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ภาพลานตาของเมืื
อ
ง
การเปลี่่�ยนแปลงของสถิิติิประชากร
ทดสอบสัันติิภาพและความเจริิญรุ่่�งเรืือง

IPDF

สารบััญ

ชุุดที่่� 46 ฉบัับที่่� 2

เรื่� ่ องเด่่ น
10 สนามรบในเขตเมืือง

	การเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ วของมหานคร ทำำ�ให้้ รููปแบบของ
สงครามเปลี่่�ยนแปลง

16 ยุคแห่ งความไม่ แน่ นอน

	ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกมีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่าง
รวดเร็็ วต้้ องเผชิิญกัับความท้้ าทายด้้ านการกำำ�กับดู
ั แู ลและ
ความมั่่�นคง

20 	สตรีี ที่� สู่ ูญหายในภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิก

	ช่่องว่่างทางเพศในจีีนเชื่่�อมโยงกัับการค้้ ามนุุษย์์และ
การล่่วงละเมิิด

24 พรรคคอมมิวนิสต์ จนี และการพลัดถิ่น

	การปกครองแบบเผด็็จการนอกเขตแดนของรััฐบาลจีีน

28 การเพิ่มพลังงาน

	พลัังงานหมุุนเวีียนเปิิ ดโอกาสให้้ ภูมิิภ
ู าคเป็็ นผู้้�นำำ�
	ด้้ านความมั่่�นคงทางพลัังงาน

36 การสร้ างเสถียรภาพ

ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเสริิมสร้้างความ
	มั่่�นคงด้้ านอาหารผ่่านความร่่วมมืือและเทคโนโลยีี

42 การยึึดโควิิด-19 เป็็ นศููนย์์ กลาง

การเรีียนรู้้�เบื้้ �องต้้ นของเรดอาร์์ ออสเตรเลีียและ
ความท้้ าทายที่่�จะเกิิดขึ้้ �น

48 ความสััมพัันธ์์ ความพร้้ อมรัั บมืือ
และการตอบสนอง

ความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานรััฐบาลสหรััฐฯ
และหน่่วยงานในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกช่่วยเปลี่่�ยน
การตอบสนองต่่อไวรััสโคโรนา

52 การตอบสนองต่่ อโควิิด-19

	โครงการสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง
เสนอแนวทางแก้้ ไขปัั ญหาที่่�ครอบคลุุม

10

สารบััญหลััก
4 นานาทััศนะ

5 ผู้้�เขีียนบทความ
6 มองภููมิภิ าค

	ข่่าวสารจากอิินโดแปซิิฟิิก

8 ข่่ าวผู้้�ก่่อการร้้ าย

ประเทศต่่าง ๆ จำำ�เป็็ นต้้ องต่่อต้้ านภััยคุกุ คามจากการ
	ก่่อการร้้ายที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจากโควิิด-19

58 กระบอกเสีียง

การเปลี่่�ยนแปลงทางสถิิติิประชากรของญี่่�ปุ่่� นและความท้้ าทาย
	ด้้ านความมั่่�นคงระดัับภููมิิภาคในภายภาคหน้้ า

62 วััฒนธรรมและขนบธรรมเนีียม

ปรมาจารย์์ชาวญี่่�ปุ่่� นสืืบสานประเพณีีด้้วยการ
	ทำำ�หุ่่�นบุุนรากุุให้้ กับั เด็็ก ๆ

64 ข่่ าวรอบโลก

	ทวีีปแอฟริิกาปลอดจากไวรััสโปลิิโอสายพัันธ์ุุ�ธรรมชาติิ
แต่่ภัยคุ
ั กุ คามจากโปลิิโอยัังคงอยู่่� ยุุโรปพยายามหยุุดยั้้�ง
การเผยแพร่่ข่า่ วปลอม

65 นวััตกรรม

หมวกนิิรภััยที่่�พัฒ
ั นาขึ้้ �นในเวีียดนาม ช่่วยคุ้้�มครองเจ้้ า
หน้้ าที่่�แนวหน้้ า สิิงคโปร์์ ต่อ่ สู้้�กัับการระบาดของไข้้ เลืือดออก
ครั้้�งประวััติิการณ์์จำำ�นวนยุุงที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น

66 ประเทืืองปัั ญญา

	การสแกนดาว 10.3 ล้้ านดวงปรากฏว่่าไม่่พบสัญ
ั ญาณของมนุุษย์์
ต่่างดาว ในตอนนี้้ �

67 ภาพส่่ งท้้ าย

เรื่� ่ องจากปก:

62

ภาพพาโนรามาเส้้ นขอบฟ้้า
ของโตเกีียวนี้้ �บ่่งบอกว่่าการ
เปลี่่�ยนแปลงของประชากร เช่่น
การแปรสภาพเป็็ นเมืืองที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้ �น กำำ�ลังั เปลี่่�ยนความท้้ าทาย
ด้้ านการปกครองและความ
มั่่�นคงเพีียงใด ไอสต็็อก

นานาทััศนะ

IPDF

เรีียนท่่านผู้้�อ่า่ นที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้้ อนรัับสู่่�นิิตยสารอิิ นโดแปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์
ฟอรััม ฉบัับว่า่ ด้้ วยพลวััตของประชากร
เมื่่�อความสำำ�คัญ
ั ทางเศรษฐกิิจ
การเมืือง และสัังคมของภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิกเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงทาง
สถิิติิประชากรและสัังคมที่่�สอดคล้้ องกัันจะก่่อให้้ เกิิด
รููปร่่างภููมิิทัศั น์์ความมั่่�นคงของภููมิิภาคมากขึ้้ �น ฟอรััม
ฉบัับนี้้ �ตรวจสอบความกัังวลหลายประการ ตั้้�งแต่่การ
เปลี่่�ยนแปลงสถิิติิประชากร ไปจนถึึงความต้้ องการ
ด้้ านพลัังงานและอาหารที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อสัันติิภาพและความเจริิญรุ่่�งเรืืองในอิินโดแปซิิฟิิก
แรงกดดัันด้้ านต่่าง ๆ ที่่�ไม่่หยุุดนิ่่�งเหล่่านี้้ �จะเปลี่่�ยน
บทบาทของกองทััพ กองกำำ�ลังั และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านความมั่่�นคงต่่าง ๆ ในอิินโดแปซิิฟิิกและวิิธีีการปฏิิบััติิ
งานของพวกเขาในอนาคต
ความร่่วมมืือระหว่่างพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนจะมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อการจััดการกัับการแข่่งขัันด้้ าน
ทรััพยากร ความตึึงเครีียดด้้ านพลเมืือง ความเหลื่่�อมล้ำำ ��ด้้ านโรคภััยและเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งความท้้ าทายใหม่่
อื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้ �น
เนื้้ �อหาในบทนำำ�นี้้ �จะกล่่าวถึึงการสำำ�รวจวิิธีีการที่่�กองทััพกำำ�ลังั เตรีียมพร้้ อมสำำ�หรัับขอบเขตสนามรบ
ใหม่่ นั่่�นคืือ การผงาดของมหานคร ด้้ วยการคาดการณ์์ว่า่ การเติิบโตของเมืืองส่่วนใหญ่่ของโลกจะเกิิดขึ้้ �นใน
อิินโดแปซิิฟิิก การอพยพจากพื้้ �นที่่�ชนบทอย่่างรวดเร็็ วจึึงกำำ�ลังั เพิ่่�มความท้้ าทายให้้ ประเทศต่่าง ๆ ในการ
สร้้างความสมดุุลระหว่่างการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนและเสถีียรภาพ แนวโน้้ มนี้้ �ยัังเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการที่่�กองทััพจะ
ปกป้้องศููนย์์กลางประชากรขนาดใหญ่่ดังั กล่่าว
อีีกหนึ่่�งบทความสำำ�คัญ
ั ตั้้�งคำำ�ถามถึึงวิิธีีการที่่�อัตั ราการเจริิญพัันธุ์์�ที่่�ลดลงและอายุุขัยั ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นทำำ�ให้้ เกิิด
ประเทศที่่�มีีอายุุมากขึ้้ �น ซึ่่ง� มีีประชากรสููงวััยมากขึ้้ �นทั่่�วโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในอิินโดแปซิิฟิิก อััตราร้้อยละ
ที่่�ลดลงของพลเมืืองวััยทำำ�งานและทหารจะทำำ�ให้้ การเกิิดเปลี่่�ยนแปลงในแนวทางความมั่่�นคง และผลัักดััน
ให้้ กองทััพต้้ องนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ มาใช้้ ให้้ เร็็ วยิ่่�งขึ้้ �น บทความที่่�เกี่่�ยวพัันกัันกล่่าวถึึงการที่่�ช่อ่ งว่่างทางเพศ
ขนาดใหญ่่ในสาธารณรััฐประชาชนจีีนเป็็ นปัั จจัยั ที่่�ก่่อให้้ เกิิดความกัังวลด้้ านสัังคมและความมั่่�นคงหลาย
ประการ รวมถึึงการค้้ าสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิง ความไม่่เท่่าเทีียมกัันด้้ านรายได้้ และอาชญากรรมทางเพศ
พลวััตประชากรยัังมีีอิิทธิิพลต่่อการแข่่งขัันด้้ านอาหารและทรััพยากรด้้ วยเช่่นกััน บทความสองเรื่่�องเล่่า
ถึึงวิิธีีการที่่�ประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกใช้้ การแก้้ ปััญหาทางเทคโนโลยีีและการทำำ�งานร่่วมกัันมากขึ้้ �น
เพื่่�อปรัับปรุุงความมั่่�นคงด้้ านอาหารและพลัังงาน ท่่ามกลางความต้้ องการที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ว
ปิิ ดท้้ ายฉบัับนี้้ �ด้้ วยบทความชุุดหนึ่่�งที่่�สำำ�รวจว่่า การเปลี่่�ยนแปลงทางสถิิติิประชากรและโลกาภิิวััตน์์ที่่�
เพิ่่�มขึ้้ �นสามารถทำำ�ให้้ ผลลัพธ์
ั ์ด้้านการดููแลสุุขภาพและความมั่่�นคงเกิิดความซัับซ้้อนได้้ อย่่างไร นางเคิิร์์ ส
เตน เซเยอส์์ ประธานกรรมการบริิหารของเรดอาร์์ ออสเตรเลีีย ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานตอบสนองด้้ านมนุุษยธรรม
ระหว่่างประเทศ ให้้ รายละเอีียดว่่าการระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการที่่�ประเทศต่่าง ๆ ตอบ
สนองและมองปัั ญหาด้้ านสาธารณสุุขอย่่างไร บทความหนึ่่�งที่่�เขีียนโดยกลุ่่�มที่่�ปรึึกษานานาชาติิซึ่่�งสัังกััด
องค์์การเพื่่�อสตรีีแห่่งสหประชาชาติิในโครงการสัันติิภาพและความมั่่�นคงอธิิบายว่่า โครงการดัังกล่่าวจะ
ช่่วยเตรีียมตััวให้้ ภาคกลาโหมและความมั่่�นคงมีีส่่วนร่่วมกัับประชากรของตนได้้ ดีีขึ้้ �นและให้้ แนวทางแก้้ ไข
ปัั ญหาที่่�ครอบคลุุมได้้ อย่่างไร อีีกบทความหนึ่่�งเผยให้้ เห็็นถึึงความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานของรััฐบาล
สหรััฐอเมริิกาและหน่่วยงานในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�ส่ง่ เสริิมชุุมชนในช่่วงการระบาดใหญ่่
ผมหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้ �จะจุุดประกายการสนทนาในระดัับภููมิิภาคเกี่่�ยวกัับพลวัตั ประชากร ผมยิินดีี
รัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม ที่่�ipdf@ipdefenseforum.com เพื่่�อแบ่่งปัั น
ความคิิดเห็็น

ขอแสดงความนัับถืือ

พลเรืือเอก ฟิิลิิป เอส. เดวิิดสััน

กองทััพเรืือสหรััฐฯ
ผู้้�บัญ
ั ชาการ กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
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พลเรืือตรีี จอห์์น เอฟ.จีี. เวด
เจ้้ ากรมยุุทธการ
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เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายแผนงาน
พัันตรีี คริิสเตีียน ซีี. นิิโคลััส

กองทััพบกสหรััฐฯ
ผู้้จั� ดั การนิิ ตยสาร อิิ นโดแปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม

ติิดต่่อเรา
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นิิตยสารอิินโดแปซิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรัั ม
เป็็ นนิิตยสารทางการทหารรายไตรมาสที่่�จัดั
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ผู้้�เขีียนบทความ
ดร. ออสการ์์  อััลเมน เป็็ นนัักวิิจััยขั้้ �นสููงของสถาบัันวิิจััยด้้านกลาโหม

สวีีเดน ก่่อนหน้้ านี้้ � ดร. อััลเมนทำำ�งานเป็็ นรองศาสตราจารย์์สาขารััฐศาสตร์์
ที่่�มหาวิิทยาลััยอุปุ ซอลา ประเทศสวีีเดน ดร. อััลเมนสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอกใน พ.ศ. 2548 เกี่่�ยวกัับสภาประชาชนท้้ องถิ่่�นของจีีน ความสนใจ
ด้้ านการวิิจััยของเขา ได้้ แก่่ การเมืืองจีีน การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง และ
การเมืืองด้้ านความมั่่�นคง งานวิิจััยของเขาได้้ รัับการตีีพิิมพ์์ในรููปแบบวารสาร
พิิชญพิิจารณ์์ เช่่น วารสารจีี นร่่วมสมััยและการเป็็ นประชาธิิ ปไตย อีีกทั้้�งเขายัังได้้ ร่่วมเขีียนหนัังสืือใน
พ.ศ. 2562 ชื่่�อ การทำำ�ให้้การกำำ�กับั ดููแลเมืื องของจีี นตระหนัักถึึงสิ่่� งแวดล้้อม อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 24

นางเคิิร์์สเตน เซเยอร์์ ส

เป็็ นประธานกรรมการบริิหารของเรดอาร์์ ออสเตรเลีีย เธอมีีประสบการณ์์ใน
บทบาทเกี่่�ยวกัับรััฐบาล องค์์กร และที่่�ปรึึกษาที่่�มุ่่�งเน้้ นเชิิงพาณิิชย์์ระหว่่าง
ประเทศ นางเซเยอร์์ สได้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอาวุุโสทางการทููตและการพาณิิชย์์
ในปารีีส กรุุงเทพฯ และไทเป รวมถึึงบทบาทอาวุุโสในภาครััฐและเอกชนใน
ออสเตรเลีีย นางเซเยอร์์ สดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�เจรจาและหััวหน้้ า
คณะผู้้�แทนความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจเอเชีียแปซิิฟิิกของออสเตรเลีีย ในการประชุุมเครืือข่่ายผู้้�นำำ�
สตรีีและเครืือข่่ายจุุดมุ่่�งเน้้ นทางเพศของความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจเอเชีียแปซิิฟิิก และยัังได้้ เข้้ า
ร่่วมการประชุุมคณะผู้้�แทนออสเตรเลีียในการประชุุมสุุดยอดประธานกรรมการบริิหารความร่่วม
มืือทางเศรษฐกิิจเอเชีียแปซิิฟิิก อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 42

Q
น.ท. เจนนิเฟอร์ แอทคินสัน เข้ าร่วมกับกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ในฐานะนักจิตวิทยา
และได้ รับการส่งตัวไปสนับสนุนภารกิจในแปซิฟิกและตะวันออกกลาง จากการรับราชการมากกว่า
20 ปี ปั จจบุ นั น.ท. แอทคินสัน เป็ นที่ปรึกษาด้ านเพศของกองทัพนิวซีแลนด์ที่ได้ รับมอบหมายให้
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาตินิวซีแลนด์
น.ต. ลิิบบี้้� เรีี ยร์์ ดอน เข้้ ารัับราชการในกองทััพอากาศนิิวซีีแลนด์์ตั้้ �งแต่่

พ.ศ. 2558 และก่่อนหน้้ านี้้ �เคยเป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�ทหารกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์ น.ต.
เรีียร์์ ดอนได้้ รัับการส่่งตััวร่่วมกัับกองทััพนิิวซีีแลนด์์ไปยัังตะวัันออกกลางและ
ติิมอร์์ -เลสเต อีีกทั้้�งได้้ รัับการส่่งตััวที่่�ไม่่ใช่่เชิิงปฏิิบััติิการไปยัังไทยและเวีียดนาม
ล่่าสุุดเธอใช้้ เวลาสองปีี ในซููวา ฟิิจิิ เพื่่�อจััดตั้้�งเครืือข่่ายด้้ านเพศทางกลาโหมของ
แปซิิฟิิก โดยเชื่่�อมต่่อสมาชิิกทั่่�วทั้้�งฟิิจิิ ปาปัั วนิิวกิินีี ตองงา และวานููอาตููเข้้ าด้้ วย
กััน งานวิิจััยระดัับปริิญญาเอกของเธอศึึกษาเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของข้้ อมติิคณะมนตรีีความมั่่�นคง
แห่่งสหประชาชาติิ 1325 ว่่าด้้ วยเรื่่�องสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง

ร่่ วมอภิิปราย
เราต้้ องการ 
รัั บฟัั งความคิิดเห็็น
ของท่่ าน

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรั ม เป็ นนิตยสารที่
จัดท�ำ ขึน้ สำ�หรั บเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารและ
บุคลากรด้ านความมั่นคงในภูมภิ าคอินโด
แปซิฟิก ซึ่งจัดท�ำ ขึน้ โดยกองบัญชาการสหรั ฐฯ
ประจำ�ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก โดยเป็ นนิตยสาร
รายไตรมาสที่ให้ เนื้อหาเชิงลึกที่มีคุณภาพใน
หัวข้ อต่ าง ๆ ซึ่งมีผลต่ อการรั กษาความมั่นคงใน
ภูมภิ าค ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องการต่ อต้ านการก่ อการ
ร้ าย ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ และภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ
อิ นโดแปซิ ฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม นำ�เสนอเนื้อหาที่
ครอบคลุมทางออนไลน์ โดยมีบทความใหม่ ๆ โพสต์
ทุกวัน ติดตามได้ ที่

www.ipdefenseforum.com

ผู้เข้ าเยี่ยมชมสามารถ:
n เข้ าไปอ่ านเนื้อหาพิเศษทางออนไลน์
n ติดตามเนื้อหาฉบับย้ อนหลัง
n ส่ งคำ�ติชมและข้ อเสนอแนะ
n ขอสมัครเป็ นสมาชิกฟรี
n ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการส่ งบทความ

นางเคท แม็็กมอร์์ โรว เป็็ นผู้้�ช่ว่ ยผู้้�อำำ�นวยการของหน่่วยอำำ�นวยการ

ด้้ านเพศ สัันติิภาพ และความมั่่�นคงที่่�กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย นางแม็็ก
มอร์์ โรวเป็็ นผู้้�นำำ�การมีีส่่วนร่่วมระหว่่างประเทศและกลุ่่�มนโยบายเชิิงยุุทธศาสตร์์
ซึ่่ง� มีีส่่วนช่่วยให้้ เกิิดความก้้ าวหน้้ าด้้ านความร่่วมมืือในข้้ อมติิคณะมนตรีีความ
มั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ 1325 บทบาทก่่อนหน้้ านี้้ �ของเธอรวมถึึงเจ้้ าหน้้ าที่่�
นโยบายระหว่่างประเทศที่่�กระทรวงกลาโหมเพื่่�อความสััมพัันธ์์กับอิิ
ั นเดีีย
ปากีีสถาน และปาปัั วนิิวกิินีี นางแม็็กมอร์์ โรวได้้ รัับเกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�งด้้ านความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศ เชี่่�ยวชาญด้้ านอิินโดนีีเซีียศึึกษา และได้้ ศึึกษาในอิินโดนีีเซีียและเกาหลีีใต้้

ดาวน์์โหลด

แอปฯ ของเรา!

ค้ นหาคำ�ว่ า "ForumNews"
ในร้ านค้ าไอทูนส์ หรือ
กูเกิลเพลย์ เพื่อดาวน์ โหลด 
แอปฯ ได้ ฟรี

นางชารอน โกเวีีย ไฟสต์์ เป็็ นที่่�ปรึึกษาด้้ านเพศคนแรกของกอง

บััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นที่่�ปรึึกษาหลัักด้้ าน
สตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคงภายในอิินโดแปซิิฟิิก ภายใต้้ การนำำ�ของนาง
ไฟสต์์ สำำ�นักั งานสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคงออกแบบการจััดทำำ�โครงการ
กำำ�กับั การดำำ�เนิินงาน และทำำ�ให้้ มุมุ มองทางเพศกลายเป็็ นประเด็็นในกระแส
หลัักตลอดทั้้�งนโยบาย การวางแผน และการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อปรัับปรุุงผลลััพธ์์
ด้้ านความมั่่�นคง ก่่อนหน้้ านี้้ �เธอเคยเป็็ นผู้้�นำำ�โครงการต่่อต้้ านการค้้ ามนุุษย์์ของกองบััญชาการ
สหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกมานานกว่่าทศวรรษ และได้้ ทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรนอกภาค
รััฐเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�รอดชีีวิิตจากการค้้ ามนุุษย์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงในฮาวายและ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 52

พบกัับเราได้้ ทางเฟซบุ๊๊� ก ทวิิตเตอร์์ อิินสตาแกรม
และวอตส์์แอปป์์: @IPDefenseFORUM
ดููปกหลััง
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อิินโดนีีเซีีย
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ความมั่่นคงด้้ านอาหาร
ฮ่่ องกง

เป้้าหมายการสนัับสนุุนประชาธิิปไตย

ได้้รับ
ั การสนัับสนุุน

ก

ารสำำ�รวจโดยรอยเตอร์์ แสดงให้้ เห็็นว่่า
ประชาชนในฮ่่องกงที่่ใ� ห้้ การสนัับสนุุนเป้้า
หมายของขบวนการสนัับสนุุนประชาธิิปไตยมีี
จำำ�นวนเพิ่่ม� ขึ้้ �นหลัังจากที่่พ� รรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้
กฎหมายความมั่่�นคงแห่่งชาติิในฮ่่องกง โดยมีีผู้้�
สนัับสนุุนขบวนการประท้้ วงอยู่่�ที่ร้่� ้ อยละ 44
นัักวิิเคราะห์์กล่่าวว่่า การประท้้ วงมีีน้้ อยลง
และมีีขนาดเล็็กกว่่าการประท้้ วงครั้้�งใหญ่่ในช่่วง
ครึ่่�งปีีหลัังของ พ.ศ. 2562 ที่่ทำ� �ำ ให้้ ฮ่อ่ งกงสั่่�น
คลอน โดยส่่วนใหญ่่เป็็ นผลมาจากข้้ อจำำ�กัดั ที่่�
เกี่่ย� วข้้ องกัับไวรััสโคโรนาในการชุุมนุุมและผลกระ
ทบของกฎหมายใหม่่ที่ใ่� ช้้ อย่่างสมบููรณ์์
การสำำ�รวจของสถาบัันวิิจััยความคิิดเห็็น
สาธารณะฮ่่องกงเป็็ นการสำำ�รวจแรกนัับตั้้ �งแต่่
กฎหมายดัังกล่่าวบัังคัับใช้้ ในศููนย์์กลางด้้ านการ
เงิินโลกแห่่งนี้้ �เมื่่อ� วัันที่่� 30 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563
การสำำ�รวจพบว่่าเกืือบร้้ อยละ 60 ของ
ประชาชนคััดค้้ านกฎหมายความมั่่�นคง ซึ่่ง� เพิ่่ม�
ขึ้้ �นจากประมาณร้้ อยละ 57 ในการสำำ�รวจของ
สถาบัันวิิจััยความคิิดเห็็นสาธารณะฮ่่องกงในเดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ตอนที่่ยั� งั ทราบรายละเอีียด
เพีียงเล็็กน้้ อย
นายอิิวาน ชอย รองศาสตราจารย์์ประจำำ�
มหาวิิทยาลััยจีีนแห่่งฮ่่องกงกล่่าวว่่า ทััศนคติิของ
ประชาชนเปลี่่ย� นไปหลัังจากมีีการใช้้ กฎหมาย
ความมั่่�นคง
"ตอนนี้้ �มีีความกัังวลเพิ่่ม� มากขึ้้ �นเมื่่อ� คุุณเรีียก
ร้้องให้้ ผู้้�คนออกมาประท้้ วง" นายชอยกล่่าว โดย
เสริิมว่่าการจัับกุมุ ต่่าง ๆ กระตุ้้�นให้้ เกิิด "ความ
โกรธแค้้ นมากขึ้้ �นในสัังคม"
รััฐบาลจีีนกล่่าวว่่า กฎหมายดัังกล่่าวจำำ�เป็็ น
ต้้ องมีีไว้้ เพื่่อ� อุุดช่่องโหว่่ด้้านความมั่่�นคงของ
ชาติิที่่มีี� ความเสี่่ย� งจากการประท้้ วงและเพื่่อ�
ฟื้้ น� ฟููเสถีียรภาพในฮ่่องกง การสำำ�รวจพบว่่า การ
สนัับสนุุนกฎหมายดัังกล่่าวของสาธารณชนสููง
กว่่าร้้อยละ 31 เล็็กน้้ อย
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นัักวิิจารณ์์กล่่าวว่่าการออกกฎหมายดัังกล่่าว
ยัังบ่่อนทำำ�ลายเสรีีภาพในวงกว้้ าง ที่่จีี� นได้้ สัญ
ั ญา
กัับอดีีตอาณานิิคมอัังกฤษเอาไว้้ เมื่่อ� ส่่งคืืนฮ่่องกง
สู่่�การปกครองของจีีนใน พ.ศ. 2540
การสำำ�รวจแสดงให้้ เห็็นถึึงการสนัับสนุุน
ความปรารถนาหลัักของขบวนการสนัับสนุุน
ประชาธิิปไตยที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้ �น
การสนัับสนุุนการร้้องขอให้้ มีีการจััดตั้้�งคณะ
กรรมการอิิสระในการซัักถามวิิธีีการที่่ตำ� �ำ รวจ
จััดการกัับการชุุมนุุมเพิ่่ม� ขึ้้ �นจากประมาณร้้ อยละ
4 เป็็ นร้้อยละ 70
ตำำ�รวจและรััฐบาลกล่่าวว่่ามีีการใช้้ กำ�ลั
ำ งั โดย
น้้ อยที่่สุ� ดุ ในการฟื้้ น� ฟููกฎหมายและความสงบ
เรีียบร้้ อย และมีีกลไกที่่เ� พีียงพอในการป้้องกัันและ
ลงโทษการทำำ�ผิิดวิินััย (ภาพ: มีีการส่่งกำำ�ลังั เจ้้ า
หน้้ าที่่ตำ� �ำ รวจฮ่่องกงในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563
เพื่่อ� ตอบสนองต่่อการเรีียกร้้องผ่่านทางออนไลน์์ให้้
ออกมาประท้้ วงกฎหมายความมั่่�นคงแห่่งชาติิและ
การเลื่่อ� นเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิ)
การสนัับสนุุนสิิทธิิออกเสีียงเลืือกตั้้�งทั่่�วไป
ซึ่่ง� เป็็ นความต้้ องการอีีกประการหนึ่่�ง ยัังคงแรง
กล้้ าด้้ วยการสนัับสนุุนประมาณร้้ อยละ 63 ของ
ประชาชนฮ่่องกง ซึ่่ง� เท่่ากัับการสำำ�รวจความคิิด
เห็็นในเดืือนมิิถุุนายน
การสนัับสนุุนการนิิรโทษกรรมสำำ�หรัับผู้้�
ประท้้ วงที่่ถู� กู จัับกุมุ เพิ่่ม� ขึ้้ �นเกืือบร้้ อยละ50 ซึ่่ง� เพิ่่ม�
ขึ้้ �น 5 เปอร์์ เซนต์์การต่่อต้้ านความต้้ องการของ
ขบวนการสนัับสนุุนประชาธิิปไตยลดลงเหลืือร้้อย
ละ 19 จากร้้อยละ 21.5
การสำำ�รวจยัังแสดงให้้ เห็็นว่่าการสนัับสนุุน
เอกราชของฮ่่องกง ซึ่่ง� เป็็ นการประณามรััฐบาล
จีีนและเป็็ นจุุดมุ่่�งเน้้ นของกฎหมายใหม่่ดังั กล่่าว
ยัังคงอยู่่�ที่่�ประมาณร้้ อยละ 20 ในขณะที่่�การ
คััดค้้ านเอกราชลดลงมาต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 60 เล็็ก
น้้ อย รอยเตอร์์
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ระทรวงการเกษตรอิินโดนีีเซีียระบุุ
ว่่า อิินโดนีีเซีียมีีแผนที่่�จะพััฒนา
ฟาร์์ มอาหารรายใหญ่่ที่่ค� รอบคลุุมพื้้ �นที่่�
มากกว่่า 164,000 เฮกตาร์์ บนเกาะ
บอร์์ เนีียว หลัังจากมีีสัญญ
ั าณเตืือนเกี่่ย� ว
กัับวิกิ ฤตอาหารที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นเนื่่�องจาก
การระบาดของไวรััสโคโรนา
กระทรวงการเกษตรระบุุว่า่ โครงการ
ในจัังหวััดกาลิิมันั ตัันกลางจะเพิ่่�ม
ผลผลิิตจากพื้้ �นที่่�เกษตรจากที่่�มีอยู่
ี �่
ประมาณ 85,000 เฮกตาร์์ และเพิ่่�ม
เข้้ ามาอีีก 79,000 เฮกตาร์์ รวมถึงึ จาก
พื้้ �นที่่�ดินิ พรุุที่่ร� ะบายน้ำำ ��ออกไปก่่อนหน้้ านี้้ �

นายคัันโทโร โบกา อัันดรีี โฆษก
กระทรวงการเกษตร กล่่าวใน
แถลงการณ์์ว่า่ รััฐบาลจะเพาะปลููกพืืชที่่�
เป็็ นอาหารหลายชนิิด รวมถึงึ พืืชอาหาร
หลัักด้้ วย
"เรากำำ�ลังั พููดถึงึ ผืืนดิินทำำ�กินิ ที่่�ไม่่ได้้
มีีแต่่ข้้าวและข้้ าวโพด" นายคัันโทโรกล่่าว
โดยเสริิมว่า่ ที่่�ดินิ ดัังกล่่าวจะมีีผลไม้้ ผััก
และฟาร์์ มปศุุสัตั ว์์ด้้วย
รััฐบาลพััฒนาฟาร์์ มอาหารใน
ลัักษณะที่่�คล้้ ายกัันนี้้ �ในจัังหวััดปาปัั ว
และมีีแผนที่่�จะพััฒนาเพิ่่�มขึ้้ �นอีีก รอยเตอร์์

"สิ่่ง� นี้้ �จะส่่งผลกระทบต่่อสัังคมและการเมืืองอย่่างรุุนแรง ไม่่เพีียงในประเทศ
กำำ�ลังั พััฒนาเท่่านั้้�นแต่่ยังั ส่่งผลกระทบต่่อประเทศพััฒนาแล้้ วด้้ วย เนื่่อ� งจากการ
พลััดถิ่่น� จำำ�นวนมากจะทำำ�ให้้ กระแสผู้้�ลี้้ �ภััยกลุ่่�มใหญ่่ขึ้้ �นหลั่่�งไหลไปยัังประเทศที่่�
พััฒนามากที่่สุ� ดุ " นายสตีีฟ คิิลเลีีย ผู้้�ก่อ่ ตั้้�งสถาบัันวิิจััยด้้านเศรษฐศาสตร์์ และ
สัันติิภาพกล่่าว
ทะเบีียนดัังกล่่าวจััดกลุ่่�มภััยคุกุ คามออกเป็็ น 2 ประเภทใหญ่่ ได้้ แก่่ ความ
ไม่่มั่่น� คงด้้ านอาหาร การขาดแคลนน้ำำ �� และการเพิ่่ม� ขึ้้ �นของประชากรเป็็ นหนึ่่�ง
ประเภท และภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิอัันประกอบไปด้้ วยน้ำำ ��ท่่วม ภััยแล้้ ง พายุุ
ไซโคลน ระดัับน้ำำ ��ทะเลสููงขึ้้ �น และอุุณหภููมิิสูงู ขึ้้ �นเป็็ นอีีกประเภทหนึ่่�ง
ผลที่่ไ� ด้้ คืือการวิิเคราะห์์ที่ป่� ระเมิินว่่าแต่่ละประเทศจาก 150 ประเทศต้้ อง
เผชิิญภััยคุกุ คามมากน้้ อยเพีียงใด และแต่่ละประเทศมีีความสามารถในการ
ต้้ านทานภััยคุกุ คามเหล่่านั้้�นได้้ มากน้้ อยเพีียงใด
ในขณะที่่บ� างประเทศ เช่่น อิินเดีียและจีีน เป็็ นประเทศที่่ไ� ด้้ รัับภัยคุ
ั กุ คาม
จากการขาดแคลนน้ำำ ��ในช่่วงหลายทศวรรษข้้ างหน้้ ามากที่่สุ� ดุ ประเทศอื่่น� ๆ เช่่น
ารเพิ่่ม� ขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็วของประชากร การขาดการเข้้ าถึึงอาหารและน้ำำ ��
ปากีีสถาน อิิหร่่าน โมซััมบิิก เคนยา และมาดากััสการ์์ ต้้องเผชิิญกัับภัยคุ
ั กุ คาม
และความเสี่่ย� งต่่อการได้้ รัับภัยพิิ
ั บััติิทางธรรมชาติิที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้ �นหมายความ
หลายรููปแบบที่่เ� ป็็ นพิิษ รวมทั้้�งความสามารถในการรัับมืือกัับภัยคุ
ั กุ คามเหล่่า
ว่่า ประชาชนมากกว่่า 1 พัันล้้ านคนต้้ องเผชิิญกัับการพลััดถิ่่น� ภายใน พ.ศ.
นั้้�นที่่ล� ดลง
2593 ตามการวิิเคราะห์์ภัยคุ
ั กุ คามทางนิิเวศวิิทยาระดัับโลก
ผลการวิิเคราะห์์จำ�ำ นวน 90 หน้้ าระบุุว่า่ "ประเทศเหล่่านี้้ �มีีเสถีียรภาพในวง
ทะเบีียนภััยคุกุ คามทางนิิเวศวิิทยาเรีียบเรีียงโดยสถาบัันวิิจััยด้้าน
กว้้ างในขณะนี้้ � แต่่มีีความเสี่่ย� งต่่อภััยคุกุ คามทางนิิเวศสููงและมีี 'สัันติิภาพเชิิง
เศรษฐศาสตร์์ และสัันติิภาพ ซึ่่ง� เป็็ นคณะวิิจััยที่่ส� ร้้างดััชนีีการก่่อการร้้ายและ
สัันติิภาพประจำำ�ปีี โดยใช้้ ข้้อมููลจากองค์์การสหประชาชาติิและแหล่่งข้้ อมููลอื่น่� ๆ บวก' ที่่ต่ำ� �ำ� และเสื่่อ� มโทรมลง ซึ่่ง� หมายความว่่าประเทศเหล่่านี้้ �มีีความเสี่่ย� งสููงขึ้้ �น
ต่่อการล่่มสลายในอนาคต"
เพื่่อ� ประเมิินภััยคุกุ คามทางนิิเวศวิิทยา 8 ประการ และคาดการณ์์ว่า่ ประเทศ
นายคิิลเลีียกล่่าวว่่า โลกมีีน้ำำ ��จืืดน้้ อยกว่่าเมื่่อ� 50 ปีีก่่อนถึึงร้้อยละ 60 ใน
และภููมิิภาคใดมีีความเสี่่ย� งมากที่่สุ� ดุ
ขณะที่่ค� วามต้้ องการอาหารคาดการณ์์ว่า่ จะเพิ่่ม� ขึ้้ �นถึึงร้้อยละ 50 ในช่่วง 30 ปีี
งานวิิจััยนี้้ �แสดงให้้ เห็็นว่่ามีีประชากรมากถึึง 1.2 พัันล้้ านคนที่่อ� าศััย
ข้้ างหน้้ า ซึ่่ง� เกิิดจากการขยายตััวของชนชั้้�นกลางในอิินโดแปซิฟิิ ิ กเป็็ นส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในพื้้ �นที่่เ� สี่่ย� ง ได้้ แก่่ แอฟริิกาทางตอนใต้้ ของสะฮารา เอเชีียกลาง และ
เมื่่อ� รวมปัั จจัยั เหล่่านั้้�นกัับภัยพิิ
ั บััติิทางธรรมชาติิแล้้ ว หมายความว่่าแม้้ แต่่
ตะวัันออกกลางที่่อ� าจถููกบัังคัับให้้ อพยพภายใน พ.ศ. 2593 โดยมีีการคาด
ประเทศที่่มั่่� น� คงก็็จะกลายเป็็ นประเทศเสี่่ย� งภายใน พ.ศ. 2593
การณ์์ว่า่ ประชากรโลกจะเพิ่่ม� ขึ้้ �นเป็็ นเกืือบหมื่่น� ล้้ านคนภายใน พ.ศ. 2593
สถาบัันวิิจััยด้้านเศรษฐศาสตร์์ และสัันติิภาพกล่่าวว่่า ทะเบีียนดัังกล่่าว ซึ่่ง�
ทำำ�ให้้ การแย่่งชิิงทรััพยากรทวีีความรุุนแรงขึ้้ �นและกระตุ้้�นความขััดแย้้ ง
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัันแล้้ ว ปัั จจัยท
ั างนิิเวศวิิทยาและความขััดแย้้ งนำำ�ไปสู่่�การ อาจกลายเป็็ นการวิิเคราะห์์ประจำำ�ปีี จะช่่วยกำำ�หนดนโยบายการช่่วยเหลืือและ
การพััฒนา รอยเตอร์์
พลััดถิ่่น� ของประชาชน 30 ล้้ านคนใน พ.ศ. 2562 รายงานดัังกล่่าวระบุุ

ทั่่�วโลก

เผชิิญหน้้ากัับการพลััดถิ่่น�

ก

มาเลเซีีย/จีีน

มาเลเซีี ยจะไม่่ส่่งตััว

ชาวอุุยกููร์ใ์ ห้้จีน
ี

ม

าเลเซีียจะไม่่ส่ง่ ตััวผู้้�ลี้้ �ภััยชาวอุุยกูร์ู ์ ให้้ จีีน และจะอนุุญาตให้้ ผู้้�ลี้้ �ภััย
เดิินทางไปประเทศที่่ส� ามอย่่างปลอดภััย หากผู้้�ลี้้ �ภััยรู้้�สึึกว่่าความ
ปลอดภััยของตนกำำ�ลังั ตกอยู่่�ในความเสี่่ย� ง รััฐมนตรีีมาเลเซีียคนหนึ่่�งกล่่าว
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เป็็ นจุุดเปลี่่ย� นเส้้ นทางไปยัังตุุรกีีที่่ไ� ด้้ รัับความนิิยม
สำำ�หรัับชาวมุุสลิิมเชื้้ �อสายอุุยกูร์ู ์ ซึ่่ง� หลบหนีีจากสิ่่ง� ที่่ผู้� ้�ลี้้ �ภััยและนัักเคลื่่อ� นไหว
อธิิบายว่่าเป็็ นการกดขี่่แ� ละการแทรกแซงมวลชนโดยรััฐบาลจีีน (ภาพ: ผู้้�ลี้้ �
ภััยจากเขตซินิ เจีียงของจีีนรออยู่่�ภายในที่่พั� กั พิิงชั่่ว� คราวใกล้้ ชายแดนไทยกัับ
มาเลเซีีย)
นายโมห์์ด เรดซวน มอด ยููซุฟุ รััฐมนตรีีในสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี กล่่าวว่่า
มาเลเซีียเคารพสิิทธิิของประเทศอธิิปไตยในการบริิหารกิิจการภายในของตน
ถึึงแม้้ จะตระหนัักว่่าชาวอุุยกูร์ู ์ ต้้องเผชิิญกัับการกดขี่่ใ� นจีีน
ความคิิดเห็็นของนายโมห์์ด เรดซวน โดยจััดทำำ�เป็็ นหนัังสืือตอบกลัับไปยััง
รััฐสภาเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรซึ่่ง� โพสต์์บนเว็็บไซต์์ของสภานิิติิบััญญััติิเมื่่อ� เดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2563 ถืือเป็็ นครั้้�งแรกที่่ม� าเลเซีียแสดงจุุดยืืนที่่ชั� ดั เจนในการ
ต่่อต้้ านการส่่งตััวผู้้�ลี้้ �ภััยชาวอุุยกูร์ู ์

"ดัังนั้้�น หากมีีผู้้�ลี้้ �ภััยชาวอุุยกูร์ู ์ ที่ห่� ลบหนีีไปมาเลเซีียเพื่่อ� ขอความคุ้้�มครอง
มาเลเซีียได้้ ตัดั สิินใจที่่จ� ะไม่่ส่ง่ ตััวผู้้�ลี้้ �ภััยชาวอุุยกูร์ู ์ แม้้ ว่า่ จะมีีคำำ�ขอจาก
สาธารณรััฐประชาชนจีีนก็็ตาม" นายโมห์์ด เรดซวน กล่่าว
"ผู้้�ลี้้ �ภััยชาวอุุยกูร์ู ์ ได้้ รัับอนุุญาตให้้ ย้้ายไปยัังประเทศที่่ส� ามหากพวกเขา
หวาดกลััวเรื่่�องความปลอดภััยของตนหรืืออาจต้้ องเผชิิญหน้้ ากัับการข่่มเหง ซึ่่ง�
ผู้้�ลี้้ �ภััยรู้้�สึึกว่่าจะไม่่ได้้ รัับการคุ้้�มครองและความยุุติิธรรมในประเทศบ้้ านเกิิดของ
ตน"
ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2561 ทางการมาเลเซีียได้้ ปล่่อยตััวชาวอุุยกูร์ู ์ 11
คนและส่่งไปยัังตุุรกีี แม้้ จะได้้ รัับคำ�ข
ำ อจากจีีนให้้ ส่ง่ ตััวกลัับก็็ตาม รอยเตอร์์
IPD FORUM
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ประเทศต่่าง ๆ จำำ �เป็็ นต้้องต่่อต้้าน

ภััยคุุกคามจากการก่่อการร้้าย
ที่่�เพิ่่� มขึ้้�นเพราะโควิิ ด-19
นายดููแตร์์เตกล่่าว

ค

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม
วามเร่่งด่่วนในการเผชิิญหน้้ ากัับไวรััส
โคโรนาที่่�ร้้ายแรงกระตุ้้�นให้้ รััฐบาลทั่่�ว
โลกหัันเอาทรััพยากรมาใช้้ เพื่่�อรัับมืือกัับ
การแพร่่ระบาดของโรคระบาดทั่่�วโลก แต่่นายโร
ดรีีโก ดููแตร์์ เต ประธานาธิิบดีีฟิิลิิปปิิ นส์์ เตืือนผู้้�นำำ�
ประเทศอื่่�น ๆ ไม่่ให้้ มองข้้ ามภััยคุกุ คามจากการก่่อการร้้ายที่่�กำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �น
"แม้้ ในขณะที่่�เรากำำ�ลังั หาทางออกจากการระบาดครั้้�งนี้้ � ฟิิลิิปปิิ นส์์ยังั คง
เผชิิญหน้้ ากัับภัยคุ
ั กุ คามด้้ านความมั่่�นคงต่่อไป" นายดููแตร์์ เตกล่่าวในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2563 ระหว่่างการประชุุมเสมืือนจริิงกระบวนการอััคคาบา ซึ่่ง�
เป็็ นความคิิดริิเริ่่�มของกษััตริิย์์จอร์์ แดนเพื่่�อยกระดัับความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�นำำ�
โลก "แน่่นอนว่่าโควิิด-19 ไม่่ได้้ กักั ตััวผู้้�ก่่อการร้้าย"
องค์์กรก่่อการร้้ายท้้ องถิ่่น� รวมถึึงกลุ่่�มอะบููซัยย
ั าฟ กลุ่่�มนัักรบเสรีีภาพอิิสลาม
บัังซาโมโร และกองทััพประชาชนใหม่่ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ฟิิลิิปปิินส์์ "ลำำ�พองใจ"
จากการแพร่่ระบาดใหญ่่ นายดููแตร์์ เตกล่่าว "พวกเขาฉวยโอกาสจากสถานการณ์์
ดัังกล่่าวเพื่่อ� เอื้้ �อต่่อการกระทำำ�ที่่ส� ามานย์์" นายดููแตร์์ เตกล่่าวเสริิม
"ตอนนี้้ � ความแน่่วแน่่ของเราแรงกล้้ ายิ่่�งกว่่าที่่�เคยมีีมา" นายดููแตร์์ เตกล่่าว
"เราจะไม่่ยอมแพ้้ ในการต่่อสู้้�กัับการก่่อการร้้าย และเราจะไม่่ยอมให้้ โควิิด-19
ทำำ�ให้้ ผู้้�คนของเราต้้ องพ่่ายแพ้้ ราบคาบ"
ภััยคุกุ คามจากการก่่อการร้้ายต่่างจากโควิิด-19 ตรงที่่�การก่่อการร้้ายไม่่ใช่่
เรื่่�องใหม่่สำำ�หรัับรััฐบาล อย่่างไรก็็ตาม ภััยคุกุ คามดัังกล่่าวกลัับไม่่อยู่่�ในหััวข้้ อ
8
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การสนทนาหรืือมีีลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั อย่่างเด่่นชััด
นัักเมื่่�อเกิิดการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา ตามที่่�ผู้้�
เชี่่�ยวชาญหลายคนยืืนยััน นอกจากนี้้ � การที่่�สื่่�อมวลชน
มุ่่�งความสนใจไปที่่�การแพร่่ระบาดใหญ่่ทั่่ว� โลก ก็็
หมายความว่่าการรายงานข่่าวเกี่่�ยวกัับภัยคุ
ั กุ คาม
ที่่�กำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �นจากองค์์กรหััวรุุนแรงสุุดโต่่งนั้้�นน้้ อยลง ดัังที่่�สำำ�นักั งานคณะ
กรรมการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายแห่่งคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ
ได้้ เตืือนไว้้ ในรายงานฉบัับหนึ่่�งประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2563 มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอื่่�น ๆ เกิิดขึ้้ �นด้้ วยเช่่นกััน เนื่่�องจากองค์์กรหััวรุุนแรงสุุดโต่่งอาจ
พยายามฉวยโอกาสเพื่่�อหาผลประโยชน์์เข้้ าตััว
เช่่น รายงานขององค์์การสหประชาชาติิระบุุว่า่ การแพร่่ระบาดใหญ่่ทำำ�ให้้
นัักเรีียนมากกว่่า 1 พัันล้้ านคนทั่่�วโลกจำำ�ใจต้้ องเรีียนออนไลน์์ เพราะความเสี่่�ยง
อัันเนื่่�องด้้ วยไวรััสขััดขวางไม่่ให้้ นักั เรีียนไปเรีียนที่่�โรงเรีียนได้้ เยาวชนจำำ�นวนที่่�
เพิ่่�มขึ้้ �นซึ่่ง� พััวพัันในการใช้้ อิินเทอร์์ เน็็ตโดยไม่่ได้้ รัับการดููแล รวมถึึงแพลตฟอร์์ ม
การเล่่นเกม เปิิ ดโอกาสให้้ กลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้ายเผยถึึงอุุดมการณ์์หัวั รุุนแรงให้้ ผู้้�คน
จำำ�นวนมากขึ้้ �นเห็็น รายงานของสำำ�นักั งานคณะกรรมการต่่อต้้ านการก่่อการร้้าย
ระบุุ "แต่่กระนั้้�น ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกิิจกรรมออนไลน์์กับั การปรัับให้้ มีีความ
คิิดหััวรุุนแรงก็็ไม่่เป็็ นที่่�เข้้ าใจกระจ่่าง"
กลุ่่�มหััวรุุนแรงได้้ รวมโควิิด-19 เข้้ ากัับการบรรยายและโฆษณาชวนเชื่่�อเพื่่�อ
ใช้้ ประโยชน์์จากเหตุุการณ์์ปััจจุบัุ นั และขยายความแตกแยกและจุุดอ่่อนในหมู่่�

ศััตรูู ตามรายงานของสำำ�นักั งานคณะกรรมการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายชื่่�อ "ผล
กระทบของการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ต่่อการก่่อการร้้าย การต่่อต้้ านการ
ก่่อการร้้าย และการต่่อต้้ านลััทธิิหัวั รุุนแรงสุุดโต่่ง" นัักวิิจััยเรีียกการแพร่่ระบาด
นี้้ �ว่่าเป็็ นเคราะห์์ซ้ำำ ��กรรมซััดสำำ�หรัับการแพร่่ระบาดของข้้ อมููลที่่�ผิิดพลาดและ
ข้้ อมููลบิิดเบืือน
"แม้ วา่ บางรัฐจะมีการตอบสนอง รวมถึงการปรับเงินจากบุคคลที่เผยแพร่
ข้ อมูลผิดพลาดและข้ อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับโควิด-19 แต่ความรับผิดชอบส่วน
ใหญ่ในการแก้ ไขสถานการณ์นี้ตกอยูก่ บภ
ั าคเอกชน (เช่นเดียวกับการต่อต้ าน
การก่อการร้ าย)" รายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการต่อต้ านการก่อการร้ าย
ระบุ "อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีการด�ำเนินการของแพลตฟอร์ มสื่อสังคมออนไลน์
รายใหญ่จ�ำนวนมากที่ได้ ยกเลิกแพลตฟอร์ มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริ ม
การสื่อสารที่มีอ�ำนาจ เพิ่มการใช้ กลไกการตรวจสอบและการห้ ามโฆษณา
โดยใช้ ข้อมูลที่ผิดพลาดในการขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ แต่ก็ยงั คงมีความ
ท้ าทายที่ส�ำคัญอยู"่
รายงานของสำำ�นักั งานคณะกรรมการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายระบุุว่า่ ผู้้�คน
จำำ�นวนมากจะประสบกัับความไม่่แน่่นอน ความโดดเดี่่�ยว และความไม่่มั่่น� คง
ทางการเมืืองที่่�ยืืดเยื้้ �อ ทำำ�ให้้ ความพยายามของผู้้�มีีบทบาทหััวรุุนแรงสุุดโต่่ง
ที่่�จะฉวยโอกาสจากความเสี่่�ยงที่่�ยังั คงมีีอยู่่�มีีแนวโน้้ มมากขึ้้ �น อย่่างไรก็็ตาม
สำำ�นักั งานคณะกรรมการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ายได้้ ปฏิิญาณว่่าจะยัังคงติิดตาม
ผลกระทบของโควิิด-19 ต่่อการก่่อการร้้ายและความพยายามต่่อต้้ านการ

ภาพประกอบ: นายโรดรีีโก ดููแตร์์ เต
ประธานาธิิบดีฟิี ิ ลิิปปิินส์์ พููดคุุยกัับสมาชิิก
ของหน่่ วยปฏิิบััติกิ ารเฉพาะกิิจระหว่่ าง
หน่่ วยงานเกี่่ย� วกัับโรคติิดเชื้้�อเกิิดใหม่่ ใน
มะนิิลา ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ก่่อการร้้ายต่่อไป รวมทั้้�งเสนอการ
ประเมิินและข้้ อเสนอแนะขณะที่่�
รััฐบาลกำำ�ลังั เผชิิญความท้้ าทาย
ล่่าสุุดเหล่่านี้้ �
ซ้้ าย: สมาชิิกของหน่่ วยต่่ อต้้านการก่่ อการ
นายดููแตร์์ เตกระตุ้้�นให้้
ร้้ายของกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่�งฟิิ ลิิปปิินส์์ เข้้า
ประเทศต่่าง ๆ พัักเรื่่�องความแตก
ร่่ วมในการฝึึกซ้้ อมด้้านความมั่่�นคงที่่�อ่่าว
ต่่างไว้้ ก่่อน แล้้ วหัันมาเผชิิญหน้้ า
มะนิิลา เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
กัับภัยคุ
ั กุ คามใหม่่และภััยคุกุ คาม
ด้้านบน:ทหารออสเตรเลีียและฟิิ ลิิปปิินส์์
ที่่�กำำ�ลังั เกิิดขึ้้ �นเนื่่�องจากไวรััส
ดำำ
�เนิินการฝึึกอบรมต่่ อต้้านการก่่ อการร้้ายที่่�
โคโรนา นายดููแตร์์ เตให้้ คำำ�มั่่น� ว่่า
ค่่
า
ยอากีีนััลโดในมะนิิลา รอยเตอร์์
ฟิิลิิปปิิ นส์์จะยกระดัับความร่่วม
มืือกัับสมาคมประชาชาติิแห่่ง
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืืออาเซีียน และสหประชาชาติิเพื่่�อเผชิิญกัับสิ่ง่� ที่่�ตน
เรีียกว่่า "ความท้้ าทายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ภายใต้้ สถานการณ์์ปััจจุบัุ นั "
"การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 บีีบบัังคัับให้้ เราตััดขาดกัับอดีีต การยึึดมั่่�น
ในวิิถีีทางเก่่า ๆ ที่่�สร้้างความไม่่เท่่าเทีียมกัันทั้้�งภายในประเทศและระหว่่าง
ประเทศเป็็ นเรื่่�องที่่�ไม่่อาจทนได้้ " นายดููแตร์์ เตกล่่าว "เรามาใช้้ โอกาสแห่่ง
ประวััติิศาสตร์์ นี้้ �เพื่่�อสร้้างระเบีียบแบบใหม่่ที่่�มั่่น� คงมากขึ้้ �น มีีมนุุษยธรรมมาก
ขึ้้ �น โดยไม่่มีีที่่�ว่า่ งให้้ ความป่่ าเถื่่�อนของผู้้�ก่่อการร้้ายและกองกำำ�ลังั หััวรุุนแรงสุุด
โต่่งกัันเถอะ"
IPD FORUM
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สนามรบ
ในเขตเมืือง

การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่ างรวดเร็็วของมหานคร 
ทำำ�ให้้ รููปแบบของสงครามเปลี่่�ยนแปลง
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
10

