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ภาพลานตาของเมืือง
การเปล่ี่�ยนแปลี่งของสถิิติิประชากร 

ทดสอบสันติิภาพแลี่ะความเจริญร่�งเรือง
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เร่ื่�องเด่่น
IPDF

10 สนามรื่บในเขตเม่อง
  การเพ่ิ่�มขึ้้ �นอย่า่งรวดเร็วขึ้องมหานคร ที่ำาให้รูปแบับัขึ้อง

สงครามเปลี่่�ย่นแปลี่ง

16	 ยุคแห่งความไม่แน่นอน
  ภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกม่จำำานวนผูู้้สงูอาย่เุพ่ิ่�มขึ้้ �นอย่า่ง
 รวดเร็วต้้องเผู้ชุ่ญกบััความท้ี่าที่าย่ด้านการกำากบััดแูลี่แลี่ะ
 ความมั�นคง

20   สตรีื่ที่ี�สูญหายในภูมูภิูาคอนิโด่แปซิฟิิิก
 ชุอ่งวา่งที่างเพิ่ศในจ่ำนเชุ่�อมโย่งกบััการค้ามนษุย์่แลี่ะ
 การลี่ว่งลี่ะเม่ด

24	 พรื่รื่คคอมมวินิสต์จนีและการื่พลัด่ถิ�น
  การปกครองแบับัเผู้ดจ็ำการนอกเขึ้ต้แดนขึ้องรัฐบัาลี่จ่ำน

28 การื่เพิ�มพลังงาน
  พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นเป่ดโอกาสให้ภูมู่ภูาคเป็นผูู้้นำา
 ด้านความมั�นคงที่างพิ่ลี่งังาน

36 การื่สร้ื่างเสถยีรื่ภูาพ
 ประเที่ศต้า่ง ๆ ในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกเสร่มสร้างความ
 มั�นคงด้านอาหารผู้า่นความร่วมม่อแลี่ะเที่คโนโลี่ย่่

42 การื่ยดึ่โควดิ่-19	เป็นศููนย์กลาง
 การเร่ย่นรู้เบ่ั �องต้้นขึ้องเรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่แลี่ะ
 ความท้ี่าที่าย่ท่ี่�จำะเก่ดขึ้้ �น

48 ความสัมพนัธ์์	ความพร้ื่อมรัื่บม่อ	
	 และการื่ตอบสนอง
 ความร่วมม่อระหวา่งหนว่ย่งานรัฐบัาลี่สหรัฐฯ 
 แลี่ะหนว่ย่งานในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกชุว่ย่เปลี่่�ย่น
 การต้อบัสนองต้อ่ไวรัสโคโรนา 

52 การื่ตอบสนองต่อโควดิ่-19
  โครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง 
 เสนอแนวที่างแก้ไขึ้ปัญหาท่ี่�ครอบัคลี่มุ 



สารื่บญัหลัก

เร่ื่�องจากปก:
ภูาพิ่พิ่าโนรามาเส้นขึ้อบัฟ้ิา
ขึ้องโต้เก่ย่วน่ �บัง่บัอกวา่การ
เปลี่่�ย่นแปลี่งขึ้องประชุากร เชุน่ 
การแปรสภูาพิ่เป็นเม่องท่ี่�เพ่ิ่�ม
ขึ้้ �น กำาลี่งัเปลี่่�ย่นความท้ี่าที่าย่
ด้านการปกครองแลี่ะความ
มั�นคงเพ่ิ่ย่งใด  ไอสต้อ็ก

4	 นานาที่ศัูนะ

5	 ผูู้้เขียนบที่ความ

6	 มองภูมูภิูาค
 ขึ้า่วสารจำากอ่นโดแปซิฟ่่ิก  

8	 ข่าวผูู้้ก่อการื่ร้ื่าย
 ประเที่ศต้า่ง ๆ จำำาเป็นต้้องต้อ่ต้้านภูยั่คกุคามจำากการ
 ก่อการร้าย่ท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นจำากโคว่ด-19
 
58 กรื่ะบอกเสียง
 การเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างสถ่ิต้่ประชุากรขึ้องญ่�ปุ่ นแลี่ะความท้ี่าที่าย่
 ด้านความมั�นคงระดบััภูมู่ภูาคในภูาย่ภูาคหน้า

62	 วัฒนธ์รื่รื่มและขนบธ์รื่รื่มเนียม
 ปรมาจำารย์่ชุาวญ่�ปุ่ นส่บัสานประเพิ่ณ่ีด้วย่การ
 ที่ำาหุน่บันุรากใุห้กบััเดก็ ๆ

64	 ข่าวรื่อบโลก
  ที่ว่ปแอฟิร่กาปลี่อดจำากไวรัสโปลี่โ่อสาย่พิ่นัธ์์ุธุ์ุรรมชุาต้ ่
 แต้ภู่ยั่คกุคามจำากโปลี่โ่อย่งัคงอยู่ ่ย่โุรปพิ่ย่าย่ามหย่ดุย่ั �ง
 การเผู้ย่แพิ่ร่ขึ้า่วปลี่อม

65 	นวัตกรื่รื่ม
 หมวกน่รภูยั่ท่ี่�พิ่ฒันาขึ้้ �นในเว่ย่ดนาม ชุว่ย่คุ้มครองเจ้ำา
 หน้าท่ี่�แนวหน้า สง่คโปร์ต้อ่สู้กบััการระบัาดขึ้องไข้ึ้เลี่่อดออก
 ครั �งประวตั้่การณ์ีจำำานวนย่งุท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �น

66	 ปรื่ะเที่อ่งปัญญา
  การสแกนดาว 10.3 ล้ี่านดวงปรากฏวา่ไมพ่ิ่บัสญัญาณีขึ้องมนษุย์่

ต้า่งดาว ในต้อนน่ �

67 	ภูาพส่งท้ี่าย
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พิ่ลี่เร่อเอก ฟ่ิลี่ป่ เอส. เดว่ดสนั
กองที่พัิ่เร่อสหรัฐฯ
ผูู้้บัญัชุาการ กองบัญัชุาการสหรัฐฯ ภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก

นิิตยสารอินิิโดแปซิกิ ดเีฟนิส์ ฟอิรัม  
เป็นน่ต้ย่สารที่างการที่หารราย่ไต้รมาสท่ี่�จำดั
ที่ำาขึ้้ �นโดย่ผูู้้บัญัชุาการกองบัญัชุาการสหรัฐฯ 
ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก เพ่ิ่�อเป็นพ่ิ่ �นท่ี่�
แสดง ความค่ดเหน็ในระดบัันานาชุาต้ส่ำาหรับั 
บัคุลี่ากรที่างการที่หารขึ้องภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก 
ความ ค่ดเหน็ท่ี่�แสดงออกในน่ต้ย่สารน่ �ม่ได้
แสดงถิง้ หร่อเก่�ย่วข้ึ้องกบัันโย่บัาย่หร่อมมุมอง
ขึ้องกองบัญัชุาการหร่อหนว่ย่งานอ่�น ๆ  
ขึ้องรัฐบัาลี่สหรัฐฯ แต้อ่ย่า่งใด บัที่ความ
ที่ั �งหมดเข่ึ้ย่นขึ้้ �น โดย่คณีะผูู้้จำดัที่ำาน่ต้ย่สาร อ่น
โดแปซิฟ่่ิก ด่เฟินส์ ฟิอิรมั รวมถิง้บัคุคลี่อ่�นดงั
ท่ี่�แจ้ำงชุ่�อไว้ใต้้หวัเร่�อง รัฐมนต้ร่วา่การกระที่รวง
กลี่าโหมได้กำาหนดให้ต่้พ่ิ่มพ์ิ่น่ต้ย่สารน่ �เพ่ิ่�อ
ก่จำการขึ้องรัฐต้ามความประสงค์ขึ้องกระที่รวง
กลี่าโหม 

เร่ย่นที่า่นผูู้้อา่นท่ี่�เคารพิ่

ย่่
นด่ต้้อนรับัสูน่่ต้ย่สารอิินิโดแปซิิฟิิก ดีเฟินิส์ 

ฟิอิรมั ฉบับััวา่ด้วย่พิ่ลี่วตั้ขึ้องประชุากร

เม่�อความสำาคญัที่างเศรษฐก่จำ 

การเม่อง แลี่ะสงัคมขึ้องภูมู่ภูาคอ่นโด

แปซิฟ่่ิกเพ่ิ่�มขึ้้ �นอย่า่งต้อ่เน่�อง การเปลี่่�ย่นแปลี่งที่าง

สถ่ิต้่ประชุากรแลี่ะสงัคมท่ี่�สอดคล้ี่องกนัจำะก่อให้เก่ด

รูปร่างภูมู่ที่ศัน์ความมั�นคงขึ้องภูมู่ภูาคมากขึ้้ �น ฟิอิรมั 

ฉบับััน่ �ต้รวจำสอบัความกงัวลี่หลี่าย่ประการ ต้ั �งแต้ก่าร

เปลี่่�ย่นแปลี่งสถ่ิต้่ประชุากร ไปจำนถิง้ความต้้องการ

ด้านพิ่ลี่งังานแลี่ะอาหารท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �น ซิ้�งอาจำสง่ผู้ลี่กระที่บั

ต้อ่สนัต้ภู่าพิ่แลี่ะความเจำร่ญรุ่งเร่องในอ่นโดแปซิฟ่่ิก 

แรงกดดนัด้านต้า่ง ๆ ท่ี่�ไมห่ย่ดุน่�งเหลี่า่น่ �จำะเปลี่่�ย่น

บัที่บัาที่ขึ้องกองที่พัิ่ กองกำาลี่งัแลี่ะผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญด้านความมั�นคงต้า่ง ๆ ในอ่นโดแปซิฟ่่ิกแลี่ะว่ธ่์ุการปฏ่บัตั้่

งานขึ้องพิ่วกเขึ้าในอนาคต้ 

ความร่วมม่อระหวา่งพิ่นัธ์ุม่ต้รแลี่ะหุ้นสว่นจำะม่ความสำาคญัอย่า่งย่่�งต้อ่การจำดัการกบััการแขึ้ง่ขึ้นัด้าน

ที่รัพิ่ย่ากร ความต้ง้เคร่ย่ดด้านพิ่ลี่เม่อง ความเหลี่่�อมลี่ำ �าด้านโรคภูยั่แลี่ะเศรษฐก่จำ รวมที่ั �งความท้ี่าที่าย่ใหม่

อ่�น ๆ ท่ี่�เก่ดขึ้้ �น

เน่ �อหาในบัที่นำาน่ �จำะกลี่า่วถิง้การสำารวจำว่ธ่์ุการท่ี่�กองที่พัิ่กำาลี่งัเต้ร่ย่มพิ่ร้อมสำาหรับัขึ้อบัเขึ้ต้สนามรบั

ใหม ่นั�นค่อ การผู้งาดขึ้องมหานคร ด้วย่การคาดการณ์ีวา่การเต้่บัโต้ขึ้องเม่องสว่นใหญ่ขึ้องโลี่กจำะเก่ดขึ้้ �นใน

อ่นโดแปซิฟ่่ิก การอพิ่ย่พิ่จำากพ่ิ่ �นท่ี่�ชุนบัที่อย่า่งรวดเร็วจำง้กำาลี่งัเพ่ิ่�มความท้ี่าที่าย่ให้ประเที่ศต้า่ง ๆ ในการ

สร้างความสมดลุี่ระหวา่งการพิ่ฒันาท่ี่�ย่ั�งย่่นแลี่ะเสถ่ิย่รภูาพิ่ แนวโน้มน่ �ย่งัเปลี่่�ย่นแปลี่งว่ธ่์ุการท่ี่�กองที่พัิ่จำะ

ปกป้องศนูย์่กลี่างประชุากรขึ้นาดใหญ่ดงักลี่า่ว

อ่กหน้�งบัที่ความสำาคญัต้ั �งคำาถิามถิง้ว่ธ่์ุการท่ี่�อตั้ราการเจำร่ญพิ่นัธ์ุุ์ท่ี่�ลี่ดลี่งแลี่ะอาย่ขุึ้ยั่ท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นที่ำาให้เก่ด

ประเที่ศท่ี่�ม่อาย่มุากขึ้้ �น ซิ้�งม่ประชุากรสงูวยั่มากขึ้้ �นที่ั�วโลี่ก โดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งในอ่นโดแปซิฟ่่ิก อตั้ราร้อย่ลี่ะ

ท่ี่�ลี่ดลี่งขึ้องพิ่ลี่เม่องวยั่ที่ำางานแลี่ะที่หารจำะที่ำาให้การเก่ดเปลี่่�ย่นแปลี่งในแนวที่างความมั�นคง แลี่ะผู้ลี่กัดนั

ให้กองที่พัิ่ต้้องนำาเที่คโนโลี่ย่่ใหม ่ๆ มาใชุ้ให้เร็วย่่�งขึ้้ �น บัที่ความท่ี่�เก่�ย่วพิ่นักนักลี่า่วถิง้การท่ี่�ชุอ่งวา่งที่างเพิ่ศ

ขึ้นาดใหญ่ในสาธ์ุารณีรัฐประชุาชุนจ่ำนเป็นปัจำจำยั่ท่ี่�ก่อให้เก่ดความกงัวลี่ด้านสงัคมแลี่ะความมั�นคงหลี่าย่

ประการ รวมถิง้การค้าสต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่ง ความไมเ่ที่า่เท่ี่ย่มกนัด้านราย่ได้ แลี่ะอาชุญากรรมที่างเพิ่ศ

พิ่ลี่วตั้ประชุากรย่งัม่อ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ต้อ่การแขึ้ง่ขึ้นัด้านอาหารแลี่ะที่รัพิ่ย่ากรด้วย่เชุน่กนั บัที่ความสองเร่�องเลี่า่

ถิง้ว่ธ่์ุการท่ี่�ประเที่ศในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกใชุ้การแก้ปัญหาที่างเที่คโนโลี่ย่่แลี่ะการที่ำางานร่วมกนัมากขึ้้ �น 

เพ่ิ่�อปรับัปรุงความมั�นคงด้านอาหารแลี่ะพิ่ลี่งังาน ที่า่มกลี่างความต้้องการท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นอย่า่งรวดเร็ว

ป่ดท้ี่าย่ฉบับััน่ �ด้วย่บัที่ความชุดุหน้�งท่ี่�สำารวจำวา่ การเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างสถ่ิต้่ประชุากรแลี่ะโลี่กาภู่วตั้น์ท่ี่�

เพ่ิ่�มขึ้้ �นสามารถิที่ำาให้ผู้ลี่ลี่พัิ่ธ์์ุด้านการดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่แลี่ะความมั�นคงเก่ดความซิบััซ้ิอนได้อย่า่งไร นางเคร์่ส

เต้น เซิเย่อส์ ประธ์ุานกรรมการบัร่หารขึ้องเรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ ซิ้�งเป็นหนว่ย่งานต้อบัสนองด้านมนษุย่ธ์ุรรม

ระหวา่งประเที่ศ ให้ราย่ลี่ะเอ่ย่ดวา่การระบัาดใหญ่ขึ้องโคว่ด-19 เปลี่่�ย่นแปลี่งว่ธ่์ุการท่ี่�ประเที่ศต้า่ง ๆ ต้อบั

สนองแลี่ะมองปัญหาด้านสาธ์ุารณีสขุึ้อย่า่งไร บัที่ความหน้�งท่ี่�เข่ึ้ย่นโดย่กลีุ่ม่ท่ี่�ปร้กษานานาชุาต้ซ่ิ้�งสงักดั

องค์การเพ่ิ่�อสต้ร่แหง่สหประชุาชุาต้่ในโครงการสนัต้ภู่าพิ่แลี่ะความมั�นคงอธ่์ุบัาย่วา่ โครงการดงักลี่า่วจำะ

ชุว่ย่เต้ร่ย่มต้วัให้ภูาคกลี่าโหมแลี่ะความมั�นคงม่สว่นร่วมกบััประชุากรขึ้องต้นได้ด่ขึ้้ �นแลี่ะให้แนวที่างแก้ไขึ้

ปัญหาท่ี่�ครอบัคลี่มุได้อย่า่งไร อ่กบัที่ความหน้�งเผู้ย่ให้เหน็ถิง้ความร่วมม่อระหวา่งหนว่ย่งานขึ้องรัฐบัาลี่

สหรัฐอเมร่กาแลี่ะหนว่ย่งานในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกท่ี่�สง่เสร่มชุมุชุนในชุว่งการระบัาดใหญ่

ผู้มหวงัวา่บัที่ความเหลี่า่น่ �จำะจำดุประกาย่การสนที่นาในระดบััภูมู่ภูาคเก่�ย่วกบััพิ่ลี่วตั้ประชุากร ผู้มย่่นด่

รับัฟัิงความค่ดเหน็ขึ้องที่า่น กรุณีาต้ด่ต้อ่เจ้ำาหน้าท่ี่� ฟิอิรมั  ท่ี่�ipdf@ipdefenseforum.com เพ่ิ่�อแบัง่ปัน

ความค่ดเหน็

ขึ้อแสดงความนบััถ่ิอ
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ผู้้� เขีียนบัทัความ
IPDF

ร่วมอิภิปิราย
เรื่าต้องการื่	
รัื่บฟัิงความคดิ่เหน็
ของท่ี่าน

น.ที่.	เจนนิเฟิอร์ื่	แอที่คนิสัน	เข้ึ้าร่วมกบัักองที่พัิ่อากาศน่วซ่ิแลี่นด์ในฐานะนกัจ่ำต้ว่ที่ย่า 
แลี่ะได้รับัการสง่ต้วัไปสนบััสนนุภูารก่จำในแปซิฟ่่ิกแลี่ะต้ะวนัออกกลี่าง จำากการรับัราชุการมากกวา่ 
20 ป่ ปัจำจำบุันั น.ที่. แอที่ค่นสนั เป็นท่ี่�ปร้กษาด้านเพิ่ศขึ้องกองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ท่ี่�ได้รับัมอบัหมาย่ให้
ดำาเน่นการต้ามแผู้นปฏ่บัตั้่การแหง่ชุาต้่น่วซ่ิแลี่นด์

น.ต.	ลิบบี �	เรีื่ยร์ื่ด่อน	เข้ึ้ารับัราชุการในกองที่พัิ่อากาศน่วซ่ิแลี่นด์ต้ั �งแต้ ่
พิ่.ศ. 2558 แลี่ะก่อนหน้าน่ �เคย่เป็นเจ้ำาหน้าท่ี่�ที่หารกองที่พัิ่บักน่วซ่ิแลี่นด์ น.ต้. 
เร่ย่ร์ดอนได้รับัการสง่ต้วัร่วมกบัักองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ไปย่งัต้ะวนัออกกลี่างแลี่ะ
ต้่มอร์-เลี่สเต้ อ่กที่ั �งได้รับัการสง่ต้วัท่ี่�ไมใ่ชุเ่ชุ่งปฏ่บัตั้่การไปย่งัไที่ย่แลี่ะเว่ย่ดนาม 
ลี่า่สดุเธ์ุอใชุ้เวลี่าสองป่ในซิวูา ฟ่ิจ่ำ เพ่ิ่�อจำดัต้ั �งเคร่อขึ้า่ย่ด้านเพิ่ศที่างกลี่าโหมขึ้อง
แปซิฟ่่ิก โดย่เชุ่�อมต้อ่สมาชุ่กที่ั�วที่ั �งฟ่ิจ่ำ ปาปัวน่วก่น่ ต้องงา แลี่ะวานอูาต้เูข้ึ้าด้วย่

กนั งานว่จำยั่ระดบััปร่ญญาเอกขึ้องเธ์ุอศก้ษาเก่�ย่วกบััประโย่ชุน์ขึ้องข้ึ้อมต้ค่ณีะมนต้ร่ความมั�นคง
แหง่สหประชุาชุาต้ ่1325 วา่ด้วย่เร่�องสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง

นางเคที่	แมก็มอร์ื่โรื่ว	เป็นผูู้้ชุว่ย่ผูู้้อำานวย่การขึ้องหนว่ย่อำานวย่การ
ด้านเพิ่ศ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงท่ี่�กระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่ นางแมก็ 
มอร์โรวเป็นผูู้้นำาการม่สว่นร่วมระหวา่งประเที่ศแลี่ะกลีุ่ม่นโย่บัาย่เชุ่งย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ 
ซิ้�งม่สว่นชุว่ย่ให้เก่ดความก้าวหน้าด้านความร่วมม่อในข้ึ้อมต้ค่ณีะมนต้ร่ความ
มั�นคงแหง่สหประชุาชุาต้ ่1325 บัที่บัาที่ก่อนหน้าน่ �ขึ้องเธ์ุอรวมถิง้เจ้ำาหน้าท่ี่�
นโย่บัาย่ระหวา่งประเที่ศท่ี่�กระที่รวงกลี่าโหมเพ่ิ่�อความสมัพิ่นัธ์์ุกบััอ่นเด่ย่ 

ปาก่สถิาน แลี่ะปาปัวน่วก่น่ นางแมก็มอร์โรวได้รับัเก่ย่รต้น่่ย่มอนัดบััหน้�งด้านความสมัพิ่นัธ์์ุ
ระหวา่งประเที่ศ เชุ่�ย่วชุาญด้านอ่นโดน่เซ่ิย่ศก้ษา แลี่ะได้ศก้ษาในอ่นโดน่เซ่ิย่แลี่ะเกาหลี่่ใต้้

นางชารื่อน	โกเวีย	ไฟิสต์	เป็นท่ี่�ปร้กษาด้านเพิ่ศคนแรกขึ้องกอง
บัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก ที่ำาหน้าท่ี่�เป็นท่ี่�ปร้กษาหลี่กัด้าน
สต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงภูาย่ในอ่นโดแปซิฟ่่ิก ภูาย่ใต้้การนำาขึ้องนาง
ไฟิสต์้ สำานกังานสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงออกแบับัการจำดัที่ำาโครงการ 
กำากบััการดำาเน่นงาน แลี่ะที่ำาให้มมุมองที่างเพิ่ศกลี่าย่เป็นประเดน็ในกระแส
หลี่กัต้ลี่อดที่ั �งนโย่บัาย่ การวางแผู้น แลี่ะการดำาเน่นงาน เพ่ิ่�อปรับัปรุงผู้ลี่ลี่พัิ่ธ์์ุ

ด้านความมั�นคง ก่อนหน้าน่ �เธ์ุอเคย่เป็นผูู้้นำาโครงการต้อ่ต้้านการค้ามนษุย์่ขึ้องกองบัญัชุาการ
สหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิกมานานกวา่ที่ศวรรษ แลี่ะได้ที่ำางานร่วมกบััองค์กรนอกภูาค
รัฐเพ่ิ่�อชุว่ย่เหลี่่อผูู้้รอดชุ่ว่ต้จำากการค้ามนษุย์่ โดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งสต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งในฮาวาย่แลี่ะ
เอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้   อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 52

ด่รื่.	ออสการ์ื่	อัลเมน	เป็นนกัว่จำยั่ขึ้ั �นสงูขึ้องสถิาบันัว่จำยั่ด้านกลี่าโหม
สว่เดน ก่อนหน้าน่ � ดร. อลัี่เมนที่ำางานเป็นรองศาสต้ราจำารย์่สาขึ้ารัฐศาสต้ร์
ท่ี่�มหาว่ที่ย่าลี่ยั่อปุซิอลี่า ประเที่ศสว่เดน ดร. อลัี่เมนสำาเร็จำการศก้ษาระดบัั
ปร่ญญาเอกใน พิ่.ศ. 2548 เก่�ย่วกบััสภูาประชุาชุนท้ี่องถ่ิ�นขึ้องจ่ำน ความสนใจำ
ด้านการว่จำยั่ขึ้องเขึ้า ได้แก่ การเม่องจ่ำน การม่สว่นร่วมที่างการเม่อง แลี่ะ
การเม่องด้านความมั�นคง งานว่จำยั่ขึ้องเขึ้าได้รับัการต่้พ่ิ่มพ์ิ่ในรูปแบับัวารสาร 

พ่ิ่ชุญพ่ิ่จำารณ์ี เชุน่ วารสารจีันิร่วมสมยัแลี่ะการเป็นิประชาธิิปไตย อ่กที่ั �งเขึ้าย่งัได้ร่วมเข่ึ้ย่นหนงัส่อใน 
พิ่.ศ. 2562 ชุ่�อ การทำำาให้�การกำากบัด้แลเมือิงขอิงจีันิตระห้นิกัถึึงสิ�งแวดล�อิม  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 24

นางเคร์ิื่สเตน	เซิเยอร์ื่ส	
เป็นประธ์ุานกรรมการบัร่หารขึ้องเรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ เธ์ุอม่ประสบัการณ์ีใน
บัที่บัาที่เก่�ย่วกบััรัฐบัาลี่ องค์กร แลี่ะท่ี่�ปร้กษาท่ี่�มุง่เน้นเชุ่งพิ่าณ่ีชุย์่ระหวา่ง
ประเที่ศ นางเซิเย่อร์สได้ดำารงต้ำาแหนง่อาวโุสที่างการที่ตู้แลี่ะการพิ่าณ่ีชุย์่
ในปาร่ส กรุงเที่พิ่ฯ แลี่ะไที่เป รวมถิง้บัที่บัาที่อาวโุสในภูาครัฐแลี่ะเอกชุนใน
ออสเต้รเลี่่ย่ นางเซิเย่อร์สดำารงต้ำาแหนง่ประธ์ุานเจ้ำาหน้าท่ี่�เจำรจำาแลี่ะหวัหน้า

คณีะผูู้้แที่นความร่วมม่อที่างเศรษฐก่จำเอเชุ่ย่แปซิฟ่่ิกขึ้องออสเต้รเลี่่ย่ ในการประชุมุเคร่อขึ้า่ย่ผูู้้นำา
สต้ร่แลี่ะเคร่อขึ้า่ย่จำดุมุง่เน้นที่างเพิ่ศขึ้องความร่วมม่อที่างเศรษฐก่จำเอเชุ่ย่แปซิฟ่่ิก แลี่ะย่งัได้เข้ึ้า
ร่วมการประชุมุคณีะผูู้้แที่นออสเต้รเลี่่ย่ในการประชุมุสดุย่อดประธ์ุานกรรมการบัร่หารความร่วม
ม่อที่างเศรษฐก่จำเอเชุ่ย่แปซิฟ่่ิก  อา่นเน่ �อหาได้ท่ี่�หน้า 42

Q

อินิิโดแปซิฟิิก ดเีฟนิส์ ฟอิรัม	เป็นนิตยสารื่ที่ี�

จดั่ที่ำาขึ �นสำาหรัื่บเจ้าหน้าที่ี�ที่างการื่ที่หารื่และ

บุคลากรื่ด้่านความมั�นคงในภูมูภิูาคอนิโด่

แปซิฟิิิก	ซิึ�งจดั่ที่ำาขึ �นโด่ยกองบญัชาการื่สหรัื่ฐฯ	

ปรื่ะจำาภูาคพ่ �นอนิโด่แปซิฟิิิก	โด่ยเป็นนิตยสารื่

รื่ายไตรื่มาสที่ี�ให้เน่ �อหาเชงิลึกที่ี�มีคุณภูาพใน

หวัข้อต่าง	ๆ	ซิึ�งมีผู้ลต่อการื่รัื่กษาความมั�นคงใน

ภูมูภิูาค	ไม่ว่าจะเป็นเร่ื่�องการื่ต่อต้านการื่ก่อการื่

ร้ื่าย	ความร่ื่วมม่อรื่ะหว่างปรื่ะเที่ศู	และภูยัพบิตัิ

ที่างธ์รื่รื่มชาต	ิ

อิินิโดแปซิิฟิิก ดีเฟินิส์ ฟิอิรมั นำาเสนอเน่ �อหาท่ี่�

ครอบัคลี่มุที่างออนไลี่น์ โดย่ม่บัที่ความใหม ่ๆ โพิ่สต์้

ที่กุวนั ต้ด่ต้ามได้ท่ี่�

www.ipdefenseforum.com
ผูู้้ เข้ึ้าเย่่�ย่มชุมสามารถิ:

n	 เข้าไปอ่านเน่ �อหาพเิศูษที่างออนไลน์

n	 ตดิ่ตามเน่ �อหาฉบบัย้อนหลัง

n	 ส่งคำาตชิมและข้อเสนอแนะ

n	 ขอสมัครื่เป็นสมาชกิฟิรีื่

n	 ศูกึษาข้อมูลเกี�ยวกับการื่ส่งบที่ความ

พิ่บักบััเราได้ที่างเฟิซิบัุ�ก ที่ว่ต้เต้อร์ อ่นสต้าแกรม 
แลี่ะวอต้ส์แอปป์: @IPDefenseFORUM
ดปูกหลี่งั

ค้นหาคำาว่า	"ForumNews"	
ในร้ื่านค้าไอที่นูส์หร่ื่อ	
กูเกลิเพลย์เพ่�อด่าวน์โหลด่	
แอปฯ	ได้่ฟิรีื่

ดาวน์์โหลด
แอปฯ ของเรา!
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การเสริมสร้าง 
ความมั�นิคงด้านิอิาหาร

ระทรวงการเกษตรอิินโดนีเซีียระบุุ
วา่ อิินโดนีเซีียมีีแผนที�จะพัฒันา

ฟาร์มีอิาหารรายใหญ่่ที�ครอิบุคลุมุีพ้ั �นที�
มีากกวา่ 164,000 เฮกตาร์บุนเกาะ
บุอิร์เนียว หลุงัจากมีีสัญั่ญ่าณเต้อินเกี�ยว
กบัุวกิฤตอิาหารที�อิาจเกิดขึ้้ �นเน้�อิงจาก
การระบุาดขึ้อิงไวรัสัโคโรนา

กระทรวงการเกษตรระบุวุา่ โครงการ
ในจงัหวดักาลุมิีนัตนักลุางจะเพิั�มี
ผลุผลุติจากพ้ั �นที�เกษตรจากที�มีีอิย่่
ประมีาณ 85,000 เฮกตาร์ แลุะเพิั�มี
เข้ึ้ามีาอีิก 79,000 เฮกตาร์ รวมีถึง้จาก
พ้ั �นที�ดนิพัรุที�ระบุายนำ �าอิอิกไปก่อินหน้านี �

นายคนัโทโร โบุกา อินัดรี โฆษก
กระทรวงการเกษตร กลุา่วใน
แถึลุงการณ์วา่รัฐบุาลุจะเพัาะปลุก่พ้ัชที�
เป็นอิาหารหลุายชนิด รวมีถึง้พ้ัชอิาหาร
หลุกัด้วย

"เรากำาลุงัพัด่ถึง้ผ้นดนิทำากินที�ไมีไ่ด้
มีีแตข้่ึ้าวแลุะข้ึ้าวโพัด" นายคนัโทโรกลุา่ว 
โดยเสัริมีวา่ที�ดนิดงักลุา่วจะมีีผลุไม้ี ผกั 
แลุะฟาร์มีปศุสุัตัว์ด้วย

รัฐบุาลุพัฒันาฟาร์มีอิาหารใน
ลุกัษณะที�คลุ้ายกนันี �ในจงัหวดัปาปัว 
แลุะมีีแผนที�จะพัฒันาเพิั�มีขึ้้ �นอีิก  รอิยเตอิร์

ก
 เป้้าหมายการสนัับสนุันัป้ระชาธิิป้ไตย 

ได้้รับัการัสนัับสนุันั
ารสำารวจำโดย่รอย่เต้อร์แสดงให้เหน็วา่ 
ประชุาชุนในฮอ่งกงท่ี่�ให้การสนบััสนนุเป้า

หมาย่ขึ้องขึ้บัวนการสนบััสนนุประชุาธ่์ุปไต้ย่ม่
จำำานวนเพ่ิ่�มขึ้้ �นหลี่งัจำากท่ี่�พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนใชุ้
กฎหมาย่ความมั�นคงแหง่ชุาต้ใ่นฮอ่งกง โดย่ม่ผูู้้
สนบััสนนุขึ้บัวนการประท้ี่วงอยู่ท่่ี่�ร้อย่ลี่ะ 44

นกัว่เคราะห์กลี่า่ววา่ การประท้ี่วงม่น้อย่ลี่ง
แลี่ะม่ขึ้นาดเลี่ก็กวา่การประท้ี่วงครั �งใหญ่ในชุว่ง
คร้�งป่หลี่งัขึ้อง พิ่.ศ. 2562 ท่ี่�ที่ำาให้ฮอ่งกงสั�น
คลี่อน โดย่สว่นใหญ่เป็นผู้ลี่มาจำากข้ึ้อจำำากดัท่ี่�
เก่�ย่วข้ึ้องกบััไวรัสโคโรนาในการชุมุนมุแลี่ะผู้ลี่กระ
ที่บัขึ้องกฎหมาย่ใหมท่่ี่�ใชุ้อย่า่งสมบัรูณ์ี

การสำารวจำขึ้องสถิาบันัว่จำยั่ความคด่เหน็
สาธ์ุารณีะฮอ่งกงเป็นการสำารวจำแรกนบััต้ั �งแต้่
กฎหมาย่ดงักลี่า่วบังัคบััใชุ้ในศนูย์่กลี่างด้านการ
เง่นโลี่กแหง่น่ �เม่�อวนัท่ี่� 30 ม่ถินุาย่น พิ่.ศ. 2563

การสำารวจำพิ่บัวา่เก่อบัร้อย่ลี่ะ 60 ขึ้อง
ประชุาชุนคดัค้านกฎหมาย่ความมั�นคง ซิ้�งเพ่ิ่�ม
ขึ้้ �นจำากประมาณีร้อย่ลี่ะ 57 ในการสำารวจำขึ้อง
สถิาบันัว่จำยั่ความคด่เหน็สาธ์ุารณีะฮอ่งกงในเด่อน
ม่ถินุาย่น พิ่.ศ. 2563 ต้อนท่ี่�ย่งัที่ราบัราย่ลี่ะเอ่ย่ด
เพ่ิ่ย่งเลี่ก็น้อย่

นาย่อ่วาน ชุอย่ รองศาสต้ราจำารย์่ประจำำา
มหาว่ที่ย่าลี่ยั่จ่ำนแหง่ฮอ่งกงกลี่า่ววา่ ที่ศันคต้ข่ึ้อง
ประชุาชุนเปลี่่�ย่นไปหลี่งัจำากม่การใชุ้กฎหมาย่
ความมั�นคง

"ต้อนน่ �ม่ความกงัวลี่เพ่ิ่�มมากขึ้้ �นเม่�อคณุีเร่ย่ก
ร้องให้ผูู้้คนออกมาประท้ี่วง" นาย่ชุอย่กลี่า่ว โดย่
เสร่มวา่การจำบัักมุต้า่ง ๆ กระตุ้้นให้เก่ด "ความ
โกรธ์ุแค้นมากขึ้้ �นในสงัคม"

รัฐบัาลี่จ่ำนกลี่า่ววา่ กฎหมาย่ดงักลี่า่วจำำาเป็น
ต้้องม่ไว้เพ่ิ่�ออดุชุอ่งโหวด้่านความมั�นคงขึ้อง
ชุาต้ท่่ี่�ม่ความเส่�ย่งจำากการประท้ี่วงแลี่ะเพ่ิ่�อ
ฟ่ิ�นฟิเูสถ่ิย่รภูาพิ่ในฮอ่งกง การสำารวจำพิ่บัวา่ การ
สนบััสนนุกฎหมาย่ดงักลี่า่วขึ้องสาธ์ุารณีชุนสงู
กวา่ร้อย่ลี่ะ 31 เลี่ก็น้อย่

นกัว่จำารณ์ีกลี่า่ววา่การออกกฎหมาย่ดงักลี่า่ว
ย่งับัอ่นที่ำาลี่าย่เสร่ภูาพิ่ในวงกว้าง ท่ี่�จ่ำนได้สญัญา
กบััอด่ต้อาณีาน่คมองักฤษเอาไว้เม่�อสง่ค่นฮอ่งกง
สูก่ารปกครองขึ้องจ่ำนใน พิ่.ศ. 2540

การสำารวจำแสดงให้เหน็ถิง้การสนบััสนนุ
ความปรารถินาหลี่กัขึ้องขึ้บัวนการสนบััสนนุ
ประชุาธ่์ุปไต้ย่ท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �น

การสนบััสนนุการร้องขึ้อให้ม่การจำดัต้ั �งคณีะ
กรรมการอ่สระในการซิกัถิามว่ธ่์ุการท่ี่�ต้ำารวจำ
จำดัการกบััการชุมุนมุเพ่ิ่�มขึ้้ �นจำากประมาณีร้อย่ลี่ะ 
4 เป็นร้อย่ลี่ะ 70

ต้ำารวจำแลี่ะรัฐบัาลี่กลี่า่ววา่ม่การใชุ้กำาลี่งัโดย่
น้อย่ท่ี่�สดุในการฟ่ิ�นฟิกูฎหมาย่แลี่ะความสงบั
เร่ย่บัร้อย่ แลี่ะม่กลี่ไกท่ี่�เพ่ิ่ย่งพิ่อในการป้องกนัแลี่ะ
ลี่งโที่ษการที่ำาผู่้ดว่นยั่ (ภูาพิ่: ม่การสง่กำาลี่งัเจ้ำา
หน้าท่ี่�ต้ำารวจำฮอ่งกงในเด่อนกนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563 
เพ่ิ่�อต้อบัสนองต้อ่การเร่ย่กร้องผู้า่นที่างออนไลี่น์ให้
ออกมาประท้ี่วงกฎหมาย่ความมั�นคงแหง่ชุาต้แ่ลี่ะ
การเลี่่�อนเลี่อ่กต้ั �งสมาชุ่กสภูาน่ต้บ่ัญัญตั้)่

การสนบััสนนุสท่ี่ธ่์ุออกเสย่่งเลี่อ่กต้ั �งที่ั�วไป 
ซิ้�งเป็นความต้้องการอ่กประการหน้�ง ย่งัคงแรง
กล้ี่าด้วย่การสนบััสนนุประมาณีร้อย่ลี่ะ 63 ขึ้อง
ประชุาชุนฮอ่งกง ซิ้�งเที่า่กบััการสำารวจำความคด่
เหน็ในเด่อนม่ถินุาย่น

การสนบััสนนุการน่รโที่ษกรรมสำาหรับัผูู้้
ประท้ี่วงท่ี่�ถิกูจำบัักมุเพ่ิ่�มขึ้้ �นเก่อบัร้อย่ลี่ะ50 ซิ้�งเพ่ิ่�ม
ขึ้้ �น 5 เปอร์เซินต์้การต้อ่ต้้านความต้้องการขึ้อง
ขึ้บัวนการสนบััสนนุประชุาธ่์ุปไต้ย่ลี่ดลี่งเหลี่อ่ร้อย่
ลี่ะ 19 จำากร้อย่ลี่ะ 21.5

การสำารวจำย่งัแสดงให้เหน็วา่การสนบััสนนุ
เอกราชุขึ้องฮอ่งกง ซิ้�งเป็นการประณีามรัฐบัาลี่
จ่ำนแลี่ะเป็นจำดุมุง่เน้นขึ้องกฎหมาย่ใหมด่งักลี่า่ว 
ย่งัคงอยู่ท่่ี่�ประมาณีร้อย่ลี่ะ 20 ในขึ้ณีะท่ี่�การ
คดัค้านเอกราชุลี่ดลี่งมาต้ำ�ากวา่ร้อย่ลี่ะ 60 เลี่ก็
น้อย่  รอย่เต้อร์
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เผชิิญหน้้ากับการพลััดถิิ่�น้

"ส่�งน่ �จำะสง่ผู้ลี่กระที่บัต้อ่สงัคมแลี่ะการเม่องอย่า่งรุนแรง ไมเ่พ่ิ่ย่งในประเที่ศ
กำาลี่งัพิ่ฒันาเที่า่นั �นแต้ย่่งัสง่ผู้ลี่กระที่บัต้อ่ประเที่ศพิ่ฒันาแล้ี่วด้วย่ เน่�องจำากการ
พิ่ลี่ดัถ่ิ�นจำำานวนมากจำะที่ำาให้กระแสผูู้้ลี่่ �ภูยั่กลีุ่ม่ใหญ่ขึ้้ �นหลี่ั�งไหลี่ไปย่งัประเที่ศท่ี่�
พิ่ฒันามากท่ี่�สดุ" นาย่สต่้ฟิ คล่ี่เลี่ย่่ ผูู้้ ก่อต้ั �งสถิาบันัว่จำยั่ด้านเศรษฐศาสต้ร์แลี่ะ
สนัต้ภู่าพิ่กลี่า่ว

ที่ะเบ่ัย่นดงักลี่า่วจำดักลีุ่ม่ภูยั่คกุคามออกเป็น 2 ประเภูที่ใหญ่ ได้แก่ ความ
ไมม่ั�นคงด้านอาหาร การขึ้าดแคลี่นนำ �า แลี่ะการเพ่ิ่�มขึ้้ �นขึ้องประชุากรเป็นหน้�ง
ประเภูที่ แลี่ะภูยั่พ่ิ่บัตั้ท่ี่างธ์ุรรมชุาต้อ่นัประกอบัไปด้วย่นำ �าที่ว่ม ภูยั่แล้ี่ง พิ่ายุ่
ไซิโคลี่น ระดบัันำ �าที่ะเลี่สงูขึ้้ �น แลี่ะอณุีหภูมู่สงูขึ้้ �นเป็นอ่กประเภูที่หน้�ง

ผู้ลี่ท่ี่�ได้ค่อการว่เคราะห์ท่ี่�ประเม่นวา่แต้ล่ี่ะประเที่ศจำาก 150 ประเที่ศต้้อง
เผู้ชุ่ญภูยั่คกุคามมากน้อย่เพ่ิ่ย่งใด แลี่ะแต้ล่ี่ะประเที่ศม่ความสามารถิในการ
ต้้านที่านภูยั่คกุคามเหลี่า่นั �นได้มากน้อย่เพ่ิ่ย่งใด

ในขึ้ณีะท่ี่�บัางประเที่ศ เชุน่ อ่นเด่ย่แลี่ะจ่ำน เป็นประเที่ศท่ี่�ได้รับัภูยั่คกุคาม
จำากการขึ้าดแคลี่นนำ �าในชุว่งหลี่าย่ที่ศวรรษข้ึ้างหน้ามากท่ี่�สดุ ประเที่ศอ่�น ๆ เชุน่ 
ปาก่สถิาน อ่หร่าน โมซิมับัก่ เคนย่า แลี่ะมาดากสัการ์ต้้องเผู้ชุ่ญกบััภูยั่คกุคาม
หลี่าย่รูปแบับัท่ี่�เป็นพ่ิ่ษ รวมที่ั �งความสามารถิในการรับัม่อกบััภูยั่คกุคามเหลี่า่
นั �นท่ี่�ลี่ดลี่ง

ผู้ลี่การว่เคราะห์จำำานวน 90 หน้าระบัวุา่ "ประเที่ศเหลี่า่น่ �ม่เสถ่ิย่รภูาพิ่ในวง
กว้างในขึ้ณีะน่ � แต้ม่่ความเส่�ย่งต้อ่ภูยั่คกุคามที่างน่เวศสงูแลี่ะม่ 'สนัต้ภู่าพิ่เชุ่ง
บัวก' ท่ี่�ต้ำ�าแลี่ะเส่�อมโที่รมลี่ง ซิ้�งหมาย่ความวา่ประเที่ศเหลี่า่น่ �ม่ความเส่�ย่งสงูขึ้้ �น
ต้อ่การลี่ม่สลี่าย่ในอนาคต้"

นาย่คล่ี่เลี่ย่่กลี่า่ววา่ โลี่กม่นำ �าจ่ำดน้อย่กวา่เม่�อ 50 ป่ก่อนถิง้ร้อย่ลี่ะ 60 ใน
ขึ้ณีะท่ี่�ความต้้องการอาหารคาดการณ์ีวา่จำะเพ่ิ่�มขึ้้ �นถิง้ร้อย่ลี่ะ 50 ในชุว่ง 30 ป่
ข้ึ้างหน้า ซิ้�งเก่ดจำากการขึ้ย่าย่ต้วัขึ้องชุนชุั �นกลี่างในอ่นโดแปซิฟ่่ิกเป็นสว่นใหญ่

เม่�อรวมปัจำจำยั่เหลี่า่นั �นกบััภูยั่พ่ิ่บัตั้ท่ี่างธ์ุรรมชุาต้แ่ล้ี่ว หมาย่ความวา่แม้แต้่
ประเที่ศท่ี่�มั�นคงก็จำะกลี่าย่เป็นประเที่ศเส่�ย่งภูาย่ใน พิ่.ศ. 2593

สถิาบันัว่จำยั่ด้านเศรษฐศาสต้ร์แลี่ะสนัต้ภู่าพิ่กลี่า่ววา่ ที่ะเบ่ัย่นดงักลี่า่ว ซิ้�ง
อาจำกลี่าย่เป็นการว่เคราะห์ประจำำาป่ จำะชุว่ย่กำาหนดนโย่บัาย่การชุว่ย่เหลี่อ่แลี่ะ
การพิ่ฒันา  รอย่เต้อร์

ารเพ่ิ่�มขึ้้ �นอย่า่งรวดเร็วขึ้องประชุากร การขึ้าดการเข้ึ้าถิง้อาหารแลี่ะนำ �า 
แลี่ะความเส่�ย่งต้อ่การได้รับัภูยั่พ่ิ่บัตั้ท่ี่างธ์ุรรมชุาต้ท่่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นหมาย่ความ

วา่ ประชุาชุนมากกวา่ 1 พิ่นัล้ี่านคนต้้องเผู้ชุ่ญกบััการพิ่ลี่ดัถ่ิ�นภูาย่ใน พิ่.ศ. 
2593 ต้ามการว่เคราะห์ภูยั่คกุคามที่างน่เวศว่ที่ย่าระดบััโลี่ก

ที่ะเบ่ัย่นภูยั่คกุคามที่างน่เวศว่ที่ย่าเร่ย่บัเร่ย่งโดย่สถิาบันัว่จำยั่ด้าน
เศรษฐศาสต้ร์แลี่ะสนัต้ภู่าพิ่ ซิ้�งเป็นคณีะว่จำยั่ท่ี่�สร้างดชัุน่การก่อการร้าย่แลี่ะ
สนัต้ภู่าพิ่ประจำำาป่ โดย่ใชุ้ข้ึ้อมลูี่จำากองค์การสหประชุาชุาต้แ่ลี่ะแหลี่ง่ข้ึ้อมลูี่อ่�น ๆ  
เพ่ิ่�อประเม่นภูยั่คกุคามที่างน่เวศว่ที่ย่า 8 ประการ แลี่ะคาดการณ์ีวา่ประเที่ศ
แลี่ะภูมู่ภูาคใดม่ความเส่�ย่งมากท่ี่�สดุ

งานว่จำยั่น่ �แสดงให้เหน็วา่ม่ประชุากรมากถิง้ 1.2 พิ่นัล้ี่านคนท่ี่�อาศยั่
อยู่ใ่นพ่ิ่ �นท่ี่�เส่�ย่ง ได้แก่ แอฟิร่กาที่างต้อนใต้้ขึ้องสะฮารา เอเชุ่ย่กลี่าง แลี่ะ
ต้ะวนัออกกลี่างท่ี่�อาจำถิกูบังัคบััให้อพิ่ย่พิ่ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2593 โดย่ม่การคาด
การณ์ีวา่ประชุากรโลี่กจำะเพ่ิ่�มขึ้้ �นเป็นเก่อบัหม่�นล้ี่านคนภูาย่ใน พิ่.ศ. 2593 
ที่ำาให้การแย่ง่ชุ่งที่รัพิ่ย่ากรที่ว่ความรุนแรงขึ้้ �นแลี่ะกระตุ้้นความขึ้ดัแย้่ง

เม่�อเปร่ย่บัเท่ี่ย่บักนัแล้ี่ว ปัจำจำยั่ที่างน่เวศว่ที่ย่าแลี่ะความขึ้ดัแย้่งนำาไปสูก่าร
พิ่ลี่ดัถ่ิ�นขึ้องประชุาชุน 30 ล้ี่านคนใน พิ่.ศ. 2562 ราย่งานดงักลี่า่วระบัุ

ก

าเลี่เซ่ิย่จำะไมส่ง่ต้วัผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวอยุ่กร์ูให้จ่ำน แลี่ะจำะอนญุาต้ให้ผูู้้ลี่่ �ภูยั่
เดน่ที่างไปประเที่ศท่ี่�สามอย่า่งปลี่อดภูยั่ หากผูู้้ลี่่ �ภูยั่รู้สก้วา่ความ

ปลี่อดภูยั่ขึ้องต้นกำาลี่งัต้กอยู่ใ่นความเส่�ย่ง รัฐมนต้ร่มาเลี่เซ่ิย่คนหน้�งกลี่า่ว
เอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้เป็นจำดุเปลี่่�ย่นเส้นที่างไปย่งัต้รุก่ท่ี่�ได้รับัความน่ย่ม

สำาหรับัชุาวมสุลี่ม่เชุ่ �อสาย่อยุ่กร์ู ซิ้�งหลี่บัหน่จำากส่�งท่ี่�ผูู้้ลี่่ �ภูยั่แลี่ะนกัเคล่ี่�อนไหว
อธ่์ุบัาย่วา่เป็นการกดข่ึ้�แลี่ะการแที่รกแซิงมวลี่ชุนโดย่รัฐบัาลี่จ่ำน (ภูาพิ่: ผูู้้ลี่่ �
ภูยั่จำากเขึ้ต้ซิน่เจ่ำย่งขึ้องจ่ำนรออยู่ภู่าย่ในท่ี่�พิ่กัพ่ิ่งชุั�วคราวใกล้ี่ชุาย่แดนไที่ย่กบัั
มาเลี่เซ่ิย่)

นาย่โมห์ด เรดซิวน มอด ย่ซูิฟุิ รัฐมนต้ร่ในสำานกันาย่กรัฐมนต้ร่ กลี่า่ววา่
มาเลี่เซ่ิย่เคารพิ่สท่ี่ธ่์ุขึ้องประเที่ศอธ่์ุปไต้ย่ในการบัร่หารก่จำการภูาย่ในขึ้องต้น 
ถิง้แม้จำะต้ระหนกัวา่ชุาวอยุ่กร์ูต้้องเผู้ชุ่ญกบััการกดข่ึ้�ในจ่ำน

ความคด่เหน็ขึ้องนาย่โมห์ด เรดซิวน โดย่จำดัที่ำาเป็นหนงัสอ่ต้อบักลี่บััไปย่งั
รัฐสภูาเป็นลี่าย่ลี่กัษณ์ีอกัษรซิ้�งโพิ่สต์้บันเวบ็ัไซิต์้ขึ้องสภูาน่ต้บ่ัญัญตั้เ่ม่�อเด่อน
กนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563 ถ่ิอเป็นครั �งแรกท่ี่�มาเลี่เซ่ิย่แสดงจำดุย่่นท่ี่�ชุดัเจำนในการ
ต้อ่ต้้านการสง่ต้วัผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวอยุ่กร์ู

ม
"ดงันั �น หากม่ผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวอยุ่กร์ูท่ี่�หลี่บัหน่ไปมาเลี่เซ่ิย่เพ่ิ่�อขึ้อความคุ้มครอง 

มาเลี่เซ่ิย่ได้ต้ดัสน่ใจำท่ี่�จำะไมส่ง่ต้วัผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวอยุ่กร์ูแม้วา่จำะม่คำาขึ้อจำาก
สาธ์ุารณีรัฐประชุาชุนจ่ำนก็ต้าม" นาย่โมห์ด เรดซิวน กลี่า่ว

"ผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวอยุ่กร์ูได้รับัอนญุาต้ให้ย้่าย่ไปย่งัประเที่ศท่ี่�สามหากพิ่วกเขึ้า
หวาดกลี่วัเร่�องความปลี่อดภูยั่ขึ้องต้นหร่ออาจำต้้องเผู้ชุ่ญหน้ากบััการขึ้ม่เหง ซิ้�ง
ผูู้้ลี่่ �ภูยั่รู้สก้วา่จำะไมไ่ด้รับัการคุ้มครองแลี่ะความย่ตุ้ธ่์ุรรมในประเที่ศบ้ัานเก่ดขึ้อง
ต้น"

ในเด่อนต้ลุี่าคม พิ่.ศ. 2561 ที่างการมาเลี่เซ่ิย่ได้ปลี่อ่ย่ต้วัชุาวอยุ่กร์ู 11 
คนแลี่ะสง่ไปย่งัต้รุก่ แม้จำะได้รับัคำาขึ้อจำากจ่ำนให้สง่ต้วักลี่บััก็ต้าม  รอย่เต้อร์

 มาเลเซีียจะไม่ส่งตัว ชาวอุุยกูรัใ์ห้้จีีนั
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  ประเทำศต่าง ๆ จัำาเป็นิต�อิงต่อิต�านิ

ภััยคุุกคุามจากการก่อการร้าย
  ทีำ�เพิิ่�มขึ�นิเพิ่ราะโควิด-19 
  นิายด้แตร์เตกล่าว

ความเร่งดว่นในการเผู้ชุ่ญหน้ากบััไวรัส
โคโรนาท่ี่�ร้าย่แรงกระตุ้้นให้รัฐบัาลี่ที่ั�ว
โลี่กหนัเอาที่รัพิ่ย่ากรมาใชุ้เพ่ิ่�อรับัม่อกบัั

การแพิ่ร่ระบัาดขึ้องโรคระบัาดที่ั�วโลี่ก แต้น่าย่โร
ดร่โก ดแูต้ร์เต้ ประธ์ุานาธ่์ุบัด่ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ เต่้อนผูู้้นำา
ประเที่ศอ่�น ๆ ไมใ่ห้มองข้ึ้ามภูยั่คกุคามจำากการก่อการร้าย่ท่ี่�กำาลี่งัเก่ดขึ้้ �น

"แม้ในขึ้ณีะท่ี่�เรากำาลี่งัหาที่างออกจำากการระบัาดครั �งน่ � ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ย่งัคง
เผู้ชุ่ญหน้ากบััภูยั่คกุคามด้านความมั�นคงต้อ่ไป" นาย่ดแูต้ร์เต้กลี่า่วในเด่อน
กนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563 ระหวา่งการประชุมุเสม่อนจำร่งกระบัวนการอคัคาบัา ซิ้�ง
เป็นความคด่ร่เร่�มขึ้องกษัต้ร่ย์่จำอร์แดนเพ่ิ่�อย่กระดบััความร่วมม่อระหวา่งผูู้้นำา
โลี่ก "แนน่อนวา่โคว่ด-19 ไมไ่ด้กกัต้วัผูู้้ ก่อการร้าย่"

องค์กรก่อการร้าย่ท้ี่องถ่ิ�น รวมถิง้กลีุ่ม่อะบัซูิยั่ย่าฟิ กลีุ่ม่นกัรบัเสร่ภูาพิ่อ่สลี่าม
บังัซิาโมโร แลี่ะกองที่พัิ่ประชุาชุนใหมข่ึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ "ลี่ำาพิ่องใจำ" 
จำากการแพิ่ร่ระบัาดใหญ่ นาย่ดแูต้ร์เต้กลี่า่ว "พิ่วกเขึ้าฉวย่โอกาสจำากสถิานการณ์ี
ดงักลี่า่วเพ่ิ่�อเอ่ �อต้อ่การกระที่ำาท่ี่�สามานย์่" นาย่ดแูต้ร์เต้กลี่า่วเสร่ม

"ต้อนน่ � ความแนว่แนข่ึ้องเราแรงกล้ี่าย่่�งกวา่ท่ี่�เคย่ม่มา" นาย่ดแูต้ร์เต้กลี่า่ว 
"เราจำะไมย่่อมแพ้ิ่ในการต้อ่สู้กบััการก่อการร้าย่ แลี่ะเราจำะไมย่่อมให้โคว่ด-19 
ที่ำาให้ผูู้้คนขึ้องเราต้้องพิ่า่ย่แพ้ิ่ราบัคาบั" 

ภูยั่คกุคามจำากการก่อการร้าย่ต้า่งจำากโคว่ด-19 ต้รงท่ี่�การก่อการร้าย่ไมใ่ชุ่
เร่�องใหมส่ำาหรับัรัฐบัาลี่ อย่า่งไรก็ต้าม ภูยั่คกุคามดงักลี่า่วกลี่บััไมอ่ยู่ใ่นหวัข้ึ้อ

การสนที่นาหร่อม่ลี่ำาดบััความสำาคญัอย่า่งเดน่ชุดั
นกัเม่�อเก่ดการแพิ่ร่ระบัาดขึ้องไวรัสโคโรนา ต้ามท่ี่�ผูู้้
เชุ่�ย่วชุาญหลี่าย่คนย่่นย่นั นอกจำากน่ � การท่ี่�ส่�อมวลี่ชุน
มุง่ความสนใจำไปท่ี่�การแพิ่ร่ระบัาดใหญ่ที่ั�วโลี่ก ก็
หมาย่ความวา่การราย่งานขึ้า่วเก่�ย่วกบััภูยั่คกุคาม

ท่ี่�กำาลี่งัเก่ดขึ้้ �นจำากองค์กรหวัรุนแรงสดุโต้ง่นั �นน้อย่ลี่ง ดงัท่ี่�สำานกังานคณีะ
กรรมการต้อ่ต้้านการก่อการร้าย่แหง่คณีะมนต้ร่ความมั�นคงแหง่สหประชุาชุาต้่
ได้เต่้อนไว้ในราย่งานฉบับััหน้�งประจำำาเด่อนม่ถินุาย่น พิ่.ศ. 2563 ม่การ
เปลี่่�ย่นแปลี่งอ่�น ๆ เก่ดขึ้้ �นด้วย่เชุน่กนั เน่�องจำากองค์กรหวัรุนแรงสดุโต้ง่อาจำ
พิ่ย่าย่ามฉวย่โอกาสเพ่ิ่�อหาผู้ลี่ประโย่ชุน์เข้ึ้าต้วั

เชุน่ ราย่งานขึ้ององค์การสหประชุาชุาต้ร่ะบัวุา่ การแพิ่ร่ระบัาดใหญ่ที่ำาให้
นกัเร่ย่นมากกวา่ 1 พิ่นัล้ี่านคนที่ั�วโลี่กจำำาใจำต้้องเร่ย่นออนไลี่น์ เพิ่ราะความเส่�ย่ง
อนัเน่�องด้วย่ไวรัสขึ้ดัขึ้วางไมใ่ห้นกัเร่ย่นไปเร่ย่นท่ี่�โรงเร่ย่นได้ เย่าวชุนจำำานวนท่ี่�
เพ่ิ่�มขึ้้ �นซิ้�งพิ่วัพิ่นัในการใชุ้อ่นเที่อร์เน็ต้โดย่ไมไ่ด้รับัการดแูลี่ รวมถิง้แพิ่ลี่ต้ฟิอร์ม
การเลี่น่เกม เป่ดโอกาสให้กลีุ่ม่ผูู้้ ก่อการร้าย่เผู้ย่ถิง้อดุมการณ์ีหวัรุนแรงให้ผูู้้คน
จำำานวนมากขึ้้ �นเหน็ ราย่งานขึ้องสำานกังานคณีะกรรมการต้อ่ต้้านการก่อการร้าย่
ระบั ุ"แต้ก่ระนั �น ความสมัพิ่นัธ์์ุระหวา่งก่จำกรรมออนไลี่น์กบััการปรับัให้ม่ความ
ค่ดหวัรุนแรงก็ไมเ่ป็นท่ี่�เข้ึ้าใจำกระจำา่ง" 

กลีุ่ม่หวัรุนแรงได้รวมโคว่ด-19 เข้ึ้ากบััการบัรรย่าย่แลี่ะโฆษณีาชุวนเชุ่�อเพ่ิ่�อ
ใชุ้ประโย่ชุน์จำากเหต้กุารณ์ีปัจำจำบุันัแลี่ะขึ้ย่าย่ความแต้กแย่กแลี่ะจำดุออ่นในหมู่

เจ้ำาหน้าท่ี่� ฟิอิรมั 

ข่ีาวผู้้� ก่่อก่ารร� าย
IPDF
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ศตั้รู ต้ามราย่งานขึ้องสำานกังานคณีะกรรมการต้อ่ต้้านการก่อการร้าย่ชุ่�อ "ผู้ลี่ 
กระที่บัขึ้องการแพิ่ร่ระบัาดขึ้องโคว่ด-19 ต้อ่การก่อการร้าย่ การต้อ่ต้้านการ
ก่อการร้าย่ แลี่ะการต้อ่ต้้านลี่ทัี่ธ่์ุหวัรุนแรงสดุโต้ง่" นกัว่จำยั่เร่ย่กการแพิ่ร่ระบัาด
น่ �วา่เป็นเคราะห์ซิำ �ากรรมซิดัสำาหรับัการแพิ่ร่ระบัาดขึ้องข้ึ้อมลูี่ท่ี่�ผู่้ดพิ่ลี่าดแลี่ะ
ข้ึ้อมลูี่บัด่เบ่ัอน 

"แม้วา่บัางรัฐจำะม่การต้อบัสนอง รวมถิง้การปรับัเง่นจำากบัคุคลี่ท่ี่�เผู้ย่แพิ่ร่
ข้ึ้อมลูี่ผู่้ดพิ่ลี่าดแลี่ะข้ึ้อมลูี่บัด่เบ่ัอนเก่�ย่วกบััโคว่ด-19 แต้ค่วามรับัผู่้ดชุอบัสว่น
ใหญ่ในการแก้ไขึ้สถิานการณ์ีน่ �ต้กอยู่ก่บััภูาคเอกชุน (เชุน่เด่ย่วกบััการต้อ่ต้้าน
การก่อการร้าย่)" ราย่งานขึ้องสำานกังานคณีะกรรมการต้อ่ต้้านการก่อการร้าย่
ระบั ุ"อย่า่งไรก็ต้าม แม้จำะม่การดำาเน่นการขึ้องแพิ่ลี่ต้ฟิอร์มส่�อสงัคมออนไลี่น์
ราย่ใหญ่จำำานวนมากท่ี่�ได้ย่กเลี่ก่แพิ่ลี่ต้ฟิอร์มบัคุคลี่แลี่ะองค์กรต้า่ง ๆ สง่เสร่ม
การส่�อสารท่ี่�ม่อำานาจำ เพ่ิ่�มการใชุ้กลี่ไกการต้รวจำสอบัแลี่ะการห้ามโฆษณีา
โดย่ใชุ้ข้ึ้อมลูี่ท่ี่�ผู่้ดพิ่ลี่าดในการขึ้าย่ผู้ลี่ต่้ภูณัีฑ์ที่างการแพิ่ที่ย์่ แต้ก็่ย่งัคงม่ความ
ท้ี่าที่าย่ท่ี่�สำาคญัอยู่"่

ราย่งานขึ้องสำานกังานคณีะกรรมการต้อ่ต้้านการก่อการร้าย่ระบัวุา่ ผูู้้คน
จำำานวนมากจำะประสบักบััความไมแ่นน่อน ความโดดเด่�ย่ว แลี่ะความไมม่ั�นคง
ที่างการเม่องท่ี่�ย่่ดเย่่ �อ ที่ำาให้ความพิ่ย่าย่ามขึ้องผูู้้ ม่บัที่บัาที่หวัรุนแรงสดุโต้ง่
ท่ี่�จำะฉวย่โอกาสจำากความเส่�ย่งท่ี่�ย่งัคงม่อยู่ม่่แนวโน้มมากขึ้้ �น อย่า่งไรก็ต้าม 
สำานกังานคณีะกรรมการต้อ่ต้้านการก่อการร้าย่ได้ปฏ่ญาณีวา่จำะย่งัคงต้ด่ต้าม
ผู้ลี่กระที่บัขึ้องโคว่ด-19 ต้อ่การก่อการร้าย่แลี่ะความพิ่ย่าย่ามต้อ่ต้้านการ

ก่อการร้าย่ต้อ่ไป รวมที่ั �งเสนอการ
ประเม่นแลี่ะข้ึ้อเสนอแนะขึ้ณีะท่ี่�
รัฐบัาลี่กำาลี่งัเผู้ชุ่ญความท้ี่าที่าย่
ลี่า่สดุเหลี่า่น่ �

นาย่ดแูต้ร์เต้กระตุ้้นให้
ประเที่ศต้า่ง ๆ พิ่กัเร่�องความแต้ก
ต้า่งไว้ก่อน แล้ี่วหนัมาเผู้ชุ่ญหน้า
กบััภูยั่คกุคามใหมแ่ลี่ะภูยั่คกุคาม
ท่ี่�กำาลี่งัเก่ดขึ้้ �นเน่�องจำากไวรัส
โคโรนา นาย่ดแูต้ร์เต้ให้คำามั�นวา่
ฟ่ิลี่ป่ป่นส์จำะย่กระดบััความร่วม
ม่อกบััสมาคมประชุาชุาต้แ่หง่
เอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้หร่ออาเซ่ิย่น แลี่ะสหประชุาชุาต้่เพ่ิ่�อเผู้ชุ่ญกบััส่�งท่ี่�ต้น
เร่ย่กวา่ "ความท้ี่าที่าย่ท่ี่�ย่่�งใหญ่ภูาย่ใต้้สถิานการณ์ีปัจำจำบุันั"

"การแพิ่ร่ระบัาดขึ้องโคว่ด-19 บ่ับับังัคบััให้เราต้ดัขึ้าดกบััอด่ต้ การย่ด้มั�น
ในว่ถ่ิที่างเก่า ๆ ท่ี่�สร้างความไมเ่ที่า่เท่ี่ย่มกนัที่ั �งภูาย่ในประเที่ศแลี่ะระหวา่ง
ประเที่ศเป็นเร่�องท่ี่�ไมอ่าจำที่นได้" นาย่ดแูต้ร์เต้กลี่า่ว "เรามาใชุ้โอกาสแหง่
ประวตั้่ศาสต้ร์น่ �เพ่ิ่�อสร้างระเบ่ัย่บัแบับัใหมท่่ี่�มั�นคงมากขึ้้ �น ม่มนษุย่ธ์ุรรมมาก
ขึ้้ �น โดย่ไมม่่ท่ี่�วา่งให้ความป่าเถ่ิ�อนขึ้องผูู้้ ก่อการร้าย่แลี่ะกองกำาลี่งัหวัรุนแรงสดุ
โต้ง่กนัเถิอะ"

ภูาพประก่อบั: นายโรดรีโก่ ด้แตร์เต 

ประธานาธิบัดฟิีิลิปิปินส์ พ้ดคุยก่บััสมาชิิก่

ขีองหน่วยปฏิิบััตกิ่ารเฉพาะก่จิระหว่าง

หน่วยงานเก่ี�ยวก่บััโรคตดิเช้ิ�อเก่ดิใหม่ใน

มะนิลิา  ด่แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

ซ้�าย: สมาชิิก่ขีองหน่วยต่อต�านก่ารก่่อก่าร

ร�ายขีองก่องก่ำาลิงัรัก่ษาชิายฝัั่�งฟิิลิปิปินส์เขี�า

ร่วมในก่ารฝึั่ก่ซ้�อมด�านความมั�นคงทัี�อ่าว

มะนิลิา  เอเอฟิพ่ิ่/เก็ต้ต่้ �อ่มเมจำ

ด�านบัน:ทัหารออสเตรเลิยีแลิะฟิิลิปิปินส์

ดำาเนินก่ารฝึั่ก่อบัรมต่อต�านก่ารก่่อก่ารร�ายทัี�

ค่ายอาก่นัีลิโดในมะนิลิา  รอย่เต้อร์
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เจ้ำาหน้าท่ี่� ฟิอิรมั

