฑลที่่�มีีการเก็็บตััวอย่่างเลืือดยัังคงได้้รัับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์์ ตามรายงานของซิิกซ์์โทน สื่่�อมวลชนสตาร์์ ท
อััพของจีีน ซึ่่ง� อธิิบายถึึงหมู่่บ้้� านที่่�เรีี ยกกัันว่่าหมู่่บ้้� านเอดส์์ที่่�เกิิดขึ้้ �นจาก
หายนะได้้อย่่างชััดเจน
“ต้้นตอของโรคเอดส์์ในประเทศจีีนคืือตลาดพลาสมา” นางเกา เย่่า
เจี๋๋ย� แพทย์์ที่่ช่่ว
� ยเปิิ ดเผยสาเหตุุการระบาดในมณฑลเหอหนานกล่่าวกัับ
เดอะนิิวยอร์์กไทมส์์ “นี่่�คืือหายนะที่่�มนุุษย์์สร้้ างขึ้้ �น และกลุ่่ม� คนที่่�รัับผิิด
ชอบในเรื่่�อง นั้้�นกลัับไม่่ถููกสอบสวนและไม่่ได้้กล่่าวคำำ�ขอโทษแม้้แต่่คำำ�
เดีียว”
ในท้้ายที่่�สุดุ ภััยพิิบัติั ดัิ งั กล่่าวทำำ�ให้้จีีนมีีขั้้ �นตอนการตรวจคััดกรอง
ผลิิตภััณฑ์์เลืือดที่่�ดีขึ้้ี �น แต่่ทางการจีีนยัังคงทำำ�ให้้พลเมืืองของตนผิิด
หวัังในแง่่ของการจััดการโรคและดำำ�เนิินการรณรงค์์ด้้ านสุุขศึึกษา
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หนึ่่ง� ในนั้้�นคืือความ พยายามอย่่างกว้้างขวางในการคััดกรองชุุมชน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบ ซึ่่ง� ไม่่มีีการเริ่่�มดำำ�เนิินการจนกระทั่่�ง พ.ศ. 2547
ตามรายงานของซิิกซ์์โทน
ปัั จจุบัุ นั แม้้ว่่าการแพร่่กระจายของเชื้้ �อเอชไอวีีจะชะลอตััวทั่่ว�
โลก แต่่จำำ�นวนประชาชนในประเทศจีีนที่่�อาศััยอยู่่�กับั เชื้้ �อเอชไอวีีและ
เอดส์์ยังั คงเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�องในอััตราที่่�น่่าตกใจ ศููนย์์ควบคุุมโรค
ของจีีนระบุุในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2561 ว่่ามีีประชาชน 850,000
คนในจีีนที่่�ตรวจพบเชื้้ �อเอชไอวีี ตามรายงานของนิิตยสารเดอะอีี โคโน
มิิ สต์์ ซึ่่ง� ตััวเลขสูงู กว่่าปีี ก่่อนถึึงร้้อยละ12และเป็็ นจำำ�นวนเกืือบสาม
เท่่า ของตััวเลขที่่�ได้้รัับรายงานใน พ.ศ. 2553 ขณะเดีียวกััน การติิด
เชื้้ �อเอชไอวีีใหม่่ทั่่�วโลกลดลงร้้อยละ 18 จาก 2.2 ล้้านรายใน พ.ศ.
2553 เป็็ น 1.8 ล้้านรายใน พ.ศ. 2560 ซึ่่ง� เป็็ นปีี ล่่าสุุดที่่�มีีข้้ อมููล
ตามรายงานของอเวิิร์์ต ซึ่่ง� เป็็ นองค์์กรการกุุศลระ
หว่่างประเทศด้้านเอชไอวีีและเอดส์์
รายงานของบีีบีีซีีระบุุว่่าในไตรมาสที่่�สอง ของ
พ.ศ. 2561 มีีการรายงานว่่าพบกรณีีติิดเชื้้ �อใหม่่
ประมาณ 40,000 ราย กรณีีที่่�พบมีีผู้� ป่่ว
้ ยอายุุ
15 ถึึง 24 ปีี เพิ่่�มขึ้้ �นมากกว่่าหนึ่่ง� ในสาม
ทุุกปีี ระหว่่าง พ.ศ. 2554 ถึึง พ.ศ. 2558
ตามการศึึกษาวิิจัยั ในเดืือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ที่่�ตีีพิิมพ์์ในวารสารการ
แพทย์์เดอะแลนเซ็็ท
เดอะแลนเซ็็ทรายงานว่่า กว่่าร้้อยละ 81 ของ
กรณีีผู้� ติ้ ิดเชื้้ �อรายใหม่่โดยทั่่�วไปคิิดว่่าเชื่่�อมโยงกัับ
การมีี เพศสััมพัันธ์์ ไม่่ใช่่จากการบริิ จาคโลหิิต เจ้้าหน้้า
ที่่�จีีนให้้เหตุุผลว่่าตััวเลข ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างน้้อยบางส่่วนมาจากการ
ทดสอบที่่�แพร่่หลายมากขึ้้ �น แต่่ เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขบางคนก็็แย้้งว่่า
ควรลงมืือดำำ�เนิินการมากขึ้้ �นเพื่่�อ หยุุดการแพร่่กระจายของโรค

การหวาดกลััวอาหาร

นอกจากหายนะนมผงสำำ�หรัับทารกแล้้ว ยัังมีีข่่าวอื้้ �อฉาวเกี่่�ยวกัับ
อาหารในประเทศจีีนตั้้�งแต่่ไข่่ปนเปื้้อ� นเมลามีีน กะหล่ำำ��ปลีีเคลืือบ
ฟอร์์ มาลดีีไฮด์์ ไปจนถึึงเนื้้ �อแช่่แข็็งอายุุ 40 ปีี และน้ำำ ��มัันปรุุงอาหารรีี ไซ
เคิิลจากถัังขยะ ผู้้�บริิ โภคกัังวลอยู่่ทุ� กุ วัันว่่าอาหาร อื่่�น ๆ อาจมีีการ
ปนเปื้้อ� นด้้วย ตามรายงานของสื่่�อต่่าง ๆ เหตุุผลหลัักของความกัังวล
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของอาหาร คืือการใช้้สารกำำ�จัดศั
ั ตรููพืืช
ั
และ
ปุ๋๋�ยอย่่างแพร่่หลายของจีีนในช่่วงทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523 - 2532)
และทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ที่่�ปนเปื้้อ� นพื้้ �นที่่�การเกษตร
สำำ�หรัับปลููกพืืชและเลี้้ �ยงสััตว์์ ตามที่่�รายงานใน พ.ศ. 2544 โดยศููนย์์
นโยบายการเกษตรของจีีน ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิทยาศาสตร์์ การเกษตร
ของจีีน ในงานวิิจัยั ชื่่�อ “สารกำำ�จัดศั
ั ตรููพืืช
ั
ในฟาร์์ ม การผลิิตข้้ าว
และสุุขภาพของมนุุษย์์ในประเทศจีีน” พื้้ �นที่่�หลายแห่่งยัังได้้รัับการ
ปนเปื้้อ� นจากกระบวนการทางอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ได้้มีีการตรวจสอบมา
นานหลายทศวรรษด้้วย
จีีนเพิ่่�งจะเริ่่�มแก้้ไขปัั ญหาที่่�ดินิ เกษตรกรรมที่่�ปนเปื้้อ� นนี้้ � นายหวง
หยางจง นัักวิิชาการอาวุุโสด้้านสุุขภาพระดัับโลกของคณะมนตรีีความสััม
พัันธ์์ระหว่่างประเทศกล่่าวกัับควอตซ์์เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชายคนหนึ่่�งจััดการกัับสไบนางวััวแช่่แข็็งบางส่่วนที่่�นำำ�มาจากบราซิิลบนถนนเล็็ก ๆ ของฮ่่องกงเส้้นหนึ่่�ง ก่่อนที่่�สิินค้้านี้้�จะถููกลัักลอบนำำ�เข้้ามาในจีีนแผ่่นดิินใหญ่่เมื่่�อเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทางการจีีนยึึดเนื้้�อสัั ตว์์ แช่่แข็็งที่่�ลักั ลอบนำำ�เข้้ามาในประเทศจีีนจำำ�นวน 100,000 ตัันในช่่วงเดืือนก่่อนหน้้านี้้� ซึ่่�งบางส่่วนมีีอายุุถึึง 40 ปีีและเริ่่�มละลาย
ตามรายงานของหนัังสืื อพิิมพ์์ไชน่่ าเดลี่่ข� องรััฐ รอยเตอร์์

การระบาดของไข้้ หวััดหมููแอฟริิ กาในจีีนที่่�ผ่า่ นมาทำำ�ให้้ ความกลััว
ด้้ านความปลอดภััยของอาหารโดยรวมแทบไม่่สงบลงจีีนรายงานว่่ามีี
การระบาดมากกว่่า 100 ครั้้�งใน 25 มณฑลจาก 34 มณฑลของประเทศ
ตามข้้ อมููลขององค์์การอาหารและการเกษตรแห่่ง สหประชาชาติิ
สุุกรเกืือบ 1 ล้้ านตััวจาก 340 ล้้ านตััวของทั้้�งประเทศถููกกำำ�จัดั ระหว่่าง
เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึึงมกราคม พ.ศ. 2562 ตามรายงานของซีี
เอ็็นเอ็็นในช่่วงต้้ นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 แม้้ ว่า่ ไวรััสจะยัังไม่่ติดิ
ต่่อสู่่�มนุุษย์์ แต่่ก็็ยังั ไม่่มีีการบรรเทาหรืื อรัักษาโรคไข้้ สุกุ รซึ่่ง� เป็็ นสาเหตุุ
ให้้ เกิิดแผลที่่�ผิิวหนัังและอวััยวะของสุุกร และในรููปแบบที่่�รุุนแรงที่่�สุดุ ซึ่่ง�
เป็็ นอัันตรายถึึงชีีวิิตสุุกรเกืือบทั้้�งหมด ตามรายงานของเจ้้ าหน้้ าที่่�สาธา
รณสุุขขององค์์การสหประชาชาติิ
ตามรายงานของรอยเตอร์์ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 ระบุุว่่า
โรคนี้้ �แพร่่ ระบาดในจีีนเร็็ วกว่่าประเทศอื่่�น ขณะที่่�มีีการระบาดรุุ นแรง
เจ้้ าหน้้ า ที่่�จีีนย้ำำ ��ครั้้�งแล้้ วครั้้�งเล่่าว่่า “การระบาดในแผ่่นดิินใหญ่่ของ
จีีนได้้ รัับการจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและอยู่่�ภายใต้้ การควบคุุม”
ตามที่่�สำำ�นักั ข่่าวซิินหััวซึ่่�งเป็็ นสื่่�อของรััฐรายงาน แต่่ในเดืือนต่่อ ๆ มา
ก็็ยังั รายงานว่่ามีีการระบาดมากขึ้้ �น ผู้้�เชี่่�ยวชาญบางรายกล่่าวว่่า
การขาดความโปร่่ งใสของจีีนน่่าจะมีีส่่วนทำำ�ให้้ เกิิดการระบาดเร็็ ว
ขึ้้ �น โดยยัังคงมีีการระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องหลัังจากการปฏิิเสธครั้้�ง
ล่่าสุุด เจ้้ าหน้้ าที่่�จีีนในมณฑลหููหนานทางตอนใต้้ และมณฑล
กานซููทางตะวัันตกเฉีียงเหนืือ พบร่่ องรอยของไวรััสในผลิิตภััณฑ์์
จากเนื้้ �อหมููรวมถึึงเกี๊๊�ยวแช่่แข็็งในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562
ตามรายงานของวอยซ์์ออฟอเมริิ กา

ปัั ญหาในระบบ

นัักวิิเคราะห์์หลายคนกล่่าวว่่า ปัั ญหาการผลิิตอาหารและชีีวการ
แพทย์์ของจีีน เกิิดจากข้้ อบกพร่่ องของระบบที่่�ฝัักรากลึึกมา
ยาวนาน ประการแรก กระบวนการกำำ�กับั ดููแลจากเบื้้ �องบนของ
จีีนปิิ ดกั้้�นการทำำ�งานของประชาชนและผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญอื่่
ั �น ๆ
อีีกมากมายจากกระบวนการ “เนื่่�องจากกฎระเบีียบด้้ านความปลอด
ภััยทางอาหารประกอบไปด้้ วยกิิจกรรมเสริิ มสร้้างซึ่่ง� กัันและกัันหลาย
อย่่าง (การผลิิต การตลาด และการบริิ โภค) และเกี่่�ยวข้้ องกัับผู้้�มีีส่ว่ น
ได้้ ส่ว่ นเสีียต่่าง ๆ (เช่่น ผู้้�ผลิิต ผู้้�ค้้า ผู้้�บริิ โภค เจ้้ าหน้้ าที่่�ของรััฐบาล) จึึง
มีีแนวโน้้ มเป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�กรอบการกำำ�กับั ดููแลและกฎหมายที่่�มีีรััฐเป็็ น
ศููนย์์กลางที่่�ออกคำำ�สั่่ง� จากเบื้้ �องบนจะไม่่เพีียงพอต่่อการลดวิิกฤติิด้้าน
อาหารและความปลอดภััยของจีีน” นายหวงเขีียนในโพสต์์บล็็อกซีีเอฟ
อาร์์ พ.ศ. 2557 ข้้ อมููลเชิิงลึึกของนายหวงยัังคงเป็็ นจริิ ง หากดููจาก
ความผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนกว่่าจะมีีการปฏิิรููปที่่�ดีีขึ้้ �นและมีีความโปร่่ งใสมากขึ้้ �นในระบบ
ทั่่�วประเทศ ประชาชนจีีนและประเทศอื่่�น ๆ ในโลกโดยเฉพาะประ
เทศสมาชิิกในกลุ่่�มการค้้ าจะยัังคงกัังวลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของผลิิตภัั
ณฑ์์อาหารและสุุขภาพที่่�ผลิิตในประเทศจีีนต่่อไป บางทีี ประธานา
ธิิบดีีสีีอาจสรุุ ปด้้ วยตััวเองได้้ ดีีที่่�สุดุ ในช่่วงการชี้้ �แจงใน พ.ศ. 2556
ซึ่่ง� เป็็ นปีี ที่เ่� ข้้ ารัับตำำ�แหน่่ง “หากพรรคของเราไม่่สามารถจััดการกัับความ
ปลอดภััยด้้ านอาหารได้้ อย่่างถููกต้้ องในขณะที่่�ปกครองประเทศจีีนและ
ปล่่อยให้้ เรื่่� องนี้้ �ดำำ�เนิินต่่อไป บางคนอาจสงสััยถึึงความสามารถในการ
ทำำ�งานของเรา” นายสีีกล่่าว ตามรายงานของเดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ o
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การผ่่าตััด

ต้้องสงสัั ย
นัักวิิเคราะห์์มองถึึงมอัันตรายในระบบการปลููกถ่่ายอวััยวะ
ของจีีนและตั้้�งคำำ�ถามถึึงความชอบธรรมของจีีน เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม
ภาพประกอบโดย ฟอรััม
22
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วงศตวรรษที่่� 21 นัับว่า่ อุุตสาหกรรมการปลููกถ่่าย
อวััยวะในจีีนเป็็ นธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� จีีนได้้ รัับการ
กล่่าวขวััญในฐานะประเทศที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวเชิิงการ
แพทย์์ควรไปเยืือน แม้้ ว่า่ จะมีีการบัันทึึกกรณีีการบริิ
จาคอวััยวะอยู่่�เพีียงเล็็กน้้ อย แต่่รายการอวััยวะที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการ
ปลููกถ่่ายกลัับยังั คงมีีอย่่างเหลืือเฟืื อ และรอการจัับคู่่�ที่่�เหมาะสมในระ
ยะสั้้�นเพีียงไม่่กี่่�วันั ถึึงไม่่กี่่�เดืือน ซึ่่ง� ความพร้้อมและความเร็็วเช่่นนั้้�นไม่่
ได้้ เกิิดขึ้้ �นในประเทศอื่่�น ๆ
“ในจีีน อวััยวะต่่าง ๆ ได้้ มาอย่่างง่่ายดาย” พยาบาลอาวุุโสคน
หนึ่่ง� ที่่�ไม่่เปิิ ดเผยชื่่�อได้้ กล่่าวไว้้ ใน การฆ่่าเพื่่อต่
� ่อชีีวิิต: ด้้านมืืดของ
การท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ปลููกถ่่ายอวััยวะในจีีน ซึ่่ง� เป็็ นสารคดีีเมื่่�อ พ.ศ.
2560 ที่่�สืืบสวนเกี่่�ยวกัับโรงพยาบาลเทีียนจิินเฟิิ ร์์สเซ็็นทรััล
ซึ่่ง� เป็็ นศููนย์์ การปลููกถ่่ายอวััยวะในจีีน “การนำำ�อวััยวะใหม่่

เมษายน พ.ศ. 2562 ที่่�ผ่า่ นมา ยัังเพิิกเฉยต่่อข้้ อเรีียกร้้องให้้ มาปรากฏตััว
ต่่อหน้้ า คณะตุุลาการในอัังกฤษตามข้้ อกล่่าวหาเหล่่านี้้ �อีีกครั้้�ง
การปฏิิเสธดัังกล่่าวไม่่ได้้ หยุุดยั้้�งนัักวิิจัยั เช่่น นายเดวิิด
มาทััส นายเดวิิด คีีลเกอร์์ และนายอีีธาน กััทมานน์์
จากการตั้้�งคำำ�ถามอย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2559
นายมาทััส ซึ่่ง� เป็็ นทนายความด้้ านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศ นายคีีลเกอร์์ ซึ่่ง� เป็็ นอดีีตสมาชิิกรััฐสภาแคนาดา
และนายกััทมานน์์ ซึ่่ง� เป็็ นนัักวิิเคราะห์์และพนัักงานสืืบสวนด้้ าน
สิิทธิิมนุุษยชนจีีน ตีีพิิมพ์์การสอบสวนและรายงานที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้ �นเมื่่�อ
10 ปีี ก่่อนในฉบัับปรัังปรุุงเกืือบ 700 หน้้ า
โดยรายงานฉบัับล่า่ สุุด ซึ่่ง� มีีชื่่�อว่่า“การเก็็บเกี่่�ยวนอง
เลืือด/การสัังหารอย่่างทารุุ ณ” เป็็ นการตรวจสอบโครง
การการปลููกถ่่ายของโรงพยาบาลหลายร้้อยแห่่งใน

มาที่่�นี่่�ใช้้ เวลาเพีียงสองชั่่�วโมง” พยาบาลคนเดิิมกล่่าว โดยราย
งานว่่าตัับมีีราคาอยู่่�ที่่� 130,000 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.9
ล้้ านบาท)ตามรายงา นของหนัังสืือพิิมพ์์ ดิิ เอพเพิิ กไทมส์์ ซึ่่ง� ก่่อตั้้�ง
โดยผู้้�ฝึึกปฏิิบัติั ิฝ่่าหลุุนกงชาวอเมริิ กันั เชื้้ �อสายจีีน
ความคลางแคลงใจและการตรวจสอบอย่่างละเอีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น ซึ่่ง�
เกี่่ย� วข้้ องกัับธุรุ กิิจการปลููกถ่่ายอวััยวะ กระตุ้้�นให้้ พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี
สร้้ างระบบการกระจายอวััยวะแห่่งชาติิขึ้้ �นใน พ.ศ. 2556 ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ทางการแพทย์์สงสััยมานานแล้้ วว่่าอวััยวะมากมายที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการ
ปลููกถ่่ายในจีีนอาจมาจากนัักโทษทางการเมืือง เช่่น ผู้้�ฝึึกปฏิิบัติั ฝ่ิ ่ า
หลุุนกงซึ่่ง� เป็็ นการเคลื่่�อนไหวทางจิิตวิญ
ิ ญาณต้้ องห้้ ามชาวมุุสลิมิ อุุย
กููร์์ ชาวพุุทธในทิิเบต ชาวคริิสต์ใ์ ต้้ ดินิ และผู้้�ที่่เ� ห็็นต่่างคนอื่่น� ๆ
ซึ่่ง� เคยได้้ รัับการทดสอบทางการแพทย์์ขณะถููกคุุมขััง และนำำ�อวััยวะ
ของคนเหล่่า นั้้�นออกไปโดยไม่่ได้้ รัับการยิินยอม
คณะตุุลาการอิิสระเพื่่�อไต่่สวนการผ่่าตััดอวััยวะโดยไม่่ได้้ รัับการ
ยิินยอมจากนัักโทษทางความคิิดในจีีนได้้ ตั้้ �งคำำ�ถามที่่�เจาะจงจากหลััก
ฐาน ของการบัังคัับตัดั อวััยวะจากนัักโทษทางความคิิดอย่่างเป็็ นระบบ
และไม่่ได้้ รัับการยิินยอม ซึ่่ง� แพร่่หลายในสาธารณรััฐประชาชนจีีน คณะ
ตุุลาการที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในอัังกฤษคณะนี้้ � ได้้ เชิิญทางการจีีนหลายครั้้�งให้้ มาปรา
กฏตััวต่่อหน้้ าคณะตุุลาการเพื่่�อตอบคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับระบบการบริิจาค
อวััยวะของจีีน แต่่ข้้อเรีียกร้้องของคณะตุุลาการยัังคงไม่่ได้้ รัับคำ�ต
ำ อบ
พรรคคอมมิิวนิิสต์จี์ นี ยัังคงปฏิิเสธข้้ อกล่่าวหาอย่่างต่่อเนื่่�องว่่า
เจ้้ าหน้้ าที่่�ของตนผ่่าตััดอวััยวะไปโดยไม่่ได้้ รับั การยิินยอม และเมื่่�อเดืือน

จีีน รายงานของสื่่�อต่่าง ๆ โฆษณาชวนเชื่่�ออย่่าง
เป็็ นทางการวารสารทางการแพทย์์ และสื่่�ออื่่�น ๆ การวิิ
จััยดัังกล่่าวได้้ เผยให้้ เห็็นข้้ อมููลที่่�พิิสูจน์
ู ์แล้้ วว่่า ทางการจีีน
ทำำ�การปลููกถ่่ายอวััยวะกว่่า 60,000 ถึึง 100,000 ครั้้�งต่่อปีี ซึ่่ง�
ขััดแย้้ งกัับคำำ�กล่่าวอ้้ างอย่่างเป็็ นทางการของรััฐบาลว่่าทำำ�การ
ปลููกถ่่ายเพีียง 10,000 ครั้้�งเท่่านั้้�น และทำำ�ให้้ เกิิดความสงสััยว่่า
ศููนย์์กระจายอวััยวะที่่�ปรัับใหม่่ของจีีนได้้ ชะลอการปฏิิบัติั ิการที่่�น่่า
รัังเกีียจของตน
รายงานเรื่่� อง “การเก็็บเกี่่�ยวนองเลืือด” ระบุุว่า่ “ข้้ อเท็็จจริิงที่่�ว่า่
หลัักฐานที่่�เราได้้ ตรวจสอบในปัั จจุบัุ นั แสดงให้้ เห็็นปริิ มาณของการ
ปลููกถ่่ายมากกว่่าที่่�รััฐบาลจีีนยืืนยััน ชี้้ �ให้้ เห็็นถึึงความขััดแย้้ งระหว่่าง
ปริิ มาณการปลููกถ่่ายกัับแหล่่งที่่�มาที่่�รััฐบาลจีีนระบุุมากกว่่าที่่�เราคาด
การณ์์ว่า่ มีีอยู่่�ก่่อนหน้้ านี้้ � ซึ่่ง� ความขััดแย้้ งที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นนั้้�นนำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุป
ว่่า มีีการสัังหารผู้้�ฝึึกปฏิิบัติั ิฝ่่าหลุุนกงเพื่่�อนำำ�อวััยวะไปใช้้ มากกว่่าที่่�
เราประมาณการณ์์ไว้้ ในครั้้�งแรกมากทีีเดีียว” “แม้้ กระทั่่�งปริิ มาณของ
การปลููกถ่่ายที่่�รััฐบาลจีีนได้้ ยืืนยัันไว้้ ในอดีีตยังั มีีความขััดแย้้ งอย่่าง
มาก ระหว่่างจำำ�นวนการปลููกถ่่ายกัับจำำ�นวนแหล่่งที่่�มาที่่�รััฐบาลจีีน
ระบุุว่า่ มาจากนัักโทษที่่�ถูกู ตััดสิินประหารชีีวิิตและผู้้�บริิ จาคที่่�สมัคั ร
ใจ ความขััดแย้้ งนี้้ �เป็็ นเหตุุผลหนึ่่ง� ในหลายเหตุุผลที่่�นำำ�เราไปสู่่�ข้้อสรุุป
ว่่า ในอดีีต กลุ่่�มคนข้้ างต้้ นเคยเป็็ นแหล่่งที่่�มาของอวััยวะเพื่่�อการปลููก
ถ่่ายมาก มายและเป็็ นส่่วนใหญ่่อย่่างแท้้ จริิง”
นายมาทััส นายคีีลเกอร์์ และนายกััทมานน์์ ใช้้ คำำ�ที่่�สะดุุดหููอย่่าง
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งานด้้านการส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนไม่่ใช่่ เพีียง หรืือแม้้กระทั่่�งงาน
ของรััฐบาลฝ่่ ายเดีียวเป็็นหลััก หากแต่่เป็็นงานของบุุ คคลในทุุก ๆ ที่่� ซึ่�่ งสิิทธิิ
มนุุษยชนเป็็นของคนเหล่่านั้้�น"
— นายเดวิิด มาทััส นายเดวิิด คีีลเกอร์์ และนายอีีธาน กััทมานน์์ ผู้้�เขีียน "การเก็็บเกี่่�ยวนองเลืือด/การสัังหารอย่่างทารุุ ณ"

“การบัังคัับตัดั อวััยวะ” ซึ่่ง� หมายถึึงการกระทำำ�ผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การผ่่าตััดอวััยวะจากบุุคคลที่่�เสีียชีีวิิตหรืื อมีีชีีวิิตอยู่่� โดยไม่่ได้้ รัับการ
ยิินยอมจากบุุคคลดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม บรรทััดฐานระหว่่างประเทศนั้้�นมีีอยู่่�จริิ ง
องค์์การอนามััยโลกเผยแพร่่ “หลัักปฏิิบัติั ใิ นการปลููกถ่่ายเซลล์์
เนื้้ �อเยื่่�อ และอวััยวะของมนุุษย์์” ซึ่่ง� ชี้้ �แจงถึึงมาตรฐานสากลในการ
ปลููกถ่่ายอวััยวะ หลัักการนี้้ �ได้้ รัับการรัับรองเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ.
2553 โดยรัักษาประเด็็นสำำ�คัญ
ั ของฉบัับ พ.ศ. 2534 ไว้้ พร้้อมกัับรวม
บทบััญญััติใิ หม่่ในการตอบสนองต่่อค่่านิิยมการปลููกถ่่ายอวััยวะใน
ปัั จจุบัุ นั เข้้ ามา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการปกป้้องผู้้�บริิ จาคที่่�ยังั มีีชีีวิิตอยู่่�
และการใช้้ เซลล์์และเนื้้ �อเยื่่�อของมนุุษย์์เพิ่่�มขึ้้ �น
หลัักปฏิิบัติั ิข้้อที่่� 1 ขององค์์การอนามััยโลก กำำ�หนดให้้ มีีการยิิน
ยอมจากผู้้�บริิ จาคอวััยวะให้้ นำำ�อวััยวะออกจากร่่างกายเพื่่�อวััตถุปุ ระ
สงค์์ในการปลููกถ่่าย หลัักปฏิิบัติั ข้ิ ้ อที่่� 10 กำำ�หนดให้้ มีกี ารสืืบทวนแหล่่ง
ที่่�มาของอวััยวะที่่�ปลููกถ่่าย หลัักปฏิิบัติั ิข้้อที่่� 11 กำำ�หนดว่่ากิิจกรรม
การบริิ จาคต้้ องโปร่่งใสและเปิิ ดให้้ ตรวจสอบข้้ อเท็็จจริิง
“งานด้้ านการส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนไม่่ใช่่เพีียง หรืือแม้้
กระทั่่�งงานของรััฐบาลฝ่่ายเดีียวเป็็ นหลััก หากแต่่เป็็ นงาน ของบุุคคล
ในทุุก ๆ ที่่� ซึ่่ง� สิิทธิิมนุุษยชนเป็็ นของคนเหล่่านั้้�น การสัังหารผู้้�บริิสุทุ ธิ์์�
ในจีีนเพื่่�อนำำ�อวััยวะไปใช้้ เป็็ นเรื่่�องโหดร้้าย ซึ่่ง� เราทุุกคนต้้ องเป็็ นกัังวล”
นายมาทััส นายคีีลเกอร์์ และนายกััทมานน์์เขีียน
ในงานวิิจัยั ดัังกล่่าว นัักวิิจัยั ทั้้�งสามระบุุถึึงผู้้�รัับการปลููกถ่่ายซึ่่�
งมาทราบในภายหลัังว่่าผู้้�บริิ จาคของตนเสีียชีีวิิตระหว่่างขั้้�นตอน
การนำำ�อวััยวะออก และแสดงอาการตกใจเกี่่�ยวกัับความโหดร้้ายของ
การบัังคัับตัดั อวััยวะ “ฉัันตกตะลึึงเมื่่�อได้้ ยิินถึึงแหล่่งที่่�มาของอวััยวะ
ต่่าง ๆ ฉัันเสีียใจมากที่่�ตัวั เองมีีส่ว่ นร่่วมในเรื่่� องโหดร้้ายนั้้�น” นางจ้้ วง
โร่่วโหร่่ว ชาวไต้้ หวััน ผู้้�ได้้ รัับการปลููกถ่่ายไตใหม่่ในจีีนกล่่าวใน
สารคดีี การบัังคัับตััดอวััยวะมนุุษย์์ ตามรายงานของ ดิิ เอพเพิิ กไทมส์์
“ฉัันอยากจะเล่่าเรื่่� องราวของฉัันให้้ คนอื่่�นได้้ รัับรู้้� ”
นายโฮกามููระ เค็็นอิิชิิโระ ผู้้�ป่่วยชาวญี่่�ปุ่่� น ตกใจเมื่่�อได้้ รู้้�ว่า่ การ
ได้้ รัับไตใหม่่เป็็ นเรื่่� องง่่ายเพีียงใด สิิบวันั หลัังจากที่่�พูดู คุุยกัับนายหน้้ า
ชาวญี่่�ปุ่่� นในจีีน นายโฮกามููระก็็เข้้ ารัับการผ่่าตััดที่่�เมืืองเซี่่�ยงไฮ้้ กับั
แพทย์์ที่่�เพิ่่�งตรวจร่่างกายของตนในขั้้�นตอนเมื่่�อช่่วงเช้้ า
“เป็็ นขั้้�นตอนที่่�รวดเร็็วมากจนผมกลััว” นายโฮกามููระกล่่าว
ตามรายงานของ ดิิ เอพเพิิ กไทมส์์
ค่่าใช้้ จ่า่ ยในการปลููกถ่่ายไตของนายโฮกามููระ อยู่่�ที่่� 80,000
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.4 ล้้ านบาท)
บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้� คนเดิินทางไปยัังจีีนเป็็ นกลุ่่�มเพื่่�อรัับการปลููกถ่่าย
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นายเดวิิด มาทััส ผู้้�ร่่ วมเขีียนรายงานเกี่่ย� วกัับการบัังคัับตััดอวััยวะในจีีน กล่่าวเกี่่ย� ว
กัับงานวิิจัยั ของตััวเองในการประชุุมที่่�ฮ่่ องกง เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

อวััยวะ เช่่น เมื่่�อ พ.ศ. 2544 นายหน้้ ารายหนึ่่ง� เตรีี ยมการให้้ ผู้้�ป่่วย
เก้้ ารายจากเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เดิินทางไปยัังโรงพยาบาลไท่่
ผิิงเพื่่�อรัับขั้้ �นตอนการปลููกถ่่าย โดยแพทย์์ทำำ�การปลููกถ่่ายอวััยวะให้้
กัับผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดเก้้ ารายเสร็็จภายในสองวััน ตามที่่�ระบุุในรายงาน
“การเก็็บเกี่่�ยวนองเลืือด/การสัังหารอย่่างทารุุณ”
ในอีีกกรณีี ผู้้�ป่่วยเจ็็ดรายเดิินทางจากฮ่่องกงไปยัังจีีนเพื่่�อปลููก
ถ่่ายไต แพทย์์ลงมืือปลููกถ่่ายให้้ ผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดภายในวัันเดีียวและให้้ ผู้้�
ป่่ วยกลัับบ้้านหลัังจากนั้้�นหนึ่่ง� สััปดาห์์ตามที่่�รายงานระบุุ
“เมื่่�อคำำ�นึึงถึึงปริิ มาณของการปลููกถ่่าย โรงพยาบาลแต่่ละแห่่ง
แพทย์์แต่่ละคนในจีีน นัับว่า่ เป็็ นภารกิิจที่่�ใหญ่่โตทีีเดีียว มีีโรงพยา
บาลเกืือบเก้้ าร้้อยแห่่งและบุุคลากรทางการแพทย์์ระหว่่างเก้้ าพััน
ถึึงหนึ่่ง� หมื่่�นคนที่่�มีีส่ว่ นร่่วมในการปลููกถ่่าย นอกจากนี้้ � การปกปิิ ดไม่่
ได้้ เป็็ นปรากฏการณ์์โดยรวมระดัับชาติิของจีีนเท่่านั้้�น แต่่กลัับ
เกิิดขึ้้ �นในระดัับแพทย์์และโรงพยาบาลด้้ วย” นายมาทััส นายคีีลเกอร์์
และนายกััทมานน์์ระบุุ “อย่่างไรก็็ตาม มีีภารกิิจหนึ่่ง� ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้ ทราบตััวเลขจำำ�นวนการปลููกถ่่ายที่่�แท้้ จริิง”
หลายประเทศได้้ ทำำ�การไต่่สวนเกี่่�ยวกัับการบัังคัับตัดั อวััยวะของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน สเปน อิิตาลีี และอิิสราเอลเป็็ นหนึ่่ง� ในประเทศ
ที่่�สั่่ง� ห้้ ามพลเมืืองของตนเดิินทางไปต่่างประเทศเพื่่�อปลููกถ่่ายอวััยวะ
การที่่�จีีนไม่่มีีคำำ�ตอบอย่่างเป็็ นทางการหรืื อไม่่ได้้ แสดงหลัักฐาน
ใด ๆ เพื่่�อปฏิิเสธถึึงเรื่่� องดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ คณะตุุลาการอิิสระเพื่่�อไต่่
สวนการผ่่าตััดอวััยวะโดยไม่่ได้้ รัับการยิินยอมจากนัักโทษทางความ

คิิดในจีีน ออกคำำ�พิิพากษาระหว่่างคดีีต่อ่ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
โดยประณามรััฐบาลจีีนเกี่่�ยวกัับการผ่่าตััดอวััยวะอย่่างผิิดกฎหมาย
จากบััญชีีและ รายงานของพยานที่่�ได้้ รัับการตรวจสอบแล้้ ว
ข้้ อความจากคำำ�พิิพากษาระหว่่างคดีีที่่�ตีีพิิมพ์์โดยคณะตุุลาการ
เมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2561 ระบุุว่า่ “สมาชิิกของคณะตุุลาการทั้้�ง
หมดมีีความมั่่�นใจอย่่างเป็็ นเอกฉัันท์์และแน่่นอนว่่าปราศจากข้้ อสง
สััย ว่่าในจีีนมีีการฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับการผ่่าตััดอวััยวะโดยไม่่ได้้ รัับการ
ยิินยอมจากนัักโทษทางความคิิดมาเป็็ นระยะเวลานานแล้้ ว โดยมีีผู้้�
เคราะห์์ร้้ายจำำ�นวนมากเข้้ ามาเกี่่�ยวข้้ อง” โดยคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุดุ
คาดว่่าจะออกในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562
“เราจะแจกแจงรายละเอีียดข้้ อค้้ นพบในคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุดุ ว่่า
การฟ้้องร้้องนี้้ �เป็็ นอาชญากรรมระหว่่างประเทศหรืื อไม่่ ซึ่่ง� หากเป็็ น
แล้้ วผู้้�ใดเป็็ นผู้้�กระทำำ� รวมทั้้�งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระยะเวลาและจำำ�
นวนผู้้�เคราะห์์ร้้าย คำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุดุ นี้้ �จะได้้ มาจากการวิิเคราะห์์
หลัักฐานที่่�มีีอยู่่�และหลัักฐานอื่่�น ๆ ที่่�ยังั รอการเปิิ ดเผยและคำำ�ปรึึกษา
ด้้ านกฎหมายที่่�ยังั รอการได้้ มา” ตามที่่�ระบุุในคำำ�พิิพากษาระหว่่างคดีี
“แต่่ขอย้ำำ ��ว่่า หลัักฐานที่่�ได้้ รัับในปัั จจุบัุ นั ปราศจากข้้ อสงสััยว่่าการบััง
คัับตัดั อวััยวะเกิิดขึ้้ �นในระดัับที่่�เป็็ นรููปธรรม โดยการสนัับสนุนุ จากรััฐ
หรืื อได้้ รัับอนุุมัติั ิจากภาคองค์์กรและบุุคคล”
คณะตุุลาการเน้้ นย้ำำ ��ว่่าข้้ อสรุุปที่่�กล่่าวมาเกิิดจากหลัักฐาน
หากมีีหลัักฐานในภายหลัังจากแพทย์์ นัักวิิชาการหรืื อเจ้้ าหน้้ าที่่�รััฐ
บาลจีีน คณะตุุลาการกล่่าวว่่าหลัักฐานดัังกล่่าวจะมีีน้ำำ ��หนัักเทีียบเท่่า
กัับหลัักฐานอื่่�น ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในการพิิจารณาคดีีระหว่่างการไต่่สวนปกติิ
“เราต้้ องคำำ�นึึงด้้ วยว่่าบััญชีีที่่�ซ้ำำ ��กัันในรายงานการบัังคัับตัดั