IPD FORUM

ต

ามท้้ องถนนในเมืืองมืืดหม่่นด้้ วยฝุ่่� นละอองและเขม่่าควััน ผ่่านไปตามซอยแคบ ๆ สลััว ๆ เหล่่าทหาร
เคลื่่�อนที่่�เข้้ ามาเป็็ นทีีมและยึึดคืืนประตููเมืืองและดาดฟ้้าที่่�ถูกู ล้้ อมโจมตีีไปทีีละแห่่ง ที่่�ชานเมืือง ใบพััดของ
เอ็็มวีี-22 ออสเพรย์์ หมุุนวนไปมาพร้้ อมกัับสิ่ง่� สกปรกและเศษซากที่่�ฟุ้้� งกระจาย ในขณะที่่�ผู้้�กอบกู้้�อิิสรภาพอีีกทีีม
หนึ่่�งเคลื่่�อนที่่�เป็็ นกลุ่่�มลงมาจากเฮลิิคอปเตอร์์ ลำำ�นี้้ �และมุ่่�งหน้้ าสู่่�การต่่อสู้้�กัับกองกำำ�ลังั ศััตรูู

เมื่่�อเมืืองจำำ�ลองที่่�ทำำ�ขึ้้ �นจากตู้้�บรรทุุกสิินค้้ าดััดแปลงบนชายฝั่่�งตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือของออสเตรเลีียได้้ รัับอิิสรภาพอีีกครั้้�งหนึ่่�ง ภารกิิจโจมตีี
ในเมืืองนี้้ �ก็็เป็็ นอัันปิิ ดฉากการฝึึกคาราบารููลง
เป็็ นเวลากว่่าสามสััปดาห์์ที่่�ทหารและนาวิิกโยธิินเกืือบ 400 นาย
จากออสเตรเลีีย ฟิิลิิปปิิ นส์์ และสหรััฐอเมริิกาเข้้ าร่่วมการฝึึกปฏิิบััติิการ
ในเมืือง ณ พื้้ �นที่่�ฝึึ กอ่่าวโชลวอเตอร์์ ที่่�กว้้ างขวางของกองทััพออสเตรเลีีย
ในรััฐควีีนส์์แลนด์์ กองกำำ�ลังั ได้้ ใช้้ ทักั ษะและกลยุุทธ์์ที่่�ได้้ รัับการฝึึกฝนให้้
เฉีียบคมในช่่วงการฝึึกไตรภาคีีกลาง พ.ศ. 2562 ในการยึึดคืืนชุุมชน
จำำ�ลองดัังกล่่าว
"การฝึึกคาราบารููเป็็ นการเรีียนรู้้�จากกัันและกััน สร้้างความไว้้ วางใจ
ซึ่่ง� กัันและกััน ทำำ�ความเข้้ าใจวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างของผู้้�อื่่�นและค่่านิิยม
ที่่�มีีร่่วมกััน แล้้ วนำำ�มารวมเข้้ าด้้ วยกัันในสถานการณ์์การสู้้�รบระดัับสูงู ซึ่่ง�
อาจจะเป็็ นสิ่่ง� ที่่�ซับซ้
ั ้ อนที่่�สุดุ ในสงครามกลางเมืือง" พล.จ. แอนดริิว
ฮ็็อกกิ้้ �ง ผู้้�บัญ
ั ชาการของกองพลน้้ อยที่่� 7 กองทััพบกออสเตรเลีีย กล่่าว
ในบทความบนเว็็บไซต์์ของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย
ทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกและนอกเหนืือภููมิิภาคนี้้ � กองกำำ�ลังั ต่่าง ๆ
ได้้ ฝึึ กซ้้ อมสถานการณ์์ที่่�คล้้ ายคลึึงกััน ขณะที่่�นักั วางแผนทางการทหาร
เตรีียมพร้้ อมสำำ�หรัับสภาพความเป็็ นจริิงของสนามรบแบบใหม่่ที่่�เกิิด
จากพลวััตของประชากร นั่่�นคืือ การเพิ่่�มขึ้้ �นของมหานคร
ภายใน พ.ศ. 2593 ผู้้�คนมากกว่่าสองในสามทั่่�วโลกจะอาศััยอยู่่�ใน
เขตเมืือง ซึ่่ง� เพิ่่ม� ขึ้้ �นประมาณร้้ อยละ 20 ของสััดส่่วนผู้้�อาศััยอยู่่�ในเมืือง
ประจำำ� พ.ศ. 2564 ภายในทศวรรษหน้้ า จำำ�นวนมหานครที่่มีี� ผู้้�อยู่่�อาศััย
ตั้้�งแต่่ 10 ล้้ านคนขึ้้ �นไปจะเพิ่่ม� ขึ้้ �นหนึ่่�งในสามจาก 33 เป็็ น 43 แห่่ง
การเติิบโตของเมืืองที่่�คาดการณ์์ไว้้ ส่ว่ นใหญ่่ ซึ่่ง� สภาข่่าวกรองแห่่ง
ชาติิสหรััฐฯ เรีียกว่่าเป็็ น "พสุุธาพลิิก" จะเกิิดขึ้้ �นในอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� เป็็ น
ภููมิิภาคที่่�เต็็มไปด้้ วยมหานครหลายแห่่งของโลก รวมถึึงโตเกีียว นิิวเดลีี
เซี่่�ยงไฮ้้ มุุมไบ ปัั กกิ่่�ง และธากา
การปฏิิวััติิทางประชากรครั้้�งนี้้ �สร้้างภาระให้้ กับั ประเทศต่่าง ๆ อย่่าง
มากเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าจะเกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนในขณะที่่�ยังั คงรัักษา
เสถีียรภาพของสัังคมเอาไว้้ อีีกทั้้�งยัังเป็็ นการเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะของ
สงครามในเมืือง
"เมืืองเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�ทรงพลัังที่่�สุดุ ที่่�มนุุษยชาติิมีีสำำ�หรัับการพััฒนา
สัังคมและเศรษฐกิิจ" นายอัันโตนิิโอ ซััมไพโอ นัักวิิจััยด้้านความขััดแย้้ ง
ความมั่่�นคง และการพััฒนาที่่�สถาบัันเพื่่�อการศึึกษายุุทธศาสตร์์ ระหว่่าง
ประเทศ เขีียนไว้้ ในบทความเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำำ�หรัับบลูมู
เบิิร์์ ก ซิิตี้้ �แล็็บ "อััตราที่่�สูงู ของการแปรสภาพเป็็ นเมืืองสััมพัันธ์์กับผลลั
ั
พธ์
ั ์
เชิิงบวกหลายประการ รวมถึึงรายได้้ ที่่�สูงู ขึ้้ �นและอััตราการเสีียชีีวิิตของ

ทหารกองทััพบกออสเตรเลีียเข้้าร่่ วมการฝึึกคาราบารูู พ.ศ. 2562 มีีการจััดการฝึึกซ้้ อมที่่�
คล้้ายคลึึงกัันนี้้�ทั่่ว� อิินโดแปซิิฟิิกเมื่่�อการแปรสภาพเป็็นเมืืองก่่ อให้้เกิิดสงครามรููปแบบใหม่่
ส.ท. เดสทิินีี เดมพ์์ซีี/นาวิิกโยธิินสหรััฐฯ

ทารกที่่�ต่ำำ��ลง ความเชื่่�อมโยงเชิิงบวกนี้้ �กำำ�ลังั ถููกคุุกคาม โดยอุุปสรรค
ร่่วมกัันของการแปรสภาพเป็็ นเมืืองอย่่างรวดเร็็ว และความไม่่มั่่น� คงใน
บางภููมิิภาคที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากความขััดแย้้ งมากที่่�สุดุ ในโลก" นาย
ซััมไพโอเขีียน "หากผู้้�มอบความช่่วยเหลืือ องค์์กรระหว่่างประเทศ และ
กองทััพทุกุ เหล่่าทััพไม่่ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับเมืืองที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว และ
ไม่่ร่่วมมืือกัันเพื่่�อรัักษาเสถีียรภาพของเมืืองเหล่่านั้้�น ความตึึงเครีียดที่่�
ก่่อตััวขึ้้ �นช้้ า ๆ อาจทวีีความรุุนแรง"
หากความไม่่ลงรอยกัันดัังกล่่าวจุุดชนวนให้้ เกิิดการต่่อสู้้�ขึ้้ �น ความ
หนาแน่่น ความซัับซ้้อน และความเชื่่�อมโยงระหว่่างกัันของศููนย์์รวม
ประชากรที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกจะกลายเป็็ นชนวนปนเปที่่�ติิดเชื้้ �อไฟให้้
ความขััดแย้้ งดัังกล่่าว "ความท้้ าทายของมหานครไม่่เหมืือนกัับสิ่ง่� ใดที่่�
เราเคยรัับมืือมาในประวััติิศาสตร์์ " ดร. รััสเซลล์์ เกล็็นน์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายแผนงานและนโยบายของกองบััญชาการฝึึกและกำำ�หนดหลัักนิิยม
ของกองทััพบกสหรััฐฯ ระบุุ

การจััดรููปแบบใหม่่ ที่� ส่ ะเทืือนเลื่่�อนลั่่�น

ในหลาย ๆ ด้้ าน การปรัับการมุ่่�งเน้้ นในเรื่่�องความขััดแย้้ งในเมืืองมองได้้
ว่่าเป็็ นการกลัับไปสู่่�อดีีต จากสงครามของนโปเลีียนจนถึึงสงครามโลก
ครั้้�งที่่� 1 การศึึกษาทางทหารเน้้ นการต่่อสู้้�บนพื้้ �นที่่�โล่่งที่่�ปราศจาก
IPD FORUM
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มหานคร จำำ�นวนมาก
จากทั่่�วโลก พื้้ �นที่่�ในเมืือง 33 แห่่งมีีประชากรสููงสุุด 10 ล้้ านคน ณ พ.ศ. 2561 โดยจำำ�นวนมหานครดัังกล่่าวคาด
ว่่าจะเพิ่่�มขึ้้ �นเป็็ น 43 แห่่งภายใน พ.ศ. 2573 อิินโดแปซิิฟิิกเป็็ นที่่�ตั้้ �งของมหานครมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของมหานคร
ทั้้�งหมด รวมถึึงเมืืองศููนย์์กลาง 7 แห่่งที่่�มีีประชากรมากที่่�สุดุ 10 อัันดัับแรกของโลก
อัันดัับ

12

มหานคร

ประชากร
(หน่่ วยล้้ านคน)

1

โตเกีียว ประเทศญี่่� ปุ่่� น

37.46

2

เดลีี ประเทศอิินเดีีย

28.51

3

เซี่่�ยงไฮ้้ ประเทศจีีน

25.58

4

เซาเปาโล ประเทศบราซิิล

21.65

5

เม็็กซิิโกซิิตีี ประเทศเม็็กซิิโก

21.58

6

ไคโร ประเทศอีียิปิ ต์์

20.07

7

มุุมไบ ประเทศอิินเดีีย

19.98

8

ปัั กกิ่่�ง ประเทศจีีน

19.61

9

ธากา ประเทศบัังกลาเทศ

19.57

10

โอซาก้้ า ประเทศญี่่� ปุ่่� น

19.28

11

นิิวยอร์์ ก - นิิวอาร์์ ก ประเทศ
สหรัั ฐอเมริิกา

18.81

12

การาจีี ประเทศปากีีสถาน

15.40

13

บััวโนสไอเรส ประเทศอาร์์ เจนติินา

14.96

14

ฉงชิ่่�ง ประเทศจีีน

14.83

15

อิิสตัันบููล ประเทศตุุรกีี

14.75

16

โกลกาตา ประเทศอิินเดีีย

14.68

17

มะนิิลา ประเทศฟิิ ลิิปปิิ นส์์

13.48

18

ลากอส ประเทศไนจีีเรีี ย

13.46

19

รีี โอเดจาเนโร ประเทศบราซิิล

13.29

20

เทีียนจิิน ประเทศจีีน

13.21

21

กิินชาซา สาธารณรัั ฐประชาธิิปไตย
คองโก

13.17

22

กว่่ างโจว ประเทศจีีน

12.63

23

ลอสแองเจลิิส - ลองบีีช แซนตาแอนา ประเทศสหรัั ฐอเมริิกา

12.45

24

มอสโก ประเทศรัั สเซีีย

12.41

25

เซิินเจิ้้�น ประเทศจีีน

11.90

26

ลาฮอร์์ ประเทศปากีีสถาน

11.73

27

บัังกาลอร์์ ประเทศอิินเดีีย

11.44

28

ปารีี ส ประเทศฝรั่่� งเศส

10.90

29

โบโกตา ประเทศโคลอมเบีีย

10.57

30

จาการ์์ ตา ประเทศอิินโดนีีเซีีย

10.51

31

เจนไน ประเทศอิินเดีีย

10.45

32

ลิิมา ประเทศเปรูู

10.39

33

กรุุ งเทพมหานคร ประเทศไทย

10.15

IPD FORUM

ด้้วยจำำ�นวนผู้้�อยู่่�อาศััย
ประมาณ 37 ล้้านคน
พื้้น� ที่่�มหานครโตเกีียว
อัันยิ่่ง� ใหญ่่ เป็็นที่่�อยู่่�ของ
ประชากรเกืือบร้้อยละ
30 ของญี่่�ปุ่่� น และเป็็น
มหานครขนาดใหญ่่ ที่่มี� ี
ประชากรมากที่่�สุุดในโลก
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

มองโกเลีี ย

8
20

14

ญี่่� ปุ่่� น

จีี น
อิิ น เดีี ย

10

3

ไทย

17
22

7
9
16

27
31

1

25

ฟิิ ลิิปปิิ นส์์

อิิ น โดนีี เ ซีี ย
33
30

2

ออสเตรเลีี ย

ที่่�มา: "เมืืองของโลกใน พ.ศ. 2561" - องค์์การสหประชาชาติิ

นางลิินดา เรย์์ โนลส์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย
ประกาศเปิิดตััวแผนปรัับปรุุงยุุทธศาสตร์์ กลาโหมและโครงสร้้างกองทััพ
แห่่ งชาติิ พ.ศ. 2563 ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 แผนดัังกล่่ าว
เรีียกร้้องให้้จััดตั้้�งสำำ �นัักงานวิิจัยั สภาพแวดล้้อมในเมืืองที่่�มีกี ารต่่ อกรกััน
รอยเตอร์์

�มอบความช่่วยเหลืือ องค์์กรระหว่่างประเทศ และกองทััพทุุกเหล่่าทััพไม่่ให้้ความสำำ�คััญ
“ หากผู้้
กัับเมืืองที่่เติิบโตอย่่างรวดเร็็วและทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่อรัักษาเสถีียรภาพของเมืืองเหล่่านั้้น ความ
ตึึงเครีียดที่่ก่่อตััวขึ้้นอย่่างช้้า ๆ อาจทวีีความรุุนแรงมากขึ้้น"

~ นายอัันโตนิิ โอ ซััมไพโอ นัักวิิ จัยั ด้้านความขััดแย้้ง ความมั่่�นคง และการพััฒนาที่่�สถาบัันเพื่่�อการศึึกษายุุทธศาสตร์์ระหว่่างประเทศ

พลเรืือน ตามบทวิิจารณ์์สงครามในเมืืองที่่�ตีีพิิมพ์์โดยสำำ�นักั พิิมพ์์
มหาวิิทยาลััยอ๊๊ อกซ์์ฟอร์์ ด
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับประวััติิศาสตร์์ ส่ว่ นใหญ่่แล้้ ว สงครามใน
เมืืองมัักจะอยู่่�ในรููปของปฏิิบััติิการปิิ ดล้้ อม ซึ่่ง� เป็็ นวิิธีีการหลัักใน
การทำำ�สงคราม สงครามในเมืืองเริ่่�มย้ำำ ��ให้้ เห็็นถึึงความเด่่นชััดของ
ตนเองในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2487
ขณะที่่�กองกำำ�ลังั ฝ่่ายสััมพัันธมิิตรเตรีียมพร้้ อมสำำ�หรัับการยกพลขึ้้ �น
บกในวัันดีีเดย์์และการปลดปล่่อยยุุโรปที่่�ถูกู นาซีียึึดครอง กระทรวง
การสงครามสหรััฐฯ ได้้ เผยแพร่่หลัักการสงครามในเมืืองอย่่างเป็็ น
ทางการฉบัับแรก นั่่�นคืือ คู่่�มืือภาคสนามพื้้�นฐาน 31-50: การโจมตีี
ตำำ�แหน่่งป้้อมปราการและการต่่อสู้้ใ� นเมืื อง
ปัั จจัยั หลายอย่่างปลุุกเร้้าความสำำ�คัญ
ั ทางยุุทธศาสตร์์ ของ
สงครามในเมืืองให้้ อุบัุ ติิั ขึ้้ �นอีีกครั้้�ง ในจำำ�นวนนี้้ � บทวิิจารณ์์ของ
สำำ�นักั พิิมพ์์มหาวิิทยาลััยอ๊๊ อกซ์์ฟอร์์ ดใน พ.ศ. 2560 กล่่าวถึึง
"การค้้ นหาโดยกองทััพที่่�มีีอานุุภาพน้้ อยเพื่่�อให้้ ได้้ มาซึ่่ง� ความได้้
เปรีียบแบบอสมมาตรท่่ามกลางประชากรและภููมิิทัศั น์์ของเมืือง
การมุ่่�งเน้้ นการทำำ�สงครามแบบปฏิิวััติิ (กบฏ) ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น และการ
เปลี่่�ยนแปลงสถิิติิประชากรทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็วตั้้�งแต่่ภูมิิู ศาสตร์์
ชนบทไปสู่่�เขตเมืือง"
การจััดรูู ปแบบใหม่่ที่่�สะเทืือนเลื่่�อนลั่่�นต่่อประชากรโลกที่่�
คาดการณ์์ไว้้ ในอีีกหลายปีีข้้ างหน้้ าได้้ รัับการนิิยามโดยองค์์การ
สหประชาชาติิว่่าเป็็ น "แนวโน้้ มที่่�มีีผลกระทบในระดัับโลก" เป็็ น
เครื่่�องบอกถึึงการปรัับเปลี่่�ยนความคิิดทางทหารในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่
ยุุทโธปกรณ์์และการฝึึกอบรมไปจนถึึงยุุทธวิิธีีและยุุทธศาสตร์์ การ
ปรัับปรุุ งยุุทธศาสตร์์ ด้้านกลาโหม พ.ศ. 2563 ของออสเตรเลีีย
ซึ่่ง� เปิิ ดเผยเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระบุุว่า่ การเพิ่่�มขึ้้ �น
ของประชากรและการแปรสภาพเป็็ นเมืืองเป็็ นภััยคุกุ คามร่่ วมกััน

ต่่อเสถีียรภาพทางการเมืือง เช่่น ภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำำ ��
และการระบาดใหญ่่
กองทััพของออสเตรเลีีย "ต้้ องมีีความสามารถในการมีีบทบาท
บนพื้้ �นดิินอย่่างต่่อเนื่่�อง ปฏิิบััติิการในภููมิิประเทศที่่�ซับซ้
ั ้ อน และ
ปราบศััตรููด้้วยการต่่อสู้้�ระยะประชิิด" แผนโครงสร้้างกองทััพร่่วม
พ.ศ. 2563 ระบุุ
เมื่่�อคำำ�นึึงถึึงลัักษณะของสนามรบยุุคใหม่่ กระทรวงกลาโหม
ออสเตรเลีียได้้ ประกาศว่่าจะจััดตั้้�ง "สำำ�นักั งานวิิจััยสภาพแวดล้้ อมใน
เมืืองที่่�มีีการต่่อกรกััน" เพื่่�อประสานงานการพััฒนาและการดำำ�เนิิน
การอย่่างรวดเร็็วของ "ยุุทโธปกรณ์์การต่่อสู้้�ที่่�มีีการพััฒนาอย่่างต่่อ
เนื่่�อง" นอกจากนี้้ � แผนโครงสร้้างกองทััพยังั ได้้ เน้้ นย้ำำ ��บทบาทสำำ�คัญ
ั
ของหน่่วยข่่าวกรองทางภููมิิศาสตร์์ หรืือจีีโออิินท์์ในการสร้้างแบบ
จำำ�ลอง 3 มิิติิของพื้้ �นที่่�ในเมืืองเพื่่�อช่่วยเหลืือในการใช้้ งานอาวุุธ
นำำ�ทางที่่�แม่่นยำำ�

ความเป็็ นไปได้้ ที่� ใ่ กล้้ จะมาถึึง

ในหลายทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา บทเรีียนที่่�ได้้ จากการมีีส่่วนร่่วมทางทหาร
ในยุุทธบริิ เวณตั้้�งแต่่โมกาดิิชููของประเทศโซมาเลีีย ไปจนถึึงแบกแดด
ของประเทศอิิรััก และกรอซนีีย์์ของสาธารณรััฐเชเชน ได้้ ให้้ ข้้อมููลการ
วางแผนสงครามในเมืือง
รายงานประจำำ� พ.ศ. 2560 โดยบริิษััทแรนด์์คอร์์ ปอเรชัันที่่�ชื่่�อ
"การปรัับโฉมคุุณลักั ษณะใหม่่ของปฏิิบััติิการในเมืืองสำำ�หรัับกองทััพ
บกสหรััฐฯ: อดีีตสามารถบอกถึึงปัั จจุบัุ นั และอนาคตได้้ อย่่างไร"
รวบรวมข้้ อค้้ นพบที่่�สำำ�คัญ
ั หลายประการจากการวิิเคราะห์์ความขััด
แย้้ งดัังกล่่าว รวมไปถึึง:
• บทบาทของกองกำำ�ลังั ภาคพื้้ �นดิินหุ้้�มเกราะสำำ�หรัับการให้้
เสรีีภาพในการเคลื่่�อนไหวและ "ลดปัั ญหาการดำำ�เนิินงานของ
IPD FORUM
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พื้้ �นที่่�เมืืองขนาดใหญ่่ไปจนถึึงย่่านใกล้้ เคีียง"
• ความต้้ องการ "รููปแบบเชิิงนวััตกรรมของข่่าวกรอง รวมถึึง
แหล่่งข้้ อมููลและวิิธีีการรวบรวมข้้ อมููลใหม่่ ๆ โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งข้้ อมููลของแหล่่งที่่�เปิิ ดเผยจากแหล่่งข้้ อมููลที่่�ไม่่ใช่่แหล่่ง
ข้้ อมููลทางทหาร"
• คุุณค่า่ ของผู้้�นำำ�กองทััพที่่�สามารถคิิดถึึงแนวทางอื่่�น ๆ นอก
เหนืือจากวิิธีีการและบรรทััดฐานการปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดไว้้
เพื่่�อลด "ความท้้ าทายของการต่่อสู้้�ในเมืืองให้้ อยู่่�ในขอบเขตที่่�
สามารถจััดการได้้ "
"สภาพแวดล้้ อมในเมืืองมีีความท้้ าทายอย่่างมากสำำ�หรัับกองกำำ�ลังั
ภาคพื้้ �นดิิน และตามแบบแผนแล้้ วจะหลีีกเลี่่�ยงเมื่่�อเป็็ นไปได้้ แต่่การ
เพิ่่�มขึ้้ �นของประชากรโลกดููเหมืือนจะเป็็ นการรัับรองว่่าการต่่อสู้้�ในเมืือง
มีีอยู่่�ในอนาคตของกองทััพบก" รายงานที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนจากกอง
บััญชาการฝึึกและกำำ�หนดหลัักนิิยมของสหรััฐฯ ระบุุ
แน่่นอนว่่าเสนาธิิการกองทััพบกสหรััฐฯ ในขณะนั้้�นได้้ กล่่าวถึึงความ
เป็็ นไปได้้ ลาง ๆ นั้้�นเมื่่�อหนึ่่�งปีีก่่อนหน้้ านั้้�น
พล.อ. มาร์์ ค มิิลลีีย์์ กล่่าวกัับสมาคมกองทััพบกสหรััฐฯ ใน พ.ศ.
2559 ว่่าสนามรบในอนาคตจะ "เป็็ นพื้้ �นที่่�เมืืองหนาแน่่นเกืือบจะ
แน่่นอน และเป็็ นการต่่อสู้้�กัับศัตรู
ั ูที่่�ว่อ่ งไวและคลุุมเครืือที่่�รวมการก่่อการ
ร้้ายและการทำำ�สงครามกองโจรเข้้ ากััน ควบคู่่�ไปกัับขีีดความสามารถ
แบบดั้้�งเดิิมผสมกัับประชากรพลเรืือนจำำ�นวนมาก"
ซึ่่ง� จะเป็็ นสนามประลองที่่�ห่า่ งไกลจากสนามรบในชนบทซึ่่�งกองทััพ
บกได้้ รัับการ "ออกแบบ มีีกำำ�ลังั คน ฝึึกอบรม และติิดตั้้�งอุุปกรณ์์" ใน
อดีีต พล.อ. มิิลลีีย์์กล่่าว โดยในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 พล.อ. มิิล
ลีีย์์ได้้ รัับการแต่่งตั้้�งเป็็ นประธานคณะเสนาธิิการร่่วม ซึ่่ง� เป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�
ทหารยศสููงสุุดของประเทศ

รายงานต่่อมาของบริิษััทแรนด์์คอร์์ ปอเรชัันชื่่�อ "กองทััพบกสหรััฐฯ
และการต่่อสู้้�เพื่่�อแบกแดด: บทเรีียนที่่�ได้้ เรีียนรู้้� และยัังคงต้้ องเรีียนรู้้�"
ทำำ�ให้้ เกิิดแรงกระตุ้้�นในการพิิจารณาดัังกล่่าว โดยตั้้�งข้้ อสัังเกตว่่าความ
ขััดแย้้ งหลายปีี และหลายระยะในอิิรััก "ให้้ ข้้อมููลมากมายเกี่่�ยวกัับวิิธีีการ
ปรัับโฉมการต่่อสู้้�ในเมืืองในอนาคต"
รายงานประจำำ� พ.ศ. 2562 ที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนจากกองทััพบก
สหรััฐฯ ได้้ สรุุปรายการคำำ�แนะนำำ� รวมถึึงการเรีียกร้้องให้้ นักั วางแผน
ทางการทหารและผู้้�นำำ�ทำำ�การศึึกษาต่่อไปเกี่่�ยวกัับ "คำำ�ถามที่่�กว้้ างขึ้้ �น
เกี่่�ยวกัับปฏิิบััติิการในเมืืองและมหานคร แต่่เข้้ าใจว่่าเนื่่�องจากแต่่ละ
เมืืองเป็็ นหน่่วยงานอิิสระ การศึึกษาจึึงควรมุ่่�งเน้้ นไปที่่�กรณีีเฉพาะที่่�
กองทััพบกอาจมีีส่่วนร่่วมในการต่่อสู้้�ในเมืืองและศััตรููประเภทใดที่่�น่า่
จะต้้ องเผชิิญ"

กลุ่่�มก้้ อนของความท้้ าทาย

นอกเหนืือจากกลุ่่�มมนุุษยชาติิ ที่่�ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ในสลััมที่่�แผ่่ออกเป็็ นบริิเวณ
กว้้ างหรืือตึึกระฟ้้าที่่�โฉบเฉี่่�ยว สิ่่ง� ใดที่่�กองทััพอาจพบเจอในมหานคร
ของโลก ระบบการคมนาคมที่่�ระดัับถนน เหนืือกว่่าระดัับถนน หรืือต่ำำ��
กว่่าระดัับถนนอาจมีีประสิิทธิิภาพหรืือท่่วมท้้ นจนเกิินไป การปกครอง
แบบเทศบาลและหน่่วยงานราชการอาจมอบเสถีียรภาพและการ
สนัับสนุุน หรืือไม่่ก็็การทุุจริิตและความโกลาหล แน่่นอนว่่าสมาร์์ ทโฟน
และอุุปกรณ์์ดิิจิิทัลั หลายสิิบล้้ านเครื่่�องจะทำำ�ให้้ เกิิดเสีียงรบกวนทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ปนเปกัันที่่�อาจล้้ นเครืือข่่าย และรบกวนการสื่่�อสารและ
การนำำ�ทางในสนามรบ
สำำ�หรัับศัตรู
ั ู "ภููมิิประเทศในเมืืองขนาดใหญ่่จะเป็็ นสิ่่ง� ที่่�สร้้างความ
เท่่าเทีียมกัันได้้ เป็็ นอย่่างดีี" นายอเล็็กซ์์ วอร์์ ด ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์
เบรนท์์สโกวครอฟท์์ด้้านความมั่่�นคงระหว่่างประเทศ เขีียนไว้้ ในนิิตย
สารเนชัันแนลอิิ นเทอเรสต์์
ความเป็็ นจริิงอัันโหดร้้ายของสถานที่่�นี้้ �
ทหารกองทััพฟิิ ลิิปปิินส์์ นายหนึ่่�งเข้้าร่่ วมการบุุกโจมตีีเมืืองจำำ�ลองระหว่่ างการฝึึกคาราบารูู พ.ศ. 2562
เรีียกร้้องให้้ กองทหารต้้ องเตรีียมพร้้ อมสำำ�หรัับ
ส.ท. เดสทิินีี เดมพ์์ซีี/นาวิิกโยธิินสหรััฐฯ
พื้้ �นที่่�รบที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะ นายวอร์์ ดเขีียน
ว่่า นอกเหนืือจากอาวุุธน้ำำ ��หนัักเบาเพื่่�อความ
คล่่องตััวที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นแล้้ ว กองกำำ�ลังั จะต้้ องมีี
ระบบการบััญชาการ ระบบการควบคุุมและ
การสื่่�อสารที่่�ยากต่่อการสกััดกั้้�น เซ็็นเซอร์์ และ
กล้้ องวงจรปิิ ด รวมทั้้�งเครื่่�องมืือการพิิมพ์์สาม
มิิติิและการสร้้างภาพจำำ�ลอง ด้้ วยมหานคร
จำำ�นวนมากที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในเขตชายฝั่่�ง ขีีดความ
สามารถแบบสะเทิินน้ำำ ��สะเทิินบกจะมีีความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อความสำำ�เร็็จทางทหารเช่่นกััน
นายวอร์์ ดยัังระบุุในบทความประจำำ�
พ.ศ. 2558 ว่่า เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ด้้ วยเช่่นกัันที่่�
บริิษััทและผู้้�นำำ�กองพัันจะได้้ รัับการฝึึกอบรม
ให้้ "ตััดสิินใจในชั่่�วพริิบตาในสถานการณ์์ที่่�
คลุุมเครืือ" ในขณะเดีียวกัันก็็สร้้างความสมดุุล
ระหว่่างพลวััตภููมิิภาคและวััฒนธรรมของเมืือง
ในยุุคสารสนเทศ ชััยชนะในสนามรบ
ยัังต้้ องใช้้ กำำ�ลังั รบที่่�สามารถเอาชนะศััตรูู
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ในขอบเขตกระบวนการรัับรู้้� ได้้ ตามรายงานของ พ.อ. ท็็อดด์์ ชมิิดท์์
กองทััพบกสหรััฐฯ "เราต้้ องสามารถรวบรวม ถอดรหััส ประมวลผล
รวมถึึงเข้้ าใจข้้ อมููลและสารสนเทศจำำ�นวนมหาศาลได้้ เร็็วกว่่าศััตรูู"
พ.อ. ชมิิดท์์เขีียนในบทความเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ของสถาบััน
สงครามสมััยใหม่่ที่่�เวสต์์พอยท์์ "ขีีดความสามารถนี้้ �ต้้ องรวมเข้้ ากัับขีีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีีขั้้�นสููง เช่่น การคำำ�นวณที่่�ใช้้ คลาวด์์ หุ่่�น
ยนต์์ ปัั ญญาประดิิษฐ์์ และความเป็็ นจริิงเสมืือนหรืือความเป็็ นจริิงเสริิม
และความสามารถในการสื่่�อสารความรู้้�ที่่�เราได้้ รัับจากข้้ อมููลทั้้ �งภายใน
และภายนอกได้้ เร็็ วกว่่าศััตรููของเรา"
ตััวร้้าย เช่่น กลุ่่�มผู้้�ก่่อการร้้าย กลุ่่�มอาชญากร และขบวนการก่่อ
ความไม่่สงบเป็็ น "มิิติิสำำ�คัญ
ั อีีกมิิติิหนึ่่�งในการทำำ�สงครามในเมืือง" ที่่�
เพิ่่�มเข้้ ามา พล.ท. พรากาช คาทอช ผู้้�เกษีียณอายุุจากกองกำำ�ลังั พิิเศษ
กองทััพบกอิินเดีีย เขีียนไว้้ ในบทความเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2561
ชื่่�อ "การต่่อสู้้�ในเมืือง" ที่่�เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของวารสารอิิ นเดีียนดีีเฟนซ์์
รีีวิิว กองกำำ�ลังั รููปแบบเดิิมจะต้้ องต่่อสู้้�กัับศัตรู
ั ูรููปแบบใหม่่ที่่�มีีอาวุุธเป็็ น
ระเบิิดแสวงเครื่่�อง และสามารถหลบหลีีกการจัับกุมุ โดยการปะปน
เข้้ าไปในประชากรพลเรืือน
จากการสะท้้ อนให้้ เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ ระหว่่าง
การแปรสภาพเป็็ นเมืืองและความมั่่�นคงปลอดภััย พล.ท. คาทอช ตั้้�งข้้ อ
สัังเกตว่่ากองทััพตั้้ �งแต่่ยุโุ รปไปจนถึึงตะวัันออกกลางและอื่่�น ๆ ได้้ สร้้าง
สภาพแวดล้้ อมการฝึึกสัังเคราะห์์ที่่�เลีียนแบบอพาร์์ ตเมนต์์สูงู เสีียดฟ้้า
ร้้านค้้ าและตลาด โรงเรีียน และอาคารสาธารณะอื่่�น ๆ ปฏิิบััติิการทาง
ทหารเหล่่านี้้ �บางส่่วนในภููมิิประเทศที่่�เป็็ นเมืืองหรืือปฏิิบััติิการทางทหาร
ในพื้้ �นที่่�สิ่ง่� ปลููกสร้้าง สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกจะสร้้างด้้ วยระบบส่่วน
จำำ�เพาะที่่�มีีลักั ษณะคล้้ ายกัับเลโก้้ ขนาดใหญ่่ และสามารถกำำ�หนดค่่า
ใหม่่และปรัับแต่่งอย่่างรวดเร็็ว
การวางแผนทางทหารที่่�ซับซ้
ั ้ อนยิ่่�งขึ้้ �นสำำ�หรัับความขััดแย้้ งในเมืือง
คืือบทบาทของเมืืองในฐานะ "ศููนย์์กลางของแรงโน้้ มถ่่วง" ซึ่่ง� เป็็ นจุุดรวม
ทางการเงิิน การปกครอง อุุตสาหกรรม การสื่่�อสาร และการขนส่่ง
ตามรายงานเรื่่�อง "แนวคิิดสำำ�หรัับปฏิิบััติิการทางทหารในอนาคตเกี่่�ยว
กัับภููมิิประเทศที่่�เป็็ นเมืือง" ประจำำ� พ.ศ. 2540 โดยกองบััญชาการ
พััฒนาการรบนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ กองทััพอาจพบว่่าตนเองดำำ�เนิินปฏิิบััติิ
การรบ ทำำ�หน้้ าที่่�รัักษาสัันติิภาพ และให้้ ความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม
ในละแวกใกล้้ เคีียงที่่�แตกต่่างกัันไปพร้้ อมกััน ซึ่่ง� เป็็ นแนวคิิดทางทหารที่่�
เรีียกว่่า "สงครามสามบล็็อก"
เป็็ นเวลาเกืือบ 25 ปีี หลัังจากรายงานดัังกล่่าว การรัับรองความ
พร้้ อมสำำ�หรัับสงครามในเมืืองยัังคงเป็็ นเป้้าหมายที่่�บรรลุุได้้ ยาก ห้้ อง
ปฏิิบััติิการการทำำ�สงครามนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ ใน พ.ศ. 2562 เริ่่�ม
ขอข้้ อมููลจากบริิษััทกลาโหมและสถาบัันการศึึกษาเพื่่�อการพััฒนา
เทคโนโลยีีอาวุุธและระบบอื่่�น ๆ สำำ�หรัับชุุดการทดลองหลายปีี เพื่่�อ
ขััดเกลาขีีดความสามารถในการต่่อสู้้�ในเมืือง ตามรายงานของเว็็บไซต์์
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สภาพแวดล้้ อมในเมืืองที่่�มีีการต่่ อกรกัันใน
การนำำ�มาปฏิิบัติั จิ ริิง

ในช่่วงปลาย พ.ศ. 2560 บุุคลากรของกองทััพออสเตรเลีียได้้ ร่่วม
มืือกัับนักั วิิจััย นัักวิิทยาศาสตร์์ และนัักเทคโนโลยีีหลายสิิบคนจาก

ออสเตรเลีีย แคนาดา นิิวซีีแลนด์์ สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา
เพื่่�อเข้้ าร่่วมในความท้้ าทายยุุทธศาสตร์์ ด้้านสภาพแวดล้้ อมในเมืืองที่่�
มีีการต่่อกรกััน การประลองความสามารถ 10 วัันนี้้ �เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
โครงการความร่่วมมืือทางเทคนิิคห้้ าประเทศ โดยแสดงสถานการณ์์
สงครามในเมืืองที่่�เกิิดขึ้้ �นในอาคารโรงพยาบาลที่่�ว่า่ งเปล่่าในแอดิิเลด
ประเทศออสเตรเลีีย
ผู้้�เข้้ าร่่วมได้้ ทดสอบเทคโนโลยีียุุคใหม่่ เช่่น เซ็็นเซอร์์ ตรวจจัับอากาศ
และเซ็็นเซอร์์ ภาคพื้้ �นดิินที่่�ผสานกัับระบบเฝ้้าระวัังตามเส้้ นขอบและ
เหนืือศีีรษะ เพื่่�อระบุุหายานพาหนะและอาคารที่่�ครอบครองโดยศััตรูู
และเพื่่�อตรวจจัับการเคลื่่�อนไหวภายในและรอบอาคาร
"จุุดมุ่่�งหมายของเราคืือการมอบเทคโนโลยีีที่่�เป็็ นประโยชน์์ซึ่่ง� ให้้
ข้้ อมููลที่่�มีีความสามารถสููงและทัันเวลาแก่่บุคุ ลากรทั้้�งชายหญิิงของเรา
ในแนวหน้้ า" ดร. จััสติิน ไฟด็็อค หััวหน้้ ากลุ่่�มการวิิเคราะห์์ขอบเขตของ
มนุุษย์์กับั กลุ่่�มวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีกลาโหม ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย กล่่าวในพ็็อดคาสต์์ประจำำ� พ.ศ. 2561
เกี่่�ยวกัับการฝึึกดัังกล่่าว "พวกเขาจะต้้ องมั่่�นใจว่่าตนเองรู้้�ว่า่ ต้้ องเผชิิญ
หน้้ ากัับอะไรเมื่่�อเท้้ าแตะถนนหรืือก้้ าวเท้้ าเข้้ าห้้ องในสภาพแวดล้้ อมใน
เมืืองที่่�มีีการต่่อกรกััน"
สองปีี หลัังจากการจััดงานครั้้�งแรก ความท้้ าทายยุุทธศาสตร์์ ด้้าน
สภาพแวดล้้ อมในเมืืองที่่�มีีการต่่อกรกัันประจำำ�ปีี ได้้ ย้้ายไปยัังนิิวยอร์์ ก
ซึ่่ง� เป็็ นมหานครที่่�มีีผู้้�อยู่่�อาศััย 8.5 ล้้ านคนในฐานะมหานครขนาด
ใหญ่่ วิิศวกรและนัักวิิทยาศาสตร์์ กว่่า 150 คนจากประเทศสมาชิิก
ทั้้�งห้้ าเข้้ ามาอยู่่�ในเมืืองนี้้ �เป็็ นเวลาสองสััปดาห์์เพื่่�อดำำ�เนิินการทดสอบ
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
แมนฮััตตันั ตอนล่่างทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นสถานที่่�ทดลองที่่�อึึกทึึก วุ่่�นวาย
และเต็็มไปด้้ วยผู้้�คนสำำ�หรัับการต่่อสู้้�ในเมืือง โดยนำำ�เสนอ "หุุบเขา
ในเมืืองที่่�เกิิดจากตึึกระฟ้้า ทางเดิินในสถานีีรถไฟใต้้ ดิินที่่�ยาว แคบ
และบางครั้้�งก็็มืืดมิิด ดาดฟ้้า และพื้้ �นที่่�ภายในที่่�เสมืือนถ้ำำ ��" อ้้ างอิิง
จากบทความเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 เกี่่�ยวกัับความท้้ าทาย
ยุุทธศาสตร์์ ด้้านสภาพแวดล้้ อมในเมืืองที่่�มีีการต่่อกรกัันที่่�เผยแพร่่ใน
เว็็บไซต์์ของกองทััพบกสหรััฐฯ
โครงการทั้้�ง 40 โครงการที่่�ผ่า่ นการทดสอบมุ่่�งเน้้ นที่่�การวิิเคราะห์์
การป้้องกัันกำำ�ลังั พล การลาดตระเวนและการเฝ้้าระวััง การบััญชาการ
และการควบคุุม รวมทั้้�งระบบอากาศยานไร้้คนขัับ ในการทดลองหนึ่่�ง
วิิศวกรจากออสเตรเลีียและสหรััฐฯ ได้้ ร่่วมมืือกัันพััฒนาแพลตฟอร์์ มหุ่่�น
ยนต์์ที่่�สามารถนำำ�ทางและทำำ�แผนที่่�พื้้ �นที่่�ได้้ ด้้วยตนเอง หรืือนำำ�ทางโดย
การเคลื่่�อนไหวของมืือและร่่างกายของทหาร ความเป็็ นจริิงเสริิมช่่วยให้้
มนุุษย์์ผู้้�ปฏิิบััติิงานมองเห็็นสิ่่ง� ที่่�หุ่่�นยนต์์เห็็น
"วััตถุปุ ระสงค์์สูงู สุุดของความท้้ าทายยุุทธศาสตร์์ ด้้านสภาพ
แวดล้้ อมในเมืืองที่่�มีีการต่่อกรกัันคืือ การได้้ มาซึ่่ง� ข้้ อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับ
ลัักษณะความท้้ าทายในเมืืองที่่�ดีียิ่่�งขึ้้ �น และเพิ่่�มความเข้้ าใจของเรา
เกี่่�ยวกัับข้้อจำำ�กัดั ของเทคโนโลยีีที่่�สนัับสนุุนแนวคิิดเชิิงปฏิิบััติิการ" นาง
แมรี่่� เจ. มิิลเลอร์์ รองผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายวิิจััยและวิิศวกรรมกลาโหม
สำำ�หรัับการวิิจััยและเทคโนโลยีี กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ กล่่าวใน
บทความประจำำ� พ.ศ. 2562 "ที่่�สุดุ แล้้ ว เราจะใช้้ ข้้อมููลนี้้ �เพื่่�อสร้้างขีีด
ความสามารถที่่�เพิ่่�มโอกาสสำำ�เร็็ จให้้ ภารกิิจ พร้้ อมกัับลดความเสี่่�ยงที่่�มีี
ต่่อกำำ�ลังั ทหารของเราในปฏิิบััติิการในเมืือง" นางมิิลเลอร์์ กล่่าว o
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ยุุ ค แห่่ ง

ความไม่่แน่่นอน
� ่ างรวดเร็็ว
ภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิกมีีจำ�น
ำ วนผู้้�สููงอายุุเพิ่่ม� ขึ้้นอย่
ต้้ องเผชิิญกัับความท้้ าทายด้้ านการกำำ�กัับดููแลและความมั่่�นคง
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
16
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อัั

ตราการเกิิดของประชากรที่่ล� ดลงและการดููแลสุุขภาพที่่ดีี� ขึ้้ �น
กำำ�ลังั สร้้างปรากฏการณ์์ผู้้�สููงวััยทั่่ว� โลก ที่่กำ� �ลั
ำ งั สร้้างความ
ตึึงเครีียดให้้ โครงการสิิทธิิต่่าง ๆ ชะลอการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
และก่่อให้้ เกิิดคำำ�ถามด้้ านความมั่่�นคง ไม่่มีีที่่ใ� ดจะเกิิดสัังคมผู้้�สููงวััยโดย
เฉีียบพลัันมากไปกว่่าในอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� เป็็ นที่่ตั้้� �งของประเทศที่่มีี� ผู้้�สููงอายุุ
มากที่่สุ� ดุ ในโลกเมื่่อ� คิิดเป็็ นอััตราร้้อยละ นั่่�นคืือประเทศญี่่�ปุ่่� น ซึ่่ง� ประชากร
จำำ�นวนร้้อยละ 28 มีีอายุุ 65 ปีีขึ้้ �นไป นั่่�นหมายความว่่า ในประชากรที่่�
มีีอายุุระหว่่าง 20 ถึึง 64 ปีีทุุกคน จะมีีหนึ่่�งคนที่่มีี� อายุุมากกว่่า 65 ปีี
หรืือมีีประมาณ 35.2 ล้้ านคนที่่มีี� อายุุมากกว่่า 65 ปีีในญี่่�ปุ่่� น
ผู้้�เชี่่ย� วชาญคาดการณ์์ว่า่ ประชากรวััยทำ�ำ งานและทหารในภููมิิภาคนี้้ �
อาจผลาญงบประมาณของรััฐบาลและทำำ�ให้้ กองทััพต้้ องหัันมาใช้้ เทคโนโลยีี
เพื่่อ� ชดเชยกำำ�ลังั พลที่่ล� ดลง สาธารณรััฐประชาชนจีีนเผชิิญการลดลงของ
ประชากรอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่มีี� จำำ�นวนมากที่่สุ� ดุ ในรอบหลายทศวรรษ โดย
จีีนมีีประชากรมากกว่่า 176 ล้้านคนที่่มีี� อายุุ 65 ปีีขึ้้ �นไปหรืือประมาณร้้ อย
ผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุ มชนผู้้�สูู งอายุุที่่ช� านเมืืองปัักกิ่่ง� เข้้าร่่ วมชั้้�นเรีียนเต้้น
ละ 12.6 ของประชากรจีีน แต่่จีีนยัังขยายการเข้้ าถึึงไปในทะเลจีีนใต้้ จััด
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
กำำ�ลังั ทางทหารบนสัันดอนที่่ป� ระเทศเพื่่อ� นบ้้ านต่่างอ้้ างสิิทธิ์์� และได้้ สร้้าง
รัันเวย์์และสิ่่ง� ปลููกสร้้างอาวุุธเพื่่อ� ปกป้้องสัันดอนเหล่่านั้้�น การกระทำำ�ดังั
กล่่าวโดยประเทศที่่กำ� �ลั
ำ งั เผชิิญการลดลงของผลิิตภััณฑ์ม์ วลรวมในประเทศ
• แรงงานที่่�หดตััวลง: นัักวิิจััยของรััฐบาลที่่ส� ถาบัันสัังคมศาสตร์์แห่่ง
ในอนาคตและกองทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญที่่ล้� ้มละลายอาจดููขัดั แย้้ งกััน
ประเทศจีีนคาดการณ์์ว่า่ ประชากรของประเทศจะมีีจำำ�นวนสููงสุุด
“สิ่่ง� ที่่เ� ราเห็็นคืือ หากมีีภััยคุกุ คามที่่รั� บรู้้�
ั ได้้ สูงู พอสมควร แม้้ แต่่ประเทศ
มากกว่่า 1.4 พัันล้้านคนใน พ.ศ. 2572 และจากนั้้�นจะประสบกัับ
ที่่ป� ระชากรมีีอายุุมากขึ้้ �นก็็เต็็มใจที่่จ� ะทำำ�ในสิ่่ง� ที่่จำ� �ำ เป็็ นในการลงทุุนด้้ าน
การลดลงโดย “ไม่่อาจหยุุดได้้ ” ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้ ประชากรลดลงเหลืือ 1.36
กลาโหม” ดร. เจนนิิเฟอร์์ สคููบบา ศาสตราจารย์์ด้้านการศึึกษานานาชาติิ
พัันล้้านคนภายใน พ.ศ. 2593 ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ แรงงานลดลงมากถึึง 200
ของสแตนลีีย์์ เจ. บััคแมน ที่่วิิทย
� าลััยโรดส์์ในเมมฟิิ ส รััฐเทนเนสซีี และนััก
ล้้านคน “ในมุุมมองทางทฤษฎีี การลดลงของประชากรในระยะยาว
วิิจััยระดัับโลก โครงการการเปลี่่ย� นแปลงทางสิ่่ง� แวดล้้อมและความมั่่�นคงที่่�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เมื่่อ� มีีประชากรสููงวััยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง จะทำำ�ให้้ เกิิด
ศููนย์์วิิลสันั ในวอชิิงตััน ดีี.ซีี. กล่่าว
ผลกระทบทางสัังคมและเศรษฐกิิจที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์อย่่างมาก” สถาบััน
ดร. สคููบบากล่่าวกัับ ฟอรััม ว่่า รููปแบบประชากรสููงวััยของอิินโด
สัังคมศาสตร์์แห่่งประเทศจีีนระบุุในรายงานประจำำ� พ.ศ. 2562 คาด
แปซิฟิิ ิ ก แม้้ ว่า่ จะมีีค่่าใช้้ จ่า่ ยสููง แต่่ก็ไ็ ม่่สามารถยัับยั้้ �งการใช้้ จ่า่ ยด้้ าน
ว่่าอิินเดีียจะแซงหน้้ าจีีนในฐานะประเทศที่่มีี� ประชากรมากที่่สุ� ดุ ในโลก
กลาโหม ในความเป็็ นจริิง ผู้้�นำ�ข
ำ องภููมิิภาคดููเหมืือนมีีแนวโน้้ มมากขึ้้ �นที่่จ� ะ
เมื่่อ� การหดตััวของจีีนเริ่่�มขึ้้ �น
ลงทุุนในการปกป้้องทรััพยากรและดิินแดนของตนเมื่่อ� ประชากรสููงวััยขึ้้ �น
“อิินโดแปซิฟิิ ิ กเป็็ นภููมิิภาคที่่มีี� ความตึึงเครีียดจากประเทศที่่มีีอำ
� �ำ นาจการ
• บำำ�เหน็็จบำำ�นาญที่่�หายไป: รายงานเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดย
แข่่งขัันมาก แม้้ ว่า่ ประเทศเหล่่านั้้�นจะประสบภาวะประชากรสููงวััยอย่่าง
สถาบัันวิิจััยเดีียวกัันนี้้ �ระบุุว่า่ กองทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญของจีีนจะหมด
รุุนแรงก็็ตาม ญี่่ปุ่่�� นเป็็ นประเทศที่่มีี� ประชากรอายุุมากที่่สุ� ดุ ในโลกในแง่่ของ
ภายใน พ.ศ. 2578 บำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญกำำ�ลังั กดดัันงบประมาณของ
อายุุเฉลี่่ย� ” ดร. สคููบบากล่่าว
รััฐบาลอยู่่�แล้้วในขณะนี้้ �การจ่่ายบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญมีีมููลค่า่ ถึึง 6.4 แสน
จุุ ดสิ้้� น สุุดของรุ่่� น บูู ม เมอร์์
ล้้านหยวน (ประมาณ 3 ล้้านล้้านบาท) ใน พ.ศ. 2559 ซึ่่ง� เพิ่่ม� ขึ้้ �นร้้อย
ใน พ.ศ 2562 โลกมีีประชากร 703 ล้้านคนที่่มีี� อายุุมากกว่่า 65 ปีี ตาม
ละ 140 จากห้้ าปีีก่่อนหน้้ านี้้ �นัักวิิเคราะห์์เสนอแนะว่่าตััวเลขนี้้ �อาจ
รายงานในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสำำ�นักั งานกิิจการเศรษฐกิิจและ
เพิ่่ม� ขึ้้ �นสููงถึึง 60 ล้้านล้้านหยวน (ประมาณ 285 ล้้านล้้านบาท) ต่่อ
สัังคมแห่่งสหประชาชาติิ เอเชีียตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เป็็ น
ปีีภายใน พ.ศ. 2593 ซึ่่ง� คิิดเป็็ นจำำ�นวนมากกว่่าร้้อยละ 20 ของการ
ที่่มีี� ประชากรในกลุ่่�มอายุุนั้้ �นอาศััยอยู่่�มากที่่สุ� ดุ ในโลก นั่่�นคืือ 261 ล้้านคน
ใช้้ จ่า่ ยของรััฐบาลทั้้�งหมด ตามรายงานเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ใน
รองลงมาคืือยุุโรปและอเมริิกาเหนืือ
นิิตยสารเดอะเนชัันแนลอิินเทอเรสต์์ ความตึึงเครีียดด้้ านงบประมาณ
ในส่่วนดัังกล่่าวของเอเชีีย ซึ่่ง� ประกอบไปด้้ วยประเทศที่่มีี� ประชากรมาก
นี้้ �จะเกิิดขึ้้ �น แม้้ ว่า่ จีีนจะมุ่่�งมั่่�นจำำ�กัดั การจ่่ายบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญและการ
ที่่สุ� ดุ ในโลกอย่่างจีีน จะมีีจำำ�นวนประชากรในวััยอาวุุโสของตนเพิ่่ม� ขึ้้ �นเป็็ น
ดููแลสุุขภาพแล้้วก็็ตาม พลเรืือนจีีนประมาณ 900 ล้้านคน คิิดเป็็ น
573 ล้้านคนภายใน พ.ศ. 2593 รายงานขององค์์การสหประชาชาติิระบุุ
เกืือบสองในสามของประชากรทั้้�งหมด มีีชีีวิิตอยู่่�โดยมีีเครืือข่่ายความ
การเพิ่่ม� ขึ้้ �นนี้้ �จะสอดคล้้องกัับการลดลงของประชากรที่่ม� ากที่่สุ� ดุ ของจีีนใน
ปลอดภััยทางสัังคมเพีียงเล็็กน้้ อย
รอบหลายทศวรรษ ซึ่่ง� จะเป็็ นฉากหน้้ าของความท้้ าทายหลายประการที่่�
รุุนแรงขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ว
• วี่่�แววความไม่่ สงบ: ความไม่่มีีเสถีียรภาพทางการเงิินของระบบ
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อััตราส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ในหลายประเทศ อััตราส่่วนของผู้้�สููงอายุุ ต่่อวััยทำำ�งานจะเพิ่่�มขึ้้�นเกืือบสองเท่่าในช่่ วง 40 ปีี ข้้างหน้้า
100

