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เร่ื่�องเด่่น
IPDF

8 ความม่่งม่�น ความร่ื่วมม่อ 
 และการื่ให้้ความช่่วยเห้ล่อ
  ผู้้�นำำ�กล�โหมสหรััฐฯ แบัง่ปัันำบัที่บั�ที่ที่�งที่ห�รั
 ในำยุทุี่ธศ�สตร์ัอิินำโดแปัซิฟิิิกขอิงปัรัะเที่ศ

14 แนวทางแบบองค์รื่วม
  “ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รั” 
 กญุแจส้ส่นัำตภิ�พในำภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก

18 ความจริื่งท่�ไม่ทรื่าบ
  ก�รัไมส่�ม�รัถตรัวจสอิบัคำ�กล�่วอิ��งขอิงเก�หล่
 เหนืำอิได�ที่ำ�ให�เกิดคำ�ถ�มเก่�ยุวกบััสถ�นำะขอิง 
 ปัรัะ ชุ�ชุนำ ข่ปันำ�วธุ และผู้้�นำำ�ขอิงเก�หล่เหนืำอิ

24 เขตแด่นอ่นตรื่าย
  กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ 
 ปัรัับัตวัให�เข��กบััสมรัภมิ้ท่ี่�ซิบััซิ�อินำม�กข้ �นำ

28 ความท้าทายเช่งิย่ทธศาสตร์ื่
  ผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ: 
 ค้แ่ขง่ท่ี่�ม่คว�มส�ม�รัถด��นำนิำวเคล่ยุร์ัคือิต�นำ
 เหตขุอิงภยัุคกุค�มท่ี่�ซิบััซิ�อินำ

32 การื่แก้ป่ัญห้าความท้าทายจำานวนมาก
  พนัำธมิตรัที่�งที่ห�รั พลเรืัอินำ และวิที่ยุ�ศ�สตร์ัที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำ

ที่ั�วอิินำโดแปัซิฟิิิกเพื�อิตอิบัโต�ภยัุคกุค�มจ�กโดรันำท่ี่�เพิ�มข้ �นำ

38  การื่พิมิพ์ิ
  กอิงที่พัลงที่นุำในำก�รัพิมพ์ 3 มิตเิพื�อิปัรัับัปัรุังปัรัะสทิี่ธิภ�พและ

คว�มพรั�อิมขอิงกอิงกำ�ลงั

42 ความไม่ลด่ละของจน่
  สง่ผู้ลให�อิินำเด่ยุหว�ดผู้ว�ด�วยุกฎหม�ยุท่ี่�ก��วรั� �ว

48 การื่ต่อส้้เพิ่�อเสร่ื่ภาพิทางด่จิทิล่
  ก�รัแขง่ขนัำเพื�อิครัอิบังำ�รัะบับันิำเวศที่�งเที่คโนำ 

โลยุ่ส�รัสนำเที่ศกำ�ลงัหนำนุำนำำ�ก�รัตอ่ิส้�รัะหว�่ง 
ก�รัปักครัอิงแบับัปัรัะชุ�ธิปัไตยุและเผู้ดจ็ก�รั

24



สารื่บญ่ห้ล่ก
4 นานาทศ่นะ 

5 ผ้้เข่ยนบทความ

6 มองภม้ภิาค
 ข�่วส�รัจ�กอิินำโดแปัซิฟิิิก

64 นว่ตกรื่รื่ม
  นำกัวิจยัุชุ�วเก�หล่ใต�คดิค�นำ “ผิู้วหนำงั” เท่ี่ยุมคล��ยุกิ �งก่�ค�

เมเล่ยุนำ; นำกัวิจยัุไที่ยุพฒันำ�หุน่ำยุนำต์เพื�อิดง้ปัริัม�ณวคัซ่ินำม�
ใชุ�ได�ม�กข้ �นำ; และผู้้�ปัรัะกอิบัก�รัชุ�วนิำวซ่ิแลนำด์พ�บัริัษััที่ด��นำ
อิวก�ศขอิงตนำก��วเข��ส้ต่ล�ดหลกัที่รััพย์ุ

66 ปัรื่ะเทอ่งป่ัญญา
 นำกัวิจยัุสรั� �งแผู้นำท่ี่�แสดงรั�ยุละเอ่ิยุดปัะก�รัังโลกเป็ันำครัั �งแรัก
  
67  ภาพิส่งท้าย

เร่ื่�องจากปัก:
ที่ห�รัอิินำเด่ยุและสหรััฐฯ 
ดำ�เนิำนำก�รัฝ้ึกในำรัะหว�่งก�รั
ฝ้ึกซิ�อิม ยุทุี่ธ อิภิอิ�ส 21 ท่ี่�
ฐ�นำฝ้ึกร่ัวมเอิลเมนำดอิร์ัฟิ- 
ริัชุ�ร์ัดสนัำในำรััฐอิะแลสก� 
เมื�อิเดือินำตลุ�คม พ.ศ. 2564 
ขณะท่ี่� เอิเอิชุ-64ด่ อิ�ปั�เชุ ่
ขอิงกอิงที่พัสหรััฐฯ ให�ก�รั
สนำบััสนำนุำที่�งอิ�ก�ศ
อิเลฮ�นำโดรั เปันำ�/กอิงที่พัอิ�ก�ศสหรััฐฯ

6

54 สงครื่ามสายเคเบลิใต้ท้องทะเล
  ก�รัแขง่ขนัำเพื�อิควบัคมุเครืัอิข�่ยุเรืัอิดำ�นำำ �� นำำ�คว�ม
 เส่�ยุงด��นำคว�มปัลอิดภยัุรัะยุะยุ�วม�ส้เ่หนืำอิผิู้วนำำ ��

60 การื่ต่อต้านภย่ค่กคามด้่านความม่�นคง
 ทางไซเบอร์ื่ท่�เก่�ยวข้องก่บส่ขภาพิ
  สิ�งท่ี่�โลกเสมือินำจริังส�ม�รัถเร่ัยุนำร้ั� ได�จ�กส�ธ�รัณสขุ

ประเทืืองปัญญา
IPDF
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ผ้้บญ่ช่าการื่ กองบญ่ช่าการื่
สห้ร่ื่ฐฯ ภาคพิ่ �นอนิโด่แปัซฟิิิก

พลเรืัอิเอิก จอิห์นำ ซ่ิ. อิ�ควลิโินำ
ผู้้�บัญัชุ�ก�รั

กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ
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นิตยสารื่อนิโด่แปัซกิ ด่เ่ฟินส์ ฟิอร่ื่ม เป็ันำนิำตยุส�รั
ที่�งก�รัที่ห�รัรั�ยุไตรัม�สท่ี่�จดัที่ำ�ข้ �นำโดยุผู้้�บัญัชุ�ก�รั
กอิงบัญัชุ�ก�รัสหรััฐฯ ปัรัะจำ�ภ�คพื �นำอิินำโดแปัซิฟิิิก เพื�อิ
เป็ันำพื �นำท่ี่�แสดง คว�มคดิเหน็ำในำรัะดบัันำ�นำ�ชุ�ติสำ�หรัับั 
บัคุล�กรัที่�งก�รัที่ห�รัขอิงภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก คว�ม คิด
เหน็ำท่ี่�แสดงอิอิกในำนิำตยุส�รัน่ำ �มิได�แสดงถง้ หรืัอิเก่�ยุวข�อิง
กบัันำโยุบั�ยุหรืัอิมมุมอิงขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัหรืัอิหนำว่ยุง�นำ
อืิ�นำ ๆ ขอิงรััฐบั�ลสหรััฐฯ แตอ่ิยุ�่งใด บัที่คว�มที่ั �งหมด
เข่ยุนำข้ �นำ โดยุคณะผู้้�จดัที่ำ�นิำตยุส�รั อิินำโดแปัซิฟิิิก ด่เฟินำส์ 
ฟิอิรััม รัวมถง้บัคุคลอืิ�นำดงัท่ี่�แจ�งชืุ�อิไว�ใต�หวัเรืั�อิง รััฐมนำตร่ั
ว�่ก�รักรัะที่รัวงกล�โหมได�กำ�หนำดให�ต่พิมพ์นิำตยุส�รัน่ำ �เพื�อิ
กิจก�รัขอิงรััฐต�มคว�มปัรัะสงค์ขอิงกรัะที่รัวงกล�โหม ขอิแสดงคว�มนำบััถือิ

เจ้้าหน้้าที่่� ฟอรััม

เร่ัยุนำที่�่นำผู้้�อิ�่นำท่ี่�เค�รัพ

ยิุ
นำด่ต�อินำรัับัส้นิ่ำตยุส�รัอิินำโดแปัซิฟิิิก ด่เฟินำส์ ฟิอิรััม ฉบับััว�่ด�วยุพรัมแดนำด��นำกล�โหม 

พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำที่ั�วที่ั �งภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกต�่งลงที่นุำในำแนำวปั� อิงกนัำเพื�อิยุกรัะดบัั

คว�มมั�นำคง คว�มร่ัวมมือิครัั �งใหมแ่ละท่ี่�ม่อิยุ้เ่ดิม ซิ้�งอิยุ้ร่ัะหว�่งก�รัดำ�เนิำนำก�รั เป็ันำ

คว�มร่ัวมมือิด��นำนำวตักรัรัมที่�งเที่คโนำโลยุ่ ก�รัปัรัะส�นำง�นำท่ี่�ด่ข้ �นำ อ่ิกที่ั �งคว�มร่ัวมมือิเพื�อิให�

ได�ม�ซิ้�งข�อิได�เปัร่ัยุบัเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัในำก�รัใชุ�ปัรัะโยุชุน์ำจ�กที่กุอิงค์ปัรัะกอิบัขอิงอิำ�นำ�จรัะดบัั

ชุ�ติ

ฉบับััน่ำ �เนำ�นำยุำ ��ให�เหน็ำถง้คว�มร่ัวมมือิและสำ�รัวจก�รัแขง่ขนัำในำด��นำกล�โหมและคว�ม

มั�นำคง ตลอิดจนำวิวฒันำ�ก�รัขอิงบัที่บั�ที่ด��นำเที่คโนำโลยุ่ในำสมรัภมิ้แหง่น่ำ �

นิำตยุส�รัฉบับััน่ำ �จะเริั�มด�วยุส�รัจ�กนำ�ยุลอิยุด์ อิอิสตินำ รััฐมนำตร่ัว�่ก�รักรัะที่รัวงกล�โหม

สหรััฐอิเมริัก� เรืั�อิงคว�มมุง่มั�นำขอิงสหรััฐฯ ท่ี่�ม่ตอ่ิภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกและคว�มสำ�คญัขอิง

ก�รัเป็ันำหุ�นำสว่นำ นำ�ยุอิอิสตินำเนำ�นำยุำ ��ว�่เรั�จะแข็งแกร่ังยิุ�งข้ �นำ และแนำน่ำแฟิ� นำยิุ�งข้ �นำ ห�กเรั�

ที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำ คว�มร่ัวมมือิเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัรัะหว�่งปัรัะเที่ศท่ี่�ม่แนำวคิดเด่ยุวกนัำถือิเป็ันำสิ�ง

สำ�คญัในำก�รัจดัก�รักบััภยัุคกุค�มด��นำนิำวเคล่ยุร์ัจ�กเก�หลเ่หนืำอิ คว�มไมส่งบัในำเม่ยุนำม�ร์ั 

ก�รัขม่ข้จ่�กมห�อิำ�นำ�จเผู้ดจ็ก�รั ก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงสภ�พภมิ้อิ�ก�ศ และก�รัรัะบั�ดใหญ่ขอิง

โควิด-19 ที่ั �งในำรัะยุะสั �นำและรัะยุะยุ�ว 

บัที่คว�มหนำ้�งโดยุเจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม กล�่วถง้ก�รัสนำที่นำ�เก่�ยุวกบััก�รัเป็ันำหุ�นำสว่นำโดยุเนำ�นำ

ยุำ ��เรืั�อิงก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รั ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รัคือิก�รัใชุ�อิำ�นำ�จรัะดบััชุ�ติ

ที่กุร้ัปัแบับัในำที่กุขอิบัเขตโดยุปัรัะส�นำง�นำกบัักอิงกำ�ลงัร่ัวม ตลอิดจนำปัรัะส�นำกบััพนัำธมิตรั

และหุ�นำสว่นำขอิงเรั�เพื�อิยุบััยุั �งคว�มขดัแยุ�ง นำอิกจ�กน่ำ � เรั�ยุงัต�อิงปัรัับัใชุ�แนำวคิดดงักล�่วในำก�รั

ฝ้ึกอิบัรัมและก�รัแบัง่ปัันำเที่คโนำโลยุ่แบับัพหชุุ�ต ิเพื�อิปัรัับัปัรุังก�รัสื�อิส�รัและสง่เสริัมคว�ม

เข��ใจท่ี่�ด่ข้ �นำเก่�ยุวกบััข่ดคว�มส�ม�รัถขอิงยุทุี่โธปักรัณ์และรัะบับัต�่ง ๆ 

พล.รั.อิ. ชุ�ร์ัลส์ "ชุ�ส์" เอิ ริัชุ�ร์ัด ผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงบัญัชุ�ก�รัด��นำยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ แบัง่

ปัันำคว�มคดิเหน็ำเก่�ยุวกบััก�รัปั� อิงปัรั�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั ศกัยุภ�พขอิงจ่นำและรััสเซ่ิยุในำก�รัยุก

รัะดบััคว�มขดัแยุ�งได�ก่อิให�เกิดสภ�พแวดล�อิมขอิงก�รัแขง่ขนัำด��นำอิำ�นำ�จท่ี่�ไมเ่คยุพบัในำชุว่ง

หล�ยุที่ศวรัรัษัท่ี่�ผู้�่นำม� ขณะท่ี่�ภยัุคกุค�มม่พฒันำ�ก�รัข้ �นำ แตห่ลกัก�รัพื �นำฐ�นำขอิงก�รัปั� อิง

ปัรั�มยุงัคงไมม่่ก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงใด ๆ พนัำธกิจขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ ในำก�รั

ยุบััยุั �งก�รัโจมต่เชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัและก�รัสง่กำ�ลงัพลครัอิบัคลมุไปัถง้ภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก ซิ้�ง

แสดงให�เหน็ำถง้คว�มมุง่มั�นำขอิงเรั�ตอ่ิเสถ่ยุรัภ�พและสนัำตภิ�พในำภมิ้ภ�คแหง่น่ำ �

ก�รัแผู้ข่ยุ�ยุขอิงโดรันำถือิเป็ันำภยัุคกุค�มตอ่ิสนัำตภิ�พท่ี่�กำ�ลงัเกิดข้ �นำ เนืำ�อิงจ�กศตัร้ัใชุ�

อิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััเพื�อิสอิดแนำมปัฏิิบัติัก�รัที่�งที่ห�รัและก่อิเหตโุจมต่ม�กข้ �นำอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง 

ก�รัตอ่ิต��นำเที่คโนำโลยุ่โดรันำ รัวมไปัถง้ก�รัสำ�รัวจวิธ่ท่ี่�ด่ท่ี่�สดุในำก�รัควบัคมุข่ดคว�มส�ม�รัถ

ขอิงโดรันำ เป็ันำสว่นำท่ี่�เพิ�มข้ �นำขอิงก�รัว�งแผู้นำปัรัับัปัรุังคว�มที่นัำสมยัุที่�งก�รัที่ห�รั บัที่คว�ม

หนำ้�งขอิง ฟิอิรััม ดำ�เนิำนำก�รัตรัวจสอิบัพลวตัขอิงเที่คโนำโลยุ่โดรันำท่ี่�อิ�จเป็ันำได�ที่ั �งที่รััพย์ุสนิำหรืัอิ

ปัฏิิปัักษ์ั

ในำที่กุขอิบัเขต ก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่ม่ที่ั �งปัรัะโยุชุน์ำและคว�มเส่�ยุง คว�มไมม่ั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ั

และอิินำเที่อิร์ัเน็ำตท่ี่�ไรั� ก�รัควบัคมุก่อิให�เกิดคว�มที่��ที่�ยุในำก�รับังัคบััใชุ�กฎหม�ยุและก�รัปัรั�บั

ปัรั�มผู้้�ไมห่วงัด่ ดรั. เซิบั�สเต่ยุนำ เคว�น่ำ และ ดรั. ด่อิอินำ แคนำยุอินำ จ�กศน้ำย์ุเอิเชุ่ยุแปัซิฟิิิก แด

เน่ำยุล เค. อิิโนำะอิเุอิะ เพื�อิก�รัศก้ษั�ด��นำคว�มมั�นำคง ห�รืัอิเก่�ยุวกบััอิปุัสรัรัคเหล�่น่ำ �ในำก�รัตอ่ิส้�

กบััภยัุคกุค�มด��นำคว�มปัลอิดภยัุที่�งไซิเบัอิร์ัท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััสขุภ�พ 

เรั�หวงัว�่บัที่คว�มเหล�่น่ำ �จะเอืิ �อิให�เกิดก�รัสนำที่นำ�รัะดบััภมิ้ภ�คในำปัรัะเดน็ำท่ี่�ม่คว�ม

กดดนัำ เรั�ยิุนำด่รัับัฟัิงคว�มคิดเหน็ำขอิงที่�่นำ กรุัณ�ตดิตอ่ิเรั�ท่ี่� ipdf@ipdefenseforum.com 

เพื�อิแบัง่ปัันำคว�มคดิเห็นำ

พลโที่ สต่เฟินำ ด่. สเกลนำก�
นำ�วิกโยุธินำสหรััฐฯ
กอิงที่พับักสหรััฐฯ

พลเรืัอิตร่ั จอิห์นำ เอิฟิ.จ่. เวด
เจ��กรัมยุทุี่ธก�รั

กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐอิเมริัก�
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ผู้้� เขีียนบัทืความ
IPDF

ร่ัวมอภิปิรัาย
เรื่าต้องการื่ 
ร่ื่บฟ่ิงความคดิ่เห้น็
ของท่าน
อิินำโดแปัซิฟิิิก ด่เฟินำส์ ฟิอิรััม เป็ันนิตยสารื่ท่�จด่่ทำา

ขึ �นสำาห้ร่ื่บเจ้าห้น้าท่�ทางการื่ทห้ารื่และบ่คลากรื่

ด้่านความม่�นคงในภม้ภิาคอนิโด่แปัซฟิิิก ซึ�งจด่่

ทำาขึ �นโด่ยกองบญ่ช่าการื่สห้ร่ื่ฐฯ ปัรื่ะจำาภาคพิ่ �น

อนิโด่แปัซฟิิิก โด่ยเป็ันนิตยสารื่รื่ายไตรื่มาสท่�

ให้้เน่ �อห้าเช่งิลึกท่�ม่ค่ณภาพิในห้ว่ข้อต่าง ๆ ซึ�ง

ม่ผลต่อการื่ร่ื่กษาความม่�นคงในภม้ภิาค ไม่ว่า

จะเป็ันเร่ื่�องการื่ต่อต้านการื่ก่อการื่ร้ื่าย ความ

ร่ื่วมม่อรื่ะห้ว่างปัรื่ะเทศ และภย่พิบิต่ทิาง

ธรื่รื่มช่าต ิ

อิินำโดแปัซิฟิิิก ด่เฟินำส์ ฟิอิรััม นำำ�เสนำอิเนืำ �อิห�ท่ี่�

ครัอิบัคลมุที่�งอิอินำไลน์ำ โดยุม่บัที่คว�มใหม ่ๆ โพสต์

ที่กุวนัำ ตดิต�มได�ท่ี่�

www.ipdefenseforum.com
ผู้้� เข��เยุ่�ยุมชุมส�ม�รัถ:

n เข้าไปัอ่านเน่ �อห้าพิเิศษทางออนไลน์

n ตดิ่ตามเน่ �อห้าฉบบ่ย้อนห้ล่ง

n ส่งคำาตชิ่มและข้อเสนอแนะ

n ขอสม่ครื่เป็ันสมาช่กิฟิร่ื่

n ศกึษาข้อม้ลเก่�ยวก่บการื่ส่งบทความ

พบักบััเรั�ได�ที่�งเฟิซิบัุ�ก ที่วิตเตอิร์ั อิินำสต�แกรัม 
และวอิตส์แอิปัป์ั: @IPDEFENSEFORUM
ดป้ักหลงั

ค้นห้าคำาว่า "FORUMNEWS" 
ในร้ื่านค้าไอทน้ส์ห้ร่ื่อ 
ก้เกลิเพิลย์เพิ่�อด่าวน์โห้ลด่ 
แอปัฯ ได้่ฟิร่ื่

ดาวน์โ์หลด
แอปฯ ของเรา!

พิล.รื่.อ. ช่าร์ื่ลส์ "ช่าส์" เอ ริื่ช่าร์ื่ด่ 
ดำ�รังตำ�แหนำง่ผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงบัญัชุ�ก�รัด��นำยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ และม่หนำ��ท่ี่�สั�ง

ก�รัและควบัคมุกอิงกำ�ลงัที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ัขอิงสหรััฐฯ ที่ั�วโลก พล.รั.อิ. ริัชุ�ร์ัด ได�

รัับัปัริัญญ�ตร่ัเก่ยุรัตินิำยุมจ�กมห�วิที่ยุ�ลยัุแอิละแบัม�ในำ พ.ศ. 2525 ก่อินำสำ�เร็ัจ

ก�รัศก้ษั�รัะดบััปัริัญญ�โที่เก่ยุรัตินิำยุมจ�กมห�วิที่ยุ�ลยัุค�ที่อิลกิแหง่อิเมริัก�และ

วิที่ยุ�ลยัุยุทุี่ธนำ�ว่สหรััฐฯ เมื�อิไมน่ำ�นำม�น่ำ � เข�ดำ�รังตำ�แหนำง่เป็ันำผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิง

กำ�ลงัเรืัอิดำ�นำำ ��ในำเมือิงนำอิร์ัฟิอิล์ก รััฐเวอิร์ัจิเน่ำยุ ตำ�แหนำง่นำ�ยุพลอืิ�นำ ๆ ท่ี่�ได� รัับัมอิบัหม�ยุ ได�แก่ รัอิง

ผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ ผู้้�อิำ�นำวยุก�รัก�รัฝ่ึ�ยุสงครั�มใต�นำำ �� สงักดักรัะที่รัวง

กล�โหมสหรััฐฯ รัอิงผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงบัญัชุ�ก�รักอิงกำ�ลงัก�รัที่ำ�ง�นำร่ัวมสำ�หรัับัก�รัโจมต่ที่ั�วโลก 

สงักดักอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ และผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงเรืัอิดำ�นำำ ��ท่ี่� 10 ในำคิงส์เบัย์ุรััฐจอิร์ัเจ่ยุ  

อิ�่นำเนืำ �อิห�ได�ท่ี่�หนำ�� 28

พิล. จ. เด่วนิ อาร์ื่. เปัปัเปัอร์ื่ 
ดำ�รังตำ�แหนำง่รัอิงผู้้�อิำ�นำวยุก�รัฝ่ึ�ยุยุทุี่ธศ�สตร์ั แผู้นำง�นำ และก�รักำ�หนำดนำโยุบั�ยุ 

แหง่กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ พล.จ. เปัปัเปัอิร์ั ม่หนำ��ท่ี่�รัับัผิู้ดชุอิบัด��นำก�รั

พฒันำ�ยุทุี่ธศ�สตร์ัที่�งที่ห�รั อิอิกค้มื่อิแนำวที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ั ว�งแผู้นำก�รัปัฏิิบัติัก�รั

ที่�งที่ห�รัและปัฏิิบัตักิ�รัฉกุเฉินำ ตลอิดจนำกำ�หนำดนำโยุบั�ยุเพื�อิสนำบััสนำนุำคว�มรัับัผิู้ด

ชุอิบัขอิงผู้้�บัญัชุ�ก�รัที่ห�รัต�มท่ี่�รัะบัไุว�ในำแผู้นำบัญัชุ�ก�รัร่ัวม พล.จ. เปัปัเปัอิร์ั เข��

รัับัก�รัเกณฑ์์ที่ห�รัในำกอิงที่พัอิ�ก�ศสหรััฐฯ เมื�อิ พ.ศ. 2532 และได� รัับัเลือิกจ�กโรังเร่ัยุนำนำ�ยุที่ห�รั

อิ�ก�ศให�เป็ันำกรัรัม�ธิก�รัในำ พ.ศ. 2539 โดยุสำ�เร็ัจก�รัศก้ษั�จ�กสถ�บันัำฝ้ึกอิ�วธุตอ่ิส้�ขอิงกอิง

ที่พัอิ�ก�ศสหรััฐฯ และเป็ันำผู้้�บัญัชุ�ก�รัในำรัะดบััฝึง้บันิำ กอิงบันิำ กอิงที่พัอิ�ก�ศ และกอิงกำ�ลงัรัักษั�

ก�รัณ์อิวก�ศ ก่อินำดำ�รังตำ�แหนำง่ปััจจบุันัำ เข�เคยุเป็ันำผู้้�บัญัชุ�ก�รัขอิงหนำว่ยุบัญัชุ�ก�รักอิงกำ�ลงั

รัักษั�ก�รัณ์ท่ี่�ฐ�นำที่พัอิ�ก�ศบัคัล่ย์ุ รััฐโคโลรั�โด  อิ�่นำเนืำ �อิห�ได�ท่ี่�หนำ�� 24

นายสาโรื่ช่ บานา 
เป็ันำบัรัรัณ�ธิก�รับัริัห�รัขอิงนิำตยุส�รับัสิซิเินำสอิินำเด่ยุ ท่ี่�เมือิงมมุไบั และเป็ันำ

บัรัรัณ�ธิก�รัปัรัะจำ�ภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกขอิงนิำตยุส�รักอิงที่พัเรืัอิขอิงเยุอิรัมน่ำ รัวม

ที่ั �งเป็ันำผู้้�สื�อิข�่วอิินำเด่ยุขอิงนิำตยุส�รัคว�มปัลอิดภยัุที่�งไซิเบัอิร์ั เอิเชุ่ยุ แปัซิฟิิิก ซ่ิ

เค่ยุวริัต่ ในำซิดิน่ำย์ุ โดยุผู้ลง�นำขอิงเข�มุง่เนำ�นำไปัท่ี่�ด��นำกล�โหมและคว�มมั�นำคง คว�ม

ปัลอิดภยัุที่�งไซิเบัอิร์ั กิจก�รัรัะหว�่งปัรัะเที่ศ นำโยุบั�ยุและกลยุทุี่ธ์ พื �นำท่ี่� กำ�ลงัง�นำ

และพลงัง�นำ สิ�งแวดล�อิมและก�รัอินำรัุักษ์ั นำ�ยุบั�นำ�เข��รัับัก�รัศก้ษั�ในำอิินำเด่ยุ สวิตเซิอิร์ัแลนำด์ 

และเยุอิรัมน่ำ และยุงัดำ�รังตำ�แหนำง่คณะกรัรัมก�รัขอิงศน้ำย์ุอ่ิสต์เวสต์ ซิ้�งเป็ันำศน้ำย์ุวิจยัุในำฮ�ว�ยุ อ่ิก

ด�วยุ  อิ�่นำเนืำ �อิห�ได�ท่ี่�หนำ�� 42

ด่รื่. ด่อ่อน แคนยอน  
ศ�สตรั�จ�รัย์ุจ�กศน้ำย์ุเอิเชุ่ยุแปัซิฟิิิกแดเน่ำยุล เค.อิิโนำะอิเุอิะ เพื�อิก�รัศก้ษั�ด��นำ

คว�มมั�นำคง  มุง่เนำ�นำไปัท่ี่�ก�รัจดัก�รัวิกฤต  คว�มปัลอิดภยัุที่�งชุ่วภ�พ ภมิ้ภ�คหม้่

เก�ะแปัซิฟิิิก และก�รักรัะที่ำ�อินัำสุม่เส่�ยุง โดยุผู้ลง�นำวิจยัุข��มส�ข�ขอิงเข�มุง่เนำ�นำ

ด��นำก�รัที่ำ�คว�มเข��ใจ ก�รัจดัก�รั ก�รัควบัคมุ ตลอิดจนำก�รัปั� อิงกนัำภยัุคกุค�มด��นำ

คว�มปัลอิดภยัุท่ี่�ซิบััซิ�อินำและไมห่ยุดุนิำ�งด�วยุแนำวที่�งท่ี่�เป็ันำนำวตักรัรัม เข�ม่ผู้ลง�นำต่

พิมพ์ม�กกว�่ 240 รั�ยุก�รัในำชุว่ง 29 ป่ัท่ี่�ผู้�่นำม�ในำมห�วิที่ยุ�ลยัุและสถ�บันัำต�่ง ๆ 

ขอิงอิอิสเตรัเล่ยุและสหรััฐอิเมริัก� รัวมถง้ศน้ำย์ุเอิเชุ่ยุแปัซิฟิิิก แดเน่ำยุล เค. อิิโนำะอิเุอิะ 

เพื�อิก�รัศก้ษั�ด��นำคว�มมั�นำคง

ด่รื่. เซบาสเตย่น "แบสส์" เควาน่ 
ศ�สตรั�จ�รัย์ุจ�กศน้ำย์ุเอิเชุ่ยุแปัซิฟิิิก แดเน่ำยุล เค. อิิโนำะอิเุอิะ เพื�อิก�รัศก้ษั�ด��นำ

คว�มมั�นำคง เป็ันำผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญเรืั�อิงคว�มมั�นำคงด��นำสขุภ�พ ก�รัที่ต้ด��นำสขุภ�พ นำโยุบั�ยุต�่งปัรัะเที่ศ

ด��นำสขุภ�พ คว�มสมัพนัำธ์รัะหว�่งปัรัะเที่ศ ก�รัรัะบั�ด โรัครัะบั�ดใหญ่ ตลอิดจนำส�ธ�รัณสขุ

รัะดบััโลก ภ�ยุใต�ขอิบัเขตคว�มเชุ่�ยุวชุ�ญเหล�่น่ำ � ดรั. เคว�น่ำ ม่ปัรัะสบัก�รัณ์ในำด��นำก�รัติดต�ม

และปัรัะเมินำผู้ลก�รัวิเครั�ะห์คว�มคุ�มที่นุำ ก�รัที่ต้ คว�มมั�นำคงแหง่ชุ�ตแิละรัะหว�่งปัรัะเที่ศ ก�รั

แก�ปััญห�คว�มขดัแยุ�ง และก�รัใชุ�โครังก�รัด��นำส�ธ�รัณสขุและก�รัควบัคมุโรัครัะบั�ดเพื�อิปั� อิงกนัำ

หรืัอิแก�ไขข�อิขดัแยุ�งรัะหว�่งปัรัะเที่ศ นำอิกจ�กน่ำ � เข�ยุงัม่ปัรัะสบัก�รัณ์ก�รัที่ำ�ง�นำภ�คสนำ�มจ�ก

กว�่ 100 ภ�รักิจในำภมิ้ภ�คตะวนัำอิอิกกล�งและแอิฟิริัก�เหนืำอิ หม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิก และแอิฟิริัก�ใต� 

สะฮ�รั�  อิ�่นำเนืำ �อิห�ได�ท่ี่�หนำ�� 60
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เกาห้ล่ใต้

การลงนามในข้้อตกลง 
การถ่่ายโอนทางกลาโหม 
เพื่่�อยกระดัับความร่วมม่อ

จุุดประกาย 
เส้้น์ทางใหม่่
ด้วยเทคโน์โลยี
เรอืดำาน์ำ�า

ขณะน่ำ � ญ่�ปัุ่ นำส�ม�รัถสง่มอิบัยุทุี่โธปักรัณ์และเที่คโนำโลยุ่ด��นำกล�โหมให�

แก่เว่ยุดนำ�มภ�ยุใต�ข�อิตกลงท่ี่�ร่ัวมลงนำ�มเมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 

เนืำ�อิงจ�กที่ั �งสอิงปัรัะเที่ศยุกรัะดบััคว�มร่ัวมมือิที่�งที่ห�รัขอิงตนำที่�่มกล�ง

คว�มกงัวลเรืั�อิงอิิที่ธิพลที่�งที่ห�รัท่ี่�เพิ�มข้ �นำขอิงจ่นำ

นำ�ยุโนำบัโุอิะ คิชิุ รััฐมนำตร่ัว�่ก�รักรัะที่รัวงกล�โหมญ่�ปัุ่ นำ (ภ�พ) กล�่วว�่ 

ข�อิตกลงดงักล�่วจะชุว่ยุยุกรัะดบััคว�มสมัพนัำธ์ด��นำกล�โหม "ไปัส้ร่ัะดบััใหม"่ 

โดยุญ่�ปัุ่ นำและเว่ยุดนำ�มว�งแผู้นำท่ี่�จะกรัะชุบััคว�มสมัพนัำธ์ด��นำกล�โหมให�

แนำน่ำแฟิ� นำยิุ�งข้ �นำผู้�่นำก�รัฝ้ึกซิ�อิมร่ัวมแบับัพหภุ�ค่และวิธ่ก�รัอืิ�นำ ๆ 

กรัะที่รัวงกล�โหมขอิงญ่�ปัุ่ นำรัะบัใุนำแถลงก�รัณ์ว�่ นำ�ยุคิชิุและพล.อิ. ฟิ�นำ 

ว�นำ เก่ยุง รััฐมนำตร่ัว�่ก�รักรัะที่รัวงกล�โหมเว่ยุดนำ�ม เหน็ำพ�อิงต�อิงกนัำถง้

คว�มสำ�คญัขอิงก�รัรัักษั�เสร่ัภ�พในำก�รัเดินำเรืัอิและก�รับันิำเหนืำอินำ�่นำนำำ ��ในำ

ภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก ตลอิดจนำคว�มร่ัวมมือิด��นำกล�โหมต�่ง ๆ อิ�ทิี่ คว�ม

ปัลอิดภยัุที่�งไซิเบัอิร์ั

รััฐบั�ลญ่�ปัุ่ นำปัรัะที่�วงเป็ันำปัรัะจำ�ถง้ก�รัปัรั�กฏิตวัขอิงกอิงกำ�ลงัรัักษั�

ชุ�ยุฝัึ�งจ่นำใกล�หม้เ่ก�ะเซิง็กะกทุ่ี่�อิยุ้ภ่�ยุใต�ก�รัควบัคมุขอิงญ่�ปัุ่ นำ ซิ้�งจ่นำยุงัอิ��ง

สทิี่ธิ�และเร่ัยุกหม้เ่ก�ะน่ำ �ว�่หม้เ่ก�ะเต่ยุวหยุ ้เจ��หนำ��ท่ี่�ญ่�ปัุ่ นำกล�่วว�่เรืัอิขอิงจ่นำ

รุักลำ ��นำ�่นำนำำ ��รัอิบัเก�ะญ่�ปัุ่ นำเป็ันำปัรัะจำ� ซิ้�งบั�งครัั �งก็คกุค�มเรืัอิปัรัะมงด�วยุ

ในำรัะหว�่งก�รัพด้คยุุกบััพล.อิ. เก่ยุง นำ�ยุคิชิุได�แสดงถง้ก�รัคดัค��นำอิยุ�่ง

รุันำแรังขอิงญ่�ปัุ่ นำตอ่ิ "คว�มพยุ�ยุ�มใด ๆ ก็ต�มแตเ่พ่ยุงฝ่ึ�ยุเด่ยุวในำก�รั

เปัล่�ยุนำแปัลงสถ�นำะโดยุก�รับ่ับับังัคบััหรืัอิก�รักรัะที่ำ�ท่ี่�เพิ�มคว�มตง้เคร่ัยุด" ซิ้�ง

หม�ยุถง้ก�รักรัะที่ำ�ท่ี่�ม่คว�มแข็งกรั� �วข้ �นำเรืั�อิยุ ๆ ขอิงจ่นำในำแถบัที่ะเลจ่นำตะวนัำ

อิอิกและที่ะเลจ่นำใต� โดยุไมไ่ด�รัะบัชืุุ�อิปัรัะเที่ศใด

เว่ยุดนำ�มเป็ันำปัรัะเที่ศท่ี่� 11 ท่ี่�ญ่�ปัุ่ นำได�ลงนำ�มในำข�อิตกลงด��นำยุทุี่โธปักรัณ์

และก�รัถ่�ยุโอินำเที่คโนำโลยุ่ ญ่�ปัุ่ นำเดินำหนำ��ขยุ�ยุคว�มร่ัวมมือิที่�งที่ห�รันำอิก

เหนืำอิไปัจ�กพนัำธมิตรัท่ี่�ม่ม�ยุ�วนำ�นำอิยุ�่งสหรััฐฯ และได�ลงนำ�มในำข�อิตกลงท่ี่�

คล��ยุคลง้กนัำกบััอิอิสเตรัเล่ยุ อิินำโดน่ำเซ่ิยุ ฟิิลปิัปิันำส์ และสหรั�ชุอิ�ณ�จกัรั  

ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส

บัรรดานักัวิเิคราะห์์กล่่าวิ
วิา่ การพัฒันัาข่ีปนัาวิธุ
ทิี่�งตัวัิติัดเรือดำานัำ�าแบับั
เดิมขีองเกาห์ล่่ใตัเ้ป็นัการ

เคลื่�อนัไห์วิท่ี่�แห์วิกแนัวิ โดยม่ผล่กระที่บั
ต่ัอเกาห์ล่่เห์นืัอ ควิามเป็นัพันััธมิตัรขีอง
เกาห์ล่่ใตัก้บััสห์รัฐฯ แล่ะแมก้ระที่ั�งแนัวิโนัม้การครอบัครองอาวิธุ
นิัวิเคล่่ยร์ในัเกาห์ล่่ใตั้

ในัเดือนักนััยายนั พั.ศ. 2564 เกาห์ล่่ใตัไ้ดด้ำาเนิันัการที่ดสอบัการ
ยงิข่ีปนัาวิธุทิี่�งตัวัิติัดเรือดำานัำ�าจากเรือดำานัำ�า โดซานั อนััชุางโฮ เคเอส 
เอส-3 ท่ี่�เพัิ�งเปิดตัวัิ โดยแสดงให์เ้ห็์นัถึึงข่ีดควิามสามารถึเฉพัาะ ตัาม
รายงานัจากสำานักัข่ีาวิ ยอนัฮปั ขีองเกาห์ล่่ใตั ้เกาห์ล่่ใตัเ้ป็นัประเที่ศ
เด่ยวิท่ี่�ยงิข่ีปนัาวิธุดงักล่่าวิโดยไม่ติัดตัั�งห์วัิรบันิัวิเคล่่ยร์

รัฐบัาล่เกาห์ล่่ใตัร้ะบุัวิา่ ข่ีปนัาวิธุทิี่�งตัวัิติัดเรือดำานัำ�าแบับัเดิมไดรั้บั
การออกแบับัมาเพัื�อชุ่วิยตัอบัโตัก้ารโจมต่ัใด ๆ ขีองเกาห์ล่่เห์นืัอ นักั
วิเิคราะห์์กล่่าวิวิา่ อาวิธุดงักล่่าวิยงัชุ่วิยตัรวิจสอบัสถึานัการณ์์อื�นั ๆ ให์้
เกาห์ล่่ใตั ้รวิมถึึงการสร้างฐานัผลิ่ตั ห์ากเกาห์ล่่ใตัต้ัดัสินัใจพัฒันัาคล่งั
แสงนิัวิเคล่่ยร์

ข่ีปนัาวิธุทิี่�งตัวัิติัดเรือดำานัำ�าขีองเกาห์ล่่ใตั ้ซึ� งเชืุ�อกนััวิา่เป็นั
ข่ีปนัาวิธุดดัแปล่งจากข่ีปนัาวิธุทิี่�งตัวัิ ฮยอนัมู-2บ่ั ภาคพัื�นัดินัท่ี่�ม่ระยะ
การบิันัประมาณ์ 500 กิโล่เมตัร ม่ขีนัาดเล่ก็กวิา่ข่ีปนัาวิธุทิี่�งตัวัิติัดเรือ
ดำานัำ�าแบับัห์วัิรบันิัวิเคล่่ยร์ท่ี่�พัฒันัาโดยเกาห์ล่่เห์นืัอ

นัายเอชุ.ไอ. ซตััตันัั ผูเ้ชุ่�ยวิชุาญดา้นัเรือดำานัำ�าที่างที่ห์าร กล่่าวิ
วิา่ เที่คโนัโล่ยข่ีองเกาห์ล่่ใตัม่้ควิามล่ำ�าห์นัา้กวิา่ แล่ะเร่ยกการผสานั
กนััระห์วิา่งข่ีปนัาวิธุทิี่�งตัวัิติัดเรือดำานัำ�าแล่ะระบับัขีบััเคลื่�อนัโดยไม่
พัึ�งพัาอากาศแบับัเคลื่�อนัท่ี่�เง่ยบัขีองเรือดำานัำ�าวิา่เป็นั "ตัวัิพัลิ่กเกม" ท่ี่�ม่
ศกัยภาพั "ดว้ิยเห์ตุัน่ั�  เรือดำานัำ�าขีองเกาห์ล่่ใตัจึ้งเป็นัเรือดำานัำ�าติัดอาวิธุ
แล่ะขีบััเคลื่�อนัแบับัเดิมท่ี่�ม่ศกัยภาพัมากท่ี่�สุดในัโล่ก" ตัามการท่ี่�เขีา
เข่ียนัไวิใ้นัรายงานัข่ีาวิกองที่พััเรือ

ข่ีปนัาวิธุทิี่�งตัวัิติัดเรือดำานัำ�าเป็นัห์นึั�งในัข่ีปนัาวิธุแบับัเดิมท่ี่�
เกาห์ล่่ใตัก้ำาล่งัพัฒันัาเพัื�อเสริมสร้างห์ล่กันิัยมในัการตัอบัโตัอ้ยา่ง
ที่รงพัล่งั นัายอนัักิตั ปันัดา นักัวิชิุาการอาวิโุสขีองมูล่นิัธิคาร์เนัก่
เพัื�อสนััติัภาพัระห์วิา่งประเที่ศ กล่่าวิ ห์ล่กันิัยมน่ั� เป็นัแผนัปฏิิบัติััการ
สำาห์รับัการโจมต่ัเพัื�อป้องกนััการจู่โจมขีองเกาห์ล่่เห์นืัอ อ่กที่ั�งสกดักั�นั
ผูน้ัำาเกาห์ล่่เห์นืัอไม่ให์ก่้อควิามขีดัแยง้ครั� งสำาคญั

สห์รัฐฯ ปล่ดอาวิธุนิัวิเคล่่ยร์ในัสนัามรบัออกจากเกาห์ล่่ใตัใ้นั 
พั.ศ. 2534 แต่ัยงัคงปกป้องพันััธมิตัรขีองตันัในัฐานัะ "ร่มนิัวิเคล่่ยร์"  
รอยเตัอร์

ญ่�ป่่ัน เว่ยด่นาม

เกาหลีใีต้้ทดสอบยิงิขีปีนาวุุธ

ใต้้นำ�าจากเรืือดำานำ�าขีนาด 3,000 

ต้นั เป็นครัื�งแรืกในน่านนำ�า

เกาหลีใีต้้ เมื่ื�อวุนัที� 15 กนัยิายิน 

พ.ศ. 2564  ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส

IPDFIPDF
มองภู้มิภูาค

IPDF



อนิเด่ย่

หน่่วยงาน่ต่่อต่้าน่การลัักลัอบน่ำาเข้้า ต่รวจยึดเฮโรอีน่จากอัฟกาน่ิสถาน่มููลค่่ากว่่า 2.7 พัันล้านดอลลาร์์สหร์ัฐ

ออสเตัรเล่่ย สห์ราชุอาณ์าจกัร แล่ะสห์รัฐอเมริกาไดจ้ดัที่ำาควิาม
ร่วิมมือดา้นัควิามมั�นัคงสำาห์รับัภมิูภาคอินัโดแปซิฟิิก ซึ� งรู้จกัในั
นัามออูอคสั โดยจะเก่�ยวิขีอ้งกบััการชุ่วิยเห์ลื่อออสเตัรเล่่ยในัการ
จดัห์าเรือดำานัำ�าพัล่งังานันิัวิเคล่่ยร์ ขีณ์ะท่ี่�อิที่ธิพัล่ขีองสาธารณ์รัฐ

ประชุาชุนัจ่นัในัภมิูภาคน่ั� เพัิ�มสูงขึี�นั บัรรดาเจา้ห์นัา้ท่ี่�อาวิโุสขีองสห์รัฐฯ กล่่าวิ
ในัชุ่วิงกล่างเดือนักนััยายนั พั.ศ. 2564

นัายสกอ็ตัตั ์มอร์ริสนัั นัายกรัฐมนัตัร่ออสเตัรเล่่ย นัายบัอริส จอห์์นัสนัั 
นัายกรัฐมนัตัร่สห์ราชุอาณ์าจกัร แล่ะนัายโจ ไบัเดนั ประธานัาธิบัด่สห์รัฐฯ ได้
ประกาศเรื�องควิามร่วิมมือดงักล่่าวิ โดยสห์รัฐฯ จะเป็นัผูจ้ดัห์าเที่คโนัโล่ยแ่ล่ะ
ข่ีดควิามสามารถึในัส่งกองกำาล่งัเรือดำานัำ�าพัล่งังานันิัวิเคล่่ยร์แก่ออสเตัรเล่่ย คณ์ะ
เจา้ห์นัา้ท่ี่�กล่่าวิ ผูน้ัำาที่ั�งสามเนัน้ัย ำ�าวิา่การเคลื่�อนัไห์วิดงักล่่าวิไม่เก่�ยวิขีอ้งกบััการ

จดัห์าอาวิธุนิัวิเคล่่ยร์ให์แ้ก่ออสเตัรเล่่ยแต่ัอยา่งใด 
คณ์ะเจา้ห์นัา้ท่ี่�กล่่าวิวิา่ เรือดำานัำ�าดงักล่่าวิจะไม่ม่การนัำาไปใชุก้บััอาวิธุ

ปรมาณู์ แต่ัจะชุ่วิยให์ก้องที่พััเรือออสเตัรเล่่ยปฏิิบัติััการไดอ้ยา่งสงบัเง่ยบัมากขึี�นั
ในัระยะเวิล่านัานัขึี�นั ตัล่อดจนัชุ่วิยให์ส้ามารถึดำาเนิันัการป้องปรามที่ั�วิที่ั�งภมิูภาค
อินัโดแปซิฟิิกได ้ผูน้ั ำาจากที่ั�งสามประเที่ศกล่่าวิวิา่ ควิามร่วิมมือน่ั�  ซึ� งจะเก่�ยวิขีอ้ง
กบััควิามร่วิมมือในัดา้นัต่ัาง ๆ เชุ่นั ปัญญาประดิษฐ ์เที่คโนัโล่ยค่วิอนัตัมั แล่ะ
ไซเบัอร์ "ไม่ไดมุ่้งเป้าไปท่ี่�ประเที่ศใดประเที่ศห์นึั�ง"

"ควิามร่วิมมือครั� งน่ั�จะม่ควิามสำาคญัมากขึี�นัเรื�อย ๆ ต่ัอการปกป้องผล่
ประโยชุนัข์ีองเราในัภมิูภาคอินัโดแปซิฟิิก แล่ะขียายออกไปถึึงการปกป้อง
ประชุาชุนัในัประเที่ศขีองเราอ่กดว้ิย" นัายจอห์์นัสนัักล่่าวิในัแถึล่งการณ์์  รอยเตัอร์

บัรัรัด�เจ��หนำ��ท่ี่�อิินำเด่ยุกล�่วว�่ได�ที่ำ�ก�รั
ตรัวจยุด้เฮโรัอ่ินำนำำ ��หนำกัเกือิบั 3 ตนัำ
จ�กอิฟัิก�นิำสถ�นำ ซิ้�งคิดเป็ันำมล้ค�่

กว�่ 2.72 พนัำล��นำดอิลล�ร์ัสหรััฐ (ปัรัะม�ณ 9.1 
หมื�นำล��นำบั�ที่) ในำชุว่งกล�งเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 
2564 ที่�่มกล�งคว�มวุน่ำว�ยุภ�ยุหลงัก�รัยุด้ครัอิง
ปัรัะเที่ศโดยุกลุม่ต�ล่บันัำในำเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 
2564

อิฟัิก�นิำสถ�นำเป็ันำแหลง่จดัห�ฝิึ� นำผิู้ดกฎหม�ยุ
รั�ยุใหญ่ท่ี่�สดุในำโลก แตก่ลุม่ต�ลบ่ันัำกล�่วว�่ม่ก�รั

ว�งแผู้นำท่ี่�จะห��มก�รัค��ยุ�เสพติดโดยุไมใ่ห�รั�ยุ
ละเอ่ิยุดใด ๆ

เจ��หนำ��ท่ี่�อิินำเด่ยุจบัักมุบัคุคล 2 คนำท่ี่�เก่�ยุวข�อิง
กบััก�รัลกัลอิบันำำ�เข�� พรั� อิมที่ั �งรัะบัวุ�่ก�รัสอิบัสวนำ
ยุงัดำ�เนิำนำตอ่ิไปั

สำ�นำกัง�นำข�่วกรัอิงด��นำก�รัจดัเก็บัภ�ษ่ั ซิ้�งเป็ันำ
หนำว่ยุง�นำสำ�คญัขอิงอิินำเด่ยุด��นำก�รัตอ่ิต��นำก�รั
ลกัลอิบันำำ�เข�� ได�ตรัวจยุด้ต้�บัรัรัที่กุสนิำค�� 2 ต้� ท่ี่�ที่�่
เรืัอิมนุำดรั� ในำรััฐคชุุรั�ตที่�งตะวนัำตก หลงัจ�กได� รัับั
ข�อิมล้ข�่วกรัอิงว�่ต้�บัรัรัที่กุสนิำค��เหล�่น่ำ �บัรัรัที่กุยุ�

เสพตดิ เจ��หนำ��ท่ี่�คนำหนำ้�งกล�่ว ต้�บัรัรัที่กุสนิำค��ดงั
กล�่วถก้นำำ�เข��ม�โดยุบัริัษััที่แหง่หนำ้�งในำเมือิงชุ�ยุฝัึ�ง
ที่�งตอินำใต�ขอิงวิชุยัุว�ที่ะ

"ก�รัสอิบัสวนำท่ี่�ดำ�เนิำนำก�รัจนำถง้ปััจจบุันัำเปิัด
เผู้ยุว�่ชุ�วอิฟัิก�นิำสถ�นำดงักล�่วท่ี่�ถก้สอิบัสวนำม่
สว่นำเก่�ยุวข�อิง" เจ��หนำ��ท่ี่�กล�่ว

ตำ�รัวจกล�่วในำแถลงก�รัณ์ว�่ ยุ�เสพตดิดงั
กล�่วมุง่หนำ��ไปัยุงักรุังเดล่ และผู้้� ท่ี่�ถก้จบัักมุที่ั �งสอิง
ได�ขอิใบัอินำญุ�ตนำำ�เข��และสง่อิอิกต�มท่ี่�อิยุ้ใ่นำเมือิง
วิชุยัุว�ที่ะ  รัอิยุเตอิร์ั

ความร่่วมมือด้้านความม่�นคงเพื่ื�อแบ่่งปััน
เทคโนโลยีีเร่ือด้ำนำ�านิวเคลียีร่์

ออสเตรื่เล่ย

เรืือดำำ�น้ำำ��พลังัง�น้ำนิ้ำวเคลัยีร์ืจู่่�โจู่ม

เร็ืว ย่เอสเอส อลิัลันิ้ำอยส์ กลับัม�ยงั

ฐ�น้ำทัพัรื�วมเพร์ิืลัฮ�ร์ืเบอร์ื-ฮิกคมั ใน้ำ

รัืฐฮ�ว�ย หลังัจู่�กก�รืว�งกองกำ�ลังั

ใน้ำเดำอืน้ำกนั้ำย�ยน้ำ พ.ศ. 2564

ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส
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มร้ั� สก้ยิุนำด่ม�กท่ี่�ได�ม�เยืุอินำสิงคโปัร์ัและถือิเป็ันำเก่ยุรัติอิยุ่�ง
ยิุ�งท่ี่�ได�กล�่วสนุำที่รัพจน์ำในำก�รับัรัรัยุ�ยุฟิล้เลอิร์ัตนัำครัั �งท่ี่� 40 

สถ�บันัำเพื�อิก�รัศก้ษั�ยุทุี่ธศ�สตร์ัรัะหว่�งปัรัะเที่ศได�ดำ�เนิำนำง�นำ
ท่ี่�สำ�คญัในำก�รัยุกรัะดบััก�รัเจรัจ�ขอิงเรั�เก่�ยุวกบััอิินำโดแปัซิิฟิิก 
ขณะน่ำ � เรั�กำ�ลงัเผู้ชิุญชุ่วงเวล�ท่ี่�ยุ�กลำ�บั�ก แตเ่รั�กำ�ลงัร่ัวมมือิ
กบััพนัำธมิตรัขอิงเรั�เพื�อิให�ที่กุคนำรัอิดพ�นำจ�กก�รัรัะบั�ดใหญ่อิยุ่�ง
แข็งแกร่ังกว่�ท่ี่�เคยุ

ผู้มม�ท่ี่�น่ำ�เพื�อิเป็ันำตวัแที่นำขอิงรััฐบั�ลชุดุใหมข่อิงสหรััฐฯ แตยุ่งัคง
ยืุนำยุนัำถง้คว�มมุง่มั�นำอิยุ�่งไมล่ดละขอิงสหรััฐฯ เชุน่ำเดิม เหนืำอิสิ�งอืิ�นำใด 
ผู้มต�อิงก�รัพด้คยุุเรืั�อิงคว�มจำ�เป็ันำเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัขอิงคว�มร่ัวมมือิ

ผู้มได�เร่ัยุนำร้ั�บัที่เร่ัยุนำสำ�คญัตลอิดชุว่ง 4 ที่ศวรัรัษัท่ี่�ผู้�่นำม�ในำ
ฐ�นำะที่ห�รั ที่ั �งในำยุ�มสงบัและสงครั�ม กล�่วคือิ ไมม่่ใครัเผู้ชิุญคว�ม
ที่��ที่�ยุได�เพ่ยุงลำ�พงั หรืัอิห�กได�ก็ไมน่ำ�นำนำกั เมื�อิเรั�ร่ัวมมือิกนัำและไม่
แตกแยุก เรั�จะแข็งแกร่ังยิุ�งข้ �นำและที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำได�ยุ�วนำ�นำยิุ�งกว�่ 
สหรััฐอิเมริัก�และภมิ้ภ�คน่ำ �จะม่คว�มมั�นำคงและเจริัญรุ่ังเรืัอิงม�กข้ �นำ 
ห�กเรั�ร่ัวมมือิกบััเหล�่พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำ

เรั�เผู้ชิุญคว�มที่��ที่�ยุม�กม�ยุในำภมิ้ภ�คน่ำ � ซิ้�งจำ�เป็ันำต�อิงม่ก�รั
ดำ�เนิำนำก�รัร่ัวมกนัำกบััมิตรัขอิงเรั� ม่ภยัุคกุค�มข��มชุ�ต ิเชุน่ำ ก�รัแพร่ั
รัะบั�ดใหญ่และภยัุคกุค�มคว�มอิยุ้ร่ัอิดจ�กก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงสภ�พภมิ้
อิ�ก�ศ ก�รับ่ับับังัคบััจ�กมห�อิำ�นำ�จท่ี่�เพิ�มข้ �นำ อินัำตรั�ยุจ�กนิำวเคลยุ่ร์ัขอิง
เก�หลเ่หนืำอิ ก�รัตอ่ิต��นำก�รักดข่�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศ เชุน่ำ เม่ยุนำม�ร์ั ตลอิดจนำ
เหล�่ผู้้�นำำ�ท่ี่�ละเลยุหลกันิำตธิรัรัมและละเมิดสทิี่ธิขั �นำพื �นำฐ�นำและศกัดิ�ศร่ัท่ี่�
ปัรัะชุ�ชุนำที่กุคนำควรัได�รัับั เรั�จะเผู้ชิุญคว�มที่��ที่�ยุเหล�่นำั �นำด�วยุกนัำ

ผู้มเดินำที่�งม�ยุงัเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�เพื�อิกรัะชุบััคว�มสมัพนัำธ์
ขอิงอิเมริัก�กบััพนัำธมิตรั และหุ�นำสว่นำท่ี่�ต�อิงพ้�งพ�อิ�ศยัุกนัำเพื�อิสรั� �ง
คว�มมั�นำคงร่ัวมในำภมิ้ภ�ค เครืัอิข�่ยุพนัำธมิตรัและมิตรัภ�พขอิงเรั�
เป็ันำสนิำที่รััพย์ุเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัท่ี่�เหนืำอิชุั �นำ ผู้มไมเ่คยุมอิงข��มคณุค�่ขอิง
พนัำธมิตรัเลยุ ห�กร่ัวมมือิกนัำ ภมิ้ภ�คน่ำ �ส�ม�รัถฟืิ�นำตวัจ�กก�รัรัะบั�ด
ใหญ่และก��วไปัส้อ่ินำ�คตท่ี่�สดใสกว�่เดมิ พรั� อิมคว�มสงบัเร่ัยุบัรั�อิยุ
รัะหว�่งปัรัะเที่ศต�มกฎรัะเบ่ัยุบัท่ี่�เข�มงวดยิุ�งข้ �นำอ่ิกด�วยุ ซิ้�งหม�ยุถง้
ปัลอิดภยัุม�กข้ �นำ มั�นำคงม�กข้ �นำ เจริัญรุ่ังเรืัอิงม�กข้ �นำ ยืุดหยุุน่ำม�กข้ �นำ 
และเปิัดกว��งม�กข้ �นำ

ความม่�งมั�น
ความร�วมมอื

และการให้�ความช่�วยเห้ลอื
ผ้้นำากลาโห้มสห้ร่ื่ฐฯ แบ่งป่ันบทบาททางทห้ารื่ใน

ย่ทธศาสตร์ื่อนิโด่แปัซฟิิิกของปัรื่ะเทศ

นายลอยด์่ ออสตนิ/กรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ

นายลอยด์์ ออสติิน รััฐมนติรีัว่่าการักรัะทรัว่งกลาโหมสหรััฐฯ กล่าว่คำำาปรัาศรััยนี�ขณะเยือนสิงคำโปร์ัในช่่ว่งปลาย

เดื์อนกรักฎาคำม พ.ศ. 2564 ในการัเดิ์นทางเยือนเอเชี่ยติะว่นัออกเฉีียงใต้ิ โด์ยมีจุุด์แว่ะพักที�ฟิิลิปปินส์และเวี่ยด์นาม 

การัเดิ์นทางเยือนคำรัั�งนี�นับเป็นการัแสด์งอย่างชั่ด์แจุ้งถึึงบทบาทของกรัะทรัว่งกลาโหมสหรััฐฯ ในยทุธศาสติร์ัอินโด์

แปซิิฟิิกภายใต้ิการันำาของนายโจุ ไบเด์น ปรัะธานาธิบดี์สหรััฐฯ เป็นคำรัั�งแรัก

ผู้
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เรั�ภมิ้ใจท่ี่�ได�ฟืิ�นำฟิค้ว�มเชืุ�อิมั�นำขอิงที่ั �งสอิงฝ่ึ�ยุท่ี่�ม่ม�ยุ�วนำ�นำว�่
คว�มร่ัวมมือิขอิงเรั�ม่คว�มสำ�คญัอิยุ�่งยิุ�งในำชุว่งเวล�ขอิงคว�มที่��ที่�ยุ
และก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงครัั �งยิุ�งใหญ่ ที่กุปัรัะเที่ศล�วนำได� รัับัคว�มเดือิดรั�อินำ
จ�กโควิด-19 และยุงัคงได� รัับัคว�มสญ้เส่ยุอิยุ�่งส�หสั

แตอิ่ินำโดแปัซิฟิิิกเคยุรัับัมือิกบััเหตกุ�รัณ์เชุน่ำน่ำ �ม�ก่อินำแล�ว 
ปัรัะวตัศิ�สตร์ัท่ี่�ผู้�่นำม�ไมน่ำ�นำน่ำ �แสดงให�เหน็ำถง้วิกฤตก�รัณ์รั� �ยุแรังและ
คว�มพยุ�ยุ�มท่ี่�จะสรั� �งแรังบันัำด�ลใจในำก�รัแก�ไขปััญห�เหล�่น่ำ �โดยุม่
วตัถปุัรัะสงค์ร่ัวมกนัำ เรั�ได�เผู้ชิุญวิกฤตก�รัณ์ครัั �งแล�วครัั �งเล�่ นำบััตั �งแต่
ชุว่งภ�ยุหลงัสงครั�มโลกครัั �งท่ี่� 2 ไปัจนำถง้คว�มโหดรั� �ยุขอิงสงครั�ม
เยุ็นำ และคว�มตื�นำตรัะหนำกจ�กวิกฤตก�รัณ์ที่�งก�รัเงินำ พ.ศ. 2540 
ตลอิดจนำก�รัที่ำ�ล�ยุล��งขอิงสน้ำ�มิในำ พ.ศ. 2547 อิยุ�่งไรัก็ต�ม ในำชุว่ง

นายลอยด์์ ออสตินิ รัฐมนติรีว�าการกระทืรวงกลาโห้มสห้รัฐฯ (ด์�านห้น�า) และด์ร. 