สมาชิิกฝ่่ าหลุุนกงสาธิิตกระบวนการบัังคัับตััดอวััยวะ ขณะทำำ�การประท้้วงข้้อกล่่าวหาที่่�พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีนี ฟ้้ องร้้อง ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

อวััยวะในจีีน แม้้ กระทั่่�งรายงานที่่�แตะประเด็็นที่่�อาจผิิดกฎหมาย
เท่่าที่่�ทราบจนถึึงตอนนี้้ � ไม่่มีีผลกระทบใด ๆ หรืื อไม่่มีีผลกระทบมาก
ต่่อการฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับการปลููกถ่่ายในจีีน” คณะตุุลาการกล่่าว
“เป็็ นไปได้้ ว่า่ ข้้ อค้้ นพบที่่�ชัดั เจน และแน่่นอนโดยปราศจากข้้ อสงสััย
ที่่�เราจััดทำำ�เกี่่�ยวกัับการบัังคัับตัดั อวััยวะโดยไม่่ได้้ รัับการยิินยอม
แม้้ จะไม่่ใช่่ด้้วยตััวข้้ อค้้ นพบเอง และในขั้้�นตอนนี้้ �ที่่�เป็็ นข้้ อค้้ นพบ
ความรัับผิิดทางอาชญากรรมระหว่่างประเทศ จะส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่่อจีีนหรืื อต่่อผู้้�ที่่�จีีนมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ เมื่่�อตระหนัักถึึงคำำ�
พิิพากษาหรืื อการ ฟ้้องร้้องอื่่�น ๆ ในจีีนเกี่่�ยวกัับการบัังคัับตัดั อวััยวะ
โดยไม่่ได้้ รัับการยิินยอม ผู้้�คนเหล่่านั้้�นควรทบทวนการสนัับสนุนุ
ต่่าง ๆ ที่่�ตนมอบให้้ โดยการมีีส่ว่ นร่่วมกัับจีีน”
ในขณะเดีียวกััน ผู้้�เขีียนรายงานเรื่่�อง “การเก็็บเกี่่ย� วนองเลืือด/
การสัังหารอย่่างทารุุณ” ก็็มีคี วามพยายามอีีกประการหนึ่่ง� ที่่�จะทำำ�
ให้้ การฟ้้องร้้องจีีนซึ่่ง� ครั้้�งหนึ่่ง� เคยเป็็ นความลัับได้้ รัับการเปิิ ดเผย
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยขอให้้ ผู้้� ใดก็็ตามที่่�มีคี วามรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับ
เทคนิิคการบัังคัับตัดั อวััยวะของจีีนแบ่่งปัั นข้้ อมููลนั้้�นโดยไม่่ต้้อง
เปิิ ดเผยชื่่�อหากจำำ�เป็็ น โดยติิดต่่อกัับ ChinaOrganHarvest.org
ทั้้�งเป็็ นภาษาจีีนและอัังกฤษ ในหััวข้้ อ แพทย์์ที่่�ต่อ่ ต้้ านการบัังคัับ
ตััดอวััยวะโดยไม่่ได้้ รัับการยิินยอม หรืื อ EndOrganPillaging.org
เป็็ นภาษาอัังกฤษ o
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สาธารณรััฐประชาชนจีีนเปิิดตััวเสวหลง 2 ซึ่่�งเป็็นเรืือฝ่่าน้ำำ�� แข็็งขั้้�วโลก
ที่่ต่� ่ อขึ้้�นในประเทศเป็็นครั้้�งแรก ที่่อู่� �ต่่ ่ อเรืือในเซี่่�ยงไฮ้้ เมื่่อ� เดืือนกัันยายน
พ.ศ. 2561 รอยเตอร์์
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สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนกำำ�ลััง
เดิิมพัันการอ้้าง
สิิทธิ์์�อัันมิิชอบต่่อ
ภููมิิภาคขั้ว้� โลก
น.อ. โจเซฟ เอ. มุุสซาเชีีย จููเนีียร์์
กองทััพอากาศสหรััฐฯ

ภููมิิภาคอาร์์ กติิกกลายเป็็ นพื้้ �นสำำ�คัญ
ั ที่่�ได้้
รัับความสนใจจากทั่่�วโลก การค้้ นหาเส้้ น
ทางที่่�สั้้ �นกว่่าจากแอตแลนติิกไปยัังเอเชีีย
เป็็ นความใฝ่่ฝัั นและการแสวงหาอำำ�นาจ
ทางทะเลมาหลายศตวรรษ น้ำำ ��แข็็งอาร์์ ติิ
กที่่�ละลายลงเพิ่่�มความเป็็ นไปได้้ ในการ
ประหยััดเวลาเดิินเรืื อหลายวััน และหลาย
พัันกิิโลเมตรระหว่่างกลุ่่�มการค้้ ารายใหญ่่
น้ำำ �� แข็็งที่่�ลดลง ส่่งผลให้้ ปริิ มาณการจรา
จรทางทะเลในภููมิิภาคแห่่งนี้้ �เพิ่่�มขึ้้ �น และ
มีีโอกาสจะเปิิ ดเส้้ นทางข้้ ามอาร์์ กติิกสอง
เส้้ นทาง คืือเส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือ
และเส้้ นทางเดิินเรืื อทางตะวัันตกเฉีียง
เหนืือ การเพิ่่�มขึ้้ �นของการขนส่่งนี้้ �มีีโอกาส
สร้้ างความขััดแย้้ งที่่�เป็็ นไปได้้ ระหว่่างประ
เทศต่่าง ๆ
เส้้ นทางเดิินเรืื อทางตะวัันตกเฉีียง
เหนืืออาจไม่่มั่่น� คง ดัังนั้้�น จึึงไม่่ใช่่ตัวั
เลืือกที่่�ใช้้ การได้้ สำำ�หรัับการขนส่่งเชิิง
พาณิิชย์์ผ่า่ นภููมิภิ าคอาร์์ กติิก ซึ่่ง� ได้้ รัับ
การนิิยามว่่าเป็็ นพื้้ �นที่่�ภายในวงกลม
อาร์์ กติิก ประมาณเส้้ นละติิจูดู ที่่� 66.5
องศาเหนืือของเส้้ นศููนย์์สูตู ร ภููมิิภาค
อาร์์ กติิกประกอบด้้ วยแอ่่งมหาสมุุทร
อาร์์ กติิกและส่่วนเหนืือของนอร์์ เวย์์
สวีีเดน ฟิิ นแลนด์์ รััสเซีีย แคนาดา
กรีี นแลนด์์และรััฐอะแลสกาของสหรััฐ
อเมริิ กา เส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือ
น้ำำ ��แข็็งน้้ อยกว่่าเส้้ นทางเดิินเรืื อทางตะวััน
ตกเฉีียงเหนืือมาก และรััสเซีียได้้ เดิินเรืื อ
ในน่่านน้ำำ ��เหล่่านี้้ �มาตั้้�งแต่่ช่ว่ งทศวรรษ
1930 (พ.ศ. 2473 - 2482) เส้้ นทางเดิิน
เรืื อในทะเลเหนืือจะล่่องไปตามชายฝั่่�งรััส
เซีีย ดัังนั้้�น รััสเซีียจึึงอ้้ างว่่า เส้้ นทางเดิิน
เรืื อในทะเลเหนืือเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของน่่าน
น้ำำ ��ในอาณาเขตของรััสเซีีย รััสเซีียนิิยาม
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เส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือว่่าเป็็ น “น่่านน้ำำ ��สายประวััติศิ าสตร์์ ” หรืื
อน่่านน้ำำ ��ซึ่่ง� รััฐได้้ ใช้้ อำำ�นาจอธิิปไตยในอดีีต เมื่่�อ พ.ศ. 2507 และ พ.ศ.
2529 สหรััฐอเมริิ กาส่่งเรืื อสำำ�รวจไปตามเส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือ
อัันเป็็ นการกระทำำ�ที่่�ได้้ รัับอนุุญาตภายใต้้ กฎหมายทางทะเลซึ่่ง� เป็็ นที่่�
ยอมรัับในระดัับสากล และเรืื อสหรััฐฯ ถููกกองทััพเรืื อโซเวีียตแล่่นขวาง
เส้้ นทางข้้ างหน้้ า ตามรายงานการวิิเคราะห์์ของวิิทยาลััยการทััพอากาศ
สหรััฐฯ เมื่่�อ พ.ศ. 2555
ภััยคุุกคามดัังกล่่าวต่่อสิ่่�งที่่�เรีี ยกว่่าประชาคมโลกเป็็ นข้้ อกัังวล
หลััก สำำ�หรัับหลายประเทศที่่�ไม่่ใช่่แค่่ในเขตอาร์์ กติิกเท่่านั้้�น แต่่กับทุ
ั กุ
ประเทศที่่�ต้้องการใช้้ สิทิ ธิิในการเดิินเรืื อและดำำ�เนิินการในน่่านน้ำำ ��สา
กลซึ่่ง� ปราศจากการบีีบบัังคัับ เมื่่�อ พ.ศ. 2559 ในเอกสารสภาพแวดล้้ อม
การปฏิิบัติั กิ ารร่่วม พ.ศ. 2578 เสนาธิิการร่่วมกองทััพบกสหรััฐฯ ระบุุ
ว่่าประชาคมโลกที่่�เปิิ ดกว้้ างและเข้้ าถึึงได้้ เป็็ นเสาหลัักของเศรษฐกิิจ
ระหว่่างประเทศในปัั จจุบัุ นั และส่่งเสริิ มอำำ�นาจของรััฐซึ่่ง� ใช้้ น่า่ นน้ำำ ��ดััง
กล่่าวในการดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ การขนส่่ง การศึึกษาทางวิิทยา
ศาสตร์์ หรืื อการเฝ้้าระวัังทางทหาร และการรัักษาบทบาทเอกสาร
ฉบัับนี้้ �คาดการณ์์ว่า่ ใน พ.ศ.2578 ประเทศต่่าง ๆ จะค้้ นพบว่่ามีีการ
ท้้ าทายในส่่วนต่่าง ๆ ของประชาคมโลก เนื่่�องจากรััฐและผู้้�มีีบทบาทที่่�
ไม่่ใช่่รััฐบางรายอ้้ างกฎและบรรทััดฐานของตนภายในน่่านน้ำำ ��เหล่่านั้้�น
โดยเฉพาะบางรััฐที่่�คาดว่่าจะเริ่่� มบัังคัับใช้้ การตีีความพฤติิกรรมที่่�ยอม
รัับได้้ ในพื้้ �นที่่�ร่่วมทางอากาศและทางทะเลของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่่าง ยิ่่�งในช่่องแคบเชิิงยุุทธศาสตร์์ ทางทะเลที่่�อยู่่�ใกล้้ กันั เอกสาร
ดัังกล่่าวระบุุว่า่ น่่าหวาดกลััวว่่ารััฐเหล่่านี้้ �จะพยายามขยายอำำ�นาจ
ควบคุุมทางการปกครองเหนืือกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ โดยเปลี่่�ยน
เป็็ นพื้้ �นที่่�ไหล่่ทวีีป และเขตเศรษฐกิิจพิิเศษของตน โดยมีียุทุ โธปกรณ์์
เพื่่�อปราบปรามศััตรููทางทะเลที่่�มีีศักั ยภาพและมีีจำำ�นวนมากรวมทั้้�งขีีด
ความสามารถด้้ านการรบเป็็ นกำำ�ลังั หนุุน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีน
ช่่องแคบเบริิ งเป็็ นหนึ่่ง� ในแปดช่่องแคบทางทะเลสากล ไม่่ว่า่ เรืื อจะเดิิน
ทางผ่่านเส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือหรืื อเส้้ นทางเดิินเรืื อทางตะวัันตก
เฉีียงเหนืือ ทุุกลำำ�ต้้องแล่่นผ่่านจุุดยุุทธศาสตร์์ สำำ�คัญ
ั นี้้ � (ดููที่่�ภาพแทรก:
“น้ำำ ��แข็็งที่่�ละลายเปลี่่�ยนแปลงโลก”)
เสรีี ภาพของการเดิินเรืื อเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในการขนส่่งเชิิงพาณิิชย์์ การ
ใช้้ ประโยชน์์จากอาร์์ กติิกที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น โดยเฉพาะเส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเล
เหนืือในอนาคตอัันใกล้้ เป็็ นที่่�กังั วลและเป็็ นที่่�สนใจจากหลายประเทศ
เพราะอาจก่่อให้้ เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้ านการขนส่่ง การจััดส่่งสิินค้้ า
จากยุุโรปไปยัังเอเชีียผ่่านเส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือเร็็วกว่่าการใช้้
เส้้ นทางขนส่่งเดิิมถึึงร้้อยละ 40 ซึ่่ง� สามารถลดต้้ นทุุนเชื้้ �อเพลิิงได้้ มาก
และช่่วยให้้ สินิ ค้้ าเข้้ าถึึงตลาดได้้ โดยใช้้ เวลาเพีียงหนึ่่ง� ในสามจากปกติิ
ผู้้�ส่่งออกรายใหญ่่ของเอเชีียกำำ�ลังั มุ่่�งเป้้าไปที่่�ทางเหนืือ แต่่ไม่่มีี
ใครที่่�จะมีีความตั้้�งใจแรงกล้้ าไปมากกว่่าจีีน จีีนพึ่่ง� พาการขนส่่งระหว่่าง
ประเทศอย่่างมากสำำ�หรัับการพััฒนาเศรษฐกิิจ กว่่าร้้อยละ 46 ของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมในประเทศขึ้้ �นอยู่่�กัันการส่่งออก ตามรายงาน
พ.ศ. 2555 ในวารสารอิิ นเตอร์์ เนชั่่�นแนลแอฟแฟร์์ เจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ
และนัักวิิชาการหลายรายสงสััยว่่า ผลประโยชน์์ของจีีนที่่�มีีต่อ่ อาร์์ กติิก
คืือการใช้้ อิิทธิิพลเพื่่�อเพิ่่�มอำำ�นาจในภููมิิภาค ผ่่านความร่่วมมืือกัับประ
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เทศในอาร์์ กติิกและการมีีบทบาทในภููมิิภาคดัังกล่่าว ซึ่่ง� ไม่่เพีียง
มีีผลประ โยชน์์ในทางเศรษฐกิิจ แต่่ยังั รวมถึึงด้้ านความมั่่�งคงด้้ วย
จีีนได้้ ดำำ�เนิินการเชิิงรุุกเพื่่�อสร้้ างความสััมพัันธ์์เชิิงยุุทธศาสตร์์
ในภููมิิภาคนี้้ �ผ่่านความพยายามเชิิงพาณิิชย์์ในการยกระดัับผล
ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ และยัังสร้้ างการมีีบทบาทในภููมิิภาคดัังที่่�
คณะกรรมการที่่�ปรึึกษาด้้ านความมั่่�นคงระหว่่างประเทศระบุุไว้้ ใน
“รายงานเกี่่�ยวกัับนโยบายอาร์์ กติิก” พ. ศ. 2559 ประเทศที่่�จีีนประสบ
ความสำำ�เร็็ จในการสร้้ างความสััมพัันธ์์ด้้วยมากที่่�สุดุ คืือไอซ์์แลนด์์
ซึ่่ง� เป็็ น สมาชิิกองค์์การนาโตและสหภาพยุุโรป จีีนมีีบทบาททางการทููต
อย่่างมากในไอซ์์แลนด์์และมีีสถานเอกอััครราชทููตที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในเมืือง
หลวงเรคยาวิิก บทบาทนี้้ �ช่่วยให้้ จีีนทำำ�ข้้อตกลงการค้้ าเสรีี กับั ไอซ์์แลนด์์
ซึ่่ง� เป็็ นครั้้�งแรกระหว่่างจีีนกัับประเทศในยุุโรป ตามรายงาน พ.ศ. 2558
ใน โพลาร์์เรคคอร์์ ด ซึ่่ง� เป็็ นวารสารวิิชาการแบบพิิชญพิิจารณ์์
ในช่่วงทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) จีีนเริ่่� มดำำ�เนิิน
การวิิจัยั อาร์์ กติิก ใน พ.ศ. 2547 จีีนจััดตั้้�งสถานีีวิิจัยั ถาวรที่่�นีีย์์อเลซุุนใน
หมู่่�เกาะสวาลบาร์์ ดของนอร์์ เวย์์ จีีนพยายามรัักษาฐานที่่�มั่่น� นี้้ �ให้้ มั่่น� คงโ
ดยเสนอให้้ มหาเศรษฐีี จีีนซื้้ �อที่่�ดินิ 218 ตารางกิิโลเมตรในสวาลบาร์์ ด
รััฐบาลนอร์์ เวย์์มองว่่านี่่�เป็็ นการเคลื่่�อนไหวเชิิงยุุทธศาสตร์์ ของจีีน
และหยุุดการดำำ�เนิินการนี้้ �โดยการซื้้ �อทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวเพื่่�อเข้้ า
ควบคุุมการพััฒนาในพื้้ �นที่่�ยุทุ ธศาสตร์์ สำำ�คัญ
ั แห่่งนี้้ �อย่่างเต็็มที่่�
ตามรายงานของหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ เดอะบาเรนท์์ ออปเซอเวอร์์
เมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2559
จีีนเสนอตััวเป็็ นสมาชิิกถาวรของสภาอาร์์ กติิกและอ้้ างว่่าตนเป็็ น
“รััฐใกล้้ อาร์์ กติิก” เมื่่�อประมาณ พ.ศ. 2536 จีีนได้้ ซื้้ �อเรืื อฝ่่าน้ำำ ��แข็็งเสวี่่�ย
หลง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ จีีนมีีความสามารถในการปฏิิบัติั กิ ารในอาร์์ กติิกสููง และใน
พ.ศ. 2559 จีีนได้้ สร้้างและเปิิ ดตััวห่่ายปิิ ง 722 เรืื อฝ่่าน้ำำ ��แข็็งลำำ�ที่่�สอง
ที่่�มีีขีีดความสามารถให้้ เฮลิิคอปเตอร์์ ลงจอดได้้ ในเดืือนกัันยายน พ.ศ.
2561 จีีนเปิิ ดตััวเรืื อฝ่่าน้ำำ ��แข็็งเสวี่่�ยหลง 2 ลำำ�แรกที่่�ต่อ่ ขึ้้ �นในประเทศใน
อู่่�ต่อ่ เรืื อที่่�เซี่่�ยงไฮ้้ ในขณะเดีียวกััน จีีนได้้ มอบหมายให้้ ห่า่ ยปิิ ง 722 ประ
จำำ�การที่่�กองเรืื อเหนืือของกองทััพเรืื อจีีนด้้ วย ตามรายงานของนิิตยสาร
ป็็ อปปููลาร์์แมคคานิิ กส์์ ซึ่่ง� สอดคล้้ องกัับยุทุ ธศาสตร์์ ของจีีนที่่�ระบุุ
ไว้้ ในสมุุดปกขาวของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ในการเปลี่่�ยน
จากการป้้องกัันชายฝั่่�งเป็็ นการป้้องกัันโพ้้ นทะเล ใน พ.ศ. 2553
พลเรืื อตรีี ชาวจีีนนายหนึ่่ง� กล่่าวว่่า “ด้้ วยผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ
ของประเทศที่่�ขยายตััวขึ้้ �น กองทััพเรืื อจึึงต้้ องการปกป้้องเส้้ นทางการ
คมนาคมของประเทศและความปลอดภััยของเส้้ นทางเดิินเรืื อทางทะ
เลที่่�สำำ�คัญ
ั ของเราให้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น” จากรายงานในฤดููใบไม้้ ผลิิ พ.ศ. 2556
ใน นาวััลวอร์์ คอลเลจรีีวิิว ยุุทธศาสตร์์ อาร์์ กติิกของจีีนเน้้ นความร่่วมมืือ
มากกว่่าการเผชิิญหน้้ าเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงมาตรการตอบโต้้ จากรััฐชายฝั่่�ง
อาร์์ กติิก อย่่างไรก็็ตาม ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2553 พล.ร.ต. หยิ่่�น จััว
ชาวจีีนประกาศว่่า “อาร์์ กติิกเป็็ นของผู้้�คนทั่่�วโลก และไม่่มีีประเทศใดมีี
อำำ�นาจอธิิปไตยเหนืืออาร์์ กติิก” นี่่�เป็็ นการบอกใบ้้ ให้้ ประเทศชายฝั่่�งอาร์์
กติิกรู้้�ว่า่ ไม่่ควรพยายามที่่�จะปิิ ดกั้้�นเส้้ นทางทางทะเลของอาร์์ กติิกไว้้
ความทะเยอทะยานของจีีน
ใน พ.ศ. 2558 กองทััพจีีนปรากฏตััวขึ้้ �นในอาร์์ กติิก จีีนได้้ แล่่นเรืื อของ
กองทััพเรืื อกองทััพปลดปล่่อยประชาชนจีีนจำำ�นวนห้้ าลำำ�ในทะเลเบ

จีีนสร้้างสถานีีวิจัิ ยั
(ภาพระหว่่างการก่่อสร้้างใน พ.ศ.
2559) ในคาร์์ โฮล ประเทศไอซ์์ แลนด์์
ในฐานะส่่วนหนึ่่�งของยุุทธศาสตร์์
การสร้้างบทบาทในอาร์์ กติิก
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
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เรืือตรวจการณ์์ ดัักลาส มัันโร ของหน่่ วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ แล่่ นผ่่ านธารน้ำำ�� แข็็งในอุุทยานแห่่ งชาติิเกลเซีียร์์ เบย์์ รััฐอะแลสกา
จ.ท. เทรนตััน เฮอร์์ ชีี/หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ

ริิ งเป็็ นครั้้�งแรกในประวััติศิ าสตร์์ และในระหว่่างการเยืือนอะแลสกา
ของนายบารััค โอบามา ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ คนก่่อนหน้้ า โดย
เรืื อดัังกล่่าวเข้้ าสู่่�น่่านน้ำำ ��อาณาเขตของสหรััฐฯ นอกชายฝั่่�งอะแลสกา
เข้้ ามาในระยะ 12 ไมล์์ทะเลจากแนวชายฝั่่�ง เรืื อของจีีนทำำ�การลาด
ตระเวนด้้ วยเสรีี ภาพในการเดิินเรืื อตามอนุุสัญ
ั ญาสหประชา
ชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทะเลสำำ�หรัับการเดิินเรืื อผ่่านโดยสุุจริิตใจ
ซึ่่ง� ไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องแจ้้ งเตืือนและ กองทััพปลดปล่่อยประชาชนจีีนก็็ไม่่
ได้้ แจ้้ งเตืือนให้้ รััฐชายฝั่่�งทราบ ตามรายงานของซีีเอ็็นเอ็็น
ซึ่่ง� เป็็ นสััญญาณที่่�ชัดั เจนต่่อสหรััฐฯ และประเทศชายฝั่่�งอาร์์ ก
ติิกทุุกประเทศว่่า จีีนสามารถและจะจััดตั้้�งกองทััพเพื่่�อปกป้้องเส้้ น
ทางทางทะเลอาร์์ กติิกและผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจของจีีน เรืื อ
ของจีีนอยู่่�ในบริิ เวณช่่องแคบเบริิ ง ซึ่่ง� เป็็ นช่่องทางที่่�ทำำ�ให้้ จีีนและ
ประเทศเอเชีียอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดเข้้ าถึึงอาร์์ กติิก จุุดบัังคัับทางทะเลนี้้ �เป็็ น
จุุดบรรจบของเส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือและเส้้ นทางเดิินเรืื อทาง
ตะวัันตกเฉีียงเหนืือ และเป็็ นจุุดผ่่านที่่�เรืื อขนส่่งพลัังงานและการค้้ าทั้้�ง
หมดต้้ องผ่่านเพื่่�อไปยัังอาร์์ กติิก การปรากฏบทบาทของจีีนแสดงให้้
เห็็นว่่าจีีนมีีความสามารถในการเข้้ าถึึงทางทะเลเพื่่�อปกป้้องพื้้ �นที่่�ดังั
กล่่าว ด้้ วยกองทััพ
สหรััฐฯ ไม่่มีีบทบาททางทหารที่่�สำำ�คัญ
ั ภายในหรืื อรอบช่่อง
แคบเบริิ ง นอกจากนี้้ � พล.ร.อ. พอล เอฟ. ซููคุนุ ฟต์์ผู้้� บััญชาการ
หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ กล่่าวว่่าจีีนวางตำำ�แหน่่งเรืื อวิิจัยั ด้้ านนอกขีีด
จำำ�กัดั ทางทะเล 200 ไมล์์จากเขตเศรษฐกิิจพิิเศษของสหรััฐฯ ในพื้้ �นที่่�
ที่่�อาจอ้้ างว่่าเป็็ นขีีดจำำ�กัดั ของแนวไหล่่ทวีีปของทวีีป ตามที่่� พล.ร.อ.
ซููคุนุ ฟต์์ระบุุ จากการลาดตระเวนตามเสรีี ภาพในการเดิินเรืื อในอะ
แลสกา แสดงให้้ เห็็นว่่าจีีนมีีจุดุ ยืืนที่่�ได้้ เปรีี ยบทางยุุทธศาสตร์์ ในการ
30
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สร้้ างความกดดัันให้้ กับส
ั หรััฐฯ ในกรณีีที่่�เกิิดการเผชิิญหน้้ า
จีีนอาจทำำ�การเคลื่่�อนไหวในเชิิงยุุทธศาสตร์์ บริิเวณช่่องแคบเบริิ ง
หรืื อที่่�บางคนในตอนนี้้ �เรีี ยกว่่า “ประตููเบริิ ง”
การใช้้อำำ�นาจรุุ กไปยัังเป้้าหมาย
เป็็ นครั้้�งแรกที่่�จีีนเข้้ าร่่วมในการฝึึกซ้้ อมภายใต้้ รหััสวอสตอค พ.ศ.
2561 ของรััสเซีีย ซึ่่ง� มีีบุคุ ลากรเกืือบ 300,000 คนของรััสเซีียเข้้ าร่่วม
จีีนส่่งกำำ�ลังั พล 3,200 นาย ยานพาหนะและอุุปกรณ์์ทางทหาร 1,000
ชิ้้ �น ตลอดจนอากาศยานปีี กตรึึงและปีี กหมุุน 30 ลำำ�เข้้ าร่่วม การฝึึก
ครั้้�งนี้้ �มีีการขนส่่งเรืื อของกองทััพเรืื อรััสเซีียผ่่านช่่องแคบ เบริิ ง และได้้ รัับ
การออกแบบมาเพื่่�อฝึึกปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันดิินแดนทางตะวัันออกของ
รััสเซีียและเส้้ นทางเดิินเรืื อในทะเลเหนืือ จีีนต้้ องการแสดงให้้
เห็็นว่่าตนสามารถต่่อสู้้�ในสงครามภาคพื้้ �นดิิน และเป็็ นการ
ส่่งข้้ อความที่่�ชัดั เจนถึึงคู่่�แข่่งและภููมิิภาคนี้้ �ว่่ากองทััพของ จีีน
สามารถปฏิิบัติั กิ ารในดิินแดนที่่�ไม่่คุ้้� นเคยได้้ อย่่างไม่่ยากเย็็น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในอาร์์ กติิก
พล.ร.ต. สตีีฟ “เว็็บ” โคห์์เลอร์์ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั กิ าร
กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกระบุุว่า่ หาก
จะแข่่งขัันเพื่่�ออิิทธิิพล ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่ง� จะต้้ องมีีบทบาท องค์์
ประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่�สหรััฐฯ ขาดไปในภููมิภิ าคอาร์์ กติิกคืื บทบาทดัังที่่�
แสดงให้้ เห็็นไปก่่อนหน้้ านี้้ � มีีประเทศชายฝั่่�งอาร์์ กติิกอื่่น� ๆ และแม้้ กระทั่่�ง
ประเทศที่่�ไม่่ใช่่ประเทศชายฝั่่�งอาร์์ กติิกอย่่างจีีนมีีบทบาทมั่่�นคงอยู่่�แล้้ ว
แม้้ ว่า่ สหรััฐฯ ไม่่มียุี ทุ โธปกรณ์์ถาวรอยู่่�เหนืือวงกลมอาร์์กติิก
แต่่หน่่วยทหารของกองทััพอากาศและกองทััพบกสหรััฐฯ ที่่�อยู่่�ใน
อะแลสกาก็็เพิ่่�มขีีดความสามารถในการปฏิิบัติั กิ ารในอาร์์กติิก

ยานยกพลขึ้้น� บกเบาะอากาศของกองทััพเรืือสหรััฐฯ ขึ้้น� ฝั่่�งในอััลวุุนด์์ ประเทศนอร์์ เวย์์ ในระหว่่ างการฝึึ กซ้้ อมไทรเดนต์์ จังั เชอร์์ พ.ศ. 2561
กองบััญชาการกองทััพร่่วมพัันธมิิตรเนเปิิ ลส์์

นอกจากนี้้ �หน่่วยนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ ยัังคงฝึึกฝนขีีดความสามารถ
เกี่่ย� วกัับอาร์์กติิกในการฝึึกร่่วมกััน เช่่น ไทรเดนต์์จังั เชอร์์ของนาโต
อาคารของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ที่่�อยู่่�ใกล้้มหาสมุุทรอาร์์กติิกที่่�สุดุ อยู่่�ใน
เมืืองโคดิิแอค รััฐอะแลสกา กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯระบุุในยุุทธศาสตร์์
อาร์์กติิก พ.ศ. 2556 ว่่าจะ “แสวงหาแนวทางใหม่่ที่่ต้� ้ นทุุนต่ำำ�� และสร้้ างผล
กระทบต่่อโลกน้้ อย เพื่่�อบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ในอาร์์กติิก”
กองทััพเรืือสหรััฐฯ ได้้ เขีียนไว้้ ในแผนงานอาร์์ กติิกประจำำ� พ.ศ. 2557
ว่่ากองทััพเรืือสหรััฐฯ จะลงทุุนตามเป้้าหมายในขีีดความสามารถเกี่่ย� ว
กัับอาร์์ กติิกเพื่่�อป้้องกัันความไม่่แน่่นอนและปกป้้องผลประโยชน์์ของ
ประเทศที่่�ยั่่ง� ยืืน ในยุุทธศาสตร์์ อาร์์ กติิก พ.ศ. 2556 หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
ระบุุว่า่ สหรััฐฯ ต้้ องคิิดและปฏิิบัติั ติ ามยุุทธ ศาสตร์์ ในภููมิภิ าคนี้้ � โดยเน้้ น
ย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของช่่องแคบเบริิง การขาดความตระหนัักถึึง
ขอบเขตทางทะเลในภููมิภิ าคนี้้ �ของสหรััฐฯ ในปัั จจุบัุ นั ความจำำ�เป็็ นที่่�จะ
ต้้ องมีีบทบาทเบื้้ �องหน้้ าเพื่่�อปกป้้องอาณาเขตและทรััพยากรของสหรััฐฯ
และเพื่่�อปกป้้องเสรีีภาพในการเดิินเรืือ ยุุทธศาสตร์์ นี้้ �ยืืนยัันว่่าการมีีบท
บาทบนฝั่่�งและในทะเลที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพจะช่่วยให้้ กระทรวงกลาโหมทุ่่�ม
ทรััพยากรของสหรััฐฯ ไปที่่�ความเสี่่�ยงและภััยคุุกคามสููงสุุดในภููมิภิ าค
ปัั จจุบัุ นั บทบาทนี้้ �ยัังคงไม่่เพีียงพอเนื่่�องด้้ วยท่่าเรืือน้ำำ ��ลึึกที่่�อยู่่�ใกล้้ ที่่สุ� ดุ
และสถานีีหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ อยู่่�ห่่างออกไปประมาณ 1,600 กิิโลเมตร
ยุุทธศาสตร์์ นี้้ �เน้้ นความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานและการแก้้ ปััญหาร่่วม
ทั้้�งภาครััฐเพื่่�อสร้้ างประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานและขจััดความซ้ำำ ��ซ้้ อน
โครงการท่าเรือสหรัฐฯ
การแก้้ ปััญหาที่่�ได้้ รัับการพิิจารณาว่่าจะต่่อต้้ านความทะเยอทะยาน
ของจีีนในอาร์์ กติิกคืือการก่่อสร้้ างท่่าเรืื อน้ำำ ��ลึึกในอาร์์ กติิก ซึ่่ง� จะตอ

บสนองต่่อความตั้้�งใจในยุุทธศาสตร์์ อาร์์ กติิกทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาก่่อน
หน้้ านี้้ � สร้้ างการมีีบทบาท และทำำ�ให้้ มีีโครงสร้้ างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สา
มารถ ใช้้ ร่่วมกัับพันั ธมิิตรในอิินโดแปซิิฟิิก เพื่่�อให้้ มีีบทบาทในช่่องบััง
คัับทางทะเลสากลที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั นี้้ � กองทหารช่่างกองทััพบกสหรััฐฯ
ได้้ ศึึกษาแนวคิิดในการสร้้ างท่่าเรืื อน้ำำ ��ลึึกนี้้ � เรืื อตรวจการณ์์และเรืื อฝ่่า
น้ำำ ��แข็็งของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ มีีความยาว 10 ถึึง 12 เมตร และเรืื อ
วิิจัยั ขององค์์การบริิ หารสมุุทรศาสตร์์ และบรรยากาศแห่่งชาติิมีีความ
ยาว 4.5 ถึึง 9.5 เมตร ด้้ วยเหตุุนี้้ � เรืื อประเภทนี้้ �จึึงประจำำ�การอยู่่�นอก
อาร์์ กติิก เมืืองโนมในอะแลสกาเป็็ นผู้้�ท้้าชิิงรายใหญ่่ในการวิิจัยั ของก
องทหารช่่างกองทััพบกสหรััฐฯ และถืือเป็็ นหนึ่่�งในสองเมืืองที่่�เหมาะ
กัับการสร้้ างท่่าเรืื อที่่�สุดุ
การศึึกษาของกองทหารช่่างกองทััพบกสหรััฐฯ สรุุปได้้ ว่า่ ท่่าเรืื อประ
เภทนี้้ �สามารถใช้้ เป็็ นฐานปฏิิบัติั กิ ารและเหมาะสมที่่�สุดุ เนื่่�องด้้ วยอยู่่�
ใกล้้ กับช่
ั อ่ งแคบเบริิ ง ในฐานะสถานที่่�ปฏิิบัติั กิ ารแนวหน้้ า อาจมีีการนำำ�
กำำ�ลังั ยุุทโธปกรณ์์ไปใช้้ เมื่่�อกองทััพเรืื อสหรััฐฯ และพัันธมิิตรของสหรััฐฯ
ต้้ องการ ท่่าเรืื อดัังกล่่าวอาจกลายเป็็ นฐานทััพถาวรสำำ�หรัับเรืื อฝ่่าน้ำำ ��
แข็็ง ของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ เมืืองโนมยัังมีีสนามบิินที่่�เหมาะสมที่่�สา
มารถปรัับปรุุงเพื่่�อรองรัับปฏิิบัติั กิ ารส่่งกำำ�ลังั มายัังแนวหน้้ าของกองทััพ
อากาศสหรััฐฯ และอากาศยานพัันธมิิตร
ซึ่่ง� อาจต่่อต้้ านความทะเยอทะยานและบทบาทของจีีนด้้ วย
ความพยายามร่่วมกัันของสหรััฐฯ และพัันธมิิตรในภููมิิภาคอิิน
โดแปซิิฟิิก หากจีีนลงมืือ ตามคำำ�กล่่าวของ พล.ร.อ. ฟิิ ลิปิ เอส.
เดวิิดสััน แห่่งกองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก การ
พััฒนาโครงสร้้ างพื้้ �นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั นี้้ �จะช่่วยให้้ สหรััฐฯ พัันธมิิตร
และประเทศแนวร่่วมสามารถ “เอาชนะได้้ โดยไม่่ต้้องสู้้�” o
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ความร่่วมมืือ

ด้้านการประมง
การต่่อต้้านการทำำ�ประมงที่่�ผิดิ กฎหมายเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความมั่่�นคงทางทะเล และความยั่่ง� ยืืนด้้านสิ่่� งแวดล้้อม
ดร. โรเบิิร์์ต เอส. โพเมรอย, จอห์์ น อีี. ปาร์์ ก และ จีีน่่ า กรีีน

ภาพประกอบโดยฟอรััม
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ารทำำ�ประมงคืือการใช้้ ประโยชน์์จากสััตว์์ป่่าที่่�มากที่่�สุดุ ในโลก ผลิิต
ภััณฑ์์จากการประมงเป็็ นอาหารที่่�มีีการซื้้ �อขายแพร่่หลายมากที่่�สุดุ ของโ
ลก ซึ่่ง� จะมีีการค้้ าขายในหมู่่�ประเทศที่่�กำำ�ลังั พััฒนา การประมงและการ
ค้้ าขายจากการประมงให้้ งานและรายได้้ เป็็ นเงิินสดที่่�ประมาณค่่ามิิได้้
สร้้ างและขยายเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น รวมถึึงทำำ�ให้้ เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ตราต่่างประเทศ แค่่ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อย่่างเดีียว ผู้้�คนมากกว่่า
250 ล้้ านคนบริิ โภคปลาอย่่างน้้ อยร้้อยละ 20 ของการบริิ โภคโปรตีีน
จากสััตว์์โดยเฉลี่่�ยต่่อคน ในบางประเทศ เช่่น กััมพููชาและอิินโดนีีเซีีย
ปลามีีสัดั ส่่วนมากกว่่าร้้อยละ 50 ของการบริิ โภคโปรตีีนจากสััตว์์เป็็ นอ
าหาร ผู้้�คนมากกว่่า 200 ล้้ านคนในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ยังั พึ่่ง� พาอา
ศััยการประมงเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิตและรายได้้ ของตน
แม้้ ว่า่ การประมงมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�รงเศรษฐกิิจ
ความเป็็ นอยู่่� และความมั่่�นคงด้้ านอาหารของหลายประเทศ แต่่
หลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นบ่่งชี้้ �ว่่า ระบบนิิเวศทางทะเล
และชายฝั่่�งทั่่�วโลกเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากในช่่วง 50 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา
โดยความอุุดมสมบููรณ์์ การฟื้้ น� คืืนสภาพ และศัักยภาพด้้ อยลงในการ
ให้้ ผลประโยชน์์แก่่สังั คมต่่อไปในอนาคต หลัักฐานจากการประ
เมิินล่่าสุุดชี้้ �ให้้ เห็็นการลดลงอย่่างกว้้ างขวางด้้ านขนาดและมููลค่่า
ของปลาที่่�จับั ได้้ รวมถึึงการทำำ�ลายสายพัันธุ์์�ปลาสำำ�คัญ
ั ที่่�มีีมูลู ค่่าสููง
โดยเฉพาะปลานัักล่่าขนาดใหญ่่ เช่่น ฉลามและปลาทููน่า่ การลดลง
ของการจัับปลานัักล่่าที่่�มีีขนาดใหญ่่ส่ง่ ผลให้้ เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อ
การทำำ�ประมงสััตว์์น้ำำ ��ที่่�มีีขนาดเล็็กกว่่าและมีีมูลู ค่่าน้้ อยกว่่าตามมา
แนวโน้้ มดัังกล่่าวเรีี ยกว่่า "การทำำ�ประมงในสายใยอาหาร"
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ชาวประมงจำำ�นวนมากที่่�หาปลาได้้
เพีียงร้้อยละ 5 ถึึง 15 ของจำำ�นวนสััตว์์น้ำำ ��ตามธรรมชาติิที่่�เคยจัับได้้
การวิิจัยั ล่่าสุุดเผยว่่า การทำำ�ประมงเกิินขนาดและจำำ�นวนประชากร
ปลาที่่�ลดลงในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มระดัับการแข่่ง
ขัันและความขััดแย้้ งในหมู่่�ชาวประมงที่่�มีีสัตว์
ั ์น้ำำ ��เหลืืออยู่่�ในสต็็อก
เป็็ นเหตุุให้้ เกิิดการลดลงด้้ านความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและอาหาร
ความยั่่�งยืืนด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม และเป็็ นภััยคุุกคามต่่อสัันติิภาพและความ
สงบเรีี ยบร้้ อย