สนามรบ
ในเขตเมือง
การื่เพิ�มขึ �นอย่างรื่วด่เร็ื่วของมหานครื่	
ที่ำาให้รูื่ปแบบของสงครื่ามเปลี�ยนแปลง

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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เม่�อเม่องจำำาลี่องท่ี่�ที่ำาขึ้้ �นจำากตู้้บัรรที่กุสน่ค้าดดัแปลี่งบันชุาย่ฝัั่�งต้ะวนั
ออกเฉ่ย่งเหน่อขึ้องออสเต้รเลี่่ย่ได้รับัอ่สรภูาพิ่อ่กครั �งหน้�ง ภูารก่จำโจำมต่้
ในเม่องน่ �ก็เป็นอนัป่ดฉากการฝ้ั่กคาราบัารูลี่ง

เป็นเวลี่ากวา่สามสปัดาห์ท่ี่�ที่หารแลี่ะนาว่กโย่ธ่์ุนเก่อบั 400 นาย่
จำากออสเต้รเลี่่ย่ ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ แลี่ะสหรัฐอเมร่กาเข้ึ้าร่วมการฝ้ั่กปฏ่บัตั้่การ
ในเม่อง ณี พ่ิ่ �นท่ี่�ฝ้ั่กอา่วโชุลี่วอเต้อร์ท่ี่�กว้างขึ้วางขึ้องกองที่พัิ่ออสเต้รเลี่่ย่
ในรัฐคว่นส์แลี่นด์ กองกำาลี่งัได้ใชุ้ที่กัษะแลี่ะกลี่ย่ทุี่ธ์์ุท่ี่�ได้รับัการฝ้ั่กฝั่นให้
เฉ่ย่บัคมในชุว่งการฝ้ั่กไต้รภูาค่กลี่าง พิ่.ศ. 2562 ในการย่ด้ค่นชุมุชุน
จำำาลี่องดงักลี่า่ว

"การฝ้ั่กคาราบัารูเป็นการเร่ย่นรู้จำากกนัแลี่ะกนั สร้างความไว้วางใจำ
ซิ้�งกนัแลี่ะกนั ที่ำาความเข้ึ้าใจำวฒันธ์ุรรมท่ี่�แต้กต้า่งขึ้องผูู้้ อ่�นแลี่ะคา่น่ย่ม
ท่ี่�ม่ร่วมกนั แล้ี่วนำามารวมเข้ึ้าด้วย่กนัในสถิานการณ์ีการสู้รบัระดบััสงู ซิ้�ง
อาจำจำะเป็นส่�งท่ี่�ซิบััซ้ิอนท่ี่�สดุในสงครามกลี่างเม่อง" พิ่ลี่.จำ. แอนดร่ว  
ฮ็อกก่ �ง ผูู้้บัญัชุาการขึ้องกองพิ่ลี่น้อย่ท่ี่� 7 กองที่พัิ่บักออสเต้รเลี่่ย่ กลี่า่ว
ในบัที่ความบันเวบ็ัไซิต์้ขึ้องกระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่

ที่ั�วที่ั �งภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกแลี่ะนอกเหน่อภูมู่ภูาคน่ � กองกำาลี่งัต้า่ง ๆ 
ได้ฝ้ั่กซ้ิอมสถิานการณ์ีท่ี่�คล้ี่าย่คลี่ง้กนั ขึ้ณีะท่ี่�นกัวางแผู้นที่างการที่หาร
เต้ร่ย่มพิ่ร้อมสำาหรับัสภูาพิ่ความเป็นจำร่งขึ้องสนามรบัแบับัใหมท่่ี่�เก่ด
จำากพิ่ลี่วตั้ขึ้องประชุากร นั�นค่อ การเพ่ิ่�มขึ้้ �นขึ้องมหานคร

ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2593 ผูู้้คนมากกวา่สองในสามที่ั�วโลี่กจำะอาศยั่อยู่ใ่น
เขึ้ต้เม่อง ซิ้�งเพ่ิ่�มขึ้้ �นประมาณีร้อย่ลี่ะ 20 ขึ้องสดัสว่นผูู้้อาศยั่อยู่ใ่นเม่อง
ประจำำา พิ่.ศ. 2564 ภูาย่ในที่ศวรรษหน้า จำำานวนมหานครท่ี่�ม่ผูู้้อยู่อ่าศยั่
ต้ั �งแต้ ่10 ล้ี่านคนขึ้้ �นไปจำะเพ่ิ่�มขึ้้ �นหน้�งในสามจำาก 33 เป็น 43 แหง่

การเต้บ่ัโต้ขึ้องเม่องท่ี่�คาดการณ์ีไว้สว่นใหญ่ ซิ้�งสภูาขึ้า่วกรองแหง่
ชุาต้่สหรัฐฯ เร่ย่กวา่เป็น "พิ่สธุ์ุาพิ่ลี่ก่" จำะเก่ดขึ้้ �นในอ่นโดแปซิฟ่่ิก ซิ้�งเป็น
ภูมู่ภูาคท่ี่�เต้ม็ไปด้วย่มหานครหลี่าย่แหง่ขึ้องโลี่ก รวมถิง้โต้เก่ย่ว น่วเดลี่่ 
เซ่ิ�ย่งไฮ้ มมุไบั ปักก่�ง แลี่ะธ์ุากา

การปฏ่วตั้ท่ี่างประชุากรครั �งน่ �สร้างภูาระให้กบััประเที่ศต้า่ง ๆ อย่า่ง
มากเพ่ิ่�อให้มั�นใจำวา่จำะเก่ดการพิ่ฒันาท่ี่�ย่ั�งย่่นในขึ้ณีะท่ี่�ย่งัคงรักษา
เสถ่ิย่รภูาพิ่ขึ้องสงัคมเอาไว้ อ่กที่ั �งย่งัเป็นการเปลี่่�ย่นแปลี่งลี่กัษณีะขึ้อง
สงครามในเม่อง

"เม่องเป็นเคร่�องม่อท่ี่�ที่รงพิ่ลี่งัท่ี่�สดุท่ี่�มนษุย่ชุาต้ม่่สำาหรับัการพิ่ฒันา
สงัคมแลี่ะเศรษฐก่จำ" นาย่อนัโต้น่โอ ซิมัไพิ่โอ นกัว่จำยั่ด้านความขึ้ดัแย้่ง 
ความมั�นคง แลี่ะการพิ่ฒันาท่ี่�สถิาบันัเพ่ิ่�อการศก้ษาย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ระหวา่ง
ประเที่ศ เข่ึ้ย่นไว้ในบัที่ความเด่อนกรกฎาคม พิ่.ศ. 2561 สำาหรับับัลี่มู
เบัร์่ก ซิต่่้ �แลี่บ็ั "อตั้ราท่ี่�สงูขึ้องการแปรสภูาพิ่เป็นเม่องสมัพิ่นัธ์์ุกบััผู้ลี่ลี่พัิ่ธ์์ุ
เชุ่งบัวกหลี่าย่ประการ รวมถิง้ราย่ได้ท่ี่�สงูขึ้้ �นแลี่ะอตั้ราการเส่ย่ชุ่ว่ต้ขึ้อง

ที่ารกท่ี่�ต้ำ�าลี่ง ความเชุ่�อมโย่งเชุ่งบัวกน่ �กำาลี่งัถิกูคกุคาม โดย่อปุสรรค
ร่วมกนัขึ้องการแปรสภูาพิ่เป็นเม่องอย่า่งรวดเร็ว แลี่ะความไมม่ั�นคงใน
บัางภูมู่ภูาคท่ี่�ได้รับัผู้ลี่กระที่บัจำากความขึ้ดัแย้่งมากท่ี่�สดุในโลี่ก" นาย่
ซิมัไพิ่โอเข่ึ้ย่น "หากผูู้้มอบัความชุว่ย่เหลี่่อ องค์กรระหวา่งประเที่ศ แลี่ะ
กองที่พัิ่ที่กุเหลี่า่ที่พัิ่ไมใ่ห้ความสำาคญักบััเม่องท่ี่�เต้บ่ัโต้อย่า่งรวดเร็ว แลี่ะ
ไมร่่วมม่อกนัเพ่ิ่�อรักษาเสถ่ิย่รภูาพิ่ขึ้องเม่องเหลี่า่นั �น ความต้ง้เคร่ย่ดท่ี่�
ก่อต้วัขึ้้ �นชุ้า ๆ อาจำที่ว่ความรุนแรง"

หากความไมล่ี่งรอย่กนัดงักลี่า่วจำดุชุนวนให้เก่ดการต้อ่สู้ขึ้้ �น ความ
หนาแนน่ ความซิบััซ้ิอน แลี่ะความเชุ่�อมโย่งระหวา่งกนัขึ้องศนูย์่รวม
ประชุากรท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุในโลี่กจำะกลี่าย่เป็นชุนวนปนเปท่ี่�ต้่ดเชุ่ �อไฟิให้
ความขึ้ดัแย้่งดงักลี่า่ว "ความท้ี่าที่าย่ขึ้องมหานครไมเ่หม่อนกบััส่�งใดท่ี่�
เราเคย่รับัม่อมาในประวตั้่ศาสต้ร์" ดร. รัสเซิลี่ล์ี่ เกลี่น็น์ ผูู้้อำานวย่การ
ฝ่ั่าย่แผู้นงานแลี่ะนโย่บัาย่ขึ้องกองบัญัชุาการฝ้ั่กแลี่ะกำาหนดหลี่กัน่ย่ม
ขึ้องกองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ระบัุ

การื่จดั่รูื่ปแบบใหม่ที่ี�สะเที่อ่นเล่�อนลั�น
ในหลี่าย่ ๆ ด้าน การปรับัการมุง่เน้นในเร่�องความขึ้ดัแย้่งในเม่องมองได้
วา่เป็นการกลี่บััไปสูอ่ด่ต้ จำากสงครามขึ้องนโปเลี่่ย่นจำนถิง้สงครามโลี่ก
ครั �งท่ี่� 1 การศก้ษาที่างที่หารเน้นการต้อ่สู้บันพ่ิ่ �นท่ี่�โลี่ง่ท่ี่�ปราศจำาก

ทัหารก่องทัพับัก่ออสเตรเลิยีเขี�าร่วมก่ารฝึั่ก่คาราบัาร้ พ.ศ. 2562 มกี่ารจดัก่ารฝึั่ก่ซ้�อมทัี�

คลิ�ายคลิงึก่นันี�ทัั�วอนิโดแปซิ้ฟิิก่เม้�อก่ารแปรสภูาพเป็นเมอ้งก่่อให�เก่ดิสงครามร้ปแบับัใหม่

ส.ที่. เดสท่ี่น่ เดมพ์ิ่ซ่ิ/นาว่กโย่ธ่์ุนสหรัฐฯ

ามท้ี่องถินนในเม่องม่ดหมน่ด้วย่ฝัุ่่ นลี่ะอองแลี่ะเขึ้มา่ควนั ผู้า่นไปต้ามซิอย่แคบั ๆ สลี่วั ๆ เหลี่า่ที่หาร

เคลี่่�อนท่ี่�เข้ึ้ามาเป็นท่ี่มแลี่ะย่ด้ค่นประต้เูม่องแลี่ะดาดฟ้ิาท่ี่�ถิกูล้ี่อมโจำมต่้ไปท่ี่ลี่ะแหง่ ท่ี่�ชุานเม่อง ใบัพิ่ดัขึ้อง

เอม็ว่-22 ออสเพิ่รย์่ หมนุวนไปมาพิ่ร้อมกบััส่�งสกปรกแลี่ะเศษซิากท่ี่�ฟิุ้ งกระจำาย่ ในขึ้ณีะท่ี่�ผูู้้กอบักู้ อ่สรภูาพิ่อ่กท่ี่ม

หน้�งเคลี่่�อนท่ี่�เป็นกลีุ่ม่ลี่งมาจำากเฮลี่ค่อปเต้อร์ลี่ำาน่ �แลี่ะมุง่หน้าสูก่ารต้อ่สู้กบัักองกำาลี่งัศตั้รู

ต
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จำากที่ั�วโลี่ก พ่ิ่ �นท่ี่�ในเม่อง 33 แหง่ม่ประชุากรสงูสดุ 10 ล้ี่านคน ณี พิ่.ศ. 2561 โดย่จำำานวนมหานครดงักลี่า่วคาด

วา่จำะเพ่ิ่�มขึ้้ �นเป็น 43 แหง่ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573 อ่นโดแปซิฟ่่ิกเป็นท่ี่�ต้ั �งขึ้องมหานครมากกวา่คร้�งหน้�งขึ้องมหานคร

ที่ั �งหมด รวมถิง้เม่องศนูย์่กลี่าง 7 แหง่ท่ี่�ม่ประชุากรมากท่ี่�สดุ 10 อนัดบััแรกขึ้องโลี่ก

มหานคร จำำานวนมาก

ท่ี่�มา: "เม่องขึ้องโลี่กใน พิ่.ศ. 2561" - องค์การสหประชุาชุาต้่

อันด่บั มหานครื่
ปรื่ะชากรื่

(หน่วยล้านคน)

1 โตเกียว	ปรื่ะเที่ศูญี�ปุ่น 37.46

2 เด่ลี	ปรื่ะเที่ศูอนิเด่ยี 28.51

3 เซีิ�ยงไฮ้่	ปรื่ะเที่ศูจนี 25.58

4 เซิาเปาโล	ปรื่ะเที่ศูบรื่าซิลิ 21.65

5 เมก็ซิโิกซิติ	ีปรื่ะเที่ศูเมก็ซิโิก 21.58

6 ไคโรื่	ปรื่ะเที่ศูอียปิต์ 20.07

7 มุมไบ	ปรื่ะเที่ศูอนิเด่ยี 19.98

8 ปักกิ�ง	ปรื่ะเที่ศูจนี 19.61

9 ธ์ากา	ปรื่ะเที่ศูบงักลาเที่ศู 19.57

10 โอซิาก้า	ปรื่ะเที่ศูญี�ปุ่น 19.28

11 นิวยอร์ื่ก	-	นิวอาร์ื่ก	ปรื่ะเที่ศู

สหรัื่ฐอเมริื่กา
18.81

12 การื่าจ	ีปรื่ะเที่ศูปากีสถาน 15.40

13 บวัโนสไอเรื่ส	ปรื่ะเที่ศูอาร์ื่เจนตนิา 14.96

14 ฉงชิ�ง	ปรื่ะเที่ศูจนี 14.83

15 อสิตนับลู	ปรื่ะเที่ศูตุรื่กี 14.75

16 โกลกาตา	ปรื่ะเที่ศูอนิเด่ยี 14.68

17 มะนิลา	ปรื่ะเที่ศูฟิิลิปปินส์ 13.48

18 ลากอส	ปรื่ะเที่ศูไนจเีรีื่ย 13.46

19 รีื่โอเด่จาเนโรื่	ปรื่ะเที่ศูบรื่าซิลิ 13.29

20 เที่ยีนจนิ	ปรื่ะเที่ศูจนี 13.21

21 กนิชาซิา	สาธ์ารื่ณรัื่ฐปรื่ะชาธิ์ปไตย

คองโก
13.17

22 กว่างโจว	ปรื่ะเที่ศูจนี 12.63

23 ลอสแองเจลิส	-	ลองบชี	-	 

แซินตาแอนา	ปรื่ะเที่ศูสหรัื่ฐอเมริื่กา
12.45

24 มอสโก	ปรื่ะเที่ศูรัื่สเซีิย 12.41

25 เซินิเจิ �น	ปรื่ะเที่ศูจนี 11.90

26 ลาฮ่อร์ื่	ปรื่ะเที่ศูปากีสถาน 11.73

27 บงักาลอร์ื่	ปรื่ะเที่ศูอนิเด่ยี 11.44

28 ปารีื่ส	ปรื่ะเที่ศูฝ่รัื่� งเศูส 10.90

29 โบโกตา	ปรื่ะเที่ศูโคลอมเบยี 10.57

30 จาการ์ื่ตา	ปรื่ะเที่ศูอนิโด่นีเซีิย 10.51

31 เจนไน	ปรื่ะเที่ศูอนิเด่ยี 10.45

32 ลิมา	ปรื่ะเที่ศูเปรูื่ 10.39

33 กรุื่งเที่พมหานครื่	ปรื่ะเที่ศูไที่ย 10.15

ด�วยจำานวนผู้้�อย่้อาศัย

ประมาณ 37 ลิ�านคน 

พ้�นทัี�มหานครโตเก่ยีว

อนัยิ�งใหญ่เป็นทัี�อย่้ขีอง

ประชิาก่รเก่อ้บัร�อยลิะ 

30 ขีองญี�ปุ่น แลิะเป็น

มหานครขีนาดใหญ่ทัี�มี

ประชิาก่รมาก่ทัี�สุดในโลิก่  

เอเอฟิพ่ิ่/เก็ต้ต่้ �อ่มเมจำ

110

2

31

3

25

7

30

3327

22

8

14

9

17

20

16

จีีน

อิินเดีีย

ญ่ี่� ปุ่่� น

ไทย

ออสเตรเลีีย

ฟิิลิิปปินส์์

มองโกเลีีย

อิินโดนีเซีีย
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พิ่ลี่เร่อน ต้ามบัที่ว่จำารณ์ีสงครามในเม่องท่ี่�ต่้พ่ิ่มพ์ิ่โดย่สำานกัพ่ิ่มพ์ิ่
มหาว่ที่ย่าลี่ยั่อ�อกซ์ิฟิอร์ด

อย่า่งไรก็ต้าม สำาหรับัประวตั้่ศาสต้ร์สว่นใหญ่แล้ี่ว สงครามใน
เม่องมกัจำะอยู่ใ่นรูปขึ้องปฏ่บัตั้่การป่ดล้ี่อม ซิ้�งเป็นว่ธ่์ุการหลี่กัใน
การที่ำาสงคราม สงครามในเม่องเร่�มย่ำ �าให้เหน็ถิง้ความเดน่ชุดัขึ้อง
ต้นเองในชุว่งสงครามโลี่กครั �งท่ี่� 2 ในเด่อนมกราคม พิ่.ศ. 2487 
ขึ้ณีะท่ี่�กองกำาลี่งัฝ่ั่าย่สมัพิ่นัธ์ุม่ต้รเต้ร่ย่มพิ่ร้อมสำาหรับัการย่กพิ่ลี่ขึ้้ �น
บักในวนัด่เดย์่แลี่ะการปลี่ดปลี่อ่ย่ย่โุรปท่ี่�ถิกูนาซ่ิย่ด้ครอง กระที่รวง
การสงครามสหรัฐฯ ได้เผู้ย่แพิ่ร่หลี่กัการสงครามในเม่องอย่า่งเป็น
ที่างการฉบับััแรก นั�นค่อ ค่้มือิภาคสนิามพืิ่�นิฐานิ 31-50: การโจัมตี
ตำาแห้น่ิงป� อิมปราการและการต่อิส้�ในิเมือิง

ปัจำจำยั่หลี่าย่อย่า่งปลี่กุเร้าความสำาคญัที่างย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ขึ้อง
สงครามในเม่องให้อบุัตั้่ขึ้้ �นอ่กครั �ง ในจำำานวนน่ � บัที่ว่จำารณ์ีขึ้อง
สำานกัพ่ิ่มพ์ิ่มหาว่ที่ย่าลี่ยั่อ�อกซ์ิฟิอร์ดใน พิ่.ศ. 2560 กลี่า่วถิง้ 
"การค้นหาโดย่กองที่พัิ่ท่ี่�ม่อานภุูาพิ่น้อย่เพ่ิ่�อให้ได้มาซิ้�งความได้
เปร่ย่บัแบับัอสมมาต้รที่า่มกลี่างประชุากรแลี่ะภูมู่ที่ศัน์ขึ้องเม่อง 
การมุง่เน้นการที่ำาสงครามแบับัปฏ่วตั้่ (กบัฏ) ท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �น แลี่ะการ
เปลี่่�ย่นแปลี่งสถ่ิต้่ประชุากรที่ั�วโลี่กอย่า่งรวดเร็วต้ั �งแต้ภู่มู่ศาสต้ร์
ชุนบัที่ไปสูเ่ขึ้ต้เม่อง"

การจำดัรูปแบับัใหม่ท่ี่�สะเท่ี่อนเลี่่�อนลี่ั�นต้อ่ประชุากรโลี่กท่ี่�
คาดการณ์ีไว้ในอ่กหลี่าย่ป่ข้ึ้างหน้าได้รับัการน่ย่ามโดย่องค์การ
สหประชุาชุาต้่วา่เป็น "แนวโน้มท่ี่�ม่ผู้ลี่กระที่บัในระดบััโลี่ก" เป็น
เคร่�องบัอกถิ้งการปรับัเปลี่่�ย่นความค่ดที่างที่หารในที่กุระดบัั ต้ั �งแต้่
ย่ทุี่โธ์ุปกรณ์ีแลี่ะการฝ้ั่กอบัรมไปจำนถิ้งย่ทุี่ธ์ุว่ธ่์ุแลี่ะย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ การ
ปรับัปรุงย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ด้านกลี่าโหม พิ่.ศ. 2563 ขึ้องออสเต้รเลี่่ย่ 
ซิ้�งเป่ดเผู้ย่เม่�อเด่อนกรกฎาคม พิ่.ศ. 2563 ระบัวุา่การเพ่ิ่�มขึ้้ �น
ขึ้องประชุากรแลี่ะการแปรสภูาพิ่เป็นเม่องเป็นภูยั่คกุคามร่วมกนั

ต้อ่เสถ่ิย่รภูาพิ่ที่างการเม่อง เชุ่น ภูาวะขึ้าดแคลี่นอาหารแลี่ะนำ �า 
แลี่ะการระบัาดใหญ่

กองที่พัิ่ขึ้องออสเต้รเลี่่ย่ "ต้้องม่ความสามารถิในการม่บัที่บัาที่
บันพ่ิ่ �นด่นอย่า่งต้อ่เน่�อง ปฏ่บัตั้่การในภูมู่ประเที่ศท่ี่�ซิบััซ้ิอน แลี่ะ
ปราบัศตั้รูด้วย่การต้อ่สู้ระย่ะประชุ่ด" แผู้นโครงสร้างกองที่พัิ่ร่วม 
พิ่.ศ. 2563 ระบัุ

เม่�อคำานง้ถิง้ลี่กัษณีะขึ้องสนามรบัย่คุใหม ่กระที่รวงกลี่าโหม
ออสเต้รเลี่่ย่ได้ประกาศวา่จำะจำดัต้ั �ง "สำานกังานว่จำยั่สภูาพิ่แวดล้ี่อมใน
เม่องท่ี่�ม่การต้อ่กรกนั" เพ่ิ่�อประสานงานการพิ่ฒันาแลี่ะการดำาเน่น
การอย่า่งรวดเร็วขึ้อง "ย่ทุี่โธ์ุปกรณ์ีการต้อ่สู้ ท่ี่�ม่การพิ่ฒันาอย่า่งต้อ่
เน่�อง" นอกจำากน่ � แผู้นโครงสร้างกองที่พัิ่ย่งัได้เน้นย่ำ �าบัที่บัาที่สำาคญั
ขึ้องหนว่ย่ขึ้า่วกรองที่างภูมู่ศาสต้ร์หร่อจ่ำโออ่นท์ี่ในการสร้างแบับั
จำำาลี่อง 3 ม่ต้ข่ึ้องพ่ิ่ �นท่ี่�ในเม่องเพ่ิ่�อชุว่ย่เหลี่่อในการใชุ้งานอาวธุ์ุ
นำาที่างท่ี่�แมน่ย่ำา

ความเป็นไปได้่ที่ี�ใกล้จะมาถงึ
ในหลี่าย่ที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมา บัที่เร่ย่นท่ี่�ได้จำากการม่สว่นร่วมที่างที่หาร
ในย่ทุี่ธ์ุบัร่เวณีต้ั �งแต้โ่มกาดชุ่ขูึ้องประเที่ศโซิมาเลี่่ย่ ไปจำนถิง้แบักแดด
ขึ้องประเที่ศอ่รัก แลี่ะกรอซิน่ย์่ขึ้องสาธ์ุารณีรัฐเชุเชุน ได้ให้ข้ึ้อมลูี่การ
วางแผู้นสงครามในเม่อง

ราย่งานประจำำา พิ่.ศ. 2560 โดย่บัร่ษัที่แรนด์คอร์ปอเรชุนัท่ี่�ชุ่�อ 
"การปรับัโฉมคณุีลี่กัษณีะใหมข่ึ้องปฏ่บัตั้่การในเม่องสำาหรับักองที่พัิ่
บักสหรัฐฯ: อด่ต้สามารถิบัอกถิง้ปัจำจำบุันัแลี่ะอนาคต้ได้อย่า่งไร" 
รวบัรวมข้ึ้อค้นพิ่บัท่ี่�สำาคญัหลี่าย่ประการจำากการว่เคราะห์ความขึ้ดั
แย้่งดงักลี่า่ว รวมไปถิง้:

• บัที่บัาที่ขึ้องกองกำาลี่งัภูาคพ่ิ่ �นด่นหุ้มเกราะสำาหรับัการให้
เสร่ภูาพิ่ในการเคลี่่�อนไหวแลี่ะ "ลี่ดปัญหาการดำาเน่นงานขึ้อง

นางลินิดา เรย์โนลิส์ รัฐมนตรีว่าก่ารก่ระทัรวงก่ลิาโหมออสเตรเลิยี 

ประก่าศเปิดตวัแผู้นปรับัปรุงยุทัธศาสตร์ก่ลิาโหมแลิะโครงสร�างก่องทัพั

แห่งชิาต ิพ.ศ. 2563 ในเดอ้นก่รก่ฎาคม พ.ศ. 2563 แผู้นดงัก่ล่ิาว

เรียก่ร�องให�จดัตั�งสำานัก่งานวจิยัสภูาพแวดลิ�อมในเมอ้งทัี�มกี่ารต่อก่รก่นั

รอย่เต้อร์

หากผู้้�มอบความช่่วยเหลืือ องค์กรระหว่างประเทศ แลืะกองทัพทุกเหล่ืาทัพไม่ให�ความสำาคัญ
กับเมืองท่เติบโตอย่างรวดเร็วแลืะทำางานร่วมกันเพ่อรักษาเสถีียรภาพของเมืองเหล่ืาน้น ความ
ตึงเครียดท่ก่อตัวข้นอย่างช่�า ๆ อาจำทวีความรุนแรงมากข้น"

~ นิายอินัิโตนิิโอิ ซิมัไพิ่โอิ นิกัวิจัยัด�านิความขดัแย�ง ความมั�นิคง และการพิ่ฒันิาทีำ�สถึาบนัิเพืิ่�อิการศึกษายทุำธิศาสตร์ระห้ว่างประเทำศ

“
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พ่ิ่ �นท่ี่�เม่องขึ้นาดใหญ่ไปจำนถิง้ย่า่นใกล้ี่เค่ย่ง"
• ความต้้องการ "รูปแบับัเชุ่งนวตั้กรรมขึ้องขึ้า่วกรอง รวมถิง้

แหลี่ง่ข้ึ้อมลูี่แลี่ะว่ธ่์ุการรวบัรวมข้ึ้อมลูี่ใหม ่ๆ โดย่เฉพิ่าะอย่า่ง
ย่่�งข้ึ้อมลูี่ขึ้องแหลี่ง่ท่ี่�เป่ดเผู้ย่จำากแหลี่ง่ข้ึ้อมลูี่ท่ี่�ไมใ่ชุแ่หลี่ง่
ข้ึ้อมลูี่ที่างที่หาร"

• คณุีคา่ขึ้องผูู้้นำากองที่พัิ่ท่ี่�สามารถิค่ดถิง้แนวที่างอ่�น ๆ นอก
เหน่อจำากว่ธ่์ุการแลี่ะบัรรที่ดัฐานการปฏ่บัตั้่งานท่ี่�กำาหนดไว้
เพ่ิ่�อลี่ด "ความท้ี่าที่าย่ขึ้องการต้อ่สู้ในเม่องให้อยู่ใ่นขึ้อบัเขึ้ต้ท่ี่�
สามารถิจำดัการได้"

"สภูาพิ่แวดล้ี่อมในเม่องม่ความท้ี่าที่าย่อย่า่งมากสำาหรับักองกำาลี่งั
ภูาคพ่ิ่ �นด่น แลี่ะต้ามแบับัแผู้นแล้ี่วจำะหลี่่กเลี่่�ย่งเม่�อเป็นไปได้ แต้ก่าร
เพ่ิ่�มขึ้้ �นขึ้องประชุากรโลี่กดเูหม่อนจำะเป็นการรับัรองวา่การต้อ่สู้ในเม่อง
ม่อยู่ใ่นอนาคต้ขึ้องกองที่พัิ่บัก" ราย่งานท่ี่�ได้รับัการสนบััสนนุจำากกอง
บัญัชุาการฝ้ั่กแลี่ะกำาหนดหลี่กัน่ย่มขึ้องสหรัฐฯ ระบัุ

แนน่อนวา่เสนาธ่์ุการกองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ในขึ้ณีะนั �นได้กลี่า่วถิง้ความ
เป็นไปได้ลี่าง ๆ นั �นเม่�อหน้�งป่ก่อนหน้านั �น

พิ่ลี่.อ. มาร์ค ม่ลี่ลี่่ย์่ กลี่า่วกบััสมาคมกองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ใน พิ่.ศ. 
2559 วา่สนามรบัในอนาคต้จำะ "เป็นพ่ิ่ �นท่ี่�เม่องหนาแนน่เก่อบัจำะ
แนน่อน แลี่ะเป็นการต้อ่สู้กบััศตั้รูท่ี่�วอ่งไวแลี่ะคลี่มุเคร่อท่ี่�รวมการก่อการ
ร้าย่แลี่ะการที่ำาสงครามกองโจำรเข้ึ้ากนั ควบัคูไ่ปกบััข่ึ้ดความสามารถิ
แบับัดั �งเด่มผู้สมกบััประชุากรพิ่ลี่เร่อนจำำานวนมาก"

ซิ้�งจำะเป็นสนามประลี่องท่ี่�หา่งไกลี่จำากสนามรบัในชุนบัที่ซิ้�งกองที่พัิ่
บักได้รับัการ "ออกแบับั ม่กำาลี่งัคน ฝ้ั่กอบัรม แลี่ะต้ด่ต้ั �งอปุกรณ์ี" ใน
อด่ต้ พิ่ลี่.อ. ม่ลี่ลี่่ย์่กลี่า่ว โดย่ในเด่อนต้ลุี่าคม พิ่.ศ. 2562 พิ่ลี่.อ. ม่ลี่
ลี่่ย์่ได้รับัการแต้ง่ต้ั �งเป็นประธ์ุานคณีะเสนาธ่์ุการร่วม ซิ้�งเป็นเจ้ำาหน้าท่ี่�
ที่หารย่ศสงูสดุขึ้องประเที่ศ

ราย่งานต้อ่มาขึ้องบัร่ษัที่แรนด์คอร์ปอเรชุนัชุ่�อ "กองที่พัิ่บักสหรัฐฯ 
แลี่ะการต้อ่สู้ เพ่ิ่�อแบักแดด: บัที่เร่ย่นท่ี่�ได้เร่ย่นรู้ แลี่ะย่งัคงต้้องเร่ย่นรู้" 
ที่ำาให้เก่ดแรงกระตุ้้นในการพ่ิ่จำารณีาดงักลี่า่ว โดย่ต้ั �งข้ึ้อสงัเกต้วา่ความ
ขึ้ดัแย้่งหลี่าย่ป่แลี่ะหลี่าย่ระย่ะในอ่รัก "ให้ข้ึ้อมลูี่มากมาย่เก่�ย่วกบััว่ธ่์ุการ
ปรับัโฉมการต้อ่สู้ในเม่องในอนาคต้"

ราย่งานประจำำา พิ่.ศ. 2562 ท่ี่�ได้รับัการสนบััสนนุจำากกองที่พัิ่บัก
สหรัฐฯ ได้สรุปราย่การคำาแนะนำา รวมถิง้การเร่ย่กร้องให้นกัวางแผู้น
ที่างการที่หารแลี่ะผูู้้นำาที่ำาการศก้ษาต้อ่ไปเก่�ย่วกบัั "คำาถิามท่ี่�กว้างขึ้้ �น
เก่�ย่วกบััปฏ่บัตั้่การในเม่องแลี่ะมหานคร แต้เ่ข้ึ้าใจำวา่เน่�องจำากแต้ล่ี่ะ
เม่องเป็นหนว่ย่งานอ่สระ การศก้ษาจำง้ควรมุง่เน้นไปท่ี่�กรณ่ีเฉพิ่าะท่ี่�
กองที่พัิ่บักอาจำม่สว่นร่วมในการต้อ่สู้ในเม่องแลี่ะศตั้รูประเภูที่ใดท่ี่�นา่
จำะต้้องเผู้ชุ่ญ"

กลุ่มก้อนของความท้ี่าที่าย
นอกเหน่อจำากกลีุ่ม่มนษุย่ชุาต้ ่ท่ี่�ไมว่า่จำะอยู่ใ่นสลี่มัท่ี่�แผู้อ่อกเป็นบัร่เวณี
กว้างหร่อต้ก้ระฟ้ิาท่ี่�โฉบัเฉ่�ย่ว ส่�งใดท่ี่�กองที่พัิ่อาจำพิ่บัเจำอในมหานคร
ขึ้องโลี่ก ระบับัการคมนาคมท่ี่�ระดบััถินน เหน่อกวา่ระดบััถินน หร่อต้ำ�า
กวา่ระดบััถินนอาจำม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่หร่อที่ว่มท้ี่นจำนเก่นไป การปกครอง
แบับัเที่ศบัาลี่แลี่ะหนว่ย่งานราชุการอาจำมอบัเสถ่ิย่รภูาพิ่แลี่ะการ
สนบััสนนุ หร่อไมก็่การที่จุำร่ต้แลี่ะความโกลี่าหลี่ แนน่อนวา่สมาร์ที่โฟิน
แลี่ะอปุกรณ์ีดจ่่ำที่ลัี่หลี่าย่สบ่ัล้ี่านเคร่�องจำะที่ำาให้เก่ดเส่ย่งรบักวนที่าง
อ่เลี่ก็ที่รอน่กส์ปนเปกนัท่ี่�อาจำล้ี่นเคร่อขึ้า่ย่ แลี่ะรบักวนการส่�อสารแลี่ะ
การนำาที่างในสนามรบั

สำาหรับัศตั้รู "ภูมู่ประเที่ศในเม่องขึ้นาดใหญ่จำะเป็นส่�งท่ี่�สร้างความ
เที่า่เท่ี่ย่มกนัได้เป็นอย่า่งด่" นาย่อเลี่ก็ซ์ิ วอร์ด ผูู้้ชุว่ย่ผูู้้อำานวย่การศนูย์่ 
เบัรนท์ี่สโกวครอฟิท์ี่ด้านความมั�นคงระหวา่งประเที่ศ เข่ึ้ย่นไว้ในน่ต้ย่

สารเนิชนัิแนิลอิินิเทำอิเรสต์
ความเป็นจำร่งอนัโหดร้าย่ขึ้องสถิานท่ี่�น่ �

เร่ย่กร้องให้กองที่หารต้้องเต้ร่ย่มพิ่ร้อมสำาหรับั
พ่ิ่ �นท่ี่�รบัท่ี่�ม่ลี่กัษณีะเฉพิ่าะ นาย่วอร์ดเข่ึ้ย่น
วา่ นอกเหน่อจำากอาวธุ์ุนำ �าหนกัเบัาเพ่ิ่�อความ
คลี่อ่งต้วัท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นแล้ี่ว กองกำาลี่งัจำะต้้องม่
ระบับัการบัญัชุาการ ระบับัการควบัคมุแลี่ะ
การส่�อสารท่ี่�ย่ากต้อ่การสกดักั �น เซิน็เซิอร์แลี่ะ
กล้ี่องวงจำรป่ด รวมที่ั �งเคร่�องม่อการพ่ิ่มพ์ิ่สาม
ม่ต้แ่ลี่ะการสร้างภูาพิ่จำำาลี่อง ด้วย่มหานคร
จำำานวนมากท่ี่�ต้ั �งอยู่ใ่นเขึ้ต้ชุาย่ฝัั่�ง ข่ึ้ดความ
สามารถิแบับัสะเท่ี่นนำ �าสะเท่ี่นบักจำะม่ความ
สำาคญัต้อ่ความสำาเร็จำที่างที่หารเชุน่กนั

นาย่วอร์ดย่งัระบัใุนบัที่ความประจำำา 
พิ่.ศ. 2558 วา่ เป็นส่�งสำาคญัด้วย่เชุน่กนัท่ี่�
บัร่ษัที่แลี่ะผูู้้นำากองพิ่นัจำะได้รับัการฝ้ั่กอบัรม
ให้ "ต้ดัสน่ใจำในชุั�วพิ่ร่บัต้าในสถิานการณ์ีท่ี่�
คลี่มุเคร่อ" ในขึ้ณีะเด่ย่วกนัก็สร้างความสมดลุี่
ระหวา่งพิ่ลี่วตั้ภูมู่ภูาคแลี่ะวฒันธ์ุรรมขึ้องเม่อง

ในย่คุสารสนเที่ศ ชุยั่ชุนะในสนามรบั
ย่งัต้้องใชุ้กำาลี่งัรบัท่ี่�สามารถิเอาชุนะศตั้รู

ทัหารก่องทัพัฟิิลิปิปินส์นายหนึ�งเขี�าร่วมก่ารบุัก่โจมตเีมอ้งจำาลิองระหว่างก่ารฝึั่ก่คาราบัาร้ พ.ศ. 2562

ส.ที่. เดสท่ี่น่ เดมพ์ิ่ซ่ิ/นาว่กโย่ธ่์ุนสหรัฐฯ
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ในขึ้อบัเขึ้ต้กระบัวนการรับัรู้ได้ ต้ามราย่งานขึ้อง พิ่.อ. ที่อ็ดด์ ชุม่ดท์ี่ 
กองที่พัิ่บักสหรัฐฯ "เราต้้องสามารถิรวบัรวม ถิอดรหสั ประมวลี่ผู้ลี่ 
รวมถิง้เข้ึ้าใจำข้ึ้อมลูี่แลี่ะสารสนเที่ศจำำานวนมหาศาลี่ได้เร็วกวา่ศตั้รู" 
พิ่.อ. ชุม่ดท์ี่เข่ึ้ย่นในบัที่ความเด่อนเมษาย่น พิ่.ศ. 2563 ขึ้องสถิาบันั
สงครามสมยั่ใหมท่่ี่�เวสต์้พิ่อย่ท์ี่ "ข่ึ้ดความสามารถิน่ �ต้้องรวมเข้ึ้ากบััข่ึ้ด
ความสามารถิที่างเที่คโนโลี่ย่่ขึ้ั �นสงู เชุน่ การคำานวณีท่ี่�ใชุ้คลี่าวด์ หุน่
ย่นต์้ ปัญญาประดษ่ฐ์ แลี่ะความเป็นจำร่งเสม่อนหร่อความเป็นจำร่งเสร่ม 
แลี่ะความสามารถิในการส่�อสารความรู้ท่ี่�เราได้รับัจำากข้ึ้อมลูี่ที่ั �งภูาย่ใน
แลี่ะภูาย่นอกได้เร็วกวา่ศตั้รูขึ้องเรา"

ต้วัร้าย่ เชุน่ กลีุ่ม่ผูู้้ ก่อการร้าย่ กลีุ่ม่อาชุญากร แลี่ะขึ้บัวนการก่อ
ความไมส่งบัเป็น "ม่ต้ส่ำาคญัอ่กม่ต้่หน้�งในการที่ำาสงครามในเม่อง" ท่ี่�
เพ่ิ่�มเข้ึ้ามา พิ่ลี่.ที่. พิ่รากาชุ คาที่อชุ ผูู้้ เกษ่ย่ณีอาย่จุำากกองกำาลี่งัพ่ิ่เศษ
กองที่พัิ่บักอ่นเด่ย่ เข่ึ้ย่นไว้ในบัที่ความเด่อนพิ่ฤศจ่ำกาย่น พิ่.ศ. 2561 
ชุ่�อ "การต้อ่สู้ในเม่อง" ท่ี่�เผู้ย่แพิ่ร่บันเวบ็ัไซิต์้ขึ้องวารสารอิินิเดียนิดีเฟินิซ์ิ
รีวิว กองกำาลี่งัรูปแบับัเด่มจำะต้้องต้อ่สู้กบััศตั้รูรูปแบับัใหมท่่ี่�ม่อาวธุ์ุเป็น
ระเบัด่แสวงเคร่�อง แลี่ะสามารถิหลี่บัหลี่่กการจำบัักมุโดย่การปะปน
เข้ึ้าไปในประชุากรพิ่ลี่เร่อน

จำากการสะท้ี่อนให้เหน็ถิง้ความเชุ่�อมโย่งท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นเร่�อย่ ๆ ระหวา่ง
การแปรสภูาพิ่เป็นเม่องแลี่ะความมั�นคงปลี่อดภูยั่ พิ่ลี่.ที่. คาที่อชุ ต้ั �งข้ึ้อ
สงัเกต้วา่กองที่พัิ่ต้ั �งแต้ย่่โุรปไปจำนถิง้ต้ะวนัออกกลี่างแลี่ะอ่�น ๆ ได้สร้าง
สภูาพิ่แวดล้ี่อมการฝ้ั่กสงัเคราะห์ท่ี่�เลี่่ย่นแบับัอพิ่าร์ต้เมนต์้สงูเส่ย่ดฟ้ิา 
ร้านค้าแลี่ะต้ลี่าด โรงเร่ย่น แลี่ะอาคารสาธ์ุารณีะอ่�น ๆ ปฏ่บัตั้่การที่าง
ที่หารเหลี่า่น่ �บัางสว่นในภูมู่ประเที่ศท่ี่�เป็นเม่องหร่อปฏ่บัตั้่การที่างที่หาร
ในพ่ิ่ �นท่ี่�ส่�งปลี่กูสร้าง ส่�งอำานวย่ความสะดวกจำะสร้างด้วย่ระบับัสว่น
จำำาเพิ่าะท่ี่�ม่ลี่กัษณีะคล้ี่าย่กบััเลี่โก้ขึ้นาดใหญ่ แลี่ะสามารถิกำาหนดคา่
ใหมแ่ลี่ะปรับัแต้ง่อย่า่งรวดเร็ว

การวางแผู้นที่างที่หารท่ี่�ซิบััซ้ิอนย่่�งขึ้้ �นสำาหรับัความขึ้ดัแย้่งในเม่อง
ค่อบัที่บัาที่ขึ้องเม่องในฐานะ "ศนูย์่กลี่างขึ้องแรงโน้มถ่ิวง" ซิ้�งเป็นจำดุรวม
ที่างการเง่น การปกครอง อตุ้สาหกรรม การส่�อสาร แลี่ะการขึ้นสง่
ต้ามราย่งานเร่�อง "แนวค่ดสำาหรับัปฏ่บัตั้่การที่างที่หารในอนาคต้เก่�ย่ว
กบััภูมู่ประเที่ศท่ี่�เป็นเม่อง" ประจำำา พิ่.ศ. 2540 โดย่กองบัญัชุาการ
พิ่ฒันาการรบันาว่กโย่ธ่์ุนสหรัฐฯ กองที่พัิ่อาจำพิ่บัวา่ต้นเองดำาเน่นปฏ่บัตั้่
การรบั ที่ำาหน้าท่ี่�รักษาสนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะให้ความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม
ในลี่ะแวกใกล้ี่เค่ย่งท่ี่�แต้กต้า่งกนัไปพิ่ร้อมกนั ซิ้�งเป็นแนวค่ดที่างที่หารท่ี่�
เร่ย่กวา่ "สงครามสามบัลี่อ็ก"

เป็นเวลี่าเก่อบั 25 ป่หลี่งัจำากราย่งานดงักลี่า่ว การรับัรองความ
พิ่ร้อมสำาหรับัสงครามในเม่องย่งัคงเป็นเป้าหมาย่ท่ี่�บัรรลี่ไุด้ย่าก ห้อง
ปฏ่บัตั้่การการที่ำาสงครามนาว่กโย่ธ่์ุนสหรัฐฯ ใน พิ่.ศ. 2562 เร่�ม
ขึ้อข้ึ้อมลูี่จำากบัร่ษัที่กลี่าโหมแลี่ะสถิาบันัการศก้ษาเพ่ิ่�อการพิ่ฒันา
เที่คโนโลี่ย่่อาวธุ์ุแลี่ะระบับัอ่�น ๆ สำาหรับัชุดุการที่ดลี่องหลี่าย่ป่เพ่ิ่�อ
ขึ้ดัเกลี่าข่ึ้ดความสามารถิในการต้อ่สู้ในเม่อง ต้ามราย่งานขึ้องเวบ็ัไซิต์้ 
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สภูาพแวด่ล้อมในเม่องที่ี�มีการื่ต่อกรื่กันใน
การื่นำามาปฏิบิตัจิริื่ง
ในชุว่งปลี่าย่ พิ่.ศ. 2560 บัคุลี่ากรขึ้องกองที่พัิ่ออสเต้รเลี่่ย่ได้ร่วม
ม่อกบัันกัว่จำยั่ นกัว่ที่ย่าศาสต้ร์ แลี่ะนกัเที่คโนโลี่ย่่หลี่าย่สบ่ัคนจำาก

ออสเต้รเลี่่ย่ แคนาดา น่วซ่ิแลี่นด์ สหราชุอาณีาจำกัร แลี่ะสหรัฐอเมร่กา
เพ่ิ่�อเข้ึ้าร่วมในความท้ี่าที่าย่ย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ด้านสภูาพิ่แวดล้ี่อมในเม่องท่ี่�
ม่การต้อ่กรกนั การประลี่องความสามารถิ 10 วนัน่ �เป็นสว่นหน้�งขึ้อง
โครงการความร่วมม่อที่างเที่คน่คห้าประเที่ศ โดย่แสดงสถิานการณ์ี
สงครามในเม่องท่ี่�เก่ดขึ้้ �นในอาคารโรงพิ่ย่าบัาลี่ท่ี่�วา่งเปลี่า่ในแอดเ่ลี่ด 
ประเที่ศออสเต้รเลี่่ย่

ผูู้้ เข้ึ้าร่วมได้ที่ดสอบัเที่คโนโลี่ย่่ย่คุใหม ่เชุน่ เซิน็เซิอร์ต้รวจำจำบััอากาศ
แลี่ะเซิน็เซิอร์ภูาคพ่ิ่ �นด่นท่ี่�ผู้สานกบััระบับัเฝ้ั่าระวงัต้ามเส้นขึ้อบัแลี่ะ
เหน่อศ่รษะ เพ่ิ่�อระบัหุาย่านพิ่าหนะแลี่ะอาคารท่ี่�ครอบัครองโดย่ศตั้รู 
แลี่ะเพ่ิ่�อต้รวจำจำบััการเคลี่่�อนไหวภูาย่ในแลี่ะรอบัอาคาร

"จำดุมุง่หมาย่ขึ้องเราค่อการมอบัเที่คโนโลี่ย่่ท่ี่�เป็นประโย่ชุน์ซิ้�งให้
ข้ึ้อมลูี่ท่ี่�ม่ความสามารถิสงูแลี่ะที่นัเวลี่าแก่บัคุลี่ากรที่ั �งชุาย่หญ่งขึ้องเรา
ในแนวหน้า" ดร. จำสัต้่น ไฟิดอ็ค หวัหน้ากลีุ่ม่การว่เคราะห์ขึ้อบัเขึ้ต้ขึ้อง
มนษุย์่กบัักลีุ่ม่ว่ที่ย่าศาสต้ร์แลี่ะเที่คโนโลี่ย่่กลี่าโหม ซิ้�งเป็นสว่นหน้�งขึ้อง
กระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่ กลี่า่วในพิ่อ็ดคาสต์้ประจำำา พิ่.ศ. 2561 
เก่�ย่วกบััการฝ้ั่กดงักลี่า่ว "พิ่วกเขึ้าจำะต้้องมั�นใจำวา่ต้นเองรู้วา่ต้้องเผู้ชุ่ญ
หน้ากบััอะไรเม่�อเท้ี่าแต้ะถินนหร่อก้าวเท้ี่าเข้ึ้าห้องในสภูาพิ่แวดล้ี่อมใน
เม่องท่ี่�ม่การต้อ่กรกนั"

สองป่หลี่งัจำากการจำดังานครั �งแรก ความท้ี่าที่าย่ย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ด้าน
สภูาพิ่แวดล้ี่อมในเม่องท่ี่�ม่การต้อ่กรกนัประจำำาป่ได้ย้่าย่ไปย่งัน่วย่อร์ก 
ซิ้�งเป็นมหานครท่ี่�ม่ผูู้้อยู่อ่าศยั่ 8.5 ล้ี่านคนในฐานะมหานครขึ้นาด
ใหญ่ ว่ศวกรแลี่ะนกัว่ที่ย่าศาสต้ร์กวา่ 150 คนจำากประเที่ศสมาชุ่ก
ที่ั �งห้าเข้ึ้ามาอยู่ใ่นเม่องน่ �เป็นเวลี่าสองสปัดาห์เพ่ิ่�อดำาเน่นการที่ดสอบั
เที่คโนโลี่ย่่ใหม ่ๆ

แมนฮตั้ต้นัต้อนลี่า่งที่ำาหน้าท่ี่�เป็นสถิานท่ี่�ที่ดลี่องท่ี่�อก้ที่ก้ วุน่วาย่ 
แลี่ะเต้ม็ไปด้วย่ผูู้้คนสำาหรับัการต้อ่สู้ในเม่อง โดย่นำาเสนอ "หบุัเขึ้า
ในเม่องท่ี่�เก่ดจำากต้ก้ระฟ้ิา ที่างเดน่ในสถิาน่รถิไฟิใต้้ด่นท่ี่�ย่าว แคบั 
แลี่ะบัางครั �งก็ม่ดม่ด ดาดฟ้ิา แลี่ะพ่ิ่ �นท่ี่�ภูาย่ในท่ี่�เสม่อนถิำ �า" อ้างอ่ง
จำากบัที่ความเด่อนพิ่ฤศจ่ำกาย่น พิ่.ศ. 2562 เก่�ย่วกบััความท้ี่าที่าย่
ย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ด้านสภูาพิ่แวดล้ี่อมในเม่องท่ี่�ม่การต้อ่กรกนัท่ี่�เผู้ย่แพิ่ร่ใน
เวบ็ัไซิต์้ขึ้องกองที่พัิ่บักสหรัฐฯ

โครงการที่ั �ง 40 โครงการท่ี่�ผู้า่นการที่ดสอบัมุง่เน้นท่ี่�การว่เคราะห์ 
การป้องกนักำาลี่งัพิ่ลี่ การลี่าดต้ระเวนแลี่ะการเฝ้ั่าระวงั การบัญัชุาการ
แลี่ะการควบัคมุ รวมที่ั �งระบับัอากาศย่านไร้คนขึ้บัั ในการที่ดลี่องหน้�ง 
ว่ศวกรจำากออสเต้รเลี่่ย่แลี่ะสหรัฐฯ ได้ร่วมม่อกนัพิ่ฒันาแพิ่ลี่ต้ฟิอร์มหุน่
ย่นต์้ท่ี่�สามารถินำาที่างแลี่ะที่ำาแผู้นท่ี่�พ่ิ่ �นท่ี่�ได้ด้วย่ต้นเอง หร่อนำาที่างโดย่
การเคลี่่�อนไหวขึ้องม่อแลี่ะร่างกาย่ขึ้องที่หาร ความเป็นจำร่งเสร่มชุว่ย่ให้
มนษุย์่ผูู้้ปฏ่บัตั้่งานมองเหน็ส่�งท่ี่�หุน่ย่นต์้เหน็

"วตั้ถิปุระสงค์สงูสดุขึ้องความท้ี่าที่าย่ย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ด้านสภูาพิ่
แวดล้ี่อมในเม่องท่ี่�ม่การต้อ่กรกนัค่อ การได้มาซิ้�งข้ึ้อมลูี่เชุ่งลี่ก้เก่�ย่วกบัั
ลี่กัษณีะความท้ี่าที่าย่ในเม่องท่ี่�ด่ย่่�งขึ้้ �น แลี่ะเพ่ิ่�มความเข้ึ้าใจำขึ้องเรา
เก่�ย่วกบััข้ึ้อจำำากดัขึ้องเที่คโนโลี่ย่่ท่ี่�สนบััสนนุแนวคด่เชุ่งปฏ่บัตั้่การ" นาง
แมร่� เจำ. ม่ลี่เลี่อร์ รองผูู้้อำานวย่การใหญ่ฝ่ั่าย่ว่จำยั่แลี่ะว่ศวกรรมกลี่าโหม
สำาหรับัการว่จำยั่แลี่ะเที่คโนโลี่ย่่ กระที่รวงกลี่าโหมสหรัฐฯ กลี่า่วใน
บัที่ความประจำำา พิ่.ศ. 2562 "ท่ี่�สดุแล้ี่ว เราจำะใชุ้ข้ึ้อมลูี่น่ �เพ่ิ่�อสร้างข่ึ้ด
ความสามารถิท่ี่�เพ่ิ่�มโอกาสสำาเร็จำให้ภูารก่จำ พิ่ร้อมกบััลี่ดความเส่�ย่งท่ี่�ม่
ต้อ่กำาลี่งัที่หารขึ้องเราในปฏ่บัตั้่การในเม่อง" นางม่ลี่เลี่อร์กลี่า่ว  o



ภูาพิ่ประกอบัโดย่ ฟิอิรมั

ความไม่แน่้น้อน้
ยุุคแห่่ง

เจ้ำาหน้าท่ี่� ฟิอิรมั 

ภิมูภิิาคอินิิโดแปซิฟิิกมีจำำานิวนิผูู้้สูงอิายุเพิ่ิ�มขึ้้�นิอิย่างรวดเร็ว
ต้อิงเผู้ชิญิกับความท้้าท้ายด้านิการกำากับดแูลและความมั�นิคง
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ต้ราการเก่ดขึ้องประชุากรท่ี่�ลี่ดลี่งแลี่ะการดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่ท่ี่�ด่ขึ้้ �น
กำาลี่งัสร้างปรากฏการณ์ีผูู้้สงูวยั่ที่ั�วโลี่ก ท่ี่�กำาลี่งัสร้างความ
ต้ง้เคร่ย่ดให้โครงการสท่ี่ธ่์ุต้า่ง ๆ ชุะลี่อการเต้บ่ัโต้ที่างเศรษฐก่จำ 

แลี่ะก่อให้เก่ดคำาถิามด้านความมั�นคง ไมม่่ท่ี่�ใดจำะเก่ดสงัคมผูู้้สงูวยั่โดย่
เฉ่ย่บัพิ่ลี่นัมากไปกวา่ในอ่นโดแปซิฟ่่ิก ซิ้�งเป็นท่ี่�ต้ั �งขึ้องประเที่ศท่ี่�ม่ผูู้้สงูอายุ่
มากท่ี่�สดุในโลี่กเม่�อคด่เป็นอตั้ราร้อย่ลี่ะ นั�นค่อประเที่ศญ่�ปุ่ น ซิ้�งประชุากร
จำำานวนร้อย่ลี่ะ 28 ม่อาย่ ุ65 ป่ขึ้้ �นไป นั�นหมาย่ความวา่ ในประชุากรท่ี่�
ม่อาย่รุะหวา่ง 20 ถิง้ 64 ป่ที่กุคน จำะม่หน้�งคนท่ี่�ม่อาย่มุากกวา่ 65 ป่ 
หร่อม่ประมาณี 35.2 ล้ี่านคนท่ี่�ม่อาย่มุากกวา่ 65 ป่ในญ่�ปุ่ น

ผูู้้เชุ่�ย่วชุาญคาดการณ์ีวา่ ประชุากรวยั่ที่ำางานแลี่ะที่หารในภูมู่ภูาคน่ �
อาจำผู้ลี่าญงบัประมาณีขึ้องรัฐบัาลี่แลี่ะที่ำาให้กองที่พัิ่ต้้องหนัมาใชุ้เที่คโนโลี่ย่่
เพ่ิ่�อชุดเชุย่กำาลี่งัพิ่ลี่ท่ี่�ลี่ดลี่ง สาธ์ุารณีรัฐประชุาชุนจ่ำนเผู้ชุ่ญการลี่ดลี่งขึ้อง
ประชุากรอย่า่งม่นยั่สำาคญัท่ี่�ม่จำำานวนมากท่ี่�สดุในรอบัหลี่าย่ที่ศวรรษ โดย่
จ่ำนม่ประชุากรมากกวา่ 176 ล้ี่านคนท่ี่�ม่อาย่ ุ65 ป่ขึ้้ �นไปหร่อประมาณีร้อย่
ลี่ะ 12.6 ขึ้องประชุากรจ่ำน แต้จ่่ำนย่งัขึ้ย่าย่การเข้ึ้าถิง้ไปในที่ะเลี่จ่ำนใต้้ จำดั
กำาลี่งัที่างที่หารบันสนัดอนท่ี่�ประเที่ศเพ่ิ่�อนบ้ัานต้า่งอ้างสท่ี่ธ่์ุ� แลี่ะได้สร้าง
รันเวย์่แลี่ะส่�งปลี่กูสร้างอาวธุ์ุเพ่ิ่�อปกป้องสนัดอนเหลี่า่นั �น การกระที่ำาดงั
กลี่า่วโดย่ประเที่ศท่ี่�กำาลี่งัเผู้ชุ่ญการลี่ดลี่งขึ้องผู้ลี่ต่้ภูณัีฑ์มวลี่รวมในประเที่ศ
ในอนาคต้แลี่ะกองที่นุบัำาเหน็จำบัำานาญท่ี่�ล้ี่มลี่ะลี่าย่อาจำดขูึ้ดัแย้่งกนั

“ส่�งท่ี่�เราเหน็ค่อ หากม่ภูยั่คกุคามท่ี่�รับัรู้ได้สงูพิ่อสมควร แม้แต้ป่ระเที่ศ
ท่ี่�ประชุากรม่อาย่มุากขึ้้ �นก็เต้ม็ใจำท่ี่�จำะที่ำาในส่�งท่ี่�จำำาเป็นในการลี่งที่นุด้าน
กลี่าโหม” ดร. เจำนน่เฟิอร์ สคบูับัา ศาสต้ราจำารย์่ด้านการศก้ษานานาชุาต้่
ขึ้องสแต้นลี่ย์่่ เจำ. บัคัแมน ท่ี่�ว่ที่ย่าลี่ยั่โรดส์ในเมมฟ่ิส รัฐเที่นเนสซ่ิ แลี่ะนกั
ว่จำยั่ระดบััโลี่ก โครงการการเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างส่�งแวดล้ี่อมแลี่ะความมั�นคงท่ี่�
ศนูย์่ว่ลี่สนัในวอชุ่งต้นั ด่.ซ่ิ. กลี่า่ว

ดร. สคบูับัากลี่า่วกบัั ฟิอิรมั วา่ รูปแบับัประชุากรสงูวยั่ขึ้องอ่นโด
แปซิฟ่่ิก แม้วา่จำะม่คา่ใชุ้จำา่ย่สงู แต้ก็่ไมส่ามารถิย่บััย่ั �งการใชุ้จำา่ย่ด้าน
กลี่าโหม ในความเป็นจำร่ง ผูู้้นำาขึ้องภูมู่ภูาคดเูหม่อนม่แนวโน้มมากขึ้้ �นท่ี่�จำะ
ลี่งที่นุในการปกป้องที่รัพิ่ย่ากรแลี่ะดน่แดนขึ้องต้นเม่�อประชุากรสงูวยั่ขึ้้ �น 
“อ่นโดแปซิฟ่่ิกเป็นภูมู่ภูาคท่ี่�ม่ความต้ง้เคร่ย่ดจำากประเที่ศท่ี่�ม่อำานาจำการ
แขึ้ง่ขึ้นัมาก แม้วา่ประเที่ศเหลี่า่นั �นจำะประสบัภูาวะประชุากรสงูวยั่อย่า่ง
รุนแรงก็ต้าม ญ่�ปุ่ นเป็นประเที่ศท่ี่�ม่ประชุากรอาย่มุากท่ี่�สดุในโลี่กในแงข่ึ้อง
อาย่เุฉลี่่�ย่” ดร. สคบูับัากลี่า่ว

จ่ดสิ�นส่ดของร่�นบูมเมอร์ 
ใน พิ่.ศ 2562 โลี่กม่ประชุากร 703 ล้ี่านคนท่ี่�ม่อาย่มุากกวา่ 65 ป่ ต้าม
ราย่งานในเด่อนต้ลุี่าคม พิ่.ศ. 2562 โดย่สำานกังานก่จำการเศรษฐก่จำแลี่ะ
สงัคมแหง่สหประชุาชุาต้ ่เอเชุ่ย่ต้ะวนัออกแลี่ะเอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้เป็น
ท่ี่�ม่ประชุากรในกลีุ่ม่อาย่นุั �นอาศยั่อยู่ม่ากท่ี่�สดุในโลี่ก นั�นค่อ 261 ล้ี่านคน 
รองลี่งมาค่อย่โุรปแลี่ะอเมร่กาเหน่อ

ในสว่นดงักลี่า่วขึ้องเอเชุ่ย่ ซิ้�งประกอบัไปด้วย่ประเที่ศท่ี่�ม่ประชุากรมาก
ท่ี่�สดุในโลี่กอย่า่งจ่ำน จำะม่จำำานวนประชุากรในวยั่อาวโุสขึ้องต้นเพ่ิ่�มขึ้้ �นเป็น 
573 ล้ี่านคนภูาย่ใน พิ่.ศ. 2593 ราย่งานขึ้ององค์การสหประชุาชุาต้ร่ะบั ุ
การเพ่ิ่�มขึ้้ �นน่ �จำะสอดคล้ี่องกบััการลี่ดลี่งขึ้องประชุากรท่ี่�มากท่ี่�สดุขึ้องจ่ำนใน
รอบัหลี่าย่ที่ศวรรษ ซิ้�งจำะเป็นฉากหน้าขึ้องความท้ี่าที่าย่หลี่าย่ประการท่ี่�
รุนแรงขึ้้ �นอย่า่งรวดเร็ว

•	 แรื่งงานที่ี�หด่ตวัลง:	นกัว่จำยั่ขึ้องรัฐบัาลี่ท่ี่�สถิาบันัสงัคมศาสต้ร์แหง่
ประเที่ศจ่ำนคาดการณ์ีวา่ประชุากรขึ้องประเที่ศจำะม่จำำานวนสงูสดุ
มากกวา่ 1.4 พิ่นัล้ี่านคนใน พิ่.ศ. 2572 แลี่ะจำากนั �นจำะประสบักบัั
การลี่ดลี่งโดย่ “ไมอ่าจำหย่ดุได้” ซิ้�งอาจำที่ำาให้ประชุากรลี่ดลี่งเหลี่อ่ 1.36 
พิ่นัล้ี่านคนภูาย่ใน พิ่.ศ. 2593 ซิ้�งจำะที่ำาให้แรงงานลี่ดลี่งมากถิง้ 200 
ล้ี่านคน “ในมมุมองที่างที่ฤษฎ่ การลี่ดลี่งขึ้องประชุากรในระย่ะย่าว 
โดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งเม่�อม่ประชุากรสงูวยั่อย่า่งต้อ่เน่�อง จำะที่ำาให้เก่ด
ผู้ลี่กระที่บัที่างสงัคมแลี่ะเศรษฐก่จำท่ี่�ไมพ่ิ่ง้ประสงค์อย่า่งมาก” สถิาบันั
สงัคมศาสต้ร์แหง่ประเที่ศจ่ำนระบัใุนราย่งานประจำำา พิ่.ศ. 2562 คาด
วา่อ่นเด่ย่จำะแซิงหน้าจ่ำนในฐานะประเที่ศท่ี่�ม่ประชุากรมากท่ี่�สดุในโลี่ก
เม่�อการหดต้วัขึ้องจ่ำนเร่�มขึ้้ �น 

•	 บำาเหน็จบำานาญที่ี�หายไป:	ราย่งานเด่อนเมษาย่น พิ่.ศ. 2562 โดย่
สถิาบันัว่จำยั่เด่ย่วกนัน่ �ระบัวุา่กองที่นุบัำาเหน็จำบัำานาญขึ้องจ่ำนจำะหมด
ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2578 บัำาเหน็จำบัำานาญกำาลี่งักดดนังบัประมาณีขึ้อง
รัฐบัาลี่อยู่แ่ล้ี่วในขึ้ณีะน่ � การจำา่ย่บัำาเหน็จำบัำานาญม่มลูี่คา่ถิง้ 6.4 แสน
ล้ี่านหย่วน (ประมาณี 3 ล้ี่านล้ี่านบัาที่) ใน พิ่.ศ. 2559 ซิ้�งเพ่ิ่�มขึ้้ �นร้อย่
ลี่ะ 140 จำากห้าป่ก่อนหน้าน่ � นกัว่เคราะห์เสนอแนะวา่ต้วัเลี่ขึ้น่ �อาจำ
เพ่ิ่�มขึ้้ �นสงูถิง้ 60 ล้ี่านล้ี่านหย่วน (ประมาณี 285 ล้ี่านล้ี่านบัาที่) ต้อ่
ป่ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2593 ซิ้�งคด่เป็นจำำานวนมากกวา่ร้อย่ลี่ะ 20 ขึ้องการ
ใชุ้จำา่ย่ขึ้องรัฐบัาลี่ที่ั �งหมด ต้ามราย่งานเด่อนกนัย่าย่น พิ่.ศ. 2562 ใน
น่ต้ย่สารเดอิะเนิชนัิแนิลอิินิเทำอิเรสต์ ความต้ง้เคร่ย่ดด้านงบัประมาณี
น่ �จำะเก่ดขึ้้ �น แม้วา่จ่ำนจำะมุง่มั�นจำำากดัการจำา่ย่บัำาเหน็จำบัำานาญแลี่ะการ
ดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่แล้ี่วก็ต้าม พิ่ลี่เร่อนจ่ำนประมาณี 900 ล้ี่านคน คด่เป็น
เก่อบัสองในสามขึ้องประชุากรที่ั �งหมด ม่ชุ่ว่ต้อยู่โ่ดย่ม่เคร่อขึ้า่ย่ความ
ปลี่อดภูยั่ที่างสงัคมเพ่ิ่ย่งเลี่ก็น้อย่ 

•	 วี�แววความไม่สงบ:	ความไมม่่เสถ่ิย่รภูาพิ่ที่างการเง่นขึ้องระบับั

อั

ผู้้�อย่้อาศัยในชุิมชินผู้้�ส้งอายุทัี�ชิานเมอ้งปัก่ก่ิ�งเขี�าร่วมชัิ�นเรียนเต�น 
เอเอฟิพ่ิ่/เก็ต้ต่้ �อ่มเมจำ