เองิ เอง็ เฮน รัฐมนติรีว�าการกระทืรวงกลาโห้มสิงคโปร์ เด์นิผู้�านกองทืห้ารเกยีรติยิศ

ในระห้ว�างการเด์นิทืางเยอืนสิงคโปร์ขีองนายออสตินิ เมื�อเด์อืนกรกฎาคม พ.ศ. 

2564 เพื�อยนืยนัความม่�งมั�นขีองกองทืพัสห้รัฐฯ ทืี�มตีิ�อภู้มภิูาคอนิโด์แปซิิฟิิก 

แชุด เจ. แมคน่ำล่ย์ุ/กรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ

เรือฟิริเกติพฆิาติ อาร์เอสเอส อนิเทืรพดิ์ (ด์�านห้น�า) ขีองกองทืพัเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

และเรือลาด์ติระเวนติดิ์ติั�งจรวด์นำาวถิี ีย้เอสเอส ไช่โลห์้ ขีองกองทืพัเรือสห้รัฐฯ ล�องไป

พร�อมกนัขีณะปฏิิบััติกิารในทืะเลจนีใติ� เมื�อเด์อืนมถ่ิีนายน พ.ศ. 2564

พลฯ อิอิสวอิลด์ เฟิลกิซ์ิ เจอิ�ร์ั./กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ



10 IPD FORUMFORUM

หวัเล่ �ยุวหวัตอ่ิท่ี่�สำ�คญัหล�ยุครัั �ง ปัรัะเที่ศในำอิินำโดแปัซิฟิิิกต�่งเพิกเฉยุ
ตอ่ิก�รัชุกัจง้ให�นำก้ถง้แตต่นำเอิง อ่ิกที่ั �งยุงัสรั� �งคว�มสมัพนัำธ์ท่ี่�แนำน่ำแฟิ� นำ
และภมิ้ภ�คท่ี่�ครัอิบัคลมุ ปัลอิดภยัุ และเจริัญรุ่ังเรืัอิงม�กยิุ�งข้ �นำอ่ิกด�วยุ

ปััจจบุันัำ ที่�่มกล�งโรัครัะบั�ดใหญ่ท่ี่�โหดรั� �ยุน่ำ � นำบััเป็ันำอ่ิกครัั �งท่ี่�
เรั�ยืุนำหยุดัร่ัวมกนัำและเผู้ชิุญกบััที่�งเลือิกรัะหว�่งพลงัขอิงก�รัเป็ันำ
พนัำธมิตรัและอินัำตรั�ยุจ�กก�รัแบัง่แยุก ผู้มมั�นำใจว�่อิินำโดแปัซิฟิิิกจะ
พรั�อิมกลบััม�เผู้ชิุญคว�มที่��ที่�ยุและเอิ�ชุนำะได�อ่ิกครัั �งด�วยุคว�ม
พยุ�ยุ�มร่ัวมกนัำขอิงเรั� และอิเมริัก�จะอิยุ้เ่ค่ยุงข��งคณุอิยุ�่งเพื�อินำเก่�
เชุน่ำเคยุ

หลงัจ�กสถ�นำก�รัณ์โควิด-19 เรั�ไมค่ดิว�่เปั� �หม�ยุหลกัจะเป็ันำเพ่ยุง
ก�รัที่ำ�ให�สิ�งต�่ง ๆ ด่ดงัเดมิ แตเ่รั�พรั�อิมท่ี่�จะที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำเพื�อิ "ฟืิ�นำฟิใ้ห�
ด่ยิุ�งกว�่เดมิ" ต�มท่ี่�ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่โจ ไบัเดนำ ขอิงสหรััฐฯ กล�่ว คำ�ถ�ม
หลกัสำ�หรัับัเรั�ที่กุคนำคือิ เรั�จะร่ัวมมือิกนัำฟืิ�นำฟิแ้ละบัร้ัณะได�อิยุ�่งไรั และ

เรั�จะร่ัวมมือิกนัำสรั��งคว�มสงบัเร่ัยุบัรั�อิยุในำภมิ้ภ�คท่ี่�ยืุดหยุุน่ำยิุ�งข้ �นำได�
อิยุ�่งไรั เรั�คดิว�่คำ�ตอิบันำั �นำเก่�ยุวข�อิงกบััอิงค์ปัรัะกอิบั 3 ปัรัะก�รั และ
ที่ั �งหมดล�วนำม่รั�กฐ�นำม�จ�กคว�มจำ�เป็ันำด��นำคว�มร่ัวมมือิ

• ปัรื่ะการื่แรื่ก ภ�รักิจท่ี่�เร่ังดว่นำท่ี่�สดุคือิก�รัฟืิ�นำฟิ ้เรั�ต�อิงตอ่ิส้�กบััโค
วิดม�กข้ �นำเป็ันำเที่�่ตวัและสรั� �งอินำ�คตท่ี่�ปัลอิดภยัุ ม่สขุภ�พด่ และ
เจริัญรุ่ังเรืัอิงม�กยิุ�งข้ �นำ

• ปัรื่ะการื่ท่�สอง เรั�ต�อิงว�งแผู้นำและลงที่นุำในำคว�มร่ัวมมือิ ข่ด
คว�มส�ม�รัถ และวิสยัุที่ศัน์ำในำก�รัปั� อิงปัรั�ม ซิ้�งจะตอิบัสนำอิงตอ่ิ
คว�มที่��ที่�ยุด��นำคว�มมั�นำคงในำเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�และที่ั�วที่ั �ง
ภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก

• ปัรื่ะการื่ท่�สาม เรั�ต�อิงยุอิมรัับัโครังก�รัใหญ่ในำรัะยุะยุ�วสำ�หรัับั
ก�รัเชืุ�อิมโยุงรัะหว�่งกนัำขอิงปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ในำแปัซิฟิิิก เพื�อิเสริัม

เจ�าห้น�าทืี�กระทืรวงกลาโห้มเวยีด์นามให้�การติ�อนรับันายออสตินิ (ซิ�าย) ส้�กร่ง

ฮานอยเมื�อเด์อืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  ชุาด เจ. แมคน่ัล่่ย/์กระที่รวิงกล่าโห์มสห์รัฐฯ

พลฯ ติร่ง เห้งยีน จากนครโฮจมินิห์้ ประเทืศเวยีด์นาม 

ผู้้�ได์�รับัมอบัห้มายให้�เขี�าร�วมโกลเด์นฟิอลคอนส์ ขีอง

ฝู้งบัินรบัด์�วยเฮลคิอปเติอร์ทืางทืะเลทืี� 12 ส� งสัญญาณให้�

เฮลคิอปเติอร์ เอม็เอช่-60เอส ซีิฮอว์ก ลงจอด์บันด์าด์ฟิ� าขีอง

เรือบัรรท่ืกอากาศยาน ย้เอสเอส โรนัลด์์ เรแกน ขีองกองทืพั

เรือสห้รัฐฯ ในเด์อืนพฤษภูาคม พ.ศ. 2564

จ.อิ. ซิ�แมนำธ� เจ็ที่เซิอิร์ั/กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ



11IPD FORUMFORUM

สรั� �งภมิ้ภ�คท่ี่�เสร่ัและเปิัดกว��ง ซิ้�งขยุ�ยุไปัส้ข่อิบัเขตใหมด่��นำ
คว�มร่ัวมมือิ คว�มเจริัญรุ่ังเรืัอิง และคว�มก��วหนำ��

ผู้มขอิอิธิบั�ยุเพิ�มเติมเก่�ยุวกบััอิงค์ปัรัะกอิบั 3 ปัรัะก�รัน่ำ �
ปัรัะก�รัแรัก ก�รัฟืิ�นำฟิ ้เรั�ต�อิงให�คว�มสำ�คญักบััหลกัก�รัพื �นำฐ�นำ 

ได�แก่ ก�รัที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำอิยุ�่งเร่ังดว่นำเพื�อิรัับัมือิกบััวิกฤตโควิดและเพื�อิ
ฟืิ�นำฟิพ้ลวตัที่�งเศรัษัฐกิจขอิงภมิ้ภ�ค ก�รัแพร่ัรัะบั�ดครัั �งน่ำ �เป็ันำก�รั
เตือินำให� ร้ั� ว�่ โลกขอิงเรั�เชืุ�อิมโยุงกนัำอิยุ�่งลก้ซิ้ �งม�กเพ่ยุงใด ปััจจบุันัำ ไม่
ว�่จะเกิดภยัุคกุค�มตอ่ิสขุภ�พโลกข้ �นำท่ี่�ใด ก็ถือิเป็ันำภยัุคกุค�มตอ่ิคว�ม
มั�นำคงในำที่กุ ๆ ท่ี่�

สหรััฐฯ ได�มอิบัคว�มชุว่ยุเหลือิท่ี่�จำ�เป็ันำอิยุ�่งเร่ังดว่นำที่ั�วที่ั �งภมิ้ภ�ค
อิินำโดแปัซิฟิิิก ซิ้�งรัวมถง้อิปุักรัณ์ที่ดสอิบั อิอิกซิเิจนำ อิปุักรัณ์ปั� อิงกนัำสว่นำ
บัคุคล เครืั�อิงชุว่ยุห�ยุใจ และท่ี่�จดัเก็บัวคัซ่ินำ ท่ี่มง�นำขอิงผู้มได�ทีุ่ม่เที่
อิยุ�่งหนำกัเพื�อิห�วิธ่อืิ�นำ ๆ ในำก�รัชุว่ยุเหลือิ รัวมถง้ก�รัสนำบััสนำนุำด��นำโล 
จิสตกิส์ ก�รัจดัตั �งคลนิิำกเคลื�อินำท่ี่� ตลอิดจนำก�รัฝ้ึกอิบัรัมก�รัแพที่ย์ุ
ที่ห�รัร้ัปัแบับัใหม ่

แตก่�รัฟืิ�นำฟิร้ัะดบััโลกจำ�เป็ันำต�อิงม่ก�รัฉ่ดวคัซ่ินำที่ั�วโลก เรั�กำ�ลงัเร่ัง
จดัห�วคัซ่ินำเพื�อิชุว่ยุชุ่วิตคนำจำ�นำวนำม�กให�แก่ภมิ้ภ�คน่ำ � ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่
ไบัเดนำมุง่มั�นำท่ี่�จะสง่มอิบัวคัซ่ินำม�กกว�่ 500 ล��นำเข็ม (ภ�ยุหลงัเพิ�มข้ �นำ
เป็ันำ 1.1 พนัำล��นำเข็ม) ที่ั�วโลกในำป่ัหนำ�� และอิินำโดแปัซิฟิิิกถือิเป็ันำภมิ้ภ�ค
ท่ี่�ม่คว�มสำ�คญัสง้สดุ เรั�จะพยุ�ยุ�มตอ่ิไปัเพื�อิยุติุโรัครัะบั�ดน่ำ � เพื�อิ
ที่กุคนำที่ั�วโลก เรั�เฝึ� �มอิงด�วยุคว�มชืุ�นำชุมขณะท่ี่�ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ที่ั�วที่ั �ง
ภมิ้ภ�คร่ัวมมือิกนัำเพื�อิตอ่ิส้�กบััโรัครัะบั�ด

เมื�อิอิินำเด่ยุเพล่�ยุงพลำ ��ตอ่ิโรัครัะบั�ด พนัำธมิตรัขอิงอิินำเด่ยุก็ก��วเข��
ม�ชุว่ยุเหลือิ เรั�ขอิแสดงคว�มนำบััถือิสงิคโปัร์ัท่ี่�มอิบัคว�มชุว่ยุเหลือิ
อิยุ�่งที่นัำที่ว่งท่ี่ โดยุสง่เครืั�อิงบันิำบัรัรัที่กุสนิำค�� ซ่ิ-130เอิส จำ�นำวนำ 2 ลำ�
เข��ไปัยุงัพื �นำท่ี่� พรั� อิมบัรัรัที่กุอิอิกซิเิจนำจำ�นำวนำ 250 ถงั และสงิคโปัร์ั
ม่โรังง�นำผู้ลติวคัซ่ินำใหม ่3 แหง่ท่ี่�ว�งแผู้นำเอิ�ไว�หรืัอิอิยุ้ร่ัะหว�่งก�รั
ก่อิสรั� �ง ซิ้�งจะชุว่ยุให�ม่ก�รักรัะจ�ยุวคัซ่ินำที่ั�วที่ั �งภมิ้ภ�คได�อิยุ�่งรัวดเร็ัว
ข้ �นำในำวิกฤตก�รัณ์ท่ี่�จะเกิดข้ �นำในำอินำ�คต

ในำขณะเด่ยุวกนัำ โครังก�รัริัเริั�มวคัซ่ินำขอิงควอิด ซิ้�งปัรัะกอิบัด�วยุ
อิอิสเตรัเล่ยุ อิินำเด่ยุ ญ่�ปัุ่ นำ และสหรััฐอิเมริัก� มุง่มั�นำท่ี่�จะผู้ลติและสง่
มอิบัวคัซ่ินำจำ�นำวนำกว�่ 1 พนัำล��นำโดสแก่ภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก นำอิกจ�ก
น่ำ � เก�หล่ใต�ยุงัม่เปั� �หม�ยุท่ี่�จะผู้ลติวคัซ่ินำให�ได� 1 พนัำล��นำโดสภ�ยุในำป่ั
น่ำ �อ่ิกด�วยุ ด�วยุเหตนุ่ำ � เก�หล่ใต�และสหรััฐฯ จง้ได�จดัตั �งคว�มร่ัวมมือิด��นำ
วคัซ่ินำโลกท่ี่�ครัอิบัคลมุเพื�อิสง่มอิบัคว�มชุว่ยุเหลือิ

ก�รัแพร่ัรัะบั�ดใหญ่ยุงัคงรุันำแรัง หนำที่�งส้ก่�รัฟืิ�นำฟิยุ้งัอ่ิกยุ�วไกล 
คว�มร่ัวมมือิเหล�่น่ำ �สะที่�อินำให�เหน็ำถง้คว�มมุง่มั�นำและคว�มม่มนำษุัยุธรัรัม
ร่ัวมกนัำขอิงเรั� สิ�งน่ำ �นำำ�ผู้มไปัส้ป่ัรัะก�รัท่ี่� 2 ซิ้�งก�รัที่ำ�ง�นำเป็ันำท่ี่มขอิง
เรั�ส�ม�รัถสรั� �งภมิ้ภ�คท่ี่�แขง็แกร่ังยิุ�งข้ �นำได� นำั�นำคือิ ก�รัร่ัวมมือิกนัำเพื�อิ
จดัก�รักบััคว�มที่��ที่�ยุในำปััจจบุันัำและท่ี่�กำ�ลงัจะเกิดข้ �นำในำภมิ้ภ�คท่ี่�ม่
คว�มสำ�คญัที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ัสง้สดุสำ�หรัับักรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ

ตอินำน่ำ � ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่ไบัเดนำได�ปัรัะก�ศอิยุ�่งชุดัเจนำว�่ สหรััฐฯ จะ
เป็ันำผู้้�นำำ�ด��นำก�รัที่ต้ และกรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ จะคอิยุแก�ไขปััญห�
และสรั� �งคว�มมั�นำใจว�่นำกัก�รัที่ต้ขอิงสหรััฐฯ ส�ม�รัถชุว่ยุปั� อิงกนัำ
คว�มขดัแยุ�งไมใ่ห�ปัะที่ขุ้ �นำตั �งแตเ่นิำ�นำ ๆ ได� อิยุ�่งท่ี่�ผู้มเคยุกล�่วไว�ว�่ก�รั
ตดัไฟิตั �งแตต่�นำลมยุอ่ิมด่กว�่เสมอิ

ก�รัปั� อิงปัรั�มยุงัคงเป็ันำรั�กฐ�นำสำ�คญัขอิงคว�มมั�นำคงแหง่อิเมริัก� 
นำบััเป็ันำเวล�หล�ยุที่ศวรัรัษัม�แล�วท่ี่�เรั�ยุงัคงรัักษั�ข่ดคว�มส�ม�รัถ 
บัที่บั�ที่ และคว�มสมัพนัำธ์ท่ี่�จำ�เป็ันำในำก�รัปััดเป่ั�คว�มขดัแยุ�งและ
รัักษั�เสถ่ยุรัภ�พอินัำเป็ันำหวัใจสำ�คญัขอิงคว�มเจริัญรุ่ังเรืัอิงร่ัวมกนัำขอิง
เรั� ภยัุคกุค�มท่ี่�เกิดข้ �นำใหมแ่ละเที่คโนำโลยุ่ลำ ��สมยัุกำ�ลงัเปัล่�ยุนำลกัษัณะ
และคว�มเร็ัวขอิงก�รัที่ำ�สงครั�ม เรั�ดำ�เนิำนำง�นำภ�ยุใต�วิสยัุที่ศัน์ำใหม่
แหง่ศตวรัรัษัท่ี่� 21 ท่ี่�ผู้มเร่ัยุกว�่ "ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รั"

ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รั หม�ยุถง้ ก�รัใชุ�เครืั�อิงมือิที่�งที่ห�รั
และท่ี่�ไมเ่ก่�ยุวกบััที่�งที่ห�รัที่ั �งหมดจ�กท่ี่�ม่อิยุ้อ่ิยุ�่งรััดกมุ โดยุร่ัวมกบัั
พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำขอิงเรั� ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รัม่คว�ม
เก่�ยุวข�อิงกบััก�รัใชุ� ข่ดคว�มส�ม�รัถท่ี่�ม่อิยุ้เ่ดมิและเสริัมสรั� �งข่ดคว�ม
ส�ม�รัถใหม ่ตลอิดจนำปัรัับัใชุ� ข่ดคว�มส�ม�รัถดงักล�่วในำวิธ่ก�รัใหม ่ๆ 
และเชืุ�อิมกนัำเป็ันำเครืัอิข�่ยุ ซิ้�งที่ั �งหมดน่ำ �ได� รัับัก�รัปัรัับัให�เข��กบััภมิ้ที่ศัน์ำ
ด��นำคว�มปัลอิดภยัุขอิงภมิ้ภ�ค และในำคว�มร่ัวมมือิกบััพนัำธมิตรัท่ี่�เพิ�ม
ข้ �นำ เมื�อิร่ัวมมือิกนัำ เรั�มุง่หวงัท่ี่�จะปัรัะส�นำง�นำให�ด่ข้ �นำเพื�อิสรั� �งเครืัอิข�่ยุ 
ท่ี่�แนำน่ำแฟิ� นำยิุ�งข้ �นำ ตลอิดจนำเพื�อิสรั� �งนำวตักรัรัมได�เร็ัวข้ �นำอ่ิกด�วยุ เรั�
กำ�ลงัดำ�เนิำนำก�รัเพื�อิให�แนำใ่จว�่พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำขอิงเรั�ม่ข่ดคว�ม
ส�ม�รัถ ศกัยุภ�พ และข�อิมล้ท่ี่�จำ�เป็ันำ

เรั�กำ�ลงัยุกรัะดบััก�รัปั� อิงปัรั�ม คว�มพรั�อิมรัับัมือิ และก�รัที่ำ�ง�นำ
เป็ันำท่ี่มในำพื �นำท่ี่�ไซิเบัอิร์ัและอิวก�ศ โดยุร่ัวมกบััพนัำธมิตรัขอิงเรั�

เรั�กำ�ลงัที่ำ�ง�นำร่ัวมกบััปัรัะเที่ศเจ��ภ�พขอิงเรั�ในำสงิคโปัร์ัเพื�อิก��ว
เข��ส้ข่ั �นำใหมข่อิงคว�มร่ัวมมือิด��นำก�รัปั� อิงกนัำที่�งไซิเบัอิร์ั เรั�ร่ัวมมือิกบัั
ญ่�ปัุ่ นำในำก�รัปัรัับัใชุ�เซิน็ำเซิอิร์ัใหมใ่นำอิวก�ศเพื�อิตรัวจจบััพฤตกิรัรัมท่ี่�อิ�จ
เป็ันำภยัุคกุค�มได�ด่ยิุ�งข้ �นำ ตลอิดจนำเพื�อิสำ�รัวจโอิก�สท่ี่�คล��ยุคลง้กนัำร่ัวม
กบััพนัำธมิตรัรั�ยุอืิ�นำ ๆ

ผู้มยิุนำด่เป็ันำอิยุ�่งยิุ�งท่ี่�สงิคโปัร์ัเลือิกท่ี่�จะลงที่นุำในำเครืั�อิงบันิำขบััไล่
จ้โ่จมร่ัวม เอิฟิ-35 ซิ้�งจะชุว่ยุยุกรัะดบััข่ดคว�มส�ม�รัถร่ัวมกนัำขอิงเรั�
และเปิัดโอิก�สใหม ่ๆ สำ�หรัับัก�รัฝ้ึกอิบัรัมร่ัวมกนัำในำรัะดบััสง้ 

นำอิกจ�กน่ำ � ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รัยุงัหม�ยุถ้งก�รัที่ำ�ง�นำ
ร่ัวมกบััหุ�นำสว่นำเพื�อิยุบััยุั �งก�รับ่ับับังัคบััและก�รัรุักรั�นำในำบัริัเวณท่ี่�เกิด
คว�มขดัแยุ�ง รัวมถ้งในำพื �นำท่ี่�ท่ี่�เร่ัยุกว่� พื �นำท่ี่�ส่เที่� ซิ้�งสิที่ธิและคว�ม
เป็ันำอิยุ้่ขอิงปัรัะชุ�ชุนำในำเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�ตกอิยุ้่ในำสภ�วะ
ตง้เคร่ัยุด น่ำ�จง้เป็ันำเหตผุู้ลท่ี่�เรั�พยุ�ยุ�มเสริัมสรั� �งข่ดคว�มส�ม�รัถ
ภ�ยุในำปัรัะเที่ศและคว�มตรัะหนำกัในำเรืั�อิงขอิบัเขตที่�งที่ะเล เพื�อิให�
ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ปักปั� อิงอิธิปัไตยุขอิงตนำได�ด่ข้ �นำ ตลอิดจนำปักปั� อิงสิที่ธิ
ในำก�รัที่ำ�ก�รัปัรัะมงและแหลง่พลงัง�นำท่ี่�ได� รัับัอินำญุ�ตจ�กกฎหม�ยุ
รัะหว่�งปัรัะเที่ศ  

ในำขณะเด่ยุวกนัำ เรั�กำ�ลงัพฒันำ�คว�มส�ม�รัถในำก�รัที่ำ�ง�นำร่ัวม
กนัำที่ั�วที่ั �งเครืัอิข�่ยุคว�มมั�นำคงขอิงเรั� ซิ้�งรัวมถง้ก�รัฝ้ึกซิ�อิมและก�รั
ฝ้ึกอิบัรัมท่ี่�ซิบััซิ�อินำยิุ�งข้ �นำ เชุน่ำ ในำญ่�ปัุ่ นำ เรั�ได�จดัก�รัฝ้ึกซิ�อิมครัั �งใหญ่ท่ี่�
ที่��ที่�ยุข่ดจำ�กดัเมื�อิไมน่ำ�นำม�น่ำ � โดยุกอิงที่พัสหรััฐฯ และญ่�ปัุ่ นำร่ัวมกนัำ
ดำ�เนิำนำก�รัยิุงจรัวดหล�ยุลำ�กล�อิงได�สำ�เร็ัจเป็ันำครัั �งแรักในำญ่�ปัุ่ นำ 

และเมื�อิเร็ัว ๆ น่ำ � เรั�ได�จดัก�รัฝ้ึกซิ�อิมท่ี่�ม่ชืุ�อิว�่แปัซิฟิิิกแวนำก�ร์ัด
และที่�ลสิมนัำเซิเบัอิร์ัร่ัวมกบััอิอิสเตรัเล่ยุ ญ่�ปัุ่ นำ และส�ธ�รัณรััฐเก�หล่ 
ณ บัริัเวณนำอิกชุ�ยุฝัึ�งอิอิสเตรัเล่ยุ ที่ั �งหมดน่ำ �แสดงให�เหน็ำถง้คว�ม
ส�ม�รัถขอิงเรั�ในำปัฏิิบัตักิ�รัที่�งที่ะเลขั �นำสง้แบับับัร้ัณ�ก�รัร่ัวมกบัั
พนัำธมิตรัขอิงเรั�
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ผู้มร้ั� สก้ม่กำ�ลงัใจเป็ันำอิยุ�่ง
ยิุ�งท่ี่�ได�เหน็ำพนัำธมิตรัขอิงเรั�
เสริัมสรั� �งคว�มสมัพนัำธ์ด��นำ
คว�มมั�นำคงท่ี่�แข็งแกร่ังยิุ�งข้ �นำ
รัะหว�่งกนัำ ตลอิดจนำเสริัม

คว�มแข็งแกร่ังให�กบััคว�มร่ัวมมือิต�่ง ๆ ท่ี่�ชุว่ยุปั� อิงกนัำก�รัรุักรั�นำ ในำ
ขณะเด่ยุวกนัำ เรั�ที่ำ�ง�นำร่ัวมกบััไต�หวนัำเพื�อิยุกรัะดบััข่ดคว�มส�ม�รัถ
ขอิงไต�หวนัำและเพิ�มคว�มพรั�อิมในำก�รัยุบััยุั �งภยัุคกุค�มและก�รับ่ับั
บังัคบัั โดยุยุด้ถือิคำ�มั�นำสญัญ�ภ�ยุใต�กฎหม�ยุคว�มสมัพนัำธ์ไต�หวนัำ
และสอิดคล�อิงกบัันำโยุบั�ยุจ่นำเด่ยุวขอิงเรั�

ขณะเด่ยุวกนัำ เรั�ยุงัดำ�เนิำนำก�รัเพื�อิยุกรัะดบัับัที่บั�ที่ร่ัวมในำภมิ้ภ�ค
อิินำโดแปัซิฟิิิกร่ัวมกบััหุ�นำสว่นำและพนัำธมิตรัท่ี่�ใกล�ชิุดอืิ�นำ ๆ อ่ิกด�วยุ เรั�
ได�นำำ�ก�รัเคลื�อินำกอิงกำ�ลงัเรืัอิบัรัรัที่กุเครืั�อิงบันิำครัั �งปัรัะวติัศ�สตร์ัขอิง
อิงักฤษัม�ปัรัับัใชุ�กบััมห�สมทุี่รัแปัซิฟิิิก เรืัอิบัรัรัที่กุเครืั�อิงบันิำ เอิชุเอิม็
เอิส คว่นำ อิลซิิ�เบัธ กำ�ลงัลอ่ิงผู้�่นำภมิ้ภ�คน่ำ �ในำฐ�นำะเรืัอิธงขอิงกอิงเรืัอิ
บัรัรัที่กุเครืั�อิงบันิำข��มที่ว่ปั ซิ้�งรัวมถง้เรืัอิพิฆ�ตขอิงสหรััฐฯ และฝึง้บันิำ
เอิฟิ-35 ขอิงนำ�วิกโยุธินำสหรััฐฯ

ที่ั �งหมดน่ำ �นำำ�ไปัส้่อิงค์ปัรัะกอิบัสดุที่��ยุท่ี่�จะชุ่วยุให� เรั�ก��วไปัข��ง
หนำ��ด�วยุกนัำส้่อินำ�คตท่ี่�ค้่ควรักบััภมิ้ภ�คน่ำ � ผู้มกล่�วในำฐ�นำะตวัแที่นำ
ขอิงปัรัะเที่ศในำภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิิฟิิกท่ี่�ม่ผู้ลปัรัะโยุชุน์ำสำ�คญั ซิ้�งได�
รัับัก�รัชุ่วยุเหลือิท่ี่�ด่ท่ี่�สดุจ�กภมิ้ภ�คท่ี่�มั�นำคง เปิัดกว��ง และเจริัญ
รุ่ังเรืัอิง คว�มร่ัวมมือิเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัขอิงเรั�ส�ม�รัถผู้ลกัดนัำเรั�ที่กุ
คนำให� เข��ใกล�จดุมุ่งหม�ยุขอิงโครังก�รัร่ัวมครัั �งปัรัะวตัิศ�สตร์ัขอิงอิินำ
โดแปัซิิฟิิกท่ี่�เสร่ัและเปิัดกว��งได�อิยุ่�งสนัำติ โดยุม่คว�มสงบัเร่ัยุบัรั� อิยุ
รัะดบััภมิ้ภ�คท่ี่�เข�มแข็งและม่เสถ่ยุรัภ�พม�กข้ �นำ ซิ้�งปัรัะเที่ศต่�ง ๆ 

ส�ม�รัถแก� ไขข�อิพิพ�ที่อิยุ่�งเป็ันำมิตรัและรัักษั�สิที่ธิที่ั �งหมดขอิง
พลเมือิงขอิงตนำได�

เพื�อิที่ำ�ให�วนัำนำั �นำม�ถง้เร็ัวข้ �นำ เรั�กำ�ลงัที่ำ�ง�นำผู้�่นำพนัำธมิตรัเก่�และ
คว�มร่ัวมมือิครัั �งใหม ่ตลอิดจนำผู้�่นำชุอ่ิงที่�งรัะดบััภมิ้ภ�คและพหภุ�ค่ 
ตั �งแตส่ม�คมปัรัะชุ�ชุ�ตแิหง่เอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต� หรืัอิอิ�เซ่ิยุนำ ไปั
จนำถง้ควอิด ตลอิดจนำคณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคงแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติ

เรั�พยุ�ยุ�มสรั� �งพื �นำท่ี่�สำ�หรัับัปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ในำภมิ้ภ�คอิินำโด
แปัซิฟิิิกม�อิยุ�่งยุ�วนำ�นำเพื�อิให�บัรัรัลเุปั� �หม�ยุสง้สดุและปักปั� อิงสทิี่ธิ
พลเมือิงขอิงตนำ คว�มพยุ�ยุ�มร่ัวมกนัำกบััพนัำธมิตรัขอิงเรั�เหล�่น่ำ �ไมไ่ด�
อิ�ศยัุเพ่ยุงผู้ลปัรัะโยุชุน์ำที่บััซิ�อินำเที่�่นำั �นำ คว�มพยุ�ยุ�มดงักล�่วดง้เอิ�
คว�มแข็งแกร่ังจ�กหลกัก�รัที่ั�วไปั ซิ้�งหม�ยุถง้คว�มเชืุ�อิอิยุ�่งลก้ซิ้ �งว�่
ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ต�อิงคงไว�ซิ้�งอิำ�นำ�จอิธิปัไตยุและม่อิิสรัะในำก�รักำ�หนำด
ชุะต�กรัรัมขอิงตนำเอิง คว�มมุง่มั�นำอิยุ�่งลก้ซิ้ �งตอ่ิคว�มโปัร่ังใส ก�รัไม่
แบัง่แยุกและหลกันิำตธิรัรัม ก�รัอิทิุี่ศตนำเพื�อิเสร่ัภ�พในำที่�อิงที่ะเล ก�รั
อิทิุี่ศตนำเพื�อิสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำ ศกัดิ�ศร่ัคว�มเป็ันำมนำษุัย์ุ และพื �นำฐ�นำคว�ม
เป็ันำมนำษุัย์ุ ก�รัยุด้มั�นำในำคำ�มั�นำสญัญ�รัะหว�่งปัรัะเที่ศท่ี่�สำ�คญั และ
ก�รัยืุนำกรั�นำในำก�รัแก�ไขข�อิพิพ�ที่อิยุ�่งสนัำต ิที่ว�่ภมิ้ภ�คน่ำ �ได�เผู้ชิุญกบัั
ก�รักรัะที่ำ�ท่ี่�ไมส่อิดคล�อิงกบััหลกัก�รัร่ัวมกนัำเหล�่นำั �นำ

ก�รัอิ��งสทิี่ธิ�ขอิงรััฐบั�ลจ่นำตอ่ิพื �นำท่ี่�สว่นำใหญ่ในำที่ะเลจ่นำใต�ไมไ่ด�
อิยุ้บ่ันำพื �นำฐ�นำขอิงกฎหม�ยุรัะหว�่งปัรัะเที่ศ ก�รัยืุนำยุนัำสทิี่ธิ�ดงักล�่ว
ถือิเป็ันำก�รัเหยุ่ยุบัยุำ��อิำ�นำ�จอิธิปัไตยุขอิงปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ในำภมิ้ภ�ค
แหง่น่ำ � เรั�เดนิำหนำ��สนำบััสนำนุำปัรัะเที่ศชุ�ยุฝัึ�งขอิงภมิ้ภ�คน่ำ �ในำก�รัรัักษั�
สทิี่ธิขอิงตนำภ�ยุใต�กฎหม�ยุรัะหว�่งปัรัะเที่ศ เรั�ยุงัคงยุด้มั�นำในำข�อิ
ผู้ก้พนัำขอิงสนำธิสญัญ�ท่ี่�ร่ัวมลงนำ�มกบััญ่�ปัุ่ นำในำหม้เ่ก�ะเซิง็กะก ุและ
ฟิิลปิัปิันำส์ในำที่ะเลจ่นำใต�

นายออสตินิ (ซิ�าย) พบัปะกบัันายโรด์ริโก 

ด้์แติร์เติ ประธานาธิบัด์ฟิีิลปิปินส์ ณ กร่ง

มะนิลา เมื�อเด์อืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื�อ

ห้ารือเรื�องความสัมพนัธ์ระด์บััทืวภิูาค ี

ชุ�ด เจ. แมคน่ำล่ย์ุ/กรัะที่รัวง กล�โหมสหรััฐฯ
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คร้ผู้้�สอนทืำาการฝึูกซิ�อม

นักเรียนจากบัาฮามาส มาเลเซีิย 

ฟิิลปิปินส์ และไทืย ทืี�โรงเรียน

การสอนหั้ติถีกรรมขีนาด์

เลก็และฝึูกอบัรมทืางเทืคนิค

ขีองกองทืพัเรือขีองห้น�วย

บััญช่าการปฏิิบััติกิารพเิศษ

สห้รัฐฯ ในมลรัฐมสิซิิสซิิปปี 

เมื�อเด์อืนสิงห้าคม พ.ศ. 2564

ไมเคลิ วิลเล่ยุมส์/กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ

นำ�่เส่ยุด�ยุท่ี่�คว�มไมเ่ตม็ใจ
ขอิงรััฐบั�ลจ่นำในำก�รัแก�ไขข�อิ
พิพ�ที่อิยุ�่งสนัำตแิละเค�รัพหลกั
นิำติธรัรัมไมไ่ด�เกิดข้ �นำเฉพ�ะข�อิ
พิพ�ที่ที่�งที่ะเลเที่�่นำั �นำ เรั�ยุงัได�
เหน็ำก�รัรุักรั�นำอิินำเด่ยุ ก�รัที่ำ�ล�ยุ
เสถ่ยุรัภ�พขอิงกิจกรัรัมที่�งที่ห�รั
และก�รับ่ับับังัคบััในำร้ัปัแบับัอืิ�นำ ๆ  
ตอ่ิปัรัะชุ�ชุนำไต�หวนัำ ก�รัฆ�่ล��ง
เผู้�่พนัำธุ์และอิ�ชุญ�กรัรัมตอ่ิ
มนำษุัยุชุ�ติท่ี่�กรัะที่ำ�ตอ่ิชุ�วมสุลมิ
อิยุุกร์้ัในำซินิำเจ่ยุง ปััจจบุันัำ คว�ม
แตกต�่งและข�อิพิพ�ที่เหล�่น่ำ �
ม่อิยุ้จ่ริัง แตว่ิธ่ท่ี่�จะจดัก�รักบัั
ปััญห�เหล�่น่ำ �ม่คว�มสำ�คญั เรั�
จะส้�ไมถ่อิยุห�กผู้ลปัรัะโยุชุน์ำ
ขอิงเรั�ถก้คกุค�ม แตเ่รั�จะไม่
แสวงห�ก�รัเผู้ชิุญหนำ��

ผู้มขอิชุ่ �แจงว�่ ในำฐ�นำะ
รััฐมนำตร่ัว�่ก�รักรัะที่รัวงกล�โหม 
ผู้มม่คว�มมุง่มั�นำท่ี่�จะส�นำตอ่ิ
คว�มสมัพนัำธ์ท่ี่�สรั� �งสรัรัค์และ

มั�นำคงกบััจ่นำ ซิ้�งรัวมถง้ก�รัสื�อิส�รัในำภ�วะวิกฤตท่ี่�เข�มแข็งข้ �นำกบัักอิงที่พั
ปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำ มห�อิำ�นำ�จควรัเป็ันำแบับัอิยุ�่งด��นำคว�มโปัร่ังใส
และก�รัสื�อิส�รั เรั�หวงัว�่เรั�จะส�ม�รัถที่ำ�ง�นำร่ัวมกบััรััฐบั�ลจ่นำในำ
เรืั�อิงคว�มที่��ที่�ยุท่ี่�ม่ร่ัวมกนัำ โดยุเฉพ�ะอิยุ�่งยิุ�งในำด��นำภยัุคกุค�มจ�ก
ก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงสภ�พภมิ้อิ�ก�ศ แม�ในำชุว่งเวล�ท่ี่�ม่ก�รัแขง่ขนัำกนัำ 
คว�มสมัพนัำธ์ท่ี่�ยืุนำยุ�วขอิงเรั�ในำเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�เป็ันำสิ�งท่ี่�ยิุ�ง
ใหญ่กว�่แคภ่มิ้รััฐศ�สตร์ั ต�มท่ี่�นำ�ยุล่ เซ่ิยุนำ ลงุ นำ�ยุกรััฐมนำตร่ัสงิคโปัร์ั 
ได�ให�คำ�แนำะนำำ�ว�่ เรั�ไมไ่ด�ขอิให�ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ในำภมิ้ภ�คน่ำ �เลือิก
รัะหว�่งสหรััฐอิเมริัก�และจ่นำ อินัำท่ี่�จริังแล�ว คว�มร่ัวมมือิต�่ง ๆ ขอิงเรั�
ในำภมิ้ภ�คน่ำ �เก่�แก่กว�่ส�ธ�รัณรััฐปัรัะชุ�ชุนำจ่นำเส่ยุอ่ิก

นำั�นำจง้เป็ันำเหตผุู้ลท่ี่�เรั�ขยุ�ยุคว�มพยุ�ยุ�มท่ี่�สำ�คญัขอิงเรั�กบัั
ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ที่ั�วภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกและอิ�เซ่ิยุนำ ซิ้�งเป็ันำหนำว่ยุง�นำ
สำ�คญัท่ี่�ชุว่ยุให�ภมิ้ภ�คน่ำ �ใกล�ชิุดกนัำม�กข้ �นำ โดยุเปิัดโอิก�สให�ที่กุคนำได�
แสดงคว�มคดิเหน็ำและสรั� �งคว�มร่ัวมมือิท่ี่�จริังใจตอ่ิกนัำม�กยิุ�งข้ �นำ

ผู้มจะกล�่วเป็ันำก�รัสว่นำตวัว�่ผู้มภมิ้ใจท่ี่�ผู้้� ท่ี่�อิยุ้ใ่นำตำ�แหนำง่คนำก่อินำ 
ๆ และตวัผู้มเอิงได�เข��ร่ัวมก�รัปัรัะชุมุรััฐมนำตร่ักล�โหมขอิงอิ�เซ่ิยุนำที่กุ
ครัั �ง ซิ้�งถือิเป็ันำศน้ำย์ุกล�งขอิงสถ�ปััตยุกรัรัมด��นำคว�มมั�นำคงขอิงภมิ้ภ�ค
ม�กยิุ�งข้ �นำ อิ�เซ่ิยุนำยุงัแสดงให�เหน็ำถง้คว�มส�ม�รัถในำก�รัเป็ันำผู้้�นำำ�ในำ
ปัรัะเดน็ำท่ี่�สำ�คญัท่ี่�สดุขอิงภมิ้ภ�คอ่ิกด�วยุ เรั�ขอิชืุ�นำชุมอิ�เซ่ิยุนำสำ�หรัับั
คว�มพยุ�ยุ�มในำก�รัยุติุคว�มรุันำแรังท่ี่�นำ�่หดห้ใ่นำเม่ยุนำม�ร์ั ก�รัท่ี่�
กอิงที่พัเม่ยุนำม�ร์ัปัฏิิเสธท่ี่�จะเค�รัพสทิี่ธิท่ี่�ไมอ่ิ�จเพิกถอินำได�และปักปั� อิง
คว�มเป็ันำอิยุ้ข่ั �นำพื �นำฐ�นำขอิงปัรัะชุ�ชุนำชุ�วพม�่เป็ันำสิ�งท่ี่�ยุอิมรัับัไมไ่ด�
โดยุเดด็ข�ด กอิงที่พัม่หนำ��ท่ี่�รัับัใชุ�ปัรัะชุ�ชุนำ ไมใ่ชุก่รัะที่ำ�ในำสิ�งตรังกนัำ
ข��ม เรั�ขอิเร่ัยุกรั� อิงให�กอิงที่พัเม่ยุนำม�ร์ัปัฏิิบัตัติ�มในำฉนัำที่�มต ิ5 ข�อิ
ขอิงอิ�เซ่ิยุนำและเสริัมสรั� �งสนัำตภิ�พท่ี่�ยุั�งยืุนำ 

เนืำ�อิงจ�กอิ�เซ่ิยุนำม่บัที่บั�ที่สำ�คญั เรั�จง้มุง่เนำ�นำไปัท่ี่�กลไกเสริัมในำ
ภมิ้ภ�คน่ำ �อ่ิกด�วยุ ผู้มที่รั�บัว�่ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่ไบัเดนำม่คว�มยิุนำด่เพ่ยุงใด
ท่ี่�ได�เป็ันำเจ��ภ�พจดัก�รัปัรัะชุมุสดุยุอิดผู้้�นำำ�ควอิดเป็ันำครัั �งแรักในำเดือินำ
ม่นำ�คม พ.ศ. 2564 โครังสรั� �งต�่ง ๆ เชุน่ำ ควอิด ที่ำ�ให�สถ�ปััตยุกรัรัม
ด��นำคว�มมั�นำคงขอิงภมิ้ภ�คม่คว�มยุั�งยืุนำม�กยิุ�งข้ �นำ นำอิกจ�กน่ำ � เรั�ยุงั
ได� รัับับัที่บั�ที่ผู้้�นำำ�อ่ิกครัั �งในำคณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคงแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ต ิ
ซิ้�งรัวมถง้ก�รับังัคบััใชุ�มตท่ิี่�สำ�คญัเก่�ยุวกบััอินัำตรั�ยุจ�กนิำวเคล่ยุร์ัในำ
ค�บัสมทุี่รัเก�หล ่เรั�ใชุ�แนำวที่�งปัฏิิบัตัท่ิี่�ได� รัับัก�รัตรัวจสอิบัและนำำ�ไปั
ใชุ�ได�จริัง ซิ้�งเปิัดโอิก�สที่�งก�รัที่ต้กบััเก�หลเ่หนืำอิ แตใ่นำขณะเด่ยุวกนัำ
เรั�ยุงัคงรัักษั�คว�มพรั�อิมในำก�รัยุบััยุั �งก�รัรุักรั�นำและยุด้มั�นำในำพนัำธ
สญัญ�ขอิงสนำธิสญัญ� ตลอิดจนำเจตจำ�นำงขอิงคณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคง

ก�รัเป็ันำหุ�นำสว่นำขอิงเรั�ดง้จดุแข็งจ�กคว�มเชืุ�อิท่ี่�ม่ร่ัวมกนัำเรืั�อิงก�รั
เปิัดกว��ง ตลอิดจนำคว�มเชืุ�อิท่ี่�ว�่ปัรัะชุ�ชุนำจะใชุ�ชุ่วิตได�ด่ท่ี่�สดุเมื�อิเข�ได�
ปักครัอิงตนำเอิง ตอินำน่ำ � ค�่นิำยุมปัรัะชุ�ธิปัไตยุขอิงเรั�ไมไ่ด�เข��ถง้ได�ง�่ยุ
เสมอิไปั และสหรััฐอิเมริัก�ก็ไมไ่ด�ม่ค�่นิำยุมปัรัะชุ�ธิปัไตยุท่ี่�ถก้ต�อิงเสมอิ
ไปั เรั�ได�เหน็ำคว�มผิู้ดพล�ดท่ี่�นำ�่เจ็บัปัวดบั�งปัรัะก�รั เชุน่ำ ก�รัเลือิก
ปัฏิิบัตัท่ิี่�ยุอิมรัับัไมไ่ด�และผิู้ดวิสยัุอิเมริักนัำอิยุ�่งชุดัเจนำ ซิ้�งชุ�วอิเมริักนัำ
เชืุ �อิส�ยุเอิเชุ่ยุและชุ�วหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกบั�งรั�ยุต�อิงเผู้ชิุญในำปัรัะเที่ศ
ขอิงผู้มในำชุว่งไมก่่�เดือินำท่ี่�ผู้�่นำม�

ผู้มเชืุ�อิว�่เรั�จะเป็ันำคนำท่ี่�ด่กว�่นำั �นำได� ด่กว�่นำั �นำม�ก แตท่ี่ั �งน่ำ � เรั�ไมไ่ด�
พยุ�ยุ�มซิอ่ินำเรั�นำคว�มผิู้ดพล�ดขอิงเรั� เมื�อิปัรัะชุ�ธิปัไตยุหยุดุชุะงกัลง 
ที่กุคนำจะสงัเกตเหน็ำและได�ยิุนำ ปััญห�ดงักล�่วได� รัับัก�รัถ่�ยุที่อิดให�เหน็ำ
โดยุที่ั�วกนัำ และสหรััฐฯ มิได�พยุ�ยุ�มปักปิัดแตอ่ิยุ�่งใด