การทำำ�ประมงเกิินขนาดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

การทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมเป็็ น
หนึ่่ง� ปัั จจัยั ส่่งเสริิ มที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของการทำำ�ประมงเกิินขนาดในเอเชีีย

ปฏิิบััติิการด้้ านการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมเป็็ นที่่�รู้� ้ จัักกัันดีี
ในบรรดาเจ้้ าหน้้ าที่่�บัังคัับใช้้ กฎหมายและ ผู้้�จััดการ
ด้้ านการประมงในเอเชีียตะวัันออกเฉีี ยงใต้้ ซึ่่� งกำำ�
กัับดููแลด้้ านการก่่ อความไม่่ สงบ การก่่ อการร้้าย
และจััดระเบีียบอาชญากรรมทางทะเล โดยเฉพาะ
อย่่ างยิ่่�งการกระทำำ�อัันเป็็ นโจรสลััด การลัักพาตััว
และการลัักลอบค้้ าสิ่่� งเสพติิด มนุุษย์์ และอาวุุธขนาดเล็็ก

ตะวัันออกเฉีียงใต้้ การทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้้การควบคุุมจะเกิิดขึ้้ �นเมื่่�อชาวประมงและเรืื อต่่างชาติิหรืื อต่่างประ
เทศฝ่่าฝืืนกฎหมายประมงของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้ อง หรืื อพัันธกรณีีสนธิิสัญ
ั ญา
ระหว่่างประเทศตามที่่�องค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประ
ชาชาติิระบุุ ประเภทการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้้การควบคุุม ได้้ แก่่ การใช้้ วิิธีีการและเครื่่� องมืือทำำ�ประมงที่่�ไม่่ได้้
รัับอนุุญาต การทำำ�ประมงในพื้้ �นที่่�ต้้องห้้ ามหรืื อในช่่วงเวลาหวงห้้ าม
การดำำ�เนิินการถ่่ายเทสััตว์์น้ำำ ��ที่่�จับั โดยไม่่ได้้ รัับอนุุญาต และการดััด
แปลงรายงานการจัับสััตว์์น้ำำ ��หรืื อการปลอมแปลงข้้ อมููล ตััวอย่่างที่่�พบ
บ่่อยของการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การ
ควบคุุม เกิิดขึ้้ �นเมื่่�อมีีการทำำ�ประมงเกิินขนาด และการขาดแคลน
สััตว์์น้ำำ ��ทำำ� ให้้ ชาวประมงต้้ องเสี่่�ยงออกนอกพื้้ �นที่่�ทำำ�ประมงดั้้�งเดิิมเพื่่�อ
จัับสััตว์์น้ำำ �� ให้้ ได้้ ตามความต้้ องการ รวมถึึงในน่่านน้ำำ ��ของประเทศเพื่่�อน
บ้้ านที่่�ตนไม่่ได้้ รัับอนุุญาตให้้ ทำำ�ประมง เมื่่�อรวมกัับผลกระทบเชิิงลบ
ด้้ านอื่่�น ๆ จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มลภาวะทางทะเล
และการทำำ�ลายที่่�อยู่่�อาศััยแนวชายฝั่่�ง การทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย
ขาดการรา ยงาน และไร้้การควบคุุมอาจส่่งผลให้้ จำำ�นวนสััตว์์น้ำำ ��ในทะเล
ของประเทศและความหลากหลายทางชีีวภาพลดลง รวมถึึงประชากร
สััตว์์น้ำำ ��และแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยทางทะเลต่่าง ๆ ที่่�สัตว์
ั ์น้ำำ ��พึ่่ง� พา การศึึกษา
วิิจัยั ล่่าสุุดชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า สััดส่่วนสำำ�คัญ
ั ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารทะเลที่่�นำำ�เข้้ า
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มาในสหรััฐฯ ทำำ�การประมงอย่่างผิิดกฎหมายและ/หรืื อติิดฉลาก
ไม่่ถูกู ต้้ อง
นอกเหนืือจากผลกระทบด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมแล้้ วการทำำ�ประมงที่่�
ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมยััง เชื่่�อมโยงกัับ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนร้้ายแรง รวมถึึงการใช้้ แรงงานทาส ทั้้�งยััง
เป็็ นภััยคุุกคามรููปแบบใหม่่ที่่�ส่ง่ ผลต่่อความมั่่�นคงทางทะเลทั่่�วเอ
เชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ปฏิิบัติั กิ ารด้้ านการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมเป็็ นที่่�รู้้�จักั กัันดีีในบรรดาเจ้้ าหน้้ า
ที่่�บังั คัับใช้้ กฎหมายและผู้้�จััดการด้้ านการประมงในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ ซึ่่ง� กำำ�กับดู
ั แู ลด้้ านการก่่อความไม่่สงบ การก่่อการร้้าย
และจััดระเบีียบอาชญากรรมทางทะเล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการกระทำำ�
อัันเป็็ นโจรสลััด การลัักพาตััว และการลัักลอบค้้ าสิ่่�งเสพติิด มนุุษย์์
และอาวุุธขนาดเล็็ก ภััยคุุกคามต่่อความมั่่�นคงทางทะเลมีีความซัับ
ซ้้ อน และเชื่่�อมโยงถึึงกััน ถึึงแม้้ ภัยั คุุกคามเหล่่านี้้ �อาจเกิิดขึ้้ �นในทะเล
แต่่ก็็ส่ง่ ผลกระทบถึึงบนฝั่่�งอย่่างมาก ในภููมิิภาคที่่�มีีการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่�ไร้้
ประสิิทธิิภาพทางทะเล รวมถึึงความสามารถด้้ านการติิดตาม ควบคุุม
และเฝ้้าระวัังที่่�ไม่่เพีียงพอ อาจทำำ�ให้้ ภัยั คุุกคามเหล่่านี้้ �เพิ่่�มจำำ�นวนอย่่าง
รวดเร็็ วและนำำ�ไปสู่่�ความไม่่มั่่น� คงทางทะเล

ติิดตามการจัับสััตว์์ น้ำำ��

เมื่่�อตระหนัักว่่าการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้
การควบคุุมเป็็ นปัั ญหาซัับซ้้อนที่่�ประชาคมระหว่่างประเทศเผชิิญอยู่่�
รััฐบาลและองค์์กรนอกภาครััฐกำำ�ลังั มองหาโครงการริิ เริ่่� มมากขึ้้ �น
คนงานดึึงอวนขึ้้�นเรืือประมง
ในจัังหวััดประจวบคีีรีีขันั ธ์์
ประเทศไทย ไอสต็็อก
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เจ้้าหน้้าที่่�กองทััพเรืือไทยตรวจสอบ
เรื่่� อย ๆ จากหลายประเทศ รวมถึึง
เรืือประมงในน่่านน้ำำ�� ใกล้้จัังหวััด
นโยบายระดัับภูมิู ิภาคที่่�เพิ่่�มการ
สมุุทรสาคร ประเทศไทย กองทััพ
แลกเปลี่่�ยนข้้ อมููลและส่่งเสริิ ม
เรืือไทยใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ในการติิด
วิิธีีการทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อต่่อกร
ตามเรืือประมง เพื่่�อปราบปรามการ
ทำำ�ประมงผิิดกฎหมายและการบัังคัับ
กัับการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎ
ใช้้แรงงาน
หมาย ขาดการรายงาน และไร้้
การควบคุุมในน่่านน้ำำ ��ที่่�กำำ�หนด
ตามรายงานขององค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ
นอกจากนี้้ � ประเทศที่่�บริิโภคอาหารทะเลปริิ มาณ มาก รวมถึึงสหรััฐฯ
และประเทศสมาชิิกสหภาพยุุโรปได้้ ปรัับปรุุงระเบีียบการนำำ�เข้้ าอาหาร
ทะเลฉบัับใหม่่ ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้ รััฐบาลและ/หรืื อบริิ ษััทเอกชนของประเท
ศที่่�ส่ง่ ออกต้้ องจััดทำำ�บัันทึึกที่่�สามารถตรวจสอบว่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหาร
ทะเลนำำ�เข้้ าโดยปราศจากการประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้้การควบคุุม มีีการติิดฉลากอย่่างถููกต้้ อง และไม่่มีีส่ว่ นข้้ องเกี่่�ยว
กัับการบัังคัับแรงงานภายในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2561 สหรััฐฯ ได้้ เปิิ ดตััวโครงการตรวจสอบการนำำ�เข้้ า
อาหารทะเล เข้้ าร่่วมสหภาพยุุโรปในการกำำ�หนดการบัันทึึกการนำำ�
เข้้ าที่่�ตรงไปตรงมาเพื่่�อการตรวจสอบความถููกต้้ องตามกฎหมายของ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามข้้ อกำำ�หนดเหล่่านี้้ � ประเทศที่่�ส่ง่ ออกจะมีี
การใช้้ ระบบบัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ �� และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็ก
ทรอนิิกส์์เพิ่่�มขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ เพื่่�อรวบรวมข้้ อมููลได้้ ตามเวลาจริิ ง ถููกต้้ อง
และตรวจสอบได้้ ในทุุกขั้้�นตอนตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทานอาหารทะเล
ตั้้�งแต่่การจัับไปจนถึึงการเทีียบท่่า แปรรููป ขนส่่ง และส่่งออก
ประเทศที่่�นำำ�เข้้ า สามารถใช้้ ข้้อมููลตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่�ได้้ จากระ
บบ บัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ใน
การติิดตามข้้ อมููลที่่�ตรวจสอบได้้ เกี่่�ยวกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารทะเล "ตั้้�งแต่่
ใส่่เหยื่่�อจนกระทั่่�งอยู่่�บนจาน" เพื่่�อตรวจจัับและยัับยั้้ �งผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ผิิดกฎ
หมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม โดยทั่่�วไปแล้้ ว ระบบบัันทึึก
การจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ดังั กล่่าว
ใช้้ ทั้้ �งฮาร์์ ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์ ร่่วมกัันบนเรืื อประมงเข้้ าและบนบก
ที่่�ท่า่ เรืื อ ในโรงงานแปรรููป และภายในระบบการขนส่่ง ด้้ วยระบบนี้้ �ผู้้�ปร
ะกอบการสามารถบัันทึึกข้้ อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้ องเกี่่�ยวกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหาร
ทะเลในระบบดิิจิิทัลั และส่่งข้้ อมููลตามเวลาจริิ งไปยัังบริิ การแลกเปลี่่�ยน
ข้้ อมููลออนไลน์์ ผ่่านเทคโนโลยีีการสื่่�อสารผ่่านดาวเทีียม เซลลููลาร์์
หรืื อคลื่่�นความถี่่�วิิทยุุ เมื่่�อรวมกัับมาตรการควบคุุมที่่�หนาแน่่นของรััฐเจ้้ า
ของท่่าในการป้้องกัันการนำำ�เข้้ าและจำำ�หน่่ายสััตว์์น้ำำ ��ที่่�ไม่่มีีการบัันทึึก
ข้้ อมููลขนาดใหญ่่ที่่�สร้้างขึ้้ �นผ่่านระบบบัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการ
ตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์จะสามารถจำำ�กัดั การเข้้ ามาของสััตว์์
น้ำำ ��ที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
ได้้ อย่่างมาก เป็็ นผลให้้ เกิิดการลดรายได้้ ของผู้้�ประกอบการที่่�ผิิดกฎ
หมาย พร้้อมเพิ่่�มกำำ�ลังั การเข้้ าถึึงตลาดให้้ กับผู้้�
ั ผลิิตที่่�ดำำ�เนิินการถููกกฎ
หมายและตรวจสอบย้้ อนกลัับได้้
โครงการความร่่วมมืือด้้ านมหาสมุุทรและการประมงขององค์์การ
เพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิ กากำำ�ลังั ดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ต่่อต้้ านการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม
รวมถึึงการบิิดเบืือนข้้ อมููลอาหารทะเลทั่่�วเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดย
การร่่วมมืือกัับภาครััฐระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�น อุุตสาหกรรมประมง
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

วััตถุุประสงค์์ ของขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเลคืือเพื่่�อตรวจหา ป้้ องกััน และบรรเทาภััยคุุกคามต่่ าง ๆ เช่่ น
การกระทำำ�อัันเป็็ นโจรสลััด การค้้ าสิ่่� งเสพติิด และการก่่ ออาชญากรรมข้้ ามชาติิรูู ปแบบอื่่�น ๆ โดยหลััก ๆ
คืือการรวบรวม แกะรอย เชื่่� อมโยง วิิเคราะห์์ และดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับข้้อมููลจากแหล่่ งข้้ อมููลและระบบต่่ าง ๆ

รวมถึึงผู้้�ดำำ�เนิินการภาคเอกชนอื่่�น ๆ องค์์กรระดัับภูมิู ิภาค และผู้้�ถืือผล
ประโยชน์์ด้้านการประมงอื่่�น ๆ เพื่่�อส่่งเสริิ มให้้ ใช้้ ระบบบัันทึึกการจัับ
สััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เมื่่�อปลาย พ.ศ.
2561 พัันธมิิตรร่่วมโครงการได้้ ปรัับใช้้ และทดลองระบบบัันทึึกการ
จัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงนโยบาย
ฮาร์์ ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์ บนเรืื อประมงจัับปลาทููน่า่ ขนาดเล็็กและ
ขนาดใหญ่่ ตลอดจนพื้้ �นที่่�เทีียบท่่า โรงงานแปรรููปปลาทููน่า่ และระบบ
การขนส่่งทั้้�งหมด ตลอดปีี พ.ศ. 2562 โครงการความร่่วมมืือด้้ านมหา
สมุุทรและประมงขององค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสห
รััฐอเมริิ กาจะสนัับสนุนุ การวิิเคราะห์์และการตััดสิินใจใช้้ ข้้อมููลจากระ
บบบัันทึึกข้้ อมููลการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอ
นิิกส์์ เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�จััดการการประมงระดัับภูมิู ิภาคและหน่่วยงาน
ภาครััฐในการจััดการปริิ มาณการจัับสััตว์์น้ำำ ��อย่่างยั่่�งยืืน ปรัับปรุุงควา
มเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับประชากรสััตว์์น้ำำ �� และเพิ่่�มการตรวจสอบ ควบคุุม และ
เฝ้้าระวัังตามเวลาจริิ งของการดำำ�เนิินการประมงในทะเล รวมถึึงปัั ญ
หาเกี่่�ยวกัับสวัสดิ
ั ภิ าพของมนุุษย์์และอาชญากรรมข้้ ามชาติิ

การเสริมสร้ างการเฝ้าระวังทางทะเล 

ขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเลถืือเป็็ นความเข้้ าใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ พฤติิกรรม และการเปลี่่�ยนแปลงภายในขอบเขต

ทางทะเลที่่�มีีหรืื ออาจมีีความมั่่�นคง ปลอดภััย เศรษฐกิิจ และ/หรืื อผล
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมในพื้้ �นที่่�ขอบเขตความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
ตามการจำำ�กัดั ความของกระทรวงความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภูมิู ิสหรััฐฯ
และองค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศ ประสิิทธิิภาพที่่�แข็็งแกร่่งของ
ขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเลต้้ องอาศััยข้้ อมููลที่่�ใช้้ งานได้้ ตามเวลา
จริิ งหรืื อใกล้้ เคีียงเวลาจริิ ง ซึ่่ง� ได้้ จากส่่วนราชการ รััฐบาลระดัับภูมิู ิภาค
และแหล่่งข้้ อมููลภาคเอกชน วััตถุปุ ระสงค์์ของขอบเขตในการเฝ้้าระวััง
ทางทะเลคืือเพื่่�อตรวจหา ป้้องกััน และบรรเทาภััยคุุกคามต่่าง ๆ เช่่น
การกระทำำ�อันั เป็็ นโจรสลััด การค้้ าสิ่่�งเสพติิด และการก่่ออาชญากรรม
ข้้ ามชาติิรููปแบบอื่่�น ๆ โดยหลััก ๆ คืือการรวบรวม แกะรอย เชื่่�อมโยง
วิิเคราะห์์ และดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับข้้อมููลจากแหล่่งข้้ อมููลและระบบ
ต่่าง ๆ
ขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเลสามารถส่่งเสริิ มความมั่่�นคง
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และการเมืือง รวมถึึงเสถีียรภาพทั่่�วเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ และทั่่�วโลก เมื่่�อใช้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในการประชุุม
ระดัับโลกเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ � ซึ่่ง� รวมถึึงการประชุุมว่่าด้้ วยมหาสมุุทรของ
เราประจำำ�ปีี พ.ศ. 2561 ความมั่่�นคงทางทะเลได้้ กลายมาเป็็ นความ
สนใจอัันดัับต้้น ๆ ของภาคเอกชนและภาครััฐ โดยมีีการลงทุุนจำำ�นวน
มากที่่�สนับสนุ
ั นุ โครงการริิ เริ่่� มร่่วมกััน ความมั่่�นคงทางทะเลเป็็ นหนึ่่ง� ใน
ประเด็็นที่่�หารืื อกัันในการประชุุมดัังกล่่าว ซึ่่ง� มีีการรัับรู้้�ถึึงผลกระทบ

อ่่ านต่่ อที่่�หน้้า 39
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ทะเลแห่่งภััยคุุกคาม

อิินโดแปซิิ ฟิิกเป็็ นที่่�ตั้้�งของระบบนิิเวศที่่�อุุดมสมบููรณ์์และมีีความหลากหลายทางชีีวภาพมากที่่�สุุดในโลก ซึ่่�งเป็็ นแหล่่งอาหารและรายได้้
ของผู้้ค� นกว่่า 200 ล้้านคนในภููมิิภาค อย่่างไรก็็ตาม การทำำ�ประมงที่่�ไม่่ยั่่�งยืืนได้้คุุกคามความหลากหลายทางชีีวภาพ ความมั่่�นคงด้้านอาหาร
และการดำำ�รงชีีวิติ ในภููมิิภาคนี้้� ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่า่ นมา ภาคการประมงให้้ความสนใจสภาพความเป็็ นอยู่่�ที่่�เลวร้้ายของมนุุษย์์ อัันเป็็ นผลมาจากการทำำ�
ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม ประชากรสััตว์น้ำ์ � �ที่่�มี
ำ ีจำ�กั
ำ ดั และการขาดมาตรฐานที่่�สอดคล้้องต้้องกััน
การท�ำประมงทีไ่ ร้ การควบคุม
• การทารุ ณแรงงาน/การค้ามนุษย์
• การสนับสนุนเพื่อการท�ำประมง
ที่ยง่ั ยืนที่มีเพียงเล็กน้อย
• การบังคับใช้กฎระเบียบที่ไม่
สอดคล้องกัน

แนวปะการัังและสิ่่� งมีีชีีวิติ ที่่�
อาศััยตามแนวปะการััง

ความหลากหลาย/
ความอุุดมสมบููรณ์์ ลดลง

การทำำ�ประมงที่่�ผิดิ กฎหมาย
• ความร่ วมมือระดับภูมิภาคที่จ�ำกัด
• การก�ำกับดูแลแห่งชาติและการก�ำ
กับดูแลทางทะเลที่ไม่เพียงพอ
• รัฐบาลจัดล�ำดับความส�ำคัญด้าน
ความยัง่ ยืนในระดับต�่ำ

การทำำ�ประมงที่่�ขาดการรายงาน
การเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
วิิวัฒ
ั นาการที่่�เป็็นภััย
• การเพิ่มอุปสงค์ส�ำหรับปลาราคาถูก
รวมถึึงมลพิิ
ษในทะเลและบนบก
• การด�ำรงชีพที่มีทางเลือกจ�ำกัด
• การขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การทำำ�ประมงที่่�ผิดิ กฎหมายคุุกคามสิ่่� งมีีชีีวิติ และที่่�อยู่่�อาศััย
สิ่่� งมีีชีีวิติ ที่่�อาศััยอยู่่�ใกล้้
ทะเลนอกชายฝั่่�ง

ผลกระทบด้้านความยั่่ง� ยืืนและความหลากหลายทางชีีวภาพ
การเสื่่� อมสภาพของที่่�อยู่่�อาศััย
การเปลี่่ย� นแปลงอุุณหภููมิิและ
ระดัับความเป็็นกรด-ด่่าง

ที่่�มา: โครงการความร่่วมมืือด้้ านมหาสมุุทรและการประมงขององค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิ กา
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สิ่่� งมีีชีีวิติ แนวชายฝั่่�งที่่�
อาศััยอยู่่�หน้้าดิิน

ความสามารถในการแพร่่พัันธุ์์�ลดลง

ระบบบัันทึึกข้้อมููลการจัับสัั ตว์์ น้ำำ�� และการตรวจสอบย้้อนกลัับ

ระบบบัันทึึกข้้อมููลการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการตรวจสอบย้้อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็ นเครื่่�องมืือสำ�ำ หรัับรััฐบาลและอุุตสาหกรรมประมงในการควบคุุมการทำำ�
ประมงให้้ดีีขึ้้�น ป้้องกัันการทำำ�ประมงเกิินขนาด และบัังคัับใช้้กับั การทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ซึ่่�งเป็็ นปััจจัยั หลัักในการสููญเสีี ยความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในท้้องทะเล ด้้วยข้้อมููลจากระบบบัันทึึกข้้อมููลการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการตรวจสอบย้้อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รััฐบาลสามารถเสริิ มความเข้้มงวดให้้กฎหมาย
และปรัับปรุุ งการจััดการระบบนิิเวศทางทะเล
เทคโนโลยีี
1

เมื่่�อออกทะเล ชาวประมงรายย่่อยและรายใหญ่่จะกรอกข้้อ
มููลการจัับสัั ตว์์ น้ำำ�� ผ่่านอุุปกรณ์์ติิดตามเรืื อแบบกำำ�หนดเอง
ที่่�ติิดตั้้�งแผงควบคุุม การกรอกข้้อมููล

3

เมื่่�อเรืื อและสััตว์น้ำ์ � �ที่่�จั
ำ บั ได้้มาถึึงท่่าเรืื อหรืื อที่่�
จุุดจอด เรืื อในท้้องถิ่่�น ผู้้�ซื้้�อ/นายหน้้าจะ
บัันทึึกข้้อมููลโดยใช้้แอปพลิิเคชัันสมาร์์ท
โฟน หรืื อแท็็บเล็็ตที่่�กำ�ำ หนดเอง

5

อาหารทะเลจะมาถึึงผู้้แ� ปรรููปพร้้อมด้้วยข้้อมููลตั้้�งแต่่การจัับ
และมีีการบรรจุุกระป๋๋อง แล่่ หรืื อแปรรููปเป็็ นอย่่างอื่่�นเพื่่�อ
การบริิ โภค ผู้้�แปรรููปจะบัันทึึกข้้อมููลการผลิิตเมื่่�ออาหาร
ทะเลเคลื่่�อนผ่่านสายการผลิิต

2

ข้้อมููลอััปโหลดไปยัังฐานข้้อมููลส่่วนกลางผ่่านการเชื่่�อมต่่อทาง
ดาวเทีียมหรืื อเซลลููลาร์์

ฐานข้้อมููลส่่วนกลาง

6

4

มีีการซื้้�ออาหารทะเลจากเรืื อและ
ส่่ งออกทัันทีีหรืื อส่่งไปยัังผู้้แ� ปรรููป
ซึ่่�งมีีข้้ อมููลของอาหารทะเลนั้้� น ๆ แนบไปด้้วย

ผลิิตภัณั ฑ์์อาหารทะเลสำำ�เร็็ จรูู ปและตรวจสอบย้้อนกลัับ
ได้้ทั้้�งหมดจะส่่ งไปยัังตลาดส่่ งออกในประเทศหรืื อต่่างประ
เทศ โดยมีีข้้ อมููลสำำ�หรัับทุุกขั้้�นตอนของการเดิินทาง
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ฟิิ ลิิปปิินส์์ วางโครงการเดิินหน้้าติิดตามการทำำ�ประมงแบบดิิจิทัิ ลั
โตส ซึ่่�งเป็็ นองค์์กรนอกภาครััฐที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี พ.ศ.
2542 ในฐานะองค์์กรแม่่ของสมาคม 7 แห่่งที่่�มีีบริิ ษัทั กว่่า 100 แห่่ง ซึ่่�ง
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องด้้านการทำำ�ประมง การบรรจุุกระป๋๋อง การแปรรููปปลา
การผลิิตและการแปรรููปสััตว์น้ำ์ � �ำ และอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ระบบบัันทึึกการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการตรวจสอบย้้อนกลัับอิิเล็็ก
ทรอนิิกส์์ใช้้เป็็ นระบบนำำ�ร่่องกัับบริิ ษัทั ประมงและแปรรููปหลาย
แห่่ง จนปัั จจุุบันั ระบบดัังกล่่าวติิดตามปลาทููน่่ากว่่า 25 เมตริิ กตััน
จากบริิ ษัทั เหล่่านี้้� ซึ่่�งรวมถึึงบริิ ษัทั ทููน่่าเอ็็กซ์์พลอเรอร์์ มาร์์เชลซีีเวนเจอร์์
บริิ ษัทั เรลล์์แอนด์์เรนน์์ฟิิชชิ่่�ง เดกซ์์ซีีเทรดดิิง บริิ ษัทั เจเนอรััลทููน่่าแคนนิ่่�ง
บริิ ษัทั ฟิิ ลิิปปิิ นส์์ชิินมิิกอิินดััสเทรีี ยล และบริิ ษัทั อาร์์อาร์์ซีีฟู้ดสเปีี
้�
ยร์์
สำำ�หรัับตอนนี้้� บริิ ษัทั ต่่าง ๆ กำำ�ลังั ใช้้บันั ทึึกการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการ
ตรวจสอบย้้อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ควบคู่่�ไปกัับระบบบัันทึึกข้้อมููลใส่่
กระดาษแบบดั้้�งเดิิม โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะเปลี่่�ยนไปใช้้ระบบเอกสารอิิเล็็ก
ทรอนิิกส์์ทั้้�งหมดเมื่่�อระบบทำำ�งานอย่่างสมบููรณ์์
ปลาที่่�จำ�ำ หน่่ายในตลาดสด
โครงการความร่่ วมมืือด้า้ นมหาสมุุทรและประมงขององค์์การเพื่่�อการ
จัังหวััดปาลาวััน
ประเทศฟิิ ลิิปปิินส์์
พััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิ กา และสมาพัันธ์์การทำำ�ประมงและ
อุุตสาหกรรมพัันธมิิตรแห่่งเขตโซกซาร์์เจนได้้จัดั กิิจกรรมทดสอบข้้อมููล
องค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิ กา
ณ ปัั จจุุบันั กัับบริิ ษัทั ประมง โรงงานบรรจุุกระป๋๋อง และผู้้แ� ปรรููปอาหาร
สดแช่่แข็็งเพื่่�อแสดงประสิิ ทธิิภาพของเทคโนโลยีี นัักเขีียนโปรแกรมและ
ลิิปปิิ นส์์ใกล้้บรรลุุความสำำ�เร็็ จในการใช้้งานระบบตรวจสอบย้้อน ช่่างเทคนิิคของสำำ�นักั งานการประมงและทรััพยากรสััตว์น้ำ์ � �ำ ในกรุุ งมะนิิลา
กลัับอาหารทะเลแบบดิิจิิทัลั ในเมืืองเจเนรััลซานโตส ซึ่่�งจะขยาย เป็็ นผู้้ �นำ�ำ ในกระบวนการบำำ�รุุงรัักษาและปรัับปรุุ งระบบ รวมทั้้�งใช้้ความสา
มารถในการออกแบบและการจััดการระบบที่่�ปรัับเปลี่่�ยนได้้
ผลไปทั่่�วประเทศในที่่�สุุด
บทเรีี ยนที่่�ผู้้ �นำ�ำ ได้้เรีี ยนรู้้�ในระหว่่างช่่วงนำำ�ร่่องที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่� คืือ
รััฐบาลฟิิ ลิิปปิิ นส์์มอบหมายให้้สำ�นั
ำ กั งานการประมงและทรััพยากร
สััตว์น้ำ์ � �ออ
ำ กแบบระบบบัันทึึกการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการตรวจสอบย้้อนกลัับอิิ การสื่่�อสารที่่�มีีประสิิ ทธิิภาพและสอดคล้้องกัันระหว่่างผู้้ �ถืือผลประโยชน์์
เล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน มีีความสำำ�คัญั อย่่างยิ่่�งในการเร่่ งแก้้ปััญหาเดิิม ๆ อำำ�นวยความสะดวกใน
และไร้้การควบคุุมผ่่านการตรวจสอบย้้อนกลัับแบบเต็็มวงจรตั้้�งแต่่การจัับ การทดสอบระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง และเอาชนะปััญหาต่่าง ๆ อย่่างทัันท่่วงทีี
โครงการความร่่ วมมืือด้า้ นมหาสมุุทรและประมงขององค์์การเพื่่�อกา
ไปจนถึึงการส่่ งออก ระบบบัันทึึกการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการตรวจสอบย้้อนก
ลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์นำ�ร่
ำ ่ องเปิิ ดตััวเมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่่างการ รพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิ กาได้้ประสานงานระหว่่างสำำ�นักั
งานการประมงและทรััพยากรสััตว์น้ำ์ � �ำ และสมาพัันธ์์การทำำ�ประมงและอุุต
ประชุุมด้้านการจัับปลาทููน่่าแห่่งชาติิครั้้�งที่่� 19 ของฟิิ ลิิปปิิ นส์์
เมื่่�อมีีการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ ระบบบัันทึึกการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการตรวจสอบย้้อน สาหกรรมพัันธมิิตรแห่่งเขตโซกซาร์์เจน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการ
กลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของสำำ�นักั งานการประมงและทรััพยากรสััตว์น้ำ์ � �จ
ำ ะใช้้ แลกเปลี่่�ยนข้้อเสนอแนะและวิิธีีแก้้ไขที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาทางเทคนิิคที่่�
เกิิดขึ้้�น ผ่่านการประชุุมตามปกติิและการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั ิการด้้านการ
ระบบติิดตามเรืื อบนเรืื อประมงขนาดใหญ่่ เพื่่�อบัันทึึกข้้อมููลสำ�คั
ำ ญั และ
ตรวจสอบว่่ามีีการจัับปลาจากพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต เมื่่�อเรืื อเทีียบท่่า ข้้อมููล พััฒนาระบบ การประชุุมเชิิงปฏิิบัติั ิการดัังกล่่าวเปิิ ดโอกาสให้้พันั ธมิิตรทุุก
ราย แก้้ไขปััญหาที่่�พบระหว่่างการทดสอบ ตลอดจนการริิ เริ่่�มแผนปฏิิบัติั ิ
ที่่�บัันทึึกโดยระบบติิดตามเรืื อจะส่่ งผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ไปยัังสำำ�นักั
งาน การประมงและทรััพยากรสััตว์น้ำ์ � �ำ ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ประมงจะใช้้เพื่่�ออนุุมัติั ิ การสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมของระบบบัันทึึกการจัับสััตว์น้ำ์ � �ำ และการ
ตรวจสอบย้้อนกลัับ
การขนถ่่ายปลาและตรวจสอบการขนส่่ งสำำ�หรัับการแปรรููป
โครงการความร่่ วมมืือด้า้ นมหาสมุุทรและประมงขององค์์การเพื่่�อการ
สำำ�นักั งานการประมงและทรััพยากรสััตว์น้ำ์ � �ทำ
ำ �ำ งานร่่ วมกัับโครงการ
พััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิ กายัังคงทำำ�งานร่่ วมกัับพัันธมิิตรทั่่�ว
ความร่่ วมมืือด้า้ นมหาสมุุทรและการประมงขององค์์การเพื่่�อการพััฒ
เอเชีียตะวัันออกเฉีี ยงใต้้ รวมถึึงในอิินโดนีีเซีียและไทยเพื่่�อให้้คำ�ำ แนะนำำ�
นาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิ กา รวมถึึงสมาพัันธ์์การทำำ�ประมง
และการสนัับสนุุนด้้านเทคนิิคในการปรัับปรุุ งการตรวจสอบย้้อนกลัับ
และอุุตสาหกรรมพัันธมิิตรแห่่งภููมิิภาคเซาต์์โคตาบาโต โคตาบาโต
โดยแบ่่งปัันประสบการณ์์จากโครงการนำำ�ร่่องของฟิิ ลิิปปิิ นส์์
ซุุลตันั คููดารััต ซารัังกานีี และเจเนรััลซานโตส หรืื อเขตโซกซาร์์เจน เพื่่�อ
เชื่่�อมโยงระบบทั้้�งหมดให้้สมบููรณ์์ สมาพัันธ์์ดังั กล่่าวตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองซาน
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ต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศและความต้้ องการด้้ านนวััต
กรรมทางเทคโนโลยีีที่่�ซับซ้
ั ้ อน
ภายใต้้ โครงการความร่่วมมืือด้้ านมหาสมุุทรและประมงขององค์์
การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิกา ประเทศต่่าง ๆ
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ กำำ�ลังั ทดสอบระบบบัันทึึกการจัับสััตว์น้ำ์ ำ ��
และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อต่่อต้้ านการทำำ�ประมง
ที่่�ผิดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม ซึ่่ง� สามารถใช้้ เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเลและเสริิมสร้้ าง
ความมั่่�นคงทางทะเลในระดัับชาติิและระดัับภูมิู ภิ าค พัันธมิิตรด้้ าน
ความมั่่�นคงระดัับชาติิและระดัับภูมิู ภิ าคสามารถใช้้ ข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่่�
สร้้ างขึ้้ �นตามเวลาจริิงทั่่�วทุุกจุุดของห่่วงโซ่่อุปุ ทาน ตั้้�งแต่่การดำำ�เนิินกา
รขนาดใหญ่่ไปจนถึึงขนาดเล็็ก เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโครงการขอบเขต
ในการเฝ้้าระวัังทางทะเลที่่�มีอี ยู่่� รวมถึึงการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับตำ�ำ
แหน่่งในทะเล กิิจกรรมการทำำ�ประมงและพฤติิกรรมการเดิินเรืือ ตลอด
จนลููกเรืือประมงที่่�มีกี ารบัันทึึกและตรวจสอบถููกต้้ องตามกฎหมาย
ความสามารถเหล่่านี้้ �ยัังช่่วยส่่งเสริิมผู้้�ดำำ�เนิินการในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
ขนาดใหญ่่และขนาดเล็็กที่่�มีคี วามรัับผิดิ ชอบ เพื่่�อยืืนยัันความมุ่่�งมั่่�น
ต่่อการดำำ�เนิินการทำำ�ประมงที่่�มีคี วามรัับผิดิ ชอบและถููกกฎหมาย
เพื่่�อให้้ มีีการใช้้ ข้้อมููลจากระบบบัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการ
ตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดสำำ�หรัับ
ขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเล ข้้ อมููลต้้ องสามารถใช้้ งานร่่วมกััน
และแลกเปลี่่�ยนกัันอย่่างง่่ายดายทั่่�วทั้้�งระบบข้้ อมููลของรััฐบาล
รวมถึึงข้้ อมููลการบัันทึึกเข้้ า/ออกจากท่่าหลััก ใบรัับรองการจัับสััตว์์น้ำำ ��
ใบอนุุญาตทำำ�ประมงและการลงทะเบีียนเรืื อ รายชื่่�อลููกเรืื อ
และฐานข้้ อมููลการบัังคัับใช้้ กฎหมาย ดัังนั้้�น ระบบบัันทึึกการจัับ
สััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์จึึงขยายไปยััง
หลายภาคส่่วนที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อภารกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความมั่่�นคงทาง
ทะเล เพื่่�อแก้้ ไขปัั ญหาความไม่่มั่่น� คง กลุ่่�มหััวรุุนแรง อาชญากรรม
และความรุุนแรง ในช่่วงพ.ศ. 2561 โครงการความร่่วมมืือด้้ านมหา
สมุุทรและประมงขององค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่ง
สหรััฐอเมริิ กา ได้้ เข้้ าร่่วมการประชุุมด้้ านความมั่่�นคงทางสิ่่�งแวดล้้ อมแป
ซิิฟิิกของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก และ
ได้้ เริ่่� มการอภิิปรายเบื้้ �องต้้ นเกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�ข้้อมููลจากระบบบัันทึึกข้้ อมููล
การจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ดังั กล่่าว
จะแสดงแก่่พันั ธมิิตรด้้ านความมั่่�นคงและการป้้องกัันระดัับประเทศ
เพื่่�อยกระดัับขอบเขตในการ เฝ้้าระวัังทางทะเลของภููมิิภาค