ผู้้�สููงอายุุ (65+) ต่่อคนวััยทำำ�งาน 100 คน (20 - 64)
สมาชิิ กองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ
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บำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญกำำ�ลังั สร้้างความกัังวลให้้ กับั ประชาชน ตามรายงาน
ของวอยซ์์ออฟอเมริิกาในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 ในเว็็บไซต์์
ไมโครบล็็อกเว่่ยป๋๋อ พนัักงานด้้ านเทคโนโลยีีหนุ่่�มชาวจีีนคนหนึ่่�งบ่่น
ว่่า เวลาทำำ�งานที่่ย� าวนานของเขาไม่่ได้้ รัับประกัันว่่าเขาจะได้้ รัับเช็็ค
ตอนเกษีียณ “เป้้าหมายของการส่่งเสริิมให้้ เราทำำ�งานตามกำำ�หนด
เวลาแบบ 996 (9:00 น. ถึึง 21:00 น. 6 วัันต่่อสััปดาห์์) ก็็เพื่่อ� ให้้
เราทำำ�งานอย่่างเอาเป็็ นเอาตายก่่อนที่่จ� ะเกษีียณ และจะได้้ ช่ว่ ยแก้้ ไข
ปัั ญหาระบบบำำ�นาญของประเทศที่่มีี� เงิินไม่่พอได้้ อย่่างสมบููรณ์์แบบ
เช่่นนั้้�นหรืือ” หนุ่่�มชาวจีีนเขีียน ทหารผ่่านศึึกหลายคนก็็ออกมาแสดง
ความคิิดเห็็นเช่่นกััน กองทััพจีีนได้้ เริ่่�มโครงการเพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
บุุคลากรและปรัับปรุุงเทคโนโลยีี และทหารที่่ป� ลดประจำำ�การหลััง
จากสิ้้ �นสงครามจำำ�นวนมากได้้ ออกมาประท้้ วงเกี่่ย� วกัับการไร้้งานทำำ�
การดููแลสุุขภาพ และสวััสดิิการอื่่น� ๆ ตามท้้ องถนนในช่่วงสองสามปีี
ที่่ผ่� า่ นมา พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ มาตรการที่่เ� ข้้ มงวดเพื่่อ� กำำ�จัดั การ
คััดค้้ านเหล่่านั้้�น ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 ศาลจีีนพิิพากษา
จำำ�คุกุ ประชาชนจำำ�นวน 47 คนสููงสุุดหกปีีจากการมีีส่่วนร่่วมในการ
ประท้้ วงใน พ.ศ. 2561 ซึ่่ง� มีีอดีีตทหารจำำ�นวนนัับร้้อยนายเกี่่ย� วข้้ อง
ด้้ วย ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ความทะเยอทะยานปะทะความจริิ ง

ดัังที่่เ� ห็็นได้้ แต่่ไกล โครงสร้้างพื้้ �นฐานขนาดใหญ่่และโครงการการใช้้ จ่า่ ย
ทางทหารของจีีนแสดงให้้ เห็็นถึึงการวางหลุุมพรางของอำำ�นาจที่่เ� พิ่่ม� สููง
ขึ้้ �น จีีนได้้ ย้ำำ ��ถึึงอำำ�นาจของตนเหนืือพื้้ �นที่่ช� ายขอบภายในประเทศ และ
เพิ่่ม� ความกดดัันทางทหารต่่อประเทศเพื่่อ� นบ้้ าน เช่่น จีีนก่่อการปะทะที่่�
ชายแดนกัับอิินเดีีย จััดกำำ�ลังั ทางทหารบนสัันดอนในทะเลจีีนใต้้ ปราบ
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ปรามเสรีีภาพในการพููดในฮ่่องกง และกดดัันไต้้ หวัันในระหว่่างการเลืือก
ตั้้�งประธานาธิิบดีี ในขณะเดีียวกััน จีีนก็็กำ�ลั
ำ งั ลงทุุนหลายพัันล้้ านดอลลาร์์
ในเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ และได้้ เริ่่�มต้้ นแผนการโครงสร้้างพื้้ �นฐานมููลค่า่ 1
ล้้ านล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 31 ล้้ านล้้ านบาท) ที่่รู้้�จั
� กั กัันในนาม
หนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทาง เพื่่อ� เชื่่อ� มโยงจีีนกัับส่ว่ นอื่่น� ๆ ของโลกผ่่านโครงการ
ทางรถไฟ สนามบิิน ท่่าเรืือ และทางหลวง
ปัั จจัยทุ
ั กุ อย่่างรวมกัันนี้้ �ทำำ�ให้้ มีีนักั ประชากรศาสตร์์และนััก
สัังคมศาสตร์์ตั้้ �งคำำ�ถามว่่าจีีนจะสามารถดำำ�เนิินการใช้้ จ่า่ ยต่่อไปได้้ อย่่างไร
เมื่่อ� ประชากรและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจกำำ�ลังั จะลดลง นัักวิิชาการราย
หนึ่่�งกล่่าวว่่าคำำ�ตอบนั้้�นง่่ายดายมาก นั่่�นคืือดำำ�เนิินการต่่อไปไม่่ได้้
“การคาดการณ์์ถึึงอำำ�นาจของจีีนในอนาคตล้้ วนขึ้้ �นอยู่่�กัับการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจที่่�ทวีีคูณต่
ู อ่ หััวอย่่างรวดเร็็วด้้ วยประชากรจำำ�นวนมหาศาล
ถึึง 1.4 พัันล้้ านคน” นายซััลวาทอร์์ บาบอนส์์ ผู้้�ช่ว่ ยนัักวิิชาการแห่่ง
ศููนย์์การศึึกษาอิิสระในซิิดนีีย์์ ออสเตรเลีีย และรองศาสตราจารย์์ประจำำ�
มหาวิิทยาลััยซิิดนีีย์์กล่่าว “ตอนนี้้ �เมื่่�อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจหยุุดชะงััก
ลง” และจำำ�นวนประชากรคาดว่่าจะลดลง “การคาดการณ์์เหล่่านั้้�นต้้ อง
ได้้ รัับการทบทวนอีีกครั้้�ง” นายบาบอนส์์กล่่าวกัับ ฟอรััม “จีีนจะไม่่กลาย
เป็็ นมหาอำำ�นาจระดัับโลก ดัังเช่่นที่่�รััสเซีียเคยเป็็ นมาก่่อน จีีนจะกลาย
เป็็ น “เพีียงประเทศรายได้้ ปานกลางอีีกประเทศหนึ่่�งที่่�ชะลอตััวบนเส้้ น
ทางการเติิบโต” นายบาบอนส์์กล่่าว
ในบทความเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำำ�หรัับนิิตยสารฟอเรนโพ
ลิิ ซีี นายบาบอนส์์ได้้ แสดงภาพที่่ชั� ดั เจนเกี่่ย� วกัับการคำำ�นวณทางการเงิินที่่�
กำำ�ลังั จะเกิิดขึ้้ �น ข้้ อมููลตัวั เลขของรััฐบาลระบุุว่า่ การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ของจีีนได้้ ชะลอตััวลงจากอััตราเลขสองหลัักในช่่วงต้้ นทศวรรษ 2000
(พ.ศ. 2543 - 2552) เป็็ นร้้อยละ 6.1 ใน พ.ศ. 2562 ตั้้�งแต่่ช่ว่ งก่่อน

การระบาดของไวรััสโคโรนา ความเป็็ นจริิงน่่าจะแย่่กว่่านั้้�น ดัังที่่:� สถาบััน
บรููกกิิงส์์รายงานว่่า ในอดีีตจีีนประเมิินการเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์มวลรวม
ในประเทศไว้้ สูงู เกิินไปประมาณร้้ อยละ 1.7 จุุดในแต่่ละปีี
รายได้้ จากภาษีีของประเทศเติิบโตเพีียงร้้อยละ 3.8 ใน พ.ศ.
2562 เมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 6.2 ใน พ.ศ. 2561 และร้้อยละ 7.4
ใน พ.ศ. 2560 นายบาบอนส์์เขีียน อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ จ่า่ ยของจีีน
เติิบโตขึ้้ �นร้้อยละ 8.1 ใน พ.ศ. 2562 “ตลอดทั้้�งทศวรรษ 2010 (พ.ศ.
2553 - 2562) จีีนใช้้ จ่า่ ยโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงอนาคต อีีกทั้้�งมั่่�นใจว่่าใน
อนาคตจะมีีการเติิบโตทางเศรษฐกิิจมากพอที่่�จะชดเชยการใช้้ จ่า่ ยที่่�
มากเกิินไปในปัั จจุบัุ นั อยู่่�เสมอ โดยมีีเงิินเหลืือใช้้ อีีกเล็็กน้้ อยเพื่่�อมา
หล่่อเลี้้ �ยงวััฏจัักรแห่่งการทุุจริิต” นายบาบอนส์์กล่่าวกัับ ฟอรััม “ตอนนี้้ �
เมื่่�อการจััดเก็็บเงิินภาษีีเกิิดสะดุุด จีีนจึึงต้้ องเผชิิญกัับข้้อจำำ�กัดั ด้้ านงบ
ประมาณที่่�รุุนแรงยิ่่�งขึ้้ �น กำำ�หนดการของหลายโครงการที่่�ล่า่ ช้้ า เรืือรบ
ที่่�ถูกู ยกเลิิก และความต้้ องการให้้ หุ้้� นส่่วนนานาชาติิจ่่ายค่่าใช้้ จ่า่ ยการ
พััฒนาโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�จีีนสนัับสนุุนในจำำ�นวนมากขึ้้ �น ข้้ อเท็็จจริิ ง
ที่่�ว่า่ จีีนต้้ องใช้้ เงิินซื้้ �อมิิตร และตอนนี้้ �จีีนทำำ�เช่่นนั้้�นไม่่ได้้ อีีกต่่อไปแล้้ ว
ทำำ�ให้้ มิิตรเหล่่านั้้�นกำำ�ลังั ทอดทิ้้ �งจีีนไป”

ให้้ มีีการปฏิิบััติิตาม ฝ่่ายปกครองประจำำ�มณฑลจึึงกำำ�หนดให้้ ใช้้ การคุุม
กำำ�เนิิด การทำำ�แท้้ ง และการทำำ�หมัันตามข้้ อบัังคัับ
ด้้ วยประชากรที่่สู� งู วััยขึ้้ �นของจีีนและการเติิบโตของเศรษฐกิิจที่่�
ชะลอตััว ประเทศเพื่่อ� นบ้้ านในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกกำำ�ลังั จัับตาดููว่า่
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจะทำำ�อย่่างไรเพื่่อ� ดำำ�เนิินภารกิิจแสวงหาสถานะ
มหาอำำ�นาจต่่อไปในขณะที่่ส� ถิิติิประชากรกำำ�ลังั สวนทาง “ความอหัังการ
และความไร้้ความสามารถของรััฐบาลเผด็็จการนี้้ � ได้้ ส่ง่ ผลให้้ เกิิดการ
แยกจีีนออกจากประชาคมนานาชาติิที่่ไ� ด้้ รัับการเคารพมากกว่่าสิ่่ง� ที่่�
พัันธมิิตรตะวัันตกทำำ�” นายรอส บัับแบจ นัักวิิชาการอาวุุโสผู้้�พำำ�นักั
ชั่่ว� คราวจากศููนย์์การประเมิินยุุทธศาสตร์์ และงบประมาณในวอชิิงตััน
ดีี.ซีี. และประธานกรรมการของสเตรทิิจิิกฟอรััมในแคนเบอร์์ รา ประเทศ
ออสเตรเลีีย เขีียน ในบทความเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2563 ของหนัังสืือ
พิิมพ์์ดิิออสเตรเลีียน นายบัับแบจกล่่าวเสริิมว่่าประเทศจีีน “พบว่่าตนเอง
มีีมิิตรต่่างชาติิไม่่กี่ป่� ระเทศ ไม่่มีีพันั ธมิิตรที่่ไ� ว้้ ใจได้้ และมีีกลุ่่�มประเทศอิิน
โดแปซิิฟิิกที่่ร่� ่วมมืืออย่่างใกล้้ ชิิดเพื่่อ� ขััดขวางความทะเยอทะยานของตน”
ความจำำ�เป็็ นในการเฝ้้าจัับตาดููประเทศนัักขยายการเติิบโตอย่่างจีีน
จะไม่่ลดละเพีียงเพราะประชากรจีีนสููงวััยขึ้้ �น ดร. สคููบบาชี้้ �ให้้ เห็็นว่่า
จำำ�นวนประชากรในวััยทำำ�งานที่่�สำำ�คัญ
ั นั่่�นคืือช่่วงอายุุ 20 ถึึง 64 ปีี มา
ภาวะแทรกซ้้อนของโควิิด-19
ถึึงจำำ�นวนสููงสุุดแล้้ วในจีีน เยอรมนีี ญี่่�ปุ่่� น รััสเซีีย เกาหลีีใต้้ และสหรััฐฯ
การระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 ทำำ�ให้้ โครงการโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�เป็็ น
“นี่่�เป็็ นสถานการณ์์สำำ�คัญ
ั บางส่่วนจากมุุมมองด้้ านความมั่่�นคงของ
เอกลัักษณ์์ของจีีนบางโครงการต้้ องชะลอตััวลง รวมถึึงระเบีียงเศรษฐกิิจ ชาติิ และประเทศเหล่่านี้้ �กำำ�ลังั ผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงทางสถิิติิประชากรที่่�
ระหว่่างจีีนกัับปากีีสถาน เขตเศรษฐกิิจพิิเศษพระสีีหนุุของกััมพููชา และ คล้้ ายคลึึงกััน ดัังนั้้�น เราจำำ�เป็็ นต้้ องระมััดระวัังที่่�จะไม่่ทึึกทัักว่่าประเทศ
โรงไฟฟ้้าเปย์์ราในตอนใต้้ ของบัังกลาเทศ ตามการวิิเคราะห์์ในเดืือน
เหล่่านี้้ �จะไม่่มีีเป้้าหมายในการแสดงอำำ�นาจหรืือรัักษาความมั่่�นคงของ
สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่่�ตีีพิิมพ์์โดยไฟแนนเชีี ยลเอ็็กซ์์ เพรส หนัังสืือพิิมพ์์ ชายแดนในทัันทีี เพีียงเพราะมีีประชากรที่่�สูงู วััยขึ้้ �น เราแค่่ไม่่คิิดว่่า
ภาษาอัังกฤษในอิินเดีีย
ประเด็็นเหล่่านี้้ �จะหายไปในตอนนี้้ �”
“แม้้ ในช่่วงก่่อนที่่�โควิิด-19 จะทำำ�ลายห่่วงโซ่่อุปุ ทานและทำำ�ให้้ เกิิด
เวีียดนามเป็็ นตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ ชัดั ในกรณีีนี้้ � ประชากรของประเทศ
การห้้ ามการเดิินทางกัับแรงงานจีีน โครงการหนึ่่�งแถบหนึ่่�งเส้้ นทางของ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ คาดว่่าจะมีีจำำ�นวนสููงสุุดถึึง 107.2 ล้้ าน
จีีนหลายโครงการโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในแอฟริิกาก็็กำำ�ลังั อยู่่�ภายใต้้ การ
คน ใน พ.ศ. 2587 ซึ่่ง� เร็็วกว่่าที่่�องค์์การสหประชาชาติิคาดการณ์์ไว้้
ตรวจสอบอย่่างละเอีียด ประเทศในทวีีปแอฟริิกาได้้ เรีียกร้้องเงิินช่่วย
ใน พ.ศ. 2562 ถึึงหนึ่่�งทศวรรษ ตามข้้ อมููลจากการศึึกษาวิิจััยในเดืือน
เหลืือจำำ�นวน 1 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 3.1 ล้้ านล้้ านบาท) กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่่�ตีีพิิมพ์์ในวารสารการแพทย์์เดอะแลนเซ็็ท
และการบรรเทาหนี้้ �สิิน เพื่่�อช่่วยให้้ ประเทศเหล่่านั้้�นรัับมืือกัับผลกระทบ อย่่างไรก็็ตาม เวีียดนามยัังคงใช้้ จ่า่ ยในด้้ านกลาโหมมากขึ้้ �น โดยส่่วน
ที่่�รุุนแรงจากการระบาดใหญ่่ครั้้�งนี้้ �ได้้ ” นายไซด์์ อาลีี นัักวิิเคราะห์์กิิจการ หนึ่่�งเป็็ นผลมาจากการบุุกรุุกของจีีนในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษเวีียดนาม
ระดัับโลก เขีียน
การสำำ�รวจน้ำำ ��มัันของจีีนในน่่านน้ำำ ��ของประเทศ และการจััดกำำ�ลังั ทาง
โครงการโครงสร้้างพื้้ �นฐานจะกลัับมาดำำ�เนิินต่่ออย่่างแน่่นอนเมื่่�อมีี ทหารในหมู่่�เกาะในทะเลจีีนใต้้
การยกเลิิกการปิิ ดเมืือง อย่่างไรก็็ตาม เศรษฐกิิจจีีนที่่�มีีการหดตััวและ
รััฐบาลเวีียดนามชี้้ �ให้้ เห็็นว่่าการใช้้ จ่า่ ยด้้ านกลาโหมของเวีียดนาม
ชะลอตััวลงจากการเปลี่่�ยนแปลงทางประชากรมีีแนวโน้้ มที่่�จะทำำ�ให้้
จะเพิ่่�มขึ้้ �นจาก 5.5 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.7 แสนล้้ าน
รััฐบาลจีีน “ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการบรรเทาผลกระทบทางการเงิินจาก
บาท) ใน พ.ศ. 2563 เป็็ น 7.9 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
ไวรััสและการแก้้ ไขสงครามการค้้ ากัับสหรััฐอเมริิกา มากกว่่าการเปิิ ดตััว 2.46 แสนล้้ านบาท) ใน พ.ศ. 2567 ทำำ�ให้้ เวีียดนามสามารถซื้้ �อเครื่่�อง
โครงการโครงสร้้างพื้้ �นฐานใหม่่ในต่่างประเทศ” ในขณะที่่�โครงการหนึ่่�ง บิินขัับไล่่และอากาศยานอเนกประสงค์์ รถหุ้้�มเกราะ เรืือ อากาศยาน
แถบหนึ่่�งเส้้ นทางอาจไม่่พักั การดำำ�เนิินงาน “แต่่โครงการเหล่่านั้้�นจะได้้
ลาดตระเวนทางทะเล และอุุปกรณ์์เฝ้้าระวััง
รัับความเดืือดร้้อนจากความล่่าช้้ าอย่่างแน่่นอน” นายอาลีีเขีียน
เมื่่�อการใช้้ จ่า่ ยในด้้ านกลาโหมของภููมิิภาคนี้้ �สููงขึ้้ �น อนาคตของ
รััฐบาลเผด็็จการจีีนก็็ยังั คงเป็็ นคำำ�ถาม พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน “อาจผ่่าน
มรดกของลููกคนเดีียว
มาได้้ แบบทุุลักั ทุุเล อาจปฏิิรููป หรืืออาจล้้ มเหลว” นายบัับแบจเขีียน
แม้้ ว่า่ อััตราการเกิิดในจีีนจะเริ่่�มลดลงก่่อนที่่�จะมีีการใช้้ นโยบายลููกคน
อย่่างไรก็็ตาม ความเป็็ นไปได้้ ที่่�สี่่�ทำำ�ให้้ พันั ธมิิตรอิินโดแปซิิฟิิกและหุ้้�น
เดีียวที่่�ฉาวโฉ่่แล้้ วก็็ตาม แต่่โครงการควบคุุมประชากรของรััฐบาลก็็
ส่่วนยัังคงต้้ องตื่่�นตััวอยู่่� “ยัังมีีความเสี่่�ยงอีีกข้้ อ นั่่�นคืือการที่่�ผู้้�นำำ�อาจหััน
ยัับยั้้ �งการเติิบโตของจีีนอย่่างชััดเจน นโยบายนี้้ �เริ่่�มใช้้ ใน พ.ศ. 2522
หน้้ าไปพึ่่�งวิิธีีการเสี่่�ยงโชคในระดัับนานาชาติิเพื่่�อสร้้างความไขว้้ เขวต่่อ
และยัังไม่่สิ้้ �นสุุดอย่่างเป็็ นทางการจนกระทั่่�ง พ.ศ. 2558 เพื่่�อบัังคัับ
สาธารณะและเสริิมสร้้างความมั่่�นคงของรััฐบาลเผด็็จการ” o
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สตรีี ที่่�สูู ญหาย
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก

ช่่ องว่่ างทางเพศในจีีนเชื่่�อมโยงกัับการค้้ามนุุษย์์ และการล่่ วงละเมิิด

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม | ภาพโดย เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ช่่

องว่่างทางเพศขนาดใหญ่่ในประเทศที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกก่่อ
ให้้ เกิิดความกัังวลด้้ านความปลอดภััยทั่่ว� ทั้้�งภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิก เนื่่�องจากบรรดาผู้้�ชายที่่�สิ้้ �นหวัังใช้้ มาตรการรุุนแรง
เพื่่�อหาเจ้้ าสาวมาสืืบสกุุลของตน บรรดาผู้้�เชี่่�ยวชาญระบุุว่า่
ผู้้�ชายจำำ�นวนมากในสาธารณรััฐประชาชนจีีนจะไม่่มีีวันั ได้้ แต่่งงาน
และอีีกส่่วนหนึ่่�งอาจต้้ องใช้้ ความพยายามอย่่างมากในการหาภรรยา
ความเหลื่่�อมล้ำำ ��ทางเพศนี้้ �มีีบทบาทที่่�ก่่อให้้ เกิิดความผิิดปกติิทาง
สัังคมและทางอาญาจำำ�นวนมาก ตั้้�งแต่่การค้้ าสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงไป
จนถึึงความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางรายได้้ และอาชญากรรมทางเพศ จีีน
มีีประชากรชายมากกว่่าประชากรหญิิงถึึง 34 ล้้ านคน จากจำำ�นวน
ประชากรทั้้�งหมดกว่่า 1.4 พัันล้้ านคน ผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่างระบุุว่า่ ผล
กระทบจากการควบคุุมประชากรที่่�รััฐให้้ การสนัับสนุุน เช่่น นโยบาย
ลููกคนเดีียวที่่�มีีชื่่�อเสีียงของจีีนตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2522 ถึึง พ.ศ. 2558
และความนิิยมทางวััฒนธรรมที่่�ให้้ ผู้้�ชายเป็็ นฝ่่ายสืืบสกุุล มีีส่่วนทำำ�ให้้
เกิิดการค้้ าสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงทั้้�งในประเทศและประเทศเพื่่�อนบ้้ าน
ต่่าง ๆ
องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรที่่�ชื่่�อว่่า ฮิิวแมนไรท์์วอทช์์ เน้้ นย้ำำ ��ถึึง
ปัั ญหาดัังกล่่าวในรายงานเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมุ่่�งเน้้ นที่่�
การค้้ าหญิิงสาวจากพม่่าให้้ กับจีี
ั น ในรััฐคะฉิ่่�นและรััฐฉานทางตอน
เหนืือของพม่่าที่่�มีีพรมแดนติิดกัับจีีน ความขััดแย้้ งที่่�ดำำ�เนิินมาอย่่าง
ยาวนานทำำ�ให้้ ประชากรกว่่า 100,000 คนต้้ องพลััดถิ่่�น ผู้้�ค้้ามนุุษย์์
ใช้้ ประโยชน์์จากบรรยากาศที่่�สับั สนวุ่่�นวายนี้้ �เพื่่�อล่่อลวงสตรีีและเด็็ก
ผู้้�หญิิงที่่�ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง โดยเสนองานให้้ ทำำ�และส่่งไปยัังประเทศ
จีีน
“จากนั้้�น ผู้้�ค้้ามนุุษย์์จะขายสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงให้้ กับั ครอบครััว
ชาวจีีนที่่�ต้้องการหาเจ้้ าสาวให้้ แก่่ลูกู ชายของตนในราคาประมาณ
3,000 ถึึง 13,000 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 93,000 ถึึง
403,000 บาท)” ฮิิวแมนไรท์์วอทช์์รายงาน “เมื่่�อซื้้ �อมาแล้้ ว สตรีี
และเด็็กผู้้�หญิิงมัักจะถููกขัังในห้้ องแล้้ วถููกข่่มขืืนซ้ำำ �� ๆ โดยมีีเป้้าหมาย
ที่่�จะทำำ�ให้้ ตั้้ �งครรภ์์โดยเร็็ ว เพื่่�อที่่�ครอบครััวจะได้้ ทารกไว้้ สืืบสกุุลต่อ่
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ไป” รายงานดัังกล่่าวระบุุว่า่ หลัังจากคลอดบุุตรแล้้ ว เหยื่่�อบางรายได้้
หลบหนีีแต่่ถูกู บัังคัับให้้ ทิ้้ �งลููกไว้้
ฮิิวแมนไรท์์วอทช์์ได้้ เปิิ ดเผยรููปแบบการค้้ ามนุุษย์์ที่่�คล้้ ายคลึึง
กัันจากกััมพููชา เกาหลีีเหนืือ และเวีียดนามไปยัังจีีน องค์์การ
สหประชาชาติิรายงานว่่าภายใน พ.ศ. 2569 จำำ�นวนประชากรของ
จีีนในช่่วงอายุุ 15 ถึึง 29 ปีีจะเป็็ นประชากรชาย 3 คนต่่อประชากร
หญิิง 1 คนในช่่วงอายุุดังั กล่่าว

พื้้�นที่่�ที่� เ่ สีียหายจากสงครามตกเป็็ นเป้้า

ฮิิวแมนไรท์์วอทช์์ได้้ แสดงให้้ เห็็นถึึงภููมิิทัศั น์์ที่่�สิ้้ �นหวัังของพม่่าใน
รายงานที่่�มีีชื่่�อว่่า “มอบลููกให้้ แก่่เราและเราจะปล่่อยคุุณไป” การ
ต่่อสู้้�ระหว่่างกองกำำ�ลังั ของรััฐบาลพม่่าและองค์์การเอกราชคะฉิ่่�น
เริ่่�มต้้ นขึ้้ �นตั้้�งแต่่ประเทศได้้ รัับเอกราชใน พ.ศ. 2491 เมื่่�อสััญญา
การพัักรบเป็็ นเวลา 17 ปีีสิ้้ �นสุุดลงใน พ.ศ. 2554 ก็็ส่ง่ ผลให้้ การ
สู้้�รบทวีีความรุุนแรงขึ้้ �น ทำำ�ให้้ ชาวคะฉิ่่�นกว่่า 100,000 คนและชน
กลุ่่�มน้้ อยอื่่�น ๆ ต้้ องกลายเป็็ นผู้้�พลััดถิ่่�น
ความวุ่่�นวายดัังกล่่าวทำำ�ให้้ ประชาชนจำำ�นวนมากต้้ องดิ้้ �นรนเพื่่�อ
ความอยู่่�รอด และการตััดสิินใจของรััฐบาลพม่่าที่่�จะขััดขวางไม่่ให้้
พื้้ �นที่่�ที่่�ควบคุุมโดยองค์์การเอกราชคะฉิ่่�นได้้ รัับความช่่วยเหลืือด้้ าน
มนุุษยธรรมเป็็ นการเพิ่่�มภาระให้้ แก่่ประเทศ แม้้ ว่า่ การคำำ�นวณ
จำำ�นวนสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงที่่�ถูกู ค้้ ามนุุษย์์ไปยัังประเทศจีีนจะเป็็ น
ไปได้้ ยาก แต่่คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนพม่่ากล่่าวว่่าข้้ อมููลการย้้ าย
ถิ่่�นฐานแสดงให้้ เห็็นว่่าสตรีีกว่่า 226 คนถููกค้้ ามนุุษย์์ไปยัังประเทศ
จีีนใน พ.ศ. 2560 กรมประชาสงเคราะห์์ของพม่่ากล่่าวว่่าหน่่วย
งานของตนให้้ ความช่่วยเหลืือสตรีีที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อการค้้ ามนุุษย์์ซึ่่ง� เดิิน
ทางกลัับจากจีีนในแต่่ละปีี กว่่า 100 ถึึง 200 คน
ตััวเลขเหล่่านี้้ �เป็็ นเพีียงเสี้้ �ยวเดีียวของจำำ�นวนสตรีีทั้้�งหมด
เนื่่�องจากมีีหลายคดีีที่่�ไม่่เคยมีีการรายงาน สตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงที่่�
ถููกค้้ ามนุุษย์์อาจไม่่เคยถููกพบ และอีีกหลาย ๆ คนที่่�หลบหนีีก็็เก็็บ
ประสบการณ์์ของตนไว้้ เป็็ นความลัับ ฮิิวแมนไรท์์วอทช์์รายงาน

นางหวู่่� ธีี ซิิน ถืือภาพถ่่ ายลููกสาววััยรุ่่�น
และเพื่่�อนคนหนึ่่�ง ซึ่่�งเชื่่�อว่่ าถููกขายไป
เป็็นเจ้้าสาววััยเด็็ก นางหวู่่� เที่่�ยวค้้นหาไป
ทั่่�วชายแดนเวีียดนามที่่�ทุุรกัันดารซึ่่�งอยู่่�
ใกล้้กัับจีนี เป็็นเวลาหลายสัั ปดาห์์ หลััง
จากเด็็กหญิิงทั้้�งสองหายตััวไป
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พม่่าไม่่ใช่่ประเทศเดีียวที่่�สตรีีตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง กััมพููชา เกาหลีีเหนืือ
ปากีีสถาน และเวีียดนาม ก็็รายงานว่่ามีีสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงสููญหายไป
ในประเทศจีีนเช่่นกััน ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส เปิิ ดเผยในรายงานเมื่่�อ
เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 ว่่า ปากีีสถานระบุุว่า่ มีีเด็็กผู้้�หญิิงจำำ�นวน
629 คนถููกขายไปเป็็ นภรรยาแก่่กลุ่่�มชายชาวจีีนตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2561
กระทรวงกิิจการภายในของกััมพููชารายงานเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2563 ว่่า สตรีีชาวกััมพููชา 111 คนได้้ เดิินทางกลัับมาจากจีีนใน
พ.ศ. 2562 หลัังจากถููกขายไปเป็็ นเจ้้ าสาว ซึ่่ง� สตรีีเหล่่านั้้�นมัักจะถููก
ล่่อลวงไปที่่�นั่่น� ด้้ วยการกล่่าวอ้้ างที่่�เป็็ นเท็็จ มีีการสััญญาว่่าจะได้้ ทำำ�งาน
ที่่�มีีเงิินเดืือนสููง แต่่ส่ว่ นใหญ่่จะถููกบัังคัับให้้ แต่่งงาน ตามรายงานของฮิิว
แมนไรท์์วอทช์์
พื้้ �นที่่�เสี่่�ยงอีีกแห่่งหนึ่่�งคืือพรมแดนที่่�เป็็ นแนวเทืือกเขาทอดยาว
ระหว่่างเวีียดนามกัับจีีน รายงานของแชนแนลนิิวส์์เอเชีีย หรืือซีีเอ็็น
เอ เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ ภููมิิประเทศเช่่นนี้้ �ทำำ�ให้้ ผู้้�
ค้้ ามนุุษย์์สามารถลัักพาตััวเด็็กผู้้�หญิิงชาวเวีียดนามจากหมู่่�บ้้านและ
พาข้้ ามพรมแดนได้้ ง่า่ ย “ขบวนการค้้ ามนุุษย์์มีีเงิินสะพััดมาก ผู้้�ขาย
สามารถทำำ�เงิินได้้ หลายหมื่่�นดอลลาร์์ จากการค้้ าเด็็กผู้้�หญิิง” นายไมเคิิล
โบรโซสกี้้ � ผู้้�ก่่อตั้้�งมููลนิิธิิเด็็กบลููดราก้้ อนแห่่งกรุุงฮานอย กล่่าวกัับซีีเอ็็นเอ
กระทรวงความมั่่�นคงสาธารณะของเวีียดนามระบุุว่า่ การลัักลอบ
ค้้ ามนุุษย์์ระหว่่าง พ.ศ. 2555 ถึึง พ.ศ. 2560 มีีเหยื่่�อชาวเวีียดนาม
กว่่า 3,000 คน โดยส่่วนใหญ่่เป็็ นสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิง เชื่่�อกัันว่่าคดีีที่่�ไม่่
ได้้ รัับรายงานมีีจำำ�นวนสููงกว่่าตััวเลขนี้้ �เป็็ นอย่่างมาก ตามรายงานของซีี
เอ็็นเอ
วััยรุ่่�นคนหนึ่่�งจากแคว้้ นบััคฮา ประเทศเวีียดนาม กล่่าวกัับสำำ�นักั ข่่าว
ซีีเอ็็นเอว่่า เธอถููกล่่อลวงและขายให้้ ขบวนการค้้ ามนุุษย์์ในจีีน เธอกล่่าว
ว่่าตนเองไม่่ทราบว่่าเกิิดอะไรขึ้้ �น “จนกระทั่่�งฉัันมาถึึงอำำ�เภอหนึ่่�งและ
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เห็็นตััวอัักษรจีีน ตอนนั้้�นเองที่่�ฉันั ตระหนัักว่่าตนเองถููกค้้ ามนุุษย์์ ฉัันรู้้�สึึก
หวาดกลััวมาก”
อย่่างไรก็็ตาม รููปแบบที่่�น่า่ หดหู่่�ใจเช่่นนี้้ � ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากความ
อััปยศที่่�มีีต้้ นตอจากการไม่่มีีภรรยาในจีีน ไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องดำำ�เนิินต่่อไป
อีีกหลายทศวรรษ ทััศนคติิของชาวจีีนต่่อขนาดครอบครััวเปลี่่�ยนไป ดััง
นั้้�นจึึงมีีความเป็็ นไปได้้ ที่่�จะคาดการณ์์ว่า่ ทััศนคติิต่่อการแต่่งงานอาจ
เปลี่่�ยนไปเช่่นกััน ดร. เจนนิิเฟอร์์ สคููบบา ศาสตราจารย์์ด้้านรััฐศาสตร์์
ระหว่่างประเทศของสแตนลีี เจ. บััคแมน แห่่งวิิทยาลััยโรดส์์ ในเมืือง
เมมฟิิ ส รััฐเทนเนสซีี กล่่าวกัับ ฟอรััม
“ฉัันคิิดว่่านัักวิิจััยบางคนคิิดถููกแล้้ วที่่�ชี้้ �ให้้ เห็็นว่่าเรามีีมุุมมองเกี่่�ยว
กัับวัฒ
ั นธรรมที่่�คงที่่�เกิินไป ในการสัันนิิษฐานว่่าความกดดัันทางสัังคม
สำำ�หรัับผู้้�ชายในการหาภรรยาในช่่วงเวลาที่่�ประเทศขาดแคลนสตรีี
จะนำำ�ไปสู่่�ความไม่่มั่่น� คงในครอบครััว แต่่บรรทััดฐานทางสัังคมมีีการ
เปลี่่�ยนแปลง” ดร. สคููบบากล่่าว “มีีความเป็็ นไปได้้ ว่า่ ความหมาย
ของการแต่่งงานในจีีนจะเปลี่่�ยนแปลงไม่่น้้อยไปกว่่าการเปลี่่�ยนแปลง
บรรทััดฐานด้้ านขนาดครอบครััว และเราเห็็นว่่าความนิิยมชมชอบเหล่่า
นั้้�นลดลงอย่่างมากในเวลาเพีียงไม่่กี่่�ทศวรรษ”

เด็็กผู้้�หญิิงที่่�สููญหาย

การเลืือกเพศสามารถวััดได้้ โดยใช้้ อัตั ราส่่วนเพศเมื่่�อแรกเกิิดในช่่วงเวลา
ที่่�กำำ�หนด รายงานขององค์์การสหประชาชาติิระบุุว่า่ อััตราส่่วนเพศปกติิ
ทางชีีวภาพตั้้�งแต่่แรกเกิิดอาจมีีช่่วงอยู่่�ระหว่่างเพศชาย 102 ถึึง 106
คนต่่อเพศหญิิง 100 คน แต่่ในบางภููมิิภาคของโลกมีีอััตราส่่วนเพศ
ชายสููงถึึง 130 คนต่่อเพศหญิิง 100 คน
นางเหลา ธีี มี่่� ซึ่่�งอาศััยอยู่่�ในพื้้น� ที่่�ภููเขาของเวีียดนามที่่�มีพี รมแดนติิดกัับจีนี ถููก
ผู้้�ค้้ ามนุุษย์์ หลอกโดยการรัับปากว่่ าจะหางานให้้เธอทำำ�

ความนิิยมทางวััฒนธรรมที่่�ให้้ ผู้้�ชายเป็็ นฝ่่ายสืืบสกุุลทำำ�ให้้ สัดั ส่่วน
ระหว่่างผู้้�หญิิงกัับผู้้�ชายมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากในระยะยาว
โดยเฉพาะในจีีน ในหลาย ๆ ประเทศ ความไม่่สมดุุลเหล่่านี้้ �ทำำ�ให้้ เกิิด
“การบีีบบัังคัับแต่่งงาน” ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการค้้ ามนุุษย์์และการแต่่งงานในวััย
เด็็ก รายงานดัังกล่่าวระบุุ
การบีีบบัังคัับแต่่งงานดัังกล่่าวเป็็ นลัักษณะของโครงสร้้างทางสัังคม
ขนาดใหญ่่กว่่าที่่�ลดคุุณค่า่ ของสตรีี ดร. สคููบบากล่่าว โดยเสริิมว่่า “ใน
กรณีีนี้้ � สตรีีได้้ รัับการประเมิินค่่าต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์อย่่างชััดเจนเมื่่�อเทีียบกัับ
ผู้้�ชาย เช่่น ครอบครััวยอมยุุติิการตั้้�งครรภ์์ทารกเพศหญิิง เพราะอยากได้้
บุุตรชายมากกว่่า”

โรคระบาดทำำ�ให้้ สถานการณ์์ ย่ำ��ำ แย่่ ลง

การค้้ ามนุุษย์์ไม่่ใช่่เพีียงผลกระทบเดีียวที่่�เกิิดขึ้้ �นจากช่่องว่่างทางเพศ
ในจีีนและภููมิิภาคดัังกล่่าว สถานการณ์์เลวร้้ายและไม่่ปลอดภััยสำำ�หรัับ
สตรีีในกลุ่่�มแรงงานตกอยู่่�ในสภาวะย่ำำ��แย่่ลง จากความไม่่สมดุุลโดย
ทั่่�วไปร่่วมกัับการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
บลููมเบิิร์์ กรายงานว่่า จากความเสีียเปรีียบเหล่่านี้้ �ที่่�มีีอยู่่�แล้้ ว การ
ระบาดของโควิิด-19 และคำำ�สั่่ง� ให้้ ประชาชนพัักอยู่่�กัับบ้้านในหลาย ๆ
ประเทศยิ่่�งทำำ�ให้้ สตรีีได้้ รัับความเสีียหายอย่่างไม่่สมดุุล แรงงานต่่างด้้ าว
จำำ�นวนมากที่่�ถูกู บีีบให้้ ต้้องออกจากเขตเมืืองและกลัับไปอยู่่�ที่่�บ้้านใน
ชนบทล้้ วนแล้้ วแต่่เป็็ นสตรีี ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่มีีบทบาทในงานบริิการที่่�มีี
ความเสี่่�ยง นายแซนเจย์์ มาเธอร์์ นัักเศรษฐศาสตร์์ ร่่วมกัับกลุ่่�มธนาคาร
ออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์กล่่าวว่่า “การปิิ ดเมืืองและมาตรการเว้้ น
ระยะห่่างทางสัังคมมีีแนวโน้้ มที่่�จะส่่งผลกระทบอย่่างใหญ่่หลวงต่่อ
สตรีี” ตามรายงานของบลููมเบิิร์์ ก “ความกัังวลดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้ องกัับผล
กระทบทางเศรษฐกิิจที่่�จะรัับรู้้� ได้้ จากตััวชี้้ �วััดการจ้้ างงานและความเป็็ น
อยู่่�ที่่�ดีีในช่่วงหลายปีีข้้ างหน้้ า”

ชาวจีีนที่่�ถููกใส่่ กุญ
ุ แจมืือปิิดบัังใบหน้้าของตน ขณะเดิินทางมาถึึงศาลปากีีสถานใน
เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่่�อรัับฟัังข้้อกล่่ าวหาที่่�ตนบัังคัับให้้เด็็กผู้้�หญิิงจาก
ปากีีสถานค้้าประเวณีีในจีีน

อัันดัับดังั กล่่าวทำำ�ให้้ ประเทศทั้้�งสี่่�อยู่่�ในกลุ่่�มประเทศแดนสงคราม เช่่น
อััฟกานิิสถานและซีีเรีีย
ประเทศต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��สุดุ นั้้�นไม่่ได้้ รัับความช่่วยเหลืือที่่�
ไม่่ใช่่ด้้านมนุุษยธรรมและความช่่วยเหลืือต่่างชาติิจากสหรััฐอเมริิกา
ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้ องกัับการค้้ า เนื่่�องจากประเทศดัังกล่่าวไม่่สามารถบรรลุุ
มาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ในการกวาดล้้ างการค้้ ามนุุษย์์
แม้้ ว่า่ ทางการจีีนจะดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ค้้ามนุุษย์์ แต่่จีีนก็็ได้้ รัับการ
วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ในรายงานดัังกล่่าวว่่าไม่่ได้้ พยายามยุุติิรููปแบบการ
บัังคัับใช้้ แรงงานที่่�แพร่่กระจายไปทั่่�วและการกัักขัังหมู่่�ชาวอุุยกูร์ู ์ ชาวคา
ซััค และชาวมุุสลิิมอื่่�น ๆ กว่่า 1 ล้้ านคนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตซิินเจีียง
การรัั บผิิดชอบและการป้้องกััน
อิินเดีียยัังคงเป็็ นประเทศในระดัับ 2 ซึ่่ง� หมายความว่่ารััฐบาลอิินเดีีย
เมื่่�อกล่่าวถึึงหนึ่่�งในอาชญากรรมที่่�ร้้ายแรงที่่�สุดุ ต่่อสตรีี นั่่�นคืือการค้้ า
ยัังไม่่สามารถบรรลุุมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ในการกวาดล้้ างการค้้ ามนุุษย์์ แต่่
มนุุษย์์ เป็็ นเวลากว่่า 20 ปีี แล้้ วที่่�กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ ได้้
กำำ�ลังั อยู่่�ในระหว่่างการดำำ�เนิินการปรัับปรุุง รายงานดัังกล่่าวยกย่่องการ
เผยแพร่่รายงานการค้้ ามนุุษย์์ เพื่่�อให้้ เกิิดการประเมิินระดัับโลกและเพื่่�อ ดำำ�เนิินคดีีที่่�ได้้ รัับความสนใจอย่่างมากในอิินเดีียต่่อผู้้�ค้้ามนุุษย์์ที่่�ศูนู ย์์
ให้้ ประเทศต่่าง ๆ รัับผิิดชอบต่่อปัั ญหาดัังกล่่าว ในจดหมายฉบัับหนึ่่�งซึ่่ง� พัักพิิงของรััฐบาลแห่่งหนึ่่�งในรััฐพิิหาร คดีีดัังกล่่าวส่่งผลให้้ มีีผู้้�ต้้องโทษ
กล่่าวถึึงรายงานการค้้ ามนุุษย์์ประจำำ� พ.ศ. 2563 นายไมค์์ ปอมเปโอ ทั้้�งสิ้้ �น 19 คน รวมถึึงเจ้้ าหน้้ าที่่�รััฐ 3 คน อดีีตสมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ ในขณะนั้้�นตั้้�งข้้ อสัังเกต ผู้้�ทรงอิิทธิิพลเป็็ นหนึ่่�งใน 12 คนที่่�ได้้ รัับโทษจำำ�คุกุ ตลอดชีีวิิต
ว่่า ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ทำำ�ให้้ ผู้้�คนเกืือบ 25 ล้้ านคนไม่่ได้้ รัับ “สิิทธิิขั้้�นพื้้ �นฐานที่่�
เมื่่�อกล่่าวถึึงเรื่่�องราวความสำำ�เร็็ จในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
จะมีีเสรีีภาพ โดยบัังคัับให้้ พวกเขาต้้ องใช้้ ชีีวิิตเยี่่�ยงทาส และทำำ�งานหนััก ออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์ ฟิิลิิปปิิ นส์์ สิิงคโปร์์ เกาหลีีใต้้ ไต้้ หวััน และ
เพื่่�อผลกำำ�ไรของผู้้�ที่่�เอารััดเอาเปรีียบ”
สหรััฐฯ ได้้ รัับการจััดอัันดัับอยู่่�ในระดัับ 1 ซึ่่ง� หมายความว่่าประเทศ
นายปอมเปโอเสริิมว่่า รายงานการค้้ ามนุุษย์์ดังั กล่่าวให้้ ข้้อมููลแก่่
เหล่่านี้้ �ทำำ�ได้้ ตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ของพระราชบััญญััติิดังั กล่่าวในการ
รััฐบาลในการดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ค้้ามนุุษย์์ ช่่วยเหลืือเหยื่่�อที่่�บอบช้ำำ ��ทาง
กวาดล้้ างการค้้ ามนุุษย์์
จิิตใจ และป้้องกัันอาชญากรรม สำำ�หรัับจีีนนั้้�น รายงานดัังกล่่าวระบุุว่า่
เจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ ที่่�ต่อ่ สู้้�กัับองค์์กรอาชญากรรมเหล่่านี้้ � ยัังคงมุ่่�งมั่่�น
ยัังคงต้้ องมีีการดำำ�เนิินการอีีกหลายอย่่าง
ที่่�จะช่่วยเหลืือพัันธมิิตรในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกและทั่่�วโลกในการยุุติิ
พระราชบััญญััติิคุ้้� มครองเหยื่่�อการค้้ ามนุุษย์์ ซึ่่ง� ก่่อให้้ เกิิดสำำ�นักั งาน ความรุุนแรงดัังกล่่าว “เมื่่�อผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงกลายเป็็ นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยง
การค้้ ามนุุษย์์และได้้ รัับคำำ�สั่่ง� ให้้ จัดั ทำำ�รายงานประจำำ�ปีี แบ่่งกลุ่่�ม
มากขึ้้ �น เราจึึงยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะแสวงหาเสรีีภาพให้้ แก่่เหยื่่�อจากการค้้ า
ประเทศต่่าง ๆ ออกเป็็ น 3 ระดัับตามความพยายามในการต่่อต้้ าน
มนุุษย์์และความรัับผิิดชอบจากผู้้�ค้้ามนุุษย์์ทุกุ คน” นายจอห์์น คอตตอน
การค้้ ามนุุษย์์ ในรายงานประจำำ� พ.ศ. 2563 จััดให้้ พม่า่ เกาหลีีเหนืือ
ริิชมอนด์์ เอกอััครราชทููตผู้้�แทนพิิเศษสหรััฐฯ ระบุุในรายงานการค้้ า
ปาปัั วนิิวกิินีี และจีีนอยู่่�ในระดัับ 3 ซึ่่ง� ถืือเป็็ นระดัับต่ำำ��สุดุ การจััด
มนุุษย์์ประจำำ� พ.ศ. 2563 o
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พรรค

พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีน
ี
และ

การพลััดถิ่่น
�

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

การปกครองแบบเผด็็จการนอกเขตแดนของรัั ฐบาลจีีน
ดร. ออสการ์์  อััลเมน/สำำ�นักั งานวิิจััยด้้านกลาโหมสวีีเดน

ค

วามวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับอิิทธิิพลระหว่่างประเทศที่่�เพิ่่�มมาก
ขึ้้ �นของจีีนหยั่่�งรากลึึกขึ้้ �นในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่า่ นมา โดยส่่วน
หนึ่่�งของความกัังวลนี้้ �เกี่่�ยวข้้ องกัับความสามารถของจีีน
ในการปลุุกระดมชาวจีีนพลััดถิ่่�นนอกสาธารณรััฐประชาชนจีีน พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนพยายามขยายการปกครองแบบเผด็็จการไปยัังชาวจีีน
พลััดถิ่่�นในต่่างประเทศ เพื่่�อเป็็ นหนทางหนึ่่�งในการสนัับสนุุนนโยบาย
ของจีีนและลดอิิทธิิพลของฝ่่ายตรงข้้ าม ประเด็็นหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ
คำำ�ถามที่่�ว่า่ บุุคคลใดที่่�รััฐภาคีีของจีีนให้้ การยอมรัับว่า่ เป็็ นชาวจีีน และ
เป็็ นเป้้าหมายที่่�ถูกู ต้้ องตามกฎหมายสำำ�หรัับปฏิิบััติิการสร้้างอิิทธิิพล
ของจีีน มีีการใช้้ สมาชิิกของกลุ่่�มผู้้�พลััดถิ่่�นที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์เห็็นว่่า
น่่าเชื่่�อถืือเหล่่านี้้ �ในบางครั้้�ง เพื่่�อสร้้างอิิทธิิพลทางการเมืืองในประเทศ
ที่่�สมาชิิกเหล่่านั้้�นอาศััยอยู่่� ให้้ เอื้้ �อประโยชน์์ต่อ่ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ในทางตรงกัันข้้ าม ฝ่่ายตรงข้้ ามก็็ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงที่่�จะถููกคุุกคาม
หรืือในกรณีีที่่�เลวร้้ายที่่�สุดุ คืือลัักพาตััว กิิจกรรมนอกเขตแดนของจีีน
ส่่งผลกระทบด้้ านความมั่่�นคงหลายประการ รวมถึึงอิิทธิิพลของรััฐจีีน
ต่่อการเมืืองภายในของรััฐต่่างประเทศ ภััยคุกุ คามด้้ านความมั่่�นคง
ต่่อชาวต่่างชาติิเชื้้ �อสายจีีน และการบ่่อนทำำ�ลายหลัักแห่่งสััญชาติิใน
กฎหมายระหว่่างประเทศ
ชาวจีีนพลััดถิ่่�นมีีความหลากหลายและครอบคลุุมไปถึึงพลเมืือง
ของจีีนที่่�อาศััยอยู่่�ในต่่างประเทศ รวมทั้้�งชาวต่่างชาติิที่่�มีีมรดกทาง
วััฒนธรรมของจีีน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมองว่่าผู้้�พลััดถิ่่�นคืือส่่วน
สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาของจีีนและเป็็ นสิ่่ง� ที่่�เรีียกว่่าการฟื้้ น� ฟููครั้้�งยิ่่�งใหญ่่
ของชาติิจีีน ซึ่่ง� เปิิ ดตััวภายใต้้ การนำำ�ของนายสีี จิ้้ �นผิิง เลขาธิิการพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีน ความทะเยอทะยานอย่่างแรงกล้้ าของนายสีีคืือการ
ทำำ�ให้้ จีีนเป็็ นเวทีีศููนย์์กลางทางการเมืืองระดัับโลก
ความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการระดมชาวจีีนในต่่าง
ประเทศเพื่่�อสนัับสนุุนนโยบายของจีีน อีีกทั้้�งเพื่่�อกดดัันและคุุกคามผู้้�
ที่่�คัดั ค้้ านนโยบายดัังกล่่าวทำำ�ให้้ เกิิดการประณามอย่่างเปิิ ดเผยจาก
รััฐบาลต่่างชาติิ เป็็ นที่่�ทราบกัันดีีอยู่่�แล้้ วว่่า ไม่่ใช่่สมาชิิกชาวจีีนพลััดถิ่่�น
ทุุกคนที่่�ชื่่�นชมความพยายามของรััฐบาลจีีนในการรวบรวมผู้้�พลััดถิ่่�นไว้้
ในโครงการฟื้้ น� ฟููเศรษฐกิิจที่่�นำำ�โดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน

นายหลััม หยุุนกีี ผู้้�จำ�ำ หน่่ ายหนัังสืือชาวฮ่่ องกงที่่�กล่่าวว่่ าถููกเจ้้าหน้้าที่่�จีนี กัักขังั เป็็นเวลา
หลายเดืือน ยืืนอยู่่�หน้้าร้้านหนัังสืือของตนในเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2559 ป้้ ายที่่�อยู่่�ด้้าน
หลัังของนายหลััมระบุุคำ�ว่
ำ ่ า "ปล่่ อยตััว" ในภาษาจีีน อีีกทั้้�งมีีชื่่�อและรููปถ่่ ายของผู้้�สื่่� อข่่ าว
อื่่น� ๆ ที่่�ถููกกักขั
ั งั รวมถึึงนายกุ้้�ย หมิินไห่่ ชาวสวีีเดน (ซ้้ าย) ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการสร้้างอิิทธิิพลและ
ควบคุุมชาวจีีนพลััดถิ่่�นในต่่างประเทศ ถืือเป็็ นกิิจกรรมนอกเขตแดนที่่�
ฝ่่าฝืื นกฎหมายระหว่่างประเทศในบางกรณีี เช่่น การลัักพาตััวนายกุ้้�ย
หมิินไห่่ ซึ่่ง� มีีสััญชาติิสวีีเดนในไทย และนายลีี โบ พลเมืืองอัังกฤษ ซึ่่ง�
เป็็ นเพื่่�อนของนายกุ้้�ยในฮ่่องกง รวมถึึงภััยคุกุ คามต่่อชาวอุุยกูร์ู ์ และ
ชาวทิิเบตที่่�ถูกู เนรเทศ การตรวจสอบมุุมมองพื้้ �นฐานของผู้้�นำำ�พรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนเกี่่�ยวกัับชาวจีีนพลััดถิ่่�นถืือว่่าสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง ในการ
ทำำ�ความเข้้ าใจความทะเยอทะยานอัันแรงกล้้ าด้้ านนโยบายต่่างประเทศ
และกิิจกรรมนอกเขตแดนของจีีน
IPD FORUM
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มุุมมองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�มีีต่่อชาวจีีน