ก�รัเปิัดกว��งขอิงเรั�ที่ำ�ให� เรั�ม่ที่กัษัะในำก�รัปัรัับัปัรุังตนำเอิง และ
มุ่งมั�นำส้่คว�มเป็ันำหนำ้�งเด่ยุวท่ี่�สมบัร้ัณ์แบับัยิุ�งข้ �นำ เมื�อิเรั�ล�มเหลว
หรืัอิหลงลืมส�รัะสำ�คญัขอิงรััฐธรัรัมนำญ้ เรั�ก็ยุงัม่ปัรัะวตัิท่ี่�ด่ในำก�รั
ยุอิมรัับัผิู้ดและพยุ�ยุ�มปัรัับัปัรุังตวัให� ด่ข้ �นำ แม�ในำชุ่วงเวล�แห่งคว�ม
ที่��ที่�ยุ ปัรัะชุ�ธิปัไตยุขอิงเรั�เป็ันำเครืั�อิงมือิอินัำที่รังพลงัสำ�หรัับัก�รั
ฟืิ�นำฟิ้ เรั�ได� เริั�มดำ�เนิำนำโครังก�รัท่ี่�ม่คว�มมุ่งมั�นำเพื�อิ "ฟืิ�นำฟิ้ให�กลบััม�
ด่ยิุ�งข้ �นำ" หลงัจ�กก�รัแพร่ัรัะบั�ด ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่ไบัเดนำมกักล่�วกบัั
ผู้้�นำำ�โลกท่ี่�พบัปัะว่� "ก�รัเดิมพนัำว่�อิเมริัก�จะเป็ันำฝ่ึ�ยุล�มเหลวไม่ใชุ่
คว�มคิดท่ี่�ด่เลยุ"

สิ�งท่ี่�เชืุ�อิมโยุงที่ั �งหมดน่ำ �เข��ด�วยุกนัำคือิคว�มเข��ใจง่�ยุ ๆ เพ่ยุง
อิยุ่�งเด่ยุว นำั�นำคือิ ห�กเรั�ร่ัวมมือิกบััพนัำธมิตรัขอิงเรั� เรั�จะแข็งแกร่ัง
และมั�นำคงม�กกว่�ท่ี่�เรั�ที่ำ�โดยุลำ�พงั และนำั�นำคือิสิ�งท่ี่�ชุ่ �นำำ�แนำวที่�ง
ปัฎิบัตัิขอิงผู้มไปัยุงัภมิ้ภ�คท่ี่�สำ�คญัท่ี่�สดุในำฐ�นำะรััฐมนำตร่ัว่�ก�รั
กรัะที่รัวงกล�โหม

พนัำธมิตรัขอิงเรั�เป็ันำแหลง่กำ�เนิำดขอิงคว�มแข็งแกร่ังและคว�ม
มั�นำคงท่ี่�ไมม่่ใครัเท่ี่ยุบัได� ในำฐ�นำะปัรัะเที่ศเพื�อินำบั��นำในำอิินำโดแปัซิฟิิิก เรั�
เชืุ�อิว�่ศกัรั�ชุใหมข่อิงเรืั�อิงรั�วในำภมิ้ภ�คน่ำ �จะเป็ันำสิ�งท่ี่�สรั� �งแรังบันัำด�ล
ใจ ดงัท่ี่�ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่ไบัเดนำชุอิบักล�่วว�่ เป็ันำชุว่งเวล�ท่ี่�คว�มหวงัเป็ันำ
หนำ้�งเด่ยุวกบััคว�มจริัง

เรั�ยืุนำหยุดัร่ัวมกบััคณุในำฐ�นำะพนัำธมิตรั หุ�นำสว่นำ และมิตรัสห�ยุ
ขอิงคณุ เพรั�ะเรั�ร้ั� ว่�ไม่ม่ปัรัะเที่ศใดส�ม�รัถที่ำ�ได�โดยุลำ�พงั เรั�
มั�นำใจว�่เรั�จะส�ม�รัถสรั� �งอินำ�คตท่ี่�ด่และสดใสให�แก่ลก้หล�นำขอิง
เรั�ได�ห�กร่ัวมมือิกนัำ  o
คำ�ปัรั�ศรััยุขอิงนำ�ยุอิอิสตินำฉบับััน่ำ �ม่ก�รัเร่ัยุบัเร่ัยุงเนืำ �อิห�เพื�อิให�เหม�ะสมกบััก�รันำำ�เสนำอิขอิง ฟิอิรััม 
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ก�หล่เหนืำอิละเมิดข�อิมตขิอิงคณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคงแหง่
สหปัรัะชุ�ชุ�ติโดยุก�รัที่ดสอิบัข่ปันำ�วธุ 7 ครัั �งภ�ยุในำเวล�
เพ่ยุงไมถ่ง้ 1 เดือินำ เมื�อิเดือินำมกรั�คม พ.ศ. 2565 รััฐบั�ล
เก�หล่เหนืำอิเริั�มต�นำเดือินำแหง่ก�รัที่ดสอิบัม�กท่ี่�สดุเป็ันำ

ปัรัะวตักิ�รัณ์ด�วยุก�รัยิุงข่ปันำ�วธุคว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุงท่ี่�ส�ม�รัถ
เคลื�อินำท่ี่�ด�วยุคว�มเร็ัวสง้ และต�มม�ด�วยุก�รัยิุงข่ปันำ�วธุจำ�นำวนำม�ก
ลงส้ท่ี่ะเลญ่�ปัุ่ นำ

โครังก�รัก�รัปั� อิงปัรั�มโดยุกำ�เนิำดขอิงเก�หล่เหนืำอิปัรัะกอิบักบัั
ก�รัเพิ�มกำ�ลงัที่ห�รัอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงขอิงพรัรัคคอิมมิวนิำสต์จ่นำ สง่ผู้ลให�
สหรััฐฯ และพนัำธมิตรัจำ�เป็ันำต�อิงเพิ�มคว�มพยุ�ยุ�มในำก�รัปั� อิงปัรั�ม
เป็ันำสอิงเที่�่ ในำยุคุขอิงอิ�วธุคว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุงท่ี่�ส�ม�รัถเดนิำที่�งได�
ด�วยุคว�มเร็ัวห��เที่�่ขอิงเส่ยุงและข่ปันำ�วธุพิสยัุไกลท่ี่�ส�ม�รัถเปัล่�ยุนำ
วิถ่ได� ภยัุคกุค�มในำปััจจบุันัำจง้จำ�เป็ันำต�อิงม่สิ�งท่ี่�นำ�ยุลอิยุด์ อิอิสตินำ 
รััฐมนำตร่ัว�่ก�รักรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ เร่ัยุกว�่ “ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับั
บัร้ัณ�ก�รั” ซิ้�งเป็ันำแนำวที่�งก�รัรัักษั�คว�มปัลอิดภยัุท่ี่�ปัรัับัให�เข��กบัั
ภมิ้ที่ศัน์ำขอิงภมิ้ภ�ค โดยุอิ�ศยัุคว�มร่ัวมมือิขอิงพนัำธมิตรัและมิตรั
สห�ยุต�่ง ๆ ท่ี่�ที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำ

“รั�กฐ�นำสำ�คญัขอิงก�รัปั� อิงกนัำปัรัะเที่ศขอิงอิเมริัก�ยุงัคงเป็ันำก�รั
ปั� อิงปัรั�ม ซิ้�งชุว่ยุให�มั�นำใจว�่ศตัร้ัขอิงเรั�เข��ใจถง้คว�มโงเ่ขล�ขอิง
ก�รัจงใจสรั� �งข�อิขดัแยุ�ง” นำ�ยุอิอิสตินำกล�่วในำพิธ่สง่มอิบัหนำ��ท่ี่�ผู้้�
บัญัชุ�ก�รั เมื�อิเดือินำเมษั�ยุนำ พ.ศ. 2564 ท่ี่�กอิงบัญัชุ�ก�รัสหรััฐฯ 
ภ�คพื �นำอิินำโดแปัซิฟิิิกในำฮ�ว�ยุ “ตลอิดปัรัะวตัศิ�สตร์ัขอิงอิเมริัก� ก�รั
ปั� อิงปัรั�มหม�ยุถง้ก�รัแก�ไขคว�มจริังขั �นำพื �นำฐ�นำภ�ยุในำจิตใจขอิงผู้้� ท่ี่�
อิ�จเป็ันำศตัร้ัขอิงเรั� และคว�มจริังท่ี่�ว�่ก็คือิคว�มเสยุ่ห�ยุและคว�ม
เส่�ยุงขอิงก�รัรุักรั�นำนำั �นำไมคุ่�มกบััผู้ลปัรัะโยุชุน์ำท่ี่�ค�ดว�่จะได�รัับั”

ในำอินำ�คต ปัรััชุญ�ขอิงก�รัปั� อิงปัรั�มจะต�อิงได� รัับัก�รับัร้ัณ�ก�รั
ขนำ�นำใหญ่ที่ั�วที่กุหนำว่ยุง�นำและขอิบัเขต ตลอิดจนำร่ัวมกบััพนัำธมิตรั
และหุ�นำสว่นำ” นำ�ยุอิอิสตนิำกล�่ว ไมม่่ท่ี่�ใดท่ี่�ปัรััชุญ�ขอิงก�รัปั� อิงปัรั�ม
แบับับัร้ัณ�ก�รัจะเดน่ำชุดัไปักว�่ในำอิินำโดแปัซิฟิิิก ซิ้�งสหรััฐฯ และ
พนัำธมิตรักำ�ลงัที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำในำที่กุด��นำ ตั �งแตด่�วเท่ี่ยุมขนำ�ดเลก็ไปั
จนำถง้เที่คโนำโลยุ่เรืัอิดำ�นำำ ��นิำวเคล่ยุร์ัเพื�อิปั� อิงปัรั�มศตัร้ัท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำ

การป้้องกันขีีป้นาวุุธแบบบูรณาการ
ข่ปันำ�วธุภ�คพื �นำดินำส้อ่ิ�ก�ศ แพที่ริัอิอิที่ พุง่ที่ะลทุี่�อิงฟิ� �เหนืำอิคว่นำส์ 
แลนำด์ ปัรัะเที่ศอิอิสเตรัเล่ยุ เมื�อิเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564 ซิ้�งเป็ันำ
ครัั �งแรักท่ี่�ม่ก�รันำำ�เที่คโนำโลยุ่ดงักล�่วม�ใชุ�ในำอิอิสเตรัเล่ยุและเป็ันำ
สญัญ�ณถง้ปัรัะเภที่ขอิงก�รัปั� อิงปัรั�มท่ี่�สหรััฐฯ พยุ�ยุ�มที่ำ�ให�
สำ�เร็ัจ ที่ห�รัสหรััฐฯ จ�กกอิงพลนำ�อิยุในำหนำว่ยุปืันำใหญ่ปั� อิงกนัำภยัุที่�ง
อิ�ก�ศท่ี่� 38 ขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัปั� อิงกนัำที่�งอิ�ก�ศและข่ปันำ�วธุท่ี่� 
94 ที่ำ�ล�ยุอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบัั 2 ลำ� ด�วยุข่ปันำ�วธุแพที่ริัอิอิที่ ขณะ
ปัฏิิบัตักิ�รัร่ัวมกบัับัคุล�กรัขอิงกอิงที่พัอิอิสเตรัเลยุ่ในำก�รัฝ้ึกซิ�อิมที่�ลสิ 
มนัำ เซิเบัอิร์ั 21 ซิ้�งม่ผู้้� เข��ร่ัวมกว�่ 17,000 คนำ จ�ก 7 ปัรัะเที่ศ

นำอิกเหนืำอิจ�กก�รัแสดงให�เหน็ำว�่กอิงที่พัสหรััฐฯ ส�ม�รัถเคลื�อินำ
พลได�อิยุ�่งรัวดเร็ัวไมว่�่ท่ี่�ใดในำภมิ้ภ�คแล�ว ก�รัฝ้ึกซิ�อิมน่ำ �ยุงัแสดงให�
เหน็ำถง้ก�รับัร้ัณ�ก�รัที่�งเที่คโนำโลยุ่ท่ี่�เหล�่พนัำธมิตรัเชืุ�อิว�่เป็ันำกญุแจ
สำ�คญัในำก�รัที่ำ�สงครั�มในำศตวรัรัษัท่ี่� 21 อ่ิกด�วยุ “เรั�ปัรัะสบัคว�ม
สำ�เร็ัจในำก�รัแสดงให�เหน็ำว�่เรั�ส�ม�รัถปัฏิิบัตักิ�รัด�วยุรัะบับัอิ�วธุ
ขอิงอิอิสเตรัเล่ยุควบัค้ไ่ปักบััปัรัะส�นำง�นำด��นำก�รัสื�อิส�รัและโจมต่
เปั� �หม�ยุบันำนำ�่นำฟิ� �ได�” รั.อิ. ฟิิลลปิั ล่ แหง่กอิงที่พับักสหรััฐฯ ผู้้�
บัญัชุ�ก�รัขอิงกอิงปืันำใหญ่อิลัฟ่ิ� กล�่วในำข�่วปัรัะชุ�สมัพนัำธ์

เ
"กุารีป้อิงปรีามแบบบ่รีณากุารี" กุุญแจสู่่�สู่ันติิภาพในภ่มิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกุ

เจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม

ขีปีนาว่ธ แพทืริออทื ปล�อยติวัจากแผู้�นด์นิออสเติรเลยีเป็นครั�งแรกในระห้ว�างการ

ฝึูกทืาลสิมนั เซิเบัอร์ 21 ซึิ�งเป็นการฝึูกแบับัพห่้ภูาคคีรั�งให้ญ�ในเด์อืนกรกฎาคม พ.ศ. 

2564  พ.ต. เที่รัเวอิร์ั ไวลด์/กอิงที่พับักสหรััฐฯ

สห้รัฐอเมริกาทืำางานร�วมกบััพนัธมติิรและห่้�นส�วนเพื�อป� องปรามศัติร้ทืี�อาจเกดิ์ขีึ�น

ในระห้ว�างการฝึูกซิ�อม ริม ออฟิ เด์อะ แปซิิฟิิก ซึิ�งจดั์ขีึ�นนอกช่ายฝัู�งฮาวายใน พ.ศ. 

2563 ผู้้�เขี�าร�วมการฝึูกซิ�อมประกอบัด์�วยออสเติรเลยี บัร้ไน แคนาด์า ฝูรั�งเศส ญี�ป่� น 

นิวซีิแลนด์์ ฟิิลปิปินส์ สิงคโปร์ และเกาห้ลใีติ�  จ.ที่. เจนำนำ� โด/กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ



พล.ต. เจค เอิลวด้ ผู้้�บัญัชุ�ก�รัศน้ำย์ุบัญัชุ�ก�รักอิงกำ�ลงัร่ัวม
พรั�อิมสง่กำ�ลงัขอิงอิอิสเตรัเล่ยุ กล�่วว�่ ก�รัยิุงครัั �งปัรัะวตัศิ�สตร์ั
ขอิงอิอิสเตรัเล่ยุนำั �นำ “ยิุ�งใหญ่และเป็ันำเก่ยุรัติอิยุ�่งยิุ�งเมื�อิปัรัะจกัษ์ัแก่
ส�ยุต�” ต�มรั�ยุง�นำขอิงนิำตยุส�รัด��นำคว�มมั�นำคงขอิงอิอิสเตรัเล่ยุ 
ข่ปันำ�วธุ แพที่ริัอิอิที่ เอิม็ไอิเอิม็-104 ดงักล�่วส�ม�รัถเดินำที่�งได�
ไกลกว�่ 1,715 เมตรัตอ่ิวินำ�ท่ี่ และโจมต่เปั� �หม�ยุต�่ง ๆ ซิ้�งรัวมถง้
อิ�ก�ศยุ�นำ ข่ปันำ�วธุทิี่ �งตวั และข่ปันำ�วธุร่ัอินำ

ดรั. บัร้ัซิ ดบััเบัลิยุ.้ เบันำเน็ำตต์ นำกัวิเครั�ะห์ด��นำกล�โหมขอิงบัริัษััที่
แรันำด์คอิร์ัปัอิเรัชุนัำ กล�่วกบัั ฟิอิรััม ว�่ ก�รัฝ้ึกซิ�อิมที่�งที่ห�รัดงักล�่ว
ท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััสหรััฐฯ และหุ�นำสว่นำในำภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกเป็ันำก�รั
ฝ้ึกฝึนำคว�มเชุ่�ยุวชุ�ญด��นำเที่คโนำโลยุ่และเสริัมสรั� �งคว�มสำ�คญัในำ 
“ก�รัสง่สญัญ�ณ” ให�แก่ผู้้� ท่ี่�อิ�จเป็ันำศตัร้ั “โดยุเฉพ�ะเก�หล่เหนืำอิ ซิ้�ง
ต�อิงก�รัเห็นำคว�มแตกหกัรัะหว�่งส�ธ�รัณรััฐเก�หล่และสหรััฐฯ ท่ี่�
เป็ันำพนัำธมิตรักนัำ” ดรั. เบันำเน็ำตต์กล�่ว “นำั�นำเป็ันำหนำ้�งในำวตัถปุัรัะสงค์
หลกัขอิงเก�หล่เหนืำอิ กล�่วคือิ เพื�อิที่ำ�ล�ยุคว�มเป็ันำพนัำธมิตรัขอิง
เรั� ห�กที่ำ�ได� และเก�หลเ่หนืำอิกำ�ลงัพยุ�ยุ�มอิยุ�่งหนำกัเพื�อิก�รั
นำั �นำ นำอิกจ�กน่ำ � จ่นำคงจะร้ั� สก้ยิุนำด่ห�กได�เหน็ำคว�มเป็ันำพนัำธมิตรัขอิง
สหรััฐฯ ตอ่ิภมิ้ภ�คแหง่น่ำ �ยุอ่ิยุยุบััลงไปัเชุน่ำกนัำ จ่นำพยุ�ยุ�มเสริัมสรั� �ง
อิำ�นำ�จตอ่ิรัอิงหรืัอิอิำ�นำ�จเหนืำอิปัรัะเที่ศเพื�อินำบั��นำที่ั �งหมดในำท่ี่�สดุ”

สหรััฐฯ กำ�ลงัเสนำอิที่�งเลือิกด��นำคว�มร่ัวมมือิม�กกว�่ก�รัปัรั�บั
ปัรั�ม ด�วยุก�รัแบัง่ปัันำเที่คโนำโลยุ่กบััหุ�นำสว่นำรัะดบััภมิ้ภ�ค ดรั.เบันำ
เน็ำตต์กล�่ว อ่ิกที่ั �งเสริัมว�่ “สหรััฐฯ ไมไ่ด�พยุ�ยุ�มครัอิบังำ�พนัำธมิตรั
เหล�่นำั �นำ” “แตก่ลบััมอิบัเที่คโนำโลยุ่ท่ี่�ที่นัำสมยัุท่ี่�สดุให�แก่พนัำธมิตรัในำ
หล�ยุ ๆ กรัณ่ สหรััฐฯ เพ่ยุงแคพ่ยุ�ยุ�มแสดงให�เหน็ำอิยุ�่งชุดัเจนำ
ว�่ในำโลกท่ี่�จ่นำต�อิงก�รัครัอิบังำ� รััฐบั�ลสหรััฐฯ กำ�ลงัพยุ�ยุ�มรัักษั�
คว�มส�ม�รัถในำก�รัเป็ันำที่�งเลือิกที่ดแที่นำก�รัครัอิบังำ�ขอิงจ่นำ ตลอิด
จนำรัักษั�คว�มสมัพนัำธ์ท่ี่�ด่กบััปัรัะเที่ศในำภมิ้ภ�คโดยุไมต่�อิงพยุ�ยุ�ม
เพิ�มงบัปัรัะม�ณด��นำกล�โหมขอิงสหรััฐฯ เป็ันำสอิงเที่�่”

แข็ีงแกร่งขี้้น ผ่่านการบูรณาการ
อิยุ�่งไรัก็ต�ม ก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รัไมใ่ชุเ่พ่ยุงแคก่�รัสง่
สญัญ�ณเที่�่นำั �นำ แตเ่ป็ันำเรืั�อิงขอิงก�รัปัฏิิบัตัภิ�รักิจให�สำ�เร็ัจลลุว่ง 

ดรั. เบันำเน็ำตต์เสนำอิตวัอิยุ�่งสมมตุฐิ�นำขอิงเก�หล่เหนืำอิในำก�รัยิุง
ข่ปันำ�วธุพิสยัุกล�ง โนำดง 1 ลก้ไปัยุงัเก�หลใ่ต� “ห�กคณุม่เรัด�ร์ั
สำ�หรัับัยุ�นำพ�หนำะยิุงสกดักั �นำ แพที่ริัอิอิที่ ท่ี่�ตรัวจห�ข่ปันำ�วธุท่ี่�พุง่เข��
ม� เรัด�ร์ัจะเลง็ไปัท่ี่�เครืั�อิงยิุงข่ปันำ�วธุ” ดรั. เบันำเน็ำตต์กล�่ว “ดงันำั �นำ
จง้คอ่ินำข��งยุ�กท่ี่�จะรัะบัวุิถ่ท่ี่�แนำน่ำอินำและข�อิมล้อืิ�นำ ๆ ท่ี่�เก่�ยุวข�อิง แต่
ห�กเรัด�ร์ัดงักล�่วได� รัับัก�รัควบัคมุจ�กเรัด�ร์ัท่ี่�ตดิตั �งในำญ่�ปัุ่ นำโดยุ
พิจ�รัณ�วิถ่จ�กด��นำข��ง ก�รัรัะบัอุิยุ�่งแนำชุ่ดัถง้ลกัษัณะก�รัเคลื�อินำท่ี่�
หรืัอิวิถ่จะส�ม�รัถที่ำ�ได�ง�่ยุข้ �นำม�ก เนืำ�อิงจ�กคณุจะเหน็ำที่ั �งมมุมอิง 
‘จ�กบันำลงล�่ง’ และ ‘จ�กด��นำข��ง’ และนำั�นำชุว่ยุให�ง�่ยุตอ่ิก�รัสกดักั �นำ
อิยุ�่งม่ปัรัะสทิี่ธิภ�พ”

ห�กใชุ�เรัด�ร์ัร่ัวมกนัำ อิอิสเตรัเลยุ่ ญ่�ปัุ่ นำ เก�หลใ่ต� และสหรััฐฯ จะ
ได�ผู้ลรัับัปัรัะโยุชุน์ำในำก�รัแบัง่สรัรัค�่ใชุ�จ�่ยุอ่ิกด�วยุ ดรั. เบันำเน็ำตต์กล�่ว

พรมแดนแบบบูรณาการใหม่
ขณะกล�่วถง้เรืั�อิงก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รั นำ�ยุอิอิสตนิำชุ่ �ให�
เหน็ำว�่ก�รับัร้ัณ�ก�รัจำ�เป็ันำต�อิงเกิดข้ �นำในำหนำว่ยุง�นำต�่ง ๆ ร่ัวมกบัั
พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำ ตลอิดจนำนำอิกเหนืำอิไปัจ�กขอิบัเขตเดมิ ๆ ในำที่�ง
อิ�ก�ศ ที่�งบัก และที่�งที่ะเล อิวก�ศและพื �นำท่ี่�ไซิเบัอิร์ัเป็ันำท่ี่�ซิ้�งคว�ม
ขดัแยุ�งในำศตวรัรัษัท่ี่� 21 อิ�จเริั�มต�นำข้ �นำ และคว�มร่ัวมมือิในำขอิบัเขตดงั
กล�่วถือิว�่ม่คว�มสำ�คญัในำก�รัตรัวจจบััและปั� อิงปัรั�มก�รัโจมต่

เพื�อิก�รันำั �นำ ญ่�ปัุ่ นำและสหรััฐฯ จง้ว�งแผู้นำท่ี่�จะร่ัวมมือิกนัำในำก�รั
ตดิตั �งเครืัอิข�่ยุด�วเท่ี่ยุมขนำ�ดเลก็ในำวงโคจรัรัะยุะตำ��ขอิงโลกเพื�อิ
ตรัวจจบััและตดิต�มข่ปันำ�วธุยุคุใหม ่ต�มรั�ยุง�นำขอิงเวบ็ัไซิต์นิำก 
เคอิิเอิเชุ่ยุ เมื�อิเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2563 โครังก�รัมล้ค�่ 9 พนัำล��นำ
ดอิลล�ร์ัสหรััฐ (ปัรัะม�ณ 3.02 แสนำล��นำบั�ที่) ค�ดว�่จะเริั�มดำ�เนิำนำ
ก�รัได�ในำชุว่งกล�งที่ศวรัรัษั 2020 (พ.ศ. 2563 - 2572) บัที่คว�ม
ดงักล�่วสรุัปัว�่ ลกัษัณะท่ี่�พฒันำ�ข้ �นำขอิงภยัุคกุค�มจ�กข่ปันำ�วธุในำ
ภมิ้ภ�คน่ำ �จำ�เป็ันำต�อิงใชุ�เซิน็ำเซิอิร์ัที่�งอิวก�ศม�กข้ �นำ นิำกเคอิิรั�ยุง�นำ
ว�่ จ่นำม่ข่ปันำ�วธุพิสยัุกล�งปัรัะม�ณ 2,000 ลก้ท่ี่�ส�ม�รัถโจมต่ญ่�ปัุ่ นำ
ได�และหวัรับันิำวเคล่ยุร์ัอ่ิกหล�ยุรั�อิยุหวั เก�หลเ่หนืำอิม่ข่ปันำ�วธุพิสยัุ
กล�งหล�ยุรั�อิยุลก้ และยุงัคงดำ�เนิำนำภ�รักิจในำก�รัยุอ่ิขนำ�ดหวัรับั
นิำวเคล่ยุร์ั ข่ปันำ�วธุเหล�่น่ำ �เคลื�อินำท่ี่�ในำวิถ่คล��ยุเส�นำโค�ง ซิ้�งที่ำ�ให�ง�่ยุ

ย้เอสเอส คย์ี เวสต์ิ ขีองกองทืพัเรือสห้รัฐฯ เป็นเรือด์ำานำ�าพลงังานนิวเคลยีร์จ้�โจม

เร็ว สห้รัฐอเมริกาและสห้ราช่อาณาจกัรจะแบั�งปันเทืคโนโลยกีารขีบััเคลื�อนด์�วย

นิวเคลยีร์กบััออสเติรเลยีในความร�วมมอืทืางย่ทืธศาสติร์ครั�งให้ม�  

จ.อิ. เจฟิฟิร่ัย์ุ เจย์ุ ไพร์ัซิ/กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ
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ตอ่ิก�รัตดิต�มและสกดักั �นำด�วยุด�วเท่ี่ยุมและรัะบับัเรัด�ร์ัท่ี่�ดำ�เนิำนำ
ก�รัโดยุญ่�ปัุ่ นำและสหรััฐฯ

อิยุ�่งไรัก็ต�ม เก�หลเ่หนืำอิ ส�ธ�รัณรััฐปัรัะชุ�ชุนำจ่นำ และรััสเซ่ิยุ
กำ�ลงัพฒันำ�อิ�วธุท่ี่�อิอิกแบับัม�เพื�อิหลบัเล่�ยุงก�รัปั� อิงกนัำเหล�่น่ำ � จ่นำ
และรััสเซ่ิยุกำ�ลงัที่ดสอิบัข่ปันำ�วธุคว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุง ซิ้�งเคลื�อินำท่ี่�ด�วยุ
คว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุงถง้ 5 เที่�่ท่ี่�พิกดัตำ�แหนำง่ตำ�� ขณะท่ี่�เก�หลเ่หนืำอิ
กำ�ลงัที่ดลอิงข่ปันำ�วธุพิสยัุไกลท่ี่�ส�ม�รัถเปัล่�ยุนำวิถ่ได� 

ข่ปันำ�วธุท่ี่�เก�หลเ่หนืำอิยิุงส้ท่ี่ะเลญ่�ปัุ่ นำเมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 
2564 เคลื�อินำท่ี่�ในำพิกดัตำ�แหนำง่ตำ��และม่วิถ่ท่ี่�ไมป่ักต ิซิ้�งที่ำ�ให�ยุ�กตอ่ิ
ก�รัสกดักั �นำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงสำ�นำกัข�่วจิจิ เพรัส เจ��หนำ��ท่ี่�กรัะที่รัวง
กล�โหมญ่�ปัุ่ นำรั�ยุหนำ้�งกล�่วว�่ “เป็ันำท่ี่�แนำชุ่ดัแล�วว�่ข่ปันำ�วธุดงั
กล�่วอิอิกแบับัม�เพื�อิหลบัหลก่รัะบับัปั� อิงกนัำข่ปันำ�วธุขอิงญ่�ปัุ่ นำและ
สหรััฐอิเมริัก�” ต�มรั�ยุง�นำข�่ว

เครืัอิข�่ยุด�วเท่ี่ยุมปััจจบุันัำขอิงญ่�ปัุ่ นำและสหรััฐฯ ปัรัะจำ�ก�รัอิยุ้ท่่ี่�
รัะดบััคว�มสง้ 36,000 กิโลเมตรั ต�มรั�ยุง�นำขอิงนิำกเคอิิ เพื�อิแก�ไข
ชุอ่ิงโหวน่่ำ � สหรััฐฯ ม่แผู้นำจะปัลอ่ิยุด�วเท่ี่ยุมท่ี่�รัะดบััคว�มสง้รัะหว�่ง 
300 และ 1,000 กิโลเมตรั แผู้นำดงักล�่วม่ไว�สำ�หรัับัด�วเท่ี่ยุม
สงัเกตก�รัณ์ขนำ�ดเลก็ 1,000 ดวง โดยุม่ 200 ดวงติดตั �งเซิน็ำเซิอิร์ั
ตรัวจจบััคว�มรั�อินำแบับัอิินำฟิรั�เรัด ซิ้�งอิอิกแบับัม�สำ�หรัับัก�รัปั� อิงกนัำ
ข่ปันำ�วธุ

สนธิสัญญาในหลากหลายมิติิครั้ง
ป้ระวุัติิศาสติร์
ในำอ่ิกหนำ้�งคว�มเคลื�อินำไหวครัั �งปัรัะวตัศิ�สตร์ั สหรั�ชุอิ�ณ�จกัรัและ
สหรััฐฯ ปัรัะก�ศเมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 ว�่จะชุว่ยุจดัห�เรืัอิ
ดำ�นำำ ��พลงัง�นำนิำวเคล่ยุร์ัให�แก่อิอิสเตรัเล่ยุ ซิ้�งเป็ันำสว่นำหนำ้�งขอิงคว�ม
ร่ัวมมือิด��นำคว�มมั�นำคงไตรัภ�ค่ คว�มร่ัวมมือิน่ำ � ซิ้�งร้ั� จกักนัำในำชืุ�อิ อิ้
กสั จะสรั� �งชุอ่ิงที่�งขอิงก�รัแบัง่ปัันำข�อิมล้และสง่เสริัมคว�มพยุ�ยุ�ม
ร่ัวมกนัำในำก�รัพฒันำ�เที่คโนำโลยุ่ขั �นำสง้ในำด��นำคว�มมั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ั 
ปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์ คอิมพิวเตอิร์ัควอินำตมั และข่ดคว�มส�ม�รัถใต�
ที่ะเล ต�มรั�ยุง�นำขอิงเวบ็ัไซิต์ข�่วแอิก็ซิอิิอิส

ท่ี่มง�นำจ�กที่ั �งส�มปัรัะเที่ศจะที่ำ�ง�นำเป็ันำเวล� 18 เดือินำเพื�อิ
ห�วิธ่ท่ี่�ด่ท่ี่�สดุในำก�รัสง่มอิบัเรืัอิดำ�นำำ ��พลงัง�นำนิำวเคล่ยุร์ัให�แก่
อิอิสเตรัเล่ยุ โดยุก่อินำหนำ��น่ำ � สหรััฐฯ ได�แบัง่ปัันำเที่คโนำโลยุ่เรืัอิดำ�นำำ ��
นิำวเคล่ยุร์ัขอิงตนำให�แก่สหรั�ชุอิ�ณ�จกัรัเที่�่นำั �นำ

นำ�ยุโจ ไบัเดนำ ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่สหรััฐฯ ปัรัะก�ศว�่สนำธิสญัญ�
ดงักล�่วม่คว�มจำ�เป็ันำเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั “ปัรัะเที่ศและกอิงที่พัท่ี่�กล��
ห�ญขอิงเรั�ได�ยืุนำหยุดัเค่ยุงบั�่เค่ยุงไหลก่นัำม�ยุ�วนำ�นำกว�่ 100 ป่ั 
ผู้�่นำสงครั�มสนำ�มเพล�ะชุว่งสงครั�มโลกครัั �งท่ี่� 1, สงครั�มยุด้เก�ะ
ชุว่งสงครั�มโลกครัั �งท่ี่� 2, ชุว่งฤดห้นำ�วอินัำหนำ�วเหน็ำบัขอิงเก�หล ่
และอิ�ก�ศรั�อินำรัะอิใุนำอิ�่วเปัอิร์ัเซ่ิยุ” ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่ไบัเดนำกล�่ว
ในำก�รัแถลงข�่วเสมือินำจริัง พรั� อิมด�วยุนำ�ยุบัอิริัส จอิห์นำสนัำ นำ�ยุก
รััฐมนำตร่ัสหรั�ชุอิ�ณ�จกัรั และนำ�ยุสก็อิตต์ มอิร์ัริัสนัำ นำ�ยุกรััฐมนำตร่ั
อิอิสเตรัเล่ยุ “วนัำน่ำ � เรั�ได�ก��วไปัอ่ิกขั �นำแหง่ปัรัะวติัศ�สตร์ัเพื�อิกรัะชุบัั
และดำ�เนิำนำคว�มร่ัวมมือิอิยุ�่งเป็ันำที่�งก�รัรัะหว�่งที่ั �งส�มปัรัะเที่ศ 
เนืำ�อิงจ�กเรั�ตรัะหนำกัถง้คว�มจำ�เป็ันำในำก�รัสรั� �งสนัำตภิ�พและ
เสถ่ยุรัภ�พในำภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกในำรัะยุะยุ�ว” นำ�ยุไบัเดนำกล�่ว

ในำก�รับัรัรัยุ�ยุสรุัปัขอิงผู้้�สื�อิข�่ว เจ��หนำ��ท่ี่�ขอิงสหรััฐฯ กล�่ว
ว�่ก�รัแบัง่ปัันำเที่คโนำโลยุ่ก�รัขบััเคลื�อินำด�วยุนิำวเคล่ยุร์ัจะชุว่ยุให�
อิอิสเตรัเล่ยุส�ม�รัถใชุ�ง�นำเรืัอิดำ�นำำ ��เคลื�อินำท่ี่�เง่ยุบัท่ี่�ได� รัับัก�รั
ปัรัับัปัรุังคว�มส�ม�รัถในำรัะยุะเวล�นำ�นำข้ �นำได� อิอิสเตรัเล่ยุไมไ่ด�
แสวงห�อิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ั เจ��หนำ��ท่ี่�กล�่ว

ดรั. เบันำเน็ำตต์อิธิบั�ยุว�่ ลกัษัณะที่�งภมิ้ศ�สตร์ัม่บัที่บั�ที่สำ�คญั
ในำก�รัตดัสนิำใจ เรืัอิดำ�นำำ ��พลงัง�นำด่เซิลปัลอ่ิยุไอิเส่ยุท่ี่�เป็ันำพิษัซิ้�ง
จำ�เป็ันำต�อิงรัะบั�ยุอิอิกจ�กเรืัอิเป็ันำรัะยุะ ดงันำั �นำ เรืัอิดำ�นำำ ��ด่เซิลจง้
ต�อิง “ดำ�นำำ ��ตื �นำ” หรืัอิแลน่ำบันำผิู้วนำำ ��เพื�อิปัลอ่ิยุไอิเส่ยุ “ห�กญ่�ปัุ่ นำหรืัอิ
เก�หล่ใต�ม่เรืัอิดำ�นำำ ��พลงัง�นำด่เซิล เรืัอิดำ�นำำ ��เหล�่น่ำ �จะส�ม�รัถเดินำ
ที่�งไปัยุงัเก�ะม�กม�ยุภ�ยุในำนำ�่นำนำำ ��ขอิงปัรัะเที่ศ และดำ�นำำ ��ตื �นำ
หรืัอิแลน่ำบันำผิู้วนำำ �� จ�กนำั �นำส�ม�รัถดำ�ลงไปัใต�นำำ ��และซิอ่ินำตวัอิยุ้ไ่ด�” 
ดรั. เบันำเน็ำตต์กล�่ว “แตห่�กเรืัอิดำ�นำำ ��จ�กอิอิสเตรัเล่ยุพยุ�ยุ�มเดินำ
ที่�งไปัยุงัญ่�ปัุ่ นำหรืัอิเก�หลใ่ต� เรืัอิดำ�นำำ ��ดงักล�่วจะต�อิงแลน่ำผู้�่นำหนำ��
ชุ�ยุฝัึ�งตะวนัำอิอิกขอิงจ่นำเป็ันำรัะยุะที่�งยุ�วม�ก และเมื�อิเที่คโนำโลยุ่
ก�รัเฝึ� �รัะวงัขอิงจ่นำพฒันำ�ข้ �นำ จ่นำก็ส�ม�รัถตรัวจจบััและสกดักั �นำเรืัอิ
ดำ�นำำ ��เหล�่น่ำ �ได�  ปััจจบุันัำ อิ�จจะไมไ่ด�เป็ันำเรืั�อิงใหญ่ม�ก แตใ่นำชุว่ง 20 
ป่ัข��งหนำ�� ซิ้�งเป็ันำชุว่งเวล�ท่ี่�เรืัอิดำ�นำำ ��นิำวเคล่ยุร์ัสำ�หรัับัอิอิสเตรัเล่ยุจะ
พรั�อิมใชุ�ง�นำ น่ำ�อิ�จจะเป็ันำเรืั�อิงใหญ่ม�ก”

จ�กเที่คโนำโลยุ่ข่ปันำ�วธุไปัจนำถง้ก�รัขบััเคลื�อินำด�วยุนิำวเคล่ยุร์ั 
สหรััฐฯ กำ�ลงัแสดงให�เหน็ำถง้คว�มมุง่มั�นำขอิงตนำท่ี่�ม่ตอ่ิภมิ้ภ�คอิินำโด
แปัซิฟิิิกท่ี่�เสร่ัและเปิัดกว��ง แนำวที่�งก�รัปั� อิงปัรั�มแบับับัร้ัณ�ก�รั
ไมเ่พ่ยุงแตต่�อิงอิ�ศยัุก�รัแบัง่ปัันำเที่คโนำโลยุ่เที่�่นำั �นำ แตยุ่งัรัวมถง้ข�่ว
กรัอิงและก�รัแบัง่ปัันำข�อิมล้ด�วยุ เจ��หนำ��ท่ี่�กล�โหมกล�่วว�่อิ�จต�อิง
ใชุ�คว�มพยุ�ยุ�มที่�งเศรัษัฐกิจและก�รัที่ต้ในำบั�งกรัณ่อ่ิกด�วยุ นำ�ยุ
โคลนิำ ค�ห์ล ปัลดักรัะที่รัวงกล�โหมเพื�อินำโยุบั�ยุขอิงสหรััฐฯ กล�่ว
กบััพนัำธมิตรัในำรัะหว�่งก�รัปัรัะชุมุ ณ กรัะที่รัวงกล�โหม เมื�อิเดือินำ
มิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 “ห�กเรั�ต�อิงก�รัปั� อิงปัรั�มปัรัะเที่ศท่ี่�เตบิัโต
อิยุ�่งรัวดเร็ัวเชุน่ำจ่นำ หรืัอิม่คว�มแนำว่แนำแ่ละก��วรั� �วเชุน่ำรััสเซ่ิยุ เรั�
จำ�เป็ันำต�อิงพ้�งพ�พนัำธมิตรั” ต�มรั�ยุง�นำขอิงข�่วกรัะที่รัวงกล�โหม
สหรััฐฯ “เรั�จำ�เป็ันำจะต�อิงบัร้ัณ�ก�รัปัรัะเที่ศเหล�่นำั �นำเข��กบััคว�ม
เข��ใจขอิงเรั�เก่�ยุวกบััคว�มหม�ยุขอิงก�รัปั� อิงปัรั�ม”  o

ด์าวเทืยีมญี�ป่� นประจำาการอย้�นอกสถีานีอวกาศนานาช่าติ ิญี�ป่� นและสห้รัฐอเมริกา

วางแผู้นทืี�จะร�วมมอืกนัผู้ลติิกล่�มด์าวเทืยีมขีนาด์เลก็ทืี�สามารถีติรวจจบััการโจมติดี์�วย

ขีปีนาว่ธได์�  นำ�ซิ�



ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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ที�ไม่ทร่าบ่ที�ไม่ทร่าบ่
ความจร่งิความจริ่ง
ที�ไม่ทร่าบ่
ความจริ่ง
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ว�มโปัร่ังใสในำคว�มสมัพนัำธ์รัะหว�่งปัรัะเที่ศม่คว�ม
สำ�คญัตอ่ิก�รัสรั� �งคว�มไว�ว�งใจและหลก่เล่�ยุงคว�มขดั
แยุ�ง อิยุ�่งไรัก็ต�ม รัะบัอิบัก�รัปักครัอิงขอิงเก�หลเ่หนืำอิ
ยุงัคงไมม่่คว�มตรังไปัตรังม�ในำก�รัเปิัดเผู้ยุข�อิมล้ท่ี่�

ยืุนำยุนัำได�เก่�ยุวกบััสวสัดภิ�พขอิงปัรัะชุ�ชุนำ คว�มพยุ�ยุ�มในำก�รั
ปัลดอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ัหรืัอิก�รัข�ดแคลนำอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ั ตลอิดจนำ
สขุภ�พและท่ี่�อิยุ้ข่อิงผู้้�นำำ�เก�หล่เหนืำอิ

ก�รัท่ี่�ปัรัะชุ�คมโลกไมส่�ม�รัถตรัวจสอิบัคำ�กล�่วอิ��งขอิง
เก�หล่เหนืำอิเก่�ยุวกบััจำ�นำวนำผู้้�ตดิเชืุ �อิโควิด-19 เป็ันำศน้ำย์ุ ตลอิดจนำ
คว�มถ่�และรัะยุะเวล�ท่ี่�ม�กข้ �นำขอิงก�รัห�ยุตวัไปัจ�กส�ธ�รัณชุนำขอิง
นำ�ยุคมิ จอิงอิน้ำ ผู้้�นำำ�เผู้ดจ็ก�รัในำชุว่ง พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ยิุ�ง
เพิ�มก�รัค�ดเด�ถง้คว�มไรั� เสถ่ยุรัภ�พขอิงรััฐบั�ลเก�หล่เหนืำอิ

“แม�กรัะนำั �นำ ก็ไมค่วรัท่ี่�จะปัรัะเมินำรััฐบั�ลตำ��ไปั ม่รั�ยุง�นำก่อินำ
หนำ��น่ำ �นำบััไมถ่�วนำเก่�ยุวกบััก�รัเส่ยุชุ่วิตท่ี่�ใกล�จะเกิดข้ �นำในำอินำ�คต” นำ�ยุ
บัร้ัซิ คลงิเนำอิร์ั นำกัวิจยัุอิ�วโุสขอิงมล้นิำธิเฮอิริัเที่จ รัะบัใุนำเวบ็ัไซิต์ขอิง
สถ�บันัำวิจยัุเมื�อิเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564

อินัำท่ี่�จริัง แม�ว�่ในำเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 นำ�ยุคิมจะกลบัั
ม�ปัรั�กฏิตวัอ่ิกครัั �งด�วยุร้ัปัร่ั�งท่ี่�ผู้อิมลงหลงัจ�กห�ยุไปันำ�นำถง้ 4 
สปััด�ห์ และก่อิให�เกิดก�รัค�ดเด�เก่�ยุวกบััสขุภ�พขอิงเข�ม�กข้ �นำ แต่
รััฐบั�ลเก�หล่เหนืำอิได�ที่ำ�ก�รัยุั�วยุอุ่ิกครัั �งในำชุว่ง 3 เดือินำตอ่ิม� ด�วยุก�รั
ที่ดสอิบัรัะบับัข่ปันำ�วธุหล�ยุชุดุโดยุห�่งกนัำเพ่ยุงไมก่่�วนัำ ซิ้�งกิจกรัรัมดงั
กล�่วเป็ันำก�รัละเมิดมตขิอิงคณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคงแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติ
หล�ยุปัรัะก�รั ห�กม่คำ�ถ�มใด ๆ เก่�ยุวกบััอินำ�คตขอิงตรัะกล้คิมว�่
ข�่วลือิเก่�ยุวกบััสขุภ�พท่ี่�ยุำ��แยุข่อิงผู้้�นำำ�คนำปััจจบุันัำนำั �นำเป็ันำจริังหรืัอิไม ่
ก�รัท่ี่�นำ�งคมิ โยุจอิง นำ�อิงส�วขอิงนำ�ยุคมิ ได� รัับัตำ�แหนำง่อิ�จถือิเป็ันำ
คำ�ตอิบั

“นำบััตั �งแตก่�รัเป็ันำตวัแที่นำขอิงนำ�ยุคมิ จอิงอิน้ำในำก�รัแขง่ขนัำ
โอิลมิปิักฤดห้นำ�ว พ.ศ. 2561 ท่ี่�เมือิงพย็ุอิงชุงั ปัรัะเที่ศเก�หลใ่ต� นำ�ง
คมิ โยุจอิงไมเ่พ่ยุงแตไ่ด� รัับัตำ�แหนำง่อินัำที่รังเก่ยุรัติในำพรัรัคแรังง�นำ
เที่�่นำั �นำ แตเ่ธอิยุงัพอิใจกบััคว�มเชืุ�อิมั�นำอิยุ�่งแนำว่แนำข่อิงพ่�ชุ�ยุขอิง
เธอิ ซิ้�งเป็ันำผู้้�นำำ�ท่ี่�ส�ม�รัถสั�งปัรัะห�รัลงุขอิงตนำเอิงในำข�อิห�กบัฏิ” ต�ม
รั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์เดอิะก�ร์ัเด่ยุนำ

นำ�งคมิ โยุจอิงยุงัคงอิยุ้เ่ค่ยุงข��งพ่�ชุ�ยุขอิงเธอิในำชุว่งเหตกุ�รัณ์
สำ�คญัต�่ง ๆ ในำชุว่งไมก่่�ป่ัท่ี่�ผู้�่นำม� นำ�งคิมได�เข��ร่ัวมก�รัปัรัะชุมุ
แบับัตวัตอ่ิตวั 3 ครัั �ง รัะหว�่งนำ�ยุคมิ จอิงอิน้ำและนำ�ยุโดนำลัด์ ที่รััมป์ั 

ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่สหรััฐฯ ในำขณะนำั �นำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์เดอิะ
วอิลล์สตร่ัที่เจอิร์ันำลั หนำงัสือิพิมพ์ดงักล�่วยุกคว�มด่คว�มชุอิบัให�แก่
นำ�งคมิ โยุจอิง ในำฐ�นำะก�รัเป็ันำผู้้�นำำ�ฝ่ึ�ยุโฆษัณ�ชุวนำเชืุ�อิและก�รั
ปัลกุปัั�นำขอิงเก�หลเ่หนืำอิ ตลอิดจนำก�รัลงนำ�มในำแถลงก�รัณ์ขอิง
เก�หลเ่หนืำอิท่ี่�วิพ�กษ์ัวิจ�รัณ์สหรััฐฯ ในำ พ.ศ. 2563 เพื�อิยืุนำกรั�นำว�่
เก�หล่เหนืำอิจะปัลดอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ัและแถลงก�รัณ์ปัรัะณ�มเก�หล่ใต�
ท่ี่�วิจ�รัณ์ก�รัฝ้ึกซิ�อิมที่�งที่ห�รัขอิงเก�หล่เหนืำอิ

นำ�งคมิได� รัับัคว�มสนำใจจ�กสื�อิอ่ิกครัั �งในำเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 
2564 โดยุเตือินำถง้ "ก�รัที่ำ�ล�ยุคว�มสมัพนัำธ์ที่วิภ�ค่อิยุ�่งสมบัร้ัณ์" 
กบััเก�หล่ใต� ห�กนำ�ยุมนุำ แจอิินำ ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่เก�หลใ่ต�ในำขณะนำั �นำ 
ยุงัคงรัะบัวุ�่ก�รัส�ธิตอิ�วธุขอิงเก�หลเ่หนืำอิเป็ันำก�รัยุั�วยุ ุต�มรั�ยุง�นำ
ขอิงดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส

“ห�กปัรัะธ�นำ�ธิบัด่เก�หลใ่ต� ร่ัวมใสร่ั� �ยุและสรั� �งคว�มเสื�อิม
เส่ยุแก่เรั� ก�รักรัะที่ำ�น่ำ �จะสง่ผู้ลให�เกิดก�รัตอิบัโต�และคว�มสมัพนัำธ์
รัะหว�่งเก�หล่เหนืำอิและเก�หลใ่ต�จะถก้ที่ำ�ล�ยุอิยุ�่งสมบัร้ัณ์” นำ�งคมิ 
รัะบัใุนำแถลงก�รัณ์ ต�มรั�ยุง�นำขอิงดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส “เรั�ไม่
ต�อิงก�รัให�เป็ันำเชุน่ำนำั �นำ”

ผู้้�นำำ�ชุ�ยุที่ั �ง 3 คนำจ�กตรัะกล้คมิปักครัอิงเก�หลเ่หนืำอิตั �งแต ่พ.ศ. 
2491 โดยุเริั�มจ�กนำ�ยุคมิ อิิลซิงุ ต�มด�วยุบัตุรัชุ�ยุขอิงเข� นำ�ยุคิม  
จอิงอิิล และนำ�ยุคมิ จอิงอิน้ำ ผู้้� เป็ันำหล�นำชุ�ยุ สถ�นำะขอิงนำ�งคิม โยุ
จอิง อิ�จสง้ข้ �นำ แตผู่้้� เชุ่�ยุวชุ�ญกล�่วว�่ไมม่่หลกัฐ�นำท่ี่�แนำชุ่ดัว�่เธอิ
จะได�เป็ันำผู้้�นำำ�เก�หล่เหนืำอิคนำตอ่ิไปั อินัำท่ี่�จริัง นำกัวิเครั�ะห์สว่นำใหญ่
กล�่วว�่ ยุงัไมถ่ง้เวล�ท่ี่�จะนำบััถอิยุหลงัก�รัสิ �นำสดุยุคุก�รัปักครัอิงขอิง
นำ�ยุคมิ จอิงอิน้ำ บั�งคนำม่คว�มเห็นำว�่ร้ัปัร่ั�งท่ี่�ผู้อิมลงขอิงนำ�ยุคิมอิ�จ
เป็ันำคว�มพยุ�ยุ�มท่ี่�จะรัักษั�สขุภ�พและอิ�ยุขุยัุให�ยืุนำยุ�วม�กกว�่ท่ี่�
จะเป็ันำสญัญ�ณขอิงก�รัเจ็บัป่ัวยุ ต�มรั�ยุง�นำขอิงดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ 
เพรัส

ค

การไม่่สาม่ารถตรวจสอบคำำากล่่าว
อา้งของเกาหลี่เหนืือได้ท้ำำาใหเ้กิด้

คำำาถาม่เกี�ยวกบัสถานืะของประชาชนื 
ขีปนืาวุธ แล่ะผู้้น้ืำาของเกาหลี่เหนืือ

เจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม

นางคมิ โยจอง น�องสาวขีองนายคมิ จองอนึ ผู้้�นำาเผู้ด์จ็การเกาห้ลเีห้นือ ได์�เห็้นความโด์ด์

เด์�นขีองเธอเพิ�มขีึ�นภูายในรัฐบัาล  ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส
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ต�มหลกัก�รัแล�ว เก�หลเ่หนืำอิและเก�หลใ่ต�ยุงัคงอิยุ้ใ่นำภ�วะสงครั�ม 
เนืำ�อิงจ�กสงครั�มเก�หล่ในำ พ.ศ. 2493-2496 ยุตุลิงด�วยุข�อิตกลงสงบั
ศก้ มิใชุส่นำธิสญัญ�สนัำตภิ�พ คว�มพยุ�ยุ�มในำก�รัรัวมชุ�ติล�มเหลว 
แตใ่นำเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 นำ�ยุมนุำได�เร่ัยุกรั� อิงให�ยุติุสงครั�ม
อิยุ�่งเป็ันำที่�งก�รัอ่ิกครัั �ง

“วนัำน่ำ � ข��พเจ��ขอิเร่ัยุกรั� อิงให�ปัรัะชุ�คมโลกรัะดมกำ�ลงัเพื�อิก�รั
ปัรัะก�ศยุตุสิงครั�มในำค�บัสมทุี่รัเก�หล่อ่ิกครัั �ง และขอิเสนำอิให�ที่ั �ง
ส�มฝ่ึ�ยุอิยุ�่งเก�หล่เหนืำอิ เก�หล่ใต� และสหรััฐฯ หรืัอิที่ั �งส่�ฝ่ึ�ยุอิยุ�่ง
เก�หล่เหนืำอิ เก�หล่ใต� สหรััฐฯ และจ่นำ รัวมตวักนัำและปัรัะก�ศว�่
สงครั�มในำค�บัสมทุี่รัเก�หล่ได�สิ �นำสดุลงแล�ว” นำ�ยุมนุำกล�่วในำก�รั
ปัรัะชุมุสมชัุชุ�ใหญ่แหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติ

นำ�ยุมนุำกล�่วว�่ คว�มฝัึนำอินัำยิุ�งใหญ่ท่ี่�สดุขอิงชุมุชุนำที่ั�วโลกคือิ 
“ก�รัสรัรัค์สรั� �งชุ่วิตท่ี่�สงบัสขุและปัลอิดภยัุ” คว�มฝัึนำดงักล�่วยุงัคง
ไมเ่กิดข้ �นำจริังในำค�บัสมทุี่รัเก�หล่ แม�ว�่อิงค์ก�รัสหปัรัะชุ�ชุ�ตแิละ
หนำว่ยุง�นำอืิ�นำ ๆ จะพยุ�ยุ�มแล�วก็ต�ม นำ�ยุมนุำกล�่ว อิยุ�่งไรัก็ต�ม 
เก�หล่ใต�ยุงัคงมุง่มั�นำท่ี่�จะสรั� �งคว�มเชืุ�อิมั�นำว�่สนัำตภิ�พท่ี่�ยุั�งยืุนำจะ 
“หยุั�งรั�กอิยุ�่งมั�นำคง” ในำค�บัสมทุี่รัน่ำ � นำ�ยุมนุำกล�่ว

อ่ิกที่ั �งเสริัมว�่ “เมื�อินำก้ถง้ค�บัสมทุี่รัเก�หลท่่ี่�ปัรั�ศจ�กอิ�วธุ
นิำวเคลยุ่ร์ัและม่คว�มเจริัญรุ่ังเรืัอิงร่ัวมกนัำ รััฐบั�ลเก�หลใ่ต�จง้ดำ�เนิำนำ
กรัะบัวนำก�รัด��นำสนัำตภิ�พในำค�บัสมทุี่รัเก�หลอ่ิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงและ
บัรัรัลเุหตกุ�รัณ์สำ�คญัที่�งปัรัะวตัศิ�สตร์ัโดยุได�รัับัก�รัสนำบััสนำนุำจ�ก
ปัรัะชุ�คมโลก “สนัำตภิ�พในำค�บัสมทุี่รัเก�หลเ่ริั�มต�นำด�วยุก�รัเจรัจ�และ
คว�มร่ัวมมือิเสมอิ ผู้มขอิเร่ัยุกรั�อิงให�ม่ก�รัเริั�มต�นำเจรัจ�รัะหว�่งเก�หล่
ที่ั �งสอิงฝ่ึ�ยุและรัะหว�่งสหรััฐอิเมริัก�กบััเก�หลเ่หนืำอิอิยุ�่งรัวดเร็ัว”

นำ�งคมิ โยุจอิง ตอิบัโต�ด�วยุก�รัเร่ัยุกรั� อิงให�เก�หล่ใต�ยุกเลกิ 
“นำโยุบั�ยุท่ี่�ไมเ่ป็ันำมิตรั” และ “ม�ตรัฐ�นำก�รัต่สอิงหนำ��” ห�กต�อิงก�รั

ดำ�เนิำนำก�รัเพื�อิสรั� �งคว�มปัรัอิงดอิง ต�มรั�ยุง�นำขอิงดแิอิสโซิซิเิอิที่ 
เตด็ เพรัส นำ�งคมิไมไ่ด�อิธิบั�ยุรั�ยุละเอ่ิยุด แตผู่้้� เชุ่�ยุวชุ�ญค�ดว�่
เก�หล่เหนืำอิต�อิงก�รัคว�มชุว่ยุเหลือิจ�กเก�หลใ่ต�ในำเรืั�อิงก�รัผู้อ่ินำ
ปัรันำจ�กม�ตรัก�รัควำ��บั�ตรัและรัับัสมัปัที่�นำอืิ�นำ ๆ ท่ี่�อิ�จรัวมถง้ก�รั
ยุอิมรัับัจ�กนำ�นำ�ชุ�ตใินำฐ�นำะรััฐท่ี่�ครัอิบัครัอิงอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ั ต�ม
รั�ยุง�นำขอิงดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส

“ดิฉนัำคดิว�่เมื�อิรัักษั�คว�มเป็ันำกล�งและที่ศันำคตใินำก�รัเค�รัพ
ซิ้�งกนัำและกนัำแล�ว คว�มเข��ใจอินัำรั�บัรืั�นำรัะหว�่งเก�หล่เหนืำอิและ
เก�หล่ใต�จะเกิดข้ �นำได�” นำ�งคมิ โยุจอิงกล�่ว ต�มรั�ยุง�นำขอิงซ่ิเอิน็ำ
เอิน็ำ “ดิฉนัำร้ั� สก้ว�่ปัรัะชุ�ชุนำเก�หล่ใต�ม่คว�มปัรั�รัถนำ�อิยุ�่งแรังกล��ท่ี่�
จะฟืิ�นำฟิค้ว�มสมัพนัำธ์รัะหว�่งเก�หล่เหนืำอิและเก�หล่ใต�จ�กก�รัหยุดุ
ชุะงกั และบัรัรัลเุสถ่ยุรัภ�พอิยุ�่งสนัำตโิดยุเร็ัวท่ี่�สดุ เรั�เอิงก็ม่คว�ม
ปัรั�รัถนำ�แบับัเด่ยุวกนัำ”

นำ�ยุล่ ซิงัยุนุำ ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญชุ�วเก�หลเ่หนืำอิจ�กโรังเร่ัยุนำเฟิลท็ี่เชุอิร์ั 
ขอิงมห�วิที่ยุ�ลยัุที่ฟัิส์ กล�่วเตือินำว�่ นำ�งคมิ โยุจอิงอิ�จเพ่ยุงแสรั� ง
ที่ำ�ว�่คล�อิยุต�มที่กุสิ�ง “ท่ี่�นำ�ยุมนุำปัรั�รัถนำ�อิยุ�่งยิุ�งก่อินำท่ี่�เข�จะหมด
ว�รัะ” ในำเดือินำพฤษัภ�คม พ.ศ. 2565 ต�มรั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์
เดอิะนิำวยุอิร์ักไที่มส์ นำ�งคมิ โยุจอิง “แสดงให�เหน็ำอ่ิกครัั �งว�่เธอิม่คว�ม
ชุำ�นำ�ญในำศลิปัะก�รัครัอิบังำ�ที่�งจิตวิที่ยุ�ม�กเพ่ยุงใด” นำ�ยุลก่ล�่ว 
กบััหนำงัสือิพิมพ์เดอิะนิำวยุอิร์ักไที่มส์

นำ�งคมิ โยุจอิงเร่ัยุกแถลงก�รัณ์ขอิงตนำว�่ “เป็ันำเพ่ยุงคว�มคิดเหน็ำ
ขอิงฉนัำ” ต�มรั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์เดอิะนิำวยุอิร์ักไที่มส์ อิยุ�่งไรั
ก็ต�ม เก�หลใ่ต�ยุอิมรัับัว�่สิ�งน่ำ �ม่คว�มหม�ยุ กรัะนำั �นำ ก�รักรัะที่ำ�ยุอ่ิม
สำ�คญักว�่คำ�พด้ และกรัะที่รัวงก�รัรัวมชุ�ตขิอิงเก�หลใ่ต�ตั �งข�อิสงัเกต
ถง้คว�มไมส่อิดคล�อิงกนัำขอิงเจตนำ�ด��นำก�รัสื�อิส�รัขอิงเก�หล่เหนืำอิ 
เก�หล่เหนืำอิยุตุกิ�รัรัับัส�ยุดว่นำจ�กเก�หล่ใต�เพื�อิจดัก�รัคว�มสมัพนัำธ์
ที่�งที่ห�รัรัะดบััที่วิภ�ค่ในำเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2564 ก่อินำท่ี่�จะกลบััม�
สื�อิส�รัอ่ิกครัั �งในำอ่ิกสอิงเดือินำตอ่ิม�

นำ�งล่ จอิงจ ้โฆษักหญิงขอิงกรัะที่รัวงก�รัต�่งปัรัะเที่ศเก�หลใ่ต� 
กล�่วกบััผู้้�สื�อิข�่วเมื�อิปัล�ยุเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 ว�่ “ก�รัสื�อิส�รั
อิยุ�่งรั�บัรืั�นำและมั�นำคงเป็ันำสิ�งสำ�คญัเหนืำอิสิ�งอืิ�นำใด เพื�อิให�เกิดก�รั
ปัลดอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ั สรั� �งสนัำตภิ�พท่ี่�ยุั�งยืุนำในำค�บัสมทุี่รัเก�หล่ ตลอิด
จนำก�รัพฒันำ�คว�มสมัพนัำธ์รัะหว�่งเก�หลใ่ต�และเก�หลเ่หนืำอิผู้�่นำก�รั
เจรัจ�และคว�มร่ัวมมือิ”

การเปลี่�ยนืแปล่งอย่างเห็นืได้ช้ดั้

นำำ ��หนำกัท่ี่�ลดลงขอิงนำ�ยุคมิ จอิงอิน้ำไมใ่ชุก่�รัเปัล่�ยุนำแปัลงเพ่ยุงอิยุ�่ง
เด่ยุวท่ี่�เป็ันำปัรัะเดน็ำสำ�หรัับันำกัวิเครั�ะห์ บัรัรัด�ผู้้�ชุมต�่งค�ดว�่จะม่ก�รั
แสดงท่ี่�ยิุ�งใหญ่ในำรัะหว�่งก�รัเดินำสวนำสนำ�มที่�งที่ห�รัขอิงเก�หล่เหนืำอิ
ในำเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 แตก่ลบััม่เหตกุ�รัณ์วุน่ำว�ยุเกิดข้ �นำ ซิ้�ง
สะที่�อินำถง้สิ�งท่ี่�ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญมอิงว�่เป็ันำคว�มจริังอินัำโหดรั� �ยุขอิงก�รัลม่
สล�ยุขอิงเก�หลเ่หนืำอิ ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญกล�่วว�่ เก�หล่เหนืำอิปัรัะสบัคว�ม
ยุ�กลำ�บั�ก เนืำ�อิงจ�กก�รัปิัดพรัมแดนำเป็ันำเวล�นำ�นำด�วยุเหตกุ�รัแพร่ั
รัะบั�ดใหญ่ ภ�วะข�ดแคลนำอิ�ห�รัจ�กอิทุี่กภยัุ ม�ตรัก�รัควำ��บั�ตรั 
และก�รับัริัห�รัจดัก�รัเศรัษัฐกิจท่ี่�ผิู้ดพล�ด นำอิกจ�กน่ำ � นำ�ยุคมิยุงัล�ม
เหลวในำก�รัแก�ไขปััญห�อ่ิกด�วยุ

นายม่น แจอนิ ประธานาธิบัด์เีกาห้ลใีติ�ในขีณะนั�น (คนทืี�สองจากซิ�าย) ทืกัทืายนาง

คมิ โยจอง น�องสาวขีองนายคมิ จองอนึ ผู้้�นำาเกาห้ลเีห้นือ {1/}ก�อนการประช่่มส่ด์ยอด์

ระห้ว�างเกาห้ลเีห้นือและเกาห้ลใีติ�ในเด์อืนเมษายน พ.ศ. 2561 ทืี�เกาห้ลใีติ�  เก็ตต่ � อิิมเมจ
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“สงัคมเก�หลเ่หนืำอิตกอิยุ้ภ่�ยุใต�คว�มเคร่ัยุดอิยุ�่งม�กเพรั�ะก�รั
ตดัสนิำใจขอิงรััฐบั�ลนำ�ยุคิม ดงันำั �นำ ก�รัเดินำสวนำสนำ�มดงักล�่วจง้ม่จดุ
ปัรัะสงค์เพื�อิแสดงให�เหน็ำถง้คว�มแขง็แกร่ังและเป็ันำก�รักรัะตุ�นำขวญั
กำ�ลงัใจในำก�รักกัตวั” นำ�ยุเลฟิเอิริัค อ่ิสลย์ุ่ ศ�สตรั�จ�รัย์ุฝ่ึ�ยุก�รัศก้ษั�
ต�่งปัรัะเที่ศขอิงมห�วิที่ยุ�ลยัุสตร่ัอ่ิฮว�ในำกรุังโซิล กล�่วกบััหนำงัสือิพิมพ์
เดอิะนิำวยุอิร์ักไที่มส์ พรั�อิมที่ั �งเตือินำว�่ “เรั�ไมค่วรัต่คว�มนำโยุบั�ยุต�่ง
ปัรัะเที่ศหรืัอิสญัญ�ณก�รัเจรัจ�ตอ่ิรัอิงในำก�รัเดนิำสวนำสนำ�มท่ี่�มุง่เปั� �ไปั
ยุงักลุม่เปั� �หม�ยุที่�งก�รัเมือิงในำปัรัะเที่ศเป็ันำหลกัม�กจนำเกินำไปั”

อิงค์ก�รัอิ�ห�รัและก�รัเกษัตรัแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติรั�ยุง�นำว�่ ก�รั
เดินำสวนำสนำ�มในำเดือินำกนัำยุ�ยุนำน่ำ �ถก้มอิงว�่เป็ันำคว�มพยุ�ยุ�มในำ
ก�รัสรั� �งคว�มส�มคัค่ขอิงคนำในำชุ�ต ิที่�่มกล�งวิกฤตด��นำอิ�ห�รัท่ี่�
เลวรั� �ยุท่ี่�สดุขอิงเก�หล่เหนืำอิในำรัอิบัที่ศวรัรัษั อิยุ�่งไรัก็ต�ม สิ�งท่ี่�นำ�่
ปัรัะหล�ดใจม�กกว�่นำั �นำคือิก�รัท่ี่�นำ�ยุคิมยุอิมรัับัวิกฤตก�รัณ์ดงักล�่ว
ตอ่ิส�ธ�รัณชุนำเมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 เมื�อินำ�ยุคมิกล�่วว�่ก�รั
แก�ไขปััญห�ภ�วะข�ดแคลนำอิ�ห�รัเป็ันำ “สิ�งสำ�คญัท่ี่�สดุ”

“โดยุเฉพ�ะอิยุ�่งยิุ�ง สถ�นำก�รัณ์ด��นำอิ�ห�รัขอิงปัรัะชุ�ชุนำในำขณะ
น่ำ �กำ�ลงัตง้เคร่ัยุด เนืำ�อิงจ�กภ�คเกษัตรักรัรัมไมส่�ม�รัถผู้ลติธญัพืชุได�” 
หลงัจ�กท่ี่�ได� รัับัคว�มเส่ยุห�ยุจ�กอิทุี่กภยัุ นำ�ยุคมิกล�่ว ต�มรั�ยุง�นำ
ขอิงหนำงัสือิพิมพ์เดอิะนิำวยุอิร์ักไที่มส์ “เป็ันำสิ�งสำ�คญัสำ�หรัับัรััฐบั�ลและ
ปัรัะเที่ศท่ี่�จะต�อิงให�คว�มสำ�คญัตอ่ิเรืั�อิงเกษัตรักรัรัม”

เนืำ�อิงจ�กเก�หล่เหนืำอิม่ก�รัปิัดพรัมแดนำเป็ันำเวล�นำ�นำ แม�กรัะที่ั�ง
พรัมแดนำท่ี่�ตดิกบััจ่นำ อินัำเนืำ�อิงม�จ�กก�รัแพร่ัรัะบั�ดครัั �งน่ำ � สิ�งขอิง
ท่ี่�จำ�เป็ันำ เชุน่ำ ยุ� จง้ห�ซืิ �อิได�ยุ�กข้ �นำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์
เดอิะนิำวยุอิร์ักไที่มส์ ม่เดก็เร่ัร่ัอินำจำ�นำวนำม�กกำ�ลงัคุ�ยุขยุะเพื�อิห�
อิ�ห�รัในำหล�ยุพื �นำท่ี่�ขอิงปัรัะเที่ศ อ่ิกที่ั �งครัอิบัครััวจำ�นำวนำม�กต�่ง
ข�ยุเฟิอิร์ันิำเจอิร์ัเพื�อิห�ซืิ �อิอิ�ห�รั ต�มรั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์เดอิะ
นิำวยุอิร์ักไที่มส์

“เมื�อินำ�ยุคมิเข��ม�ดำ�รังตำ�แหนำง่ในำชุว่งสบิัป่ัท่ี่�ผู้�่นำม� หนำ้�งในำ
คำ�มั�นำสญัญ�แรัก ๆ ขอิงเข�คือิก�รัรัับัรัอิงว�่ผู้้�คนำท่ี่�ที่นำที่กุข์ม�นำ�นำ
จะ “ไมต่�อิงที่นำรััดเข็มขดัอ่ิกตอ่ิไปั” แตแ่ผู้นำก�รัที่�งเศรัษัฐกิจดงักล�่ว
ล�มเหลว เมื�อิคลงัอิ�วธุท่ี่�เพิ�มข้ �นำขอิงปัรัะเที่ศที่ำ�ให�ถก้ลงโที่ษัด�วยุ
ม�ตรัก�รัควำ��บั�ตรัจ�กนำ�นำ�ชุ�ติ” ต�มรั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์เดอิะ
นิำวยุอิร์ักไที่มส์

รััฐบั�ลเก�หล่เหนืำอิแที่บัไมไ่ด�ยืุนำยุนัำสิ�งท่ี่�เป็ันำด��นำลบัหรืัอิอิ�จเป็ันำ
ภยัุรั� �ยุแรังท่ี่�เกิดข้ �นำภ�ยุในำพรัมแดนำขอิงตนำแตอ่ิยุ�่งใด ด�วเท่ี่ยุมจะ
เปิัดเผู้ยุสิ�งท่ี่�นำ�ยุคมิและพรัรัคแรังง�นำขอิงเข�ปักปิัดเอิ�ไว�

เชุน่ำ ภ�พถ่�ยุจ�กด�วเท่ี่ยุมเมื�อิเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2564 แสดงให�
เหน็ำว�่เก�หลเ่หนืำอิเริั�มต�นำเดนิำเครืั�อิงปัฏิิกรัณ์ผู้ลติพลโ้ตเน่ำยุมท่ี่�โรังง�นำ
วจิยัุนิำวเคลยุ่ร์ัยุอิงบัยุอินำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงที่บัวงก�รัพลงัง�นำปัรัม�ณ้
รัะหว�่งปัรัะเที่ศ ซิ้�งใชุ�ภ�พถ่�ยุและสื�อิจ�กแหลง่ข�่วท่ี่�เปิัดเผู้ยุแหลง่
ท่ี่�ม�เพื�อิตดิต�มกิจกรัรัมขอิงเก�หลเ่หนืำอิ จ�กนำั �นำ ภ�พถ่�ยุในำเดือินำ
กนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 เผู้ยุให�เหน็ำว�่ม่ก�รัปัรัับัปัรุังท่ี่�โรังง�นำยุอิงบัยุอินำ 
ซิ้�งอิ�จที่ำ�ให�เก�หลเ่หนืำอิส�ม�รัถเพิ�มก�รัผู้ลติวสัดนิุำวเคลยุ่ร์ัชุั �นำอิ�วธุ
ได�ม�กถง้รั�อิยุละ 25 นำ�ยุเจฟิฟิร่ัย์ุ ลอิ้ิส ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญด��นำอิ�วธุและ
ศ�สตรั�จ�รัย์ุท่ี่�สถ�บันัำก�รัศก้ษั�นำ�นำ�ชุ�ตมิิดเดลิเบัอิร่ั กล�่วกบััซ่ิเอิน็ำ
เอิน็ำ “ก�รัขยุ�ยุตวัล�่สดุท่ี่�ยุอิงบัยุอินำอิ�จสะที่�อินำให�เหน็ำถง้แผู้นำก�รัท่ี่�จะ
เพิ�มก�รัผู้ลติวสัดนิุำวเคลยุ่ร์ัสำ�หรัับัก�รัผู้ลติอิ�วธุ” นำ�ยุลอิ้ิสกล�่ว

นำ�ยุลอิ้ิสตั �งข�อิสงัเกตว�่ก�รัก่อิสรั� �งดงักล�่วสอิดคล�อิงกบััก�รั
ที่ำ�ง�นำอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงเพื�อิเพิ�มพื �นำท่ี่�ใชุ�สอิยุในำโรังง�นำ นำ�ยุลอิ้ิสกล�่ว
กบััซ่ิเอิน็ำเอิน็ำว�่ พื �นำท่ี่�ใหม ่ซิ้�งม่ขนำ�ดปัรัะม�ณ 1,000 ต�รั�งเมตรั 
ส�ม�รัถรัอิงรัับัเครืั�อิงหมนุำเหว่�ยุงเพิ�มเตมิได�ม�กถง้ 1,000 เครืั�อิง ซิ้�ง
ที่ำ�ให�ส�ม�รัถเพิ�มก�รัผู้ลติยุเ้รัเน่ำยุมได�ม�กข้ �นำที่กุป่ั

เนืำ�อิงจ�กหลกัฐ�นำท่ี่�เพิ�มข้ �นำเก่�ยุวกบััคว�มมุง่มั�นำด��นำนิำวเคล่ยุร์ั
อิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงขอิงเก�หลเ่หนืำอิ สหรััฐฯ จง้ยุงัคงยืุนำหยุดัในำคว�ม
พยุ�ยุ�มท่ี่�จะบัรัรัลเุปั� �หม�ยุที่�งก�รัที่ต้เพื�อิปัลดอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ั นำ�ยุ
เนำด ไพรัซ์ิ โฆษักกรัะที่รัวงก�รัต�่งปัรัะเที่ศสหรััฐฯ กล�่วว�่ “เรั�ม่
คว�มชุดัเจนำม�กเก่�ยุวกบััสิ�งท่ี่�เรั�ต�อิงก�รัให�เกิดข้ �นำ” ต�มรั�ยุง�นำขอิง
ซ่ิเอิน็ำเอิน็ำ “เรั�มุง่มั�นำในำหลกัก�รัท่ี่�ว�่ก�รัเจรัจ�จะชุว่ยุให�เรั�ส�ม�รัถ
บัรัรัลวุตัถปุัรัะสงค์สง้สดุขอิงเรั�ได� ซิ้�งก็คือิก�รัปัลดอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ัในำ
ค�บัสมทุี่รัเก�หล่นำั�นำเอิง”

พล.อิ. รั�ฟิ�เอิล ม�ร่ัอิ�โนำ กรัอิสซ่ิ ผู้้�อิำ�นำวยุก�รัที่บัวงก�รั
พลงัง�นำปัรัม�ณร้ัะหว�่งปัรัะเที่ศ กล�่วถง้กิจกรัรัมด��นำนิำวเคล่ยุร์ัขอิง
เก�หล่เหนืำอิว�่ “เป็ันำส�เหตขุอิงคว�มกงัวลอิยุ�่งรุันำแรัง” และ “เป็ันำ
เรืั�อิงท่ี่�นำ�่หนำกัใจอิยุ�่งยิุ�ง” โดยุอิ��งถง้เก�หล่เหนืำอิด�วยุชืุ�อิอิยุ�่งเป็ันำ
ที่�งก�รัว�่ ส�ธ�รัณรััฐปัรัะชุ�ธิปัไตยุปัรัะชุ�ชุนำเก�หล่

พล.อิ. กรัอิสซ่ิ กล�่วรัะหว�่งก�รัปัรั�ศรััยุในำก�รัปัรัะชุมุส�มญั
ขอิงที่บัวงก�รัพลงัง�นำปัรัม�ณร้ัะหว�่งปัรัะเที่ศ เมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ 
พ.ศ. 2564 ว�่ “คว�มตอ่ิเนืำ�อิงขอิงโครังก�รันิำวเคล่ยุร์ัขอิงเก�หลเ่หนืำอิ
เป็ันำก�รัละเมิดมตขิอิงคณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคงแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติ
อิยุ�่งชุดัเจนำและเป็ันำเรืั�อิงท่ี่�นำ�่เส่ยุใจอิยุ�่งยิุ�ง” “ผู้มขอิเร่ัยุกรั� อิงให�
เก�หล่เหนืำอิปัฏิิบัตัติ�มข�อิผู้ก้พนัำภ�ยุใต�มตขิอิงคณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคง
แหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติอิยุ�่งเตม็ท่ี่� และร่ัวมมือิกบััหนำว่ยุง�นำในำก�รัดำ�เนิำนำ
ก�รัต�มข�อิตกลงคุ�มครัอิงสนำธิสญัญ�ไมแ่พร่ัขยุ�ยุอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ั
อิยุ�่งเตม็ร้ัปัแบับัและม่ปัรัะสทิี่ธิภ�พโดยุที่นัำท่ี่ ตลอิดจนำแก�ไขปััญห�ท่ี่�

นายม่น แจอนิ กล�าวปราศรัยในการประช่่มสมชั่ช่าสห้ประช่าช่าติคิรั�งทืี� 76 ในเด์อืน

กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึิ�งนายม่นได์�ผู้ลกัด์นัให้�มกีารประกาศย่ติสิงครามเกาห้ลใีนช่�วง พ.ศ. 

2493 - 2496 อย�างเป็นทืางการเพื�อฟืิ� นฟ้ิสันติภิูาพในคาบัสม่ทืรเกาห้ล ี ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส
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ยุงัไมไ่ด� รัับัก�รัแก�ไขที่ั �งหมด โดยุเฉพ�ะปััญห�ท่ี่�เกิดข้ �นำในำชุว่งท่ี่�ไมม่่ผู้้�
ตรัวจรั�ชุก�รัแผู้น่ำดินำ” 

นำอิกจ�กน่ำ � นำกัวเิครั�ะห์ยุงัชุ่ �ให�เหน็ำว�่คว�มถ่�ในำก�รัที่ดสอิบัข่ปันำ�วธุ
ขอิงเก�หลเ่หนืำอิท่ี่�เพิ�มข้ �นำในำชุว่งต�นำ พ.ศ. 2565 เป็ันำสญัญ�ณขอิงก�รัตอ่ิ
ต��นำกฎหม�ยุรัะหว�่งปัรัะเที่ศอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงขอิงนำ�ยุคิม ตลอิดจนำก�รั
รัวบัรัวมวสัดตุ�่ง ๆ เพื�อิพฒันำ�อิ�วธุที่ำ�ล�ยุล��งสง้ เก�หลเ่หนืำอิดำ�เนิำนำ
ก�รัที่ดสอิบัข่ปันำ�วธุถง้ 7 ครัั �งในำเดือินำมกรั�คม พ.ศ. 2565 ซิ้�งม�กกว�่
ก�รัที่ดสอิบัที่ั �งหมดในำ พ.ศ. 2564 และกรัะตุ�นำให�สหรััฐฯ ใชุ�ม�ตรัก�รั
ควำ��บั�ตรัรัอิบัใหมต่อ่ิบัคุคลและหนำว่ยุง�นำท่ี่�ถก้กล�่วห�ว�่ชุว่ยุพฒันำ�
และจดัห�วสัดตุ�่ง ๆ ท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััข่ปันำ�วธุให�แก่นำ�ยุคิม

นำ�ยุคมิยุงัคงกรัะตุ�นำให�เกิดคว�มตง้เคร่ัยุดอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงในำชุว่ง
ต�นำ พ.ศ. 2565 โดยุดำ�เนิำนำก�รัที่ดสอิบัสิ�งท่ี่�เจ��หนำ��ท่ี่�ฝ่ึ�ยุบัริัห�รัขอิง
สหรััฐฯ รัะบัวุ�่เป็ันำ “รัะบับัข่ปันำ�วธุนำำ�วิถ่ข��มที่ว่ปัท่ี่�คอ่ินำข��งใหม”่ ในำ
วนัำท่ี่� 27 กมุภ�พนัำธ์และ 5 ม่นำ�คม ซิ้�งก่อิให�เกิดก�รัควำ��บั�ตรัเพิ�มเตมิ
จ�กสหรััฐฯ เก�หล่ใต�รั�ยุง�นำว�่ ก�รัที่ดสอิบัครัั �งท่ี่� 10 เมื�อิวนัำท่ี่� 16 
ม่นำ�คมสิ �นำสดุลงด�วยุคว�มล�มเหลวอิยุ�่งเหน็ำได�ชุดัโดยุเกิดก�รัรัะเบัดิ
ข้ �นำไมน่ำ�นำหลงัจ�กปัลอ่ิยุตวั แตท่ี่ำ�ให�เกิดก�รัค�ดก�รัณ์ว�่จะม่ก�รั
ที่ดสอิบัท่ี่�ใหญ่กว�่ในำเร็ัว ๆ น่ำ �

หลงัก�รัที่ดสอิบัเมื�อิเดือินำกมุภ�พนัำธ์ สหรััฐฯ และอ่ิก 10 ปัรัะเที่ศ

ปัรัะณ�มก�รัยิุงข่ปันำ�วธุว�่เป็ันำก�รักรัะที่ำ�ท่ี่� “ผิู้ดกฎหม�ยุและ
บัอ่ินำที่ำ�ล�ยุเสถ่ยุรัภ�พ” ตลอิดจนำเร่ัยุกรั�อิงให�คณะมนำตร่ัคว�ม
มั�นำคงแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติปัรัะณ�มรััฐบั�ลเก�หล่เหนืำอิว�่กรัะที่ำ�
ก�รัฝ่ึ�ฝืึนำมตขิอิงคณะมนำตร่ัหล�ยุปัรัะก�รั นำ�ยุเจฟิฟิร่ัย์ุ เดอิโลเรันำ
ติส รัอิงเอิกอิคัรัรั�ชุที่ต้สหรััฐฯ ได�อิ�่นำแถลงก�รัณ์ร่ัวมขอิงสม�ชิุก
สหปัรัะชุ�ชุ�ติที่ั �ง 11 ปัรัะเที่ศโดยุม่นำกัก�รัที่ต้จ�กอ่ิก 6 ปัรัะเที่ศยืุนำ
เค่ยุงข��ง ได�แก่ แอิลเบัเน่ำยุ บัรั�ซิลิ ฝึรัั�งเศส ไอิร์ัแลนำด์ นำอิร์ัเวย์ุ และ
สหรั�ชุอิ�ณ�จกัรั รัวมถง้อิอิสเตรัเล่ยุ ญ่�ปัุ่ นำ นิำวซ่ิแลนำด์ และเก�หล่ใต� 
“เรั�ยุงัคงมุง่มั�นำท่ี่�จะแสวงห�ก�รัที่ต้ท่ี่�จริังจงัและยุั�งยืุนำ และเร่ัยุกรั� อิง
ให� รััฐบั�ลเก�หล่เหนืำอิตอิบัรัับัอิยุ�่งเป็ันำมิตรัตอ่ิก�รัตดิตอ่ิจ�กสหรััฐฯ 

และปัรัะเที่ศอืิ�นำ ๆ” แถลงก�รัณ์รัะบั ุที่ั �ง 11 ปัรัะเที่ศได�เร่ัยุกรั� อิงให�
เก�หลเ่หนืำอิ “เลือิกเส�นำที่�งที่�งก�รัที่ต้เพื�อิบัรัรัเที่�คว�มตง้เคร่ัยุดในำ
ภมิ้ภ�คและสง่เสริัมสนัำตภิ�พและคว�มมั�นำคงรัะหว�่งปัรัะเที่ศ” และ
ที่ั �ง 11 ปัรัะเที่ศยืุนำยุนัำถง้คว�มพรั�อิมขอิงตนำในำก�รัเจรัจ�โดยุเนำ�นำยุำ ��ว�่ 
“เรั�จะแสวงห�สนัำตภิ�พและเสถ่ยุรัภ�พโดยุไมห่วั�นำไหว”

สิทำธิม่นุืษยชนื

ก�รัควำ��บั�ตรัจ�กนำ�นำ�ชุ�ติอิยุ�่งไมล่ดละและก�รัแพร่ัรัะบั�ดใหญ่
อิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง ยิุ�งที่ำ�ให�คว�มยุ�กลำ�บั�กในำก�รัดำ�เนิำนำชุ่วิตปัรัะจำ�
วนัำขอิงชุ�วเก�หลเ่หนืำอิท่ี่�เกิดจ�กรััฐบั�ลที่ว่คว�มรุันำแรังข้ �นำไปัอ่ิก 
ที่�่มกล�งสถ�นำก�รัณ์ที่ั �งหมดน่ำ � ค�่ยุแรังง�นำยุงัคงม่อิยุ้ต่อ่ิไปั อิงค์กรั
นำอิกภ�ครััฐและอิงค์กรัอืิ�นำ ๆ กล�่วห�ว�่ค�่ยุเหล�่น่ำ �ละเมิดสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำ 
ในำขณะเด่ยุวกนัำ เมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 นำ�ยุคิม จอิงอิน้ำได�
กล�่วขอิบัคณุเยุ�วชุนำท่ี่� “เป็ันำอิ�ส�สมคัรั” ในำก�รับังัคบััใชุ�แรังง�นำ
เพื�อิแก�ไขปััญห� “คว�มล��หลงั” หรืัอิ “ก�รัแที่รักซิม้ที่�งวฒันำธรัรัม” 
ต�มรั�ยุง�นำขอิงฮิวแมนำไรัท์ี่วอิที่ช์ุ ซิ้�งเป็ันำอิงค์ก�รันำอิกภ�ครััฐรัะหว�่ง
ปัรัะเที่ศท่ี่�ม่สำ�นำกัง�นำใหญ่อิยุ้ใ่นำนำครันิำวยุอิร์ัก

“ก�รัใชุ�แรังง�นำอิยุ�่งหนำกัขอิงรััฐบั�ลเก�หล่เหนืำอิโดยุม่เหตผุู้ล
จ�กข�อิเร่ัยุกรั� อิงที่�งอิดุมก�รัณ์ถือิเป็ันำเรืั�อิงท่ี่�พบัเห็นำได�ที่ั�วไปั แรังง�นำ
ท่ี่�ถก้บังัคบััเหล�่น่ำ �จะถก้สง่ไปัที่ำ�ง�นำในำโครังก�รัต�่ง ๆ ท่ี่�นำ�ยุคมิ จอิง
อิน้ำ เหน็ำว�่เป็ันำเรืั�อิงสำ�คญัอินัำดบััต�นำ ๆ เชุน่ำ ก�รัที่ำ�เหมือิงแร่ั ก�รัที่ำ�
เกษัตรักรัรัม และก�รัก่อิสรั� �ง” ต�มรั�ยุง�นำขอิงฮิวแมนำไรัท์ี่วอิที่ช์ุ 
“ก�รัดำ�เนิำนำก�รัดงักล�่วชุว่ยุให�เก�หล่เหนืำอิส�ม�รัถเพิ�มก�รัผู้ลติ
ภ�ยุในำปัรัะเที่ศได�ม�กยิุ�งข้ �นำ ซิ้�งเป็ันำปัรัะโยุชุน์ำอิยุ�่งยิุ�งในำปััจจบุันัำท่ี่�ก�รั
ค��ข��มพรัมแดนำเกือิบัจะหยุดุชุะงกัลง อ่ิกที่ั �งสง่ส�รัที่�งก�รัเมือิงท่ี่�
เฉพ�ะเจ�ะจงไปัยุงัปัรัะชุ�ชุนำ”

ในำเดือินำเมษั�ยุนำ พ.ศ. 2564 นำ�ยุคิมสั�งปัรั�บัปัรั�มสิ�งท่ี่�รััฐบั�ล
เก�หลเ่หนืำอิถือิว�่เป็ันำก�รัตอ่ิต��นำสงัคมนิำยุม ปััจเจกบัคุคล หรืัอินำ�่
รัังเก่ยุจ ซิ้�งรัวมถง้คำ�พด้ ก�รักรัะที่ำ� และก�รัแตง่ก�ยุ

“เยุ�วชุนำถก้สั�งให�เลกิด ้เลกิอิ�่นำหรืัอิฟัิงวิด่โอิ ก�รัอิอิกอิ�ก�ศ หรืัอิ
ข�อิคว�มท่ี่�ไมไ่ด� รัับัอินำญุ�ต ห��มเล่ยุนำแบับัคำ�พด้ เสื �อิผู้�� และที่รัง
ผู้มขอิงตวัละครัในำละครัโที่รัที่ศัน์ำขอิงเก�หล่ใต� ตลอิดจนำถก้บังัคบัั
ให�ดำ�เนิำนำชุ่วิตโดยุแสดงคว�มจงรัักภกัด่ตอ่ิผู้้�นำำ�เก�หล่เหนืำอิ ส�นำ
ตอ่ิรัะบับัสงัคมนิำยุม และปัฏิิบัตัติ�มคำ�โฆษัณ�ชุวนำเชืุ�อิและคำ�สั�ง
ขอิงรััฐบั�ล” ต�มรั�ยุง�นำขอิงฮิวแมนำไรัท์ี่วอิที่ช์ุ “ก�รัรัะดมคนำท่ี่�เร่ัยุก
ว�่ ‘อิ�ส�สมคัรั’ เพื�อิที่ำ�ง�นำในำเหมือิง ฟิ�ร์ัม หรืัอิสถ�นำท่ี่�ก่อิสรั� �ง
เหล�่น่ำ �เก่�ยุวข�อิงกบััก�รัใชุ�แรังง�นำท่ี่�ที่�รุัณภ�ยุใต�สภ�วะท่ี่�รุันำแรัง
และอินัำตรั�ยุเป็ันำเวล�นำ�นำโดยุได�ค�่จ��งเพ่ยุงเลก็นำ�อิยุหรืัอิไมไ่ด�เลยุ 
รััฐบั�ลเก�หลเ่หนืำอิอิ�จกล�่วว�่ที่ั �งหมดน่ำ �เป็ันำโครังก�รัอิ�ส�สมคัรั แต่
ในำคว�มเป็ันำจริังม่เพ่ยุงไมก่่�คนำท่ี่�ส�ม�รัถปัฏิิเสธคำ�ขอิได� เนืำ�อิงจ�ก
ก�รัลงโที่ษัอิ�ชุญ�กรัรัมในำเก�หลเ่หนืำอิเป็ันำไปัต�มอิำ�เภอิใจ ข้ �นำอิยุ้ก่บัั
ปัรัะวตัคิว�มภกัด่ คว�มสมัพนัำธ์สว่นำบัคุคล และคว�มส�ม�รัถในำก�รั
จ�่ยุสนิำบันำ ก�รัปัฏิิเสธก�รัที่ำ�ง�นำเป็ันำ ‘อิ�ส�สมคัรั’ อิ�จสง่ผู้ลให�ม่ก�รั
ลงโที่ษัอิยุ�่งรุันำแรัง รัวมถง้ก�รัที่รัม�นำและก�รัจำ�คกุเป็ันำเวล�นำ�นำ”

คณะมนำตร่ัสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ตเิฝึ� �ตดิต�มค�่ยุกกักนัำ
ขอิงเก�หล่เหนืำอิ โดยุพยุ�ยุ�มสมัภ�ษัณ์ผู้้�รัอิดชุ่วิตท่ี่�หลบัหน่ำและให�

ผู้้�เขี�าช่มมองไปทืางเกาห้ลเีห้นือจากห้อด้์ด์าวโอด้์ซิานขีองเกาห้ลใีติ� ซึิ�งอย้�ใกล�กบััเขีติ

ปลอด์ทืห้ารทืี�กั�นระห้ว�างเกาห้ลเีห้นือและเกาห้ลใีติ�  เอิเอิฟิพ่/เก็ตต่ � อิิมเมจ
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นายคมิ จองอนึ ทืี�มร้ีปร�างผู้อมลงได์�เขี�าร�วมการเด์นิสวนสนามทืางทืห้าร ซึิ�งเป็นการเฉลมิฉลองครบัรอบั 73 ปีขีองสาธารณรัฐ ณ จต่ัิรัสคมิ อลิซ่ิง ในกร่ง

เปียงยางเมื�อเด์อืนกนัยายน พ.ศ. 2564  ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส

คำ�มั�นำว�่จะดำ�เนิำนำคด่กบัันำ�ยุคมิ จอิงอิน้ำ และเจ��หนำ��ท่ี่�เก�หล่เหนืำอิ
อืิ�นำ ๆ ท่ี่�ม่สว่นำเก่�ยุวข�อิงกบััก�รัละเมิดสทิี่ธิ

“ก�รัวิเครั�ะห์ข�อิมล้ท่ี่�ได�ยุงัคงยืุนำยุนัำว�่ม่เหตอุินัำควรัเชืุ�อิว�่ก�รั
ก่อิอิ�ชุญ�กรัรัมตอ่ิมนำษุัยุชุ�ตไิด�เกิดข้ �นำแล�ว และอิ�จดำ�เนิำนำตอ่ิไปั
ในำส�ธ�รัณรััฐปัรัะชุ�ธิปัไตยุปัรัะชุ�ชุนำเก�หล”่ ต�มรั�ยุง�นำขอิง
สำ�นำกัง�นำข��หลวงใหญ่เพื�อิสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ตเิมื�อิเดือินำ
มกรั�คม พ.ศ. 2564 “สำ�นำกัง�นำข��หลวงใหญ่เพื�อิสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำแหง่
สหปัรัะชุ�ชุ�ตยิุำ ��ว�่ไมม่่ข�อิจำ�กดัที่�งกฎหม�ยุสำ�หรัับัอิ�ชุญ�กรัรัมตอ่ิ
มนำษุัยุชุ�ต ิและผู้้�ท่ี่�รัับัผิู้ดชุอิบัตอ่ิก�รัก่อิอิ�ชุญ�กรัรัมในำอิด่ตและตอ่ิ
เนืำ�อิงควรัต�อิงรัับัผิู้ดชุอิบั สนัำติภ�พท่ี่�ยุั�งยืุนำในำค�บัสมทุี่รัเก�หลจ่ะเกิดข้ �นำ
ได�ก็ตอ่ิเมื�อิก�รัละเมิดดงักล�่วสิ �นำสดุลงและผู้้�เสยุ่ห�ยุม่สทิี่ธิเข��ถง้คว�ม
จริัง คว�มยุตุธิรัรัม ก�รัชุดใชุ�และได�รัับัก�รัรัับัปัรัะกนัำว�่จะไมเ่กิดข้ �นำอ่ิก”

นำ�ยุอินัำ เม่ยุง ชุลุ ที่รั�บัด่ถง้คว�มโหดรั� �ยุท่ี่�เกิดข้ �นำภ�ยุในำกำ�แพง
ค�่ยุกกักนัำขอิงเก�หล่เหนืำอิ นำ�ยุอินัำ อิด่ตที่ห�รัขอิงกอิงที่พัปัรัะชุ�ชุนำ
เก�หล่ เคยุที่ำ�ง�นำเป็ันำที่ห�รัรัักษั�ก�รัณ์ในำค�่ยุกกักนัำต�่ง ๆ รัวมถง้
ค�่ยุกกักนัำเฮรัยุอิงและค�่ยุกกักนัำอิอินำซิอิงตั �งแตท่ี่ศวรัรัษั 1980 (พ.ศ. 
2523 - 2532) จนำถง้ที่ศวรัรัษั 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) นำ�ยุอินัำ
ได�หลบัหน่ำไปัยุงัเก�หล่ใต� ปััจจบุันัำ นำ�ยุอินัำดำ�รังตำ�แหนำง่กรัรัมก�รั
บัริัห�รัขอิงเอิน็ำเควอิตช์ุ ซิ้�งเป็ันำอิงค์กรันำอิกภ�ครััฐในำกรุังโซิลท่ี่�มุง่มั�นำ
ในำก�รัชุว่ยุเหลือิผู้้�แปัรัพกัตร์ัชุ�วเก�หล่เหนืำอิและก�รันำำ�ตวันำ�ยุคิม 
จอิงอิน้ำ ข้ �นำไตส่วนำท่ี่�ศ�ลอิ�ญ�รัะหว�่งปัรัะเที่ศ ณ กรุังเฮก ปัรัะเที่ศ
เนำเธอิร์ัแลนำด์ ในำข�อิห�อิ�ชุญ�กรัรัมตอ่ิมนำษุัยุชุ�ติ

“ปััญห�ก�รับังัคบััใชุ�แรังง�นำหรืัอิก�รัแจกจ�่ยุอิ�ห�รัไมเ่พ่ยุงพอิ
ในำเก�หลเ่หนืำอิเกิดข้ �นำอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงเป็ันำเวล� 70 ป่ันำบััตั �งแตก่�รัจดั
ตั �งรััฐบั�ลเก�หลเ่หนืำอิ สถ�นำก�รัณ์ด��นำสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำโดยุรัวมในำ
เก�หลเ่หนืำอินำั �นำยุำ��แยุม่�ก” นำ�ยุอินัำกล�่วกบัั ฟิอิรััม “เหตผุู้ลท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุ
คือิตรัะกล้คมิก่ดกนัำข�อิมล้เก่�ยุวกบััโลกภ�ยุนำอิกเพื�อิรัักษั�รัะบับัขอิง
ตนำ และชุ�วเก�หลเ่หนืำอิได�รัับัร้ั� เพ่ยุงก�รัโฆษัณ�ชุวนำเชืุ�อิเก่�ยุวกบััก�รั
นำบััถือิร้ัปัเค�รัพขอิงตรัะกล้คมิม�ตั �งแตว่ยัุเดก็ ดงันำั �นำปัรัะชุ�ชุนำจง้ไมร้่ั�
อิะไรัเลยุเก่�ยุวกบััโลกภ�ยุนำอิก ด�วยุเหตนุ่ำ � ชุ�วเก�หลเ่หนืำอิจง้ยุอิมรัับัในำ
บัรัรัยุ�ก�ศท่ี่�ว�่พวกเข�เกิดม�เพื�อิใชุ�ชุ่วิตในำลกัษัณะดงักล�่ว”

นำ�ยุอินัำกล�่วว�่ ผู้้�แปัรัพกัตร์ัจะชุว่ยุนำำ�ก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงบั�ง
ปัรัะก�รัม�ส้ส่งัคมปิัดน่ำ � โดยุสง่ข�่วภ�ยุนำอิกผู้�่นำที่�งโที่รัศพัท์ี่และ
ชุอ่ิงที่�งอืิ�นำ ๆ นำ�ยุอินัำกล�่วอ่ิกว�่จะต�อิงม่ก�รัดำ�เนิำนำก�รัเพิ�มเตมิเพื�อิ
เร่ัยุกรั� อิงให�ปัรัะชุ�คมรัะหว�่งปัรัะเที่ศรัักษั�ปัรัะเดน็ำก�รักรัะที่ำ�อินัำโหด
รั� �ยุตอ่ิสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำให�เป็ันำคว�มสนำใจอินัำดบััต�นำ ๆ ขอิงก�รัสนำที่นำ�
เก่�ยุวกบััเก�หลเ่หนืำอิ เชุน่ำเด่ยุวกบััก�รัอิภิปัรั�ยุเรืั�อิงก�รัปัลดอิ�วธุ
นิำวเคล่ยุร์ั

นำอิกจ�กน่ำ � คว�มจริังหล�ยุปัรัะก�รัก็เป็ันำท่ี่�รัับัร้ั� ในำเขตแดนำขอิง
ปัรัะเที่ศ “จดุอิอ่ินำท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุขอิงเก�หลเ่หนืำอิคือิปััญห�ด��นำสทิี่ธิ
มนำษุัยุชุนำ” นำ�ยุอินัำกล�่วกบัั ฟิอิรััม “ผู้มไมส่�ม�รัถบัรัรัยุ�ยุอิอิกม�
เป็ันำคำ�พด้ได� แตป่ัรัะชุ�ชุนำเก�หลเ่หนืำอิกำ�ลงัถก้ที่รัม�นำ ปัรัะชุ�คมโลก
ต�อิงสง่ส�รัไปัยุงัเก�หลเ่หนืำอิตอ่ิไปัว�่อิ�ชุญ�กรัรัมตอ่ิมนำษุัยุชุ�ตจิะ
ต�อิงได� รัับัก�รัลงโที่ษัในำรัะดบัันำ�นำ�ชุ�ต”ิ  o
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กองบััญช่าการอวกาศสห้รัฐฯ ปรับัติวัให้�

เขี�ากบััสมรภู้มทิืี�ซัิบัซิ�อนมากขีึ�น
พิล. จ. เด่วนิ อาร์ื่. เปัปัเปัอร์ื่/กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ

ห้น�าติรงขี�าม: จรวด์ทืี�บัรรท่ืกเรือบัรรท่ืก

สินค�าเทืยีนโจว 3 ปล�อยติวัจากศ้นย์

ปล�อยจรวด์อวกาศเห้วนิช่างเมื�อวนัทืี� 20 

กนัยายน พ.ศ. 2564 ในภูารกจิส�งมอบั

เสบัียงไปยงัสถีานีอวกาศเทืยีนกงขีอง

จนี  เอิเอิฟิพ่/เก็ตต่ � อิิมเมจ

ด์าวเทืยีมอวกาศระบับัอนิฟิาเรด์ในวง

โคจรค�างฟิ� าระยะติำ�าด์วงทืี� 3 ปล�อยติวั

จากจรวด์ แอติลาส ห้�า ห้น�วยสเปซิ

วงิทืี� 45 กองทืพัอากาศสห้รัฐฯ ให้�การ

สนับัสน่นการปล�อยด์าวเทืยีมขีอง

ย้ไนเติด็์ ลอนช์่ อลัไลแอนซ์ิ จากเคป 
คานาเวอรัล รัฐฟิลอริด์า ทืี�ประสบัความ

สำาเร็จ  ยุไ้นำเตด็ ลอินำช์ุ อิลัไลแอินำซ์ิ

สภ�พแวดล�อิมที่�งอิวก�ศม่ก�รัแขง่ขนัำและอินัำตรั�ยุ
ม�กกว�่ท่ี่�เคยุเป็ันำม� คว�มก��วหนำ��ที่�งเที่คโนำโลยุ่ 
ก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงแนำวที่�งด��นำยุทุี่ธศ�สตร์ั และ

คว�มที่��ที่�ยุด��นำคว�มมั�นำคงใหม ่ๆ สง่ผู้ลให�กอิงบัญัชุ�ก�รั
อิวก�ศสหรััฐฯ จำ�เป็ันำต�อิงปัรัับัตวัและคิดค�นำนำวตักรัรัมใหม ่ๆ 
เพื�อิให�แนำใ่จว�่นำกัรับัในำอิวก�ศพรั�อิมท่ี่�จะบัรัรัลภุ�รักิจที่ั �งในำ
อิวก�ศ จ�กอิวก�ศ และตอ่ิอิวก�ศ

อิวก�ศสง่ผู้ลกรัะที่บัตอ่ิชุ่วิตสมยัุใหมเ่กือิบัที่กุด��นำ ตั �งแต่
ก�รัค�� ก�รัเดินำที่�ง และคว�มบันัำเทิี่ง ไปัจนำถง้ก�รัสื�อิส�รัและ
จ่พ่เอิส กิจกรัรัมและก�รัที่ำ�ง�นำเหล�่น่ำ �ล�วนำอิ�ศยัุข่ดคว�ม
ส�ม�รัถที่�งอิวก�ศ ก�รัพ้�งพ�อิวก�ศที่ั�วโลกนำั �นำกว��งขว�ง
ม�กจนำคว�มเสื�อิมโที่รัมด��นำข่ดคว�มส�ม�รัถใด ๆ อิ�จสง่
ผู้ลกรัะที่บัอิยุ�่งม่นำยัุสำ�คญัตอ่ิชุ่วิตปัรัะจำ�วนัำ สงัคมที่ั�วโลก
ต�่งค�ดหวงัว�่ก�รัให�คว�มชุว่ยุเหลือิโดยุใชุ� ข่ดคว�มส�ม�รัถ
เหล�่น่ำ �จะเกิดข้ �นำและม่อิยุ้อ่ิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง 

ปััจจบุันัำ ม่ด�วเท่ี่ยุมปัฏิิบัตักิ�รักว�่ 3,500 ดวงอิยุ้ใ่นำวง
โคจรั ต�นำที่นุำและอิปุัสรัรัคในำก�รัปัลอ่ิยุด�วเท่ี่ยุมข้ �นำส้ว่งโคจรั
และก�รัอิอิกใบัอินำญุ�ตท่ี่�ลดลงได�ผู้ลกัดนัำให�ภ�คอิวก�ศ
เชิุงพ�ณิชุย์ุกล�ยุเป็ันำหนำ้�งในำอิตุส�หกรัรัมท่ี่�เติบัโตเร็ัวท่ี่�สดุ

ในำโลก ปััจจบุันัำ บัริัษััที่ก�รัค��ม่สว่นำร่ัวมในำก�รัก่อิสรั� �ง
ด�วเท่ี่ยุม ก�รัปัลอ่ิยุด�วเท่ี่ยุมข้ �นำส้ว่งโคจรัและก�รัสำ�รัวจ
อิวก�ศ และแม�แตเ่ท่ี่�ยุวบันิำอิวก�ศขอิงมนำษุัย์ุ บัริัษััที่เหล�่น่ำ �ไม่
เพ่ยุงแตจ่ดัห�ผู้ลติภณัฑ์์ให�แก่รััฐบั�ลเที่�่นำั �นำ แตยุ่งัแขง่ขนัำกนัำ
ในำเศรัษัฐกิจโลกอ่ิกด�วยุ ก�รัผู้นำก้กำ�ลงัรัะหว�่งภ�คพลเรืัอินำ
และรััฐบั�ลสหรััฐฯ ก่อิให�เกิดคว�มเหนืำอิกว�่ด��นำอิวก�ศ ซิ้�ง
ชุว่ยุให�กอิงกำ�ลงัร่ัวมส�ม�รัถเปัล่�ยุนำก�รัแขง่ขนัำเป็ันำคว�มขดั
แยุ�งได�อิยุ�่งรัวดเร็ัวและได� รัับัชุยัุชุนำะในำก�รัตอ่ิส้แ่บับัหล�ยุมิติ
รัะดบััโลก

สหรััฐฯ พรั�อิมด�วยุพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำเผู้ชิุญภยัุคกุค�ม
ท่ี่�เพิ�มข้ �นำอิยุ�่งรัวดเร็ัวตอ่ิที่รััพย์ุสนิำท่ี่�ม่มล้ค�่สง้และข่ดคว�ม
ส�ม�รัถในำด��นำอิวก�ศ ส�ธ�รัณรััฐปัรัะชุ�ชุนำจ่นำ ซิ้�งปักครัอิง
โดยุพรัรัคคอิมมิวนิำสต์ท่ี่�มุง่ขยุ�ยุอิำ�นำ�จ ตั �งใจท่ี่�จะบัอ่ินำที่ำ�ล�ยุ
คว�มสงบัเร่ัยุบัรั�อิยุรัะหว�่งปัรัะเที่ศ และกำ�หนำดแนำวที่�งขอิง
ภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกให�เป็ันำปัรัะโยุชุน์ำแก่ตนำเอิง จ่นำสนำบััสนำนุำ
ก�รัใชุ�พื �นำท่ี่�อิวก�ศอิยุ�่งสนัำตแิละม่คว�มรัับัผิู้ดชุอิบั ในำขณะ
เด่ยุวกนัำก็พฒันำ�และปัรัับัใชุ�อิ�วธุตอ่ิต��นำอิวก�ศท่ี่�อิอิกแบับั
ม�เพื�อิควบัคมุข่ดคว�มส�ม�รัถด��นำอิวก�ศขอิงสหรััฐฯ และ
พนัำธมิตรัท่ี่�ม่คว�มเส่�ยุง จ่นำม่ข่ปันำ�วธุตอ่ิต��นำด�วเท่ี่ยุม
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ร.อ. นิโคล บัรีน เจ�าห้น�าทืี�ขี�าวกรองขีองกองทืพัเรือสห้รัฐฯ และ จ.ส.อ. 