ระบบเทคโนโลยีี

ในการต่่อต้้ านการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้้การควบคุุม ระบบบัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อน
กลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ สามารถสร้้ างข้้ อมููลที่่�
แม่่นยำำ�และตรวจสอบได้้ เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรม การดำำ�เนิินการ และตำำ�
แหน่่งในทะเลเรืื อประมงตามเวลาจริิ ง ซึ่่ง� จะช่่วยเสริิ มความแข็็งแกร่่ง
ให้้ วิิธีีการตรวจสอบ ควบคุุม และเฝ้้าระวัังที่่�มีีอยู่่� พร้้อมเพิ่่�มประสิิทธิิ
ภาพขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเล ตััวอย่่าง ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ได้้ เปิิ ดตััว
โปรแกรมระบบบัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิ
เล็็กทรอนิิกส์์นำำ�ร่่อง (ดููแถบด้้ านข้้ าง) ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2560

ตำำ�รวจยืืนดููขณะที่่�รััฐบาล
อิินโดนีีเซีียทำำ�ลายเรืือต่่าง
ประเทศที่่�ถููกยึึดในข้้อหา
ทำำ�ประมงผิิดกฎหมายใน
น่่านน้ำำ�อิ
� นิ โดนีีเซีีย
รอยเตอร์์

ซึ่่ง� ใกล้้ เสร็็จสมบููรณ์์ ในอนาคต เมื่่�อระบบดัังกล่่าวได้้ รัับการยอมรัับ
และใช้้ งานมากขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ การบัันทึึกข้้ อมููลผ่่านระบบบัันทึึกการจัับสััตว์์
น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามเวลาจริิ งหลายประ
เภทในหมู่่�ผู้้�ประกอบการหลายพัันราย เช่่น บริิ ษััทประมงที่่�ได้้ รัับอนุุญาต
จะสร้้ างกลุ่่�มข้้ อมููลขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� ต้้ องใช้้ ส่ว่ นการเรีี ยนรู้้�ของเครื่่� อง
ที่่�ใช้้ งานด้้ วยเครื่่� องมืือการสร้้ างภาพข้้ อมููลเชิิงพื้้ �นที่่�ตามเวลาจริิ ง
เพื่่�อให้้ สามารถรวม วิิเคราะห์์ และปรัับปรุุงข้้ อมููลได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิ
ภาพ เพื่่�อให้้ มีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงตามเวลาจริิ งที่่�แม่่นยำำ�สำำ�หรัับ
การยกระดัับขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเลและเปิิ ดใช้้ งานการป้้อง
กััน และการรัักษาความปลอดภััยที่่�สำำ�คัญ
ั
ส่่วนการเรีี ยนรู้้�ของเครื่่� องและการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงข้้ อมููลจากระ
บบบัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ขนาดใหญ่่ดังั กล่่าว จะกลายเป็็ นเครื่่� องมืือล้ำำ ��ค่่าสำำ�หรัับนักั วิิเคราะห์์
ความมั่่�นคงและผู้้�จััดการด้้ านการประมง ระบบดัังกล่่าวไม่่เพีียงให้้ ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งและพฤติิกรรมของเรืื อประมงในทะเลและลููกเรืื อ แต่่ยังั
ระบุุสถานะของสิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเลที่่�ถูกู คุุกคามหรืื อใกล้้ สูญ
ู พัันธุ์์�
รวมถึึงประชากรสััตว์์น้ำำ ��ที่่�มีีประโยชน์์ การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่
เหล่่านี้้ �จะช่่วยให้้ ผู้้�จัดั การด้้ านการประมงสามารถปรัับเปลี่่�ยนการจำำ�กัดั
การทำำ�ประมง ตีีวงการจัับสััตว์์น้ำำ ��พลอยได้้ และบัังคัับการใช้้ อุปุ กรณ์์
ประเภทต้้ องห้้ ามภายในน่่านน้ำำ ��ที่่�กำำ�หนด (การจัับสััตว์์น้ำำ ��พลอยได้้
หมายถึึงปลาและสััตว์์ทะเลอื่่�น ๆ ที่่�จับั ได้้ โดยบัังเอิิญขณะจัับปลาที่่�มีี
สายพัันธุ์์�และขนาดตามเป้้าหมาย) ข้้ อมููลขนาดใหญ่่ที่่�สร้้างจากระบบ
บัันทึึกการจัับสััตว์์น้ำำ ��และการตรวจสอบย้้ อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์เหล่่านี้้ �
จะนำำ�ไปใช้้ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพขอบเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเลภาย
ในประเทศสมาชิิกของสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
หรืื อ อาเซีียน o
บทความนี้้ �ได้้ รัับการสนัับสนุนุ จากภารกิิจการพััฒนาระดัับภูมิู ิภาคสำำ�หรัับโครงการความร่่วมมืือด้้ าน
มหาสมุุทรและประมงเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐอเมริิ กา ผ่่านสััญญาเลขที่่� เอไอดีี-486ซีี-15-00001 บทความนี้้ �ไม่่ได้้ แสดงถึึงมุุมมองของโครงการความร่่วมมืือด้้ านมหาสมุุทรและประมงเพื่่�อ
การพััฒนาระหว่่างประเทศของสหรััฐอเมริิ กา หรืื อรััฐบาลสหรััฐฯ แต่่อย่่างใด
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โครงการ
ชิิปไรเดอร์์

สมาชิิกหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิกาเข้้าร่่วม
การฝึึ กปฏิิบััติกิ ารแปซิิฟิิกบลิิทซ์์ พ.ศ. 2562
ใกล้้กัับเมืืองพอร์์ ตฮููเนเม รััฐแคลิิฟอร์์ เนีีย
จ.อ. แมทธิิว มาซััสชิิ/หน่่ วยยามฝั่่� งสหรัั ฐอเมริิกา

40
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หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิกา ส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบััติกิ ารสงครามเพื่่�ออิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิดกว้้าง
น.ต. วอร์์ เรน เอ็็น. ไรท์์ ร.น./หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิ กา

ความพยายามของโครงการความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั ิ
การสงครามของทีีมประเทศในภููมิภิ าคของกองบััญชาการสหรััฐฯ
ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก ประเทศแนวร่่วม และพัันธมิิตรผููกพัันธ์์กับภู
ั มิู ภิ าค
อิินโดแปซิิฟิิกมาเป็็ นเวลาหลายทศวรรษ โครงการความร่่วมมืือด้้ านความ
มั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงครามเป็็ นเหมืือนการทููตทหารที่่�สามารถสร้้ าง
ผลกระทบเชิิงบวกในความสััมพัันธ์์ทางการเมืืองในภููมิภิ าค เพื่่�อต่่อต้้ าน
อิิทธิิพลภายนอกที่่�เป็็ นอัันตรายและเพื่่�อเพิ่่�มเสถีียรภาพและความมั่่�นคง
ผ่่านโครงการความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสง
คราม ผู้้�ใต้้ บังั คัับบััญชาของกองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิ
ฟิิ กสั่่�งการให้้ ทำำ�การฝึึกเตรีี ยมความพร้้อมทางทหารและการบรรเทาภััย
พิิบัติั แิ ละความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม เพื่่�อนำำ�รััฐบาลของภููมิิภาค
มารวมกัันในการทำำ�กิิจกรรมที่่�ให้้ ประโยชน์์ร่่วมกััน โครงการความ
ร่่วมมืือ ด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงครามยัังสนัับสนุนุ วิิสัยั
ทััศน์์ของ พลเรืื อเอก ฟิิ ลิปิ เอส. เดวิิดสััน ในด้้ านอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีี และ
เปิิ ดกว้้ าง นั่่�นคืือ “ทุุกประเทศควรมีีความพอใจกัับการเข้้ าถึึงทะเลและ
เส้้ นทางบิินอย่่างอิิสระที่่�ประเทศและเศรษฐกิิจของเราพึ่่ง� พา”
ข้อตกลงทวิภาคี
โครงการความร่่วมมืือด้้ านความปลอดภััยทางทะเลของหน่่วยยามฝั่่�ง
สหรััฐฯ คืือโครงการชิิปไรเดอร์์ ซึ่่ง� เติิบโตขึ้้ �นทุุกปีี งบประมาณของกอง
บััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก ในโครงการความร่่วมมืือด้้ าน
ความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงคราม หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิ กาใช้้ ข้้อ
ตกลงการบัังคัับใช้้ กฎหมายประมงทวิิภาคีี 11 ฉบัับกับั ประเทศทั่่�วภููมิิ
ภาคหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกเป็็ นประจำำ� ข้้ อตกลงเหล่่านี้้ �ช่่วยให้้ เรืือของหน่่วย
ยามฝั่่�ง สหรััฐอเมริิกา เรืือของกองทััพเรืือสหรััฐฯ และเจ้้ าหน้้ าที่่�ผู้้� บัังคัับ
ใช้้ กฎหมายของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิกา ดำำ�เนิินการร่่วมกัันกัับประ

เทศที่่�เป็็ น เจ้้ าของอาณาเขตเพื่่�อปกป้้องทรััพยากรในภููมิิภาคที่่�สำำ�คัญ
ั
เช่่นเดีียวกัับโครงการความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสง
ครามที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้ �นโดยกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ โครงการชิิปไรเดอร์์ ของ
หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิกา สนัับสนุนุ อธิิปไตยของประเทศเจ้้ าของอาณา
เขตโดยการเปิิ ดโอกาสให้้ พันั ธมิิตรหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกบัังคัับใช้้ กฎหมาย
และระเบีียบของตนไปพร้้อมกัับการปกป้้องทรััพยากร
โครงการความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงคราม
ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุความ
สมดุุลในภููมิิภาคผ่่านกิิจกรรมและการฝึึกอบรมที่่�พัฒ
ั นาและใช้้ ประ
โยชน์์จากความสามารถระดัับมืืออาชีีพที่่�หลากหลายของกองทััพของ
ภููมิิภาค ตั้้�งแต่่ระดัับสูงู อย่่างออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่� น เกาหลีีใต้้ และสิิงคโปร์์
ไปจนถึึงประเทศที่่�อยู่่�ในช่่วงเปลี่่�ยนผ่่าน เช่่น ฟิิ จิิ ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ และเวีียด
นาม ไปจนถึึงประเทศที่่�ความสามารถยัังคงด้้ อยพััฒนาเนื่่�องจากข้้ อ
จำำ�กัดั ด้้ านทรััพยากร เช่่น สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย คิิริิบาตีี และหมู่่�เกาะ
มาร์์ แชล ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสหรััฐฯ กัับพันั ธมิิตรเหล่่านี้้ �สร้้ างขึ้้ �นเพื่่�อ
ปัั จจัยั ศัักยภาพที่่�แตกต่่างกัันและเพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงความสามารถที่่�แตก
ต่่างกัันให้้ ดีีขึ้้ �น
โครงการความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงคราม
ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นดิินโดแปซิิฟิิกยัังคงเป็็ นรากฐานสำำ�
คััญของการมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�องของสหรััฐฯกัับพันั ธมิิตรหมู่่�เกาะ
แปซิิฟิิก โครงการดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้ นไปที่่�การสร้้ างศัักยภาพในด้้ านการ
ดำำ�เนิินงานและสถาบััน ตลอดจนการพััฒนาศัักยภาพของพัันธมิิตร
นอกจากนี้้ � ยัังเปิิ ดช่่องให้้ มีีกรอบการทำำ�งานที่่�พันั ธมิิตรในภููมิิภาคมีี
ส่่วนร่่วมในกิิจกรรมระหว่่างหน่่วยงาน กิิจกรรมเหล่่านี้้ �ช่่วยเติิมเต็็ม
และเสริิ มสร้้ างโครงการหน่่วยงานของรััฐบาลสหรััฐฯ อื่่�น ๆ เช่่น
ของกระทรวงการต่่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย

ร.ท. นาตาลีี สปริิทเซอร์์ ร.น. จากกองทััพเรืือสหรััฐฯ ทำำ�การตรวจสุุขภาพในระหว่่างความร่่วมมืือแปซิิฟิิก พ.ศ. 2562 ในรััฐชุุก สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย การฝึึ กอบรมนี้้�
เป็็นภารกิิจเกี่่ย� วกัับการเตรีียมความพร้้อมด้้านความช่่วยเหลืือและการบรรเทาภััยพิิบััติแิ บบพหุุชาติิที่่ใ� หญ่่ที่่�สุุดประจำำ�ปีีซึ่่�งจััดขึ้้น� ในอิินโดแปซิิฟิิก | ร.อ. จอร์์ น กามารา
ร.น. จากกองทััพเรืือเปรููทำำ�การตรวจสุุขภาพในระหว่่างความร่่วมมืือแปซิิฟิิก พ.ศ. 2562
จ.อ. ทีีเรล มอร์์ ริิส/กองทััพเรืื อสหรััฐฯ
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ปกป้้ องการค้้า
ร่่วมหน่่วยงานที่่�ดีีที่่�สุดุ จากหลายหน่่วย
การรัักษาความปลอดภััยเส้้ นทางคมนาคม
ในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก กองทััพเรืื อสหรััฐฯ
หลัักทางทะเลสำำ�หรัับการพาณิิชย์์ระหว่่าง
เป็็ นกองกำำ�ลังั ที่่�เหนืือกว่่าโดยแสดง
ประเทศเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับสหรััฐฯ
ถึึงอำำ�นาจอธิิปไตยของสหรััฐฯ และ
มาโดยตลอด เพื่่�อรัับรองการเชื่่�อมโยงแปซิิ
เสรีี ภาพในการเดิินเรืื อทั่่�วแปซิิฟิิก
ฟิิ กกัับห่ว่ งโซ่่อุปุ ทานทั่่�วโลก ภููมิิภาคหมู่่�เกาะ
กองกำำ�ลังั ของสหรััฐฯ เหล่่านี้้ �ยัังดำำ�
แปซิิฟิิกครอบคลุุมพื้้ �นที่่�ส่ว่ นใหญ่่ของอิินโด
เนิินการบัังคัับใช้้ กฎหมายทางทะเล
แปซิิฟิิก และประเทศในภููมิิภาคนี้้ �มีีความพอ
และการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้ อมอีีกด้้ วย
ใจกัับการแบ่่งปัั นความสำำ�คัญ
ั ของมููลค่่า
แนวร่่วมของสหรััฐฯ หลายรายจะไม่่มีี
ทางเศรษฐกิิจของอาณาเขตทางทะเลของ
หรืื อจำำ�เป็็ นต้้ องมีีกองกำำ�ลังั ดัังกล่่าว
ตน เศรษฐกิิจนี้้ �ยัังคงมีีความหลากหลาย โดย
บางประเทศอุุดมไปด้้ วยทรััพยากรธรรม
ความร่่วมมืือด้้านความมั่่�นคง
ชาติิและประสบความสำำ�เร็็ จในการจััด
จุุดมุ่่�งหมายของโครงการความร่่วมมืือ
การสิินทรััพย์์เหล่่านี้้ � และมีีประเทศอื่่�น ๆ ที่่�
ด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสง
ขาดความสามารถในการประสบความสำำ�
ครามของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ คืือการ
เร็็ จด้้วยตนเอง ปัั ญหาด้้ านความมั่่�นคง
สร้้ างความปลอดภััยและความมั่่�นคง
สมาชิิกของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ และกรมประมงเครืือรััฐออส
ของประเทศเหล่่านี้้ �ยัังมีีความแตกต่่าง
ทางทะเลโดยการเพิ่่�มความตระหนััก
เตรเลีียเข้้าปะทะเรืือประมงต้้องสงสัั ยในการข้้ามอาณาเขตมายััง
กัันอีีกด้้ วย ในภููมิิภาคที่่�มีีความตื่่�นตััวสููงนี้้ �
ทางทะเล ศัักยภาพในการตอบสนอง
แปซิิฟิิกตะวัันตก พ.จ.ต. ซาร่่า มุุยร์์ /หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
ประเทศมหาอำำ�นาจที่่�กำำ�ลังั เติิบโต เช่่น จีีน
วิิธีีการป้้องกัันและโครงสร้้ างพื้้ �นฐาน
และอิินเดีียกำำ�ลังั หารืื ออย่่างเปิิ ดเผยเกี่่�ยวกัับ
การกำำ�กับดู
ั แู ล จากโครงการความร่่วม
เป้้าหมายทางการค้้ าและความมั่่�นคง โดยตระหนัักว่่าเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่ามีี มืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงคราม หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ แล
การหารืื ออย่่างเปิิ ดเผย จำำ�เป็็ นต้้ องมีีความมั่่�นคง แนวทางการมีีส่ว่ นร่่วม ะแนวร่่วมระหว่่างหน่่วยงานดำำ�เนิินกิิจกรรมการมีีส่ว่ นร่่วมกัับพันั ธมิิตร
ของประเทศเหล่่านี้้ �ในภููมิิภาคล้้ วนมีีความแตกต่่างเช่่นกััน บางประเทศ หมู่่�เกาะแปซิิฟิิกและองค์์กรภาครััฐ/เอกชนเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการพึ่่ง�
ชอบข้้ อตกลงตามการควบคุุมทรััพยากรและอาณาเขต ในขณะที่่�บาง
พาตนเองของประเทศพัันธมิิตรในการรัักษาความมั่่�นคงทางทะเลภาย
ประเทศตกลงยอมรัับการเข้้ าถึึงและความร่่วมมืือในอนาคต
ในน่่านน้ำำ �� ทะเลในอาณาเขต และเขตเศรษฐกิิจพิิเศษของตน
สาธารณรััฐประชาชนจีีนได้้ เริ่่�มดำำ�เนิินการสองโครงการในภููมิภิ าคหมู่่�
หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ยัังมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�องโดยใช้้ ทีีมฝึึกอบรม
เกาะแปซิิฟิิก ได้้ แก่่ การสร้้ างกองกำำ�ลังั กองทััพเรืือ ยามฝั่่�ง และเรืือประมง เคลื่่�อนที่่� วิิทยากรระหว่่างหน่่วยงาน และวิิทยากรระหว่่างประเทศทำำ�
เชิิงพาณิิชย์์ที่่มี� ขี นาดใหญ่่กว่่าประเทศอื่่น� ๆ และสอดแทรกเข้้ าไปในแผน งานจากเขตยามชายฝั่่�งที่่� 14 กองอำำ�นวยการวิิเทศสััมพัันธ์์และนโยบาย
หนึ่่ง� แถบหนึ่่ง� เส้้ นทางของจีีน จากนั้้�นสร้้ างเส้้ นทางสาขาต่่าง ๆ เชิิงพา
ต่่างประเทศ กองเรืื อแปซิิฟิิกกองทััพเรืื อสหรััฐฯ และพัันธมิิตรกองกำำ�
ณิิชย์์เพื่่�อเชื่่อ� มโยงจีีนผ่่านเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ กับั หมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
ลัังรัักษาชายฝั่่�งเนวาดา ดัังที่่�กล่่าวไปข้้ างต้้ น กิิจกรรมการสร้้ างศัักย
โครงการริิ เริ่่� มของจีีนดููเหมืือนว่่าจะมุ่่�งเป้้าไปที่่�ความได้้ เปรีี ยบทาง
ภาพของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ช่่วยเติิมเต็็มโครงการของกระทรวงการ
ภููมิิศาสตร์์ ที่่�สหรััฐฯ ได้้ รัับจากข้้ อตกลงทวิิภาคีี นั่่�นคืือสถานที่่�ตั้้ �งของ
ต่่างประเทศ และวางแผนร่่วมกัับทีีมในประเทศของสถานทููตสหรััฐฯ
สามอาณาเขตของสหรััฐฯ และความร่่วมมืือด้้ านเสรีี ภาพกัับสหพัันธ
และประเทศพัันธมิิตร เป้้าหมายคืือการพััฒนาเจ้้ าหน้้ าที่่�มืืออาชีีพที่่�
รััฐไมโครนีีเซีีย หมู่่�เกาะมาร์์ แชล และปาเลา ซึ่่ง� เป็็ นความสััมพัันธ์์ที่่�เอื้้ �อ มีีวิินัยั มีีความสามารถ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อหน่่วยงานพลเรืื อน
อำำ�นวยต่่อบทบาททางยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ ในภููมิิภาคนี้้ �
และมุ่่�ง มั่่�นต่่อความเป็็ นอยู่่�ของประเทศชาติิและประชาชน
กิิจกรรมของจีีนมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนดุุลยภาพทางภููมิิยุทุ ธศาสตร์์
ความสััมพัันธ์์เป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการต่่อต้้ านการรุุกรานและการบีีบ
โดยการบ่่อนทำำ�ลายความสััมพัันธ์์ของสหรััฐฯ กัับพันั ธมิิตรและแนวร่่วม บัังคัับในภููมิิภาค โครงการความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิ
เช่่น ออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์ และฟิิ จิิ โดยให้้ ความช่่วยเหลืือด้้ านการพััฒ บััติกิ ารสงครามอย่่างโครงการชิิปไรเดอร์์ ของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
นาตามเป้้าหมายแต่่ฉ้้อฉลแก่่ประเทศแนวร่่วมในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
สร้้ างความ สััมพัันธ์์ที่่�ยั่่ง� ยืืนขณะที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับพันั ธมิิตรของเรา
สหรััฐฯ กำำ�ลังั ร่่วมมืือกัับแนวร่่วมระดัับภูมิู ิภาค เช่่น ออสเตรเลีีย
โดยที่่�พันั ธมิิตร สามารถดำำ�เนิินการอย่่างอิิสระเพื่่�อรัักษาอธิิปไตยของ
และนิิวซีีแลนด์์เพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพภููมิิภาค และร่่วมมืือกัับประเทศ
ตนไปพร้้อมกััน นัับตั้้ �งแต่่ พ.ศ. 2553 ข้้ อตกลงชิิปไรเดอร์์ ว่า่ ด้้ วยการบััง
แนวร่่วมขนาดเล็็ก เช่่น ฟิิ จิิและปาเลาเพื่่�อเสริิ มสร้้ างความพร้้อมรัับมืือ คัับใช้้ กฎหมายทางทะเลทวิิภาคีีเหล่่านี้้ � ได้้ รัับเรืื อและโรงเก็็บอากาศยาน
วิิธีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการบรรลุุเป้้าหมายเหล่่านี้้ �คืือการก้้ าวข้้ ามรััฐและส่่งเสริิ ม ของสหรััฐฯ รวมถึึงทัักษะความรู้้�ของผู้้�บัังคัับใช้้ กฎหมายทางทะเล เพื่่�อ
ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างผู้้�คนกัับผู้้� คน และการผสมผสานวััฒนธรรมของสััง
ช่่วยเหลืือเจ้้ าหน้้ าที่่�หมู่่�เกาะแปซิิฟิิกในการใช้้ อำำ�นาจบัังคัับใช้้ กฎหมาย
คมผ่่านการมีีส่ว่ นร่่วมด้้ านความมั่่�นคงระหว่่างรััฐบาลและโครงการ
ข้้ อตกลงเหล่่านี้้ �ช่่วยแก้้ ปััญหาการขาดแคลนของบัังคัับใช้้ กฎ
ความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสงคราม
หมายทางทะเล โดยปรัับปรุุ งความร่่ วมมืือการประสานงานและ
ในพื้้ �นที่่�ทางทะเลนั้้�น หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐอเมริิ กาเป็็ นตััวเลืือกแนว
การทำำ�งานร่่ วมกััน และสร้้ างศัักยภาพของผู้้�บัังคัับใช้้ กฎหมายทาง
42

IPD FORUM

ข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์ ของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ใช้้ข้อต
้ กลงชิิปไรเดอร์์ว่า่ ด้้วย
การบัังคัับใช้้กฎหมายประมงทวิิภาคีี 16 ฉบัับกัับ
ประเทศในแปซิิฟิิกตะวัันออกและในแอฟริิ กาตะ
วัันตก ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2561 ฟิิ จิิกลาย
เป็็ นประเทศล่่าสุุ ดที่่�ลงนามในข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์
ซึ่่�งทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�กลาโหมและผู้้ �บังั คัับใช้้กฎหมาย
ของประเทศพัันธมิิตรสามารถขึ้้�นเรืื อของหน่่วยยาม
ฝั่่�งสหรััฐฯ และกองทััพเรืื อสหรััฐฯ เพื่่�อสัังเกตการณ์์
ป้้องกััน ขึ้้�นเรืื อ และค้้นหาเรืื อต้้องสงสััยว่่ากระทำำ�
ผิิดกฎหรืื อข้อบั
้ งั คัับในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษของตน
หรืื อในเขตทะเลลึึก
ข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์ช่่วยแก้้ปััญหาช่่องโหว่่
ของการบัังคัับใช้้กฎหมายทางทะเลโดยปรัับปรุุ ง
ความร่่ วมมืือ การประสานงานและการทำำ�งาน
ร่่ วมกััน และสร้้างศัักยภาพของผู้้ �บังั คัับใช้้กฎหมาย
ทางทะเลให้้มีีประสิิ ทธิิภาพมากขึ้้�นในการต่่อกร
กัับการประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้้การควบคุุม และกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย
อื่่�น ๆ ข้้อตกลงนี้้�มีีวัตถุ
ั ุประสงค์์เพื่่�อเติิมเต็็มและส่่ ง
เสริิ มการจััดการที่่�มีีกับั พัันธมิิตรอย่่าง ออสเตรเลีีย
นิิวซีีแลนด์์ และฝรั่่�งเศส
เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้ �บังั คัับใช้้กฎหมายของ
ฟิิ จิิสามารถทำำ�งานในหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
และกองทััพเรืื อสหรััฐฯ ในฐานะ “ชิิปไรเดอร์์”

องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ

ภาคกิิจต่่าง ๆ ประกอบไปด้้วยการแทรกแซงเรืื อ
ต้้องสงสััยที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎ
หมาย เช่่น การทำำ�ประมงและการลัักลอบนำำ�เข้้า
ที่่�ผิิดกฎหมาย รวมถึึงการค้้าสารเสพติิดที่่�ผิิดกฎ
หมาย ในช่่วงหกปีี ที่่�ผ่า่ นมา หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
และกองทััพเรืื อสหรััฐฯ ได้้ช่่วยประเทศเจ้้าของอา
ณาเขตขึ้้� นตรวจค้้นเรืื อ 103 ลำำ� ระบุุการกระทำำ�ผิดิ
33 ครั้้�ง ตามรายงานของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
พ.ศ. 2561
ข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์การบัังคัับใช้้กฎหมายทาง
ทะเลแบบทวิิภาคีีส่่งเสริิ มอธิิปไตยของประเทศเจ้้า
ของอาณาเขต โดยการช่่วยให้้ประเทศเจ้้าของอาณา
เขตบัังคัับใช้้กฎหมายและข้้อบังั คัับของตน การ
นำำ�ข้อต
้ กลงชิิปไรเดอร์์มาใช้้ระหว่่างประเทศอื่่�น ๆ
และในภููมิิภาคอื่่�น ๆ อาจช่่วยเสริิ มสร้้างความพยา
ยามในการบัังคัับใช้้กฎหมายทาง ทะเลทั่่�วโลก
สหรััฐฯ ได้้ลงนามในข้้อตกลง
ชิิปไรเดอร์์ทวิิภาคีีเรื่่�องการต่่อต้้าน
การทำำ�ประมงในทะเลลึึกด้้วยแห
ลอยกัับจีีน ข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์
ทวิิภาคีีห้า้ ฉบัับกัับประเทศแอฟริิ กา
ตะวัันตก นั่่�นคืือ กาบููเวร์์ดีี แกมเบีีย
กานาเซีียร์์ราลีีโอน และเซเนกััล
และข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์ ทวิิภาคีีถาวร

11 ฉบัับกัับ ประเทศหมู่่�เกาะแปซิิ ฟิิ กซึ่่�งประกอบ
ไปด้้วยหมู่่�เกาะคุุก ฟิิ จิิ คิิริิบาตีี หมู่่�เกาะมาร์์แชลล์์
ไมโครนีีเซีีย ปาเลา นาอููรูู ซามััว ตองงา ตููวาลูู
และวานููอาตูู
ปฏิิบัติั ิการชิิปไรเดอร์์ว่า่ ด้้วยการบัังคัับใช้้กฎ
หมายการประมงแบบร่่ วมมืือกันั อย่่างต่่อเนื่่�องและ
เป็็ นสากลได้้ดำ�ำ เนิินการโดยหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ
ตลอดช่่วง 23 ปีี ที่่�ผ่า่ นมากัับจีีน และ 9 ปีี กัับแอฟริิ กา
ตะวัันตกและประเทศหมู่่�เกาะแปซิิ ฟิิก
ข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์เป็็ นวิิธีีการที่่�มีีนวััตกรรมและ
ความร่่ วมมืือเพื่่�อการรัักษาความสงบเรีี ยบร้้อยใน
มหาสมุุทรของโลกอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพมากขึ้้�น ประ
เทศที่่�สนใจเรีี ยนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับข้้อตกลงชิิปไร
เดอร์์สามารถติิดต่่อหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ หรืื อสถาน
เอกอััครราชทููตสหรััฐอเมริิ กาในประเทศของตนได้้

ทีีมขึ้้�นสำำ �รวจเรืือร่่วมรอการอนุุญาตให้้ไปยัังเรืือประมง (ไม่่มีีภาพ) ในเขต
เศรษฐกิิจพิิเศษของปาเลาตามข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์ ทวิภิ าคีี
พ.จ.ต. ซาร่่า มุุยร์์ /หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ

ทะเลให้้ มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้ �นในการต่่อกรกัับการประมงที่่�ผิิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม รวมทั้้�งกิิจกรรม
ที่่�ผิิดกฎหมายอื่่�น ๆ นอกจากนี้้ � ข้้ อตกลงดัังกล่่าวยัังอนุุญาตให้้
เจ้้ าหน้้ าที่่�ผู้้� บัังคัับใช้้ กฎหมายของประเทศพัันธมิิตรขึ้้ �นเรืื อและอ
ากาศยานของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ และกองทััพเรืื อสหรััฐฯ รวม
ทั้้�งอนุุญาตให้้ พาหนะข้้ างต้้ นช่่วยเหลืือเจ้้ าหน้้ าที่่�ผู้้� บัังคัับใช้้ กฎ
หมายของประเทศเจ้้ าของอาณาเขตในการเฝ้้าระวัังทางทะเล
และการขึ้้ �นลงยานพาหนะ
โดยทั่่�วไปแล้้ ว เรืื อ อากาศยาน และทีีมผู้้�บัังคัับใช้้ กฎหมายทาง
ทะเลของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ดำำ�เนิินการตามข้้ อตกลงชิิปไรเดอร์์
อย่่างไรก็็ตาม กองทััพเรืื อสหรััฐฯ และเรืื อกัับอากาศยานของประเทศ
เจ้้ าของอาณาเขตก็็เข้้ าร่่วมด้้ วยเช่่นกััน เช่่น การสนัับสนุนุ ของกองเรืื
อแปซิิฟิิกในการปฏิิบัติั กิ ารชิิปไรเดอร์์ ร่่วมในโครงการความมั่่�นคงทาง
ทะเลโอเชีียเนีีย
โครงการชิิปไรเดอร์์ ของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ยัังคงเป็็ นวิิธีีการที่่�มีีน
วััตกรรมและความร่่วมมืือในการมีีอิิทธิิพลต่่อภููมิิภาคอย่่างมีีประสิิทธิิ
ภาพ ทุุกครั้้�งที่่�นำำ�ข้้อตกลงชิิปไรเดอร์์ ทวิิภาคีีใหม่่มาใช้้ กับพั
ั นั ธมิิตร
หมู่่� เกาะแปซิิฟิิก หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ก็็ช่ว่ ยเสริิ มสร้้ างเสถีียรภาพ
ในภููมิิภาค

ความมุ่่�งมั่่�นที่่�ล้ำ�ลึึ
ำ� ก
การมีีส่ว่ นร่่วมอีีกครั้้�งกัับพันั ธมิิตรหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นสำำ�หรัั
บสหรััฐฯ และพัันธมิิตรในการต่่อต้้ านอิิทธิิพลของจีีนที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในภููมิิภ
าคหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก โครงการชิิปไรเดอร์์ ของหน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ สอด
คล้้ องกัันอย่่างลงตััวกัับการช่่วยตอบสนองความต้้ องการในการประส
านงานกัับ โครงการความร่่วมมืือด้้ านความมั่่�นคงในเขตปฏิิบัติั กิ ารสง
ครามอื่่�น ๆ ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
สิ่่�งที่่�ดูเู หมืือนจะเป็็ นข้้ อตกลงทวิิภาคีี 11 ฉบัับระหว่่างสหรััฐฯ
และประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกต่่าง ๆ แท้้ จริิงแล้้ วเป็็ นรากฐานของความร่่ว
มมืือในภููมิภิ าค การลงทุุนในทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้ อมและทางทะเลร่่วมกััน
ข้้ อตกลงที่่�โปร่่งใสระหว่่างประเทศที่่�มีคี วามสนใจร่่วมกัันในความปลอด
ภััยและความมั่่�นคงทางทะเล และความมุ่่�งมั่่�นในการค้้ าที่่�เป็็ นธรรมและ
มีีผลประโยชน์์ตอบแทนซึ่่ง� กัันและกัันตลอดทั่่�วทั้้�งแปซิิฟิิกกลางและใต้้
สหรััฐฯ ยืืนหยััดอย่่างมั่่�นคงกัับพันั ธมิิตรของตนเเพื่่�อรัับรองถึึงอิินโ
ดแปซิิฟิิกที่่�เสรีี และเปิิ ดกว้้ างกัับทุกุ ประเทศ เมื่่�อมีีการแสดงความสนใ
จในโครงการชิิปไรเดอร์์ เพิ่่�มมากขึ้้ �น หน่่วยยามฝั่่�งสหรััฐฯ ก็็อยู่่�ในตำำ�แ
หน่่งที่่�พิิเศษในการอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อการเพิ่่�มเสถีียรภาพและค
วามมั่่�นคง ของพัันธมิิตรของสหรััฐฯ ในการสนัับสนุนุ ภารกิิจของกอง
บััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกโดยตรง o
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พัันธมิิตร
นวััตกรรม
และ

คืือสิ่่�งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัั บปฏิิบััติิการทางทหารในอนาคต
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ภาพประกอบโดย ฟอรััม

พล.อ. โรเบิิร์์ต บีี. บราวน์์
ผู้้ �บัญั ชาการกองทััพบกสหรััฐฯ
ภาคพื้้�นแปซิิฟิิก กล่่าวกัับ ฟอรัั ม ในการฝึึก
ย่่อยยามะซากุุระเมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ.
2561 พล.อ. บราวน์์ กล่่าวถึึงความสำำ�คัญั
ของการฝึึกดัังกล่่าว ปฏิิบัติั ิการแบบหลายมิิติิ
แปซิิ ฟิิกพาทเวย์์ 2.0 อิิทธิิพลในภููมิิภาคที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นของอิินเดีีย และการแข่่งขัันที่่�เข้้มข้้นกัับจีีน
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ฟอรั ม: การฝึ กยามะซากุระปี นี้แตกต่ างจากการฝึ กซ้ อม
ครั ง้ ที่ ผ่านมาอย่ างไร
พล.อ. บราวน์์ : การฝึึกยามะซากุุระคืือการฝึึกที่่�สำำ�คัญ
ั
ซึ่่ง� เราฝึึกร่่วมกัับหนึ่่ง� ในฝ่่ายพัันธมิิตรที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของเรา
นั่่�นคืือญี่่�ปุ่่� น เมื่่�อมองมาที่่�ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ญี่่�ปุ่่� นกัับสหรััฐอเมริิ กา จะพบว่่านี่่�เป็็ นรากฐานสำำ�คัญ
ั
ของความมั่่�นคงในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกโดยแท้้ จริิง
ที่่�การฝึึกยามะซากุุระ เราสามารถฝึึกในระดัับสูงู สุุดได้้
ในปีี นี้้ � เราทำำ�ให้้ การฝึึกซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้ �น เราได้้ นำำ�แง่่มุมุ ปฏิิ
บััติกิ ารแบบหลายมิิติิบางส่่วนมาใช้้ โดยนำำ�มาใช้้ ในทุุกมิิติิ
ไม่่เพีียงแต่่ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล แต่่ยังั รวมถึึง
ทางไซเบอร์์ และอวกาศด้้ วย คุุณต้้ องพร้้อมรัับทุกุ สิ่่�งที่่�อาจเกิิด
ขึ้้ �นทุุกที่่�ในโลกใบนี้้ � และนั่่�นคืือเหตุุผลที่่�คุณ
ุ ต้้ องมีีพันั ธมิิตร
พัันธมิิตรเหล่่านั้้�นคืือพัันธมิิตรที่่�ใกล้้ ชิิดที่่�สุดุ ของคุุณ คุุณต้้ อง
การแน่่ใจว่่าคุุณพััฒนาความสััมพัันธ์์เหล่่านั้้�นก่่อนที่่�จะเกิิด
วิิกฤติิ ข่่าวดีีก็็คืือการฝึึกยามะซากุุระ คืือการฝึึกที่่�ดีีที่่�สุดุ ที่่�ผม
เคยเห็็น และผมเข้้ าร่่วมการฝึึกยามะซากุุระมา 20 กว่่าปีี แล้้ ว