จีีนไม่่ยอมรัับการถืือสองสััญชาติิ ดัังนั้้�น ชาวจีีนที่่�ถืือสััญชาติิอื่่�นจึึงไม่่
ถืือว่่าเป็็ นพลเมืืองจีีนอีีกต่่อไป อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�นำำ�จีีนใช้้ ประโยชน์์จาก
หลัักฐานทางชาติิพัันธุ์์�และเชื้้ �อชาติิเมื่่�อกล่่าวถึึงคนจีีน และเน้้ นย้ำำ ��ถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของสายโลหิิตและมรดกทางวััฒนธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง จาก
มุุมมองนี้้ � แนวคิิดเกี่่�ยวกัับชาติิจีีนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนอาจนัับรวม
ชาวต่่างชาติิทั้้�งหมดที่่�มีีมรดกทางวััฒนธรรมของจีีน ไม่่ว่า่ ครอบครััวของ
บุุคคลนั้้�น ๆ จะอาศััยอยู่่�ภายนอกประเทศจีีนมากี่่�ยุคุ สมััยแล้้ วก็็ตาม ใน
การประชุุมมิิตรภาพของสมาคมชาวจีีนในต่่างประเทศครั้้�งที่่� 7 เมื่่�อ
พ.ศ. 2557 นายสีี จิ้้ �นผิิงกล่่าวว่่า “มีีชาวจีีนในต่่างประเทศนัับหมื่่�น
ล้้ านคนทั่่�วโลก และทุุกคนเป็็ นสมาชิิกของครอบครััวชาวจีีน นัับเป็็ น
เวลานานมาแล้้ วที่่�ชาวจีีนในต่่างประเทศรุ่่�นต่่อรุ่่�นได้้ ยึึดถืือประเพณีีอััน
ยิ่่�งใหญ่่ของชาติิจีีนและไม่่ลืืมมาตุุภูมิิู ซึ่่ง� เป็็ นบ้้ านเกิิดเมืืองนอนของ
บรรพบุุรุุษ อีีกทั้้�งเลืือดชาวจีีนที่่�ไหลเวีียนอยู่่�ในร่่างกายของตน”

นางเกลดี้้�ส์์ ลิิว สมาชิิกสภานิิติบัิ ัญญััติเิ ชื้้�อสายจีีนคนแรกที่่�ได้้รัับเลืือกเป็็นสมาชิิกรััฐสภา
ออสเตรเลีีย กล่่ าวถึึงสภาผู้้�แทนราษฎรในนครแคนเบอร์์ รา ประเทศออสเตรเลีีย เมื่่�อ
เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางลิิวถููกวิิพากษ์์ วิจิ ารณ์์ ว่่ามีีความสัั มพัันธ์์ กับั เครืือข่่ าย
อิิทธิิพลของจีีนในต่่ างประเทศ ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

มุุมมองนี้้ �บดบัังความแตกต่่างระหว่่างชาวจีีนในต่่างประเทศ (หวา
เฉีี ยว) และชาวต่่างชาติิที่่�มีีมรดกทางวััฒนธรรมจีีน (หวาเหริิ น) ตามที่่�
ระบุุไว้้ ภายใต้้ กฎหมายจีีน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนคาดหวัังว่่าชาวจีีนใน
ต่่างประเทศจะมีีความรัักชาติิและจงรัักภัักดีีต่่อสิ่่ง� ที่่�จีีนพิิจารณาว่่าเป็็ น
บ้้ านเกิิดเมืืองนอนของบรรพบุุรุุษของตน
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเปิิ ดโอกาสให้้ มีีพื้้ �นที่่�เพีียงเล็็กน้้ อยสำำ�หรัับ
การต่่อต้้ านพรรค เช่่นเดีียวกัับประเทศระบอบเผด็็จการอื่่�น ๆ ซึ่่ง� หมาย
ถึึงการจำำ�กัดั มุุมมองในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�ขัดั แย้้ งต่่อกระบวนการของ
ทางการ การไม่่ยอมรัับเช่่นนี้้ �ยัังขยายไปสู่่�ความขััดแย้้ งจากชาวจีีนพลััด
ถิ่่�นทั่่�วโลก ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่อาจไม่่สนัับสนุุนพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน จากมุุม
มองของรััฐบาลจีีน การสนัับสนุุนจีีนมีีค่่าเทีียบเท่่าการสนัับสนุุนพรรคฯ
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และการสนัับสนุุนพรรคฯ ก็็เปรีียบได้้ กับั การสนัับสนุุนจีีนเช่่นกััน แม้้ ว่า่
การผสมผสานระหว่่างลััทธิิชาติินิิยมและระบอบเผด็็จการจะไม่่ได้้ มีี
เฉพาะที่่�จีีน แต่่อิิทธิิพลระดัับโลกของจีีน จำำ�นวนชาวจีีนพลััดถิ่่�นทั่่�วโลก
และระดัับการจััดการเครื่่�องมืือโฆษณาชวนเชื่่�อของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนที่่�มีีต่อ่ ชาวจีีนในต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ กรณีีของจีีนมีีลัักษณะเฉพาะ

ความสััมพัันธ์์ของผู้้�พลััดถิ่่�นภายใต้้ยุุคของนายสีี

ภายใต้้ การปกครองของนายสีี จีีนได้้ ดำ�ำ เนิินนโยบายต่่างประเทศที่่�
แข็็งกร้้าวมากขึ้้ �น ชาวจีีนพลััดถิ่่น� ได้้ รัับการประกาศว่่าเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของ
กระบวนการฟื้้ น� ฟููชาติิจีีน งานกิิจการชาวจีีนในต่่างประเทศซึ่่ง� นำำ�โดยกรม
งานแนวร่่วม ได้้ เพิ่่ม� ความพยายามอย่่างมากในการระดมชาวจีีนพลััดถิ่่น�
ตามเหตุุผลของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงสััญชาติิ
การใช้้ สมาชิิกของกลุ่่�มผู้้�พลััดถิ่่น� ที่่พ� รรคฯ เห็็นว่่ามีีน่่าเชื่่อ� ถืือในบาง
ครั้้�ง เพื่่อ� สร้้างอิิทธิิพลทางการเมืืองในประเทศที่่ส� มาชิิกเหล่่านั้้�นอาศััยอยู่่�
ให้้ เอื้้ �อประโยชน์์ต่อ่ ชาติิจีีน นัักแสดงชาวจีีนซึ่่ง� มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้ องกัับพรรค
คอมมิิวนิิสต์์จีีนในระดัับต่า่ ง ๆ มีีบทบาทในการสร้้างอิิทธิิพลต่่อการเมืือง
ในประเทศประชาธิิปไตยตะวัันตก เช่่น ออสเตรเลีีย ในมาเลเซีีย ประเทศ
ที่่ช� าวจีีนพลััดถิ่่น� ถืือเป็็ นส่่วนใหญ่่ของจำำ�นวนประชากร เอกอััครราชทููตจีีน
ถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์หลายครั้้�งว่่าแทรกแซงกิิจการภายในของมาเลเซีียผ่่าน
แถลงการณ์์ของตนเพื่่อ� สนัับสนุุนชุุมชนชาวจีีน ในการเลืือกตั้้�งทั่่�วไป พ.ศ.
2561 เอกอััครราชทููตจีีนสนัับสนุุนการลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งของนายก
สมาคมชาวจีีนแห่่งมาเลเซีียอย่่างเปิิดเผย
ในทางตรงกัันข้้ าม สมาชิิกชาวจีีนพลััดถิ่่�นที่่�พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
มองว่่าเป็็ นฝ่่ายตรงข้้ ามมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกคุุกคาม กรณีีของนายกุ้้�ย
หมิินไห่่ พลเมืืองสวีีเดน เป็็ นตััวอย่่างหนึ่่�งของรููปแบบการกระทำำ�นอก
เขตแดนโดยรััฐบาลจีีน ซึ่่ง� ละเมิิดกฎหมายระหว่่างประเทศอย่่างชััดเจน
นายกุ้้�ย เจ้้ าของบริิษััทแห่่งหนึ่่�งในฮ่่องกงซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์หนัังสืือวิิพากษ์์
วิิจารณ์์ผู้้�นำำ�การเมืืองของจีีน ถููกลัักพาตััวในประเทศไทยเมื่่�อ พ.ศ.
2558 และปรากฏตััวในอีีก 3 เดืือนถััดมาโดยถููกบัังคัับให้้ สารภาพ
ผิิดทางโทรทััศน์์ของรััฐบาลจีีน ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ศาล
จีีนตััดสิินจำำ�คุกุ นายกุ้้�ยทั้้�งสิ้้ �น 10 ปีี ในข้้ อหา “ให้้ ข้้อมููลข่า่ วกรองอย่่าง
ผิิดกฎหมาย” แก่่รััฐบาลต่่างประเทศ ก่่อนที่่�จะมีีคำำ�พิิพากษาดัังกล่่าว
ทางการจีีนอ้้ างว่่านายกุ้้�ยได้้ รัับสัญ
ั ชาติิจีีนคืืนแล้้ ว ตามกฎหมายจีีน
นายกุ้้�ยไม่่ใช่่พลเมืืองสวีีเดนอีีกต่่อไป ในทำำ�นองเดีียวกััน ตั้้�งแต่่ พ.ศ.
2559 เป็็ นต้้ นมา จีีนได้้ บรรลุุการร้้องขอให้้ มีีการส่่งผู้้�ร้้ายข้้ ามแดนชาว
ไต้้ หวัันซึ่่ง� ต้้ องสงสััยว่า่ กระทำำ�การฉ้้ อโกงในประเทศต่่าง ๆ เช่่น เคนยา
กััมพููชา และสเปน การส่่งผู้้�ร้้ายข้้ ามแดนถืือเป็็ นการหยุุดยั้้�งแนวทาง
ปฏิิบััติิก่่อนหน้้ านี้้ � ที่่�อนุุญาตให้้ ส่ง่ ตััวชาวไต้้ หวัันซึ่่ง� ถููกตััดสิินว่่ามีีความ
ผิิดฐานก่่ออาชญากรรมในต่่างประเทศไปยัังไต้้ หวัันได้้ การปฏิิบััติิเช่่น
นี้้ �ก่่อให้้ เกิิดการประณามอย่่างรุุนแรงจากรััฐบาลไต้้ หวััน ซึ่่ง� มองว่่าการ
ปฏิิบััติิดังั กล่่าวเป็็ นการลัักพาตััวนอกกระบวนการยุุติิธรรม

ผลกระทบด้้านความมั่่�นคง

กิิจกรรมนอกเขตแดนที่่�มุ่่�งเป้้าไปยัังชาวจีีนพลััดถิ่่�นอาจส่่งผลกระทบ
ด้้ านความมั่่�นคงในหลาย ๆ ด้้ าน ประการแรกคืือ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
อาจสร้้างอิิทธิิพลต่่อการเมืืองภายในและผู้้�กำำ�หนดนโยบายในประเทศ
อื่่�น ๆ ผ่่านการชัักจููงชาวจีีนพลััดถิ่่�นที่่�อาศััยอยู่่�ในต่่างประเทศ ชาวจีีน

การปฏิิเสธที่่จ� ะยอมรัั บการบอกเล่่ าเรื่�่ องราว
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี ในฐานะตััวแทน
ของชาวจีีนทั้้�งหมดโดยประชาคมโลกถืือว่่ า
เป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญ ในทางตรงกัันข้้าม รัั ฐต่่ าง ๆ
ควรชี้้�แจงให้้ ชััดเจนว่่ าความพยายามของจีีน
ในการใช้้ ประโยชน์์ และกดดัันชาวจีีนพลััด
� ะนำำ�ไปสู่่�ความไม่่ ไว้้ วางใจที่่เ� พิ่่ม� มากขึ้้น�
ถิ่่นจ
ต่่ อรััฐบาลจีีน

ผู้้�ประท้้วงคนหนึ่่�งต่่ อต้้านกฎหมายส่่ งผู้้�ร้้ ายข้้ามแดนของฮ่่ องกงที่่�มีกี ารเสนอ ในกรุุง
ไทเปของไต้้หวััน เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2562 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ในต่่างประเทศบางรายเป็็ นผู้้�กำำ�หนดนโยบายเอง ในขณะที่่�บางรายมีี
อิิทธิิพลเหนืือผู้้�กำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คัญ
ั เหล่่านั้้�น ในกรณีีที่่�ผลประโยชน์์
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ขัดั แย้้ งกัับผลประโยชน์์ของประเทศที่่�ผู้้�พลััดถิ่่�น
ชาวจีีนอาศััยอยู่่� ผู้้�กำำ�หนดนโยบายดัังกล่่าวอาจบ่่อนทำำ�ลายความมั่่�นคง
แห่่งชาติิของประเทศนั้้�น ๆ
ประการที่่�สองคืือ เนื่่�องจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนมุ่่�งเป้้าไปที่่�ชาว
จีีนพลััดถิ่่�นโดยเฉพาะสำำ�หรัับปฏิิบััติิการแผ่่ขยายอิิทธิิพล รััฐต่่าง ๆ ไม่่
สามารถรัับประกัันได้้ ว่า่ พลเมืืองจีีนจะปลอดภััยจากการตกเป็็ นเป้้าของ
การกระทำำ�ที่่�บีีบบัังคัับโดยพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน เช่่น การเฝ้้าระวัังและ
ภััยคุกุ คาม บุุคคลเหล่่านี้้ �ไม่่สามารถวางใจได้้ ว่า่ การเป็็ นพลเมืืองของ
พวกเขาจะทำำ�ให้้ ตนเองได้้ รัับการคุ้้�มครองเช่่นเดีียวกัับพลเมืืองอื่่�น ๆ
ของรััฐเดีียวกััน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ แสดงให้้ เห็็นว่่าพรรคฯ มีีขีีด
ความสามารถและเจตจำำ�นงที่่�จะลงโทษพลเมืืองต่่างชาติิที่่�มีีมรดกทาง
วััฒนธรรมของจีีนซึ่่ง� อาศััยอยู่่�นอกเขตแดนจีีน
ประการที่่�สามคืือ ผู้้�ที่่�มีีเชื้้ �อสายจีีนอาจตกเป็็ นเหยื่่�อของความรู้้�สึึก
ต่่อต้้ านจีีนในสัังคม นโยบายของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการสร้้าง
อิิทธิิพลต่่อชาวจีีนในต่่างประเทศ เสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้ เกิิดความสงสััยต่อ่
ชาวจีีนที่่�อาศััยอยู่่�ในต่่างประเทศเพิ่่�มมากขึ้้ �น ไม่่ว่า่ พวกเขาจะสนัับสนุุน
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนหรืือไม่่ก็็ตาม ความรู้้�สึึกต่่อต้้ านจีีนและคติินิิยม
เชื้้ �อชาติิถืือเป็็ นภััยคุกุ คามด้้ านความมั่่�นคงต่่อสมาชิิกชาวจีีนพลััดถิ่่�น
และส่่งผลกระทบทางสัังคมในด้้ านลบ ประวััติิศาสตร์์ ที่่�ผ่า่ นมาไม่่นาน
นี้้ �แสดงให้้ เห็็นว่่าเหตุุการณ์์นี้้ �อาจกลายเป็็ นความรุุนแรงถึึงชีีวิิตได้้ โดย

เฉพาะอย่่างยิ่่�งในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ประการที่่�สี่่�คืือ การกระทำำ�นอกเขตแดนของรััฐบาลจีีนที่่�ฝ่่าฝืื น
กฎหมายระหว่่างประเทศ ก่่อให้้ เกิิดคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความมุ่่�งมั่่�นต่่อกฎ
ระเบีียบและบรรทััดฐานสากลของรััฐบาลจีีน เมื่่�อชาติิพัันธุ์์�และมรดก
ทางวััฒนธรรมได้้ รัับอนุุญาตให้้ แทนที่่�หลัักการการเป็็ นพลเมืืองตาม
ความเป็็ นพลเมืืองที่่�เห็็นชอบด้้ วยกฎหมาย กิิจกรรมนอกอาณาเขตของ
จีีนจึึงเป็็ นเหตุุคุกุ คามที่่�จะบ่่อนทำำ�ลายกฎหมายระหว่่างประเทศ
ประการที่่�ห้้าคืือ การที่่�ตำำ�รวจจีีนลัักพาตััวนายลีี โบ ซึ่่ง� เป็็ นพลเมืือง
อัังกฤษและผู้้�จำำ�หน่่ายหนัังสืือในฮ่่องกงเมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2558
และการส่่งพลเมืืองไต้้ หวัันจากประเทศที่่�สามในฐานะผู้้�ร้้ายข้้ ามแดน
แสดงให้้ เห็็นว่่ารััฐบาลจีีนขาดความเคารพต่่อเอกราชทางตุุลาการของ
ฮ่่องกงและไต้้ หวััน กิิจกรรมดัังกล่่าวเป็็ นสิ่่ง� ที่่�แสดงให้้ เห็็นถึึงจุุดมุ่่�งหมาย
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในการเพิ่่�มการควบคุุมเขตแดนเหล่่านี้้ �

มาตรการตอบโต้้

การปฏิิเสธที่่�จะยอมรัับการบอกเล่่าเรื่่�องราวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใน
ฐานะตััวแทนของชาวจีีนทั้้�งหมดโดยประชาคมโลกถืือว่่าเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
ในทางตรงกัันข้้ าม รััฐต่่าง ๆ ควรชี้้ �แจงให้้ ชัดั เจนว่่าความพยายามของ
จีีนในการใช้้ ประโยชน์์และกดดัันชาวจีีนพลััดถิ่่�นจะนำำ�ไปสู่่�ความไม่่ไว้้
วางใจที่่�เพิ่่�มมากขึ้้ �นต่่อรััฐบาลจีีน
การตรวจสอบและการวางแผนอย่่างรอบคอบเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกัับชาวจีีนพลััดถิ่่�น รวมถึึงกิิจกรรมของกรม
งานแนวร่่วมในต่่างประเทศ ถืือเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั เมื่่�อการวางแผนดัังกล่่าว
เสร็็จสิ้้ �นแล้้ ว ควรมีีการให้้ ความสนใจเป็็ นพิิเศษเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเกิิด
ความสงสััยที่่�มากขึ้้ �นต่่อชาวจีีนพลััดถิ่่�นส่่วนใหญ่่ที่่�ไม่่ได้้ ทำำ�งานให้้ แก่่
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ประเทศต่่าง ๆ ที่่ไ� ด้้ รับผล
ั กระทบจากกิิจกรรมนอกเขตแดนของจีีน เช่่น
สวีีเดนจะแบ่่งปัั นประสบการณ์์และประสานการดำำ�เนิินงานกัับประเทศอื่่น� ๆ
ได้้ เป็็ นอย่่างดีี ในการจััดการกัับกิิจกรรมนอกเขตแดนของจีีน สหภาพ
ยุุโรปควรประสานงานนโยบายของตนกัับประเทศสมาชิิกต่่าง o

บทความนี้้ �อ้้ างอิิงจากรายงานการวิิจััยล่า่ สุุดของผู้้�เขีียนซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์โดยสถาบัันวิิจััยด้้านกลาโหมสวีีเดน
สามารถดููได้้ ที่่� https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4933--SE.
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พลัังงาน
ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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IPD FORUM

พลัังงานหมุนุ เวีียน
เปิิดโอกาส ให้้ ภููมิิภาค
เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความ
มั่่�นคงทางพลัังงาน

ก

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ารเติิบโตทางเศรษฐกิิจและจำำ�นวนประชากรอย่่าง
รวดเร็็วที่่�ยังั คงดำำ�เนิินต่่อไปในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
ทำำ�ให้้ ความต้้ องการด้้ านพลัังงานเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ว
กว่่าภููมิิภาคอื่่�น ๆ ในโลก ด้้ วยความต้้ องการพลัังงานที่่�คาดว่่าจะ
เติิบโตมากกว่่าร้้อยละ 60 ภายใน พ.ศ. 2583 ความมั่่�นคงด้้ าน
พลัังงานจะเป็็ นความท้้ าทายอัันดัับต้้ น ๆ ในอีีกหลายทศวรรษข้้ าง
หน้้ า ตามการคาดการณ์์ขององค์์การพลัังงานระหว่่างประเทศ
ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกกำำ�ลังั เปลี่่�ยนแปลง
ระบบพลัังงานของตนเพื่่�อตอบสนองความต้้ องการที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นภายใน
ภููมิิภาคนี้้ � คณะกรรมาธิิการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งสหประชาชาติิ
สำำ�หรัับเอเชีียและแปซิิฟิิกรายงานว่่า ประเทศเหล่่านั้้�นพยายาม
ที่่�จะบรรลุุความมั่่�นคงด้้ านพลัังงานและปกป้้องเศรษฐกิิจจาก
ความผัันผวนของราคาและความไม่่แน่่นอนของตลาด อีีกทั้้�งลด
การพึ่่�งพาพลัังงานนำำ�เข้้ า ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ประเทศในภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิกยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดหาการเข้้ าถึึงพลัังงานให้้ แก่่ประชากรกว่่า
420 ล้้ านคนที่่�ขาดแคลนพลัังงานและประชากรอีีก 2.1 พัันล้้ าน
คนที่่�พึ่่ง� พาพลัังงานชีีวมวลแบบดั้้�งเดิิมสำำ�หรัับการประกอบอาหาร
และการทำำ�ความร้้อน ตามที่่�ระบุุในรายงานประจำำ� พ.ศ. 2560
รายงานของคณะกรรมาธิิการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่ง
สหประชาชาติิสำำ�หรัับเอเชีียและแปซิิฟิิกระบุุว่า่ การเปลี่่�ยนไปใช้้
ทรััพยากรพลัังงานที่่�มีีคาร์์ บอนต่ำำ��และการมีีความหลากหลาย
ของพลัังงานผสม จะช่่วยเพิ่่�มความมั่่�นคงด้้ านพลัังงาน ลดผลกระ
ทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้ อมโดยเฉพาะมลพิิษทางอากาศ และสร้้างความ
มั่่�นใจในการเข้้ าถึึงพลัังงานที่่�ราคาประหยััด เชื่่�อถืือได้้ ยั่่�งยืืน และ
ทัันสมััยสำำ�หรัับทุกุ คน “การรัับมืือกัับความท้้ าทายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับ
พลัังงานหลายประการเหล่่านี้้ �จำำ�เป็็ นต้้ องมีีการเปลี่่�ยนผ่่านด้้ วยวิิธีี
การผลิิต ส่่งต่่อ และบริิโภคพลัังงาน” รายงานดัังกล่่าวระบุุ “แม้้ ว่า่
ภาคพลัังงานในหลาย ๆ ประเทศกำำ�ลังั ปฏิิรููปอย่่างช้้ า ๆ แต่่การ
เปลี่่�ยนแปลงจำำ�เป็็ นต้้ องเร่่งความเร็็วขึ้้ �น”
เมื่่�อพิิจารณาถึึงช่่วงเวลาของการปรากฏขึ้้ �นอย่่างทรงพลัังของ
ภููมิิภาคดัังกล่่าวในเวทีีโลก ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�
จะทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นแบบอย่่างระดัับโลกในการเปลี่่�ยนไปใช้้ ทรััพยากร
หมุุนเวีียน ซึ่่ง� เป็็ นทางออกที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุุนอย่่างกว้้ างขวาง
เพื่่�อยุุติิการพึ่่�งพาเชื้้ �อเพลิิงฟอสซิิล และทำำ�ให้้ มั่่น� ใจว่่ามีีทรััพยากร

พลัังงานที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับผู้้�อยู่่�อาศััยทุกุ คน “การเติิบโตอย่่างต่่อ
เนื่่�องด้้ านการขนส่่งและความต้้ องการพลัังงานในภาคพลัังงาน
ความร้้อนและความเย็็น เปิิ ดโอกาสด้้ านพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�
หลากหลายในภููมิิภาคนี้้ �” ตาม “รายงานสถานะพลัังงานหมุุนเวีียน
สำำ�หรัับเอเชีียและแปซิิฟิิก” ประจำำ� พ.ศ. 2562 ที่่�เผยแพร่่โดย
เครืือข่่ายนโยบายพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 ซึ่่ง�
เป็็ นเครืือข่่ายนโยบายระหว่่างประเทศที่่�มุ่่�งมั่่�นสร้้างอนาคตแห่่ง
พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�ยั่่ง� ยืืนและได้้ รัับทุนุ สนัับสนุุนจากธนาคาร
พััฒนาเอเชีีย
บรรดาผู้้�สนัับสนุุนต่่างยืืนยัันว่่าการเปลี่่ย� นไปใช้้ พลังั งาน
หมุุนเวีียน สามารถกระจายแหล่่งพลัังงาน เพิ่่ม� การเข้้ าถึึงพลัังงาน
ลดมลพิิษทางอากาศ บรรเทาความยากจน และข้้ อได้้ เปรีียบอื่่น� ๆ
“ทรััพยากรพลัังงานหมุุนเวีียนสามารถมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการบรรลุุ
การเข้้ าถึึงพลัังงานสมััยใหม่่ในระดัับสากล” รายงานดัังกล่่าวระบุุ
เช่่น “เทคโนโลยีีพลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม และพลัังงานน้ำำ ��
ขนาดเล็็ก รวมถึึงโรงงานเผาไหม้้ ภายในโดยใช้้ พลังั งานชีีวมวลหรืือ
ก๊๊าซชีีวภาพ สามารถเป็็ นแหล่่งพลัังงานไฟฟ้้าที่่เ� ชื่่อ� ถืือให้้ กับั สถาน
ที่่ห่� า่ งไกลได้้ ” บรรดาผู้้�เชี่่ย� วชาญคาดการณ์์ว่า่ ประชากรกว่่า 750
ล้้ านคนในอิินโดแปซิิฟิิกที่่ก� ว้้ างขวางขึ้้ �นยัังไม่่สามารถเข้้ าถึึงไฟฟ้้าได้้

แผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์ หัันหน้้าขึ้้�นสู่่�ท้้องฟ้้ าที่่�เมืืองฟููนาฟููติิในตููวาลูู ตููวาลููมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนโดยสมบููรณ์์ ภายใน พ.ศ. 2568 เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

“การลงทุุนด้้ านพลัังงานหมุุนเวีียน ประสิิทธิิภาพพลัังงาน
และโครงข่่ายอััจฉริิยะที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในปัั จจุบัุ นั ทำำ�ให้้ เกิิดงานที่่�มีี
คุุณภาพสููงและระยะยาวมากขึ้้ �น อีีกทั้้�งลดมลพิิษทางอากาศและ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก” นายมาซาสึึกุุ อาซาคาวะ ประธาน
ธนาคารพััฒนาเอเชีีย กล่่าวในระหว่่างการประชุุมสุุดยอดด้้ าน
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�พลัังงานสะอาดที่่�จัดั ขึ้้ �นโดยองค์์การพลัังงาน
ระหว่่างประเทศ เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 “เศรษฐกิิจ
ของประเทศต่่าง ๆ จะมีีความพร้้ อมมากขึ้้ �นเพื่่�อรัับมืือต่่อผลกระ
ทบในอนาคต เนื่่�องจากพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�มีีอุปุ กรณ์์กักั เก็็บ
พลัังงานไม่่ต้้องพึ่่�งพาวััสดุุเชื้้ �อเพลิิง และระบบโครงข่่ายอััจฉริิยะ
สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ งานได้้ อย่่างรวดเร็็ ว นอกจากนี้้ � พลัังงาน
หมุุนเวีียนยัังสามารถช่่วยยกระดัับสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้ าน
สุุขภาพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในพื้้ �นที่่�ชนบท เช่่น กระบวนการ
ควบคุุมอุุณหภููมิิสิินค้้ าที่่�ใช้้ พลังั งานแสงอาทิิตย์์จะเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั
ต่่อการกระจายวััคซีีน” นายอาซาคาวะระบุุ
IPD FORUM
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แนวโน้้มและเป้้าหมาย

ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกได้้ แซงหน้้ ายุุโรปและสหรััฐอเมริิกาใน
การเปลี่่�ยนไปใช้้ พลังั งานหมุุนเวีียนเป็็ นที่่�เรีียบร้้ อยแล้้ ว โดยคิิด
เป็็ นสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ 54 ของการเติิบโตใหม่่ ๆ เกี่่�ยวกัับ
พลัังงานหมุุนเวีียนทั่่�วโลกใน พ.ศ. 2562 ตามรายงานประจำำ�
เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 ของทบวงการพลัังงานหมุุนเวีียน
ระหว่่างประเทศ บรรดาผู้้�เชี่่�ยวชาญอธิิบายว่่า ภููมิิภาคนี้้ �ได้้ พัฒ
ั นา
กำำ�ลังั การผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนในเทคโนโลยีีต่่าง ๆ อาทิิ เซลล์์
แสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม พลัังงานน้ำำ �� พลัังงานชีีวภาพ และ
พลัังงานความร้้อนใต้้ พิิภพ เช่่น ใน พ.ศ. 2562 จีีน อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น
เกาหลีีใต้้ และเวีียดนามมีีกำำ�ลังั การผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์ใหม่่
สููงที่่�สุดุ ขณะที่่�จีีนและสหรััฐฯ เป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านพลัังงานลมใหม่่ ตาม
รายงานของทบวงการพลัังงานหมุุนเวีียนระหว่่างประเทศ รายงาน
ดัังกล่่าวระบุุว่า่ ในปีี เดีียวกัันนั้้�น ภููมิิภาคที่่�ครอบคลุุมออสเตรเลีีย
นิิวซีีแลนด์์ และประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก มีีอััตราการเติิบโตด้้ าน
พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�รวดเร็็วที่่�สุดุ โดยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 18.4 แม้้ ว่า่ ส่่วน
แบ่่งกำำ�ลังั การผลิิตทั่่�วโลกของภููมิิภาคย่่อยจะมีีขนาดเล็็กก็็ตาม

หมายของประเทศในการสร้้างอุุตสาหกรรมไฮโดรเจนขนาดใหญ่่
ภายใน พ.ศ. 2573 ตามรายงานของรอยเตอร์์ นายแองกััส เทย์์
เลอร์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงานและการลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกของออสเตรเลีีย กล่่าวว่่า “ที่่�สำำ�คัญ
ั หากเราสามารถ
ผลิิตไฮโดรเจนได้้ ในราคาต่ำำ��กว่่ากิิโลกรััมละ 2 ดอลลาร์์
ออสเตรเลีีย (ประมาณ 47 บาท) เราจะสามารถมีีบทบาทใน
ด้้ านพลัังงานผสมภายในประเทศเพื่่�อลดราคาพลัังงานและ
สามารถใช้้ ไฟฟ้้าได้้ ต่่อไป” รอยเตอร์์ รายงานว่่าใน พ.ศ. 2561
ออสเตรเลีียมีีต้้ นทุุนการผลิิตไฮโดรเจน 1 กิิโลกรััมโดยเฉลี่่�ยอยู่่�
ที่่� 6 ดอลลาร์์ ออสเตรเลีีย (ประมาณ 94 บาท) บริิษััทอิินฟิินิิ
ตบลููเอเนอร์์ จี้้ �กำำ�ลังั พััฒนาโรงงานขนาดใหญ่่มูลค่
ู ่า 220 ล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6.8 พัันล้้ านบาท) ซึ่่ง� อยู่่�ห่่างจาก
สำำ�นักั งานใหญ่่ของบริิษััทออกไป 320 กิิโลเมตรทางทิิศเหนืือใน
เมืืองเพิิร์์ ธ ประเทศออสเตรเลีีย เพื่่�อผลิิตไฮโดรเจนสีีเขีียวให้้ ได้้
จำำ�นวน 25 ตัันต่่อวัันโดยใช้้ พลังั งานลมและพลัังงานแสงอาทิิตย์์
และตั้้�งเป้้าว่่าจะดำำ�เนิินการผลิิตครั้้�งแรกในปลาย พ.ศ. 2565
ในช่่วงปลาย พ.ศ. 2562 อิินเดีียได้้ เปิิ ดเผยแผนการก่่อสร้้าง

ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกได้้ แซงหน้้ ายุุโรปและสหรัั ฐอเมริิกาในการเปลี่่�ยนไปใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียนเป็็นที่่�เรีี ยบร้้ อยแล้้ ว โดยคิิดเป็็นสััดส่่ วนมากกว่่ าร้้ อยละ 54 ของ
การเติิบโตใหม่่ ๆ เกี่่ย� วกัับพลัังงานหมุุนเวีียนทั่่�วโลกใน พ.ศ. 2562 ตามรายงาน
ประจำำ�เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 ของทบวงการพลัังงานหมุุนเวีียนระหว่่ างประเทศ

รายงานของเครืือข่่ายนโยบายพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับ
ศตวรรษที่่� 21 ระบุุว่า่ ภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกมีีสััดส่่วนการลงทุุน
ใหม่่ในภาคพลัังงานหมุุนเวีียนทั่่�วโลกมากกว่่าร้้อยละ 52 ใน
พ.ศ. 2561 ใน พ.ศ. 2562 จีีนเป็็ นผู้้�นำำ�ในการลงทุุนดัังกล่่าว
สำำ�หรัับภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ซึ่่ง� คิิดเป็็ นเกืือบหนึ่่�งในสามของ
ทั้้�งหมดทั่่�วโลก อีีกทั้้�งออสเตรเลีีย อิินเดีีย และญี่่�ปุ่่� นก็็อยู่่�ใน 10
อัันดัับแรกของปีีดัังกล่่าวด้้ วยเช่่นกััน ตามข้้ อมููลของบลููมเบิิร์์ ก
นิิว เอ็็นเนอร์์ จีี ไฟแนนซ์์ นอกจากนี้้ � ผู้้�นำำ�การลงทุุนหลายรายยัังมีี
โครงการที่่�ใหญ่่และมีีนวััตกรรมมากที่่�สุดุ บางส่่วนในภููมิิภาคแห่่ง
นี้้ �อีีกด้้ วย
เช่่น ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ออสเตรเลีียได้้
ประกาศจััดหาเงิินทุุน 191 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6 พััน
ล้้ านบาท) เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการนำำ�ร่่องไฮโดรเจน เพื่่�อให้้ บรรลุุเป้้า
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โครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์มูลค่
ู า่ 6 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 1.9 แสนล้้ านบาท) ในเมืืองเลห์์และคาร์์ กิิล ในแคว้้ น
จััมมููและแคชเมีียร์์ ภููมิิภาคหิิมาลััยมีีศักั ยภาพอย่่างมากสำำ�หรัับ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ กระทรวงพลัังงานใหม่่และพลัังงานหมุุนเวีียน
วางแผน “โครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�มีีกำำ�ลังั การผลิิตสะสม
ประมาณ 14 เมกะวััตต์์ พร้้ อมความจุุในการจััดเก็็บแบตเตอรี่่�
42 เมกะวััตต์์ต่อ่ ชั่่�วโมงในเมืืองเลห์์และคาร์์ กิิล” นายอาร์์ เค
ซิิงห์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน พลัังงานใหม่่และพลัังงาน
หมุุนเวีียนของอิินเดีีย กล่่าวในการประกาศโครงการดัังกล่่าว ใน
ขณะเดีียวกััน อดานิิ กรุ๊๊�ป ของอิินเดีียซึ่่�งมีีสำำ�นักั งานใหญ่่อยู่่�ที่่�เมืือง
อาห์์เมดาบััด มีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็ นบริิษััทพลังั งานแสงอาทิิตย์์
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกให้้ ได้้ ภายใน พ.ศ. 2568 และเป็็ นบริิษััท
พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ภายใน พ.ศ. 2573 ตามรายงาน

สัั ดส่่ วนพลัังงานหมุุนเวีียนในการใช้้พลัังงานขั้้�นสุุ ดท้้ายโดยรวม ในประเทศ
แถบเอเชีียและอิินโดแปซิิฟิิกที่่�ได้้รัับคัดั เลืือก พ.ศ. 2561
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หมายเหตุุ: ตััวเลขต่่าง ๆ คำำ�นวณโดยใช้้ ข้้อมููลจากองค์์การพลัังงานระหว่่างประเทศเกี่่�ยวกัับพลังั งานหมุุนเวีียนและคำำ�จำำ�กัดั ความที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ซึ่่ง� ในที่่�นี้้ � พลัังงานหมุุนเวีียนหมายรวมถึึงพลัังงานชีีวมวลแบบดั้้�งเดิิม
ที่่�มา: องค์์กรเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ/องค์์การพลัังงานระหว่่างประเทศ "สมดุุลพลังั งานโลก" พ.ศ. 2561 https://www.iea.org/statistics ฟิิจิิและตองงาอ้้ างอิิงจากกองสถิิติิแห่่ง
สหประชาชาติิ "การติิดตามสมดุุลพลังั งานตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน" พ.ศ. 2561 https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/

กำำ�ลังั การผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนในประเทศแถบเอเชีีย และอิินโดแปซิิฟิิกที่่�ได้้รัับ
เลืือกแบ่่ งตามเทคโนโลยีี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2551 ถึึง พ.ศ. 2561
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อุุตสาหกรรมเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 อิินเดีียกำำ�ลังั ไปได้้ สวย
ในการสร้้างเมืืองพลัังงานหมุุนเวีียนโดยสมบููรณ์์แห่่งแรก ใน พ.ศ.
2559 ดีีอูู ซึ่่ง� อยู่่�ทางตะวัันออกสุุดของเกาะดีีอูู ในรััฐคุุชราต ได้้
กลายเป็็ นเมืืองแห่่งแรกของอิินเดีียที่่�ใช้้ พลังั งานหมุุนเวีียนในช่่วง
กลางวัันโดยสมบููรณ์์ ในฐานะผู้้�เข้้ าร่่วมโครงการเมืืองอััจฉริิยะของ
นายนเรนทระ โมทีี นายกรััฐมนตรีีอิินเดีีย รายงานของเครืือข่่าย
นโยบายพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 ระบุุว่า่ เมืืองดีีอูู
ซึ่่ง� มีีพื้้ �นที่่� 42 ตารางกิิโลเมตรและมีีผู้้�อยู่่�อาศััยมากกว่่า 52,000
คนสร้้างสวนพลัังงานแสงอาทิิตย์์ขนาด 9 เมกะวััตต์์ ติิดตั้้�งแผง
พลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาอาคารของรััฐบาล และช่่วยเหลืือผู้้�
อยู่่�อาศััยในการติิดตั้้�งหน่่วยเซลล์์แสงอาทิิตย์์บนหลัังคา
นอกจากนี้้ � รััฐบาลญี่่�ปุ่่� นยัังให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการลงทุุนใน
พลัังงานแสงอาทิิตย์์เป็็ นอัันดัับต้้ น ๆ ด้้ วยเช่่นกััน ใน พ.ศ. 2560
ญี่่�ปุ่่� นได้้ ออกกฎหมายเพื่่�อช่่วยเหลืือในการเปลี่่�ยนไปใช้้ พลังั งาน
หมุุนเวีียนร้้อยละ 24 ของพลัังงานผสมภายใน พ.ศ. 2573 ซึ่่ง�
มากกว่่าการผลิิตในปัั จจุบัุ นั ถึึงสองเท่่า ญี่่�ปุ่่� นดำำ�เนิินกิิจการโรง
ไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ลอยน้ำำ ��ที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกเกืือบ
สามในสี่่�จากจำำ�นวน 100 แห่่ง ตามรายงานของเว็็บไซต์์เพาเวอร์์
เทคโนโลยีี โรงงานที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของญี่่�ปุ่่� นซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ที่่�เขื่่�อนยามาคุุ
ระครอบคลุุมพื้้ �นที่่� 18 เฮกตาร์์ และผลิิตพลัังงานให้้ บ้้านเรืือน
ประมาณ 5,000 หลัังต่่อปีี
ประเทศอื่่�น ๆ อีีกหลายแห่่งในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกได้้ กำำ�หนด
เป้้าหมายที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับพลังั งานหมุุนเวีียน และบางประเทศ
ทำำ�ให้้ เป้้าหมายดัังกล่่าวคืืบหน้้ าไปได้้ เป็็ นอย่่างดีี เช่่น ใน พ.ศ.
2562 นิิวซีีแลนด์์กำำ�หนดเป้้าหมายการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
หมุุนเวีียนโดยสมบููรณ์์ภายใน พ.ศ. 2578 นิิวซีีแลนด์์ที่่�ต้้องการ
สร้้างโรงไฟฟ้้าแบบสููบกลัับมูลค่
ู า่ หลายพัันล้้ านดอลลาร์์ ดำำ�เนิิน
การมาได้้ ครึ่่�งทางแล้้ วด้้ วยทรััพยากรพลัังงานน้ำำ ��และความร้้อนใต้้
พิิภพที่่�มีีอยู่่�ในปัั จจุบัุ นั “เราสามารถมีีเป้้าหมายที่่�ท้้าทายและเน้้ น
การปฏิิบััติิไปพร้้ อม ๆ กัันได้้ ” ดร. เมแกน วููดส์์ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงพลัังงานและทรััพยากรนิิวซีีแลนด์์ กล่่าวในการประกาศ
เป้้าหมายดัังกล่่าว “เราจะดำำ�เนิินการประเมิินประจำำ�ปีี 5 ครั้้�งเพื่่�อ
ให้้ แน่่ใจว่่าความท้้ าทายด้้ านพลัังงาน 3 ประการซึ่่ง� ประกอบด้้ วย
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ความสามารถในการซื้้ �อ ความยั่่�งยืืน และความมั่่�นคง ได้้ รัับการ
จััดการเป็็ นอย่่างดีี”

เรื่่�องราวความสำำเร็็จ

รายงานของเครืือข่่ายนโยบายพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษ
ที่่� 21 ระบุุว่า่ ความสำำ�เร็็จที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ของภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
จำำ�นวนมากในการย้้ ายไปใช้้ พลังั งานหมุุนเวีียนสามารถพบได้้
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และเอเชีียใต้้ ซึ่่ง� มีีการเพิ่่�มสััดส่่วน
พลัังงานหมุุนเวีียนสููงสุุดที่่�ร้้อยละ 45.7 และร้้อยละ 42 ตาม
ลำำ�ดับั รายงานดัังกล่่าวยัังระบุุอีีกว่่า ประเทศที่่�มีีส่ว่ นแบ่่งพลัังงาน
หมุุนเวีียนในการใช้้ พลังั งานขั้้�นสุุดท้้ ายโดยรวมมากที่่�สุดุ ในภููมิิภาค
ได้้ แก่่ พม่่า (ร้้อยละ 68), ศรีีลัังกา (ร้้อยละ 51.3), ฟิิลิิปปิิ นส์์
(ร้้อยละ 47.5) และอิินโดนีีเซีีย (ร้้อยละ 47) โดยจำำ�นวนร้้อยละ
ดัังกล่่าวมาจากพลัังงานน้ำำ ��และพลัังงานชีีวภาพ
อิินโดนีีเซีียกำำ�ลังั อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาสร้้างเมืืองหลวง
“อััจฉริิยะและสะอาด” ซึ่่ง� อาศััยพลังั งานหมุุนเวีียนเป็็ นพลัังงาน
ไฟฟ้้า ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 รััฐบาลอิินโดนีีเซีียเปิิ ดเผย
ถึึงแผนการย้้ ายเมืืองหลวงจากกรุุ งจาการ์์ ตาไปยัังจัังหวััดกาลิิ
มัันตัันตะวัันออกบนเกาะบอร์์ เนีียว เพื่่�อจััดการกัับปััญหาการ
ขยายตััวของเมืืองอย่่างรวดเร็็ วและประชากรที่่�มากเกิินไปในกรุุ ง
จาการ์์ ตา แต่่ต้้องเลื่่�อนแผนการดัังกล่่าวซึ่่ง� มีีมููลค่่า 3.3 หมื่่�น
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1 ล้้ านล้้ านบาท) ออกไปเนื่่�องจาก
การชะลอตััวทางเศรษฐกิิจซึ่่�งเป็็ นผลมาจากการระบาดใหญ่่ของ
โควิิด-19 การสร้้างโครงสร้้างพื้้ �นฐานพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับ
เมืืองใหม่่จะเปิิ ดโอกาสให้้ มีีการลงทุุนด้้ านพลัังงานทดแทน
ต่่าง ๆ ในขณะเดีียวกััน กระทรวงพลัังงานฟิิลิิปปิิ นส์์มีีแผนที่่�จะ
ปรัับใช้้ เทคโนโลยีีโครงข่่ายอััจฉริิยะในหมู่่�เกาะจำำ�นวนมากของ
ประเทศ เครืือข่่ายไฟฟ้้าใช้้ เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อตรวจสอบและ
จััดการการเคลื่่�อนที่่�ของกระแสไฟฟ้้าจากการผลิิตไปยัังปริิมาณ
ความต้้ องการที่่�หลากหลายในพื้้ �นที่่�ให้้ บริิ การ อีีกทั้้�งปรัับปรุุ ง
ความน่่าเชื่่�อถืือของโครงข่่าย นอกจากนี้้ � เมรััลโค ซึ่่ง� เป็็ นบริิษััท
สาธารณููปโภคการจััดจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของฟิิลิิปปิิ นส์์ที่่�
มีีลููกค้้ ามากกว่่า 5 ล้้ านราย ยัังมีีแผนที่่�จะบููรณาการแพลตฟอร์์ ม

โครงข่่ายอััจฉริิยะขั้้�นสููง เพื่่�อให้้ ผู้้�บริิโภคสามารถจััดการการ
ใช้้ ไฟฟ้้าได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น โดยมีีมาตรอััจฉริิยะแบบเติิมเงิินเป็็ นหนึ่่�ง
ในบริิการแรก ตามรายงานของเครืือข่่ายนโยบายพลัังงาน
หมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21
ประเทศต่่าง ๆ เช่่น บัังกลาเทศและเวีียดนาม ก็็เป็็ นผู้้�นำำ�
ใหม่่ในการพััฒนาและการนำำ�เทคโนโลยีีพลัังงานหมุุนเวีียน
มาปรัับใช้้ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเช่่นกััน บัังกลาเทศได้้ สร้้าง
โครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์ในประเทศ ซึ่่ง� เป็็ นที่่�รู้้�จักั ในนาม
บริิษััท อิินฟราสตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั ซึ่่ง� ผลิิตไฟฟ้้า
ให้้ กับั ประชากรมากกว่่าร้้อยละ 12 ในประเทศ บัังกลาเทศร่่วม
มืือกัับธนาคารโลกจััดตั้้�งบริิษััท อิินฟราสตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอป
เมนท์์ จำำ�กัดั ใน พ.ศ. 2540 เพื่่�อสนัับสนุุนเงิินทุุนให้้ โครงการ
โครงสร้้างพื้้ �นฐานด้้ านพลัังงานหมุุนเวีียน โครงการดัังกล่่าวได้้
ติิดตั้้�งระบบบ้้ านพลัังงานแสงอาทิิตย์์ 4.2 ล้้ านระบบด้้ วยเงิิน
ลงทุุน 700 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.2 หมื่่�นล้้ าน
บาท) ซึ่่ง� เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ประชากร 18 ล้้ านคนจนถึึงช่่วงกลาง
พ.ศ. 2562 นอกจากนี้้ � บริิษััท อิินฟราสตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอป
เมนท์์ จำำ�กัดั ได้้ ติิดตั้้�งปั๊๊� มชลประทานพลัังงานแสงอาทิิตย์์
1,000 เครื่่�อง ระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าขนาดเล็็ก 13 แห่่ง เตา
หุุงต้้ ม 1 ล้้ านเครื่่�อง และโรงงานผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ 46,000
แห่่ง เพื่่�อเป็็ นทางออกด้้ านการหุุงต้้ มที่่�สะอาดให้้ แก่่ประชาชน
มากกว่่า 200,000 คน ในอีีกห้้ าปีีข้้ างหน้้ า บริิษััท อิินฟรา
สตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั ตั้้�งเป้้าที่่�จะติิดตั้้�งระบบ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์และระบบหุุงต้้ มเพิ่่�มเป็็ นสองเท่่า โดยมีี
เป้้าหมายที่่�จะเปลี่่�ยนเตาหุุงต้้ มแบบดั้้�งเดิิมทุุกชนิิดในประเทศ
ภายใน พ.ศ. 2573

ความท้้าทายเบื้้�องหน้้า

ความท้้ าทายหลายประการในการปรัับใช้้ พลังั งานหมุุนเวีียน
และแนวทางปฏิิบััติิที่่�ประหยััดพลัังงานยัังคงมีีอยู่่� “แม้้ ว่า่ ภููมิิภาค
เอเชีียแปซิิฟิิกจะเป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านพลัังงานหมุุนเวีียนระดัับโลก แต่่
การใช้้ พลังั งานหมุุนเวีียนยัังคงล้้ าหลัังกว่่าแหล่่งพลัังงานแบบ
ดั้้�งเดิิม ในด้้ านการจััดหาพลัังงานตามความต้้ องการที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น
อย่่างรวดเร็็ วของภููมิิภาคนี้้ �” รายงานของเครืือข่่ายนโยบาย
พลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 ระบุุ ภููมิิภาคนี้้ �
ประกอบด้้ วยประเทศที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมากที่่�สุดุ ในโลก 6
แห่่ง ได้้ แก่่ จีีน อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่� น เกาหลีีใต้้ และสหรััฐฯ
และการเพิ่่�มขึ้้ �นของจำำ�นวนประชากรอย่่างมากในภููมิิภาคนี้้ �เกิิด
ขึ้้ �นในหลายเมืือง ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ภููมิิภาคนี้้ �มีีเมืืองที่่�มีีมลพิิษมาก
ที่่�สุดุ 93 แห่่งจาก 100 อัันดัับแรกของโลก โดย 56 แห่่งอยู่่�ใน
จีีนและ 17 แห่่งอยู่่�ในอิินเดีีย
รายงานดัังกล่่าวระบุุว่า่ “ช่่องว่่างขนาดใหญ่่ยังั ปรากฏอยู่่�
ระหว่่างความทะเยอทะยานในการบรรเทาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศและอััตราความก้้ าวหน้้ าในการดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ลดการปล่่อยมลพิิษ”
กัังหัันลมกำำ�ลังั หมุุนในทุ่่�งกัังหัันลมใกล้้กัับกรุุงแคนเบอร์์ รา ประเทศ
ออสเตรเลีีย รอยเตอร์์

ผู้้�นำำ

ความร่่ วมมืือด้้ านพลัังงาน
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก

อ

งค์์กรชั้้�นนำำ�และโครงการริิเริ่่�มที่่�ส่ง่ เสริิมด้้ านพลัังงาน
หมุุนเวีียนและประสิิทธิิภาพพลัังงานในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
ประกอบด้้ วย คณะกรรมการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งเอเชีีย
และแปซิิฟิิกแห่่งสหประชาชาติิ คณะทำำ�งานด้้ านความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจพลัังงานในเอเชีียแปซิิฟิิก ศููนย์์พลังั งานแห่่งสมาคมเอเชีียใต้้
เพื่่�อความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาค โครงการความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ
ระดัับภููมิิภาคเอเชีียกลาง ศููนย์์พลังั งานของสมาคมประชาชาติิแห่่ง
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และศููนย์์แปซิิฟิิกสำำ�หรัับพลังั งานหมุุนเวีียน
และประสิิทธิิภาพพลัังงาน ตามที่่�ระบุุในรายงานของเครืือข่่ายนโยบาย
พลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21

เอเชีียใต้้

ศููนย์์ พลัังงานแห่่ งสมาคมเอเชีียใต้้ เพื่่�อความร่่ วมมืือระดัับภููมิภิ าค
สมาคมเอเชีียใต้้ เพื่่�อความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคสร้้างขึ้้ �นเมื่่�อ พ.ศ.
2549 โดยมีีโครงการความร่่วมมืือด้้ านพลัังงานที่่�มีีจุดุ มุ่่�งหมาย
เพื่่�อแปลงความท้้ าทายด้้ านพลัังงานให้้ เป็็ นโอกาสในการพััฒนา
แพลตฟอร์์ มนี้้ �ประกอบด้้ วยเจ้้ าหน้้ าที่่� ผู้้�เชี่่�ยวชาญ นัักวิิชาการ นัักสิ่่ง�
แวดล้้ อม และองค์์กรเอกชน ที่่�ทำำ�หน้้ าที่่�กำำ�หนดศัักยภาพในหลายด้้ าน
อาทิิ การพััฒนาพลัังงานน้ำำ �� พลัังงานหมุุนเวีียนอื่่�น ๆ และพลัังงาน
ทางเลืือก ศููนย์์พลังั งานแห่่งนี้้ �ส่่งเสริิมการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี การค้้ า
พลัังงาน การอนุุรัักษ์์ พลังั งาน และการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้
ผู้้�ถืือผลประโยชน์์ร่่วมสามารถรัับมืือกัับความท้้ าทายด้้ านพลัังงานที่่�
ประเทศสมาชิิกของสมาคมเอเชีียใต้้ เพื่่�อความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาค
ต้้ องเผชิิญ
องค์์ กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่ างประเทศแห่่ งสหรัั ฐฯ
ใน พ.ศ. 2543 องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ได้้
เปิิ ดตััวโครงการริิเริ่่�มระดัับภููมิิภาคเพื่่�อการบููรณาการพลัังงานสำำ�หรัับ
เอเชีียใต้้ ซึ่่ง� ครอบคลุุมไปยัังอััฟกานิิสถาน บัังกลาเทศ ภููฏาน อิินเดีีย
มััลดีีฟส์์ เนปาล ปากีีสถาน และศรีีลัังกา สามระยะแรกของโครงการ
ดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้ นที่่�การค้้ าพลัังงานข้้ ามพรมแดน การสร้้างตลาดพลัังงาน
และการพััฒนาพลัังงานสะอาด ขณะที่่�ระยะล่่าสุุดมุ่่�งเน้้ นที่่�ความ
ก้้ าวหน้้ าในการบููรณาการตลาดระดัับภููมิิภาคเป็็ นส่่วนใหญ่่

เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

สมาคมประชาชาติิแห่่ งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืืออาเซีียน
ศููนย์์พลังั งานอาเซีียนก่่อตั้้�งขึ้้ �นใน พ.ศ. 2542 ในฐานะองค์์กรระหว่่าง
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รััฐบาลเพื่่�อเร่่งการบููรณาการกลยุุทธ์์ด้้านพลัังงานภายในประเทศ
สมาชิิกอาเซีียน ศููนย์์ดังั กล่่าวให้้ ข้้อมููลและความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อให้้ แน่่ใจ
ว่่านโยบายและโครงการด้้ านพลัังงานสอดคล้้ องกัับการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจและความยั่่�งยืืนด้้ านสิ่่ง� แวดล้้ อมของภููมิิภาค แผนปฏิิบััติิ
การอาเซีียนเพื่่�อความร่่วมมืือด้้ านพลัังงาน พ.ศ. 2559 ถึึง พ.ศ.
2568 มีีโครงการริิเริ่่�มเพื่่�อความร่่วมมืือในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบ
พลัังงานสะอาดและราคาประหยััด เช่่น เครืือข่่ายเมืืองอััจฉริิยะอาเซีียน
มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อประสานความพยายามในการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
และยั่่�งยืืน เครืือข่่ายเมืืองนำำ�ร่่อง 26 เมืืองแบ่่งปัั นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุดุ
อำำ�นวยความสะดวกในโครงการต่่าง ๆ กัับภาคเอกชน และได้้ รัับเงิินทุุน
จากพัันธมิิตรภายนอก เช่่น ธนาคารพััฒนาเอเชีีย
อนุุภูมิู ภิ าคลุ่่�มแม่่ น้ำำ�� โขง
ประเทศที่่�ประกอบกัันเป็็ นอนุุภูมิิภ
ู าคแห่่งนี้้ � ได้้ แก่่ พม่่า กััมพููชา ลาว
จีีน ไทย และเวีียดนาม ส่่วนใหญ่่ร่่วมมืือกัันโดยอาศััยการค้้ าพลัังงาน
จากศัักยภาพของพลัังงานน้ำำ ��ที่่�มีีตามแนวแม่่น้ำำ ��โขง เช่่น ธนาคาร
พััฒนาเอเชีียและผู้้�สนัับสนุุนอื่่�น ๆ กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการเพื่่�อเพิ่่�มการเชื่่�อม
ต่่อผ่่านการพััฒนาโครงสร้้างพื้้ �นฐานที่่�ยั่่ง� ยืืนและการเปลี่่�ยนแปลงเส้้ น
ทางคมนาคมให้้ เป็็ นเส้้ นทางเศรษฐกิิจข้้ ามชาติิ ปรัับปรุุงความสามารถ
ในการแข่่งขัันผ่่านการอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีประสิิทธิิภาพของการ
เคลื่่�อนไหวข้้ ามพรมแดนของประชากรและสิินค้้ า การบููรณาการตลาด
กระบวนการผลิิต และแนวคิิดห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ รวมทั้้�งสร้้างความรู้้�สึึกเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของชุุมชนให้้ มากยิ่่�งขึ้้ �นผ่่านโครงการและแผนงานที่่�จัดั การกัับ
ความกัังวลทางสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้ อมร่่วมกััน

ประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก

สำำ�นัักงานเลขาธิิการประชาคมแปซิิฟิิก
สำำ�นักั งานเลขาธิิการดัังกล่่าวเป็็ นแพลตฟอร์์ มหลัักสำำ�หรัับความร่่วม
มืือด้้ านการพััฒนาระดัับภููมิิภาคข้้ ามภาคส่่วนในแปซิิฟิิก อีีกทั้้�งเป็็ น
สมาชิิกผู้้�ก่่อตั้้�งของสภาองค์์กรระดัับภููมิิภาคแห่่งแปซิิฟิิก โครงการ
ทรััพยากรธรณีีและพลัังงานพยายามใช้้ ประโยชน์์จากทรััพยากร
พลัังงานของแปซิิฟิิกเพื่่�อให้้ เกิิดความยั่่�งยืืนและลดผลกระทบต่่อสิ่่ง�
แวดล้้ อม โครงการนี้้ �มุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดผลกระทบของก๊๊าซคาร์์ บอนจาก
เครืือข่่ายพลัังงานและการใช้้ งานในปัั จจุบัุ นั และยัังมุ่่�งเน้้ นที่่�การกำำ�กับั
ดููแล การประเมิินทางเทคนิิค และการพััฒนากำำ�ลังั การผลิิต สำำ�นักั งาน
เลขาธิิการประชาคมแปซิิฟิิกร่่วมกัับรััฐบาลตองงา เป็็ นเจ้้ าภาพจััดตั้้�ง
ศููนย์์แปซิิฟิิกสำำ�หรัับพลังั งานหมุุนเวีียนและประสิิทธิิภาพพลัังงาน
สมาคมพลัังงานแปซิิฟิิก
หน่่วยงานระหว่่างรััฐบาลแห่่งนี้้ �ส่่งเสริิมความร่่วมมืือของบริิษััท
สาธารณููปโภคด้้ านพลัังงานของประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกในการฝึึก
อบรมทางเทคนิิค การแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููล การแบ่่งปัั นความเชี่่�ยวชาญ
ด้้ านการบริิหารระดัับสูงู และวิิศวกรรม รวมทั้้�งกิิจกรรมอื่่�น ๆ
มหาวิิทยาลััยแปซิิฟิิกใต้้
มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้ �ซึ่่ง� ประเทศสมาชิิกทั้้�ง 12 ประเทศเป็็ นเจ้้ าของ
มีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบในการให้้ บริิ การด้้ านอุุดมศึึกษาและการวิิจััยด้้าน
ความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับภููมิิภาคแปซิิฟิิก อีีกทั้้�งมีีกิิจกรรมที่่�รองรัับการขยาย
ตััวของพลัังงานหมุุนเวีียนด้้ วย
ที่่�มา: “รายงานสถานะพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับเอเชีียและแปซิิฟิิก” ประจำำ� พ.ศ. 2562 ของ
เครืือข่่ายนโยบายพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21
34
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"การเพิ่่ม� ความร่่ วมมืือระดัับ
ภููมิิภาคจะช่่ วยปรัั บปรุุงการเข้้ า
ถึึงพลัังงานในประเทศกำำ�ลััง
พััฒนาที่่�ขาดดุุลพลัังงานใน
เอเชีีย และยัังเป็็นประโยชน์์ ต่่อ
ภููมิิภาคดัังกล่่ าวในแง่่ ของการ
รัั กษาทรัั พย์์สิินทางธรรมชาติิ
ผลผลิิตทางการเกษตร และ
ความมั่่�นคงด้้ านอาหาร"
− ตามรายงานเกี่่�ยวกัับเอเชีียใต้้ประจำำ�เดืือนเมษายน พ.ศ. 2563
โดยนัักวิิจัยั ของธนาคารพััฒนาเอเชีีย

การใช้้ เชื้้ �อเพลิิงฟอสซิิลแบบสิ้้ �นเปลืืองยัังคงเติิบโตเร็็วกว่่า
การใช้้ พลังั งานหมุุนเวีียนในภููมิิภาค บรรดาผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่าง
คาดการณ์์ว่า่ โดยรวมแล้้ ว พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�ทันั สมััยจะมีี
สััดส่่วนน้้ อยกว่่าการใช้้ พลังั งานทั้้�งหมดของภููมิิภาคร้้อยละ 10
ประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกส่่วนใหญ่่ไม่่มีีพลังั งาน
ใช้้ อย่่างพอเพีียง รายงานของเครืือข่่ายนโยบายพลัังงาน
หมุุนเวีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 ระบุุว่า่ อิินโดนีีเซีียซึ่่�งเป็็ นผู้้�
ส่่งออกถ่่านหิินรายใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลกและมองโกเลีียซึ่่�งเป็็ นผู้้�ส่่ง
ออกถ่่านหิินรายใหญ่่เป็็ นอัันดัับ 9 เป็็ นข้้ อยกเว้้ นที่่�น่า่ สัังเกต
ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกรวมถึึงญี่่�ปุ่่� นและ
เกาหลีีใต้้ นำำ�เข้้ าพลัังงานมากกว่่าร้้อยละ 50
นอกจากนี้้ � ประเทศที่่�มีีขนาดและศัักยภาพด้้ านพลัังงาน
หมุุนเวีียนที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ บางประเทศ ยัังมีีสััดส่่วนพลัังงาน
หมุุนเวีียนในการใช้้ พลังั งานขั้้�นสุุดท้้ ายโดยรวมค่่อนข้้ างน้้ อย
รายงานดัังกล่่าวระบุุ อิินเดีียและจีีนคิิดเป็็ นสััดส่่วนร้้อยละ 28
ของการใช้้ พลังั งานหลัักทั่่�วโลก แต่่ใน พ.ศ. 2559 อิินเดีียมีี
สััดส่่วนพลัังงานทดแทนในการใช้้ พลังั งานขั้้�นสุุดท้้ ายโดยรวม
น้้ อยกว่่าร้้อยละ 40 ขณะที่่�สัดั ส่่วนของจีีนต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20
รายงานดัังกล่่าวระบุุว่า่ อุุปสรรคอื่่�น ๆ ในการปรัับใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียน ได้้ แก่่ การจััดหาเงิินทุุน การหัันไปหา
การสนัับสนุุนจากรััฐบาลที่่�ซับซ้
ั ้ อนมากขึ้้ �นสำำ�หรัับพลังั งาน
หมุุนเวีียน และการเปลี่่�ยนแปลงของพลวััตอุตุ สาหกรรมเพื่่�อ
ตอบสนองความต้้ องการที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างรวดเร็็ว ข้้ อจำำ�กัดั ในการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการเพิ่่�มขึ้้ �นของเมืือง
การตอบสนองความต้้ องการด้้ านพลัังงานของภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิกจะต้้ องใช้้ เงิินลงทุุนหลายล้้ านล้้ านดอลลาร์์ ภายใน พ.ศ.

ควัันและไอน้ำำ�ล
� อยตััวขึ้้�นจากโรงงานแปรรููปถ่่ านหิินแห่่ งหนึ่่�งในเมืืองเหอจิิน
ประเทศจีีน ในแต่่ ละปีี จีีนเผาถ่่ านหิินประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของถ่่ านหิินที่่�ใช้้ทั่่�วโลก
เอเชีียมีีโรงไฟฟ้้ าพลัังงานถ่่ านหิินที่่�มีกี ารวางแผนไว้้ ทั้้�งที่่�อยู่่�ระหว่่ างการก่่ อสร้้าง
หรืือกำำ�ลังั ดำำ�เนิินการมากที่่�สุุดในโลก ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
คนงานคนหนึ่่�งตรวจสอบแผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ที่่โ� รงไฟฟ้้ าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ในจัังหวััดเพชรบุุรีี ประเทศไทย รอยเตอร์์

2583 ตามการคาดการณ์์ขององค์์การพลัังงานระหว่่างประเทศ
นายฟรานซิิส อาร์์ . แฟนนอน ผู้้�ช่ว่ ยเลขานุุการสำำ�นักั งานทรััพยากร
พลัังงานสหรััฐฯ กล่่าวในระหว่่างการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการสำำ�หรัับ
เอเชีียเอจ หรืือการยกระดัับการพััฒนาและการเติิบโตผ่่านพลัังงาน
เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ว่่า “วิิธีีที่่ป� ระเทศต่่าง ๆ ตอบสนองต่่อ
ความต้้ องการที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้ �นจะส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อความ
มั่่�นคงด้้ านพลัังงานและเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค” “ซึ่่ง�
มีีผลกระทบระดัับโลก”
เอเชีียเอจซึ่่�งเปิิดตััวใน พ.ศ. 2561 ด้้ วยเงิินลงทุุนเริ่่�มต้้ น 140
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 4.4 พัันล้้ านบาท) สนัับสนุุนความ
มั่่�นคง การกระจายสััดส่่วน การเข้้ าถึึง และการค้้ าด้้ านพลัังงานทั่่�ว
ทั้้�งภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก นายแฟนนอนกล่่าวว่่า อิินเดีียได้้ ร่่วมมืือกัับ
คณะกรรมการกำำ�กับกิิจ
ั การพลัังงานสหรััฐฯ ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ.
2562 ภายใต้้ โครงการนี้้ � เพื่่อ� จััดตั้้�งโครงการริิเริ่่�มด้้ านทรััพยากร
ที่่ยืื� ดหยุ่่�นเพื่่อ� เสริิมสร้้างความสามารถของอิินเดีียในการระดมทุุน
เอกชน จััดหาเงิินทุุนตามความต้้ องการด้้ านความมั่่�นคง และเพิ่่ม�
โอกาสให้้ บริิษัทั สหรััฐฯ เข้้ ามามีีส่่วนร่่วมในระบบพลัังงานดัังกล่่าว

ความพยายามในการร่่วมมืือที่่�สำำคััญ

ความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อการปรัับปรุุง
แนวทางปฏิิบััติิด้้านพลัังงานสะอาดและความมั่่�นคงด้้ านพลัังงาน
ตามรายงานของเครืือข่่ายนโยบายพลัังงานหมุุนเวีียนสำำ�หรัับ

ศตวรรษที่่� 21 เช่่น การค้้ าพลัังงานข้้ ามพรมแดนได้้ รัับการพิิสููจน์์
แล้้ วว่่ามีีประโยชน์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ ��โขง
ของเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ญี่่�ปุ่่� นและกระทรวงการต่่างประเทศ
สหรััฐฯ ร่่วมกัับองค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ
ได้้ สร้้างความร่่วมมืือด้้ านพลัังงานระหว่่างญี่่�ปุ่่� น สหรััฐฯ กัับลุ่่�ม
แม่่น้ำำ ��โขงผ่่านการลงทุุนในเอเชีียเอจ เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายโครง
ข่่ายไฟฟ้้าระดัับภููมิิภาคและสนัับสนุุนบริิษััทสหรััฐฯ ในการสร้้าง
เส้้ นทางการส่่งกระแสไฟฟ้้าข้้ ามพรมแดน
“การเพิ่่�มความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคสามารถช่่วยปรัับปรุุง
การเข้้ าถึึงพลัังงานในประเทศกำำ�ลังั พััฒนาที่่�ขาดดุุลพลังั งานใน
เอเชีีย และยัังเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ภููมิิภาคดัังกล่่าวในแง่่ของการรัักษา
ทรััพย์์สิินทางธรรมชาติิ ผลผลิิตทางการเกษตร และความมั่่�นคง
ด้้ านอาหาร” ตามรายงานเกี่่�ยวกัับเอเชีียใต้้ ประจำำ�เดืือนเมษายน
พ.ศ. 2563 โดยนัักวิิจััยของธนาคารพััฒนาเอเชีีย ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
“การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคและการบููรณาการใน
ขั้้�นตอนต่่าง ๆ ของการแบ่่งปัั นทรััพยากร การผลิิต และการค้้ า
สามารถรวมประเทศต่่าง ๆ เข้้ าเป็็ นเครืือข่่ายการพึ่่�งพาซึ่่ง� กัันและ
กััน เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่ามีีการใช้้ ทรััพยากรพลัังงานหมุุนเวีียนและไม่่
หมุุนเวีียนให้้ เกิิดประโยชน์์อย่่างสููงสุุด” o
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การสร้้าง

เสถีียรภาพ

ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเสริิมสร้้าง
ความมั่่นคงด้้านอาหาร ผ่่านความร่่วมมืือและเทคโนโลยีี
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ.
2563 เวีียดนาม
หยุุดการส่่ งออกข้้ าว
ชั่่�วคราวเนื่่�องจากความ
กลััวเกี่่ย� วกัับโควิิด-19
ประเทศเวีียดนามเป็็น
ผู้้�ส่่งออกข้้ าวรายใหญ่่
เป็็นอัันดัับสามของ
โลก โดยมีีตลาดได้้ แก่่
จีีน มาเลเซีีย และ
ฟิิ ลิิปปิินส์์

ในช่่วง 55 ปีี แห่่งการประกาศอิิสรภาพ สิิงคโปร์์ ซึ่่ง� เป็็ นประเทศเกาะ ได้้ เติิบโตขึ้้ �นจาก
ประเทศหน้้ าด่่านอาณานิิคมสู่่�ประเทศผู้้�มีีอำำ�นาจทางการค้้ าและการเงิินระดัับโลกที่่�
เจริิญรุ่่�งเรืือง ซึ่่ง� เห็็นได้้ จากเส้้ นขอบฟ้้าที่่�ตัดั กัับยอดของตึึกระฟ้้าต่่าง ๆ ในประเทศ
สิิงคโปร์์ มีีผลิิตภัณฑ์
ั ์มวลรวมภายในประเทศต่่อหััวติิดหนึ่่�งใน 10 อัันดัับแรกของ
โลก อีีกทั้้�งยัังเป็็ นที่่�ตั้้ �งของท่่าเรืือที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และส่่งออก
สิินค้้ าตั้้�งแต่่อุปุ กรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ไปจนถึึงยาและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ต่า่ ง ๆ อีีก
ด้้ วย ประชากรในประเทศที่่�ได้้ รัับการศึึกษาและมีีประสิิทธิิภาพมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้ �นถึึง 3
เท่่าจาก พ.ศ. 2508 เป็็ น 5.7 ล้้ านคน และทุุกคนมีีความสุุขกับั มาตรฐานการดำำ�รง
ชีีวิิตในระดัับสูงู
อย่่างไรก็็ตาม สิ่่ง� ที่่�ยังั คงไม่่เปลี่่�ยนแปลงโดยส่่วนใหญ่่ในช่่วงครึ่่�งศตวรรษที่่�ผ่า่ น
มาคืือ ลัักษณะของที่่�ดิินภายในประเทศ โดยพื้้ �นที่่�กว่่า 720 ตารางกิิโลเมตรของ
ภููมิิประเทศส่่วนใหญ่่เป็็ นดิินเหนีียวซึ่่ง� ไม่่เหมาะสำำ�หรัับการเพาะปลููก
ใน พ.ศ. 2562 นางกีี อ้้ าย นา ผู้้�อำำ�นวยการบริิหารเอนเทอร์์ ไพรซ์์สิิงคโปร์์ ซึ่่ง� เป็็ น
หน่่วยงานด้้ านการพััฒนาของรััฐบาลสิิงคโปร์์ กล่่าวว่่า "สิิงคโปร์์ ไม่่เชิิงเป็็ นประเทศ
เกษตรกรรมเสีียทีีเดีียว เพราะเรามีีพื้้ �นที่่�เพาะปลููกอย่่างจำำ�กัดั " "ในปัั จจุบัุ นั พืืชผัักที่่�เรา
บริิโภคที่่�มาจากฟาร์์ มในท้้ องถิ่่�นมีีเพีียงร้้อยละ 8 เท่่านั้้�น ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ เราต้้ องพึ่่�งพาการนำำ�
เข้้ าอาหารเป็็ นอย่่างมาก"
แม้้ แต่่ประเทศที่่�มีีไหวพริิบและสร้้างปาฏิิหาริิย์์ทางเศรษฐกิิจแห่่งนี้้ � การสร้้างความ
มั่่�นใจว่่าจะสามารถหล่่อเลี้้ �ยงประชากรของตนยัังคงเป็็ นภารกิิจที่่�ใหญ่่หลวง ซึ่่ง� ไม่่
เพีียงมีีนััยยะถึึงความมั่่�นคงทางอาหารเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึง นี่่�คืือความเป็็ นจริิงอย่่าง
หนึ่่�งที่่�ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกต้้ องเผชิิญ ความจริิงยิ่่�งเลวร้้ายลงจาก
การแพร่่ระบาดใหญ่่ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ พืืชผลถูกู ทิ้้ �งให้้ เหี่่�ยวเฉา ห่่วงโซ่่อุปุ ทานหยุุดชะงัักใน
ระหว่่างการปิิ ดเมืือง อีีกทั้้�งทำำ�ให้้ ผู้้�คนต้้ องตกงาน ยากจนลง และเกิิดความเป็็ นไป
ได้้ ที่่�จะอดอยาก

เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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นี่่�คืือความเป็็ นจริิงอย่่างหนึ่่�งที่่�ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโด
แปซิิฟิิกต้้ องเผชิิญ ความจริิงยิ่่�งเลวร้้ายลงจากการแพร่่ระบาดใหญ่่
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ พืืชผลถูกู ทิ้้ �งให้้ เหี่่�ยวเฉา ห่่วงโซ่่อุปุ ทานหยุุดชะงัักใน
ระหว่่างการปิิ ดเมืือง อีีกทั้้�งทำำ�ให้้ ผู้้�คนต้้ องตกงาน ยากจนลง และ
เกิิดความเป็็ นไปได้้ ที่่�จะอดอยาก
เช่่น ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 เวีียดนามหยุุดการส่่งออก
ข้้ าวชั่่�วคราวเนื่่�องจากความกลััวเกี่่�ยวกัับโควิิด-19 หนัังสืือพิิมพ์์
เวีียดนามวีีเอ็็นเอ็็กซ์์ เพรสอิิ นเตอร์์ เนชั่่�นแนลรายงานว่่า เวีียดนาม
ซึ่่ง� ส่่งออกข้้ าวทั่่�วโลกตามหลัังอิินเดีียและไทยเท่่านั้้�น ได้้ ส่ง่ ออก
ข้้ าวซึ่่ง� เป็็ นอาหารหลัักปริิมาณ 6.37 ล้้ านตัันไปยัังตลาดต่่าง ๆ
อาทิิ จีีน มาเลเซีีย และฟิิลิิปปิิ นส์์ ซึ่่ง� นัับเป็็ นมููลค่า่
กว่่า 2.8 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 8.7
ฟาร์์ มแนวตั้้�งแห่่ งนี้้�อยู่่�ใน
พื้้น� ที่่�อุุตสาหกรรมในเมืือง
หมื่่�นล้้ านบาท) ใน พ.ศ. 2562
เกีียวโต ประเทศญี่่�ปุ่่� น และ
เมื่่�อเผชิิญกัับภาวะวิิกฤตด้้ านความมั่่�นคง
ผลิิตผัักกาดหอม 30,000
ทางอาหาร
ประเทศต่่าง ๆ เช่่น สิิงคโปร์์ จึึงหัันไป
หััวต่่ อวัันโดยใช้้แสงเทีียม
ค้้ นหาคำำ�ตอบจากความร่่วมมืือระดัับภููมิิภาคและ
และการแทรกแซงของ
มนุุษย์์ อย่่ างจำำ�กัดั
คำำ�มั่่น� สััญญาด้้ านเทคโนโลยีีที่่�กำำ�ลังั เบ่่งบาน
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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“หนึ่่�งในความท้้ าทายด้้ านการพััฒนาระดัับโลกที่่�ยิ่่�งใหญ่่
ที่่�สุดุ ที่่�ประเทศร่ำ�� �รวยและยากจนเผชิิญร่่วมกััน คืือ การเพิ่่�ม
ผลผลิิตทางการเกษตรเพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปและจำำ�นวนประชากรที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น ในขณะที่่�การใช้้
น้ำำ ��น้้ อยลงและมีีพื้้ �นที่่�ลดลง รวมทั้้�งการจััดการผลกระทบที่่�ไม่่
สามารถคาดเดาได้้ จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” นางคิิม
เบอร์์ ลีี ฟลาวเวอร์์ ส ผู้้�อำำ�นวยการโครงการความมั่่�นคงด้้ านอาหาร
ระดัับโลก ณ สถาบัันวิิจััยนโยบายการต่่างประเทศและยุุทธศาสตร์์
ระบุุไว้้ ในบทความของสถาบัันวิิจััยแห่่งนี้้ �ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ในวอชิิงตััน ดีี.ซีี.

เมล็ดพันธุ์ของความไม่สงบ

ใน พ.ศ. 2562 ประชากรเกืือบ 690 ล้้ านคนจากทั่่�วโลกหรืือ
ประมาณร้้ อยละ 9 ของประชากรโลกประสบกัับความหิิวโหย
ซึ่่ง� มากกว่่าครึ่่�งเกิิดขึ้้ �นในเอเชีีย ตามรายงานขององค์์การ
สหประชาชาติิเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 การระบาดของ
ไวรััสโคโรนาอาจดัันให้้ ตัวั เลขดัังกล่่าวสููงกว่่า 820 ล้้ านคนภายใน
พ.ศ. 2564 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ เกิิดข้้ อกัังขาต่่อเป้้าหมายของสหประชาชาติิ

ที่่�จะ “ยุุติิความหิิวโหย ความไม่่มั่่น� คงทางอาหาร และภาวะขาดสาร
อาหารทุุกรููปแบบ” ภายใน พ.ศ. 2573
“รายงานดัังกล่่าวเตืือนว่่าหากแนวโน้้ มในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่า่ นมายััง
ดำำ�เนิินต่่อไป เราจะยิ่่�งออกห่่างจากโครงการขจััดความหิิวโหยแทนที่่�
จะมุ่่�งสู่่�โครงการดัังกล่่าว สิ่่ง� นี้้ �น่่าเป็็ นห่่วงอย่่างยิ่่�ง” นายโยฮััน สวิินเนน
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจััยนโยบายอาหารนานาชาติิ ระบุุในบทความ
บนเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานดัังกล่่าว “สิ่่ง� ที่่�น่า่ เป็็ นห่่วงยิ่่�งไปกว่่านั้้�นคืือ
สถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�ประชากรที่่�ยากจนที่่�สุดุ ใน
โลกประสบอยู่่�แย่่ลง”
ความไม่มนั่ คงทางอาหาร ซึ่งถูกมองเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ประสิทธิภาพส�ำหรับความไม่สงบและความขัดแย้ งทางอารยธรรมมา
อย่างยาวนาน อาจเป็ นหนึ่งในปั ญหาที่จัดการยากที่สุดในศตวรรษที่
21 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นแล้ วจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการ
อพยพของมนุษย์จ�ำนวนมากแม้ กระทัง่ ก่อนที่ไวรัสร้ ายแรงจะระบาด
สำำ�นักั งานผู้้�อำ�ำ นวยการข่่าวกรองแห่่งชาติิสหรััฐฯ ได้้ คาดการณ์์ไว้้ ใน
การประเมิินชุุมชนข่่าวกรองด้้ าน “ความมั่่�นคงทางอาหารทั่่�วโลก” ประจำำ�
พ.ศ. 2558 ว่่า ปัั จจัยต่
ั า่ ง ๆ เช่่น การผลิิตและการขนส่่งที่่ห� ยุุดชะงััก

รวมทั้้�งอำำ�นาจการซื้้ �อที่่อ่� อ่ นแอ มีีแนวโน้้ มที่่จ� ะเพิ่่ม� ความเสี่่ย� งต่่อความไม่่
มั่่�นคงทางอาหารจนถึึงช่่วงกลางทศวรรษ 2020 (พ.ศ. 2563 - 2572)
“ในบางประเทศ ความมั่่�นคงทางอาหารที่่�ลดลงอาจจะส่่งผลต่่อ
การหยุุดชะงัักทางสัังคมและความไม่่มั่่น� คงทางการเมืืองอย่่างแน่่นอน”
สำำ�นักั งานผู้้�อำำ�นวยการข่่าวกรองแห่่งชาติิสหรััฐฯ ระบุุ
สภาวะขาดแคลนอาหารอาจกระตุ้้�นให้้ เกิิดการโยกย้้ ายถิ่่�นฐาน
จำำ�นวนมาก ไม่่ว่า่ จะภายในหรืือข้้ ามพรมแดนของประเทศ เนื่่�องจากผู้้�
หิิวโหยต้้ องการแสวงหาปัั จจัยยั
ั งั ชีีพ ความหิิวโหยอาจเป็็ นต้้ นตอของ
ลััทธิิหัวั รุุนแรงสุุดโต่่งและความรุุนแรงท่่ามกลางความไม่่ลงรอยกัันและ
ความขััดแย้้ งในหมู่่�ประชากร ความไม่่สงบในวงจรที่่�เลวร้้ายดัังกล่่าว
บ่่อนทำำ�ลายความมั่่�นคงทางอาหารเพิ่่�มเติิม โดยการขััดขวางการค้้ าและ
ทำำ�ให้้ หน่่วยงานพลเรืือนมีีภาระล้้ นมืือ
ในงานวิิจััยที่่�ตีีพิิมพ์์ในสแตบิิ ลิิทีี: วารสารนานาชาติิ ด้้านความมั่่�นคง
และการพััฒนา บรรดานัักวิิจััยพบว่า่ ความขััดแย้้ งที่่�มีีการใช้้ กำำ�ลังั ทหาร
ทั่่�วโลกมีีจำำ�นวนและความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้ �นใน พ.ศ. 2554 “ซึ่่ง� เกิิดขึ้้ �นภาย
หลัังสภาวะราคาอาหารนานาชาติิพุ่่�งสููงในช่่วงปลาย พ.ศ. 2553 และ
ช่่วงต้้ น พ.ศ. 2554 แทบจะทัันทีี”
นางฟลาวเวอร์์ สระบุุไว้้ ในบทความของตนเมื่่อ� พ.ศ. 2559 ว่่า “ราคา
อาหารที่่พุ่่�� งสููงขึ้้ �นและมีีความผัันผวนทั่่�วโลก ส่่งผลให้้ เกิิดเหตุุจลาจลกลาง
เมืือง การโค่่นล้้ มรััฐบาล และความไม่่สงบในระดัับภููมิิภาค”
สภาข่่าวกรองแห่่งชาติิสหรััฐฯ ระบุุว่า่ ความเสี่่�ยงด้้ านการ
เปลี่่�ยนแปลงทางประชากรแบบมีีพลวััตและความไม่่เสมอภาคทางเพศ
กำำ�ลังั เพิ่่�มขึ้้ �น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
“ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ขาดแคลน เช่่น น้ำำ ��และที่่�ดิินเพาะปลููก ใน
ประเทศเดีียวกัันหลายแห่่งซึ่่ง� จะมีีสััดส่่วนชายหนุ่่�มในระดัับที่่�ไม่่สมดุุล
กััน เพิ่่�มความเสี่่�ยงที่่�ความขััดแย้้ งภายในรััฐจะปะทุุขึ้้ �น โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในแอฟริิกาทางตอนใต้้ ของสะฮาราและประเทศแถบเอเชีียใต้้
และเอเชีียตะวัันออก ซึ่่ง� รวมถึึงจีีนและอิินเดีีย” สภาข่่าวกรองแห่่งชาติิ
สหรััฐฯ รายงานใน “แนวโน้้ มโลก พ.ศ. 2573: โลกทางเลืือก”

ความร่่วมมืือที่่ออกดอกผล

การต่่อสู้้�กัับความหิิวโหยในอิินโดแปซิิฟิิกกระตุ้้�นให้้ มีีโครงการความร่่วม
มืือและการใช้้ จ่า่ ยอย่่างมากในด้้ านต่่าง ๆ เช่่น โครงสร้้างพื้้ �นฐานใน
ชนบท การชลประทาน รวมทั้้�งการวิิจััยและการพััฒนาด้้ านการเกษตร
ตามรายงานของสถาบัันวิิจััยนโยบายอาหารนานาชาติิ เมื่่�อเดืือน
ตุุลาคม พ.ศ. 2562 รายงานซึ่่ง� ร่่วมมืือกัับธนาคารพััฒนาเอเชีียฉบัับ
นี้้ �ระบุุว่า่ ในช่่วงทศวรรษถััดไป หากภููมิิภาคแห่่งนี้้ �จะบรรลุุเกณฑ์์ความ
หิิวโหยต่่อหััวขององค์์การสหประชาชาติิที่่�ร้้อยละ 5 จะต้้ องมีีการลงทุุน
ในด้้ านการเกษตรสองเท่่าต่่อปีี โดยคิิดเป็็ นมููลค่า่ เกืือบ 7.9 หมื่่�นล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 2.4 ล้้ านล้้ านบาท)
ซึ่่ง� หากล้้ มเหลวก็็จะทำำ�ให้้ สูญ
ู เสีียอย่่างมหาศาลเช่่นกัันในประเทศ
อิินโดนีีเซีียซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็ นหมู่่�เกาะและมีีประชากรมากที่่�สุดุ เป็็ นอัันดัับ
สี่่�ของโลก มีีประชากร 267 ล้้ านคนซึ่่ง� หนึ่่�งในสามประกอบอาชีีพใน
ภาคการเกษตร ซึ่่ง� มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อเศรษฐกิิจที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แม้้ ว่า่ อิินโดนีีเซีียจะมีีความก้้ าวหน้้ าอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ในการเพิ่่�มการผลิิตผ่่านมาตรการต่่าง ๆ เช่่น พัันธุ์์�ข้้าวและ
ปุ๋๋�ยที่่�ให้้ ผลผลิิตสูงู แต่่การเติิบโตของจำำ�นวนประชากรในระดัับที่่�สูงู
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มากก็็ทำำ�ให้้ ต้้องใช้้ ทรััพยากรมากขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามรายงานของ
สถาบัันวิิจััยนโยบายอาหารนานาชาติิ
“ความมัน่ คงทางอาหารเป็ นหนึ่งในล�ำดับความส�ำคัญของการ
พัฒนาประเทศ” นักวิจัยระบุในการวิเคราะห์เพิ่มเติมตามรายงาน
ประจ�ำ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน ซึ่งแนะน�ำขันตอนต่
้
าง ๆ ตังแต่
้ การ
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของเยาวชนและเกษตรกรผู้ประกอบการไป
จนถึงการน�ำ “การเกษตรที่แม่นย�ำ” มาใช้ มากขึ้นผ่านการใช้ ดาวเทียม
เซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ความพยายามของภููมิิภาคในการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
ก้้ าวหน้้ าไปได้้ ดีีในช่่วงต้้ นสหััสวรรษที่่�ผ่า่ นมา เมื่่�อประเทศสมาชิิก
สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืืออาเซีียน ทั้้�ง 10
ประเทศเข้้ าร่่วมกัับญี่่�ปุ่่� น สาธารณรััฐประชาชนจีีน และเกาหลีีใต้้ เพื่่�อ
จััดตั้้�งระบบข้้ อมููลความมั่่�นคงทางอาหารของอาเซีียน
โครงการริิเริ่่�มนี้้ �มุ่่�งปรัับปรุุงการรวบรวม การวิิเคราะห์์ และการเผย
แพร่่ข้้อมููล เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายข้้ อมููลที่่�ให้้ คำำ�เตืือนล่่วงหน้้ าและการคาด
การณ์์เกี่่�ยวกัับสิินค้้ าโภคภััณฑ์์ เพื่่�อให้้ ประเทศสมาชิิกสามารถจััดการ
ภััยคุกุ คามด้้ านความมั่่�นคงทางอาหารและทุุนสำำ�รองฉุุกเฉิินได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น
ฐานข้้ อมููลระบบข้้ อมููลความมั่่�นคงทางอาหารของอาเซีียนจะตรวจ
สอบการผลิิต ราคาขายส่่ง การมีีส่่วนร่่วมของแรงงาน ผลผลิิต ปฏิิทิินการ
ปลููก และการใช้้ ที่ดิิ่� นรวมทั้้�งตััวแปรอื่่น� ๆ โดยมุ่่�งเน้้ นไปที่่พืืชผล
�
หลััก 5
ชนิิดของภููมิิภาค ได้้ แก่่ มัันสำำ�ปะหลััง ข้้ าวโพด ข้้ าว ถั่่�วเหลืือง และอ้้ อย
การต่่อสู้้�เพื่่�อขจััดความหิิวโหยในอิินโดแปซิิฟิิกได้้ รัับการส่่งเสริิม
ด้้ วยทรััพยากรและความเชี่่�ยวชาญของสหรััฐฯ สหรััฐอเมริิกาเป็็ นผู้้�ให้้
ความช่่วยเหลืือด้้ านอาหารที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก ซึ่่ง� ให้้ ความช่่วยเหลืือแก่่
ประชากรกว่่า 4 พัันล้้ านคนในกว่่า 150 ประเทศผ่่านองค์์กรเพื่่�อการ
พััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ นัับตั้้ �งแต่่ยุคุ แรกเริ่่�มของสงครามเย็็น
เป็็ นต้้ นมา
องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ให้้ ความช่่วย

ในปาปััวนิิวกิินีี หน่่ วยงานรััฐบาลและสถาบัันวิิจัยั นโยบายอาหารนานาชาติิกำ�ลั
ำ งั วิิเคราะห์์
การผลิิต การกำำ�หนดราคา และการบริิโภคสตรอเบอร์์ รี่่�และพืืชอื่่�น ๆ เพื่่�อช่่ วยให้้ชุุมชน
ตอบสนองต่่ อการจััดหาเสบีียงอาหารที่่�มีคี วามผัันผวน เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
40
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เหลืือด้้ านการพััฒนาและอาหารในภาวะฉุุกเฉิินเป็็ นมููลค่า่ มากกว่่า
4.4 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.37 แสนล้้ านบาท) ใน
ปีี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� รวมถึึงการบริิจาคอาหาร บััตรกำำ�นัลั
เงิินสด และสิินค้้ าโภคภััณฑ์์ที่่�ซื้้ �อได้้ ในท้้ องถิ่่�น ตามข้้ อมููลจากเว็็บไซต์์
ขององค์์กรแห่่งนี้้ � เครืือข่่ายระบบแจ้้ งเตืือนความอดอยากล่่วงหน้้ าของ
องค์์กรแห่่งนี้้ �สามารถคาดการณ์์ความต้้ องการความช่่วยเหลืือด้้ าน
อาหารล่่วงหน้้ าได้้ ถึึง 8 เดืือนก่่อนเกิิดเหตุุฉุกุ เฉิิน ซึ่่ง� ช่่วยเร่่งให้้ การตอบ
สนองการช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรมมีีความรวดเร็็ว
ความพยายามดัังกล่่าวของสหรััฐฯ อาเซีียน และพัันธมิิตรที่่�มีีความ
คิิดแบบเดีียวกัันกำำ�ลังั ช่่วยรัักษาชีีวิิตและหว่่านเมล็็ดพัันธุ์์�แห่่งสัันติิภาพ
“หากความไม่่มั่่น� คงทางอาหารเป็็ นตััวเพิ่่�มภััยคุกุ คามให้้ เกิิดความ
ขััดแย้้ ง การปรัับปรุุงความมั่่�นคงทางอาหารก็็สามารถลดความตึึงเครีียด
และส่่งผลให้้ สภาพแวดล้้ อมมีีความมั่่�นคงมากขึ้้ �นได้้ ” นายคััลเลน เฮน
ดริิกซ์์ นัักวิิจััยจากสถาบัันนานาชาติิศึึกษาคอร์์ เบลของมหาวิิทยาลััย
เดนเวอร์์ และนายเฮนค์์-ยััน บริิงค์์แมน จากสำำ�นักั งานสนัับสนุุนการ
สร้้างสัันติิภาพแห่่งสหประชาชาติิ เขีียนในงานวิิจััยประจำำ� พ.ศ. 2556
ที่่�ตีีพิิมพ์์ในวารสารสแตบิิ ลิิทีี

การปรัับเปลี่่ยนแนวคิิดในการทำำ�ฟาร์์ม

ในเรืือกสวนไร่่นาทั่่�วอิินโดแปซิิฟิิก ความก้้ าวหน้้ าด้้ านวิิทยาศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีช่่วยให้้ เกษตรกรและชาวสวนสามารถมองภาพอาชีีพของ
ตนใหม่่ ตั้้�งแต่่ฤดููกาลเพาะปลููกไปจนถึึงช่่วงเวลาเก็็บเกี่่�ยว พร้้ อมกัับ
สนัับสนุุนความมั่่�นคงทางอาหารในท้้ องถิ่่�นและภููมิิภาค
• ในตะวัันตกเฉีียงเหนืือของบัังคลาเทศ โครงการหล่่อเลี้้ �ยงอนาคต
ขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ได้้ ร่่วมมืือ
กัับพันั ธมิิตรต่่าง ๆ รวมทั้้�งมหาวิิทยาลััยคอร์์ เนลล์์ เพื่่�อริิเริ่่�มเพาะ
พัันธุ์์�มะเขืือยาวชนิิดต้้ านทานแมลงศััตรููพืืชซึ่่ง� ลดแมลงรบกวนใน
พืืชและการใช้้ สารกำำ�จัดั ศััตรููพืืชที่่�เป็็ นพิิษลงอย่่างมาก ใน พ.ศ.
2561 เกษตรกรผู้้�ปลููกมะเขืือยาวได้้ ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 42
และได้้ กำำ�ไรต่่อเฮกตาร์์ เพิ่่�มขึ้้ �นถึึง 400 ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
12,000 บาท)
• ในเขตคาลาฮัันดีีของประเทศอิินเดีียที่่มีี� แนวโน้้ มแห้้ งแล้้ ง นััก
วิิทยาศาสตร์์ ร่่วมกัับสถาบัันวิิจััยพืืชไร่่นานาชาติิสำำ�หรัับเขตร้้ อน
กึ่่�งแห้้ งแล้้ งได้้ ร่่วมมืือกัับบริิษัทั พาวเวอร์์ กริิด คอร์์ ปอเรชััน ออฟ
อิินเดีีย จำำ�กัดั ในการใช้้ ระบบการจััดการน้ำำ ��ฝน รวมถึึงการก่่อสร้้างบ่่อ
สำำ�หรัับฟาร์์ ม 32 แห่่งในหมู่่�บ้้าน 7 แห่่งตั้้�งแต่่กลาง พ.ศ. 2563
สถาบัันวิิจััยดังั กล่่าวรายงานว่่า การทำำ�แผนที่่ส� ภาพดิินเผยให้้ เห็็นถึึง
ความเสื่่อ� มโทรมและการขาดแคลนธาตุุอาหาร ทีีมวิิจััยจึึงได้้ จัดั การ
เพิ่่ม� สารอาหารและปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืช ทำำ�ให้้ ได้้ ผลผลิิตที่่สู� งู ขึ้้ �น
• นอกจากนี้้ � สถาบัันวิิจััยพืืชไร่่ดังั กล่่าวยัังทำำ�งานร่่วมกัับนักั
วิิทยาศาสตร์์ ในออสเตรเลีียและอิินเดีีย ในโครงการการหาลำำ�ดับจีี
ั
โนมเพื่่�อเพิ่่�มความทนทานต่่อภััยแล้้ งในถั่่�วลิิสง ซึ่่ง� เป็็ นอาหารที่่�อุดุ ม
ไปด้้ วยโปรตีีน เส้้ นใย ธาตุุเหล็็ก และสารอาหารอื่่�น ๆ
• ในปาปัั วนิิวกิินีี นัักวิิจััยของสถาบัันวิิจััยนโยบายอาหารนานาชาติิร่่วม
มืือกัับหน่่วยงานรััฐบาลในการพััฒนาฐานข้้ อมููลดิิจิิทัลั เพื่่อ� วิิเคราะห์์
การผลิิต การกำำ�หนดราคา และการบริิโภคอาหาร ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ ชุมุ ชน
ตอบสนองต่่อการจััดหาเสบีียงอาหารที่่มีี� ความผัันผวนได้้ ดีียิ่ง่� ขึ้้ �น

เป้้าหมาย "30x30" ของสิิ งคโปร์์ จะช่่ วยให้้
ประเทศที่่มีีปร
� ะชากร 5.7 ล้้ านคนแห่่ งนี้้�ตอบ
สนองความต้้ องการทางโภชนาการได้้ ร้้อยละ
30 ด้้ วยอาหารที่่ผ� ลิิตในท้้ องถิ่่น� ภายใน พ.ศ.
2573 รอยเตอร์์

• สถาบัันวิิจััยข้้าวนานาชาติิในฟิิลิิปปิิ นส์์ร่่วมกัับกลุ่่�มนััก
วิิทยาศาสตร์์ จากทวีีปอเมริิกาและยุุโรปกำำ�ลังั พััฒนาพัันธุ์์�ข้้าวที่่�
ต้้ านทานโรค ความร่่วมมืือดัังกล่่าวยัังนำำ�ไปสู่่�การสร้้างชุุดตรวจ
วิินิิจฉััยสำำ�หรัับการตรวจหาเชื้้ �อโรคอย่่างรวดเร็็ว เช่่น โรคพืืชจาก
แบคทีีเรีียที่่�อาจทำำ�ให้้ พืืชผลเสีียหาย
สถาบัันวิิจััยนโยบายอาหารนานาชาติิระบุุไว้้ ในรายงาน พ.ศ.
2562 ว่่าการลงทุุนดัังกล่่าวในการวิิจััยและการพััฒนาจะช่่วย
เพิ่่�มผลผลิิตและการผลิิตทางการเกษตร ซึ่่ง� ผลที่่�ได้้ จะช่่วยให้้ ราคา
อาหารลดลง เพิ่่�มรายได้้ ในครััวเรืือน เพิ่่�มปริิมาณอาหาร “และผล
สุุดท้้ ายคืือจำำ�นวนเด็็กที่่�ขาดสารอาหารและผู้้�คนที่่�หิิวโหยจะลดลง”

แสง น�้ำ และสารอาหารที่เพียงพอภายในร่มตลอดปี
ข้ อมูลจากเว็บไซต์ของสกายกรี นส์ระบุวา่ น�้ำที่ไหลร่วมกับแรง
โน้ มถ่วงจะท�ำให้ เกิดการหมุน ซึ่งช่วยลดการใช้ กระแสไฟฟ้าของ
รางแต่ละรางลงจนเหลือปริ มาณเท่ากับหลอดไฟหนึ่งดวง น�้ำที่เป็ น
พลังงานให้ ระบบไฮดรอลิกจะน�ำไปใช้ ซ�้ำเพื่อการชลประทาน
ฟาร์ มแนวตังในร่
้ มมากกว่า 30 แห่งผุดขึ้นรอบเกาะสิงคโปร์
โดยเพิ่มขึ้นห้ าเท่าในเวลาเพียงไม่กี่ปี ตามรายงานของเอ็นเตอร์
ไพรส์สงิ คโปร์ ด้ วยความก้ าวหน้ าด้ านปั ญญาประดิษฐ์ เซ็นเซอร์
อัจฉริยะ และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ รวมถึงการลงทุนของสตาร์ ท
อัปและกลุม่ บริ ษัทข้ามชาติด้ านเทคโนโลยีการเกษตร คาดว่า
อุตสาหกรรมการเกษตรในร่มของประเทศแห่งนี้จะพุง่ ขึ้นเกือบร้ อย
มองไปบนท้องฟ้า
ละ 20 ต่อปีจนถึง พ.ศ. 2566
ส�ำหรับชาวสิงคโปร์ จ�ำนวนมาก คุณภาพการด�ำรงชีวิตในระดับสูง
สิงคโปร์ มงุ่ มัน่ ที่จะกลายเป็ นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่แห่งต่อไป
ที่ตนได้ รับบนเกาะที่มีประชากรหนาแน่นแห่งนี้ยังมีความหมาย
ของการท�ำฟาร์ มในเมือง ดังที่เคยท�ำส�ำเร็ จมาแล้ วในด้ านการค้ า
ตรงตามตัวอักษรด้ วย ประเทศแห่งนี้ซึ่งอยูใ่ นอันดับที่ 191 จาก
และการเงิน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานอาหารแห่ง
การจัดอันดับที่ดินทัว่ โลก ได้ สร้ างตึกสูงหลายพันตึกเพื่อเพิ่มพื้นที่
สิงคโปร์ ได้ ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเกือบ 40 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยูน่ ้ อยที่สุดให้ ได้ มากที่สุด ซึ่งในปั จจบุ นั อาคาร (ประมาณ 1.2 พันล้ านบาท) ให้ แก่ฟาร์ มในเมืองที่ใช้ เทคโนโลยี
ชุดที่มีเจ้ าของเป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชากรประมาณร้ อยละ 80
ชันสู
้ ง 9 แห่งซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย “30x30” ของประเทศ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ เริ่ มหันมาใช้ แนวทางท�ำการ
เพื่อตอบสนองความต้ องการทางโภชนาการของประเทศร้ อยละ
เกษตรแบบเดียวกับการสร้ างที่อยูอ่ าศัย นัน่ คือ การปลูกพืชแนวตัง้ 30 ด้ วยอาหารที่ผลิตในท้ องถิ่นภายใน พ.ศ. 2573
สกายกรี นส์ซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็ นฟาร์ มแนวตังที่ใช้
้ ระบบไฮ
“มีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้ องเร่งการผลิตในท้ องถิ่น เพื่อ
ดรอลิกคาร์ บอนต�่ำแห่งแรกของโลก เริ่ มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
ลดการพึ่งพาการน�ำเข้ าและช่วยให้ มีอาหารให้ เลือกหลากหลายใน
ใน พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ท�ำให้ มนั่ ใจว่ามีความพร้ อม ระหว่างที่การจัดหาเสบียงหยุดชะงักท่ามกลางการระบาดของโค
ด้ านเสบียงอาหารในพื้นที่ที่ขาดแคลนที่ดิน” เช่น สิงคโปร์ โครงการ วิด-19” นายลิ้ม ก็อก ไท ประธานส�ำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่ได้ รับรางวัลนี้ ปลูกกระหล�่ำปลี ผักกาด ระบุในแถลงการณ์ “เราจะท�ำงานร่วมกับอุตสาหกรรมอาหารเกษตร
ผักโขม และผักชนิดอื่น ๆ บนโครงอลูมิเนียมรูปตัวเอที่สูงถึง 9 เมตร ต่อไป รวมทังสนั
้ บสนุนให้ อตุ สาหกรรมเหล่านี้เติบโตมากขึ้นและเร็ ว
โครงแต่ละอันจะมีชันวางแบบหมุ
้
นได้ 12 อันซึ่งช่วยให้ พืชได้ รับ
ขึ้นเพื่อยกระดับความมัน่ คงทางอาหารของเรา” o
IPD FORUM
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การยึึด

โควิิ
ด
-19
เป็็นศููนย์์กลาง
ก
การเรีี ยนรู้้�เบื้้�องต้้ นของเรดอาร์์ ออสเตรเลีียและความท้้ าทายที่่�จะเกิิดขึ้้�น
นางเคิิร์์ สเตน เซเยอร์์ ส/เรดอาร์์ ออสเตรเลีีย

ารระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 ได้้ ให้้ คำำ�จำำ�กัดั
ความใหม่่แก่่ยุคุ ของเรา การแพร่่ระบาดนี้้ �
ได้้ ท้้าทายวิิธีีคิิดและการปฏิิบััติิตัวั เกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นด้้ านสาธารณสุุขของเรา และยัังได้้ เริ่่�มกำำ�หนดร่่อง
รอยของปัั ญหาเศรษฐกิิจและความยากจนขึ้้ �นใหม่่ รวมถึึง
เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการที่่�มนุุษย์์เคลื่่�อนที่่�ภายในและระหว่่าง
ชายแดน ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือ การระบาดใหญ่่นี้้ �ได้้ ส่ง่ ผลต่่อทุุกเผ่่า
พัันธุ์์� ชนชั้้�น และเพศ นั่่�นคืือต่่อมนุุษยชาติิทั้้�งหมดโดยไม่่เลืือก
ฝัั กฝ่่าย
เรดอาร์์ ออสเตรเลีีย เป็็ นหน่่วยงานตอบสนองด้้ าน
มนุุษยธรรมระหว่่างประเทศที่่�จัดั หาบุุคลากรที่่�มีีทักั ษะและ
ให้้ การฝึึกอบรมเพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนในการวางแผน เตรีียม
ตััว สร้้างใหม่่ และฟื้้ น� ฟูู ทั้้�งก่่อน ระหว่่าง และหลัังวิิกฤตและ
ความขััดแย้้ ง เรดอาร์์ ออสเตรเลีียภููมิิใจที่่�จะให้้ การสนัับสนุุน
ด้้ านมนุุษยธรรมแก่่องค์์กรหุ้้�นส่่วนของเราทั่่�วโลก ผลิิตภััณฑ์์ดีี
เด่่นของเราคืือบุุคลากร บุุคลากรของเรามอบจิิตใจอัันมีีศัักดิ์์�ศรีี
ความเมตตา และความเอื้้ �อเฟื้้ อ� เผื่่�อแผ่่ให้้ แก่่เหล่่าผู้้�ที่่�มีีความ
เสี่่�ยงมากที่่�สุดุ บุุคลากรของเรามีีจิิตใจที่่�รัักการบริิการเพื่่�อ
ประโยชน์์ส่ว่ นรวม ถืือเป็็ นสิิทธิิพิิเศษที่่�เราได้้ รัับเชิิญให้้ ทำำ�งาน
ร่่วมกัับชุุมชนท้้ องถิ่่�น
เช่่นเดีียวกัับอุตุ สาหกรรมส่่วนใหญ่่ทั่่ว� โลก เมื่่�อโควิิด-19
แพร่่ระบาด ความสามารถของเราในการให้้ ความช่่วยเหลืือ
ด้้ านมนุุษยธรรมเพิ่่�มเติิมแก่่ชุมุ ชนที่่�กำำ�ลังั เผชิิญหน้้ ากัับวิิกฤต
ก็็ถูกู จำำ�กัดั ขอบเขตลงทัันทีี แม้้ ว่า่ จะมีีบุุคลากรที่่�มีีทักั ษะตาม
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ความต้้ องการ เช่่น การจััดการความเสี่่�ยงและการฟื้้ น� ฟููจากภััย
พิิบััติิ สุุขภาพและการปกป้้อง แต่่พวกเราส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถ
เคลื่่�อนที่่�ได้้ เนื่่�องจากเส้้ นทางการขนส่่งทั่่�วโลกปิิ ดลง
การไม่่สามารถเคลื่่�อนย้้ ายบุุคลากรและทรััพย์์สิินของเรา
ย่ำำ��แย่่ลงยิ่่�งกว่่าเดิิม เพราะผู้้�ให้้ บริิ การประกัันภััยของโลกขาด
ความสามารถในการรัับรองถึึงการอพยพทางการแพทย์์หรืือ
การขนย้้ ายฉุุกเฉิิน ในขณะที่่�โลกของเราต้้ องหยุุดชะงัักลง เรา
ตระหนัักว่่าเราจำำ�เป็็ นต้้ องเปลี่่�ยนแปลงแนวทาง มิิฉะนั้้�นเราคง
ทำำ�ได้้ เพีียงเฝ้้าดููอยู่่�ห่่าง ๆ ในขณะที่่�ความเสี่่�ยงรุุนแรงขึ้้ �น
เรดอาร์์ ออสเตรเลีียได้้ ตอบสนองต่่อการระบาดใหญ่่ รวมถึึง
อีีโบลา ไข้้ หวััดนก และซาร์์ ส โดยได้้ ส่ง่ ผู้้�เชี่่ย� วชาญทางเทคนิิคไป
ช่่วยเหลืือในช่่วงเวลาวิิกฤต เรามุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่อ� ช่่วย
ต่่อต้้ านการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทั่่�วโลก สิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้ �นตามมา
คืือเค้้ าโครงวิิธีีการที่่เ� รดอาร์์ ออสเตรเลีียได้้ ปรัับใช้้ การดำำ�เนิินงาน
และเอาชนะความท้้ าทายระหว่่างทาง โดยมุ่่�งเน้้ นไปที่่ภั� ยพิิ
ั บััติิ
แบบคู่่�ในแปซิิฟิิกใต้้ และวิิกฤตผู้้�ลี้้ �ภััยในซีีเรีียและโรฮีีนจา

นวัตกรรมและความคล่องตัว

การห้ ามการเดินทาง การปิ ดน่านฟ้า และข้ อจ�ำกัดในตลาด
ประกันภัยที่ก้ าวหน้ าขึ้นอย่างรวดเร็วล้ วนส่งสัญญาณให้ ต้องมี
การแก้ ไขปั ญหาการด�ำเนินงานแบบมีนวัตกรรมตังแต่
้ ระยะแรก
ของการระบาดใหญ่ เรดอาร์ ออสเตรเลียมีสว่ นร่วมกับนายหน้ า
ผู้เชี่ยวชาญในการปูทางไปสูก่ ารจัดซื้อประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อ
ปกป้องการด�ำเนินงาน และท�ำงานร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อ