เคนเนธ บัังเกย์ เจ�าห้น�าทืี�ปฏิิบััติกิารระบับัไซิเบัอร์ขีองกองทืพัอากาศ

สห้รัฐฯ ได์�รับัมอบัห้มายให้�ทืำางานทืี�ศ้นย์ป� องกนัอวกาศแห้�งช่าติสิห้รัฐฯ 

ทืี�ฐานทืพัอากาศช่รีเวอร์ รัฐโคโลราโด์

 

สมาชิ่กล้กเรือขีองศ้นย์ป� องกนัอวกาศแห้�งช่าติสิห้รัฐฯ มหี้น�าทืี�เฝู� าระวงั

ภูยัค่กคามทืางอวกาศ  แคที่ริันำ เดมอ่ินำ/กอิงที่พัอิวก�ศสหรััฐฯ

ภ�คพื �นำดินำท่ี่�พรั� อิมใชุ�ง�นำอิยุ้แ่ล�ว อ่ิกที่ั �งยุงัได�ที่ดสอิบัอิ�วธุคว�มเร็ัว
เหนืำอิเส่ยุงในำวงโคจรัเมื�อิเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564 ซิ้�งสง่ผู้ลให�เกิด
คว�มตง้เคร่ัยุดท่ี่�เพิ�มข้ �นำในำภมิ้ภ�คน่ำ �และภมิ้ภ�คอืิ�นำ ๆ ก�รัเติบัโตขอิง
คลงัอิ�วธุตอ่ิต��นำอิวก�ศขอิงศตัร้ัก่อิให�เกิดภยัุคกุค�มอิยุ�่งรุันำแรังตอ่ิ
กิจกรัรัมที่�งอิวก�ศอิยุ�่งสนัำติที่ั �งหมดในำที่นัำท่ี่

กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ ม่กำ�ลงัก�รัตอ่ิส้�ในำอิวก�ศโดยุบัร้ัณ� 
ก�รัปัฏิิบัตักิ�รัเชิุงรุักและก�รัปั� อิงกนัำร่ัวมกบััพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำท่ี่�ม่
ม�ยุ�วนำ�นำอิยุ�่งเตม็ท่ี่� กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ บัร้ัณ�ก�รัและ
ปัรัะส�นำข่ดคว�มส�ม�รัถด��นำอิวก�ศและปัฏิิบัตักิ�รัต�่ง ๆ โดยุเป็ันำ
สว่นำหนำ้�งขอิงกอิงกำ�ลงัร่ัวมและกอิงกำ�ลงัผู้สมเพื�อิยุบััยุั �งและเอิ�ชุนำะ
ก�รัรุักรั�นำขอิงฝ่ึ�ยุตรังข��ม ห�กจำ�เป็ันำ กอิงบัญัชุ�ก�รัดงักล�่วใชุ�
ปัรัะโยุชุน์ำจ�กข�อิตกลงก�รัรัับัร้ั� ในำขอิบัเขตอิวก�ศและก�รัฝ้ึกซิ�อิม

ร่ัวม เชุน่ำ แปัซิฟิิิก ฟิิวร่ั, แปัซิฟิิิก เซิน็ำที่ร่ั และที่�ลสิมนัำเซิเบัอิร์ั 21 เพื�อิ
ยุกรัะดบััคว�มสมัพนัำธ์และข่ดคว�มส�ม�รัถในำก�รัปัฏิิบัตักิ�รัร่ัวมกบัั
พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำ กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศแหง่ชุ�ตสิหรััฐฯ อิทิุี่ศตนำ
ให�แก่พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำในำก�รัเสริัมสรั� �งคว�มร่ัวมมือิเพื�อิปักปั� อิง
ขอิบัเขตอิวก�ศจ�กภยัุคกุค�มต�่ง ๆ และจะเข��ร่ัวมก�รัฝ้ึกซิ�อิมร่ัวม 
ตลอิดจนำข�อิตกลงก�รัรัับัร้ั� ในำขอิบัเขตอิวก�ศที่ั�วโลกตอ่ิไปั ก�รัแสดงให�
เหน็ำถง้คว�มมุง่มั�นำตอ่ิพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำควบัค้ไ่ปักบััก�รัยุกรัะดบััข่ด
คว�มส�ม�รัถในำก�รัที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัดงักล�่ว เป็ันำก�รั
สง่สญัญ�ณก�รัปั� อิงปัรั�มอินัำแข็งแกร่ังไปัยุงัศตัร้ัท่ี่�ต�อิงก�รัใชุ�ปัรัะโยุชุน์ำ
จ�กชุอ่ิงโหวต่�่ง ๆ

บัคุล�กรักว�่ 100 นำ�ยุจ�กกอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศแหง่ชุ�ตสิหรััฐฯ 
กอิงบัญัชุ�ก�รักอิงกำ�ลงัอิวก�ศผู้สม กอิงบัญัชุ�ก�รัด��นำปัฏิิบัตักิ�รั
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ทืห้ารสังกดั์กองพนัทืห้ารราบัทืี� 414, 

กองพนัทืห้ารรบัพเิศษ และกองพล

น�อยทืี� 3 แห้�งกองทืพัสห้รัฐฯ ฝึูกใช่�

สถีานีด์าวเทืยีมขีนส�งในค้เวติ

จ.ส.ที่. ม�ร์ัควิส ฮอิปักินำส์/กอิงที่พับักสหรััฐฯ

อิวก�ศ และหนำว่ยุบัญัชุ�ก�รัด��นำก�รัปั� อิงกนัำอิวก�ศและข่ปันำ�วธุ ได�ฝ้ึก
ซิ�อิมร่ัวมกบัักอิงที่พัอิอิสเตรัเล่ยุและศน้ำย์ุปัฏิิบัติัก�รัอิวก�ศในำรัะหว�่ง
ก�รัฝ้ึกซิ�อิมที่�ลสิมนัำเซิเบัอิร์ั 21 ซิ้�งม่วตัถปุัรัะสงค์เพื�อิปัรัะส�นำง�นำและ
เตร่ัยุมคว�มพรั�อิมก�รัสั�งก�รัและควบัคมุปัฏิิบัตักิ�รัด��นำอิวก�ศ ตลอิด
จนำเพื�อิควบัคมุเขตเชิุงปั� อิงกนัำและปัรั�บัปัรั�มที่�งอิวก�ศ 

ก�รัฝ้ึกซิ�อิมต�่ง ๆ เชุน่ำ ที่�ลสิมนัำเซิเบัอิร์ั 21 ซิ้�งเข��ร่ัวมโดยุบัคุล�กรั
กว�่ 17,000 นำ�ยุจ�กแคนำ�ด� ญ่�ปัุ่ นำ นิำวซ่ิแลนำด์ ส�ธ�รัณรััฐเก�หล่  
สหรั�ชุอิ�ณ�จกัรั และสหรััฐฯ ปัรัะกอิบัด�วยุก�รัฝ้ึกซิ�อิมท่ี่�ม่
ปัรัะสทิี่ธิภ�พและนำำ�ไปัปัฏิิบัติัได�จริัง เพื�อิให�แนำใ่จว�่นำกัรับัและกอิง
กำ�ลงัอิวก�ศม่ข่ดคว�มส�ม�รัถ ที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำได� และพรั�อิมปัฏิิบัตัิ
ก�รัที่นัำท่ี่หลงัได� รัับัคำ�สั�งก�รั ตลอิดจนำเตร่ัยุมพรั�อิมสำ�หรัับัก�รัส้�รับั
ที่กุเมื�อิ “ในำสงครั�มสมยัุใหม ่คว�มเหนืำอิกว�่แบับัหล�ยุมิตเิป็ันำสว่นำ
สำ�คญัสำ�หรัับัก�รัปัฏิิบัตักิ�รัขอิงกอิงกำ�ลงัผู้สมท่ี่�ม่ปัรัะสทิี่ธิภ�พ ในำ
ก�รัฝ้ึกซิ�อิมที่�ลสิมนัำเซิเบัอิร์ั 21 เรั�ได�ดำ�เนิำนำก�รัต�มขั �นำตอินำท่ี่�สำ�คญั
เพื�อิสง่เสริัมก�รัที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำและแสดงให�เหน็ำถง้คว�มยืุดหยุุน่ำ ก�รั
ตอิบัสนำอิง และคว�มเก่�ยุวเนืำ�อิงกนัำขอิงกอิงกำ�ลงัอิวก�ศขอิงเรั�ในำอิินำ
โดแปัซิฟิิิก” พล.ต. เดวิด เอิน็ำ มิลเลอิร์ั จเ้น่ำยุร์ั ผู้้�อิำ�นำวยุก�รัฝ่ึ�ยุปัฏิิบัตัิ
ก�รั ก�รัฝ้ึกซิ�อิม และก�รัพฒันำ�กอิงที่พั ท่ี่�กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศ

สหรััฐฯ กล�่ว “ผู้มตื�นำเต�นำกบััอินำ�คตม�กไปักว�่น่ำ �ไมไ่ด�แล�ว เนืำ�อิงจ�ก
กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ เสริัมสรั� �งคว�มสมัพนัำธ์อินัำยุั�งยืุนำกบัักอิง
บัญัชุ�ก�รัสหรััฐฯ ภ�คพื �นำอิินำโดแปัซิฟิิิกและพนัำธมิตรัในำภมิ้ภ�คขอิงเรั� 
เพื�อิสง่เสริัมคว�มมั�นำคงและเสถ่ยุรัภ�พ ตลอิดจนำเพื�อิให�มั�นำใจว�่กอิง
กำ�ลงัผู้สมและกอิงกำ�ลงัร่ัวมขอิงเรั�ม่คว�มได�เปัร่ัยุบัในำก�รัส้�รับัที่�ง
อิวก�ศท่ี่�พวกเข�ส�ม�รัถพ้�งพ�ได�... ตลอิดเวล�”

ก�รัฝ้ึกซิ�อิมที่�ลสิมนัำเซิเบัอิร์ั 21 ซิ้�งจดัข้ �นำรัะหว�่งวนัำท่ี่� 14 -31 
กรักฎ�คม พ.ศ. 2564 ในำอิอิสเตรัเล่ยุถือิเป็ันำก�รัฝ้ึกซิ�อิมครัั �งแรักนำบัั
ตั �งแตก่อิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ และกอิงบัญัชุ�ก�รัด��นำปัฏิิบัตัิ
ก�รัอิวก�ศได�จดัตั �งรัะบับัสื�อิส�รัเชิุงตอิบัโต� ซิ้�งเป็ันำรัะบับัสงครั�ม
อิิเลก็ที่รัอินิำกส์ในำอิวก�ศท่ี่�ปิัดกั �นำก�รัสื�อิส�รัผู้�่นำด�วเท่ี่ยุมขอิงศตัร้ั

สหรััฐฯ พรั�อิมด�วยุพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำสง่เสริัมก�รัใชุ�พื �นำท่ี่�อิวก�ศ
อิยุ�่งม่คว�มรัับัผิู้ดชุอิบั สหรััฐฯ รัวมถง้กลุม่ปัรัะเที่ศผู้้�นำำ�ด��นำเที่คโนำโลยุ่
อิวก�ศ และปัรัะชุ�คมนำ�นำ�ชุ�ต ิพิจ�รัณ�ว�่ก�รัเข��ถง้ท่ี่�ปัลอิดภยัุ
และอิิสรัะ ตลอิดจนำเสร่ัภ�พในำก�รัปัฏิิบัตักิ�รัอิวก�ศเป็ันำเรืั�อิงท่ี่�นำ�่สนำใจ
อิยุ�่งยิุ�ง ห�กเกิดคว�มขดัแยุ�งข้ �นำ กอิงบัญัชุ�ก�รัอิวก�ศสหรััฐฯ พรั�อิมท่ี่�
จะสนำบััสนำนุำกอิงกำ�ลงัร่ัวมควบัค้ไ่ปักบััก�รัหยุดุยุั �งก�รัรุักรั�นำท่ี่�เก่�ยุวข�อิง
กบััอิวก�ศจ�กต�่งปัรัะเที่ศ  o
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ความท้าทาย
เช่งิกลย่ทธ์

ผู้้�บััญชาการกองบััญชาการยุทุธศาสตร์สหรัฐฯ: 

 คู่้�แข่�งท่�มี่คู่วามีสามีารถด้�านนิวเคู่ลียุ่ร์ 

คู่อืต�นเหตุข่องภัยัุคู่กุคู่ามีท่�ซัับัซั�อน

เจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม

ภาพประกอบโดย ฟอรัม
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อิงบัญัชุ�ก�รัที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ัขอิงสหรััฐฯ ท่ี่�ฐ�นำที่พัอิ�ก�ศอิฟัิ
ฟิตุ ซิ้�งอิยุ้ใ่กล�กบััเมือิงโอิม�ฮ� รััฐเนำแบัรัสก� ได�ผู้นำวกรัวมก�รั
ควบัคมุที่�งนิำวเคล่ยุร์ัขอิงสหรััฐฯ และภ�รักิจก�รับังัคบัับัญัชุ� 

เข��กบััคว�มรัับัผิู้ดชุอิบัรัะดบััโลก ในำภ�รักิจโจมต่และปั� อิงกนัำข่ปันำ�วธุ 
กอิงบัญัชุ�ก�รัดงักล�่วม่หนำ��ท่ี่�รัับัผิู้ดชุอิบัในำก�รัชุว่ยุให�ผู้้�นำำ�สหรััฐฯ ม่
คว�มเข��ใจม�กข้ �นำเก่�ยุวกบััภยัุคกุค�มจ�กที่ั�วโลก ตลอิดจนำวิธ่ก�รัและ
ตวัเลือิกท่ี่�เป็ันำไปัได�ในำก�รัตอิบัสนำอิงตอ่ิภยัุคกุค�มอิยุ�่งรัวดเร็ัว

กอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ ยุบััยุั �งก�รัโจมต่เชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั
และสง่กำ�ลงัพลเพื�อิรัับัปัรัะกนัำคว�มมั�นำคงขอิงสหรััฐฯ และพนัำธมิตรั 
โดยุม่หนำ��ท่ี่�เกล่ �ยุกลอ่ิมคว�มขดัแยุ�งที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ัใด ๆ ท่ี่�เกิดข้ �นำ อ่ิก
ที่ั �งยุงัรัับัผิู้ดชุอิบัในำก�รัพฒันำ�เงินำที่นุำที่�งปััญญ�เพื�อิสรั� �งก�รัปั� อิงปัรั�ม
เชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัในำศตวรัรัษัท่ี่� 21 

กอิงบัญัชุ�ก�รัแหง่น่ำ �คือิศน้ำย์ุปัฏิิบัติัก�รัรัะดบััโลก ซิ้�งสรั� �งคว�ม
ตรัะหนำกัถง้สถ�นำก�รัณ์และมอิบักลไกให�แก่ผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงบัญัชุ�ก�รั
ยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ ในำก�รับัญัชุ�ก�รัและควบัคมุกอิงกำ�ลงัยุทุี่ธศ�สตร์ั
แหง่ชุ�ต ิเมื�อิเร็ัว ๆ น่ำ � ฟิอิรััม ได�ดำ�เนิำนำก�รัสมัภ�ษัณ์ผู้้�บัญัชุ�ก�รั
กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ พล.รั.อิ. ชุ�ร์ัลส์ "ชุ�ส์" เอิ ริัชุ�ร์ัด และห�รืัอิเก่�ยุวกบัั
ก�รัปั� อิงปัรั�มในำยุคุแหง่ก�รัแขง่ขนัำที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ั

ฟอรััม: สภาพแวดล้อ้มเชิิงกล้ยุทุธ์์ระดบัโล้กมีความทา้ทายุใดบา้ง
ในการยุบัยุั�งการรุกรานแล้ะการบีบบงัคบั คณุช่ิวยุอธิ์บายุไดห้รือไม่
ว่าความทา้ทายุดา้นความมั�นคงในภูมิภาคอินโดแปซิิฟิิก ในแง่ของ
เทคโนโล้ยีุแล้ะระบบยุทุโธ์ปกรณ์เกิดข้�นไดอ้ยุ่างไร

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: นำบััเป็ันำครัั �งแรักในำปัรัะวตัศิ�สตร์ัขอิงเรั� ท่ี่�สหรััฐฯ 
กำ�ลงัเผู้ชิุญหนำ��กบััฝ่ึ�ยุตรังข��มที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ัซิ้�งม่อิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ัถง้
สอิงปัรัะเที่ศในำเวล�เด่ยุวกนัำ โดยุที่ั �งสอิงฝ่ึ�ยุต�อิงถก้ปั� อิงปัรั�มด�วยุวิธ่
ท่ี่�ต�่งกนัำ ปััจจบุันัำ ที่ั �งจ่นำและรััสเซ่ิยุต�่งม่คว�มส�ม�รัถในำก�รัยุกรัะดบัั
คว�มขดัแยุ�งเพ่ยุงฝ่ึ�ยุเด่ยุวไปัส้ร่ัะดบััคว�มรุันำแรังต�่ง ๆ ในำที่กุขอิบัเขต
และในำพื �นำท่ี่�ที่�งภมิ้ศ�สตร์ัใด ๆ ก็ต�ม เรั�ไมเ่คยุเผู้ชิุญหนำ��กบััค้แ่ขง่ท่ี่�ม่
คว�มส�ม�รัถเชุน่ำน่ำ �ม�ก่อินำในำชุว่ง 30 ป่ัท่ี่�ผู้�่นำม�

โดยุเฉพ�ะอิยุ�่งยิุ�ง จ่นำม่คว�มก��วรั� �วม�กข้ �นำอิยุ�่งรัวดเร็ัว ต�มท่ี่�
รัะบัใุนำค้มื่อิแนำวที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ัด��นำคว�มมั�นำคงแหง่ชุ�ติชุั�วครั�ว ฉบับัั
ล�่สดุ ขอิงสหรััฐฯ จ่นำไมค่วรัถก้มอิงว�่เป็ันำภยัุคกุค�มท่ี่�ด�อิยุกว�่รััสเซ่ิยุ 
ห�กแตเ่ป็ันำภยัุคกุค�มด��นำนิำวเคล่ยุร์ัท่ี่�รุักคืบัเข��ม� โดยุรัวมแล�ว ก�รั
ขยุ�ยุก�รัปัรัับัปัรุังคว�มที่นัำสมยัุขอิงนิำวเคล่ยุร์ัเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัขอิงจ่นำก่อิ

ให�เกิดคว�มกงัวลและชุว่ยุเสริัมสรั� �งก�รัเตบิัโตขอิงข่ดคว�มส�ม�รัถ
ที่ั�วไปั ซิ้�งรั�ยุง�นำโดยุกอิงบัญัชุ�ก�รัสหรััฐฯ ปัรัะจำ�ภ�คพื �นำอิินำโด
แปัซิฟิิิกและหนำว่ยุบัญัชุ�ก�รัพลรับัอืิ�นำ ๆ

นำอิกจ�กน่ำ � ในำชุว่งที่ศวรัรัษัท่ี่�ผู้�่นำม� รััสเซ่ิยุได�เพิ�มกอิงกำ�ลงั
นิำวเคล่ยุร์ัเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัข้ �นำปัรัะม�ณรั�อิยุละ 80 โดยุเสริัมสรั� �ง
ศกัยุภ�พในำก�รัส้�รับัด�วยุก�รัรัวมคว�มพยุ�ยุ�มในำก�รัปัรัับัปัรุังคว�ม
ที่นัำสมยัุและโครังก�รัอิ�วธุใหม ่ๆ ท่ี่�อิอิกแบับัม�เพื�อิรัับัรัอิงคว�ม
ส�ม�รัถในำก�รัตอิบัโต�โดยุนิำวเคล่ยุร์ัที่ั �งส�มเหล�่ 

พื �นำฐ�นำก�รัปั� อิงปัรั�มภยัุคกุค�มดงักล�่วในำเบืั �อิงต�นำไมไ่ด�
เปัล่�ยุนำแปัลงไปัเลยุ และเรั�มุง่มั�นำท่ี่�จะปั� อิงกนัำไมใ่ห�ฝ่ึ�ยุตรังข��มบัรัรัลุ
เปั� �หม�ยุ ตลอิดจนำกำ�หนำดค�่ใชุ�จ�่ยุท่ี่�สง้กว�่สิ�งท่ี่�พวกเข�แสวงห� เพื�อิ
ให�ผู้ลปัรัะโยุชุน์ำจ�กก�รัยุบััยุั �งชุั�งใจม่ค�่ม�กกว�่ผู้ลปัรัะโยุชุน์ำท่ี่�รัับัร้ั� ได�
จ�กก�รักรัะที่ำ�ต�่ง ๆ ท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำ พื �นำฐ�นำก�รัปั� อิงปัรั�มเหล�่น่ำ �ได� รัับั
ก�รัปัรัับัใชุ�จ�กพื �นำท่ี่�ส่เที่�ตลอิดชุว่งขอิงคว�มขดัแยุ�ง ซิ้�งในำปััจจบุันัำที่ั �ง
ไมใ่ชุค่ว�มขดัแยุ�งเชิุงเส�นำและไมส่�ม�รัถค�ดเด�ได� ม่ก�รัดำ�เนิำนำก�รั
ปั� อิงปัรั�มอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงที่ั �งในำยุ�มสงบั ไปัจนำถง้พื �นำท่ี่�ส่เที่� ที่ั�วโลก ที่กุ 
ขอิบัเขต และในำปััญห�คว�มขดัแยุ�งต�่ง ๆ ซิ้�งจำ�เป็ันำต�อิงม่ก�รัว�งแผู้นำ
แบับับัร้ัณ�ก�รัและก�รัจดัห�ที่รััพยุ�กรัจ�กกรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ 
ที่ั�วที่ั �งรััฐบั�ล และด�วยุคว�มร่ัวมมือิกบััพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำ

บัี-52เอช่ สติราโติฟิอร์เทืรส ขีองกองทืพัอากาศสห้รัฐฯ ซึิ�ง

ถ้ีกส�งไปประจำาการในภู้มภิูาคอนิโด์แปซิิฟิิกเพื�อสนับัสน่น

ห้น�วยปฏิิบััติกิารเฉพาะกจิขีองเครื�องบัินทืิ�งระเบัิด์ ช่�วยให้�

เกดิ์ความยดื์ห้ย่�นทืางย่ทืธวธีิแก�กองทืพัสห้รัฐฯ

จ.ส.อิ. ริัชุ�ร์ัด พ่. อ่ิเบันิำส์เบัอิร์ัเกอิร์ั/กอิงที่พัอิ�ก�ศสหรััฐฯ

พล.ร.อ. ช่าร์ลส์ "ช่าส์" เอ ริช่าร์ด์

ก
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ฟอรััม: บทบาทของกองบญัชิาการยุทุธ์ศาสตร์สหรฐัฯ ในการป้องปราม
แล้ะรกัษาความมั�นคงในภูมิภาคอินโดแปซิิฟิิกคืออะไร

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: ภ�รักิจขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ คือิก�รั
ยุบััยุั �งก�รัโจมต่เชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัและสง่กำ�ลงัพลต�มคำ�สั�ง เพื�อิรัับัปัรัะกนัำ
คว�มมั�นำคงขอิงปัรัะเที่ศและสรั��งคว�มมั�นำใจให�แก่พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำ
ขอิงเรั� ในำบัที่บั�ที่ดงักล�่ว กอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ กำ�หนำด
เงื�อินำไขท่ี่�จำ�เป็ันำสำ�หรัับัก�รัปัฏิิบัติัก�รัขอิงกอิงกำ�ลงัร่ัวมที่ั�วโลก แผู้นำ
ปัฏิิบัตักิ�รัและข่ดคว�มส�ม�รัถที่ั �งหมดขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัถือิได�ว�่ยุด้
หลกัด��นำก�รัปั� อิงปัรั�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั ไมม่่แผู้นำใดและไมม่่ข่ดคว�ม
ส�ม�รัถใดขอิงเรั�จะส�ม�รัถที่ำ�ง�นำได�ต�มท่ี่�อิอิกแบับัไว� ห�กก�รัปั� อิง
ปัรั�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั โดยุเฉพ�ะอิยุ�่งยิุ�งก�รัปั� อิงปัรั�มนิำวเคลยุ่ร์ั ล�มเหลว 

ยิุ�งไปักว�่นำั �นำ ข่ดคว�มส�ม�รัถขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ั
สหรััฐฯ ยุงัสนำบััสนำนุำพนัำธกิจในำก�รัปั� อิงปัรั�มท่ี่�ขยุ�ยุอิอิกไปัอิยุ�่งเป็ันำ
ที่�งก�รัขอิงปัรัะเที่ศ ซิ้�งสรั� �งคว�มมั�นำใจให�แก่พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำในำ
ยุโุรัปั เอิเชุ่ยุ และแปัซิฟิิิก ไมค่วรัม่ปัรัะเที่ศใดสงสยัุถง้คว�มแข็งแกร่ัง
ขอิงคำ�มั�นำสญัญ�ในำก�รัปั� อิงปัรั�มท่ี่�ขยุ�ยุอิอิกไปั ตลอิดจนำคว�ม
แข็งแกร่ังขอิงข่ดคว�มส�ม�รัถขอิงสหรััฐฯ และพนัำธมิตรัในำก�รัยุบััยุั �ง
ก�รัรุักรั�นำที่�งนิำวเคล่ยุร์ัหรืัอิท่ี่�ไมใ่ชุนิ่ำวเคล่ยุร์ัท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำจ�กฝ่ึ�ยุตรัง
ข��ม ห�กจำ�เป็ันำ

ฟอรััม: เหตใุดแนวทางแบบพหภุาคีจ้ึงมีความสำาคญัต่อความมั�นคงใน
ภูมิภาค คณุมีแนวทางสำาหรบัประเทศจีึนที�ไม่เหมือนใครหรือไม่ แล้ว้ก็
เกาหลี้เหนือ แล้ะรสัเซีิยุ

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: แนำวที่�งแบับัพหภุ�ค่ม่คว�มสำ�คญัตอ่ิคว�มมั�นำคง 
เนืำ�อิงจ�กพนัำธมิตรัขอิงเรั�เป็ันำผู้้� เสริัมสรั� �งคว�มกว��งขว�ง คว�มลก้ซิ้ �ง 
และก�รัแก�ไขแนำวที่�งดงักล�่ว ก�รัตอ่ิต��นำวิสยัุที่ศัน์ำรัะบัอิบัเผู้ดจ็ก�รั
ขอิงรัะเบ่ัยุบัโลกขอิงพนัำธมิตรัชุว่ยุเสริัมคว�มแข็งแกร่ังให�แก่รัะบับั

รัะหว�่งปัรัะเที่ศท่ี่�อิิงต�มกฎและขยุ�ยุผู้ลปัรัะโยุชุน์ำขอิงก�รัยุบััยุั �งชุั�งใจ
ในำปัรัะเที่ศค้แ่ขง่ขอิงเรั�

เรั�ต�อิงยุกรัะดบััข่ดคว�มส�ม�รัถให�ม�กท่ี่�สดุเพื�อิปั� อิงกนัำคว�มล�ม
เหลวในำก�รัปั� อิงปัรั�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั ตลอิดจนำมอิงห�วิธ่ก�รัลดคว�ม
เส่�ยุงจ�กก�รัคำ�นำวณวิกฤตท่ี่�ผิู้ดพล�ด โดยุก�รัม่สว่นำร่ัวมขอิงที่กุอิงค์
ปัรัะกอิบัขอิงอิำ�นำ�จรัะดบััชุ�ตเิพื�อิสื�อิส�รัก�รัแก�ปััญห�ขอิงเรั�ตอ่ิฝ่ึ�ยุ
ท่ี่�อิ�จเป็ันำศตัร้ั หนำว่ยุบัญัชุ�ก�รัดงักล�่วพรั�อิมท่ี่�จะให�ก�รัสนำบััสนำนุำ
คว�มพยุ�ยุ�มที่�งก�รัที่ต้ในำฐ�นำะท่ี่�เป็ันำวิถ่ที่�งแรักเริั�ม โดยุใชุ� วิธ่ก�รัในำ
ก�รัปั� อิงปัรั�มภยัุคกุค�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัท่ี่�สรั� �งสรัรัค์และเชืุ�อิถือิได� และ
กำ�หนำดเงื�อินำไขท่ี่�เอืิ �อิอิำ�นำวยุตอ่ิก�รัควบัคมุสภ�วะแวดล�อิมขอิงโลก  

ฟอรััม: คณุจึะนิยุามการป้องปรามเชิิงยุทุธ์ศาสตร์ 
ในศตวรรษที� 21 อยุ่างไร

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: ค้มื่อิแนำวที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ัด��นำคว�มมั�นำคงแหง่ชุ�ติ
ฉบับััชุั�วครั�วขอิงสหรััฐฯ เนำ�นำยุำ ��ว�่ "เรั�ต�อิงตอ่ิส้�กบััคว�มเป็ันำจริังท่ี่�
ว�่ก�รักรัะจ�ยุอิำ�นำ�จที่ั�วโลกกำ�ลงัเปัล่�ยุนำแปัลง ซิ้�งก่อิให�เกิดภยัุคกุค�ม
ร้ัปัแบับัใหม"่ จ่นำและรััสเซ่ิยุกำ�ลงัที่��ที่�ยุคว�มแข็งแกร่ังขอิงเรั�ผู้�่นำ
กิจกรัรัมหล�กหล�ยุร้ัปัแบับั นำำ�ม�ซิ้�งก�รัตอิบัสนำอิงในำที่กุภ�คสว่นำขอิง
รััฐบั�ลที่ั �งแบับัร่ัวมมือิกนัำและแบับับัร้ัณ�ก�รั

ก�รัแขง่ขนัำเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัน่ำ �สง่ผู้ลให�เรั�ต�อิงเตร่ัยุมพรั�อิมสำ�หรัับั
ก�รัคกุค�มใด ๆ ในำที่กุพื �นำท่ี่�ตลอิดเวล� ฝ่ึ�ยุท่ี่�อิ�จเป็ันำศตัร้ักำ�ลงัเสริัม
สรั� �งข่ดคว�มส�ม�รัถด��นำนิำวเคล่ยุร์ัขั �นำสง้ จดัห�กอิงกำ�ลงัแบับัดั �งเดิม
ท่ี่�ม่คว�มส�ม�รัถเพิ�มม�กข้ �นำ ตลอิดจนำใชุ�ปัรัะโยุชุน์ำจ�กชุอ่ิงโหวข่อิง
รัะดบััคว�มขดัแยุ�งที่�งอิ�วธุ เพื�อิพยุ�ยุ�มให�ได�ม�ซิ้�งข�อิได�เปัร่ัยุบัเชิุง
ยุทุี่ธศ�สตร์ัในำก�รับัรัรัลวุตัถปุัรัะสงค์รัะดบััชุ�ตขิอิงตนำ  

สหรััฐฯ ร่ัวมด�วยุพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำยุงัต�อิงคำ�นำง้ถง้คว�มขดัแยุ�ง
ท่ี่�เป็ันำไปัได� ซิ้�งนำำ�ไปัส้ส่ภ�วะท่ี่�อิ�จผู้ลกัดนัำให�ฝ่ึ�ยุตรังข��มพิจ�รัณ�
ว�่ก�รัใชุ�นิำวเคล่ยุร์ัเป็ันำตวัเลือิกท่ี่�สง่ผู้ลกรัะที่บันำ�อิยุท่ี่�สดุ

เรือด์ำานำ�าติดิ์ติั�งขีปีนาว่ธ ย้เอสเอส แมริแลนด์์ แล�นกลบััไป

ยงัทื�าเรือติ�นทืางทืี�ฐานทืพัเรือด์ำานำ�า คงิส์เบัย์ รัฐจอร์เจยี 

ภูายห้ลงัการลาด์ติระเวนป� องปรามเชิ่งย่ทืธศาสติร์

จ.อิ. ไบัรัอินัำ ที่อิมฟิอิร์ัด/กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ

หั้วห้น�าล้กเรือขีองฝู้งบิันทืิ�งระเบัิด์ขีบััไล�ทืี� 9 ได์�ส� ง บีั-1บีั แลนเซิอร์ ทืี�สถีานี

กองทืพัอากาศออร์แลนด์์ ประเทืศนอร์เวย์ ในระห้ว�างการส�งมอบัเครื�องบิัน

ทืิ�งระเบัิด์ขีองกองทืพัอากาศย่โรปเมื�อเด์อืนมนีาคม พ.ศ. 2564

จ.ต. คอิลนิำ ฮอิลโลเวลล์/กอิงที่พัอิ�ก�ศสหรััฐฯ
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ฟอรััม: สหรฐัฯ ตอ้งทำาอยุ่างไรเพื�อรกัษาความไดเ้ปรียุบเชิิงยุทุธ์ศาสตร์
ทั�งในระยุะสั�นแล้ะระยุะยุาว

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: สหรััฐฯ ต�อิงก�รักอิงกำ�ลงัด��นำนิำวเคล่ยุร์ัท่ี่�ที่นัำสมยัุ
เตม็ร้ัปัแบับัและโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำท่ี่�ชุว่ยุสนำบััสนำนุำเพื�อิให�แนำใ่จว�่ภ�รัะ
ผู้ก้พนัำอิยุ�่งเคร่ังครััดในำก�รัคุ�มครัอิงคว�มมั�นำคงขอิงชุ�วอิเมริักนัำได� รัับั
ก�รัสนำบััสนำนุำ 

ต�มท่ี่�ฝ่ึ�ยุบัริัห�รัขอิงปัรัะธ�นำ�ธิบัด่ที่กุสมยัุให�ก�รัยืุนำยุนัำม�
ตลอิด 60 ป่ัท่ี่�ผู้�่นำม� กอิงกำ�ลงันิำวเคล่ยุร์ัท่ี่�ปัลอิดภยัุ มั�นำคง และม่
ปัรัะสทิี่ธิภ�พยุงัคงเป็ันำก�รัผู้สมผู้ส�นำคว�มส�ม�รัถท่ี่�นำ�่เชืุ�อิถือิท่ี่�สดุ
ในำก�รัปั� อิงปัรั�มก�รัโจมต่เชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั ซิ้�งโครังก�รัท่ี่�ได� รัับัก�รั
บันัำที่ก้ต�่ง ๆ ในำปััจจบุันัำได�แสดงให�เหน็ำหล�ยุตอ่ิหล�ยุครัั �งว�่เป็ันำวิธ่ท่ี่�
ด่ท่ี่�สดุในำก�รัปัฏิิบัตัติ�มข�อิกำ�หนำดเหล�่นำั �นำ 

ยิุ�งไปักว�่นำั �นำ จดุแข็งขอิงเรั�ยุงัอิยุ้ท่่ี่�คว�มส�ม�รัถในำก�รั
ที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำอ่ิกด�วยุ ก�รับัร้ัณ�ก�รัแผู้นำง�นำและที่รััพยุ�กรัขอิง
เรั�ต�มยุทุี่ธศ�สตร์ัที่�งก�รัที่ห�รัเก่�ยุวกบััภยัุคกุค�มต�มท่ี่�กำ�หนำด
โดยุที่ั�วไปั รัวมถง้ข�อิมล้จ�กที่กุอิงค์ปัรัะกอิบัขอิงอิำ�นำ�จรัะดบััชุ�ต ิ
จะที่ำ�ให�เรั�รัับัมือิกบััภยัุคกุค�มในำรัะยุะยุ�วได�

ฟอรััม: คณุจึะอธิ์บายุล้ำาดบัความสำาคญัในการบรรล้กุารป้องปราม
เชิิงยุทุธ์ศาสตร์แบบบูรณาการแล้ะสำาหรับปฏิิบติัการแบบบูรณาการ
ทั�วโล้กอยุ่างไร

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: กอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ จะยุงัคงม่สว่นำร่ัวม
กบััผู้้�บัญัชุ�ก�รัที่ห�รัคนำอืิ�นำ ๆ เพื�อิบัร้ัณ�ก�รัก�รัว�งแผู้นำ ก�รัปัฏิิบัตัิ
ก�รั และกิจกรัรัมต�่ง ๆ เข��ด�วยุกนัำ ตลอิดจนำเนำ�นำยุำ ��คว�มสำ�คญัขอิง
ก�รัสอิดปัรัะส�นำก�รัใชุ�เครืั�อิงมือิที่ั �งหมดขอิงอิำ�นำ�จรัะดบััชุ�ตเิพื�อิก�รั
ปั� อิงปัรั�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั

คว�มสำ�คญัขอิงพนัำธมิตรัในำสมก�รัก�รัปั� อิงปัรั�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ั
จะต�อิงได� รัับัก�รักล�่วถง้ต�มจริัง กล�่วคือิ ภยัุคกุค�มดงักล�่ว
ส�ม�รัถปัรั�กฏิได�ที่ั �งในำอิวก�ศหรืัอิพื �นำท่ี่�ไซิเบัอิร์ั และก�รัม่สว่นำร่ัวม
ขอิงพนัำธมิตรัในำก�รัพฒันำ�ก�รัปั� อิงปัรั�มท่ี่�เหม�ะสมชุว่ยุให�เรั�บัรัรัลุ
ก�รัรัักษั�คว�มมั�นำคงโดยุรัวมขอิงเรั�ได�

ฟอรััม: เรือดำานำ�ามีความสำาคญัต่อการป้องกนัอินโดแปซิิฟิิกอยุ่างไร

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: นิำวเคล่ยุร์ัส�มเหล�่ปัรัะกอิบัข้ �นำม�จ�กคณุลกัษัณะ
ส�มปัรัะก�รั (ที่�งบัก ที่�งที่ะเล และที่�งอิ�ก�ศ) เรืัอิดำ�นำำ ��ตดิตั �ง
ข่ปันำ�วธุทิี่ �งตวัพลงัง�นำนิำวเคล่ยุร์ัเป็ันำร้ัปัแบับัก�รัโจมต่ด�วยุนิำวเคล่ยุร์ัท่ี่�
ม่คว�มส�ม�รัถในำก�รัอิยุ้ร่ัอิดและที่นำที่�นำท่ี่�สดุขอิงปัรัะเที่ศ เอิสเอิสบ่ั
เอิน็ำ ซิ้�งยุอ่ิม�จ�กเรืัอิดำ�นำำ ��ตดิตั �งข่ปันำ�วธุทิี่ �งตวัพลงัง�นำนิำวเคล่ยุร์ั ม่
สว่นำชุว่ยุในำก�รัปั� อิงปัรั�มและก�รัสง่ข�อิคว�มรัับัรัอิงผู้�่นำกอิงเรืัอิขอิงเรั�
บั�งสว่นำหรืัอิที่ั �งหมด เรืัอิดำ�นำำ ��ตดิตั �งข่ปันำ�วธุทิี่ �งตวัพลงัง�นำนิำวเคล่ยุร์ั
ขอิงเรั�จะล�ดตรัะเวนำไปัต�มมห�สมทุี่รัต�่ง ๆ ที่ั�วโลกโดยุแที่บัจะไมถ่ก้
ตรัวจจบัั พรั� อิมด�วยุข่ดคว�มส�ม�รัถในำก�รัตอิบัสนำอิงท่ี่�มั�นำใจได�ในำที่กุ
สถ�นำก�รัณ์ด�วยุข่ปันำ�วธุข��มที่ว่ปั ไที่รัเดนำท์ี่ ที่ ้ด่-5

ข่ดคว�มส�ม�รัถในำก�รัตอิบัโต�ก�รัโจมต่ท่ี่�มั�นำใจได�น่ำ �จะแก�ไขชุอ่ิง

โหวข่อิงก�รัปั� อิงปัรั�มในำร้ัปัแบับัท่ี่�แตกต�่งจ�กสว่นำอืิ�นำ ๆ ขอิงนิำวเคล่ยุร์ั
ส�มเหล�่ดงักล�่ว เมื�อิควบัค้ไ่ปักบััคว�มส�ม�รัถในำก�รัอิยุ้ร่ัอิด ข่ด
คว�มส�ม�รัถท่ี่�สำ�คญัน่ำ �จะชุว่ยุให�ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่สหรััฐฯ ม่อิิสรัะในำด��นำ
ตวัเลือิกก�รัตอิบัสนำอิงอิยุ�่งม่นำยัุสำ�คญั

ฟอรััม: คณุวางแผนที�จึะปรบัปรุงความทนัสมยัุขององค์ประกอบดา้น
การป้องปรามเชิิงยุทุธ์ศาสตร์ทางบก ทางทะเล้ แล้ะทางอากาศอยุ่างไร

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: กอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ ใชุ�ปัรัะโยุชุน์ำจ�ก
ข่ดคว�มส�ม�รัถต�่ง ๆ ท่ี่�ได�จ�กหนำว่ยุง�นำบัริัก�รัสว่นำบัคุคล กอิง
บัญัชุ�ก�รัดงักล�่วที่ำ�ง�นำร่ัวมกบััหนำว่ยุง�นำบัริัก�รัต�่ง ๆ เพื�อิให�แนำใ่จ
ว�่ก�รัที่ำ�ง�นำเป็ันำไปัต�มข�อิกำ�หนำดท่ี่�จำ�เป็ันำ เมื�อิอิงค์ปัรัะกอิบัขอิง
นิำวเคล่ยุร์ัส�มเหล�่ได� รัับัรัวบัรัวมและพรั�อิมท่ี่�จะสั�งก�รัและควบัคมุ
รัะบับัอิ�วธุใหม ่ๆ เหล�่น่ำ �เมื�อิพรั� อิมใชุ�ง�นำ

ฟอรััม: เป้าหมายุของเทคโนโล้ยีุการโจึมตีดว้ยุความเร็วเหนือเสียุงมี
อะไรบา้ง เราตามหล้งัคู่แข่งที�ยิุ�งใหญ่ที�สดุของเราอยูุ่หรือไม่

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: อิ�วธุท่ี่�ม่คว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุง แสดงให�เหน็ำถง้แนำวโนำ�ม
คว�มสำ�เร็ัจขอิงก�รัเป็ันำสว่นำเตมิเตม็สิ�งท่ี่�กอิงกำ�ลงันิำวเคล่ยุร์ัจำ�เป็ันำต�อิง
ใชุ�เพื�อิขดัขว�งฝ่ึ�ยุตรังข��มตอ่ิไปั ตลอิดจนำมอิบัโอิก�สในำก�รัดำ�เนิำนำ
ก�รัเพื�อิลดจำ�นำวนำอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ัในำยุทุี่ธศ�สตร์ัด��นำคว�มมั�นำคงแหง่
ชุ�ต ิอิ�วธุท่ี่�ม่คว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุงแบับัดั �งเดมิจะเข��ม�ม่บัที่บั�ที่สำ�คญั
โดยุให�ที่�งเลือิกแก่ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่ในำก�รัควบัคมุเปั� �หม�ยุท่ี่�ม่มล้ค�่
สง้ ม่ข�อิจำ�กดัด��นำเวล� และม่คว�มเส่�ยุงอืิ�นำ ๆ โดยุไมจ่ำ�เป็ันำต�อิงผู้�่นำ
เกณฑ์์นิำวเคล่ยุร์ั

ฝ่ึ�ยุท่ี่�อิ�จเป็ันำศตัร้ัขอิงเรั�ได�ยุกรัะดบััคว�มสำ�คญัขอิงก�รัสรั� �ง
อิ�วธุจ�กเที่คโนำโลยุ่ท่ี่�ม่คว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุงต�่ง ๆ เป็ันำอิยุ�่งม�ก ซิ้�งก่อิ
ให�เกิดชุอ่ิงโหวด่��นำข่ดคว�มส�ม�รัถท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำ และเรั�ต�อิงไมยุ่อิมให�
เป็ันำเชุน่ำนำั �นำ 

ก�รัพฒันำ�และก�รัจดัห�อิ�วธุท่ี่�ม่คว�มเร็ัวเหนืำอิเส่ยุงเป็ันำข�อิ
กำ�หนำดและลำ�ดบััคว�มสำ�คญัสง้สดุขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ั
สหรััฐฯ ม�อิยุ�่งยุ�วนำ�นำ กอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ จะใชุ�ตวั
เลือิกก�รัโจมต่รัะยุะไกลแบับัดั �งเดมิท่ี่�ตอิบัสนำอิงตอ่ิภยัุคกุค�มจ�กรัะยุะ
ไกลและได� รัับัก�รัปั� อิงกนัำเมื�อิกอิงกำ�ลงัอืิ�นำไมพ่รั� อิมใชุ�ง�นำ ปัฏิิเสธก�รั
เข��ถง้ หรืัอิไมต่�อิงก�รัตอิบัสนำอิง

ฟอรััม: แล้ว้เรื�องการป้องกนัขีปนาวธุ์เป็นเช่ินไร

พล.ร.อ. ริช่าร์ด์: ก�รัปั� อิงกนัำข่ปันำ�วธุยุงัคงเป็ันำอิงค์ปัรัะกอิบัท่ี่�สำ�คญั
สำ�หรัับัก�รัปั� อิงปัรั�มเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัท่ี่�เหม�ะสมและครัอิบัคลมุในำ
รัะดบััภมิ้ภ�ค

กอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธศ�สตร์ัสหรััฐฯ ดำ�เนิำนำก�รัต�มหนำ��ท่ี่�ในำก�รั
ปัรัะส�นำง�นำก�รัว�งแผู้นำและก�รัสนำบััสนำนุำปัฏิิบัตักิ�รัด��นำก�รัปั� อิงกนัำ
ข่ปันำ�วธุที่ั�วโลก รัวมถง้ก�รัสนำบััสนำนุำด��นำข่ดคว�มส�ม�รัถและก�รั
ปัรัับัปัรุัง ตลอิดจนำก�รัฝ้ึกอิบัรัมและก�รัศก้ษั�ร่ัวมกนัำ โดยุปัรัะส�นำง�นำ
กบัักอิงบัญัชุ�ก�รัรับั หนำว่ยุง�นำบัริัก�รั และหนำว่ยุง�นำต�่ง ๆ  o
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การแกปั้ญห์า 

ความทื�าทืาย 
จำานัวินัมาก

เจ�าห้น�าทืี�ติำารวจนายห้นึ�งเติรียมใช่� อ่ปกรณ์

รบักวนสัญญาณเพื�อปิด์การทืำางานขีองโด์รน 

ระห้ว�างการฝึูกซิ�อมติ�อติ�านการก�อการร�ายใน

กร่งโซิล ประเทืศเกาห้ลใีติ� รัอิยุเตอิร์ั
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รื่ะเบัดิท่ี่�ปัลอ่ิยุจ�กโดรันำสรั� �งผู้ลกรัะที่บัเพ่ยุงเลก็นำ�อิยุ โดยุม่เจ��
หนำ��ท่ี่�ที่ห�รัขอิงกอิงที่พัอิ�ก�ศอิินำเด่ยุ 2 นำ�ยุได� รัับับั�ดเจ็บัเลก็
นำ�อิยุและเกิดคว�มเสยุ่ห�ยุอิยุ�่งไมรุ่ันำแรังตอ่ิอิ�ค�รัฐ�นำที่พัอิ�ก�ศ
ในำภมิ้ภ�คจมัมแ้ละแคชุเม่ยุร์ัท่ี่�เป็ันำข�อิพิพ�ที่ อิยุ�่งไรัก็ต�ม ร้ัปั
แบับัขอิงก�รัทิี่ �งรัะเบัดิได�สง่ผู้ลตอ่ิเนืำ�อิงไปัถง้เจ��หนำ��ท่ี่�รัะดบััสง้สดุ
ขอิงกอิงที่พัและรััฐบั�ลอิินำเด่ยุ ตลอิดจนำรัะดบััอืิ�นำ ๆ นำอิกเหนืำอิจ�ก
นำั �นำด�วยุเชุน่ำกนัำ ฝึง้โดรันำขนำ�ดเลก็ได�ทิี่ �งรัะเบัดิแสวงเครืั�อิง 2 ครัั �ง
เมื�อิปัล�ยุเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 เพื�อิโจมต่ฐ�นำที่พัซิ้�งอิยุ้ห่�่ง
จ�กชุ�ยุแดนำปัรัะเที่ศอิินำเด่ยุและปั�ก่สถ�นำปัรัะม�ณ 15 กิโลเมตรั

โดยุได�ม่ก�รัรัะบัวุ�่ก�รักรัะที่ำ�ดงักล�่วเป็ันำฝ่ึมือิขอิงผู้้� ก่อิก�รั
รั� �ยุ ซิ้�งเหตกุ�รัณ์น่ำ �ถือิเป็ันำก�รัโจมต่ครัั �งแรักท่ี่�ใชุ�ฝึง้โดรันำตดิรัะเบัดิ
ที่ำ�ล�ยุฐ�นำที่พัอิินำเด่ยุ อ่ิกที่ั �งยุงัเป็ันำจดุเปัล่�ยุนำสำ�คญัในำก�รัส้�รับั
แบับัอิสมม�ตรั ต�มรั�ยุง�นำขอิงเจ��หนำ��ท่ี่�และผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญ เนืำ�อิง
ด�วยุฝึง้โดรันำเชิุงพ�ณิชุย์ุห�ซืิ �อิได�ง�่ยุและรั�ค�ไมแ่พง น่ำ�จง้ถือิ
เป็ันำ “คว�มที่��ที่�ยุท่ี่�ยิุ�งใหญ่และนำ�่วิตก” พล.ที่. ด่.เอิส. ฮด้� แหง่
กอิงที่พัอิินำเด่ยุ (เกษ่ัยุณอิ�ยุ)ุ ซิ้�งเป็ันำผู้้�นำำ�คว�มพยุ�ยุ�มด��นำคว�ม
มั�นำคงในำพื �นำท่ี่�ชุ�ยุแดนำในำฐ�นำะหวัหนำ��กอิงบัญัชุ�ก�รัภ�คเหนืำอิ
ขอิงอิินำเด่ยุตั �งแต ่พ.ศ. 2557 - 2559 กล�่วกบััดิแอิสโซิซิเิอิที่เตด็ 
เพรัสในำวนัำท่ี่�ม่ก�รัโจมต่ พล.ที่. ฮด้�กล�่วว�่ “ฝึง้โดรันำม่เอิกลกัษัณ์
เฉพ�ะตวัท่ี่�มอิงเหน็ำได�ยุ�กและเรัด�ร์ัแบับัดั �งเดมิแที่บัจะตรัวจจบัั
ไมไ่ด�เลยุ” “กอิงที่พัจำ�เป็ันำจะต�อิงปัรัับัเปัล่�ยุนำใหมท่ี่ั �งหมดเพื�อิให�
ส�ม�รัถสกดักั �นำและปั� อิงกนัำก�รัโจมต่ปัรัะเภที่น่ำ �ได�”