สู้้�ทางบกและทางอากาศมีีประสิิทธิิภาพมากในอดีีต
แต่่บางอย่่างได้้ เปลี่่�ยนแปลงไปแล้้ วเราไม่่ได้้ มีีอำำ�นาจในทุุก
ปฏิิบัติั กิ าร หรืื อในปฏิิบัติั กิ ารใด ๆ เป็็ นเวลานานอีีกต่่อไป
ในบางครั้้�ง เทคโนโลยีีได้้ ปรัับเปลี่่�ยนสิ่่�งต่่าง ๆ ให้้ ผู้้�ที่่�จะทำำ�
ร้้ายเราเคลื่่�อนไหวได้้ เร็็วกว่่าที่่�เราทำำ�ได้้ ปฏิิบัติั กิ ารแบบหลาย
มิิติทำิ ำ�ให้้ ศัตรู
ั ูตกอยู่่�ในสถานการณ์์ลำำ�บากหลายแบบและ
ให้้ คุณ
ุ มีีตัวั เลืือก แต่่คุณ
ุ คาดเดาไม่่ได้้ ต้้องมีีการซ้้ อมรบใน
ทุุกมิิติิ และการซ้้ อมรบเป็็ นการก้้ าวไปอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�มีี
ข้้ อได้้ เปรีี ยบที่่�ดีีกว่่า เราเห็็นว่่า แม้้ กระทั่่�งในการฝึึกครั้้�งนี้้ �ก็็
ยัังมีีการใช้้ ประโยชน์์จากปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติเิ พื่่�อป้้อง
กัันศััตรููและประสบความสำำ�เร็็จ ในกรณีีนี้้ �เป็็ นการป้้องกััน
เหตุุการณ์์ในญี่่�ปุ่่� น แต่่ก็็อาจใช้้ ป้้องกัันเหตุุการณ์์อื่่�น ๆ ได้้
คุุณต้้ องการให้้ คาดเดาได้้ น้้อยลง สร้้ างสถานการณ์์ลำำ�บาก
ที่่�หลากหลายให้้ ศัตรู
ั ูของคุุณ และทำำ�ให้้ ศัตรู
ั ูตกอยู่่�ในภาวะ
ที่่�กลืืนไม่่เข้้ าคายไม่่ออก บีีบให้้ ศัตรู
ั ูต้้องเป็็ นฝ่่ายตััดสิินใจ
ไม่่ใช่่คุณ
ุ
ฟอรัั ม: การสัับเปลี่่�ยนกองทััพสำ�ำ หรัั บโครงการแปซิิฟิิก
พาทเวย์์ จะมีีการสัับเปลี่่�ยนที่่�น้้อยลง แต่่ อยู่่�นานขึ้้�นเพื่่�อ
ให้้ เข้้ าใจมากขึ้้�นถึึงวิิธีีทำ�ำ งานร่่ วมกัันของทุุกคน คาดว่่ า
จะได้้ เห็็นการพููดคุุยถึึงผลประโยชน์์ ที่�ป่ ระเทศพัันธมิิตร
คาดหวัังจากการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งนี้้�

พล.อ. บราวน์์ :โครงการแปซิิฟิิกพาทเวย์์เริ่่� มต้้ นเมื่่�อประมาณ
ห้้ าปีี ที่่�แล้้ ว และเป็็ นหนึ่่ง� ในโครงการการมีีส่ว่ นร่่วมที่่�สร้้าง
สรรค์์และมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ ที่่�เราเคยมีีทั่่ว� ทั้้�งภููมิิภาค
แปซิิฟิิก และจนถึึงทั่่�วทั้้�งโลก คุุณสามารถพููดคุุยถึึงการอยู่่�
นอกประเทศ การปรัับตัวั ได้้ การปรัับความสามารถได้้ และ
การไปสู่่�ความขััดแย้้ งหรืื อสถานการณ์์ร้้าย แต่่ถ้้าคุุณไม่่
ฝึึกซ้้ อม มัันก็็เป็็ นแค่่การพููดคุุย ในโครงการแปซิิฟิิกพาทเวย์์
เราทำำ�การฝึึกการเคลื่่�อนกำำ�ลังั พลในรููปแบบที่่�เราทำำ�ในการ
ปฏิิบัติั ิจริิง ในห้้ าปีี แรก เราตั้้�งใจจริิ ง ๆ ที่่�จะไปยัังประเทศ
ที่่�สาม หรืื อประเทศที่่�สี่่� และปฏิิบัติั ติ ามหลัักการเหล่่านั้้�น
ในอนาคตเรากำำ�ลังั มองหาแปซิิฟิิกพาทเวย์์ 2.0 และปรัับเส้้ น
ฟอรัั ม: ช่่ วยอธิิบายแนวคิิดเกี่่�ยวกัับปฏิิบัติั กิ ารแบบหลาย ทางเพื่่�อให้้ อยู่่�ในประเทศที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้ นานขึ้้ �น เพื่่�อสร้้ าง
มิิติิ และความเกี่่�ยวข้้ องกัับกองทััพบก
ความร่่วมมืือและพัันธมิิตรที่่�แข็็งแกร่่งขึ้้ �นในบางประเทศ
เราอยู่่�นานถึึงหกเดืือน ซึ่่ง� นั่่�นทำำ�ให้้ เราช่่วยเหลืือประเทศนั้้�น
พล.อ. บราวน์์ :เรามีีแนวคิิดใหม่่ที่่�เป็็ นครั้้�งแรกจริิ ง ๆ
ได้้ ด้้วยสิ่่�งที่่�ประเทศนั้้�นต้้ องการ เมื่่�อเราทำำ�งานร่่วมกััน
มาสัักระยะแล้้ ว อัันเนื่่�องมาจากโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
เราเรีี ยนรู้้�จากประเทศนั้้�นเสมอและประเทศนั้้�นก็็เรีี ยนรู้้�จาก
และนั่่�นคืือปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติิ ซึ่่ง� ก็็คืือกระบวนการวิิ
เรา บางอย่่างเราทำำ�ได้้ ดีีกว่่า บางอย่่างประเทศนั้้�นทำำ�ได้้ ดีีกว่่า
วััฒนาการที่่�มีีศักั ยภาพในการปฏิิวัติั ิจริิง ๆ การต่่อ
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ เรามีีเวลามากขึ้้ �น
IAPD
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"การทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดร่่ วมกัันและเป็็นพหุุภาคีี
มากขึ้้�นคืือหนทางแห่่งอนาคต"
– พล.อ. โรเบิิร์์ต บีี. บราวน์์

พล.อ. โรเบิิร์์ต บีี.
บราวน์์ (กลาง)
ผู้้�บััญชาการกองทััพบกสหรััฐฯ
ภาคพื้้�นแปซิิฟิิกพบปะกัับ
พล.ท. มาซาโตะ
ทาอููระ ผู้้�บััญชาการกอง
ทััพบกภาคเหนืือญี่่�ปุ่่�น
ในระหว่่างการฝึึ กยามะซากุุระ
75 ที่่�ค่่ ายฮิิกาชิิ-จิิชิิโตเสะ
จัังหวััดฮอกไกโด ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2561
ส.อ. เอริิ ก้้า เอิิร์์ล/กองทััพบกสหรััฐฯ
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ในการสร้้ างพัันธมิิตรและความร่่ วมมืือเหล่่านั้้�น นั่่�นคืือ
การมีีตัวั ตนอยู่่�ในภููมิิภาคดัังกล่่าวคืือสิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั มาก
หากมีีบางอย่่างเกิิดขึ้้ �นผู้้�บััญชาการกองบััญชาการ
สหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกต้้ องมีีทางเลืือกหน่่วย
พาทเวย์์ ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยกองพลน้้ อยที่่�อยู่่�ในประเทศ
ช่่วยให้้ ผู้้� บััญชาการฯ มีีทางเลืือกทางตะวัันตกของเส้้ น
แบ่่งเขตวัันสากล ใกล้้ เคีียงกัับสิ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นในภููมิิ
ภาคอิินโดแปซิิฟิิก นัับเป็็ นโครงการเชิิงนวััตกรรมอย่่าง
แท้้ จริิง ซึ่่ง� ตอนนี้้ �กำำ�ลังั ก้้ าวเข้้ าสู่่�ช่่วงนวััตกรรมมาก
ยิ่่�งขึ้้ �น โดยจะสร้้ างพัันธมิิตรและแนวร่่ วมที่่�สำำ�คัญ
ั
ซึ่่ง� เป็็ นส่่วน สำำ�คัญ
ั ของยุุทธศาสตร์์ กลาโหมในประ
เทศของเรา

ฟอรัั ม: สหรัั ฐฯ ทำำ�งานอย่่ างรอบคอบเพื่่�อที่่�จะรวม
อิินเดีียไว้้ เป็็ นพัันธมิิตรในอนาคต คุุณมีีความเห็็น
อย่่ างไรเกี่่�ยวกัับวิิวััฒนาการของบทบาทของอิิน
เดีียในภููมิิภาค และการเป็็ นพัันธมิิตรกัับสหรัั ฐ
อเมริิกา
พล.อ. บราวน์์ : สหรััฐฯ มีีพันั ธมิิตรเจ็็ดประเทศในโลก
พัันธมิิตรห้้ าประเทศเหล่่านั้้�นอยู่่�ในแปซิิฟิิก นั่่�นคืือ ญี่่�ปุ่่� น
เกาหลีี ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ ไทย ออสเตรเลีีย พัันธมิิตรนั้้�นสำำ�คัญ
ั
แต่่แนวร่่วมก็็สำ�คั
ำ ญ
ั เช่่นกััน รวมทั้้�งความสััมพัันธ์์ที่่เ� กิิด
ขึ้้ �นใหม่่ ความสััมพัันธ์์ของเรากัับอินิ เดีียยัังคงพััฒนาอย่่าง
รวดเร็็ว อิินเดีียมีีระบอบประชาธิิปไตยใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลก

ซึ่่ง� มีีผลกระทบอย่่างมากต่่อภููมิภิ าคแห่่งนี้้ � เหตุุผลหนึ่่ง� ที่่�กอง
บััญชาการแปซิิฟิิกเปลี่่�ยนเป็็ นกองบััญชาการภาคพื้้ �นอิินโด
แปซิิฟิิก คืืออิิทธิิพลของอิินเดีียและมหาสมุุทรอิินเดีียที่่�มีต่ี อ่ ภูู
มิิภาค ซึ่่ง� ในบางสถานการณ์์ เราไม่่ได้้ ให้้ ความสนใจมากพอ
เราใช้้ ประโยชน์์จากแผนห้้ าปีี เพื่่�อเพิ่่�มความซัับซ้้อนในการ
ฝึึกซ้้ อม และเพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมของเรากัับอินิ เดีีย อิินเดีียจะ
เป็็ นผู้้�มีีบทบาทหลัักในภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิกเป็็ นเวลาอีีก
หลายปีี การทำำ�งานใกล้้ ชิดิ กัันมากขึ้้ �นและเป็็ นพหุุภาคีียิ่่ง� ขึ้้ �น
เป็็ นหนทางแห่่งอนาคต สิ่่�งหนึ่่ง� ที่่�ได้้ เปรีียบมากก็็คือื เมื่่�อคุุณ
มีีพันั ธมิิตรและแนวร่่วม ห้้ าหรืือหกประเทศที่่�ช่ว่ ยแก้้ ปััญหา
นั่่�นเป็็ นเรื่่�องที่่�ดีกี ว่่ามาก และจะช่่วยรัักษาให้้ อินิ โดแปซิิฟิิกมีี
ความเป็็ นเสรีีและเปิิ ดกว้้ างเพื่่�อประโยชน์์ของทุุกประเทศ
ฟอรัั ม: คุุณกล่่ าวในการสััมภาษณ์์ เมื่่�อไม่่ นานมานี้้�ว่่า
สหรัั ฐฯ กำำ�ลัังแข่่ งขัันอย่่ างเข้้ มข้้ นกัับจีีน ซึ่่�งส่่ งผลให้้
เกิิดความสััมพัันธ์์ แบบพหุุภาคีีมากขึ้้�นโดยที่่�สหรัั ฐฯ
สร้้ างความสััมพัันธ์์ นั้้น� อยู่่� กรุุ ณาอธิิบายอย่่ างละเอีียด
พล.อ. บราวน์์ : ผมอยู่่�ในภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกมากว่่า 30
ปีี โดยได้้ รัับหน้้ าที่่�ที่่�แตกต่่างกััน ในทุุกระดัับที่่�ต่า่ งกััน ตั้้�ง
แต่่เจ้้ าหน้้ าที่่�ระดัับต้้นจนถึึงระดัับที่่�ผมอยู่่�ในตอนนี้้ � สิ่่�งที่่�

ผมเห็็นคืือเราเคยมีีสิ่่ง� ที่่�เราเรีี ยกว่่าช่่วงต่ำำ��สุดุ ซึ่่ง� ไม่่เกิิดขึ้้ �น
บ่่อยนัักและก็็หายไปนาน ตอนนี้้ � เป็็ นการแข่่งขัันอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและในหลาย ๆ ด้้ าน การแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจ
แน่่นอนว่่าเป็็ นการแข่่งขัันด้้ านความมั่่�นคง หลายคนจะ
เรีี ยกว่่าการแข่่งขัันที่่�เข้้ มข้้ น คุุณต้้ องสามารถแข่่งขัันได้้
พัันธมิิตรและแนวร่่วมเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั พัันธมิิตรห้้
าในเจ็็ดของเราอยู่่�ในแปซิิฟิิก และเรากำำ�ลังั สร้้ าง
แนวร่่วมและมิิตรประเทศเพิ่่�มเติิม เมื่่�อคุุณรัับมืือ
กัับปััญหาที่่�ยุ่่�งยาก ยิ่่�งมีีประเทศที่่�มีีส่ว่ นร่่วมมาก
คุุณก็็จะรัับมืือปัั ญหาได้้ ดีีขึ้้ �นมาก เราเห็็นสิ่่�งนั้้�นในการรัับ
มืือกัับภัยั พิิบัติั ิ เราเห็็นสิ่่�งนั้้�นในการรัับมืือกัับเกาหลีีเหนืือ
องค์์การสหประชาชาติิกล่่าวว่่า ทั่่�วโลกหยุุดยั้้�งความพยา
ยามที่่�จะมีีอาวุุธนิิวเคลีียร์์ นี้้ � พหุุภาคีีและพหุุชาติิคืืออนาคต
ในช่่วงการแข่่งขัันนั้้�น สิ่่�งสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งคืือการมีีแนวร่่วม
และมิิตรประเทศที่่�ให้้ การช่่วยเหลืือคุุณ เป้้าหมายของเรา
คืืออิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีี และเปิิ ดกว้้ าง นี่่�เป็็ นภููมิิภาคที่่�เติิบโต
เร็็วที่่�สุดุ ในโลก และยัังมีีเศรษฐกิิจที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ และประสบ
ความสำำ�เร็็จอย่่างเหลืือเชื่่�อจากการอยู่่�บนพื้้ �นฐานของความ
สงบเรีี ยบร้้ อยตามกติิกาของนานาชาติิและอิินโดแปซิิฟิิกที่่�
เสรีี และเปิิ ดกว้้ างที่่�มีีให้้ กับทุ
ั กุ ประเทศ ซึ่่ง� ไม่่ได้้ เป็็ นประโยชน์์
แค่่กับั คนใดคนหนึ่่ง� แต่่เป็็ นประโยชน์์กับทุ
ั กุ คน o

ทหารกองทััพบกฟิิ ลิิปปิินส์์
(ซ้้าย) และ จ.ส.ท. รอน
แมควีี ใช้้อุุปกรณ์์ สื่่� อสารใน
เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562
ระหว่่างการฝึึ ก
ซาลัักนิิบ ซึ่่�งเป็็นการฝึึ ก
ซ้้อมประจำำ�ปีีที่่�สร้้างความ
สามารถในการทำำ�งานร่่วมกััน
ศัักยภาพ และความสัั มพัันธ์์
ระหว่่างพัันธมิิตร
จ.ส.ต. โคดี้้ � โจนส์์/
กองทััพบกสหรััฐฯ
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ขยะ

อวกาศ
การร่่วมมืือกัันปกป้้องโลกจากเศษซากในวงโคจร
เจ้้ าหน้้ าที่่� เดอะวอทช์์

นเคยจงใจทำำ�ลายดาวเทีียมตรวจสภาพอากาศที่่�ไม่่
ใช้้ งานแล้้ วด้้ วยขีีปนาวุุธพิิสัยั กลางแบบปล่่อยจาก
พื้้ �น เพื่่�อทดสอบความสามารถด้้ านการต่่อต้้ านดาว
เทีียมเมื่่�อ พ.ศ. 2550 การทดสอบดัังกล่่าวทำำ�ให้้ เกิิด
เศษซากที่่�มีีขนาดเส้้ นผ่่านศููนย์์กลางมากกว่่า 10
เซนติิเมตรกว่่า 3,300 ชิ้้ �น รายงานขององค์์การอวกาศยุุโรประบุุว่า่ หาก
ดาวเทีียมทั่่�วไปที่่�โคจรรอบโลกหรืื อแม้้ กระทั่่�งสถานีีอวกาศนานาชาติิปะ
ทะเข้้ ากัับเศษชิ้้ �นส่่วนเหล่่านี้้ �ชิ้้ �นใดชิ้้ �นหนึ่่ง� จะทำำ�ให้้ เกิิดความเสีียหาย
ร้้ายแรงได้้
นอกจากนี้้ � การทดสอบขีีปนาวุุธดังั กล่่าวยัังก่่อให้้ เกิิดอนุุภาคเศษ
ซากมากกว่่า 200,000 ชิ้้ �นที่่�มีีขนาดเล็็กเพีียง 1 เซนติิเมตร แต่่ใหญ่่
มากพอที่่�จะทำำ�ให้้ ยานอวกาศเสีียหาย หรืื อเจาะทะลุุเกราะป้้องกััน
ของสถานีีอวกาศนานาชาติิ แม้้ กระทั่่�งการชนกัับอนุุภาคที่่�มีีขนาดเล็็ก
กว่่า 1 มิิลลิิเมตร เช่่น สะเก็็ดสีี ก็็ทำำ�ลายระบบย่่อยของดาวเทีียมได้้
เพราะอนุุภาคเหล่่านั้้�นเดิินทางด้้ วยความเร็็วมากกว่่า 24,700
กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมงในวงโคจร
นายนิิโคลััส จอห์์นสััน หััวหน้้ านัักวิิทยาศาสตร์์ ประจำำ�โครงการ
เศษซากในวงโคจรขององค์์การบริิ หารการบิินและอวกาศแห่่งชาติิ
สหรััฐฯ หรืื อ นาซา ซึ่่ง� ก่่อตั้้�งขึ้้ �นใน พ.ศ. 2522 ณ ศููนย์์อวกาศจอห์์น
สัันที่่�เมืืองฮิิวสตััน รััฐเท็็กซััส อธิิบายว่่า “เศษซากทุุกชิ้้ �นอาจขััด
ขวางหรืื อยุุติกิ ารทำำ�งานของอากาศยานที่่�ปฏิิบัติั กิ ารอยู่่�ในวงโค
จรระยะต่ำำ��” ซึ่่ง� อยู่่�ที่่�ความสููงประมาณ 400 ถึึง 2,000 กิิโลเมตร
หลัังจากการทดสอบเมื่่�อ พ.ศ. 2550 นายจอห์์นสัันได้้ กล่่าวกัับ space.
com ว่่า “การทำำ�ลายดาวเทีียมในครั้้�งนี้้ �ได้้ สร้้างชิ้้ �นส่่วนกระจััดกระจาย
จำำ�นวนมากและร้้ายแรงที่่�สุดุ ในรอบ 50ปีี ของการปฏิิบัติั กิ ารทางอวกาศ”
สองปีี ต่่อมา ดาวเทีียมรััสเซีียน้ำำ ��หนััก 950 กิิโลกรััมที่่�รู้้�จักั กัันในชื่่�อ
คอสมอส-2251 ชนกัับดาวเทีียมพาณิิชย์์อีีริิเดีียมของสหรััฐฯ
ที่่�ทำำ�งานอยู่่� ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ดาวเทีียมดัังกล่่าวถููกทำำ�ลายและเกิิดชิ้้ �นส่่วน
ขนาดใหญ่่อีีก 2,000 ชิ้้ �น รวมถึึงอนุุภาคที่่�ขนาดเล็็กกว่่าอีีก 100,000
ชิ้้ �น ทั้้�งสองเหตุุการณ์์นี้้ � ทำำ�ให้้ จำำ�นวนเศษซากในวงโคจรระยะต่ำำ��เพิ่่�มขึ้้ �น
ถึึงร้้อยละ 60 โดยในจำำ�นวนอนุุภาคที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นนี้้ �มีีหนึ่่ง� ในสามที่่�จะค้้ างอยู่่�
ในวงโคจรไปอีีก 20 ปีี
ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา ภััยคุุกคามจากเศษซากในวงโคจรที่่�อาจ

เกิิดขึ้้ �นกัับดาวเทีียมมีีเพิ่่�มมากขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ องค์์การอวกาศยุุโรปประ
มาณการณ์์ว่า่ มีีขยะอวกาศขนาดเส้้ นผ่่านศููนย์์กลางใหญ่่กว่่า 10
เซนติิเมตรมากถึึง 34,000 ชิ้้ �น วััตถุทีุ่่ �มีีขนาดเส้้ นผ่่านศููนย์์กลางระหว่่าง
1 ถึึง 10 เซนติิเมตร 900,000 ชิ้้ �น และวััตถุทีุ่่ �มีีขนาดเส้้ นผ่่านศููนย์์กลาง
ระหว่่าง 1 มิิลลิิเมตรถึึง 1 เซนติิเมตร 128 ล้้ านชิ้้ �นโคจรอยู่่�รอบโลก
รวมเป็็ นมวลรวมมากกว่่า 8,400 เมตริิ กตััน ซึ่่ง� เป็็ นจำำ�นวนที่่�มากกว่่า
มวลโครงสร้้ างเหล็็กของหอไอเฟล ตััวเลขดัังกล่่าวรวมถึึงดาวเทีียมมาก
กว่่า 2,900 ดวงที่่�ไม่่ได้้ ปฏิิบัติั กิ ารแล้้ วแต่่ยังั คงอยู่่�ในวงโคจร
เครืื อข่่ายเฝ้้าระวัังทางอวกาศสหรััฐฯ นำำ�โดยกองบััญชาการยุุทธ
ศาสตร์์ สหรััฐฯ อาศััยเครืื อข่่ายพัันธมิิตรทั่่�วโลกในการระบุุ ติิดตาม
และแบ่่งปัั นข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับวัตถุ
ั อุ วกาศ เพื่่�อบรรเทาภััยคุุกคามดัังกล่่าว
เครืื อข่่ายเฝ้้าระวัังทางอวกาศสหรััฐฯ ติิดตามวััตถุทีุ่่ �มนุุษย์์ประดิิษฐ์์
มากกว่่า 25,000 ชิ้้ �นในวงโคจรอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� มีีขนาดประมาณลููก
ซอฟต์์บอลขึ้้ �นไป โดยใช้้ ดาวเทีียม เซ็็นเซอร์์ กล้้ องโทรทรรศน์์ออปติิคัลั
ระบบเรดาร์์ และซููเปอร์์ คอมพิิวเตอร์์ ที่่�ปฏิิบัติั กิ ารในระดัับนานาชาติิจำำ�
นวนมาก ทั้้�งยัังเตืือนผู้้�ประกอบการทั่่�วโลกเกี่่�ยวกัับการปะทะที่่�กำำ�ลังั จะ
เกิิด จากการให้้ ข้้อมููลของนางไดอาน่่า แม็็คคิิสซ็อ็ ก ผู้้�นำำ�ด้้านอวกาศใน
กองบิินควบคุุมอวกาศที่่� 18 ของกองทััพอากาศสหรััฐฯ ซึ่่ง� ทำำ�หน้้ าที่่�ติดิ
ตามเศษซากในอวกาศให้้ กับั เครืื อข่่ายเฝ้้าระวัังทางอวกาศสหรััฐฯ
ดัังเห็็นได้้ จากตััวอย่่างใน พ.ศ. 2561 ซึ่่ง� กองทััพอากาศสหรััฐฯ
บัันทึึกไว้้ ว่า่ อาจมีีการชนกัันเกิิดขึ้้ �นกัับดาวเทีียมที่่�ทำำ�งานอยู่่�ได้้
ถึึง 942,143 ครั้้�ง และอาจเป็็ นเหตุุการณ์์ฉุกุ เฉิินได้้ ถึึง 6,469 ครั้้�ง
ตามที่่�นางแม็็คคิิสซ็อ็ ก กล่่าวกัับนิิตยสาร เดอะวอทช์์ โดยผู้้�ประกอบ
การต้้ องปรัับเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งดาวเทีียมประมาณสองครั้้�งต่่อสััปดาห์์
ตามข้้ อมููลดัังกล่่าว หนึ่่ง� ในภััยทางอวกาศที่่�ร้้ายแรงที่่�สุดุ เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ �
เกิิดจากสถานีีอวกาศเทีียนกง-1 ที่่�ปลดระวางของจีีน ตกลงสู่่�พื้้ �นโลก
อย่่างควบคุุมไม่่ได้้ เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2561 สร้้ างความหวาด
กลััวแก่่ประชาชนบนภาคพื้้ �นดิินก่่อนที่่�จะลุุกไหม้้ ไป โชคดีีที่่�เศษซากจา
กสถานีีอวกาศดัังกล่่าวตกลงสู่่�มหาสมุุทรแปซิิฟิิกไปทางตอนใต้้ ของฮา
วายประมาณ 4,000 กิิโลเมตร

วงโคจรที่่�แออััด

การจััดการเศษซากที่่�มนุุษย์์ประดิิษฐ์์ และที่่�เกิิดจากภารกิิจด้้านอวกาศ
มีีความท้้ าทายเพิ่่�มขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ โดยเฉพาะเมื่่�ออวกาศกลายเป็็ นสถานที่่�
ที่่�เข้้ าถึึงได้้ ง่า่ ยและเบีียดเสีียดไปด้้ วยความทะเยอทะยานที่่�เติิบโตขึ้้ �น
ปัั จจุบัุ นั รััฐบาล 60 ประเทศใช้้ งานดาวเทีียมอยู่่�มากกว่่า 2,060 ดวง
โดยมีี 12 ประเทศและหน่่วยงานปกครองอีีกหนึ่่ง� แห่่งมีีขีีดความ
สามารถในการปล่่อยจรวด ตามข้้ อมููลจากสหภาพนัักวิิทยาศาสตร์์ ผู้้�
ห่่วงใย ซึ่่ง� เป็็ นสมาคมวิิทยาศาสตร์์ ไม่่แสวงผลกำำ�ไรในสหรััฐฯ ผู้้�เชี่่�ยว
ชาญทำำ�นายว่่าจำำ�นวนดาวเทีียมที่่�อยู่่�ในวงโคจรอาจเพิ่่�มขึ้้ �นมากกว่่า
สามเท่่าในช่่วงทศวรรษหน้้ า เนื่่�องจากปัั จจุบัุ นั ในแต่่ละปีี มีีการ
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ผู้้�ควบคุุมการบิินของ
สถานีีอวกาศนานา
ชาติิทำ�ำ หน้้าที่่�บัังคัับทิิศ
ทางการหลบหลีีกเป็็น
ประจำำ� เพื่่�อไม่่ให้้เศษชิ้้�น
ส่่วนในอวกาศชนกัับ
สถานีี ภาพนี้้�ประกอบ
ด้้วยภาพทิิวทััศน์์ ยาม
ค่ำำ�คื
� นื ของสถานีีอวกาศ
นานาชาติิเหนืือแสงไฟ
ใน เมืืองบนโลก และ
แสงออโรร่่าสีี เขีียวเรืือ
งตามขอบนอกของชั้้�น
บรรยากาศโลก นาซา

ส่่งดาวเทีียมที่่�มีีมวลมากกว่่า 50 กิิโลกรััมเฉลี่่�ย 300 ดวงขึ้้ �นสู่่�วงโคจร
และคาดว่่าจะมีีอัตั ราเร่่งมากขึ้้ �น ตามเอกสารนโยบาย พ.ศ. 2561 ที่่�บริิ
ษััทการบิินอวกาศตีีพิิมพ์์ระบุุว่า่ ภายในสองทศวรรษ จำำ�นวนดาวเทีียม
ที่่�โคจรรอบโลกอาจเพิ่่�มขึ้้ �น 10 ถึึง 16,000 เท่่า ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ จำำ�นวนการแจ้้ ง
เตืือนเพิ่่�มขึ้้ �นตามไปด้้ วย
ระบบในอวกาศได้้ มอบความได้้ เปรีี ยบทางเทคโนโลยีี ยุุทธวิิธีี
และเศรษฐกิิจ แก่่ประเทศต่่าง ๆ ที่่�มีีขีีดความสามารถเหล่่านั้้�นใน
ภาคการทหารและการค้้ า ดาวเทีียมช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเดิินเรืื อ
การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�แม่่นยำำ� การปฏิิบัติั กิ ารด้้ วยโดรน การสื่่�อสาร
และการรัับรู้้�สถานการณ์์ตามเวลาจริิ งในสนามรบและอีีกมากมาย
บริิ ษััทพาณิิชย์์บางแห่่ง เช่่น สเปซเอ็็กซ์์ และวัันเว็็บ วางแผนที่่�จะส่่ง
ดาวเทีียมขนาดเล็็กนัับพันั ดวงขึ้้ �นสู่่�วงโคจร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญกล่่าวว่่า การพึ่่ง� พาดาวเทีียมที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของโลกเน้้ นย้ำำ ��ถึึง
50
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ความจำำ�เป็็ นในการสนัับสนุนุ ความร่่วมมืือและสร้้ างความเป็็ นพัันธมิิตร
“จากการสร้้ างขีีดความสามารถทางอวกาศที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นทั่่�วโลกและผู้้�คนที่่�
ได้้ รัับประโยชน์์จากการใช้้ งานระบบเหล่่านั้้�นมีีจำำ�นวนมากขึ้้ �น ถืือเป็็ นผล
ประโยชน์์ของเราทั้้�งปวงที่่�จะดำำ�เนิินงานร่่วมกัันเพื่่�อรัับรองถึึงความมั่่�น
คง ความปลอดภััย และความยั่่�งยืืนของอวกาศ” พล.อ.ต. นีีนา เอ็็ม.
อาร์์ แมกโน ผู้้�อำำ�นวยการกองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ฝ่่ายแผน
และนโยบายแห่่งกองทััพอากาศสหรััฐฯ กล่่าวเมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ.
2561 “มิิติอิ วกาศเป็็ นทรััพยากรของโลกที่่�ต้้องปกป้้องและจััดการร่่วม
กัันให้้ ดีีที่่�สุดุ ”

ความร่่วมมืือจากนานาชาติิ

ขณะนี้้ � ประเทศต่่าง ๆ ดำำ�เนิินงานร่่วมกัันเพื่่�อปรัับปรุุงขีีดความสามารถ
ในการตรวจสอบ ตลอดจนเทคโนโลยีีสำำ�หรัับควบคุุมดููแลขยะอวกาศ

"มิติอวกาศเป็น
ทรัพยากรของ
โลกที่ต้องปก
ป้องและจัดการ
ร่วมกันให้ดีที่สุด"
พล.อ.ต. นีีนา เอ็็ม. อาร์์ แมกโน แห่่ งกองทััพอากาศสหรัั ฐฯ

เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจถึึงการปฏิิบัติั กิ ารอย่่างปลอดภััยในอวกาศ
กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ได้้ ลงนามในข้้ อตกลง
การเฝ้้าระวัังทางอวกาศกัับหน่่วยงาน 89 แห่่ง โดยมีี
14 ประเทศและหน่่วยงานระหว่่างรััฐบาลสองแห่่งเพื่่�อ
แบ่่งปัั นข้้ อมููล ได้้ แก่่ ออสเตรเลีีย เบลเยีียม แคนาดา
เดนมาร์์ ก ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี อิิสราเอล อิิตาลีี ญี่่�ปุ่่� น
นอร์์ เวย์์ เกาหลีีใต้้ สเปน สาธารณรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์
และสหราชอาณาจัักร ตลอดจนองค์์การอวกาศยุุโรป
และองค์์การยุุโรปเพื่่�อการใช้้ ประโยชน์์จากดาวเทีียมอุุตุนิุ ิ
ยมวิิทยา นอกจากนี้้ � กองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ
ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการตรวจสอบขยะอวกาศมาตั้้�งแต่่ พ.ศ.
2500 เมื่่�อโซเวีียตส่่งดาวเทีียมสปุุตนิิก 1 ขึ้้ �นสู่่�วงโคจร
ยัังแบ่่งปัั นข้้ อมููลกัับบริิษััทดาวเทีียมพาณิิชย์์อีีกมาก
กว่่า 65 แห่่ง และกำำ�ลังั ดำำ�เนิินงานเพื่่�อขยายขอบ
เขตเครืื อข่่าย “ทุุกคนบนโลกขอข้้ อมููลจากเราได้้ ”
นางแม็็คคิิสซ็อ็ กกล่่าวกัับเดอะวอทช์์
โครงการแบ่่งปัั นการเฝ้้าระวัังทางอวกาศของกองบััญชา
การยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ แสดงข้้ อมููลการแจ้้ งเตืือนดาวเทีียม
เกี่่�ยวกัับการชนตลอดอายุุการใช้้ งาน ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารร่่วม
ด้้ านอวกาศสามารถให้้ ข้้อมููลล่่วงหน้้ าแก่่ผู้้� ประกอบการ

การจัดการภัยคุกคาม
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ระเทศต่่าง ๆ ร่่วมมืือกัันพััฒนาแนวทางในการกำำ�จััดเศษซาก
ในอวกาศจากวงโคจร โดยทดสอบระบบหลายระบบจากสถา
นีีอวกาศนานาชาติิ สมาคมนัักวิิจััยนำำ�โดยนายกููกลิิเอลโม
แอเกลีียตตีี ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์อวกาศเซอร์์เรย์์แห่่งมหาวิิทยา
ลััยเซอร์์เรย์์ ได้้พััฒนาวิิธีีการที่่�มุ่่�งมั่่�นใช้้เชืื อกลาก พุ่่�งฉมวก
หรืือใช้้ตาข่่ายคลุุมขยะอวกาศ แล้้วนำำ�เศษซากดัังกล่่าวลงมาที่่�ระดัับ
200 กิิโลเมตรเหนืือพื้้�นผิิวโลก เพื่่�อให้้กลัับเข้้าสู่่�ชั้้�นบรรยากาศของโลก
และเผาไหม้้ไปเองจนหมด มีีการใช้้งานดาวเทีียมรีีมููฟเดอบริิส เพื่่�อทำำ�
การทดลองระลอกแรกจากสถานีีอวกาศนานาชาติิในเดืือนมิิถุุนายน
พ.ศ. 2561 โดยใช้้แขนกลของโมดููลห้้องทดลองของญี่่�ปุ่่� นเริ่่�มดำำ�เนิินการ
ชุุ ดการทดสอบ
“เราใช้้เวลาหลายปีี พััฒนาระบบกำำ�จััดเศษซากต่่อเนื่่�องแบบใหม่่ เพื่่�อ
ใช้้เป็็นแนวหน้้าในการรัับมืือกัับปััญหาเศษซากในอวกาศที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นนี้้�”
จากการระบุุ ของนายนิิโคลััส ชาร์์มััสซีี หััวหน้้าระบบอวกาศแอร์์บััส
ซึ่�่ ง พััฒนาเทคโนโลยีีหลัักสามอย่่างบนดาวเทีียมรีีมููฟเดอบริิส “เราจะ
ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิ ดกัับทีมจ
ี ากทั่่�วโลกต่่อไป เพื่่�อใช้้ความเชี่่�ยวชาญที่่�เรา
มีีช่่วยแก้้ปัั ญหานี้้�”
นอกจากนี้้� นัักวิิทยาศาสตร์์ด้้านอวกาศจากหลากหลายประเทศ
ที่่�มีีศัักยภาพด้้านอวกาศ ยัังดำำ�เนิินงานตามแนวทางต่่าง ๆ เพื่่�อ
สร้้างเลเซอร์์พลัังงานสููงที่่�กำำ�จััดขยะอวกาศทุุกขนาดได้้ เริ่่�มแรกใน
พ.ศ. 2558 นัักวิิจััยชาวญี่่�ปุ่่� นเสนอให้้มุ่่�งเน้้นที่่�การใช้้เลเซอร์์ขนาดเล็็กใน
รูู ปลำำ�แสง โดยติิดตั้้�งไว้้ที่่�โมดููลของญี่่�ปุ่่� นบนสถานีีอวกาศนานา
ชาติิหรืือที่่�ดาวเทีียม เพื่่�อเล็็งเป้้าเศษซากอวกาศ นัักวิิจััยที่่�มหาวิิทยา
ลััยวิิศวกรรมกองทััพอากาศของจีีนในเมืืองซีี อาน มลฑลส่่านซีี เสนอ
ให้้ใช้้เลเซอร์์แบบยึึดติิดกัับดาวเทีียมเพื่่�อกำำ�จััดเศษซากในวงโคจร
รวมทั้้�งชิ้้�นส่่วนที่่�กว้้างน้้อยกว่่า 10 เซนติิเมตร โดยทั้้�งสองฝ่่ ายตีี
พิิมพ์วิ์ ิธีีการของตนเป็็นบทความประจำำ�เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2561
ลงในออปติิก ซึ่�่ งเป็็นวารสารนานาชาติิเกี่่�ยวกัับทััศนศาสตร์์ของแสงและ
อิิเล็็กตรอน
ในขณะเดีียวกััน เว็็บไซต์์ไลฟ์์ ไซแอนซ์์รายงานในเดืือนมิิถุุนายน
พ.ศ. 2561 ว่่า พรีีซิิซััน อิินส์์ทรููเมนต์์ ซิิ สเทมส์์ ซึ่�่ งเป็็นสาขาการวิิจััย
และพััฒนาขององค์์การอวกาศรััสเซีี ย มีีแผนจะสร้้างกล้้องโทรทรรศน์์
ออปติิคััลขนาด 3 เมตรที่่�สามารถติิดตามขยะอวกาศในวงโคจรและ
กำำ�จััดให้้สิ้้�นซาก