18 IPD FORUMFORUM

บัำาเหน็จำบัำานาญกำาลี่งัสร้างความกงัวลี่ให้กบััประชุาชุน ต้ามราย่งาน
ขึ้องวอย่ซ์ิออฟิอเมร่กาในเด่อนเมษาย่น พิ่.ศ. 2562 ในเวบ็ัไซิต์้
ไมโครบัลี่อ็กเวย่่ป๋อ พิ่นกังานด้านเที่คโนโลี่ย่่หนุม่ชุาวจ่ำนคนหน้�งบัน่
วา่ เวลี่าที่ำางานท่ี่�ย่าวนานขึ้องเขึ้าไมไ่ด้รับัประกนัวา่เขึ้าจำะได้รับัเช็ุค
ต้อนเกษ่ย่ณี “เป้าหมาย่ขึ้องการสง่เสร่มให้เราที่ำางานต้ามกำาหนด
เวลี่าแบับั 996 (9:00 น. ถิง้ 21:00 น. 6 วนัต้อ่สปัดาห์) ก็เพ่ิ่�อให้
เราที่ำางานอย่า่งเอาเป็นเอาต้าย่ก่อนท่ี่�จำะเกษ่ย่ณี แลี่ะจำะได้ชุว่ย่แก้ไขึ้
ปัญหาระบับับัำานาญขึ้องประเที่ศท่ี่�ม่เง่นไมพ่ิ่อได้อย่า่งสมบัรูณ์ีแบับั 
เชุน่นั �นหร่อ” หนุม่ชุาวจ่ำนเข่ึ้ย่น ที่หารผู้า่นศก้หลี่าย่คนก็ออกมาแสดง
ความคด่เหน็เชุน่กนั กองที่พัิ่จ่ำนได้เร่�มโครงการเพ่ิ่�อเพ่ิ่�มประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่
บัคุลี่ากรแลี่ะปรับัปรุงเที่คโนโลี่ย่่ แลี่ะที่หารท่ี่�ปลี่ดประจำำาการหลี่งั
จำากส่ �นสงครามจำำานวนมากได้ออกมาประท้ี่วงเก่�ย่วกบััการไร้งานที่ำา 
การดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่ แลี่ะสวสัดก่ารอ่�น ๆ ต้ามท้ี่องถินนในชุว่งสองสามป่
ท่ี่�ผู้า่นมา พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนใชุ้มาต้รการท่ี่�เข้ึ้มงวดเพ่ิ่�อกำาจำดัการ
คดัค้านเหลี่า่นั �น ในเด่อนเมษาย่น พิ่.ศ. 2562 ศาลี่จ่ำนพ่ิ่พิ่ากษา
จำำาคกุประชุาชุนจำำานวน 47 คนสงูสดุหกป่จำากการม่สว่นร่วมในการ
ประท้ี่วงใน พิ่.ศ. 2561 ซิ้�งม่อด่ต้ที่หารจำำานวนนบััร้อย่นาย่เก่�ย่วข้ึ้อง
ด้วย่ ต้ามราย่งานขึ้องดแ่อสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

ความทะเยอทะยานปะทะความจริง 
ดงัท่ี่�เหน็ได้แต้ไ่กลี่ โครงสร้างพ่ิ่ �นฐานขึ้นาดใหญ่แลี่ะโครงการการใชุ้จำา่ย่
ที่างที่หารขึ้องจ่ำนแสดงให้เหน็ถิง้การวางหลี่มุพิ่รางขึ้องอำานาจำท่ี่�เพ่ิ่�มสงู
ขึ้้ �น จ่ำนได้ย่ำ �าถิง้อำานาจำขึ้องต้นเหน่อพ่ิ่ �นท่ี่�ชุาย่ขึ้อบัภูาย่ในประเที่ศ แลี่ะ
เพ่ิ่�มความกดดนัที่างที่หารต้อ่ประเที่ศเพ่ิ่�อนบ้ัาน เชุน่ จ่ำนก่อการปะที่ะท่ี่�
ชุาย่แดนกบััอ่นเด่ย่ จำดักำาลี่งัที่างที่หารบันสนัดอนในที่ะเลี่จ่ำนใต้้ ปราบั

ปรามเสร่ภูาพิ่ในการพิ่ดูในฮอ่งกง แลี่ะกดดนัไต้้หวนัในระหวา่งการเลี่อ่ก
ต้ั �งประธ์ุานาธ่์ุบัด่ ในขึ้ณีะเด่ย่วกนั จ่ำนก็กำาลี่งัลี่งที่นุหลี่าย่พิ่นัล้ี่านดอลี่ลี่าร์
ในเที่คโนโลี่ย่่ใหม ่ๆ แลี่ะได้เร่�มต้้นแผู้นการโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานมลูี่คา่ 1 
ล้ี่านล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 31 ล้ี่านล้ี่านบัาที่) ท่ี่�รู้จำกักนัในนาม
หน้�งแถิบัหน้�งเส้นที่าง เพ่ิ่�อเชุ่�อมโย่งจ่ำนกบััสว่นอ่�น ๆ ขึ้องโลี่กผู้า่นโครงการ
ที่างรถิไฟิ สนามบัน่ ที่า่เร่อ แลี่ะที่างหลี่วง

ปัจำจำยั่ที่กุอย่า่งรวมกนัน่ �ที่ำาให้ม่นกัประชุากรศาสต้ร์แลี่ะนกั
สงัคมศาสต้ร์ต้ั �งคำาถิามวา่จ่ำนจำะสามารถิดำาเน่นการใชุ้จำา่ย่ต้อ่ไปได้อย่า่งไร 
เม่�อประชุากรแลี่ะการเต้บ่ัโต้ที่างเศรษฐก่จำกำาลี่งัจำะลี่ดลี่ง นกัว่ชุาการราย่
หน้�งกลี่า่ววา่คำาต้อบันั �นงา่ย่ดาย่มาก นั�นค่อดำาเน่นการต้อ่ไปไมไ่ด้

“การคาดการณ์ีถิง้อำานาจำขึ้องจ่ำนในอนาคต้ล้ี่วนขึ้้ �นอยู่ก่บััการเต้บ่ัโต้
ที่างเศรษฐก่จำท่ี่�ที่ว่คณูีต้อ่หวัอย่า่งรวดเร็วด้วย่ประชุากรจำำานวนมหาศาลี่
ถิง้ 1.4 พิ่นัล้ี่านคน” นาย่ซิลัี่วาที่อร์ บัาบัอนส์ ผูู้้ชุว่ย่นกัว่ชุาการแหง่
ศนูย์่การศก้ษาอ่สระในซิด่น่ย์่ ออสเต้รเลี่่ย่ แลี่ะรองศาสต้ราจำารย์่ประจำำา
มหาว่ที่ย่าลี่ยั่ซิด่น่ย์่กลี่า่ว “ต้อนน่ �เม่�อการเต้บ่ัโต้ที่างเศรษฐก่จำหย่ดุชุะงกั
ลี่ง” แลี่ะจำำานวนประชุากรคาดวา่จำะลี่ดลี่ง “การคาดการณ์ีเหลี่า่นั �นต้้อง
ได้รับัการที่บัที่วนอ่กครั �ง” นาย่บัาบัอนส์กลี่า่วกบัั ฟิอิรมั “จ่ำนจำะไมก่ลี่าย่
เป็นมหาอำานาจำระดบััโลี่ก ดงัเชุน่ท่ี่�รัสเซ่ิย่เคย่เป็นมาก่อน จ่ำนจำะกลี่าย่
เป็น “เพ่ิ่ย่งประเที่ศราย่ได้ปานกลี่างอ่กประเที่ศหน้�งท่ี่�ชุะลี่อต้วับันเส้น
ที่างการเต้บ่ัโต้” นาย่บัาบัอนส์กลี่า่ว

ในบัที่ความเด่อนกรกฎาคม พิ่.ศ. 2563 สำาหรับัน่ต้ย่สารฟิอิเรนิโพิ่
ลิซีิ นาย่บัาบัอนส์ได้แสดงภูาพิ่ท่ี่�ชุดัเจำนเก่�ย่วกบััการคำานวณีที่างการเง่นท่ี่�
กำาลี่งัจำะเก่ดขึ้้ �น ข้ึ้อมลูี่ต้วัเลี่ขึ้ขึ้องรัฐบัาลี่ระบัวุา่ การเต้บ่ัโต้ที่างเศรษฐก่จำ
ขึ้องจ่ำนได้ชุะลี่อต้วัลี่งจำากอตั้ราเลี่ขึ้สองหลี่กัในชุว่งต้้นที่ศวรรษ 2000 
(พิ่.ศ. 2543 - 2552) เป็นร้อย่ลี่ะ 6.1 ใน พิ่.ศ. 2562 ต้ั �งแต้ชุ่ว่งก่อน

อััตราส่่วนท่่ี่เพ่่ิ่มข้ึ้�น
ในหลายประเทศ อััตราส่่วนขอังผู้้�ส้่งอัายุต่อัวัยทำางานจะเพ่่ิ่มข้�นเกืือับส่อังเท่าในช่่วง 40 ปีข�างหน�า
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การระบัาดขึ้องไวรัสโคโรนา ความเป็นจำร่งนา่จำะแย่ก่วา่นั �น ดงัท่ี่�: สถิาบันั
บัรูกก่งส์ราย่งานวา่ ในอด่ต้จ่ำนประเม่นการเต้บ่ัโต้ขึ้องผู้ลี่ต่้ภูณัีฑ์มวลี่รวม
ในประเที่ศไว้สงูเก่นไปประมาณีร้อย่ลี่ะ 1.7 จำดุในแต้ล่ี่ะป่

ราย่ได้จำากภูาษ่ขึ้องประเที่ศเต้บ่ัโต้เพ่ิ่ย่งร้อย่ลี่ะ 3.8 ใน พิ่.ศ. 
2562 เม่�อเท่ี่ย่บักบััร้อย่ลี่ะ 6.2 ใน พิ่.ศ. 2561 แลี่ะร้อย่ลี่ะ 7.4 
ใน พิ่.ศ. 2560 นาย่บัาบัอนส์เข่ึ้ย่น อย่า่งไรก็ต้าม การใชุ้จำา่ย่ขึ้องจ่ำน
เต้บ่ัโต้ขึ้้ �นร้อย่ลี่ะ 8.1 ใน พิ่.ศ. 2562 “ต้ลี่อดที่ั �งที่ศวรรษ 2010 (พิ่.ศ. 
2553 - 2562) จ่ำนใชุ้จำา่ย่โดย่ไมค่ำานง้ถิง้อนาคต้ อ่กที่ั �งมั�นใจำวา่ใน
อนาคต้จำะม่การเต้บ่ัโต้ที่างเศรษฐก่จำมากพิ่อท่ี่�จำะชุดเชุย่การใชุ้จำา่ย่ท่ี่�
มากเก่นไปในปัจำจำบุันัอยู่เ่สมอ โดย่ม่เง่นเหลี่่อใชุ้อ่กเลี่ก็น้อย่เพ่ิ่�อมา
หลี่อ่เลี่่ �ย่งวฏัจำกัรแหง่การที่จุำร่ต้” นาย่บัาบัอนส์กลี่า่วกบัั ฟิอิรมั “ต้อนน่ �
เม่�อการจำดัเก็บัเง่นภูาษ่เก่ดสะดดุ จ่ำนจำง้ต้้องเผู้ชุ่ญกบััข้ึ้อจำำากดัด้านงบั
ประมาณีท่ี่�รุนแรงย่่�งขึ้้ �น กำาหนดการขึ้องหลี่าย่โครงการท่ี่�ลี่า่ชุ้า เร่อรบั
ท่ี่�ถิกูย่กเลี่ก่ แลี่ะความต้้องการให้หุ้นสว่นนานาชุาต้จ่ำา่ย่คา่ใชุ้จำา่ย่การ
พิ่ฒันาโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานท่ี่�จ่ำนสนบััสนนุในจำำานวนมากขึ้้ �น ข้ึ้อเที่จ็ำจำร่ง
ท่ี่�วา่จ่ำนต้้องใชุ้เง่นซ่ิ �อม่ต้ร แลี่ะต้อนน่ �จ่ำนที่ำาเชุน่นั �นไมไ่ด้อ่กต้อ่ไปแล้ี่ว 
ที่ำาให้ม่ต้รเหลี่า่นั �นกำาลี่งัที่อดท่ี่ �งจ่ำนไป”

ภาวะแทรกซ้�อนของโควิด-19 
การระบัาดใหญ่ขึ้องโคว่ด-19 ที่ำาให้โครงการโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานท่ี่�เป็น
เอกลี่กัษณ์ีขึ้องจ่ำนบัางโครงการต้้องชุะลี่อต้วัลี่ง รวมถิง้ระเบ่ัย่งเศรษฐก่จำ
ระหวา่งจ่ำนกบััปาก่สถิาน เขึ้ต้เศรษฐก่จำพ่ิ่เศษพิ่ระส่หนขุึ้องกมัพิ่ชูุา แลี่ะ
โรงไฟิฟ้ิาเปย์่ราในต้อนใต้้ขึ้องบังักลี่าเที่ศ ต้ามการว่เคราะห์ในเด่อน
สง่หาคม พิ่.ศ. 2563 ท่ี่�ต่้พ่ิ่มพ์ิ่โดย่ไฟิแนินิเชียลเอ็ิกซ์ิเพิ่รส หนงัส่อพ่ิ่มพ์ิ่
ภูาษาองักฤษในอ่นเด่ย่

“แม้ในชุว่งก่อนท่ี่�โคว่ด-19 จำะที่ำาลี่าย่หว่งโซิอ่ปุที่านแลี่ะที่ำาให้เก่ด
การห้ามการเด่นที่างกบััแรงงานจ่ำน โครงการหน้�งแถิบัหน้�งเส้นที่างขึ้อง
จ่ำนหลี่าย่โครงการโดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งในแอฟิร่กาก็กำาลี่งัอยู่ภู่าย่ใต้้การ
ต้รวจำสอบัอย่า่งลี่ะเอ่ย่ด ประเที่ศในที่ว่ปแอฟิร่กาได้เร่ย่กร้องเง่นชุว่ย่
เหลี่่อจำำานวน 1 แสนล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 3.1 ล้ี่านล้ี่านบัาที่) 
แลี่ะการบัรรเที่าหน่ �สน่ เพ่ิ่�อชุว่ย่ให้ประเที่ศเหลี่า่นั �นรับัม่อกบััผู้ลี่กระที่บั
ท่ี่�รุนแรงจำากการระบัาดใหญ่ครั �งน่ �ได้” นาย่ไซิด์ อาลี่่ นกัว่เคราะห์ก่จำการ
ระดบััโลี่ก เข่ึ้ย่น

โครงการโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานจำะกลี่บััมาดำาเน่นต้อ่อย่า่งแนน่อนเม่�อม่
การย่กเลี่ก่การป่ดเม่อง อย่า่งไรก็ต้าม เศรษฐก่จำจ่ำนท่ี่�ม่การหดต้วัแลี่ะ
ชุะลี่อต้วัลี่งจำากการเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างประชุากรม่แนวโน้มท่ี่�จำะที่ำาให้
รัฐบัาลี่จ่ำน “ให้ความสำาคญักบััการบัรรเที่าผู้ลี่กระที่บัที่างการเง่นจำาก
ไวรัสแลี่ะการแก้ไขึ้สงครามการค้ากบััสหรัฐอเมร่กา มากกวา่การเป่ดต้วั
โครงการโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานใหมใ่นต้า่งประเที่ศ” ในขึ้ณีะท่ี่�โครงการหน้�ง
แถิบัหน้�งเส้นที่างอาจำไมพ่ิ่กัการดำาเน่นงาน “แต้โ่ครงการเหลี่า่นั �นจำะได้
รับัความเด่อดร้อนจำากความลี่า่ชุ้าอย่า่งแนน่อน” นาย่อาลี่่เข่ึ้ย่น

มรดกของลูี่กคนเด่ยว 
แม้วา่อตั้ราการเก่ดในจ่ำนจำะเร่�มลี่ดลี่งก่อนท่ี่�จำะม่การใชุ้นโย่บัาย่ลี่กูคน
เด่ย่วท่ี่�ฉาวโฉ่แล้ี่วก็ต้าม แต้โ่ครงการควบัคมุประชุากรขึ้องรัฐบัาลี่ก็
ย่บััย่ั �งการเต้่บัโต้ขึ้องจ่ำนอย่า่งชุดัเจำน นโย่บัาย่น่ �เร่�มใชุ้ใน พิ่.ศ. 2522 
แลี่ะย่งัไมส่่ �นสดุอย่า่งเป็นที่างการจำนกระที่ั�ง พิ่.ศ. 2558 เพ่ิ่�อบังัคบัั

ให้ม่การปฏ่บัตั้ต่้าม ฝ่ั่าย่ปกครองประจำำามณีฑลี่จำง้กำาหนดให้ใชุ้การคมุ
กำาเน่ด การที่ำาแท้ี่ง แลี่ะการที่ำาหมนัต้ามข้ึ้อบังัคบัั

ด้วย่ประชุากรท่ี่�สงูวยั่ขึ้้ �นขึ้องจ่ำนแลี่ะการเต้บ่ัโต้ขึ้องเศรษฐก่จำท่ี่�
ชุะลี่อต้วั ประเที่ศเพ่ิ่�อนบ้ัานในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกกำาลี่งัจำบััต้าดวูา่ 
พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนจำะที่ำาอย่า่งไรเพ่ิ่�อดำาเน่นภูารก่จำแสวงหาสถิานะ
มหาอำานาจำต้อ่ไปในขึ้ณีะท่ี่�สถ่ิต้ป่ระชุากรกำาลี่งัสวนที่าง “ความอหงัการ
แลี่ะความไร้ความสามารถิขึ้องรัฐบัาลี่เผู้ดจ็ำการน่ � ได้สง่ผู้ลี่ให้เก่ดการ
แย่กจ่ำนออกจำากประชุาคมนานาชุาต้ท่่ี่�ได้รับัการเคารพิ่มากกวา่ส่�งท่ี่�
พิ่นัธ์ุม่ต้รต้ะวนัต้กที่ำา” นาย่รอส บับััแบัจำ นกัว่ชุาการอาวโุสผูู้้พิ่ำานกั
ชุั�วคราวจำากศนูย์่การประเม่นย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์แลี่ะงบัประมาณีในวอชุ่งต้นั 
ด่.ซ่ิ. แลี่ะประธ์ุานกรรมการขึ้องสเต้รท่ี่จ่ำกฟิอรัมในแคนเบัอร์รา ประเที่ศ
ออสเต้รเลี่ย่่ เข่ึ้ย่น ในบัที่ความเด่อนสง่หาคม พิ่.ศ. 2563 ขึ้องหนงัสอ่
พ่ิ่มพ์ิ่ดิอิอิสเตรเลียนิ นาย่บับััแบัจำกลี่า่วเสร่มวา่ประเที่ศจ่ำน “พิ่บัวา่ต้นเอง
ม่ม่ต้รต้า่งชุาต้ไ่มก่่�ประเที่ศ ไมม่่พิ่นัธ์ุม่ต้รท่ี่�ไว้ใจำได้ แลี่ะม่กลีุ่ม่ประเที่ศอ่น
โดแปซิฟ่่ิกท่ี่�ร่วมม่ออย่า่งใกล้ี่ชุ่ดเพ่ิ่�อขึ้ดัขึ้วางความที่ะเย่อที่ะย่านขึ้องต้น”

ความจำำาเป็นในการเฝ้ั่าจำบััต้าดปูระเที่ศนกัขึ้ย่าย่การเต้บ่ัโต้อย่า่งจ่ำน
จำะไมล่ี่ดลี่ะเพ่ิ่ย่งเพิ่ราะประชุากรจ่ำนสงูวยั่ขึ้้ �น ดร. สคบูับัาชุ่ �ให้เหน็วา่
จำำานวนประชุากรในวยั่ที่ำางานท่ี่�สำาคญั นั�นค่อชุว่งอาย่ ุ20 ถิง้ 64 ป่ มา
ถิง้จำำานวนสงูสดุแล้ี่วในจ่ำน เย่อรมน่ ญ่�ปุ่ น รัสเซ่ิย่ เกาหลี่่ใต้้ แลี่ะสหรัฐฯ 
“น่�เป็นสถิานการณ์ีสำาคญับัางสว่นจำากมมุมองด้านความมั�นคงขึ้อง
ชุาต้่ แลี่ะประเที่ศเหลี่า่น่ �กำาลี่งัผู้า่นการเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างสถ่ิต้่ประชุากรท่ี่�
คล้ี่าย่คลี่ง้กนั ดงันั �น เราจำำาเป็นต้้องระมดัระวงัท่ี่�จำะไมท่ี่ก้ที่กัวา่ประเที่ศ
เหลี่า่น่ �จำะไมม่่เป้าหมาย่ในการแสดงอำานาจำหร่อรักษาความมั�นคงขึ้อง
ชุาย่แดนในที่นัท่ี่ เพ่ิ่ย่งเพิ่ราะม่ประชุากรท่ี่�สงูวยั่ขึ้้ �น เราแคไ่มค่่ดวา่
ประเดน็เหลี่า่น่ �จำะหาย่ไปในต้อนน่ �”

เว่ย่ดนามเป็นต้วัอย่า่งท่ี่�เหน็ได้ชุดัในกรณ่ีน่ � ประชุากรขึ้องประเที่ศ
ในเอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้คาดวา่จำะม่จำำานวนสงูสดุถิง้ 107.2 ล้ี่าน
คน ใน พิ่.ศ. 2587 ซิ้�งเร็วกวา่ท่ี่�องค์การสหประชุาชุาต้ค่าดการณ์ีไว้
ใน พิ่.ศ. 2562 ถิง้หน้�งที่ศวรรษ ต้ามข้ึ้อมลูี่จำากการศก้ษาว่จำยั่ในเด่อน
กรกฎาคม พิ่.ศ. 2563 ท่ี่�ต่้พ่ิ่มพ์ิ่ในวารสารการแพิ่ที่ย์่เดอิะแลนิเซ็ิทำ 
อย่า่งไรก็ต้าม เว่ย่ดนามย่งัคงใชุ้จำา่ย่ในด้านกลี่าโหมมากขึ้้ �น โดย่สว่น
หน้�งเป็นผู้ลี่มาจำากการบักุรุกขึ้องจ่ำนในเขึ้ต้เศรษฐก่จำพ่ิ่เศษเว่ย่ดนาม 
การสำารวจำนำ �ามนัขึ้องจ่ำนในนา่นนำ �าขึ้องประเที่ศ แลี่ะการจำดักำาลี่งัที่าง
ที่หารในหมูเ่กาะในที่ะเลี่จ่ำนใต้้

รัฐบัาลี่เว่ย่ดนามชุ่ �ให้เหน็วา่การใชุ้จำา่ย่ด้านกลี่าโหมขึ้องเว่ย่ดนาม
จำะเพ่ิ่�มขึ้้ �นจำาก 5.5 พิ่นัล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 1.7 แสนล้ี่าน
บัาที่) ใน พิ่.ศ. 2563 เป็น 7.9 พิ่นัล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 
2.46 แสนล้ี่านบัาที่) ใน พิ่.ศ. 2567 ที่ำาให้เว่ย่ดนามสามารถิซ่ิ �อเคร่�อง
บัน่ขึ้บััไลี่แ่ลี่ะอากาศย่านอเนกประสงค์ รถิหุ้มเกราะ เร่อ อากาศย่าน
ลี่าดต้ระเวนที่างที่ะเลี่ แลี่ะอปุกรณ์ีเฝ้ั่าระวงั

เม่�อการใชุ้จำา่ย่ในด้านกลี่าโหมขึ้องภูมู่ภูาคน่ �สงูขึ้้ �น อนาคต้ขึ้อง
รัฐบัาลี่เผู้ดจ็ำการจ่ำนก็ย่งัคงเป็นคำาถิาม พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน “อาจำผู้า่น
มาได้แบับัที่ลุี่กัที่เุลี่ อาจำปฏ่รูป หร่ออาจำล้ี่มเหลี่ว” นาย่บับััแบัจำเข่ึ้ย่น 
อย่า่งไรก็ต้าม ความเป็นไปได้ท่ี่�ส่�ที่ำาให้พิ่นัธ์ุม่ต้รอ่นโดแปซิฟ่่ิกแลี่ะหุ้น
สว่นย่งัคงต้้องต่้�นต้วัอยู่ ่“ย่งัม่ความเส่�ย่งอ่กข้ึ้อ นั�นค่อการท่ี่�ผูู้้นำาอาจำหนั
หน้าไปพิ่้�งว่ธ่์ุการเส่�ย่งโชุคในระดบัันานาชุาต้่เพ่ิ่�อสร้างความไขึ้ว้เขึ้วต้อ่
สาธ์ุารณีะแลี่ะเสร่มสร้างความมั�นคงขึ้องรัฐบัาลี่เผู้ดจ็ำการ”  o
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ช่ิองว่างทัางเพศในจนีเช้ิ�อมโยงก่บััก่ารค�ามนุษย์แลิะก่ารล่ิวงลิะเมดิ

ในภู้มภิูาคอนิโดแปซิ้ฟิิก่
สตรี ทัี�ส้ญหาย

ช่ิ
องวา่งที่างเพิ่ศขึ้นาดใหญ่ในประเที่ศท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุในโลี่กก่อ
ให้เก่ดความกงัวลี่ด้านความปลี่อดภูยั่ที่ั�วที่ั �งภูมู่ภูาคอ่นโด
แปซิฟ่่ิก เน่�องจำากบัรรดาผูู้้ชุาย่ท่ี่�ส่ �นหวงัใชุ้มาต้รการรุนแรง
เพ่ิ่�อหาเจ้ำาสาวมาส่บัสกลุี่ขึ้องต้น บัรรดาผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญระบัวุา่ 

ผูู้้ชุาย่จำำานวนมากในสาธ์ุารณีรัฐประชุาชุนจ่ำนจำะไมม่่วนัได้แต้ง่งาน 
แลี่ะอ่กสว่นหน้�งอาจำต้้องใชุ้ความพิ่ย่าย่ามอย่า่งมากในการหาภูรรย่า

ความเหลี่่�อมลี่ำ �าที่างเพิ่ศน่ �ม่บัที่บัาที่ท่ี่�ก่อให้เก่ดความผู่้ดปกต้ท่ี่าง
สงัคมแลี่ะที่างอาญาจำำานวนมาก ต้ั �งแต้ก่ารค้าสต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งไป
จำนถิง้ความไมเ่ที่า่เท่ี่ย่มกนัที่างราย่ได้แลี่ะอาชุญากรรมที่างเพิ่ศ จ่ำน
ม่ประชุากรชุาย่มากกวา่ประชุากรหญ่งถิง้ 34 ล้ี่านคน จำากจำำานวน
ประชุากรที่ั �งหมดกวา่ 1.4 พิ่นัล้ี่านคน ผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญต้า่งระบัวุา่ ผู้ลี่ 
กระที่บัจำากการควบัคมุประชุากรท่ี่�รัฐให้การสนบััสนนุ เชุน่ นโย่บัาย่
ลี่กูคนเด่ย่วท่ี่�ม่ชุ่�อเส่ย่งขึ้องจ่ำนต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 2522 ถิง้ พิ่.ศ. 2558 
แลี่ะความน่ย่มที่างวฒันธ์ุรรมท่ี่�ให้ผูู้้ชุาย่เป็นฝ่ั่าย่ส่บัสกลุี่ ม่สว่นที่ำาให้
เก่ดการค้าสต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งที่ั �งในประเที่ศแลี่ะประเที่ศเพ่ิ่�อนบ้ัาน
ต้า่ง ๆ 

องค์กรไมแ่สวงหาผู้ลี่กำาไรท่ี่�ชุ่�อวา่ ฮ่วแมนไรท์ี่วอที่ช์ุ เน้นย่ำ �าถิง้
ปัญหาดงักลี่า่วในราย่งานเด่อนม่นาคม พิ่.ศ. 2562 โดย่มุง่เน้นท่ี่�
การค้าหญ่งสาวจำากพิ่มา่ให้กบััจ่ำน ในรัฐคะฉ่�นแลี่ะรัฐฉานที่างต้อน
เหน่อขึ้องพิ่มา่ท่ี่�ม่พิ่รมแดนต้ด่กบััจ่ำน ความขึ้ดัแย้่งท่ี่�ดำาเน่นมาอย่า่ง
ย่าวนานที่ำาให้ประชุากรกวา่ 100,000 คนต้้องพิ่ลี่ดัถ่ิ�น ผูู้้ ค้ามนษุย์่
ใชุ้ประโย่ชุน์จำากบัรรย่ากาศท่ี่�สบััสนวุน่วาย่น่ �เพ่ิ่�อลี่อ่ลี่วงสต้ร่แลี่ะเดก็
ผูู้้หญ่งท่ี่�ต้กอยู่ใ่นความเส่�ย่ง โดย่เสนองานให้ที่ำาแลี่ะสง่ไปย่งัประเที่ศ
จ่ำน

“จำากนั �น ผูู้้ ค้ามนษุย์่จำะขึ้าย่สต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งให้กบััครอบัครัว
ชุาวจ่ำนท่ี่�ต้้องการหาเจ้ำาสาวให้แก่ลี่กูชุาย่ขึ้องต้นในราคาประมาณี 
3,000 ถิง้ 13,000 ดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 93,000 ถิง้ 
403,000 บัาที่)” ฮ่วแมนไรท์ี่วอที่ช์ุราย่งาน “เม่�อซ่ิ �อมาแล้ี่ว สต้ร่
แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งมกัจำะถิกูขึ้งัในห้องแล้ี่วถิกูขึ้ม่ข่ึ้นซิำ �า ๆ โดย่ม่เป้าหมาย่
ท่ี่�จำะที่ำาให้ต้ั �งครรภ์ูโดย่เร็ว เพ่ิ่�อท่ี่�ครอบัครัวจำะได้ที่ารกไว้ส่บัสกลุี่ต้อ่

ไป” ราย่งานดงักลี่า่วระบัวุา่หลี่งัจำากคลี่อดบัตุ้รแล้ี่ว เหย่่�อบัางราย่ได้
หลี่บัหน่แต้ถ่ิกูบังัคบััให้ท่ี่ �งลี่กูไว้

ฮ่วแมนไรท์ี่วอที่ช์ุได้เป่ดเผู้ย่รูปแบับัการค้ามนษุย์่ท่ี่�คล้ี่าย่คลี่ง้
กนัจำากกมัพิ่ชูุา เกาหลี่่เหน่อ แลี่ะเว่ย่ดนามไปย่งัจ่ำน องค์การ
สหประชุาชุาต้่ราย่งานวา่ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2569 จำำานวนประชุากรขึ้อง
จ่ำนในชุว่งอาย่ ุ15 ถิง้ 29 ป่จำะเป็นประชุากรชุาย่ 3 คนต้อ่ประชุากร
หญ่ง 1 คนในชุว่งอาย่ดุงักลี่า่ว 

พ่ �นที่ี�ที่ี�เสียหายจากสงครื่ามตกเป็นเป้า
ฮ่วแมนไรท์ี่วอที่ช์ุได้แสดงให้เหน็ถิง้ภูมู่ที่ศัน์ท่ี่�ส่ �นหวงัขึ้องพิ่มา่ใน
ราย่งานท่ี่�ม่ชุ่�อวา่ “มอบัลี่กูให้แก่เราแลี่ะเราจำะปลี่อ่ย่คณุีไป” การ
ต้อ่สู้ระหวา่งกองกำาลี่งัขึ้องรัฐบัาลี่พิ่มา่แลี่ะองค์การเอกราชุคะฉ่�น 
เร่�มต้้นขึ้้ �นต้ั �งแต้ป่ระเที่ศได้รับัเอกราชุใน พิ่.ศ. 2491 เม่�อสญัญา
การพิ่กัรบัเป็นเวลี่า 17 ป่ส่ �นสดุลี่งใน พิ่.ศ. 2554 ก็สง่ผู้ลี่ให้การ
สู้รบัที่ว่ความรุนแรงขึ้้ �น ที่ำาให้ชุาวคะฉ่�นกวา่ 100,000 คนแลี่ะชุน 
กลีุ่ม่น้อย่อ่�น ๆ ต้้องกลี่าย่เป็นผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�น

ความวุน่วาย่ดงักลี่า่วที่ำาให้ประชุาชุนจำำานวนมากต้้องด่ �นรนเพ่ิ่�อ
ความอยู่ร่อด แลี่ะการต้ดัสน่ใจำขึ้องรัฐบัาลี่พิ่มา่ท่ี่�จำะขึ้ดัขึ้วางไมใ่ห้
พ่ิ่ �นท่ี่�ท่ี่�ควบัคมุโดย่องค์การเอกราชุคะฉ่�นได้รับัความชุว่ย่เหลี่่อด้าน
มนษุย่ธ์ุรรมเป็นการเพ่ิ่�มภูาระให้แก่ประเที่ศ แม้วา่การคำานวณี
จำำานวนสต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งท่ี่�ถิกูค้ามนษุย์่ไปย่งัประเที่ศจ่ำนจำะเป็น
ไปได้ย่าก แต้ค่ณีะมนต้ร่สท่ี่ธ่์ุมนษุย่ชุนพิ่มา่กลี่า่ววา่ข้ึ้อมลูี่การย้่าย่
ถ่ิ�นฐานแสดงให้เหน็วา่สต้ร่กวา่ 226 คนถิกูค้ามนษุย์่ไปย่งัประเที่ศ
จ่ำนใน พิ่.ศ. 2560 กรมประชุาสงเคราะห์ขึ้องพิ่มา่กลี่า่ววา่หนว่ย่
งานขึ้องต้นให้ความชุว่ย่เหลี่่อสต้ร่ท่ี่�ต้กเป็นเหย่่�อการค้ามนษุย์่ซิ้�งเดน่
ที่างกลี่บััจำากจ่ำนในแต้ล่ี่ะป่กวา่ 100 ถิง้ 200 คน

ต้วัเลี่ขึ้เหลี่า่น่ �เป็นเพ่ิ่ย่งเส่ �ย่วเด่ย่วขึ้องจำำานวนสต้ร่ที่ั �งหมด 
เน่�องจำากม่หลี่าย่คด่ท่ี่�ไมเ่คย่ม่การราย่งาน สต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งท่ี่�
ถิกูค้ามนษุย์่อาจำไมเ่คย่ถิกูพิ่บั แลี่ะอ่กหลี่าย่ ๆ คนท่ี่�หลี่บัหน่ก็เก็บั
ประสบัการณ์ีขึ้องต้นไว้เป็นความลี่บัั ฮ่วแมนไรท์ี่วอที่ช์ุราย่งาน
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นางหว่้ ธี ซิ้น ถือ้ภูาพถ่ืายล้ิก่สาววยัรุ่น

แลิะเพ้�อนคนหนึ�ง ซึ้�งเช้ิ�อว่าถ้ืก่ขีายไป

เป็นเจ�าสาววยัเดก็่ นางหว่้เทัี�ยวค�นหาไป

ทัั�วชิายแดนเวยีดนามทัี�ทุัรก่นัดารซึ้�งอย่้

ใก่ลิ�ก่บััจนีเป็นเวลิาหลิายสัปดาห์ หลิงั

จาก่เดก็่หญงิทัั�งสองหายตวัไป



22 IPD FORUMFORUM

พ่ �นที่ี�เสี�ยงภูยัรื่ะด่บัภูมูภิูาค
พิ่มา่ไมใ่ชุป่ระเที่ศเด่ย่วท่ี่�สต้ร่ต้กอยู่ใ่นความเส่�ย่ง กมัพิ่ชูุา เกาหลี่่เหน่อ 
ปาก่สถิาน แลี่ะเว่ย่ดนาม ก็ราย่งานวา่ม่สต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งสญูหาย่ไป
ในประเที่ศจ่ำนเชุน่กนั ด่แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส เป่ดเผู้ย่ในราย่งานเม่�อ
เด่อนธ์ุนัวาคม พิ่.ศ. 2562 วา่ ปาก่สถิานระบัวุา่ม่เดก็ผูู้้หญ่งจำำานวน 
629 คนถิกูขึ้าย่ไปเป็นภูรรย่าแก่กลีุ่ม่ชุาย่ชุาวจ่ำนต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 2561 

กระที่รวงก่จำการภูาย่ในขึ้องกมัพิ่ชูุาราย่งานเม่�อเด่อนพิ่ฤษภูาคม 
พิ่.ศ. 2563 วา่ สต้ร่ชุาวกมัพิ่ชูุา 111 คนได้เด่นที่างกลี่บััมาจำากจ่ำนใน 
พิ่.ศ. 2562 หลี่งัจำากถิกูขึ้าย่ไปเป็นเจ้ำาสาว ซิ้�งสต้ร่เหลี่า่นั �นมกัจำะถิกู
ลี่อ่ลี่วงไปท่ี่�นั�นด้วย่การกลี่า่วอ้างท่ี่�เป็นเที่จ็ำ ม่การสญัญาวา่จำะได้ที่ำางาน
ท่ี่�ม่เง่นเด่อนสงู แต้ส่ว่นใหญ่จำะถิกูบังัคบััให้แต้ง่งาน ต้ามราย่งานขึ้องฮ่ว
แมนไรท์ี่วอที่ช์ุ

พ่ิ่ �นท่ี่�เส่�ย่งอ่กแหง่หน้�งค่อพิ่รมแดนท่ี่�เป็นแนวเท่ี่อกเขึ้าที่อดย่าว
ระหวา่งเว่ย่ดนามกบััจ่ำน ราย่งานขึ้องแชุนแนลี่น่วส์เอเชุ่ย่ หร่อซ่ิเอน็
เอ เม่�อเด่อนสง่หาคม พิ่.ศ. 2562 ระบัวุา่ ภูมู่ประเที่ศเชุน่น่ �ที่ำาให้ผูู้้
ค้ามนษุย์่สามารถิลี่กัพิ่าต้วัเดก็ผูู้้หญ่งชุาวเว่ย่ดนามจำากหมูบ้่ัานแลี่ะ
พิ่าข้ึ้ามพิ่รมแดนได้งา่ย่ “ขึ้บัวนการค้ามนษุย์่ม่เง่นสะพิ่ดัมาก ผูู้้ขึ้าย่
สามารถิที่ำาเง่นได้หลี่าย่หม่�นดอลี่ลี่าร์จำากการค้าเดก็ผูู้้หญ่ง” นาย่ไมเคล่ี่ 
โบัรโซิสก่ � ผูู้้ ก่อต้ั �งมลูี่น่ธ่์ุเดก็บัลี่ดูราก้อนแหง่กรุงฮานอย่ กลี่า่วกบััซ่ิเอน็เอ

กระที่รวงความมั�นคงสาธ์ุารณีะขึ้องเว่ย่ดนามระบัวุา่ การลี่กัลี่อบั
ค้ามนษุย์่ระหวา่ง พิ่.ศ. 2555 ถิง้ พิ่.ศ. 2560 ม่เหย่่�อชุาวเว่ย่ดนาม
กวา่ 3,000 คน โดย่สว่นใหญ่เป็นสต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่ง เชุ่�อกนัวา่คด่ท่ี่�ไม่
ได้รับัราย่งานม่จำำานวนสงูกวา่ต้วัเลี่ขึ้น่ �เป็นอย่า่งมาก ต้ามราย่งานขึ้องซ่ิ
เอน็เอ

วยั่รุ่นคนหน้�งจำากแคว้นบัคัฮา ประเที่ศเว่ย่ดนาม กลี่า่วกบััสำานกัขึ้า่ว
ซ่ิเอน็เอวา่ เธ์ุอถิกูลี่อ่ลี่วงแลี่ะขึ้าย่ให้ขึ้บัวนการค้ามนษุย์่ในจ่ำน เธ์ุอกลี่า่ว
วา่ต้นเองไมท่ี่ราบัวา่เก่ดอะไรขึ้้ �น “จำนกระที่ั�งฉนัมาถิง้อำาเภูอหน้�งแลี่ะ

เหน็ต้วัอกัษรจ่ำน ต้อนนั �นเองท่ี่�ฉนัต้ระหนกัวา่ต้นเองถิกูค้ามนษุย์่ ฉนัรู้สก้
หวาดกลี่วัมาก”

อย่า่งไรก็ต้าม รูปแบับัท่ี่�นา่หดหูใ่จำเชุน่น่ � ซิ้�งสว่นหน้�งเก่ดจำากความ
อปัย่ศท่ี่�ม่ต้้นต้อจำากการไมม่่ภูรรย่าในจ่ำน ไมจ่ำำาเป็นต้้องดำาเน่นต้อ่ไป
อ่กหลี่าย่ที่ศวรรษ ที่ศันคต้ข่ึ้องชุาวจ่ำนต้อ่ขึ้นาดครอบัครัวเปลี่่�ย่นไป ดงั
นั �นจำง้ม่ความเป็นไปได้ท่ี่�จำะคาดการณ์ีวา่ที่ศันคต้ต่้อ่การแต้ง่งานอาจำ
เปลี่่�ย่นไปเชุน่กนั ดร. เจำนน่เฟิอร์ สคบูับัา ศาสต้ราจำารย์่ด้านรัฐศาสต้ร์
ระหวา่งประเที่ศขึ้องสแต้นลี่่ เจำ. บัคัแมน แหง่ว่ที่ย่าลี่ยั่โรดส์ ในเม่อง
เมมฟ่ิส รัฐเที่นเนสซ่ิ กลี่า่วกบัั ฟิอิรมั 

“ฉนัค่ดวา่นกัว่จำยั่บัางคนค่ดถิกูแล้ี่วท่ี่�ชุ่ �ให้เหน็วา่เราม่มมุมองเก่�ย่ว
กบััวฒันธ์ุรรมท่ี่�คงท่ี่�เก่นไป ในการสนัน่ษฐานวา่ความกดดนัที่างสงัคม
สำาหรับัผูู้้ชุาย่ในการหาภูรรย่าในชุว่งเวลี่าท่ี่�ประเที่ศขึ้าดแคลี่นสต้ร่
จำะนำาไปสูค่วามไมม่ั�นคงในครอบัครัว แต้บ่ัรรที่ดัฐานที่างสงัคมม่การ
เปลี่่�ย่นแปลี่ง” ดร. สคบูับัากลี่า่ว “ม่ความเป็นไปได้วา่ความหมาย่
ขึ้องการแต้ง่งานในจ่ำนจำะเปลี่่�ย่นแปลี่งไมน้่อย่ไปกวา่การเปลี่่�ย่นแปลี่ง
บัรรที่ดัฐานด้านขึ้นาดครอบัครัว แลี่ะเราเหน็วา่ความน่ย่มชุมชุอบัเหลี่า่
นั �นลี่ดลี่งอย่า่งมากในเวลี่าเพ่ิ่ย่งไมก่่�ที่ศวรรษ”

เด่ก็ผูู้้หญิงที่ี�สูญหาย
การเลี่่อกเพิ่ศสามารถิวดัได้โดย่ใชุ้อตั้ราสว่นเพิ่ศเม่�อแรกเก่ดในชุว่งเวลี่า
ท่ี่�กำาหนด ราย่งานขึ้ององค์การสหประชุาชุาต้ร่ะบัวุา่ อตั้ราสว่นเพิ่ศปกต้่
ที่างชุ่วภูาพิ่ต้ั �งแต้แ่รกเก่ดอาจำม่ชุว่งอยู่ร่ะหวา่งเพิ่ศชุาย่ 102 ถิง้ 106 
คนต้อ่เพิ่ศหญ่ง 100 คน แต้ใ่นบัางภูมู่ภูาคขึ้องโลี่กม่อตั้ราสว่นเพิ่ศ
ชุาย่สงูถิง้ 130 คนต้อ่เพิ่ศหญ่ง 100 คน 

นางเหลิา ธี มี� ซึ้�งอาศัยอย่้ในพ้�นทัี�ภู้เขีาขีองเวยีดนามทัี�มพีรมแดนตดิก่บััจนี ถ้ืก่

ผู้้�ค�ามนุษย์หลิอก่โดยก่ารรับัปาก่ว่าจะหางานให�เธอทัำา
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ความน่ย่มที่างวฒันธ์ุรรมท่ี่�ให้ผูู้้ชุาย่เป็นฝ่ั่าย่ส่บัสกลุี่ที่ำาให้สดัสว่น
ระหวา่งผูู้้หญ่งกบััผูู้้ชุาย่ม่การเปลี่่�ย่นแปลี่งไปอย่า่งมากในระย่ะย่าว 
โดย่เฉพิ่าะในจ่ำน ในหลี่าย่ ๆ ประเที่ศ ความไมส่มดลุี่เหลี่า่น่ �ที่ำาให้เก่ด 
“การบ่ับับังัคบััแต้ง่งาน” ซิ้�งสง่ผู้ลี่ต้อ่การค้ามนษุย์่แลี่ะการแต้ง่งานในวยั่
เดก็ ราย่งานดงักลี่า่วระบัุ

การบ่ับับังัคบััแต้ง่งานดงักลี่า่วเป็นลี่กัษณีะขึ้องโครงสร้างที่างสงัคม
ขึ้นาดใหญ่กวา่ท่ี่�ลี่ดคณุีคา่ขึ้องสต้ร่ ดร. สคบูับัากลี่า่ว โดย่เสร่มวา่ “ใน
กรณ่ีน่ � สต้ร่ได้รับัการประเม่นคา่ต้ำ�ากวา่เกณีฑ์อย่า่งชุดัเจำนเม่�อเท่ี่ย่บักบัั
ผูู้้ชุาย่ เชุน่ ครอบัครัวย่อมย่ตุ้่การต้ั �งครรภ์ูที่ารกเพิ่ศหญ่ง เพิ่ราะอย่ากได้
บัตุ้รชุาย่มากกวา่”

โรื่ครื่ะบาด่ที่ำาให้สถานการื่ณ์ยำ�าแย่ลง
การค้ามนษุย์่ไมใ่ชุเ่พ่ิ่ย่งผู้ลี่กระที่บัเด่ย่วท่ี่�เก่ดขึ้้ �นจำากชุอ่งวา่งที่างเพิ่ศ
ในจ่ำนแลี่ะภูมู่ภูาคดงักลี่า่ว สถิานการณ์ีเลี่วร้าย่แลี่ะไมป่ลี่อดภูยั่สำาหรับั
สต้ร่ในกลีุ่ม่แรงงานต้กอยู่ใ่นสภูาวะย่ำ�าแย่ล่ี่ง จำากความไมส่มดลุี่โดย่
ที่ั�วไปร่วมกบััการแพิ่ร่ระบัาดขึ้องไวรัสโคโรนา

บัลี่มูเบัร์่กราย่งานวา่ จำากความเส่ย่เปร่ย่บัเหลี่า่น่ �ท่ี่�ม่อยู่แ่ล้ี่ว การ
ระบัาดขึ้องโคว่ด-19 แลี่ะคำาสั�งให้ประชุาชุนพิ่กัอยู่ก่บัับ้ัานในหลี่าย่ ๆ  
ประเที่ศย่่�งที่ำาให้สต้ร่ได้รับัความเส่ย่หาย่อย่า่งไมส่มดลุี่ แรงงานต้า่งด้าว
จำำานวนมากท่ี่�ถิกูบ่ับัให้ต้้องออกจำากเขึ้ต้เม่องแลี่ะกลี่บััไปอยู่ท่่ี่�บ้ัานใน
ชุนบัที่ล้ี่วนแล้ี่วแต้เ่ป็นสต้ร่ ซิ้�งสว่นใหญ่ม่บัที่บัาที่ในงานบัร่การท่ี่�ม่
ความเส่�ย่ง นาย่แซินเจำย์่ มาเธ์ุอร์ นกัเศรษฐศาสต้ร์ร่วมกบัักลีุ่ม่ธ์ุนาคาร
ออสเต้รเลี่่ย่แลี่ะน่วซ่ิแลี่นด์กลี่า่ววา่ “การป่ดเม่องแลี่ะมาต้รการเว้น
ระย่ะหา่งที่างสงัคมม่แนวโน้มท่ี่�จำะสง่ผู้ลี่กระที่บัอย่า่งใหญ่หลี่วงต้อ่
สต้ร่” ต้ามราย่งานขึ้องบัลี่มูเบัร์่ก “ความกงัวลี่ดงักลี่า่วเก่�ย่วข้ึ้องกบััผู้ลี่ 
กระที่บัที่างเศรษฐก่จำท่ี่�จำะรับัรู้ได้จำากต้วัชุ่ �วดัการจ้ำางงานแลี่ะความเป็น
อยู่ท่่ี่�ด่ในชุว่งหลี่าย่ป่ข้ึ้างหน้า”

การื่รัื่บผู้ิด่ชอบและการื่ป้องกัน
เม่�อกลี่า่วถิง้หน้�งในอาชุญากรรมท่ี่�ร้าย่แรงท่ี่�สดุต้อ่สต้ร่ นั�นค่อการค้า
มนษุย์่ เป็นเวลี่ากวา่ 20 ป่แล้ี่วท่ี่�กระที่รวงการต้า่งประเที่ศสหรัฐฯ ได้
เผู้ย่แพิ่ร่ราย่งานการค้ามนษุย์่ เพ่ิ่�อให้เก่ดการประเม่นระดบััโลี่กแลี่ะเพ่ิ่�อ
ให้ประเที่ศต้า่ง ๆ รับัผู่้ดชุอบัต้อ่ปัญหาดงักลี่า่ว ในจำดหมาย่ฉบับััหน้�งซิ้�ง
กลี่า่วถิง้ราย่งานการค้ามนษุย์่ประจำำา พิ่.ศ. 2563 นาย่ไมค์ ปอมเปโอ 
รัฐมนต้ร่วา่การกระที่รวงการต้า่งประเที่ศสหรัฐฯ ในขึ้ณีะนั �นต้ั �งข้ึ้อสงัเกต้
วา่ ผูู้้ ค้ามนษุย์่ที่ำาให้ผูู้้คนเก่อบั 25 ล้ี่านคนไมไ่ด้รับั “สท่ี่ธ่์ุขึ้ั �นพ่ิ่ �นฐานท่ี่�
จำะม่เสร่ภูาพิ่ โดย่บังัคบััให้พิ่วกเขึ้าต้้องใชุ้ชุ่ว่ต้เย่่�ย่งที่าส แลี่ะที่ำางานหนกั
เพ่ิ่�อผู้ลี่กำาไรขึ้องผูู้้ ท่ี่�เอารัดเอาเปร่ย่บั”

นาย่ปอมเปโอเสร่มวา่ ราย่งานการค้ามนษุย์่ดงักลี่า่วให้ข้ึ้อมลูี่แก่
รัฐบัาลี่ในการดำาเน่นคด่กบััผูู้้ ค้ามนษุย์่ ชุว่ย่เหลี่่อเหย่่�อท่ี่�บัอบัชุำ �าที่าง
จ่ำต้ใจำ แลี่ะป้องกนัอาชุญากรรม สำาหรับัจ่ำนนั �น ราย่งานดงักลี่า่วระบัวุา่
ย่งัคงต้้องม่การดำาเน่นการอ่กหลี่าย่อย่า่ง 

พิ่ระราชุบัญัญตั้คุ่้มครองเหย่่�อการค้ามนษุย์่ ซิ้�งก่อให้เก่ดสำานกังาน
การค้ามนษุย์่แลี่ะได้รับัคำาสั�งให้จำดัที่ำาราย่งานประจำำาป่ แบัง่กลีุ่ม่
ประเที่ศต้า่ง ๆ ออกเป็น 3 ระดบััต้ามความพิ่ย่าย่ามในการต้อ่ต้้าน
การค้ามนษุย์่ ในราย่งานประจำำา พิ่.ศ. 2563 จำดัให้พิ่มา่ เกาหลี่่เหน่อ 
ปาปัวน่วก่น่ แลี่ะจ่ำนอยู่ใ่นระดบัั 3 ซิ้�งถ่ิอเป็นระดบััต้ำ�าสดุ การจำดั

อนัดบััดงักลี่า่วที่ำาให้ประเที่ศที่ั �งส่�อยู่ใ่นกลีุ่ม่ประเที่ศแดนสงคราม เชุน่ 
อฟัิกาน่สถิานแลี่ะซ่ิเร่ย่

ประเที่ศต้า่ง ๆ ท่ี่�อยู่ใ่นระดบััต้ำ�าสดุนั �นไมไ่ด้รับัความชุว่ย่เหลี่่อท่ี่�
ไมใ่ชุด้่านมนษุย่ธ์ุรรมแลี่ะความชุว่ย่เหลี่่อต้า่งชุาต้จ่ำากสหรัฐอเมร่กา
ท่ี่�ไมเ่ก่�ย่วข้ึ้องกบััการค้า เน่�องจำากประเที่ศดงักลี่า่วไมส่ามารถิบัรรลีุ่
มาต้รฐานขึ้ั �นต้ำ�าในการกวาดล้ี่างการค้ามนษุย์่

แม้วา่ที่างการจ่ำนจำะดำาเน่นคด่กบััผูู้้ ค้ามนษุย์่ แต้จ่่ำนก็ได้รับัการ
ว่พิ่ากษ์ว่จำารณ์ีในราย่งานดงักลี่า่ววา่ไมไ่ด้พิ่ย่าย่ามย่ตุ้รู่ปแบับัการ
บังัคบััใชุ้แรงงานท่ี่�แพิ่ร่กระจำาย่ไปที่ั�วแลี่ะการกกัขึ้งัหมูชุ่าวอยุ่กร์ู ชุาวคา
ซิคั แลี่ะชุาวมสุลี่ม่อ่�น ๆ กวา่ 1 ล้ี่านคนท่ี่�อาศยั่อยู่ใ่นเขึ้ต้ซิน่เจ่ำย่ง

อ่นเด่ย่ย่งัคงเป็นประเที่ศในระดบัั 2 ซิ้�งหมาย่ความวา่รัฐบัาลี่อ่นเด่ย่
ย่งัไมส่ามารถิบัรรลี่มุาต้รฐานขึ้ั �นต้ำ�าในการกวาดล้ี่างการค้ามนษุย์่ แต้่
กำาลี่งัอยู่ใ่นระหวา่งการดำาเน่นการปรับัปรุง ราย่งานดงักลี่า่วย่กย่อ่งการ
ดำาเน่นคด่ท่ี่�ได้รับัความสนใจำอย่า่งมากในอ่นเด่ย่ต้อ่ผูู้้ ค้ามนษุย์่ท่ี่�ศนูย์่
พิ่กัพ่ิ่งขึ้องรัฐบัาลี่แหง่หน้�งในรัฐพ่ิ่หาร คด่ดงักลี่า่วสง่ผู้ลี่ให้ม่ผูู้้ ต้้องโที่ษ
ที่ั �งส่ �น 19 คน รวมถิง้เจ้ำาหน้าท่ี่�รัฐ 3 คน อด่ต้สมาชุ่กสภูาน่ต้่บัญัญตั้่
ผูู้้ที่รงอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่เป็นหน้�งใน 12 คนท่ี่�ได้รับัโที่ษจำำาคกุต้ลี่อดชุ่ว่ต้

เม่�อกลี่า่วถิง้เร่�องราวความสำาเร็จำในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก 
ออสเต้รเลี่่ย่ น่วซ่ิแลี่นด์ ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ สง่คโปร์ เกาหลี่่ใต้้ ไต้้หวนั แลี่ะ
สหรัฐฯ ได้รับัการจำดัอนัดบััอยู่ใ่นระดบัั 1 ซิ้�งหมาย่ความวา่ประเที่ศ
เหลี่า่น่ �ที่ำาได้ต้ามมาต้รฐานขึ้ั �นต้ำ�าขึ้องพิ่ระราชุบัญัญตั้ด่งักลี่า่วในการ 
กวาดล้ี่างการค้ามนษุย์่

เจ้ำาหน้าท่ี่�สหรัฐฯ ท่ี่�ต้อ่สู้กบััองค์กรอาชุญากรรมเหลี่า่น่ � ย่งัคงมุง่มั�น
ท่ี่�จำะชุว่ย่เหลี่่อพิ่นัธ์ุม่ต้รในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกแลี่ะที่ั�วโลี่กในการย่ตุ้่
ความรุนแรงดงักลี่า่ว “เม่�อผูู้้ ท่ี่�ม่ความเส่�ย่งกลี่าย่เป็นผูู้้ ท่ี่�ม่ความเส่�ย่ง
มากขึ้้ �น เราจำง้ย่งัคงมุง่มั�นท่ี่�จำะแสวงหาเสร่ภูาพิ่ให้แก่เหย่่�อจำากการค้า
มนษุย์่แลี่ะความรับัผู่้ดชุอบัจำากผูู้้ ค้ามนษุย์่ที่กุคน” นาย่จำอห์น คอต้ต้อน 
ร่ชุมอนด์ เอกอคัรราชุที่ตู้ผูู้้แที่นพ่ิ่เศษสหรัฐฯ ระบัใุนราย่งานการค้า
มนษุย์่ประจำำา พิ่.ศ. 2563  o

ชิาวจนีทัี�ถ้ืก่ใส่ก่ญุแจมอ้ปิดบัังใบัหน�าขีองตน ขีณะเดนิทัางมาถืงึศาลิปาก่สีถืานใน

เดอ้นพฤษภูาคม พ.ศ. 2562 เพ้�อรับัฟัิงขี�อก่ล่ิาวหาทัี�ตนบัังคบััให�เดก็่ผู้้�หญงิจาก่

ปาก่สีถืานค�าประเวณใีนจนี



ภูาพิ่ประกอบัโดย่ ฟิอิรมั

การพลัดถ่ิ่�น์
พรรคคอมม่วน่์สต์์จีีน์

พิ่รรค 

และ
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วามว่ต้กกงัวลี่เก่�ย่วกบััอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ระหวา่งประเที่ศท่ี่�เพ่ิ่�มมาก
ขึ้้ �นขึ้องจ่ำนหย่ั�งรากลี่ก้ขึ้้ �นในชุว่งไมก่่�ป่ท่ี่�ผู้า่นมา โดย่สว่น
หน้�งขึ้องความกงัวลี่น่ �เก่�ย่วข้ึ้องกบััความสามารถิขึ้องจ่ำน

ในการปลี่กุระดมชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นนอกสาธ์ุารณีรัฐประชุาชุนจ่ำน พิ่รรค
คอมม่วน่สต์้จ่ำนพิ่ย่าย่ามขึ้ย่าย่การปกครองแบับัเผู้ดจ็ำการไปย่งัชุาวจ่ำน
พิ่ลี่ดัถ่ิ�นในต้า่งประเที่ศ เพ่ิ่�อเป็นหนที่างหน้�งในการสนบััสนนุนโย่บัาย่
ขึ้องจ่ำนแลี่ะลี่ดอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ขึ้องฝ่ั่าย่ต้รงข้ึ้าม ประเดน็หน้�งท่ี่�สำาคญัค่อ
คำาถิามท่ี่�วา่บัคุคลี่ใดท่ี่�รัฐภูาค่ขึ้องจ่ำนให้การย่อมรับัวา่เป็นชุาวจ่ำน แลี่ะ
เป็นเป้าหมาย่ท่ี่�ถิกูต้้องต้ามกฎหมาย่สำาหรับัปฏ่บัตั้่การสร้างอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่
ขึ้องจ่ำน ม่การใชุ้สมาชุ่กขึ้องกลีุ่ม่ผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�นท่ี่�พิ่รรคคอมม่วน่สต์้เหน็วา่
นา่เชุ่�อถ่ิอเหลี่า่น่ �ในบัางครั �ง เพ่ิ่�อสร้างอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ที่างการเม่องในประเที่ศ
ท่ี่�สมาชุ่กเหลี่า่นั �นอาศยั่อยู่ ่ให้เอ่ �อประโย่ชุน์ต้อ่พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน 
ในที่างต้รงกนัข้ึ้าม ฝ่ั่าย่ต้รงข้ึ้ามก็ต้กอยู่ใ่นความเส่�ย่งท่ี่�จำะถิกูคกุคาม 
หร่อในกรณ่ีท่ี่�เลี่วร้าย่ท่ี่�สดุค่อลี่กัพิ่าต้วั ก่จำกรรมนอกเขึ้ต้แดนขึ้องจ่ำน
สง่ผู้ลี่กระที่บัด้านความมั�นคงหลี่าย่ประการ รวมถิง้อ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ขึ้องรัฐจ่ำน
ต้อ่การเม่องภูาย่ในขึ้องรัฐต้า่งประเที่ศ ภูยั่คกุคามด้านความมั�นคง
ต้อ่ชุาวต้า่งชุาต้เ่ชุ่ �อสาย่จ่ำน แลี่ะการบัอ่นที่ำาลี่าย่หลี่กัแหง่สญัชุาต้ใ่น
กฎหมาย่ระหวา่งประเที่ศ

ชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นม่ความหลี่ากหลี่าย่แลี่ะครอบัคลี่มุไปถิง้พิ่ลี่เม่อง
ขึ้องจ่ำนท่ี่�อาศยั่อยู่ใ่นต้า่งประเที่ศ รวมที่ั �งชุาวต้า่งชุาต้ท่่ี่�ม่มรดกที่าง
วฒันธ์ุรรมขึ้องจ่ำน พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนมองวา่ผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�นค่อสว่น
สำาคญัในการพิ่ฒันาขึ้องจ่ำนแลี่ะเป็นส่�งท่ี่�เร่ย่กวา่การฟ่ิ�นฟิคูรั �งย่่�งใหญ่
ขึ้องชุาต้จ่่ำน ซิ้�งเป่ดต้วัภูาย่ใต้้การนำาขึ้องนาย่ส่ จ่ำ �นผู่้ง เลี่ขึ้าธ่์ุการพิ่รรค
คอมม่วน่สต์้จ่ำน ความที่ะเย่อที่ะย่านอย่า่งแรงกล้ี่าขึ้องนาย่ส่ค่อการ
ที่ำาให้จ่ำนเป็นเวท่ี่ศนูย์่กลี่างที่างการเม่องระดบััโลี่ก 

ความพิ่ย่าย่ามขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนในการระดมชุาวจ่ำนในต้า่ง
ประเที่ศเพ่ิ่�อสนบััสนนุนโย่บัาย่ขึ้องจ่ำน อ่กที่ั �งเพ่ิ่�อกดดนัแลี่ะคกุคามผูู้้
ท่ี่�คดัค้านนโย่บัาย่ดงักลี่า่วที่ำาให้เก่ดการประณีามอย่า่งเป่ดเผู้ย่จำาก
รัฐบัาลี่ต้า่งชุาต้ ่เป็นท่ี่�ที่ราบักนัด่อยู่แ่ล้ี่ววา่ ไมใ่ชุส่มาชุ่กชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�น
ที่กุคนท่ี่�ชุ่�นชุมความพิ่ย่าย่ามขึ้องรัฐบัาลี่จ่ำนในการรวบัรวมผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�นไว้
ในโครงการฟ่ิ�นฟิเูศรษฐก่จำท่ี่�นำาโดย่พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน

ความพิ่ย่าย่ามขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนในการสร้างอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่แลี่ะ
ควบัคมุชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นในต้า่งประเที่ศ ถ่ิอเป็นก่จำกรรมนอกเขึ้ต้แดนท่ี่�
ฝ่ั่าฝ่ั่นกฎหมาย่ระหวา่งประเที่ศในบัางกรณ่ี เชุน่ การลี่กัพิ่าต้วันาย่กุ้ย่ 
หม่นไห ่ซิ้�งม่สญัชุาต้ส่ว่เดนในไที่ย่ แลี่ะนาย่ลี่่ โบั พิ่ลี่เม่ององักฤษ ซิ้�ง
เป็นเพ่ิ่�อนขึ้องนาย่กุ้ย่ในฮอ่งกง รวมถิง้ภูยั่คกุคามต้อ่ชุาวอยุ่กร์ูแลี่ะ
ชุาวท่ี่เบัต้ท่ี่�ถิกูเนรเที่ศ การต้รวจำสอบัมมุมองพ่ิ่ �นฐานขึ้องผูู้้นำาพิ่รรค
คอมม่วน่สต์้จ่ำนเก่�ย่วกบััชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นถ่ิอวา่สำาคญัอย่า่งย่่�ง ในการ
ที่ำาความเข้ึ้าใจำความที่ะเย่อที่ะย่านอนัแรงกล้ี่าด้านนโย่บัาย่ต้า่งประเที่ศ
แลี่ะก่จำกรรมนอกเขึ้ต้แดนขึ้องจ่ำน

ค
การปกครอิงแบบเผู้ดจ็ำการนิอิกเขึ้ตแดนิขึ้อิงรัฐบาลจำนีิ
ด่รื่.	ออสการ์ื่	อัลเมน/สำานกังานว่จำยั่ด้านกลี่าโหมสว่เดน

นายหลิมั หยุนก่ ีผู้้�จำาหน่ายหนังส้อชิาวฮ่่องก่งทัี�ก่ล่ิาวว่าถ้ืก่เจ�าหน�าทัี�จนีก่กั่ขีงัเป็นเวลิา

หลิายเดอ้น ยน้อย่้หน�าร�านหนังส้อขีองตนในเดอ้นมถุิืนายน พ.ศ. 2559 ป� ายทัี�อย่้ด�าน

หลิงัขีองนายหลิมัระบุัคำาว่า "ปล่ิอยตวั" ในภูาษาจนี อกี่ทัั�งมช้ีิ�อแลิะร้ปถ่ืายขีองผู้้�ส้�อข่ีาว

อ้�น ๆ ทัี�ถ้ืก่ก่กั่ขีงั รวมถืงึนายกุ่�ย หมนิไห่ ชิาวสวเีดน (ซ้�าย)  ด่แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส
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ม่มมองของพรรคคอมมิวนิสต์ิจ่นท่�ม่ติ�อชาวจ่น 
 จ่ำนไมย่่อมรับัการถ่ิอสองสญัชุาต้ ่ดงันั �น ชุาวจ่ำนท่ี่�ถ่ิอสญัชุาต้อ่่�นจำง้ไม่
ถ่ิอวา่เป็นพิ่ลี่เม่องจ่ำนอ่กต้อ่ไป อย่า่งไรก็ต้าม ผูู้้นำาจ่ำนใชุ้ประโย่ชุน์จำาก
หลี่กัฐานที่างชุาต้พ่ิ่นัธ์ุุ์แลี่ะเชุ่ �อชุาต้เ่ม่�อกลี่า่วถิง้คนจ่ำน แลี่ะเน้นย่ำ �าถิง้
ความสำาคญัขึ้องสาย่โลี่ห่ต้แลี่ะมรดกที่างวฒันธ์ุรรมอย่า่งต้อ่เน่�อง จำาก
มมุมองน่ � แนวคด่เก่�ย่วกบััชุาต้จ่่ำนขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนอาจำนบััรวม
ชุาวต้า่งชุาต้ท่ี่ั �งหมดท่ี่�ม่มรดกที่างวฒันธ์ุรรมขึ้องจ่ำน ไมว่า่ครอบัครัวขึ้อง
บัคุคลี่นั �น ๆ จำะอาศยั่อยู่ภู่าย่นอกประเที่ศจ่ำนมาก่�ย่คุสมยั่แล้ี่วก็ต้าม ใน
การประชุมุม่ต้รภูาพิ่ขึ้องสมาคมชุาวจ่ำนในต้า่งประเที่ศครั �งท่ี่� 7 เม่�อ 
พิ่.ศ. 2557 นาย่ส่ จ่ำ �นผู่้งกลี่า่ววา่ “ม่ชุาวจ่ำนในต้า่งประเที่ศนบััหม่�น
ล้ี่านคนที่ั�วโลี่ก แลี่ะที่กุคนเป็นสมาชุ่กขึ้องครอบัครัวชุาวจ่ำน นบััเป็น
เวลี่านานมาแล้ี่วท่ี่�ชุาวจ่ำนในต้า่งประเที่ศรุ่นต้อ่รุ่นได้ย่ด้ถ่ิอประเพิ่ณ่ีอนั
ย่่�งใหญ่ขึ้องชุาต้จ่่ำนแลี่ะไมล่ี่่มมาต้ภุูมู่ ซิ้�งเป็นบ้ัานเก่ดเม่องนอนขึ้อง
บัรรพิ่บัรุุษ อ่กที่ั �งเลี่่อดชุาวจ่ำนท่ี่�ไหลี่เว่ย่นอยู่ใ่นร่างกาย่ขึ้องต้น”