เหตกุ�รัณ์ดงักล�่วนำบััว�่เป็ันำคำ�เตือินำลว่งหนำ�� ภ�ยุในำ 24 
ชุั�วโมง ที่ห�รัอิินำเด่ยุได�ยิุงอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบัั 2 ลำ�ท่ี่�บันิำอิยุ้เ่หนืำอิ
พื �นำท่ี่�ที่�งที่ห�รัอืิ�นำ ๆ ในำเขตจมัมแ้ละแคชุเม่ยุร์ั ต�มรั�ยุง�นำ
ขอิงหนำงัสือิพิมพ์ฮินำดส้ถ�นำไที่มส์ ที่�งก�รัอิินำเด่ยุตอิบัโต�ตอ่ิ
สถ�นำก�รัณ์ท่ี่�เกิดข้ �นำอิยุ�่งรัวดเร็ัวและเดด็ข�ด โดยุม่ม�ตรัก�รัเพิ�ม
ก�รัลงที่นุำในำรัะบับัตอ่ิต��นำโดรันำ โครังก�รัริัเริั�มดงักล�่วเร่ังรััดให�
เกิดแนำวที่�งก�รัม่สว่นำร่ัวมขอิงที่กุภ�คสว่นำในำสงัคม ซิ้�งสะที่�อินำให�
เหน็ำถง้คว�มพยุ�ยุ�มร่ัวมกนัำที่ั�วภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิกเพื�อิเกณฑ์์
พนัำธมิตรัที่�งที่ห�รั ภ�คพลเรืัอินำ และวิที่ยุ�ศ�สตร์ัม�ชุว่ยุรัับัมือิ
กบััคว�มที่��ที่�ยุจำ�นำวนำม�กท่ี่�เกิดจ�กโดรันำ ไมว่�่จะดำ�เนิำนำก�รั
โดยุรััฐหรืัอิผู้้�กรัะที่ำ�ก�รันำอิกภ�ครััฐก็ต�ม “ก�รัที่ำ�สงครั�มด�วยุโด
รันำเป็ันำหนำ้�งในำก�รัพฒันำ�ด��นำคว�มมั�นำคงรัะหว�่งปัรัะเที่ศท่ี่� 
สำ�คญัท่ี่�สดุในำศตวรัรัษัท่ี่� 21” ต�มท่ี่�รัะบัใุนำบัที่คว�มนิำตยุส�รัฟิอิ 
เรันำอิฟัิแฟิร์ัส เมื�อิเดือินำพฤศจิก�ยุนำ พ.ศ. 2563 “โดรันำติดอิ�วธุม่
ก�รัขยุ�ยุตวัอิยุ�่งรัวดเร็ัว และก�รัที่ำ�สงครั�มด�วยุโดรันำก็ม่แนำว

โนำ�มแพร่ัหล�ยุม�กข้ �นำในำอ่ิกหล�ยุป่ัข��งหนำ��เชุน่ำเด่ยุวกนัำ” 
เชุน่ำ ในำศน้ำย์ุกล�งก�รัค��ที่ั�วโลกขอิงสงิคโปัร์ั ก�รัเคลื�อินำไหว

ขอิงโดรันำท่ี่�เป็ันำอินัำตรั�ยุอิ�จที่ำ�ล�ยุนำ�่นำฟิ� � “ขนำ�ดเลก็ แอิอิดั 
และซิบััซิ�อินำ” บัที่คว�มในำพอิยุเตอิร์ัรัะบั ุว�รัส�รัขอิงกอิงที่พั
สงิคโปัร์ั พ.ที่. โฮ เซินำ เก่ยุต, พ.ต. ล ่เหมยุ่ อ่ิ � และ รั.อิ. ซิมิ เบั� เชุนำ 
แหง่กอิงที่พัสงิคโปัร์ัรัะบัไุว�ในำว�รัส�รัฉบับัักล�ง พ.ศ. 2561 ว�่ 
อิตุส�หกรัรัมกล�โหมขอิงปัรัะเที่ศน่ำ �ได�ลงที่นุำในำเที่คโนำโลยุ่ตอ่ิต��นำ
โดรันำ “สำ�หรัับัที่ั �งผู้้� ใชุ� เชิุงพ�ณิชุย์ุและที่�งที่ห�รัท่ี่�ต�อิงก�รัปักปั� อิง
ที่รััพย์ุสนิำขอิงตนำจ�กภยัุคกุค�มจ�กโดรันำ” “น่ำ�ยุงัคงเป็ันำขอิบัเขต
ก�รัสำ�รัวจ เนืำ�อิงจ�กม่ก�รัสำ�รัวจวิธ่แก�ปััญห�ต�่ง ๆ ม�กม�ยุในำ
รัะดบััส�กล ตั �งแตก่�รัยิุงต�ข�่ยุจ�กปืันำหรืัอิโดรันำขนำ�ดเลก็อืิ�นำ ๆ 
ไปัจนำถง้ก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่ขั �นำสง้ เชุน่ำ เลเซิอิร์ัและคลื�นำไมโครัเวฟิ
กำ�ลงัสง้”

การื่ใช้่เทคโนโลย่ให้ม่ ๆ
ในำขณะท่ี่�กอิงที่พัอิินำเด่ยุกำ�ลงัตรัวจสอิบัรั�ยุละเอ่ิยุดขอิงก�รัโจมต่
ด�วยุโดรันำ กอิงกำ�ลงัพิเศษัขอิงส�ธ�รัณรััฐเก�หล่กำ�ลงัเตร่ัยุม
คว�มพรั�อิมรัับัมือิเหตกุ�รัณ์ดงักล�่วในำกรุังโซิล ปัรัะเที่ศเก�หล่ใต� 
ซิ้�งอิปุักรัณ์ควบัคมุรัะยุะไกลได�กล�ยุเป็ันำสิ�งท่ี่�พบัเหน็ำได�บัอ่ิยุม�ก
ข้ �นำบันำที่�อิงฟิ� �เหนืำอิเมือิงท่ี่�ม่ผู้้�คนำกว�่ 10 ล��นำคนำ รัะหว�่งก�รัฝ้ึก
ซิ�อิมท่ี่�สปัอิร์ัตคอิมเพลก็ซ์ิในำชุว่งปัล�ยุเดือินำมิถนุำ�ยุนำ บัคุล�กรั
ขอิงกอิงกำ�ลงัพิเศษัได�ใชุ�อิปุักรัณ์รับักวนำสญัญ�ณเพื�อิปิัดก�รั
ที่ำ�ง�นำขอิงโดรันำพน่ำส�รัเคม่ในำก�รัจำ�ลอิงก�รัโจมต่ “ก�รัก่อิก�รั
รั� �ยุด�วยุก�รัใชุ�โดรันำเกิดข้ �นำอิยุ้เ่ป็ันำรัะยุะ ๆ ที่ั�วโลก และเรั�ได�เหน็ำ
ก�รัปัรั�กฏิขอิงโดรันำท่ี่�ไมไ่ด� รัับัอินำญุ�ตคอ่ิยุ ๆ เพิ�มจำ�นำวนำข้ �นำในำ
กรุังโซิล” นำ�ยุชิุนำ ดงอิิล ผู้้�บังัคบััก�รัสำ�นำกัง�นำตำ�รัวจนำครับั�ล
กรุังโซิล กล�่วกบััรัอิยุเตอิร์ั “ดงันำั �นำ เรั�จง้ได�ว�งแผู้นำในำก�รัฝ้ึกซิ�อิม
ครัั �งน่ำ � เนืำ�อิงจ�กม่ภยัุคกุค�มท่ี่�ม�จ�กก�รัก่อิก�รัรั� �ยุร้ัปัแบับัใหม่
ตอ่ิกรุังโซิลเพิ�มม�กข้ �นำ เชุน่ำ ก�รัก่อิก�รัรั� �ยุด�วยุวตัถรุัะเบัดิหรืัอิส�รั
เคม่โดยุใชุ�โดรันำ”

เมื�อิหนำ้�งสปััด�ห์ก่อินำหนำ��น่ำ � กอิงที่พัส�ธ�รัณรััฐเก�หลไ่ด�เปิัดตวั
โครังก�รันำำ�ร่ัอิงสำ�หรัับัรัะบับัตรัวจจบััและยุบััยุั �งเพื�อิหยุดุก�รัที่ำ�ง�นำ
ขอิงโดรันำท่ี่�เข��ใกล�อิ�ค�รั ต�มรั�ยุง�นำขอิงสำ�นำกัข�่วยุอินำฮปัั ซิ้�ง
เป็ันำสำ�นำกัข�่วในำเครืัอิขอิงรััฐบั�ลเก�หลใ่ต� รัะบับัเรัด�ร์ัท่ี่�ได�รัับัก�รั
พฒันำ�ข้ �นำด�วยุเที่คโนำโลยุ่ภ�ยุในำปัรัะเที่ศน่ำ �ส�ม�รัถตรัวจจบััโดรันำ
ท่ี่�ม่ขนำ�ดเลก็เที่�่กบััลก้เบัสบัอิลได�ไกลถง้ 8 กิโลเมตรั และปัลอ่ิยุ
สญัญ�ณรับักวนำที่ำ�ให�อิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััท่ี่�ไมไ่ด�รัับัอินำญุ�ตใชุ�

พันััธมิตัรที่างที่ห์าร พัล่เรือนั แล่ะวิทิี่ยาศาสตัร์ที่ำางานัร่วิมกนัั
ที่ั�วิอินัโดแปซิฟิิกเพัื�อตัอบัโตัภ้ยัคุกคามจากโดรนัท่ี่�เพัิ�มขึี�นั

เจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม
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ก�รัไมไ่ด� ต�มรั�ยุง�นำขอิงสำ�นำกัง�นำโครังก�รัจดัซืิ �อิด��นำกล�โหม
ขอิงเก�หลใ่ต� หลงัจ�กก�รัเปิัดตวัดงักล�่วเพ่ยุงไมน่ำ�นำ ก็ม่ข�่วว�่
กอิงที่พัส�ธ�รัณรััฐเก�หลก่ำ�ลงัเร่ังกรัะบัวนำก�รัจดัห�เพื�อิเพิ�มคว�ม
รัวดเร็ัวในำก�รัใชุ�รัะบับัปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์และข่ดคว�มส�ม�รัถอืิ�นำ ๆ ท่ี่�
ม่ก�รัพฒันำ� รัวมถง้คว�มส�ม�รัถท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััโดรันำ “เมื�อิปัรัะเที่ศ
เพื�อินำบั��นำขอิงเรั�กำ�ลงัทีุ่ม่เที่คว�มพยุ�ยุ�มรัะดบััชุ�ตใินำก�รั
พฒันำ�วิที่ยุ�ศ�สตร์ัและเที่คโนำโลยุ่ เพื�อิเตร่ัยุมพรั�อิมสำ�หรัับัอินำ�คต 
กอิงที่พัขอิงเรั�ควรัใชุ�เที่คโนำโลยุ่ท่ี่�ที่นัำสมยัุโดยุพลนัำ เชุน่ำ ปััญญ�
ปัรัะดษิัฐ์และรัะบับัไรั�คนำขบัั รัวมถง้มุง่เนำ�นำก�รัพฒันำ�นำโยุบั�ยุและ
ยุทุี่ธศ�สตร์ัด��นำกล�โหมสำ�หรัับัอินำ�คต” นำ�ยุซิอิ อิกุ รััฐมนำตร่ัว�่ก�รั
กรัะที่รัวงกล�โหมเก�หลใ่ต� กล�่วเมื�อิปัล�ยุเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 
2564 ต�มรั�ยุง�นำขอิงสำ�นำกัข�่วยุอินำฮปัั

ในำเดือินำเด่ยุวกนัำ กอิงที่พัอิ�ก�ศอิินำเด่ยุได�ยืุ�นำข�อิเสนำอิสำ�หรัับั
รัะบับัตอ่ิต��นำโดรันำ 10 รัะบับัท่ี่�จะสง่ไปัปัรัะจำ�ก�รัท่ี่�ฐ�นำที่พั
อิ�ก�ศ ต�มรั�ยุง�นำขอิงสำ�นำกัข�่วเอิเชุ่ยุนำ นิำวส์ อิินำเตอิร์ัเนำชุั�นำแนำล 
ฐ�นำที่พัอิ�ก�ศจำ�เป็ันำต�อิงพ้�งพ�รัะบับัท่ี่�พฒันำ�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศโดยุ
ใชุ�อิ�วธุเลเซิอิร์ัหรืัอิใชุ�พลงัง�นำโดยุตรัง และส�ม�รัถตดิตั �งบันำยุ�นำ
พ�หนำะ อิ�ค�รั หรืัอิพื �นำท่ี่�เปิัดโลง่ได� อิ�วธุดงักล�่วอิ�จเป็ันำ “ภยัุ
คกุค�มท่ี่�อิ�จก่อิให�เกิดก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงขอิงฝึง้โดรันำ” ต�มรั�ยุง�นำ
ขอิง นำ�ยุเจคอ็ิบั ปั�รั�กิล�ส นำกัวิเครั�ะห์นำโยุบั�ยุต�่งปัรัะเที่ศ
และคว�มมั�นำคงรัะหว�่งปัรัะเที่ศ นำ�ยุปั�รั�กิล�สรัะบัใุนำนิำตยุส�รั
อิอินำไลน์ำเดอิะดโิพลแมตเมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 ว�่ คว�ม
ส�ม�รัถขอิงเลเซิอิร์ั “ในำก�รัยิุงได�นำ�นำโดยุไมต่�อิงใชุ�กรัะสนุำท่ี่�ม่
จำ�นำวนำจำ�กดั นำบััเป็ันำศกัยุภ�พเฉพ�ะตวัในำก�รัตอ่ิต��นำฝึง้โดรันำนำำ ��
หนำกัเบั� ซิ้�งสรั� �งคว�มตื�นำตะลง้เมื�อิเท่ี่ยุบักบััม�ตรัก�รัปั� อิงกนัำแบับั
ดั �งเดมิ” “ในำบัริับัที่ดงักล�่ว อิ�วธุน่ำ �อิ�จเป็ันำสว่นำสำ�คญัขอิงรัะบับั
ปั� อิงกนัำแบับัหล�ยุชุั �นำ โดยุใชุ�ปั� อิงกนัำที่�งอิิเลก็ที่รัอินิำกส์ ใชุ� เป็ันำ
เหยืุ�อิลอ่ิ ใชุ�กบััข่ปันำ�วธุและปืันำ ซิ้�งล�วนำเป็ันำม�ตรัก�รัตอิบัโต�ภยัุ
คกุค�มปัรัะเภที่ต�่ง ๆ”

จน่ผล่กด่น่การื่ขยายตว่
ภยัุคกุค�มเหล�่นำั �นำกำ�ลงัที่ว่คว�มรุันำแรังข้ �นำ เมื�อิสบิัป่ัท่ี่�แล�ว  
ม่เพ่ยุงอิิสรั�เอิล สหรั�ชุอิ�ณ�จกัรั และสหรััฐอิเมริัก�เที่�่นำั �นำท่ี่�ม่  
โดรันำตดิอิ�วธุ ต�มข�อิมล้ก�รัวิจยัุโดยุนำกัวิชุ�ก�รัส�มคนำในำสหรััฐฯ 
หลงัจ�กนำั �นำเป็ันำต�นำม� ม่อิยุ�่งนำ�อิยุ 18 ปัรัะเที่ศท่ี่�ครัอิบัครัอิงโดรันำ
ตดิอิ�วธุ และ “กลุม่ท่ี่�ไมใ่ชุป่ัรัะชุ�ธิปัไตยุม่แนำวโนำ�มท่ี่�จะแสวงห�
และครัอิบัครัอิงโดรันำตดิอิ�วธุม�กข้ �นำอิยุ�่งม่นำยัุสำ�คญัตั �งแต ่
พ.ศ. 2554 - 2562 เนืำ�อิงจ�กจ่นำเข��ส้ต่ล�ดสง่อิอิกโดรันำ” นำ�ยุ
ไมเคลิ ซ่ิ. โฮโรัวิที่ซ์ิและนำ�ยุโจชุวั เอิ. ชุว�ร์ัตซ์ิ แหง่มห�วิที่ยุ�ลยัุ
เพนำซิลิเวเน่ำยุ และนำ�ยุแมที่ธิว ฟิห์้มนัำน์ำ แหง่มห�วิที่ยุ�ลยัุเที่ก็ซิสั
เอิแอินำด์เอิม็ รัะบัไุว�ในำ “ใครัม่แนำวโนำ�มท่ี่�จะครัอิบัครัอิงโดรันำ ก�รั
วิเครั�ะห์อินำกุรัมเวล�ที่ั�วโลกขอิงก�รัเพิ�มจำ�นำวนำขอิงอิ�ก�ศยุ�นำไรั�
คนำขบััตดิอิ�วธุ” ซิ้�งต่พิมพ์ในำว�รัส�รัก�รัจดัก�รัคว�มขดัแยุ�งและ
วิที่ยุ�ศ�สตร์ัสนัำตภิ�พเมื�อิปัล�ยุ พ.ศ. 2563

ส�ธ�รัณรััฐปัรัะชุ�ชุนำจ่นำม่วิถ่ท่ี่�แตกต�่งจ�กปัรัะเที่ศรัะบัอิบั
ปัรัะชุ�ธิปัไตยุในำภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก เชุน่ำ อิอิสเตรัเล่ยุ อิินำเด่ยุ 
ญ่�ปัุ่ นำ นิำวซ่ิแลนำด์ เก�หลใ่ต� และสหรััฐฯ โดยุจ่นำไมไ่ด�เป็ันำหนำ้�ง
ในำ 35 ปัรัะเที่ศสม�ชิุกขอิงรัะบัอิบัควบัคมุเที่คโนำโลยุ่ข่ปันำ�วธุ ซิ้�ง
เป็ันำก�รัรัวมกลุม่กนัำอิยุ�่งไมเ่ป็ันำที่�งก�รัตั �งแตป่ัล�ยุที่ศวรัรัษั 
1980 (พ.ศ. 2523 - 2532) ท่ี่�พยุ�ยุ�มจำ�กดัก�รัแพร่ักรัะจ�ยุขอิง
ข่ปันำ�วธุและเที่คโนำโลยุ่ข่ปันำ�วธุ โดยุควบัคมุก�รัสง่อิอิกอิปุักรัณ์
และรัะบับัท่ี่�เก่�ยุวข�อิง ซิ้�งรัวมถง้โดรันำ ต�มรั�ยุง�นำก�รัวิจยัุรัะบัุ
ว�่ ท่ี่�จริังแล�ว ม่ 11 ปัรัะเที่ศท่ี่�ได�โดรันำตดิอิ�วธุม�ครัอิบัครัอิง
ตั �งแต ่พ.ศ. 2554 เชุน่ำเด่ยุวกบััจ่นำ ซิ้�งรัวมถง้รััฐบั�ลเผู้ดจ็ก�รั “ท่ี่�
ละเมิดสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำ” และอิ�จใชุ�โดรันำเพื�อิตดิต�มและปัรั�บั
ปัรั�มพลเมือิงขอิงตนำตอ่ิไปั คณะนำกัวิจยัุรัะบัวุ�่ “ก�รัแพร่ักรัะจ�ยุ
ขอิงโดรันำ โดยุเฉพ�ะโดรันำตดิอิ�วธุ สง่ผู้ลกรัะที่บัอิยุ�่งม�กตอ่ิ
ก�รัเมือิงรัะหว�่งปัรัะเที่ศ ก�รัใชุ�โดรันำตดิอิ�วธุท่ี่�ม่เพิ�มม�กข้ �นำยุงั
สง่ผู้ลกรัะที่บัท่ี่�สำ�คญัตอ่ิก�รับ่ับับังัคบััรัะหว�่งรััฐและพลวตัก�รั
ขยุ�ยุอิำ�นำ�จ”

“สำ�หรัับัรััฐต�่ง ๆ ท่ี่�ต�อิงก�รัยุตุกิ�รัหยุดุชุะงกัที่�งภมิ้รััฐศ�สตร์ั
ท่ี่�ม่ม�นำ�นำ ก�รัเพิ�มข้ �นำขอิงฝึง้โดรันำตดิอิ�วธุท่ี่�ม่รั�ค�ถก้และใชุ�ครัั �ง
เด่ยุวทิี่ �งถือิเป็ันำโอิก�สท่ี่�นำ�่สนำใจ” นำ�ยุเจสนัำ ไลอิอิล ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญ
ด��นำเที่คโนำโลยุ่ที่�งที่ห�รัขอิงวิที่ยุ�ลยัุด�ร์ัที่เม�ท์ี่ในำสหรััฐฯ รัะบัไุว�
ในำบัที่คว�ม “อินำ�คตขอิงก�รัที่ำ�สงครั�มด�วยุโดรันำ” ซิ้�งต่พิมพ์ในำ
นิำตยุส�รัเดอิะว่คเมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 แม�แตฝ่ึง้โดรันำท่ี่�
ไมต่ดิอิ�วธุก็ส�ม�รัถคกุค�มปัฏิิบัตักิ�รัที่�งที่ห�รัและคว�มมั�นำคง
ได�เมื�อิใชุ�ในำก�รัเฝึ� �รัะวงั เชุน่ำ เป็ันำตวัลอ่ิหรืัอิขดัขว�งรัะบับัปั� อิงกนัำ
ภยัุที่�งอิ�ก�ศ “ด�วยุก�รัตดิตั �งอิปุักรัณ์ท่ี่�ม่รั�ค�ไมแ่พงและไมซ่ิบัั
ซิ�อินำ โดรันำขนำ�ดเลก็ส�ม�รัถรัวบัรัวมข�อิมล้ข�่วกรัอิงท่ี่�สำ�คญัและ
กำ�หนำดเปั� �หม�ยุไปัยุงัแพลตฟิอิร์ัมอืิ�นำ ๆ และอิ�วธุยุทุี่โธปักรัณ์
ท่ี่�อิ�จก่อิให�เกิดคว�มเส่ยุห�ยุม�กกว�่ตวัโดรันำเอิง” ต�มท่ี่�รัะบัใุนำ
บัที่คว�มเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564 ในำนิำตยุส�รัอิอินำไลน์ำ  
เดอิะวอิร์ัโซินำ

ในำกรัณ่ขอิงอิินำเด่ยุ อิยุ�่งนำ�อิยุในำตอินำน่ำ �ภยัุคกุค�มจ�กโดรันำ
ท่ี่�ม�จ�กปัรัะเที่ศศตัร้ัก็ม่นำ�อิยุกว�่จ�กกลุม่หวัรุันำแรังสดุโตง่และ
ที่ห�รันำอิกภ�ครััฐต�่ง ๆ กอิงกำ�ลงัคว�มมั�นำคงอิินำเด่ยุในำภมิ้ภ�ค

สำาห์รับัรัฐต่ัาง ๆ ท่ี่�
ตัอ้งการยติุัอุปสรรคที่าง
ภมิูรัฐศาสตัร์ท่ี่�ม่มานัานั การ
เพัิ�มขึี�นัขีองฝูงูโดรนัติัดอาวิธุ
ท่ี่�ม่ราคาถูึกแล่ะใชุค้รั� งเด่ยวิ
ทิี่�งถืึอเป็นัโอกาสท่ี่�น่ัาสนัใจ"

 – นายเจสัน ไลออล
ผูเ้ชุ่�ยวิชุาญดา้นัเที่คโนัโล่ยท่ี่างที่ห์ารแห่์งวิทิี่ยาล่ยัดาร์ที่เมาที่ใ์นัสห์รัฐฯ

“
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ทหารและเจ้้าหน้้าท่�ดับัเพลงิของสาธารณรัฐเกาหลต่รวจ้สอบโดัรน้ระหว่างการฝึึกซ้้อมเม่�อเดัอ่น้

มถุิุน้ายน้ พ.ศ. 2564 ใน้กรุงโซ้ล เพ่�อเตร่ยมพร้อมรับมอ่กบัการก่อการร้ายท่�ใช้้อากาศยาน้ไร้คน้ขบัตดิั

ตั�งวตัถุุระเบิดัหร่ออาวุธเคมท่่�อาจ้เกดิัขึ�น้  รอยเตอร์

ที่�งตะวนัำตกท่ี่�ม่พรัมแดนำตดิกบััปั�ก่สถ�นำรั�ยุง�นำก�รัพบัเหน็ำ  
โดรันำปัรัะม�ณ 250 ลำ�ตั �งแต ่พ.ศ. 2562 ถง้ พ.ศ. 2563 พรั�อิม
กบััอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััท่ี่�ใชุ�ในำก�รัสง่อิ�วธุให�กบััผู้้� ก่อิก�รัรั� �ยุ 
ลกัลอิบัขนำยุ�เสพตดิ และดำ�เนิำนำก�รัเฝึ� �รัะวงั ต�มท่ี่�รัะบัใุนำ
บัที่คว�มเมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 ในำเดอิะดิโพลแมต พล.อิ. 
ม�โนำจ มก้นุำด์ นำ�รั�เวนำ ผู้้�บัญัชุ�ก�รัที่ห�รับักอิินำเด่ยุ กล�่วว�่ 
สภ�พแวดล�อิมด��นำคว�มมั�นำคงม่คว�มซิบััซิ�อินำม�กข้ �นำเนืำ�อิงจ�ก
เที่คโนำโลยุ่ท่ี่�ได� รัับัก�รัปัรัับัปัรุังใหมท่ี่ำ�ให�ก�รัสรั� �งโดรันำม่คว�ม
คล��ยุคลง้กบัั “ก�รัปัรัะดิษัฐ์ด�วยุตวัเอิงท่ี่�ส�ม�รัถที่ำ�ได�ท่ี่�บั��นำ” 
ต�มรั�ยุง�นำขอิงฮินำดส้ถ�นำไที่มส์

เพื�อินำบั��นำที่�งตะวนัำอิอิกขอิงอิินำเด่ยุกำ�ลงัตกอิยุ้ใ่นำวิกฤตก�รัณ์
ท่ี่�คล��ยุกนัำ เมื�อิปัล�ยุเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2564 ตำ�รัวจตอ่ิต��นำก�รั
ก่อิก�รัรั� �ยุบังักล�เที่ศปัรัะก�ศจบัักมุที่ห�รั 3 นำ�ยุท่ี่�ต�อิงสงสยัุ
ว�่ว�งแผู้นำโจมต่สถ�นำท่ี่�รั�ชุก�รัด�วยุโดรันำ ซิ้�งถือิเป็ันำภยัุคกุค�ม
ครัั �งแรักในำลกัษัณะน่ำ �ในำปัรัะเที่ศท่ี่�ม่ปัรัะชุ�กรั 165 ล��นำคนำ ต�ม
รั�ยุง�นำขอิงเบันำ�ร์ันิำวส์ “กลุม่รััฐอิิสล�มในำตะวนัำอิอิกกล�งได�ใชุ�ฝึง้
โดรันำเพื�อิปัฏิิบัตักิ�รัโจมต่ได�สำ�เร็ัจ แตใ่นำบังักล�เที่ศ จนำถง้ปััจจบุันัำ 
เรั�ยุงัไมเ่หน็ำคว�มพยุ�ยุ�มใด ๆ ขอิงกลุม่ดงักล�่วในำก�รัโจมต่
ด�วยุโดรันำ” นำ�ยุอิิล�ฮ่ ชุด้ร่้ั (เกษ่ัยุณอิ�ยุ)ุ นำกัวิเครั�ะห์ด��นำคว�ม
มั�นำคงและผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงที่พัอิ�ก�ศบังักล�เที่ศ กล�่วกบััอิงค์กรั
ข�่ว “อิ�จกล�่วได�ว�่คว�มพยุ�ยุ�มขอิงกลุม่ดงักล�่วในำก�รัใชุ�ฝึง้
โดรันำเพื�อิปัฏิิบัตักิ�รัโจมต่นำั �นำเป็ันำมิตใิหม ่ก�รัสรั� �งหรืัอิปัรัับัปัรุัง

โดรันำนำั �นำแที่บัจะกล�ยุเป็ันำอิตุส�หกรัรัมในำครััวเรืัอินำไปัแล�ว บัรัรัด�
นำกัเร่ัยุนำและแม�แตชุ่�่งเที่คนิำครัะดบััล�่งก็ส�ม�รัถสรั� �งโดรันำหรืัอิ
เพิ�มคว�มส�ม�รัถในำก�รัรัับันำำ ��หนำกัได�”

การื่พิส้ิจน์ความค้่มค่า
คว�มกงัวลดงักล�่วเป็ันำแรังผู้ลกัดนัำให�เกิดก�รัพฒันำ�เที่คโนำโลยุ่ตอ่ิ
ต��นำโดรันำที่ั�วที่ั �งภมิ้ภ�ค รัวมถง้ในำสหรััฐฯ ซิ้�งโครังก�รัท่ี่�ผู้สมผู้ส�นำ
คว�มเชุ่�ยุวชุ�ญด��นำพลเรืัอินำและก�รัที่ห�รันำั �นำอิยุ้ใ่นำรัะดบััแนำวหนำ��
ขอิงคว�มก��วหนำ��ในำด��นำก�รัพฒันำ�ท่ี่�รัวดเร็ัว ในำชุว่งกล�ง พ.ศ. 
2564 กอิงที่พับักสหรััฐฯ และกอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ ปัรัะสบัคว�ม
สำ�เร็ัจในำก�รัที่ดสอิบัรัะบับัตอ่ิต��นำโดรันำ ซิ้�งได� รัับัก�รัพฒันำ�โดยุ
บัริัษััที่ด��นำกล�โหมรัะดบััโลก กอิงที่พัเรืัอิสหรััฐฯ ได�ดำ�เนิำนำก�รัตดิ
ตั �งรัะบับัโดรันำเซิน็ำที่ร่ั-เอิก็ซ์ิ บันำเรืัอิที่ดลอิง เอิม็80 สตเิลตโต เป็ันำ
เวล�หกสปััด�ห์ รัะบับัขบััเคลื�อินำด�วยุปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์ส�ม�รัถ
ตรัวจจบััโดรันำได�ไกลถง้ 2 กิโลเมตรัและขดัขว�งโดรันำในำรัะยุะเกินำ 
300 เมตรั ต�มข�อิมล้ขอิงผู้้�ผู้ลติอิยุ�่ง โดรันำชิุลด์ ซิ้�งกำ�ลงัที่ำ�ง�นำ
ร่ัวมกบััหนำว่ยุง�นำกล�โหมแหง่ชุ�ตขิอิงอิอิสเตรัเล่ยุและสหรั�ชุ
อิ�ณ�จกัรั รัวมถง้ลก้ค��รั�ยุอืิ�นำ ๆ ด�วยุ “ก�รัส�ธิตดงักล�่วที่ำ�ให�
เหน็ำว�่ เอิม็80 ตอ่ิต��นำ ‘ฝึง้โดรันำ’ และสิ�งท่ี่�ได� รัับัก�รัอิธิบั�ยุว�่เป็ันำ 
‘ภยัุคกุค�มจ�กหุน่ำยุนำต์ไรั�คนำขบััท่ี่�หล�กหล�ยุ’” บัที่คว�มเมื�อิเดือินำ
กรักฎ�คม พ.ศ. 2564 รัะบัไุว�ในำเดอิะวอิร์ัโซินำ “ก�รัรัวมกนัำขอิงเรืัอิ
เดินำสมทุี่รัท่ี่�ไมเ่หมือินำใครัขอิงกอิงที่พัเรืัอิและรัะบับัตอ่ิต��นำโดรันำ



36 IPD FORUMFORUM

สำำ�นัักง�นัต่่อต้่�นัระบบอ�ก�ศย�นัไร้คนัขับัขันั�ดเล็ก็ร่วมขัองกองทัพับกสำหรัฐฯ ได้ทัำ�ก�รสำ�ธิิต่

เทัคโนัโล็ยต่ี่อต้่�นัโดรนัทัี�เกดิขั้�นัต่ล็อดสัำปด�ห์ทัี�สำนั�มทัดสำอบยูม�ในัรัฐแอริโซนั�เม่�อเดอ่นัเมษ�ยนั 

พ.ศ. 2564 มาร์์ค เชาเออร์์/กองทัพับกสหรั์ฐฯ

อิตัโนำมตัเินำ�นำยุำ ��ถง้ภยัุคกุค�มท่ี่�ม่นำยัุสำ�คญัม�กข้ �นำ ซิ้�งรัะบับัไรั�คนำ
ขบััรัะดบััล�่งจะก่อิให�เกิดก�รัปัฏิิบัตักิ�รัขอิงกอิงที่พัเรืัอิ และอิ�จชุ่ �
ให�เหน็ำว�่รัะบับัเหล�่น่ำ �เป็ันำเรืั�อิงธรัรัมด�ม�กข้ �นำบันำเรืัอิผิู้วนำำ ��”

ในำขณะเด่ยุวกนัำ กอิงที่พัสหรััฐฯ ใชุ�รัะบับัโคโยุต่ �บัลอ็ิก 3 ท่ี่�
สนำ�มที่ดสอิบัยุม้�ในำรััฐแอิริัโซินำ�เพื�อิปัรั�บัฝึง้โดรันำ 10 ลำ� ท่ี่�ม่
ขนำ�ด ขอิบัเขต และข่ดคว�มส�ม�รัถแตกต�่งกนัำ ต�มรั�ยุง�นำ
ขอิงเวบ็ัไซิต์ข�่วกล�โหม เจนำส์ รัะบับัโคโยุต่ �ได� รัับัก�รัพฒันำ�โดยุ 
เรัย์ุธ่อิอินำ ข่ปันำ�วธุและก�รัปั� อิงกนัำ ซิ้�งใชุ�หวัรับัท่ี่�ไมใ่ชุ�พลงัง�นำจลน์ำ 
และ “ส�ม�รัถก้� คืนำ ปัรัับัปัรุัง และนำำ�กลบััม�ใชุ�ใหมไ่ด�โดยุไมต่�อิง
อิอิกจ�กสนำ�มรับั” นำอิกจ�กน่ำ � กอิงที่พัสหรั�ชุอิ�ณ�จกัรัยุงัจะ
ดำ�เนิำนำก�รัที่ดสอิบัเที่คโนำโลยุ่ตอ่ิต��นำอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััท่ี่�พฒันำ�
ข้ �นำโดยุเรัย์ุธ่อิอินำ ซิ้�งเป็ันำรัะบับัอิ�วธุเลเซิอิร์ัพลงัง�นำสง้ท่ี่�บัริัษััที่ได�
ปัรัะก�ศเมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 “อิ�วธุท่ี่�ใชุ�พลงัง�นำโดยุตรัง
นำั �นำถือิเป็ันำอิงค์ปัรัะกอิบัสำ�คญัขอิงโครังก�รัยุทุี่โธปักรัณ์ในำอินำ�คต
ขอิงเรั� และเรั�ตั �งใจท่ี่�จะเป็ันำผู้้�นำำ�รัะดบััโลกในำก�รัวิจยัุ ก�รัผู้ลติ 
และก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่ยุคุใหมน่่ำ �” นำ�ยุเจเรัม่ ควินำ รััฐมนำตร่ัฝ่ึ�ยุจดั
ซืิ �อิด��นำกล�โหม กล�่วในำแถลงก�รัณ์

ด�วยุแรังกรัะตุ�นำจ�กก�รัโจมต่ฐ�นำที่พัอิ�ก�ศ กอิงที่พัอิินำเด่ยุ
จง้กำ�ลงัแสวงห�เส�นำที่�งส้ค่ว�มสำ�เร็ัจด��นำเที่คโนำโลยุ่ยุคุใหมเ่พื�อิ
เอิ�ชุนำะภยัุคกุค�มท่ี่�เกิดข้ �นำ ตอ่ิม� นำ�ยุพลรัะดบััสง้ขอิงอิินำเด่ยุ
ได�กล�่วเมื�อิปัล�ยุเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 ว�่ กอิงที่พัที่ั �งส�ม
เหล�่และอิงค์กรัวิจยัุและพฒันำ�ด��นำกล�โหมขอิงปัรัะเที่ศกำ�ลงั

ร่ัวมมือิกบัันำกัวิชุ�ก�รัและผู้้� ม่สว่นำได�เส่ยุอืิ�นำ ๆ เพื�อิเร่ังก�รัพฒันำ�
เที่คโนำโลยุ่ตอ่ิต��นำโดรันำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงฮินำดส้ถ�นำไที่มส์ โดยุ
รัะบับัน่ำ �ปัรัะกอิบัด�วยุสอิงแบับัคือิ ก�รัรับักวนำสญัญ�ณหรืัอิ “ก�รั
ที่ำ�ล�ยุแบับันำุม่นำวล” และก�รัใชุ�เลเซิอิร์ัหรืัอิ “ก�รัที่ำ�ล�ยุแบับั
รุันำแรัง” ต�มรั�ยุง�นำขอิงนำ�ยุจ่ ส�ธ่ศ เรัดด่ � ปัรัะธ�นำอิงค์กรั
วิจยัุและพฒันำ�ด��นำกล�โหม ภ�ยุในำเดือินำกนัำยุ�ยุนำ กอิงที่พัเรืัอิ
อิินำเด่ยุได�ลงนำ�มในำสญัญ�สำ�หรัับัรัะบับัดงักล�่ว โดยุค�ดว�่
กอิงที่พัอิ�ก�ศและกอิงที่พับักจะปัฏิิบัตัติ�มอิยุ�่งรัวดเร็ัว รัะบับั
ภ�ยุในำปัรัะเที่ศดงักล�่ว ท่ี่�ผู้ลติโดยุบัริัษััที่ บั�รััต อิิเลก็ที่รัอินิำกส์ 
จำ�กดั “ส�ม�รัถตรัวจจบััและสง่สญัญ�ณรับักวนำโดรันำขนำ�ดยุอ่ิม
ได�ที่นัำท่ี่ และใชุ�กลไกก�รัที่ำ�ล�ยุด�วยุเลเซิอิร์ัเพื�อิยุตุเิปั� �หม�ยุ” 
ต�มรั�ยุง�นำขอิงแถลงก�รัณ์ร่ัวม “ข�อิตกลงน่ำ �จะเป็ันำข�อิตกลงท่ี่�ม่
ปัรัะสทิี่ธิภ�พและครัอิบัคลมุที่ั �งหมดในำก�รัตอ่ิต��นำภยัุคกุค�มจ�ก
โดรันำท่ี่�เพิ�มข้ �นำตอ่ิฐ�นำท่ี่�ตั �งเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัที่�งเรืัอิ”

ความแขง็แกร่ื่งท่�อาจเป็ันด่าบสองคม
จ�กปัรัะสบัก�รัณ์ขอิงอิินำเด่ยุในำชุว่งกล�ง พ.ศ. 2564 ได�สรุัปัข�อิด่
และข�อิเส่ยุขอิงโดรันำในำหล�ยุ ๆ ด��นำ ซิ้�งล�วนำเป็ันำคว�มส�ม�รัถท่ี่�
จะนำำ�ไปัส้ป่ัรัะโยุชุน์ำสว่นำรัวมและศกัยุภ�พอิ�จสรั� �งคว�มห�ยุนำะ 
ห�กอิยุ้ใ่นำมือิคนำไมด่่ นำบััเป็ันำเวล�เกือิบั 2 เดือินำหลงัจ�กก�รัโจม
ต่จมัมแ้ละแคชุเม่ยุร์ั รััฐบั�ลอิินำเด่ยุได�เปิัดเผู้ยุข�อิกำ�หนำดด��นำ
ก�รัรัับัรัอิงท่ี่�คลอ่ิงตวัและเส�นำที่�งก�รัเดินำที่�งพิเศษั เพื�อิเพิ�มก�รั
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ใชุ�โดรันำสำ�หรัับักิจกรัรัมต�่ง ๆ เชุน่ำ ก�รัเกษัตรั ก�รัตอิบัโต�เหตุ
ฉกุเฉินำ ก�รัที่ำ�แผู้นำท่ี่�ที่�งภมิ้ศ�สตร์ั โครังสรั� �งพื �นำฐ�นำ ก�รับังัคบัั
ใชุ�กฎหม�ยุ ก�รัเฝึ� �รัะวงั และก�รัขนำสง่ กรัะที่รัวงก�รับัินำพลเรืัอินำ
อิินำเด่ยุกล�่วในำแถลงก�รัณ์เมื�อิเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2564 ว�่ 
“อิินำเด่ยุม่ศกัยุภ�พท่ี่�จะเป็ันำศน้ำย์ุกล�งขอิงโดรันำรัะดบััโลกภ�ยุในำ 
พ.ศ. 2573 เนืำ�อิงจ�กฝึง้โดรันำม่ปัรัะโยุชุน์ำอิยุ�่งมห�ศ�ลตอ่ิที่กุภ�ค
สว่นำขอิงเศรัษัฐกิจ และส�ม�รัถก่อิให�เกิดก�รัจ��งง�นำและก�รั
เติบัโตที่�งเศรัษัฐกิจท่ี่�สำ�คญัได� เนืำ�อิงจ�กเข��ถง้สะดวก ใชุ�ง�นำได�
หล�กหล�ยุ และใชุ�ง�นำง�่ยุ”

ผู้ลปัรัะโยุชุน์ำดงักล�่วปัรัะจกัษ์ัชุดัม�ก รััฐบั�ลอิินำเด่ยุกำ�ลงั
ที่ำ�ง�นำร่ัวมกบััธรุักิจสต�ร์ัที่อิพัในำที่�อิงถิ�นำเก่�ยุวกบััโครังก�รัท่ี่�ใชุ�
โดรันำเพื�อิปัลก้ต�นำไม� 5 ล��นำต�นำที่ั�วพื �นำท่ี่� 12,000 เฮกต�ร์ัขอิงรััฐ
เตลงัค�นำ� ปัรัะเที่ศอิินำเด่ยุ ในำคว�มร่ัวมมือิด��นำอืิ�นำรัะหว�่งภ�ค
รััฐและเอิกชุนำ รััฐเตลงัค�นำ�กำ�ลงับักุเบิักก�รัใชุ�โดรันำเพื�อิสง่มอิบั
วคัซ่ินำ เลือิด และอิปุักรัณ์ที่�งก�รัแพที่ย์ุอืิ�นำ ๆ ให�แก่ชุ�วชุนำบัที่ผู้�่นำ
โครังก�รัยุ�จ�กฟิ�กฟิ� � ต�มรั�ยุง�นำขอิงหนำงัสือิพิมพ์เดอิะฮินำด ้
เมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 โครังก�รัท่ี่�คล��ยุกนัำน่ำ �กำ�ลงัเตบิัโต
อิยุ�่งรัวดเร็ัวที่ั�วที่ั �งภมิ้ภ�ค รัวมถง้ในำอิินำโดน่ำเซ่ิยุ ซิ้�งเจ��หนำ��ท่ี่�
ควบัคมุโดรันำมือิสมคัรัเลน่ำเป็ันำหวัเรืัอิใหญ่ในำโครังก�รันำวตักรัรัม
เพื�อิให�บัริัก�รัที่�งก�รัแพที่ย์ุแบับัไรั�สมัผู้สัและก�รัจดัสง่อิ�ห�รัแก่
ผู้้� ป่ัวยุโควิด-19 ท่ี่�กกัตวัเอิงบันำเก�ะห�่งไกล

อิปุักรัณ์สำ�หรัับัผู้้�บัริัโภคแบับัเด่ยุวกนัำท่ี่�ชุว่ยุให�นำกับังัคบััโดรันำ
ส�ม�รัถชุว่ยุชุ่วิตคนำได�และยุงัชุว่ยุปัลดิชุ่พกลุม่หวัรุันำแรังได�อ่ิก
ด�วยุ ก�รัแก�ปััญห�ดงักล�่วเป็ันำสิ�งสำ�คญัอิยุ�่งยิุ�งสำ�หรัับัพนัำธมิตรั
และหุ�นำสว่นำในำภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก “แนำวโนำ�มที่�งเที่คโนำโลยุ่กำ�ลงั
คอ่ิยุ ๆ เปัล่�ยุนำแปัลงก�รัใชุ�ง�นำอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััขนำ�ดเลก็ให�
ถก้ต�อิงต�มกฎหม�ยุม�กข้ �นำ แตใ่นำขณะเด่ยุวกนัำก็ที่ำ�ให�สิ�งน่ำ �กล�ยุ
เป็ันำอิ�วธุท่ี่�ม่ศกัยุภ�พม�กข้ �นำ เมื�อิอิยุ้ใ่นำมือิขอิงผู้้� ม่บัที่บั�ที่ขอิงรััฐ
และไมใ่ชุรั่ัฐ ตลอิดจนำอิ�ชุญ�กรั” กรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ รัะบัุ
ไว�ในำยุทุี่ธศ�สตร์ัตอ่ิต��นำรัะบับัอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััขนำ�ดเลก็ท่ี่�เผู้ยุ
แพร่ัเมื�อิเดือินำมกรั�คม พ.ศ. 2564

หนำ้�งป่ัก่อินำหนำ��น่ำ � กอิงที่พัสหรััฐฯ จดัตั �งสำ�นำกัง�นำตอ่ิต��นำรัะบับั
อิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััขนำ�ดเลก็ร่ัวม เพื�อินำำ�ไปัส้ก่�รัพฒันำ�ก�รั
ฝ้ึกอิบัรัม วสัด ุและหลกัปัฏิิบัติัท่ี่�จำ�เป็ันำในำก�รัตอ่ิต��นำโดรันำ
ขนำ�ดเลก็ซิ้�ง “แสดงให�เหน็ำถง้ก�รัขยุ�ยุตวัอิยุ�่งรัวดเร็ัว ต�นำที่นุำ
ตำ�� ผู้ลตอิบัแที่นำสง้ และศกัยุภ�พท่ี่�อิ�จเป็ันำอินัำตรั�ยุถง้ชุ่วิตและ
ที่ำ�ล�ยุบัคุล�กรัขอิงสหรััฐฯ ที่รััพย์ุสนิำ ตลอิดจนำผู้ลปัรัะโยุชุน์ำท่ี่�
สำ�คญั” หนำ��ท่ี่�ขอิงสำ�นำกัง�นำตอ่ิต��นำรัะบับัอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบัั
ขนำ�ดเลก็ร่ัวม ได�แก่ ก�รัสรั� �งรัะเบ่ัยุบัก�รัและม�ตรัฐ�นำก�รั
ที่ดสอิบั ก�รัสรั� �งหลกัสต้รัก�รัฝ้ึกอิบัรัมและก�รัเป็ันำเจ��ภ�พ
ก�รัส�ธิตเที่คโนำโลยุ่ตอ่ิต��นำโดรันำท่ี่�เกิดข้ �นำท่ี่�สนำ�มที่ดสอิบัยุม้� 
รัะบับัท่ี่�ที่ดสอิบับั�งรัะบับัจะยิุงต�ข�่ยุหรืัอิเชืุอิกจ�กปืันำบันำเครืั�อิง
บันิำ เพื�อิให�พนัำกบััใบัพดัขอิงโดรันำศตัร้ั ในำขณะท่ี่�รัะบับัอืิ�นำ ๆ จะ
ยิุงโดรันำให�ตกลงม�หรืัอิกรัะแที่กกล�งอิ�ก�ศ ต�มรั�ยุง�นำข�่ว
ปัรัะชุ�สมัพนัำธ์ขอิงกอิงที่พัสหรััฐฯ “ผู้มคิดว�่เรั�ควรัสิ �นำสงสยัุ
ในำเรืั�อิงน่ำ � เนืำ�อิงจ�กเรั�จำ�เป็ันำอิยุ�่งยิุ�งท่ี่�จะต�อิงเปิัดพื �นำท่ี่�ให�แก่
อิตุส�หกรัรัมน่ำ � ตลอิดจนำนำำ�เสนำอิเที่คโนำโลยุ่เพื�อิตอ่ิต��นำภยัุคกุค�ม

ท่ี่�ม่ตอ่ินำกัรับัขอิงเรั�” นำ�ยุสแตนำล่ย์ุ ด�ร์ัโบั รัอิงผู้้�อิำ�นำวยุก�รั
สำ�นำกัง�นำด��นำข่ดคว�มส�ม�รัถท่ี่�รัวดเร็ัวและเที่คโนำโลยุ่ท่ี่�สำ�คญั
ขอิงกอิงที่พับักสหรััฐฯ กล�่ว

เนืำ�อิงจ�กกอิงที่พัม่คว�มพรั�อิมสำ�หรัับัคว�มที่��ที่�ยุต�่ง ๆ ท่ี่�
ฝึง้โดรันำแสดงให�เหน็ำ กอิงที่พัจง้ต�อิงตรัวจสอิบัให�แนำใ่จว�่ก�รั
ใชุ�เที่คโนำโลยุ่ดงักล�่วเป็ันำไปัต�มนำโยุบั�ยุและกฎรัะเบ่ัยุบัท่ี่�
โปัร่ังใส ซิ้�งจะต�อิงม่ก�รัที่บัที่วนำและแก�ไขอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงในำสภ�พ
แวดล�อิมท่ี่�เปัล่�ยุนำแปัลงอิยุ�่งรัวดเร็ัว “ได�ม่ก�รันำำ�รัะบับัอิ�วธุท่ี่�
ม่ก�รัที่ำ�ง�นำแบับัอิตัโนำมตัมิ�ใชุ�อิยุ�่งปัลอิดภยัุและเชืุ�อิถือิได�ในำ
ก�รัตอ่ิส้� เป็ันำเวล�แปัดที่ศวรัรัษั และจะยุงัคงนำำ�รัะบับัดงักล�่วไปั
ใชุ�ตอ่ิในำอินำ�คต” นำ�ยุโรัเบัิร์ัต โอิ. เวิร์ัค (เกษ่ัยุณอิ�ยุ)ุ อิด่ตรัอิง
เลข�ธิก�รักล�โหมสหรััฐฯ และผู้้�พนัำนำ�วิกโยุธินำสหรััฐฯ รัะบัไุว�ในำ
รั�ยุง�นำชืุ�อิ “หลกัก�รัสำ�หรัับัก�รัส้�รับักบััรัะบับัอิ�วธุท่ี่�ม่ก�รัที่ำ�ง�นำ
แบับัอิตัโนำมตั”ิ ซิ้�งต่พิมพ์ในำเดือินำเมษั�ยุนำ พ.ศ. 2564 โดยุศน้ำย์ุ
คว�มมั�นำคงแหง่อิเมริัก�ใหม ่“ท่ี่�จริังแล�ว ก�รัเพิ�มแอิปัพลเิคชุนัำท่ี่�
ใชุ�ปััญญ�ปัรัะดษิัฐ์ลงในำรัะบับัอิ�วธุเหล�่น่ำ �ค�ดว�่จะที่ำ�ให�เกิด
ก�รัเลือิกปัฏิิบัตัมิ�กยิุ�งข้ �นำตอ่ิก�รัใชุ�กำ�ลงัและนำำ�ไปัส้ก่�รัลดก�รั
ส้�รับัโดยุไมไ่ด�ตั �งใจ ซิ้�งเป็ันำจดุมุง่หม�ยุท่ี่�สอิดคล�อิงกบัักฎหม�ยุ
มนำษุัยุธรัรัมรัะหว�่งปัรัะเที่ศที่ั �งหมด”

อิยุ�่งไรัก็ต�ม รัะบับัอิ�วธุไรั� คนำขบััอิ�จเกิดข�อิขดัข�อิงได�จ�ก
ก�รัที่ำ�ผิู้ดหรืัอิพลั �งเผู้ลอิขอิงมนำษุัย์ุ และเรั�ควรัเร่ัยุนำร้ั� จ�กข�อิผิู้ด
พล�ดเหล�่นำั �นำ เชุน่ำ หลงัจ�กก�รัโจมต่ด�วยุโดรันำขอิงสหรััฐฯ ในำ
อิฟัิก�นิำสถ�นำเมื�อิเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2564 ได�คร่ั�ชุ่วิตพลเรืัอินำไปั
กว�่ 10 รั�ยุ ผู้้�นำำ�ที่ห�รัได�สั�งก�รัให�ม่ก�รัสอิบัสวนำอิบุัตัเิหตอุินัำนำ�่
สลดน่ำ � จ�กก�รัตรัวจสอิบัโดยุผู้้�ตรัวจก�รัขอิงกอิงที่พัอิ�ก�ศสหรััฐฯ 
พบัว�่กลุม่ผู้้�ควบัคมุอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััเชืุ�อิว�่ตนำกำ�ลงัพุง่เปั� �ไปั
ท่ี่�ผู้้� ก่อิก�รัรั� �ยุท่ี่�ว�งแผู้นำโจมต่สนำ�มบันิำค�บัล้ ซิ้�งมือิรัะเบัดิพล่ชุ่พ
ได�สงัห�รัพลเรืัอินำจำ�นำวนำม�กและที่ห�รัสหรััฐฯ 13 นำ�ยุ เมื�อิไมก่่�
วนัำก่อินำหนำ��น่ำ �

แม�ว�่ก�รัสืบัสวนำจะไมพ่บัก�รัละเมิดกฎหม�ยุ อินัำได�แก่ 
กฎหม�ยุสงครั�ม แตส่รุัปัได�ว�่ “ม่ข�อิผิู้ดพล�ดในำก�รัปัฏิิบัตักิ�รั 
รัวมถง้คว�มเอินำเอ่ิยุงเพื�อิยืุนำยุนัำและคว�มล�มเหลวในำก�รัสื�อิส�รั” 
ต�มรั�ยุง�นำขอิงกรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ นำอิกเหนืำอิจ�กม�ตรัก�รั
อืิ�นำ ๆ ผู้้�ตรัวจก�รัแนำะนำำ�ให�ดำ�เนิำนำก�รัต�มขั �นำตอินำเพื�อิลดคว�ม
เส่�ยุงขอิงคว�มเอินำเอ่ิยุงในำก�รัยืุนำยุนัำ ยุกรัะดบััก�รัแบัง่ปัันำก�รัรัับั
ร้ั� สถ�นำก�รัณ์ภ�รักิจ ตลอิดจนำที่บัที่วนำขั �นำตอินำเบืั �อิงต�นำท่ี่�ใชุ�ในำก�รั
ปัรัะเมินำก�รัปัรั�กฏิตวัขอิงพลเรืัอินำ