ระบุเส้ นทางที่อาจเป็ นไปได้ ผา่ นการห้ ามการเดินทางของประเทศ
จำำ�นวนเที่่�ยวบิินทั่่�วโลกที่่�ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ถืือเป็็ น
หนึ่่�งในอุุปสรรคทางโลจิิสติิกส์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ อย่่างหนึ่่�งของเรดอาร์์
ออสเตรเลีีย เครืือข่่ายเที่่�ยวบิินที่่�มีีกำำ�หนดการสำำ�หรัับแรงงาน
ด้้ านมนุุษยธรรมเป็็ นเสมืือนสััญญาว่่าจะให้้ สิิทธิ์์�การเข้้ าถึึง ผ่่าน
การลงทะเบีียนกัับโครงการบริิการร่่วมของโครงการอาหารโลก
ในทุุกกรณีี การมอบหมายงานให้้ บุคุ คลและคณะทำำ�งานภายใน
อย่่างชััดเจนควบคู่่�ไปกัับรายงานความคืืบหน้้ าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ต่่อองค์์กรที่่�ใหญ่่ขึ้้ �น เป็็ นการรัับรองให้้ เกิิดความคล่่องตััวตลอด
ช่่วงเวลาแห่่งการหยุุดชะงััก

แปซิิฟิิก: การเตรีียมความพร้้อม
และการปรัับให้้เข้้ากัับท้้องถิ่่�น

ในขณะที่่�ประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกส่่วนใหญ่่รอดจากการติิดเชื้้ �อ
โควิิด-19 และอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�สูงู ดัังเช่่นในประเทศอื่่�น แต่่
ประเทศเหล่่านั้้�นต้้ องจััดการกัับวิิกฤตด้้ านสุุขภาพภายในวิิกฤต
ด้้ านมนุุษยธรรมทั้้�งที่่�มีีอยู่่�และทั้้�งที่่�เป็็ นวิิกฤตใหม่่
ในช่วงต้ นเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 พายุหมุนเขตร้ อน ฮา

จำำนวนเที่่�ยวบิินทั่่�วโลกที่่�
ลดลงอย่่างมีีนััยสำำคััญ
ถืือเป็็นหนึ่่�งในอุุปสรรค
ทางโลจิิสติิกส์์ที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดอย่่างหนึ่่�งของเรด
อาร์์ออสเตรเลีีย
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โรลด์ หมวดหมูที่่ 5 พัดท�ำลายทัว่ ทังแปซิฟิก
้
ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชากรของวานูอาตูกว่าร้ อยละ 30 ในเวลานัน้ วานูอาตูไม่มี
รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีการควบคุมชายแดนที่เข้ มงวด
แม้ วา่ การควบคุมดังกล่าวอาจปกป้องประเทศจากโควิด-19 แต่
ก็ได้ ท�ำให้ เส้ นทางการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมที่มีอยู่
ลดลง ส�ำหรับเรดอาร์ ออสเตรเลียและอีกหลายหน่วยงานในภาค
ส่วนนี้ นี่เป็ นการเน้ นย�้ำถึงความจ�ำเป็ นในการเตรียมความพร้ อม
ด้ านการด�ำเนินงานที่เข้ มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิธีแก้ ปัญหาที่น�ำโดย
ส่วนท้ องถิ่น รัฐบาลวานูอาตูเป็ นผู้น�ำการตอบสนองต่อพายุหมุน
เขตร้ อนฮาโรลด์ โดยได้ รับการสนับสนุนจากแผนการเตรียมพร้ อม
และการรับมือที่น�ำมาใช้ ใหม่และโครงสร้ างพื้นฐานที่ทนต่อพายุ
หมุนที่พัฒนาขึ้นหลังจากพายุหมุนแพมใน พ.ศ. 2558
จากโครงการความช่่วยเหลืือของออสเตรเลีียที่่�ได้้ รัับเงิินทุุน
จากรััฐบาลออสเตรเลีีย เราได้้ ทำำ�งานเคีียงข้้ างรััฐบาลประเทศ
หมู่่�เกาะแปซิิฟิิกอย่่างน้้ อย 7 ประเทศและชุุมชนของประเทศ
นั้้�น ๆ รวมถึึงองค์์กรส่่วนท้้ องถิ่่�นและส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อเสริิม
การเตรีียมความพร้้ อมรัับมืือและขีีดความสามารถในการตอบ
สนองต่่อภััยพิิบััติิระดัับชาติิ ภารกิิจนี้้ �สนัับสนุุนการจััดทำำ�แผน
และขั้้�นตอนการจััดการภััยพิิบััติิระดัับชาติิ โดยเสริิมสร้้างความ
สามารถของประเทศในแปซิิฟิิกใต้้ หลายประเทศ เพื่่�อรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ฉุกุ เฉิินที่่�ซับซ้
ั ้ อนและหลากหลาย
เรดอาร์์ ออสเตรเลีียส่่งตััวพนัักงาน 20 คนเข้้ าประจำำ�การใน
แปซิิฟิิกก่่อนช่่วงโควิิด-19 เรามีี 17 คนที่่�ยังั ทำำ�งานอยู่่�ในพื้้ �นที่่�
และอีีก 18 คนที่่�ทำำ�งานระยะไกลในช่่วงการระบาดใหญ่่ เรา
ตััดสิินใจจะสนัับสนุุนบุุคลากรของเราตั้้�งแต่่เนิ่่�น ๆ ให้้ อยู่่�และ
ทำำ�งานเคีียงข้้ างกัับหุ้้� นส่่วนแปซิิฟิิกของเราในจุุดที่่�เป็็ นไปได้้ ซึ่่ง�
รวมถึึงการค้้ นหาและชัักชวนคนในประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกที่่�
มีีความสามารถและประสบการณ์์ให้้ มาทำำ�งานร่่วมกัับเรา เพื่่�อ
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นายแดเนีียล นอริิเอกา (ขวา) จากโครงการความช่่ วยเหลืือของออสเตรเลีีย
และสมาชิิกทีมี ตอบสนองด้้านมนุุษยธรรมในพื้้น� ที่่� ตรวจสอบความเสีี ยหายที่่�
เกิิดจากพายุุหมุุนเขตร้้อนฮาโรลด์์ ในเมืืองนััมบููคาเลวูู-อิิ-รา ประเทศฟิิ จิิ เรดอาร์์
ออสเตรเลีีย

เพิ่่�มความเชี่่�ยวชาญในประเทศ
นี่่�คืือตััวอย่่างบางส่่วนของวิิธีีการแก้้ ปััญหาในท้้ องถิ่่�นและใน
เชิิงปฏิิบััติิ
• การสรรหาผู้้�เชี่่�ยวชาญในท้้ องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องส่่งผลให้้ มีีการ
เข้้ าถึึงและสร้้างผลลััพธ์์ได้้ อย่่างรวดเร็็ว ความเข้้ าใจในบริิบท
และเครืือข่่ายที่่�ตนดำำ�เนิินงานเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในช่่วงภััยพิิบััติิ
พนัักงานคนหนึ่่�งของเรดอาร์์ ออสเตรเลีียในวานููอาตููอำำ�นวย
ความสะดวกในการเคลื่่�อนย้้ ายเสบีียงด้้ านมนุุษยธรรม โดย
การตรวจสอบให้้ แน่่ใจว่่าเสบีียงเหล่่านั้้�นเป็็ นไปตามกฎ
ระเบีียบการนำำ�เข้้ าระหว่่างประเทศและระดัับประเทศ รวมทั้้�ง
ได้้ รัับการแจกจ่่ายอย่่างเหมาะสม
• กองทุุนประชากรแห่่งสหประชาชาติิคาดการณ์์ว่า่ มีีความ
รุุนแรงที่่�มีีสาเหตุุมาจากเพศภาวะเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 20 ต่่อปีี ซึ่่ง�
เป็็ นผลมาจากข้้ อจำำ�กัดั ในช่่วงโควิิด-19 รวมถึึงการปิิ ดเมืือง
ด้้ วย สำำ�หรัับประเทศในแปซิิฟิิกบางประเทศ การคาดการณ์์
เหล่่านี้้ �อาจเป็็ นเชิิงอนุุรัักษ์์ นิิยม นอกจากนี้้ � ผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�
หญิิงยัังมีีความเสีียเปรีียบ เนื่่�องจากหน่่วยงานด้้ านการดููแล
สุุขภาพแปลงทรััพยากรที่่�ใช้้ เพื่่�อการดููแลสุุขภาพทางเพศ
และการสืืบพัันธุ์์�ไปใช้้ เพื่่�อตอบสนองต่่อเหตุุฉุกุ เฉิินแทน การ
ปิิ ดตััวลงของคลิินิิกสุุขภาพและความล่่าช้้ าหรืือการยกเลิิก
บริิการตามชุุมชนทำำ�ให้้ ผู้้�หญิิงและทารกมีีความเสี่่�ยงเพิ่่�ม
ขึ้้ �น ผู้้�เชี่่�ยวชาญฝ่่ายการติิดตามและประเมิินผลของเรดอาร์์
ออสเตรเลีียช่่วยติิดตามกิิจกรรมการเตรีียมความพร้้ อม และ

ตอบสนองในแง่่ของการป้้องกัันและควบคุุมการติิดเชื้้ �อ โดย
ร่่วมมืือกัับสหพัันธ์์วางแผนครอบครััวแห่่งโลกและกองทุุน
ประชากรแห่่งสหประชาชาติิ ซึ่่ง� รวมถึึงการเตรีียมความพร้้ อม
เครื่่�องมืือการติิดตามและประเมิินผลเฉพาะของประเทศ
และการสนัับสนุุนสมาชิิกให้้ ทำำ�การช่่วยชีีวิิตและให้้ การดููแล
สุุขภาพทางเพศและการสืืบพัันธุ์์� หากหน่่วยงานด้้ านการดููแล
สุุขภาพอยู่่�ในจุุดที่่�ไม่่สู้้�ดีีเนื่่�องจากโควิิด-19

วิกฤตชาวโรฮีนจา: ความร่วมมือและการเข้าถึง

กลุม่ ชาติพันธุ์ชาวโรฮีนจาประมาณ 1 ล้ านคนที่ได้ หลบหนีจาก
พม่าอาศัยอยูใ่ นค่ายผู้ลี้ภยที่
ั ใหญ่ที่สุดในโลกในค๊ อกซ์บาซาร์ ของ
บังกลาเทศ โดยมีจ�ำนวนผู้คนมากถึง 60,000 ถึง 90,000 คน
ต่อตารางกิโลเมตร ท�ำให้ การเว้ นระยะห่างทางสังคมในช่วงการ
ระบาดใหญ่จึงเป็ นไปไม่ได้ จ�ำนวนคนที่แออัดเกินไป สุขาภิบาล
ที่จ�ำกัด และหน่วยงานด้ านการดูแลสุขภาพที่มีภาระมากเกิน
ไป ทังหมดนี้ท�ำให้
้
การเตรียมความพร้ อมส�ำหรับการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เป็ นสิ่งที่ท้ าทาย ผู้ลี้ภยช
ั าวโรฮีนจารายแรกได้ รับ
การตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
นางลิิเทีียนา มานา (ซ้้ าย) เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุ ขแผนกย่่ อยประจำำ�คาดาวูู ประเทศ
ฟิิ จิิ และนายแดเนีียล นอริิเอกา จากโครงการความช่่ วยเหลืือของออสเตรเลีีย
จััดกำำ�หนดการตรวจเยี่่ย� มโดยทีีมตอบสนองของสมาคมอนามััยเจริิญพัันธุ์์�และ
ครอบครััวฟิิ จิิไปยัังหมู่่�บ้้านบนเกาะในคาดาวูู

ตััวตนของเรา
เรดอาร์์ ออสเตรเลีีย เป็็ นองค์์ กรตอบสนองด้้ านมนุุษยธรรม
ที่่�ให้้ การฝึึ กอบรมและมอบบุุคลากรที่่�มีีทักั ษะเพื่่�อทำำ�งานร่่ วม
กัับชุุมชนในการวางแผน เตรีี ยมตััว สร้้ างใหม่่ และฟื้้� นฟูู ทั้้ง�
ก่่ อน ระหว่่ าง และหลัังภััยพิิบัติั แิ ละความขััดแย้้ ง เรดอาร์์
ออสเตรเลีียมีีทะเบีียนรายชื่่�อสมาชิิกซึ่่�งเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางเทคนิิคมากกว่่ า 750 รายใน 76 กลุ่่�มทัักษะโดยรวม
ถึึงการจััดการความเสี่่�ยงจากภััยพิิบัติั ิ การตอบสนองทาง
มนุุษยธรรม การปกป้้อง และการรัั กษาเสถีียรภาพ เรดอาร์์
ออสเตรเลีียก่่ อตั้้�งขึ้้�นใน พ.ศ. 2535 โดยนายเจฟ โดเบล
วิิศวกรซึ่่� งเรีี ยกร้้ องให้้ เพื่่�อนร่่ วมอาชีีพนำำ�ทักั ษะของพวกเขา
มาใช้้ ในการบรรเทาภััยพิิบัติั  วิ
ิ สัิ ัยทััศน์์ของนายโดเบลคืือการ
ส่่ งวิิศวกรไปสนัับสนุุนชุุมชนที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากภััยพิิบัติั ใิ น
ช่่ วงวิิกฤตระหว่่ างประเทศ ซึ่่� งเป็็ นไปได้้ จริิงด้้ วยการสนัับสนุุน
จากองค์์ กรผู้้�ก่่อตั้้�ง 4 แห่่ ง ได้้ แก่่ สถาบัันวิิศวกรออสเตรเลีีย
สถาบัันวิิศวกรรมงานสาธารณะออสเตรเลีีย สถาบัันที่่�ปรึึกษา
ออสเตรเลีีย และสถาบัันผู้้�เชี่่�ยวชาญวิิชาชีีพออสเตรเลีีย เรด
อาร์์ ออสเตรเลีียพึ่่�งพาการบริิจาคสาธารณะและการสนัับสนุุน
จากหน่่ วยงานก่่ อตั้้�ง หุ้้�นส่่ วนองค์์ กร และผู้้�บริิจาคของรัั ฐบาล

เรดอาร์์ ออสเตรเลีีย
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บทเรีียนที่่�ได้้รัับ

เ

รดอาร์์ ออสเตรเลีียมีีส่่วนร่่วมกัับทีีมติิดตามและประเมิินผลเพื่่�อปรัับปรุุงการ
เรีียนรู้้�แบบตามเวลาจริิงของเราเกี่่�ยวกัับสิ่ง่� ที่่�กลายเป็็ นวิิกฤตด้้ านมนุุษยธรรม
อัันไม่่เคยเกิิดขึ้้ �นมาก่่อน นั่่�นคืือ การระบาดของโควิิด-19 นี่่�คืือสิ่่ง� ที่่�เราได้้ เรีียนรู้้�
มาจนถึึงตอนนี้้ �
• การไม่่ ทำ�ำ อะไรเลยไม่่ ใช่่ ทางเลืือก เราทำำ�การตััดสิินใจเชิิงยุุทธศาสตร์์ ตั้้ �งแต่่
ช่่วงต้้ น ตราบใดที่่�ไม่่เสี่่�ยงต่่อความปลอดภััยของบุุคลากรที่่�เราส่่งตััวไปปฏิิบััติิ
หน้้ าที่่� เราจะทำำ�ทุกุ วิิถีีทางเพื่่�อให้้ พวกเขาปฏิิบััติิหน้้ าที่่�ได้้ อย่่างราบรื่่� นหากพวก
เขาเลืือกที่่�จะอยู่่�ต่่อ เราได้้ ส่ง่ กลัับเฉพาะผู้้�ที่่�เลืือกกลัับบ้้าน มีีความเสี่่�ยงสููงกว่่า
หรืือหน่่วยงานเจ้้ าบ้้ านระงัับการดำำ�เนิินการ
• การลงทุุนในความร่่ วมมืือของเราและการตอบสนองด้้ วยความพยายาม
และจิิตวิิญญาณอัันเป็็ นหนึ่่�งเดีียวกัันความร่่วมมืือกัันเหล่่านี้้ �ผููกพัันไว้้ ด้้วย
ความไว้้ วางใจที่่�เกิิดขึ้้ �นระหว่่างบุุคลากรของเรากัับชุุมชนและผู้้�นำำ�ที่่�ทุกุ คนร่่วม
งานด้้ วย การยืืนหยััดเคีียงข้้ างกัันเพื่่�อเผชิิญกัับความท้้ าทายด้้ านมนุุษยธรรม
ระดัับโลกนี้้ �เป็็ นคำำ�สัญ
ั ญาของเรา ไม่่มีีประเทศใดที่่�พ้้นอัันตราย
• กฎเบื้้�องต้้ นของการปฐมพยาบาลคืือ การรัั บรองถึึงความปลอดภััยของ
ตััวคุุณเองสำำ�หรัับเรา เรากำำ�ลังั ตอบสนองต่่อวิิกฤตระหว่่างประเทศในช่่วงเวลา
ที่่�ชุมุ ชนของเราเองกำำ�ลังั ประสบปัั ญหากัับความวิิตกกัังวล ความหวาดกลััว
และความไม่่แน่่นอน เรามีีทีีมงานที่่�ช่ว่ ยให้้ มั่่น� ใจได้้ ว่า่ สำำ�นักั งานใหญ่่ในเมล
เบิิร์์ น สำำ�นักั งานส่่วนภููมิิภาคฟิิจิิและจอร์์ แดน รวมทั้้�งเจ้้ าหน้้ าที่่�ของเรา มีีความ
ปลอดภััย มั่่�นคง และมีีทรััพยากรที่่�เหมาะสมในการทำำ�งานทางไกลและในรููป
แบบใหม่่
• ในช่่ วงเวลาวิิกฤต การสื่่�อสารที่่�มีีความเห็็นอกเห็็นใจและแม่่ นยำำ�จะขัับ
เคลื่่�อนวััตถุุประสงค์์ ที่� มี่ ีร่่วมกััน และระดมทรัั พยากรไปสู่่�การบรรลุุเป้้า
หมายขององค์์ กรโชคดีีที่่�ร่่องรอยการเดิินทางทั่่�วโลกและประเด็็นการปิิ ดพื้้ �นที่่�
ชั่่�วคราว หมายความว่่าพนัักงานของเราได้้ มีีประสบการณ์์การทำำ�งานทางไกล
เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ � เราได้้ จัดั ตั้้�งจุุดเช็็คอิินด้้ วยการสื่่�อสารแบบมีีโครงสร้้างกัับพนักั งาน
และเจ้้ าหน้้ าที่่�ที่่�ส่ง่ ตััวไปปฏิิบััติิงานผ่่านทางโทรศััพท์์ อีีเมล และวิิดีีโอ เรา
ตระหนัักว่่าความหลากหลายของพนัักงานหมายความว่่า พวกเขาจะมีีความ
ต้้ องการที่่�หลากหลาย ภายในช่่วงสิ้้ �นเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 พนัักงาน
ทั้้�งหมดของเราและเจ้้ าหน้้ าที่่�ที่่�ส่ง่ ตััวไปปฏิิบััติิงานหลายคนทำำ�งานจากที่่�บ้้าน
รวมทั้้�งยัังคงมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�บริิจาคและดำำ�เนิินการการตอบสนองของเรา
• ความมุ่่�งมั่่�นของเราในการปรัั บให้้ เข้้ ากัับท้้ องถิ่่�นเพิ่่�มขึ้้�นมีีความคืืบหน้้ า
แล้้ ว เรามุ่่�งเน้้ นที่่�การเสริิมสร้้างขีีดความสามารถของระบบปฏิิบััติิการและระบบ
องค์์กรในแปซิิฟิิก การสำำ�รวจวิิธีีต่่าง ๆ เพื่่�อเตรีียมความพร้้ อมและให้้ การฝึึก
อบรมฉุุกเฉิินในระดัับภููมิิภาคและท้้ องถิ่่�น รวมทั้้�งการขยายความร่่วมมืือกัับเรด
อาร์์ อิินเตอร์์ เนชัันแนลของเรา ตลอดจนโครงการและการส่่งกำำ�ลังั ร่่วมกัับเรดอาร์์
อิินโดนีีเซีียและเรดอาร์์ อิินเดีีย
• เป็็ นเรื่� ่ องสำำ�คััญอย่่ างยิ่่�งที่่�ชุุมชนต่่ าง ๆ ต้้ องสามารถเป็็ นผู้้�นำำ�การตอบ
สนองการจััดการกัับภััยพิิบัติั ขิ องตนเอง และตอบสนองการร้้ องขอความ
ช่่ วยเหลืือได้้ การฟื้้ น� ตััวของวานููอาตููจากพายุุหมุุนแพมทำำ�ให้้ ประเทศสามารถ
สร้้างการเตรีียมความพร้้ อมและระบบการตอบสนองที่่�เข้้ มแข็็งขึ้้ �น อีีกทั้้�งสร้้าง
สถาปัั ตยกรรมที่่�พิิสูจน์
ู ์แล้้ วว่่าเป็็ นสิ่่ง� จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับการตอบสนองต่่อการระบาด
ของโควิิด-19 และพายุุหมุุนโซนร้้อน ฮาโรลด์์
46

IPD FORUM

2563 และมีรายงานการเสียชีวิตครัง้ แรกเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แม้ วา่ ค่ายจะเตรียมรับมือกับ
วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่จะท�ำให้ วกิ ฤตการณ์ด้าน
มนุษยธรรมอันยืดเยื้อเลวร้ ายลง แต่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
ที่รายงานโดยรวมยังคงอยูใ่ นระดับค่อนข้ างต�่ำจนถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม อัตราการ
ตรวจโรคที่ต�่ำอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ เป็ นเช่นนัน้
เรดอาร์์ ออสเตรเลีียได้้ ส่ง่ ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้ าน
มนุุษยธรรมจำำ�นวน 52 คนไปสนัับสนุุนวิิกฤตผู้้�ลี้้ �ภััย
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2560 ความร่่วมมืือและการประสานงาน
แบบหลายภาคส่่วนและหลายหุ้้�นส่่วนยัังคงเป็็ นกุุญแจ
สำำ�คัญ
ั สู่่�ความสำำ�เร็็จ เจ้้ าหน้้ าที่่ข� องเรดอาร์์ ออสเตรเลีีย
หัันเหความสนใจไปที่่ก� ารเตรีียมความพร้้ อมและการ
ตอบสนองโควิิด-19 ในค็็อกซ์์บาซาร์์ อย่่างรวดเร็็ว
เมื่่�อเทีียบกัับบริิบทของแปซิิฟิิกที่่�ยังั คงมีีการ
ควบคุุมพลเรืือนอยู่่�เพื่่�อสนัับสนุุนระเบีียงทาง
มนุุษยธรรม การเพิ่่�มการกำำ�กับดู
ั แู ลทางทหารใน
การเคลื่่�อนย้้ ายสิินค้้ าในพม่่ามีีผลกระทบอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ต่่อการเข้้ าถึึงทางมนุุษยธรรมและห่่วงโซ่่
อุุปทาน ซึ่่ง� อาจเพิ่่�มความความเสี่่�ยงของโควิิด19 และการเสีียชีีวิิตขึ้้ �น พลเรืือนและผู้้�นำำ�ทางการ
เมืือง รวมถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างความมั่่�นคงและ
หน่่วยงานพิิทัักษ์์ กฎหมายและความยุุติิธรรม ยัังคง
เป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ให้้ การบรรเทาทุุกข์์ด้้าน
มนุุษยธรรมสามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ หรืือไม่่ได้้
เรดอาร์์ ออสเตรเลีียมุ่่�งเน้้ นไปที่่�ผลลัพธ์
ั ์อันั
สามารถสร้้างขึ้้ �นได้้ แม้้ ว่า่ จะมีีความท้้ าทายอยู่่� ซึ่่ง�
ประกอบไปด้้ วย
• วิิศวกรไฮดรอลิิกของเราที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับองค์์การ
ผู้้�ลี้้ �ภััยแห่่งสหประชาชาติิในบัังกลาเทศ ได้้ เปลี่่�ยน
ทิิศทางงานของตนจากการสร้้างแบบจำำ�ลองน้ำำ ��
ท่่วมในช่่วงมรสุุมในค็็อกซ์์บาซาร์์ มาเป็็ นการปรัับ
เปลี่่�ยนจุุดประสงค์์การใช้้ งานของสถานอำำ�นวย
ความสะดวกในค่่ายเพื่่�อการแยกและกัักกัันโค
วิิด-19 แทน
• ผู้้�ประสานงานด้้ านการป้้องกัันการแสวงหา
ประโยชน์์และการล่่วงละเมิิดทางเพศแห่่งพม่่า
ของกองทุุนประชากรแห่่งสหประชาชาติิของเรา ได้้
ช่่วยเหลืือในการกระจายข้้ อความเชิิงป้้องกัันใน
ศููนย์์กักั ตััว รวมถึึงทางดิิจิิทััลด้้วย
• ที่่�ปรึึกษาด้้ านการเข้้ าถึึงกิิจการด้้ านมนุุษยธรรม
ของเรากัับสำำ�นักั งานเพื่่�อการประสานงานด้้ าน
มนุุษยธรรมแห่่งสหประชาชาติิและพม่่าช่่วยจััดตั้้�ง
ปฏิิบััติิการ ประเมิินความต้้ องการ และเคลื่่�อนย้้ าย
เสบีียงด้้ านมนุุษยธรรม บุุคลากร และบริิการไปยััง
ประชากรที่่�ได้้ รัับผลกระทบ
• ที่่�ปรึึกษาโครงการการปกป้้องและความรัับผิิด

ชอบต่่อประชากรพม่่าของโครงการอาหารโลกของเรา ให้้
คำำ�แนะนำำ�และการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับเพศและการปกป้้องที่่�
สอดคล้้ องกัับความต้้ องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปเพราะโควิิด-19

วิิกฤตชาวซีีเรีีย: การเข้้าถึึงและการปกป้้อง

วิิกฤตโควิิด-19 เกิิดขึ้้ �นในปีีที่่เ� ก้้ าของความขััดแย้้ งในซีีเรีีย
ประชาชนกว่่า 13.2 ล้้ านคนต้้ องการความช่่วยเหลืือด้้ าน
มนุุษยธรรม รวมถึึงผู้้�พลััดถิ่่น� ภายในจำำ�นวน 6.2 ล้้ านคนและผู้้�
ที่่มีี� ความต้้ องการเฉีียบพลััน 5 ล้้ านคน การรัับรองเจตนารมณ์์
ทางการเมืืองและความสามารถในการประสานงานการดำำ�เนิิน
การด้้ านมนุุษยธรรมเป็็ นเรื่่�องท้้ าทายของวิิกฤตการณ์์ซีีเรีียมา
อย่่างยาวนาน และโควิิด-19 ยัังส่่งผลกระทบต่่อสถานการณ์์ดังั
กล่่าวมากขึ้้ �น ทำำ�ให้้ ผู้้�มีีบทบาทด้้ านมนุุษยธรรมแทบไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ หากไม่่มีีเจตนารมณ์์ทางการเมืือง ผู้้�นำ�ท้
ำ ้ องถิ่่น� ที่่�
เข้้ มแข็็ง และการประสานงานแบบพหุุภาคีีที่่ส� อดคล้้ องกััน วิิกฤต
ด้้ านมนุุษยธรรมจะร้้ายแรงขึ้้ �น ซึ่่ง� จะบ่่อนทำำ�ลายทั้้�งเสถีียรภาพ
ของภููมิิภาคและการฟื้้ น� ตััวทางเศรษฐกิิจและสัังคมยิ่่ง� ขึ้้ �นไปอีีก
จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้ �อโควิิด-19 (รวมถึึงผู้้�ลี้้ �ภััยชาวซีีเรีียและผู้้�พลััด
ถิ่่�นภายใน) ในอิิรััก เลบานอน ซีีเรีีย และตุุรกีี มีีแนวโน้้ มว่่าจะ
มากเกิินกว่่าที่่�ระบุุไว้้ อย่่างเป็็ นทางการ โดยมีีการติิดตามการ
ติิดต่่อและการตรวจหาเชื้้ �ออย่่างจำำ�กัดั การระบาดของโควิิด-19
ไม่่เพีียงแต่่เป็็ นหายนะต่่อประชากรผู้้�ลี้้ �ภััยชาวซีีเรีียเท่่านั้้�น แต่่
ยัังรวมถึึงหน่่วยงานและบริิการด้้ านสุุขภาพที่่�อ่อ่ นแอลงอย่่าง
รุุนแรงอยู่่�แล้้ วด้้ วย บ่่อยครั้้�งที่่�ความเสี่่�ยงต่่อผู้้�หญิิง เด็็กผู้้�หญิิง
และคนชราเกิิดขึ้้ �นโดยเฉีียบพลัันเป็็ นพิิเศษ
ด้้ วยความเข้้ าใจในเรื่่�องนี้้ � เรดอาร์์ ออสเตรเลีียจึึงให้้ ความ
สำำ�คัญ
ั กัับผู้้�คนที่่�มีีทักั ษะและประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม เพื่่�อ
หาวิิธีีการแก้้ ไขปัั ญหาในทัันทีีต่่อความท้้ าทายที่่�เกิิดขึ้้ �นจากโค
วิิด-19 รวมถึึง:
• เจ้้ าหน้้ าที่่�ประสานงานความร่่วมมืือระหว่่างพลเรืือนและ
ทหารทั้้�งซีีเรีียของสำำ�นักั งานเพื่่�อการประสานงานด้้ าน
มนุุษยธรรมของเราทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นสื่่�อกลางระหว่่างองค์์การ
สหประชาชาติิและผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่ว่ นเสีียทั้้�งหมดที่่�จำำ�เป็็ น เพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกในการปกป้้องสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก
และการเคลื่่�อนไหวทางมนุุษยธรรมที่่�สำำ�คัญ
ั นี่่�เป็็ นการช่่วย
รัักษาความสมบููรณ์์ของห่่วงโซ่่อุปุ ทานด้้ านมนุุษยธรรมสู่่�
ซีีเรีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตาม
แผนการตอบสนองด้้ านมนุุษยธรรมทั่่�วโลกกัับโควิิด-19 ซึ่่ง�
รวมถึึงการรัับประกัันเส้้ นทางการอพยพทางการแพทย์์สำำ�หรัับ
บุุคลากรด้้ านมนุุษยธรรมจากซีีเรีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือไปยััง
เออร์์ บิิลในอิิรััก เมื่่�อจำำ�เป็็ น
• ที่่�ปรึึกษาด้้ านเพศประจำำ�จอร์์ แดนของโครงการอาหารโลก
ของเราให้้ การสนัับสนุุนโครงการฝึึกอบรม พััฒนาเครืือข่่าย
ที่่�ยั่่ง� ยืืน และปลููกฝัั งความตระหนัักทางเพศที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นสู่่�ใน
โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อป้้องกัันการล่่วงละเมิิด การแสวงหาผล
ประโยชน์์ และการคุุกคามทางเพศ ซึ่่ง� สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งในช่่วง
เวลาที่่�มีีความรุุนแรงอัันมีีสาเหตุุมาจากเพศภาวะเพิ่่�มขึ้้ �น

นายนีีล โดเฮิิร์์ทตีี (ซ้้ าย) วิิศวกรไฮดรอลิิกของเรดอาร์์ ออสเตรเลีีย ร่่ วมฉลองการส่่ งออกซิิเจนไปยััง
โรงพยาบาลแห่่ งหนึ่่�งที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุงใหม่่ เพื่่�อเป็็นศููนย์์ กักตั
ั วั และรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ในค็็อกซ์์
บาซาร์์ ประเทศบัังกลาเทศ เรดอาร์์ ออสเตรเลีีย

• เจ้้ าหน้้ าที่่ศู� นู ย์์พักั พิิงประจำำ�ตุรุ กีีของข้้ าหลวงใหญ่่ผู้้�ลี้้ �ภััยแห่่ง
สหประชาชาติิของเราได้้ ปรัับปรุุงการวางแผนสถานที่่� เพื่่อ� ให้้
มั่่�นใจว่่าโครงสร้้างพื้้ �นฐานสนัับสนุุนความต้้ องการของผู้้�พลััด
ถิ่่น� ภายในที่่อ� าจได้้ รัับผลกระทบจากโควิิด-19 รวมถึึงผู้้�สููงอายุุ
และผู้้�พิิการ เจ้้ าหน้้ าที่่ยั� งั ได้้ เป็็ นผู้้�นำ�ำ และสนัับสนุุนการวางแผน
ในสถานที่่ห� ลายแห่่ง รวมทั้้�งกิิจกรรมการฝึึกอบรมที่่ไ� ด้้ รัับการ
ออกมาให้้ เหมาะกัับเมืือง โดยมุ่่�งเน้้ นไปที่่ผู้� ้�มีีบทบาทในท้้ องถิ่่น�

การเรีียนรู้้�และมองไปข้้างหน้้า

ความท้้ าทายและโอกาสที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะอัันเกิิดจากการ
ระบาดของโควิิด-19 ยัังคงเผยตััวออกมา วิิกฤตการณ์์ระดัับ
โลกนี้้ �ทำำ�ให้้ เรดอาร์์ ออสเตรเลีียต้้ องมุ่่�งหน้้ าดำำ�เนิินการไป
ในสองเส้้ นทางที่่�ขนานกัันอย่่างรวดเร็็ วและเด็็ดขาด นั่่�นคืือ
รัับรองให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�ของเราทั่่�วโลกมีีความเป็็ นอยู่่�ที่่�ดีี พร้้ อมกััน
นี้้ �ยัังยึึดมั่่�นในความมุ่่�งมั่่�นของเราที่่�มีีต่่อหุ้้�นส่่วน และขยายออก
ไปถึึงหลัักการของมนุุษยชาติิ ความเป็็ นกลาง ความเท่่าเทีียม
กััน และความเป็็ นอิิสระ
วิิกฤตนี้้ �เป็็ นสิ่่ง� ที่่�ทดสอบความพยายามของเราในหลาย ๆ
ด้้ านในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา เพื่่�อการจััดเตรีียมการสนัับสนุุน
การเตรีียมความพร้้ อมรัับมืือภััยพิิบััติิให้้ กับั ชุุมชนล่่วงหน้้ า อีีก
ทั้้�งยัังเร่่งรััดความแน่่วแน่่ของเราเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปด้้ าน
มนุุษยธรรม โดยการแสวงหาแนวทางแก้้ ไขปัั ญหาในท้้ องถิ่่�น
ในช่่วงภััยพิิบััติิ เรายิินดีีปรีีดากัับความสำำ�เร็็จและถ่่อมตนกัับ
ภารกิิจที่่�เรายัังคงต้้ องสานต่่อ แต่่ในทั้้�งสองกรณีี ถืือว่่าเรากำำ�ลังั
เรีียนรู้้�อยู่่� o
นางเคิิร์์ สเตน เซเยอร์์ ส เป็็ นประธานกรรมการบริิหารของเรดอาร์์ ออสเตรเลีีย บทความฉบัับ
นี้้ �เดิิมตีีพิิมพ์์ในลิิ เอซอน วารสารรายครึ่่�งปีี เกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือด้้ านการจััดการภััยพิิบััติิและ
การบรรเทาทุุกข์์ด้้านมนุุษยธรรม ซึ่่ง� จััดทำำ�โดยศููนย์์ความเป็็ นเลิิศด้้ านการจััดการภััยพิิบััติิ
และความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม โดยมีีการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาเพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับการนำำ�
เสนอของ ฟอรััม
IPD FORUM
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ความสัั มพัั นธ์์ ความ
พร้้อมรัับมืือ และ
การตอบสนอง
ความร่่ วมมืือระหว่่ างหน่่ วยงานรัั ฐบาลสหรัั ฐฯ กัับ
หน่่ วยงานในภููมิภิ าคอิินโดแปซิิฟิิก คืือความช่่ วย
เหลืือที่่�เปลี่่�ยนสู่่�การตอบสนองต่่ อไวรัั สโคโรนา
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ท่่

ามกลางความเสีียหายร้้ ายแรงที่่�เกิิดกัับชีีวิิตและการ
ดำำ�รงชีีพ การระบาดของไวรััสโคโรนายัังเผยให้้ เห็็นถึึง
ความเข้้ มแข็็งด้้ วย ซึ่่ง� เน้้ นให้้ เห็็นถึึงพลัังและความพร้้ อมรัับมืือ ใน
หมู่่�ชุมุ ชนที่่�ตระหนัักถึึงความเชื่่�อมโยงและบ่่มเพาะความสััมพัันธ์์
อัันเหนีียวแน่่น
องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ โครงการ
ความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม ภััยพิิบััติิ และการช่่วยเหลืือ
พลเรืือนของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ และกองบััญชาการสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกเป็็ นประจัักษ์์ พยานในเรื่่�องนี้้ � ความ
ร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานเหล่่านี้้ �กัับประเทศและองค์์กรในภููมิิภาค
อิินโดแปซิิฟิิก ช่่วยให้้ สามารถหัันเหความสนใจไปสู่่�ความท้้ าทาย
ของภููมิิภาคและตอบสนองต่่อการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาได้้
โดยแทบไม่่มีีปััญหา
ตััวแทนรััฐบาลสหรััฐฯ ชื่่�นชมการเปลี่่�ยนแปลงด้้ านการมุ่่�งเน้้ น
และทรััพยากรได้้ อย่่างรวดเร็็ว ว่่าเกิิดจากการมีีบทบาทอย่่างยั่่�งยืืน
ในภููมิิภาค การฝึึกซ้้ อมรัับมืือภััยพิิบััติิที่่�มีีมาอย่่างยาวนาน และการ
แลกเปลี่่�ยนกัับประเทศพัันธมิิตร แต่่ละหน่่วยงานมีีระดัับความไว้้
วางใจและความเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับวิิธีีการสื่่�อสารระหว่่างกัันอยู่่�แล้้ ว จึึง
ทำำ�ให้้ ประเทศเจ้้ าบ้้ านสามารถขอความช่่วยเหลืือจากองค์์กรเพื่่�อ
การพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ โครงการความช่่วยเหลืือ
ด้้ านมนุุษยธรรม ภััยพิิบััติิ และการช่่วยเหลืือพลเรืือน และกอง
บััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกได้้ ง่า่ ยขึ้้ �น
"ในการร่่วมมืือกัับเจ้้ าหน้้ าที่่�ของประเทศพัันธมิิตร ความ
พยายามในการตอบสนองไวรััสโคโรนาขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนา
ระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ เกิิดขึ้้ �นจากการลงทุุนด้้ านสุุขภาพเพื่่�อ
การช่่วยชีีวิิตและความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรมนานนัับทศวรรษ"
นางไพจ์์ มิิลเลอร์์ รองที่่�ปรึึกษาด้้ านการพััฒนาขององค์์กรเพื่่�อการ
พััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ แห่่งกองบััญชาการสหรััฐฯ
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ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก กล่่าวกัับ ฟอรััม นางมิิลเลอร์์ ประสาน
งานกัับกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ โดยทำำ�งานอย่่างใกล้้ ชิิดกัับผู้้�
ประสานงานระหว่่างพลเรืือนและทหารขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนา
ระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ในภููมิิภาค เพื่่�อผสานและเดิินหน้้ า
วััตถุปุ ระสงค์์ที่่�มีีร่่วมกัันต่่อการตอบสนองความต้้ องการความช่่วย
เหลืือที่่�หลากหลายของประเทศพัันธมิิตร
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ขณะที่่�ไวรััสโคโรนาแพร่่
ระบาด องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ได้้
ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกเพื่่�อตััดสิินใจว่่าประเทศ
ใดที่่�อาจมีีความเสี่่�ยงมากที่่�สุดุ และเริ่่�มจััดหาเงิินทุุนเพื่่�อให้้ ความ
ช่่วยเหลืือ "ขณะที่่�เวลาดำำ�เนิินไป เราตระหนัักว่่าทุุกประเทศจะได้้
รัับผลกระทบจากสิ่่ง� นี้้ �" นางมิิลเลอร์์ กล่่าว การประสานงานกัับ
หน่่วยงานของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก และหน่่วยบััญชาการ
ปฏิิบััติิการพิิเศษภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกได้้ ช่ว่ ยให้้ องค์์กรเพื่่�อการพััฒนา
ระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ส่่งเสริิมภารกิิจของตนและขยายขีีด
ความสามารถในการตอบสนองต่่อไวรััส
"ด้้ วยการทำำ�งานผ่่านผู้้�ประสานงานระหว่่างพลเรืือนและ
ทหารขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ใน
ภููมิิภาค องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ มีี
ความสััมพัันธ์์ที่่�เป็็ นธรรมชาติิและมีีประสิิทธิิภาพกัับทีีมกองทััพ
บกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกและหน่่วยบััญชาการปฏิิบััติิการ
พิิเศษภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก ซึ่่ง� สร้้างขึ้้ �นบนพื้้ �นฐานการสื่่�อสารที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้ และเปิิ ดกว้้ าง" นางมิิลเลอร์์ กล่่าว "ความสััมพัันธ์์นี้้ �อำำ�นวยความ
สะดวกให้้ เกิิดการระบุุความต้้ องการที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างรวดเร็็วและการ
ออกแบบอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการของโครงการ
ที่่�ได้้ รัับเงิินสนัับสนุุนจากโครงการความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม
ภััยพิิบััติิ และการช่่วยเหลืือพลเรืือน ซึ่่ง� ตอบสนองความต้้ องการที่่�

สำำ�คัญ
ั ที่่�เงิินทุุนขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ
ไม่่สามารถตอบสนองได้้ "

การประสานงานและการกระจายความช่่ วยเหลืือที่่�ได้้ รัับการ
ยกระดัับขึ้้�น

การมีีส่่วนร่่ วมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในบรรดาหน่่วยงานของรััฐบาล
สหรััฐฯ ทำำ�ให้้ หน่่วยงานเหล่่านั้้�นสามารถส่่งเสริิมความพยายามของ
กัันและกัันในการกระจายความช่่วยเหลืือเกี่่�ยวกัับไวรััสโคโรนา ซึ่่ง�
เป็็ นความพยายามร่่ วมกัันที่่�รวมถึึงทีีมประเทศของสถานทููต เจ้้ า
หน้้ าที่่�ความร่่ วมมืือด้้ านความมั่่�นคงของสถานทููต และเจ้้ าหน้้ าที่่�ของ
ประเทศเจ้้ าบ้้ าน
บุุคลากรของกองทััพอากาศฟิิ ลิิปปิินส์์ และสมาชิิกของทีีมเสริิมแปซิิฟิิกของกอง
องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ บััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้น� อิินโดแปซิิฟิิกขนถ่่ายเสบีียงบรรเทาทุุกข์์จากไวรััส
โคโรนาที่่�โรงพยาบาลภููมิิภาคโฮเซ บีี. ลิิงกาดเมโมเรีียล ในฟิิ ลิิปปิินส์์
ช่่วยเหลืือประเทศที่่�มีีความเสี่่�ยงมากที่่�สุดุ ในโลก รวมถึึง 28 ประเทศ
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก ด้้ วยกองทุุนสนัับสนุุนด้้ านสุุขภาพ มนุุษยธรรม กองบััญชาการสหรััฐฯ ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
และเศรษฐกิิจมููลค่า่ กว่่า 145 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 4.5 พััน
ล้้ านบาท) นอกเหนืือจากเครื่่�องช่่วยหายใจกว่่า 2,000 เครื่่�อง
หน่่วยบััญชาการปฏิิบััติิการพิิเศษภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกทำำ�งานอย่่าง
"ในการร่่วมมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของ
ใกล้้ ชิิดกัับหุ้้� นส่่วนองค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ
ประเทศหุ้้�นส่่ วน ความพยายามใน
และกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ผ่่านหน่่วยงานสนัับสนุุนทางทหารและ
การตอบสนองไวรััสโคโรนาของ
พลเรืือนในบัังกลาเทศ พม่่า อิินโดนีีเซีีย มััลดีีฟส์์ มองโกเลีีย เนปาล
ฟิิลิิปปิิ นส์์ ศรีีลัังกา และไทย เพื่่�อระบุุความต้้ องการและตอบสนองอย่่าง องค์์กรเพื่่� อการพัั ฒนาระหว่่าง
รวดเร็็ วด้้ วยอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคลที่่�จัดั ซื้้ �อในภููมิิภาค ชุุดการตรวจ
ประเทศแห่่งสหรััฐฯ เกิิดขึ้้�นจากการ
วิินิิจฉััยโรคที่่�แสดงผลเร็็ว อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ และจุุดล้้ างมืือ
ลงทุุนด้้านสุุขภาพเพื่่� อการช่่ วยชีีวิิต
กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกนำำ�โครงการความช่่วย
เหลืือด้้ านมนุุษยธรรม ภััยพิิบััติิ และการช่่วยเหลืือพลเรืือนมาใช้้ ใน
และความช่่ วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรม
บัังกลาเทศ ลาว มองโกเลีีย เนปาล ปาปัั วนิิวกิินีี และติิมอร์์ -เลสเต เพื่่�อ
นานนัับทศวรรษ"
มอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล จุุดล้้ างมืือ อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
~ นางไพจ์์ มิิลเลอร์์ รองที่่�ปรึึกษาด้้ านการพััฒนาขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ แห่่ง กอง
ผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาด เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า สุุขภัณฑ์
ั ์แบบพกพา
บััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
และประกาศบริิการสาธารณะเชิิงให้้ ความรู้้� นอกจากนี้้ � ในติิมอร์์ -เลส
เต กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกยัังนำำ�โครงการความช่่วย
เหลืือด้้ านมนุุษยธรรม ภััยพิิบััติิ และการช่่วยเหลืือพลเรืือนมููลค่า่ 1.29
"นี่่�ไม่่ใช่่สถานการณ์์ปกติิ" พ.ท. มาร์์ ก มิิวดริินิิช หนึ่่�งในทีีมโอเชีีย
ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 40 ล้้ านบาท) มาใช้้ รวมถึึงโครงการ
เนีียของกองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก กล่่าวกัับ ฟอรััม "เรา
ความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม ภััยพิิบััติิ และการช่่วยเหลืือพลเรืือน
โครงการเดีียวที่่�สนัับสนุุนความพยายามด้้ านการสื่่�อสารความเสี่่�ยงผ่่าน กำำ�ลังั มองหาวิิธีีการใหม่่ ๆ เพื่่�อดำำ�เนิินการฝึึกอบรม การมีีส่่วนร่่วมใน
อนาคตของกองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกจะสร้้างขึ้้ �นทาง
ป้้ายโฆษณาขนาดใหญ่่หกป้้าย และการประกาศให้้ บริิ การสาธารณะ
ทางวิิทยุุโทรทััศน์์แปดรายการ ความพยายามเหล่่านี้้ �เป็็ นการเสริิมความ ออนไลน์์ เราให้้ ความช่่วยเหลืือด้้ านโครงการและทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กร
เพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เรารัับรองว่่า
พยายามในการสื่่�อสารความเสี่่�ยงขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่าง
เราระมััดระวัังอย่่างยิ่่�งกัับหุ้้� นส่่วนและพัันธมิิตรของเรา"
ประเทศแห่่งสหรััฐฯ
ซึ่่ง� รวมถึึงระยะเวลาการกัักตััวเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าทหารสหรััฐฯ ที่่�ส่ง่
"เรามีีส่่วนร่่วมกัับเจ้้ าหน้้ าที่่�ของประเทศหุ้้�นส่่วนเพื่่�อระบุุความ
ต้้ องการและประสานงานด้้ านความพยายามในการตอบสนอง" นางมิิล กำำ�ลังั ไปยัังภููมิิภาคนี้้ �ปราศจากไวรััสก่่อนที่่�จะมีีส่่วนร่่วมกัับคนในท้้ องถิ่่�น
"เมื่่�อโควิิดระบาด โรคนี้้ �ก็็จำำ�กัดั ความสามารถในการทำำ�งานกัับ
เลอร์์ กล่่าว โดยเน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการปฏิิบััติิตามการนำำ�ของ
ประเทศเจ้้ าบ้้ าน" พ.ท. เจสััน แฮนสััน หััวหน้้ าแผนกกิิจการพลเรืือนที่่�
ประเทศหุ้้�นส่่วนในความพยายามด้้ านการตอบสนอง
หน่่วยบััญชาการปฏิิบััติิการพิิเศษภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก กล่่าวกัับ ฟอรััม "การ
"นี่่�ไม่่ ใช่่ สถานการณ์์ ปกติิ"
แลกเปลี่่�ยนการฝึึกซ้้ อมและการแลกเปลี่่�ยนการฝึึกอบรมที่่�จัดั ขึ้้ �นตาม
การใช้้ มาตรการเว้้ นระยะห่่างทางสัังคมทำำ�ให้้ หน่่วยงานของรััฐบาล
ปกติิต้้ องล้้ มเลิิกไป ทำำ�ให้้ เรามีีส่่วนร่่วมกัับหน่่วยงานลัักษณะเดีียวกััน
สหรััฐฯ ในภููมิิภาคต้้ องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีดำำ�เนิินงานในระยะสั้้�นและ
กัับเราได้้ ยาก"
ระยะยาว
ในหลาย ๆ สถานการณ์์ อาจเป็็ นเรื่่�องยากสำำ�หรัับผู้้�รัับใช้้ ชาติิและ
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สมาชิิกในครอบครััวหารืือกัันเกี่่ย� วกัับการตรวจหาโค
วิิด-19 ที่่�กำ�ลั
ำ งั จะมาถึึงกัับแพทย์์ ที่่วิ� ทิ ยาลััยการแพทย์์
และโรงพยาบาลมัักดาในธากา ประเทศบัังกลาเทศ
สหรััฐฯ สนัับสนุุนความพยายามของบัังกลาเทศในการ
ต่่ อสู้�้ กับั โควิิด-19 รอยเตอร์์

กองทััพที่่�จะรัักษาความต่่อเนื่่�องอย่่างสม่ำำ��เสมอในประเทศ" พ.ท. แฮน
สัันกล่่าว พ.ท. แฮนสัันยัังกล่่าวอีีกว่่า นั่่�นจึึงเป็็ นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ หน่่วยงาน
สนัับสนุุนทางทหารและพลเรืือนบนภาคพื้้ �นดิินมีีความสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจาก
เพื่่�อเป็็ นการยืืนยัันว่่าตำำ�แหน่่งเหล่่านั้้�นจะยัังคงได้้ รัับการเติิมเต็็มเมื่่�อมีี
การผลััดเปลี่่�ยนการเข้้ าประจำำ�การเกิิดขึ้้ �นท่่ามกลางการระบาดใหญ่่
"หากเว้้ นว่่างตำำ�แหน่่งเหล่่านั้้�นไว้้ งานจะเสี่่�ยงหยุุดชะงัักสููง และอาจ
สร้้างความหวั่่น� ใจ"
อาจเป็็ นเรื่่�องยากสำำ�หรัับเจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ ที่่�จะส่่งกำำ�ลังั ไปยััง
ประเทศเจ้้ าบ้้ านและพยายามสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�เคยย่ำำ��แย่่ในช่่วงเวลา
หนึ่่�ง "แต่่เนื่่�องจากเรามีีการผลััดเปลี่่�ยนอย่่างสม่ำำ��เสมอที่่�นั่่น� ความร่่วม
มืือจึึงได้้ รัับการดููแลอย่่างดีี" พ.ท. แฮนสัันกล่่าว
ทหารและเจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ ดำำ�เนิินการเยี่่�ยมชมเสมืือนจริิงทุุกวััน
หรืือทุุกสััปดาห์์ เนื่่�องจากมีีข้้ อจำำ�กัดั ในการประชุุมแบบพบปะตััว
"พวกเขาทราบว่่าแม้้ หน้้ าตาหน่่วยงานสนัับสนุุนทางทหารและ
พลเรืือนจะเปลี่่�ยนไป แต่่บทบาทของหน่่วยงานแห่่งนี้้ �จะมีีอยู่่�ที่่�นั่่น� เสมอ"
พ.ท. แฮนสัันกล่่าว "นั่่�นเป็็ นการเน้้ นย้ำำ ��ข้้ อความที่่�ไม่่ใช่่แค่่ถึึงทีีมประเทศ
ของเราเอง แต่่ยังั รวมถึึงประเทศหุ้้�นส่่วนด้้ วยว่่าจะมีีความร่่วมมืืออยู่่�
เสมอ และความสััมพัันธ์์จะยัังคงแข็็งแกร่่งขึ้้ �นต่่อไป ตราบใดที่่�เรายัังมีี
โอกาสทำำ�งานร่่วมกัับประเทศหุ้้�นส่่วนของเราต่่อ"
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้ มีีช่อ่ งว่่างเกิิดขึ้้ �นในความสััมพัันธ์์เหล่่านั้้�น ทีีมที่่�มีี
การผลััดเปลี่่�ยนจึึงขยายระยะเวลาการส่่งตััวไปปฏิิบััติิงานขึ้้ �นอีีกสองถึึง
สามเดืือน เนื่่�องจากข้้ อจำำ�กัดั ในการหาบุุคลากรทดแทน
"แทนที่่�จะส่่งทีีมกลัับไปที่่�บ้้านและทำำ�ให้้ เกิิดช่่องว่่างขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นความ
เสี่่�ยงใหญ่่ที่่�สุดุ สำำ�หรัับเรา เราต้้ องการขยายทีีมที่่�อยู่่�ในประเทศอยู่่�แล้้ ว
แทน" พ.ท. แฮนสัันกล่่าว "เราตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการสานต่่อ
ความสััมพัันธ์์"
องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ ได้้ อพยพเจ้้ า
หน้้ าที่่�บริิ การต่่างประเทศของตนอย่่างน้้ อยร้้ อยละ 50 ในภููมิิภาค
เนื่่�องจากไวรััสโคโรนา และ "นั่่�นเป็็ นสิ่่ง� ที่่�ท้้าทาย" นางมิิลเลอร์์ กล่่าว
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อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากตััวแทนขององค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่าง
ประเทศแห่่งสหรััฐฯ มีีบทบาทถาวรในภููมิิภาคนี้้ �มาก และมีีความร่่วมมืือ
ที่่�เข้้ มแข็็งกัับองค์์การนอกภาครััฐที่่�ยังั คงอยู่่�ในประเทศ องค์์กรเพื่่�อการ
พััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ จึึงยัังคงประสิิทธิิภาพที่่�สูงู ไว้้ ได้้ แม้้ ว่า่
จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงบทบาทของเจ้้ าหน้้ าที่่�

การเดิินทางสู่่�การพึ่่� งพาตนเอง

พ.ท. มิิวดริินิิชกล่่าวว่่า เมื่่�อพููดถึึงภััยพิิบััติิในอิินโดแปซิิฟิิก "คำำ�ถามไม่่ใช่่
ว่่าจะเกิิดขึ้้ �นหรืือไม่่ แต่่คืือจะเกิิดขึ้้ �นเมื่่�อใดต่่างหาก" แนวคิิดดัังกล่่าว
ช่่วยเสริิมความยืืดหยุ่่�นของภููมิิภาคในการเผชิิญกัับความท้้ าทายที่่�เกิิด
จากไวรััสโคโรนา จิิตใจแห่่งความพร้้ อมรัับมืือเช่่นนี้้ �จะช่่วยเสริิมความ
พยายามในการฟื้้ น� ฟููระยะยาวด้้ วย
เจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ ได้้ เริ่่�มเปลี่่�ยนทิิศทางการบรรเทาทุุกข์์จากการแพร่่
ระบาดไปเป็็ นการฟื้้ น� ฟูู ซึ่่ง� ในที่่�สุดุ จะเปลี่่�ยนวิิธีีการควบคุุมอย่่างเต็็มรููป
แบบในอนาคตข้้ างหน้้ าให้้ อยู่่�ในมืือของประเทศเจ้้ าบ้้ าน
"องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ กำำ�ลังั ทำำ�งาน
เพื่่�อบรรลุุผลลัพธ์
ั ์การพััฒนาที่่�ยิ่่�งใหญ่่ เพื่่�อที่่�ในวัันหนึ่่�ง ความช่่วยเหลืือ
จากต่่างประเทศจะไม่่จำำ�เป็็ นอีีกต่่อไป สิ่่ง� นี้้ �เรีียกว่่าการเดิินทางสู่่�การ
พึ่่�งพาตนเอง" นางมิิลเลอร์์ อธิิบาย ในฐานะที่่�เป็็ นหุ้้�นส่่วนในการเดิิน
ทางนี้้ � องค์์กรเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐฯ และรััฐบาล
ประเทศเจ้้ าบ้้ านได้้ ทำำ�งานเพื่่�อเสริิมสร้้างความสามารถของประเทศใน
การวางแผน จััดหาเงิินทุุน และปรัับใช้้ แนวทางแก้้ ไขต่่อความท้้ าทาย
ต่่าง ๆ แม้้ จะเป็็ นช่่วงการระบาดใหญ่่ แต่่เรื่่�องนี้้ �ก็็ยังั คงมีีความสำำ�คัญ
ั
อย่่างยิ่่�งเช่่นเดิิม
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ โครงการความ
ช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม ภัยพิบติั และการช่วยเหลือพลเรือน รวมทัง้
กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกต่างให้ ความใส่ใจ
เป็ นพิเศษในช่วงการตอบสนองไวรัสโคโรนาเพื่อเดินหน้ าด้ านสันติภาพ
ความมัน่ คง และความเสมอภาคทางเพศ เช่น ในติมอร์ -เลสเต หน่วยงาน

ของสหรัฐฯ ได้ ให้ การสนับสนุนเงินทุนส�ำหรับ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ผลิตโดยธุรกิจของผู้
หญิงในท้ องถิ่น นอกจากนี้ การแสวงหาผู้รับใน
ชนบทยังได้ อดั ฉีดเงินเข้ าสูเ่ ศรษฐกิจ และท�ำให้
ผู้หญิงมีทักษะที่ถ่ายทอดให้ กนั ได้ ตามรายงาน
ของนางมิลเลอร์ และ พ.ท. มิวดรินิช
เจ91 (การให้ ความช่วยเหลือทางทหาร
และพลเรื อน) ของกองบัญชาการสหรัฐฯ
ประจ�ำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและทีมโครงการ
ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม ภัยพิบติั และ
การช่วยเหลือพลเรื อนได้ ประสานงานกัน จัด
เจ้ าหน้ าที่ และอนุมติั การเสนอชื่อโครงการ
165 โครงการ มูลค่ากว่า 12 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 374 ล้ านบาท) กับองค์กร
ผู้้�ปฏิิบััติงิ านด้้านสาธารณสุุ ขคนหนึ่่�งเก็็บตัวั อย่่ างจากทหารเนปาล เพื่่�อนำำ�ไปตรวจหาโควิิด-19 ในกาฐมาณฑุุ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ
ประเทศเนปาล เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
ทีมในประเทศสหรัฐฯ เจ้ าหน้ าที่ความร่วมมือ
ด้ านความมัน่ คง กองทัพบกสหรัฐฯ ประจ�ำ
ภาคพื้นแปซิฟิก หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นแปซิฟิก
รวมทังด�ำเนิ
้
นการตามล�ำดับความส�ำคัญของศูนย์บญ
ั ชาการ ตังแต่
้
ส�ำนักงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงกลาโหม และส�ำนักงานรองผู้
ระดับยทธ
ุ วิธีจนถึงกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก
ช่วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมฝ่ ายความมัน่ คงและกิจการด้ าน และส�ำนักงานความร่วมมือด้ านความมัน่ คงกลาโหมสหรัฐฯ" พ.ต. จิม
มนุษยธรรม เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศหุ้นส่วนในการ
ทอว์ล ผู้จดั การโครงการความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม ภัยพิบติั และ
อพยพและตอบสนองต่อความพยายามด้ านโควิด-19 เจ้ าหน้ าที่ทหาร การช่วยเหลือพลเรื อน กล่าว
สหรัฐฯ ในประเทศ รวมถึงทีมกิจการพลเรื อนและเจ้ าหน้ าที่ความร่วม
สิ่งที่เชื่อมโยงกับทงหมดนี้
ั้
คือการส่งข้ อความ ซึ่งเป็ นข้ อความที่
มือด้ านความมัน่ คงได้ มงุ่ เป้าเป็ นพิเศษไปที่โครงการเหล่านี้ โดยการ
สหรัฐฯ มีผลประโยชน์ที่เด่นชัดในภูมิภาคนี้ในฐานะหุ้นส่วนที่ด�ำเนิน
ท�ำงานผ่านหน่วยงานพลเรื อนของประเทศหุ้นส่วน เพื่อด�ำเนินโครงการ งานมาอย่างยาวนานและผู้ที่เคารพในอธิปไตย ดังนันจึงเป็
้
นสิ่งส�ำคัญ
ที่สร้ างผลกระทบสูงด้ วยค่าใช้ จา่ ยที่ค่อนข้ างต�่ำเพื่อต่อสู้กบั โควิด-19
ที่พัสดุความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต้ องมีธงของประเทศหุ้นส่วนอยูด่ ้ วย
ในพื้นที่ยุทธบริ เวณ
พ.ท. แฮนสันกล่าว "หากสิ่งของบริจาคเหล่านี้มีเพียงธงชาติสหรัฐฯ ผม
ค�ำสัง่ นี้สอดคล้ องกันทัว่ ทังกลุ
้ ม่ ผู้บริหารเจ้ าหน้ าที่กองบัญชาการ
คิดว่าเราคงจะไม่เข้ าใจกรอบด�ำเนินการของเรา" พ.ท. แฮนสันกล่าว
สหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก รวมถึงศัลยแพทย์ของศูนย์
พ.ท. แฮนสันกล่าวว่า เป้าหมายคือการเน้ นย�้ำถึงความร่วมมือกัน
บัญชาการ, เจ44 (วิศวกร), ความร่วมมือด้ านความมัน่ คง เจ55, เจ้ า
อยูเ่ สมอ การท�ำเช่นนันเป็
้ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ของชุมชนในรัฐบาล
หน้ าที่งานธุรการของประเทศ เจ5, องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
และกองทัพของประเทศตน "นัน่ เป็ นการส่งข้ อความที่ดีมาก" พ.ท.
ประเทศแห่งสหรัฐฯ, เจ้ าหน้ าที่กิจการสาธารณะ และอัยการทหารจาก
แฮนสันกล่าว "ซึ่งแสดงให้ ชมุ ชนเห็นว่านอกจากประเทศของเราที่ดูแล
ศูนย์บญ
ั ชาการ เพื่อตรวจสอบและท�ำให้ โครงการทังหมดสอดคล้
้
องกัน เราแล้ ว ยังมีห้ นุ ส่วนที่เข้ มแข็งด้ วย"
ทีมโครงการความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม ภัยพิบติั และการช่วยเหลือ
พ.ท. แฮนสัันกล่่าวถึึงศููนย์์กระจายการบรรเทาทุุกข์์ไวรััสโคโรนา
พลเรื อนยังได้ ท�ำงานร่วมกับผ้ ปู ระสานงานระหว่างทหารกับพลเรื อนของ ในเนปาล ซึ่่ง� ในฟากหนึ่่�งของห้้ องมีีกล่่องสิ่่ง� ของบริิจาค 100 กล่่อง
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเสนอชื่อ ที่่�มีีธงชาติิของสหรััฐฯ และเนปาลอยู่่�เคีียงข้้ างกััน "และอีีกฟากหนึ่่�ง
โครงการจากหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นแปซิฟิก กองทัพ ของห้้ องมีีกล่่องสามหรืือสี่่�กล่่องจากจีีน" พ.ท. แฮนสัันกล่่าวกัับ ฟอรััม
บกสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นแปซิฟิก และเจ้ าหน้ าที่ความร่วมมือด้ านความ "นั่่�นทำำ�ให้้ ผู้้�คนจำำ�นวนมากรู้้�สึึกฝัั งใจได้้ ทันั ทีี โดยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่
มัน่ คง ทีมการวางแผนกิจการพลเรือนในยุทธบริเวณ เจ9 ได้ ท�ำงานร่วม ประเทศหุ้้�นส่่วน"
กับศัลยแพทย์ของศูนย์บญ
ั ชาการและกลุม่ วางแผนปฏิบัติการของกอง
นอกเหนือจากการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดในทันที พ.ท.
บัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก เพื่อระบุหาประเทศที่มี แฮนสันกล่าวว่าการสร้ างผลกระทบที่ยัง่ ยืนเป็ นสิ่งส�ำคัญ การมอบ
ล�ำดับความส�ำคัญด้ านโควิด-19 เป็ นอันดับต้น ๆ ซึ่งรวมถึงบังกลาเทศ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก็เป็ นเรื่ องหนึ่ง เช่น หน้ ากากแบบใช้ แล้ ว
อินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ และศรีลังกา ศูนย์ภยพิบ
ั ติั แปซิฟิกร่วมกับ เจ9
ทิ้งที่อาจสวมใส่ได้ เป็ นเวลาหนึ่งวัน สหรัฐฯ ยังมอบเตียงและเครื่ อง
(การให้ ความช่วยเหลือแปซิฟิก) ได้ ใช้ วิทยาศาสตร์ ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ ช่วยหายใจในโรงพยาบาล สิ่งของที่ช่วยให้ ประเทศเจ้ าบ้ านฟื้นตัว
ก�ำหนดว่าจะให้ ความช่วยเหลือจากกระทรวงกลาโหมกับที่ใด
และเตือนใจให้ ผ้ รู ับทราบถึงความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีต่อ
"ความพยายามนี้แสดงให้ เห็นถึงคุณค่าและความสามารถของ เจ9 ภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนาน "เราต้ องการเป็ นตัวเลือกพันธมิตรที่ดี
และทีมงานระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจนในการสร้ างความสอดคล้ อง ที่สุด" พ.ท. แฮนสันกล่าว o
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การตอบสนองต่่อ
โควิิด-19

ภาพประกอบโดย ฟอรััม
52
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โครงการสตรีี สัั นติิภาพ และความมั่่�นคง
เสนอแนวทางแก้้ไขปััญหาที่่�ครอบคลุุม
น.ท. เจนนิิเฟอร์์ แอตคิินสััน/กองทััพอากาศนิิวซีีแลนด์์
น.ต. ลิิบบี้้� เรีี ยร์์ ดอน/กองทััพอากาศนิิวซีีแลนด์์
นางเคท แม็็คมอร์์ โรว์์ /กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย และ
นางชารอน กููเวีีย ไฟสต์์ /กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก

ชุุมชนต่่าง ๆ ทั่่�วโลกได้้ รัับผลกระทบจากโควิิด-19 แต่่สตรีีเป็็ นผู้้�ได้้ รัับผลกระทบอย่่าง
หนัักที่่�สุดุ จากผลข้้ างเคีียงทางวััฒนธรรมซึ่่ง� เกิิดจากการระบาดใหญ่่ครั้้�งนี้้ � นโยบาย
การปิิ ดเมืืองของรััฐบาลและคำำ�สั่่ง� ให้้ ประชาชนพัักอยู่่�กัับบ้้านได้้ ส่ง่ ผลให้้ เกิิด “การแพร่่
ระบาดในมุุมมืืด” ของความรุุนแรงต่่อสตรีีโดยไม่่ได้้ ตั้้ �งใจ ความคาดหวัังตามบทบาท
ทางเพศต่่อสตรีีในฐานะผู้้�ดููแลหลัักและผู้้�จััดการครััวเรืือน ทำำ�ให้้ ภาระงานภายใน
ครอบครััวที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกัันทวีีความรุุนแรงขึ้้ �น ผู้้�หญิิงมีีสััดส่่วนมากถึึงร้้อยละ 70 ของ
บุุคลากรทางการแพทย์์แนวหน้้ า ดัังนั้้�นจึึงต้้ องเผชิิญกัับโอกาสเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้ �อที่่�
เพิ่่�มขึ้้ �น บทบาทที่่�มากเกิินไปในอุุตสาหกรรมบริิการและในฐานะผู้้�ให้้ บริิ การดููแลทำำ�ให้้
ผู้้�หญิิงตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ไม่่ปลอดภััย ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ ผู้้�หญิิงเป็็ นบุุคคลกลุ่่�มแรกที่่�ถูกู
เลิิกจ้้ างงาน การดำำ�รงชีีพในเศรษฐกิิจนอกระบบ เช่่น การทำำ�งานบ้้ าน เกษตรกรรม
และอุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คััดค้้ านการเข้้ าร่่วมของสตรีีในโครงการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของ
รััฐบาล เป็็ นที่่�แน่่ชัดั ว่่าการแพร่่ระบาดและการตอบสนองของรััฐบาลมีีผลกระทบต่่าง ๆ
ต่่อสตรีี เนื่่�องจากบทบาททางเพศในสัังคม
อย่่างไรก็็ตาม บทบาทเดีียวกัันเหล่่านี้้ �เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการมีีส่่วนร่่วม
ที่่�สำำ�คัญ
ั ของสตรีีต่่อยุุทธศาสตร์์ การฟื้้ น� ฟููที่่�ยั่่ง� ยืืน สิ่่ง� ที่่�เราเห็็นในวิิกฤตการณ์์ด้้าน
สาธารณสุุขในปัั จจุบัุ นั ตอกย้ำำ ��ความเป็็ นจริิงที่่�ได้้ รัับการยอมรัับในระดัับสากลเมื่่�อ 20
ปีี ที่่�แล้้ ว ด้้ วยข้้ อมติิคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ 1325 ว่่าด้้ วยเรื่่�องสตรีี
สัันติิภาพ และความมั่่�นคง ประการแรกคืือความขััดแย้้ งและวิิกฤตการณ์์ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงอย่่างไม่่สมดุุล และประการที่่�สองคืือการมีีส่่วนร่่วมของสตรีีมััก
จะถููกประเมิินค่่าต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�ความไม่่มีีเสถีียรภาพและความไม่่มั่่น� คง
เนื่่�องจากขนาดและผลกระทบที่่�บั่่น� ทอนความมั่่�นคงจากการระบาดของไวรััส
โคโรนา ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกได้้ มีีส่ว่ นร่่วมทางภาคกลาโหมและความมั่่�นคงในการ
ตอบสนองและความพยายามฟื้้ น� ฟูู นอกจากนี้้ � หลายประเทศยัังได้้ นำำ�มุมุ มองทาง
เพศและหลัักการสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง มาปรัับใช้้ ในความพยายามของตน
เช่่น กองทััพนิิวซีีแลนด์์ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย กองทััพฟิิจิิ และกองบััญชาการ
สหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก มุุมมองทางเพศ หมายถึึง การทำำ�ความเข้้ าใจ
ว่่าความแตกต่่างทางเพศกำำ�หนดความต้้ องการ ณ ขณะนั้้�น และผลประโยชน์์ระยะ
ยาวของผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง เด็็กผู้้�ชาย และเด็็กผู้้�หญิิงในช่่วงวิิกฤตอย่่างไร บทบาททางเพศ
ทำำ�ให้้ เกิิดคำำ�ถามสำำ�คัญ
ั และคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการช่่วยชีีวิิตสำำ�หรัับกองทััพ เพื่่�อให้้ เข้้ าใจ
เพศต่่าง ๆ ได้้ ดีีขึ้้ �นและใช้้ ข้้อมููลในการตอบสนองที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ความต้้ องการและ
ผลประโยชน์์ของใครบ้้ างที่่�ได้้ รัับการตอบสนอง? บุุคคลใดสามารถเข้้ าถึึงทรััพยากรได้้
บ้้ าง? เหล่่าชายและหญิิงกลุ่่�มใดบ้้ างที่่�ได้้ รัับผลกระทบ?
การใช้ โครงการสตรี สันติภาพ และความมัน่ คงในภาคกลาโหม พร้ อมกับการ
ตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของแต่ละประเทศนันจะต้
้ องพิจารณาถึงความซับซ้อน
ของประชากรโลกและความต้ องการของประชากรในประเทศของตนเอง ภาพรวมต่อ
ไปนี้แสดงให้ เห็นถึงการรวมมุมมองทางเพศเข้ ากับความพยายามด้ านโควิด-19 ใน
ภาคกลาโหมของทังสี่
้ ประเทศ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงประสบการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน แต่

IPD FORUM

53

แนวทางที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศยัง
คงเดินหน้ าเพื่อยกระดับการด�ำเนินโครงการ
สตรี สันติภาพ และความมัน่ คงต่อไป

สนับสนุนการรับมือกับโควิด-19 ใน
เวลาใด ๆ โดยส่วนใหญ่สนับสนุน
สถานอ�ำนวยความสะดวกในการแยก
โรคและการกักตัวที่ได้ รับการจัดการ
กองทัพนิวซีแลนด์
ด้้ วยเหตุุนี้้ � จึึงได้้ มีีการนำำ�การ
รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ พฒ
ั นาแผนปฏิบัติการ
บรรยายสรุุปมุุมมองทางเพศมาปรัับ
แห่งชาติของโครงการสตรี สันติภาพ และ
ให้้ มีีการพิิจารณาด้้ านเพศ โดยเฉพาะ
ความมัน่ คงใน พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทัพ
สำำ�หรัับสถานอำำ�นวยความสะดวกใน
นิวซีแลนด์เป็ นพันธมิตรส�ำคัญในการพัฒนา
การแยกกัักและการกัักตััวที่่ไ� ด้้ รัับการ
และการด�ำเนินการ กองทัพนิวซีแลนด์ได้
จััดการ การบรรยายสรุุปที่่ไ� ด้้ รัับการ
รับมอบหมายให้ ด�ำเนินการตามแผนการ
กลั่่�นกรองเน้้ นย้ำำ ��ถึึงข้้ อมููลเชิิงลึึกที่่�
8 แผนจาก 17 แผนการ ซึ่งรวมถึงการ
สำำ�คัญ
ั จากบทเรีียนที่่ไ� ด้้ เรีียนรู้้�จากค่่าย
เพิ่มจ�ำนวนสตรี ในเครื่ องแบบที่ปรับใช้ และ
ผู้้�พลััดถิ่่น� ภายในประเทศ และการพููด
ปลูกฝั งมุมมองทางเพศไว้ ในการฝึกอบรม
คุุยกับบุ
ั คุ ลากรที่่ส� นัับสนุุนสถานอำำ�นวย
และการปฏิบัติงาน กองทัพนิวซีแลนด์มีเจ้ า
ความสะดวกในการแยกโรคและการ
หน้ าที่ประจ�ำที่ด�ำเนินการและดูแลโครงการ
กัักตััวที่่ไ� ด้้ รัับการจััดการ ประการแรก
สตรี สันติภาพ และความมัน่ คง นอกเหนือ
ภายในสถานอำำ�นวยความสะดวกใน
จากเจ้ าหน้ าที่แบบไม่ประจ�ำที่สนับสนุน
พล.ท. นิิโคล มารอสเก้้ แห่่ งกองทััพอากาศออสเตรเลีีย เตรีียมเข้้ ารัับ การแยกโรคและการกัักตััวที่่ไ� ด้้ รัับการ
การตรวจโควิิด-19 ที่่�คลิินิิกแบบขัับรถผ่่ านในรััฐวิิคตอเรีีย
ความพยายามของโครงการสตรี สันติภาพ
จััดการ ความรุุนแรงทางเพศปรากฏ
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีี
ย
และความมัน่ คงในหมูเ่ กาะแปซิฟิก การ
ในรููปแบบที่่ห� ลากหลาย ได้้ แก่่ ความ
ก�ำกับดูแลของกองทัพนิวซีแลนด์ได้ พิสูจน์
รุุนแรงในครอบครััว ข้้ อกล่่าวหาเกี่่�ยว
แล้ วว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทา การจัดการ และการตอบ
กัับการทารุุณกรรมทางเพศระหว่่างผู้้�เข้้ าพััก การแสวงหาประโยชน์์ทาง
สนองต่อสถานการณ์โควิด-19 อย่างประสบความส�ำเร็จ
เพศที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นกัับสตรีีที่่�มีีความเสี่่�ยง และการจััดตำำ�แหน่่งของผู้้�เข้้ าพััก
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 กองทััพนิิวซีีแลนด์์ได้้ เปิิ ดตััว โอเปอร์์ อย่่างเลิินเล่่อโดยใกล้้ กับั ผู้้�เข้้ าพัักคนอื่่�น ๆ ที่่�มีีประวััติิอาชญากรรมการก
เรชััน โพรเทค เพื่่�อประสานงานการตอบสนองภายในประเทศและการ
ระทำำ�ความผิิดทางเพศ นอกจากนี้้ � ยัังมีีข้้ อสัังเกตอีีกว่่าการหยุุดชะงััก
มีีส่่วนร่่วมทั้้�งหมดของรััฐบาลในการตอบสนองต่่อโควิิด-19 ตั้้�งแต่่เริ่่�ม
ต่่อสุุขภาพทางเพศและการเจริิญพัันธุ์์�ภายในสถานอำำ�นวยความสะดวก
ต้้ น มีีการส่่งตััวบุุคลากรของกองทััพนิิวซีีแลนด์์ที่่�มีีประสบการณ์์จำำ�นวน ในการแยกโรคและการกัักตััวที่่�ได้้ รัับการจััดการ เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความจำำ�เป็็ น
ไม่่มากไปเพื่่�อสนัับสนุุนศููนย์์การจััดการการตอบสนองของรััฐบาล โดย ในการพิิจารณาหญิิงตั้้�งครรภ์์ โดยเฉพาะผู้้�ที่่�จำำ�เป็็ นต้้ องการได้้ รัับการ
อาศััยความเชี่่�ยวชาญด้้ านการวางแผน การวิิเคราะห์์ และการขนส่่ง
จััดการทางคลิินิิกในสถานที่่� หรืือจำำ�เป็็ นต้้ องออกจากสถานอำำ�นวยความ
ของกองทััพนิิวซีีแลนด์์ การฝึึกอบรมเจ้้ าหน้้ าที่่�ทหารก่่อนส่่งกำำ�ลังั พล
สะดวกในการแยกโรคและการกัักตััวที่่�ได้้ รัับการจััดการเพื่่�อคลอดบุุตร
รอบแรกนั้้�นประกอบด้้ วยการบรรยายสรุุปเกี่่�ยวกัับลักั ษณะเกี่่�ยวกัับ
นอกจากนี้ การพิจารณาการวางแผนจ�ำเป็ นต้ องครอบคลุมวิธีเข้ า
เพศของโควิิด-19 โดยมีีเนื้้ �อหาจากการวิิจััยระหว่่างประเทศและข้้ อมููล ถึงผลิตภัณฑ์สขุ อนามัยส�ำหรับผ้ หู ญิง หากไม่สามารถออกจากสถาน
ประชากรนิิวซีีแลนด์์ การบรรยายสรุุปดัังกล่่าวตั้้�งข้้ อสัังเกตถึึงผลกระทบ อ�ำนวยความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้ รับการจัดการได้
ที่่�ไม่่สมดุุลของโควิิด-19 ต่่อสตรีีและการปิิ ดเมืือง ความจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ อง นอกจากนี้ การบรรยายสรุปดังกล่าวยังเน้ นย�้ำถึงความท้ าทายที่อาจ
จััดการกัับผลกระทบเหล่่านี้้ �ในการวางแผน และความสำำ�คัญ
ั ของทีีม
เกิดขึ้นกับพอ่ แม่เลี้ยงเดี่ยว (โดยปกติแล้ วเป็ นผู้หญิง) ในสถานอ�ำนวย
กองทััพนิิวซีีแลนด์์ในการนัับรวมทหารหญิิง
ความสะดวกในการแยกกักและการกักตัวที่ได้ รับการจัดการ โดยเฉพาะ
ในขณะที่เกิดการแพร่ระบาด บุคลากรของกองทัพนิวซีแลนด์จ�ำนวน อย่างยิ่งสตรีที่มีบุตรหลายคนหรื อมีบุตรที่มีความต้ องการพิเศษ สุดท้ าย
มากขึ้นได้ รับมอบหมายให้ สนับสนุนสถานอ�ำนวยความสะดวกในการ
นี้ การบรรยายสรุปดังกล่าวเน้ นย�้ำว่าบุคลากรควรมีความตระหนักถึง
แยกกักและการกักตัวที่ได้ รับการจัดการ ซึ่งในช่วงแรกอยูที่่ โรงแรม
โอกาสในการมีสว่ นร่วมกับผ้ เู ข้ าพักในสถานอ�ำนวยความสะดวกในการ
ในเมืองหนึ่ง แต่ไม่นานก็เพิ่มขึ้นไปเป็ นจ�ำนวนมากกว่า 30 แห่งทัว่
แยกโรคและการกักตัวที่ได้ รับการจัดการ ที่มีอิทธิพลในกลุม่ ใหญ่ขึ้นและ
ประเทศ สถานอ�ำนวยความสะดวกในการแยกโรคและการกักตัวที่ได้
ให้ ผ้ เู ข้ าพักดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลและข้ อเสนอแนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รับการจัดการรองรับพลเมืองนิวซีแลนด์หลากหลายกลุม่ โดยแต่ละ
ในกรณีที่ภาษาเป็ นอุปสรรค
กลุม่ ได้ เข้ าพักเป็ นเวลา 14 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากต่าง
บุุคลากรกองทััพนิิวซีีแลนด์์ให้้ ข้้อเสนอแนะที่่�สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับผลกระ
ประเทศ บุคลากรกองทัพนิวซีแลนด์ได้ ประสานงานความพยายาม
ทบทางเพศจากประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับสถานอำำ�นวยความสะดวกในการ
ระหว่างเจ้ าของโรงแรมและผู้ให้ บริ การอื่น ๆ อาทิ เจ้ าหน้ าที่รักษาความ แยกกัักและการกัักตััวที่่�ได้้ รัับการจััดการ ข้้ อมููลนี้้ �ยัังคงเดิินหน้้ าปรัับปรุุง
ปลอดภัย เจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจ เจ้ าหน้ าที่สวัสดิการ และพนักงานโรมแรม
สถานอำำ�นวยความสะดวกในการแยกกัักและการกัักตััวที่่�ได้้ รัับการ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 บุคลากรกว่า 250 คนยังคงให้ การ
จััดการ และเตรีียมพร้้ อมต่่อการหมุุนเวีียนบุุคลากรครั้้�งต่่อไปให้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น
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การดำำ�เนิินโครงการสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคงในกองทััพฟิิจิิ
เกี่่�ยวข้้ องกัับการพััฒนานโยบายและการฝึึกอบรม รวมถึึงการฝึึกอบรม
ความตระหนัักทางเพศและหลัักสููตรที่่�ปรึึกษาด้้ านเพศของหลายหน่่วย
งานสำำ�หรัับสมาชิิกรััฐบาลและกองทััพฟิิจิิ คณะกรรมการโครงการ
สตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคงได้้ รัับการจััดตั้้�งขึ้้ �นเพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัับ
พัันธมิิตรทางกฎหมาย เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงนโยบายที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อสตรีี
อย่่างไม่่สมดุุลและตรวจสอบให้้ แน่่ใจว่่ามีีกลไกการสนัับสนุุน
เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 คุุกคามสุุขภาพและความเป็็ นอยู่่�ที่่�
ดีีของชาวฟิิจิิ ทีีมกองทััพฟิิจิิจึึงได้้ รัับการจััดตั้้�งขึ้้ �นเพื่่�อสนัับสนุุนการตอบ
สนองต่่อสถานการณ์์ดังั กล่่าว ซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้ องกัับการจััดทำำ�แผนฉุุกเฉิิน การ
สนัับสนุุนการบัังคัับใช้้ มาตรการกัักตััว และการบรรยายสรุุปรััฐมนตรีี
เกี่่�ยวกัับผลงานด้้ านโครงสร้้างพื้้ �นฐาน สุุขภาพ และการป้้องกัันประเทศ
ตั้้�งแต่่ระยะแรก ที่่�ปรึึกษาด้้ านเพศเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของทีีมและมีีหน้้ าที่่�รัับ
ผิิดชอบในการเน้้ นย้ำำ ��ลัักษณะทางเพศของวิิกฤตนี้้ � (เช่่น การวิิเคราะห์์
ประชากร การเคลื่่�อนไหว และระดัับความเสี่่�ยง) และการกำำ�หนด
แผนการตอบสนองทางมนุุษยธรรม เนื่่�องจากความซัับซ้้อนของภััย
คุุกคามนี้้ � อีีกทั้้�งพลวััตเพิ่่�มเติิมในการตอบสนองต่่อพายุุหมุุนเขตร้้ อนฮา
โรลด์์ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 จึึงได้้ นำำ�แนวทางแบบหลายหน่่วย
งานมาปรัับใช้้
แม้้ ว่า่ ภััยคุกุ คามจากโควิิด-19 จะลดลงอย่่างมากภายในเดืือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่่ความร่่วมมืือแบบหลายหน่่วยงานยัังคง
ดำำ�เนิินต่่อไป ทั้้�งในด้้ านการตอบสนองต่่อการระบาดโดยตรงและผล
กระทบจากมาตรการปิิ ดเมืือง รััฐบาลฟิิจิิพบการโทรติิดต่่อสายด่่วน
ความรุุนแรงในครอบครััวที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจาก 87 สายในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 ถึึงมากกว่่า 500 สายในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่่ง�
สิ่่ง� นี้้ �สะท้้ อนถึึงแนวโน้้ มทั่่�วโลก มีีการระดมแนวทางแบบหลายหน่่วย
งานอีีกครั้้�งผ่่านพัันธมิิตรของหน่่วยงานนอกภาครััฐ ภายใต้้ การดููแลของ
กระทรวงสตรีี เด็็ก และการบรรเทาความยากจน นอกเหนืือจากการฝึึก
อบรมเกี่่�ยวกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศที่่�จัดั ทำำ�โดยขบวนการสิิทธิิสตรีี
ฟิิจิิให้้ แก่่กองทััพเรืือฟิิจิิ และการสนัับสนุุนการบัังคัับใช้้ มาตรการกัักตััว
ของกองทััพฟิิจิิอย่่างต่่อเนื่่�องแก่่กระทรวงสาธารณสุุข ความร่่วมมืือ
ระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้ กลายเป็็ นสััญลัักษณ์์ความสำำ�เร็็ จของฟิิจิิใน
การต่่อสู้้�กัับโควิิด-19 และผลกระทบทางเพศ
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย

ในปีี ที่่� 20 ของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ 1325
ออสเตรเลีียยัังคงรัักษาจัังหวะการดำำ�เนิินงานระดัับสูงู ตามวาระ
โครงการสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง ผ่่านบุุคลากรและทรััพยากร
ที่่�มุ่่�งมั่่�นในการเพิ่่�มขีีดความสามารถ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีีย
มีีความก้้ าวหน้้ าอย่่างมากในการดำำ�เนิินการตามวาระโครงการสตรีี
สัันติิภาพ และความมั่่�นคง รวมทั้้�งการรัับรู้้� กระแสหลัักทั่่�วทั้้�งกระทรวง

พยาบาลตรวจผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ที่่ค� ลิินิิกแบบขัับรถผ่่ านในเมืืองกาเลาดรา ประเทศออสเตรเลีีย เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ. 2563
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พร้้ อมกัับความพยายาม 6 ประการ ได้้ แก่่ การสร้้างความ
มั่่�นใจในการกำำ�หนดเชิิงกลยุุทธ์์ผ่า่ นการบููรณาการมุุมมอง
ทางเพศเข้้ ากัับนโยบายและหลัักคำำ�สอน, การฝึึกอบรม
กลุ่่�มบุุคลากรจำำ�นวนมากทั่่�วทั้้�งองค์์กร, การอุุทิิศบุุคลากร
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามวาระโครงการสตรีี สัันติิภาพ และความ
มั่่�นคง, การรัักษาความพร้้ อมในการปฏิิบััติิภารกิิจโดยการใช้้
ที่่�ปรึึกษาด้้ านเพศในการปฏิิบััติิงานและการฝึึกอบรม, การ
สนัับสนุุนพัันธมิิตรระหว่่างประเทศผ่่านโครงการริิเริ่่�มและ
โครงการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ และการพััฒนากรอบ
การกำำ�กับดู
ั แู ลและการรายงานที่่�แข็็งแกร่่งเพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่า
ออสเตรเลีียปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีของคณะมนตรีีความมั่่�นคง
แห่่งสหประชาชาติิ 1325
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2555 กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีียได้้
สร้้างความเชี่่�ยวชาญในการประเมิินผลกระทบทางเพศจาก
ภััยพิิบััติิและความขััดแย้้ ง ซึ่่ง� เป็็ นรากฐานที่่�ทำำ�ให้้ กระทรวง
กลาโหมมีีส่่วนร่่วมในการตอบสนองต่่อการระบาด ผลกระ
ทบทางเพศของโควิิด-19 ได้้ รัับการบัันทึึกไว้้ เป็็ นอย่่าง
ดีี ประชากรออสเตรเลีียกว่่าร้้อยละ 80 ทำำ�งานในภาค
อุุตสาหกรรมบริิการ เช่่น การดููแลสุุขภาพ การศึึกษา และ
การค้้ าปลีีก ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้ �เป็็ นภาคที่่�ได้้ รัับผลกระทบมากที่่�สุดุ
ตามข้้ อมููลขององค์์กรแคร์์ ออสเตรเลีีย องค์์กรช่่วยเหลืือ
ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร สตรีีต้้ องเผชิิญกัับความไม่่มั่่น� คงมาก
ขึ้้ �น เนื่่�องจากประกอบด้้ วยพนัักงานนอกเวลาและลููกจ้้ าง
ชั่่�วคราวเป็็ นส่่วนใหญ่่ รวมถึึงบทบาทในการดููแลที่่�ไม่่ได้้ รัับ
ค่่าจ้้ าง นอกจากนี้้ � ผู้้�เชี่่�ยวชาญยัังรายงานว่่าการใช้้ ความ
รุุนแรงต่่อสตรีีมีีความถี่่�ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้ �น ซึ่่ง� เป็็ นไปตามแนวโน้้ ม
ทั่่�วโลก โดยกองทุุนประชากรแห่่งสหประชาชาติิคาดการณ์์
ว่่า คดีีความรุุนแรงในครอบครััวจะเพิ่่�มขึ้้ �นอีีก 15 ล้้ านคดีี
ทั่่�วโลกในระหว่่างการปิิ ดเมืืองทุุก ๆ สามเดืือน จุุดเริ่่�มต้้ น
ของการแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้ �นหลัังจากฤดููไฟป่่ าครั้้�งใหญ่่ในออสเตรเลีีย ซึ่่ง�
ทำำ�ให้้ เกิิดความเครีียดในครอบครััวและธุุรกิิจจำำ�นวนมาก
ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2563 มีีการส่่งกองกำำ�ลังั ทหารของกอง
ทััพออสเตรเลีียกว่่า 3,000 นาย เข้้ าร่่วมในหลากหลายบทบาทเพื่่�อ
สนัับสนุุนการตอบสนองต่่อโควิิด-19 ในประเทศ ซึ่่ง� รวมถึึงการทดสอบ
โลจิิสติิกส์์ การติิดตามผู้้�สััมผััสเชื้้ �อ และจััดการการปิิ ดพรมแดน จากการ
โต้้ ตอบกัับชุุมชนของกองทััพออสเตรเลีีย เครืือข่่ายที่่�ปรึึกษาด้้ านเพศ
และจุุดมุ่่�งเน้้ นทางเพศจึึงได้้ รัับการผนวกไว้้ เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการตอบ
สนอง มีีการจััดตั้้�งระบบชั้้�นตั้้�งแต่่สำำ�นักั งานใหญ่่เชิิงยุุทธศาสตร์์ ไปจนถึึง
ระดัับหน่่วยงาน ซึ่่ง� ช่่วยให้้ เกิิดการไหลเวีียนของข้้ อมููลและวงจรป้้อน
กลัับ แพ็็คเกจและวิิดีีโอฝึึกอบรมทางออนไลน์์ที่่�มีีชื่่�อว่่า ความตระหนััก
ทางเพศ ชนเผ่่าพื้้�นเมืื อง และวััฒนธรรม ได้้ รัับการพััฒนาสำำ�หรัับ
สมาชิิกทุุกคนที่่�ใช้้ งานและทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนดัังกล่่าว รายการตรวจ
สอบ “บััตรอััจฉริิยะของทหาร” สำำ�หรัับผู้้�บังั คัับบััญชาและครอบครััว รวม
ทั้้�งข้้ อมููลสรุุปสั้้�น ๆ ฉบัับกระเป๋๋าเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงในครอบครััว ได้้
รัับการพััฒนาขึ้้ �นเพื่่�อเป็็ นแนวทางในการบููรณาการข้้ อพิิจารณาทางเพศ
ตลอดการวางแผนและการดำำ�เนิินการ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีียอยู่่�
ในตำำ�แหน่่งที่่�ดีีในการจััดการผลกระทบทางเพศที่่�เกิิดขึ้้ �นในช่่วงการแพร่่
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สตรีีสวมหน้้ ากากอนามััยเพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ ระบาดของโควิิด-19 ขณะเดิินผ่่ าน
สถานีีรถไฟใต้้ ดินิ ในกรุุงโซล ประเทศเกาหลีีใต้้ ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ระบาด อีีกทั้้�งการรัับมืือกัับภัยคุ
ั กุ คามที่่�เกิิดขึ้้ �น ความต้้ องการการตอบ
สนองทางมนุุษยธรรม และสถานการณ์์วิิกฤตหรืือความขััดแย้้ งอื่่�น ๆ
ผ่่านแนวทางสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคงของตน
กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้ นอินโดแปซิฟิก

กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ได้้ ให้้ การสนัับสนุุนโครงการสตรีี สัันติิภาพ
และความมั่่�นคง นัับตั้้ �งแต่่การเปิิ ดตััวแผนปฏิิบััติิการแห่่งชาติิสหรััฐฯ
ฉบัับแรกใน พ.ศ. 2554 ซึ่่ง� ได้้ รัับการประมวลผลเพิ่่�มเติิมด้้ วยข้้ อมติิ
ของพระราชบััญญััติิสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง พ.ศ. 2560,
ยุุทธศาสตร์์ สหรััฐฯ ใน พ.ศ. 2562 รวมทั้้�งกรอบงานและแผนการ
ดำำ�เนิินงานทางยุุทธศาสตร์์ ของกระทรวงกลาโหมใน พ.ศ. 2563 กอง
บััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกจััดตั้้�งสำำ�นักั งานสตรีี
สัันติิภาพ และความมั่่�นคง เพื่่�อจััดให้้ มีี 3 ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการ
ดำำ�เนิินโครงการสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง ซึ่่ง� ได้้ แก่่ ที่่�ปรึึกษา
บััญชาการทางเพศ นัักพััฒนาหลัักสููตรสตรีี สัันติิภาพ และความมั่่�นคง
และนัักวิิเคราะห์์ทางเพศ

รัับผลกระทบมากที่่�สุดุ การแพร่่ระบาดครั้้�งนี้้ �ทำำ�ให้้ ความ
เหลื่่�อมล้ำำ ��ของระบบโครงสร้้างและสัังคมทวีีความรุุนแรง
ยิ่่�งขึ้้ �น เช่่น การขาดการเข้้ าถึึงการดููแลสุุขภาพ สภาพ
ความเป็็ นอยู่่�ที่่�แออััดจากที่่�อยู่่�อาศััยหลากหลายรุ่่�น และ
การจ้้ างงานในอุุตสาหกรรมแนวหน้้ าทั้้�งในระบบและ
นอกระบบ การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับเพศและโควิิด-19
มุ่่�งเน้้ นไปที่่�แนวทางการรัักษาความปลอดภััยแบบ
ครอบคลุุม โดยการทำำ�ความเข้้ าใจว่่าผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง เด็็ก
ผู้้�ชาย และเด็็กผู้้�หญิิง ประสบวิิกฤตด้้ านสาธารณสุุข
แตกต่่างกััน เช่่น บทบาททางเพศของพวกเขาอาจทำำ�ให้้
พวกเขาได้้ รัับอันั ตรายหรืือยอมเสี่่�ยงเพื่่�อความอยู่่�รอด
ในรููปแบบต่่าง ๆ และการเข้้ าถึึงทรััพยากรบรรเทาทุุกข์์
และการฟื้้ น� ฟููอาจแตกต่่างกััน
ช่่องว่่างของข้้ อมููลทางเพศขนาดใหญ่่ยังั คงมีีอยู่่�โดย
เกี่่�ยวกัับโควิิด-19 ทั่่�วโลก และสำำ�นักั งานสตรีี สัันติิภาพ
และความมั่่�นคง ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�
ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก ได้้ พัฒ
ั นาการรายงานและการ
วิิเคราะห์์ที่่�เน้้ นย้ำำ ��ถึึงความจำำ�เป็็ นของข้้ อมููลมากขึ้้ �น
เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง� รวมถึึงแนวโน้้ ม
เศรษฐกิิจสัังคมทางเพศของภููมิิภาค ผลกระทบด้้ าน
สุุขภาพทางเพศ บทความเกี่่�ยวกัับความสำำ�คัญ
ั ของ
มุุมมองทางเพศในการวางแผน ตลอดจนการศึึกษา
ทบทวนข้้ อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับเพศที่่�มีีในสถานการณ์์โค
วิิด-19 และการให้้ คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับนโยบาย
ความพยายามในการฟื้้�นฟูู

ความพยายามของรััฐบาลในการฟื้้ น� ฟููจากโควิิด-19
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวต้้ องพิิจารณาถึึงช่่องโหว่่
ที่่�เฉพาะเจาะจงซึ่่ง� สตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงต้้ องเผชิิญใน
เมื่อการระบาดทัว่ โลกเพิ่มขึ้นในช่วงต้ น พ.ศ. 2563 ส�ำนักงาน
ช่่วงวิิกฤตนี้้ � อีีกทั้้�งต้้ องตรวจสอบให้้ แน่่ใจว่่าสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิงได้้ รัับ
สตรี สันติภาพ และความมัน่ คงได้ ระบุประเด็นส�ำคัญ 2 ประเด็นใน
การปกป้้องและสามารถเข้้ าถึึงความช่่วยเหลืือด้้ านการบรรเทาทุุกข์์
การปรับปรุงการวางแผนและการตอบสนองของกองบัญชาการสหรัฐฯ และการฟื้้ น� ฟููได้้ อย่่างปลอดภััย กลยุุทธ์์การฟื้้ น� ฟููสำำ�หรัับสตรีีและเด็็ก
ประจ�ำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก โดยประการแรกคือการฝึกอบรมก่อนส่ง
ผู้้�หญิิงต้้ องรวมมุุมมองทางเพศเข้้ าไว้้ ด้้วยกััน วาระของโครงการสตรีี
ก�ำลังพลเกี่ยวกับเพศและการตอบสนองต่อโควิด-19 แก่ทหารกอง
สัันติิภาพ และความมั่่�นคงจะช่่วยให้้ ภาคกลาโหมและความมั่่�นคงมีีส่่วน
ก�ำลังพิทักษ์ มาตุภมู ิฮาวายที่เตรียมพร้ อมช่วยเหลือการตอบสนองของ ร่่วมกัับประชากรได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �นและมอบแนวทางแก้้ ไขปัั ญหาที่่�ครอบคลุุม
ชุมชน และประการที่สองคือการรวบรวมข้ อมูลระดับภมู ิภาคที่เกี่ยวข้ อง ภาคกลาโหมควรเดิินหน้้ าสร้้างขีีดความสามารถของที่่�ปรึึกษาด้้ าน
และการพัฒนาการวิเคราะห์ทางเพศเพื่อให้ มีข้ อมูลประกอบการตัดสิน เพศ ซึ่่ง� จะช่่วยปรัับปรุุงการทำำ�งานร่่วมกัันและความร่่วมมืือ รวมถึึงเพิ่่�ม
ใจที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจ�ำภาคพื้นอินโด
ประสิิทธิิภาพภารกิิจได้้ เป็็ นอย่่างดีี
แปซิฟิกยังใช้ บทความดิจิทัลและวิดีโอฝึกอบรม เพื่อเน้ นย�้ำถึงผลกระทบ
ผลกระทบทางเพศของโรคระบาดใหญ่จะถูกเปิ ดเผยตลอดช่วงเวลา
ด้ านความมัน่ คงทางเพศในภูมิภาคซึ่งเป็ นผลมาจากโควิด-19
หลายปี ภาคกลาโหมและความมัน่ คงของประเทศของเราจะยังคงเรียนรู้
การฝึึกอบรมก่่อนส่่งกำำ�ลังั พลจะต้้ องมีีความเฉพาะเจาะจงตาม
และใช้ บทเรียนเหล่านี้ในการฝึกอบรมฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง, ตรวจสอบ
บริิบทและปรัับให้้ เหมาะกัับสถิิติิประชากร แต่่ต้้องมีีข้้ อพิิจารณาทาง
ให้ แน่ใจว่าความต้ องการของผู้หญิง ผู้ชาย เด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย
เพศในระดัับมหภาคที่่�ใช้้ กับั ชุุมชนท้้ องถิ่่�น เช่่น การเพิ่่�มขึ้้ �นของความ
ได้ รับการตอบสนองในระหว่างพันธกิจของเรา, เพิ่มการแบ่งปั นข้ อมูล
รุุนแรงในครอบครััวในช่่วงการปิิ ดเมืือง การเข้้ าถึึงการดููแลสุุขภาพทาง
เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการสตรี สันติภาพ และความมัน่ คง ตลอดจน
เพศและการเจริิญพัันธุ์์�ที่่�หยุุดชะงััก สตรีีในฐานะผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้ านการ
เสริ มสร้ างความพร้ อมรับมือระดับชาติและระดับภมู ิภาค เพื่อต่อสู้อย่าง
ดููแลสุุขภาพส่่วนใหญ่่ และผลกระทบอัันไม่่สมดุุลต่อ่ ชุุมชนที่่�มีีความ
มีประสิทธิภาพกับความท้ าทายด้ านความมัน่ คงในศตวรรษที่ 21 ที่ซับ
เสี่่�ยงอื่่�น ๆ ในฮาวาย ชุุมชนชาวฮาวายพื้้ �นเมืืองและชาวเกาะแปซิิฟิิกได้้ ซ้ อนและคาดเดาไม่ได้ o
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ดร. แอนดริิว โอรอส

ญี่่�

ปุ่่� นเป็็ นหนึ่่�งในประเทศหลัักกลุ่่�มแรกของโลกยุุคใหม่่ ที่่�
ประสบกัับจำำ�นวนประชากรที่่�ลดลง ปัั จจุบัุ นั ชาวญี่่�ปุ่่� นมีี
จำำ�นวนลงลดจากทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาประมาณ 1.5 ล้้ านคน
ซึ่่ง� เป็็ นการลดลงที่่�จะทวีีความรุุนแรงมากขึ้้ �นในอีีกหลายปีี
ข้้ างหน้้ า โดยมีีการคาดการณ์์ว่า่ จะลดลงประมาณ 8 ล้้ าน
คนในทศวรรษ 2020 (พ.ศ. 2563-2572) และ 10
ล้้ านคนในทศวรรษ 2030 (พ.ศ. 2573-2582)
ผู้้�สัังเกตการณ์์บางราย เช่่น นายแบรด กลอสเซอร์์ แมน ระบุุใน
หนัังสืือของตนที่่�ชื่่�อญี่่ ปุ่่�น
� ณ จุุดสููงสุุด: จุุดจบของความทะเยอทะยาน
อัันยิ่่� งใหญ่่ วิินิิจฉััยว่า่ สถิิติิประชากรที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของญี่่�ปุ่่� นจะ
นำำ�ไปสู่่�การเป็็ นประเทศที่่�ยึึดถืือตนเองเป็็ นหลัักมากขึ้้ �นในอีีกไม่่กี่่�ปีี
ข้้ างหน้้ า สถิิติิต่่าง ๆ ในปัั จจุบัุ นั ยัังไม่่ได้้ ยืืนยัันถึึงประเด็็นดัังกล่่าว
ญี่่�ปุ่่� นประสบกัับการลดลงของประชากรเป็็ นทศวรรษแรกและสิ่่ง� ที่่�นักั
ประชากรศาสตร์์ เรีียกว่่า “การสููงวััยระดัับสุดุ ยอด” (การมีีประชากรที่่�
อายุุมากกว่่า 65 ปีี กว่่าร้้อยละ 20 ของประชากรทั้้�งหมด) ในทศวรรษ
2010 (พ.ศ. 2553-2562) อย่่างไรก็็ตาม ดัังที่่�ผมได้้ โต้้ แย้้ งในยุุค
ฟื้้� นฟููความมั่่�นคงของญี่่ ปุ่่�น
� : นโยบายและการเมืื องใหม่่สำำ�หรับั ศตวรรษ
ที่่� 21 กองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองของญี่่�ปุ่่� นมีีความสามารถมากกว่่าที่่�เคย
ในช่่วงเวลานี้้ � การอภิิปรายด้้ านกลาโหมในญี่่�ปุ่่� นเมื่่�อไม่่นานมานี้้ �คาด
การณ์์ถึึงการเพิ่่�มขีีดความสามารถเพิ่่�มเติิม รวมถึึงการพััฒนาขีีปนาวุุธ
โจมตีีเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการป้้องปราม
ผู้้�เชี่่�ยวชาญคนอื่่�น ๆ อาทิิ นางเชีียลา สมิิธ ผู้้�เขีียนหนัังสืือที่่�มีีชื่่�อว่่า
ญี่่ ปุ่่�นติ
� ิ ดอาวุุธใหม่่: การเมืื องของอำำ�นาจทางทหาร และ ดร. เจฟฟรีีย์์
ฮอร์์ นังั นัักวิิเคราะห์์กิิจการกลาโหมที่่�แรนด์์ คอร์์ ปอเรชััน ยัังได้้
สร้้างสรรค์์งานเขีียนชิ้้ �นสำำ�คัญ
ั ที่่�อธิิบายถึึงกิิจการทางทหารอัันน่่าเกรง
ขามมากขึ้้ �นของญี่่�ปุ่่� น การแปลงเรืือพิิฆาตชั้้�นอิิซึึโมะให้้ สามารถบรรทุุก
เครื่่�องบิิน เอฟ-35 และการใช้้ งานเรืือพิิฆาตที่่�ติิดตั้้�งระบบเอจิิสเพิ่่�ม
เติิม (รวมเป็็ นแปดลำำ�) เป็็ นเพีียงสองตััวอย่่างจากขีีดความสามารถ
อีีกมากมายในการขยายตััวของญี่่�ปุ่่� น แม้้ จะมีีความท้้ าทายทางสถิิติิ
ประชากรที่่�ญี่่�ปุ่่� นกำำ�ลังั ประสบอยู่่�ก็็ตามทีี แนวโน้้ มนี้้ �จะดำำ�เนิินต่่อไปได้้
นานเพีียงใด? นัักวางแผนด้้ านกลาโหมของญี่่�ปุ่่� นจำำ�เป็็ นต้้ องพิิจารณา
คำำ�ถามนี้้ �อย่่างรอบคอบในขณะที่่�ทบทวนยุุทธศาสตร์์ ด้้านความมั่่�นคง
ของชาติิ ขณะที่่�ขีีดความสามารถทางทหารของญี่่�ปุ่่� นอาจดีีขึ้้ �นแม้้ สถิิติิ
ประชากรจะลดลง แต่่ขนาดกองทััพญี่่�ปุ่่� นดููเหมืือนจะได้้ รัับผลกระทบ
โดยตรงมากขึ้้ �น และแนวโน้้ มการจััดหาเงิินสนัับสนุุนกองทััพก็็มีีความ
คลุุมเครืือ
กองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองญี่่�ปุ่่� นไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายการ
เกณฑ์์ทหารได้้ นับตั้้
ั �งแต่่ พ.ศ. 2557 เป็็ นต้้ นมา ใน พ.ศ. 2561 กอง
กำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองญี่่�ปุ่่� นกำำ�หนดเป้้าหมายกองกำำ�ลังั ประจำำ�การไว้้ ที่่�
247,000 คน แต่่สามารถบรรลุุได้้ เพีียง 227,000 คน ซึ่่ง� เป็็ นจำำ�นวน
ที่่�ขาดหายไปถึึงร้้อยละ 8 แต่่เชื่่�อว่่าคิิดเป็็ นร้้อยละ 25 ในหมู่่�เจ้้ า