มมุมองน่ �บัดบังัความแต้กต้า่งระหวา่งชุาวจ่ำนในต้า่งประเที่ศ (ห้วา
เฉีียว) แลี่ะชุาวต้า่งชุาต้ท่่ี่�ม่มรดกที่างวฒันธ์ุรรมจ่ำน (ห้วาเห้รินิ) ต้ามท่ี่�
ระบัไุว้ภูาย่ใต้้กฎหมาย่จ่ำน พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนคาดหวงัวา่ชุาวจ่ำนใน
ต้า่งประเที่ศจำะม่ความรักชุาต้แ่ลี่ะจำงรักภูกัด่ต้อ่ส่�งท่ี่�จ่ำนพ่ิ่จำารณีาวา่เป็น
บ้ัานเก่ดเม่องนอนขึ้องบัรรพิ่บัรุุษขึ้องต้น

พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนเป่ดโอกาสให้ม่พ่ิ่ �นท่ี่�เพ่ิ่ย่งเลี่ก็น้อย่สำาหรับั
การต้อ่ต้้านพิ่รรค เชุน่เด่ย่วกบััประเที่ศระบัอบัเผู้ดจ็ำการอ่�น ๆ ซิ้�งหมาย่
ถิง้การจำำากดัมมุมองในประเดน็ต้า่ง ๆ ท่ี่�ขึ้ดัแย้่งต้อ่กระบัวนการขึ้อง
ที่างการ การไมย่่อมรับัเชุน่น่ �ย่งัขึ้ย่าย่ไปสูค่วามขึ้ดัแย้่งจำากชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดั
ถ่ิ�นที่ั�วโลี่ก ซิ้�งสว่นใหญ่อาจำไมส่นบััสนนุพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน จำากมมุ
มองขึ้องรัฐบัาลี่จ่ำน การสนบััสนนุจ่ำนม่คา่เท่ี่ย่บัเที่า่การสนบััสนนุพิ่รรคฯ 

แลี่ะการสนบััสนนุพิ่รรคฯ ก็เปร่ย่บัได้กบััการสนบััสนนุจ่ำนเชุน่กนั แม้วา่
การผู้สมผู้สานระหวา่งลี่ทัี่ธ่์ุชุาต้น่่ย่มแลี่ะระบัอบัเผู้ดจ็ำการจำะไมไ่ด้ม่
เฉพิ่าะท่ี่�จ่ำน แต้อ่่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ระดบััโลี่กขึ้องจ่ำน จำำานวนชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นที่ั�วโลี่ก 
แลี่ะระดบััการจำดัการเคร่�องม่อโฆษณีาชุวนเชุ่�อขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้
จ่ำนท่ี่�ม่ต้อ่ชุาวจ่ำนในต้า่งประเที่ศ ที่ำาให้กรณ่ีขึ้องจ่ำนม่ลี่กัษณีะเฉพิ่าะ

ความสัมพันธ์์ของผูู้�พลัี่ดถิิ�นภายใติ�ย่คของนายส่ 
ภูาย่ใต้้การปกครองขึ้องนาย่ส ่จ่ำนได้ดำาเน่นนโย่บัาย่ต้า่งประเที่ศท่ี่�
แขึ้ง็กร้าวมากขึ้้ �น ชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นได้รับัการประกาศวา่เป็นสว่นสำาคญัขึ้อง
กระบัวนการฟ่ิ�นฟิชูุาต้จ่่ำน งานก่จำการชุาวจ่ำนในต้า่งประเที่ศซิ้�งนำาโดย่กรม
งานแนวร่วม ได้เพ่ิ่�มความพิ่ย่าย่ามอย่า่งมากในการระดมชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�น
ต้ามเหต้ผุู้ลี่ขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน โดย่ไมค่ำานง้ถิง้สญัชุาต้่

การใชุ้สมาชุ่กขึ้องกลีุ่ม่ผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�นท่ี่�พิ่รรคฯ เหน็วา่ม่นา่เชุ่�อถ่ิอในบัาง
ครั �ง เพ่ิ่�อสร้างอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ที่างการเม่องในประเที่ศท่ี่�สมาชุ่กเหลี่า่นั �นอาศยั่อยู่่
ให้เอ่ �อประโย่ชุน์ต้อ่ชุาต้จ่่ำน นกัแสดงชุาวจ่ำนซิ้�งม่สว่นเก่�ย่วข้ึ้องกบััพิ่รรค
คอมม่วน่สต์้จ่ำนในระดบััต้า่ง ๆ ม่บัที่บัาที่ในการสร้างอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ต้อ่การเม่อง
ในประเที่ศประชุาธ่์ุปไต้ย่ต้ะวนัต้ก เชุน่ ออสเต้รเลี่ย่่ ในมาเลี่เซ่ิย่ ประเที่ศ
ท่ี่�ชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นถ่ิอเป็นสว่นใหญ่ขึ้องจำำานวนประชุากร เอกอคัรราชุที่ตู้จ่ำน
ถิกูว่พิ่ากษ์ว่จำารณ์ีหลี่าย่ครั �งวา่แที่รกแซิงก่จำการภูาย่ในขึ้องมาเลี่เซ่ิย่ผู้า่น
แถิลี่งการณ์ีขึ้องต้นเพ่ิ่�อสนบััสนนุชุมุชุนชุาวจ่ำน ในการเลี่อ่กต้ั �งที่ั�วไป พิ่.ศ. 
2561 เอกอคัรราชุที่ตู้จ่ำนสนบััสนนุการลี่งสมคัรรับัเลี่อ่กต้ั �งขึ้องนาย่ก
สมาคมชุาวจ่ำนแหง่มาเลี่เซ่ิย่อย่า่งเป่ดเผู้ย่

ในที่างต้รงกนัข้ึ้าม สมาชุ่กชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นท่ี่�พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน
มองวา่เป็นฝ่ั่าย่ต้รงข้ึ้ามม่ความเส่�ย่งท่ี่�จำะถิกูคกุคาม กรณ่ีขึ้องนาย่กุ้ย่ 
หม่นไห ่พิ่ลี่เม่องสว่เดน เป็นต้วัอย่า่งหน้�งขึ้องรูปแบับัการกระที่ำานอก
เขึ้ต้แดนโดย่รัฐบัาลี่จ่ำน ซิ้�งลี่ะเม่ดกฎหมาย่ระหวา่งประเที่ศอย่า่งชุดัเจำน 
นาย่กุ้ย่ เจ้ำาขึ้องบัร่ษัที่แหง่หน้�งในฮอ่งกงซิ้�งต่้พ่ิ่มพ์ิ่หนงัส่อว่พิ่ากษ์
ว่จำารณ์ีผูู้้นำาการเม่องขึ้องจ่ำน ถิกูลี่กัพิ่าต้วัในประเที่ศไที่ย่เม่�อ พิ่.ศ. 
2558 แลี่ะปรากฏต้วัในอ่ก 3 เด่อนถิดัมาโดย่ถิกูบังัคบััให้สารภูาพิ่
ผู่้ดที่างโที่รที่ศัน์ขึ้องรัฐบัาลี่จ่ำน ในเด่อนกมุภูาพิ่นัธ์์ุ พิ่.ศ. 2563 ศาลี่
จ่ำนต้ดัสน่จำำาคกุนาย่กุ้ย่ที่ั �งส่ �น 10 ป่ในข้ึ้อหา “ให้ข้ึ้อมลูี่ขึ้า่วกรองอย่า่ง
ผู่้ดกฎหมาย่” แก่รัฐบัาลี่ต้า่งประเที่ศ ก่อนท่ี่�จำะม่คำาพ่ิ่พิ่ากษาดงักลี่า่ว 
ที่างการจ่ำนอ้างวา่นาย่กุ้ย่ได้รับัสญัชุาต้จ่่ำนค่นแล้ี่ว ต้ามกฎหมาย่จ่ำน 
นาย่กุ้ย่ไมใ่ชุพ่ิ่ลี่เม่องสว่เดนอ่กต้อ่ไป ในที่ำานองเด่ย่วกนั ต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 
2559 เป็นต้้นมา จ่ำนได้บัรรลี่กุารร้องขึ้อให้ม่การสง่ผูู้้ ร้าย่ข้ึ้ามแดนชุาว
ไต้้หวนัซิ้�งต้้องสงสยั่วา่กระที่ำาการฉ้อโกงในประเที่ศต้า่ง ๆ เชุน่ เคนย่า 
กมัพิ่ชูุา แลี่ะสเปน การสง่ผูู้้ ร้าย่ข้ึ้ามแดนถ่ิอเป็นการหย่ดุย่ั �งแนวที่าง
ปฏ่บัตั้ก่่อนหน้าน่ � ท่ี่�อนญุาต้ให้สง่ต้วัชุาวไต้้หวนัซิ้�งถิกูต้ดัสน่วา่ม่ความ
ผู่้ดฐานก่ออาชุญากรรมในต้า่งประเที่ศไปย่งัไต้้หวนัได้ การปฏ่บัตั้่เชุน่
น่ �ก่อให้เก่ดการประณีามอย่า่งรุนแรงจำากรัฐบัาลี่ไต้้หวนั ซิ้�งมองวา่การ
ปฏ่บัตั้ด่งักลี่า่วเป็นการลี่กัพิ่าต้วันอกกระบัวนการย่ตุ้ธ่์ุรรม

ผู้ลี่กระทบด�านความมั�นคง 
ก่จำกรรมนอกเขึ้ต้แดนท่ี่�มุง่เป้าไปย่งัชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นอาจำสง่ผู้ลี่กระที่บั
ด้านความมั�นคงในหลี่าย่ ๆ ด้าน ประการแรกค่อ พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน
อาจำสร้างอ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ต้อ่การเม่องภูาย่ในแลี่ะผูู้้กำาหนดนโย่บัาย่ในประเที่ศ
อ่�น ๆ ผู้า่นการชุกัจำงูชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นท่ี่�อาศยั่อยู่ใ่นต้า่งประเที่ศ ชุาวจ่ำน

นางเก่ลิดี�ส์ ลิวิ สมาชิิก่สภูานิตบิััญญตัเิช้ิ�อสายจนีคนแรก่ทัี�ได�รับัเลิอ้ก่เป็นสมาชิิก่รัฐสภูา

ออสเตรเลิยี ก่ล่ิาวถืงึสภูาผู้้�แทันราษฎรในนครแคนเบัอร์รา ประเทัศออสเตรเลิยี เม้�อ

เดอ้นก่รก่ฎาคม พ.ศ. 2562 นางลิวิถ้ืก่วพิาก่ษ์วจิารณ์ว่ามคีวามสัมพนัธ์ก่บััเคร้อข่ีาย

อทิัธิพลิขีองจนีในต่างประเทัศ  ด่แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส
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ในต้า่งประเที่ศบัางราย่เป็นผูู้้กำาหนดนโย่บัาย่เอง ในขึ้ณีะท่ี่�บัางราย่ม่
อ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่เหน่อผูู้้กำาหนดนโย่บัาย่ท่ี่�สำาคญัเหลี่า่นั �น ในกรณ่ีท่ี่�ผู้ลี่ประโย่ชุน์
ขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้ขึ้ดัแย้่งกบััผู้ลี่ประโย่ชุน์ขึ้องประเที่ศท่ี่�ผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�น
ชุาวจ่ำนอาศยั่อยู่ ่ผูู้้กำาหนดนโย่บัาย่ดงักลี่า่วอาจำบัอ่นที่ำาลี่าย่ความมั�นคง
แหง่ชุาต้ข่ึ้องประเที่ศนั �น ๆ

ประการท่ี่�สองค่อ เน่�องจำากพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนมุง่เป้าไปท่ี่�ชุาว
จ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นโดย่เฉพิ่าะสำาหรับัปฏ่บัตั้่การแผู้ข่ึ้ย่าย่อ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ รัฐต้า่ง ๆ ไม่
สามารถิรับัประกนัได้วา่พิ่ลี่เม่องจ่ำนจำะปลี่อดภูยั่จำากการต้กเป็นเป้าขึ้อง
การกระที่ำาท่ี่�บ่ับับังัคบััโดย่พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน เชุน่ การเฝ้ั่าระวงัแลี่ะ
ภูยั่คกุคาม บัคุคลี่เหลี่า่น่ �ไมส่ามารถิวางใจำได้วา่การเป็นพิ่ลี่เม่องขึ้อง
พิ่วกเขึ้าจำะที่ำาให้ต้นเองได้รับัการคุ้มครองเชุน่เด่ย่วกบััพิ่ลี่เม่องอ่�น ๆ  
ขึ้องรัฐเด่ย่วกนั พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนได้แสดงให้เหน็วา่พิ่รรคฯ ม่ข่ึ้ด
ความสามารถิแลี่ะเจำต้จำำานงท่ี่�จำะลี่งโที่ษพิ่ลี่เม่องต้า่งชุาต้ท่่ี่�ม่มรดกที่าง
วฒันธ์ุรรมขึ้องจ่ำนซิ้�งอาศยั่อยู่น่อกเขึ้ต้แดนจ่ำน

ประการท่ี่�สามค่อ ผูู้้ ท่ี่�ม่เชุ่ �อสาย่จ่ำนอาจำต้กเป็นเหย่่�อขึ้องความรู้สก้
ต้อ่ต้้านจ่ำนในสงัคม นโย่บัาย่ขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนในการสร้าง
อ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ต้อ่ชุาวจ่ำนในต้า่งประเที่ศ เส่�ย่งท่ี่�จำะที่ำาให้เก่ดความสงสยั่ต้อ่
ชุาวจ่ำนท่ี่�อาศยั่อยู่ใ่นต้า่งประเที่ศเพ่ิ่�มมากขึ้้ �น ไมว่า่พิ่วกเขึ้าจำะสนบััสนนุ
พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนหร่อไมก็่ต้าม ความรู้สก้ต้อ่ต้้านจ่ำนแลี่ะคต้น่่ย่ม
เชุ่ �อชุาต้ถ่่ิอเป็นภูยั่คกุคามด้านความมั�นคงต้อ่สมาชุ่กชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�น 
แลี่ะสง่ผู้ลี่กระที่บัที่างสงัคมในด้านลี่บั ประวตั้่ศาสต้ร์ท่ี่�ผู้า่นมาไมน่าน
น่ �แสดงให้เหน็วา่เหต้กุารณ์ีน่ �อาจำกลี่าย่เป็นความรุนแรงถิง้ชุ่ว่ต้ได้ โดย่

เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งในเอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้
ประการท่ี่�ส่�ค่อ การกระที่ำานอกเขึ้ต้แดนขึ้องรัฐบัาลี่จ่ำนท่ี่�ฝ่ั่าฝ่ั่น

กฎหมาย่ระหวา่งประเที่ศ ก่อให้เก่ดคำาถิามเก่�ย่วกบััความมุง่มั�นต้อ่กฎ
ระเบ่ัย่บัแลี่ะบัรรที่ดัฐานสากลี่ขึ้องรัฐบัาลี่จ่ำน เม่�อชุาต้พ่ิ่นัธ์ุุ์แลี่ะมรดก
ที่างวฒันธ์ุรรมได้รับัอนญุาต้ให้แที่นท่ี่�หลี่กัการการเป็นพิ่ลี่เม่องต้าม
ความเป็นพิ่ลี่เม่องท่ี่�เหน็ชุอบัด้วย่กฎหมาย่ ก่จำกรรมนอกอาณีาเขึ้ต้ขึ้อง
จ่ำนจำง้เป็นเหต้คุกุคามท่ี่�จำะบัอ่นที่ำาลี่าย่กฎหมาย่ระหวา่งประเที่ศ

ประการท่ี่�ห้าค่อ การท่ี่�ต้ำารวจำจ่ำนลี่กัพิ่าต้วันาย่ลี่่ โบั ซิ้�งเป็นพิ่ลี่เม่อง
องักฤษแลี่ะผูู้้จำำาหนา่ย่หนงัส่อในฮอ่งกงเม่�อเด่อนธ์ุนัวาคม พิ่.ศ. 2558 
แลี่ะการสง่พิ่ลี่เม่องไต้้หวนัจำากประเที่ศท่ี่�สามในฐานะผูู้้ ร้าย่ข้ึ้ามแดน 
แสดงให้เหน็วา่รัฐบัาลี่จ่ำนขึ้าดความเคารพิ่ต้อ่เอกราชุที่างต้ลุี่าการขึ้อง
ฮอ่งกงแลี่ะไต้้หวนั ก่จำกรรมดงักลี่า่วเป็นส่�งท่ี่�แสดงให้เหน็ถิง้จำดุมุง่หมาย่
ขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนในการเพ่ิ่�มการควบัคมุเขึ้ต้แดนเหลี่า่น่ �

มาติรการติอบโติ� 
การปฏ่เสธ์ุท่ี่�จำะย่อมรับัการบัอกเลี่า่เร่�องราวขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนใน
ฐานะต้วัแที่นขึ้องชุาวจ่ำนที่ั �งหมดโดย่ประชุาคมโลี่กถ่ิอวา่เป็นส่�งสำาคญั 
ในที่างต้รงกนัข้ึ้าม รัฐต้า่ง ๆ ควรชุ่ �แจำงให้ชุดัเจำนวา่ความพิ่ย่าย่ามขึ้อง
จ่ำนในการใชุ้ประโย่ชุน์แลี่ะกดดนัชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นจำะนำาไปสูค่วามไมไ่ว้
วางใจำท่ี่�เพ่ิ่�มมากขึ้้ �นต้อ่รัฐบัาลี่จ่ำน

การต้รวจำสอบัแลี่ะการวางแผู้นอย่า่งรอบัคอบัเก่�ย่วกบััความสมัพิ่นัธ์์ุ
ขึ้องพิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำนกบััชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�น รวมถิง้ก่จำกรรมขึ้องกรม
งานแนวร่วมในต้า่งประเที่ศ ถ่ิอเป็นส่�งสำาคญั เม่�อการวางแผู้นดงักลี่า่ว
เสร็จำส่ �นแล้ี่ว ควรม่การให้ความสนใจำเป็นพ่ิ่เศษเพ่ิ่�อหลี่่กเลี่่�ย่งการเก่ด
ความสงสยั่ท่ี่�มากขึ้้ �นต้อ่ชุาวจ่ำนพิ่ลี่ดัถ่ิ�นสว่นใหญ่ท่ี่�ไมไ่ด้ที่ำางานให้แก่
พิ่รรคคอมม่วน่สต์้จ่ำน 

ประเที่ศต้า่ง ๆ ท่ี่�ได้รับัผู้ลี่กระที่บัจำากก่จำกรรมนอกเขึ้ต้แดนขึ้องจ่ำน เชุน่ 
สว่เดน จำะแบัง่ปันประสบัการณ์ีแลี่ะประสานการดำาเน่นงานกบััประเที่ศอ่�น ๆ   
ได้เป็นอย่า่งด่ ในการจำดัการกบััก่จำกรรมนอกเขึ้ต้แดนขึ้องจ่ำน สหภูาพิ่
ย่โุรปควรประสานงานนโย่บัาย่ขึ้องต้นกบััประเที่ศสมาชุ่กต้า่ง  o

บัที่ความน่ �อ้างอ่งจำากราย่งานการว่จำยั่ลี่า่สดุขึ้องผูู้้ เข่ึ้ย่นซิ้�งต่้พ่ิ่มพ์ิ่โดย่สถิาบันัว่จำยั่ด้านกลี่าโหมสว่เดน 
สามารถิดไูด้ท่ี่� https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4933--SE.

ผู้้�ประทั�วงคนหนึ�งต่อต�านก่ฎหมายส่งผู้้�ร� ายขี�ามแดนขีองฮ่่องก่งทัี�มกี่ารเสนอ ในก่รุง

ไทัเปขีองไต�หวนั เม้�อเดอ้นมถุิืนายน พ.ศ. 2562  ด่แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

การปฏิเิสธท้ี�จำะยอิมรับการบอิกเล่าเร่�อิงราว

ขึ้อิงพิ่รรคคอิมมวินิิสต์จำนีิในิฐานิะตัวแท้นิ

ขึ้อิงชิาวจำนีิท้ั�งหมดโดยประชิาคมโลกถือ่ิว่า

เป็นิสิ�งสำาคัญ ในิท้างตรงกันิข้ึ้าม รัฐต่าง ๆ 

ควรชีิ�แจำงให้ชัิดเจำนิว่าความพิ่ยายามขึ้อิงจำนีิ

ในิการใช้ิประโยชิน์ิและกดดันิชิาวจำนีิพิ่ลัด

ถืิ�นิจำะนิำาไปสู่ความไม่ไว้วางใจำท้ี�เพิ่ิ�มมากขึ้้�นิ

ต่อิรัฐบาลจำนีิ
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ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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ารเต้บ่ัโต้ที่างเศรษฐก่จำแลี่ะจำำานวนประชุากรอย่า่ง
รวดเร็วท่ี่�ย่งัคงดำาเน่นต้อ่ไปในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก 
ที่ำาให้ความต้้องการด้านพิ่ลี่งังานเพ่ิ่�มขึ้้ �นอย่า่งรวดเร็ว

กวา่ภูมู่ภูาคอ่�น ๆ ในโลี่ก ด้วย่ความต้้องการพิ่ลี่งังานท่ี่�คาดวา่จำะ
เต้บ่ัโต้มากกวา่ร้อย่ลี่ะ 60 ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2583 ความมั�นคงด้าน
พิ่ลี่งังานจำะเป็นความท้ี่าที่าย่อนัดบััต้้น ๆ ในอ่กหลี่าย่ที่ศวรรษข้ึ้าง
หน้า ต้ามการคาดการณ์ีขึ้ององค์การพิ่ลี่งังานระหวา่งประเที่ศ

ประเที่ศต้า่ง ๆ ในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกกำาลี่งัเปลี่่�ย่นแปลี่ง
ระบับัพิ่ลี่งังานขึ้องต้นเพ่ิ่�อต้อบัสนองความต้้องการท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นภูาย่ใน
ภูมู่ภูาคน่ � คณีะกรรมาธ่์ุการเศรษฐก่จำแลี่ะสงัคมแหง่สหประชุาชุาต้่
สำาหรับัเอเชุ่ย่แลี่ะแปซิฟ่่ิกราย่งานวา่ ประเที่ศเหลี่า่นั �นพิ่ย่าย่าม
ท่ี่�จำะบัรรลี่คุวามมั�นคงด้านพิ่ลี่งังานแลี่ะปกป้องเศรษฐก่จำจำาก
ความผู้นัผู้วนขึ้องราคาแลี่ะความไมแ่นน่อนขึ้องต้ลี่าด อ่กที่ั �งลี่ด
การพิ่้�งพิ่าพิ่ลี่งังานนำาเข้ึ้า ย่่�งไปกวา่นั �น ประเที่ศในภูมู่ภูาคอ่นโด
แปซิฟ่่ิกย่งัมุง่มั�นท่ี่�จำะจำดัหาการเข้ึ้าถิง้พิ่ลี่งังานให้แก่ประชุากรกวา่ 
420 ล้ี่านคนท่ี่�ขึ้าดแคลี่นพิ่ลี่งังานแลี่ะประชุากรอ่ก 2.1 พิ่นัล้ี่าน
คนท่ี่�พิ่้�งพิ่าพิ่ลี่งังานชุ่วมวลี่แบับัดั �งเด่มสำาหรับัการประกอบัอาหาร
แลี่ะการที่ำาความร้อน ต้ามท่ี่�ระบัใุนราย่งานประจำำา พิ่.ศ. 2560

ราย่งานขึ้องคณีะกรรมาธ่์ุการเศรษฐก่จำแลี่ะสงัคมแหง่
สหประชุาชุาต้่สำาหรับัเอเชุ่ย่แลี่ะแปซิฟ่่ิกระบัวุา่ การเปลี่่�ย่นไปใชุ้
ที่รัพิ่ย่ากรพิ่ลี่งังานท่ี่�ม่คาร์บัอนต้ำ�าแลี่ะการม่ความหลี่ากหลี่าย่
ขึ้องพิ่ลี่งังานผู้สม จำะชุว่ย่เพ่ิ่�มความมั�นคงด้านพิ่ลี่งังาน ลี่ดผู้ลี่กระ
ที่บัต้อ่ส่�งแวดล้ี่อมโดย่เฉพิ่าะมลี่พ่ิ่ษที่างอากาศ แลี่ะสร้างความ
มั�นใจำในการเข้ึ้าถิง้พิ่ลี่งังานท่ี่�ราคาประหย่ดั เชุ่�อถ่ิอได้ ย่ั�งย่่น แลี่ะ
ที่นัสมยั่สำาหรับัที่กุคน “การรับัม่อกบััความท้ี่าที่าย่ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกบัั
พิ่ลี่งังานหลี่าย่ประการเหลี่า่น่ �จำำาเป็นต้้องม่การเปลี่่�ย่นผู้า่นด้วย่ว่ธ่์ุ
การผู้ลี่ต่้ สง่ต้อ่ แลี่ะบัร่โภูคพิ่ลี่งังาน” ราย่งานดงักลี่า่วระบั ุ“แม้วา่
ภูาคพิ่ลี่งังานในหลี่าย่ ๆ ประเที่ศกำาลี่งัปฏ่รูปอย่า่งชุ้า ๆ แต้ก่าร
เปลี่่�ย่นแปลี่งจำำาเป็นต้้องเร่งความเร็วขึ้้ �น”

เม่�อพ่ิ่จำารณีาถิง้ชุว่งเวลี่าขึ้องการปรากฏขึ้้ �นอย่า่งที่รงพิ่ลี่งัขึ้อง
ภูมู่ภูาคดงักลี่า่วในเวท่ี่โลี่ก ภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกม่ความมุง่มั�นท่ี่�
จำะที่ำาหน้าท่ี่�เป็นแบับัอย่า่งระดบััโลี่กในการเปลี่่�ย่นไปใชุ้ที่รัพิ่ย่ากร
หมนุเว่ย่น ซิ้�งเป็นที่างออกท่ี่�ได้รับัการสนบััสนนุอย่า่งกว้างขึ้วาง
เพ่ิ่�อย่ตุ้่การพิ่้�งพิ่าเชุ่ �อเพิ่ลี่ง่ฟิอสซิล่ี่ แลี่ะที่ำาให้มั�นใจำวา่ม่ที่รัพิ่ย่ากร

พิ่ลี่งังานท่ี่�เพ่ิ่ย่งพิ่อสำาหรับัผูู้้อยู่อ่าศยั่ที่กุคน “การเต้บ่ัโต้อย่า่งต้อ่
เน่�องด้านการขึ้นสง่แลี่ะความต้้องการพิ่ลี่งังานในภูาคพิ่ลี่งังาน
ความร้อนแลี่ะความเย่น็ เป่ดโอกาสด้านพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นท่ี่�
หลี่ากหลี่าย่ในภูมู่ภูาคน่ �” ต้าม “ราย่งานสถิานะพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น
สำาหรับัเอเชุ่ย่แลี่ะแปซิฟ่่ิก” ประจำำา พิ่.ศ. 2562 ท่ี่�เผู้ย่แพิ่ร่โดย่
เคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษท่ี่� 21 ซิ้�ง
เป็นเคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่ระหวา่งประเที่ศท่ี่�มุง่มั�นสร้างอนาคต้แหง่
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นท่ี่�ย่ั�งย่่นแลี่ะได้รับัที่นุสนบััสนนุจำากธ์ุนาคาร
พิ่ฒันาเอเชุ่ย่

บัรรดาผูู้้สนบััสนนุต้า่งย่่นย่นัวา่การเปลี่่�ย่นไปใชุ้พิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่น สามารถิกระจำาย่แหลี่ง่พิ่ลี่งังาน เพ่ิ่�มการเข้ึ้าถิง้พิ่ลี่งังาน 
ลี่ดมลี่พ่ิ่ษที่างอากาศ บัรรเที่าความย่ากจำน แลี่ะข้ึ้อได้เปร่ย่บัอ่�น ๆ 
“ที่รัพิ่ย่ากรพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสามารถิม่บัที่บัาที่สำาคญัในการบัรรลีุ่
การเข้ึ้าถิง้พิ่ลี่งังานสมยั่ใหมใ่นระดบััสากลี่” ราย่งานดงักลี่า่วระบั ุ
เชุน่ “เที่คโนโลี่ย่่พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ พิ่ลี่งังานลี่ม แลี่ะพิ่ลี่งังานนำ �า
ขึ้นาดเลี่ก็ รวมถิง้โรงงานเผู้าไหม้ภูาย่ในโดย่ใชุ้พิ่ลี่งังานชุ่วมวลี่หร่อ
ก�าซิชุ่วภูาพิ่ สามารถิเป็นแหลี่ง่พิ่ลี่งังานไฟิฟ้ิาท่ี่�เชุ่�อถ่ิอให้กบััสถิาน
ท่ี่�หา่งไกลี่ได้” บัรรดาผูู้้เชุ่�ย่วชุาญคาดการณ์ีวา่ ประชุากรกวา่ 750 
ล้ี่านคนในอ่นโดแปซิฟ่่ิกท่ี่�กว้างขึ้วางขึ้้ �นย่งัไมส่ามารถิเข้ึ้าถิง้ไฟิฟ้ิาได้

“การลี่งที่นุด้านพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น ประส่ที่ธ่์ุภูาพิ่พิ่ลี่งังาน 
แลี่ะโครงขึ้่าย่อจัำฉร่ย่ะท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นในปัจำจำบุันั ที่ำาให้เก่ดงานท่ี่�ม่
คณุีภูาพิ่สงูแลี่ะระย่ะย่าวมากขึ้้ �น อ่กที่ั �งลี่ดมลี่พ่ิ่ษที่างอากาศแลี่ะ
การปลี่่อย่ก�าซิเร่อนกระจำก” นาย่มาซิาสก้ ุอาซิาคาวะ ประธ์ุาน
ธ์ุนาคารพิ่ฒันาเอเชุ่ย่ กลี่่าวในระหว่างการประชุมุสดุย่อดด้าน
การเปลี่่�ย่นผู้่านสู่พิ่ลี่งังานสะอาดท่ี่�จำดัขึ้้ �นโดย่องค์การพิ่ลี่งังาน
ระหว่างประเที่ศ เม่�อเด่อนกรกฎาคม พิ่.ศ. 2563 “เศรษฐก่จำ
ขึ้องประเที่ศต้่าง ๆ จำะม่ความพิ่ร้อมมากขึ้้ �นเพ่ิ่�อรับัม่อต้่อผู้ลี่กระ
ที่บัในอนาคต้ เน่�องจำากพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นท่ี่�ม่อปุกรณ์ีกกัเก็บั
พิ่ลี่งังานไม่ต้้องพิ่้�งพิ่าวสัดเุชุ่ �อเพิ่ลี่่ง แลี่ะระบับัโครงขึ้่าย่อจัำฉร่ย่ะ
สามารถินำากลี่บััมาใชุ้งานได้อย่่างรวดเร็ว นอกจำากน่ � พิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นย่งัสามารถิชุ่วย่ย่กระดบััส่�งอำานวย่ความสะดวกด้าน
สขุึ้ภูาพิ่ โดย่เฉพิ่าะอย่่างย่่�งในพ่ิ่ �นท่ี่�ชุนบัที่ เชุ่น กระบัวนการ
ควบัคมุอณุีหภูมู่ส่นค้าท่ี่�ใชุ้พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่จำะเป็นส่�งสำาคญั
ต้่อการกระจำาย่วคัซ่ิน” นาย่อาซิาคาวะระบัุ

พิ่ลังังานหมุนเวียีน  
เป่ิดโอกาส  ให้ภููม่ภูาค  

เป็ินผูู้้นำาด้านควีาม 
มั�นคงทางพิ่ลังังาน

ก
เจ้ำาหน้าท่ี่� ฟิอิรมั 

แผู้งพลิงังานแสงอาทัติย์หันหน�าขีึ�นส่้ทั�องฟิ� าทัี�เมอ้งฟ้ินาฟ้ิตใินต้วาล้ิ ต้วาล้ิมุ่งมั�นทัี�จะ

ผู้ลิติพลิงังานหมุนเวยีนโดยสมบ้ัรณ์ภูายใน พ.ศ. 2568  เก็ต้ต่้ �อ่มเมจำ
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แน้วโน้้มแลัะเป้้าหมาย
ภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกได้แซิงหน้าย่โุรปแลี่ะสหรัฐอเมร่กาใน
การเปลี่่�ย่นไปใชุ้พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นเป็นท่ี่�เร่ย่บัร้อย่แล้ี่ว โดย่คด่
เป็นสดัสว่นมากกวา่ร้อย่ลี่ะ 54 ขึ้องการเต้บ่ัโต้ใหม ่ๆ เก่�ย่วกบัั
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นที่ั�วโลี่กใน พิ่.ศ. 2562 ต้ามราย่งานประจำำา
เด่อนม่นาคม พิ่.ศ. 2563 ขึ้องที่บัวงการพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น
ระหวา่งประเที่ศ บัรรดาผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญอธ่์ุบัาย่วา่ ภูมู่ภูาคน่ �ได้พิ่ฒันา
กำาลี่งัการผู้ลี่ต่้พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นในเที่คโนโลี่ย่่ต้า่ง ๆ อาท่ี่ เซิลี่ล์ี่
แสงอาท่ี่ต้ย์่ พิ่ลี่งังานลี่ม พิ่ลี่งังานนำ �า พิ่ลี่งังานชุ่วภูาพิ่ แลี่ะ
พิ่ลี่งังานความร้อนใต้้พ่ิ่ภูพิ่ เชุน่ ใน พิ่.ศ. 2562 จ่ำน อ่นเด่ย่ ญ่�ปุ่ น 
เกาหลี่่ใต้้ แลี่ะเว่ย่ดนามม่กำาลี่งัการผู้ลี่ต่้พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ใหม่
สงูท่ี่�สดุ ขึ้ณีะท่ี่�จ่ำนแลี่ะสหรัฐฯ เป็นผูู้้นำาด้านพิ่ลี่งังานลี่มใหม ่ต้าม
ราย่งานขึ้องที่บัวงการพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นระหวา่งประเที่ศ ราย่งาน
ดงักลี่า่วระบัวุา่ในป่เด่ย่วกนันั �น ภูมู่ภูาคท่ี่�ครอบัคลี่มุออสเต้รเลี่่ย่ 
น่วซ่ิแลี่นด์ แลี่ะประเที่ศในหมูเ่กาะแปซิฟ่่ิก ม่อตั้ราการเต้บ่ัโต้ด้าน
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นท่ี่�รวดเร็วท่ี่�สดุ โดย่อยู่ท่่ี่�ร้อย่ลี่ะ 18.4 แม้วา่สว่น
แบัง่กำาลี่งัการผู้ลี่ต่้ที่ั�วโลี่กขึ้องภูมู่ภูาคย่อ่ย่จำะม่ขึ้นาดเลี่ก็ก็ต้าม 

ราย่งานขึ้องเคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับั
ศต้วรรษท่ี่� 21 ระบัวุา่ ภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกม่สดัสว่นการลี่งที่นุ
ใหมใ่นภูาคพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นที่ั�วโลี่กมากกวา่ร้อย่ลี่ะ 52 ใน 
พิ่.ศ. 2561 ใน พิ่.ศ. 2562 จ่ำนเป็นผูู้้นำาในการลี่งที่นุดงักลี่า่ว
สำาหรับัภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก ซิ้�งคด่เป็นเก่อบัหน้�งในสามขึ้อง
ที่ั �งหมดที่ั�วโลี่ก อ่กที่ั �งออสเต้รเลี่่ย่ อ่นเด่ย่ แลี่ะญ่�ปุ่ นก็อยู่ใ่น 10 
อนัดบััแรกขึ้องป่ดงักลี่า่วด้วย่เชุน่กนั ต้ามข้ึ้อมลูี่ขึ้องบัลี่มูเบัร์่ก 
น่ว เอน็เนอร์จ่ำ ไฟิแนนซ์ิ นอกจำากน่ � ผูู้้นำาการลี่งที่นุหลี่าย่ราย่ย่งัม่
โครงการท่ี่�ใหญ่แลี่ะม่นวตั้กรรมมากท่ี่�สดุบัางสว่นในภูมู่ภูาคแหง่
น่ �อ่กด้วย่

เชุ่น ในเด่อนพิ่ฤษภูาคม พิ่.ศ. 2563 ออสเต้รเลี่่ย่ได้
ประกาศจำดัหาเง่นที่นุ 191 ล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 6 พิ่นั
ล้ี่านบัาที่) เพ่ิ่�อดำาเน่นโครงการนำาร่องไฮโดรเจำน เพ่ิ่�อให้บัรรลี่เุป้า

หมาย่ขึ้องประเที่ศในการสร้างอตุ้สาหกรรมไฮโดรเจำนขึ้นาดใหญ่
ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573 ต้ามราย่งานขึ้องรอย่เต้อร์ นาย่แองกสั เที่ย์่
เลี่อร์ รัฐมนต้ร่ว่าการกระที่รวงพิ่ลี่งังานแลี่ะการลี่ดการปลี่่อย่ก�าซิ
เร่อนกระจำกขึ้องออสเต้รเลี่่ย่ กลี่่าวว่า “ท่ี่�สำาคญั หากเราสามารถิ
ผู้ลี่่ต้ไฮโดรเจำนได้ในราคาต้ำ�ากว่าก่โลี่กรัมลี่ะ 2 ดอลี่ลี่าร์
ออสเต้รเลี่่ย่ (ประมาณี 47 บัาที่) เราจำะสามารถิม่บัที่บัาที่ใน
ด้านพิ่ลี่งังานผู้สมภูาย่ในประเที่ศเพ่ิ่�อลี่ดราคาพิ่ลี่งังานแลี่ะ
สามารถิใชุ้ไฟิฟ้ิาได้ต้่อไป” รอย่เต้อร์ราย่งานว่าใน พิ่.ศ. 2561 
ออสเต้รเลี่่ย่ม่ต้้นที่นุการผู้ลี่่ต้ไฮโดรเจำน 1 ก่โลี่กรัมโดย่เฉลี่่�ย่อยู่่
ท่ี่� 6 ดอลี่ลี่าร์ออสเต้รเลี่่ย่ (ประมาณี 94 บัาที่) บัร่ษัที่อ่นฟ่ิน่
ต้บัลี่เูอเนอร์จ่ำ �กำาลี่งัพิ่ฒันาโรงงานขึ้นาดใหญ่มลูี่ค่า 220 ล้ี่าน
ดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 6.8 พิ่นัล้ี่านบัาที่) ซิ้�งอยู่่ห่างจำาก
สำานกังานใหญ่ขึ้องบัร่ษัที่ออกไป 320 ก่โลี่เมต้รที่างท่ี่ศเหน่อใน
เม่องเพ่ิ่ร์ธ์ุ ประเที่ศออสเต้รเลี่่ย่ เพ่ิ่�อผู้ลี่่ต้ไฮโดรเจำนส่เข่ึ้ย่วให้ได้
จำำานวน 25 ต้นัต้่อวนัโดย่ใชุ้พิ่ลี่งังานลี่มแลี่ะพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ 
แลี่ะต้ั �งเป้าว่าจำะดำาเน่นการผู้ลี่่ต้ครั �งแรกในปลี่าย่ พิ่.ศ. 2565 

ในชุว่งปลี่าย่ พิ่.ศ. 2562 อ่นเด่ย่ได้เป่ดเผู้ย่แผู้นการก่อสร้าง

โครงการพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่มลูี่คา่ 6 พิ่นัล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ 
(ประมาณี 1.9 แสนล้ี่านบัาที่) ในเม่องเลี่ห์แลี่ะคาร์ก่ลี่ ในแคว้น
จำมัมแูลี่ะแคชุเม่ย่ร์ ภูมู่ภูาคห่มาลี่ยั่ม่ศกัย่ภูาพิ่อย่า่งมากสำาหรับั
พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ กระที่รวงพิ่ลี่งังานใหมแ่ลี่ะพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น
วางแผู้น “โครงการพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ท่ี่�ม่กำาลี่งัการผู้ลี่ต่้สะสม
ประมาณี 14 เมกะวตั้ต์้ พิ่ร้อมความจำใุนการจำดัเก็บัแบัต้เต้อร่� 
42 เมกะวตั้ต์้ต้อ่ชุั�วโมงในเม่องเลี่ห์แลี่ะคาร์ก่ลี่” นาย่อาร์ เค 
ซิง่ห์ รัฐมนต้ร่วา่การกระที่รวงพิ่ลี่งังาน พิ่ลี่งังานใหมแ่ลี่ะพิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นขึ้องอ่นเด่ย่ กลี่า่วในการประกาศโครงการดงักลี่า่ว ใน
ขึ้ณีะเด่ย่วกนั อดาน่ กรุ�ป ขึ้องอ่นเด่ย่ซิ้�งม่สำานกังานใหญ่อยู่ท่่ี่�เม่อง 
อาห์เมดาบัดั ม่เป้าหมาย่ท่ี่�จำะเป็นบัร่ษัที่พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุในโลี่กให้ได้ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2568 แลี่ะเป็นบัร่ษัที่
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573 ต้ามราย่งาน

ภููม่ภูาคอ่นโดแปิซ่ิฟ่ิกได้แซิงหน้ายโุรปิแลัะสหรัฐอเมร่กาในการเปิลัี�ยนไปิใช้้

พิ่ลังังานหมุนเวียีนเป็ินที�เรียบร้อยแล้ัวี โดยคด่เป็ินสัดส่วีนมากกว่ีาร้อยลัะ 54 ของ

การเต่ิบโติใหม่ ๆ เกี�ยวีกบัพิ่ลังังานหมุนเวียีนทั�วีโลักใน พิ่.ศ. 2562 ติามรายงาน

ปิระจำำาเดอืนมีนาคม พิ่.ศ. 2563 ของทบวีงการพิ่ลังังานหมุนเวียีนระหว่ีางปิระเทศ
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สัดส่วนพลิงังานหมุนเวยีนในก่ารใชิ�พลิงังานขีั�นสุดทั�ายโดยรวม ในประเทัศ
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ก่ำาลิงัก่ารผู้ลิติพลิงังานหมุนเวยีนในประเทัศแถืบัเอเชีิย แลิะอนิโดแปซิ้ฟิิก่ทัี�ได�รับั
เลิอ้ก่แบ่ังตามเทัคโนโลิย ีพ.ศ. 2543 แลิะ พ.ศ. 2551 ถืงึ พ.ศ. 2561

หมาย่เหต้:ุ ต้วัเลี่ขึ้ต้า่ง ๆ คำานวณีโดย่ใชุ้ข้ึ้อมลูี่จำากองค์การพิ่ลี่งังานระหวา่งประเที่ศเก่�ย่วกบััพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นแลี่ะคำาจำำากดัความท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้อง ซิ้�งในท่ี่�น่ � พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นหมาย่รวมถิง้พิ่ลี่งังานชุ่วมวลี่แบับัดั �งเด่ม
ท่ี่�มา: องค์กรเพ่ิ่�อความร่วมม่อแลี่ะการพิ่ฒันาที่างเศรษฐก่จำ/องค์การพิ่ลี่งังานระหวา่งประเที่ศ "สมดลุี่พิ่ลี่งังานโลี่ก" พิ่.ศ. 2561 https://www.iea.org/statistics ฟ่ิจ่ำแลี่ะต้องงาอ้างอ่งจำากกองสถ่ิต้่แหง่
สหประชุาชุาต้ ่"การต้ด่ต้ามสมดลุี่พิ่ลี่งังานต้ามเป้าหมาย่การพิ่ฒันาท่ี่�ย่ั�งย่่น" พิ่.ศ. 2561 https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/

กิกะวัตัต์

ควัามร้์อนใตพ้ิภพ

พลงังานชุ่วัภาพ
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พลงังานลม
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พลงังานนำ�า
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อตุ้สาหกรรมเด่อนกรกฎาคม พิ่.ศ. 2563 อ่นเด่ย่กำาลี่งัไปได้สวย่
ในการสร้างเม่องพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นโดย่สมบัรูณ์ีแหง่แรก ใน พิ่.ศ. 
2559 ด่อ ูซิ้�งอยู่ท่ี่างต้ะวนัออกสดุขึ้องเกาะด่อ ูในรัฐคชุุราต้ ได้
กลี่าย่เป็นเม่องแหง่แรกขึ้องอ่นเด่ย่ท่ี่�ใชุ้พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นในชุว่ง
กลี่างวนัโดย่สมบัรูณ์ี ในฐานะผูู้้ เข้ึ้าร่วมโครงการเม่องอจัำฉร่ย่ะขึ้อง
นาย่นเรนที่ระ โมท่ี่ นาย่กรัฐมนต้ร่อ่นเด่ย่ ราย่งานขึ้องเคร่อขึ้า่ย่
นโย่บัาย่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษท่ี่� 21 ระบัวุา่ เม่องด่อู
ซิ้�งม่พ่ิ่ �นท่ี่� 42 ต้ารางก่โลี่เมต้รแลี่ะม่ผูู้้อยู่อ่าศยั่มากกวา่ 52,000 
คนสร้างสวนพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ขึ้นาด 9 เมกะวตั้ต์้ ต้ด่ต้ั �งแผู้ง
พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่บันหลี่งัคาอาคารขึ้องรัฐบัาลี่ แลี่ะชุว่ย่เหลี่่อผูู้้
อยู่อ่าศยั่ในการต้่ดต้ั �งหนว่ย่เซิลี่ล์ี่แสงอาท่ี่ต้ย์่บันหลี่งัคา

นอกจำากน่ � รัฐบัาลี่ญ่�ปุ่ นย่งัให้ความสำาคญักบััการลี่งที่นุใน
พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่เป็นอนัดบััต้้น ๆ ด้วย่เชุน่กนั ใน พิ่.ศ. 2560 
ญ่�ปุ่ นได้ออกกฎหมาย่เพ่ิ่�อชุว่ย่เหลี่่อในการเปลี่่�ย่นไปใชุ้พิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นร้อย่ลี่ะ 24 ขึ้องพิ่ลี่งังานผู้สมภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573 ซิ้�ง
มากกวา่การผู้ลี่ต่้ในปัจำจำบุันัถิง้สองเที่า่ ญ่�ปุ่ นดำาเน่นก่จำการโรง
ไฟิฟ้ิาพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ลี่อย่นำ �าท่ี่�ม่ขึ้นาดใหญ่ท่ี่�สดุในโลี่กเก่อบั
สามในส่�จำากจำำานวน 100 แหง่ ต้ามราย่งานขึ้องเวบ็ัไซิต์้เพิ่าเวอร์
เที่คโนโลี่ย่่ โรงงานท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุขึ้องญ่�ปุ่ นซิ้�งต้ั �งอยู่ท่่ี่�เข่ึ้�อนย่ามาคุ
ระครอบัคลี่มุพ่ิ่ �นท่ี่� 18 เฮกต้าร์แลี่ะผู้ลี่ต่้พิ่ลี่งังานให้บ้ัานเร่อน
ประมาณี 5,000 หลี่งัต้อ่ป่

ประเที่ศอ่�น ๆ อ่กหลี่าย่แหง่ในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกได้กำาหนด
เป้าหมาย่ท่ี่�ท้ี่าที่าย่สำาหรับัพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น แลี่ะบัางประเที่ศ
ที่ำาให้เป้าหมาย่ดงักลี่า่วค่บัหน้าไปได้เป็นอย่า่งด่ เชุน่ ใน พิ่.ศ. 
2562 น่วซ่ิแลี่นด์กำาหนดเป้าหมาย่การผู้ลี่ต่้ไฟิฟ้ิาจำากพิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นโดย่สมบัรูณ์ีภูาย่ใน พิ่.ศ. 2578 น่วซ่ิแลี่นด์ท่ี่�ต้้องการ
สร้างโรงไฟิฟ้ิาแบับัสบูักลี่บััมลูี่คา่หลี่าย่พิ่นัล้ี่านดอลี่ลี่าร์ ดำาเน่น
การมาได้คร้�งที่างแล้ี่วด้วย่ที่รัพิ่ย่ากรพิ่ลี่งังานนำ �าแลี่ะความร้อนใต้้
พ่ิ่ภูพิ่ท่ี่�ม่อยู่ใ่นปัจำจำบุันั “เราสามารถิม่เป้าหมาย่ท่ี่�ท้ี่าที่าย่แลี่ะเน้น
การปฏ่บัตั้่ไปพิ่ร้อม ๆ กนัได้” ดร. เมแกน วดูส์ รัฐมนต้ร่วา่การ
กระที่รวงพิ่ลี่งังานแลี่ะที่รัพิ่ย่ากรน่วซ่ิแลี่นด์ กลี่า่วในการประกาศ
เป้าหมาย่ดงักลี่า่ว “เราจำะดำาเน่นการประเม่นประจำำาป่ 5 ครั �งเพ่ิ่�อ
ให้แนใ่จำวา่ความท้ี่าที่าย่ด้านพิ่ลี่งังาน 3 ประการซิ้�งประกอบัด้วย่

ความสามารถิในการซ่ิ �อ ความย่ั�งย่่น แลี่ะความมั�นคง ได้รับัการ
จำดัการเป็นอย่า่งด่”

เร่�องราวความสำเร็จ
ราย่งานขึ้องเคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษ
ท่ี่� 21 ระบัวุา่ ความสำาเร็จำท่ี่�ย่่�งใหญ่ท่ี่�สดุขึ้องภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก
จำำานวนมากในการย้่าย่ไปใชุ้พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสามารถิพิ่บัได้
ในเอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้แลี่ะเอเชุ่ย่ใต้้ ซิ้�งม่การเพ่ิ่�มสดัสว่น
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสงูสดุท่ี่�ร้อย่ลี่ะ 45.7 แลี่ะร้อย่ลี่ะ 42 ต้าม
ลี่ำาดบัั ราย่งานดงักลี่า่วย่งัระบัอุ่กวา่ ประเที่ศท่ี่�ม่สว่นแบัง่พิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นในการใชุ้พิ่ลี่งังานขึ้ั �นสดุท้ี่าย่โดย่รวมมากท่ี่�สดุในภูมู่ภูาค 
ได้แก่ พิ่มา่ (ร้อย่ลี่ะ 68), ศร่ลี่งักา (ร้อย่ลี่ะ 51.3), ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ 
(ร้อย่ลี่ะ 47.5) แลี่ะอ่นโดน่เซ่ิย่ (ร้อย่ลี่ะ 47) โดย่จำำานวนร้อย่ลี่ะ
ดงักลี่า่วมาจำากพิ่ลี่งังานนำ �าแลี่ะพิ่ลี่งังานชุ่วภูาพิ่

อ่นโดน่เซ่ิย่กำาลี่งัอยู่่ในระหว่างการพ่ิ่จำารณีาสร้างเม่องหลี่วง 
“อจัำฉร่ย่ะแลี่ะสะอาด” ซิ้�งอาศยั่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นเป็นพิ่ลี่งังาน
ไฟิฟ้ิา ในเด่อนส่งหาคม พิ่.ศ. 2562 รัฐบัาลี่อ่นโดน่เซ่ิย่เป่ดเผู้ย่
ถิ้งแผู้นการย้่าย่เม่องหลี่วงจำากกรุงจำาการ์ต้าไปย่งัจำงัหวดักาลี่่
มนัต้นัต้ะวนัออกบันเกาะบัอร์เน่ย่ว เพ่ิ่�อจำดัการกบััปัญหาการ
ขึ้ย่าย่ต้วัขึ้องเม่องอย่่างรวดเร็วแลี่ะประชุากรท่ี่�มากเก่นไปในกรุง
จำาการ์ต้า แต้่ต้้องเล่ี่�อนแผู้นการดงักลี่่าวซิ้�งม่มลูี่ค่า 3.3 หม่�น
ล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 1 ล้ี่านล้ี่านบัาที่) ออกไปเน่�องจำาก
การชุะลี่อต้วัที่างเศรษฐก่จำซิ้�งเป็นผู้ลี่มาจำากการระบัาดใหญ่ขึ้อง
โคว่ด-19 การสร้างโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับั
เม่องใหม่จำะเป่ดโอกาสให้ม่การลี่งที่นุด้านพิ่ลี่งังานที่ดแที่น
ต้่าง ๆ ในขึ้ณีะเด่ย่วกนั กระที่รวงพิ่ลี่งังานฟ่ิลี่่ปป่นส์ม่แผู้นท่ี่�จำะ
ปรับัใชุ้เที่คโนโลี่ย่่โครงขึ้่าย่อจัำฉร่ย่ะในหมู่เกาะจำำานวนมากขึ้อง
ประเที่ศ เคร่อขึ้่าย่ไฟิฟ้ิาใชุ้เที่คโนโลี่ย่่ด่จ่ำที่ลัี่เพ่ิ่�อต้รวจำสอบัแลี่ะ
จำดัการการเคลี่่�อนท่ี่�ขึ้องกระแสไฟิฟ้ิาจำากการผู้ลี่่ต้ไปย่งัปร่มาณี
ความต้้องการท่ี่�หลี่ากหลี่าย่ในพ่ิ่ �นท่ี่�ให้บัร่การ อ่กที่ั �งปรับัปรุง
ความน่าเชุ่�อถ่ิอขึ้องโครงขึ้่าย่ นอกจำากน่ � เมรัลี่โค ซิ้�งเป็นบัร่ษัที่
สาธ์ุารณีปูโภูคการจำดัจำำาหน่าย่ไฟิฟ้ิาท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุขึ้องฟ่ิลี่่ปป่นส์ท่ี่�
ม่ลี่กูค้ามากกว่า 5 ล้ี่านราย่ ย่งัม่แผู้นท่ี่�จำะบัรูณีาการแพิ่ลี่ต้ฟิอร์ม
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โครงขึ้่าย่อจัำฉร่ย่ะขึ้ั �นสงู เพ่ิ่�อให้ผูู้้บัร่โภูคสามารถิจำดัการการ
ใชุ้ไฟิฟ้ิาได้ด่ย่่�งขึ้้ �น โดย่ม่มาต้รอจัำฉร่ย่ะแบับัเต้่มเง่นเป็นหน้�ง
ในบัร่การแรก ต้ามราย่งานขึ้องเคร่อขึ้่าย่นโย่บัาย่พิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษท่ี่� 21

ประเที่ศต้า่ง ๆ เชุน่ บังักลี่าเที่ศแลี่ะเว่ย่ดนาม ก็เป็นผูู้้นำา
ใหมใ่นการพิ่ฒันาแลี่ะการนำาเที่คโนโลี่ย่่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น
มาปรับัใชุ้ในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกเชุน่กนั บังักลี่าเที่ศได้สร้าง
โครงการพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ในประเที่ศ ซิ้�งเป็นท่ี่�รู้จำกัในนาม 
บัร่ษัที่ อ่นฟิราสต้รัคเจำอร์ ด่เวลี่ลี่อปเมนท์ี่ จำำากดั ซิ้�งผู้ลี่ต่้ไฟิฟ้ิา
ให้กบััประชุากรมากกวา่ร้อย่ลี่ะ 12 ในประเที่ศ บังักลี่าเที่ศร่วม
ม่อกบััธ์ุนาคารโลี่กจำดัต้ั �งบัร่ษัที่ อ่นฟิราสต้รัคเจำอร์ ด่เวลี่ลี่อป
เมนท์ี่ จำำากดัใน พิ่.ศ. 2540 เพ่ิ่�อสนบััสนนุเง่นที่นุให้โครงการ
โครงสร้างพ่ิ่ �นฐานด้านพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น โครงการดงักลี่า่วได้
ต้่ดต้ั �งระบับับ้ัานพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ 4.2 ล้ี่านระบับัด้วย่เง่น
ลี่งที่นุ 700 ล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 2.2 หม่�นล้ี่าน
บัาที่) ซิ้�งเป็นประโย่ชุน์ต้อ่ประชุากร 18 ล้ี่านคนจำนถิง้ชุว่งกลี่าง 
พิ่.ศ. 2562 นอกจำากน่ � บัร่ษัที่ อ่นฟิราสต้รัคเจำอร์ ด่เวลี่ลี่อป  
เมนท์ี่ จำำากดั ได้ต้่ดต้ั �งปั�มชุลี่ประที่านพิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่ 
1,000 เคร่�อง ระบับัโครงขึ้า่ย่ไฟิฟ้ิาขึ้นาดเลี่ก็ 13 แหง่ เต้า
หงุต้้ม 1 ล้ี่านเคร่�อง แลี่ะโรงงานผู้ลี่ต่้ก�าซิชุ่วภูาพิ่ 46,000 
แหง่ เพ่ิ่�อเป็นที่างออกด้านการหงุต้้มท่ี่�สะอาดให้แก่ประชุาชุน
มากกวา่ 200,000 คน ในอ่กห้าป่ข้ึ้างหน้า บัร่ษัที่ อ่นฟิรา
สต้รัคเจำอร์ ด่เวลี่ลี่อปเมนท์ี่ จำำากดั ต้ั �งเป้าท่ี่�จำะต้่ดต้ั �งระบับั
พิ่ลี่งังานแสงอาท่ี่ต้ย์่แลี่ะระบับัหงุต้้มเพ่ิ่�มเป็นสองเที่า่ โดย่ม่
เป้าหมาย่ท่ี่�จำะเปลี่่�ย่นเต้าหงุต้้มแบับัดั �งเด่มที่กุชุน่ดในประเที่ศ
ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573

ความท้้าท้ายเบ่�องหน้้า
ความท้ี่าที่าย่หลี่าย่ประการในการปรับัใชุ้พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น
แลี่ะแนวที่างปฏ่บัตั้่ท่ี่�ประหย่ดัพิ่ลี่งังานย่งัคงม่อยู่ ่“แม้วา่ภูมู่ภูาค
เอเชุ่ย่แปซิฟ่่ิกจำะเป็นผูู้้นำาด้านพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นระดบััโลี่ก แต้่
การใชุ้พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นย่งัคงล้ี่าหลี่งักวา่แหลี่ง่พิ่ลี่งังานแบับั
ดั �งเด่ม ในด้านการจำดัหาพิ่ลี่งังานต้ามความต้้องการท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �น
อย่า่งรวดเร็วขึ้องภูมู่ภูาคน่ �” ราย่งานขึ้องเคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษท่ี่� 21 ระบั ุภูมู่ภูาคน่ �
ประกอบัด้วย่ประเที่ศท่ี่�ปลี่อ่ย่ก�าซิเร่อนกระจำกมากท่ี่�สดุในโลี่ก 6 
แหง่ ได้แก่ จ่ำน อ่นเด่ย่ อ่นโดน่เซ่ิย่ ญ่�ปุ่ น เกาหลี่่ใต้้ แลี่ะสหรัฐฯ 
แลี่ะการเพ่ิ่�มขึ้้ �นขึ้องจำำานวนประชุากรอย่า่งมากในภูมู่ภูาคน่ �เก่ด
ขึ้้ �นในหลี่าย่เม่อง ย่่�งไปกวา่นั �น ภูมู่ภูาคน่ �ม่เม่องท่ี่�ม่มลี่พ่ิ่ษมาก
ท่ี่�สดุ 93 แหง่จำาก 100 อนัดบััแรกขึ้องโลี่ก โดย่ 56 แหง่อยู่ใ่น
จ่ำนแลี่ะ 17 แหง่อยู่ใ่นอ่นเด่ย่

ราย่งานดงักลี่า่วระบัวุา่ “ชุอ่งวา่งขึ้นาดใหญ่ย่งัปรากฏอยู่่
ระหวา่งความที่ะเย่อที่ะย่านในการบัรรเที่าการเปล่ี่�ย่นแปลี่ง
สภูาพิ่ภูมู่อากาศแลี่ะอตั้ราความก้าวหน้าในการดำาเน่นการเพ่ิ่�อ
ลี่ดการปลี่อ่ย่มลี่พ่ิ่ษ”

ก่งัหันลิมก่ำาลิงัหมุนในทุ่ังก่งัหันลิมใก่ลิ�ก่บััก่รุงแคนเบัอร์รา ประเทัศ

ออสเตรเลิยี   รอย่เต้อร์

ผ้้น้ำ
ควีามร่วีมมือด้านพิ่ลังังาน 
ในภููม่ภูาคอ่นโดแปิซ่ิฟ่ิก

องค์กรชุั �นนำาแลี่ะโครงการร่เร่�มท่ี่�สง่เสร่มด้านพิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นแลี่ะประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่พิ่ลี่งังานในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก
ประกอบัด้วย่ คณีะกรรมการเศรษฐก่จำแลี่ะสงัคมแหง่เอเชุ่ย่

แลี่ะแปซิฟ่่ิกแหง่สหประชุาชุาต้ ่คณีะที่ำางานด้านความร่วมม่อที่าง
เศรษฐก่จำพิ่ลี่งังานในเอเชุ่ย่แปซิฟ่่ิก ศนูย์่พิ่ลี่งังานแหง่สมาคมเอเชุ่ย่ใต้้
เพ่ิ่�อความร่วมม่อระดบััภูมู่ภูาค โครงการความร่วมม่อที่างเศรษฐก่จำ
ระดบััภูมู่ภูาคเอเชุ่ย่กลี่าง ศนูย์่พิ่ลี่งังานขึ้องสมาคมประชุาชุาต้แ่หง่
เอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้ แลี่ะศนูย์่แปซิฟ่่ิกสำาหรับัพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น
แลี่ะประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่พิ่ลี่งังาน ต้ามท่ี่�ระบัใุนราย่งานขึ้องเคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษท่ี่� 21

เอเชีิยใต้้
ศููนย์พลังงานแห่งสมาคมเอเชียใต้เพ่�อความร่ื่วมม่อรื่ะด่บัภูมูภิูาค
สมาคมเอเชุ่ย่ใต้้เพ่ิ่�อความร่วมม่อระดบััภูมู่ภูาคสร้างขึ้้ �นเม่�อ พิ่.ศ. 
2549 โดย่ม่โครงการความร่วมม่อด้านพิ่ลี่งังานท่ี่�ม่จำดุมุง่หมาย่
เพ่ิ่�อแปลี่งความท้ี่าที่าย่ด้านพิ่ลี่งังานให้เป็นโอกาสในการพิ่ฒันา 
แพิ่ลี่ต้ฟิอร์มน่ �ประกอบัด้วย่เจ้ำาหน้าท่ี่� ผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญ นกัว่ชุาการ นกัส่�ง
แวดล้ี่อม แลี่ะองค์กรเอกชุน ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�กำาหนดศกัย่ภูาพิ่ในหลี่าย่ด้าน 
อาท่ี่ การพิ่ฒันาพิ่ลี่งังานนำ �า พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นอ่�น ๆ แลี่ะพิ่ลี่งังาน
ที่างเลี่่อก ศนูย์่พิ่ลี่งังานแหง่น่ �สง่เสร่มการถ่ิาย่ที่อดเที่คโนโลี่ย่่ การค้า
พิ่ลี่งังาน การอนรัุกษ์พิ่ลี่งังาน แลี่ะการปรับัปรุงประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ ที่ำาให้
ผูู้้ ถ่ิอผู้ลี่ประโย่ชุน์ร่วมสามารถิรับัม่อกบััความท้ี่าที่าย่ด้านพิ่ลี่งังานท่ี่�
ประเที่ศสมาชุ่กขึ้องสมาคมเอเชุ่ย่ใต้้เพ่ิ่�อความร่วมม่อระดบััภูมู่ภูาค
ต้้องเผู้ชุ่ญ

องค์กรื่เพ่�อการื่พฒันารื่ะหว่างปรื่ะเที่ศูแห่งสหรัื่ฐฯ
ใน พิ่.ศ. 2543 องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ได้
เป่ดต้วัโครงการร่เร่�มระดบััภูมู่ภูาคเพ่ิ่�อการบัรูณีาการพิ่ลี่งังานสำาหรับั
เอเชุ่ย่ใต้้ ซิ้�งครอบัคลี่มุไปย่งัอฟัิกาน่สถิาน บังักลี่าเที่ศ ภูฏูาน อ่นเด่ย่ 
มลัี่ด่ฟิส์ เนปาลี่ ปาก่สถิาน แลี่ะศร่ลี่งักา สามระย่ะแรกขึ้องโครงการ
ดงักลี่า่วมุง่เน้นท่ี่�การค้าพิ่ลี่งังานข้ึ้ามพิ่รมแดน การสร้างต้ลี่าดพิ่ลี่งังาน 
แลี่ะการพิ่ฒันาพิ่ลี่งังานสะอาด ขึ้ณีะท่ี่�ระย่ะลี่า่สดุมุง่เน้นท่ี่�ความ
ก้าวหน้าในการบัรูณีาการต้ลี่าดระดบััภูมู่ภูาคเป็นสว่นใหญ่

เอเชีิยต้ะวัน้ออกเฉีียงใต้้
สมาคมปรื่ะชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หร่ื่ออาเซีิยน
ศนูย์่พิ่ลี่งังานอาเซ่ิย่นก่อต้ั �งขึ้้ �นใน พิ่.ศ. 2542 ในฐานะองค์กรระหวา่ง
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การใชุ้เชุ่ �อเพิ่ลี่ง่ฟิอสซิล่ี่แบับัส่ �นเปลี่่องย่งัคงเต้บ่ัโต้เร็วกวา่
การใชุ้พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นในภูมู่ภูาค บัรรดาผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญต้า่ง
คาดการณ์ีวา่ โดย่รวมแล้ี่ว พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นท่ี่�ที่นัสมยั่จำะม่
สดัสว่นน้อย่กวา่การใชุ้พิ่ลี่งังานที่ั �งหมดขึ้องภูมู่ภูาคร้อย่ลี่ะ 10

ประเที่ศในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกสว่นใหญ่ไมม่่พิ่ลี่งังาน
ใชุ้อย่า่งพิ่อเพ่ิ่ย่ง ราย่งานขึ้องเคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่พิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษท่ี่� 21 ระบัวุา่ อ่นโดน่เซ่ิย่ซิ้�งเป็นผูู้้
สง่ออกถ่ิานห่นราย่ใหญ่ท่ี่�สดุในโลี่กแลี่ะมองโกเลี่่ย่ซิ้�งเป็นผูู้้สง่
ออกถ่ิานห่นราย่ใหญ่เป็นอนัดบัั 9 เป็นข้ึ้อย่กเว้นท่ี่�นา่สงัเกต้ 
ประเที่ศต้า่ง ๆ ในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกรวมถิง้ญ่�ปุ่ นแลี่ะ
เกาหลี่่ใต้้นำาเข้ึ้าพิ่ลี่งังานมากกวา่ร้อย่ลี่ะ 50 

นอกจำากน่ � ประเที่ศท่ี่�ม่ขึ้นาดแลี่ะศกัย่ภูาพิ่ด้านพิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุบัางประเที่ศ ย่งัม่สดัสว่นพิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่นในการใชุ้พิ่ลี่งังานขึ้ั �นสดุท้ี่าย่โดย่รวมคอ่นข้ึ้างน้อย่ 
ราย่งานดงักลี่า่วระบั ุอ่นเด่ย่แลี่ะจ่ำนค่ดเป็นสดัสว่นร้อย่ลี่ะ 28 
ขึ้องการใชุ้พิ่ลี่งังานหลี่กัที่ั�วโลี่ก แต้ใ่น พิ่.ศ. 2559 อ่นเด่ย่ม่
สดัสว่นพิ่ลี่งังานที่ดแที่นในการใชุ้พิ่ลี่งังานขึ้ั �นสดุท้ี่าย่โดย่รวม
น้อย่กวา่ร้อย่ลี่ะ 40 ขึ้ณีะท่ี่�สดัสว่นขึ้องจ่ำนต้ำ�ากวา่ร้อย่ลี่ะ 20 

ราย่งานดงักลี่า่วระบัวุา่ อปุสรรคอ่�น ๆ ในการปรับัใชุ้
พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่น ได้แก่ การจำดัหาเง่นที่นุ การหนัไปหา
การสนบััสนนุจำากรัฐบัาลี่ท่ี่�ซิบััซ้ิอนมากขึ้้ �นสำาหรับัพิ่ลี่งังาน
หมนุเว่ย่น แลี่ะการเปลี่่�ย่นแปลี่งขึ้องพิ่ลี่วตั้อตุ้สาหกรรมเพ่ิ่�อ
ต้อบัสนองความต้้องการท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นอย่า่งรวดเร็ว ข้ึ้อจำำากดัในการ
เปลี่่�ย่นแปลี่งสภูาพิ่ภูมู่อากาศ แลี่ะการเพ่ิ่�มขึ้้ �นขึ้องเม่อง 

การต้อบัสนองความต้้องการด้านพิ่ลี่งังานขึ้องภูมู่ภูาคอ่นโด
แปซิฟ่่ิกจำะต้้องใชุ้เง่นลี่งที่นุหลี่าย่ล้ี่านล้ี่านดอลี่ลี่าร์ภูาย่ใน พิ่.ศ. 