การบรรเทาความเสี่ยงในอนาคต

ในอนาคตเมื่่�ออวกาศเริ่่�มแออััดมากขึ้้�น ขยะอวกาศอาจเป็็นอัันตราย
ยิ่่�งขึ้้�นเนื่่�องจากปฏิิกิิริิยาเคสส์์เลอร์์ แนวคิิดดัังกล่่าวซึ่�่ งเกิิดขึ้้�นใน พ.ศ.
2521 เชื่่�อว่่าเมื่่�อความหนาแน่่นของวััตถุุในอวกาศเพิ่่�มขึ้้�น การชนกััน
ของวััตถุุเหล่่านั้้�นจะมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย การเกิิดปรากฏการณ์์เคสส์์
เลอร์์ในวงโคจรที่่�แออััดอธิิบายว่่า การชนหนึ่่�งครั้้�งจะทำำ�ไปสู่่�การชนต่่อ
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กัันไปเรื่่�อย ๆ เกิิดเป็็นปฏิิกิิริิยาการชนของขยะอวกาศแบบลููกโซ่่ ที่่�เป็็น
หายนะ ซึ่�่ งอาจปิิ ดเขตต่่าง ๆ ในวงโคจรของโลกจนถึึงการสััญจรของ
ดาวเทีียมไปทั้้�งหมด
อย่่างไรก็็ตาม นัักวิิทยาศาสตร์์ด้้านอวกาศคิิดว่่าเหตุุการณ์์ดััง
กล่่าวจะไม่่เกิิดขึ้้�นในอีีกหลายทศวรรษนี้้� หรืืออาจจะไม่่มีีวัันเกิิดขึ้้�นเลย
“ผมไม่่ได้้บอกว่่ามัันจะไม่่เกิิดขึ้้�น และไม่่ได้้บอกว่่าเราไม่่ต้้องทำำ�ตััวฉลาด
และจััดการกัับปััญหานั้้�น” นายเจสซีี กอสส์์เนอร์์ วิิศวกรกลศาสตร์์วงโค
จรซึ่�่ งสอนอยู่่�ที่่�โรงเรีียนปฏิิบัติั ิการด้้านอวกาศขั้้�นสููงของกองทััพอากาศ
สหรััฐฯ กล่่าวกัับเว็็บไซต์์บิิสซิิ เนสอิินไซเดอร์์ “แต่่ผมคิิดว่่าจะไม่่มีีทาง
กลายเป็็นปัั ญหาที่่�จััดการไม่่ได้้ในเร็็ว ๆ นี้้�”
นายกอสส์์เนอร์์และผู้้�เชี่่�ยวชาญอื่่�น ๆ อีีกหลายคนคิิดว่่าการค้้นหา
ติิดตาม และแจ้้งเตืือนกลุ่่�มต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ยัังคง
เป็็นแนวทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุดในการจััดการกัับเศษซากในอวกาศ “สิ่่�ง
ที่่�ต้้องทำำ�คืือการจัับตาและหลีีกเลี่่�ยงการชนด้้วยดาวเทีียมที่่�เราควบคุุม
อยู่่�ในขณะนี้้�” นายกอสส์์เนอร์์กล่่าว “การชนกลายเป็็นปัั ญหาที่่�สำำ�คััญ
มากไม่่เพีียงกัับดาวเทีียมเอง แต่่รวมถึึงเศษซากที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการชน”
ซึ่�่ งในตอนนี้้� นัักวิิทยาศาสตร์์อวกาศบางคนยืืนกรานว่่า อนุุภาคที่่�เล็็กที่่�สุดุ
ซึ่�่ งไม่่สามารถติิดตามได้้อาจสร้้างความเสีียหายได้้มากที่่�สุุด
เศษซากในอวกาศทุุกชนิิดจะเป็็นความท้้าทายอย่่างต่่อเนื่่�องสำำ�
หรัับประชาคมนานาชาติิอย่่างแน่่นอน เมื่่�อความทะเยอทะยานและการ
พึ่่�งพาอวกาศเพิ่่�มมากขึ้้�น “อวกาศกำำ�ลัังจะกลายเป็็นพื้้�นที่่�เปราะบาง
เราจึึงต้้องคิิดหาทางบรรเทาความเสี่่�ยงและภััยคุุกคามเหล่่านั้้�น”
นายเอลบริิดจ์์ โคลบีี นัักวิิจััยอาวุุ โสแห่่งศููนย์์เพื่่�อความมั่่�นคงอเมริิกัันใหม่่
กล่่าวกัับหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ วอชิิ งตััน โพสต์์ ในเดืือนมกราคม พ.ศ.
2559 ปัั จจุุบัันนายโคลบีีดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีว่่าการกระ
ทรวงกลาโหม ฝ่่ ายการพััฒนายุุ ทธศาสตร์์และกองทััพที่่�กระทรวงกลา
โหมสหรััฐฯ
นายโดนััลด์์ เจ. ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯประกาศเมื่่�อเดืือนมิิถุุ
นายน พ.ศ. 2561 ว่่ากองทััพอวกาศใหม่่ของสหรััฐฯ จะพร้้อมรัับมืือกัับ
ความท้้าทายดัังกล่่าว นอกจากนี้้� การถ่่ายโอนความรัับผิิดชอบด้้านการ
เฝ้้าระวัังทางอวกาศไปยัังกระทรวงพาณิิชย์์สหรััฐฯ ของนายทรััมป์์
ยัังมีีความคืืบหน้้าอีีกด้้วย พล.อ.อ. จอห์์น ไฮเทน ซึ่�่ งปัั จจุุบัันดำำ�รงตำำ�
แหน่่งหััวหน้้ากองบััญชาการยุุ ทธศาสตร์์สหรััฐฯ กล่่าวให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่
คณะกรรมาธิิการกิิจการทหารของรััฐสภาเมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน พ.ศ.
2561 ว่่าภารกิิจการเฝ้้าระวัังทางอวกาศภายในกระทรวงกลาโหมจะดำำ�เ
นิินต่่อไปด้้วยเหตุุผลด้้านความมั่่�นคงของชาติิ ไม่่ว่่าจะมีีการจััดโครงสร้้าง
การบััญชาการอวกาศใหม่่อย่่างไรก็็ตาม “สิ่่�งนั้้�นจะไม่่เปลี่่�ยนแปลง ...
เพราะเราต้้องมีีข้้อมูู ลดัังกล่่าวเพื่่�อปกป้้องตััวเองจากภััยคุุกคามที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น”
ซึ่�่ งการไม่่ดำำ�เนิินการดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียอย่่างมหาศาล
“ทุุก ๆ วััน เราใช้้และพึ่่�งพาบริิการต่่าง ๆ จากดาวเทีียม โดยไม่่ได้้ตระ
หนัักเลยว่่ามีีความเปราะบางมากเพีียงใด” ดร. ฮิิวจ์์ ลููอิิส หััวหน้้าฝ่่ าย
วิิจััยอวกาศยานศาสตร์์แห่่งมหาวิิทยาลััยเซาแธมป์์ ตัันกล่่าวกัับยููเคไวร์์ด
เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2560 “นี่่�ไม่่ใช่่ แค่่เรื่่�องที่่�ขยะอวกาศอาจทำำ�ให้้ดาว
เทีียมเสีียหายหรืือถููกทำำ�ลายในวัันนี้้�พรุ่่�งนี้้� แต่่เป็็นเรื่่�องที่่�ว่่าการกระทำำ�ของ
คนรุ่่�นเราอาจส่่งผลกัับความใฝ่่ ฝัั นและความทะเยอทะยานของคนรุ่่�น
อนาคตที่่�จะทำำ�งานและอาศััยอยู่่�ในอวกาศ”

ขยะอวกาศ
แบ่งตามจำ�นวน
จำ�นวนการปล่อยจรวดนับตั้งแต่เริ่ม
เข้าสู่ยุคอวกาศใน พ.ศ. 2500
ประมาณ 5,450 ครั้ง
(ไม่รวมครั้งที่ล้มเหลว)
จำ�นวนดาวเทียม
ที่ปล่อยขึ้นสู่วงโคจรโลก
ประมาณ

8,950 ครั้ง

จำ�นวนจรวดและดาวเทียมที่ยัง
อยู่ในอวกาศ
ประมาณ

5,000 ลำ�/ดวง

จำ�นวนจรวดและดาวเทียมที่ยังใช้
งานอยู่
มากกว่า

2,060 ลำ�/ดวง

จำ�นวนวัตถุที่เป็นเศษซากซึ่งเครือข่าย
เฝ้าระวังทางอวกาศติดตามได้
ประมาณ

25,000 ชิ้น

จำ�นวนการแตก การระเบิด การชน
หรือเหตุการณ์ผิดปกติ
โดยประมาณในแต่ละปี
มากกว่า

500 ครั้ง

มวลรวมของวัตถุในอวกาศ
ทั้งหมดในวงโคจรของโลก
มากกว่า

8,400 เมตริกตัน

ที่่�มา: องค์์การอวกาศยุุโรป, มกราคม พ.ศ. 2562
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ดาวเทีียมรีีมููฟเดอ
บริิส ถููกปล่่อยจาก
สถานีีอวกาศนานา
ชาติิเพื่่�อทดสอบ
เทคโนโลยีีใหม่่

แอร์์ บัสั

ต่่างชาติิและการพาณิิชย์์ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ วัตถุ
ั อุ วกาศชนกัับ
จรวดขนส่่งและสััมภาระที่่�ปล่่อยขึ้้ �นในวงโคจรชั้้�นต้้ น นอกจากนี้้ � โครง
การดัังกล่่าวยัังจััดทำำ�การประเมิินดาวเทีียมที่่�กลัับเข้้ าสู่่�โลก และช่่วย
ติิดตามภััยคุุกคามจากดาวเคราะห์์น้้อยได้้ เช่่นที่่�เคยมีีเหตุุดาวเคราะห์์
น้้ อยกว้้ าง 45 เมตร ชื่่�อ 2012 ดีีเอ14 พุ่่�งผ่่านระหว่่างโลกกัับดาวเทีียม
วงโคจรค้้ างฟ้้าเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2556
เครืื อข่่ายเฝ้้าระวัังทางอวกาศสหรััฐฯ รวมถึึงดาวเทีียมเฝ้้าระวััง
พื้้ �นที่่�ทางอวกาศ ซึ่่ง� โคจรอยู่่�ที่่�ระดัับ 628 กิิโลเมตรเหนืือพื้้ �นโลก
และเซ็็นเซอร์์ ที่่�ออสเตรเลีีย แคนาดา นอร์์ เวย์์ และสหราชอาณาจัักร
เป็็ นผู้้�ดำำ�เนิินการ ตลอดจนกล้้ องโทรทรรศน์์เพื่่�อการเฝ้้าระวัังทางอว
กาศซึ่่ง� สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ
เป็็ นผู้้�พััฒนา มีีการเคลื่่�อนย้้ ายกล้้ องโทรทรรศน์์เพื่่�อการเฝ้้าระวัังทาง
อวกาศ ซึ่่ง� สามารถตรวจจัับวัตถุ
ั จุ าง ๆ ในวงโคจรค้้ างฟ้้าที่่�ความสููง
35,400 กิิโลเมตร จากนิิวเม็็กซิิโกไปยัังออสเตรเลีีย เพื่่�อเพิ่่�มการตรวจ
จัับและการติิดตามการส่่งวััตถุขึุ้้ �นสู่่�บรรยากาศในซีีกโลกใต้้ นอกจากนี้้ �
สหรััฐอเมริิ กายัังได้้ ยกระดัับเรดาร์์ แบบซีีแบนด์์ และเคลื่่�อนย้้ ายจาก
สถานีีอากาศแอนติิกาในแคริิ บเบีียนไปยัังสถานีีสื่่�อสารของกองทััพเรืื อ
แฮโรลด์์ อีี. โฮลต์์ ในเมืืองเอ็็กซ์์มัธั รััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย คาดว่่าเร
ดาร์์ ดังั กล่่าวจะเริ่่� มปฏิิบัติั กิ ารได้้ ใน พ.ศ. 2562
นอกจากนี้้ � เครืื อข่่ายเฝ้้าระวัังทางอวกาศสหรััฐฯยัังมีีเรดาร์์ ระ
บบรั้้�วอวกาศ ซึ่่ง� เป็็ นระบบเฝ้้าระวัังทางอวกาศรุ่่�นที่่�สองที่่�ออกแบบ
มาเพื่่�อติิดตามดาวเทีียมและเศษซากในอวกาศในวงโคจรระยะต่ำำ��
ซึ่่ง� ใกล้้ เสร็็จสมบููรณ์์แล้้ ว เรดาร์์ แบบเอสแบนด์์ขนาดใหญ่่เครื่่� องแรก
และสิ่่�งก่่อสร้้ างต่่าง ๆ กำำ�ลังั อยู่่�ในขั้้�นตอนดำำ�เนิินการที่่�ควาจาเลนอะ
ทอลล์์บนหมู่่�เกาะมาร์์ แชล และคาดว่่าจะใช้้ งานได้้ ใน พ.ศ. 2562 โดย
มีีตัวั เลืือกสำำ�หรัับการสร้้ างสถานที่่�ตั้้ �งเรดาร์์ อีีกแห่่งในรััฐเวสเทิิร์์นออส
เตรเลีีย ขีีดความสามารถที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจะช่่วยให้้ มีีการเตืือนเกี่่�ยวกัับเศษ

ซากในอวกาศที่่�อาจชนกัับดาวเทีียมเร็็วขึ้้ �น และจะมีีการติิดตามและลง
บัันทึึกจำำ�นวนวััตถุไุ ด้้ มากขึ้้ �น โดยอาจมากถึึง 200,000 ชิ้้ �น รวมถึึงวััตถุุ
ที่่�มีีเส้้ นผ่่านศููนย์์กลางต่ำำ��กว่่า 4 เซนติิเมตร
นอกจากนี้้ � ประชาคมอวกาศนานาชาติิยังั จััดตั้้�งคณะกรรมการ
ประสานงานด้้ านเศษซากในอวกาศระหว่่างหน่่วยงานใน พ.ศ.
2536 เพื่่�อ เป็็ นเวทีีระหว่่างประเทศของรััฐบาล สำำ�หรัับการประสานงาน
ในระดัับโลกด้้ านกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับปััญหาเศษซากจากสิ่่�ง
ที่่�มนุุษย์์ประดิิษฐ์์ และที่่�เกิิดขึ้้ �นเองในอวกาศ สมาชิิกคณะกรรมการ
ประสานงานด้้ านเศษซากในอวกาศระหว่่างหน่่วยงาน ประกอบด้้ วย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านเศษซาก ในอวกาศและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านอื่่�น ๆ
จากหน่่วยงานด้้ านอวกาศ 13 แห่่ง รวมถึึงองค์์การอวกาศแคนาดา
องค์์การบริิ หารอวกาศแห่่งชาติิจีีน องค์์การอวกาศยุุโรป องค์์การอว
กาศอิินเดีียองค์์การสำำ�รวจอวกาศญี่่�ปุ่่� น สถาบัันวิิจัยั อวกาศเกาหลีี
และนาซากองบััญชาการยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ยัังสนัับสนุนุ ความพยา
ยามของคณะกรรมการประสานงานด้้ านเศษซากในอวกาศระหว่่าง
หน่่วยงานและองค์์กรต่่าง ๆ ข้้ างต้้ น โดยสำำ�นักั กิิจการอวกาศส่่วนนอก
แห่่งสหประชาชาติิและคณะกรรมการการใช้้ ห้้วงอวกาศอย่่างสัันติิ
ดำำ�เนิินการแก้้ ไขเกี่่�ยวกัับเศษซากในอวกาศ
ประเทศต่่าง ๆ กำำ�ลังั ก้้ าวขึ้้ �นมามีีส่ว่ นร่่วมในการจััดการกัับขยะ
อวกาศ เช่่น ญี่่�ปุ่่� นจะเพิ่่�มหน่่วยตรวจสอบอวกาศในกองกำำ�ลังั ป้้อง
กัันตนเองภายใน พ.ศ. 2562 “ในเบื้้ �องต้้ น กองกำำ�ลังั ป้้องกัันตน
เองจะมีีภารกิิจตรวจสอบเศษซากอัันตรายที่่�ลอยอยู่่�ในวงโคจร
ของโลก และป้้องกัันไม่่ให้้ เศษซากในอวกาศชนกัับดาวเทีียม”
ตามรายงานจากหนัังสืือพิิมพ์์เดอะ เจแปน ไทมส์์ ญี่่�ปุ่่� นจะแบ่่งปัั นข้้ อ
มููลที่่�ได้้ รัับจากหน่่วยใหม่่นี้้ �กัับกองทััพสหรััฐฯ เพื่่�อเสริิ มสร้้ างความร่่วม
มืือด้้ านอวกาศ หนัังสืือพิิมพ์์ดังั กล่่าวระบุุ o

เดอะวอทช์์ เป็็ นสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นตอนเหนืือ
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ไอซิิส

ในเอเชีียใต้้และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ดร. นััมระตา กอสวามีี

กระชากหน้้ ากากกลุ่่�มก่่ อการ
ร้้ ายในรููปแบบใต้้ ดิิน และเป้้า
หมายในภููมิิภาคที่่สุ่� �่ มเสี่่�ยง

ง

านวิิจัยั เกี่่�ยวกัับการก่่อการร้้าย ความไม่่สงบ
และสงครามข้้ อมููล บ่่งชี้้ �ว่่าผู้้�ก่่อการร้้ายและกลุ่่�ม
ผู้้�ก่่อความไม่่สงบที่่�ใช้้ ความรุุนแรงเพื่่�อเป้้าหมาย
ทางการเมืือง มัักจะเคลื่่�อนไหวตามการสนัับสนุนุ
จากคนจำำ�นวนมาก ความชอบธรรม อุุดมการณ์์
และความไม่่พอใจในท้้ องถิ่่�น
ซึ่่ง� เป็็ นความจริิงของกลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้าย เช่่น
อััลกออิิดะห์์ และรััฐอิิสลามอิิรัักและซีีเรีีย หรืือ ไอซิิส
ที่่�มุ่่�งประเด็็นความไม่่พอใจของชาวมุุสลิมิ เพื่่�อความชอบ
ธรรมในการใช้้ ความรุุนแรง โดยอ้้ างว่่าตนเป็็ นตััวแทน
ของกลุ่่�มที่่�ถูกู สัังคมปฏิิเสธ ซึ่่ง� ต่่อสู้้�เพื่่�อไถ่่บาปและศัักดิ์์ศ� รีี
แม้้ ชาวมุุสลิมิ ส่่วนใหญ่่ไม่่ยอมรัับกลุ่่�มดัังกล่่าวที่่�เชื่่อ�
เรื่่� องวัันสิ้้ �นโลก ซึ่่ง� อ้้ างว่่าเป็็ นตััวแทนชาวมุุสลิมิ แต่่ก็็ยังั มีี
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�พิิสูจน์
ู ์แล้้ วว่่าถููกชัักจููงได้้ ง่า่ ย กุุญแจ
สำำ�คัญ
ั คืือการค้้ นหาว่่าใครคืือกลุ่่�มส่่วนน้้ อยที่่�สนับสนุ
ั นุ
ความรุุนแรงประเภทนี้้ � และมุ่่�งจำำ�กัดั อิิทธิิพลของกลุ่่�มก่่อ
การร้้ายโดยการเชื่่�อมต่่อกลุ่่�มส่่วนใหญ่่ที่่�ปิิดปากเงีียบ
และ “มัักจะเป็็ นกลาง” กัับกลุ่่�มส่่วนน้้ อยที่่�ต่อ่ ต้้ านกลุ่่�ม
และกิิจกรรมก่่อการร้้ายอย่่างเห็็นได้้ ชัดั โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งในพื้้ �นที่่�ที่่�กลุ่่�มก่่อการร้้ายประกาศการมีีตัวั ตน
โดยปกติิแล้้ ว คนกลุ่่�มนี้้ �ต้้ องการการรัับรองความ
ปลอดภััยจากกองกำำ�ลังั ต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย เนื่่�อง

จากผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้ �นที่่�ความขััดแย้้ งได้้ รัับการกระตุ้้�น
ให้้ ปกป้้องตนเองและประสบกัับความเครีี ยดสููง
เป้้าหมายหลัักของกลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้าย เช่่น ไอซิิส คืือ
การทำำ�ลายความชอบธรรมของรััฐ ส่่งเสริิมความวุ่่�นวาย
และเข้้ าควบคุุมประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายในระยะสั้้�น เพื่่�อ
ให้้ บรรลุุเป้้าหมายระยะยาวในการสร้้ างโครงสร้้ างรััฐของ
ตนเอง ไอซิิสได้้ ใช้้ กลยุุทธ์์ในการบีีบบัังคัับ ชัักจููง และข่่ม
ขู่่�ประชาชนเพื่่�อสนัับสนุนุ เหตุุชนวนทางการเมืือง โดยดำำ�
เนิินการด้้ วยการตั้้�งตนเป็็ นรััฐบาลคู่่�ขนาน ถ่่ายทอดการ
มีีอยู่่�ของตนอย่่างชััดแจ้้ ง และคุุกคามประชาชนผ่่านการ
ครอบครองอาวุุธ ซึ่่ง� มีีผลกระทบร้้ ายแรงต่่อผู้้�ที่่�ไม่่ให้้ การ
สนัับสนุนุ
ไอซิิสวางกรอบการเคลื่่�อนไหวของตนไว้้ ภายในงาน
เขีียนทางศาสนาอิิสลามเรื่่� องวัันสิ้้ �นโลกที่่�เป็็ นที่่�รู้้�จักั อย่่าง
กว้้ างขวาง ซึ่่ง� เกี่่�ยวกัับจุดุ จบของเวลาและแสดงแนวคิิด
เกี่่�ยวกัับรััฐเคาะลีีฟะฮ์์ ว่่าเป็็ นพื้้ �นที่่�ซึ่ง่� พระเมสสิิยาห์์
หรืื อมะฮ์์ดีีจะปรากฏตััว ด้้ วยเหตุุนี้้ � ไอซิิสจึึงยึึดเมืืองที่่�
ไม่่สำำ�คัญ
ั ทางยุุทธศาสตร์์ อย่่าง ดาบิิก ในซีีเรีี ยซึ่่ง� อ้้ างอิิง
ในงานเขีียนเกี่่�ยวกัับวันั สิ้้ �น โลก ในฐานะที่่�เป็็ นสถานที่่�ซึ่ง่�
“นัักรบครููเสดตะวัันตก” จะพ่่ายแพ้้
การเข้้ ายึึดครองดิินแดนอย่่างรวดเร็็วของไอซิิสในอิิรััก
และซีีเรีียเมื่่�อ พ.ศ. 2557 ด้้ วยโครงสร้้ างองค์์กรที่่�เป็็ นความ
ลัับและเป้้าหมายในการจััดตั้้�งรััฐอิิสลามที่่�ปกครองแบบ
รััฐเคาะลีีฟะฮ์์โดยใช้้ กฎหมายชะรีี อะฮ์์ เป็็ นจุุดเริ่่� มต้้ นของ
กลุ่่�มก่่อการร้้ายมุ่่�งเน้้ นการขยายดิินแดนแนวใหม่่ ซึ่่ง� ได้้
รัับอิิทธิิพลอย่่างมากจากอััลกออิิดะห์์ในอิิรัักที่่�นำำ�โดยนา
ยอาบูู มููซาบ อััลซาร์์ กาวีี ในแง่่กลยุุทธ์์และการแสดงให้้
เห็็นถึึงการใช้้ ความรุุนแรง รวมถึึงการตััดหััวชาวต่่างชาติิ
IPD FORUM

55

ในวิิดีีโอ ไอซิิสยังั คงพััฒนากลยุุทธ์์การโฆษณาชวนเชื่่�อโดยการถ่่ายทอด
สดวิิดีีโอและสุุนทรพจน์์ไปยัังผู้้�คนนัับล้้าน
แตกต่่างจากอััลกออิิดะห์์ที่่�มีีเป้้าหมายระยะยาวในการมุ่่�งเป้้า
ไปที่่�ชาติิตะวัันตก ไอซิิสมุ่่�งเป้้าโจมตีีศัตรู
ั ูใกล้้ ตัวั มากขึ้้ �น นั่่�นคืือ
ชีีอะฮ์์และผู้้�ที่่�ไม่่ยึึดถืือการตีีความอิิสลามในแบบของไอซิิส นอก
จากนี้้ �ยัังผลิิตภาพยนตร์์ สารคดีีสั้้ �น และคลิิปเสีียงของตนเองเกี่่�ยวกัับ
ลัักษณะที่่�รััฐอิิสลามควรเป็็ น จากนั้้�นใช้้ สื่่�อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อเผยแพร่่วิิ
ดีีโอและรููปภาพ ซึ่่ง� แตกต่่างจากอััลกออิิดะห์์ที่่�ใช้้ การออกอากาศเสีียง
และวิิดีีโอเทปผ่่านเครืื อข่่ายอย่่างอััลญะซีีเราะฮ์์
ไอซิิสใช้้ การปรากฏตััวในโลกออนไลน์์เพื่่�อเข้้ าถึึงชาวมุุสลิมิ ทั่่�วโลก
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจากชาติิตะวัันตก โดยเรีี ยกพวกเขาว่่า “ไม่่กี่่�คนที่่�ได้้
รัับเลืือกจากดิินแดนที่่�ห่า่ งไกล” และใช้้ มุสลิ
ุ มิ ชาวอัังกฤษหรืื อแคนาดา
อย่่างชาญฉลาดเพื่่�ออธิิบายความเป็็ นอยู่่�ในรััฐเคาะลีีฟะฮ์์ที่่�ปกติิสุขุ
มั่่�งคั่่�ง และเป็็ นสวรรค์์ทางศาสนา ในวิิดีีโอหนึ่่ง� มีีสมาชิิกไอซิิสชาวแค
นาดาอธิิบายว่่าเขาชอบชีีวิิตปกติิในแคนาดา ทั้้�งรายได้้ ดีีและมีีความสุุข
กัับชีีวิิตที่่�ดีีมากเพีียงใด แต่่เมื่่�อมีีการเรีี ยกจากรััฐเคาะลีีฟะฮ์์ที่่�มาเยืือน
ในรููปแบบของแล็็ปท็็อป นี่่�ถืือว่่าเป็็ นภาระหน้้ าที่่�ทางศาสนาสำำ�หรัับชาว
มุุสลิมิ ที่่�แท้้ จริิงทุุกคน
ซึ่่ง� วิิดีีโอดัังกล่่าวมุ่่�งเป้้าไปที่่�เยาวชนมุุสลิมิ ที่่�ชักั จููงง่่ายในชาติิ
ตะวัันตก โดยใช้้ ภาษาอัังกฤษแบบบริิ ติิชหรืื อแบบแคนาดา
ผลกระทบนี้้ �ทำำ�ให้้ เยาวชนหลายคน ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในกลุ่่�มอายุุ
16 ถึึง 35 ปีี เดิินทางไปยัังรััฐเคาะลีีฟะฮ์์ ไอซิิสตีีแผ่่วาทกรรมของตน
ในรููปแบบการผสมลััทธิิการยึึดถืือนิิกาย แนวคิิดวัันสิ้้ �นโลก การโหยหา
กาหลิิบหรืื อผู้้�ปกครองสููงสุุด และความตั้้�งใจที่่�จะเผยแพร่่การโฆษณา
ชวนเชื่่�อไปให้้ ไกลมากกว่่าเพีียงประชาชนที่่�พูดู ภาษาอาหรัับ นิิตยสาร
วิิดีีโอ รวมถึึงการออกอากาศด้้ วยเสีียงของไอซิิสมีีหลายภาษาและ
สามารถเข้้ าถึึงได้้ ง่า่ ย
โดยมีีการออกแบบที่่�ลื่่�นไหลและตอบสนองต่่อความเชี่่�ยวชาญใน
การใช้้ อิินเทอร์์ เน็็ตของคนยุุคใหม่่ กลุ่่�มผู้้�นำำ�ของไอซิิสส่ว่ นใหญ่่นั้้ �นมา
จากประเทศอิิรัักอัันเป็็ นพื้้ �นที่่�ความไม่่พอใจของนิิกายซุุนนีีอย่่างมีีนัยั
สำำ�คัญ
ั รวมทั้้�งทหารในยุุคของนายซััดดััม ฮุุสเซน ระดัับพันั เอกขึ้้ �นไป
นั่่�นหมายความว่่าไอซิิสนำำ�การฝึึกอบรมทางทหารเป็็ นเวลานานหลาย
ปีี กลวิิธีีการ เอาชีีวิิตรอด เครืื อข่่ายท้้ องถิ่่�น และประสบการณ์์ที่่�เจ้้ าหน้้ า
ที่่�ทหารเหล่่านี้้ �ได้้ รัับจากที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งภายใต้้ ระบอบเผด็็จการของ
นายฮุุสเซน การหล่่อหลอมความมอมเมาทางศาสนาการยึึดติิดกัับชีี
วิิตและคำำ�สอนของศาสดาอย่่างสุุดโต่่ง การรณรงค์์ในสื่่�อสัังคมออนไลน์์
การท่่องคััมภีีร์์อัลั กุุรอาน บรรพบุุรุุษ ชาติิพันั ธุ์์� และวััฒนธรรมทางการ
ทหารเข้้ าด้้ วยกััน ทำำ�ให้้ เกิิดผลสำำ�เร็็จที่่�รวดเร็็วแก่่ไอซิิส เมื่่�อเผยแพร่่สิ่่ง�
เหล่่านี้้ �เข้้ าไปในซีีเรีี ยและอิิรััก สงครามกลางเมืืองในซีีเรีี ยช่่วยจััดการ
หลาย ๆ เรื่่� องให้้ ไอซิิส โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อควบคู่่�ไปกัับระบอบการปก
ครองของนายบััชชาร อััลอะซััด ที่่�มุ่่�งเน้้ นสร้้ างความมั่่�นใจว่่าจะไม่่ตก
เป็็ นเหยื่่�ออีีกรายของการเปลี่่�ยนแปลงระบอบการปกครองในตะวัันออก
กลาง เช่่นเดีียวกัับชะตากรรมของตููนิิเซีีย อีียิิปต์์ และลิิเบีีย
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น แม้้ ว่า่ อััลกออิิดะห์์จะจััดตั้้�งกลุ่่�มย่่อยสำำ�หรัับดินิ แดน
ต่่าง ๆ แต่่ก็็ไม่่ได้้ จัดั ตั้้�งรััฐเคาะลีีฟะฮ์์ ไอซิิสจัดั ตั้้�งรััฐเคาะลีีฟะฮ์์ขึ้้ �นมา
และเผยแพร่่แผนที่่�ที่่�ระบุุถึึงดิินแดนต่่าง ๆ รวมถึึงบัังกลาเทศ พม่่า
อิินเดีีย และอิินโดนีีเซีีย ซึ่่ง� เป็็ นเป้้าหมายในการขยายการแสดงตนและ
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เขตแดน เพื่่�อจุุดมุ่่�งหมายนี้้ � ไอซิิสใช้้ ประโยชน์์จากแนวคิิดของเมืืองโครา
ซาน ซึ่่ง� เป็็ นยุุคทองตามประวััติศิ าสตร์์ ของอิิสลาม ความเชื่่�อนี้้ �มีีพื้้ �นฐาน
มาจากหะดีีษในหนัังสืือสุุนันั อััต ติิรมิิซีีย์์ ว่่าจะมีีธงสีีดำำ�ลอยขึ้้ �นมาจาก
โคราซาน และแพร่่กระจายไปยัังมัักกะฮ์์และเยรููซาเล็็ม ซึ่่ง� เป็็ นเมืืองสำำ�
คััญที่่�ฝัังรากลึึกในศาสนาอิิสลาม ไอซิิสวาดภาพการต่่อสู้้�ครั้้�งสุุดท้้ าย
ระหว่่างผู้้�ศรััทธาที่่�แท้้ จริิงและผู้้�ปฏิิเสธศรััทธาไว้้ ที่่�อิินเดีีย (สงครามศัักดิ์์�
สิิทธิ์์�ของชาวมุุสลิมิ กัับอิินเดีีย)
บีีบีีซีีรายงานว่่า ในช่่วงกลางเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 พัันธมิิตร
ของซีีเรีี ยที่่�ได้้ รัับการหนุุนหลัังจากสหรััฐอเมริิ กาประกาศว่่า ไอซิิสได้้ สูญ
ู
เสีียอำำ�นาจควบคุุมส่่วนสุุดท้้ ายของดิินแดนในซีีเรีี ยไปแล้้ ว นำำ�มาซึ่่ง�
“จุุดจบอย่่างเป็็ นทางการของ ‘รััฐเคาะลีีฟะห์์’ ที่่�ประกาศใน พ.ศ. 2557”
อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีความกัังวลว่่าไอซิิสจะมุ่่�งขยายพื้้ �นที่่�ไปยัังอััฟ
กานิิสถาน จากนั้้�นจะผ่่านจัังหวััดโคราซานไปยัังเอเชีียใต้้ และเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ตามเป้้าหมาย “ที่่�ยังั เหลืืออยู่่�และการขยายตััว”
ของกลุ่่�ม

หญิิงชาวมุุสลิิมปล่่อยนกพิิราบเพื่่�อเป็็นสัั ญลัักษณ์์ แห่่งสัั นติิภาพ ระหว่่างการชุุม
นุุมต่่อต้้านไอซิิสในกรุุงจาการ์์ ตา ประเทศอิินโดนีีเซีีย ป้้ ายดัังกล่่าวมีีข้้ อความว่่า
“ไอซิิสไม่่ใช่่เสีี ยงของอิิสลาม หยุุดฆ่่ านัักข่่าว” ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

เป้้ าหมายที่่�กำ�ำ หนด

ไอซิิสต้้องการแผ่่ขยายพื้้ �นที่่�ไปยัังบัังกลาเทศ พม่่า อิินเดีีย
และอิินโดนีีเซีีย โดยในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา เกิิดการโจมตีีนักั เขีียน
บล็็อกที่่�ส่ง่ เสริิ มการแยกศาสนาออกจากรััฐและชาวต่่างชาติิอย่่าง
รุุนแรง ซึ่่ง� ไอซิิสถูกู กล่่าวหาว่่าเป็็ นผู้้�ก่่อเหตุุโดยเฉพาะเป้้าหมายที่่�
เป็็ นชาวต่่างชาติิ ไอซิิสระบุุชื่่�อบัังกลาเทศไว้้ ในคำำ�ประกาศเจตนา
“การฟื้้ น� คืืนญิิฮาดในเบงกอล” และเตืือนว่่าจะใช้้ บังั กลาเทศเป็็ นฐานใน
การขยายพื้้ �นที่่�เข้้ าสู่่�พม่่าและอิินเดีียต่่อไป อคติิที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในบัังกลาเทศ
รวมทั้้�งความแตกแยกทางการเมืืองระหว่่างพรรคสัันนิิบาตอวามีีและ
พรรคชาติินิิยมบัังกลาเทศ เกี่่�ยวกัับการเรีี ยกตััวผู้้�นำำ�กลุ่่�มญะมาอะห์์
อิิสลามีียะห์์ หรืื อ เจไอ มาสอบสวนคดีีอาญาที่่�รััฐบาลพรรคสัันนิิบา
ตอวา มีีดำำ�เนิินการ ก่่อให้้ เกิิดบรรยากาศของความแตกแยกและความ
เกลีียดชัังอย่่างร้้ายแรง องค์์กรต่่าง ๆ เช่่น อิิสลามีี ชฮาตรา ชิิบีีร์์ ซึ่่ง� มีี
เป้้าหมายสถาปนากฎหมายชะรีี อะฮ์์ขึ้้ �นในบัังกลาเทศ ถููกกล่่าวหาว่่า
เป็็ นผู้้�ปลุุกปั่่� นให้้ เกิิดการใช้้ ความรุุนแรงกัับนักั เขีียนบล็็อกที่่�ส่ง่ เสริิ มการ

สมาชิิกหน่่วยพิิเศษ 88 เพื่่�อการต่่อต้้านการก่่อการร้้ายของอิินโดนีีเซีีย นำำ�ตัวั นายอามาน อัับดุุลเราะห์์ มาน ผู้้�สอนศาสนาหััวรุุนแรงและนายหน้้าผู้้�ล่่ อลวงคนเข้้ากลุ่่�ม
ไอซิิส เข้้าสู่่� การพิิจารณาคดีีในศาลที่่�กรุุงจาการ์์ ตา ประเทศอิินโดนีีเซีีย เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายอัับดุุลเราะห์์ มานถููกตััดสิินประหารชีีวิติ ในเดืือนมิิถุุนายน
พ.ศ. 2561 ในข้้อหายุุยงให้้เกิิดการโจมตีีที่่ร้้� ายแรง 5 ครั้้�งในอิินโดนีีเซีีย ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

แยกศาสนาออกจากรััฐ เรื่่� องราวยิ่่�งทวีีความซัับซ้้อนจากข้้ อเท็็จจริิงที่่�
เพื่่�อตรวจตรากิิจกรรมเหล่่านี้้ �อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ความร่่วมมืือของนานา
ว่่าแม้้ รััฐธรรมนููญบัังกลาเทศบััญญััติใิ ห้้ ฆราวาสนิิยมเป็็ นหนึ่่ง� ในหลัักกฎ ชาติิสามารถผลัักดัันการเพิ่่�มขีีดความสามารถนี้้ �ได้้
หมาย แต่่ศาสนาประจำำ�ชาติิยังั คงเป็็ นอิิสลาม