หน้้ าที่่�ยศระดัับล่า่ ง ซึ่่ง� ไม่่เป็็ นที่่�น่า่ แปลกใจ เนื่่�องจากจำำ�นวนชาวญี่่�ปุ่่� น
ในช่่วงอายุุ 18 ถึึง 26 ปีี ซึ่่ง� เป็็ นอายุุเป้้าหมายของการเกณฑ์์ทหาร เคย
เพิ่่�มถึึงจุุดสููงสุุดแล้้ วใน พ.ศ. 2537 ญี่่�ปุ่่� นไม่่พึึงพอใจกัับอัตั ราการเกิิด
ของประชากรตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2517
กระทรวงกลาโหมญี่่�ปุ่่� นได้้ พิิจารณาวิิธีีต่่าง ๆ ในการจััดการกัับ
ความขาดแคลนกำำ�ลังั ที่่�วางแผนไว้้ ซึ่่ง� แนวทางของโครงการกลาโหม
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ นี่่�เป็็ น “ความท้้ าทายที่่�ใกล้้ จะเกิิดขึ้้ �น” ใน
พ.ศ. 2561 กองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองญี่่�ปุ่่� นได้้ กำำ�หนดอายุุสูงู สุุดสำำ�หรัับ
ทหารเกณฑ์์ใหม่่จาก 26 ปีี เป็็ น 32 ปีี ซึ่่ง� เป็็ นการเพิ่่�มขึ้้ �นครั้้�งแรกนัับ
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2533 ใน พ.ศ. 2563 อายุุเกษีียณของเจ้้ าหน้้ าที่่�ทหาร
ระดัับสูงู เริ่่�มเพิ่่�มสููงขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ กระทรวงกลาโหมยัังได้้ ตั้้ �งเป้้าหมายที่่�จะ
เพิ่่�มสััดส่่วนของสตรีีในกองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองญี่่�ปุ่่� นขึ้้ �นเป็็ นร้้อยละ 9
ภายใน พ.ศ. 2573 จำำ�นวนสตรีีในกองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองญี่่�ปุ่่� นคิิด
เป็็ นสััดส่่วนเพีียงร้้อยละ 7 ใน พ.ศ. 2561 เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนเฉลี่่�ย
ที่่�ประมาณร้้ อยละ 11 ในกลุ่่�มประเทศสมาชิิกนาโต แนวคิิดอื่่�น ๆ อาทิิ
การจััดจ้้ างบุุคคลภายนอกเพื่่�อทำำ�งานบางส่่วนของกองกำำ�ลังั ป้้องกััน
ตนเองญี่่�ปุ่่� น เช่่น การบำำ�รุุงรัักษา กิิจกรรมบรรเทาภััยพิิบััติิที่่�ก่่อให้้ เกิิดข้้ อ
โต้้ แย้้ ง และการจััดสรรเจ้้ าหน้้ าที่่�กองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองภาคพื้้ �นดิินใหม่่
(ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยกองกำำ�ลังั มากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของญี่่�ปุ่่� น) ให้้ แก่่กองกำำ�ลังั
ป้้องกัันตนเองทางทะเลและทางอากาศ
อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีภาพรวมที่่�สำำ�คัญ
ั กว่่าซึ่่ง� ควรพิิจารณา นั่่�นคืือ
ญี่่�ปุ่่� นไม่่ได้้ ประสบปัั ญหาการสููงวััยและประชากรหดตััวเพีียงประเทศ
เดีียว แน่่นอนว่่า ประเทศเพื่่�อนบ้้ านทั้้�งหมดของญี่่�ปุ่่� น รวมถึึงประเทศที่่�
สนใจร่่วมเป็็ นหุ้้�นส่่วนและประเทศที่่�สร้้างความกัังวลด้้ านความมั่่�นคง
ต่่างเผชิิญกัับอนาคตลัักษณะเดีียวกัันแม้้ ในช่่วงเวลาที่่�ต่า่ งกัันก็็ตาม ซึ่่ง�
รวมถึึงพัันธมิิตรสหรััฐอเมริิกาอื่่�น ๆ ในภููมิิภาค (เกาหลีีใต้้ และไทย ทั้้�งนี้้ �

ร.ท. หญิิง มิิสะ มััตสึึ ชิิมะ จากกองกำำ�ลังั ป้้ องกัันตนเองทางอากาศญี่่�ปุ่่� น สำำ �เร็็จการฝึึก
อบรมการขัับเครื่่�องบิินเอฟ-15 เบื้้อ� งต้้น และได้้รัับการแต่่ งตั้้�งเป็็นนัักบิินหญิิงเครื่่�องบิิน
ขัับไล่่ คนแรกของประเทศเมื่่�อวัันที่่� 24 สิิ งหาคม พ.ศ. 2561 เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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การแปลงเรืือพิิฆาตชั้้�นอิิซึึโมะให้้สามารถ
บรรทุุกเครื่่�องบิิน เอฟ-35 และการใช้้งานเรืือ
พิิฆาตที่่�ติดิ ตั้้�งระบบเอจิิสเพิ่่�มเติิม (รวมเป็็น
แปดลำำ�) เป็็นเพีียงสองตััวอย่่ างจากขีีดความ
สามารถอีีกมากมายในการขยายตััวของญี่่�ปุ่่� น

เรืือบรรทุุกเฮลิิคอปเตอร์์ ของกองกำำ�ลังั ป้้ องกัันตนเองทางทะเลของญี่่�ปุ่่� น เจเอส
อิิซึึโมะ (ลำำ�ที่่ส� องจากทางขวา) เรืือพิิฆาตเจเอส อาเคโบโนะ และเจเอส มุุราซาเมะ
รวมถึึงเรืือบีีอาร์์ พีี ดาเบา เดล ซููร์์ ของกองทััพเรืือฟิิ ลิิปปิินส์์ เข้้าร่่ วมการฝึึกซ้้ อม
ในทะเลซููลููของฟิิ ลิิปปิินส์์ แอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
60

IPD FORUM

เจ้้าหน้้าที่่�กองกำำ�ลังั ป้้ องกัันตนเองภาคพื้้น� ดิินญี่่�ปุ่่� น
เข้้าร่่ วมการฝึึกซ้้ อมรบด้้วยกระสุุ นจริิงที่่�ศููนย์์ ฝึึก
ฮิิงาชิิ-ฟููจิิ ในเมืืองโกะเทมบะ ซึ่่�งอยู่่�ทางตะวัันตก
เฉีียงใต้้ของกรุุงโตเกีียว แอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ไม่่รวมฟิิลิิปปิิ นส์์) หุ้้�นส่่วนด้้ านความมั่่�นคงกัับญี่่�ปุ่่� นและสหรััฐฯ อื่่�น ๆ
(สิิงคโปร์์ ไต้้ หวััน และเวีียดนาม) และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือประเทศที่่�สร้้างความ
กัังวลด้้ านความมั่่�นคงหลััก (จีีน เกาหลีีเหนืือ และรััสเซีีย) ประชากร
วััยทำำ�งานในจีีน เกาหลีีใต้้ และไต้้ หวัันกำำ�ลังั หดตััวลงแล้้ ว โดยคาดว่่า
ประชากรทั้้�งหมดจะลดลงในทศวรรษนี้้ �
ในขณะเดีียวกััน หุ้้�นส่่วนด้้ านความมั่่�นคงในอนาคตของญี่่�ปุ่่� นจะมีี
จำำ�นวนประชากรเพิ่่�มขึ้้ �นและยัังคงไว้้ ซึ่่ง� ประชากรวััยหนุ่่�มสาวที่่�แข็็งแกร่่ง
อิินเดีียและอิินโดนีีเซีียเป็็ น 2 ใน 10 ประเทศแรกที่่�มีีการเติิบโตของ
จำำ�นวนประชากรสููงสุุดจนถึึง พ.ศ. 2593 ไม่่ใช่่เรื่่�องบัังเอิิญที่่�ประเทศ
เหล่่านี้้ �และฟิิลิิปปิิ นส์์ที่่�กำำ�ลังั เติิบโตเป็็ นหนึ่่�งในประเทศที่่�ญี่่�ปุ่่� นพยายาม
จะกระชัับความสััมพัันธ์์ด้้านความมั่่�นคงด้้ วย ประชากรศาสตร์์ เพีียง
อย่่างเดีียวไม่่ได้้ ผลักั ดัันให้้ ญี่่�ปุ่่� นไปสู่่�ความสััมพัันธ์์เหล่่านี้้ � ปัั จจัยอื่
ั ่�น ๆ
เช่่น ความกัังวลร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับจีีน ที่่�ตั้้ �งทางภููมิิศาสตร์์ และการบรรจบ
กัันของผลประโยชน์์ทางทะเลก็็มีีความสำำ�คัญ
ั เช่่นกััน
นอกจากนี้้ � เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ จะมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการจััดการกัับ
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงทางสถิิติิประชากรต่่อยุุทธศาสตร์์ ด้้าน
ความมั่่�นคงของญี่่�ปุ่่� นและประเทศอื่่�น ๆ หุ่่�นยนต์์และระบบไร้้คนขัับอื่่�น
ๆ รวมถึึงปัั ญญาประดิิษฐ์์ อาจช่่วยชดเชยจำำ�นวนประชากรที่่�หดตััวลงได้้
ในขณะเดีียวกััน เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ดัังกล่่าวก็็กำำ�ลังั เปลี่่�ยนแปลงลัักษณะ
ของสถานการณ์์ความมั่่�นคงในภููมิิภาคอีีกด้้ วย ดัังที่่�นายคริิสเตีียน
โบรส ระบุุไว้้ ในนิิตยสารฟอเรีียน อััฟแฟร์์ ส ว่่า “ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ระบบ
อััตโนมััติิ เซ็็นเซอร์์ ที่่�แพร่่หลาย การผลิิตขั้้�นสููง และวิิทยาศาสตร์์ ควอน
ตััมจะเปลี่่�ยนโฉมหน้้ าการทำำ�สงครามไปโดยสิ้้ �นเชิิง เช่่นเดีียวกัับการ

เปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี” ในช่่วงต้้ นศตวรรษที่่� 20 การอุุบัติิข
ั องมิิติิ
ความมั่่�นคงใหม่่ในโลกไซเบอร์์ และอวกาศทำำ�ให้้ เกิิดภาระใหม่่ขึ้้ �น เราไม่่
อาจคาดหวัังว่่าเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เพีียงอย่่างเดีียวจะสามารถชดเชยกัับ
ความท้้ าทายที่่�ประเทศต้้ องเผชิิญเกี่่�ยวกัับสถิิติิประชากรที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปได้้ ทางเลืือกที่่�ยากลำำ�บากกำำ�ลังั รอเราอยู่่�ข้้างหน้้ า
โดยรวมแล้้ ว การเปลี่่�ยนแปลงสถานการณ์์ความมั่่�นคงในภููมิิภาค
อัันเป็็ นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงทางสถิิติิประชากรในภููมิิภาคอิิน
โดแปซิิฟิิกจะเกิิดขึ้้ �นในอีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้ า และนัักยุุทธศาสตร์์ กองทััพ
ญี่่�ปุ่่� นและสหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการยอมรัับเรื่่�องนี้้ �มาก
ขึ้้ �น ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงทางสถิิติิประชากรต่่อความมั่่�นคง
ของชาติิขึ้้ �นอยู่่�กัับปััจจัยั จำำ�นวนมาก นั่่�นรวมถึึงลัักษณะของภััยคุกุ คาม
ด้้ านความมั่่�นคงเฉพาะที่่�แต่่ละประเทศเผชิิญ ซึ่่ง� ภััยคุกุ คามบางอย่่าง
สามารถแก้้ ไขได้้ อย่่างง่่ายดายด้้ วยทางเลืือกที่่�ใช้้ แรงงานน้้ อยลง ความ
พร้้ อมใช้้ งานของทางออกทางเทคโนโลยีีก็็เป็็ นตััวแปรสำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่�ง
เช่่นกััน ไม่่ว่า่ ระบบการเมืืองและสัังคมจะเต็็มใจและสามารถนำำ�ทางออก
ดัังกล่่าวหรืือทางเลืือกอื่่�น ๆ มาปรัับใช้้ ได้้ หรืือไม่่ก็็ตาม ประชากรศาสตร์์
ไม่่ใช่่ชะตากรรม แต่่จำำ�เป็็ นต้้ องมีีการพิิจารณามากกว่่าที่่�ผ่า่ นมา ใน
ญี่่�ปุ่่� นและประเทศอื่่�น ๆ ในภููมิิภาค o
ดร. แอนดริิว โอรอส เป็็ นศาสตราจารย์์ด้้านรััฐศาสตร์์ และการศึึกษานานาชาติิที่่�วิิทยาลััยวอชิิงตัันในเชส
เตอร์์ ทาวน์์ รััฐแมริิแลนด์์ อีีกทั้้�งเป็็ นผู้้�เขีียนหนัังสืือยุุคฟื้้� นฟููความมั่่�นคงของญี่่ ปุ่่�น
� : นโยบายและการเมืื อง
ใหม่่สำำ�หรับั ศตวรรษที่่� 21 บทความฉบัับนี้้ �เดิิมตีีพิิมพ์์ในเอเชีี ยแปซิิ ฟิิกบููลเลททิิ น ฉบัับเดืือนสิิงหาคม
พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� เป็็ นเอกสารตีีพิิมพ์์ของศููนย์์อีีสต์์เวสต์์ และได้้ รัับการเรีียบเรีียงเนื้้ �อหาใหม่่เพื่่�อให้้ เหมาะ
สมกัับการนำำ�เสนอของ FORUM มุุมมองที่่�แสดงออกโดย ดร. โอรอสไม่่ได้้ สะท้้ อนถึึงนโยบายหรืือจุุดยืืน
ของศููนย์์อีีสต์์เวสต์์หรืือองค์์กรใด ๆ ที่่� ดร. โอรอสสัังกััดอยู่่�เสมอไป
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วััฒนธรรมและขนบธรรมเนีียม

นายคัันจููโร่่ คิิริิทาเกะ นัักเชิิดหุ่่�นบุุนรากุุ นั่่�ง
อยู่่�ด้้านหน้้าภาพวาดบิิดานัักเชิิดหุ่่�นผู้้�ล่่วงลัับ
ของตน ที่่�บ้้ านในโอซาก้้า ประเทศญี่่�ปุ่่� น
62
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ปรมาจารย์์ ชาวญี่่ปุ่่�� นสืืบสานประเพณีี
					ทำำ�หุ่่� นบุุนรากุใุ ห้้ กับั เด็็ก ๆ

เ

เรื่่�องและภาพโดย รอยเตอร์์

มื่่อ� ต้้ องอยู่่�ที่บ้่� ้ านเป็็ นเวลาหลายสััปดาห์์ขณะที่่ญี่
� ่�ปุ่่� นอยู่่�ภายใต้้
ภาวะฉุุกเฉิินเนื่่อ� งจากไวรััสโคโรนา นายคัันจููโร่่ คิิริิทาเกะ นัักเชิิดหุ่่�นบุุน
รากุุชาวญี่่�ปุ่่� นผู้้�มีีชื่่�อเสีียง ต้้ องประสบกัับความวิิตกกัังวลอย่่างหนััก
โรงละครหุ่่�นเชิิดญี่่�ปุ่่� นดั้้�งเดิิมสำำ�หรัับผู้้�ชาย ซึ่่ง� เป็็ นผลงานศิิลปะของนาย
คัันจููโร่่ ถืือกำำ�เนิิดขึ้้ �นในโอซาก้้ าในช่่วงปลายทศวรรษ 1600 (พ.ศ. 21432152) แต่่ใน พ.ศ. 2563 กลัับรู้้�สึึกเหมืือนถููกคุุมคามความอยู่่�รอด นาย
คัันจุุโร่่กล่่าว การแสดงทั้้�งหมดของนายคัันจููโร่่ถูกู ยกเลิิกเป็็ นเวลานานหลาย
เดืือน
“มีีหลายอย่่างที่่�ผ่า่ นเข้้ ามาในความคิิดของผม การระบาดใหญ่่นี้้ �จะจบ
ลงเมื่่�อใด? จะกลัับมาทำำ�การแสดงต่่อได้้ เมื่่�อไหร่่?” นายคัันจููโร่่ วััย 67 ปีี
กล่่าวในขณะอยู่่�ที่่�บ้้านของตน ซึ่่ง� มีีห้้ องสำำ�หรัับหุ่่�นเชิิดโดยเฉพาะ นายคัันจูู
โร่่ยังั สงสััยด้้วยว่่าอาจารย์์วัยั 87 ปีีของตนจะมีีโอกาสได้้ ทำำ�การแสดงอีีกครั้้�ง
หรืือไม่่
ทางออกของนายคัันจููโร่่คืือการใช้้ เวลาอยู่่�ที่่�บ้้านและทำำ�หุ่่�นเชิิดให้้ กับั
เด็็กๆ ซึ่่ง� เป็็ นกิิจกรรมที่่�นักั เชิิดหุ่่�นบุุนรากุุไม่่ได้้ มีีโอกาสทำำ�บ่อ่ ยนััก สำำ�หรัับ
นายคัันจููโร่่แล้้ ว นี่่�เป็็ นสิ่่ง� ที่่�เชื่่�อมโยงกัับงานที่่�เขาทำำ�มาเป็็ นเวลาหลาย
ทศวรรษ นายคัันจููโร่่ได้้ รัับการคััดเลืือกให้้ เป็็ นปููชนีียบุคุ คลสำำ�หรัับการแสดง
ละครหุ่่�นเชิิดแบบดั้้�งเดิิมโดยรััฐบาลญี่่�ปุ่่� น
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีี ที่่� 6 เกืือบ 30 คนเข้้ าร่่วมในชั้้�นเรีียนล่่าสุุด
โดยเด็็ก ๆ ได้้ ฝึึ กเชิิดหุ่่�นของตนเองในโรงพละท่่ามกลางอากาศร้้อนระอุุ ขณะ
ที่่�นายคัันจุุโร่่สวมใส่่เสื้้ �อยืืดและทำำ�การสอนเด็็ก ๆ
ในบุุนรากุุ หุ่่�นเชิิดแต่่ละตััวต้้ องใช้้ นักั เชิิดถึึงสามคน โดยมีีผู้้�เชิิดหลัักหนึ่่�ง
คนและผู้้�เชิิดอื่่�น ๆ อีีกสองคน ซึ่่ง� ทั้้�งหมดจะแต่่งกายในชุุดสีีดำำ�และปิิ ดบััง
ใบหน้้ าของตน ผู้้�เชิิดหลัักจะเชิิดส่่วนศีีรษะและแขนขวา ในขณะที่่�ผู้้�เชิิดคน
หนึ่่�งเชิิดแขนซ้้ ายและอีีกคนหนึ่่�งเชิิดเท้้ าทั้้�งสองข้้ าง การแสดงจะประกอบ
ด้้ วยผู้้�บรรยาย หรืือทายุุ และเครื่่�องดนตรีีพื้้ �นเมืือง
หุ่่�นเชิิดทั้้�งห้้ าตััวที่่�นายคัันจุุโร่่ทำำ�ขึ้้ �นมีีหน้้ าแบบการ์์ ตูนู และเส้้ นผมที่่�ทำำ�
จากเส้้ นด้้ าย นอกจากนี้้ � หุ่่�นเหล่่านั้้�นยัังสวมถุุงเท้้ าสีีฉููดฉาดที่่�นายคัันจุุโร่่ซื้้ �อ
ทางออนไลน์์

ตั้้�งแต่่ เท้้ าขึ้้�นไป

นายคัันจููโร่่เริ่่�มต้้ นเส้้ นทางอาชีีพในฐานะนัักเชิิดหุ่่�นตามรอยบิิดาของตนขณะ
ที่่�มีีอายุุ 14 ปีี โดยเป็็ นลููกศิิษย์์ของนายมิิโนสุุเกะ โยชิิดะ ปัั จจุบัุ นั อายุุ 87
ปีี และเป็็ นนัักเชิิดหุ่่�นที่่�มีีอายุุมากที่่�สุดุ ที่่�ยังั มีีชีีวิิตอยู่่� เช่่นเดีียวกัับทุกุ คน นาย
คัันจููโร่่เริ่่�มต้้ นจากการเชิิดเท้้ าทั้้�งสองข้้ าง จากนั้้�นจึึงได้้ ย้้ายไปเชิิดแขนซ้้ าย
ของหุ่่�นเชิิด นัักเชิิดหุ่่�นอาจต้้ องใช้้ เวลามากกว่่า 30 ปีี กว่่าที่่�จะได้้ รัับอนุุญาต
ให้้ เชิิดหััวของหุ่่�นเชิิด “นี่่�เป็็ นบทบาทที่่�ยากลำำ�บากและไม่่มีีใครเห็็นความ
สำำ�คัญ
ั ” นายคัันจููโร่่กล่่าวถึึงการเชิิดแขนและขาของหุ่่�น “ผู้้�ชมต่่างไม่่รู้้�จักั ว่่า
คุุณเป็็ นใคร และเสีียงปรบมืือก็็มอบให้้ เพีียงนัักเชิิดหลัักเท่่านั้้�น”

นายคัันจููโร่่ คิิริิทาเกะ มอบบทเรีียนละครหุ่่�นเชิิดบุุนรากุุแบบดั้้�งเดิิมที่่�โรงเรีียน
ประถมศึึกษาแห่่ งหนึ่่�งในโอซาก้้า ท่่ ามกลางการระบาดใหญ่่ ของไวรััสโคโรนาใน
เดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2563

การทำำ�ความเข้้ าใจวิิธีีการเชิิดเท้้ านั้้�นเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ผู้้�ทำำ�การเชิิดเท้้ าจะ
ต้้ องจัับเอวของนัักเชิิดหลัักไปด้้ วยเพื่่�อสััมผััสถึึงวิิธีีการเคลื่่�อนไหว นี่่�เป็็ นสิ่่ง� ที่่�
นายคัันจููโร่่เรีียนรู้้�มาจากบิิดาผู้้�ล่่วงลัับของตนที่่�แม้้ จะเจ็็บป่่วยจนร่่างกายซููบ
ผอม แต่่บิิดาของเขาก็็ยังั ทุ่่�มเททั้้�งร่่างกายในการเชิิดหุ่่�นในฐานะนัักเชิิดหลััก
“ผมเรีียนรู้้�จากพ่่อว่่านัักเชิิดหุ่่�นต้้ องใช้้ ทั้้ �งร่่างกายของตนตั้้�งแต่่นิ้้ �วเท้้ า
จนถึึงปลายนิ้้ �วมืือเพื่่�อทำำ�ให้้ หุ่่�นเชิิดมีีชีีวิิต” นายคัันจููโร่่นึึกย้้ อนถึึงอดีีต “และ
วิิธีีการที่่�นักั เชิิดหุ่่�นที่่�มีีขนาดตััวที่่�เล็็กและผอมบางสามารถเชิิดหุ่่�นที่่�ตัวั ใหญ่่
ได้้ โดยการทำำ�เช่่นนั้้�น”
นายคัันจููโร่่เป็็ นหนึ่่�งในนัักแสดงหุ่่�นเชิิดบุุนรากุุซึ่่ง� เป็็ นที่่�รู้้�จักั มากที่่�สุดุ ของ
ญี่่�ปุ่่� น แต่่เขายัังคงมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการเฟ้้นหาผู้้�มีีความสามารถรุ่่�นเยาว์์
โรงละครบุุนรากุุแห่่งชาติิในโอซาก้้ าเปิิ ดสอนหลัักสููตรฝึึกอบรมฟรีี 2 ปีี
โดยนัักเชิิดหุ่่�นมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งจากจำำ�นวน 83 คนในปัั จจุบัุ นั จบการศึึกษา
จากโรงละครแห่่งนี้้ � ความนิิยมของศิิลปะนี้้ �เริ่่�มลดลงแม้้ ในช่่วงก่่อนเกิิดโรค
ระบาด และมีีนัักเรีียนเพีียงสองคนที่่�เข้้ ารัับการฝึึกอบรมในเดืือนกัันยายน
พ.ศ. 2563
นายคัันจููโร่่พิิจารณาว่่า ไม่่แน่่ว่า่ บุุคคลที่่�ว่า่ จ้้ างให้้ ทำำ�การแสดงหรืือยื่่�น
ทรััพย์์สิินให้้ บนเวทีีอาจตกหลุุมรัักและอยากที่่�จะศึึกษาเกี่่�ยวกัับหุ่่�นบุุนรากุุ
ก็็เป็็ นได้้ การแสดงต่่าง ๆ ในกรุุงโตเกีียวเริ่่�มกลัับมาทำำ�การแสดงอีีกครั้้�งใน
เดืือนกัันยายน
“เช่่นเดีียวกัับซูโู ม่่และรากููโกะที่่�มีีนักั แสดงชาวต่่างชาติิ ในวัันหนึ่่�ง เราก็็
อาจจะมีีนัักแสดงชาวต่่างชาติิเช่่นกััน” นายคัันจููโร่่กล่่าวโดยอ้้ างถึึงมวยปล้ำำ ��
และการเล่่าเรื่่�องในแบบดั้้�งเดิิมของญี่่�ปุ่่� น “และไม่่ช้้าก็็เร็็ วผู้้�หญิิงก็็จะเข้้ ามามีี
ส่่วนร่่วมด้้ วยเช่่นกััน”
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และความท้้ าทายร้้ ายแรงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ของโรคมาลาเรีีย เอชไอวีี และวััณโรค
"นี่่�เป็็ นวัันอัันน่่าเหลืือเชื่่�อและน่่าปลื้้ �ม
ใจ" นางมััทชิิดิิโซ โมเอติิ ผู้้�อำ�ำ นวยการ
องค์์การอนามััยโลกแอฟริิกา กล่่าว แต่่
เธอก็็ได้้ ชี้้ �ชวนให้้ ระมััดระวััง เนื่่�องจากไวรััส
โคโรนาส่่งผลให้้ การฉีีดวััคซีีนและการเฝ้้า
ระวัังทำำ�ได้้ ลำ�บ
ำ าก
องค์์การอนามััยโลกระบุุว่า่ นัับเป็็ น
ครั้้�งที่่ส� องแล้้ วที่่แ� อฟริิกาปลอดจากเชื้้ �อ
ไวรััส หลัังจากไข้้ ทรพิิษเมื่่อ� 4 ทศวรรษ
ก่่อนหน้้ านี้้ � การเฝ้้าระวัังอย่่างประปราย
ทั่่�วทวีีปแอฟริิกาที่่มีี� ประชากรกว่่า 1.3
พัันล้้ าน ทำำ�ให้้ มีีโอกาสเพิ่่ม� มากขึ้้ �นใน
การตรวจไม่่พบผู้้�ป่่วยโรคโปลิิโอสาย
พัันธุ์์�ธรรมชาติิที่่ยั� งั หลงเหลืืออยู่่�
โค้้ งสุุดท้้ ายในการต่่อสู้้�กัับไวรััสโปลิิโอ
สายพัันธุ์์�ธรรมชาติิมุ่่�งเน้้ นไปทางตอน
นเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2563 หน่่วย เหนืือของประเทศไนจีีเรีียเป็็ นส่่วนใหญ่่ ซึ่่ง�
งานสาธารณสุุขได้้ ประกาศว่่าทวีีป
ภููมิิภาคดัังกล่่าวมีีกลุ่่�มหััวรุุนแรงอิิสลาม
แอฟริิกาปลอดจากไวรััสโปลิิโอสายพัันธุ์์�
โบโกฮารามก่่อความไม่่สงบอย่่างร้้ายแรง
ธรรมชาติิแล้้ วหลัังจากใช้้ ความพยายาม มาเป็็ นเวลากว่่าทศวรรษ พนัักงานด้้ าน
มาหลายทศวรรษ แต่่กระนั้้�นโรคโปลิิโอ
สาธารณสุุขมักั ต้้ องดำำ�เนิินการให้้ วัคั ซีีน
ที่่เ� กิิดจากการกลายพัันธ์ุุ�ของเชื้้ �อที่่อ� ยู่่�ใน
ท่่ามกลางความไม่่ปลอดภััย ทำำ�ให้้ ชีีวิิต
วััคซีีนก็็ยังั คงทำำ�ให้้ โรคที่่ทำ� �ำ ให้้ กล้้ ามเนื้้ �อ
ของพวกเขาตกอยู่่�ในความเสี่่ย� ง ผู้้�ป่่วย
อ่่อนแรงนี้้ �แพร่่ระบาดในกว่่า 12 ประเทศ รายสุุดท้้ ายของแอฟริิกาที่่มีี� การรายงาน
การประกาศดัังกล่่าวทำำ�ให้้ เชื่่�อกัันว่่า ว่่าเป็็ นโรคโปลิิโอสายพัันธุ์์�ธรรมชาติิเกิิด
ปากีีสถานและอััฟกานิิสถานที่่อ� ยู่่�ติิดกััน
ขึ้้ �นในไนจีีเรีียเมื่่อ� พ.ศ. 2559
เป็็ นเพีียง 2 ประเทศที่่ยั� งั คงมีีไวรััสโปลิิโอ
การประกาศดัังกล่่าวไม่่ได้้ หมายความ
สายพัันธุ์์�ธรรมชาติิอยู่่� ซึ่่ง� ความพยายาม ว่่าแอฟริิกาปลอดจากโรคโปลิิโอแล้้ ว ยััง
ในการให้้ วัคั ซีีนป้้องกัันโรคทางน้ำำ ��ที่่�
คงมีีผู้้�ป่่วยที่่ติิ� ดเชื้้ �อไวรััสโปลิิโอที่่ก� ลาย
สามารถติิดต่่อกัันได้้ สูงู นี้้ �นี้้ �มีีความซัับซ้้อน พัันธุ์์�จากวััคซีีน ซึ่่ง� เป็็ นรููปแบบการกลาย
เนื่่�องจากความไม่่ปลอดภััยและการโจมตีี พัันธุ์์�ที่ห่� าได้้ ยากอัันเกิิดจากไวรััสที่่อ่� อ่ น
เจ้้ าหน้้ าที่่ส� าธารณสุุข
ฤทธิ์์�แต่่ยังั มีีชีีวิิต โดยพบในวััคซีีนป้้องกััน
คณะกรรมาธิิการรัับรองภููมิิภาค
โปลิิโอชนิิดหยอด ไวรััสที่่ก� ลายพัันธุ์์�ดััง
แอฟริิกาสำำ�หรัับการกำำ�จัดั โรคโปลิิโอได้้
กล่่าวสามารถก่่อให้้ เกิิดการระบาดของ
ออกแถลงการณ์์ หลัังจากไม่่มีีการรายงาน โรคโปลิิโอ และ 16 ประเทศในแอฟริิกา
พบผู้้�ป่่วยโปลิิโอมาเป็็ นเวลา 4 ปีี โปลิิโอ ได้้ เผชิิญกัับการระบาดดัังกล่่าวมาแล้้ ว
เคยระบาดในเด็็ก 75,000 คนต่่อปีีทั่่�ว
ครั้้�งหนึ่่�งในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่่ง�
แอฟริิกา
ประกอบด้้ วย แองโกลา เบนิิน บููร์์กิินาฟา
หน่่วยงานสาธารณสุุขมองว่่าการ
โซ แคเมอรููน สาธารณรััฐแอฟริิกากลาง
สื่่อ� สารดัังกล่่าวเป็็ นข่่าวดีีที่่ห� าได้้ ยาก
ชาด โกตดิิวััวร์์ สาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ในแอฟริิกา ท่่ามกลางการระบาดของ
คองโก เอธิิโอเปีีย กิินีี กานา มาลีี
ไวรััสโคโรนา การระบาดของอีีโบลาใน
ไนเจอร์์ ไนจีีเรีีย โตโก และแซมเบีีย
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยคองโกตะวัันตก ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ทวีีปแอฟริิกาปลอดจาก
ไวรัั สโปลิิโอสายพัันธ์ุุ�
ธรรมชาติิ แต่่ ภัยั คุุกคาม
จากโรคโปลิิโอยัังคงอยู่่�
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สองปีีหลัังจากข้้ อตกลงที่่จ� ะใช้้ ประมวลหลัักการปฏิิบััติิ
ในการกำำ�กับดู
ั แู ลตนเองเพื่่อ� จััดการกัับการบิิดเบืือน
ข้้ อมููล เฟซบุ๊๊� ก กููเกิิลของบริิษััทอัลฟ
ั าเบต
ทวิิตเตอร์์ และคู่่�แข่่งทางเทคโนโลยีีเจ้้ าอื่่น� ๆ จะต้้ องใช้้
ความพยายามมากกว่่านี้้ �เพื่่อ� ให้้ มีีประสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้ �น คณะกรรมาธิิการยุุโรปกล่่าว
ข่่าวปลอมที่่เ� กี่่�ยวข้้ องกัับโควิิด-19 กระตุ้้�นให้้ เกิิด
การเรีียกร้้องให้้ บริิษััทสื่อ่� สัังคมออนไลน์์ต่า่ ง ๆ ทำำ�งาน
ในเชิิงรุุกมากขึ้้ �น บริิษััทต่า่ ง ๆ รวมถึึงโมซิิลลาและ
หน่่วยงานด้้ านการค้้ าสำำ�หรัับอุตุ สาหกรรมโฆษณา
ตกลงที่่จ� ะใช้้ ประมวลหลัักการปฏิิบััติิดังั กล่่าวใน
พ.ศ. 2561 เพื่่อ� ยัับยั้้ �งการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่เ� ข้้ มงวดยิ่่ง� ขึ้้ �น
นอกจากนี้้ � ไมโครซอฟท์์และติ๊๊�กต็็อกได้้ เข้้ าร่่วมกลุ่่�มดััง
กล่่าวด้้ วยเช่่นกััน
ประมวลหลัักการปฏิิบััติินี้้ �มีีข้้ อบกพร่่องหลาย
ประการ ตามการประเมิินของคณะกรรมาธิิการใน
การนำำ�ไปใช้้ งานปีีแรก รายงานการประเมิินดัังกล่่าว
ระบุุว่า่ "ข้้ อบกพร่่องสามารถจััดกลุ่่�มได้้ เป็็ น 4 ประเภท
ใหญ่่ ๆ คืือการประยุุกต์์ใช้้ ประมวลหลัักการปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าวที่่ไ� ม่่สอดคล้้ องกัันและไม่่สมบููรณ์์ทั่่ว� ทั้้�ง
แพลตฟอร์์ มและประเทศสมาชิิก การขาดคำำ�จำำ�กัดั
ความที่่เ� ป็็ นหนึ่่�งเดีียวกััน การมีีช่่องว่่างจำำ�นวนมาก
ด้้ านความครอบคลุุมของข้้ อผููกพัันในประมวลหลัักการ
ปฏิิบััติินี้้ � และข้้ อจำำ�กัดั ตามลัักษณะของประมวลหลััก
การปฏิิบััติิในการกำำ�กับดู
ั แู ลตนเองนี้้ �"
นางเวรา ยอโรวา รองประธานคณะกรรมาธิิการ
ด้้ านค่่านิิยมและความโปร่่งใส เรีียกร้้องให้้ มีีการดำำ�เนิิน
การเพิ่่ม� เติิมเพื่่อ� ต่่อสู้้�กัับความเสี่่ย� งใหม่่ ๆ
นางยอโรวากล่่าวว่่า "ในขณะที่่เ� ราพบเห็็นภััย
คุุกคามและผู้้�กระทำำ�การรายใหม่่ ถึึงเวลาแล้้ วที่่จ� ะเดิิน
หน้้ าต่่อไปและเสนอมาตรการใหม่่ ๆ แพลตฟอร์์ มต่่าง
ๆ ต้้ องมีีความรัับผิิดชอบและความโปร่่งใสมากขึ้้ �น
ตััวอย่่างหนึ่่�งคืือ ต้้ องเปิิดกว้้ างและให้้ การเข้้ าถึึงข้้ อมููล
ที่่ดีี� ขึ้้ �น" โดยนางยอโรวากำำ�ลังั ดำำ�เนิินการตามแผนการ
หนึ่่�งที่่จ� ะทำำ�ให้้ ประชาธิิปไตยมีีความพร้้ อมรัับมืือต่่อ
ภััยคุกุ คามทางดิิจิิทััลมากขึ้้ �น
นอกจากนี้้ � คณะกรรมาธิิการดัังกล่่าวยัังพยายาม
พััฒนากฎระเบีียบเพื่่อ� เพิ่่ม� ความรัับผิิดชอบและความ
รัับผิิดต่่อเนื้้ �อหาในแพลตฟอร์์ มของบริิษััทสื่อ่� สัังคม
ออนไลน์์ต่า่ ง ๆ รอยเตอร์์

นวััตกรรม

IPDF

เวีียดนาม

หมวกนิิรภัยั ช่่ วยให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�แนวหน้้ า
ทำำ�งานอย่่ างมีีประสิิทธิิภาพได้้ นานขึ้้�น

นัั

กเรีียนชาวเวีียดนาม 3 คนได้้ ออกแบบหมวกนิิรภััยที่่�ช่ว่ ยให้้
เจ้้ าหน้้ าที่่�สาธารณะสุุขแนวหน้้ าสามารถรัับประทานขนมหรืือ
แม้้ แต่่เกาจมููกได้้ โดยไม่่ต้้องสััมผััสกัับความเสี่่�ยงที่่�จะติิดเชื้้ �อไวรััส
โคโรนา
การระบาดใหญ่่ทำำ�ให้้ เกิิดกระแสความสนใจมุ่่�งไปที่่�อุปุ กรณ์์
ป้้องกัันส่่วนบุุคคลที่่�ต้้องแลกระหว่่างความสะดวกสบายและความ
ปลอดภััย โดยเฉพาะสำำ�หรัับเจ้้ าหน้้ าที่่�ที่่�ต้้องสวมชุุดป้้องกัันดัังกล่่าว
เป็็ นเวลาหลายชั่่�วโมง
เพื่่�อแก้้ ไขปัั ญหานี้้ � นัักเรีียนต่่างได้้ รัับโจทย์์ในการออกแบบ
หมวกนิิรภััยที่่�เชื่่�อมต่่อกัับอุปุ กรณ์์ป้้องกัันระบบหายใจ ซึ่่ง� ไม่่เพีียง
ช่่วยปกป้้องแต่่ยังั ช่่วยให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�แนวหน้้ าสามารถทำำ�งานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพได้้ นานขึ้้ �น
นัักเรีียนกลุ่่�มนี้้ �ตั้้�งชื่่�อให้้ หมวกนิิรภััยดังั กล่่าวว่่า วีีเฮล์์ม ซึ่่ง�
เป็็ นการผสมคำำ�ว่า่ เวีียดนามกัับเฮลเม็็ตเข้้ าด้้ วยกััน หมวกนิิรภััยดังั
กล่่าวมีีช่่องถุุงมืือเพื่่�อให้้ ผู้้�สวมใส่่สอดมืือเข้้ าไปและเช็็ดเหงื่่�อหรืือเช็็ด
กะบัังหมวกได้้ ขณะที่่�หมวกยัังปิิ ดผนึึกอยู่่� เป็็ นต้้ น
"ความแตกต่่างที่่�สำำ�คัญ
ั ของหมวกนิิรภััยนี้้ �คืือช่่องถุุงมืือ ... คุุณ
สามารถใช้้ ช่อ่ งนี้้ �เพื่่�อจััดการกัับใบหน้้ าได้้ อย่่างปลอดภััย" นางสาว

สิิงคโปร์์

สิิ งคโปร์์ ต่่อสู้�้ กับก
ั ารระบาดของ
ไข้้เลืือดออกครั้้�งประวััติกิ ารณ์์

ด้้วยจำำ�นวนยุุงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากระเบีียงสููงของตึึกที่่�อยู่่�อาศััยการเคหะฯ แห่่งหนึ่่�งในสิิงคโปร์์ เจ้้ า
หน้้ าที่่�ด้้านสิ่่ง� แวดล้้ อมถืือเครื่่�องปล่่อยยุุงซึ่่ง� ทางการประดิิษฐ์์ ขึ้้ �น
ล่่าสุุด เพื่่�อจััดการกัับโรคไข้้ เลืือดออกในเขตร้้ อนที่่�แพร่่ระบาดเป็็ น
ประวััติิการณ์์
เมื่่�อกดปุ่่� มจะมีีเสีียงพััดลมดัังหึ่่�ง ๆ จากนั้้�นเครื่่�องฟัั กไข่่จะเปิิ ดออก
และยุุงตััวผู้้� 150 ตััวที่่�เลี้้ �ยงในห้้ องปฏิิบััติิการจะถููกปล่่อยให้้ บิินออก
มา พวกมัันจะออกตามหายุุงตััวเมีียเพื่่�อผสมพัันธ์ุุ�แต่่จะไม่่มีีการวางไข่่

เจิ่่�น เหวีียน คานห์์ อััน อายุุ 14 ปีี กล่่าว โดยนางสาวเจิ่่�นเป็็ นหนึ่่�งใน
กลุ่่�มนัักเรีียนที่่�ชนะรางวััลการออกแบบประดิิษฐกรรมยอดเยี่่�ยม ใน
การแข่่งขัันนวััตกรรมประดิิษฐกรรมนานาชาติิที่่�แคนาดา เมื่่�อเดืือน
สิิงหาคม พ.ศ. 2563
หมวกนิิรภััยแห่่งอนาคตนี้้ �ยัังมีีช่่องภายในที่่�ช่ว่ ยให้้ ผู้้�สวมใส่่
สามารถถืือขนมได้้ และมีีท่่อที่่�ยึึดเข้้ ากัับอุปุ กรณ์์ป้้องกัันระบบ
หายใจซึ่่�งมาพร้้ อมระบบกรองอากาศอีีกด้้ วย
แม้้ ว่า่ เครื่่�องช่่วยหายใจดัังกล่่าวจะได้้ รัับการยอมรัับว่า่ มีีความ
ปลอดภััยมากกว่่าหน้้ ากากอนามััยแบบมาตรฐาน แต่่อาจสร้้างความ
อึึดอััดได้้ มากกว่่าอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคลรููปแบบอื่่�น ๆ
วีีเฮล์์ม ซึ่่ง� มีีค่่าใช้้ จ่า่ ยในการทำำ�ไม่่ถึึง 300 ดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 9,300 บาท) มีีแม้้ กระทั่่�งช่่องกระเป๋๋ารอบศีีรษะเพื่่�อให้้ ผู้้�
ใช้้ สามารถเกาจุุดที่่�คันั ได้้
วิินกรุ๊๊�ป กลุ่่�มบริิษััทรายใหญ่่ที่่�สุดุ ในเวีียดนาม กล่่าวใน
แถลงการณ์์ว่า่ บริิษััทได้้ ทำำ�การประเมิินหมวกดัังกล่่าวและให้้ ข้้อเสนอ
แนะทางเทคนิิคในด้้ านการออกแบบ ทั้้�งนี้้ � วิินกรุ๊๊�ปเป็็ นกลุ่่�มบริิษััทที่่�
ผลิิตเครื่่�องช่่วยหายใจในช่่วงที่่�มีีการระบาดใหญ่่ รอยเตอร์์
ไวรััสไข้้ เลืือดออกซึ่่ง� ในบางกรณีีอาจเป็็ นอัันตรายถึึงชีีวิิต แพร่่สู่่�
มนุุษย์์ผ่า่ นยุุงที่่�เป็็ นพาหะ
ยุุงของสิิงคโปร์์ ที่่�เพาะพัันธ์ุุ�ขึ้้ �นเป็็ นพิิเศษเหล่่านี้้ �จะมีีแบคทีีเรีียที่่�
ป้้องกัันไม่่ให้้ ไข่่ฟัักตััว จึึงนำำ�ไปสู่่� "การลดจำำ�นวนยุุงลงอย่่างค่่อยเป็็ น
ค่่อยไป" นางเอิิง ลีี ชิิง หััวหน้้ าอย่่างเป็็ นทางการของโครงการ
วููลบััคเคีีย ซึ่่ง� ตั้้�งชื่่�อตามแบคทีีเรีียดัังกล่่าว ระบุุ
โดยกล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า บางพื้้ �นที่่�ที่่�มีีจำำ�นวนยุุงสููงพบว่่าจำำ�นวนยุุงลด
ลงถึึงร้้อยละ 90 หลัังจากใช้้ เทคนิิคนี้้ �
สิิงคโปร์์ มีีสถิิติิผู้้�ป่่วยโรคไข้้ เลืือดออกมากกว่่า 26,000 ราย ณ
เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� สููงกว่่าสถิิติิรายปีีก่่อนหน้้ านี้้ �ใน พ.ศ.
2556 ซึ่่ง� มีีประมาณ 22,000 ราย จนถึึงเดืือนสิิงหาคม พ.ศ.
2563 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคนี้้ � 20 รายแล้้ ว ซึ่่ง� โรคไข้้ เลืือดออกอาจ
ทำำ�ให้้ มีีไข้้ สูงู รุุนแรง จนนำำ�ไปสู่่�ภาวะเลืือดออกภายในร่่างกายและ
อาการช็็อกได้้
หลายคนมองว่่าโรคไข้้ เลืือดออกสายพัันธุ์์�ใหม่่นี้้ � บวกกัับสภาพ
อากาศที่่�ชื้้ �นเป็็ นอย่่างมาก และการปิิ ดเมืืองเนื่่�องจากไวรััสโคโรนา เป็็ น
ปัั จจัยั ที่่�อยู่่�เบื้้ �องหลัังการระบาดของไข้้ เลืือดออกครั้้�งนี้้ � เนื่่�องจากไม่่มีี
การรบกวนสถานที่่�ก่่อสร้้างและแหล่่งเพาะพัันธุ์์�ยุุงอื่่�น ๆ
กลยุุทธ์์ที่่�โครงการวููลบััคเคีียใช้้ เคยประสบความสำำ�เร็็จใน
ออสเตรเลีียมาแล้้ ว แต่่ผู้้�เชี่่�ยวชาญบางคนกล่่าวว่่าพื้้ �นที่่�เมืืองที่่�หนา
แน่่น เช่่น สิิงคโปร์์ อาจทำำ�ให้้ โครงการนี้้ �มีีข้้ อจำำ�กัดั รอยเตอร์์
IPD FORUM
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ประเทืืองปัั ญญา

ศููนย์์เพื่่�อการวิิจัยั ดาราศาสตร์์ วิิทยุุระหว่่างประเทศ/มหาวิิทยาลััยเคอร์์ ตินิ

การสแกนดาว 10.3 ล้้านดวง ปรากฏว่่าไม่่พบ
สััญญาณของมนุุษย์์ต่่างดาว — ในตอนนี้้�

นัั

กวิิทยาศาสตร์์ ได้้ ดำำ�เนิิน
การค้้ นหาอารยธรรมนอก
โลกในวงกว้้ างที่่�สุดุ จนถึึง
ปัั จจุบัุ นั นี้้ � โดยการสแกน
ดาวฤกษ์์ ประมาณ 10.3
ล้้ านดวงโดยใช้้ กล้้ องโทรทรรศน์์วิิทยุุ
ในออสเตรเลีีย แต่่ยังั ไม่่พบสิ่ง่� ใด - ณ
ตอนนี้้ �
นัักวิิจััยกำำ�ลังั ตามล่่าหาร่่องรอย
อารยธรรมนอกโลกหรืือ "เทคโนซิิก
เนเจอร์์ " เช่่น สััญญาณการสื่่�อสารที่่�
อาจมาจากสิ่่ง� มีีชีีวิิตทรงภููมิิจากต่่าง
ดาว เพื่่�อเสาะหาหลัักฐานของสิ่่ง� มีีชีีวิิต
ที่่�อาจอยู่่�นอกระบบสุุริิยะของเรา
นัักวิิทยาศาสตร์์ ค้้นหาการปล่่อย
คลื่่�นวิิทยุุความถี่่�ต่ำำ�� ซึ่่ง� เป็็ นคลื่่�นความถี่่�
ใกล้้ เคีียงกัับวิิทยุเุ อฟเอ็็มจากดาวใน
กลุ่่�มดาวเวล่่า โดยใช้้ กล้้ องโทรทรรศน์์
เมอร์์ ชิิสันั ไวด์์ฟิิลด์์ อาร์์ เรย์์ ในเวสเทิิร์์ น
ออสเตรเลีียซึ่่�งเป็็ นพื้้ �นที่่�ชนบท ข้้ อค้้ น
พบดัังกล่่าวปรากฏในสิ่่ง� พิิมพ์์ของ
สมาคมดาราศาสตร์์ออสเตรเลีียใน
เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563
"ไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าแปลกใจที่่เ� ราไม่่พบ
อะไรเป็็ นพิิเศษ เพราะยัังมีีตััวแปรที่่ไ� ม่่
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ทราบเป็็ นจำำ�นวนมาก" นายเชนััว
แสนล้้ านดวงในกาแล็็กซีีทางช้้ างเผืือก
เทรมเบลย์์ นัักดาราศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์ประจำำ� ดัังนั้้�น ดาวที่่�เราสำำ�รวจจึึงมีีแค่่ประมาณ
แผนกดาราศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
ร้้อยละ 0.001 ของกาแล็็กซีีของเรา
อวกาศขององค์์การวิิจััยวิิทยาศาสตร์์
เท่่านั้้�น" นายเทรมเบลย์์กล่่าว "สมมติิ
และอุุตสาหกรรมในเครืือจัักรภพ ซึ่่ง�
ว่่ามหาสมุุทรมีีปลาเพีียง 30 ตััว และ
เป็็ นสำำ�นักั งานวิิทยาศาสตร์์ แห่่งชาติิของ เราพยายามค้้ นหาปลาเหล่่านั้้�นโดย
ออสเตรเลีีย กล่่าว
การทดสอบพื้้ �นที่่�ที่่�มีีขนาดเท่่าสระว่่าย
"การค้้ นหาสิ่่ง� มีีชีีวิิตนอกระบบ
น้ำำ ��หลัังบ้้ าน โอกาสที่่�จะพบปลาสัักตััว
สุุริิยะของเราเป็็ นความท้้ าทายครั้้�ง
จึึงมีีน้้ อยมาก"
ใหญ่่" นายเทรมเบลย์์กล่่าวเสริิม "เรา
กล้้ องโทรทรรศน์์ เมอร์์ ชิิสันั ไวด์์
ไม่่อาจทราบได้้ ว่า่ จะได้้ รัับสัญ
ั ญาณ
ฟิิลด์์ อาร์์ เรย์์ เป็็ นกล้้ องตััวแรกที่่�มีี
ที่่�บ่ง่ ชี้้ �ได้้ ว่า่ เราไม่่ได้้ อยู่่�เพีียงลำำ�พังั ใน
การใช้้ งานก่่อนหน้้ ากล้้ องโทรทรรศน์์
กาแล็็กซีีนี้้ �เมื่่�อใด อย่่างไร ที่่�ใด หรืือ
อีีกชนิิดหนึ่่�ง นั่่�นคืือ สแควร์์ กิิโลเมตร
ประเภทใด"
อาร์์ เรย์์ ซึ่่ง� รัับรองว่่าจะช่่วยให้้ การ
แม้้ ว่า่ การค้้ นหานี้้ �จะเจาะลึึกและ
ค้้ นหาร่่องรอยอารยธรรมนอกโลกมีี
กว้้ างขึ้้ �นกว่่าเดิิมถึึง 100 เท่่า แต่่ก็มีี็
ประสิิทธิิภาพขึ้้ �นในไม่่ช้้า
ดวงดาวที่่เ� กี่่ย� วข้้ องเพีียงไม่่กี่ด่� วงหากดูู
"สิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือการปรัับปรุุงเทคนิิค
จากความกว้้ างใหญ่่ของจัักรวาล ตาม
อย่่างต่่อเนื่่�อง และค้้ นหาให้้ เจาะลึึก
รายงานของนายสตีีเว่่น ทิิงเกย์์ นััก
และไกลออกไปเรื่่�อย ๆ" นายทิินเกย์์
ดาราศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์จากมหาวิิทยาลััย เค กล่่าว "มีีโอกาสเสมอที่่�การสัังเกตการณ์์
อร์์ ติินในออสเตรเลีียและศููนย์์เพื่่อ� การ
ครั้้�งต่่อไปจะมีีสิ่่ง� ที่่�น่า่ สนใจปรากฏออก
วิิจััยดาราศาสตร์์ วิิทยุรุ ะหว่่างประเทศ
มา แม้้ ว่า่ คุุณไม่่ได้้ คาดหวัังว่่าจะพบสิ่่ง�
"ดาวสิิบล้้ านดวงดููเหมืือนจะเยอะ ใดเลยก็็ตาม วิิทยาศาสตร์์ เป็็ นสิ่่ง� ที่่�น่า่
มาก อย่่างไรก็็ตาม จากการประเมิินที่่� ประหลาดใจ ดัังนั้้�น สิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั ก็็คืือ
ดีีที่่�สุดุ ของเราพบว่่ามีีดวงดาวราว ๆ 1 การค้้ นหาต่่อไป" รอยเตอร์์

IPDF

ภาพส่่ งท้้าย

กลุ่่�มทหาร
บนเรืือ

ทหารเรืือของกองทััพเรืือออสเตรเลีียมีีส่่วนร่่ วมในการฝึึ กซ้้ อมทางเรืือ ระหว่่ างการฝึึ กริิมออฟแปซิิฟิิก หรืือริิม
แพค ประจำำ� พ.ศ. 2563 เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�งานร่่ วมกัันและเสริิมสร้้ างความร่่ วมมืือทางทะเลเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ การฝึึ กที่่�จัดขึ้้
ั น� ทุุก ๆ สองปีี ระหว่่ างวัันที่่� 17 - 31 สิิงหาคม ณ บริิเวณน่่ านน้ำำ�ร
� อบหมู่่�เกาะฮาวายครั้้�งนี้้�
มีีประเทศที่่�เข้้ าร่่ วมกว่่ า 10 ประเทศ เรืือ 2 ลำำ� เรืือดำำ�น้ำำ� 
� 1 ลำำ� และบุุคลากรมากกว่่ า 5,300 นาย การฝึึ กริิมแพค
ซึ่่�งจััดขึ้้น� เป็็ นครั้้�งที่่� 27 นี้้� สร้้ างความสััมพัันธ์์ ด้้านความร่่ วมมืือเพื่่�อสนัับสนุุนแนวคิิดอินิ โดแปซิิฟิิกที่่�เสรีี และเปิิ ด
กว้้ าง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดภััยคุุกคามจากโควิิด-19 บุุคลากรจึึงดำำ�เนิินการฝึึ กริิมแพคประจำำ� พ.ศ. 2563 ในทะเลเท่่ านั้้�น
ภาพโดย: กองทััพเรืือออสเตรเลีีย
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