รัฐบัาลี่เพ่ิ่�อเร่งการบัรูณีาการกลี่ย่ทุี่ธ์์ุด้านพิ่ลี่งังานภูาย่ในประเที่ศ
สมาชุ่กอาเซ่ิย่น ศนูย์่ดงักลี่า่วให้ข้ึ้อมลูี่แลี่ะความเชุ่�ย่วชุาญเพ่ิ่�อให้แนใ่จำ
วา่นโย่บัาย่แลี่ะโครงการด้านพิ่ลี่งังานสอดคล้ี่องกบััการเต้บ่ัโต้ที่าง
เศรษฐก่จำแลี่ะความย่ั�งย่่นด้านส่�งแวดล้ี่อมขึ้องภูมู่ภูาค แผู้นปฏ่บัตั้่
การอาเซ่ิย่นเพ่ิ่�อความร่วมม่อด้านพิ่ลี่งังาน พิ่.ศ. 2559 ถิง้ พิ่.ศ. 
2568 ม่โครงการร่เร่�มเพ่ิ่�อความร่วมม่อในการเปลี่่�ย่นผู้า่นสูร่ะบับั
พิ่ลี่งังานสะอาดแลี่ะราคาประหย่ดั เชุน่ เคร่อขึ้า่ย่เม่องอจัำฉร่ย่ะอาเซ่ิย่น
ม่จำดุมุง่หมาย่เพ่ิ่�อประสานความพิ่ย่าย่ามในการพิ่ฒันาเม่องอจัำฉร่ย่ะ
แลี่ะย่ั�งย่่น เคร่อขึ้า่ย่เม่องนำาร่อง 26 เม่องแบัง่ปันแนวปฏ่บัตั้่ท่ี่�ด่ท่ี่�สดุ 
อำานวย่ความสะดวกในโครงการต้า่ง ๆ กบััภูาคเอกชุน แลี่ะได้รับัเง่นที่นุ
จำากพิ่นัธ์ุม่ต้รภูาย่นอก เชุน่ ธ์ุนาคารพิ่ฒันาเอเชุ่ย่

อนุภูมูภิูาคลุ่มแม่นำ �าโขง
ประเที่ศท่ี่�ประกอบักนัเป็นอนภุูมู่ภูาคแหง่น่ � ได้แก่ พิ่มา่ กมัพิ่ชูุา ลี่าว 
จ่ำน ไที่ย่ แลี่ะเว่ย่ดนาม สว่นใหญ่ร่วมม่อกนัโดย่อาศยั่การค้าพิ่ลี่งังาน
จำากศกัย่ภูาพิ่ขึ้องพิ่ลี่งังานนำ �าท่ี่�ม่ต้ามแนวแมน่ำ �าโขึ้ง เชุน่ ธ์ุนาคาร
พิ่ฒันาเอเชุ่ย่แลี่ะผูู้้สนบััสนนุอ่�น ๆ กำาลี่งัดำาเน่นการเพ่ิ่�อเพ่ิ่�มการเชุ่�อม
ต้อ่ผู้า่นการพิ่ฒันาโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานท่ี่�ย่ั�งย่่นแลี่ะการเปลี่่�ย่นแปลี่งเส้น
ที่างคมนาคมให้เป็นเส้นที่างเศรษฐก่จำข้ึ้ามชุาต้่ ปรับัปรุงความสามารถิ
ในการแขึ้ง่ขึ้นัผู้า่นการอำานวย่ความสะดวกท่ี่�ม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ขึ้องการ
เคลี่่�อนไหวข้ึ้ามพิ่รมแดนขึ้องประชุากรแลี่ะสน่ค้า การบัรูณีาการต้ลี่าด 
กระบัวนการผู้ลี่ต่้ แลี่ะแนวค่ดหว่งโซิค่ณุีคา่ รวมที่ั �งสร้างความรู้สก้เป็น
สว่นหน้�งขึ้องชุมุชุนให้มากย่่�งขึ้้ �นผู้า่นโครงการแลี่ะแผู้นงานท่ี่�จำดัการกบัั
ความกงัวลี่ที่างสงัคมแลี่ะส่�งแวดล้ี่อมร่วมกนั

ป้ระเท้ศใน้หม่้เกาะแป้ซิิฟิิก
สำานักงานเลขาธิ์การื่ปรื่ะชาคมแปซิฟิิิก
สำานกังานเลี่ขึ้าธ่์ุการดงักลี่า่วเป็นแพิ่ลี่ต้ฟิอร์มหลี่กัสำาหรับัความร่วม
ม่อด้านการพิ่ฒันาระดบััภูมู่ภูาคข้ึ้ามภูาคสว่นในแปซิฟ่่ิก อ่กที่ั �งเป็น
สมาชุ่กผูู้้ ก่อต้ั �งขึ้องสภูาองค์กรระดบััภูมู่ภูาคแหง่แปซิฟ่่ิก โครงการ
ที่รัพิ่ย่ากรธ์ุรณ่ีแลี่ะพิ่ลี่งังานพิ่ย่าย่ามใชุ้ประโย่ชุน์จำากที่รัพิ่ย่ากร
พิ่ลี่งังานขึ้องแปซิฟ่่ิกเพ่ิ่�อให้เก่ดความย่ั�งย่่นแลี่ะลี่ดผู้ลี่กระที่บัต้อ่ส่�ง
แวดล้ี่อม โครงการน่ �มุง่มั�นท่ี่�จำะลี่ดผู้ลี่กระที่บัขึ้องก�าซิคาร์บัอนจำาก
เคร่อขึ้า่ย่พิ่ลี่งังานแลี่ะการใชุ้งานในปัจำจำบุันั แลี่ะย่งัมุง่เน้นท่ี่�การกำากบัั
ดแูลี่ การประเม่นที่างเที่คน่ค แลี่ะการพิ่ฒันากำาลี่งัการผู้ลี่ต่้ สำานกังาน
เลี่ขึ้าธ่์ุการประชุาคมแปซิฟ่่ิกร่วมกบััรัฐบัาลี่ต้องงา เป็นเจ้ำาภูาพิ่จำดัต้ั �ง
ศนูย์่แปซิฟ่่ิกสำาหรับัพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นแลี่ะประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่พิ่ลี่งังาน

สมาคมพลังงานแปซิฟิิิก
หนว่ย่งานระหวา่งรัฐบัาลี่แหง่น่ �สง่เสร่มความร่วมม่อขึ้องบัร่ษัที่
สาธ์ุารณีปูโภูคด้านพิ่ลี่งังานขึ้องประเที่ศหมูเ่กาะแปซิฟ่่ิกในการฝ้ั่ก
อบัรมที่างเที่คน่ค การแลี่กเปลี่่�ย่นข้ึ้อมลูี่ การแบัง่ปันความเชุ่�ย่วชุาญ
ด้านการบัร่หารระดบััสงูแลี่ะว่ศวกรรม รวมที่ั �งก่จำกรรมอ่�น ๆ

มหาวทิี่ยาลัยแปซิฟิิิกใต้
มหาว่ที่ย่าลี่ยั่แหง่น่ �ซิ้�งประเที่ศสมาชุ่กที่ั �ง 12 ประเที่ศเป็นเจ้ำาขึ้อง 
ม่หน้าท่ี่�รับัผู่้ดชุอบัในการให้บัร่การด้านอดุมศก้ษาแลี่ะการว่จำยั่ด้าน
ความย่ั�งย่่นสำาหรับัภูมู่ภูาคแปซิฟ่่ิก อ่กที่ั �งม่ก่จำกรรมท่ี่�รองรับัการขึ้ย่าย่
ต้วัขึ้องพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นด้วย่

ท่ี่�มา: “ราย่งานสถิานะพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับัเอเชุ่ย่แลี่ะแปซิฟ่่ิก” ประจำำา พิ่.ศ. 2562 ขึ้อง
เคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับัศต้วรรษท่ี่� 21 

"การเพิ่่�มควีามร่วีมมือระดบั
ภููม่ภูาคจำะช่้วียปิรับปิรุงการเข้า
ถึงึพิ่ลังังานในปิระเทศกำาลังั
พิ่ฒันาที�ขาดดุลัพิ่ลังังานใน
เอเชี้ย แลัะยงัเป็ินปิระโยช้น์ต่ิอ
ภููม่ภูาคดงักล่ัาวีในแง่ของการ
รักษาทรัพิ่ย์ส่นทางธรรมช้าต่ิ 
ผู้ลัผู้ลัต่ิทางการเกษติร แลัะ
ควีามมั�นคงด้านอาหาร"

 − ตามร์ายงานเก่�ยวักบััเอเชุ่ยใตป้ร์ะจีำาเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

โดยนกัวัจิียัของธนาคาร์พฒันาเอเชุ่ย  
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2583 ต้ามการคาดการณ์ีขึ้ององค์การพิ่ลี่งังานระหวา่งประเที่ศ 
นาย่ฟิรานซิส่ อาร์. แฟินนอน ผูู้้ชุว่ย่เลี่ขึ้านกุารสำานกังานที่รัพิ่ย่ากร
พิ่ลี่งังานสหรัฐฯ กลี่า่วในระหวา่งการประชุมุเชุ่งปฏ่บัตั้ก่ารสำาหรับั
เอเชุ่ย่เอจำ หร่อการย่กระดบััการพิ่ฒันาแลี่ะการเต้บ่ัโต้ผู้า่นพิ่ลี่งังาน 
เด่อนม่ถินุาย่น พิ่.ศ. 2563 วา่ “ว่ธ่์ุท่ี่�ประเที่ศต้า่ง ๆ ต้อบัสนองต้อ่
ความต้้องการท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นจำะสง่ผู้ลี่กระที่บัอย่า่งม่นยั่สำาคญัต้อ่ความ
มั�นคงด้านพิ่ลี่งังานแลี่ะเสถ่ิย่รภูาพิ่ที่างเศรษฐก่จำที่ั�วที่ั �งภูมู่ภูาค” “ซิ้�ง
ม่ผู้ลี่กระที่บัระดบััโลี่ก”

เอเชุ่ย่เอจำซิ้�งเป่ดต้วัใน พิ่.ศ. 2561 ด้วย่เง่นลี่งที่นุเร่�มต้้น 140 
ล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 4.4 พิ่นัล้ี่านบัาที่) สนบััสนนุความ
มั�นคง การกระจำาย่สดัสว่น การเข้ึ้าถิง้ แลี่ะการค้าด้านพิ่ลี่งังานที่ั�ว
ที่ั �งภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก นาย่แฟินนอนกลี่า่ววา่ อ่นเด่ย่ได้ร่วมม่อกบัั
คณีะกรรมการกำากบััก่จำการพิ่ลี่งังานสหรัฐฯ ในเด่อนต้ลุี่าคม พิ่.ศ. 
2562 ภูาย่ใต้้โครงการน่ � เพ่ิ่�อจำดัต้ั �งโครงการร่เร่�มด้านที่รัพิ่ย่ากร
ท่ี่�ย่่ดหยุ่น่เพ่ิ่�อเสร่มสร้างความสามารถิขึ้องอ่นเด่ย่ในการระดมที่นุ
เอกชุน จำดัหาเง่นที่นุต้ามความต้้องการด้านความมั�นคง แลี่ะเพ่ิ่�ม
โอกาสให้บัร่ษัที่สหรัฐฯ เข้ึ้ามาม่สว่นร่วมในระบับัพิ่ลี่งังานดงักลี่า่ว

ความพยายามใน้การร่วมม่อที้�สำคัญ
ความร่วมม่อระดบััภูมู่ภูาคม่ความสำาคญัอย่า่งย่่�งต้อ่การปรับัปรุง
แนวที่างปฏ่บัตั้ด้่านพิ่ลี่งังานสะอาดแลี่ะความมั�นคงด้านพิ่ลี่งังาน 
ต้ามราย่งานขึ้องเคร่อขึ้า่ย่นโย่บัาย่พิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นสำาหรับั

ศต้วรรษท่ี่� 21 เชุน่ การค้าพิ่ลี่งังานข้ึ้ามพิ่รมแดนได้รับัการพ่ิ่สจูำน์
แล้ี่ววา่ม่ประโย่ชุน์ โดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งในภูมู่ภูาคลีุ่ม่แมน่ำ �าโขึ้ง
ขึ้องเอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้ ญ่�ปุ่ นแลี่ะกระที่รวงการต้า่งประเที่ศ
สหรัฐฯ ร่วมกบััองค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ 
ได้สร้างความร่วมม่อด้านพิ่ลี่งังานระหวา่งญ่�ปุ่ น สหรัฐฯ กบััลีุ่ม่
แมน่ำ �าโขึ้งผู้า่นการลี่งที่นุในเอเชุ่ย่เอจำ เพ่ิ่�อกำาหนดเป้าหมาย่โครง
ขึ้า่ย่ไฟิฟ้ิาระดบััภูมู่ภูาคแลี่ะสนบััสนนุบัร่ษัที่สหรัฐฯ ในการสร้าง
เส้นที่างการสง่กระแสไฟิฟ้ิาข้ึ้ามพิ่รมแดน

“การเพ่ิ่�มความร่วมม่อระดบััภูมู่ภูาคสามารถิชุว่ย่ปรับัปรุง
การเข้ึ้าถิง้พิ่ลี่งังานในประเที่ศกำาลี่งัพิ่ฒันาท่ี่�ขึ้าดดลุี่พิ่ลี่งังานใน
เอเชุ่ย่ แลี่ะย่งัเป็นประโย่ชุน์ต้อ่ภูมู่ภูาคดงักลี่า่วในแงข่ึ้องการรักษา
ที่รัพิ่ย์่สน่ที่างธ์ุรรมชุาต้่ ผู้ลี่ผู้ลี่ต่้ที่างการเกษต้ร แลี่ะความมั�นคง
ด้านอาหาร” ต้ามราย่งานเก่�ย่วกบััเอเชุ่ย่ใต้้ประจำำาเด่อนเมษาย่น 
พิ่.ศ. 2563 โดย่นกัว่จำยั่ขึ้องธ์ุนาคารพิ่ฒันาเอเชุ่ย่ ย่่�งไปกวา่นั �น 
“การเสร่มสร้างความร่วมม่อระดบััภูมู่ภูาคแลี่ะการบัรูณีาการใน
ขึ้ั �นต้อนต้า่ง ๆ ขึ้องการแบัง่ปันที่รัพิ่ย่ากร การผู้ลี่ต่้ แลี่ะการค้า 
สามารถิรวมประเที่ศต้า่ง ๆ เข้ึ้าเป็นเคร่อขึ้า่ย่การพิ่้�งพิ่าซิ้�งกนัแลี่ะ
กนั เพ่ิ่�อให้แนใ่จำวา่ม่การใชุ้ที่รัพิ่ย่ากรพิ่ลี่งังานหมนุเว่ย่นแลี่ะไม่
หมนุเว่ย่นให้เก่ดประโย่ชุน์อย่า่งสงูสดุ”  o

ควนัแลิะไอนำ�าลิอยตวัขีึ�นจาก่โรงงานแปรร้ปถ่ืานหินแห่งหนึ�งในเมอ้งเหอจนิ 

ประเทัศจนี ในแต่ลิะปี จนีเผู้าถ่ืานหินประมาณครึ�งหนึ�งขีองถ่ืานหินทัี�ใชิ�ทัั�วโลิก่ 

เอเชีิยมโีรงไฟิฟิ� าพลิงังานถ่ืานหินทัี�มกี่ารวางแผู้นไว� ทัั�งทัี�อย่้ระหว่างก่ารก่่อสร�าง

หร้อก่ำาลิงัดำาเนินก่ารมาก่ทัี�สุดในโลิก่  ด่แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

คนงานคนหนึ�งตรวจสอบัแผู้งพลิงังานแสงอาทัติย์ทัี�โรงไฟิฟิ� าพลิงังานแสงอาทัติย์

ในจงัหวดัเพชิรบุัรี ประเทัศไทัย  รอย่เต้อร์
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ประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภูาคอิินโดแปซิิฟิิกเสริมิสร้าง 
ความิม่ินคงด้านอิาหาร ผ่่านความิร่วมิมืิอิและเทคโนโลยีี

เสถีียรภาพการสร้าง
เจ้ำาหน้าท่ี่� ฟิอิรมั 

ในชุว่ง 55 ป่แหง่การประกาศอ่สรภูาพิ่ สง่คโปร์ซิ้�งเป็นประเที่ศเกาะ ได้เต้บ่ัโต้ขึ้้ �นจำาก
ประเที่ศหน้าดา่นอาณีาน่คมสูป่ระเที่ศผูู้้ ม่อำานาจำที่างการค้าแลี่ะการเง่นระดบััโลี่กท่ี่�
เจำร่ญรุ่งเร่อง ซิ้�งเหน็ได้จำากเส้นขึ้อบัฟ้ิาท่ี่�ต้ดักบััย่อดขึ้องต้ก้ระฟ้ิาต้า่ง ๆ ในประเที่ศ

สง่คโปร์ม่ผู้ลี่ต่้ภูณัีฑ์มวลี่รวมภูาย่ในประเที่ศต้อ่หวัต้่ดหน้�งใน 10 อนัดบััแรกขึ้อง
โลี่ก อ่กที่ั �งย่งัเป็นท่ี่�ต้ั �งขึ้องที่า่เร่อท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุในเอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้ แลี่ะสง่ออก
สน่ค้าต้ั �งแต้อ่ปุกรณ์ีอ่เลี่ก็ที่รอน่กส์ไปจำนถิง้ย่าแลี่ะอปุกรณ์ีที่างการแพิ่ที่ย์่ต้า่ง ๆ อ่ก
ด้วย่ ประชุากรในประเที่ศท่ี่�ได้รับัการศก้ษาแลี่ะม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ม่จำำานวนเพ่ิ่�มขึ้้ �นถิง้ 3 
เที่า่จำาก พิ่.ศ. 2508 เป็น 5.7 ล้ี่านคน แลี่ะที่กุคนม่ความสขุึ้กบััมาต้รฐานการดำารง
ชุ่ว่ต้ในระดบััสงู

อย่า่งไรก็ต้าม ส่�งท่ี่�ย่งัคงไมเ่ปลี่่�ย่นแปลี่งโดย่สว่นใหญ่ในชุว่งคร้�งศต้วรรษท่ี่�ผู้า่น
มาค่อ ลี่กัษณีะขึ้องท่ี่�ด่นภูาย่ในประเที่ศ โดย่พ่ิ่ �นท่ี่�กวา่ 720 ต้ารางก่โลี่เมต้รขึ้อง
ภูมู่ประเที่ศสว่นใหญ่เป็นดน่เหน่ย่วซิ้�งไมเ่หมาะสำาหรับัการเพิ่าะปลี่กู

ใน พิ่.ศ. 2562 นางก่ อ้าย่ นา ผูู้้อำานวย่การบัร่หารเอนเที่อร์ไพิ่รซ์ิสง่คโปร์ ซิ้�งเป็น
หนว่ย่งานด้านการพิ่ฒันาขึ้องรัฐบัาลี่สง่คโปร์ กลี่า่ววา่ "สง่คโปร์ไมเ่ชุ่งเป็นประเที่ศ
เกษต้รกรรมเส่ย่ท่ี่เด่ย่ว เพิ่ราะเราม่พ่ิ่ �นท่ี่�เพิ่าะปลี่กูอย่า่งจำำากดั" "ในปัจำจำบุันั พ่ิ่ชุผู้กัท่ี่�เรา
บัร่โภูคท่ี่�มาจำากฟิาร์มในท้ี่องถ่ิ�นม่เพ่ิ่ย่งร้อย่ลี่ะ 8 เที่า่นั �น ซิ้�งที่ำาให้เราต้้องพิ่้�งพิ่าการนำา
เข้ึ้าอาหารเป็นอย่า่งมาก"

แม้แต้ป่ระเที่ศท่ี่�ม่ไหวพิ่ร่บัแลี่ะสร้างปาฏ่หาร่ย์่ที่างเศรษฐก่จำแหง่น่ � การสร้างความ
มั�นใจำวา่จำะสามารถิหลี่อ่เลี่่ �ย่งประชุากรขึ้องต้นย่งัคงเป็นภูารก่จำท่ี่�ใหญ่หลี่วง ซิ้�งไม่
เพ่ิ่ย่งม่นยั่ย่ะถิง้ความมั�นคงที่างอาหารเที่า่นั �น แต้ย่่งัรวมถิง้ น่�ค่อความเป็นจำร่งอย่า่ง
หน้�งท่ี่�ประเที่ศต้า่ง ๆ ในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิกต้้องเผู้ชุ่ญ ความจำร่งย่่�งเลี่วร้าย่ลี่งจำาก
การแพิ่ร่ระบัาดใหญ่ซิ้�งที่ำาให้พ่ิ่ชุผู้ลี่ถิกูท่ี่ �งให้เห่�ย่วเฉา หว่งโซิอ่ปุที่านหย่ดุชุะงกัใน
ระหวา่งการป่ดเม่อง อ่กที่ั �งที่ำาให้ผูู้้คนต้้องต้กงาน ย่ากจำนลี่ง แลี่ะเก่ดความเป็นไป
ได้ท่ี่�จำะอดอย่าก

ในเดือืนมีนีาคมี พ.ศ. 

2563 เวียีดืนามี

หยุดืการส่่งออกข้้าวี

ช่ั่�วีคราวีเนื�องจากควีามี

กลัว่ีเกี�ยวีกบ่โควีดิื-19 

ประเทศเวียีดืนามีเป็น

ผู้้้ส่่งออกข้้าวีรายใหญ่่

เป็นอน่ดืบ่ส่ามีข้อง

โลัก โดืยมีตีลัาดืได้ืแก่ 

จนี มีาเลัเซีีย แลัะ

ฟิิลัปิปินส์่  

เอเอฟพีี/เก็็ตตี �อิมเมจ
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ฟิาร์มแนวตั�งแห่งนี�อย่้ใน

พ้�นทัี�อุตสาหก่รรมในเมอ้ง

เก่ยีวโต ประเทัศญี�ปุ่น แลิะ

ผู้ลิติผู้กั่ก่าดหอม 30,000 

หัวต่อวนัโดยใชิ�แสงเทัยีม

แลิะก่ารแทัรก่แซ้งขีอง

มนุษย์อย่างจำาก่ดั  

เอเอฟิพ่ิ่/เก็ต้ต่้ �อ่มเมจำ

น่�ค่อความเป็นจำร่งอย่า่งหน้�งท่ี่�ประเที่ศต้า่ง ๆ ในภูมู่ภูาคอ่นโด
แปซิฟ่่ิกต้้องเผู้ชุ่ญ ความจำร่งย่่�งเลี่วร้าย่ลี่งจำากการแพิ่ร่ระบัาดใหญ่
ซิ้�งที่ำาให้พ่ิ่ชุผู้ลี่ถิกูท่ี่ �งให้เห่�ย่วเฉา หว่งโซิอ่ปุที่านหย่ดุชุะงกัใน
ระหวา่งการป่ดเม่อง อ่กที่ั �งที่ำาให้ผูู้้คนต้้องต้กงาน ย่ากจำนลี่ง แลี่ะ
เก่ดความเป็นไปได้ท่ี่�จำะอดอย่าก 

เชุน่ ในเด่อนม่นาคม พิ่.ศ. 2563 เว่ย่ดนามหย่ดุการสง่ออก
ข้ึ้าวชุั�วคราวเน่�องจำากความกลี่วัเก่�ย่วกบััโคว่ด-19 หนงัส่อพ่ิ่มพ์ิ่
เว่ย่ดนามวีเอ็ินิเอ็ิกซ์ิเพิ่รสอิินิเตอิร์เนิชั�นิแนิลราย่งานวา่ เว่ย่ดนาม
ซิ้�งสง่ออกข้ึ้าวที่ั�วโลี่กต้ามหลี่งัอ่นเด่ย่แลี่ะไที่ย่เที่า่นั �น ได้สง่ออก
ข้ึ้าวซิ้�งเป็นอาหารหลี่กัปร่มาณี 6.37 ล้ี่านต้นัไปย่งัต้ลี่าดต้า่ง ๆ 

อาท่ี่ จ่ำน มาเลี่เซ่ิย่ แลี่ะฟ่ิลี่ป่ป่นส์ ซิ้�งนบััเป็นมลูี่คา่
กวา่ 2.8 พิ่นัล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 8.7 
หม่�นล้ี่านบัาที่) ใน พิ่.ศ. 2562

เม่�อเผู้ชุ่ญกบััภูาวะว่กฤต้ด้านความมั�นคง
ที่างอาหาร ประเที่ศต้า่ง ๆ เชุน่ สง่คโปร์ จำง้หนัไป
ค้นหาคำาต้อบัจำากความร่วมม่อระดบััภูมู่ภูาคแลี่ะ
คำามั�นสญัญาด้านเที่คโนโลี่ย่่ท่ี่�กำาลี่งัเบัง่บัาน

“หน้�งในความท้ี่าที่าย่ด้านการพิ่ฒันาระดบััโลี่กท่ี่�ย่่�งใหญ่
ท่ี่�สดุท่ี่�ประเที่ศรำ�ารวย่แลี่ะย่ากจำนเผู้ชุ่ญร่วมกนั ค่อ การเพ่ิ่�ม
ผู้ลี่ผู้ลี่ต่้ที่างการเกษต้รเพ่ิ่�อต้อบัสนองความต้้องการขึ้องผูู้้บัร่โภูค
ท่ี่�เปลี่่�ย่นแปลี่งไปแลี่ะจำำานวนประชุากรท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �น ในขึ้ณีะท่ี่�การใชุ้
นำ �าน้อย่ลี่งแลี่ะม่พ่ิ่ �นท่ี่�ลี่ดลี่ง รวมที่ั �งการจำดัการผู้ลี่กระที่บัท่ี่�ไม่
สามารถิคาดเดาได้จำากการเปลี่่�ย่นแปลี่งสภูาพิ่ภูมู่อากาศ” นางค่ม
เบัอร์ลี่่ ฟิลี่าวเวอร์ส ผูู้้อำานวย่การโครงการความมั�นคงด้านอาหาร
ระดบััโลี่ก ณี สถิาบันัว่จำยั่นโย่บัาย่การต้า่งประเที่ศแลี่ะย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ 
ระบัไุว้ในบัที่ความขึ้องสถิาบันัว่จำยั่แหง่น่ �ซิ้�งต้ั �งอยู่ใ่นวอชุ่งต้นั ด่.ซ่ิ.

เมล็ดพันธุ์ของความไม่สงบ
ใน พิ่.ศ. 2562 ประชุากรเก่อบั 690 ล้ี่านคนจำากที่ั�วโลี่กหร่อ
ประมาณีร้อย่ลี่ะ 9 ขึ้องประชุากรโลี่กประสบักบััความห่วโหย่ 
ซิ้�งมากกวา่คร้�งเก่ดขึ้้ �นในเอเชุ่ย่ ต้ามราย่งานขึ้ององค์การ
สหประชุาชุาต้่เม่�อเด่อนกรกฎาคม พิ่.ศ. 2563 การระบัาดขึ้อง
ไวรัสโคโรนาอาจำดนัให้ต้วัเลี่ขึ้ดงักลี่า่วสงูกวา่ 820 ล้ี่านคนภูาย่ใน 
พิ่.ศ. 2564 ซิ้�งที่ำาให้เก่ดข้ึ้อกงัขึ้าต้อ่เป้าหมาย่ขึ้องสหประชุาชุาต้่
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ท่ี่�จำะ “ย่ตุ้่ความห่วโหย่ ความไมม่ั�นคงที่างอาหาร แลี่ะภูาวะขึ้าดสาร
อาหารที่กุรูปแบับั” ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573

“ราย่งานดงักลี่า่วเต่้อนวา่หากแนวโน้มในชุว่งไมก่่�ป่ท่ี่�ผู้า่นมาย่งั
ดำาเน่นต้อ่ไป เราจำะย่่�งออกหา่งจำากโครงการขึ้จำดัความห่วโหย่แที่นท่ี่�
จำะมุง่สูโ่ครงการดงักลี่า่ว ส่�งน่ �นา่เป็นหว่งอย่า่งย่่�ง” นาย่โย่ฮนั สว่นเนน 
ผูู้้อำานวย่การสถิาบันัว่จำยั่นโย่บัาย่อาหารนานาชุาต้ ่ระบัใุนบัที่ความ
บันเวบ็ัไซิต์้ขึ้องหนว่ย่งานดงักลี่า่ว “ส่�งท่ี่�นา่เป็นหว่งย่่�งไปกวา่นั �นค่อ
สถิานการณ์ีโคว่ด-19 ที่ำาให้ปัญหาต้า่ง ๆ ท่ี่�ประชุากรท่ี่�ย่ากจำนท่ี่�สดุใน
โลี่กประสบัอยู่แ่ย่ล่ี่ง”

ความไมม่ั�นคงที่างอาหาร ซิ้�งถิกูมองเป็นต้วัเร่งปฏ่ก่ร่ย่าท่ี่�ม่
ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่สำาหรับัความไมส่งบัแลี่ะความขึ้ดัแย้่งที่างอารย่ธ์ุรรมมา
อย่า่งย่าวนาน อาจำเป็นหน้�งในปัญหาท่ี่�จำดัการย่ากท่ี่�สดุในศต้วรรษท่ี่� 
21 ซิ้�งที่ว่ความรุนแรงขึ้้ �นแล้ี่วจำากจำำานวนประชุากรท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นแลี่ะการ
อพิ่ย่พิ่ขึ้องมนษุย์่จำำานวนมากแม้กระที่ั�งก่อนท่ี่�ไวรัสร้าย่แรงจำะระบัาด

สำานกังานผูู้้อำานวย่การขึ้า่วกรองแหง่ชุาต้ส่หรัฐฯ ได้คาดการณ์ีไว้ใน
การประเม่นชุมุชุนขึ้า่วกรองด้าน “ความมั�นคงที่างอาหารที่ั�วโลี่ก” ประจำำา 
พิ่.ศ. 2558 วา่ ปัจำจำยั่ต้า่ง ๆ เชุน่ การผู้ลี่ต่้แลี่ะการขึ้นสง่ท่ี่�หย่ดุชุะงกั 

รวมที่ั �งอำานาจำการซ่ิ �อท่ี่�ออ่นแอ ม่แนวโน้มท่ี่�จำะเพ่ิ่�มความเส่�ย่งต้อ่ความไม่
มั�นคงที่างอาหารจำนถิง้ชุว่งกลี่างที่ศวรรษ 2020 (พิ่.ศ. 2563 - 2572)

“ในบัางประเที่ศ ความมั�นคงที่างอาหารท่ี่�ลี่ดลี่งอาจำจำะสง่ผู้ลี่ต้อ่
การหย่ดุชุะงกัที่างสงัคมแลี่ะความไมม่ั�นคงที่างการเม่องอย่า่งแนน่อน” 
สำานกังานผูู้้อำานวย่การขึ้า่วกรองแหง่ชุาต้ส่หรัฐฯ ระบัุ

สภูาวะขึ้าดแคลี่นอาหารอาจำกระตุ้้นให้เก่ดการโย่กย้่าย่ถ่ิ�นฐาน
จำำานวนมาก ไมว่า่จำะภูาย่ในหร่อข้ึ้ามพิ่รมแดนขึ้องประเที่ศ เน่�องจำากผูู้้
ห่วโหย่ต้้องการแสวงหาปัจำจำยั่ย่งัชุ่พิ่ ความห่วโหย่อาจำเป็นต้้นต้อขึ้อง
ลี่ทัี่ธ่์ุหวัรุนแรงสดุโต้ง่แลี่ะความรุนแรงที่า่มกลี่างความไมล่ี่งรอย่กนัแลี่ะ
ความขึ้ดัแย้่งในหมูป่ระชุากร ความไมส่งบัในวงจำรท่ี่�เลี่วร้าย่ดงักลี่า่ว
บัอ่นที่ำาลี่าย่ความมั�นคงที่างอาหารเพ่ิ่�มเต้ม่ โดย่การขึ้ดัขึ้วางการค้าแลี่ะ
ที่ำาให้หนว่ย่งานพิ่ลี่เร่อนม่ภูาระล้ี่นม่อ

ในงานว่จำยั่ท่ี่�ต่้พ่ิ่มพ์ิ่ในสแตบิลิทีำ: วารสารนิานิาชาติด�านิความมั�นิคง
และการพิ่ฒันิา บัรรดานกัว่จำยั่พิ่บัวา่ ความขึ้ดัแย้่งท่ี่�ม่การใชุ้กำาลี่งัที่หาร
ที่ั�วโลี่กม่จำำานวนแลี่ะความรุนแรงเพ่ิ่�มขึ้้ �นใน พิ่.ศ. 2554 “ซิ้�งเก่ดขึ้้ �นภูาย่
หลี่งัสภูาวะราคาอาหารนานาชุาต้พ่ิุ่ง่สงูในชุว่งปลี่าย่ พิ่.ศ. 2553 แลี่ะ
ชุว่งต้้น พิ่.ศ. 2554 แที่บัจำะที่นัท่ี่”

นางฟิลี่าวเวอร์สระบัไุว้ในบัที่ความขึ้องต้นเม่�อ พิ่.ศ. 2559 วา่ “ราคา
อาหารท่ี่�พิุ่ง่สงูขึ้้ �นแลี่ะม่ความผู้นัผู้วนที่ั�วโลี่ก สง่ผู้ลี่ให้เก่ดเหต้จุำลี่าจำลี่กลี่าง
เม่อง การโคน่ล้ี่มรัฐบัาลี่ แลี่ะความไมส่งบัในระดบััภูมู่ภูาค”

สภูาขึ้า่วกรองแหง่ชุาต้ส่หรัฐฯ ระบัวุา่ ความเส่�ย่งด้านการ
เปลี่่�ย่นแปลี่งที่างประชุากรแบับัม่พิ่ลี่วตั้แลี่ะความไมเ่สมอภูาคที่างเพิ่ศ
กำาลี่งัเพ่ิ่�มขึ้้ �น โดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�งในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก

“ที่รัพิ่ย่ากรธ์ุรรมชุาต้่ท่ี่�ขึ้าดแคลี่น เชุน่ นำ �าแลี่ะท่ี่�ด่นเพิ่าะปลี่กู ใน
ประเที่ศเด่ย่วกนัหลี่าย่แหง่ซิ้�งจำะม่สดัสว่นชุาย่หนุม่ในระดบััท่ี่�ไมส่มดลุี่
กนั เพ่ิ่�มความเส่�ย่งท่ี่�ความขึ้ดัแย้่งภูาย่ในรัฐจำะปะที่ขุึ้้ �น โดย่เฉพิ่าะ
อย่า่งย่่�งในแอฟิร่กาที่างต้อนใต้้ขึ้องสะฮาราแลี่ะประเที่ศแถิบัเอเชุ่ย่ใต้้
แลี่ะเอเชุ่ย่ต้ะวนัออก ซิ้�งรวมถิง้จ่ำนแลี่ะอ่นเด่ย่” สภูาขึ้า่วกรองแหง่ชุาต้่
สหรัฐฯ ราย่งานใน “แนวโน้มโลี่ก พิ่.ศ. 2573: โลี่กที่างเลี่่อก”

ความร่วมมือท่ี่ออกดอกผล
การต้อ่สู้กบััความห่วโหย่ในอ่นโดแปซิฟ่่ิกกระตุ้้นให้ม่โครงการความร่วม
ม่อแลี่ะการใชุ้จำา่ย่อย่า่งมากในด้านต้า่ง ๆ เชุน่ โครงสร้างพ่ิ่ �นฐานใน
ชุนบัที่ การชุลี่ประที่าน รวมที่ั �งการว่จำยั่แลี่ะการพิ่ฒันาด้านการเกษต้ร 
ต้ามราย่งานขึ้องสถิาบันัว่จำยั่นโย่บัาย่อาหารนานาชุาต้ ่เม่�อเด่อน
ต้ลุี่าคม พิ่.ศ. 2562 ราย่งานซิ้�งร่วมม่อกบััธ์ุนาคารพิ่ฒันาเอเชุ่ย่ฉบับัั
น่ �ระบัวุา่ ในชุว่งที่ศวรรษถิดัไป หากภูมู่ภูาคแหง่น่ �จำะบัรรลี่เุกณีฑ์ความ
ห่วโหย่ต้อ่หวัขึ้ององค์การสหประชุาชุาต้ท่่ี่�ร้อย่ลี่ะ 5 จำะต้้องม่การลี่งที่นุ
ในด้านการเกษต้รสองเที่า่ต้อ่ป่ โดย่ค่ดเป็นมลูี่คา่เก่อบั 7.9 หม่�นล้ี่าน
ดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 2.4 ล้ี่านล้ี่านบัาที่) 

ซิ้�งหากล้ี่มเหลี่วก็จำะที่ำาให้สญูเส่ย่อย่า่งมหาศาลี่เชุน่กนัในประเที่ศ
อ่นโดน่เซ่ิย่ซิ้�งม่ลี่กัษณีะเป็นหมูเ่กาะแลี่ะม่ประชุากรมากท่ี่�สดุเป็นอนัดบัั
ส่�ขึ้องโลี่ก ม่ประชุากร 267 ล้ี่านคนซิ้�งหน้�งในสามประกอบัอาชุ่พิ่ใน
ภูาคการเกษต้ร ซิ้�งม่ความสำาคญัอย่า่งย่่�งต้อ่เศรษฐก่จำท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุขึ้อง
เอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้ แม้วา่อ่นโดน่เซ่ิย่จำะม่ความก้าวหน้าอย่า่งม่
นยั่สำาคญัในการเพ่ิ่�มการผู้ลี่ต่้ผู้า่นมาต้รการต้า่ง ๆ เชุน่ พิ่นัธ์ุุ์ข้ึ้าวแลี่ะ
ปุ๋ ย่ท่ี่�ให้ผู้ลี่ผู้ลี่ต่้สงู แต้ก่ารเต้บ่ัโต้ขึ้องจำำานวนประชุากรในระดบััท่ี่�สงู
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มากก็ที่ำาให้ต้้องใชุ้ที่รัพิ่ย่ากรมากขึ้้ �นอย่า่งต้อ่เน่�อง ต้ามราย่งานขึ้อง
สถิาบันัว่จำยั่นโย่บัาย่อาหารนานาชุาต้ ่

“ความมั�นคงที่างอาหารเป็นหน้�งในลี่ำาดบััความสำาคญัขึ้องการ
พิ่ฒันาประเที่ศ” นกัว่จำยั่ระบัใุนการว่เคราะห์เพ่ิ่�มเต้ม่ต้ามราย่งาน
ประจำำา พิ่.ศ. 2562 ขึ้องสถิาบันั ซิ้�งแนะนำาขึ้ั �นต้อนต้า่ง ๆ ต้ั �งแต้ก่าร
สง่เสร่มการม่สว่นร่วมขึ้องเย่าวชุนแลี่ะเกษต้รกรผูู้้ประกอบัการไป
จำนถิง้การนำา “การเกษต้รท่ี่�แมน่ย่ำา” มาใชุ้มากขึ้้ �นผู้า่นการใชุ้ดาวเท่ี่ย่ม 
เซิน็เซิอร์ แลี่ะเที่คโนโลี่ย่่ดจ่่ำที่ลัี่

ความพิ่ย่าย่ามขึ้องภูมู่ภูาคในการเสร่มสร้างความมั�นคงที่างอาหาร
ก้าวหน้าไปได้ด่ในชุว่งต้้นสหสัวรรษท่ี่�ผู้า่นมา เม่�อประเที่ศสมาชุ่ก
สมาคมประชุาชุาต้แ่หง่เอเชุ่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งใต้้ หร่ออาเซ่ิย่น ที่ั �ง 10 
ประเที่ศเข้ึ้าร่วมกบััญ่�ปุ่ น สาธ์ุารณีรัฐประชุาชุนจ่ำน แลี่ะเกาหลี่่ใต้้ เพ่ิ่�อ
จำดัต้ั �งระบับัข้ึ้อมลูี่ความมั�นคงที่างอาหารขึ้องอาเซ่ิย่น

โครงการร่เร่�มน่ �มุง่ปรับัปรุงการรวบัรวม การว่เคราะห์ แลี่ะการเผู้ย่
แพิ่ร่ข้ึ้อมลูี่ เพ่ิ่�อสร้างเคร่อขึ้า่ย่ข้ึ้อมลูี่ท่ี่�ให้คำาเต่้อนลี่ว่งหน้าแลี่ะการคาด
การณ์ีเก่�ย่วกบััสน่ค้าโภูคภูณัีฑ์ เพ่ิ่�อให้ประเที่ศสมาชุ่กสามารถิจำดัการ
ภูยั่คกุคามด้านความมั�นคงที่างอาหารแลี่ะที่นุสำารองฉกุเฉ่นได้ด่ย่่�งขึ้้ �น

ฐานข้ึ้อมลูี่ระบับัข้ึ้อมลูี่ความมั�นคงที่างอาหารขึ้องอาเซ่ิย่นจำะต้รวจำ
สอบัการผู้ลี่ต่้ ราคาขึ้าย่สง่ การม่สว่นร่วมขึ้องแรงงาน ผู้ลี่ผู้ลี่ต่้ ปฏ่ท่ี่นการ
ปลี่กู แลี่ะการใชุ้ท่ี่�ดน่รวมที่ั �งต้วัแปรอ่�น ๆ โดย่มุง่เน้นไปท่ี่�พ่ิ่ชุผู้ลี่หลี่กั 5 
ชุน่ดขึ้องภูมู่ภูาค ได้แก่ มนัสำาปะหลี่งั ข้ึ้าวโพิ่ด ข้ึ้าว ถิั�วเหลี่อ่ง แลี่ะอ้อย่

การต้อ่สู้ เพ่ิ่�อขึ้จำดัความห่วโหย่ในอ่นโดแปซิฟ่่ิกได้รับัการสง่เสร่ม
ด้วย่ที่รัพิ่ย่ากรแลี่ะความเชุ่�ย่วชุาญขึ้องสหรัฐฯ สหรัฐอเมร่กาเป็นผูู้้ให้
ความชุว่ย่เหลี่่อด้านอาหารท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุในโลี่ก ซิ้�งให้ความชุว่ย่เหลี่่อแก่
ประชุากรกวา่ 4 พิ่นัล้ี่านคนในกวา่ 150 ประเที่ศผู้า่นองค์กรเพ่ิ่�อการ
พิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ นบััต้ั �งแต้ย่่คุแรกเร่�มขึ้องสงครามเย่น็
เป็นต้้นมา

องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ให้ความชุว่ย่

เหลี่่อด้านการพิ่ฒันาแลี่ะอาหารในภูาวะฉกุเฉ่นเป็นมลูี่คา่มากกวา่ 
4.4 พิ่นัล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 1.37 แสนล้ี่านบัาที่) ใน
ป่งบัประมาณี พิ่.ศ. 2562 ซิ้�งรวมถิง้การบัร่จำาคอาหาร บัตั้รกำานลัี่ 
เง่นสด แลี่ะสน่ค้าโภูคภูณัีฑ์ท่ี่�ซ่ิ �อได้ในท้ี่องถ่ิ�น ต้ามข้ึ้อมลูี่จำากเวบ็ัไซิต์้
ขึ้ององค์กรแหง่น่ � เคร่อขึ้า่ย่ระบับัแจ้ำงเต่้อนความอดอย่ากลี่ว่งหน้าขึ้อง
องค์กรแหง่น่ �สามารถิคาดการณ์ีความต้้องการความชุว่ย่เหลี่่อด้าน
อาหารลี่ว่งหน้าได้ถิง้ 8 เด่อนก่อนเก่ดเหต้ฉุกุเฉ่น ซิ้�งชุว่ย่เร่งให้การต้อบั
สนองการชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรมม่ความรวดเร็ว

ความพิ่ย่าย่ามดงักลี่า่วขึ้องสหรัฐฯ อาเซ่ิย่น แลี่ะพิ่นัธ์ุม่ต้รท่ี่�ม่ความ
ค่ดแบับัเด่ย่วกนักำาลี่งัชุว่ย่รักษาชุ่ว่ต้แลี่ะหวา่นเมลี่ด็พิ่นัธ์ุุ์แหง่สนัต้ภู่าพิ่

“หากความไมม่ั�นคงที่างอาหารเป็นต้วัเพ่ิ่�มภูยั่คกุคามให้เก่ดความ
ขึ้ดัแย้่ง การปรับัปรุงความมั�นคงที่างอาหารก็สามารถิลี่ดความต้ง้เคร่ย่ด 
แลี่ะสง่ผู้ลี่ให้สภูาพิ่แวดล้ี่อมม่ความมั�นคงมากขึ้้ �นได้” นาย่คลัี่เลี่น เฮน
ดร่กซ์ิ นกัว่จำยั่จำากสถิาบันันานาชุาต้ศ่ก้ษาคอร์เบัลี่ขึ้องมหาว่ที่ย่าลี่ยั่
เดนเวอร์ แลี่ะนาย่เฮนค์-ย่นั บัร่งค์แมน จำากสำานกังานสนบััสนนุการ
สร้างสนัต้ภู่าพิ่แหง่สหประชุาชุาต้่ เข่ึ้ย่นในงานว่จำยั่ประจำำา พิ่.ศ. 2556 
ท่ี่�ต่้พ่ิ่มพ์ิ่ในวารสารสแตบิลิทีำ

การปรับเปล่ยนแนวคิดในการที่ำาฟาร์ม
ในเร่อกสวนไร่นาที่ั�วอ่นโดแปซิฟ่่ิก ความก้าวหน้าด้านว่ที่ย่าศาสต้ร์แลี่ะ
เที่คโนโลี่ย่่ชุว่ย่ให้เกษต้รกรแลี่ะชุาวสวนสามารถิมองภูาพิ่อาชุ่พิ่ขึ้อง
ต้นใหม ่ต้ั �งแต้ฤ่ดกูาลี่เพิ่าะปลี่กูไปจำนถิง้ชุว่งเวลี่าเก็บัเก่�ย่ว พิ่ร้อมกบัั
สนบััสนนุความมั�นคงที่างอาหารในท้ี่องถ่ิ�นแลี่ะภูมู่ภูาค 
• ในต้ะวนัต้กเฉ่ย่งเหน่อขึ้องบังัคลี่าเที่ศ โครงการหลี่อ่เลี่่ �ย่งอนาคต้

ขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ได้ร่วมม่อ
กบััพิ่นัธ์ุม่ต้รต้า่ง ๆ รวมที่ั �งมหาว่ที่ย่าลี่ยั่คอร์เนลี่ล์ี่ เพ่ิ่�อร่เร่�มเพิ่าะ
พิ่นัธ์ุุ์มะเข่ึ้อย่าวชุน่ดต้้านที่านแมลี่งศตั้รูพ่ิ่ชุซิ้�งลี่ดแมลี่งรบักวนใน
พ่ิ่ชุแลี่ะการใชุ้สารกำาจำดัศตั้รูพ่ิ่ชุท่ี่�เป็นพ่ิ่ษลี่งอย่า่งมาก ใน พิ่.ศ. 
2561 เกษต้รกรผูู้้ปลี่กูมะเข่ึ้อย่าวได้ผู้ลี่ผู้ลี่ต่้เพ่ิ่�มขึ้้ �นร้อย่ลี่ะ 42 
แลี่ะได้กำาไรต้อ่เฮกต้าร์เพ่ิ่�มขึ้้ �นถิง้ 400 ดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 
12,000 บัาที่)

• ในเขึ้ต้คาลี่าฮนัด่ขึ้องประเที่ศอ่นเด่ย่ท่ี่�ม่แนวโน้มแห้งแล้ี่ง นกั
ว่ที่ย่าศาสต้ร์ร่วมกบััสถิาบันัว่จำยั่พ่ิ่ชุไร่นานาชุาต้ส่ำาหรับัเขึ้ต้ร้อน
ก้�งแห้งแล้ี่งได้ร่วมม่อกบัับัร่ษัที่ พิ่าวเวอร์ กร่ด คอร์ปอเรชุนั ออฟิ 
อ่นเด่ย่ จำำากดั ในการใชุ้ระบับัการจำดัการนำ �าฝั่น รวมถิง้การก่อสร้างบัอ่
สำาหรับัฟิาร์ม 32 แหง่ในหมูบ้่ัาน 7 แหง่ต้ั �งแต้ก่ลี่าง พิ่.ศ. 2563 
สถิาบันัว่จำยั่ดงักลี่า่วราย่งานวา่ การที่ำาแผู้นท่ี่�สภูาพิ่ดน่เผู้ย่ให้เหน็ถิง้
ความเส่�อมโที่รมแลี่ะการขึ้าดแคลี่นธ์ุาต้อุาหาร ท่ี่มว่จำยั่จำง้ได้จำดัการ
เพ่ิ่�มสารอาหารแลี่ะปรับัปรุงพิ่นัธ์ุุ์พ่ิ่ชุ ที่ำาให้ได้ผู้ลี่ผู้ลี่ต่้ท่ี่�สงูขึ้้ �น

• นอกจำากน่ � สถิาบันัว่จำยั่พ่ิ่ชุไร่ดงักลี่า่วย่งัที่ำางานร่วมกบัันกั
ว่ที่ย่าศาสต้ร์ในออสเต้รเลี่่ย่แลี่ะอ่นเด่ย่ ในโครงการการหาลี่ำาดบััจ่ำ
โนมเพ่ิ่�อเพ่ิ่�มความที่นที่านต้อ่ภูยั่แล้ี่งในถิั�วลี่ส่ง ซิ้�งเป็นอาหารท่ี่�อดุม
ไปด้วย่โปรต่้น เส้นใย่ ธ์ุาต้เุหลี่ก็ แลี่ะสารอาหารอ่�น ๆ

• ในปาปัวน่วก่น่ นกัว่จำยั่ขึ้องสถิาบันัว่จำยั่นโย่บัาย่อาหารนานาชุาต้ร่่วม
ม่อกบััหนว่ย่งานรัฐบัาลี่ในการพิ่ฒันาฐานข้ึ้อมลูี่ดจ่่ำที่ลัี่ เพ่ิ่�อว่เคราะห์
การผู้ลี่ต่้ การกำาหนดราคา แลี่ะการบัร่โภูคอาหาร ซิ้�งจำะชุว่ย่ให้ชุมุชุน
ต้อบัสนองต้อ่การจำดัหาเสบ่ัย่งอาหารท่ี่�ม่ความผู้นัผู้วนได้ด่ย่่�งขึ้้ �น 

ในปาปัวนิวก่นีิ หน่วยงานรัฐบัาลิแลิะสถืาบัันวจิยันโยบัายอาหารนานาชิาตกิ่ำาลิงัวเิคราะห์

ก่ารผู้ลิติ ก่ารก่ำาหนดราคา แลิะก่ารบัริโภูคสตรอเบัอร์รี�แลิะพช้ิอ้�น ๆ เพ้�อช่ิวยให�ชุิมชิน

ตอบัสนองต่อก่ารจดัหาเสบัียงอาหารทัี�มคีวามผู้นัผู้วน  เอเอฟิพ่ิ่/เก็ต้ต่้ �อ่มเมจำ
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• สถิาบันัว่จำยั่ข้ึ้าวนานาชุาต้ใ่นฟ่ิลี่ป่ป่นส์ร่วมกบัักลีุ่ม่นกั
ว่ที่ย่าศาสต้ร์จำากที่ว่ปอเมร่กาแลี่ะย่โุรปกำาลี่งัพิ่ฒันาพิ่นัธ์ุุ์ข้ึ้าวท่ี่�
ต้้านที่านโรค ความร่วมม่อดงักลี่า่วย่งันำาไปสูก่ารสร้างชุดุต้รวจำ
ว่น่จำฉยั่สำาหรับัการต้รวจำหาเชุ่ �อโรคอย่า่งรวดเร็ว เชุน่ โรคพ่ิ่ชุจำาก
แบัคท่ี่เร่ย่ท่ี่�อาจำที่ำาให้พ่ิ่ชุผู้ลี่เส่ย่หาย่
สถิาบันัว่จำยั่นโย่บัาย่อาหารนานาชุาต้ร่ะบัไุว้ในราย่งาน พิ่.ศ. 

2562 วา่การลี่งที่นุดงักลี่า่วในการว่จำยั่แลี่ะการพิ่ฒันาจำะชุว่ย่
เพ่ิ่�มผู้ลี่ผู้ลี่ต่้แลี่ะการผู้ลี่ต่้ที่างการเกษต้ร ซิ้�งผู้ลี่ท่ี่�ได้จำะชุว่ย่ให้ราคา
อาหารลี่ดลี่ง เพ่ิ่�มราย่ได้ในครัวเร่อน เพ่ิ่�มปร่มาณีอาหาร “แลี่ะผู้ลี่
สดุท้ี่าย่ค่อจำำานวนเดก็ท่ี่�ขึ้าดสารอาหารแลี่ะผูู้้คนท่ี่�ห่วโหย่จำะลี่ดลี่ง”

มองไปบนที่้องฟ้า
สำาหรับัชุาวสง่คโปร์จำำานวนมาก คณุีภูาพิ่การดำารงชุ่ว่ต้ในระดบััสงู
ท่ี่�ต้นได้รับับันเกาะท่ี่�ม่ประชุากรหนาแนน่แหง่น่ �ย่งัม่ความหมาย่
ต้รงต้ามต้วัอกัษรด้วย่ ประเที่ศแหง่น่ �ซิ้�งอยู่ใ่นอนัดบััท่ี่� 191 จำาก
การจำดัอนัดบััท่ี่�ด่นที่ั�วโลี่ก ได้สร้างต้ก้สงูหลี่าย่พิ่นัต้ก้เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มพ่ิ่ �นท่ี่�
อสงัหาร่มที่รัพิ่ย์่ท่ี่�ม่อยู่น้่อย่ท่ี่�สดุให้ได้มากท่ี่�สดุ ซิ้�งในปัจำจำบุันั อาคาร
ชุดุท่ี่�ม่เจ้ำาขึ้องเป็นท่ี่�อยู่อ่าศยั่ขึ้องประชุากรประมาณีร้อย่ลี่ะ 80

ในชุว่งไมก่่�ป่ท่ี่�ผู้า่นมา สง่คโปร์เร่�มหนัมาใชุ้แนวที่างที่ำาการ
เกษต้รแบับัเด่ย่วกบััการสร้างท่ี่�อยู่อ่าศยั่ นั�นค่อ การปลี่กูพ่ิ่ชุแนวต้ั �ง

สกาย่กร่นส์ซิ้�งน่ย่ามต้วัเองวา่เป็นฟิาร์มแนวต้ั �งท่ี่�ใชุ้ระบับัไฮ
ดรอลี่ก่คาร์บัอนต้ำ�าแหง่แรกขึ้องโลี่ก เร่�มดำาเน่นการเชุ่งพิ่าณ่ีชุย์่
ใน พิ่.ศ. 2555 โดย่ม่เป้าหมาย่เพ่ิ่�อ “ที่ำาให้มั�นใจำวา่ม่ความพิ่ร้อม
ด้านเสบ่ัย่งอาหารในพ่ิ่ �นท่ี่�ท่ี่�ขึ้าดแคลี่นท่ี่�ด่น” เชุน่ สง่คโปร์ โครงการ
ระหวา่งภูาครัฐกบััเอกชุนท่ี่�ได้รับัรางวลัี่น่ � ปลี่กูกระหลี่ำ�าปลี่่ ผู้กักาด 
ผู้กัโขึ้ม แลี่ะผู้กัชุน่ดอ่�น ๆ บันโครงอลี่มู่เน่ย่มรูปต้วัเอท่ี่�สงูถิง้ 9 เมต้ร 
โครงแต้ล่ี่ะอนัจำะม่ชุั �นวางแบับัหมนุได้ 12 อนัซิ้�งชุว่ย่ให้พ่ิ่ชุได้รับั

แสง นำ �า แลี่ะสารอาหารท่ี่�เพ่ิ่ย่งพิ่อภูาย่ในร่มต้ลี่อดป่
ข้ึ้อมลูี่จำากเวบ็ัไซิต์้ขึ้องสกาย่กร่นส์ระบัวุา่ นำ �าท่ี่�ไหลี่ร่วมกบััแรง

โน้มถ่ิวงจำะที่ำาให้เก่ดการหมนุ ซิ้�งชุว่ย่ลี่ดการใชุ้กระแสไฟิฟ้ิาขึ้อง
รางแต้ล่ี่ะรางลี่งจำนเหลี่่อปร่มาณีเที่า่กบััหลี่อดไฟิหน้�งดวง นำ �าท่ี่�เป็น
พิ่ลี่งังานให้ระบับัไฮดรอลี่ก่จำะนำาไปใชุ้ซิำ �าเพ่ิ่�อการชุลี่ประที่าน

ฟิาร์มแนวต้ั �งในร่มมากกวา่ 30 แหง่ผู้ดุขึ้้ �นรอบัเกาะสง่คโปร์ 
โดย่เพ่ิ่�มขึ้้ �นห้าเที่า่ในเวลี่าเพ่ิ่ย่งไมก่่�ป่ ต้ามราย่งานขึ้องเอน็เต้อร์
ไพิ่รส์สง่คโปร์ ด้วย่ความก้าวหน้าด้านปัญญาประดษ่ฐ์ เซิน็เซิอร์
อจัำฉร่ย่ะ แลี่ะเที่คโนโลี่ย่่ดจ่่ำที่ลัี่อ่�น ๆ รวมถิง้การลี่งที่นุขึ้องสต้าร์ที่
อปัแลี่ะกลีุ่ม่บัร่ษัที่ข้ึ้ามชุาต้่ด้านเที่คโนโลี่ย่่การเกษต้ร คาดวา่
อตุ้สาหกรรมการเกษต้รในร่มขึ้องประเที่ศแหง่น่ �จำะพิุ่ง่ขึ้้ �นเก่อบัร้อย่
ลี่ะ 20 ต้อ่ป่จำนถิง้ พิ่.ศ. 2566

สง่คโปร์มุง่มั�นท่ี่�จำะกลี่าย่เป็นศนูย์่กลี่างท่ี่�ย่่�งใหญ่แหง่ต้อ่ไป
ขึ้องการที่ำาฟิาร์มในเม่อง ดงัท่ี่�เคย่ที่ำาสำาเร็จำมาแล้ี่วในด้านการค้า
แลี่ะการเง่น ในเด่อนกนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563 สำานกังานอาหารแหง่
สง่คโปร์ได้ประกาศมอบัเง่นชุว่ย่เหลี่่อเก่อบั 40 ล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ 
(ประมาณี 1.2 พิ่นัล้ี่านบัาที่) ให้แก่ฟิาร์มในเม่องท่ี่�ใชุ้เที่คโนโลี่ย่่
ชุั �นสงู 9 แหง่ซิ้�งเป็นสว่นหน้�งขึ้องเป้าหมาย่ “30x30” ขึ้องประเที่ศ 
เพ่ิ่�อต้อบัสนองความต้้องการที่างโภูชุนาการขึ้องประเที่ศร้อย่ลี่ะ 
30 ด้วย่อาหารท่ี่�ผู้ลี่ต่้ในท้ี่องถ่ิ�นภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573

“ม่ความจำำาเป็นอย่า่งย่่�งท่ี่�เราจำะต้้องเร่งการผู้ลี่ต่้ในท้ี่องถ่ิ�น เพ่ิ่�อ
ลี่ดการพิ่้�งพิ่าการนำาเข้ึ้าแลี่ะชุว่ย่ให้ม่อาหารให้เลี่่อกหลี่ากหลี่าย่ใน
ระหวา่งท่ี่�การจำดัหาเสบ่ัย่งหย่ดุชุะงกัที่า่มกลี่างการระบัาดขึ้องโค
ว่ด-19” นาย่ลี่่ �ม ก็อก ไที่ ประธ์ุานสำานกังานอาหารแหง่สง่คโปร์ 
ระบัใุนแถิลี่งการณ์ี “เราจำะที่ำางานร่วมกบััอตุ้สาหกรรมอาหารเกษต้ร
ต้อ่ไป รวมที่ั �งสนบััสนนุให้อตุ้สาหกรรมเหลี่า่น่ �เต้บ่ัโต้มากขึ้้ �นแลี่ะเร็ว
ขึ้้ �นเพ่ิ่�อย่กระดบััความมั�นคงที่างอาหารขึ้องเรา”  o

เป้้าหมาย "30x30" ของสิิงคโป้ร์์ จะช่่วยให้

ป้ร์ะเทศท่�มป่้ร์ะช่ากร์ 5.7 ล้้านคนแห่งน่�ตอบ

สินองความต้องการ์ทางโภช่นาการ์ได้้ร้์อยล้ะ 

30 ด้้วยอาหาร์ท่�ผล้ติในท้องถิ่ิ�นภายใน พ.ศ. 