บัังกลาเทศ

ทั้้�งไอซิิสและอััลกออิิดะห์์ในอนุุทวีีปอิินเดีียมุ่่�งขยายพื้้ �นที่่�ไปยัังบัังกลา
เทศ โดยใช้้ ประโยชน์์จากความแตกแยกภายในประเทศ รััฐบาลบัังกลา
เทศไม่่ยอมรัับว่า่ มีีกลุ่่�มไอซิิสอยู่่�ภายในเขตแดนของตน และโยนความ
ผิิดเกี่่ย� วกัับความรุุนแรงที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นให้้ กลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้ายภายในประเทศ
ในพื้้ �นที่่�ชนบทของบัังกลาเทศที่่�รััฐมีีบทบาทน้้ อย อาจเป็็ นฐานให้้ กับั
การก่่อตั้้�งกลุ่่�มไอซิิส พื้้ �นที่่�ที่่สุ่่�� มเสี่่�ยงอาจเป็็ นค่่ายผู้้�อพยพชาวโรฮีีนจา
ตลอดจนพื้้ �นที่่�คอกส์์บาร์์ ซาร์์ ซึ่่ง� ขึ้้ �นชื่่อ� เรื่่�องโรงงานอาวุุธขนาดเล็็กที่่�ผิดิ
กฎหมายและเป็็ นสถานที่่�ลำ�ำ เลีียงอาวุุธผิดิ กฎหมายขนาดเล็็ก เนื่่�องจาก
อยู่่�ใกล้้ กับส
ั ามเหลี่่�ยมทองคำำ�ซึ่่ง� เป็็ นที่่�บรรจบชายแดนพม่่า ลาว และไทย
สหรััฐฯ และบัังกลาเทศออกแถลงการณ์์ร่่วมกัันเมื่่�อ พ.ศ. 2559 ระบุุ
ถึึงภััยคุุกคามเหมืือนกัันที่่�มาจากกลุ่่�มไอซิิสและอััลกออิิดะห์์ นอกจากนี้้ �
บัังกลาเทศยัังมีีส่ว่ นร่่วมในกองทุุนพัันธมิิตรเพื่่�อการต่่อต้้ านการก่่อการ
ร้้ายของสหรััฐฯ ซึ่่ง� หน่่วยบััญชาการปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษของสหรััฐฯ และบััง
กลาเทศอาจทำำ�งานภายในกรอบการทำำ�งานดัังกล่่าวเพื่่�อแบ่่งปัั นข่่าวกรอง
สำำ�หรัับส่ว่ นที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้ องเป็็ นพิิเศษคืือการที่่�ไอซิิสใช้้ แอปฯ เช่่น
ไวเบอร์์ วีีแชท และวอตส์์แอปป์์ในการแบ่่งปัั นอุุดมการณ์์และสรรหาผู้้�ที่่�
เต็็มใจเข้้ า ร่่วม บัังกลาเทศยัังขาดระบบการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่�มีคี วามเชี่่ย� วชาญ

พม่่า

พม่่าได้้ เห็็นการใช้้ ความรุุนแรงกัับชาวโรฮีีนจาที่่�เพิ่่�มมากขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นส่่วน
หนึ่่ง� ของประชากรส่่วนใหญ่่ของพม่่าที่่�นับถื
ั ือศาสนาพุุทธ ชาวมุุสลิมิ โร
ฮีีนจาไม่่ได้้ รัับสััญชาติิทั้้ �งที่่�อาศััยอยู่่�ในพม่่ามาหลายชั่่�วอายุุคน และส่่วน
ใหญ่่หลบหนีีจากความรุุนแรงในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา ไปขอลี้้ �ภััยในประ
เทศบัังกลาเทศที่่�อยู่่�ติิดกััน ในการก่่อร่่างสร้้ างประชาธิิปไตยขึ้้ �นมาใหม่่
พรรคสัันนิิบาตแห่่งชาติิเพื่่�อประชาธิิปไตย หรืื อ เอ็็นแอลดีี ไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จในการเป็็ นตััวแทนของชนกลุ่่�มนี้้ � ทำำ�ให้้ ชาวโรฮีีนจา
ไม่่มีีสิทิ ธิ์์�มีีเสีียง ชาวมุุสลิมิ กล่่าวหาว่่าพรรคเอ็็นแอลดีีย่อ่ หย่่อนใน
หลัักการประชาธิิปไตย ขณะที่่�พระสงฆ์์ในศาสนาพุุทธ เช่่น พระอาชีีน
วีีระธูู ปลุุกระดมความรู้้�สึึกต่่อต้้ านมุุสลิมิ ขึ้้ �น ทั้้�งไอซิิสและอััลกออิิดะห์์
ต่่างสัังเกตเห็็นวิิกฤตดัังกล่่าว และปฏิิญาณว่่าจะต่่อสู้้�ในนามโรฮีีนจา
ชาวมุุสลิมิ โรฮีีนจามีีกลุ่่�มติิดอาวุุธ เช่่น ฮาราคาห์์ อััล ยาคิิน
และองค์์กรความเป็็ นปึึกแผ่่นโรฮีีนจา ที่่�อ้้างว่่าต่่อสู้้�เพื่่�อชาวโรฮีีนจา
กลุ่่�มฮาราคาห์์ อััล ยาคิินโจมตีีกองทััพพม่่าและตำำ�รวจตระเวนชายแดน
ทำำ�ให้้ เกิิดปฏิิบัติั กิ ารปราบปรามการก่่อกบฏ ซึ่่ง� ถููกกล่่าวหาว่่าเป็็ นการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนครั้้�งใหญ่่
มีีข้้อกัังวลว่่าชาวมุุสลิมิ โรฮีีนจา อาจหลงโฆษณาชวนเชื่่อ� และการ
สรรหาพรรคพวกของกลุ่่�มไอซิิส นายวาการ์์ อััดดิิน ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
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ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

รอยเตอร์์

(ซ้้าย) ตำำ�รวจบัังกลาเทศยืืนเฝ้้าระวััง หลัังปิิดล้้อมอาคารที่่�มีกี ลุ่่�มติิดอาวุุธต้้องสงสัั ยซ่่อนตััวอยู่่�ในเมืืองธากา ประเทศบัังกลาเทศ เมื่่�อปลายเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2559
(ขวา) สมาชิิกหน่่วยพิิเศษ 88 ของอิินโดนีีเซีียเดิินผ่่านซากปรัักหัักพัังหลัังการโจมตีีโบสถ์์ คริิสต์์ ที่่ดำ� �ำ เนิินการตามแบบไอซิิส ในเมืืองสุุราบายา เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สหภาพโรฮีีนจาอารกััน ต่่อต้้ านมุุมมองดัังกล่่าวอย่่างหนััก โดยเชื่่อ� ว่่าการ
เชื่่อ� มโยงวิิกฤตโรฮีีนจาเข้้ ากัับกลุ่่�มไอซิิส เป็็ นความพยายามโดยมีีเจตนา
หัันเหความสนใจของนานาชาติิไปจากวิิกฤตด้้ านมนุุษยธรรมที่่�ดำ�ำ เนิินอยู่่�
นอกจากนี้้ � ชาวมุุสลิมิ โรฮีีนจานัับถือื ศาสนาอิิสลามนิิกายซุุนนีีสายกลาง
และปฏิิบัติั ติ ามลััทธิิซูฟีู ี ศาสนาอิิสลามที่่�เคร่่งในหลัักคำำ�สอนแบบสุุดโต่่ง
ของกลุ่่�มไอซิิสจึึงดึึงดููดใจได้้ เพีียงเล็็กน้้ อย อีีกทั้้�งพื้้ �นที่่�ที่่ไ� อซิิสมีเี ป้้าหมาย
จะขยายไปในพม่่า มีีกลุ่่�มกบฏติิดอาวุุธชาติิพันั ธ์ุุ�ที่่แ� ข็็งแกร่่งอย่่างว้้ าและ
คะฉิ่่�นอยู่่� ซึ่่ง� จะเป็็ นภััยคุุกคามร้้ายแรงต่่อการปรากฏตััวตนของไอซิิส

อิินเดีีย

ไอซิิสต้้องการยึึดครองดิินแดนในอิินเดีียผ่่านทางปากีีสถานและอััฟกานิิ
สถาน โดยก่่อตั้้�งฐานทััพในทั้้�งสองประเทศก่่อน แล้้ วจึึงใช้้ กลยุุทธ์์การทำำ�
สงครามแบบยืืดเยื้้ �อกัับอินิ เดีีย ทั้้�งนี้้ � ไอซิิสต้้องการร่่วมมืือกัับกลุ่่�มก่่อการ
ร้้ายของอิินเดีีย เช่่น อิินเดีียนมููจาฮีีดีนี อัันซาร์์ อัตั ตอฮีีดฟีี บีลี าดอััลฮิินด์์
และจููนัดั อััลคาลิิฟาเอฮิินด์์ โดยอ้้ างถึึงการจลาจลในรััฐคุุชราตเมื่่�อ พ.ศ.
2545 ซึ่่ง� เป็็ นปัั ญหาในแคชเมีียร์์ และการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ชาวมุุสลิมิ ในอิินเดีียที่่�มีี
ประชากรส่่วนใหญ่่เป็็ นชาวฮิินดูู ว่่าเป็็ นสาเหตุุในการขยายตััวของกลุ่่�มก่่อ
การร้้ายเข้้ าสู่่�อิินเดีีย ไอซิิสเยาะหยัันชาวมุุสลิมิ ในอิินเดีียที่่�อยู่่�อย่่างสัันติิ
ร่่วมกัับชาวฮิินดููหรืือพวกที่่�ไม่่เชื่่อ� ในศาสนาอิิสลาม และพยายามปลุุก
ปั่่� นให้้ คนเหล่่านั้้�นดำำ�เนิินการก่่อการร้้ายในอิินเดีีย ในวิิดีโี อเมื่่�อเดืือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไอซิิสให้้ คำ�มั่่
ำ น� ว่่าจะต่่อสู้้�เพื่่�อชาวมุุสลิมิ ในอััสสััม
แคชเมีียร์์ และคุุชราต ทั้้�งยัังเย้้ ยหยัันผู้้�สอนศาสนามุุสลิมิ ชาวอิินเดีีย
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ที่่�ยืนื หยััดต่่อต้้ านยุุทธวิิธีีสุดุ โต่่ง และกำำ�หนดให้้ กลุ่่�มผู้้�สอนศาสนากลุ่่�มนี้้ �
เป็็ นพวกนอกรีีต ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2560 ไอซิิสก่อ่ การร้้ายในอิินเดีีย
ครั้้�งแรกโดยการวางระเบิิดบนรถไฟ ทำำ�ให้้ มีผู้้�ี โดยสารบาดเจ็็บ 10 ราย
ทางฝั่่�งของอิินเดีียระบุุว่า่ มีีปััจจัยั สี่่�ประการที่่�จำ�กั
ำ ดั ความน่่าสนใจของไอ
ซิิสในอิินเดีีย ได้้ แก่่ โครงสร้้ างทางการเมืืองแบบมีีผู้้� แทนซึ่่ง� เป็็ นโครงสร้้ าง
สัังคมแห่่งความหลากหลายที่่�หลอมรวมหลายวััฒนธรรมเข้้ าด้้ วยกัันและ
สร้้ างความกลมเกลีียวในสัังคม การออกฟัั ตวา (กฤษฎีีกาทางกฎหมาย)
ต่่อต้้ านไอซิิสโดยอุุลามะ (นัักคิิดทางศาสนา) มุุสลิมิ ชาวอิินเดีียที่่�มีอิี ทิ ธิิพล
รวมทั้้�งเครืือข่่ายองค์์กรต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายและกองกำำ�ลังั พิิเศษที่่�ทำ�ำ
งานร่่วมกัันเพื่่�อจำำ�กัดั ลััทธิิการก่่อการร้้าย พื้้ �นที่่�สุ่่�มเสี่่�ยงที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สองแห่่ง
ในอิินเดีียคืือแคว้้ นต่่าง ๆ ที่่�รััฐมีีบทบาทน้้ อย ตลอดจนกระแสลััทธิิชาติิ
นิิยมฮิินดููที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �น

อิินโดนีีเซีีย

อิินโดนีีเซีียมองการต่่อสู้้�กัับกลุ่่�มไอซิิสในแง่่ของอุุดมการณ์์ กล่่าว
คืือเป็็ นการต่่อสู้้�ระหว่่างอิิสลามสายกลางกัับอิิสลามหััวรุุนแรง
โดยมีีอิิสลามนิิ กายซุุนนีีสายกลางในแบบของประเทศเองเป็็ น
คู่่�ต่อ่ สู้้�ที่่�เหมาะสมกัับไอซิิส อย่่างไรก็็ตาม ไอซิิสยังั คงพยายาม
แผ่่ขยายบทบาทในอิินโดนีีเซีีย โดยมีีผู้้�นำำ�กลุ่่�มไอซิิสชาวอิินโดนีี
เซีีย เช่่น นายบาชรััมสยาห์์ เมนนอร์์ อััสมาน นายบาห์์รััน นาอิิม
และนายกีีกีีห์์ เดวา ที่่�ปฏิิบัติั กิ ารจากอิิรัักและซีีเรีี ย นายบาชรััมสยาห์์
ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งจากนายอาบูู บัักร์์ อััล บัักดาห์์ดีี ให้้ เป็็ นผู้้�นำำ�กองพััน

ไอซิิสในเอเชีียวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�ชื่่�อว่่าคาติิบาห์์ นููซันั ตารา อย่่างไรก็็ตาม
กลุ่่�มก่่อการร้้ายหลััก ๆ ในอิินโดนีีเซีียรวมทั้้�งกลุ่่�มเจไอมองไอซิิสว่า่ เป็็ นคู่่�
ปรัับ นอกจากนี้้ � องค์์กรภาคประชาสัังคมของอิินโดนีีเซีีย เช่่น นาฮ์์ดาตุุล
อููลามะ และเวทีีภราดรภาพแห่่งสภานัักคิิดทางศาสนาอิินโดนีีเซีีย
ไม่่ยอมรัับอุดุ มการณ์์ของไอซิิส แต่่แสดงคำำ�สอนทางศาสนาบนพื้้ �นฐาน
ของพหุุนิิยม ความอดกลั้้�น และการพััฒนาทางเศรษฐกิิจสัังคมแทน
สถาบัันการเมืืองอิินโดนีีเซีียยึึดถืือคุุณค่่าทางประชาธิิปไตย และชาว
มุุสลิมิ เองก็็ร่่วมมีีบทบาทอย่่างดีี อดีีตประธานาธิิบดีีอิินโดนีีเซีีย เช่่น
นายอัับดุลุ เราะห์์มาน วาฮิิด มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการยอมรัับความหลาก
หลายของประเทศ ในฐานะส่่วนหนึ่่ง� ของหลัักการปัั ญจศีีลว่่าด้้ วยการ
อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิ
หน่่วยต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายพิิเศษ เช่่น หน่่วยพิิเศษ 88 ประสบความ
สำำ�เร็็ จในการขััดขวางแผนการที่่�ถูกู ปลุุกปั่่� นจากไอซิิส โดยหน่่วยดัังกล่่าว
ได้้ รัับความช่่วยเหลืือจากสหรััฐฯ และออสเตรเลีียในด้้ านการฝึึกและการ
แบ่่งปัั นข่่าวกรอง มีีความจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้ องต่่อต้้ านการเผยแพร่่
สารของไอซิิสในพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะไอซิิสอาจเป็็ นศััตรููที่่�
ใช้้ การส่่งสารในสนามรบไซเบอร์์ ที่่�ก้้าวหน้้ าที่่�สุดุ เมื่่�อพ่่ายแพ้้ ในสนามรบ
โดยเฉพาะในรััฐเคาะลีีฟะห์์ตามที่่�ประกาศไว้้ ทำำ�ให้้ ไอซิิสสูญ
ู เสีียอำำ�นาจ
ที่่�ดูไู ร้้เทีียมทานซึ่่ง� เคยดึึงดููดให้้ ชาวต่่างชาติินับพั
ั นั เข้้ าร่่วม สารเหล่่านี้้ �
จะต้้ องส่่งไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายโดยพัันธมิิตรในระดัับภูมิู ิภาคของสหรััฐฯ
ในตะวัันออกกลาง ผ่่านทางแพลตฟอร์์ มออนไลน์์เป็็ นภาษาในภููมิิภาค
นั้้�น ๆ บางครั้้�งการได้้ ทราบว่่าใครเป็็ นนัักรบไอซิิสหัวั รุุนแรงและใครเป็็ น
ผู้้�รัักชาติิที่่�ไม่่จริิงใจ ก็็มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการตััดสิินใจดำำ�เนิินการกัับพวก
หััวรุุนแรงโดยตรงอย่่างชาญฉลาด
การเจาะเข้้ าบััญชีีของผู้้�ที่่�เห็็นอกเห็็นใจกลุ่่�มไอซิิส อาจเผยให้้ เห็็น
ข่่าวกรองที่่�มีีประสิิทธิิภาพได้้ ที่่�ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นคืือมีีการบรรยายเกิินจริิ ง
อย่่างมากเรื่่� องบทบาทของผู้้�หญิิงในกลุ่่�มไอซิิส ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่จะกำำ�หน
ดบทบาทตามเพศสภาพที่่�อธิิบายในศาสนาอิิสลาม และได้้ รัับผลกระ
ทบจากความรู้้�สึึกส่่วนตััว บ่่อยครั้้�ง ผู้้�หญิิงก็็เข้้ าร่่วมกัับไอซิิสด้้วยเหตุุ
ผลเช่่นเดีียวกัับผู้้�ชาย นั่่�นคืือการเห็็นด้้ วยกัับหลัักคำำ�สอนเชิิงอุุดมการณ์์
ความมีีอัตลั
ั กั ษณ์์ร่่วมกััน และการตอบโต้้ ต่อ่ การเลืือกปฏิิบัติั ิที่่�ได้้ รัับรู้้�
หรืื อเกิิดขึ้้ �นจริิ งกัับพี่่�น้้องชาวมุุสลิมิ

หน่่วยบััญชาการปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษของสหรััฐฯ จึึงต้้ องร่่วมมืือกัับชาติิ
พัันธมิิตรเพื่่�อช่่วยพััฒนาขีีดความสามารถในการปกครองของพัันธมิิตร
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ประการที่่�สอง คืือการตั้้�งคำำ�ถามอย่่างเปิิ ดเผยต่่อการตีีความศาสนา
อิิสลามของไอซิิส โดยใช้้ ประโยชน์์จากคััมภีีร์์อัลั กุุรอาน ผู้้�อาวุุโสชาว
มุุสลิมิ ในอิินโดนีีเซีียและอิินเดีียเป็็ นผู้้�ใช้้ งานกลยุุทธ์์ข้้อนี้้ �อย่่างมีีประ
สิิทธิิภาพและสร้้ างผลกระทบทางสัังคม โดยเฉพาะในการต่่อต้้ านกล
ยุุทธ์์ด้้านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ของไอซิิส ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้ เกิิดกลยุุทธ์์ในส่่วน
“การตอบโต้้ ผู้้�ส่ง่ สาร” โดยเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของความร่่วมมืือระหว่่างประ
เทศพัันธมิิตรหน่่วยบััญชาการปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษของสหรััฐฯ ทั้้�งแบบทวิิ
ภาคีีหรืื อผ่่านทางเวทีีพหุุภาคีี
ประการที่่�สาม เผยแพร่่ความแตกแยกภายในของไอซิิส และเปิิ ด
เผยสภาพที่่�ย่ำำ��แย่่จากการปกครองของไอซิิส การตีีแผ่่ความจริิ งของสิ่่�งที่่�
เรีี ยกว่่า สวรรค์์ เป็็ นเรื่่� องสำำ�คัญ
ั มาก ในกรณีีนี้้ � ผู้้�ที่่�แปรพัักตร์์ จากไอซิิสมีี
บทบาทสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากเรื่่� องเล่่าจากคนเหล่่านี้้ �มีีความน่่าเชื่่�อถืือยิ่่�งกว่่า
การรณรงค์์ที่่�หน่่วยบััญชาการปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษสหรััฐฯ ดำำ�เนิินการ
ประการที่่�สี่่� ผสานความพยายามต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายของ
ไอซิิสให้้ เป็็ นหนึ่่ง� เดีียว การต่่อสู้้�เพื่่�อเอาชนะไอซิิสใช้้ เวลานาน
เนื่่�องมาจากวััตถุุ ประสงค์์ที่่�ผสมปนเปและความสััมพัันธ์์ที่่�ขัดั แย้้ ง
ของผู้้�ที่่�ต่อ่ สู้้�กัับไอซิิส เช่่น กองทััพตุุรกีีกับั กองกำำ�ลังั ชาวเคิิร์์ดไม่่เป็็ น
มิิตรกััน กองทััพรััสเซีียโจมตีีกองกำำ�ลังั ฝ่่ายค้้ านของซีีเรีี ยซึ่่ง� ต่่อสู้้�กัับ
ไอซิิส และความแตกแยกรวมทั้้�ง ความเข้้ าใจผิิดอีีกมากในค่่ายผู้้�
ต่่อต้้ าน นี่่�เป็็ นสมรภููมิิที่่�ซับซ้
ั ้ อน และการเพิ่่�มความพยายามจะมีีส่ว่ น
ช่่วยให้้ เกิิดความพยายามต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายในอนาคต ความร่่วม
มืือเพื่่�อการต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย ซึ่่ง� รวมถึึงความพยายามในการ
ฝึึกร่่วม การประเมิินข่่าวกรองและการวางแผนยุุทธศาสตร์์ โดยเฉพาะ
กัับประเทศที่่�ไอซิิสกำำ�หนดให้้ เป็็ นพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั กิ ารในอนาคต จะช่่วย
ขััดขวางขีีดความสามารถต่่าง ๆ ที่่�ไอซิิสพัฒ
ั นาขึ้้ �นในการสร้้ างเครืื อข่่าย
การก่่อการร้้าย
เป้้าหมายของหน่่วยบััญชาการปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษสหรััฐฯ คืือการวิิ
เคราะห์์และบรรลุุเป้้าหมายในการตอบโต้้ ความพยายามแพร่่ขยายการ
ก่่อการร้้ายไปทั่่�วพรมแดนของไอซิิส ภายในขอบเขตของการต่่อต้้ านการ
ก่่อการร้้ายและการปราบปรามการก่่อกบฏ การทำำ�ความเข้้ าใจลัักษณะ
กลยุุทธ์์ การต่่อต้้านที่่�แนะนำำ�
การสร้้ างเครืื อข่่ายของไอซิิสในประเทศต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�นอกรััฐเคาะลีีฟะห์์ใน
ขณะนี้้ �ไอซิิสก้้าวข้้ ามพรมแดนไปแล้้ วเช่่นเดีียวกัับอัลั กออิิดะห์์ โดย
อิิรัักและซีีเรีี ย ช่่วยให้้ ข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�เป็็ นประโยชน์์ไม่่เพีียงต่่อการทำำ�ลาย
ผ่่านทางพื้้ �นที่่�ไซเบอร์์ การถอนรากถอนโคนภััยคุุกคามจากไอซิิสต้้อง
เครืื อข่่ายดัังกล่่าว แต่่ยังั เป็็ นการสร้้ างความตระหนัักถึึงความพยายามที่่�
ใช้้ กลยุุทธ์์ห้้าแฉก ประการแรก ต้้ องใช้้ แรงของกองทััพที่่�ประจำำ�การภาค
มีีลักั ษณะคล้้ ายกัันกัับไอซิิสในสหรััฐฯ อีีกด้้ วย ไอซิิสใช้้ กลยุุทธ์์เดีียวกััน
พื้้ �นดิินเพื่่�อทำำ�ลายฐานทััพของไอซิิส จึึงต้้ องใช้้ กลยุุทธ์์การปฏิิเสธไม่่ให้้ เข้้ า ในตะวัันตก โดยมีีเป้้าหมายกระตุ้้�นให้้ พลเมืืองตะวัันตกเข้้ าร่่วมรััฐเคาะ
พื้้ �นที่่� แรงดึึงดููดหลัักของไอซิิสมาจากเรื่่�องดิินแดนและรััฐเคาะลีีฟะห์์
ลีีฟะห์์ และดำำ�เนิินการโจมตีีในนามของตนในประเทศบ้้ านเกิิดเช่่นเดีียว
การไม่่ยอมรัับเรื่่� องเหล่่านี้้ �จะทำำ�ให้้ ไอซิิสสูญ
ู เสีียความน่่าสนใจไปมาก
กัับที่่�ไอซิิสทำำ�ในอิินเดีีย ยิ่่�งไอซิิสสูญ
ู เสีียดิินแดนในอิิรัักและซีีเรีี ยมากเท่่า
กลยุุทธ์์การปฏิิเสธไม่่ให้้ เข้้ าพื้้ �นที่่�นี้้ �จะต้้ องประกอบด้้ วยการตอบโต้้ ทาง ใด ก็็มีีแนวโน้้ มที่่�กลุ่่�มนี้้ �จะดึึงกลยุุทธ์์ที่่�ไม่่ใช้้ รััฐเป็็ นฐานมาใช้้ อย่่างรวด
ทหาร พร้้อม ๆ กัับการส่่งเสริิ มการปกครองพลเรืื อน นั่่�นคืือการสถาปนา เร็็วขึ้้ �นเท่่านั้้�น จึึงจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้ องเตรีี ยมพร้้อม เพราะการเปลี่่�ยน
โครงสร้้ างรััฐที่่�มุสลิ
ุ มิ ทั้้�งนิิกายซุุนนีีและชีีอะห์์เชื่่�อว่่าตนมีีบทบาทเทีียบ
แปลงดัังกล่่าวอาจเกิิดขึ้้ �นไม่่ช้้าก็็เร็็ว o
เท่่ากััน แง่่มุมุ นี้้ �มีีความสำำ�คัญ
ั เป็็ นพิิเศษ เนื่่�องจากไอซิิสสูญ
ู เสีียดิินแดน ฟอรััม ตััดตอนบทความนี้้ �จาก “ไอซิิส 2.0: โอกาสและความสุ่่�มเสี่่�ยงของเอเชีียใต้้ และเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ ” ของ ดร. นััมระตา กอสวามีี โดยได้้ รัับความอนุุเคราะห์์จากนายโรเบิิร์์ต เอ. นอร์์ ตันั
ให้้ กับั แนวร่่วมนานาประเทศเมื่่�อหลายเดืือนก่่อน
และนายเกรก เอส. วีีฟเวอร์์ ตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกในรายงาน 18-6 ของมหาวิิทยาลััยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษร่่วม เมื่่�อ
กลุ่่�มก่่อการร้้ายซึ่่ง� อ่่อนกำำ�ลังั ลงนี้้ �มีีแนวโน้้ มจะหลบซ่่อน ทำำ�ตัวั
พ.ศ. 2561 โดยสำำ�นักั พิิมพ์์มหาวิิทยาลััยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษร่่วม และมีีการเรีี ยบเรีี ยงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะ
กลมกลืืนไปกัับพลเมืือง แล้้ วรวมกลุ่่�มอีีกครั้้�งในภายหลััง ดัังนั้้�น
สมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม กรุุณาเข้้ าชมที่่�: https://jsou.libguides.com/jsoupublications
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กระบอกเสีี ยง
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ในวัังวน

แห่่งความ

โกลาหล

นายดาโต๊๊ ะ ลิิม จ๊๊ อก ฮอย

องค์์ กรกาชาดมีีบทบาทสำำ �คัญ
ั
ในภููมิิภาคที่่�เสี่่� ยงต่่อการประสบภััยพิิบััติิ

ส

วััสดีีทุกุ ท่่าน และขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่�มายัังเวทีีสมาคม
ประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และคณะกรรม
การกาชาดระหว่่างประเทศ ว่่าด้้ วยความท้้ าทายและการดำำ�เนิิน
การด้้ านมนุุษยธรรมในภููมิิภาคอาเซีียน งานนี้้ �ยัังเป็็ นอีีกหนึ่่ง� โอ
กาสที่่�อาเซีียนจะยกย่่องผลงานของคณะกรรมการกาชาดระ
หว่่างประเทศ และบทบาทที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ซึ่ง่� ทุ่่�มเทให้้ บริิการใน
ภููมิิภาค คณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศเป็็ นผู้้�มีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในการบรรเทาความทุุกข์์ของผู้้�คน ภายหลัังภััยพิิบัติั ิ
ทางธรรมชาติิและภััยพิิบัติั ิที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้ �นในภููมิิภาคอาเซีียน
ถืือเป็็ นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�จัดั งานนี้้ �ขึ้้ �นเป็็ นครั้้�งแรกโดยร่่วมมืือกัับ
คณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ เพื่่�อรำ��ลึึกถึึงความช่่วย
เหลืือที่่�ดำำ�เนิินการไปในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา และเป็็ นเวทีีสำำ�
หรัับการเจรจาที่่�มีีประสิิทธิิผลในหมู่่�ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ผู้้�กำำ�หนด
นโยบาย และนัักวิิจัยั ในภููมิิภาค
ถืือเป็็ นโอกาสในการใช้้ เวลาไตร่่ตรองและอภิิปรายเชิิงสร้้ าง
สรรค์์ เกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�อาเซีียนจะเตรีี ยมความพร้้อมรัับมืือกัับ
ภััยพิิบัติั ใิ นภููมิิภาคอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสอดคล้้ องกัับ
"ความท้้ าทายและการดำำ�เนิินการด้้ านมนุุษยธรรมในอาเซีียน"
อัันเป็็ นหััวข้้ อของการจััดงานนี้้ �
อาเซีียนเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางภููมิิทัศั น์์ด้้าน
มนุุษยธรรมนัับตั้้ �งแต่่ช่ว่ งไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่า่ นมา ประการแรก ภููมิิภาค
อาเซีียนเป็็ นหนึ่่ง� ภููมิิภาคที่่�เสี่่�ยงต่่อการประสบภััยพิิบัติั ิ
มากที่่�สุดุ ในโลก และมีีการคาดการณ์์ว่า่ สภาพภููมิิอากาศ
ที่่�รุุนแรงจะเกิิดขึ้้ �นบ่่อยครั้้�งและรุุนแรงยิ่่�งขึ้้ �น ใน พ.ศ. 2561
เพีียงปีี เดีียว ภููมิิภาคอาเซีียนมีีรายงานภััยพิิบัติั ิทั้้ �งหมด
424 ครั้้�ง เมื่่�อเทีียบกัับ 118 ครั้้�งใน พ.ศ. 2560 ในจำำ�นวนนี้้ �
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อาเซีียนตอบสนองต่่อเหตุุภัยั พิิบัติั ิ 23 ครั้้�ง ซึ่่ง� เป็็ นจำำ�นวน
ครั้้�งสููงสุุดของภััยพิิบัติั ิที่่�อาเซีียนได้้ ตอบสนองมาตั้้�งแต่่เริ่่� ม
ก่่อตั้้�งศููนย์์ประสานงานอาเซีียนเพื่่�อความช่่วยเหลืือด้้ าน
มนุุษยธรรม นอกจากนี้้ � เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวน
ประชากรอาเซีียน การสููญเสีียทางเศรษฐกิิจและการเสีียชีีวิตจ
ิ ะ
เพิ่่�มความถี่่ขึ้้� �นตามสััดส่่วนด้้ วย เรากำำ�ลังั เผชิิญกัับความท้้ าทาย
ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจากการพลััดถิ่่น� ของผู้้�คนจำำ�นวนมากเนื่่�อง
นายดาโต๊๊ ะ ลิิม จ๊๊ อก ฮอย เลขาธิิการสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้จากบรููไน เดิินทางมาถึึงการประชุุมที่่�กรุุงบรััสเซลส์์ เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

สมาชิิกสภากาชาดพม่่าอุ้้�มหญิิง
สููงอายุุที่่�กำ�ลั
ำ งั หนีีออกจากพื้้�นที่่�
ความขััดแย้้ง ขณะเดิินทางมาถึึ
งท่่าเทีียบเรืือซิิตตเวในรััฐยะไข่่เ
มื่่�อเดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2560
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

“

อาเซีียนต้้ องพร้้ อมเป็็นรายแรกที่่ใ� ห้้ การช่่ วยเหลืือประเทศสมาชิิกที่่ไ� ด้้
รัั บผลกระทบ ในฐานะเพื่่�อนบ้้านที่่ใ� กล้้ ชิิดที่่สุุ� ด เราต้้ องสามารถพึ่่ง� พา
อาศััยซึ่่�งกัันและกััน ก่่ อนจะขอความช่่ วยเหลืือจากพัันธมิิตรที่่อยู่่�ห่
� ่ าง
ไกลออกไป ซึ่่�งอาจไม่่ สามารถให้้ การช่่ วยเหลืือได้้ อย่่างรวดเร็็ ว

”
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จากภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ
เช่่น สึึนามิิและพายุุไต้้ ฝุ่่� น
ผลกระทบรอง เช่่น การพััง
ทลายของเขื่่�อนหรืื อไฟไหม้้
สถานที่่�ทิ้้ �งขยะ และผลกระ
ทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงภััย
อาเซีียน
แล้้ งและน้ำำ ��ท่่วมที่่�เกิิดขึ้้ �น
อย่่างช้้ า ๆ การรัับมืือภััยพิิ
บััติแิ ละความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรมที่่�เกิิดขึ้้ �นจากภััยพิิบัติั ิ
ทางธรรมชาติิ ยัังคงเป็็ นหนึ่่ง� ในความท้้ าทายพื้้ �นฐานสำำ�หรัับ
อาเซีียน
ประการที่่�สอง ใน พ.ศ. 2561 ทีีมผู้้�นำำ�อาเซีียนได้้ สั่่ง� การ
ศููนย์์ประสานงานอาเซีียนเพื่่�อให้้ ความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษย
ธรรมฉุุกเฉิินในรััฐยะไข่่ประเทศเมีียนมา (พม่่า) โดยได้้ รัับการ
สนัับสนุนุ จากเลขาธิิการอาเซีียน เป็็ นการขยายขอบเขตการทำำ�
งานของอาเซีียนเพื่่�อรัับมืือกัับภาวะฉุุกเฉิินทางมนุุษยธรรม
ด้้ วยเหตุุนี้้ � จึึงมีีการใช้้ ทีีมประเมิินการตอบสนองกรณีีฉุกุ เฉิิน
ของอาเซีียน ในการระบุุพื้้ �นที่่�ที่่�อาเซีียนสามารถสนัับสนุนุ รััฐ
บาลเมีียนมา (พม่่า) เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในกระบวนการ
ส่่งกลัับประเทศ
การพััฒนาเมื่่�อไม่่นานมานี้้ � ยิ่่�งเน้้ นถึึงความจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ องมีี
นายดาโต๊๊ ะ ลิิม จ๊๊ อก ฮอย เลขาธิิกา
รสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะ
วัันออกเฉีียงใต้้จากบรููไน ถ่่ายภาพ
ร่่วมกัับผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุมคณะ
กรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ
และอาเซีียน ในหััวข้้อความท้้าทาย
และการดำำ�เนิินการด้้านมนุุษยธรรม
เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562

62

IPD FORUM

การก้้ าวหน้้ าที่่�รวดเร็็วในกลยุุทธ์์การรัับมืือด้้ านมนุุษยธรรมของ
เรา เพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของประเทศสมาชิิกที่่�ได้้ รัับผล
กระทบกัับความอ่่อนไหวที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อเกี่่�ยว
ข้้ องกัับปััญหาความขััดแย้้ งและความมั่่�นคง
อาเซีียนต้้ องพร้้อมเป็็ นรายแรกที่่�ให้้ การช่่วยเหลืือประเทศ
สมาชิิกที่่�ได้้ รัับผลกระทบ ในฐานะเพื่่�อนบ้้ านที่่�ใกล้้ ชิิดที่่�สุดุ เรา
ต้้ องสามารถพึ่่ง� พาอาศััยซึ่่ง� กัันและกััน ก่่อนจะขอ ความช่่วย
เหลืือจากพัันธมิิตรที่่�อยู่่�ห่่างไกลออกไป ซึ่่ง� อาจไม่่สามารถ
ให้้ การช่่วยเหลืือได้้ อย่่างรวดเร็็ว ความต้้ องการ ของประชาชน
อาเซีียนจะต้้ องเป็็ นสิ่่�งที่่�ใส่่ใจเป็็ นลำำ�ดับั แรก รวมถึึงความเป็็ นอยู่่�
ความปลอดภััยและความมั่่�นคง ตลอดจนสุุขภาพทางสัังคม
และเศรษฐกิิจ โดยการมุ่่�งเน้้ นประชาชนเป็็ นสำำ�คัญ
ั ในทิิศทาง
การดำำ�เนิินการของอาเซีียน
ในการทำำ�ความเข้้ าใจว่่าไม่่มีภัี ยั พิิบัติั ใิ ดจะส่่งผลกระทบต่่อทุุก
ชุุมชนในลัักษณะเดีียวกััน ความพยายามด้้ านมนุุษยธรรมในทุุก
รููปแบบควรคำำ�นึึงถึึงบริิ บทของท้้ องถิ่่�น และปรัับความพยายาม
ให้้ เหมาะสมกัับความต้้ องการของแต่่ละท้้ องที่่� รวมทั้้�งเคารพใน
ความประสงค์์ของประเทศที่่�ได้้ รัับผลกระทบ
แม้้ จะมีีอุปุ สรรค ผมขอแนะนำำ�ให้้ ผู้้� เข้้ าร่่วมการเสวนานี้้ �มอง
โลกในแง่่ดีีในการเผชิิญหน้้ ากัับความท้้ าทายเหล่่านี้้ � อาเซีียนได้้
จััดตั้้�งสถาบัันเพื่่�อรัับมืือกัับภัยั พิิบัติั ิ เช่่น การประชุุมระดัับรััฐมน
ตรีี อาเซีียนด้้ านการจััดการภััยพิิบัติั ิ คณะกรรมการอาเซีียน

ว่่าด้้ วย การจััดการภััยพิิบัติั ิ ซึ่่ง� มีีสมาชิิกบางส่่วนที่่�อยู่่�ในงานวััน
นี้้ �ด้้ วย ความตกลงอาเซีียนว่่าด้้ วยการจััดการภััยพิิบัติั แิ ละการ
ตอบโต้้ สถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน วิิสัยั ทััศน์์ประชาคมอาเซีียนภาย
หลัังปีี พ.ศ. 2568 และแน่่นอนว่่ารวมถึึงกลไกอาเซีียนร่่วมใจ
เป็็ นหนึ่่ง� เดีียว ในการตอบโต้้ ภัยั พิิบัติั ิ อาเซีียนตระหนัักถึึง
ลัักษณะข้้ ามภาคส่่วนของการดำำ�เนิินการทางมนุุษยธรรม และกล
ยุุทธ์์การรัับมืือภััยพิิบัติั ิที่่�มีีประสิิทธิิภาพนั้้�นจะต้้ องมีีความร่่วมมืือ
จากภาคส่่วนอื่่�น ๆ ด้้ วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระดัับยุทุ ธศาสตร์์
ซึ่่ง� อาจเกี่่�ยวข้้ องกัับการประสานงาน การติิดตามและการ
พััฒนานโยบาย รวมถึึงการแก้้ ไขปัั ญหาที่่�เกิิดขึ้้ �น เช่่น ปัั ญหา
สุุขภาพจิิต นอกจากนี้้ � อาเซีียนยัังมีีกลไกการประสานงานข้้ าม
ภาคส่่วน เช่่น หน่่วยเฉพาะกิิจร่่วมให้้ การช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษย
ธรรมและการบรรเทาภััยพิิบัติั ิ รวมถึึงคณะทำำ�งานเชิิงเทคนิิคด้้ าน
การประสานงานระหว่่างพลเรืื อนกัับทหาร ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ศููนย์์
ประสานงานอาเซีียนเพื่่�อความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม ในฐา
นะหน่่วยประสานงานและผู้้�ปฏิิบัติั งิ านความตกลงอาเซีียนว่่า
ด้้ วยการจััดการภััยพิิบัติั แิ ละการตอบโต้้ สถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน ยััง
พร้้อมรัับมืือกัับภัยั พิิบัติั ขิ นาดใหญ่่ในภููมิิภาค
กลไกที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินอยู่่�เหล่่านี้้ � รวมกัันเป็็ นรากฐานสำำ�หรัับ

“

เสี้้ �ยววงเดืือนแดงเป็็ นพัันธมิิตรหนึ่่�งเดีียวของอาเซีียน โดยมีีจุดุ
ยืืนทางยุุทธศาสตร์์ ในการเข้้ าถึึงพื้้ �นที่่�ภัยั พิิบัติั ิที่่�องค์์กรพััฒนา
เอกชนอื่่�น ๆ และในบางกรณีีแม้้ แต่่องค์์การสหประชาชาติิเอง
เข้้ าถึึงไม่่ได้้ ใน พ.ศ. 2560 เมื่่�อฟิิ ลิิปปิิ นส์์ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประ
ธาน อาเซีียนได้้ ออกแถลงการณ์์เกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่ วมกัับ
สภากาชาดและสภาเสี้้ �ยววงเดืือนแดง โดยยกย่่องการทำำ�งาน
และการมีีส่่วนร่่ วมของทั้้�งสององค์์กรในฐานะผู้้�ตอบสนองภััย
พิิบัติั ิรายแรก ตลอดจนความร่่ วมมืืออย่่างใกล้้ ชิิดกัับเจ้้ าหน้้ าที่่�
และชุุมชนท้้ องถิ่่�น ในปลาย พ.ศ. 2561 ผมได้้ พบกัับนายปีี เตอร์์
เมาเรอร์์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศในการ
ประชุุมสมััชชาสหประชาชาติิ ซึ่่ง� นายเมาเรอร์์ ยืืนยัันความตั้้�งใจ
ของคณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศที่่�จะขยายความสััม
พัันธ์์ กับั อาเซีียนอีีกครั้้�ง เราให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการเป็็ นพัันธมิิตร
ความร่่ วมมืือ และการมีีส่่วนร่่ วมที่่�ต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่่างประเทศกัับภูมิู ิภาคอาเซีียน
ในฐานะผู้้�ประสานงานความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรมของ
อาเซีียน ผมรู้้�สึึกตื่่�นเต้้ นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้ เห็็นการแบ่่งปัั นด้้ านมุุมมอง
ต่่างๆ ของอาเซีียน รวมถึึงการตระหนัักที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในด้้ านการตอบ
สนองภััยต่่อพิิบัติั โิ ดยรวม นอกจากนี้้ � ผมยัังได้้ สังั เกตเห็็นกระบวน

สภากาชาดและสภาเสี้้�ยววงเดืือนแดงเป็็นพัันธมิิตรหนึ่่�งเดีียวของอาเซีียน
โดยมีีจุุดยืืนทางยุุทธศาสตร์์ ในการเข้้ าถึึงพื้้�นที่่ภั� ยั พิิบััติิที่่อ� งค์์ กรพััฒนาเอก
ชนอื่่�น ๆ และในบางกรณีีแม้้ แต่่ องค์์ การสหประชาชาติิเองเข้้ าถึึงไม่่ ได้้

การรัับมืือกัับภัยั พิิบัติั ใิ นภููมิิภาคที่่�มีีการประสานงานและครอบ
คลุุมของอาเซีียน เพื่่�อตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็ นในการจััดการที่่�ใช้้
งานได้้ จริิงและยืืดหยุ่่�น อาเซีียนควรให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพกลไกที่่�มีีอยู่่�ให้้ มากขึ้้ �น
อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาลไม่่สามารถทำำ�งานเพีียงฝ่่ายเดีียวในวง
จรการจััดการภััยพิิบัติั แิ ละความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรมได้้ ไม่่
ว่่าจะเป็็ นในขั้้�นตอนการเตืือนภััย การเตรีี ยมพร้้อม การรัับมืือ
หรืื อการฟื้้ น� ฟูู ในมุุมมองของผม เราต้้ องก้้ าวไปสู่่� "วิิถีีอาเซีียน"
เพื่่�อกลไกการประสานงานที่่�เข้้ มแข็็งซึ่่ง� ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียหลัักเข้้ า
มามีีบทบาท เช่่น ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย ผู้้�มีีบทบาทในอุุตสาหกรรม
นัักวิิชาการ และภาคประชาสัังคม กลุ่่�มพัันธมิิตรความตกลงอา
เซีียนว่่าด้้ วยการจััดการภััยพิิบัติั แิ ละการตอบโต้้ สถานการณ์์ฉุกุ
เฉิินซึ่่ง� เป็็ นองค์์กรพััฒนาเอกชน เป็็ นตััวอย่่างที่่�ดีีของการระดม
ทรััพยากรและความรู้้� เพื่่�อสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงานตามแผนการ
ปฏิิบัติั งิ านของความตกลงดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม อาเซีียนจะต้้ องไม่่นิ่่�งนอนใจในยุุทธศาสตร์์
ของเรา และทะนุุบำำ�รุุงความสััมพัันธ์์ ด้้านความร่่ วมมืือกัับผู้้�มีี
บทบาทอื่่�น ๆ ในภููมิิภาค รวมถึึงองค์์กรระหว่่างประเทศ เช่่น
คณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ สภากาชาดและสภา

”

ทััศน์์การเปลี่่�ยนแปลงของการตอบสนองระหว่่างประเทศ ต่่อ
การตอบสนองในระดัับภูมิู ิภาคและท้้ องถิ่่�น ซึ่่ง� ขณะนี้้ �องค์์กร
ในภููมิิ ภาคของเรามุ่่�งเน้้ นไปที่่�การให้้ ความรู้้� การตระหนัักรู้้�และ
การสร้้ างขีีดความสามารถขององค์์กรจััดการภััยพิิบัติั แิ ห่่งชาติิ
มากขึ้้ �น
ผมยิินดีีเป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�จะได้้ รัับฟัังการนำำ�เสนอจากพัันธมิิตร
ของเรา ด้้ วยความหวัังว่่าแนวคิิดของฝ่่ายต่่าง ๆ จะช่่วยยกระดัับ
กลไกการตอบสนองของอาเซีียนให้้ มากยิ่่�งขึ้้ �น
ก่่อนจบคำำ�กล่่าวเปิิ ดของผม ผมขอขอบคุุณท่่าน กุุง ฝก
รองเลขาธิิการด้้ านประชาสัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
และนายอเล็็กซานเดอร์์ เฟต หััวหน้้ าคณะกรรมการกาชาดระ
หว่่างประเทศของอิินโดนีีเซีียและติิมอร์์ -เลสเต ที่่�ทำำ�ให้้ แผนงาน
อาเซีียนและคณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศเกิิดขึ้้ �นจริิ ง
ได้้ ผมขอยกย่่องความร่่วมมืือของอาเซีียนและคณะกรรมการกา
ชาดระหว่่างประเทศในปัั จจุบัุ นั และคาดหวัังความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท
อย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต ผมหวัังว่่าแขกผู้้�มีีเกีียรติิจะอภิิปรายร่่วม
กัันอย่่างมีีประสิิทธิิผลและมีีเป้้าหมายในงานวัันนี้้ � o

นายดาโต๊๊ ะ ลิิม จ๊๊ อก ฮอย เลขาธิิการสมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จากบรููไน
กล่่าวสุุนทรพจน์์นี้้ �เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีีการเรีี ยบเรีี ยงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะ
สมกัับการนำำ�เสนอของ ฟอรััม
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เจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ กำำ�ลังั เพิ่่�มความพยายามในการยัับยั้้ �งธุุรกิิจของจีีน ไม่่ให้้ ผลิิต
และจำำ�หน่่ายสารเคมีีที่่�ใช้้ ในการผลิิตโอปิิ ออยด์์สังั เคราะห์์ ซึ่่ง� จะเข้้ ามาในสหรััฐฯ
ในท้้ ายที่่�สุดุ
องค์์กรปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิินแห่่งสหรััฐฯระบุุว่า่ บุุคคลสััญ
ชาติิจีีนสามคน ได้้ แก่่ นายเจิ้้ �ง ฝููจิิง นายเจิ้้ �ง กวงฮััวผู้้�เป็็ นพ่่อ และนายเหยีียน
เสี่่�ยวปิิ งเป็็ น "พ่่อค้้ ายาเสพติิดข้้ ามชาติิรายใหญ่่" และเรีี ยกบุุคคลเหล่่านี้้ �ว่่าเป็็ น
"ราชา" แห่่งยาเสพติิด กระทรวงการคลัังสหรััฐฯ กล่่าวว่่าบุุคคลทั้้�งสาม
"ดำำ�เนิินการค้้ ายาเสพติิดข้้ ามชาติิ ซึ่่ง� ผลิิตและจำำ�หน่่ายยาเสพติิดร้้ายแรงที่่�

รอยเตอร์์

การปราบปราม
พ่่อค้้ายาเสพติิดชาวจีีน

ส่่งผลโดยตรงต่่อการเสพติิดโอปิิ ออยด์์ขั้้ �นรุุนแรง
การใช้้ ยาเกิินขนาด และการเสีียชีีวิิตในสหรััฐฯ"
นายเจิ้้ �ง ฝููจิิง และนายเหยีียนได้้ ขนส่่งโอปิิ ออยด์์สังั เ
คราะห์์หลายร้้อยห่่อมายัังสหรััฐฯ "โดยส่่งต่่อไปให้้ ลูกู ค้้ า
ผ่่านการโฆษณาและการขายทางออนไลน์์ และใช้้ บริิ
การไปรษณีีย์์เชิิงพาณิิชย์์ในการลัักลอบนำำ�เข้้ ายาเสพ
ติิด" กระทรวงการคลัังสหรััฐฯ ระบุุ
สำำ�นักั งานควบคุุมทรััพย์์สินิ ต่่างประเทศของกระ
ทรวงการคลัังสหรััฐฯ รายงานว่่า เป็็ นที่่�ทราบกัันดีีว่า่ ชาย
ทั้้�งสามใช้้ สกุลุ เงิินดิิจิิทัลั บิิทคอยน์์ ทางสำำ�นักั งานระบุุที่่�
อยู่่�บิิทคอยน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับผู้้�ต้้องหา เพื่่�อ "เพิ่่�มความยุ่่�ง
ยากในการเจรจาด้้ านการเงิินของพวกเขา"
ใน พ.ศ. 2561 สำำ�นักั งานอััยการสหรััฐฯได้้ ตั้้ �งข้้ อหา
กว่่า 43 ข้้ อหาต่่อนายเจิ้้ �ง ฝููจิิง และนายเจิ้้ �ง กวงฮััว ผู้้�ส
มรู้้�ร่่วมคิิดในการผลิิตและส่่งออกยาเสพติิดผิิดกฎหมาย
ไปอย่่างน้้ อย 37 รััฐในสหรััฐอเมริิ กาและ 25 ประเทศ ส่่วนนายเยีียน เสี่่�ยวปิิ ง ถููกดำำ�
เนิินคดีีในข้้ อหาที่่�คล้้ ายกัันใน พ.ศ. 2560 หนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์ กไทมส์์รายงาน
ว่่า ผู้้�ต้้องหายัังคงลอยนวล
ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 จีีนประกาศสั่่�งห้้ ามเฟนตานีีลทุุกชนิิด แต่่ไม่่ได้้ สั่่ง�
ห้้ ามสารเคมีีที่่ใ� ช้้ ผลิิต นั่่�นทำำ�ให้้ ผู้้� ผลิิตจีีนมีีอิสิ ระในการผลิิตและขนส่่งสารเคมีีเหล่่า
นั้้�นไปยัังประเทศอื่่น� ๆ ที่่�สามารถผลิิตยาเสพติิดได้้ รวมถึึงเม็็กซิิโก (ภาพ: ห่่อเฟนตานีี
ลและเมทแอมเฟตามีีนเหล่่านี้้ �ถููกยึึดได้้ จากรถบรรทุุกที่่�ข้้ามจากเม็็กซิิโกไปยัังสหรััฐฯ)
เฟนตานีีลเป็็ นยาแก้้ ปวดกลุ่่�มโอปิิ ออยด์์ราคาถููกที่่�ค่อ่ นข้้ างง่่ายต่่อการสััง
เคราะห์์ ซึ่่ง� มีีฤทธิ์์�รุุนแรงกว่่าเฮโรอีีนถึึง 50 เท่่า และมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในวิิกฤตโอปิิ ออยด์์
ของสหรััฐฯ เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

อััตราการฆาตรกรรมลดลง ในขณะที่่การยึึดอาวุุธปืืนเพิ่่มขึ้้น

ค

อสตาริิ กาประกาศในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่่าด้้วยอััตราการฆาตร
กรรมที่่�ลดลงและอััตราการยึึดอาวุุธผิิดกฎหมายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากการ
บัังคัับใช้้กฎหมายการควบคุุมอาวุุธปืื นที่่�เข้้มงวดขึ้้�น
"จนถึึงทุุกวัันนี้้� มีีการฆาตกรรม 201 รายในประเทศซึ่่�งดููเหมืือนจะมาก
แต่่น้อ้ ยลงกว่่าปีี ที่่�แล้้วถึึง 47 ราย" นายไมเคิิล โซโต รััฐมนตรีี ว่า่ การกระ
ทรวงความมั่่�นคงกล่่าวในวัันที่่� 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในซานโฮเซ
เมืืองหลวงของประเทศ "นี่่�ถืือเป็็ นความคืืบหน้้าอย่่างมาก" นายโซโตกล่่าว
และเพิ่่�มเติิมว่่าร้้อยละ 67 ของการฆาตกรรมกระทำำ�ด้ว้ ยอาวุุธปืื น
กระทรวงความมั่่�นคงได้้ยึดึ อาวุุธปืื นจำำ�นวน 863 กระบอกในช่่วงเวลาที่่�ประ
กาศใช้้กฎหมาย ซึ่่�งยึึดได้้มากกว่่าในช่่วงเดีียวกัันของปีี ที่่�แล้้วถึึง 34 กระบอก
"อาวุุธเหล่่านี้้�คร่่ าชีีวิติ คนได้้ ทั้้�งยัังสามารถใช้้ก่่ออาชญากรรมต่่อทรััพย์์สิินอีีก
ด้้วย" นายโซโตกล่่าว
รายงานของตำำ�รวจระบุุว่า่ ประเทศแถบอเมริิ กากลางแห่่งนี้้�มีีอัตั ราการฆาตร
กรรมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากระหว่่าง พ.ศ. 2555 ถึึง 2560 ซึ่่�งสููงถึึง 12.1 คนต่่อประชากร
100,000 คน ข้้อมููลจากสำำ�นักั งานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประ
ชาชาติิระบุุว่า่ ตััวเลขดัังกล่่าวลดลงเล็็กน้้อยเป็็ น 11.7 คนใน พ.ศ. 2561 แต่่นั่่�นก็็ยังั
มากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยทั่่�วโลกใน พ.ศ. 2558 ซึ่่�งอยู่่�ที่่� 5.3 คนถึึงสองเท่่า
อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาของธนาคารเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างอเมริิ กา
ใน พ.ศ. 2561 บ่่งชี้้�ว่า่ ตััวเลขนี้้�ต่ำ��ำ กว่่าค่่าเฉลี่่�ยจำำ�นวน 22 คนใน พ.ศ. 2560
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เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ของแถบละติินอเมริิ กาและแคริิ บเบีียน ซึ่่�งเป็็ นภููมิิภาคที่่�มีีความรุุ นแรงสููงที่่�สุุด
ในโลก
นายโซโตกล่่าวในพิิธีีที่่�เริ่่�มมีีการบัังคัับใช้้กฎหมายควบคุุมอาวุุธปืื นฉบัับใหม่่
ซึ่่�งเพิ่่�มบทลงโทษสำำ�หรัับการซื้้�ออาวุุธผิิดกฎหมาย และสำำ�หรัับบุุคคลหรืื อธุุรกิิจ
ไม่่รายงานการโจรกรรมหรืื อการสููญหายของอาวุุธปืื น
"ความพยายามทุุกวิิถีีทางในการควบคุุมหรืื อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการควบ
คุุมอาวุุธปืื น คืือชัยั ชนะสำำ�หรัับสัังคมของเรา" นายคาร์์ลอส อััลวาราโด
ประธานาธิิบดีีกล่่าวเสริิ ม เอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส

นวััตกรรม

IPDF

ก่่อน

พลาสติิกที่่ย่อย
่ สลายได้้อาจ

ปฏิิวััติิ

ปฏิิบัติั กิ าร

ล

ทางทหารและห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน

องจิินตนาการถึึงเครื่่�องบิินลำำ�เล็็ก
หรืื อโดรนที่่�หายไปได้้จริิงหลัังจาก
ทำำ�ภารกิิจสำ�ำ เร็็ จ โดยไม่่ทิ้้�งหลััก
ฐานของปฏิิบัติั ิการเอาไว้้ และไม่่
มีีโอกาสที่่�อุุปกรณ์์จะตกไปอยู่่�ในเงื้้�อมมืือของศััตรูู
หรืื อนึึกภาพของเซ็็นเซอร์์ล่อ่ งหน ที่่�รวบรวมและส่่ง
ข้้อมููลทางสิ่่�งแวดล้้อมหรืื อทางการแพทย์์แล้้วสลาย
ไปโดยไม่่ทิ้้�งร่่ องรอย
สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลา
โหมสหรััฐฯ ได้้สนัับสนุุนทุุนการวิิจัยั แก่่สถาบััน
เทคโนโลยีีจอร์์เจีีย ซึ่่�งได้้เข้้าใกล้้การทำำ�ให้้เที่่�ยวบิิน
ที่่�สลายไปได้้ดังั กล่่าวเป็็ นจริิ งขึ้้�นมา
นิิตยสารไซแอนทิิฟิิกอเมริิกัันรายงานว่่า ทีีม
วิิศวกรได้้ผลิิตวัสั ดุุพลาสติิกชนิิดใหม่่ที่่�สามารถ
ขึ้้�นรููปเป็็ นแผ่่นที่่�ยืืดหยุ่่�นและชิ้้�นส่่ วนเครื่่�องจัักรที่่�มีี
ความทนทาน จากนั้้�นจะระเหยภายในไม่่กี่่�นาทีีจน
ถึึงไม่่กี่่�ชั่่�วโมงหลัังจากสััมผััสกัับแสงอััลตราไวโอ
เลต หรืื ออุุณหภููมิิที่่�สููงกว่่า 80 องศาเซลเซีียส
สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหมประสบความสำำ�เร็็ จในการทดสอบพลา
สติิกชนิิดใหม่่ในร่่ มชููชีีพและเครื่่�องร่่ อนแล้้ว ดร.
พอล โคห์์ล ศาสตราจารย์์ด้า้ นเทคนิิคและสมาชิิก
ทีีมวิิศวกรรมของสถาบัันเทคโนโลยีีจอร์์เจีีย กล่่าว
กัับไซแอนทิิฟิิกอเมริิกัันในการประชุุมเมื่่�อเดืือนสิิ ง
หาคม พ.ศ. 2562 ที่่�ซานดิิเอโก รััฐแคลิิฟอร์์เนีียว่่า
“นี่่�คืือการใช้้งานที่่�ยอดเยี่่�ยมหากคุุณต้้องการให้้สิ่่� ง
ต่่าง ๆ หายไปในทัันทีี”
แม้้ว่า่ ทีีมนัักวิิจัยั หลาย ๆ ทีีมได้้ทำ�ำ งานเกี่่�ยว

หลััง
กัับพลาสติิกที่่�สามารถย่่อยสลายได้้ในช่่วง
ระยะเวลาหนึ่่�ง เพื่่�อการรีี ไซเคิิลและวััตถุุประ
สงค์์อื่่�น ๆ แต่่ผลลัพั ธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นคืือวัสั ดุุที่่�
สลายตััวได้้ มัักจะถููกทำำ�ลายลงที่่�อุุณหภููมิิห้อ้ ง
อย่่างไรก็็ตาม วััสดุุใหม่่นี้้�อาจคงรููปได้้นานถึึง 20
ปีี หากได้้รัับการป้้องกัันจากแสงแดด นาย
โคห์์ลอธิิบายในการประชุุมประจำำ�ปีีของสมาคมเค
มีี อเมริิ กันั ทีีมได้้พัฒั นาวิิธีีที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการย่่อย
สลายตามความต้้องการ
สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหมเริ่่�มให้้เงิินทุุนในการพััฒนาวััสดุุที่่�สลาย
ไปได้้ สำำ�หรัับยานขนส่่ งทางอากาศที่่�เรีี ยกว่่า ระบบ
ควบคุุมการปล่่อยทางอากาศที่่�ไม่่สามารถกู้้�คืืนได้้
หรืื อ อิิคารััส ซึ่่�งเป็็ นการสนัับสนุุนการวิิจัยั ของสถา
บัันเทคโนโลยีีจอร์์เจีีย (ในตำำ�นานเทพปกรณััมกรีี ก
ปีี กของอิิคารััสซึ่่�งทำำ�ด้ว้ ยขี้้�ผึ้้�ง ละลายเมื่่�อบิินเข้้า
ใกล้้ดวงอาทิิตย์ม์ ากเกิินไป) สำำ�นักั งานโครง
การวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมกล่่าวว่่า
โครงการนี้้�มีีวัตถุ
ั ุประสงค์์ “เพื่่�อเลีียนแบบความไม่่
คงทนของวััสดุุที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การตายของอิิคารััส แต่่ใช้้
ประโยชน์์จากขีีดความสามารถดัังกล่่าวในสถาน
การณ์์ที่่�มีีตอนจบดีีขึ้้�น” NBC.com รายงาน

ก่่อน

หลััง

นัักวิิจัยั ที่่�ได้้รัับทุุนจากสำำ �นัักงานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของ
กระทรวงกลาโหม ได้้พััฒนาพลาสติิกที่่�สามารถสลายไป
หลัังจากภารกิิจลัับ โดยสามารถหลอมพลาสติิกให้้เป็็นย
านพาหนะขนส่่ง เช่่น วััสดุุปีีกของเครื่่�องร่่อน (ภาพซ้้าย)
และร่่มชููชีีพขนาดเล็็ก สมาคมเคมีีอเมริิกันั

รวมถึึงปฏิิบัติั ิการเร่่ งด่่วนที่่�ดำำ�เนิินการโดยกองกำำ�
ลัังปฏิิบัติั ิการพิิเศษ
นายเบลค เบ็็กซ์์ไทน์์ ผู้้ �จัดั การโครงการของสำำ�
นัักงานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลา
โหมกล่่าวว่่า “ในสภาพแวดล้้อมที่่�ห่่างไกลหรืื อ
แร้้นแค้้น ซึ่่�งแม้้แต่่การชะล่่าใจเรื่่�องสิ่่�งพื้้�นฐาน
ความอยู่่�รอดก็็ไม่่สามารถทำำ�ได้้ คำำ�ว่า่ ‘ใช้้แล้้วทิ้้�ง’
นั้้�นยากที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้”
สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหมคาดการณ์์ว่า่ ระบบจะผสานวิิธีีการเร่่ งปฏิิ
กิิริิยาเชิิงกล ทางชีีวภาพ และทางเคมีี รวมทั้้�งมีีแนว
โน้้มที่่�จะเติิมเชื้้�อเพลิิงบางส่่ วนโดยการผสมสาน
ของชีีวโมเลกุุลและจุุลิินทรีี ย์ ์ เช่่น แทนที่่�ทหารจะ
ทิ้้�ง ซองใส่่ อาหารสำำ�เร็็ จรูู ปแต่่นำ�ำ มาเข้้าสู่่�ระบบ
เหล่่า นี้้�และเลืือกชนิิดผลลััพธ์์ของผลิิตภัณั ฑ์์รีีไซ
เคิิลที่่�จะดััดแปลงหรืื อแปรรููป โดยขึ้้�นอยู่่�กัับความ
ต้้องการของทหารในขณะนั้้�น
การแปรรููปขยะทางการทหาร
“เราหวัังว่่าจะช่่วยให้้กองกำำ�ลังั ทหารสามารถ
นอกจากนี้้� สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระ
ยืืดเวลาในภาคสนามขยายความยืืดหยุ่่�นในการ
ทรวงกลาโหมยัังลงทุุนในด้้านอื่่�น ๆ เพื่่�อปฏิิวัติั ิกา ปฏิิบัติั ิงาน หรืื อสร้้างเสถีียรภาพให้้กับั ประชาชน
รรีี ไซเคิิลวัสั ดุุในพื้้�นที่่�การรบ โดยโครงการรีี ซอร์์ส ที่่�มีีความเสี่่�ยง โดยการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากร
ใหม่่ของสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระ
เกืือบทุุกชนิิดที่่�มีีอยู่่�ในมืือ” นายเบ็็กซ์์ไทน์์กล่่าว
ทรวงกลาโหม มุ่่�งมั่่�นยกระดัับความสามารถใน
“แม้้ในสถานที่่�ที่่�แห้้งแล้้งอื่่�น ๆ เราก็็ยังั สามารถทำำ�
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของกองทััพสหรััฐฯ ด้้วย ให้้การแยกย่่อยขยะเป็็ นไปได้้ และดััดแปลงให้้เป็็ น
การแปลงขยะทางการทหารที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่าง
เสบีียงฉุุกเฉิิ นหรืื ออุุปกรณ์์ที่่�สำ�คั
ำ ญั อื่่�น ๆ”
การประจำำ�การให้้เป็็ นคลัังที่่�สำำ�คัญั เช่่น น้ำำ��มันั หล่่อ
โครงการรีี ซอร์์สจะเปลี่่�ยนการจััดการขยะจาก
ลื่่�นเคมีีสำ�ำ หรัับอาวุุธและเครื่่�องจัักร หรืื อแม้้กระทั่่�ง การเผา การฝัังกลบ และการขนส่่ ง ไปสู่่�การแปลง
อาหารและน้ำำ�� ระบบพกพาที่่�มีีในตััวจะรีี ไซเคิิลของ วััสดุุที่่�ใช้้แล้้วในสถานที่่�ปฏิิบัติั ิงานให้้เป็็ นทรััพยา
เสีี ยที่่�มีีพลัังงานหนาแน่่นในสถานที่่�ปฏิิบัติั ิงานและ กรเชิิงกลยุุทธ์์ ซึ่่�งความสามารถนี้้�จะเป็็ นประโยชน์์
ตามแต่่ความต้้องการ เพื่่�อสนัับสนุุนความช่่วยเหลืือ ต่่อความยั่่�งยืืนทางสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชนด้้วยเช่่น
ด้้านมนุุษยธรรมและปฏิิบัติั ิการบรรเทาภััยพิิบัติั ิ
กััน เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม
IPD FORUM
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IPDF

สุขภาพและการแพทย์

การปฏิิบััติิการร่่วม
ในห้้องผ่่าตััด

กองทััพบกสหรััฐฯ

ส อ น ก า ร ดื่ ่ ม น้ำ ำ � ใ ห้้ เ พีี ย ง พ อ เ พื่ ่ อ

เ

ประสิิทธิิภาพสููงสุุด

มื่่�อพููดถึึงเรื่่� องการดัับกระหายในฤดููร้้อนที่่�อบอ้้ าว เครื่่� องดื่่�มบางชนิิดมีีผลเสีีย
มากกว่่าผลดีี ตามที่่�ผู้้� เชี่่�ยวชาญด้้ านสุุขภาพทหารระบุุ ในการทำำ�งานให้้ ได้้
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ทหารควรศึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�ปลอดภััยในการให้้ น้ำำ ��แก่่
ร่่างกาย
“การบาดเจ็็บเนื่่�องจากความร้้อนทั่่�วกองทััพบกสหรััฐฯ เพิ่่�มสููงขึ้้ �น โดยมีี
อััตราการบาดเจ็็บสูงู สุุดในทหารที่่�มีีอายุุน้้อยกว่่า 25 ปีี ” ร.อ. เอริิ กา จาร์์ เมอร์์
นัักกํําหนดอาหารวิิชาชีีพระบุุ ตามรายงานของเว็็บไซต์์ระบบสุุขภาพทหาร
health.mil ร.อ. จาร์์ เมอร์์ จัดั กิิจกรรมการฝึึกอบรมให้้ กับั เจ้้ าหน้้ าที่่�ของโรงพยาบาล
และสมาชิิกในฟอร์์ ทแคมป์์เบลล์์ ในเรื่่� องการดื่่�มน้ำำ ��ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับทหาร
และนัักกีีฬา นัักกำำ�หนดอาหารและแพทย์์มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสอนทัักษะทาง
ทหารที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับสุขุ ภาพ รวมถึึงการดื่่�มน้ำำ ��อย่่างมีียุทุ ธวิิธีี
ทหารควรดื่่�มน้ำำ ��อย่่างสม่ำำ��เสมอและบ่่อยครั้้�ง แม้้ ในขณะที่่�ไม่่กระหายน้ำำ ��
ร.อ. จาร์์ เมอร์์ กล่่าว น้ำำ ��มัักจะเป็็ นตััวเลืือกที่่�ดีีกว่่าเครื่่� องดื่่�มที่่�มีีคาเฟอีีนหรืื อน้ำำ ��
ตาล ซึ่่ง� รวมถึึงน้ำำ ��อััดลม เครื่่� องดื่่�มชููกำำ�ลังั กาแฟ เบีียร์์ และแอลกอฮอล์์ น้ำำ ��ผลไม้้
ชาหวาน และน้ำำ ��มะนาว เครื่่� องดื่่�มเหล่่านั้้�นอาจดึึงน้ำำ ��ออกจากร่่างกายและทำำ�ให้้
เกิิดการขาดน้ำำ ��
“ทหารหลาย ๆ นายไม่่ค่อ่ ยมีีความรู้้�เรื่่� องการดููแลตััวเอง เราต้้ องใช้้ งานร่่าง
กายของเราอย่่างหนััก แต่่มักั จะไม่่ได้้ รัับข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อให้้ ร่่างกายของเราทำำ�
งานให้้ ได้้ ประสิิทธิิภาพสููงสุุด” จ.ส.อ. เจนนิิเฟอร์์ อััลวีีย์์ แพทย์์และทหารชั้้�นประ
ทวนที่่�รัับผิิดชอบแผนกดููแลสุุขภาพปฐมภููมิิของโรงพยาบาลชุุมชนกองทััพบก
บลัันช์์ฟีีลด์์กล่่าว
“ร่่างกายจะมีีน้ำำ ��ที่่�เพีียงพอในวัันพรุ่่�งนี้้ �ได้้ ต้้ องเริ่่� มดื่่�มน้ำำ ��ตั้้�งแต่่วันั นี้้ � ส่่วนระ
ดัับน้ำำ ��ในร่่างกายที่่�เพีียงพอในวัันนี้้ � เป็็ นผลมาจากเมื่่�อวาน” ร.อ. จาร์์ เมอร์์ กล่่าว
“แต่่บ่อ่ ยครั้้�งที่่�เราคิิดเพีียงวัันต่่อวััน หากทหารและนัักกีีฬาเข้้ าใจถึึงความต้้ อง
การน้ำำ ��ระดัับพื้้ �นฐานของตน และรัักษาสภาพการดื่่�มน้ำำ ��เป็็ นประจำำ� ความจำำ�เป็็ น
ของเราในการคืืนน้ำำ ��แก่่ร่่างกายจะลดลง”
ความต้้ องการพื้้ �นฐานขึ้้ �นอยู่่�กัับน้ำำ ��หนัักตััว กฎสำำ�คัญ
ั คืือต้้ องดื่่�มน้ำำ ��ครึ่่�งออนซ์์
(ประมาณ 14 มิิลลิิลิติ ร) ต่่อน้ำำ ��หนัักหนึ่่ง� ปอนด์์ (ประมาณ 0.45 กิิโลกรััม)
ในแต่่ละวััน เท่่ากัับประมาณของเหลว 3 ลิิตรต่่อวัันสำำ�หรัับผู้้�ชายและ 2
ลิิตรต่่อวัันสำำ�หรัับผู้้� หญิิง
เมื่่�อมีีการกำำ�หนดการดื่่�มน้ำำ ��ระดัับพื้้ �นฐานแล้้ ว สามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ ตาม
ปัั จจัยั ด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมและกิิจกรรมทางกายภาพ ในสภาพแวดล้้ อมที่่�ร้้อนชื้้ �น
พื้้ �นที่่�สูงู และมีีการใช้้ กำำ�ลังั กาย จะต้้ องดื่่�มน้ำำ ��มากขึ้้ �นเพื่่�อไม่่ให้้ ร่่างกายขาดน้ำำ ��
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เพื่่�อนร่่วมงานด้้านการแพทย์์ทหารจากญี่่�ปุ่่� นและสหรััฐอเมริิกา ได้้
พยายามปรัับปรุุ งการทำำ�งานร่่วมกัันในสนามรบในเดืือนเมษายน
พ.ศ. 2562 โดยจำำ�ลองการผ่่าตััดร่่วมกัันเพื่่�อรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาด
แผลจากกระสุุนปืื น
ตามรายงานของแผนกการบริิการผ่่าตััดที่่�โรงพยาบาลกอง
ทััพเรืือสหรััฐฯ ในโยโกสุุกะ ทางแผนกได้้ให้้การต้้อนรัับคณะผู้้�แทน
จากโรงพยาบาลกองกำำ�ลัังป้้องกัันตนเองทางทะเลญี่่�ปุ่่� นโยโกะสุุกะ
เพื่่�อจำำ�ลองการผ่่าตััด ซึ่�่ งต้้องมีีการผ่่าตััดไส้้เลื่่�อนและศััลยกรรมตก
แต่่งแก้้ไขรอยแผลเป็็น
“เป้้าหมายหลัักของการฝึึกครั้้�งนี้้�คืือการมุ่่�งเน้้นไปที่่�แนวคิิดของ
ทีีมขนาดเล็็ก ซึ่�่ งทำำ�งานร่่วมกัันในห้้องผ่่าตััดเพื่่�อดำำ�เนิินการผ่่าตััด
ทั่่�วไป” น.ท. เกล็็น แบรดฟอร์์ด แห่่งกองทััพเรืือสหรััฐฯ พยาบาล
ห้้องผ่่าตััดซึ่�่ งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�อำำ�นวยการบริิการศััลยศาสตร์์ที่่�โรง
พยาบาลกองทััพเรืือสหรััฐฯ ในโยโกสุุกะกล่่าว “กลุ่่�มเล็็ก ๆ นี้้�
สามารถเอาชนะอุุ ปสรรคของการฝึึกเบื้้�องต้้นในเรื่่�องภาษา
และลัักษณะการ เตรีียมผู้้�ป่่วยก่่อนการผ่่าตััดระหว่่างสองทีีม”
โดยการจำำ�ลองการผ่่าตััดนี้้�เป็็นผลมาจากความร่่วมมืือ 10
เดืือนระหว่่างแพทย์์ทั้้�งสองทีีม
นายแบรดฟอร์์ดกล่่าวว่่า “ความพยายามของเราคืือการส่่ง
เสริิมเป้้าหมายการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างกองทััพของเราเองและประ
เทศเจ้้าบ้้าน” “การเข้้าใจจุุ ดแข็็งและข้้อจำำ�กััดของเราเมื่่�อทำำ�งานร่่วม
กัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั แต่่ที่่�สำำ�คััญกว่่านั้้�นคืือกลยุุ ทธ์์และเครื่่�องมืือเพื่่�อ
รัักษาสิ่่�งที่่�เราทำำ�ร่่วมกัันได้้ดีี และสร้้างวิิธีีการเอาชนะอุุ ปสรรคที่่�พบ
ในสถานการณ์์จำ�ำ ลอง”
ความสำำ�เร็็จที่่�ได้้จากการฝึึกร่่วมก่่อนหน้้านี้้� เป็็นผลมาจาก
ความทุ่่�มเทเพื่่�อก้้าวข้้ามกำำ�แพงทางภาษา และผสานมุุ มมองที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์ของแต่่ละทีีมแพทย์์เข้้าไว้้ด้้วยกััน
“ความก้้าวหน้้านี้้�ใช้้โครงสร้้างที่่�ใหม่่กว่่าและมีีประสิิทธิิภาพ
มากกว่่า โดยมีีหลัักสำำ�คััญที่่�แนวคิิดของทีีมขนาดเล็็ก ซึ่�่ งเปิิ ดโอ
กาสให้้สมาชิิ กของทีีมผ่่าตััดทั้้�งสองได้้ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิ ด และจััด
การกัับอุุปสรรคที่่�แตกต่่างกัันในแบบตััวต่่อตััว โดยมีีบรรยากาศ
แห่่งความเป็็นมิิตรในการทำำ�งาน” นายแบรดฟอร์์ดกล่่าว
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ภาพส่ งท้าย

ท่่วงท่่าการ

ป้้องกัันตััว

ทหารของสาธารณรััฐเกาหลีีแสดงทัักษะศิิลปะการต่่อสู้้เ� มื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การฝึึกครั้้�งนี้้�มีีขึ้้�นในวัันสุุ ดท้้ายของ
การฝึึกอุุลชีีแทกุุก ที่่�เมืืองโกยาง ประเทศเกาหลีีใต้้ การฝึึกซ้้อมสี่่�วัันนี้้�ประกอบด้้วยการฝึึกอพยพพลเรืื อนจำำ�นวนมาก เพื่่�อรัับ
มืือกับั วิิกฤตและภััยพิิบัติั ิระดัับชาติิ และการฝึึกซ้้อมร่่ วมของทหารและพลเรืื อนที่่�มุ่่�งส่่ งเสริิ มการเตรีี ยมความพร้้อมทางทหาร
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