2573  รอยเตอร์
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การยึด 

โควิด-19  
เป็้น้ศ้น้ย์กลัาง
การเรียนรู้เบื�องต้ินของเรดอาร์ออสเติรเลัยีแลัะควีามท้าทายที�จำะเกด่ขึ�น

นางเคร์่สเต้น เซิเย่อร์ส/เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่

ารระบัาดใหญ่ขึ้องโคว่ด-19 ได้ให้คำาจำำากดั
ความใหมแ่ก่ย่คุขึ้องเรา การแพิ่ร่ระบัาดน่ �
ได้ท้ี่าที่าย่ว่ธ่์ุคด่แลี่ะการปฏ่บัตั้ต่้วัเก่�ย่วกบัั

ประเดน็ด้านสาธ์ุารณีสขุึ้ขึ้องเรา แลี่ะย่งัได้เร่�มกำาหนดร่อง
รอย่ขึ้องปัญหาเศรษฐก่จำแลี่ะความย่ากจำนขึ้้ �นใหม ่รวมถิง้
เปลี่่�ย่นแปลี่งว่ธ่์ุการท่ี่�มนษุย์่เคลี่่�อนท่ี่�ภูาย่ในแลี่ะระหวา่ง
ชุาย่แดน ท่ี่�สำาคญัท่ี่�สดุค่อ การระบัาดใหญ่น่ �ได้สง่ผู้ลี่ต้อ่ที่กุเผู้า่
พิ่นัธ์ุุ์ ชุนชุั �น แลี่ะเพิ่ศ นั�นค่อต้อ่มนษุย่ชุาต้ท่ี่ั �งหมดโดย่ไมเ่ลี่่อก
ฝัั่กฝ่ั่าย่

เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ เป็นหนว่ย่งานต้อบัสนองด้าน
มนษุย่ธ์ุรรมระหวา่งประเที่ศท่ี่�จำดัหาบัคุลี่ากรท่ี่�ม่ที่กัษะแลี่ะ
ให้การฝ้ั่กอบัรมเพ่ิ่�อชุว่ย่เหลี่่อชุมุชุนในการวางแผู้น เต้ร่ย่ม
ต้วั สร้างใหม ่แลี่ะฟ่ิ�นฟิ ูที่ั �งก่อน ระหวา่ง แลี่ะหลี่งัว่กฤต้แลี่ะ
ความขึ้ดัแย้่ง เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ภูมู่ใจำท่ี่�จำะให้การสนบััสนนุ
ด้านมนษุย่ธ์ุรรมแก่องค์กรหุ้นสว่นขึ้องเราที่ั�วโลี่ก ผู้ลี่ต่้ภูณัีฑ์ด่
เดน่ขึ้องเราค่อบัคุลี่ากร บัคุลี่ากรขึ้องเรามอบัจ่ำต้ใจำอนัม่ศกัด่�ศร่ 
ความเมต้ต้า แลี่ะความเอ่ �อเฟ่ิ�อเผู่้�อแผู้ใ่ห้แก่เหลี่า่ผูู้้ ท่ี่�ม่ความ
เส่�ย่งมากท่ี่�สดุ บัคุลี่ากรขึ้องเราม่จ่ำต้ใจำท่ี่�รักการบัร่การเพ่ิ่�อ
ประโย่ชุน์สว่นรวม ถ่ิอเป็นสท่ี่ธ่์ุพ่ิ่เศษท่ี่�เราได้รับัเชุ่ญให้ที่ำางาน
ร่วมกบััชุมุชุนท้ี่องถ่ิ�น 

เชุน่เด่ย่วกบััอตุ้สาหกรรมสว่นใหญ่ที่ั�วโลี่ก เม่�อโคว่ด-19 
แพิ่ร่ระบัาด ความสามารถิขึ้องเราในการให้ความชุว่ย่เหลี่่อ
ด้านมนษุย่ธ์ุรรมเพ่ิ่�มเต้่มแก่ชุมุชุนท่ี่�กำาลี่งัเผู้ชุ่ญหน้ากบััว่กฤต้
ก็ถิกูจำำากดัขึ้อบัเขึ้ต้ลี่งที่นัท่ี่ แม้วา่จำะม่บัคุลี่ากรท่ี่�ม่ที่กัษะต้าม

ความต้้องการ เชุน่ การจำดัการความเส่�ย่งแลี่ะการฟ่ิ�นฟิจูำากภูยั่
พ่ิ่บัตั้่ สขุึ้ภูาพิ่แลี่ะการปกป้อง แต้พ่ิ่วกเราสว่นใหญ่ไมส่ามารถิ
เคลี่่�อนท่ี่�ได้เน่�องจำากเส้นที่างการขึ้นสง่ที่ั�วโลี่กป่ดลี่ง 

การไมส่ามารถิเคลี่่�อนย้่าย่บัคุลี่ากรแลี่ะที่รัพิ่ย์่สน่ขึ้องเรา
ย่ำ�าแย่ล่ี่งย่่�งกวา่เด่ม เพิ่ราะผูู้้ให้บัร่การประกนัภูยั่ขึ้องโลี่กขึ้าด
ความสามารถิในการรับัรองถิง้การอพิ่ย่พิ่ที่างการแพิ่ที่ย์่หร่อ
การขึ้นย้่าย่ฉกุเฉ่น ในขึ้ณีะท่ี่�โลี่กขึ้องเราต้้องหย่ดุชุะงกัลี่ง เรา
ต้ระหนกัวา่เราจำำาเป็นต้้องเปลี่่�ย่นแปลี่งแนวที่าง ม่ฉะนั �นเราคง
ที่ำาได้เพ่ิ่ย่งเฝ้ั่าดอูยู่ห่า่ง ๆ ในขึ้ณีะท่ี่�ความเส่�ย่งรุนแรงขึ้้ �น 

เรดอาร์ออสเต้รเลี่ย่่ได้ต้อบัสนองต้อ่การระบัาดใหญ่ รวมถิง้
อ่โบัลี่า ไข้ึ้หวดันก แลี่ะซิาร์ส โดย่ได้สง่ผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญที่างเที่คน่คไป
ชุว่ย่เหลี่อ่ในชุว่งเวลี่าว่กฤต้ เรามุง่มั�นท่ี่�จำะที่ำางานร่วมกนัเพ่ิ่�อชุว่ย่
ต้อ่ต้้านการแพิ่ร่ระบัาดขึ้องโคว่ด-19 ที่ั�วโลี่ก ส่�งท่ี่�เก่ดขึ้้ �นต้ามมา
ค่อเค้าโครงว่ธ่์ุการท่ี่�เรดอาร์ออสเต้รเลี่ย่่ได้ปรับัใชุ้การดำาเน่นงาน
แลี่ะเอาชุนะความท้ี่าที่าย่ระหวา่งที่าง โดย่มุง่เน้นไปท่ี่�ภูยั่พ่ิ่บัตั้่
แบับัคูใ่นแปซิฟ่่ิกใต้้ แลี่ะว่กฤต้ผูู้้ลี่่ �ภูยั่ในซ่ิเร่ย่แลี่ะโรฮ่นจำา

น้วัต้กรรมแลัะความคลั่องต้ัว
การห้ามการเดน่ที่าง การป่ดนา่นฟ้ิา แลี่ะข้ึ้อจำำากดัในต้ลี่าด
ประกนัภูยั่ท่ี่�ก้าวหน้าขึ้้ �นอย่า่งรวดเร็วล้ี่วนสง่สญัญาณีให้ต้้องม่
การแก้ไขึ้ปัญหาการดำาเน่นงานแบับัม่นวตั้กรรมต้ั �งแต้ร่ะย่ะแรก
ขึ้องการระบัาดใหญ่ เรดอาร์ออสเต้รเลี่ย่่ม่สว่นร่วมกบัันาย่หน้า
ผูู้้เชุ่�ย่วชุาญในการปทูี่างไปสูก่ารจำดัซ่ิ �อประกนัภูยั่เพ่ิ่�มเต้ม่เพ่ิ่�อ
ปกป้องการดำาเน่นงาน แลี่ะที่ำางานร่วมกบััรัฐบัาลี่ออสเต้รเลี่ย่่เพ่ิ่�อ

ก
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ระบัเุส้นที่างท่ี่�อาจำเป็นไปได้ผู้า่นการห้ามการเดน่ที่างขึ้องประเที่ศ 
จำำานวนเท่ี่�ย่วบัน่ที่ั�วโลี่กท่ี่�ลี่ดลี่งอย่า่งม่นยั่สำาคญัถ่ิอเป็น

หน้�งในอปุสรรคที่างโลี่จ่ำสต้่กส์ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุอย่า่งหน้�งขึ้องเรดอาร์
ออสเต้รเลี่่ย่ เคร่อขึ้า่ย่เท่ี่�ย่วบัน่ท่ี่�ม่กำาหนดการสำาหรับัแรงงาน
ด้านมนษุย่ธ์ุรรมเป็นเสม่อนสญัญาวา่จำะให้สท่ี่ธ่์ุ�การเข้ึ้าถิง้ ผู้า่น
การลี่งที่ะเบ่ัย่นกบััโครงการบัร่การร่วมขึ้องโครงการอาหารโลี่ก 
ในที่กุกรณ่ี การมอบัหมาย่งานให้บัคุคลี่แลี่ะคณีะที่ำางานภูาย่ใน
อย่า่งชุดัเจำนควบัคูไ่ปกบััราย่งานความค่บัหน้าอย่า่งสมำ�าเสมอ
ต้อ่องค์กรท่ี่�ใหญ่ขึ้้ �น เป็นการรับัรองให้เก่ดความคลี่อ่งต้วัต้ลี่อด
ชุว่งเวลี่าแหง่การหย่ดุชุะงกั

แป้ซิิฟิิก: การเต้รียมความพร้อม 
แลัะการป้รับให้เข้้ากับท้้องถิิ่�น้
ในขึ้ณีะท่ี่�ประเที่ศหมูเ่กาะแปซิฟ่่ิกสว่นใหญ่รอดจำากการต้ด่เชุ่ �อ
โคว่ด-19 แลี่ะอตั้ราการเส่ย่ชุ่ว่ต้ท่ี่�สงูดงัเชุน่ในประเที่ศอ่�น แต้่
ประเที่ศเหลี่า่นั �นต้้องจำดัการกบััว่กฤต้ด้านสขุึ้ภูาพิ่ภูาย่ในว่กฤต้
ด้านมนษุย่ธ์ุรรมที่ั �งท่ี่�ม่อยู่แ่ลี่ะที่ั �งท่ี่�เป็นว่กฤต้ใหม ่

ในชุว่งต้้นเด่อนเมษาย่น พิ่.ศ. 2563 พิ่าย่หุมนุเขึ้ต้ร้อน ฮา

จำน้วน้เที้�ยวบิน้ทั้�วโลักที้�
ลัดลังอย่างมีนั้ยสำคัญ
ถ่ิ่อเป็้น้หนึ้�งใน้อุป้สรรค 
ท้างโลัจิสติ้กส์ที้�ใหญ่
ที้�สุดอย่างหนึ้�งข้องเรด
อาร์ออสเต้รเลีัย 
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โรลี่ด์ หมวดหมูท่่ี่� 5 พิ่ดัที่ำาลี่าย่ที่ั�วที่ั �งแปซิฟ่่ิก ซิ้�งสง่ผู้ลี่กระที่บัต้อ่
ประชุากรขึ้องวานอูาต้กูวา่ร้อย่ลี่ะ 30 ในเวลี่านั �น วานอูาต้ไูมม่่
ราย่งานผูู้้ต้ด่เชุ่ �อโคว่ด-19 แลี่ะม่การควบัคมุชุาย่แดนท่ี่�เข้ึ้มงวด 
แม้วา่การควบัคมุดงักลี่า่วอาจำปกป้องประเที่ศจำากโคว่ด-19 แต้่
ก็ได้ที่ำาให้เส้นที่างการให้ความชุว่ย่เหลี่อ่ด้านมนษุย่ธ์ุรรมท่ี่�ม่อยู่่
ลี่ดลี่ง สำาหรับัเรดอาร์ออสเต้รเลี่ย่่แลี่ะอ่กหลี่าย่หนว่ย่งานในภูาค
สว่นน่ � น่�เป็นการเน้นย่ำ �าถิง้ความจำำาเป็นในการเต้ร่ย่มความพิ่ร้อม
ด้านการดำาเน่นงานท่ี่�เข้ึ้มแขึ้ง็ เพ่ิ่�อสนบััสนนุวธ่่์ุแก้ปัญหาท่ี่�นำาโดย่
สว่นท้ี่องถ่ิ�น รัฐบัาลี่วานอูาต้เูป็นผูู้้นำาการต้อบัสนองต้อ่พิ่าย่หุมนุ
เขึ้ต้ร้อนฮาโรลี่ด์ โดย่ได้รับัการสนบััสนนุจำากแผู้นการเต้ร่ย่มพิ่ร้อม
แลี่ะการรับัม่อท่ี่�นำามาใชุ้ใหมแ่ลี่ะโครงสร้างพ่ิ่ �นฐานท่ี่�ที่นต้อ่พิ่ายุ่
หมนุท่ี่�พิ่ฒันาขึ้้ �นหลี่งัจำากพิ่าย่หุมนุแพิ่มใน พิ่.ศ. 2558

จำากโครงการความชุว่ย่เหลี่่อขึ้องออสเต้รเลี่่ย่ท่ี่�ได้รับัเง่นที่นุ
จำากรัฐบัาลี่ออสเต้รเลี่่ย่ เราได้ที่ำางานเค่ย่งข้ึ้างรัฐบัาลี่ประเที่ศ
หมูเ่กาะแปซิฟ่่ิกอย่า่งน้อย่ 7 ประเที่ศแลี่ะชุมุชุนขึ้องประเที่ศ
นั �น ๆ รวมถิง้องค์กรสว่นท้ี่องถ่ิ�นแลี่ะสว่นภูมู่ภูาค เพ่ิ่�อเสร่ม
การเต้ร่ย่มความพิ่ร้อมรับัม่อแลี่ะข่ึ้ดความสามารถิในการต้อบั
สนองต้อ่ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ระดบััชุาต้ ่ภูารก่จำน่ �สนบััสนนุการจำดัที่ำาแผู้น
แลี่ะขึ้ั �นต้อนการจำดัการภูยั่พ่ิ่บัตั้่ระดบััชุาต้ ่โดย่เสร่มสร้างความ
สามารถิขึ้องประเที่ศในแปซิฟ่่ิกใต้้หลี่าย่ประเที่ศ เพ่ิ่�อรับัม่อกบัั
สถิานการณ์ีฉกุเฉ่นท่ี่�ซิบััซ้ิอนแลี่ะหลี่ากหลี่าย่ 

เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่สง่ต้วัพิ่นกังาน 20 คนเข้ึ้าประจำำาการใน
แปซิฟ่่ิกก่อนชุว่งโคว่ด-19 เราม่ 17 คนท่ี่�ย่งัที่ำางานอยู่ใ่นพ่ิ่ �นท่ี่�
แลี่ะอ่ก 18 คนท่ี่�ที่ำางานระย่ะไกลี่ในชุว่งการระบัาดใหญ่ เรา
ต้ดัสน่ใจำจำะสนบััสนนุบัคุลี่ากรขึ้องเราต้ั �งแต้เ่น่�น ๆ ให้อยู่แ่ลี่ะ
ที่ำางานเค่ย่งข้ึ้างกบััหุ้นสว่นแปซิฟ่่ิกขึ้องเราในจำดุท่ี่�เป็นไปได้ ซิ้�ง
รวมถิง้การค้นหาแลี่ะชุกัชุวนคนในประเที่ศหมูเ่กาะแปซิฟ่่ิกท่ี่�
ม่ความสามารถิแลี่ะประสบัการณ์ีให้มาที่ำางานร่วมกบััเรา เพ่ิ่�อ

เพ่ิ่�มความเชุ่�ย่วชุาญในประเที่ศ 
น่�ค่อต้วัอย่า่งบัางสว่นขึ้องว่ธ่์ุการแก้ปัญหาในท้ี่องถ่ิ�นแลี่ะใน

เชุ่งปฏ่บัตั้่
• การสรรหาผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญในท้ี่องถ่ิ�นอย่า่งต้อ่เน่�องสง่ผู้ลี่ให้ม่การ

เข้ึ้าถิง้แลี่ะสร้างผู้ลี่ลี่พัิ่ธ์์ุได้อย่า่งรวดเร็ว ความเข้ึ้าใจำในบัร่บัที่
แลี่ะเคร่อขึ้า่ย่ท่ี่�ต้นดำาเน่นงานเป็นส่�งสำาคญัในชุว่งภูยั่พ่ิ่บัตั้่ 
พิ่นกังานคนหน้�งขึ้องเรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ในวานอูาต้อูำานวย่
ความสะดวกในการเคลี่่�อนย้่าย่เสบ่ัย่งด้านมนษุย่ธ์ุรรม โดย่
การต้รวจำสอบัให้แนใ่จำวา่เสบ่ัย่งเหลี่า่นั �นเป็นไปต้ามกฎ
ระเบ่ัย่บัการนำาเข้ึ้าระหวา่งประเที่ศแลี่ะระดบััประเที่ศ รวมที่ั �ง
ได้รับัการแจำกจำา่ย่อย่า่งเหมาะสม

• กองที่นุประชุากรแหง่สหประชุาชุาต้่คาดการณ์ีวา่ม่ความ
รุนแรงท่ี่�ม่สาเหต้มุาจำากเพิ่ศภูาวะเพ่ิ่�มขึ้้ �นร้อย่ลี่ะ 20 ต้อ่ป่ ซิ้�ง
เป็นผู้ลี่มาจำากข้ึ้อจำำากดัในชุว่งโคว่ด-19 รวมถิง้การป่ดเม่อง
ด้วย่ สำาหรับัประเที่ศในแปซิฟ่่ิกบัางประเที่ศ การคาดการณ์ี
เหลี่า่น่ �อาจำเป็นเชุ่งอนรัุกษ์น่ย่ม นอกจำากน่ � ผูู้้หญ่งแลี่ะเดก็ผูู้้
หญ่งย่งัม่ความเส่ย่เปร่ย่บั เน่�องจำากหนว่ย่งานด้านการดแูลี่
สขุึ้ภูาพิ่แปลี่งที่รัพิ่ย่ากรท่ี่�ใชุ้เพ่ิ่�อการดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่ที่างเพิ่ศ
แลี่ะการส่บัพิ่นัธ์ุุ์ไปใชุ้เพ่ิ่�อต้อบัสนองต้อ่เหต้ฉุกุเฉ่นแที่น การ
ป่ดต้วัลี่งขึ้องคลี่น่่กสขุึ้ภูาพิ่แลี่ะความลี่า่ชุ้าหร่อการย่กเลี่ก่
บัร่การต้ามชุมุชุนที่ำาให้ผูู้้หญ่งแลี่ะที่ารกม่ความเส่�ย่งเพ่ิ่�ม
ขึ้้ �น ผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญฝ่ั่าย่การต้ด่ต้ามแลี่ะประเม่นผู้ลี่ขึ้องเรดอาร์
ออสเต้รเลี่่ย่ชุว่ย่ต้ด่ต้ามก่จำกรรมการเต้ร่ย่มความพิ่ร้อม แลี่ะ

นายแดเนียลิ นอริเอก่า (ขีวา) จาก่โครงก่ารความช่ิวยเหลิอ้ขีองออสเตรเลิยี

แลิะสมาชิิก่ทัมีตอบัสนองด�านมนุษยธรรมในพ้�นทัี� ตรวจสอบัความเสียหายทัี�

เก่ดิจาก่พายุหมุนเขีตร�อนฮ่าโรลิด์ในเมอ้งนัมบ้ัคาเลิว้-อ-ิรา ประเทัศฟิิจ ิ เรดอาร์

ออสเต้รเลี่่ย่
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นางลิเิทัยีนา มานา (ซ้�าย) เจ�าหน�าทัี�สาธารณสุขีแผู้นก่ย่อยประจำาคาดาว้ ประเทัศ

ฟิิจ ิแลิะนายแดเนียลิ นอริเอก่า จาก่โครงก่ารความช่ิวยเหลิอ้ขีองออสเตรเลิยี

จดัก่ำาหนดก่ารตรวจเยี�ยมโดยทัมีตอบัสนองขีองสมาคมอนามยัเจริญพนัธ์ุแลิะ

ครอบัครัวฟิิจไิปยงัหม่้บั�านบันเก่าะในคาดาว้    
เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ 

เรื่ด่อาร์ื่ออสเตรื่เลีย	เป็นองค์กรื่ตอบสนองด้่านมนุษยธ์รื่รื่ม

ที่ี�ให้การื่ฝึ่กอบรื่มและมอบบุคลากรื่ที่ี�มีที่กัษะเพ่�อที่ำางานร่ื่วม

กับชุมชนในการื่วางแผู้น	เตรีื่ยมตวั	สร้ื่างใหม่	และฟ่ิ�นฟูิ	ที่ั �ง

ก่อน	รื่ะหว่าง	และหลังภูยัพบิตัแิละความขัด่แย้ง	เรื่ด่อาร์ื่

ออสเตรื่เลียมีที่ะเบยีนรื่ายช่�อสมาชกิซิึ�งเป็นผูู้้เชี�ยวชาญ

ที่างเที่คนิคมากกว่า	750	รื่ายใน	76	กลุ่มที่กัษะโด่ยรื่วม

ถงึการื่จดั่การื่ความเสี�ยงจากภูยัพบิตั	ิการื่ตอบสนองที่าง

มนุษยธ์รื่รื่ม	การื่ปกป้อง	และการื่รัื่กษาเสถยีรื่ภูาพ	เรื่ด่อาร์ื่

ออสเตรื่เลียก่อตั �งขึ �นใน	พ.ศู.	2535	โด่ยนายเจฟิ	โด่เบล	

วศิูวกรื่ซิึ�งเรีื่ยกร้ื่องให้เพ่�อนร่ื่วมอาชีพนำาที่กัษะของพวกเขา

มาใช้ในการื่บรื่รื่เที่าภูยัพบิตั	ิวสัิยที่ศัูน์ของนายโด่เบลค่อการื่

ส่งวศิูวกรื่ไปสนับสนุนชุมชนที่ี�ได้่รัื่บผู้ลกรื่ะที่บจากภูยัพบิตัใิน

ช่วงวกิฤตรื่ะหว่างปรื่ะเที่ศู	ซิึ�งเป็นไปได้่จริื่งด้่วยการื่สนับสนุน

จากองค์กรื่ผูู้้ก่อตั �ง	4	แห่ง	ได้่แก่	สถาบนัวศิูวกรื่ออสเตรื่เลีย	

สถาบนัวศิูวกรื่รื่มงานสาธ์ารื่ณะออสเตรื่เลีย	สถาบนัที่ี�ปรึื่กษา

ออสเตรื่เลีย	และสถาบนัผูู้้เชี�ยวชาญวชิาชีพออสเตรื่เลีย	เรื่ด่

อาร์ื่ออสเตรื่เลียพึ�งพาการื่บริื่จาคสาธ์ารื่ณะและการื่สนับสนุน

จากหน่วยงานก่อตั �ง	หุ้นส่วนองค์กรื่	และผูู้้บริื่จาคของรัื่ฐบาล

ตั้วต้น้ข้องเรา
ต้อบัสนองในแงข่ึ้องการป้องกนัแลี่ะควบัคมุการต้่ดเชุ่ �อ โดย่
ร่วมม่อกบััสหพิ่นัธ์์ุวางแผู้นครอบัครัวแหง่โลี่กแลี่ะกองที่นุ
ประชุากรแหง่สหประชุาชุาต้ ่ซิ้�งรวมถิง้การเต้ร่ย่มความพิ่ร้อม
เคร่�องม่อการต้่ดต้ามแลี่ะประเม่นผู้ลี่เฉพิ่าะขึ้องประเที่ศ 
แลี่ะการสนบััสนนุสมาชุ่กให้ที่ำาการชุว่ย่ชุ่ว่ต้แลี่ะให้การดแูลี่
สขุึ้ภูาพิ่ที่างเพิ่ศแลี่ะการส่บัพิ่นัธ์ุุ์ หากหนว่ย่งานด้านการดแูลี่
สขุึ้ภูาพิ่อยู่ใ่นจำดุท่ี่�ไมสู่้ ด่เน่�องจำากโคว่ด-19 

วิกฤต้ชิาวโรฮีน้จา: ความร่วมม่อแลัะการเข้้าถิ่ึง
กลีุ่ม่ชุาต้พ่ิ่นัธ์ุุ์ชุาวโรฮ่นจำาประมาณี 1 ล้ี่านคนท่ี่�ได้หลี่บัหน่จำาก
พิ่มา่อาศยั่อยู่ใ่นคา่ย่ผูู้้ลี่่ �ภูยั่ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุในโลี่กในค�อกซ์ิบัาซิาร์ขึ้อง
บังักลี่าเที่ศ โดย่ม่จำำานวนผูู้้คนมากถิง้ 60,000 ถิง้ 90,000 คน
ต้อ่ต้ารางก่โลี่เมต้ร ที่ำาให้การเว้นระย่ะหา่งที่างสงัคมในชุว่งการ
ระบัาดใหญ่จำง้เป็นไปไมไ่ด้ จำำานวนคนท่ี่�แออดัเก่นไป สขุึ้าภู่บัาลี่
ท่ี่�จำำากดั แลี่ะหนว่ย่งานด้านการดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่ท่ี่�ม่ภูาระมากเก่น
ไป ที่ั �งหมดน่ �ที่ำาให้การเต้ร่ย่มความพิ่ร้อมสำาหรับัการแพิ่ร่ระบัาด
ขึ้องโควด่-19 เป็นส่�งท่ี่�ท้ี่าที่าย่ ผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวโรฮ่นจำาราย่แรกได้รับั
การต้รวจำพิ่บัวา่ต้ด่เชุ่ �อโคว่ด-19 เม่�อวนัท่ี่� 14 พิ่ฤษภูาคม พิ่.ศ. 
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รดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ม่สว่นร่วมกบััท่ี่มต้ด่ต้ามแลี่ะประเม่นผู้ลี่เพ่ิ่�อปรับัปรุงการ
เร่ย่นรู้แบับัต้ามเวลี่าจำร่งขึ้องเราเก่�ย่วกบััส่�งท่ี่�กลี่าย่เป็นว่กฤต้ด้านมนษุย่ธ์ุรรม

อนัไมเ่คย่เก่ดขึ้้ �นมาก่อน นั�นค่อ การระบัาดขึ้องโคว่ด-19 น่�ค่อส่�งท่ี่�เราได้เร่ย่นรู้
มาจำนถิง้ต้อนน่ �
• การื่ไม่ที่ำาอะไรื่เลยไม่ใช่ที่างเล่อก เราที่ำาการต้ดัสน่ใจำเชุ่งย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ต้ั �งแต้่

ชุว่งต้้น ต้ราบัใดท่ี่�ไมเ่ส่�ย่งต้อ่ความปลี่อดภูยั่ขึ้องบัคุลี่ากรท่ี่�เราสง่ต้วัไปปฏ่บัตั้่
หน้าท่ี่� เราจำะที่ำาที่กุว่ถ่ิที่างเพ่ิ่�อให้พิ่วกเขึ้าปฏ่บัตั้่หน้าท่ี่�ได้อย่า่งราบัร่�นหากพิ่วก
เขึ้าเลี่่อกท่ี่�จำะอยู่ต่้อ่ เราได้สง่กลี่บััเฉพิ่าะผูู้้ ท่ี่�เลี่่อกกลี่บัับ้ัาน ม่ความเส่�ย่งสงูกวา่ 
หร่อหนว่ย่งานเจ้ำาบ้ัานระงบััการดำาเน่นการ

• การื่ลงที่นุในความร่ื่วมม่อของเรื่าและการื่ตอบสนองด้่วยความพยายาม
และจติวญิญาณอันเป็นหนึ�งเด่ยีวกันความร่วมม่อกนัเหลี่า่น่ �ผู้กูพิ่นัไว้ด้วย่
ความไว้วางใจำท่ี่�เก่ดขึ้้ �นระหวา่งบัคุลี่ากรขึ้องเรากบััชุมุชุนแลี่ะผูู้้นำาท่ี่�ที่กุคนร่วม
งานด้วย่ การย่่นหย่ดัเค่ย่งข้ึ้างกนัเพ่ิ่�อเผู้ชุ่ญกบััความท้ี่าที่าย่ด้านมนษุย่ธ์ุรรม
ระดบััโลี่กน่ �เป็นคำาสญัญาขึ้องเรา ไมม่่ประเที่ศใดท่ี่�พ้ิ่นอนัต้ราย่

• กฎเบ่ �องต้นของการื่ปฐมพยาบาลค่อ	การื่รัื่บรื่องถงึความปลอด่ภูยัของ
ตวัคุณเองสำาหรับัเรา เรากำาลี่งัต้อบัสนองต้อ่ว่กฤต้ระหวา่งประเที่ศในชุว่งเวลี่า
ท่ี่�ชุมุชุนขึ้องเราเองกำาลี่งัประสบัปัญหากบััความว่ต้กกงัวลี่ ความหวาดกลี่วั 
แลี่ะความไมแ่นน่อน เราม่ท่ี่มงานท่ี่�ชุว่ย่ให้มั�นใจำได้วา่สำานกังานใหญ่ในเมลี่
เบัร์่น สำานกังานสว่นภูมู่ภูาคฟ่ิจ่ำแลี่ะจำอร์แดน รวมที่ั �งเจ้ำาหน้าท่ี่�ขึ้องเรา ม่ความ
ปลี่อดภูยั่ มั�นคง แลี่ะม่ที่รัพิ่ย่ากรท่ี่�เหมาะสมในการที่ำางานที่างไกลี่แลี่ะในรูป
แบับัใหม่

• ในช่วงเวลาวกิฤต	การื่ส่�อสารื่ที่ี�มีความเหน็อกเหน็ใจและแม่นยำาจะขับ
เคล่�อนวัตถุปรื่ะสงค์ที่ี�มีร่ื่วมกัน	และรื่ะด่มที่รัื่พยากรื่ไปสู่การื่บรื่รื่ลุเป้า
หมายขององค์กรื่โชุคด่ท่ี่�ร่องรอย่การเดน่ที่างที่ั�วโลี่กแลี่ะประเดน็การป่ดพ่ิ่ �นท่ี่�
ชุั�วคราว หมาย่ความวา่พิ่นกังานขึ้องเราได้ม่ประสบัการณ์ีการที่ำางานที่างไกลี่
เม่�อเร็ว ๆ น่ � เราได้จำดัต้ั �งจำดุเช็ุคอ่นด้วย่การส่�อสารแบับัม่โครงสร้างกบััพิ่นกังาน
แลี่ะเจ้ำาหน้าท่ี่�ท่ี่�สง่ต้วัไปปฏ่บัตั้่งานผู้า่นที่างโที่รศพัิ่ท์ี่ อ่เมลี่ แลี่ะว่ด่โอ เรา
ต้ระหนกัวา่ความหลี่ากหลี่าย่ขึ้องพิ่นกังานหมาย่ความวา่ พิ่วกเขึ้าจำะม่ความ
ต้้องการท่ี่�หลี่ากหลี่าย่ ภูาย่ในชุว่งส่ �นเด่อนม่นาคม พิ่.ศ. 2563 พิ่นกังาน
ที่ั �งหมดขึ้องเราแลี่ะเจ้ำาหน้าท่ี่�ท่ี่�สง่ต้วัไปปฏ่บัตั้่งานหลี่าย่คนที่ำางานจำากท่ี่�บ้ัาน 
รวมที่ั �งย่งัคงม่สว่นร่วมกบััผูู้้บัร่จำาคแลี่ะดำาเน่นการการต้อบัสนองขึ้องเรา

• ความมุ่งมั�นของเรื่าในการื่ปรัื่บให้เข้ากับท้ี่องถิ�นเพิ�มขึ �นมีความค่บหน้า
แล้ว เรามุง่เน้นท่ี่�การเสร่มสร้างข่ึ้ดความสามารถิขึ้องระบับัปฏ่บัตั้่การแลี่ะระบับั
องค์กรในแปซิฟ่่ิก การสำารวจำว่ธ่์ุต้า่ง ๆ เพ่ิ่�อเต้ร่ย่มความพิ่ร้อมแลี่ะให้การฝ้ั่ก
อบัรมฉกุเฉ่นในระดบััภูมู่ภูาคแลี่ะท้ี่องถ่ิ�น รวมที่ั �งการขึ้ย่าย่ความร่วมม่อกบััเรด
อาร์อ่นเต้อร์เนชุนัแนลี่ขึ้องเรา ต้ลี่อดจำนโครงการแลี่ะการสง่กำาลี่งัร่วมกบััเรดอาร์
อ่นโดน่เซ่ิย่แลี่ะเรดอาร์อ่นเด่ย่

• เป็นเร่ื่�องสำาคัญอย่างยิ�งที่ี�ชุมชนต่าง	ๆ	ต้องสามารื่ถเป็นผูู้้นำาการื่ตอบ
สนองการื่จดั่การื่กับภูยัพบิตัขิองตนเอง	และตอบสนองการื่ร้ื่องขอความ
ช่วยเหล่อได้่การฟ่ิ�นต้วัขึ้องวานอูาต้จูำากพิ่าย่หุมนุแพิ่มที่ำาให้ประเที่ศสามารถิ
สร้างการเต้ร่ย่มความพิ่ร้อมแลี่ะระบับัการต้อบัสนองท่ี่�เข้ึ้มแขึ้็งขึ้้ �น อ่กที่ั �งสร้าง
สถิาปัต้ย่กรรมท่ี่�พ่ิ่สจูำน์แล้ี่ววา่เป็นส่�งจำำาเป็นสำาหรับัการต้อบัสนองต้อ่การระบัาด
ขึ้องโคว่ด-19 แลี่ะพิ่าย่หุมนุโซินร้อน ฮาโรลี่ด์

บท้เรียน้ที้�ได้รับ
2563 แลี่ะม่ราย่งานการเส่ย่ชุ่วต่้ครั �งแรกเม่�อวนัท่ี่� 30 
พิ่ฤษภูาคม พิ่.ศ. 2563 แม้วา่คา่ย่จำะเต้ร่ย่มรับัม่อกบัั
วก่ฤต้การณ์ีด้านสขุึ้ภูาพิ่ท่ี่�จำะที่ำาให้ว่กฤต้การณ์ีด้าน
มนษุย่ธ์ุรรมอนัย่่ดเย่่ �อเลี่วร้าย่ลี่ง แต้จ่ำำานวนผูู้้ต้ด่เชุ่ �อ
ท่ี่�ราย่งานโดย่รวมย่งัคงอยู่ใ่นระดบััคอ่นข้ึ้างต้ำ�าจำนถิง้
เด่อนต้ลุี่าคม พิ่.ศ. 2563 อย่า่งไรก็ต้าม อตั้ราการ
ต้รวจำโรคท่ี่�ต้ำ�าอาจำเป็นสาเหต้หุน้�งท่ี่�ที่ำาให้เป็นเชุน่นั �น

เรดอาร์ออสเต้รเลี่ย่่ได้สง่ผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญด้าน
มนษุย่ธ์ุรรมจำำานวน 52 คนไปสนบััสนนุว่กฤต้ผูู้้ลี่่ �ภูยั่
ต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 2560 ความร่วมม่อแลี่ะการประสานงาน
แบับัหลี่าย่ภูาคสว่นแลี่ะหลี่าย่หุ้นสว่นย่งัคงเป็นกญุแจำ
สำาคญัสูค่วามสำาเร็จำ เจ้ำาหน้าท่ี่�ขึ้องเรดอาร์ออสเต้รเลี่ย่่
หนัเหความสนใจำไปท่ี่�การเต้ร่ย่มความพิ่ร้อมแลี่ะการ
ต้อบัสนองโคว่ด-19 ในคอ็กซ์ิบัาซิาร์อย่า่งรวดเร็ว 

เม่�อเท่ี่ย่บักบัับัร่บัที่ขึ้องแปซิฟ่่ิกท่ี่�ย่งัคงม่การ
ควบัคมุพิ่ลี่เร่อนอยู่เ่พ่ิ่�อสนบััสนนุระเบ่ัย่งที่าง
มนษุย่ธ์ุรรม การเพ่ิ่�มการกำากบััดแูลี่ที่างที่หารใน
การเคลี่่�อนย้่าย่สน่ค้าในพิ่มา่ม่ผู้ลี่กระที่บัอย่า่งม่
นยั่สำาคญัต้อ่การเข้ึ้าถิง้ที่างมนษุย่ธ์ุรรมแลี่ะหว่งโซิ่
อปุที่าน ซิ้�งอาจำเพ่ิ่�มความความเส่�ย่งขึ้องโคว่ด-
19 แลี่ะการเส่ย่ชุ่ว่ต้ขึ้้ �น พิ่ลี่เร่อนแลี่ะผูู้้นำาที่างการ
เม่อง รวมถิง้ความสมัพิ่นัธ์์ุระหวา่งความมั�นคงแลี่ะ
หนว่ย่งานพ่ิ่ที่กัษ์กฎหมาย่แลี่ะความย่ตุ้ธ่์ุรรม ย่งัคง
เป็นกญุแจำสำาคญัในการที่ำาให้การบัรรเที่าที่กุข์ึ้ด้าน
มนษุย่ธ์ุรรมสามารถิดำาเน่นการต้อ่ไปได้หร่อไมไ่ด้ 

เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่มุง่เน้นไปท่ี่�ผู้ลี่ลี่พัิ่ธ์์ุอนั
สามารถิสร้างขึ้้ �นได้แม้วา่จำะม่ความท้ี่าที่าย่อยู่ ่ซิ้�ง
ประกอบัไปด้วย่
• ว่ศวกรไฮดรอลี่ก่ขึ้องเราท่ี่�ที่ำางานร่วมกบััองค์การ

ผูู้้ลี่่ �ภูยั่แหง่สหประชุาชุาต้ใ่นบังักลี่าเที่ศ ได้เปลี่่�ย่น
ท่ี่ศที่างงานขึ้องต้นจำากการสร้างแบับัจำำาลี่องนำ �า
ที่ว่มในชุว่งมรสมุในคอ็กซ์ิบัาซิาร์ มาเป็นการปรับั
เปลี่่�ย่นจำดุประสงค์การใชุ้งานขึ้องสถิานอำานวย่
ความสะดวกในคา่ย่เพ่ิ่�อการแย่กแลี่ะกกักนัโค
ว่ด-19 แที่น

• ผูู้้ประสานงานด้านการป้องกนัการแสวงหา
ประโย่ชุน์แลี่ะการลี่ว่งลี่ะเม่ดที่างเพิ่ศแหง่พิ่มา่
ขึ้องกองที่นุประชุากรแหง่สหประชุาชุาต้ข่ึ้องเรา ได้
ชุว่ย่เหลี่่อในการกระจำาย่ข้ึ้อความเชุ่งป้องกนัใน
ศนูย์่กกัต้วั รวมถิง้ที่างด่จ่ำที่ลัี่ด้วย่

• ท่ี่�ปร้กษาด้านการเข้ึ้าถิง้ก่จำการด้านมนษุย่ธ์ุรรม
ขึ้องเรากบััสำานกังานเพ่ิ่�อการประสานงานด้าน
มนษุย่ธ์ุรรมแหง่สหประชุาชุาต้่แลี่ะพิ่มา่ชุว่ย่จำดัต้ั �ง
ปฏ่บัตั้่การ ประเม่นความต้้องการ แลี่ะเคลี่่�อนย้่าย่
เสบ่ัย่งด้านมนษุย่ธ์ุรรม บัคุลี่ากร แลี่ะบัร่การไปย่งั
ประชุากรท่ี่�ได้รับัผู้ลี่กระที่บั

• ท่ี่�ปร้กษาโครงการการปกป้องแลี่ะความรับัผู่้ด

เ
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ชุอบัต้อ่ประชุากรพิ่มา่ขึ้องโครงการอาหารโลี่กขึ้องเรา ให้
คำาแนะนำาแลี่ะการฝ้ั่กอบัรมเก่�ย่วกบััเพิ่ศแลี่ะการปกป้องท่ี่�
สอดคล้ี่องกบััความต้้องการท่ี่�เปลี่่�ย่นแปลี่งไปเพิ่ราะโคว่ด-19   

วิกฤต้ชิาวซีิเรีย: การเข้้าถึิ่งแลัะการป้กป้้อง
ว่กฤต้โคว่ด-19 เก่ดขึ้้ �นในป่ท่ี่�เก้าขึ้องความขึ้ดัแย้่งในซ่ิเร่ย่ 
ประชุาชุนกวา่ 13.2 ล้ี่านคนต้้องการความชุว่ย่เหลี่อ่ด้าน
มนษุย่ธ์ุรรม รวมถิง้ผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�นภูาย่ในจำำานวน 6.2 ล้ี่านคนแลี่ะผูู้้
ท่ี่�ม่ความต้้องการเฉ่ย่บัพิ่ลี่นั 5 ล้ี่านคน การรับัรองเจำต้นารมณ์ี
ที่างการเม่องแลี่ะความสามารถิในการประสานงานการดำาเน่น
การด้านมนษุย่ธ์ุรรมเป็นเร่�องท้ี่าที่าย่ขึ้องว่กฤต้การณ์ีซ่ิเร่ย่มา
อย่า่งย่าวนาน แลี่ะโคว่ด-19 ย่งัสง่ผู้ลี่กระที่บัต้อ่สถิานการณ์ีดงั
กลี่า่วมากขึ้้ �น ที่ำาให้ผูู้้ม่บัที่บัาที่ด้านมนษุย่ธ์ุรรมแที่บัไมส่ามารถิ
ดำาเน่นการได้ หากไมม่่เจำต้นารมณ์ีที่างการเม่อง ผูู้้นำาท้ี่องถ่ิ�นท่ี่�
เข้ึ้มแขึ้ง็ แลี่ะการประสานงานแบับัพิ่หภุูาค่ท่ี่�สอดคล้ี่องกนั ว่กฤต้
ด้านมนษุย่ธ์ุรรมจำะร้าย่แรงขึ้้ �น ซิ้�งจำะบัอ่นที่ำาลี่าย่ที่ั �งเสถ่ิย่รภูาพิ่
ขึ้องภูมู่ภูาคแลี่ะการฟ่ิ�นต้วัที่างเศรษฐก่จำแลี่ะสงัคมย่่�งขึ้้ �นไปอ่ก  

จำำานวนผูู้้ต้่ดเชุ่ �อโคว่ด-19 (รวมถิง้ผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวซ่ิเร่ย่แลี่ะผูู้้พิ่ลี่ดั
ถ่ิ�นภูาย่ใน) ในอ่รัก เลี่บัานอน ซ่ิเร่ย่ แลี่ะต้รุก่ ม่แนวโน้มวา่จำะ
มากเก่นกวา่ท่ี่�ระบัไุว้อย่า่งเป็นที่างการ โดย่ม่การต้่ดต้ามการ
ต้่ดต้อ่แลี่ะการต้รวจำหาเชุ่ �ออย่า่งจำำากดั การระบัาดขึ้องโคว่ด-19 
ไมเ่พ่ิ่ย่งแต้เ่ป็นหาย่นะต้อ่ประชุากรผูู้้ลี่่ �ภูยั่ชุาวซ่ิเร่ย่เที่า่นั �น แต้่
ย่งัรวมถิง้หนว่ย่งานแลี่ะบัร่การด้านสขุึ้ภูาพิ่ท่ี่�ออ่นแอลี่งอย่า่ง
รุนแรงอยู่แ่ล้ี่วด้วย่ บัอ่ย่ครั �งท่ี่�ความเส่�ย่งต้อ่ผูู้้หญ่ง เดก็ผูู้้หญ่ง 
แลี่ะคนชุราเก่ดขึ้้ �นโดย่เฉ่ย่บัพิ่ลี่นัเป็นพ่ิ่เศษ 

ด้วย่ความเข้ึ้าใจำในเร่�องน่ � เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่จำง้ให้ความ
สำาคญักบััผูู้้คนท่ี่�ม่ที่กัษะแลี่ะประสบัการณ์ีท่ี่�เหมาะสม เพ่ิ่�อ
หาว่ธ่์ุการแก้ไขึ้ปัญหาในที่นัท่ี่ต้อ่ความท้ี่าที่าย่ท่ี่�เก่ดขึ้้ �นจำากโค
ว่ด-19 รวมถิง้:
• เจ้ำาหน้าท่ี่�ประสานงานความร่วมม่อระหวา่งพิ่ลี่เร่อนแลี่ะ

ที่หารที่ั �งซ่ิเร่ย่ขึ้องสำานกังานเพ่ิ่�อการประสานงานด้าน
มนษุย่ธ์ุรรมขึ้องเราที่ำาหน้าท่ี่�เป็นส่�อกลี่างระหวา่งองค์การ
สหประชุาชุาต้แ่ลี่ะผูู้้ ม่สว่นได้สว่นเส่ย่ที่ั �งหมดท่ี่�จำำาเป็น เพ่ิ่�อ
อำานวย่ความสะดวกในการปกป้องส่�งอำานวย่ความสะดวก
แลี่ะการเคลี่่�อนไหวที่างมนษุย่ธ์ุรรมท่ี่�สำาคญั น่�เป็นการชุว่ย่
รักษาความสมบัรูณ์ีขึ้องหว่งโซิอ่ปุที่านด้านมนษุย่ธ์ุรรมสู่
ซ่ิเร่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งเหน่อ แลี่ะสนบััสนนุการดำาเน่นการต้าม
แผู้นการต้อบัสนองด้านมนษุย่ธ์ุรรมที่ั�วโลี่กกบััโคว่ด-19 ซิ้�ง
รวมถิง้การรับัประกนัเส้นที่างการอพิ่ย่พิ่ที่างการแพิ่ที่ย์่สำาหรับั
บัคุลี่ากรด้านมนษุย่ธ์ุรรมจำากซ่ิเร่ย่ต้ะวนัออกเฉ่ย่งเหน่อไปย่งั
เออร์บัล่ี่ในอ่รัก เม่�อจำำาเป็น

• ท่ี่�ปร้กษาด้านเพิ่ศประจำำาจำอร์แดนขึ้องโครงการอาหารโลี่ก
ขึ้องเราให้การสนบััสนนุโครงการฝ้ั่กอบัรม พิ่ฒันาเคร่อขึ้า่ย่
ท่ี่�ย่ั�งย่่น แลี่ะปลี่กูฝัั่งความต้ระหนกัที่างเพิ่ศท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นสูใ่น
โครงการต้า่ง ๆ เพ่ิ่�อป้องกนัการลี่ว่งลี่ะเม่ด การแสวงหาผู้ลี่
ประโย่ชุน์ แลี่ะการคกุคามที่างเพิ่ศ ซิ้�งสำาคญัอย่า่งย่่�งในชุว่ง
เวลี่าท่ี่�ม่ความรุนแรงอนัม่สาเหต้มุาจำากเพิ่ศภูาวะเพ่ิ่�มขึ้้ �น

• เจ้ำาหน้าท่ี่�ศนูย์่พิ่กัพ่ิ่งประจำำาต้รุก่ขึ้องข้ึ้าหลี่วงใหญ่ผูู้้ลี่่ �ภูยั่แหง่
สหประชุาชุาต้ข่ึ้องเราได้ปรับัปรุงการวางแผู้นสถิานท่ี่� เพ่ิ่�อให้
มั�นใจำวา่โครงสร้างพ่ิ่ �นฐานสนบััสนนุความต้้องการขึ้องผูู้้พิ่ลี่ดั
ถ่ิ�นภูาย่ในท่ี่�อาจำได้รับัผู้ลี่กระที่บัจำากโคว่ด-19 รวมถิง้ผูู้้สงูอายุ่
แลี่ะผูู้้พ่ิ่การ เจ้ำาหน้าท่ี่�ย่งัได้เป็นผูู้้นำาแลี่ะสนบััสนนุการวางแผู้น
ในสถิานท่ี่�หลี่าย่แหง่ รวมที่ั �งก่จำกรรมการฝ้ั่กอบัรมท่ี่�ได้รับัการ
ออกมาให้เหมาะกบััเม่อง โดย่มุง่เน้นไปท่ี่�ผูู้้ ม่บัที่บัาที่ในท้ี่องถ่ิ�น

การเรียน้ร้้แลัะมองไป้ข้้างหน้้า
ความท้ี่าที่าย่แลี่ะโอกาสท่ี่�ม่ลี่กัษณีะเฉพิ่าะอนัเก่ดจำากการ
ระบัาดขึ้องโคว่ด-19 ย่งัคงเผู้ย่ต้วัออกมา ว่กฤต้การณ์ีระดบัั
โลี่กน่ �ที่ำาให้เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ต้้องมุ่งหน้าดำาเน่นการไป
ในสองเส้นที่างท่ี่�ขึ้นานกนัอย่่างรวดเร็วแลี่ะเด็ดขึ้าด นั�นค่อ 
รับัรองให้เจ้ำาหน้าท่ี่�ขึ้องเราที่ั�วโลี่กม่ความเป็นอยู่่ท่ี่�ด่ พิ่ร้อมกนั
น่ �ย่งัย่้ดมั�นในความมุ่งมั�นขึ้องเราท่ี่�ม่ต้่อหุ้นส่วน แลี่ะขึ้ย่าย่ออก
ไปถิ้งหลี่กัการขึ้องมนษุย่ชุาต้่ ความเป็นกลี่าง ความเที่่าเท่ี่ย่ม
กนั แลี่ะความเป็นอ่สระ 

ว่กฤต้น่ �เป็นส่�งท่ี่�ที่ดสอบัความพิ่ย่าย่ามขึ้องเราในหลี่าย่ ๆ 
ด้านในชุว่งหลี่าย่ป่ท่ี่�ผู้า่นมา เพ่ิ่�อการจำดัเต้ร่ย่มการสนบััสนนุ
การเต้ร่ย่มความพิ่ร้อมรับัม่อภูยั่พ่ิ่บัตั้่ให้กบััชุมุชุนลี่ว่งหน้า อ่ก
ที่ั �งย่งัเร่งรัดความแนว่แนข่ึ้องเราเพ่ิ่�อขึ้บััเคลี่่�อนการปฏ่รูปด้าน
มนษุย่ธ์ุรรม โดย่การแสวงหาแนวที่างแก้ไขึ้ปัญหาในท้ี่องถ่ิ�น
ในชุว่งภูยั่พ่ิ่บัตั้่ เราย่่นด่ปร่ดากบััความสำาเร็จำแลี่ะถ่ิอมต้นกบัั
ภูารก่จำท่ี่�เราย่งัคงต้้องสานต้อ่ แต้ใ่นที่ั �งสองกรณ่ี ถ่ิอวา่เรากำาลี่งั
เร่ย่นรู้อยู่ ่ o

นายนีลิ โดเฮิ่ร์ทัต ี(ซ้�าย) วศิวก่รไฮ่ดรอลิกิ่ขีองเรดอาร์ออสเตรเลิยี ร่วมฉลิองก่ารส่งออก่ซิ้เจนไปยงั

โรงพยาบัาลิแห่งหนึ�งทัี�ได�รับัก่ารปรับัปรุงใหม่เพ้�อเป็นศ้นย์ก่กั่ตวัแลิะรัก่ษาผู้้�ป่วยโควดิ-19 ในคอ็ก่ซ์้

บัาซ้าร์ ประเทัศบัังก่ลิาเทัศ  เรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่

นางเคร์่สเต้น เซิเย่อร์ส เป็นประธ์ุานกรรมการบัร่หารขึ้องเรดอาร์ออสเต้รเลี่่ย่ บัที่ความฉบับัั
น่ �เดม่ต่้พ่ิ่มพ์ิ่ในลิเอิซิอินิ วารสารราย่คร้�งป่เก่�ย่วกบััความร่วมม่อด้านการจำดัการภูยั่พ่ิ่บัตั้่แลี่ะ
การบัรรเที่าที่กุข์ึ้ด้านมนษุย่ธ์ุรรม ซิ้�งจำดัที่ำาโดย่ศนูย์่ความเป็นเลี่ศ่ด้านการจำดัการภูยั่พ่ิ่บัตั้่
แลี่ะความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม โดย่ม่การเร่ย่บัเร่ย่งเน่ �อหาเพ่ิ่�อให้เหมาะสมกบััการนำา
เสนอขึ้อง ฟิอิรมั
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ามกลี่างความเส่ย่หาย่ร้าย่แรงท่ี่�เก่ดกบััชุ่ว่ต้แลี่ะการ
ดำารงชุ่พิ่ การระบัาดขึ้องไวรัสโคโรนาย่งัเผู้ย่ให้เหน็ถิง้

ความเข้ึ้มแขึ้็งด้วย่ ซิ้�งเน้นให้เหน็ถิง้พิ่ลี่งัแลี่ะความพิ่ร้อมรับัม่อ ใน
หมูชุ่มุชุนท่ี่�ต้ระหนกัถิง้ความเชุ่�อมโย่งแลี่ะบัม่เพิ่าะความสมัพิ่นัธ์์ุ
อนัเหน่ย่วแนน่

องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ โครงการ
ความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะการชุว่ย่เหลี่่อ
พิ่ลี่เร่อนขึ้องกระที่รวงกลี่าโหมสหรัฐฯ แลี่ะกองบัญัชุาการสหรัฐฯ 
ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิกเป็นประจำกัษ์พิ่ย่านในเร่�องน่ � ความ
ร่วมม่อระหวา่งหนว่ย่งานเหลี่า่น่ �กบััประเที่ศแลี่ะองค์กรในภูมู่ภูาค
อ่นโดแปซิฟ่่ิก ชุว่ย่ให้สามารถิหนัเหความสนใจำไปสูค่วามท้ี่าที่าย่
ขึ้องภูมู่ภูาคแลี่ะต้อบัสนองต้อ่การแพิ่ร่ระบัาดขึ้องไวรัสโคโรนาได้
โดย่แที่บัไมม่่ปัญหา

ต้วัแที่นรัฐบัาลี่สหรัฐฯ ชุ่�นชุมการเปลี่่�ย่นแปลี่งด้านการมุง่เน้น
แลี่ะที่รัพิ่ย่ากรได้อย่า่งรวดเร็ว วา่เก่ดจำากการม่บัที่บัาที่อย่า่งย่ั�งย่่น
ในภูมู่ภูาค การฝ้ั่กซ้ิอมรับัม่อภูยั่พ่ิ่บัตั้่ท่ี่�ม่มาอย่า่งย่าวนาน แลี่ะการ
แลี่กเปลี่่�ย่นกบััประเที่ศพิ่นัธ์ุม่ต้ร แต้ล่ี่ะหนว่ย่งานม่ระดบััความไว้
วางใจำแลี่ะความเข้ึ้าใจำเก่�ย่วกบััว่ธ่์ุการส่�อสารระหวา่งกนัอยู่แ่ล้ี่ว จำง้
ที่ำาให้ประเที่ศเจ้ำาบ้ัานสามารถิขึ้อความชุว่ย่เหลี่่อจำากองค์กรเพ่ิ่�อ
การพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ โครงการความชุว่ย่เหลี่่อ
ด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะการชุว่ย่เหลี่่อพิ่ลี่เร่อน แลี่ะกอง
บัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิกได้งา่ย่ขึ้้ �น

"ในการร่วมม่อกบััเจ้ำาหน้าท่ี่�ขึ้องประเที่ศพิ่นัธ์ุม่ต้ร ความ
พิ่ย่าย่ามในการต้อบัสนองไวรัสโคโรนาขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันา
ระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ เก่ดขึ้้ �นจำากการลี่งที่นุด้านสขุึ้ภูาพิ่เพ่ิ่�อ
การชุว่ย่ชุ่ว่ต้แลี่ะความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรมนานนบััที่ศวรรษ" 
นางไพิ่จ์ำ ม่ลี่เลี่อร์ รองท่ี่�ปร้กษาด้านการพิ่ฒันาขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการ
พิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ แหง่กองบัญัชุาการสหรัฐฯ 

ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก กลี่า่วกบัั ฟิอิรมั นางม่ลี่เลี่อร์ประสาน
งานกบัักระที่รวงกลี่าโหมสหรัฐฯ โดย่ที่ำางานอย่า่งใกล้ี่ชุ่ดกบััผูู้้
ประสานงานระหวา่งพิ่ลี่เร่อนแลี่ะที่หารขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันา
ระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ในภูมู่ภูาค เพ่ิ่�อผู้สานแลี่ะเด่นหน้า
วตั้ถิปุระสงค์ท่ี่�ม่ร่วมกนัต้อ่การต้อบัสนองความต้้องการความชุว่ย่
เหลี่่อท่ี่�หลี่ากหลี่าย่ขึ้องประเที่ศพิ่นัธ์ุม่ต้ร

ในเด่อนกมุภูาพิ่นัธ์์ุ พิ่.ศ. 2563 ขึ้ณีะท่ี่�ไวรัสโคโรนาแพิ่ร่
ระบัาด องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ได้
ดำาเน่นการว่เคราะห์ประเที่ศต้า่ง ๆ ที่ั�วโลี่กเพ่ิ่�อต้ดัสน่ใจำวา่ประเที่ศ
ใดท่ี่�อาจำม่ความเส่�ย่งมากท่ี่�สดุ แลี่ะเร่�มจำดัหาเง่นที่นุเพ่ิ่�อให้ความ
ชุว่ย่เหลี่่อ "ขึ้ณีะท่ี่�เวลี่าดำาเน่นไป เราต้ระหนกัวา่ที่กุประเที่ศจำะได้
รับัผู้ลี่กระที่บัจำากส่�งน่ �" นางม่ลี่เลี่อร์กลี่า่ว การประสานงานกบัั
หนว่ย่งานขึ้องกองบัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก 
กองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก แลี่ะหนว่ย่บัญัชุาการ
ปฏ่บัตั้่การพ่ิ่เศษภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิกได้ชุว่ย่ให้องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันา
ระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ สง่เสร่มภูารก่จำขึ้องต้นแลี่ะขึ้ย่าย่ข่ึ้ด
ความสามารถิในการต้อบัสนองต้อ่ไวรัส

"ด้วย่การที่ำางานผู้า่นผูู้้ประสานงานระหวา่งพิ่ลี่เร่อนแลี่ะ
ที่หารขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ใน
ภูมู่ภูาค องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ม่
ความสมัพิ่นัธ์์ุท่ี่�เป็นธ์ุรรมชุาต้แ่ลี่ะม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่กบััท่ี่มกองที่พัิ่
บักสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิกแลี่ะหนว่ย่บัญัชุาการปฏ่บัตั้่การ
พ่ิ่เศษภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก ซิ้�งสร้างขึ้้ �นบันพ่ิ่ �นฐานการส่�อสารท่ี่�เชุ่�อถ่ิอ
ได้แลี่ะเป่ดกว้าง" นางม่ลี่เลี่อร์กลี่า่ว "ความสมัพิ่นัธ์์ุน่ �อำานวย่ความ
สะดวกให้เก่ดการระบัคุวามต้้องการท่ี่�สำาคญัอย่า่งรวดเร็วแลี่ะการ
ออกแบับัอย่า่งลี่ะเอ่ย่ดถ่ิ�ถ้ิวน รวมที่ั �งการดำาเน่นการขึ้องโครงการ
ท่ี่�ได้รับัเง่นสนบััสนนุจำากโครงการความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม 
ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะการชุว่ย่เหลี่่อพิ่ลี่เร่อน ซิ้�งต้อบัสนองความต้้องการท่ี่�

ความร่ื่วมม่อรื่ะหว่างหน่วยงานรัื่ฐบาลสหรัื่ฐฯ	กับ	

หน่วยงานในภูมูภิูาคอนิโด่แปซิฟิิิก	ค่อความช่วย

เหล่อที่ี�เปลี�ยนสู่การื่ตอบสนองต่อไวรัื่สโคโรื่นา

เจ้ำาหน้าท่ี่� ฟิอิรมั 

ความสััมพัันธ์์ ความ
พัร้อ้มร้บัมือ และ 
การ้ตอบสนอง

ท่่
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สำาคญัท่ี่�เง่นที่นุขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ 
ไมส่ามารถิต้อบัสนองได้"

การื่ปรื่ะสานงานและการื่กรื่ะจายความช่วยเหล่อที่ี�ได้่รัื่บการื่
ยกรื่ะด่บัขึ �น	
การม่สว่นร่วมอย่่างม่ประส่ที่ธ่์ุภูาพิ่ในบัรรดาหน่วย่งานขึ้องรัฐบัาลี่
สหรัฐฯ ที่ำาให้หน่วย่งานเหลี่า่นั �นสามารถิสง่เสร่มความพิ่ย่าย่ามขึ้อง
กนัแลี่ะกนัในการกระจำาย่ความชุ่วย่เหลี่่อเก่�ย่วกบััไวรัสโคโรนา ซิ้�ง
เป็นความพิ่ย่าย่ามร่วมกนัท่ี่�รวมถิ้งท่ี่มประเที่ศขึ้องสถิานที่ตู้ เจ้ำา
หน้าท่ี่�ความร่วมม่อด้านความมั�นคงขึ้องสถิานที่ตู้ แลี่ะเจ้ำาหน้าท่ี่�ขึ้อง
ประเที่ศเจ้ำาบ้ัาน

องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ย่งัคงมุง่มั�นท่ี่�จำะ
ชุว่ย่เหลี่่อประเที่ศท่ี่�ม่ความเส่�ย่งมากท่ี่�สดุในโลี่ก รวมถิง้ 28 ประเที่ศ
ในภูมู่ภูาคอ่นโดแปซิฟ่่ิก ด้วย่กองที่นุสนบััสนนุด้านสขุึ้ภูาพิ่ มนษุย่ธ์ุรรม 
แลี่ะเศรษฐก่จำมลูี่คา่กวา่ 145 ล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 4.5 พิ่นั
ล้ี่านบัาที่) นอกเหน่อจำากเคร่�องชุว่ย่หาย่ใจำกวา่ 2,000 เคร่�อง

หนว่ย่บัญัชุาการปฏ่บัตั้่การพ่ิ่เศษภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิกที่ำางานอย่า่ง
ใกล้ี่ชุ่ดกบััหุ้นสว่นองค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ 
แลี่ะกระที่รวงกลี่าโหมสหรัฐฯ ผู้า่นหนว่ย่งานสนบััสนนุที่างที่หารแลี่ะ
พิ่ลี่เร่อนในบังักลี่าเที่ศ พิ่มา่ อ่นโดน่เซ่ิย่ มลัี่ด่ฟิส์ มองโกเลี่่ย่ เนปาลี่ 
ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ ศร่ลี่งักา แลี่ะไที่ย่ เพ่ิ่�อระบัคุวามต้้องการแลี่ะต้อบัสนองอย่า่ง
รวดเร็วด้วย่อปุกรณ์ีป้องกนัสว่นบัคุคลี่ท่ี่�จำดัซ่ิ �อในภูมู่ภูาค ชุดุการต้รวจำ
ว่น่จำฉยั่โรคท่ี่�แสดงผู้ลี่เร็ว อปุกรณ์ีที่างการแพิ่ที่ย์่ แลี่ะจำดุล้ี่างม่อ

กองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิกนำาโครงการความชุว่ย่
เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะการชุว่ย่เหลี่่อพิ่ลี่เร่อนมาใชุ้ใน
บังักลี่าเที่ศ ลี่าว มองโกเลี่่ย่ เนปาลี่ ปาปัวน่วก่น่ แลี่ะต้ม่อร์-เลี่สเต้ เพ่ิ่�อ
มอบัอปุกรณ์ีป้องกนัสว่นบัคุคลี่ จำดุล้ี่างม่อ อปุกรณ์ีที่างการแพิ่ที่ย์่ 
ผู้ลี่ต่้ภูณัีฑ์ที่ำาความสะอาด เคร่�องกำาเน่ดไฟิฟ้ิา สขุึ้ภูณัีฑ์แบับัพิ่กพิ่า 
แลี่ะประกาศบัร่การสาธ์ุารณีะเชุ่งให้ความรู้ นอกจำากน่ � ในต้ม่อร์-เลี่ส
เต้ กองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิกย่งันำาโครงการความชุว่ย่
เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะการชุว่ย่เหลี่่อพิ่ลี่เร่อนมลูี่คา่ 1.29 
ล้ี่านดอลี่ลี่าร์สหรัฐ (ประมาณี 40 ล้ี่านบัาที่) มาใชุ้ รวมถิง้โครงการ
ความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะการชุว่ย่เหลี่่อพิ่ลี่เร่อน
โครงการเด่ย่วท่ี่�สนบััสนนุความพิ่ย่าย่ามด้านการส่�อสารความเส่�ย่งผู้า่น
ป้าย่โฆษณีาขึ้นาดใหญ่หกป้าย่ แลี่ะการประกาศให้บัร่การสาธ์ุารณีะ
ที่างว่ที่ย่โุที่รที่ศัน์แปดราย่การ ความพิ่ย่าย่ามเหลี่า่น่ �เป็นการเสร่มความ
พิ่ย่าย่ามในการส่�อสารความเส่�ย่งขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่ง
ประเที่ศแหง่สหรัฐฯ

"เราม่สว่นร่วมกบััเจ้ำาหน้าท่ี่�ขึ้องประเที่ศหุ้นสว่นเพ่ิ่�อระบัคุวาม
ต้้องการแลี่ะประสานงานด้านความพิ่ย่าย่ามในการต้อบัสนอง" นางม่ลี่
เลี่อร์กลี่า่ว โดย่เน้นย่ำ �าถิง้ความสำาคญัขึ้องการปฏ่บัตั้ต่้ามการนำาขึ้อง
ประเที่ศหุ้นสว่นในความพิ่ย่าย่ามด้านการต้อบัสนอง

"นี�ไม่ใช่สถานการื่ณ์ปกต"ิ
การใชุ้มาต้รการเว้นระย่ะห่างที่างสงัคมที่ำาให้หน่วย่งานขึ้องรัฐบัาลี่
สหรัฐฯ ในภูมู่ภูาคต้้องปรับัเปลี่่�ย่นว่ธ่์ุดำาเน่นงานในระย่ะสั �นแลี่ะ
ระย่ะย่าว

"น่�ไมใ่ชุส่ถิานการณ์ีปกต้่" พิ่.ที่. มาร์ก ม่วดร่น่ชุ หน้�งในท่ี่มโอเชุ่ย่
เน่ย่ขึ้องกองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก กลี่า่วกบัั ฟิอิรมั "เรา
กำาลี่งัมองหาว่ธ่์ุการใหม ่ๆ เพ่ิ่�อดำาเน่นการฝ้ั่กอบัรม การม่สว่นร่วมใน
อนาคต้ขึ้องกองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิกจำะสร้างขึ้้ �นที่าง
ออนไลี่น์ เราให้ความชุว่ย่เหลี่่อด้านโครงการแลี่ะที่ำางานร่วมกบััองค์กร
เพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ อย่า่งต้อ่เน่�อง เรารับัรองวา่
เราระมดัระวงัอย่า่งย่่�งกบััหุ้นสว่นแลี่ะพิ่นัธ์ุม่ต้รขึ้องเรา"

ซิ้�งรวมถิง้ระย่ะเวลี่าการกกัต้วัเพ่ิ่�อให้แนใ่จำวา่ที่หารสหรัฐฯ ท่ี่�สง่
กำาลี่งัไปย่งัภูมู่ภูาคน่ �ปราศจำากไวรัสก่อนท่ี่�จำะม่สว่นร่วมกบััคนในท้ี่องถ่ิ�น

"เม่�อโคว่ดระบัาด โรคน่ �ก็จำำากดัความสามารถิในการที่ำางานกบัั
ประเที่ศเจ้ำาบ้ัาน" พิ่.ที่. เจำสนั แฮนสนั หวัหน้าแผู้นกก่จำการพิ่ลี่เร่อนท่ี่�
หนว่ย่บัญัชุาการปฏ่บัตั้่การพ่ิ่เศษภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก กลี่า่วกบัั ฟิอิรมั "การ
แลี่กเปลี่่�ย่นการฝ้ั่กซ้ิอมแลี่ะการแลี่กเปลี่่�ย่นการฝ้ั่กอบัรมท่ี่�จำดัขึ้้ �นต้าม
ปกต้่ต้้องล้ี่มเลี่ก่ไป ที่ำาให้เราม่สว่นร่วมกบััหนว่ย่งานลี่กัษณีะเด่ย่วกนั
กบััเราได้ย่าก"

ในหลี่าย่ ๆ สถิานการณ์ี อาจำเป็นเร่�องย่ากสำาหรับัผูู้้ รับัใชุ้ชุาต้่แลี่ะ

บุัคลิาก่รขีองก่องทัพัอาก่าศฟิิลิปิปินส์แลิะสมาชิิก่ขีองทัมีเสริมแปซิ้ฟิิก่ขีองก่อง

บััญชิาก่ารสหรัฐฯ ประจำาภูาคพ้�นอนิโดแปซิ้ฟิิก่ขีนถ่ืายเสบัียงบัรรเทัาทุัก่ข์ีจาก่ไวรัส

โคโรนาทัี�โรงพยาบัาลิภู้มภิูาคโฮ่เซ้ บัี. ลิงิก่าดเมโมเรียลิ ในฟิิลิปิปินส์  

กองบัญัชุาการสหรัฐฯ ภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก

"ในการ้ร้ว่มมือกับเจ้้าหน้าท่่�ของ
ปร้ะเท่ศห้้นส่ัวน ความพัยายามใน
การ้ตอบสนองไวร้สัโคโร้นาของ
องค์กร้เพืั�อการ้พััฒนาร้ะหว่าง
ปร้ะเท่ศแห่งสหร้ฐัฯ เกิดข้�นจ้ากการ้
ลงท้่นด้านส้ขภาพัเพืั�อการ้ช่่วยช่่วิต
และความช่่วยเหลือด้านมน้ษยธ์ร้ร้ม
นานนับท่ศวร้ร้ษ"

~ นางไพิ่จ์ำ ม่ลี่เลี่อร์ รองท่ี่�ปร้กษาด้านการพิ่ฒันาขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ แหง่ กอง

บัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก
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กองที่พัิ่ท่ี่�จำะรักษาความต้อ่เน่�องอย่า่งสมำ�าเสมอในประเที่ศ" พิ่.ที่. แฮน
สนักลี่า่ว พิ่.ที่. แฮนสนัย่งักลี่า่วอ่กวา่ นั�นจำง้เป็นสาเหต้ทุ่ี่�ที่ำาให้หนว่ย่งาน
สนบััสนนุที่างที่หารแลี่ะพิ่ลี่เร่อนบันภูาคพ่ิ่ �นด่นม่ความสำาคญั เน่�องจำาก
เพ่ิ่�อเป็นการย่่นย่นัวา่ต้ำาแหนง่เหลี่า่นั �นจำะย่งัคงได้รับัการเต้ม่เต้ม็เม่�อม่
การผู้ลี่ดัเปลี่่�ย่นการเข้ึ้าประจำำาการเก่ดขึ้้ �นที่า่มกลี่างการระบัาดใหญ่

"หากเว้นวา่งต้ำาแหนง่เหลี่า่นั �นไว้ งานจำะเส่�ย่งหย่ดุชุะงกัสงู แลี่ะอาจำ
สร้างความหวั�นใจำ"

อาจำเป็นเร่�องย่ากสำาหรับัเจ้ำาหน้าท่ี่�สหรัฐฯ ท่ี่�จำะสง่กำาลี่งัไปย่งั
ประเที่ศเจ้ำาบ้ัานแลี่ะพิ่ย่าย่ามสร้างความสมัพิ่นัธ์์ุท่ี่�เคย่ย่ำ�าแย่ใ่นชุว่งเวลี่า
หน้�ง "แต้เ่น่�องจำากเราม่การผู้ลี่ดัเปลี่่�ย่นอย่า่งสมำ�าเสมอท่ี่�นั�น ความร่วม
ม่อจำง้ได้รับัการดแูลี่อย่า่งด่" พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่ว

ที่หารแลี่ะเจ้ำาหน้าท่ี่�สหรัฐฯ ดำาเน่นการเย่่�ย่มชุมเสม่อนจำร่งที่กุวนั
หร่อที่กุสปัดาห์ เน่�องจำากม่ข้ึ้อจำำากดัในการประชุมุแบับัพิ่บัปะต้วั 

"พิ่วกเขึ้าที่ราบัวา่แม้หน้าต้าหนว่ย่งานสนบััสนนุที่างที่หารแลี่ะ
พิ่ลี่เร่อนจำะเปลี่่�ย่นไป แต้บ่ัที่บัาที่ขึ้องหนว่ย่งานแหง่น่ �จำะม่อยู่ท่่ี่�นั�นเสมอ" 
พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่ว "นั�นเป็นการเน้นย่ำ �าข้ึ้อความท่ี่�ไมใ่ชุแ่คถ่ิง้ท่ี่มประเที่ศ
ขึ้องเราเอง แต้ย่่งัรวมถิง้ประเที่ศหุ้นสว่นด้วย่วา่จำะม่ความร่วมม่ออยู่่
เสมอ แลี่ะความสมัพิ่นัธ์์ุจำะย่งัคงแขึ้็งแกร่งขึ้้ �นต้อ่ไป ต้ราบัใดท่ี่�เราย่งัม่
โอกาสที่ำางานร่วมกบััประเที่ศหุ้นสว่นขึ้องเราต้อ่"

เพ่ิ่�อหลี่่กเลี่่�ย่งไมใ่ห้ม่ชุอ่งวา่งเก่ดขึ้้ �นในความสมัพิ่นัธ์์ุเหลี่า่นั �น ท่ี่มท่ี่�ม่
การผู้ลี่ดัเปลี่่�ย่นจำง้ขึ้ย่าย่ระย่ะเวลี่าการสง่ต้วัไปปฏ่บัตั้่งานขึ้้ �นอ่กสองถิง้
สามเด่อน เน่�องจำากข้ึ้อจำำากดัในการหาบัคุลี่ากรที่ดแที่น 

"แที่นท่ี่�จำะสง่ท่ี่มกลี่บััไปท่ี่�บ้ัานแลี่ะที่ำาให้เก่ดชุอ่งวา่งขึ้้ �น ซิ้�งเป็นความ
เส่�ย่งใหญ่ท่ี่�สดุสำาหรับัเรา เราต้้องการขึ้ย่าย่ท่ี่มท่ี่�อยู่ใ่นประเที่ศอยู่แ่ล้ี่ว
แที่น" พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่ว "เราต้ระหนกัถิง้ความสำาคญัขึ้องการสานต้อ่
ความสมัพิ่นัธ์์ุ"

องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ได้อพิ่ย่พิ่เจ้ำา
หน้าท่ี่�บัร่การต้า่งประเที่ศขึ้องต้นอย่า่งน้อย่ร้อย่ลี่ะ 50 ในภูมู่ภูาค
เน่�องจำากไวรัสโคโรนา แลี่ะ "นั�นเป็นส่�งท่ี่�ท้ี่าที่าย่" นางม่ลี่เลี่อร์กลี่า่ว 

อย่า่งไรก็ต้าม เน่�องจำากต้วัแที่นขึ้ององค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่ง
ประเที่ศแหง่สหรัฐฯ ม่บัที่บัาที่ถิาวรในภูมู่ภูาคน่ �มาก แลี่ะม่ความร่วมม่อ
ท่ี่�เข้ึ้มแขึ้็งกบััองค์การนอกภูาครัฐท่ี่�ย่งัคงอยู่ใ่นประเที่ศ องค์กรเพ่ิ่�อการ
พิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ จำง้ย่งัคงประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ท่ี่�สงูไว้ได้แม้วา่
จำะม่การเปลี่่�ย่นแปลี่งบัที่บัาที่ขึ้องเจ้ำาหน้าท่ี่�

การื่เด่นิที่างสู่การื่พึ�งพาตนเอง
พิ่.ที่. ม่วดร่น่ชุกลี่า่ววา่ เม่�อพิ่ดูถิง้ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ในอ่นโดแปซิฟ่่ิก "คำาถิามไมใ่ชุ่
วา่จำะเก่ดขึ้้ �นหร่อไม ่แต้ค่่อจำะเก่ดขึ้้ �นเม่�อใดต้า่งหาก" แนวคด่ดงักลี่า่ว
ชุว่ย่เสร่มความย่่ดหยุ่น่ขึ้องภูมู่ภูาคในการเผู้ชุ่ญกบััความท้ี่าที่าย่ท่ี่�เก่ด
จำากไวรัสโคโรนา จ่ำต้ใจำแหง่ความพิ่ร้อมรับัม่อเชุน่น่ �จำะชุว่ย่เสร่มความ
พิ่ย่าย่ามในการฟ่ิ�นฟิรูะย่ะย่าวด้วย่

เจ้ำาหน้าท่ี่�สหรัฐฯ ได้เร่�มเปลี่่�ย่นท่ี่ศที่างการบัรรเที่าที่กุข์ึ้จำากการแพิ่ร่
ระบัาดไปเป็นการฟ่ิ�นฟิ ูซิ้�งในท่ี่�สดุจำะเปลี่่�ย่นว่ธ่์ุการควบัคมุอย่า่งเต้ม็รูป
แบับัในอนาคต้ข้ึ้างหน้าให้อยู่ใ่นม่อขึ้องประเที่ศเจ้ำาบ้ัาน

"องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ กำาลี่งัที่ำางาน
เพ่ิ่�อบัรรลี่ผุู้ลี่ลี่พัิ่ธ์์ุการพิ่ฒันาท่ี่�ย่่�งใหญ่ เพ่ิ่�อท่ี่�ในวนัหน้�ง ความชุว่ย่เหลี่่อ
จำากต้า่งประเที่ศจำะไมจ่ำำาเป็นอ่กต้อ่ไป ส่�งน่ �เร่ย่กวา่การเด่นที่างสูก่าร
พิ่้�งพิ่าต้นเอง" นางม่ลี่เลี่อร์อธ่์ุบัาย่ ในฐานะท่ี่�เป็นหุ้นสว่นในการเด่น
ที่างน่ � องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ แลี่ะรัฐบัาลี่
ประเที่ศเจ้ำาบ้ัานได้ที่ำางานเพ่ิ่�อเสร่มสร้างความสามารถิขึ้องประเที่ศใน
การวางแผู้น จำดัหาเง่นที่นุ แลี่ะปรับัใชุ้แนวที่างแก้ไขึ้ต้อ่ความท้ี่าที่าย่
ต้า่ง ๆ แม้จำะเป็นชุว่งการระบัาดใหญ่ แต้เ่ร่�องน่ �ก็ย่งัคงม่ความสำาคญั
อย่า่งย่่�งเชุน่เดม่

องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ โครงการความ
ชุว่ย่เหลี่อ่ด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้ ่แลี่ะการชุว่ย่เหลี่อ่พิ่ลี่เร่อน รวมที่ั �ง
กองบัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิกต้า่งให้ความใสใ่จำ
เป็นพ่ิ่เศษในชุว่งการต้อบัสนองไวรัสโคโรนาเพ่ิ่�อเดน่หน้าด้านสนัต้ภู่าพิ่ 
ความมั�นคง แลี่ะความเสมอภูาคที่างเพิ่ศ เชุน่ ในต้ม่อร์-เลี่สเต้ หนว่ย่งาน

สมาชิิก่ในครอบัครัวหาร้อก่นัเก่ี�ยวก่บััก่ารตรวจหาโค

วดิ-19 ทัี�ก่ำาลิงัจะมาถืงึก่บััแพทัย์ทัี�วทิัยาลิยัก่ารแพทัย์

แลิะโรงพยาบัาลิมกั่ดาในธาก่า ประเทัศบัังก่ลิาเทัศ 

สหรัฐฯ สนับัสนุนความพยายามขีองบัังก่ลิาเทัศในก่าร

ต่อส้�ก่บััโควดิ-19  รอย่เต้อร์
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ผู้้�ปฏิิบััตงิานด�านสาธารณสุขีคนหนึ�งเก่บ็ัตวัอย่างจาก่ทัหารเนปาลิ เพ้�อนำาไปตรวจหาโควดิ-19 ในก่าฐมาณฑุุ 

ประเทัศเนปาลิ เม้�อเดอ้นก่รก่ฎาคม พ.ศ. 2563  ด่แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

ขึ้องสหรัฐฯ ได้ให้การสนบััสนนุเง่นที่นุสำาหรับั
อปุกรณ์ีป้องกนัสว่นบัคุคลี่ท่ี่�ผู้ลี่ต่้โดย่ธ์ุรุก่จำขึ้องผูู้้
หญ่งในท้ี่องถ่ิ�น นอกจำากน่ � การแสวงหาผูู้้ รับัใน
ชุนบัที่ย่งัได้อดัฉ่ดเง่นเข้ึ้าสูเ่ศรษฐก่จำ แลี่ะที่ำาให้
ผูู้้หญ่งม่ที่กัษะท่ี่�ถ่ิาย่ที่อดให้กนัได้ ต้ามราย่งาน
ขึ้องนางม่ลี่เลี่อร์แลี่ะ พิ่.ที่. ม่วดร่น่ชุ

เจำ91 (การให้ความชุว่ย่เหลี่่อที่างที่หาร
แลี่ะพิ่ลี่เร่อน) ขึ้องกองบัญัชุาการสหรัฐฯ 
ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิกแลี่ะท่ี่มโครงการ
ความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะ
การชุว่ย่เหลี่่อพิ่ลี่เร่อนได้ประสานงานกนั จำดั
เจ้ำาหน้าท่ี่� แลี่ะอนมุตั้่การเสนอชุ่�อโครงการ 
165 โครงการ มลูี่คา่กวา่ 12 ล้ี่านดอลี่ลี่าร์
สหรัฐ (ประมาณี 374 ล้ี่านบัาที่) กบััองค์กร
เพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ 
ท่ี่มในประเที่ศสหรัฐฯ เจ้ำาหน้าท่ี่�ความร่วมม่อ
ด้านความมั�นคง กองที่พัิ่บักสหรัฐฯ ประจำำา
ภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก หนว่ย่บัญัชุาการปฏ่บัตั้่การพ่ิ่เศษภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก 
สำานกังานความร่วมม่อด้านความมั�นคงกลี่าโหม แลี่ะสำานกังานรองผูู้้
ชุว่ย่รัฐมนต้ร่วา่การกระที่รวงกลี่าโหมฝ่ั่าย่ความมั�นคงแลี่ะก่จำการด้าน
มนษุย่ธ์ุรรม เพ่ิ่�อสนบััสนนุความพิ่ย่าย่ามขึ้องประเที่ศหุ้นสว่นในการ
อพิ่ย่พิ่แลี่ะต้อบัสนองต้อ่ความพิ่ย่าย่ามด้านโคว่ด-19 เจ้ำาหน้าท่ี่�ที่หาร
สหรัฐฯ ในประเที่ศ รวมถิง้ท่ี่มก่จำการพิ่ลี่เร่อนแลี่ะเจ้ำาหน้าท่ี่�ความร่วม
ม่อด้านความมั�นคงได้มุง่เป้าเป็นพ่ิ่เศษไปท่ี่�โครงการเหลี่า่น่ � โดย่การ
ที่ำางานผู้า่นหนว่ย่งานพิ่ลี่เร่อนขึ้องประเที่ศหุ้นสว่น เพ่ิ่�อดำาเน่นโครงการ
ท่ี่�สร้างผู้ลี่กระที่บัสงูด้วย่คา่ใชุ้จำา่ย่ท่ี่�คอ่นข้ึ้างต้ำ�าเพ่ิ่�อต้อ่สู้กบััโคว่ด-19 
ในพ่ิ่ �นท่ี่�ย่ทุี่ธ์ุบัร่เวณี

คำาสั�งน่ �สอดคล้ี่องกนัที่ั�วที่ั �งกลีุ่ม่ผูู้้บัร่หารเจ้ำาหน้าท่ี่�กองบัญัชุาการ
สหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก รวมถิง้ศลัี่ย่แพิ่ที่ย์่ขึ้องศนูย์่
บัญัชุาการ, เจำ44 (ว่ศวกร), ความร่วมม่อด้านความมั�นคง เจำ55, เจ้ำา
หน้าท่ี่�งานธ์ุรุการขึ้องประเที่ศ เจำ5, องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่ง
ประเที่ศแหง่สหรัฐฯ, เจ้ำาหน้าท่ี่�ก่จำการสาธ์ุารณีะ แลี่ะอยั่การที่หารจำาก
ศนูย์่บัญัชุาการ เพ่ิ่�อต้รวจำสอบัแลี่ะที่ำาให้โครงการที่ั �งหมดสอดคล้ี่องกนั 
ท่ี่มโครงการความชุว่ย่เหลี่อ่ด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้ ่แลี่ะการชุว่ย่เหลี่อ่
พิ่ลี่เร่อนย่งัได้ที่ำางานร่วมกบััผูู้้ประสานงานระหวา่งที่หารกบััพิ่ลี่เร่อนขึ้อง
องค์กรเพ่ิ่�อการพิ่ฒันาระหวา่งประเที่ศแหง่สหรัฐฯ เก่�ย่วกบััการเสนอชุ่�อ
โครงการจำากหนว่ย่บัญัชุาการปฏ่บัตั้ก่ารพ่ิ่เศษภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก กองที่พัิ่
บักสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นแปซิฟ่่ิก แลี่ะเจ้ำาหน้าท่ี่�ความร่วมม่อด้านความ
มั�นคง ท่ี่มการวางแผู้นก่จำการพิ่ลี่เร่อนในย่ทุี่ธ์ุบัร่เวณี เจำ9 ได้ที่ำางานร่วม
กบััศลัี่ย่แพิ่ที่ย์่ขึ้องศนูย์่บัญัชุาการแลี่ะกลีุ่ม่วางแผู้นปฏ่บัตั้ก่ารขึ้องกอง
บัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก เพ่ิ่�อระบัหุาประเที่ศท่ี่�ม่
ลี่ำาดบััความสำาคญัด้านโคว่ด-19 เป็นอนัดบััต้้น ๆ ซิ้�งรวมถิง้บังักลี่าเที่ศ 
อ่นโดน่เซ่ิย่ ฟ่ิลี่ป่ป่นส์ แลี่ะศร่ลี่งักา ศนูย์่ภูยั่พ่ิ่บัตั้แ่ปซิฟ่่ิกร่วมกบัั เจำ9 
(การให้ความชุว่ย่เหลี่อ่แปซิฟ่่ิก) ได้ใชุ้วท่ี่ย่าศาสต้ร์ข้ึ้อมลูี่ขึ้นาดใหญ่เพ่ิ่�อ
กำาหนดวา่จำะให้ความชุว่ย่เหลี่อ่จำากกระที่รวงกลี่าโหมกบััท่ี่�ใด

"ความพิ่ย่าย่ามน่ �แสดงให้เหน็ถิง้คณุีคา่แลี่ะความสามารถิขึ้อง เจำ9 
แลี่ะท่ี่มงานระหวา่งหนว่ย่งานอย่า่งชุดัเจำนในการสร้างความสอดคล้ี่อง 

รวมที่ั �งดำาเน่นการต้ามลี่ำาดบััความสำาคญัขึ้องศนูย์่บัญัชุาการ ต้ั �งแต้่
ระดบััย่ทุี่ธ์ุว่ธ่์ุจำนถิง้กองบัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก
แลี่ะสำานกังานความร่วมม่อด้านความมั�นคงกลี่าโหมสหรัฐฯ" พิ่.ต้. จ่ำม 
ที่อว์ลี่ ผูู้้จำดัการโครงการความชุว่ย่เหลี่่อด้านมนษุย่ธ์ุรรม ภูยั่พ่ิ่บัตั้่ แลี่ะ
การชุว่ย่เหลี่่อพิ่ลี่เร่อน กลี่า่ว 

ส่�งท่ี่�เชุ่�อมโย่งกบััที่ั �งหมดน่ �ค่อการสง่ข้ึ้อความ ซิ้�งเป็นข้ึ้อความท่ี่�
สหรัฐฯ ม่ผู้ลี่ประโย่ชุน์ท่ี่�เดน่ชุดัในภูมู่ภูาคน่ �ในฐานะหุ้นสว่นท่ี่�ดำาเน่น
งานมาอย่า่งย่าวนานแลี่ะผูู้้ ท่ี่�เคารพิ่ในอธ่์ุปไต้ย่ ดงันั �นจำง้เป็นส่�งสำาคญั
ท่ี่�พิ่สัดคุวามชุว่ย่เหลี่่อขึ้องสหรัฐฯ ต้้องม่ธ์ุงขึ้องประเที่ศหุ้นสว่นอยู่ด้่วย่ 
พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่ว "หากส่�งขึ้องบัร่จำาคเหลี่า่น่ �ม่เพ่ิ่ย่งธ์ุงชุาต้่สหรัฐฯ ผู้ม
ค่ดวา่เราคงจำะไมเ่ข้ึ้าใจำกรอบัดำาเน่นการขึ้องเรา" พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่ว

พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่ววา่ เป้าหมาย่ค่อการเน้นย่ำ �าถิง้ความร่วมม่อกนั
อยู่เ่สมอ การที่ำาเชุน่นั �นเป็นการสร้างความเชุ่�อมั�นขึ้องชุมุชุนในรัฐบัาลี่
แลี่ะกองที่พัิ่ขึ้องประเที่ศต้น "นั�นเป็นการสง่ข้ึ้อความท่ี่�ด่มาก" พิ่.ที่. 
แฮนสนักลี่า่ว "ซิ้�งแสดงให้ชุมุชุนเหน็วา่นอกจำากประเที่ศขึ้องเราท่ี่�ดแูลี่
เราแล้ี่ว ย่งัม่หุ้นสว่นท่ี่�เข้ึ้มแขึ้็งด้วย่"

พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่วถิง้ศนูย์่กระจำาย่การบัรรเที่าที่กุข์ึ้ไวรัสโคโรนา
ในเนปาลี่ ซิ้�งในฟิากหน้�งขึ้องห้องม่กลี่อ่งส่�งขึ้องบัร่จำาค 100 กลี่อ่ง
ท่ี่�ม่ธ์ุงชุาต้ข่ึ้องสหรัฐฯ แลี่ะเนปาลี่อยู่เ่ค่ย่งข้ึ้างกนั "แลี่ะอ่กฟิากหน้�ง
ขึ้องห้องม่กลี่อ่งสามหร่อส่�กลี่อ่งจำากจ่ำน" พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่วกบัั ฟิอิรมั 
"นั�นที่ำาให้ผูู้้คนจำำานวนมากรู้สก้ฝัั่งใจำได้ที่นัท่ี่ โดย่สร้างความเชุ่�อมั�นแก่
ประเที่ศหุ้นสว่น"

นอกเหน่อจำากการต้อบัสนองต้อ่การแพิ่ร่ระบัาดในที่นัท่ี่ พิ่.ที่. 
แฮนสนักลี่า่ววา่การสร้างผู้ลี่กระที่บัท่ี่�ย่ั�งย่่นเป็นส่�งสำาคญั การมอบั
อปุกรณ์ีป้องกนัสว่นบัคุคลี่ก็เป็นเร่�องหน้�ง เชุน่ หน้ากากแบับัใชุ้แล้ี่ว
ท่ี่ �งท่ี่�อาจำสวมใสไ่ด้เป็นเวลี่าหน้�งวนั สหรัฐฯ ย่งัมอบัเต่้ย่งแลี่ะเคร่�อง
ชุว่ย่หาย่ใจำในโรงพิ่ย่าบัาลี่ ส่�งขึ้องท่ี่�ชุว่ย่ให้ประเที่ศเจ้ำาบ้ัานฟ่ิ�นต้วั 
แลี่ะเต่้อนใจำให้ผูู้้ รับัที่ราบัถิง้ความมุง่มั�นขึ้องรัฐบัาลี่สหรัฐฯ ท่ี่�ม่ต้อ่
ภูมู่ภูาคน่ �มาอย่า่งย่าวนาน "เราต้้องการเป็นต้วัเลี่่อกพิ่นัธ์ุม่ต้รท่ี่�ด่
ท่ี่�สดุ" พิ่.ที่. แฮนสนักลี่า่ว  o
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การต์อบสน์องต่์อ
โคว่ด-19 

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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โครงการสต์ร ีสััน์ต่์ภาพ และความมั�น์คง
เสน์อแน์วทางแก้ไขปัญหาที�ครอบคลุม
น.ที่.	เจนนิเฟิอร์ื่	แอตคนิสัน/กองที่พัิ่อากาศน่วซ่ิแลี่นด์
น.ต.	ลิบบี �	เรีื่ยร์ื่ด่อน/กองที่พัิ่อากาศน่วซ่ิแลี่นด์
นางเคที่	แมค็มอร์ื่โรื่ว์/กระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่ แลี่ะ
นางชารื่อน	กูเวีย	ไฟิสต์/กองบัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก

ชุมุชุนต้า่ง ๆ ที่ั�วโลี่กได้รับัผู้ลี่กระที่บัจำากโคว่ด-19 แต้ส่ต้ร่เป็นผูู้้ ได้รับัผู้ลี่กระที่บัอย่า่ง
หนกัท่ี่�สดุจำากผู้ลี่ข้ึ้างเค่ย่งที่างวฒันธ์ุรรมซิ้�งเก่ดจำากการระบัาดใหญ่ครั �งน่ � นโย่บัาย่
การป่ดเม่องขึ้องรัฐบัาลี่แลี่ะคำาสั�งให้ประชุาชุนพิ่กัอยู่ก่บัับ้ัานได้สง่ผู้ลี่ให้เก่ด “การแพิ่ร่
ระบัาดในมมุม่ด” ขึ้องความรุนแรงต้อ่สต้ร่โดย่ไมไ่ด้ต้ั �งใจำ ความคาดหวงัต้ามบัที่บัาที่
ที่างเพิ่ศต้อ่สต้ร่ในฐานะผูู้้ดแูลี่หลี่กัแลี่ะผูู้้จำดัการครัวเร่อน ที่ำาให้ภูาระงานภูาย่ใน
ครอบัครัวท่ี่�ไมเ่ที่า่เท่ี่ย่มกนัที่ว่ความรุนแรงขึ้้ �น ผูู้้หญ่งม่สดัสว่นมากถิง้ร้อย่ลี่ะ 70 ขึ้อง
บัคุลี่ากรที่างการแพิ่ที่ย์่แนวหน้า ดงันั �นจำง้ต้้องเผู้ชุ่ญกบััโอกาสเส่�ย่งต้อ่การต้ด่เชุ่ �อท่ี่�
เพ่ิ่�มขึ้้ �น บัที่บัาที่ท่ี่�มากเก่นไปในอตุ้สาหกรรมบัร่การแลี่ะในฐานะผูู้้ให้บัร่การดแูลี่ที่ำาให้
ผูู้้หญ่งต้กอยู่ใ่นสถิานการณ์ีท่ี่�ไมป่ลี่อดภูยั่ ซิ้�งที่ำาให้ผูู้้หญ่งเป็นบัคุคลี่กลีุ่ม่แรกท่ี่�ถิกู
เลี่ก่จ้ำางงาน การดำารงชุ่พิ่ในเศรษฐก่จำนอกระบับั เชุน่ การที่ำางานบ้ัาน เกษต้รกรรม 
แลี่ะอตุ้สาหกรรมส่�งที่อ คดัค้านการเข้ึ้าร่วมขึ้องสต้ร่ในโครงการกระตุ้้นเศรษฐก่จำขึ้อง
รัฐบัาลี่ เป็นท่ี่�แนชุ่ดัวา่การแพิ่ร่ระบัาดแลี่ะการต้อบัสนองขึ้องรัฐบัาลี่ม่ผู้ลี่กระที่บัต้า่ง ๆ   
ต้อ่สต้ร่ เน่�องจำากบัที่บัาที่ที่างเพิ่ศในสงัคม

อย่า่งไรก็ต้าม บัที่บัาที่เด่ย่วกนัเหลี่า่น่ �เน้นย่ำ �าถิง้ความสำาคญัขึ้องการม่สว่นร่วม
ท่ี่�สำาคญัขึ้องสต้ร่ต้อ่ย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์การฟ่ิ�นฟิทู่ี่�ย่ั�งย่่น ส่�งท่ี่�เราเหน็ในว่กฤต้การณ์ีด้าน
สาธ์ุารณีสขุึ้ในปัจำจำบุันัต้อกย่ำ �าความเป็นจำร่งท่ี่�ได้รับัการย่อมรับัในระดบััสากลี่เม่�อ 20 
ป่ท่ี่�แล้ี่ว ด้วย่ข้ึ้อมต้ค่ณีะมนต้ร่ความมั�นคงแหง่สหประชุาชุาต้่ 1325 วา่ด้วย่เร่�องสต้ร่ 
สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง ประการแรกค่อความขึ้ดัแย้่งแลี่ะว่กฤต้การณ์ีสง่ผู้ลี่กระที่บั
ต้อ่สต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งอย่า่งไมส่มดลุี่ แลี่ะประการท่ี่�สองค่อการม่สว่นร่วมขึ้องสต้ร่มกั
จำะถิกูประเม่นคา่ต้ำ�ากวา่เกณีฑ์ ซิ้�งนำาไปสูค่วามไมม่่เสถ่ิย่รภูาพิ่แลี่ะความไมม่ั�นคง

เน่�องจำากขึ้นาดแลี่ะผู้ลี่กระที่บัท่ี่�บัั�นที่อนความมั�นคงจำากการระบัาดขึ้องไวรัส
โคโรนา ประเที่ศต้า่ง ๆ ที่ั�วโลี่กได้ม่สว่นร่วมที่างภูาคกลี่าโหมแลี่ะความมั�นคงในการ
ต้อบัสนองแลี่ะความพิ่ย่าย่ามฟ่ิ�นฟิ ูนอกจำากน่ � หลี่าย่ประเที่ศย่งัได้นำามมุมองที่าง
เพิ่ศแลี่ะหลี่กัการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง มาปรับัใชุ้ในความพิ่ย่าย่ามขึ้องต้น 
เชุน่ กองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ กระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่ กองที่พัิ่ฟ่ิจ่ำ แลี่ะกองบัญัชุาการ
สหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก มมุมองที่างเพิ่ศ หมาย่ถิง้ การที่ำาความเข้ึ้าใจำ
วา่ความแต้กต้า่งที่างเพิ่ศกำาหนดความต้้องการ ณี ขึ้ณีะนั �น แลี่ะผู้ลี่ประโย่ชุน์ระย่ะ
ย่าวขึ้องผูู้้ชุาย่ ผูู้้หญ่ง เดก็ผูู้้ชุาย่ แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งในชุว่งว่กฤต้อย่า่งไร บัที่บัาที่ที่างเพิ่ศ
ที่ำาให้เก่ดคำาถิามสำาคญัแลี่ะคำาถิามเก่�ย่วกบััการชุว่ย่ชุ่ว่ต้สำาหรับักองที่พัิ่ เพ่ิ่�อให้เข้ึ้าใจำ
เพิ่ศต้า่ง ๆ ได้ด่ขึ้้ �นแลี่ะใชุ้ข้ึ้อมลูี่ในการต้อบัสนองท่ี่�ม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ ความต้้องการแลี่ะ
ผู้ลี่ประโย่ชุน์ขึ้องใครบ้ัางท่ี่�ได้รับัการต้อบัสนอง? บัคุคลี่ใดสามารถิเข้ึ้าถิง้ที่รัพิ่ย่ากรได้
บ้ัาง? เหลี่า่ชุาย่แลี่ะหญ่งกลีุ่ม่ใดบ้ัางท่ี่�ได้รับัผู้ลี่กระที่บั?

การใชุ้โครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงในภูาคกลี่าโหม พิ่ร้อมกบััการ
ต้อบัสนองต้อ่การระบัาดใหญ่ขึ้องแต้ล่ี่ะประเที่ศนั �นจำะต้้องพ่ิ่จำารณีาถิง้ความซิบััซ้ิอน
ขึ้องประชุากรโลี่กแลี่ะความต้้องการขึ้องประชุากรในประเที่ศขึ้องต้นเอง ภูาพิ่รวมต้อ่
ไปน่ �แสดงให้เหน็ถิง้การรวมมมุมองที่างเพิ่ศเข้ึ้ากบััความพิ่ย่าย่ามด้านโคว่ด-19 ใน
ภูาคกลี่าโหมขึ้องที่ั �งส่�ประเที่ศ ซิ้�งสะท้ี่อนให้เหน็ถิง้ประสบัการณ์ีท่ี่�คล้ี่าย่คลี่ง้กนั แต้่
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แนวที่างท่ี่�แต้กต้า่งกนัขึ้องแต้ล่ี่ะประเที่ศย่งั
คงเดน่หน้าเพ่ิ่�อย่กระดบััการดำาเน่นโครงการ
สต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงต้อ่ไป 

กองทัพน์่วซีแลน์ด์
รัฐบัาลี่น่วซ่ิแลี่นด์ได้พิ่ฒันาแผู้นปฏ่บัตั้่การ
แหง่ชุาต้ข่ึ้องโครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะ
ความมั�นคงใน พิ่.ศ. 2558 ซิ้�งกองที่พัิ่
น่วซ่ิแลี่นด์เป็นพิ่นัธ์ุม่ต้รสำาคญัในการพิ่ฒันา
แลี่ะการดำาเน่นการ กองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ได้
รับัมอบัหมาย่ให้ดำาเน่นการต้ามแผู้นการ 
8 แผู้นจำาก 17 แผู้นการ ซิ้�งรวมถิง้การ
เพ่ิ่�มจำำานวนสต้ร่ในเคร่�องแบับัท่ี่�ปรับัใชุ้แลี่ะ
ปลี่กูฝัั่งมมุมองที่างเพิ่ศไว้ในการฝ้ั่กอบัรม
แลี่ะการปฏ่บัตั้่งาน กองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ม่เจ้ำา
หน้าท่ี่�ประจำำาท่ี่�ดำาเน่นการแลี่ะดแูลี่โครงการ
สต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง นอกเหน่อ
จำากเจ้ำาหน้าท่ี่�แบับัไมป่ระจำำาท่ี่�สนบััสนนุ
ความพิ่ย่าย่ามขึ้องโครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ 
แลี่ะความมั�นคงในหมูเ่กาะแปซิฟ่่ิก การ
กำากบััดแูลี่ขึ้องกองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ได้พ่ิ่สจูำน์
แล้ี่ววา่ม่ความสำาคญัอย่า่งย่่�งต้อ่การบัรรเที่า การจำดัการ แลี่ะการต้อบั
สนองต้อ่สถิานการณ์ีโคว่ด-19 อย่า่งประสบัความสำาเร็จำ

ในเด่อนม่นาคม พิ่.ศ. 2563 กองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ได้เป่ดต้วั โอเปอร์
เรชุนั โพิ่รเที่ค เพ่ิ่�อประสานงานการต้อบัสนองภูาย่ในประเที่ศแลี่ะการ
ม่สว่นร่วมที่ั �งหมดขึ้องรัฐบัาลี่ในการต้อบัสนองต้อ่โคว่ด-19 ต้ั �งแต้เ่ร่�ม
ต้้น ม่การสง่ต้วับัคุลี่ากรขึ้องกองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ท่ี่�ม่ประสบัการณ์ีจำำานวน
ไมม่ากไปเพ่ิ่�อสนบััสนนุศนูย์่การจำดัการการต้อบัสนองขึ้องรัฐบัาลี่ โดย่
อาศยั่ความเชุ่�ย่วชุาญด้านการวางแผู้น การว่เคราะห์ แลี่ะการขึ้นสง่
ขึ้องกองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ การฝ้ั่กอบัรมเจ้ำาหน้าท่ี่�ที่หารก่อนสง่กำาลี่งัพิ่ลี่
รอบัแรกนั �นประกอบัด้วย่การบัรรย่าย่สรุปเก่�ย่วกบััลี่กัษณีะเก่�ย่วกบัั
เพิ่ศขึ้องโคว่ด-19 โดย่ม่เน่ �อหาจำากการว่จำยั่ระหวา่งประเที่ศแลี่ะข้ึ้อมลูี่
ประชุากรน่วซ่ิแลี่นด์ การบัรรย่าย่สรุปดงักลี่า่วต้ั �งข้ึ้อสงัเกต้ถิง้ผู้ลี่กระที่บั
ท่ี่�ไมส่มดลุี่ขึ้องโคว่ด-19 ต้อ่สต้ร่แลี่ะการป่ดเม่อง ความจำำาเป็นท่ี่�จำะต้้อง
จำดัการกบััผู้ลี่กระที่บัเหลี่า่น่ �ในการวางแผู้น แลี่ะความสำาคญัขึ้องท่ี่ม
กองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ในการนบััรวมที่หารหญ่ง

ในขึ้ณีะท่ี่�เก่ดการแพิ่ร่ระบัาด บัคุลี่ากรขึ้องกองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์จำำานวน
มากขึ้้ �นได้รับัมอบัหมาย่ให้สนบััสนนุสถิานอำานวย่ความสะดวกในการ
แย่กกกัแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการ ซิ้�งในชุว่งแรกอยู่ท่่ี่�โรงแรม
ในเม่องหน้�ง แต้ไ่มน่านก็เพ่ิ่�มขึ้้ �นไปเป็นจำำานวนมากกวา่ 30 แหง่ที่ั�ว
ประเที่ศ สถิานอำานวย่ความสะดวกในการแย่กโรคแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้
รับัการจำดัการรองรับัพิ่ลี่เม่องน่วซ่ิแลี่นด์หลี่ากหลี่าย่กลีุ่ม่ โดย่แต้ล่ี่ะ
กลีุ่ม่ได้เข้ึ้าพิ่กัเป็นเวลี่า 14 วนั ซิ้�งสว่นใหญ่เด่นที่างกลี่บััมาจำากต้า่ง
ประเที่ศ บัคุลี่ากรกองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ได้ประสานงานความพิ่ย่าย่าม
ระหวา่งเจ้ำาขึ้องโรงแรมแลี่ะผูู้้ให้บัร่การอ่�น ๆ อาท่ี่ เจ้ำาหน้าท่ี่�รักษาความ
ปลี่อดภูยั่ เจ้ำาหน้าท่ี่�ต้ำารวจำ เจ้ำาหน้าท่ี่�สวสัด่การ แลี่ะพิ่นกังานโรมแรม 
ในเด่อนกนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563 บัคุลี่ากรกวา่ 250 คนย่งัคงให้การ

สนบััสนนุการรับัม่อกบััโคว่ด-19 ใน
เวลี่าใด ๆ โดย่สว่นใหญ่สนบััสนนุ
สถิานอำานวย่ความสะดวกในการแย่ก
โรคแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการ

ด้วย่เหต้นุ่ � จำง้ได้ม่การนำาการ
บัรรย่าย่สรุปมมุมองที่างเพิ่ศมาปรับั
ให้ม่การพ่ิ่จำารณีาด้านเพิ่ศ โดย่เฉพิ่าะ
สำาหรับัสถิานอำานวย่ความสะดวกใน
การแย่กกกัแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการ
จำดัการ การบัรรย่าย่สรุปท่ี่�ได้รับัการ 
กลี่ั�นกรองเน้นย่ำ �าถิง้ข้ึ้อมลูี่เชุ่งลี่ก้ท่ี่�
สำาคญั จำากบัที่เร่ย่นท่ี่�ได้เร่ย่นรู้จำากคา่ย่
ผูู้้พิ่ลี่ดัถ่ิ�นภูาย่ในประเที่ศ แลี่ะการพิ่ดู
คยุ่กบัับัคุลี่ากรท่ี่�สนบััสนนุสถิานอำานวย่
ความสะดวกในการแย่กโรคแลี่ะการ
กกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการ ประการแรก 
ภูาย่ในสถิานอำานวย่ความสะดวกใน
การแย่กโรคแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการ
จำดัการ ความรุนแรงที่างเพิ่ศปรากฏ
ในรูปแบับัท่ี่�หลี่ากหลี่าย่ ได้แก่ ความ
รุนแรงในครอบัครัว ข้ึ้อกลี่า่วหาเก่�ย่ว

กบััการที่ารุณีกรรมที่างเพิ่ศระหวา่งผูู้้ เข้ึ้าพิ่กั การแสวงหาประโย่ชุน์ที่าง
เพิ่ศท่ี่�อาจำเก่ดขึ้้ �นกบััสต้ร่ท่ี่�ม่ความเส่�ย่ง แลี่ะการจำดัต้ำาแหนง่ขึ้องผูู้้ เข้ึ้าพิ่กั
อย่า่งเลี่น่เลี่อ่โดย่ใกล้ี่กบััผูู้้ เข้ึ้าพิ่กัคนอ่�น ๆ ท่ี่�ม่ประวตั้่อาชุญากรรมการก
ระที่ำาความผู่้ดที่างเพิ่ศ นอกจำากน่ � ย่งัม่ข้ึ้อสงัเกต้อ่กวา่การหย่ดุชุะงกั
ต้อ่สขุึ้ภูาพิ่ที่างเพิ่ศแลี่ะการเจำร่ญพิ่นัธ์ุุ์ภูาย่ในสถิานอำานวย่ความสะดวก
ในการแย่กโรคแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการ เน้นย่ำ �าถิง้ความจำำาเป็น
ในการพ่ิ่จำารณีาหญ่งต้ั �งครรภ์ู โดย่เฉพิ่าะผูู้้ ท่ี่�จำำาเป็นต้้องการได้รับัการ
จำดัการที่างคลี่น่่กในสถิานท่ี่� หร่อจำำาเป็นต้้องออกจำากสถิานอำานวย่ความ
สะดวกในการแย่กโรคแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการเพ่ิ่�อคลี่อดบัตุ้ร

นอกจำากน่ � การพ่ิ่จำารณีาการวางแผู้นจำำาเป็นต้้องครอบัคลี่มุว่ธ่์ุเข้ึ้า
ถิง้ผู้ลี่ต่้ภูณัีฑ์สขุึ้อนามยั่สำาหรับัผูู้้หญ่ง หากไมส่ามารถิออกจำากสถิาน
อำานวย่ความสะดวกในการแย่กกกัแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการได้ 
นอกจำากน่ � การบัรรย่าย่สรุปดงักลี่า่วย่งัเน้นย่ำ �าถิง้ความท้ี่าที่าย่ท่ี่�อาจำ
เก่ดขึ้้ �นกบััพิ่อ่แมเ่ลี่่ �ย่งเด่�ย่ว (โดย่ปกต้แ่ล้ี่วเป็นผูู้้หญ่ง) ในสถิานอำานวย่
ความสะดวกในการแย่กกกัแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการ โดย่เฉพิ่าะ
อย่า่งย่่�งสต้ร่ท่ี่�ม่บัตุ้รหลี่าย่คนหร่อม่บัตุ้รท่ี่�ม่ความต้้องการพ่ิ่เศษ สดุท้ี่าย่
น่ � การบัรรย่าย่สรุปดงักลี่า่วเน้นย่ำ �าวา่บัคุลี่ากรควรม่ความต้ระหนกัถิง้
โอกาสในการม่สว่นร่วมกบััผูู้้ เข้ึ้าพิ่กัในสถิานอำานวย่ความสะดวกในการ
แย่กโรคแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการ ท่ี่�ม่อ่ที่ธ่์ุพิ่ลี่ในกลีุ่ม่ใหญ่ขึ้้ �นแลี่ะ
ให้ผูู้้ เข้ึ้าพิ่กัดงักลี่า่วเผู้ย่แพิ่ร่ข้ึ้อมลูี่แลี่ะข้ึ้อเสนอแนะ โดย่เฉพิ่าะอย่า่งย่่�ง
ในกรณ่ีท่ี่�ภูาษาเป็นอปุสรรค

บัคุลี่ากรกองที่พัิ่น่วซ่ิแลี่นด์ให้ข้ึ้อเสนอแนะท่ี่�สำาคญัเก่�ย่วกบััผู้ลี่กระ
ที่บัที่างเพิ่ศจำากประสบัการณ์ีเก่�ย่วกบััสถิานอำานวย่ความสะดวกในการ
แย่กกกัแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการจำดัการ ข้ึ้อมลูี่น่ �ย่งัคงเด่นหน้าปรับัปรุง
สถิานอำานวย่ความสะดวกในการแย่กกกัแลี่ะการกกัต้วัท่ี่�ได้รับัการ
จำดัการ แลี่ะเต้ร่ย่มพิ่ร้อมต้อ่การหมนุเว่ย่นบัคุลี่ากรครั �งต้อ่ไปให้ด่ย่่�งขึ้้ �น 

พล.ท. นิิโคล มารอสเก้้ แห่่งก้องทพัอาก้าศออสเตรเลยี เตรียมเข้้ารับ

ก้ารตรวจโควดิ-19 ที�คลนิิิก้แบบข้บัรถผ่่านิในิรัฐวคิตอเรีย 

กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย



55IPD FORUMFORUM

กองทัพฟิิจ่ี
การดำาเน่นโครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงในกองที่พัิ่ฟ่ิจ่ำ
เก่�ย่วข้ึ้องกบััการพิ่ฒันานโย่บัาย่แลี่ะการฝ้ั่กอบัรม รวมถิง้การฝ้ั่กอบัรม
ความต้ระหนกัที่างเพิ่ศแลี่ะหลี่กัสตู้รท่ี่�ปร้กษาด้านเพิ่ศขึ้องหลี่าย่หนว่ย่
งานสำาหรับัสมาชุ่กรัฐบัาลี่แลี่ะกองที่พัิ่ฟ่ิจ่ำ คณีะกรรมการโครงการ
สต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงได้รับัการจำดัต้ั �งขึ้้ �นเพ่ิ่�อที่ำางานร่วมกบัั
พิ่นัธ์ุม่ต้รที่างกฎหมาย่ เพ่ิ่�อเปลี่่�ย่นแปลี่งนโย่บัาย่ท่ี่�สง่ผู้ลี่กระที่บัต้อ่สต้ร่
อย่า่งไมส่มดลุี่แลี่ะต้รวจำสอบัให้แนใ่จำวา่ม่กลี่ไกการสนบััสนนุ

เน่�องจำากสถิานการณ์ีโคว่ด-19 คกุคามสขุึ้ภูาพิ่แลี่ะความเป็นอยู่ท่่ี่�
ด่ขึ้องชุาวฟ่ิจ่ำ ท่ี่มกองที่พัิ่ฟ่ิจ่ำจำง้ได้รับัการจำดัต้ั �งขึ้้ �นเพ่ิ่�อสนบััสนนุการต้อบั
สนองต้อ่สถิานการณ์ีดงักลี่า่ว ซิ้�งเก่�ย่วข้ึ้องกบััการจำดัที่ำาแผู้นฉกุเฉ่น การ
สนบััสนนุการบังัคบััใชุ้มาต้รการกกัต้วั แลี่ะการบัรรย่าย่สรุปรัฐมนต้ร่
เก่�ย่วกบััผู้ลี่งานด้านโครงสร้างพ่ิ่ �นฐาน สขุึ้ภูาพิ่ แลี่ะการป้องกนัประเที่ศ 
ต้ั �งแต้ร่ะย่ะแรก ท่ี่�ปร้กษาด้านเพิ่ศเป็นสว่นหน้�งขึ้องท่ี่มแลี่ะม่หน้าท่ี่�รับั
ผู่้ดชุอบัในการเน้นย่ำ �าลี่กัษณีะที่างเพิ่ศขึ้องว่กฤต้น่ � (เชุน่ การว่เคราะห์
ประชุากร การเคลี่่�อนไหว แลี่ะระดบััความเส่�ย่ง) แลี่ะการกำาหนด
แผู้นการต้อบัสนองที่างมนษุย่ธ์ุรรม เน่�องจำากความซิบััซ้ิอนขึ้องภูยั่
คกุคามน่ � อ่กที่ั �งพิ่ลี่วตั้เพ่ิ่�มเต้่มในการต้อบัสนองต้อ่พิ่าย่หุมนุเขึ้ต้ร้อนฮา
โรลี่ด์ในเด่อนเมษาย่น พิ่.ศ. 2563 จำง้ได้นำาแนวที่างแบับัหลี่าย่หนว่ย่
งานมาปรับัใชุ้

แม้วา่ภูยั่คกุคามจำากโคว่ด-19 จำะลี่ดลี่งอย่า่งมากภูาย่ในเด่อน

พิ่ฤษภูาคม พิ่.ศ. 2563 แต้ค่วามร่วมม่อแบับัหลี่าย่หนว่ย่งานย่งัคง
ดำาเน่นต้อ่ไป ที่ั �งในด้านการต้อบัสนองต้อ่การระบัาดโดย่ต้รงแลี่ะผู้ลี่ 
กระที่บัจำากมาต้รการป่ดเม่อง รัฐบัาลี่ฟ่ิจ่ำพิ่บัการโที่รต้ด่ต้อ่สาย่ดว่น
ความรุนแรงในครอบัครัวท่ี่�เพ่ิ่�มขึ้้ �นจำาก 87 สาย่ในเด่อนกมุภูาพิ่นัธ์์ุ 
พิ่.ศ. 2563 ถิง้มากกวา่ 500 สาย่ในเด่อนเมษาย่น พิ่.ศ. 2563 ซิ้�ง
ส่�งน่ �สะท้ี่อนถิง้แนวโน้มที่ั�วโลี่ก ม่การระดมแนวที่างแบับัหลี่าย่หนว่ย่
งานอ่กครั �งผู้า่นพิ่นัธ์ุม่ต้รขึ้องหนว่ย่งานนอกภูาครัฐ ภูาย่ใต้้การดแูลี่ขึ้อง
กระที่รวงสต้ร่ เดก็ แลี่ะการบัรรเที่าความย่ากจำน นอกเหน่อจำากการฝ้ั่ก
อบัรมเก่�ย่วกบััการลี่ว่งลี่ะเม่ดที่างเพิ่ศท่ี่�จำดัที่ำาโดย่ขึ้บัวนการสท่ี่ธ่์ุสต้ร่
ฟ่ิจ่ำให้แก่กองที่พัิ่เร่อฟ่ิจ่ำ แลี่ะการสนบััสนนุการบังัคบััใชุ้มาต้รการกกัต้วั
ขึ้องกองที่พัิ่ฟ่ิจ่ำอย่า่งต้อ่เน่�องแก่กระที่รวงสาธ์ุารณีสขุึ้ ความร่วมม่อ
ระหวา่งหนว่ย่งานต้า่ง ๆ ได้กลี่าย่เป็นสญัลี่กัษณ์ีความสำาเร็จำขึ้องฟ่ิจ่ำใน
การต้อ่สู้กบััโคว่ด-19 แลี่ะผู้ลี่กระที่บัที่างเพิ่ศ

กระทรวงกลาโหมออสเต์รเลีย
ในป่ท่ี่� 20 ขึ้องคณีะมนต้ร่ความมั�นคงแหง่สหประชุาชุาต้่ 1325 
ออสเต้รเลี่่ย่ย่งัคงรักษาจำงัหวะการดำาเน่นงานระดบััสงูต้ามวาระ
โครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง ผู้า่นบัคุลี่ากรแลี่ะที่รัพิ่ย่ากร
ท่ี่�มุง่มั�นในการเพ่ิ่�มข่ึ้ดความสามารถิ กระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่
ม่ความก้าวหน้าอย่า่งมากในการดำาเน่นการต้ามวาระโครงการสต้ร่ 
สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง รวมที่ั �งการรับัรู้กระแสหลี่กัที่ั�วที่ั �งกระที่รวง

พยาบาลตรวจผู้้�ป่่วยโควดิ-19 ที่่�คลนิิิกแบบขับัรถผู่้านิในิเมือืงกาเลาดรา ป่ระเที่ศออสเตรเลย่ เมืื�อเดอืนิเมืษายนิ พ.ศ. 2563  รอยเตอร์
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พิ่ร้อมกบััความพิ่ย่าย่าม 6 ประการ ได้แก่ การสร้างความ
มั�นใจำในการกำาหนดเชุ่งกลี่ย่ทุี่ธ์์ุผู้า่นการบัรูณีาการมมุมอง
ที่างเพิ่ศเข้ึ้ากบัันโย่บัาย่แลี่ะหลี่กัคำาสอน, การฝ้ั่กอบัรม
กลีุ่ม่บัคุลี่ากรจำำานวนมากที่ั�วที่ั �งองค์กร, การอทุ่ี่ศบัคุลี่ากร
เพ่ิ่�อดำาเน่นการต้ามวาระโครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความ
มั�นคง, การรักษาความพิ่ร้อมในการปฏ่บัตั้ภู่ารก่จำโดย่การใชุ้
ท่ี่�ปร้กษาด้านเพิ่ศในการปฏ่บัตั้่งานแลี่ะการฝ้ั่กอบัรม, การ
สนบััสนนุพิ่นัธ์ุม่ต้รระหวา่งประเที่ศผู้า่นโครงการร่เร่�มแลี่ะ
โครงการเสร่มสร้างข่ึ้ดความสามารถิ แลี่ะการพิ่ฒันากรอบั
การกำากบััดแูลี่แลี่ะการราย่งานท่ี่�แขึ้็งแกร่งเพ่ิ่�อให้แนใ่จำวา่
ออสเต้รเลี่่ย่ปฏ่บัตั้ต่้ามพิ่นัธ์ุกรณ่ีขึ้องคณีะมนต้ร่ความมั�นคง
แหง่สหประชุาชุาต้ ่1325

ต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 2555 กระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่ได้
สร้างความเชุ่�ย่วชุาญในการประเม่นผู้ลี่กระที่บัที่างเพิ่ศจำาก
ภูยั่พ่ิ่บัตั้่แลี่ะความขึ้ดัแย้่ง ซิ้�งเป็นรากฐานท่ี่�ที่ำาให้กระที่รวง
กลี่าโหมม่สว่นร่วมในการต้อบัสนองต้อ่การระบัาด ผู้ลี่กระ  
ที่บัที่างเพิ่ศขึ้องโคว่ด-19 ได้รับัการบันัที่ก้ไว้เป็นอย่า่ง
ด่ ประชุากรออสเต้รเลี่่ย่กวา่ร้อย่ลี่ะ 80 ที่ำางานในภูาค
อตุ้สาหกรรมบัร่การ เชุน่ การดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่ การศก้ษา แลี่ะ
การค้าปลี่่ก ซิ้�งที่ั �งหมดน่ �เป็นภูาคท่ี่�ได้รับัผู้ลี่กระที่บัมากท่ี่�สดุ 
ต้ามข้ึ้อมลูี่ขึ้ององค์กรแคร์ออสเต้รเลี่่ย่ องค์กรชุว่ย่เหลี่่อ
ไมแ่สวงหาผู้ลี่กำาไร สต้ร่ต้้องเผู้ชุ่ญกบััความไมม่ั�นคงมาก
ขึ้้ �น เน่�องจำากประกอบัด้วย่พิ่นกังานนอกเวลี่าแลี่ะลี่กูจ้ำาง
ชุั�วคราวเป็นสว่นใหญ่ รวมถิง้บัที่บัาที่ในการดแูลี่ท่ี่�ไมไ่ด้รับั
คา่จ้ำาง นอกจำากน่ � ผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญย่งัราย่งานวา่การใชุ้ความ
รุนแรงต้อ่สต้ร่ม่ความถ่ิ�ท่ี่�เพ่ิ่�มมากขึ้้ �น ซิ้�งเป็นไปต้ามแนวโน้ม
ที่ั�วโลี่ก โดย่กองที่นุประชุากรแหง่สหประชุาชุาต้ค่าดการณ์ี
วา่ คด่ความรุนแรงในครอบัครัวจำะเพ่ิ่�มขึ้้ �นอ่ก 15 ล้ี่านคด่
ที่ั�วโลี่กในระหวา่งการป่ดเม่องที่กุ ๆ สามเด่อน จำดุเร่�มต้้น
ขึ้องการแพิ่ร่ระบัาดเก่ดขึ้้ �นหลี่งัจำากฤดไูฟิป่าครั �งใหญ่ในออสเต้รเลี่่ย่ ซิ้�ง
ที่ำาให้เก่ดความเคร่ย่ดในครอบัครัวแลี่ะธ์ุรุก่จำจำำานวนมาก

ในเด่อนสง่หาคม พิ่.ศ. 2563 ม่การสง่กองกำาลี่งัที่หารขึ้องกอง
ที่พัิ่ออสเต้รเลี่่ย่กวา่ 3,000 นาย่ เข้ึ้าร่วมในหลี่ากหลี่าย่บัที่บัาที่เพ่ิ่�อ
สนบััสนนุการต้อบัสนองต้อ่โคว่ด-19 ในประเที่ศ ซิ้�งรวมถิง้การที่ดสอบั 
โลี่จ่ำสต้่กส์ การต้ด่ต้ามผูู้้สมัผู้สัเชุ่ �อ แลี่ะจำดัการการป่ดพิ่รมแดน จำากการ
โต้้ต้อบักบััชุมุชุนขึ้องกองที่พัิ่ออสเต้รเลี่่ย่ เคร่อขึ้า่ย่ท่ี่�ปร้กษาด้านเพิ่ศ
แลี่ะจำดุมุง่เน้นที่างเพิ่ศจำง้ได้รับัการผู้นวกไว้เป็นสว่นหน้�งขึ้องการต้อบั
สนอง ม่การจำดัต้ั �งระบับัชุั �นต้ั �งแต้ส่ำานกังานใหญ่เชุ่งย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ไปจำนถิง้
ระดบััหนว่ย่งาน ซิ้�งชุว่ย่ให้เก่ดการไหลี่เว่ย่นขึ้องข้ึ้อมลูี่แลี่ะวงจำรป้อน
กลี่บัั แพิ่ค็เกจำแลี่ะว่ด่โอฝ้ั่กอบัรมที่างออนไลี่น์ท่ี่�ม่ชุ่�อวา่ ความตระห้นิกั
ทำางเพิ่ศ ชนิเผู่้าพืิ่�นิเมือิง และวฒันิธิรรม ได้รับัการพิ่ฒันาสำาหรับั
สมาชุ่กที่กุคนท่ี่�ใชุ้งานแลี่ะที่ำางานร่วมกบััชุมุชุนดงักลี่า่ว ราย่การต้รวจำ
สอบั “บัตั้รอจัำฉร่ย่ะขึ้องที่หาร” สำาหรับัผูู้้บังัคบัับัญัชุาแลี่ะครอบัครัว รวม
ที่ั �งข้ึ้อมลูี่สรุปสั �น ๆ ฉบับัักระเป๋าเก่�ย่วกบััความรุนแรงในครอบัครัว ได้
รับัการพิ่ฒันาขึ้้ �นเพ่ิ่�อเป็นแนวที่างในการบัรูณีาการข้ึ้อพ่ิ่จำารณีาที่างเพิ่ศ
ต้ลี่อดการวางแผู้นแลี่ะการดำาเน่นการ กระที่รวงกลี่าโหมออสเต้รเลี่่ย่อยู่่
ในต้ำาแหนง่ท่ี่�ด่ในการจำดัการผู้ลี่กระที่บัที่างเพิ่ศท่ี่�เก่ดขึ้้ �นในชุว่งการแพิ่ร่

ระบัาด อ่กที่ั �งการรับัม่อกบััภูยั่คกุคามท่ี่�เก่ดขึ้้ �น ความต้้องการการต้อบั
สนองที่างมนษุย่ธ์ุรรม แลี่ะสถิานการณ์ีว่กฤต้หร่อความขึ้ดัแย้่งอ่�น ๆ 
ผู้า่นแนวที่างสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงขึ้องต้น 

กองบัญชาการสหรฐัฯ ภาคพ้ืน์อ่น์โดแปซ่ฟิิก
กระที่รวงกลี่าโหมสหรัฐฯ ได้ให้การสนบััสนนุโครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ 
แลี่ะความมั�นคง นบััต้ั �งแต้ก่ารเป่ดต้วัแผู้นปฏ่บัตั้่การแหง่ชุาต้ส่หรัฐฯ 
ฉบับััแรกใน พิ่.ศ. 2554 ซิ้�งได้รับัการประมวลี่ผู้ลี่เพ่ิ่�มเต้่มด้วย่ข้ึ้อมต้่
ขึ้องพิ่ระราชุบัญัญตั้่สต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง พิ่.ศ. 2560, 
ย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์สหรัฐฯ ใน พิ่.ศ. 2562 รวมที่ั �งกรอบังานแลี่ะแผู้นการ
ดำาเน่นงานที่างย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ขึ้องกระที่รวงกลี่าโหมใน พิ่.ศ. 2563 กอง
บัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิกจำดัต้ั �งสำานกังานสต้ร่ 
สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง เพ่ิ่�อจำดัให้ม่ 3 ต้ำาแหนง่ท่ี่�สำาคญัต้อ่การ
ดำาเน่นโครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง ซิ้�งได้แก่ ท่ี่�ปร้กษา
บัญัชุาการที่างเพิ่ศ นกัพิ่ฒันาหลี่กัสตู้รสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง 
แลี่ะนกัว่เคราะห์ที่างเพิ่ศ

สตรีีสวมหน้้ากากอน้ามยัเพื่่�อป้้องกนั้การีแพื่ร่ีรีะบาดของโควดิ-19 ขณะเดนิ้ผ่่าน้

สถานี้รีถไฟใต้ดนิ้ใน้กรุีงโซล ป้รีะเทศเกาหลใีต้  ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส
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เม่�อการระบัาดที่ั�วโลี่กเพ่ิ่�มขึ้้ �นในชุว่งต้้น พิ่.ศ. 2563 สำานกังาน
สต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงได้ระบัปุระเดน็สำาคญั 2 ประเดน็ใน
การปรับัปรุงการวางแผู้นแลี่ะการต้อบัสนองขึ้องกองบัญัชุาการสหรัฐฯ 
ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก โดย่ประการแรกค่อการฝ้ั่กอบัรมก่อนสง่
กำาลี่งัพิ่ลี่เก่�ย่วกบััเพิ่ศแลี่ะการต้อบัสนองต้อ่โคว่ด-19 แก่ที่หารกอง
กำาลี่งัพ่ิ่ที่กัษ์มาต้ภุูมู่ฮาวาย่ท่ี่�เต้ร่ย่มพิ่ร้อมชุว่ย่เหลี่่อการต้อบัสนองขึ้อง
ชุมุชุน แลี่ะประการท่ี่�สองค่อการรวบัรวมข้ึ้อมลูี่ระดบััภูมู่ภูาคท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้อง
แลี่ะการพิ่ฒันาการว่เคราะห์ที่างเพิ่ศเพ่ิ่�อให้ม่ข้ึ้อมลูี่ประกอบัการต้ดัสน่
ใจำท่ี่�ด่ย่่�งขึ้้ �น นอกจำากน่ � กองบัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำาภูาคพ่ิ่ �นอ่นโด
แปซิฟ่่ิกย่งัใชุ้บัที่ความดจ่่ำที่ลัี่แลี่ะว่ด่โอฝ้ั่กอบัรม เพ่ิ่�อเน้นย่ำ �าถิง้ผู้ลี่กระที่บั
ด้านความมั�นคงที่างเพิ่ศในภูมู่ภูาคซิ้�งเป็นผู้ลี่มาจำากโคว่ด-19 

การฝ้ั่กอบัรมก่อนสง่กำาลี่งัพิ่ลี่จำะต้้องม่ความเฉพิ่าะเจำาะจำงต้าม
บัร่บัที่แลี่ะปรับัให้เหมาะกบััสถ่ิต้่ประชุากร แต้ต้่้องม่ข้ึ้อพ่ิ่จำารณีาที่าง
เพิ่ศในระดบััมหภูาคท่ี่�ใชุ้กบััชุมุชุนท้ี่องถ่ิ�น เชุน่ การเพ่ิ่�มขึ้้ �นขึ้องความ
รุนแรงในครอบัครัวในชุว่งการป่ดเม่อง การเข้ึ้าถิง้การดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่ที่าง
เพิ่ศแลี่ะการเจำร่ญพิ่นัธ์ุุ์ท่ี่�หย่ดุชุะงกั สต้ร่ในฐานะผูู้้ปฏ่บัตั้่งานด้านการ
ดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่สว่นใหญ่ แลี่ะผู้ลี่กระที่บัอนัไมส่มดลุี่ต้อ่ชุมุชุนท่ี่�ม่ความ
เส่�ย่งอ่�น ๆ ในฮาวาย่ ชุมุชุนชุาวฮาวาย่พ่ิ่ �นเม่องแลี่ะชุาวเกาะแปซิฟ่่ิกได้

รับัผู้ลี่กระที่บัมากท่ี่�สดุ การแพิ่ร่ระบัาดครั �งน่ �ที่ำาให้ความ
เหลี่่�อมลี่ำ �าขึ้องระบับัโครงสร้างแลี่ะสงัคมที่ว่ความรุนแรง
ย่่�งขึ้้ �น เชุน่ การขึ้าดการเข้ึ้าถิง้การดแูลี่สขุึ้ภูาพิ่ สภูาพิ่
ความเป็นอยู่ท่่ี่�แออดัจำากท่ี่�อยู่อ่าศยั่หลี่ากหลี่าย่รุ่น แลี่ะ
การจ้ำางงานในอตุ้สาหกรรมแนวหน้าที่ั �งในระบับัแลี่ะ
นอกระบับั การฝ้ั่กอบัรมเก่�ย่วกบััเพิ่ศแลี่ะโคว่ด-19 
มุง่เน้นไปท่ี่�แนวที่างการรักษาความปลี่อดภูยั่แบับั
ครอบัคลี่มุ โดย่การที่ำาความเข้ึ้าใจำวา่ผูู้้ชุาย่ ผูู้้หญ่ง เดก็
ผูู้้ชุาย่ แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่ง ประสบัว่กฤต้ด้านสาธ์ุารณีสขุึ้
แต้กต้า่งกนั เชุน่ บัที่บัาที่ที่างเพิ่ศขึ้องพิ่วกเขึ้าอาจำที่ำาให้
พิ่วกเขึ้าได้รับัอนัต้ราย่หร่อย่อมเส่�ย่งเพ่ิ่�อความอยู่ร่อด
ในรูปแบับัต้า่ง ๆ แลี่ะการเข้ึ้าถิง้ที่รัพิ่ย่ากรบัรรเที่าที่กุข์ึ้
แลี่ะการฟ่ิ�นฟิอูาจำแต้กต้า่งกนั

ชุอ่งวา่งขึ้องข้ึ้อมลูี่ที่างเพิ่ศขึ้นาดใหญ่ย่งัคงม่อยู่โ่ดย่
เก่�ย่วกบััโคว่ด-19 ที่ั�วโลี่ก แลี่ะสำานกังานสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ 
แลี่ะความมั�นคง ขึ้องกองบัญัชุาการสหรัฐฯ ประจำำา
ภูาคพ่ิ่ �นอ่นโดแปซิฟ่่ิก ได้พิ่ฒันาการราย่งานแลี่ะการ
ว่เคราะห์ท่ี่�เน้นย่ำ �าถิง้ความจำำาเป็นขึ้องข้ึ้อมลูี่มากขึ้้ �น
เพ่ิ่�อการต้ดัสน่ใจำท่ี่�ม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ ซิ้�งรวมถิง้แนวโน้ม
เศรษฐก่จำสงัคมที่างเพิ่ศขึ้องภูมู่ภูาค ผู้ลี่กระที่บัด้าน
สขุึ้ภูาพิ่ที่างเพิ่ศ บัที่ความเก่�ย่วกบััความสำาคญัขึ้อง
มมุมองที่างเพิ่ศในการวางแผู้น ต้ลี่อดจำนการศก้ษา
ที่บัที่วนข้ึ้อมลูี่ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกบััเพิ่ศท่ี่�ม่ในสถิานการณ์ีโค
ว่ด-19 แลี่ะการให้คำาแนะนำาเก่�ย่วกบัันโย่บัาย่

ความพยายามใน์การฟ้ิ�น์ฟูิ
ความพิ่ย่าย่ามขึ้องรัฐบัาลี่ในการฟ่ิ�นฟิจูำากโคว่ด-19 
ที่ั �งในระย่ะสั �นแลี่ะระย่ะย่าวต้้องพ่ิ่จำารณีาถิง้ชุอ่งโหว่
ท่ี่�เฉพิ่าะเจำาะจำงซิ้�งสต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งต้้องเผู้ชุ่ญใน

ชุว่งว่กฤต้น่ � อ่กที่ั �งต้้องต้รวจำสอบัให้แนใ่จำวา่สต้ร่แลี่ะเดก็ผูู้้หญ่งได้รับั
การปกป้องแลี่ะสามารถิเข้ึ้าถิง้ความชุว่ย่เหลี่่อด้านการบัรรเที่าที่กุข์ึ้
แลี่ะการฟ่ิ�นฟิไูด้อย่า่งปลี่อดภูยั่ กลี่ย่ทุี่ธ์์ุการฟ่ิ�นฟิสูำาหรับัสต้ร่แลี่ะเดก็
ผูู้้หญ่งต้้องรวมมมุมองที่างเพิ่ศเข้ึ้าไว้ด้วย่กนั วาระขึ้องโครงการสต้ร่ 
สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคงจำะชุว่ย่ให้ภูาคกลี่าโหมแลี่ะความมั�นคงม่สว่น
ร่วมกบััประชุากรได้ด่ย่่�งขึ้้ �นแลี่ะมอบัแนวที่างแก้ไขึ้ปัญหาท่ี่�ครอบัคลี่มุ 
ภูาคกลี่าโหมควรเด่นหน้าสร้างข่ึ้ดความสามารถิขึ้องท่ี่�ปร้กษาด้าน
เพิ่ศ ซิ้�งจำะชุว่ย่ปรับัปรุงการที่ำางานร่วมกนัแลี่ะความร่วมม่อ รวมถิง้เพ่ิ่�ม
ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ภูารก่จำได้เป็นอย่า่งด่

ผู้ลี่กระที่บัที่างเพิ่ศขึ้องโรคระบัาดใหญ่จำะถิกูเป่ดเผู้ย่ต้ลี่อดชุว่งเวลี่า
หลี่าย่ป่ ภูาคกลี่าโหมแลี่ะความมั�นคงขึ้องประเที่ศขึ้องเราจำะย่งัคงเร่ย่นรู้
แลี่ะใชุ้บัที่เร่ย่นเหลี่า่น่ �ในการฝ้ั่กอบัรมฝ่ั่าย่ต้า่ง ๆ ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้อง, ต้รวจำสอบั
ให้แนใ่จำวา่ความต้้องการขึ้องผูู้้หญ่ง ผูู้้ชุาย่ เดก็ผูู้้หญ่ง แลี่ะเดก็ผูู้้ชุาย่
ได้รับัการต้อบัสนองในระหวา่งพิ่นัธ์ุก่จำขึ้องเรา, เพ่ิ่�มการแบัง่ปันข้ึ้อมลูี่
เก่�ย่วกบััการดำาเน่นโครงการสต้ร่ สนัต้ภู่าพิ่ แลี่ะความมั�นคง ต้ลี่อดจำน
เสร่มสร้างความพิ่ร้อมรับัม่อระดบััชุาต้่แลี่ะระดบััภูมู่ภูาค เพ่ิ่�อต้อ่สู้อย่า่ง
ม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่กบััความท้ี่าที่าย่ด้านความมั�นคงในศต้วรรษท่ี่� 21 ท่ี่�ซิบัั
ซ้ิอนแลี่ะคาดเดาไมไ่ด้  o
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ก่ารเปลิี�ยนแปลิงทัางสถืติปิระชิาก่รขีองญี�ปุ่นแลิะความ
ทั�าทัายด�านความมั�นคงระดบััภู้มภิูาคในภูายภูาคหน�า

ก่ระบัอก่เสียง
IPDF
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ดร. แอนดร่ว โอรอส 

ร.ทั. หญงิ มสิะ มตัสึชิิมะ จาก่ก่องก่ำาลิงัป� องก่นัตนเองทัางอาก่าศญี�ปุ่น สำาเร็จก่ารฝึั่ก่

อบัรมก่ารขีบััเคร้�องบัินเอฟิ-15 เบั้�องต�น แลิะได�รับัก่ารแต่งตั�งเป็นนัก่บัินหญงิเคร้�องบัิน

ขีบััไล่ิคนแรก่ขีองประเทัศเม้�อวนัทัี� 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เอเอฟิพ่ิ่/เก็ต้ต่้ �อ่มเมจำ

ญี�
ปุ่ นเป็นหน้�งในประเที่ศหลี่กักลีุ่ม่แรกขึ้องโลี่กย่คุใหม ่ท่ี่�
ประสบักบััจำำานวนประชุากรท่ี่�ลี่ดลี่ง ปัจำจำบุันั ชุาวญ่�ปุ่ นม่
จำำานวนลี่งลี่ดจำากที่ศวรรษท่ี่�ผู้า่นมาประมาณี 1.5 ล้ี่านคน 
ซิ้�งเป็นการลี่ดลี่งท่ี่�จำะที่ว่ความรุนแรงมากขึ้้ �นในอ่กหลี่าย่ป่
ข้ึ้างหน้า โดย่ม่การคาดการณ์ีวา่จำะลี่ดลี่งประมาณี 8 ล้ี่าน
คนในที่ศวรรษ 2020 (พิ่.ศ. 2563-2572) แลี่ะ 10 
ล้ี่านคนในที่ศวรรษ 2030 (พิ่.ศ. 2573-2582)

ผูู้้สงัเกต้การณ์ีบัางราย่ เชุน่ นาย่แบัรด กลี่อสเซิอร์แมน ระบัใุน
หนงัส่อขึ้องต้นท่ี่�ชุ่�อญีี่�ปุ่ นิ ณ จัดุส้งสดุ: จัดุจับขอิงความทำะเยอิทำะยานิ
อินัิยิ�งให้ญ่ี่ ว่น่จำฉยั่วา่สถ่ิต้่ประชุากรท่ี่�เปลี่่�ย่นแปลี่งไปขึ้องญ่�ปุ่ นจำะ
นำาไปสูก่ารเป็นประเที่ศท่ี่�ย่ด้ถ่ิอต้นเองเป็นหลี่กัมากขึ้้ �นในอ่กไมก่่�ป่
ข้ึ้างหน้า สถ่ิต้ต่้า่ง ๆ ในปัจำจำบุันัย่งัไมไ่ด้ย่่นย่นัถิง้ประเดน็ดงักลี่า่ว 
ญ่�ปุ่ นประสบักบััการลี่ดลี่งขึ้องประชุากรเป็นที่ศวรรษแรกแลี่ะส่�งท่ี่�นกั
ประชุากรศาสต้ร์เร่ย่กวา่ “การสงูวยั่ระดบััสดุย่อด” (การม่ประชุากรท่ี่�
อาย่มุากกวา่ 65 ป่ กวา่ร้อย่ลี่ะ 20 ขึ้องประชุากรที่ั �งหมด) ในที่ศวรรษ 
2010 (พิ่.ศ. 2553-2562) อย่า่งไรก็ต้าม ดงัท่ี่�ผู้มได้โต้้แย้่งในยคุ
ฟืิ�นิฟิค้วามมั�นิคงขอิงญีี่�ปุ่ นิ: นิโยบายและการเมือิงให้ม่สำาห้รบัศตวรรษ
ทีำ� 21 กองกำาลี่งัป้องกนัต้นเองขึ้องญ่�ปุ่ นม่ความสามารถิมากกวา่ท่ี่�เคย่
ในชุว่งเวลี่าน่ � การอภู่ปราย่ด้านกลี่าโหมในญ่�ปุ่ นเม่�อไมน่านมาน่ �คาด
การณ์ีถิง้การเพ่ิ่�มข่ึ้ดความสามารถิเพ่ิ่�มเต้่ม รวมถิง้การพิ่ฒันาข่ึ้ปนาวธุ์ุ
โจำมต่้เพ่ิ่�อเพ่ิ่�มประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ในการป้องปราม

ผูู้้ เชุ่�ย่วชุาญคนอ่�น ๆ อาท่ี่ นางเชุ่ย่ลี่า สม่ธ์ุ ผูู้้ เข่ึ้ย่นหนงัส่อท่ี่�ม่ชุ่�อวา่
ญีี่�ปุ่ นิติดอิาวธุิให้ม่: การเมือิงขอิงอิำานิาจัทำางทำห้าร แลี่ะ ดร. เจำฟิฟิร่ย์่  
ฮอร์นงั นกัว่เคราะห์ก่จำการกลี่าโหมท่ี่�แรนด์ คอร์ปอเรชุนั ย่งัได้
สร้างสรรค์งานเข่ึ้ย่นชุ่ �นสำาคญัท่ี่�อธ่์ุบัาย่ถิง้ก่จำการที่างที่หารอนันา่เกรง
ขึ้ามมากขึ้้ �นขึ้องญ่�ปุ่ น การแปลี่งเร่อพ่ิ่ฆาต้ชุั �นอ่ซิโ้มะให้สามารถิบัรรที่กุ
เคร่�องบัน่ เอฟิ-35 แลี่ะการใชุ้งานเร่อพ่ิ่ฆาต้ท่ี่�ต้่ดต้ั �งระบับัเอจ่ำสเพ่ิ่�ม
เต้่ม (รวมเป็นแปดลี่ำา) เป็นเพ่ิ่ย่งสองต้วัอย่า่งจำากข่ึ้ดความสามารถิ
อ่กมากมาย่ในการขึ้ย่าย่ต้วัขึ้องญ่�ปุ่ น แม้จำะม่ความท้ี่าที่าย่ที่างสถ่ิต้่
ประชุากรท่ี่�ญ่�ปุ่ นกำาลี่งัประสบัอยู่ก็่ต้ามท่ี่ แนวโน้มน่ �จำะดำาเน่นต้อ่ไปได้
นานเพ่ิ่ย่งใด? นกัวางแผู้นด้านกลี่าโหมขึ้องญ่�ปุ่ นจำำาเป็นต้้องพ่ิ่จำารณีา
คำาถิามน่ �อย่า่งรอบัคอบัในขึ้ณีะท่ี่�ที่บัที่วนย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ด้านความมั�นคง
ขึ้องชุาต้่ ขึ้ณีะท่ี่�ข่ึ้ดความสามารถิที่างที่หารขึ้องญ่�ปุ่ นอาจำด่ขึ้้ �นแม้สถ่ิต้่
ประชุากรจำะลี่ดลี่ง แต้ข่ึ้นาดกองที่พัิ่ญ่�ปุ่ นดเูหม่อนจำะได้รับัผู้ลี่กระที่บั
โดย่ต้รงมากขึ้้ �น แลี่ะแนวโน้มการจำดัหาเง่นสนบััสนนุกองที่พัิ่ก็ม่ความ
คลี่มุเคร่อ

กองกำาลี่งัป้องกนัต้นเองญ่�ปุ่ นไมส่ามารถิบัรรลี่เุป้าหมาย่การ
เกณีฑ์ที่หารได้นบััต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 2557 เป็นต้้นมา ใน พิ่.ศ. 2561 กอง
กำาลี่งัป้องกนัต้นเองญ่�ปุ่ นกำาหนดเป้าหมาย่กองกำาลี่งัประจำำาการไว้ท่ี่� 
247,000 คน แต้ส่ามารถิบัรรลี่ไุด้เพ่ิ่ย่ง 227,000 คน ซิ้�งเป็นจำำานวน
ท่ี่�ขึ้าดหาย่ไปถิง้ร้อย่ลี่ะ 8 แต้เ่ชุ่�อวา่ค่ดเป็นร้อย่ลี่ะ 25 ในหมูเ่จ้ำา

หน้าท่ี่�ย่ศระดบััลี่า่ง ซิ้�งไมเ่ป็นท่ี่�นา่แปลี่กใจำ เน่�องจำากจำำานวนชุาวญ่�ปุ่ น
ในชุว่งอาย่ ุ18 ถิง้ 26 ป่ ซิ้�งเป็นอาย่เุป้าหมาย่ขึ้องการเกณีฑ์ที่หาร เคย่
เพ่ิ่�มถิง้จำดุสงูสดุแล้ี่วใน พิ่.ศ. 2537 ญ่�ปุ่ นไมพ่ิ่ง้พิ่อใจำกบััอตั้ราการเก่ด
ขึ้องประชุากรต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 2517 

กระที่รวงกลี่าโหมญ่�ปุ่ นได้พ่ิ่จำารณีาว่ธ่์ุต้า่ง ๆ ในการจำดัการกบัั
ความขึ้าดแคลี่นกำาลี่งัท่ี่�วางแผู้นไว้ ซิ้�งแนวที่างขึ้องโครงการกลี่าโหม
แหง่ชุาต้ ่พิ่.ศ. 2562 ระบัวุา่น่�เป็น “ความท้ี่าที่าย่ท่ี่�ใกล้ี่จำะเก่ดขึ้้ �น” ใน 
พิ่.ศ. 2561 กองกำาลี่งัป้องกนัต้นเองญ่�ปุ่ นได้กำาหนดอาย่สุงูสดุสำาหรับั
ที่หารเกณีฑ์ใหมจ่ำาก 26 ป่เป็น 32 ป่ ซิ้�งเป็นการเพ่ิ่�มขึ้้ �นครั �งแรกนบัั
ต้ั �งแต้ ่พิ่.ศ. 2533 ใน พิ่.ศ. 2563 อาย่เุกษ่ย่ณีขึ้องเจ้ำาหน้าท่ี่�ที่หาร
ระดบััสงูเร่�มเพ่ิ่�มสงูขึ้้ �นเร่�อย่ ๆ กระที่รวงกลี่าโหมย่งัได้ต้ั �งเป้าหมาย่ท่ี่�จำะ
เพ่ิ่�มสดัสว่นขึ้องสต้ร่ในกองกำาลี่งัป้องกนัต้นเองญ่�ปุ่ นขึ้้ �นเป็นร้อย่ลี่ะ 9 
ภูาย่ใน พิ่.ศ. 2573 จำำานวนสต้ร่ในกองกำาลี่งัป้องกนัต้นเองญ่�ปุ่ นคด่
เป็นสดัสว่นเพ่ิ่ย่งร้อย่ลี่ะ 7 ใน พิ่.ศ. 2561 เม่�อเท่ี่ย่บักบััจำำานวนเฉลี่่�ย่
ท่ี่�ประมาณีร้อย่ลี่ะ 11 ในกลีุ่ม่ประเที่ศสมาชุ่กนาโต้ แนวค่ดอ่�น ๆ อาท่ี่ 
การจำดัจ้ำางบัคุคลี่ภูาย่นอกเพ่ิ่�อที่ำางานบัางสว่นขึ้องกองกำาลี่งัป้องกนั
ต้นเองญ่�ปุ่ น เชุน่ การบัำารุงรักษา ก่จำกรรมบัรรเที่าภูยั่พ่ิ่บัตั้่ท่ี่�ก่อให้เก่ดข้ึ้อ
โต้้แย้่ง แลี่ะการจำดัสรรเจ้ำาหน้าท่ี่�กองกำาลี่งัป้องกนัต้นเองภูาคพ่ิ่ �นด่นใหม ่
(ซิ้�งประกอบัด้วย่กองกำาลี่งัมากกวา่คร้�งหน้�งขึ้องญ่�ปุ่ น) ให้แก่กองกำาลี่งั
ป้องกนัต้นเองที่างที่ะเลี่แลี่ะที่างอากาศ

อย่า่งไรก็ต้าม ย่งัม่ภูาพิ่รวมท่ี่�สำาคญักวา่ซิ้�งควรพ่ิ่จำารณีา นั�นค่อ 
ญ่�ปุ่ นไมไ่ด้ประสบัปัญหาการสงูวยั่แลี่ะประชุากรหดต้วัเพ่ิ่ย่งประเที่ศ
เด่ย่ว แนน่อนวา่ ประเที่ศเพ่ิ่�อนบ้ัานที่ั �งหมดขึ้องญ่�ปุ่ น รวมถิง้ประเที่ศท่ี่�
สนใจำร่วมเป็นหุ้นสว่นแลี่ะประเที่ศท่ี่�สร้างความกงัวลี่ด้านความมั�นคง 
ต้า่งเผู้ชุ่ญกบััอนาคต้ลี่กัษณีะเด่ย่วกนัแม้ในชุว่งเวลี่าท่ี่�ต้า่งกนัก็ต้าม ซิ้�ง
รวมถิง้พิ่นัธ์ุม่ต้รสหรัฐอเมร่กาอ่�น ๆ ในภูมู่ภูาค (เกาหลี่่ใต้้แลี่ะไที่ย่ ที่ั �งน่ �
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เร้อบัรรทุัก่เฮ่ลิคิอปเตอร์ขีองก่องก่ำาลิงัป� องก่นัตนเองทัางทัะเลิขีองญี�ปุ่น เจเอส 

อซึิ้โมะ (ลิำาทัี�สองจาก่ทัางขีวา) เร้อพฆิาตเจเอส อาเคโบัโนะ แลิะเจเอส มุราซ้าเมะ 

รวมถืงึเร้อบัีอาร์พ ีดาเบัา เดลิ ซ้้ร์ ขีองก่องทัพัเร้อฟิิลิปิปินส์เขี�าร่วมก่ารฝึั่ก่ซ้�อม

ในทัะเลิซ้้ล้ิขีองฟิิลิปิปินส์  แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

ก่ารแปลิงเร้อพฆิาตชัิ�นอซึิ้โมะให�สามารถื

บัรรทุัก่เคร้�องบัิน เอฟิ-35 แลิะก่ารใชิ�งานเร้อ

พฆิาตทัี�ตดิตั�งระบับัเอจสิเพิ�มเตมิ (รวมเป็น

แปดลิำา) เป็นเพยีงสองตวัอย่างจาก่ขีดีความ

สามารถือกี่มาก่มายในก่ารขียายตวัขีองญี�ปุ่น
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ดร. แอนดร่ว โอรอส เป็นศาสต้ราจำารย์่ด้านรัฐศาสต้ร์แลี่ะการศก้ษานานาชุาต้่ท่ี่�ว่ที่ย่าลี่ยั่วอชุ่งต้นัในเชุส
เต้อร์ที่าวน์ รัฐแมร่แลี่นด์ อ่กที่ั �งเป็นผูู้้ เข่ึ้ย่นหนงัส่อยคุฟืิ�นิฟิค้วามมั�นิคงขอิงญีี่�ปุ่ นิ: นิโยบายและการเมือิง
ให้ม่สำาห้รบัศตวรรษทีำ� 21 บัที่ความฉบับััน่ �เดม่ต่้พ่ิ่มพ์ิ่ในเอิเชียแปซิิฟิิกบ้ลเลทำทิำนิ ฉบับััเด่อนสง่หาคม 
พิ่.ศ. 2563 ซิ้�งเป็นเอกสารต่้พ่ิ่มพ์ิ่ขึ้องศนูย์่อ่สต์้เวสต์้ แลี่ะได้รับัการเร่ย่บัเร่ย่งเน่ �อหาใหมเ่พ่ิ่�อให้เหมาะ
สมกบััการนำาเสนอขึ้อง FORUM มมุมองท่ี่�แสดงออกโดย่ ดร. โอรอสไมไ่ด้สะท้ี่อนถิง้นโย่บัาย่หร่อจำดุย่่น
ขึ้องศนูย์่อ่สต์้เวสต์้หร่อองค์กรใด ๆ ท่ี่� ดร. โอรอสสงักดัอยู่เ่สมอไป

เจ�าหน�าทัี�ก่องก่ำาลิงัป� องก่นัตนเองภูาคพ้�นดนิญี�ปุ่น

เขี�าร่วมก่ารฝึั่ก่ซ้�อมรบัด�วยก่ระสุนจริงทัี�ศ้นย์ฝึั่ก่

ฮิ่งาชิิ-ฟ้ิจ ิในเมอ้งโก่ะเทัมบัะ ซึ้�งอย่้ทัางตะวนัตก่

เฉียงใต�ขีองก่รุงโตเก่ยีว  แอสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

ไมร่วมฟ่ิลี่ป่ป่นส์) หุ้นสว่นด้านความมั�นคงกบััญ่�ปุ่ นแลี่ะสหรัฐฯ อ่�น ๆ 
(สง่คโปร์ ไต้้หวนั แลี่ะเว่ย่ดนาม) แลี่ะท่ี่�สำาคญัค่อประเที่ศท่ี่�สร้างความ
กงัวลี่ด้านความมั�นคงหลี่กั (จ่ำน เกาหลี่่เหน่อ แลี่ะรัสเซ่ิย่) ประชุากร
วยั่ที่ำางานในจ่ำน เกาหลี่่ใต้้ แลี่ะไต้้หวนักำาลี่งัหดต้วัลี่งแล้ี่ว โดย่คาดวา่
ประชุากรที่ั �งหมดจำะลี่ดลี่งในที่ศวรรษน่ �

ในขึ้ณีะเด่ย่วกนั หุ้นสว่นด้านความมั�นคงในอนาคต้ขึ้องญ่�ปุ่ นจำะม่
จำำานวนประชุากรเพ่ิ่�มขึ้้ �นแลี่ะย่งัคงไว้ซิ้�งประชุากรวยั่หนุม่สาวท่ี่�แขึ้็งแกร่ง 
อ่นเด่ย่แลี่ะอ่นโดน่เซ่ิย่เป็น 2 ใน 10 ประเที่ศแรกท่ี่�ม่การเต้บ่ัโต้ขึ้อง
จำำานวนประชุากรสงูสดุจำนถิง้ พิ่.ศ. 2593 ไมใ่ชุเ่ร่�องบังัเอ่ญท่ี่�ประเที่ศ
เหลี่า่น่ �แลี่ะฟ่ิลี่ป่ป่นส์ท่ี่�กำาลี่งัเต้บ่ัโต้เป็นหน้�งในประเที่ศท่ี่�ญ่�ปุ่ นพิ่ย่าย่าม
จำะกระชุบััความสมัพิ่นัธ์์ุด้านความมั�นคงด้วย่ ประชุากรศาสต้ร์เพ่ิ่ย่ง
อย่า่งเด่ย่วไมไ่ด้ผู้ลี่กัดนัให้ญ่�ปุ่ นไปสูค่วามสมัพิ่นัธ์์ุเหลี่า่น่ � ปัจำจำยั่อ่�น ๆ 
เชุน่ ความกงัวลี่ร่วมกนัเก่�ย่วกบััจ่ำน ท่ี่�ต้ั �งที่างภูมู่ศาสต้ร์ แลี่ะการบัรรจำบั
กนัขึ้องผู้ลี่ประโย่ชุน์ที่างที่ะเลี่ก็ม่ความสำาคญัเชุน่กนั

นอกจำากน่ � เที่คโนโลี่ย่่ใหม ่ๆ จำะม่บัที่บัาที่สำาคญัในการจำดัการกบัั
ผู้ลี่กระที่บัขึ้องการเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างสถ่ิต้่ประชุากรต้อ่ย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์ด้าน
ความมั�นคงขึ้องญ่�ปุ่ นแลี่ะประเที่ศอ่�น ๆ หุน่ย่นต์้แลี่ะระบับัไร้คนขึ้บััอ่�น 
ๆ รวมถิง้ปัญญาประดษ่ฐ์อาจำชุว่ย่ชุดเชุย่จำำานวนประชุากรท่ี่�หดต้วัลี่งได้ 
ในขึ้ณีะเด่ย่วกนั เที่คโนโลี่ย่่ต้า่ง ๆ ดงักลี่า่วก็กำาลี่งัเปลี่่�ย่นแปลี่งลี่กัษณีะ
ขึ้องสถิานการณ์ีความมั�นคงในภูมู่ภูาคอ่กด้วย่ ดงัท่ี่�นาย่คร่สเต่้ย่น 
โบัรส ระบัไุว้ในน่ต้ย่สารฟิอิเรียนิ อิฟัิแฟิร์ส วา่ “ปัญญาประดษ่ฐ์ ระบับั
อตั้โนมตั้่ เซิน็เซิอร์ท่ี่�แพิ่ร่หลี่าย่ การผู้ลี่ต่้ขึ้ั �นสงู แลี่ะว่ที่ย่าศาสต้ร์ควอน
ต้มัจำะเปลี่่�ย่นโฉมหน้าการที่ำาสงครามไปโดย่ส่ �นเชุ่ง เชุน่เด่ย่วกบััการ

เปลี่่�ย่นแปลี่งที่างเที่คโนโลี่ย่่” ในชุว่งต้้นศต้วรรษท่ี่� 20 การอบุัตั้ข่ึ้องม่ต้่
ความมั�นคงใหมใ่นโลี่กไซิเบัอร์แลี่ะอวกาศที่ำาให้เก่ดภูาระใหมข่ึ้้ �น เราไม่
อาจำคาดหวงัวา่เที่คโนโลี่ย่่ใหม ่ๆ เพ่ิ่ย่งอย่า่งเด่ย่วจำะสามารถิชุดเชุย่กบัั
ความท้ี่าที่าย่ท่ี่�ประเที่ศต้้องเผู้ชุ่ญเก่�ย่วกบััสถ่ิต้่ประชุากรท่ี่�เปลี่่�ย่นแปลี่ง
ไปได้ ที่างเลี่่อกท่ี่�ย่ากลี่ำาบัากกำาลี่งัรอเราอยู่ข้่ึ้างหน้า

โดย่รวมแล้ี่ว การเปลี่่�ย่นแปลี่งสถิานการณ์ีความมั�นคงในภูมู่ภูาค
อนัเป็นผู้ลี่มาจำากการเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างสถ่ิต้่ประชุากรในภูมู่ภูาคอ่น
โดแปซิฟ่่ิกจำะเก่ดขึ้้ �นในอ่กไมก่่�ป่ข้ึ้างหน้า แลี่ะนกัย่ทุี่ธ์ุศาสต้ร์กองที่พัิ่
ญ่�ปุ่ นแลี่ะสหรัฐฯ จำำาเป็นต้้องให้ความสำาคญักบััการย่อมรับัเร่�องน่ �มาก
ขึ้้ �น ผู้ลี่กระที่บัขึ้องการเปลี่่�ย่นแปลี่งที่างสถ่ิต้่ประชุากรต้อ่ความมั�นคง
ขึ้องชุาต้่ขึ้้ �นอยู่ก่บััปัจำจำยั่จำำานวนมาก นั�นรวมถิง้ลี่กัษณีะขึ้องภูยั่คกุคาม
ด้านความมั�นคงเฉพิ่าะท่ี่�แต้ล่ี่ะประเที่ศเผู้ชุ่ญ ซิ้�งภูยั่คกุคามบัางอย่า่ง
สามารถิแก้ไขึ้ได้อย่า่งงา่ย่ดาย่ด้วย่ที่างเลี่่อกท่ี่�ใชุ้แรงงานน้อย่ลี่ง ความ
พิ่ร้อมใชุ้งานขึ้องที่างออกที่างเที่คโนโลี่ย่่ก็เป็นต้วัแปรสำาคญัอย่า่งหน้�ง
เชุน่กนั ไมว่า่ระบับัการเม่องแลี่ะสงัคมจำะเต้ม็ใจำแลี่ะสามารถินำาที่างออก
ดงักลี่า่วหร่อที่างเลี่่อกอ่�น ๆ มาปรับัใชุ้ได้หร่อไมก็่ต้าม ประชุากรศาสต้ร์
ไมใ่ชุชุ่ะต้ากรรม แต้จ่ำำาเป็นต้้องม่การพ่ิ่จำารณีามากกวา่ท่ี่�ผู้า่นมา ใน
ญ่�ปุ่ นแลี่ะประเที่ศอ่�น ๆ ในภูมู่ภูาค  o
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นายคนัจ้โร่ คริิทัาเก่ะ นัก่เชิิดหุ่นบุันราก่ ุนั�ง

อย่้ด�านหน�าภูาพวาดบัิดานัก่เชิิดหุ่นผู้้�ล่ิวงลิบัั

ขีองตน ทัี�บั�านในโอซ้าก่�า ประเทัศญี�ปุ่น 

วฒันธรรมแลิะขีนบัธรรมเนียม
IPDF
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ม่�อต้้องอยู่ท่่ี่�บ้ัานเป็นเวลี่าหลี่าย่สปัดาห์ขึ้ณีะท่ี่�ญ่�ปุ่ นอยู่ภู่าย่ใต้้

ภูาวะฉกุเฉ่นเน่�องจำากไวรัสโคโรนา นาย่คนัจำโูร่ คร่่ที่าเกะ นกัเชุ่ดหุน่บันุ 

รากชุุาวญ่�ปุ่ นผูู้้ ม่ชุ่�อเส่ย่ง ต้้องประสบักบััความว่ต้กกงัวลี่อย่า่งหนกั

โรงลี่ะครหุน่เชุ่ดญ่�ปุ่ นดั �งเด่มสำาหรับัผูู้้ชุาย่ ซิ้�งเป็นผู้ลี่งานศล่ี่ปะขึ้องนาย่

คนัจำโูร่ ถ่ิอกำาเน่ดขึ้้ �นในโอซิาก้าในชุว่งปลี่าย่ที่ศวรรษ 1600 (พิ่.ศ. 2143-

2152) แต้ใ่น พิ่.ศ. 2563 กลี่บััรู้สก้เหม่อนถิกูคมุคามความอยู่ร่อด นาย่

คนัจำโุร่กลี่า่ว การแสดงที่ั �งหมดขึ้องนาย่คนัจำโูร่ถิกูย่กเลี่ก่เป็นเวลี่านานหลี่าย่

เด่อน

“ม่หลี่าย่อย่า่งท่ี่�ผู้า่นเข้ึ้ามาในความค่ดขึ้องผู้ม การระบัาดใหญ่น่ �จำะจำบั

ลี่งเม่�อใด? จำะกลี่บััมาที่ำาการแสดงต้อ่ได้เม่�อไหร่?” นาย่คนัจำโูร่ วยั่ 67 ป่ 

กลี่า่วในขึ้ณีะอยู่ท่่ี่�บ้ัานขึ้องต้น ซิ้�งม่ห้องสำาหรับัหุน่เชุ่ดโดย่เฉพิ่าะ นาย่คนัจำู

โร่ย่งัสงสยั่ด้วย่วา่อาจำารย์่วยั่ 87 ป่ขึ้องต้นจำะม่โอกาสได้ที่ำาการแสดงอ่กครั �ง

หร่อไม่

ที่างออกขึ้องนาย่คนัจำโูร่ค่อการใชุ้เวลี่าอยู่ท่่ี่�บ้ัานแลี่ะที่ำาหุน่เชุ่ดให้กบัั 

เดก็ๆ ซิ้�งเป็นก่จำกรรมท่ี่�นกัเชุ่ดหุน่บันุรากไุมไ่ด้ม่โอกาสที่ำาบัอ่ย่นกั สำาหรับั

นาย่คนัจำโูร่แล้ี่ว น่�เป็นส่�งท่ี่�เชุ่�อมโย่งกบัังานท่ี่�เขึ้าที่ำามาเป็นเวลี่าหลี่าย่

ที่ศวรรษ นาย่คนัจำโูร่ได้รับัการคดัเลี่่อกให้เป็นปชูุน่ย่บัคุคลี่สำาหรับัการแสดง

ลี่ะครหุน่เชุ่ดแบับัดั �งเด่มโดย่รัฐบัาลี่ญ่�ปุ่ น

นกัเร่ย่นชุั �นประถิมศก้ษาป่ท่ี่� 6 เก่อบั 30 คนเข้ึ้าร่วมในชุั �นเร่ย่นลี่า่สดุ 

โดย่เดก็ ๆ ได้ฝ้ั่กเชุ่ดหุน่ขึ้องต้นเองในโรงพิ่ลี่ะที่า่มกลี่างอากาศร้อนระอ ุขึ้ณีะ

ท่ี่�นาย่คนัจำโุร่สวมใสเ่ส่ �อย่่ดแลี่ะที่ำาการสอนเดก็ ๆ 

ในบันุราก ุหุน่เชุ่ดแต้ล่ี่ะต้วัต้้องใชุ้นกัเชุ่ดถิง้สามคน โดย่ม่ผูู้้ เชุ่ดหลี่กัหน้�ง

คนแลี่ะผูู้้ เชุ่ดอ่�น ๆ อ่กสองคน ซิ้�งที่ั �งหมดจำะแต้ง่กาย่ในชุดุส่ดำาแลี่ะป่ดบังั

ใบัหน้าขึ้องต้น ผูู้้ เชุ่ดหลี่กัจำะเชุ่ดสว่นศ่รษะแลี่ะแขึ้นขึ้วา ในขึ้ณีะท่ี่�ผูู้้ เชุ่ดคน

หน้�งเชุ่ดแขึ้นซ้ิาย่แลี่ะอ่กคนหน้�งเชุ่ดเท้ี่าที่ั �งสองข้ึ้าง การแสดงจำะประกอบั

ด้วย่ผูู้้บัรรย่าย่ หร่อทำาย ุแลี่ะเคร่�องดนต้ร่พ่ิ่ �นเม่อง 

หุน่เชุ่ดที่ั �งห้าต้วัท่ี่�นาย่คนัจำโุร่ที่ำาขึ้้ �นม่หน้าแบับัการ์ต้นูแลี่ะเส้นผู้มท่ี่�ที่ำา

จำากเส้นด้าย่ นอกจำากน่ � หุน่เหลี่า่นั �นย่งัสวมถิงุเท้ี่าส่ฉดูฉาดท่ี่�นาย่คนัจำโุร่ซ่ิ �อ

ที่างออนไลี่น์ 

ตั �งแต่เท้ี่าขึ �นไป	
นาย่คนัจำโูร่เร่�มต้้นเส้นที่างอาชุ่พิ่ในฐานะนกัเชุ่ดหุน่ต้ามรอย่บัด่าขึ้องต้นขึ้ณีะ

ท่ี่�ม่อาย่ ุ14 ป่ โดย่เป็นลี่กูศ่ษย์่ขึ้องนาย่ม่โนสเุกะ โย่ชุ่ดะ ปัจำจำบุันัอาย่ ุ87 

ป่ แลี่ะเป็นนกัเชุ่ดหุน่ท่ี่�ม่อาย่มุากท่ี่�สดุท่ี่�ย่งัม่ชุ่ว่ต้อยู่ ่เชุน่เด่ย่วกบััที่กุคน นาย่

คนัจำโูร่เร่�มต้้นจำากการเชุ่ดเท้ี่าที่ั �งสองข้ึ้าง จำากนั �นจำง้ได้ย้่าย่ไปเชุ่ดแขึ้นซ้ิาย่

ขึ้องหุน่เชุ่ด นกัเชุ่ดหุน่อาจำต้้องใชุ้เวลี่ามากกวา่ 30 ป่กวา่ท่ี่�จำะได้รับัอนญุาต้

ให้เชุ่ดหวัขึ้องหุน่เชุ่ด “น่�เป็นบัที่บัาที่ท่ี่�ย่ากลี่ำาบัากแลี่ะไมม่่ใครเหน็ความ

สำาคญั” นาย่คนัจำโูร่กลี่า่วถิง้การเชุ่ดแขึ้นแลี่ะขึ้าขึ้องหุน่ “ผูู้้ชุมต้า่งไมรู้่จำกัวา่

คณุีเป็นใคร แลี่ะเส่ย่งปรบัม่อก็มอบัให้เพ่ิ่ย่งนกัเชุ่ดหลี่กัเที่า่นั �น” 

การที่ำาความเข้ึ้าใจำว่ธ่์ุการเชุ่ดเท้ี่านั �นเป็นส่�งสำาคญั ผูู้้ที่ำาการเชุ่ดเท้ี่าจำะ

ต้้องจำบััเอวขึ้องนกัเชุ่ดหลี่กัไปด้วย่เพ่ิ่�อสมัผู้สัถิง้ว่ธ่์ุการเคลี่่�อนไหว น่�เป็นส่�งท่ี่�

นาย่คนัจำโูร่เร่ย่นรู้มาจำากบัด่าผูู้้ลี่ว่งลี่บััขึ้องต้นท่ี่�แม้จำะเจ็ำบัป่วย่จำนร่างกาย่ซิบูั

ผู้อม แต้บ่ัด่าขึ้องเขึ้าก็ย่งัทีุ่ม่เที่ที่ั �งร่างกาย่ในการเชุ่ดหุน่ในฐานะนกัเชุ่ดหลี่กั 

“ผู้มเร่ย่นรู้จำากพิ่อ่วา่นกัเชุ่ดหุน่ต้้องใชุ้ที่ั �งร่างกาย่ขึ้องต้นต้ั �งแต้น่่ �วเท้ี่า

จำนถิง้ปลี่าย่น่ �วม่อเพ่ิ่�อที่ำาให้หุน่เชุ่ดม่ชุ่ว่ต้” นาย่คนัจำโูร่นก้ย้่อนถิง้อด่ต้ “แลี่ะ

ว่ธ่์ุการท่ี่�นกัเชุ่ดหุน่ท่ี่�ม่ขึ้นาดต้วัท่ี่�เลี่ก็แลี่ะผู้อมบัางสามารถิเชุ่ดหุน่ท่ี่�ต้วัใหญ่

ได้โดย่การที่ำาเชุน่นั �น” 

นาย่คนัจำโูร่เป็นหน้�งในนกัแสดงหุน่เชุ่ดบันุรากซุิ้�งเป็นท่ี่�รู้จำกัมากท่ี่�สดุขึ้อง

ญ่�ปุ่ น แต้เ่ขึ้าย่งัคงม่ความกงัวลี่เก่�ย่วกบััการเฟ้ินหาผูู้้ ม่ความสามารถิรุ่นเย่าว์ 

โรงลี่ะครบันุรากแุหง่ชุาต้ใ่นโอซิาก้าเป่ดสอนหลี่กัสตู้รฝ้ั่กอบัรมฟิร่ 2 ป่ 

โดย่นกัเชุ่ดหุน่มากกวา่คร้�งหน้�งจำากจำำานวน 83 คนในปัจำจำบุันัจำบัการศก้ษา

จำากโรงลี่ะครแหง่น่ � ความน่ย่มขึ้องศล่ี่ปะน่ �เร่�มลี่ดลี่งแม้ในชุว่งก่อนเก่ดโรค

ระบัาด แลี่ะม่นกัเร่ย่นเพ่ิ่ย่งสองคนท่ี่�เข้ึ้ารับัการฝ้ั่กอบัรมในเด่อนกนัย่าย่น 

พิ่.ศ. 2563

นาย่คนัจำโูร่พ่ิ่จำารณีาวา่ ไมแ่นว่า่บัคุคลี่ท่ี่�วา่จ้ำางให้ที่ำาการแสดงหร่อย่่�น

ที่รัพิ่ย์่สน่ให้บันเวท่ี่อาจำต้กหลี่มุรักแลี่ะอย่ากท่ี่�จำะศก้ษาเก่�ย่วกบััหุน่บันุรากุ

ก็เป็นได้ การแสดงต้า่ง ๆ ในกรุงโต้เก่ย่วเร่�มกลี่บััมาที่ำาการแสดงอ่กครั �งใน

เด่อนกนัย่าย่น 

“เชุน่เด่ย่วกบััซิโูมแ่ลี่ะรากโูกะท่ี่�ม่นกัแสดงชุาวต้า่งชุาต้ ่ในวนัหน้�ง เราก็

อาจำจำะม่นกัแสดงชุาวต้า่งชุาต้เ่ชุน่กนั” นาย่คนัจำโูร่กลี่า่วโดย่อ้างถิง้มวย่ปลี่ำ �า

แลี่ะการเลี่า่เร่�องในแบับัดั �งเด่มขึ้องญ่�ปุ่ น “แลี่ะไมชุ้่าก็เร็วผูู้้หญ่งก็จำะเข้ึ้ามาม่

สว่นร่วมด้วย่เชุน่กนั”

ปิรมาจำารย์ช้าวีญี่ี�ปิุ่ นสืบสานปิระเพิ่ณี ี
     ทำาหุ่นบุนรากใุห้กบัเดก็ ๆ 

นายคนัจ้โร่ คริิทัาเก่ะ มอบับัทัเรียนลิะครหุ่นเชิิดบุันราก่แุบับัดั�งเดมิทัี�โรงเรียน

ประถืมศึก่ษาแห่งหนึ�งในโอซ้าก่�า ท่ัามก่ลิางก่ารระบัาดใหญ่ขีองไวรัสโคโรนาใน

เดอ้นสิงหาคม พ.ศ. 2563

เร่�องแลี่ะภูาพิ่โดย่ รอย่เต้อร์เ
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สองป่หลี่งัจำากข้ึ้อต้กลี่งท่ี่�จำะใชุ้ประมวลี่หลี่กัการปฏ่บัตั้่

ในการกำากบััดแูลี่ต้นเองเพ่ิ่�อจำดัการกบััการบัด่เบ่ัอน

ข้ึ้อมลูี่ เฟิซิบัุ�ก กเูก่ลี่ขึ้องบัร่ษัที่อลัี่ฟิาเบัต้  

ที่ว่ต้เต้อร์ แลี่ะคูแ่ขึ้ง่ที่างเที่คโนโลี่ย่่เจ้ำาอ่�น ๆ จำะต้้องใชุ้

ความพิ่ย่าย่ามมากกวา่น่ �เพ่ิ่�อให้ม่ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่มาก

ขึ้้ �น คณีะกรรมาธ่์ุการย่โุรปกลี่า่ว 

ขึ้า่วปลี่อมท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกบััโคว่ด-19 กระตุ้้นให้เก่ด

การเร่ย่กร้องให้บัร่ษัที่ส่�อสงัคมออนไลี่น์ต้า่ง ๆ ที่ำางาน

ในเชุ่งรุกมากขึ้้ �น บัร่ษัที่ต้า่ง ๆ รวมถิง้โมซิล่ี่ลี่าแลี่ะ

หนว่ย่งานด้านการค้าสำาหรับัอตุ้สาหกรรมโฆษณีา 

ต้กลี่งท่ี่�จำะใชุ้ประมวลี่หลี่กัการปฏ่บัตั้ด่งักลี่า่วใน 

พิ่.ศ. 2561 เพ่ิ่�อย่บััย่ั �งการกำากบััดแูลี่ท่ี่�เข้ึ้มงวดย่่�งขึ้้ �น 

นอกจำากน่ � ไมโครซิอฟิท์ี่แลี่ะต้่�กต้อ็กได้เข้ึ้าร่วมกลีุ่ม่ดงั

กลี่า่วด้วย่เชุน่กนั 

ประมวลี่หลี่กัการปฏ่บัตั้น่่ �ม่ข้ึ้อบักพิ่ร่องหลี่าย่

ประการ ต้ามการประเม่นขึ้องคณีะกรรมาธ่์ุการใน

การนำาไปใชุ้งานป่แรก ราย่งานการประเม่นดงักลี่า่ว

ระบัวุา่ "ข้ึ้อบักพิ่ร่องสามารถิจำดักลีุ่ม่ได้เป็น 4 ประเภูที่

ใหญ่ ๆ ค่อการประย่กุต์้ใชุ้ประมวลี่หลี่กัการปฏ่บัตั้่

ดงักลี่า่วท่ี่�ไมส่อดคล้ี่องกนัแลี่ะไมส่มบัรูณ์ีที่ั�วที่ั �ง

แพิ่ลี่ต้ฟิอร์มแลี่ะประเที่ศสมาชุ่ก การขึ้าดคำาจำำากดั

ความท่ี่�เป็นหน้�งเด่ย่วกนั การม่ชุอ่งวา่งจำำานวนมาก

ด้านความครอบัคลี่มุขึ้องข้ึ้อผู้กูพิ่นัในประมวลี่หลี่กัการ

ปฏ่บัตั้น่่ � แลี่ะข้ึ้อจำำากดัต้ามลี่กัษณีะขึ้องประมวลี่หลี่กั

การปฏ่บัตั้ใ่นการกำากบััดแูลี่ต้นเองน่ �" 

นางเวรา ย่อโรวา รองประธ์ุานคณีะกรรมาธ่์ุการ

ด้านคา่น่ย่มแลี่ะความโปร่งใส เร่ย่กร้องให้ม่การดำาเน่น

การเพ่ิ่�มเต้ม่เพ่ิ่�อต้อ่สู้กบััความเส่�ย่งใหม ่ๆ 

นางย่อโรวากลี่า่ววา่ "ในขึ้ณีะท่ี่�เราพิ่บัเหน็ภูยั่

คกุคามแลี่ะผูู้้กระที่ำาการราย่ใหม ่ถิง้เวลี่าแล้ี่วท่ี่�จำะเดน่

หน้าต้อ่ไปแลี่ะเสนอมาต้รการใหม ่ๆ แพิ่ลี่ต้ฟิอร์มต้า่ง 

ๆ ต้้องม่ความรับัผู่้ดชุอบัแลี่ะความโปร่งใสมากขึ้้ �น 

ต้วัอย่า่งหน้�งค่อ ต้้องเป่ดกว้างแลี่ะให้การเข้ึ้าถิง้ข้ึ้อมลูี่

ท่ี่�ด่ขึ้้ �น" โดย่นางย่อโรวากำาลี่งัดำาเน่นการต้ามแผู้นการ

หน้�งท่ี่�จำะที่ำาให้ประชุาธ่์ุปไต้ย่ม่ความพิ่ร้อมรับัม่อต้อ่

ภูยั่คกุคามที่างดจ่่ำที่ลัี่มากขึ้้ �น 

นอกจำากน่ � คณีะกรรมาธ่์ุการดงักลี่า่วย่งัพิ่ย่าย่าม

พิ่ฒันากฎระเบ่ัย่บัเพ่ิ่�อเพ่ิ่�มความรับัผู่้ดชุอบัแลี่ะความ

รับัผู่้ดต้อ่เน่ �อหาในแพิ่ลี่ต้ฟิอร์มขึ้องบัร่ษัที่ส่�อสงัคม

ออนไลี่น์ต้า่ง ๆ  รอย่เต้อร์

นเด่อนสง่หาคม พิ่.ศ. 2563 หนว่ย่

งานสาธ์ุารณีสขุึ้ได้ประกาศวา่ที่ว่ป

แอฟิร่กาปลี่อดจำากไวรัสโปลี่โ่อสาย่พิ่นัธ์ุุ์

ธ์ุรรมชุาต้แ่ล้ี่วหลี่งัจำากใชุ้ความพิ่ย่าย่าม

มาหลี่าย่ที่ศวรรษ แต้ก่ระนั �นโรคโปลี่โ่อ

ท่ี่�เก่ดจำากการกลี่าย่พิ่นัธ์์ุขุึ้องเชุ่ �อท่ี่�อยู่ใ่น

วคัซ่ินก็ย่งัคงที่ำาให้โรคท่ี่�ที่ำาให้กล้ี่ามเน่ �อ

ออ่นแรงน่ �แพิ่ร่ระบัาดในกวา่ 12 ประเที่ศ

การประกาศดงักลี่า่วที่ำาให้เชุ่�อกนัวา่

ปาก่สถิานแลี่ะอฟัิกาน่สถิานท่ี่�อยู่ต่้ด่กนั

เป็นเพ่ิ่ย่ง 2 ประเที่ศท่ี่�ย่งัคงม่ไวรัสโปลี่โ่อ

สาย่พิ่นัธ์ุุ์ธ์ุรรมชุาต้อ่ยู่ ่ซิ้�งความพิ่ย่าย่าม

ในการให้วคัซ่ินป้องกนัโรคที่างนำ �าท่ี่�

สามารถิต้ด่ต้อ่กนัได้สงูน่ �น่ �ม่ความซิบััซ้ิอน

เน่�องจำากความไมป่ลี่อดภูยั่แลี่ะการโจำมต่้

เจ้ำาหน้าท่ี่�สาธ์ุารณีสขุึ้

คณีะกรรมาธ่์ุการรับัรองภูมู่ภูาค

แอฟิร่กาสำาหรับัการกำาจำดัโรคโปลี่โ่อได้

ออกแถิลี่งการณ์ี หลี่งัจำากไมม่่การราย่งาน

พิ่บัผูู้้ป่วย่โปลี่โ่อมาเป็นเวลี่า 4 ป่ โปลี่โ่อ

เคย่ระบัาดในเดก็ 75,000 คนต้อ่ป่ที่ั�ว

แอฟิร่กา

หนว่ย่งานสาธ์ุารณีสขุึ้มองวา่การ

ส่�อสารดงักลี่า่วเป็นขึ้า่วด่ท่ี่�หาได้ย่าก

ในแอฟิร่กา ที่า่มกลี่างการระบัาดขึ้อง

ไวรัสโคโรนา การระบัาดขึ้องอ่โบัลี่าใน

สาธ์ุารณีรัฐประชุาธ่์ุปไต้ย่คองโกต้ะวนัต้ก 

แลี่ะความท้ี่าที่าย่ร้าย่แรงอย่า่งต้อ่เน่�อง

ขึ้องโรคมาลี่าเร่ย่ เอชุไอว่ แลี่ะวณัีโรค

"น่�เป็นวนัอนันา่เหลี่อ่เชุ่�อแลี่ะนา่ปลี่่ �ม

ใจำ" นางมทัี่ชุ่ดโ่ซิ โมเอต้ ่ผูู้้อำานวย่การ

องค์การอนามยั่โลี่กแอฟิร่กา กลี่า่ว แต้่

เธ์ุอก็ได้ชุ่ �ชุวนให้ระมดัระวงั เน่�องจำากไวรัส

โคโรนาสง่ผู้ลี่ให้การฉ่ดวคัซ่ินแลี่ะการเฝ้ั่า

ระวงัที่ำาได้ลี่ำาบัาก

องค์การอนามยั่โลี่กระบัวุา่ นบััเป็น

ครั �งท่ี่�สองแล้ี่วท่ี่�แอฟิร่กาปลี่อดจำากเชุ่ �อ

ไวรัส หลี่งัจำากไข้ึ้ที่รพ่ิ่ษเม่�อ 4 ที่ศวรรษ

ก่อนหน้าน่ � การเฝ้ั่าระวงัอย่า่งประปราย่

ที่ั�วที่ว่ปแอฟิร่กาท่ี่�ม่ประชุากรกวา่ 1.3 

พิ่นัล้ี่าน ที่ำาให้ม่โอกาสเพ่ิ่�มมากขึ้้ �นใน

การต้รวจำไมพ่ิ่บัผูู้้ ป่วย่โรคโปลี่โ่อสาย่

พิ่นัธ์ุุ์ธ์ุรรมชุาต้ท่่ี่�ย่งัหลี่งเหลี่อ่อยู่่

โค้งสดุท้ี่าย่ในการต้อ่สู้กบััไวรัสโปลี่โ่อ

สาย่พิ่นัธ์ุุ์ธ์ุรรมชุาต้มุ่ง่เน้นไปที่างต้อน

เหน่อขึ้องประเที่ศไนจ่ำเร่ย่เป็นสว่นใหญ่ ซิ้�ง

ภูมู่ภูาคดงักลี่า่วม่กลีุ่ม่หวัรุนแรงอ่สลี่าม

โบัโกฮารามก่อความไมส่งบัอย่า่งร้าย่แรง

มาเป็นเวลี่ากวา่ที่ศวรรษ พิ่นกังานด้าน

สาธ์ุารณีสขุึ้มกัต้้องดำาเน่นการให้วคัซ่ิน

ที่า่มกลี่างความไมป่ลี่อดภูยั่ ที่ำาให้ชุ่ว่ต้

ขึ้องพิ่วกเขึ้าต้กอยู่ใ่นความเส่�ย่ง ผูู้้ ป่วย่

ราย่สดุท้ี่าย่ขึ้องแอฟิร่กาท่ี่�ม่การราย่งาน

วา่เป็นโรคโปลี่โ่อสาย่พิ่นัธ์ุุ์ธ์ุรรมชุาต้เ่ก่ด

ขึ้้ �นในไนจ่ำเร่ย่เม่�อ พิ่.ศ. 2559 

การประกาศดงักลี่า่วไมไ่ด้หมาย่ความ

วา่แอฟิร่กาปลี่อดจำากโรคโปลี่โ่อแล้ี่ว ย่งั

คงม่ผูู้้ ป่วย่ท่ี่�ต้ด่เชุ่ �อไวรัสโปลี่โ่อท่ี่�กลี่าย่

พิ่นัธ์ุุ์จำากวคัซ่ิน ซิ้�งเป็นรูปแบับัการกลี่าย่

พิ่นัธ์ุุ์ท่ี่�หาได้ย่ากอนัเก่ดจำากไวรัสท่ี่�ออ่น

ฤที่ธ่์ุ�แต้ย่่งัม่ชุ่ว่ต้ โดย่พิ่บัในวคัซ่ินป้องกนั

โปลี่โ่อชุน่ดหย่อด ไวรัสท่ี่�กลี่าย่พิ่นัธ์ุุ์ดงั

กลี่า่วสามารถิก่อให้เก่ดการระบัาดขึ้อง

โรคโปลี่โ่อ แลี่ะ 16 ประเที่ศในแอฟิร่กา

ได้เผู้ชุ่ญกบััการระบัาดดงักลี่า่วมาแล้ี่ว

ครั �งหน้�งในเด่อนสง่หาคม พิ่.ศ. 2563 ซิ้�ง

ประกอบัด้วย่ แองโกลี่า เบัน่น บัร์ูก่นาฟิา

โซิ แคเมอรูน สาธ์ุารณีรัฐแอฟิร่กากลี่าง 

ชุาด โกต้ดว่วัร์ สาธ์ุารณีรัฐประชุาธ่์ุปไต้ย่

คองโก เอธ่์ุโอเป่ย่ ก่น่ กานา มาลี่ ่

ไนเจำอร์ ไนจ่ำเร่ย่ โต้โก แลี่ะแซิมเบ่ัย่  
ดแ่อสโซิซิเ่อที่เต้ด็ เพิ่รส

ก่ารหยุดยั�ง ก่ารเผู้ยแพร่

ข่ีาวปลิอม

ที่วีปแอฟิริื่กาปลอด่จาก

ไวรัื่สโปลิโอสายพนัธุ์์

ธ์รื่รื่มชาต	ิแต่ภูยัคุกคาม

จากโรื่คโปลิโอยังคงอยู่

ข่ีาวรอบัโลิก่
IPDF

ใ
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สิงคโปร์ื่

กเร่ย่นชุาวเว่ย่ดนาม 3 คนได้ออกแบับัหมวกน่รภูยั่ท่ี่�ชุว่ย่ให้
เจ้ำาหน้าท่ี่�สาธ์ุารณีะสขุึ้แนวหน้าสามารถิรับัประที่านขึ้นมหร่อ

แม้แต้เ่กาจำมกูได้โดย่ไมต้่้องสมัผู้สักบััความเส่�ย่งท่ี่�จำะต้่ดเชุ่ �อไวรัส
โคโรนา

การระบัาดใหญ่ที่ำาให้เก่ดกระแสความสนใจำมุง่ไปท่ี่�อปุกรณ์ี
ป้องกนัสว่นบัคุคลี่ท่ี่�ต้้องแลี่กระหวา่งความสะดวกสบัาย่แลี่ะความ
ปลี่อดภูยั่ โดย่เฉพิ่าะสำาหรับัเจ้ำาหน้าท่ี่�ท่ี่�ต้้องสวมชุดุป้องกนัดงักลี่า่ว
เป็นเวลี่าหลี่าย่ชุั�วโมง

เพ่ิ่�อแก้ไขึ้ปัญหาน่ � นกัเร่ย่นต้า่งได้รับัโจำที่ย์่ในการออกแบับั
หมวกน่รภูยั่ท่ี่�เชุ่�อมต้อ่กบััอปุกรณ์ีป้องกนัระบับัหาย่ใจำ ซิ้�งไมเ่พ่ิ่ย่ง
ชุว่ย่ปกป้องแต้ย่่งัชุว่ย่ให้เจ้ำาหน้าท่ี่�แนวหน้าสามารถิที่ำางานอย่า่งม่
ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ได้นานขึ้้ �น

นกัเร่ย่นกลีุ่ม่น่ �ต้ั �งชุ่�อให้หมวกน่รภูยั่ดงักลี่า่ววา่ ว่เฮล์ี่ม ซิ้�ง
เป็นการผู้สมคำาวา่เว่ย่ดนามกบััเฮลี่เมต็้เข้ึ้าด้วย่กนั หมวกน่รภูยั่ดงั
กลี่า่วม่ชุอ่งถิงุม่อเพ่ิ่�อให้ผูู้้สวมใสส่อดม่อเข้ึ้าไปแลี่ะเช็ุดเหง่�อหร่อเช็ุด
กะบังัหมวกได้ขึ้ณีะท่ี่�หมวกย่งัป่ดผู้นก้อยู่ ่เป็นต้้น 

"ความแต้กต้า่งท่ี่�สำาคญัขึ้องหมวกน่รภูยั่น่ �ค่อชุอ่งถิงุม่อ ... คณุี
สามารถิใชุ้ชุอ่งน่ �เพ่ิ่�อจำดัการกบััใบัหน้าได้อย่า่งปลี่อดภูยั่" นางสาว

เจ่ำ�น เหว่ย่น คานห์ อนั อาย่ ุ14 ป่ กลี่า่ว โดย่นางสาวเจ่ำ�นเป็นหน้�งใน
กลีุ่ม่นกัเร่ย่นท่ี่�ชุนะรางวลัี่การออกแบับัประดษ่ฐกรรมย่อดเย่่�ย่ม ใน
การแขึ้ง่ขึ้นันวตั้กรรมประด่ษฐกรรมนานาชุาต้่ท่ี่�แคนาดา เม่�อเด่อน
สง่หาคม พิ่.ศ. 2563 

หมวกน่รภูยั่แหง่อนาคต้น่ �ย่งัม่ชุอ่งภูาย่ในท่ี่�ชุว่ย่ให้ผูู้้สวมใส่
สามารถิถ่ิอขึ้นมได้แลี่ะม่ที่อ่ท่ี่�ย่ด้เข้ึ้ากบััอปุกรณ์ีป้องกนัระบับั
หาย่ใจำซิ้�งมาพิ่ร้อมระบับักรองอากาศอ่กด้วย่

แม้วา่เคร่�องชุว่ย่หาย่ใจำดงักลี่า่วจำะได้รับัการย่อมรับัวา่ม่ความ
ปลี่อดภูยั่มากกวา่หน้ากากอนามยั่แบับัมาต้รฐาน แต้อ่าจำสร้างความ
อด้อดัได้มากกวา่อปุกรณ์ีป้องกนัสว่นบัคุคลี่รูปแบับัอ่�น ๆ 

ว่เฮล์ี่ม ซิ้�งม่คา่ใชุ้จำา่ย่ในการที่ำาไมถ่ิง้ 300 ดอลี่ลี่าร์สหรัฐ 
(ประมาณี 9,300 บัาที่) ม่แม้กระที่ั�งชุอ่งกระเป๋ารอบัศ่รษะเพ่ิ่�อให้ผูู้้
ใชุ้สามารถิเกาจำดุท่ี่�คนัได้ 

ว่นกรุ�ป กลีุ่ม่บัร่ษัที่ราย่ใหญ่ท่ี่�สดุในเว่ย่ดนาม กลี่า่วใน
แถิลี่งการณ์ีวา่บัร่ษัที่ได้ที่ำาการประเม่นหมวกดงักลี่า่วแลี่ะให้ข้ึ้อเสนอ
แนะที่างเที่คน่คในด้านการออกแบับั ที่ั �งน่ � ว่นกรุ�ปเป็นกลีุ่ม่บัร่ษัที่ท่ี่�
ผู้ลี่ต่้เคร่�องชุว่ย่หาย่ใจำในชุว่งท่ี่�ม่การระบัาดใหญ่  รอย่เต้อร์

จำากระเบ่ัย่งสงูขึ้องต้ก้ท่ี่�อยู่อ่าศยั่การเคหะฯ แหง่หน้�งในสง่คโปร์ เจ้ำา

หน้าท่ี่�ด้านส่�งแวดล้ี่อมถ่ิอเคร่�องปลี่อ่ย่ย่งุซิ้�งที่างการประดษ่ฐ์ขึ้้ �น

ลี่า่สดุ เพ่ิ่�อจำดัการกบััโรคไข้ึ้เลี่่อดออกในเขึ้ต้ร้อนท่ี่�แพิ่ร่ระบัาดเป็น

ประวตั้่การณ์ี

เม่�อกดปุ่ มจำะม่เส่ย่งพิ่ดัลี่มดงัห้�ง ๆ จำากนั �นเคร่�องฟัิกไขึ้จ่ำะเป่ดออก

แลี่ะย่งุต้วัผูู้้  150 ต้วัท่ี่�เลี่่ �ย่งในห้องปฏ่บัตั้่การจำะถิกูปลี่อ่ย่ให้บัน่ออก

มา พิ่วกมนัจำะออกต้ามหาย่งุต้วัเม่ย่เพ่ิ่�อผู้สมพิ่นัธ์์ุแุต้จ่ำะไมม่่การวางไขึ้่

ไวรัสไข้ึ้เลี่่อดออกซิ้�งในบัางกรณ่ีอาจำเป็นอนัต้ราย่ถิง้ชุ่ว่ต้ แพิ่ร่สู่

มนษุย์่ผู้า่นย่งุท่ี่�เป็นพิ่าหะ

ย่งุขึ้องสง่คโปร์ท่ี่�เพิ่าะพิ่นัธ์์ุขุึ้้ �นเป็นพ่ิ่เศษเหลี่า่น่ �จำะม่แบัคท่ี่เร่ย่ท่ี่�

ป้องกนัไมใ่ห้ไขึ้ฟั่ิกต้วั จำง้นำาไปสู ่"การลี่ดจำำานวนย่งุลี่งอย่า่งคอ่ย่เป็น

คอ่ย่ไป" นางเอ่ง ลี่่ ชุ่ง หวัหน้าอย่า่งเป็นที่างการขึ้องโครงการ  

วลูี่บัคัเค่ย่ ซิ้�งต้ั �งชุ่�อต้ามแบัคท่ี่เร่ย่ดงักลี่า่ว ระบัุ

โดย่กลี่า่วเพ่ิ่�มเต้่มวา่ บัางพ่ิ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่จำำานวนย่งุสงูพิ่บัวา่จำำานวนย่งุลี่ด

ลี่งถิง้ร้อย่ลี่ะ 90 หลี่งัจำากใชุ้เที่คน่คน่ �

สง่คโปร์ม่สถ่ิต้่ผูู้้ ป่วย่โรคไข้ึ้เลี่่อดออกมากกวา่ 26,000 ราย่ ณี 

เด่อนกนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563 ซิ้�งสงูกวา่สถ่ิต้่ราย่ป่ก่อนหน้าน่ �ใน พิ่.ศ. 

2556 ซิ้�งม่ประมาณี 22,000 ราย่ จำนถิง้เด่อนสง่หาคม พิ่.ศ. 

2563 ม่ผูู้้ เส่ย่ชุ่ว่ต้จำากโรคน่ � 20 ราย่แล้ี่ว ซิ้�งโรคไข้ึ้เลี่่อดออกอาจำ

ที่ำาให้ม่ไข้ึ้สงูรุนแรง จำนนำาไปสูภู่าวะเลี่่อดออกภูาย่ในร่างกาย่แลี่ะ

อาการช็ุอกได้ 

หลี่าย่คนมองวา่โรคไข้ึ้เลี่่อดออกสาย่พิ่นัธ์ุุ์ใหมน่่ � บัวกกบััสภูาพิ่

อากาศท่ี่�ชุ่ �นเป็นอย่า่งมาก แลี่ะการป่ดเม่องเน่�องจำากไวรัสโคโรนา เป็น

ปัจำจำยั่ท่ี่�อยู่เ่บ่ั �องหลี่งัการระบัาดขึ้องไข้ึ้เลี่่อดออกครั �งน่ � เน่�องจำากไมม่่

การรบักวนสถิานท่ี่�ก่อสร้างแลี่ะแหลี่ง่เพิ่าะพิ่นัธ์ุุ์ย่งุอ่�น ๆ

กลี่ย่ทุี่ธ์์ุท่ี่�โครงการวลูี่บัคัเค่ย่ใชุ้เคย่ประสบัความสำาเร็จำใน

ออสเต้รเลี่่ย่มาแล้ี่ว แต้ผูู่้้ เชุ่�ย่วชุาญบัางคนกลี่า่ววา่พ่ิ่ �นท่ี่�เม่องท่ี่�หนา

แนน่ เชุน่ สง่คโปร์ อาจำที่ำาให้โครงการน่ �ม่ข้ึ้อจำำากดั  รอย่เต้อร์

เวียด่นาม

หมวกนิรื่ภูยัช่วยให้เจ้าหน้าที่ี�แนวหน้า

ที่ำางานอย่างมีปรื่ะสิที่ธิ์ภูาพได้่นานขึ �น

สิงคโปร์ต่อส้�ก่บััก่ารระบัาดขีอง

ไขี�เลิอ้ดออก่ครั�งประวตักิ่ารณ์

ด�วยจำานวนยุงทัี�เพิ�มขีึ�น
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การสแกนดาว 10.3 ล้้านดวง ปรากฏว่าไม่่พบ
สัญญาณของม่นุษย์์ต่่างดาว — ในติอนน่�

นั
กว่ที่ย่าศาสต้ร์ได้ดำาเน่น
การค้นหาอารย่ธ์ุรรมนอก
โลี่กในวงกว้างท่ี่�สดุจำนถิง้
ปัจำจำบุันัน่ � โดย่การสแกน
ดาวฤกษ์ประมาณี 10.3 

ล้ี่านดวงโดย่ใชุ้กล้ี่องโที่รที่รรศน์ว่ที่ยุ่
ในออสเต้รเลี่่ย่ แต้ย่่งัไมพ่ิ่บัส่�งใด - ณี 
ต้อนน่ �

นกัว่จำยั่กำาลี่งัต้ามลี่า่หาร่องรอย่
อารย่ธ์ุรรมนอกโลี่กหร่อ "เที่คโนซิก่
เนเจำอร์" เชุน่ สญัญาณีการส่�อสารท่ี่�
อาจำมาจำากส่�งม่ชุ่ว่ต้ที่รงภูมู่จำากต้า่ง
ดาว เพ่ิ่�อเสาะหาหลี่กัฐานขึ้องส่�งม่ชุ่ว่ต้
ท่ี่�อาจำอยู่น่อกระบับัสรุ่ย่ะขึ้องเรา 

นกัว่ที่ย่าศาสต้ร์ค้นหาการปลี่อ่ย่
คลี่่�นว่ที่ย่คุวามถ่ิ�ต้ำ�า ซิ้�งเป็นคลี่่�นความถ่ิ�
ใกล้ี่เค่ย่งกบััว่ที่ย่เุอฟิเอม็จำากดาวใน
กลีุ่ม่ดาวเวลี่า่ โดย่ใชุ้กล้ี่องโที่รที่รรศน์ 
เมอร์ชุ่สนั ไวด์ฟ่ิลี่ด์ อาร์เรย์่ ในเวสเท่ี่ร์น 
ออสเต้รเลี่่ย่ซิ้�งเป็นพ่ิ่ �นท่ี่�ชุนบัที่ ข้ึ้อค้น
พิ่บัดงักลี่า่วปรากฏในส่�งพ่ิ่มพ์ิ่ขึ้อง
สมาคมดาราศาสตร์อิอิสเตรเลียใน
เด่อนกนัย่าย่น พิ่.ศ. 2563

"ไมใ่ชุเ่ร่�องนา่แปลี่กใจำท่ี่�เราไมพ่ิ่บั
อะไรเป็นพ่ิ่เศษ เพิ่ราะย่งัม่ต้วัแปรท่ี่�ไม่

ที่ราบัเป็นจำำานวนมาก" นาย่เชุนวั  
เที่รมเบัลี่ย์่ นกัดาราศาสต้ร์ฟ่ิสก่ส์ประจำำา
แผู้นกดาราศาสต้ร์แลี่ะว่ที่ย่าศาสต้ร์
อวกาศขึ้ององค์การว่จำยั่ว่ที่ย่าศาสต้ร์
แลี่ะอตุ้สาหกรรมในเคร่อจำกัรภูพิ่ ซิ้�ง
เป็นสำานกังานว่ที่ย่าศาสต้ร์แหง่ชุาต้ข่ึ้อง
ออสเต้รเลี่ย่่ กลี่า่ว 

"การค้นหาส่�งม่ชุ่ว่ต้นอกระบับั
สรุ่ย่ะขึ้องเราเป็นความท้ี่าที่าย่ครั �ง
ใหญ่" นาย่เที่รมเบัลี่ย์่กลี่า่วเสร่ม "เรา
ไมอ่าจำที่ราบัได้วา่จำะได้รับัสญัญาณี
ท่ี่�บัง่ชุ่ �ได้วา่เราไมไ่ด้อยู่เ่พ่ิ่ย่งลี่ำาพิ่งัใน
กาแลี่ก็ซ่ิน่ �เม่�อใด อย่า่งไร ท่ี่�ใด หร่อ
ประเภูที่ใด" 

แม้วา่การค้นหาน่ �จำะเจำาะลี่ก้แลี่ะ
กว้างขึ้้ �นกวา่เดม่ถิง้ 100 เที่า่ แต้ก็่ม่ 
ดวงดาวท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องเพ่ิ่ย่งไมก่่�ดวงหากดู
จำากความกว้างใหญ่ขึ้องจำกัรวาลี่ ต้าม
ราย่งานขึ้องนาย่สต่้เวน่ ท่ี่งเกย์่ นกั
ดาราศาสต้ร์ฟ่ิสก่ส์จำากมหาว่ที่ย่าลี่ยั่ เค
อร์ต้น่ในออสเต้รเลี่ย่่แลี่ะศนูย์่เพ่ิ่�อการ
ว่จำยั่ดาราศาสต้ร์ว่ที่ย่รุะหวา่งประเที่ศ 

"ดาวสบ่ัล้ี่านดวงดเูหม่อนจำะเย่อะ
มาก อย่า่งไรก็ต้าม จำากการประเม่นท่ี่�
ด่ท่ี่�สดุขึ้องเราพิ่บัวา่ม่ดวงดาวราว ๆ 1 

แสนล้ี่านดวงในกาแลี่ก็ซ่ิที่างชุ้างเผู่้อก 
ดงันั �น ดาวท่ี่�เราสำารวจำจำง้ม่แคป่ระมาณี
ร้อย่ลี่ะ 0.001 ขึ้องกาแลี่ก็ซ่ิขึ้องเรา
เที่า่นั �น" นาย่เที่รมเบัลี่ย์่กลี่า่ว "สมมต้่
วา่มหาสมทุี่รม่ปลี่าเพ่ิ่ย่ง 30 ต้วั แลี่ะ
เราพิ่ย่าย่ามค้นหาปลี่าเหลี่า่นั �นโดย่
การที่ดสอบัพ่ิ่ �นท่ี่�ท่ี่�ม่ขึ้นาดเที่า่สระวา่ย่
นำ �าหลี่งับ้ัาน โอกาสท่ี่�จำะพิ่บัปลี่าสกัต้วั
จำง้ม่น้อย่มาก" 

กล้ี่องโที่รที่รรศน์ เมอร์ชุ่สนั ไวด์
ฟ่ิลี่ด์ อาร์เรย์่ เป็นกล้ี่องต้วัแรกท่ี่�ม่
การใชุ้งานก่อนหน้ากล้ี่องโที่รที่รรศน์
อ่กชุน่ดหน้�ง นั�นค่อ สแควร์ ก่โลี่เมต้ร 
อาร์เรย์่ ซิ้�งรับัรองวา่จำะชุว่ย่ให้การ
ค้นหาร่องรอย่อารย่ธ์ุรรมนอกโลี่กม่
ประสท่ี่ธ่์ุภูาพิ่ขึ้้ �นในไมชุ้่า 

"ส่�งท่ี่�สำาคญัค่อการปรับัปรุงเที่คน่ค
อย่า่งต้อ่เน่�อง แลี่ะค้นหาให้เจำาะลี่ก้
แลี่ะไกลี่ออกไปเร่�อย่ ๆ" นาย่ท่ี่นเกย์่
กลี่า่ว "ม่โอกาสเสมอท่ี่�การสงัเกต้การณ์ี
ครั �งต้อ่ไปจำะม่ส่�งท่ี่�นา่สนใจำปรากฏออก
มา แม้วา่คณุีไมไ่ด้คาดหวงัวา่จำะพิ่บัส่�ง
ใดเลี่ย่ก็ต้าม ว่ที่ย่าศาสต้ร์เป็นส่�งท่ี่�นา่
ประหลี่าดใจำ ดงันั �น ส่�งท่ี่�สำาคญัก็ค่อ
การค้นหาต้อ่ไป"  รอย่เต้อร์

ศูนูย์เพื่�อการวิิจัย์ดาราศูาสตร์วิิทย์รุะหวิา่งประเทศู/มหาวิทย์าลัย์เคอร์ตนิ
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