ในำขณะเด่ยุวกนัำ กอิงที่พัสหรััฐฯ ยุงัคงฝ้ึกฝึนำคว�มส�ม�รัถในำ
ก�รัตอ่ิต��นำโดรันำร่ัวมกบััผู้้� ร่ัวมง�นำที่ั �งภ�ครััฐและเอิกชุนำ ก�รัส�ธิต
ท่ี่�สนำ�มที่ดสอิบัยุม้�ค�ดว�่จะดำ�เนิำนำตอ่ิไปัอ่ิกหล�ยุป่ั “สดุที่��ยุ
น่ำ � เรั�จะร่ัวมมือิกบััพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำขอิงเรั�เพื�อิพฒันำ�คว�ม
เข��ใจร่ัวมกนัำเก่�ยุวกบััภยัุคกุค�ม ชุอ่ิงโหว ่และคว�มต�อิงก�รัในำ
ก�รัที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำ” กรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ รัะบัไุว�ในำยุทุี่ธศ�สตร์ั
ตอ่ิต��นำรัะบับัอิ�ก�ศยุ�นำไรั�คนำขบััขนำ�ดเลก็ “จ�กแนำวที่�งแบับั
อิงค์รัวมน่ำ � กรัะที่รัวงกล�โหมจะที่ำ�ให�มั�นำใจว�่กอิงกำ�ลงัร่ัวมที่ั �งสอิง
ฝ่ึ�ยุพรั�อิมท่ี่�จะรัับัมือิกบััคว�มที่��ที่�ยุในำปััจจบุันัำและเตร่ัยุมพรั�อิม
สำ�หรัับัอินำ�คต”  o
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พิิมพ์ิ

กองทพัลีงทุนในการพมิีพ์ 3 มีิติ 
เพื�อปรับัปรุงประสิทธิภัาพ 

แลีะคู่วามีพร�อมีข่องกองกำาลีงั
เจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม
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คโนำโลยุ่ท่ี่�รัวดเร็ัว เป็ันำไปัต�มคว�มต�อิงก�รั และปัรัับัแตง่
ได� เชุน่ำ ก�รัพิมพ์ 3 มิติ ส�ม�รัถชุว่ยุให�เจ��หนำ��ท่ี่�ที่ห�รั

ปัฏิิบัตังิ�นำได�อิยุ�่งม่ปัรัะสทิี่ธิภ�พม�กข้ �นำ ไมว่�่จะในำสนำ�มรับัหรืัอิ
รัะหว�่งภ�รักิจบัรัรัเที่�ที่กุข์ด��นำมนำษุัยุธรัรัม กอิงที่พัในำอิินำโดแปัซิฟิิิก
และภมิ้ภ�คอืิ�นำ ๆ ต�่งลงที่นุำอิยุ�่งม�กในำก�รัวิจยัุ ก�รัพฒันำ� และก�รั
จดัห�เครืั�อิงมือิปัรัับัปัรุังคว�มที่นัำสมยัุขอิงกอิงที่พัน่ำ � 

กอิงที่พัต�่ง ๆ ได�ปัรัับัใชุ�เที่คโนำโลยุ่น่ำ �อิยุ�่งนำ�อิยุในำชุว่งที่ศวรัรัษัท่ี่�
ผู้�่นำม�เพื�อิซิอ่ิมแซิมและที่ดแที่นำอิ�วธุและชิุ �นำสว่นำสำ�หรัับัยุ�นำพ�หนำะ
ด��นำก�รัรับั กอิงที่พัสหรััฐอิเมริัก�ในำญ่�ปัุ่ นำใชุ�ก�รัพิมพ์ 3 มิตใินำก�รั
สรั� �งอิปุักรัณ์ปั� อิงกนัำใบัหนำ��และหนำ��ก�กอินำ�มยัุเพื�อิปั� อิงกนัำโควดิ-19 
เที่คโนำโลยุ่น่ำ �ม่ไว�ใชุ�พิมพ์สะพ�นำและบั��นำเรืัอินำแบับั 3 มิติ ตอินำน่ำ � กอิงที่พั
สหรััฐฯ ม่แผู้นำท่ี่�จะพฒันำ�เครืั�อิงพิมพ์โลหะ 3 มิตท่ิี่�ม่ขนำ�ดใหญ่พอิท่ี่�จะ
สรั� �งชิุ �นำสว่นำภ�ยุนำอิกขอิงรัถบัรัรัที่กุที่ห�รัในำชิุ �นำใหญ่เพ่ยุงชิุ �นำเด่ยุว

ในำที่�งวิชุ�ชุ่พ ก�รัพิมพ์ 3 มิตเิป็ันำท่ี่�ร้ั� จกักนัำในำชืุ�อิก�รัผู้ลติแบับั
เพิ�มเนืำ �อิวสัด ุซิ้�งเป็ันำกรัะบัวนำก�รัรัวมวสัดเุพื�อิสรั� �งชิุ �นำสว่นำท่ี่ละชุั �นำ
โดยุใชุ�ข�อิมล้แบับัจำ�ลอิง 3 มิต ิม่ก�รัค�ดก�รัณ์ว�่ก�รัใชุ�จ�่ยุในำก�รั
พิมพ์ 3 มิตใินำอิินำโดแปัซิฟิิิกเพ่ยุงภมิ้ภ�คเด่ยุวจะเพิ�มข้ �นำม�กกว�่ 
3.6 พนัำล��นำดอิลล�ร์ัสหรััฐ (ปัรัะม�ณ 1.2 แสนำล��นำบั�ที่) ภ�ยุในำ พ.ศ. 
2567 ต�มข�อิมล้ขอิงเอิเอิม็เอิฟิจ่ ซิ้�งเป็ันำบัริัษััที่ผู้ลติเครืั�อิงพิมพ์อิตัโนำมตัิ
ท่ี่�ม่สำ�นำกัง�นำใหญ่อิยุ้ใ่นำสหรั�ชุอิ�ณ�จกัรั

"เรั�เหน็ำแล�วว�่ผู้้�กำ�หนำดนำโยุบั�ยุที่ั�วโลกคิดที่บัที่วนำวิธ่ก�รัผู้ส�นำ
ปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์ รัะบับัอิตัโนำมตั ิและก�รัเพิ�มเนืำ �อิวสัดใุนำกลยุทุี่ธ์และ
นำโยุบั�ยุอิตุส�หกรัรัมขอิงตนำ" นำ�ยุเช็ุก ฮ�นำ ตนัำ ผู้้�จดัก�รัที่ั�วไปัฝ่ึ�ยุก�รั
ผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัด ุปัรัะจำ�ภมิ้ภ�คเอิเชุ่ยุแปัซิฟิิิก ขอิงเจเนำอิรััล อิิเลก็
ที่ริัก รัะบัใุนำบัลอ็ิกขอิง GE.com เมื�อิเดือินำเมษั�ยุนำ พ.ศ. 2564 "อิยุ�่งไรั
ก็ต�ม ผู้้�กำ�หนำดนำโยุบั�ยุในำเอิเชุ่ยุต�่งมุง่มั�นำท่ี่�จะใชุ�เที่คโนำโลยุ่ขั �นำสง้อิยุ้่
แล�ว แม�กรัะที่ั�งก่อินำเกิดก�รัแพร่ัรัะบั�ดใหญ่ก็ต�ม"

จ่นำครัอิงสว่นำแบัง่ตล�ดก�รัพิมพ์ 3 มิติม�กท่ี่�สดุในำภมิ้ภ�คอิินำโด
แปัซิฟิิิก รัอิงลงม�คือิญ่�ปัุ่ นำ เก�หล่ใต� และสม�ชิุกสม�คมปัรัะชุ�ชุ�ติ
แหง่เอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต� ต�มลำ�ดบัั ต�มรั�ยุง�นำขอิงเอิเอิม็เอิฟิจ่
เมื�อิเดือินำพฤศจิก�ยุนำ พ.ศ. 2562 ต�มม�ด�วยุอิอิสเตรัเล่ยุและอิินำเด่ยุท่ี่�
ม่สว่นำแบัง่ตล�ดเที่�่ ๆ กนัำ เอิเอิม็เอิฟิจ่รั�ยุง�นำว�่ ก�รัใชุ�จ�่ยุด��นำก�รั
พิมพ์ 3 มิตขิอิงสหรััฐฯ ม่มล้ค�่สง้กว�่ก�รัใชุ�จ�่ยุโดยุรัวมขอิงปัรัะเที่ศ
ในำอิินำโดแปัซิฟิิิกท่ี่�เหลือิ และก�รัใชุ�จ�่ยุขอิงสหภ�พยุโุรัปันำ�อิยุกว�่อิินำ

โดแปัซิฟิิิกเลก็นำ�อิยุ ก�รัใชุ�จ�่ยุในำอิตุส�หกรัรัมอืิ�นำ ๆ ขอิงยุโุรัปัม่มล้ค�่
ม�กกว�่อิินำโดแปัซิฟิิิก

"ก�รัพิมพ์ 3 มิตจิะปัฏิิวตัสิงครั�มและนำโยุบั�ยุต�่งปัรัะเที่ศ ไม่
เพ่ยุงแตด่�วยุก�รัอิอิกแบับัใหม ่ๆ ท่ี่�นำ�่ที่้�งเที่�่นำั �นำ แตยุ่งัด�วยุก�รัพลกิ
โฉมอิตุส�หกรัรัมกล�โหม และอิ�จพลกิโฉมเศรัษัฐกิจโลกที่ั �งหมดอ่ิก
ด�วยุ" ต�มรั�ยุง�นำขอิงบัสิเนำสอิินำไซิเดอิร์ั "อิตุส�หกรัรัมด��นำกล�โหม
มล้ค�่หล�ยุพนัำล��นำดอิลล�ร์ัถือิเป็ันำสดุยุอิดขอิงนำวตักรัรัมน่ำ � โดยุกอิงที่พั
สหรััฐฯ ทีุ่ม่ที่นุำมห�ศ�ลในำก�รัพิมพ์เครืั�อิงแบับั ผิู้วหนำงัเท่ี่ยุมเพื�อิรัักษั�
บั�ดแผู้ลจ�กก�รัส้�รับั และแม�กรัะที่ั�งอิ�ห�รั"   

ในำฐ�นำะผู้้�นำำ�อิตุส�หกรัรัม สหรััฐฯ ดำ�เนิำนำก�รัปัรัับัปัรุังนำโยุบั�ยุก�รั
พิมพ์ 3 มิติอิยุ�่งสมำ��เสมอิ รัวมถง้ก�รัเผู้ยุแพร่ัยุทุี่ธศ�สตร์ัก�รัผู้ลติ
แบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดขุอิงกรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ ในำเดือินำมกรั�คม พ.ศ. 
2564 เอิกส�รัฉบับััน่ำ �อิธิบั�ยุว�่ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดเุป็ันำ "เครืั�อิงมือิ
ท่ี่�ม่ปัรัะสทิี่ธิภ�พในำก�รัสรั� �งนำวตักรัรัมและปัรัับัปัรุังคว�มที่นัำสมยัุขอิง
รัะบับัปั� อิงกนัำ สนำบััสนำนุำก�รัเตร่ัยุมคว�มพรั�อิม ตลอิดจนำยุกรัะดบััคว�ม
พรั�อิมในำก�รัส้�รับั"

กรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ รั�ยุง�นำว�่ ก�รัพิมพ์ 3 มิตสิ�ม�รัถยุก
รัะดบััปัฏิิบัตักิ�รัที่�งที่ห�รัได�โดยุ 3 วิธ่สำ�คญั ได�แก่

ทืห้ารอากาศขีองกองทืพัอากาศสห้รัฐฯ จดั์เติรียมห้น�ากากอนามยัเอน็95 

 แบับัพมิพ์ 3 มติิ ิผู้�านซิอฟิต์ิแวร์สร�างแบับัจำาลอง  จ.ต. โรับันิำ ฮนุำซิงิเกอิร์ั/กอิงที่พัอิ�ก�ศสหรััฐฯ

เท
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• การัปรัับปรุังความที่ัน้สมัยของรัะบบป้องกัน้ปรัะเที่ศ 
"ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดเุปัล่�ยุนำแปัลงวิธ่ก�รัอิอิกแบับัสว่นำ
ปัรัะกอิบัขั �นำพื �นำฐ�นำโดยุก�รัผู้ส�นำรัวมวสัด ุเครืั�อิงจกัรั และ
กรัะบัวนำก�รัอิอิกแบับัเพื�อิให�ม่ร้ัปัที่รังขอิงชิุ �นำสว่นำซิ้�งก�รัผู้ลติ
แบับัเดมิไมส่�ม�รัถที่ำ�ได� ก�รัอิอิกแบับัท่ี่�เป็ันำนำวตักรัรัมเหล�่น่ำ �
จะชุว่ยุเพิ�มปัรัะสทิี่ธิภ�พในำก�รัปัฏิิบัตังิ�นำได�ม�กข้ �นำ นำอิกจ�ก
น่ำ � ปัรัะสทิี่ธิภ�พขอิงรัะบับัยุงัส�ม�รัถปัรัับัปัรุังได�โดยุก�รัผู้ส�นำ
รัวมสื�อิสิ�งพิมพ์เข��กบััสว่นำปัรัะกอิบัอืิ�นำ ๆ สำ�หรัับัเซิน็ำเซิอิร์ัและ
ชิุ �นำสว่นำอิิเลก็ที่รัอินิำกส์"

• การัเพิ่ิ�มความพิ่ร้ัอมด้้าน้วัสดุ้ "ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดุ
ส�ม�รัถลดเวล�ก�รัใชุ�ง�นำ ซิ้�งชุว่ยุให�แนำใ่จว�่ผู้้�ส้�รับัในำสงครั�ม
จะม่ข่ดคว�มส�ม�รัถท่ี่�แข็งแกร่ังในำยุ�มคบััขนัำ อ่ิกที่ั �งยุงัชุว่ยุให�
ผู้ลติต�นำแบับัได�อิยุ�่งรัวดเร็ัว ซิ้�งสง่ผู้ลให�เวล�ในำก�รัพฒันำ�ลด
ลงและที่ำ�ซิำ ��ได�เร็ัวข้ �นำ รัะบับัก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดทุี่ำ�หนำ��ท่ี่�
เหมือินำโรังง�นำผู้ลติแบับัเคลื�อินำท่ี่� ซิ้�งเป็ันำส�ยุก�รัผู้ลติท่ี่�ควบัคมุ
ด�วยุรัะบับัดิจิที่ลัท่ี่�ส�ม�รัถเปิัดหรืัอิปิัดได�อิยุ�่งง�่ยุด�ยุ"

• การัยกรัะดั้บน้วัตกรัรัมและข่ด้ความสามารัถใน้การัต่อส้้
สงครัาม "ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดชุุว่ยุให�หนำว่ยุยุทุี่ธวิธ่
ส�ม�รัถพฒันำ�แนำวที่�งแก�ปััญห�ท่ี่�เป็ันำนำวตักรัรัมในำสมรัภมิ้
ได� ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดชุุว่ยุให�เรั�เปัล่�ยุนำคว�มสมดลุไปั
ส้ค่ว�มแข็งแกร่ังท่ี่�ยิุ�งใหญ่ท่ี่�สดุขอิงเรั� คือิ ผู้้�ส้�รับัในำสงครั�ม 
แม�ว�่ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดจุะเพิ�มข่ดคว�มส�ม�รัถให�แก่
ผู้้�ส้�รับัในำสงครั�ม แตก็่ต�อิงม่คว�มสมดลุกบััแนำวที่�งด��นำคว�ม
ปัลอิดภยัุ ก�รัฝ้ึกอิบัรัม และรัะบับัเพื�อิสนำบััสนำนุำก�รัใชุ�ง�นำท่ี่�
เหม�ะสม"

ปัรัะเดน็ำสำ�คญั: ก�รัพิมพ์ 3 มิติชุว่ยุในำก�รัปัฏิิบัตังิ�นำขอิงรัะบับัท่ี่�
อินัำตรั�ยุยิุ�งข้ �นำ เพิ�มคว�มพรั�อิม และเพิ�มพลงัให�แก่ผู้้�ส้�รับัในำสงครั�มท่ี่�
ส�ม�รัถแก�ปััญห�ในำสมรัภมิ้ได�ต�มเวล�จริัง

ในำขณะท่ี่�เที่คโนำโลยุ่ก�รัพิมพ์ 3 มิติม่คว�มก��วหนำ��ข้ �นำ กอิงที่พัจง้
ได�ม่ก�รัปัรัับัเปัล่�ยุนำก�รัใชุ�ง�นำม�เป็ันำรัะยุะเวล�หนำ้�งแล�ว เชุน่ำ ที่ห�รั

สหรััฐฯ ในำอิฟัิก�นิำสถ�นำใชุ�ห�อิงปัฏิิบัตักิ�รั
ก�รัพิมพ์ 3 มิตแิบับัเคลื�อินำท่ี่�ในำ พ.ศ. 2556 
เพื�อิสรั� �งอิะไหลซ่ิอ่ิมแซิมอิปุักรัณ์ภ�ค
สนำ�มที่ดแที่นำก�รัรัอิสง่มอิบั ต�มรั�ยุง�นำ
ขอิงนิำตยุส�รัด่ซ่ินำ 

"กอิงกำ�ลงัตดิอิ�วธุจ�กสหรััฐฯ จนำถง้
อิอิสเตรัเล่ยุตรัะหนำกัถง้ศกัยุภ�พในำก�รั
ผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดมุ�เป็ันำเวล�หล�ยุ
ที่ศวรัรัษัและได�ปัรัับัใชุ�เครืั�อิงพิมพ์ 3 มิติ
ในำภ�คสนำ�มแล�ว ปััจจบุันัำ ม่ก�รันำำ�ชิุ �นำ
สว่นำท่ี่�พิมพ์แบับั 3 มิตไิปัใชุ�ในำเครืั�อิงยุนำต์
อิ�ก�ศยุ�นำท่ี่�สำ�คญั รัถถงัและเรืัอิดำ�นำำ �� 
ตลอิดจนำบันำร่ั�งก�ยุขอิงที่ห�รัเอิง" ต�ม
รั�ยุง�นำขอิงอิอิลที่ร่ัด่พริันำต์ตงิ ซิ้�งเป็ันำ
นิำตยุส�รัเก่�ยุวกบััก�รัพิมพ์ 3 มิติ

กอิงที่พัอิอิสเตรัเล่ยุได�ขยุ�ยุคว�มร่ัวม
มือิกบััสป่ัดที่ร่ัด่ ซิ้�งเป็ันำบัริัษััที่พิมพ์โลหะ 3 
มิต ิเพื�อิชุว่ยุกอิงพนัำสนำบััสนำนุำก�รับัริัก�รั
รับัท่ี่� 1 ขอิงกอิงที่พับักอิอิสเตรัเล่ยุปัรัับัปัรุัง
หว่งโซิอ่ิปุัที่�นำผู้�่นำก�รัพิมพ์ชิุ �นำสว่นำโลหะ 3 
มิตใินำสนำ�มรับั 

การื่พิมิพ์ิ 3 มติจิะปัฏิว่ิตสิงครื่ามและ

นโยบายต่างปัรื่ะเทศ ไม่เพิย่งแต่ด้่วย

การื่ออกแบบให้ม่ ๆ ท่�น่าทึ�งเท่าน่ �น 

แต่ด้่วยการื่พิลิกโฉมอ่ตสาห้กรื่รื่ม

กลาโห้ม และอาจพิลิกโฉมเศรื่ษฐกจิ

โลกท่ �งห้มด่อ่กด้่วย" ~ บิัสเนัสอินัไซเดอร์

เครื�องพมิพ์ 3 มติิเิครื�องแรกขีองโลกจดั์แสด์งอย้�ทืี�งาน 

ออสเติรเลยีน อนิเติอร์เนชั่�นแนล แอร์โช่ว์ ในเมลเบัิร์น 

เมื�อเด์อืนกม่ภูาพนัธ์ พ.ศ. 2558  เอเอฟิพั/่เกต็ัต่ั�  อิมเมจ

“
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"ชิุ �นำสว่นำท่ี่�ที่ำ�ข้ �นำเอิง ซิ้�งอิอิกแบับัและพิมพ์ในำสนำ�มรับั หม�ยุคว�ม
ว�่เรั�ส�ม�รัถที่ำ�ให�อิปุักรัณ์ขอิงเรั�กลบััม�ใชุ�ง�นำได� ตลอิดจนำกลบััไปั
ปัฏิิบัตัหินำ��ท่ี่�หลกัขอิงเรั�ในำสนำ�มรับัได� เรั�ส�ม�รัถเสริัมสรั� �งหว่งโซิ่
อิปุัที่�นำได�โดยุก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่สมยัุใหมเ่ชุน่ำน่ำ �เพื�อิให�ได�สิ�งท่ี่�เรั�ต�อิงก�รั
ในำรัะยุะอินัำสั �นำ" พ.ที่. เคนำ ไรัท์ี่ ผู้้�บังัคบัับัญัชุ�กอิงพนัำสนำบััสนำนุำก�รั
บัริัก�รัรับัท่ี่� 1 กล�่ว ต�มรั�ยุง�นำขอิงกรัะที่รัวงกล�โหมอิอิสเตรัเล่ยุ 
"ขณะน่ำ � ที่ห�รัท่ี่�เชุ่�ยุวชุ�ญด��นำเที่คโนำโลยุ่ขอิงเรั�ม่ที่กัษัะและเที่คโนำโลยุ่
จ�กสป่ัดที่ร่ัด่ เพื�อิลดภ�รัะด��นำก�รับัริัห�รัจดัก�รัและโลจิสตกิส์ ซิ้�ง
เป็ันำวิธ่ก�รัแก�ปััญห�โดยุไมต่�อิงกลบััไปัยุงัฐ�นำที่พัหรืัอิตดิตอ่ิผู้้�ผู้ลติเชิุง
พ�ณิชุย์ุแบับัเดมิ"

โครังก�รันำำ�ร่ัอิงขอิงอิอิสเตรัเล่ยุพิสจ้น์ำให�เหน็ำว�่ที่ห�รัส�ม�รัถ
ควบัคมุกรัะบัวนำก�รัก�รัที่ำ�ง�นำที่ั �งหมดได�จ�กภ�คสนำ�ม ตั �งแตก่�รั
อิอิกแบับัชิุ �นำสว่นำอิะไหลไ่ปัจนำถง้ก�รัพิมพ์

กอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำจ่นำได�จดัก�รัฝ้ึกซิ�อิมอิยุ�่งเป็ันำที่�งก�รั
เมื�อิ พ.ศ. 2558 ซิ้�งแสดงให�เหน็ำถง้ก�รัใชุ�ก�รัพิมพ์ 3 มิติ ในำรัะหว�่งก�รั
ฝ้ึกซิ�อิม ที่ห�รัขอิงกอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำสงัเกตเห็นำคว�มเส่ยุห�ยุ
ตอ่ิยุ�นำพ�หนำะขอิงตนำขณะตอิบัสนำอิงตอ่ิเหตไุฟิไหม�เรืัอิบัรัรัที่กุนำำ ��มนัำ 
ต�มรั�ยุง�นำขอิง 3DPrint.com ห�กในำสนิำค��คงคลงัไมม่่ชิุ �นำสว่นำท่ี่�
ต�อิงก�รั ที่ห�รัจะใชุ�เครืั�อิงพิมพ์ 3 มิตเิพื�อิให�กลบััม�ปัฏิิบัตักิ�รัได�อิยุ�่ง
เตม็ร้ัปัแบับัอ่ิกครัั �งแที่นำท่ี่�จะรัอิให�ชุ�่งเที่คนิำคตอิบัสนำอิงและซิอ่ิมแซิม
ยุ�นำพ�หนำะ

"วิธ่ก�รัแบับัดั �งเดมิในำก�รัข้ �นำร้ัปัชิุ �นำสว่นำไมจ่ำ�เป็ันำอ่ิกตอ่ิไปั ไมจ่ำ�เป็ันำ
ต�อิงม่ก�รัว�งแผู้นำ ก�รัลบััคม ก�รักำ�หนำดเส�นำที่�ง หรืัอิกรัะบัวนำก�รั
ท่ี่�ซิบััซิ�อินำอืิ�นำ ๆ อ่ิกตอ่ิไปั" นำ�ยุตง ไคหยุ่� ที่ห�รักอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุ
ปัรัะชุ�ชุนำท่ี่�เข��ร่ัวมก�รัฝ้ึกซิ�อิมกล�่ว ต�มท่ี่�รัะบัใุนำ 3DPrint.com "ขณะ
น่ำ � เครืั�อิงพิมพ์ 3 มิตพิรั� อิมใชุ�ง�นำแล�ว บัอิกล�เครืั�อิงจกัรัซิอ่ิมบัำ�รุังขนำ�ด
ใหญ่ต�่ง ๆ ได�เลยุ เนืำ�อิงจ�กปัรัะสทิี่ธิภ�พก�รัซิอ่ิมแซิมภ�คสนำ�มด่ข้ �นำ"  

ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญกล�่วว�่ ม่ก�รัยืุนำยุนัำจ�กแหลง่ข�่วท่ี่�เปิัดเผู้ยุแหลง่ท่ี่�ม�
ว�่คว�มก��วหนำ��ในำเที่คโนำโลยุ่ที่�งก�รัที่ห�รัขอิงจ่นำได�พิสจ้น์ำคว�ม
ที่��ที่�ยุน่ำ � สถ�บันัำเที่คโนำโลยุ่อิวก�ศขอิงจ่นำปัรัะก�ศในำชุว่งกล�ง พ.ศ. 
2563 ว�่ได�ที่ำ�ก�รัที่ดลอิงก�รัพิมพ์ 3 มิติในำอิวก�ศเป็ันำครัั �งแรัก โดยุ
ผู้ลติชิุ �นำสว่นำเร่ัยุบัแบันำขอิงโครังสรั� �งร้ัปัรัังผู้้ �งและตรั�สญัลกัษัณ์ขอิง

บัริัษััที่ไชุนำ�่ แอิโร่ัสเปัซิ ไซิแอินำซ์ิ แอินำด์ เที่คโนำโลยุ่ ซิ้�งเป็ันำบัริัษััที่แมข่อิง
สถ�บันัำอิวก�ศดงักล�่ว ต�มรั�ยุง�นำจ�กเวบ็ัไซิต์ไชุนำ�่มิลทิี่�ร่ั ขอิงกอิง
ที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำ 

ก�รัพิมพ์ 3 มิตมิ�พรั�อิมกบััคว�มที่��ที่�ยุเชุน่ำเด่ยุวกบััเที่คโนำโลยุ่อืิ�นำ ๆ  
บัริัษััที่แรันำด์คอิร์ัปัอิเรัชุนัำสำ�รัวจคว�มที่��ที่�ยุต�่ง ๆ ในำรั�ยุง�นำท่ี่�ม่ชืุ�อิว�่ 
"ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�มเนืำ �อิวสัดใุนำ พ.ศ. 2583: ใบัเบิักที่�งอินัำที่รังพลงัและ
ภยัุคกุค�มท่ี่�พลกิโฉม"

"ผู้ลกรัะที่บัด��นำคว�มปัลอิดภยัุบั�งปัรัะก�รัเป็ันำเรืั�อิงไมยุ่�กเกินำ
จินำตนำ�ก�รั เนืำ�อิงจ�กก�รัพิมพ์อิ�วธุที่ำ�ได�ง�่ยุข้ �นำและม่รั�ค�ถก้ลง ภยัุ
คกุค�มจ�กก�รัโจมต่แบับัเคลื�อินำไหว เชุน่ำ คว�มรุันำแรังจ�กก�รัใชุ�กำ�ลงั
ท่ี่�เป็ันำอินัำตรั�ยุถง้ชุ่วิต อิ�จเพิ�มข้ �นำอิยุ�่งม�ก" ต�มรั�ยุง�นำขอิงแรันำด์คอิร์ั
ปัอิเรัชุนัำ "ผู้้� ก่อิก�รัรั� �ยุต�่งชุ�ตแิละกลุม่ลทัี่ธิหวัรุันำแรังสดุโตง่อืิ�นำ ๆ 
ม่แนำวโนำ�มท่ี่�จะเข��ถง้ก�รัอิอิกแบับัอิ�วธุใหมท่่ี่�ส�ม�รัถพิมพ์ได�และ
อินัำตรั�ยุม�กข้ �นำผู้�่นำที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำต นำอิกจ�กน่ำ � ก�รัผู้ลติแบับัเพิ�ม
เนืำ �อิวสัดยุุงัชุว่ยุให�ผู้้� เหน็ำต�่งในำปัรัะเที่ศและ 'ผู้้� ก่อิก�รัรั� �ยุเพ่ยุงลำ�พงั' 
ส�ม�รัถพิมพ์อิ�วธุได�อิยุ�่งรัวดเร็ัวในำสถ�นำท่ี่�ท่ี่�ไมส่�ม�รัถที่ำ�ได�ก่อินำ
หนำ��น่ำ � เชุน่ำ โรังเร่ัยุนำ สถ�นำท่ี่�รั�ชุก�รั สนำ�มบันิำ"

แรันำด์คอิร์ัปัอิเรัชุนัำเตือินำว�่ นำอิกจ�กก�รัฝ้ึกอิบัรัมแล�ว ยุงัต�อิงม่ก�รั
สรั� �งคว�มตรัะหนำกัม�กข้ �นำเรืั�อิงคว�มเส่�ยุงด��นำคว�มมั�นำคงตอ่ิบัคุคล 
สงัคม และกอิงที่พั ผู้้�กำ�หนำดนำโยุบั�ยุจะต�อิงสรั� �งคว�มสมดลุในำก�รั
กำ�กบััดแ้ลเที่คโนำโลยุ่ก�รัพิมพ์ 3 มิต ิซิ้�งรัวมถง้ก�รัปักปั� อิงกรัรัมสทิี่ธิ� 
โดยุไมปิ่ัดกั �นำคว�มส�ม�รัถขอิงกอิงที่พัและผู้้� อืิ�นำในำก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่ให�
เกิดปัรัะโยุชุน์ำสง้สดุ ต�มรั�ยุง�นำขอิงแรันำด์คอิร์ัปัอิเรัชุนัำ

"เที่คโนำโลยุ่ใหมไ่มว่�่ปัรัะเภที่ใดก็นำำ�ม�ซิ้�งผู้ลปัรัะโยุชุน์ำและภยัุ
คกุค�มท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำได�ที่ั �งนำั �นำ แม�ว�่จะม่คว�มเส่�ยุงม�กม�ยุ ผู้้�กำ�หนำด
นำโยุบั�ยุต�อิงเริั�มตอิบัคำ�ถ�มด��นำคว�มมั�นำคงในำเรืั�อิงก�รัผู้ลติแบับัเพิ�ม
เนืำ �อิวสัด ุก�รัตดัสนิำใจในำปััจจบุันัำม่พลงัในำก�รักำ�หนำดโอิก�สและภยัุ
คกุค�มต�่ง ๆ ท่ี่�จะต�อิงเผู้ชิุญในำอินำ�คต" ต�มรั�ยุง�นำขอิงแรันำด์คอิร์ั
ปัอิเรัชุนัำ โดยุเสริัมว�่ควรัม่ก�รัวิจยัุเพิ�มเตมิเพื�อิที่ำ�คว�มเข��ใจผู้ลกรัะ
ที่บัด��นำคว�มมั�นำคงท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำ "ตอินำน่ำ � ถง้เวล�แล�วท่ี่�จะเริั�มพิจ�รัณ�
ถง้ศกัยุภ�พอินัำนำ�่เกรังข�มและผู้ลกรัะที่บัเชิุงลบัท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำจ�ก
เที่คโนำโลยุ่ใหมแ่สนำที่รังพลงัน่ำ �"  o

ทืห้ารสามารถีใช่� เครื�องพมิพ์ 3 มติิ ิเพื�อทืำาเครื�องมอื เช่�น ประแจสำาห้รับั

ซิ�อมแซิมภูาคสนาม  เอเอฟิพั่/เกต็ัต่ั�  อิมเมจ

ทืห้ารเรือสห้รัฐฯ ถีอืฝูาครอบักล�องฟิิวส์แบับัพมิพ์ 3 มติิทิืี�ได์�รับัการ

อน่มตัิใิห้�ใช่�งานบันเรือ  ศนูัยซ่์อมบัำารุงระดบััภมิูภาคตัะวินััตักเฉ่ยงใตั้
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ขีบัวนรถีขีองกองทืพัอนิเด์ยีเด์นิทืาง

บันทืางห้ลวงศรีนาการ์-เลห์้ ในกากนั

กร์ี แคว�นแคช่เมยีร์ทืี�ควบัค่มโด์ยอนิเด์ยี  

ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส
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ความไม�ลด์ละขีอง 

นำ�ยุส�โรัชุ บั�นำ�

ส่งผล่ให์อิ้นัเด่ยห์วิาดผวิา 
ดว้ิยกฎห์มายท่ี่�กา้วิร้าวิ

จ่นั

กฎหม�ยุว�่ด�วยุพรัมแดนำที่�งบักฉบับััใหมข่อิงส�ธ�รัณรััฐ
ปัรัะชุ�ชุนำจ่นำ เป็ันำภยัุคกุค�มที่�งที่ห�รัตอ่ิอิินำเด่ยุด�วยุคำ�ข�ด
ที่�งกฎหม�ยุ

กฎหม�ยุแหง่ชุ�ตฉิบับััแรักขอิงจ่นำว�่ด�วยุ “ก�รัคุ�มครัอิงและก�รั
แสวงห�ผู้ลปัรัะโยุชุน์ำ” ในำเขตแดนำขอิงตนำ ได�กำ�หนำดว�่อิธิปัไตยุและ
บัร้ัณภ�พแหง่ดินำแดนำขอิงตนำ “ศกัดิ�สทิี่ธิ�และห��มผู้้�ใดลว่งลำ ��” กฎหม�ยุ
ฉบับััน่ำ �ผู้�่นำมติเมื�อิเดือินำตลุ�คม พ.ศ. 2564 รัะหว�่งก�รัปัรัะชุมุสภ�
ปัรัะชุ�ชุนำแหง่ชุ�ตคิรัั �งท่ี่� 13 และม่ผู้ลบังัคบััใชุ�เมื�อิต�นำ พ.ศ. 2565 
กฎหม�ยุดงักล�่วเป็ันำอ่ิกตวัอิยุ�่งหนำ้�งขอิงก�รับังัคบััใชุ�กฎหม�ยุขอิงจ่นำ 
ซิ้�งรััฐบั�ลจ่นำได�พฒันำ�กฎหม�ยุภ�ยุในำปัรัะเที่ศข้ �นำม�เพื�อิสรั� �งคว�ม
ชุอิบัธรัรัมให�แก่นำโยุบั�ยุต�่งปัรัะเที่ศและนำโยุบั�ยุที่�งที่ห�รัท่ี่�แข็งกรั� �ว
ขอิงตนำ

 กฎหม�ยุดงักล�่วม่ผู้ลบังัคบััใชุ�กบััพรัมแดนำที่�งบักรัะยุะที่�ง 
22,457 กิโลเมตรัขอิงจ่นำท่ี่�ติดกบัั 14 ปัรัะเที่ศ ได�แก่ อิฟัิก�นิำสถ�นำ 
ภฏ้ิ�นำ ค�ซิคัสถ�นำ ค่ร์ัก่ซิสถ�นำ ล�ว มอิงโกเล่ยุ เม่ยุนำม�ร์ั เนำปั�ล 
เก�หล่เหนืำอิ ปั�ก่สถ�นำ รััสเซ่ิยุ ที่�จิกิสถ�นำ และเว่ยุดนำ�ม แตก่ฎหม�ยุ
ฉบับััน่ำ �สง่ผู้ลตอ่ิอิินำเด่ยุโดยุตรัง ที่ั �งน่ำ � เนืำ�อิงจ�กจ่นำกล�่วอิ��งว�่ได�ตั �ง
พรัมแดนำตดิกบััที่ั �ง 12 รััฐเหล�่น่ำ �และกำ�ลงัดำ�เนิำนำก�รัต�มมติร่ัวมกบัั
พทุี่ธหิม�ลยัุแหง่รั�ชุอิ�ณ�จกัรัภฏ้ิ�นำ ซิ้�งม่พรัมแดนำตดิตอ่ิกบััอิินำเด่ยุ
และจ่นำ ณ บัริัเวณท่ี่�รั�บัสง้ดอิกลมั 

กฎหม�ยุพรัมแดนำที่ว่คว�มเป็ันำปัรัปัักษ์ัรัะหว�่งสอิงปัรัะเที่ศท่ี่�ม่
กำ�ลงัอิ�วธุนิำวเคล่ยุร์ั โดยุจ่นำได�ก่อิสถ�นำก�รัณ์คกุค�มจนำนำำ�ไปัส้ชุ่นำวนำ
อินัำตรั�ยุ ขณะเคลื�อินำพลเข��ใกล�อิินำเด่ยุต�มพรัมแดนำหิม�ลยัุ 3,488 
กิโลเมตรั ซิ้�งเร่ัยุกว�่เส�นำควบัคมุแที่�จริัง 

 อิินำเด่ยุได�แสดงคว�มกงัวลเก่�ยุวกบัักฎหม�ยุฉบับััน่ำ � ซิ้�งมอิบัอิำ�นำ�จ
ให�กอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำแหง่พรัรัคคอิมมิวนิำสต์จ่นำในำก�รัตอิบัโต�
ด�วยุอิ�วธุตอ่ิก�รัละเมิดพรัมแดนำใด ๆ ท่ี่�เกิดข้ �นำ ตลอิดจนำมอิบัอิำ�นำ�จ
ให�อิงค์ก�รับัริัห�รัสว่นำที่�อิงถิ�นำเพื�อิเพิ�มโครังก�รัพฒันำ�พรัมแดนำ นำ�ยุวงั 
เหวินำปิันำ โฆษักกรัะที่รัวงก�รัต�่งปัรัะเที่ศจ่นำ ตอิบัสนำอิงตอ่ิข�อิกงัวลขอิง
อิินำเด่ยุโดยุกล�่วว�่ รััฐบั�ลจ่นำ “หวงัว�่ปัรัะเที่ศท่ี่�เก่�ยุวข�อิงจะปัฏิิบัตัติ�ม
บัรัรัที่ดัฐ�นำคว�มสมัพนัำธ์รัะหว�่งปัรัะเที่ศ และละเว�นำจ�กก�รัค�ดเด�ท่ี่�
จ�บัจ�วงกฎหม�ยุภ�ยุในำปัรัะเที่ศต�มปักตขิอิงจ่นำ” 

 รััฐบั�ลจ่นำโต�แยุ�งก�รัแบัง่เขตแดนำสว่นำใหญ่กบััอิินำเด่ยุ แม�ว�่จะม่
ข�อิตกลงพรัมแดนำส�มฉบับััในำ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2556 
ก็ต�ม ในำ พ.ศ. 2560 จ่นำได�ม่ก�รัเผู้ชิุญหนำ��กบััอิินำเด่ยุท่ี่�ดอิกลมัเป็ันำ
เวล� 73 วนัำ ซิ้�งนำบััเป็ันำเหตกุ�รัณ์วิกฤตท่ิี่�สดุในำรัอิบัหล�ยุที่ศวรัรัษั จนำ
กรัะที่ั�งเกิดก�รัรุักรั�นำและก�รัยุด้ครัอิงขอิงกอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำ
เมื�อิเดือินำพฤษัภ�คม พ.ศ. 2563 บัริัเวณตะวนัำอิอิกขอิงดินำแดนำสหภ�พ
ล�ดกัห์แหง่อิินำเด่ยุ ณ เส�นำควบัคมุแที่�จริังที่�งตะวนัำตกเฉ่ยุงเหนืำอิ 
สงครั�มเตม็ร้ัปัแบับัเพ่ยุงครัั �งเด่ยุวรัะหว�่งสอิงปัรัะเที่ศเคยุเกิดข้ �นำ โดยุ
กินำเวล�หนำ้�งเดือินำเมื�อิ พ.ศ. 2505 กอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำได�ยุด้
ที่ะเลที่รั�ยุบันำท่ี่�สง้รัะยุะที่�ง 37,244 ต�รั�งกิโลเมตรัท่ี่�เร่ัยุกว�่ อิคัไซิจินำ 
ซิ้�งอิินำเด่ยุอิ��งว�่เป็ันำสว่นำหนำ้�งขอิงล�ดกัห์ หลงัจ�กเหตกุ�รัณ์แผู้น่ำดินำ
ไหวครัั �งรุันำแรังในำดอิกลมัเมื�อิ พ.ศ. 2560 กอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำ
ได�สรั� �งโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำที่�งที่ห�รัและสง่กอิงกำ�ลงัไปัปัรัะจำ�ก�รัท่ี่�นำั�นำ
อิยุ�่งถ�วรั

 หล�ยุวนัำก่อินำท่ี่�จะม่ก�รัอิอิกกฎหม�ยุพรัมแดนำที่�งบัก จ่นำได�ตกลง 
“แผู้นำง�นำ 3 ขั �นำตอินำ” กบััภฏ้ิ�นำเพื�อิเร่ังก�รัเจรัจ�แก�ไขข�อิพิพ�ที่ด��นำ
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พรัมแดนำท่ี่�เดือิดด�ลในำพื �นำท่ี่�กว�่ 477 กิโลเมตรั จ่นำอิ��งสทิี่ธิ�ในำบั�งสว่นำ
ขอิงภฏ้ิ�นำและไมเ่คยุได� รัับัก�รัยุอิมรัับัอิยุ�่งเป็ันำที่�งก�รั รัวมถง้ไมเ่คยุ
กำ�หนำดเขตแดนำขอิงภฏ้ิ�นำกบััทิี่เบัต ซิ้�งจ่นำผู้นำวกรัวมเมื�อิ พ.ศ. 2494  

เมื�อิเดือินำพฤศจิก�ยุนำ พ.ศ. 2563 จ่นำได�สรั� �งหม้บ่ั��นำแหง่หนำ้�งในำ
ภฏ้ิ�นำ 2 กิโลเมตรั และอิยุ้ห่�่งจ�กพื �นำท่ี่�เกิดคว�มขดัแยุ�งรัะหว�่งอิินำเด่ยุ
กบััจ่นำในำดอิกลมัเพ่ยุง 9 กิโลเมตรั ก�รัเผู้ชิุญหนำ��ดงักล�่วเกิดข้ �นำจ�ก
คว�มพยุ�ยุ�มขอิงจ่นำในำก�รัขยุ�ยุถนำนำในำพื �นำท่ี่�ท่ี่�ภฏ้ิ�นำอิ��งสทิี่ธิ� ซิ้�งม่
สนำธิสญัญ�สนัำตภิ�พและคว�มร่ัวมมือิกบััอิินำเด่ยุตั �งแต ่พ.ศ. 2492 และ
ม่ก�รัตอ่ิอิ�ยุสุญัญ�สนำธิสญัญ�ในำ พ.ศ. 2550  ชุ�วอิินำเด่ยุปัรัะม�ณ 
60,000 คนำ อิ�ศยัุอิยุ้ใ่นำปัรัะเที่ศภฏ้ิ�นำ โดยุม่อ่ิก 8,000 ถง้ 10,000 คนำ
เดินำที่�งม�เยุ่�ยุมเยืุอินำปัรัะเที่ศน่ำ � ซิ้�งรัวมแล�วม่ปัรัะม�ณ 780,000 คนำตอ่ิ
วนัำเดินำที่�งจ�กเมือิงพรัมแดนำไปัยุงัสถ�นำท่ี่�ที่ำ�ง�นำ 

 อิินำเด่ยุกลวัว�่ก�รับักุรุักขอิงจ่นำจะเป็ันำตวับัง่ชุ่ �ถง้ยุทุี่ธวิธ่ขอิงจ่นำท่ี่�
เร่ัยุกว�่ “ก�รัรุักคืบัท่ี่ละนำ�อิยุ” ซิ้�งรััฐบั�ลจ่นำพยุ�ยุ�มที่ำ�ให�เกิดคว�ม
บั�ดหม�งผู้�่นำดินำแดนำขอิงอิินำเด่ยุและภฏ้ิ�นำด�วยุเจตนำ�ท่ี่�จะสรั� �งเส�นำ
ควบัคมุแที่�จริังใหม่

 
อกีด์�านห้นึ�งขีองทืะเลจนีใติ�
กฎหม�ยุพรัมแดนำที่�งบักใชุ�กลยุทุี่ธ์ท่ี่�คล��ยุคลง้กนัำในำก�รัควบัคมุ
พรัมแดนำ เนืำ�อิงจ�กจ่นำได�ดำ�เนิำนำก�รัภ�ยุใต�แนำวที่�งท่ี่�เร่ัยุกว�่เส�นำปัรัะ
เก��เส�นำ ซิ้�งกำ�หนำดเขตก�รัอิ��งสทิี่ธิ�ที่�งที่ะเลในำที่ะเลจ่นำใต� ฟิิลปิัปิันำส์
ที่��ที่�ยุก�รัอิ��งสทิี่ธิ�ในำภมิ้ภ�คน่ำ �ภ�ยุใต�อินำสุญัญ�สหปัรัะชุ�ชุ�ติว�่
ด�วยุกฎหม�ยุที่�งที่ะเล เมื�อิ พ.ศ. 2559 ศ�ลอินำญุ�โตตลุ�ก�รัถ�วรั ณ 
กรุังเฮก เนำเธอิร์ัแลนำด์ได�ตดัสนิำว�่ก�รัแบัง่เขตขอิงจ่นำไมม่่พื �นำฐ�นำที่�ง
กฎหม�ยุและละเมิดสทิี่ธิอิธิปัไตยุขอิงรััฐบั�ลฟิิลปิัปิันำส์ ปัรัะเที่ศอืิ�นำ ๆ 
อ่ิกหล�ยุปัรัะเที่ศในำเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�ท่ี่�ได� รัับัผู้ลกรัะที่บัในำที่ำ�นำอิง
เด่ยุวกนัำ ซิ้�งไมใ่ชุภ่�ค่ขอิงอินำญุ�โตตลุ�ก�รั ต�่งร้ั� สก้ยิุนำด่เป็ันำอิยุ�่งยิุ�ง
กบััคำ�ตดัสนิำขอิงอินำสุญัญ�สหปัรัะชุ�ชุ�ติว�่ด�วยุกฎหม�ยุที่ะเล แม�ว�่
อินำญุ�โตตลุ�ก�รัจะถือิว�่เป็ันำท่ี่�สิ �นำสดุและม่ผู้ลผู้ก้พนัำที่�งกฎหม�ยุ 
แตจ่่นำก็ปัฏิิเสธคำ�ตดัสนิำดงักล�่ว

สหรััฐอิเมริัก�และหล�ยุปัรัะเที่ศที่ั�วโลกได�ปัฏิิเสธก�รัอิ��งสทิี่ธิ�ที่�ง
ที่ะเลขอิงจ่นำในำที่ะเลจ่นำใต� ต�มท่ี่�รัะบัไุว�ในำก�รัศก้ษั�ขอิงกรัะที่รัวงก�รั

ต�่งปัรัะเที่ศสหรััฐฯ เมื�อิเดือินำมกรั�คม พ.ศ. 2565 ว�่ด�วยุ “ข�อิจำ�กดัในำ
ที่ะเลหม�ยุเลข 150” รั�ยุง�นำสรุัปัว�่ “ผู้ลกรัะที่บัโดยุรัวมขอิงก�รัอิ��ง
สทิี่ธิ�ที่�งที่ะเลเหล�่น่ำ �คือิก�รัท่ี่�จ่นำอิ��งสทิี่ธิอิธิปัไตยุอิยุ�่งผิู้ดกฎหม�ยุ
หรืัอิร้ัปัแบับัเขตอิำ�นำ�จศ�ลเฉพ�ะเหนืำอิที่ะเลจ่นำใต�สว่นำใหญ่ ก�รัอิ��ง
สทิี่ธิ�เหล�่น่ำ �บัอ่ินำที่ำ�ล�ยุหลกันิำตธิรัรัมในำมห�สมทุี่รัและบัที่บัญัญติัขอิง
กฎหม�ยุรัะหว�่งปัรัะเที่ศท่ี่�เป็ันำท่ี่�ยุอิมรัับัในำรัะดบััส�กล ซิ้�งสะที่�อินำให�
เหน็ำในำอินำสุญัญ�น่ำ �”

ในำฐ�นำะท่ี่�เป็ันำสว่นำหนำ้�งขอิงสงครั�มลวงท่ี่�เส�นำควบัคมุแที่�จริัง ซิ้�งจ่นำ
ได�สรั� �งหม้บ่ั��นำชุ�ยุแดนำและค�่ยุที่ห�รั “แบับัใชุ�สอิงที่�ง” ซิ้�งม่ก�รัยุก
รัะดบััก�รัตั �งถิ�นำฐ�นำขอิงพลเรืัอินำให�เป็ันำเขตที่ห�รัและสนำ�มบิันำพลเรืัอินำ
ท่ี่�เปัล่�ยุนำเป็ันำฐ�นำที่พัอิ�ก�ศขอิงกอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำ ภ�พถ่�ยุ
ด�วเท่ี่ยุมแสดงภ�พก�รัพฒันำ�เหล�่น่ำ � รัวมถง้ก�รัรัะดมพลขอิงกอิงที่พั
ปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำ ต�มแนำวเส�นำควบัคมุแที่�จริัง จ่นำกำ�ลงัเปิัดพรัมแดนำ
เพิ�มเตมิต�มแนำวชุ�ยุแดนำท่ี่�ตดิกบััรััฐอิตุตรั�ขณัฑ์์ อิรุัณ�จลัปัรัะเที่ศ 
และสกิขิมขอิงอิินำเด่ยุ

 นำอิกจ�กน่ำ � อิินำเด่ยุยุงัอิยุ้ใ่นำสถ�นำก�รัณ์ท่ี่�ที่��ที่�ยุ โดยุม่กอิงกำ�ลงั
กอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำ 50,000 นำ�ยุท่ี่�ยุงัคงยุด้ครัอิงบั�งสว่นำขอิง
ล�ดกัห์ตะวนัำอิอิกนำบััตั �งแตก่�รัเผู้ชิุญหนำ��อิยุ�่งรุันำแรังกบััที่ห�รัอิินำเด่ยุ
ในำพื �นำท่ี่�ที่ะเลส�บัปัันำกอิงเมื�อิเดือินำพฤษัภ�คม พ.ศ. 2563 กอิงที่พัปัลด
ปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำได�กรัะที่ำ�ก�รัอิยุ�่งโจง่แจ�ง โดยุยุด้ท่ี่�มั�นำบัริัเวณปั�กแม่
นำำ ��ชุ�งเฉินำโมบันำชุ�ยุฝัึ�งตอินำเหนืำอิขอิงแมน่ำำ ��ปัันำกอิงท่ี่�ม่คว�มยุ�ว 135 
กิโลเมตรั และเร่ัยุกรั� อิงอิ��งสทิี่ธิ�ในำหบุัเข�กลัว�นำที่ั �งหมดท่ี่�อิยุ้ติ่ดกนัำกบัั
อิคัไซิจินำ สิ�งน่ำ �เผู้ยุให�เหน็ำกลอิบุั�ยุที่�งยุทุี่ธวิธ่ท่ี่�ว�งแผู้นำไว�โดยุเจตนำ�
ขอิงกอิงที่ห�รัท่ี่�ยุงัคงอิยุ้ใ่นำพื �นำท่ี่�ดงักล�่ว

 รััฐบั�ลจ่นำเลือิกฤดร้ั� อินำ พ.ศ. 2563 ในำก�รับักุรุักพรัมแดนำเนืำ�อิงจ�ก
อิินำเด่ยุเผู้ชิุญกบััคว�มที่��ที่�ยุที่�งเศรัษัฐกิจและก�รัเมือิงอินัำเนืำ�อิงม�
จ�กก�รัรัะบั�ดขอิงโควิด-19 นำอิกจ�กน่ำ � จ่นำยุงัอิ�จสงัเกตเห็นำชุอ่ิงโหว่
ที่�งที่ห�รั 

คว�มตง้เคร่ัยุดที่ว่คว�มรุันำแรังข้ �นำรัะหว�่งปัรัะเที่ศเพื�อินำบั��นำ เมื�อิ
ก�รัเจรัจ�รัะดบััผู้้�บังัคบัับัญัชุ�รัอิบัท่ี่� 13 ล�มเหลวเมื�อิเดือินำตลุ�คม 
พ.ศ. 2564 โดยุไมส่�ม�รัถแก�ไขปััญห�ท่ี่�ค��งค�ในำล�ดกัห์ตะวนัำอิอิก
ได� แถลงก�รัณ์ขอิงกอิงบัญัชุ�ก�รัยุทุี่ธบัริัเวณภ�คตะวนัำตกแหง่กอิงที่พั
ปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำกล�่วห�ว�่ อิินำเด่ยุม่ข�อิเร่ัยุกรั� อิงท่ี่� “ไมส่มเหตสุม
ผู้ลและไมเ่ป็ันำจริัง” ในำก�รัเจรัจ�ท่ี่�ใชุ� เวล�นำ�อิยุกว�่เก��ชุั�วโมง กอิงที่พั
อิินำเด่ยุกล�่วตอิบัโต�ว�่ “ในำรัะหว�่งก�รัเจรัจ� ฝ่ึ�ยุอิินำเด่ยุได�เสนำอิข�อิ
เสนำอิแนำะในำเชิุงบัวกเพื�อิแก�ไขปััญห�ในำพื �นำท่ี่�อืิ�นำ ๆ แตด่เ้หมือินำว�่ฝ่ึ�ยุ
จ่นำจะไมเ่หน็ำด�วยุกบััข�อิเสนำอิดงักล�่ว และไมส่�ม�รัถเสนำอิข�อิเสนำอิใด ๆ 
ตอ่ิไปัได�” กอิงที่พัอิินำเด่ยุกล�่วเสริัมว�่รััฐบั�ลจ่นำยุงัได� “พยุ�ยุ�มแต่
เพ่ยุงฝ่ึ�ยุเด่ยุว” ในำก�รัปัรัับัเปัล่�ยุนำสถ�นำะเส�นำควบัคมุแที่�จริัง ตลอิดจนำ
ม่หนำ��ท่ี่�ต�อิงดำ�เนิำนำก�รัต�มขั �นำตอินำท่ี่�เหม�ะสมเพื�อิฟืิ�นำฟิส้นัำตภิ�พในำ
ภมิ้ภ�คน่ำ �

 ก่อินำก�รัเจรัจ�หนำ้�งวนัำ พล.อิ. เอิม็.เอิม็. นำ�รั�เวนำผู้้�บัญัชุ�ก�รัที่ห�รั
บักอิินำเด่ยุ แสดงคว�มกงัวลตอ่ิก�รัเสริัมกำ�ลงัครัั �งใหญ่อิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง
ขอิงกอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำในำล�ดกัห์ตะวนัำอิอิก “หม�ยุคว�มว�่
กอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำปัรัะจำ�ก�รัอิยุ้ท่่ี่�นำั�นำ” พล.อิ. นำ�รั�เวนำกล�่ว 
“เรั�กำ�ลงัจบััต�ดก้�รัพฒันำ�เหล�่น่ำ �อิยุ�่งใกล�ชิุด ห�กพวกเข�ปัรัะจำ�
ก�รัอิยุ้ท่่ี่�นำั�นำ เรั�ก็จะอิยุ้ท่่ี่�นำั�นำเชุน่ำกนัำ”

กองกำาลงัจนีรื�อถีอนห้ล่มห้ลบัภูยัขีองตินทืี�ภู้มภิูาคทืะเลสาบัปันกองในลาด์กัห์้ 
ติามแนวช่ายแด์นอนิเด์ยีกบััจนี  ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส
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ขี�อพพิาทืพรมแด์นอนิเด์ยีกบััจนี

จนี

อนิเด์ยีปากสีถีาน

อฟัิกานิสถีาน
ทืาจกิสิถีาน

อสิลามาบัดั์

กลิกติิ

ศรีนาการ์
คาร์กลิ

จมัม้

เลห์้

ถีนน 
ด์าร์บ้ัค ชี่อ่ค เด์าลทัื เบัก 
โอลด์ี

ห่้บัเขีากลัวาน

ฮอติสปริงส์

เด์าลทัื 
เบัก โอลด์ี

ห่้บัเขีา
ชั่คส์กมั

เส�นทืางวาคาน

พื�นทืี�
ทืี�ปากสีถีานยกให้�จนี

ซึิ�งอ�างสิทืธิ�โด์ยอนิเด์ยี

ธารนำ�าแขีง็เซีิยะเฉิน
ทืี�ควบัค่มโด์ยอนิเด์ยี

ซึิ�งอ�างสิทืธิ�โด์ยปากสีถีาน

อคัไซิจนิ
ทืี�ควบัค่มโด์ยจนี 

ติั�งแติ�สงคราม พ.ศ. 2505 
ซึิ�งอ�างสิทืธิ�โด์ยอนิเด์ยี

กลิกติิ-บััลติสิถีาน
ทืี�ควบัค่มโด์ยปากสีถีาน
ซึิ�งอ�างสิทืธิ�โด์ยอนิเด์ยี

แคช่เมยีร์
ทืี�ควบัค่มโด์ยอนิเด์ยี

ซึิ�งอ�างสิทืธิ�โด์ยปากสีถีาน

จมัม้และ
แคช่เมยีร์

ลาด์กัห์้

ทืะเลสาบั
ปันกอง

เส�นควบัค่ม
แทื�จริง

ท่ี่�ม�: IndoPac_Info

 ก�รัเผู้ชิุญหนำ��กนัำยุงัคงดำ�เนิำนำตอ่ิไปัในำชุว่งปัล�ยุ พ.ศ. 2564 โดยุ
ม่กอิงกำ�ลงัเข��ปัะที่ะกนัำในำพื �นำท่ี่�ที่ะเลที่รั�ยุบัริัเวณเทืี่อิกเข�หิม�ลยัุท่ี่�
รักรั� �งแตเ่ป็ันำจดุยุทุี่ธศ�สตร์ั

ความติงึเครียด์ทืี�เกดิ์ขีึ�นอย�างติ�อเนื�อง
แม�ว�่กอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำยุงัคงยุด้ครัอิงจดุเส่�ยุงปัะที่ะสอิง
จดุ ได�แก่ จดุล�ดตรัะเวนำ 15 ในำฮอิตสปัริังส์และพ่พ่17เอิ ใกล�กบััโก 
กรั�โพสต์ในำล�ดกัห์ต�มแนำวเส�นำควบัคมุแที่�จริัง จ่นำได�รัวบัรัวมกอิง
กำ�ลงัเพิ�มเตมิข��มพรัมแดนำซิ้�งติดอิ�วธุด�วยุปืันำใหญ่ รัะบับัปั� อิงกนัำภยัุ
ที่�งอิ�ก�ศ โดรันำตอ่ิส้�  และยุ�นำพ�หนำะหนำกั ม่รั�ยุง�นำว�่เมื�อิเดือินำ
กรักฎ�คม พ.ศ. 2564 บั�งสว่นำได�ข��มเส�นำควบัคมุแที่�จริังเพื�อิเข��ยุด้ท่ี่�
มั�นำอ่ิกครัั �งบันำเทืี่อิกเข�จ่นำท่ี่�เคยุถอินำกำ�ลงัอิอิกไปัต�มข�อิตกลงก�รัลด
กำ�ลงัที่ห�รัเมื�อิเดือินำกมุภ�พนัำธ์ พ.ศ. 2564 และบั�งสว่นำเคลื�อินำไปัยุงั
จดุใกล�แมน่ำำ ��กลัว�นำและที่ะเลส�บัปัันำกอิง 

 ในำก�รัพด้คยุุรัะดบััที่ห�รัและก�รัเจรัจ�ที่�งก�รัที่ต้ที่ั �งหมดในำ
ปัรัะเดน็ำดงักล�่ว อิินำเด่ยุได�ยืุนำกรั�นำว�่ก�รัลดรัะดบััจะเกิดข้ �นำได�ก็ตอ่ิ
เมื�อิม่ก�รัถอินำกำ�ลงัที่ห�รัโดยุสมบัร้ัณ์เที่�่นำั �นำ จ่นำยืุนำกรั�นำและกล�่วห�
ว�่อิินำเด่ยุเป็ันำฝ่ึ�ยุเริั�มก�รัปัะที่ะท่ี่�พรัมแดนำโดยุก�รัละเมิดเส�นำควบัคมุ
แที่�จริัง

 ดเ้หมือินำจ่นำจะตั �งใจกดดนัำให�อิินำเด่ยุถอินำกำ�ลงัโดยุเคลื�อินำพลไปัยุงั
จดุเส่�ยุงปัะที่ะต�่ง ๆ ต�มแนำวเส�นำควบัคมุแที่�จริัง ดเ้หมือินำว�่อิินำเด่ยุจะ

เหลือิที่�งเลือิกเพ่ยุงเลก็นำ�อิยุแตก็่ต�อิงกรัะที่ำ�ก�รัอิยุ�่งรัะมดัรัะวงั ด�วยุ
เกรังว�่คว�มบั�ดหม�งน่ำ �จะบั�นำปัล�ยุกล�ยุเป็ันำสงครั�ม 

 นำอิกจ�กน่ำ � รััฐบั�ลจ่นำยุงัลำ�พอิงใจจ�กก�รัตอิบัสนำอิงขอิงอิินำเด่ยุ
หลงัจ�กกอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำได�สงัห�รัที่ห�รัอิินำเด่ยุ 20 นำ�ยุ
ที่�งตะวนัำอิอิกขอิงล�ดกัห์เมื�อิวนัำท่ี่� 15 มิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2563 ซิ้�ง
เป็ันำก�รัปัะที่ะกนัำอิยุ�่งรุันำแรังครัั �งแรักนำบััตั �งแตส่งครั�มจ่นำ-อิินำเด่ยุเมื�อิ 
พ.ศ. 2505 ในำชุว่งปัล�ยุ พ.ศ. 2563 รััฐบั�ลอิินำเด่ยุได�ตอิบัโต�ด�วยุก�รั
ปัรัะก�ศสั�งห��มแอิปัท่ี่�ม�จ�กจ่นำ 267 แอิปัซิ้�งกรัะตุ�นำให�ม่ก�รังดเว�นำสื�อิ
สงัคมอิอินำไลน์ำขอิงอิินำเด่ยุ “จ่นำเปัล่�ยุนำแผู้นำท่ี่�ขอิงเรั� เรั�จง้ปัรัะก�ศสั�ง
ห��มแอิปัขอิงจ่นำ”

 แม�ว�่จ่นำกำ�ลงัสรั� �งโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำที่�งที่ห�รัอิยุ�่งเอิ�จริังเอิ�
จงัท่ี่�เส�นำควบัคมุแที่�จริัง แตจ่่นำไมพ่ง้พอิใจตอ่ิกิจกรัรัมใด ๆ ท่ี่�อิินำเด่ยุ
เร่ัยุกรั� อิง เชุน่ำ ก�รัเปิัดตวัสะพ�นำยุ�ว 50 เมตรับันำถนำนำเลห์-โลม� ซิ้�ง
กรัะที่รัวงกล�โหมอิินำเด่ยุกล�่วว�่จะที่ำ�ให�มั�นำใจได�ว�่ “ก�รัเคลื�อินำรัะบับั
อิ�วธุหนำกัจะไรั� อิปุัสรัรัค รัวมที่ั �งปืันำ รัถถงั และอิปุักรัณ์พิเศษัอืิ�นำ ๆ” 

 คว�มสุม่เส่�ยุงขอิงจ่นำอิ�จม่ต�นำกำ�เนิำดม�จ�กก�รัดห้มิ�นำคว�มสำ�เร็ัจ
ขอิงอิินำเด่ยุสำ�หรัับัก�รัสรั� �งถนำนำส�ยุด�ร์ับัคุ-ชุยุอิค-ดอิลทัี่เบักโอิลด่ท่ี่�
ม่คว�มยุ�ว 255 กิโลเมตรั ในำ พ.ศ. 2562 ซิ้�งม่รัะดบััคว�มสง้รัะหว�่ง 
4,000 ถง้ 5,000 เมตรั และม่ก�รัปัรัับัปัรุังก�รัเชืุ�อิมตอ่ิต�มแนำวยุ�ว 
1,147 กิโลเมตรัขอิงเส�นำควบัคมุแที่�จริังในำล�ดกัห์ตะวนัำอิอิก ถนำนำส�ยุน่ำ �
ที่อิดตวัไปัยุงัสนำ�มบันิำขนำ�ดเลก็และฐ�นำที่พัที่ห�รัท่ี่�สง้ท่ี่�สดุในำโลกขอิง
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เครื�องบัินขีบััไล�ขีองอนิเด์ยีบัินขี�าม

เทือืกเขีาในเมอืงเลห์้ ภู้มภิูาคลาด์กัห์้

รัอิยุเตอิร์ั

อิินำเด่ยุท่ี่�ดอิลทัี่เบักโอิลด่ ซิ้�งที่อิดตวัยุ�ว 12 กิโลเมตรัในำที่�งใต�ขอิง
ที่�งผู้�่นำยุทุี่ธศ�สตร์ัค�รั�โครััมท่ี่�ม่คว�มสง้ 5,540 เมตรั และที่�ง
เหนืำอิขอิงอิคัไซิจินำบันำเขตแดนำรัะหว�่งล�ดกัห์และเขตปักครัอิงตนำ
เอิงซินิำเจ่ยุงอิยุุกร์้ัขอิงจ่นำ ถนำนำดงักล�่วอิยุ้ห่�่งจ�กเฉินำเซ่ิยุนำหว�่นำ
เพ่ยุง 7 กิโลเมตรัที่�งเหนืำอิ ซิ้�งถือิเป็ันำฐ�นำท่ี่�มั�นำขอิงกอิงที่พัปัลด
ปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำท่ี่�เข�มงวดท่ี่�สดุในำปัรัะเที่ศจ่นำ

 ม่รั�ยุง�นำว�่ อิงค์กรัถนำนำชุ�ยุแดนำแหง่กรัะที่รัวงกล�โหมอิินำเด่ยุ
กำ�ลงัสรั� �งถนำนำท่ี่�ม่คว�มสำ�คญัในำก�รัดำ�เนิำนำง�นำต�มแนำวชุ�ยุแดนำ
กบััจ่นำ 70 ส�ยุ ตลอิดจนำขยุ�ยุและเสริัมคว�มแข็งแกร่ังขอิงถนำนำท่ี่�ม่
อิยุ้ ่รัวมถง้ก�รัสรั� �งล�นำจอิดรัถ อิโุมงค์ และสะพ�นำต�่ง ๆ

 ในำที่�งกลบัักนัำ จ่นำได�สรั� �งถนำนำท่ี่�ม่คว�มยุ�ว 36 กิโลเมตรัในำ
หบุัเข�ชุคัส์กมัท่ี่�ม่ขนำ�ด 5,163 ต�รั�งกิโลเมตรั ซิ้�งได� รัับัก�รัยิุนำยุอิม
จ�กปั�ก่สถ�นำอิยุ�่งผิู้ดกฎหม�ยุเมื�อิ พ.ศ. 2506 ขณะท่ี่�อิินำเด่ยุโต�
แยุ�งอิ�ณ�เขตดงักล�่ว

 
เส�นทืางลาด์กัห์้ 
จ่นำไมพ่ง้พอิใจอิยุ�่งม�กท่ี่�อิินำเด่ยุยุกเลกิม�ตรั� 370 และ 35ก เมื�อิ 
พ.ศ. 2562 ซิ้�งสง่ผู้ลให�เกิดก�รัจดัรัะเบ่ัยุบัรััฐชุ�ยุแดนำขอิงจมัมแ้ละ
แคชุเม่ยุร์ัท่ี่�ล�ดกัห์ถือิเป็ันำสว่นำหนำ้�งในำขณะนำั �นำ เพื�อินำำ�เรืั�อิงไปัยุงั
คณะมนำตร่ัคว�มมั�นำคงแหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ติ โดยุเฉพ�ะอิยุ�่งยิุ�ง ก�รั
เปัล่�ยุนำแปัลงสถ�นำะที่�งก�รัเมือิงขอิงล�ดกัห์ เนืำ�อิงจ�กจ่นำพิจ�รัณ�
ว�่ภมิ้ภ�คดงักล�่วม่คว�มสำ�คญัที่�งยุทุี่ธศ�สตร์ั อิินำเด่ยุปัฏิิเสธ
จ่นำ โดยุถือิว�่สถ�นำะใหมข่อิงล�ดกัห์เป็ันำ “เรืั�อิงภ�ยุในำ” ท่ี่� “ไมม่่นำยัุ
ยุะสำ�หรัับัเขตแดนำภ�ยุนำอิกขอิงอิินำเด่ยุหรืัอิเส�นำควบัคมุแที่�จริังกบัั
จ่นำ” อิยุ�่งไรัก็ต�ม กรัะที่รัวงก�รัต�่งปัรัะเที่ศจ่นำได�อิอิกแถลงก�รัณ์
ยืุนำยุนัำว�่ “ก�รัแก�ไขกฎหม�ยุภ�ยุในำขอิงฝ่ึ�ยุอิินำเด่ยุเพ่ยุงฝ่ึ�ยุเด่ยุว

เมื�อิไมน่ำ�นำม�น่ำ �ยุงัคงบัอ่ินำที่ำ�ล�ยุอิำ�นำ�จอิธิปัไตยุในำดินำแดนำขอิงจ่นำ 
ซิ้�งเป็ันำสิ�งท่ี่�ไมส่�ม�รัถยุอิมรัับัได�และจะไมม่่ผู้ลใด ๆ”

 นำอิกจ�กน่ำ � รััฐบั�ลจ่นำยุงัได�แสดงคว�มไมพ่อิใจตอ่ิคำ�ยืุนำยุนัำ
ขอิงนำ�ยุอิ�มิต ชุ�ห์ รััฐมนำตร่ัว�่ก�รักรัะที่รัวงมห�ดไที่ยุ ในำรััฐสภ�
อิินำเด่ยุ ซิ้�งรัะบัวุ�่ “แคชุเม่ยุร์ัเป็ันำสว่นำสำ�คญัขอิงอิินำเด่ยุ ผู้มต�อิงก�รั
ท่ี่�จะชุ่ �แจงให�ชุดัเจนำว�่ที่กุครัั �งท่ี่�เรั�กล�่วถง้จมัมแ้ละแคชุเม่ยุร์ั เรั�
หม�ยุถง้แคชุเม่ยุร์ัท่ี่�ถก้ยุด้ครัอิงโดยุปั�ก่สถ�นำ รัวมถง้กิลกิต-บัลัติ
สถ�นำและอิคัไซิจินำอ่ิกด�วยุ จงอิยุ�่สงสยัุเก่�ยุวกบััเรืั�อิงน่ำ � จมัมแ้ละ
แคชุเม่ยุร์ัที่ั �งหมดถือิเป็ันำสว่นำสำ�คญัขอิงสหภ�พอิินำเด่ยุ”  

กิลกิต-บัลัติสถ�นำเชืุ�อิมตอ่ิกบััรัะเบ่ัยุงเศรัษัฐกิจรัะหว�่งจ่นำกบัั
ปั�ก่สถ�นำ โดยุได� รัับัที่นุำสนำบััสนำนุำจ�กก�รัลงที่นุำขอิงจ่นำมล้ค�่ 6 
หมื�นำล��นำดอิลล�ร์ัสหรััฐ (ปัรัะม�ณ 2 ล��นำล��นำบั�ที่) และเป็ันำเปั� �
หม�ยุหลกัขอิงโครังก�รัหนำ้�งแถบัหนำ้�งเส�นำที่�งขอิงจ่นำ จ�กมมุมอิง
ขอิงรััฐบั�ลจ่นำ คว�มพยุ�ยุ�มใด ๆ ขอิงอิินำเด่ยุในำก�รัเข��ครัอิบั
ครัอิงแคชุเม่ยุร์ัท่ี่�ถก้ยุด้ครัอิงโดยุปั�ก่สถ�นำหรืัอิกิลกิต-บัลัตสิถ�นำ
จะเป็ันำตวับัอ่ินำที่ำ�ล�ยุรัะเบ่ัยุงเศรัษัฐกิจรัะหว�่งจ่นำกบััปั�ก่สถ�นำ 
ซิ้�งนำ�ยุส่ได�เดมิพนัำศกัดิ�ศร่ัสว่นำบัคุคลขอิงตนำ เนืำ�อิงจ�กจะที่ำ�ให�
จ่นำส�ม�รัถเข��ถง้มห�สมทุี่รัอิินำเด่ยุผู้�่นำที่�งที่�่เรืัอิกว�ด�ร์ัขอิง
ปั�ก่สถ�นำได� อิินำเด่ยุโต�แยุ�งว�่ รัะเบ่ัยุงเศรัษัฐกิจรัะหว�่งจ่นำกบัั
ปั�ก่สถ�นำได�ละเมิดอิำ�นำ�จอิธิปัไตยุในำดินำแดนำขอิงตนำผู้�่นำที่�ง 
กิลกิต-บัลัตสิถ�นำ

 ในำชุว่งกล�งเดือินำตลุ�คม พ.ศ. 2564 นำ�ยุชุ�ห์ยุงัอิอิกคำ�
เตือินำท่ี่�เข�มงวดตอ่ิศตัร้ัขอิงอิินำเด่ยุไมใ่ห�  “เล่ยุบัเค่ยุง” พรัมแดนำขอิง
ปัรัะเที่ศ โดยุยืุนำยุนัำว�่ก�รักรัะที่ำ�ดงักล�่วจะได� รัับัก�รัตอิบัสนำอิง
ด�วยุ “ก�รัเคลื�อินำไหวตอิบัโต�อิยุ�่งเหม�ะสมจ�กอิินำเด่ยุ” 

 รััฐบั�ลจ่นำถก้ยุั�วยุอุิยุ�่งเห็นำได�ชุดัจ�กคำ�พด้ดงักล�่ว โดยุรัวม
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ขีบัวนรถีถีงัถีอยกลบััจากริมฝัู�ง

ทืะเลสาบัปันกองในลาด์กัห์้ติาม

แนวช่ายแด์นอนิเด์ยีกบััจนี 

 ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส

แล�ว ก�รัรุักรั�นำที่�งที่ห�รัตอ่ิอิินำเด่ยุไมไ่ด�เป็ันำเพ่ยุงเชิุงยุทุี่ธวิธ่เที่�่นำั �นำ 
แตม่่เจตนำ�เชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัท่ี่�มุง่บัรัรัลวุตัถปุัรัะสงค์รัะยุะยุ�วอ่ิกด�วยุ 
ที่��ยุท่ี่�สดุแล�ว คว�มเคลื�อินำไหวขอิงกอิงที่พัปัลดปัลอ่ิยุปัรัะชุ�ชุนำได�
รัับัก�รักำ�กบััดแ้ลโดยุผู้้�นำำ�รัะดบััสง้ขอิงคณะกรัรัม�ธิก�รัก�รัที่ห�รั
สว่นำกล�งแหง่พรัรัคคอิมมิวนิำสต์จ่นำ ซิ้�งม่นำ�ยุสเ่ป็ันำปัรัะธ�นำ

การท้ืติทืี�เกดิ์ขีึ�นให้ม�
นำ�ยุนิำโคลสั เบัร์ิันำส์ นำกัก�รัที่ต้ที่ห�รัผู้�่นำศก้แหง่สหรััฐฯ ตั �งข�อิ
สงัเกตในำเดือินำตลุ�คม พ.ศ. 2564 ว�่ ก�รัปัรัะส�นำผู้ลปัรัะโยุชุน์ำ
ขอิงสหรััฐฯ และอิินำเด่ยุในำอิินำโดแปัซิฟิิิก “สรั� �งคว�มแตกต�่งอิยุ�่ง
ม�ก” ในำแงข่อิงคว�มที่��ที่�ยุท่ี่�เกิดจ�กจ่นำ “อิยุ�่งท่ี่�ที่รั�บักนัำ และผู้ม
คิดว�่ที่กุรััฐบั�ลนำบััตั �งแตป่ัรัะธ�นำ�ธิบัด่คลนิำตนัำได�ดำ�เนิำนำก�รัเรืั�อิงน่ำ � 
เรั�ม่พนัำธมิตรัด��นำคว�มมั�นำคงรั�ยุใหมใ่นำอิินำเด่ยุ” นำ�ยุเบิัร์ันำส์กล�่ว
รัะหว�่งก�รัพิจ�รัณ�ก�รัแตง่ตั �งในำฐ�นำะผู้้�ได� รัับัก�รัเสนำอิชืุ�อิให�ดำ�รัง
ตำ�แหนำง่เอิกอิคัรัรั�ชุที่ต้สหรััฐฯ ปัรัะจำ�ปัรัะเที่ศจ่นำ จ�กนำ�ยุโจ ไบั
เดนำ ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่สหรััฐฯ “ซิ้�งนำั�นำก่อิให�เกิดคว�มแตกต�่งอิยุ�่งม�ก
ในำก�รัที่ำ�ให�ผู้ลปัรัะโยุชุน์ำขอิงอิินำเด่ยุและอิเมริัก�สอิดคล�อิงกนัำอิยุ�่ง
ชุดัเจนำต�มยุทุี่ธศ�สตร์ัในำภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก”

 ขณะท่ี่�คว�มสมัพนัำธ์ที่�งก�รัที่ห�รัรัะหว�่งสหรััฐฯ และอิินำเด่ยุ
แนำน่ำแฟิ� นำยิุ�งข้ �นำ แตค่ว�มไมไ่ว�ว�งใจรัะหว�่งจ่นำและอิินำเด่ยุกลบัั
เพิ�มม�กข้ �นำเชุน่ำกนัำ พล.รั.อิ. จอิห์นำ ซ่ิ. อิ�ควิลโินำ ผู้้�บัญัชุ�ก�รั
กอิงบัญัชุ�ก�รัสหรััฐฯ ภ�คพื �นำอิินำโดแปัซิฟิิิก กล�่วในำรัะหว�่ง
ก�รัพิจ�รัณ�ก�รัแตง่ตั �งเมื�อิเดือินำม่นำ�คม พ.ศ. 2564 ตอ่ิหนำ��
กรัรัม�ธิก�รัที่�งที่ห�รัขอิงวฒิุสภ�สหรััฐฯ เข�กล�่วชืุ�นำชุมคว�ม
พยุ�ยุ�มขอิงอิินำเด่ยุในำก�รัปักปั� อิงชุ�ยุแดนำที่�งตอินำเหนืำอิขณะ
เผู้ชิุญหนำ��กบััจ่นำ ในำคำ�ให�ก�รัขอิงตนำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงซ่ิเอิน็ำบ่ัซ่ิ

“คว�มไมไ่ว�ว�งใจตอ่ิกนัำรัะหว�่งจ่นำและอิินำเด่ยุพุง่สง้ข้ �นำเป็ันำ
ปัรัะวตักิ�รัณ์ นำอิกเหนืำอิจ�กก�รัแตกรั� �วขอิงคว�มสมัพนัำธ์แบับั
ที่วิภ�ค่อินัำเป็ันำผู้ลม�จ�กก�รัปัะที่ะกนัำบันำเส�นำควบัคมุแที่�จริัง อิินำเด่ยุ
ยุงัม่คว�มสงสยัุอิยุ�่งม�กตอ่ิก�รักรัะที่ำ�ขอิงจ่นำซิ้�งเป็ันำสว่นำหนำ้�งขอิง
โครังก�รั ‘หนำ้�งแถบัหนำ้�งเส�นำที่�ง’” พล.รั.อิ. อิ�ควิลโินำกล�่ว

“โครังก�รัริัเริั�มก�รัแสดงที่�่ท่ี่ขอิงจ่นำที่ั �งในำกว�ด�ร์ั ปั�ก่สถ�นำ 
และฮมับันัำโตต� ศร่ัลงัก� ยุงัก่อิให�เกิดคว�มกงัวลในำอิินำเด่ยุเชุน่ำ
กนัำ เชุน่ำเด่ยุวกบัักรัณ่ท่ี่�เกิดข้ �นำที่ั�วภมิ้ภ�คอิินำโดแปัซิฟิิิก ก�รัข�ด
คว�มโปัร่ังใสและก�รักรัะที่ำ�ท่ี่�ซิำ ��ซิ�อินำขอิงจ่นำในำภมิ้ภ�คมห�สมทุี่รั
อิินำเด่ยุถือิเป็ันำก�รัคกุค�มเสถ่ยุรัภ�พและคว�มมั�นำคงในำภมิ้ภ�คน่ำ �” 
พล.รั.อิ. อิ�ควิลโินำรัะบัใุนำก�รัตอิบัคำ�ถ�มจ�กวฒิุสม�ชิุกเพื�อิก�รั
พิจ�รัณ�ก�รัแตง่ตั �ง

 ก�รักรัะที่ำ�ล�่สดุขอิงจ่นำได�ชุ่ �ให�เหน็ำถง้ภยัุคกุค�มท่ี่�เกิดข้ �นำกบััที่กุ
ชุ�ต ิและคว�มจำ�เป็ันำด��นำคว�มร่ัวมมือิม�กยิุ�งข้ �นำรัะหว�่งอิินำเด่ยุ
และสหรััฐฯ พล.รั.อิ. อิ�ควิลโินำกล�่ว พล.รั.อิ. อิ�ควิลโินำกล�่วเสริัม
ว�่ “ข�อิสรุัปัขอิงข�อิตกลงท่ี่�ใชุ�ง�นำในำชุว่งหล�ยุป่ัท่ี่�ผู้�่นำม�ที่ำ�ให�
เรั�ส�ม�รัถดำ�เนิำนำง�นำได�อิยุ�่งใกล�ชิุดยิุ�งข้ �นำ อ่ิกที่ั �งเรั�ยุงัส�ม�รัถ
ที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำได�ม�กกว�่ท่ี่�เคยุเป็ันำม� เพื�อิรัักษั�คว�มมั�นำคงขอิงอิินำ
โดแปัซิฟิิิกท่ี่�เสร่ัและเปิัดกว��ง” โดยุอิ��งอิิงก�รัเติบัโตอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง
ในำก�รัม่สว่นำร่ัวมรัะดบััที่วิภ�ค่และพหภุ�ค่ ก�รัดำ�เนิำนำง�นำร่ัวมกนัำท่ี่�
นำ�่จบััต�มอิง และก�รัเพิ�มจำ�นำวนำก�รัม่สว่นำร่ัวมรัะดบััสง้กบััอิินำเด่ยุ 
ต�มรั�ยุง�นำขอิงซ่ิเอิน็ำบ่ัซ่ิ

 ภยัุคกุค�มที่�งที่ห�รัจ�กจ่นำได�กล�ยุเป็ันำชุว่งเวล�ชุ่ �ชุะต�
สำ�หรัับัอิินำเด่ยุ ที่��ยุท่ี่�สดุแล�ว วิธ่ก่อิตั �งปัรัะเที่ศจะกำ�หนำดจดุยืุนำขอิง
ตนำในำปัรัะชุ�คมโลก ตลอิดจนำสถ�นำะขอิงตนำในำพนัำธมิตรัด��นำคว�ม
มั�นำคงรัะหว�่งปัรัะเที่ศ  o 
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ภ�พปัรัะกอิบัโดยุ ฟิอิรััม
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มื�อิเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564 ปัรัะชุ�ชุนำคิวบั�จำ�นำวนำหล�ยุพนัำ
คนำอิอิกม� ปัรัะที่�วงเตม็พื �นำท่ี่�ที่�อิงถนำนำตอ่ิคว�มล�มเหลวในำก�รั
จดัห�อิ�ห�รั ยุ�รัักษั�โรัค และสิ�งขอิงจำ�เป็ันำอืิ�นำ ๆ ขอิงรััฐบั�ล

ที่�่มกล�งก�รัรัะบั�ดขอิงโควิด-19 ภ�ยุในำไมก่่�วนัำ รััฐบั�ลคอิมมิวนิำสต์
ได�ปิัดก�รัสื�อิส�รัที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตและโที่รัศพัท์ี่ภ�ยุในำปัรัะเที่ศ ปิัดกั �นำ
ก�รัแพร่ัภ�พคว�มไมพ่อิใจท่ี่�ม่อิยุ�่งกว��งขว�งไปัยุงัโลกภ�ยุนำอิกเป็ันำ
เวล�หล�ยุวนัำ ควิบั�ไมเ่พ่ยุงแตใ่ชุ� ร้ัปัแบับัต�มพรัรัคคอิมมิวนิำสต์จ่นำในำ
เรืั�อิงแนำวปัฏิิบัตักิ�รัควบัคมุพลเมือิงขอิงตนำ แตเ่ที่คโนำโลยุ่และบัริัษััที่
ต�่ง ๆ จ�กจ่นำท่ี่�สรั� �งโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำด��นำโที่รัคมนำ�คมแก่ควิบั�นำั �นำ
เอืิ �อิให�เกิดก�รัเซิน็ำเซิอิร์ัในำลกัษัณะน่ำ �ด�วยุ

รััฐบั�ลเผู้ดจ็ก�รัอิยุ�่งคิวบั�ตั �งคว�มหวงัอิยุ�่งม�กว�่ส�ธ�รัณรััฐ
ปัรัะชุ�ชุนำจ่นำจะชุว่ยุจดัห�เครืั�อิงมือิดจิิที่ลัสำ�หรัับัก�รัเฝึ� �รัะวงั เฝึ� �
ติดต�ม และก�รัเซิน็ำเซิอิร์ัภ�ยุในำปัรัะเที่ศ เพื�อิจดัก�รักบััปัรัะชุ�ชุนำที่ั �ง
ภ�ยุในำปัรัะเที่ศและต�่งปัรัะเที่ศ ตลอิดจนำเพื�อิสนำบััสนำนุำร้ัปัแบับัก�รั
ปักครัอิงแบับัเผู้ดจ็ก�รัขอิงตนำ ต�มชุดุรั�ยุง�นำขอิงสถ�บันัำวิจยัุด��นำ
คว�มมั�นำคงชุั �นำนำำ�

ในำรั�ยุละเอ่ิยุดขอิงรั�ยุง�นำดงักล�่วรัะบัวุ�่ อิงค์ปัรัะกอิบัขอิงก�รั
ปัรั�บัปัรั�มด�วยุเที่คโนำโลยุ่ชุั �นำสง้ขอิงรััฐบั�ลจ่นำท่ี่�ใชุ�ควบัคมุชุนำกลุม่นำ�อิยุในำ
มณฑ์ลซินิำเจ่ยุงอิยุ�่งแพร่ัหล�ยุท่ี่�สดุได�รัับัก�รันำำ�ไปัใชุ�ในำพื �นำท่ี่�อืิ�นำ ๆ ขอิง
จ่นำและในำอ่ิกหล�ยุสบิัปัรัะเที่ศในำแอิฟิริัก� ล�ตนิำอิเมริัก� ยุโุรัปัตะวนัำอิอิก 
และเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต� ม่อิยุ�่งนำ�อิยุ 50 ปัรัะเที่ศกำ�ลงัพฒันำ�รัะบับั
เฝึ� �รัะวงัท่ี่�ใชุ�เที่คโนำโลยุ่ต�่ง ๆ สนำบััสนำนุำ ซิ้�งได�รัับัม�จ�กบัริัษััที่หวัเหวยุ่
ขอิงจ่นำ ต�มท่ี่�รัะบัใุนำรั�ยุง�นำท่ี่�เปิัดเผู้ยุโดยุมล้นิำธิค�ร์ัเนำก่เพื�อิสนัำตภิ�พ

รัะหว�่งปัรัะเที่ศเมื�อิ พ.ศ. 2562 เครืั�อิงมือิบัดิเบืัอินำข�อิมล้ท่ี่�ใชุ�เที่คโนำโลยุ่
ขั �นำตำ��ขอิงรััสเซ่ิยุยุงัม่ก�รันำำ�ไปัใชุ�ในำอ่ิกหล�ยุสบิัปัรัะเที่ศ เพื�อิชุว่ยุปัรั�บั
ปัรั�มก�รัตอ่ิต��นำต�่ง ๆ ท่ี่�เกิดข้ �นำภ�ยุในำปัรัะเที่ศและปัลกุรัะดมให�เกิด
คว�มขดัแยุ�งขอิงปัรัะชุ�ชุนำในำรัะบัอิบัปัรัะชุ�ธิปัไตยุในำต�่งแดนำ ดงัท่ี่� ดรั. 
อิลนิำ� โพลอ่ิ�โคว� และนำ�ยุคริัส เมเซิโรัล ได�บันัำที่ก้เหตกุ�รัณ์ต�่ง ๆ ไว�ในำ

เ
ติำารวจปราบัจลาจลเด์นิไปติามทื�องถีนนเมื�อวนัทืี� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้ลงัเกดิ์การ

ประทื�วง ติ�อติ�านรัฐบัาลครั�งให้ญ�ในเมอืงฮาวานา ประเทืศควิบัา  เอิเอิฟิพ่/เก็ตต่ � อิิมเมจ

การัแข่งขัน้เพ่ิ่�อครัอบงำารัะบบนิ้เวศที่างเที่คโน้โลย่สารัสน้เที่ศกำาลังหนุ้น้
น้ำาการัต่อส้้รัะหว่างการัปกครัองแบบปรัะชาธิิปไตยและเผด้จ็้การั

การต่อ่สู้้�
เสรีีภาพทางดิิจิิทัล

เพ่ิ่�อ

เจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม
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รั�ยุง�นำปัรัะจำ�ป่ั พ.ศ. 2562 ขอิงสถ�บันัำบัร้ักกิงส์ เรืั�อิง “ก�รัสง่อิอิกลทัี่ธิ
อิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดจิิที่ลั: แบับัจำ�ลอิงขอิงจ่นำและรััสเซ่ิยุ”

รััฐบั�ลท่ี่�เป็ันำกล�งม�กข้ �นำ แม�แตใ่นำรัะบัอิบัปัรัะชุ�ธิปัไตยุบั�ง
ปัรัะเที่ศ เชุน่ำ เซิอิร์ัเบ่ัยุและยุก้นัำด� ก็ถก้ชุกัจง้ด�วยุคำ�มั�นำสญัญ�ท่ี่�จะ
ควบัคมุเที่คโนำโลยุ่เหล�่น่ำ �แม�ว�่จะม่ผู้ลกรัะที่บัได�ในำรัะยุะยุ�ว ดงัท่ี่�นำ�ยุ
เอิรัอิล เยุย์ุโบัเค และนำ�ยุแซิม แบัรันำเนำนำ อิธิบั�ยุไว�ในำรั�ยุง�นำปัรัะจำ�
ป่ั พ.ศ. 2563 ขอิงศน้ำย์ุยุทุี่ธศ�สตร์ัและนำ�นำ�ชุ�ติศก้ษั� หวัข�อิ “สง่เสริัม
และสรั� �ง: แนำวที่�งเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัส้ล่ทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลั”

ตั �งแตม่่รั�ยุง�นำอิอิกม�แนำวโนำ�มดงักล�่วม่แตจ่ะพุง่สง้ข้ �นำ นำ�ยุเยุย์ุ
โบัเค ซิ้�งปััจจบุันัำเป็ันำผู้้�อิำ�นำวยุก�รัโครังก�รัด��นำคว�มเปัรั�ะบั�งและ
คว�มคลอ่ิงตวัขอิงศน้ำย์ุยุทุี่ธศ�สตร์ัและนำ�นำ�ชุ�ตศิก้ษั� กล�่วกบัั  
ฟิอิรััม ว�่ “รััฐท่ี่�ม่ก�รัปักครัอิงแบับัเผู้ดจ็ก�รัยุงัคงใชุ� วิถ่ที่�งดิจิที่ลัในำ
ก�รัปัรั�บัปัรั�มพลเมือิงขอิงตนำ โดยุมกัใชุ�ก�รัรัะบั�ดใหญ่ขอิงโควิด-19 
เป็ันำข�อิอิ��งในำก�รัอิอิกกฎหม�ยุก�รัควบัคมุท่ี่�เข�มงวดยิุ�งข้ �นำ” “เชุน่ำ ก�รั
เก็บัรัวบัรัวมข�อิมล้ด��นำสถ�นำท่ี่�และก�รัตรัวจห�เชืุ �อิไวรััสด�วยุเหตผุู้ล
ด��นำส�ธ�รัณสขุยุงัถก้ใชุ� เป็ันำชุอ่ิงที่�งให� รััฐบั�ลตดิต�มพลเมือิงขอิงตนำ
อิยุ�่งใกล�ชิุดได� แตส่ิ�งท่ี่�ที่ำ�ให�ผู้มเป็ันำกงัวลม�กท่ี่�สดุคือิแนำวโนำ�มเหล�่น่ำ �
อิ�จเกิดข้ �นำในำปัรัะเที่ศท่ี่�เห็นำได�ชุดัว�่ไมไ่ด�ม่ก�รัปักครัอิงแบับัเผู้ดจ็ก�รั 
โดยุเฉพ�ะอิยุ�่งยิุ�ง หนำ้�งในำเครืั�อิงมือิดงักล�่วคือิ ก�รัเก็บัรัักษั�ข�อิมล้ไว�
ภ�ยุในำปัรัะเที่ศ ซิ้�งกำ�ลงันำำ�ม�ใชุ�บัอ่ิยุข้ �นำภ�ยุใต�หนำ��ก�กขอิง ‘คว�มเป็ันำ
สว่นำตวั’ และ ‘คว�มมั�นำคงขอิงชุ�ติ’”

แม�ว�่แรังจง้ใจในำก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่เหล�่น่ำ �อิ�จแตกต�่งกนัำอิยุ�่งม�ก 
“แตใ่นำหล�ยุ ๆ กรัณ่ ปัรัะเที่ศท่ี่�เป็ันำปัรัะชุ�ธิปัไตยุหรืัอิเป็ันำปัรัะชุ�ธิปัไตยุ
เพ่ยุงบั�งสว่นำกำ�ลงัหนัำม�ใชุ�เที่คโนำโลยุ่ดงักล�่ว (สว่นำใหญ่ม่ต�นำกำ�เนิำด
ม�จ�กปัรัะเที่ศอิยุ�่งจ่นำและรััสเซ่ิยุ) เนืำ�อิงจ�กเที่คโนำโลยุ่เหล�่น่ำ �ม่
รั�ค�ถก้ท่ี่�สดุและบั�งครัั �งก็เป็ันำเพ่ยุงตวัเลือิกเด่ยุว นำ�ยุเยุย์ุโบัเคกล�่ว
ว�่ ผู้้�คนำอิ�จร้ั� สก้ว�่ในำชุว่งเวล�เฉพ�ะท่ี่�ม่ก�รัรัะบั�ดใหญ่น่ำ � ก�รัที่รั�บั
ข�อิมล้เก่�ยุวกบััพลเมือิงม�กข้ �นำยุอ่ิมม่ปัรัะโยุชุน์ำกว�่ก�รัไมท่ี่รั�บัข�อิมล้
ใดเลยุ หรืัอิอิ�จถง้ขนำ�ดคดิเข��ข��งตนำเอิงว�่ม�ตรัก�รัควบัคมุท่ี่�ม่ม�ก
ข้ �นำเหล�่น่ำ �จะเป็ันำเพ่ยุงม�ตรัก�รัชุั�วครั�วท่ี่�ใชุ�ในำกรัณ่ฉกุเฉินำเที่�่นำั �นำ” 
“ปัรัะวตัศิ�สตร์ับัอิกเรั�ว�่ก�รัควบัคมุท่ี่�เพิ�มข้ �นำในำลกัษัณะน่ำ � แม�ในำตอินำ
แรักจะม่จดุปัรัะสงค์เพื�อิใชุ�ในำรัะยุะสั �นำและไมไ่ด�ม่เจตนำ�บังก�รั แตก็่
เป็ันำเรืั�อิงยุ�กสำ�หรัับัผู้้�นำำ�ท่ี่�จะสละอิำ�นำ�จน่ำ �ทิี่ �ง”

ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญเห็นำพ�อิงต�อิงกนัำว�่ พนัำธมิตรั หุ�นำสว่นำ และปัรัะเที่ศร่ัวม
อิดุมก�รัณ์ต�อิงที่ำ�ง�นำร่ัวมกนัำเพื�อิขยุ�ยุร้ัปัแบับัปัรัะชุ�ธิปัไตยุเชิุงแขง่ขนัำ
ด��นำธรัรัม�ภิบั�ลที่�งดิจิที่ลั เพื�อิตอ่ิต��นำก�รัแผู้ข่ยุ�ยุขอิงลทัี่ธิอิำ�นำ�จ
นิำยุมที่�งดิจิที่ลั รัะบับัต�่ง ๆ จะต�อิงม่ก�รัยุกรัะดบััคว�มมั�นำคงห�ก
แตยุ่งัส�ม�รัถปักปั� อิงเสร่ัภ�พพลเมือิงและสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำได� ตลอิดจนำ
ส�ม�รัถนำำ�ม�ใชุ� ร่ัวมกบัับัรัรัที่ดัฐ�นำก�รัดำ�เนิำนำก�รัท่ี่�ม่ก�รักำ�หนำดไว� 
นำ�ยุเมเซิโรัล ผู้้�อิำ�นำวยุก�รัฝ่ึ�ยุวิจยัุโครังก�รัด��นำปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์และ
เที่คโนำโลยุ่เกิดใหมข่อิงบัร้ักกิงส์ และนำ�ยุพอิลยุ�โคว� ปัรัะธ�นำและ
ปัรัะธ�นำกรัรัมก�รับัริัห�รัขอิงศน้ำย์ุวิเครั�ะห์นำโยุบั�ยุยุโุรัปั รัะบัุ

ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญคนำอืิ�นำ ๆ กล�่วแยุ�งว�่กอิงที่พัส�ม�รัถม่บัที่บั�ที่สำ�คญั
ในำก�รัสรั� �งและปักปั� อิงปัรัะชุ�ธิปัไตยุที่�งดิจิที่ลัได� แม�ว�่บั�งปัรัะเที่ศ
กำ�ลงัใชุ�ปัรัะโยุชุน์ำจ�กกำ�ลงัที่ห�รัขอิงตนำเพื�อิขยุ�ยุอิำ�นำ�จก�รัปักครัอิง
แบับัดิจิที่ลัให�คงอิยุ้ต่อ่ิไปั ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญเห็นำพ�อิงต�อิงกนัำว�่ก�รัยุกรัะดบัั
ก�รัตรัะหนำกัร้ั� ในำเรืั�อิงก�รัควบัคมุและก�รัปัั�นำข�อิมล้ให�ส�ธ�รัณชุนำที่รั�บั

ถือิเป็ันำสว่นำสำ�คญัขอิงก�รัแก�ปััญห�น่ำ �เชุน่ำกนัำ
“ปัรัะเที่ศท่ี่�เป็ันำปัรัะชุ�ธิปัไตยุต�อิงตรัะหนำกัว�่เรั�กำ�ลงัอิยุ้ใ่นำก�รัตอ่ิส้�

ที่�งภมิ้รััฐศ�สตร์ัเหนืำอิร้ัปัแบับัก�รัปักครัอิงที่�งดจิิที่ลัท่ี่�จะม่อิิที่ธิพลในำ
ศตวรัรัษัท่ี่� 21” ต�มท่ี่�รัะบัใุนำบัที่สรุัปัขอิงรั�ยุง�นำปัรัะจำ�เดือินำมิถนุำ�ยุนำ 
พ.ศ. 2564 ขอิงกอิงกำ�ลงัเฉพ�ะกิจด��นำยุทุี่ธศ�สตร์ัเพื�อิสนำบััสนำนุำ
ปัรัะชุ�ธิปัไตยุและตอ่ิต��นำรัะบัอิบัเผู้ดจ็ก�รัแหง่สหรััฐฯ ซิ้�งก่อิตั �งโดยุ ฟิร่ั
ดอิมเฮ�ส์ อิงค์กรันำอิกภ�ครััฐไมแ่สวงห�ผู้ลกำ�ไรั ร่ัวมกบััศน้ำย์ุยุทุี่ธศ�สตร์ั
และนำ�นำ�ชุ�ตศิก้ษั� และสถ�บันัำแมคเคนำเพื�อิคว�มเป็ันำผู้้�นำำ�รัะดบัั
นำ�นำ�ชุ�ต ิณ มห�วิที่ยุ�ลยัุรััฐแอิริัโซินำ� เมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2563

แบบจำำาลองของไต่�หวััน
สำ�หรัับักรัณ่ตวัอิยุ�่ง เชุน่ำ ไต�หวนัำกำ�ลงัพฒันำ�ต�นำแบับัจำ�ลอิง
ปัรัะชุ�ธิปัไตยุที่�งดิจิที่ลัต�มเปั� �หม�ยุในำก�รัปัฏิิร้ัปัรััฐสภ�ขอิงปัรัะเที่ศ 
แบับัจำ�ลอิงดงักล�่วมุง่ใชุ� เที่คโนำโลยุ่ท่ี่�พฒันำ�ข้ �นำเพื�อิสนำบััสนำนุำด��นำ
คว�มโปัร่ังใส ก�รัเปิัดกว��ง ก�รัม่สว่นำร่ัวม ก�รัแปัลงข�อิมล้เป็ันำดิจิที่ลั 
ตลอิดจนำที่กัษัะคว�มเข��ใจและก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่ดิจิที่ลั ต�มรั�ยุง�นำ
ขอิงนิำตยุส�รัอิอินำไลน์ำเดอิะดิโพลแมต เมื�อิเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564

นำ�ยุอิ้� มินำซิวนำ หรืัอิท่ี่�ร้ั� จกัในำชืุ�อิ ท่ี่ท่ี่แคที่ ได�อิธิบั�ยุกบััเดอิะดิ
โพลแมตว�่ ปัรัะชุ�ธิปัไตยุที่�งดิจิที่ลัก่อิตั �งข้ �นำบันำพื �นำฐ�นำขอิงเที่คโนำโลยุ่
เพื�อิพลเมือิง ซิ้�งเป็ันำก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่เพื�อิสรั� �งปัรัะชุ�ธิปัไตยุและให�สทิี่ธิ�

แก่ปัรัะชุ�ชุนำในำก�รัลงคะแนำนำ นำ�ยุอิ้� มินำซิวนำ เป็ันำผู้้� ร่ัวมก่อิตั �งดบััเบัลิ
ธิงค์แลบ็ั ซิ้�งเป็ันำอิงค์กรัท่ี่�ก่อิตั �งข้ �นำเมื�อิ พ.ศ. 2562 เพื�อิค�นำคว��วิจยัุเก่�ยุว
กบััภยัุคกุค�มท่ี่�ม่ตอ่ิปัรัะชุ�ธิปัไตยุและค�นำห�วิธ่ก�รัรัับัมือิกบััภยัุคกุค�ม
ดงักล�่ว ในำขณะเด่ยุวกนัำ ลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลัได�ใชุ� เครืั�อิงมือิ
ต�่ง ๆ ตั �งแตเ่ครืั�อิงมือิเพื�อิก�รัควบัคมุและก�รัสรั� �งคว�มปัั�นำป่ัวนำ เชุน่ำ 
ก�รัเฝึ� �รัะวงั ก�รัจ�รักรัรัม ก�รัโจมต่ที่�งไซิเบัอิร์ั ก�รัเซิน็ำเซิอิร์ั และก�รั
บังก�รัที่�งสงัคมและก�รัเลือิกตั �ง ไปัจนำถง้เครืั�อิงมือิเพื�อิก�รัแขง่ขนัำเชิุง
ยุทุี่ธศ�สตร์ั เชุน่ำ เที่คโนำโลยุ่ต�่ง ๆ ท่ี่�ชุว่ยุให�เกิดโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำที่�ง
ดิจิที่ลั ก�รัควบัคมุรัะบับัก�รัให�บัริัก�รัอิินำเที่อิร์ัเน็ำต และก�รัเก็บัรัักษั�
ข�อิมล้ไว�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศ นำ�ยุเยุย์ุโบัเครัะบัุ

“ขณะท่ี่�รััฐบั�ลจ่นำกำ�ลงัใชุ�เครืั�อิงมือิต�่ง ๆ ที่�งดจิิที่ลั เชุน่ำ รัะบับั
เครัดติสงัคมและก�รัเซิน็ำเซิอิร์ัขอิงรััฐ ในำไต�หวนัำภ�คปัรัะชุ�สงัคมกำ�ลงั
สรั� �งโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำดจิิที่ลัอิยุ�่งแขง็ขนัำเพื�อิชุว่ยุให�ปัรัะชุ�ชุนำส�ม�รัถ
เสนำอิแนำะและแสดงคว�มคดิเหน็ำเก่�ยุวกบััก�รัปัฏิิร้ัปันำโยุบั�ยุได�ในำที่กุวนัำ” 
นำ�ยุอิอิดร่ัย์ุ ถงั รััฐมนำตร่ัว�่ก�รักรัะที่รัวงดจิิที่ลัไต�หวนัำกล�่วกบััเดอิะดิ
โพลแมต “สำ�หรัับัปัรัะชุ�ธิปัไตยุที่�งดจิิที่ลั คว�มโปัร่ังใสคือิก�รัที่ำ�ให�รััฐ
ม่คว�มโปัร่ังใสตอ่ิปัรัะชุ�ชุนำ” สว่นำในำลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดจิิที่ลั คำ�ว�่ 
‘คว�มโปัร่ังใส’ คือิก�รัที่ำ�ให�ปัรัะชุ�ชุนำม่คว�มโปัร่ังใสตอ่ิรััฐ”

บัที่เร่ัยุนำท่ี่�ผู้�่นำก�รัเร่ัยุนำร้ั�และเที่คโนำโลยุ่ท่ี่�ผู้�่นำก�รัพฒันำ�เพื�อิปัฏิิร้ัปั
รััฐบั�ลไต�หวนัำส�ม�รัถถ่�ยุที่อิดไปัยุงัปัรัะเที่ศปัรัะชุ�ธิปัไตยุอืิ�นำได�อิยุ�่ง
รัวดเร็ัว แม�จะไมม่่แบับัจำ�ลอิงใหมใ่ดท่ี่�สมบัร้ัณ์แบับั แตน่ำ�ยุเยุย์ุโบัเคกล�่ว
ว�่เดนำม�ร์ักและเอิสโตเน่ำยุก็ได�สรั��งแบับัจำ�ลอิงรัะบัอิบัปัรัะชุ�ธิปัไตยุที่�ง
ดจิิที่ลัท่ี่�เหม�ะสมซิ้�งอิ�จแบัง่ปัันำไปัยุงัปัรัะเที่ศอืิ�นำ ๆ ได�เชุน่ำกนัำ

ท่ี่ท่ี่แคที่กล�่วกบััเดอิะดโิพลแมตว�่ “จ่นำอิ�จม่เพ่ยุงสิ�งเด่ยุวท่ี่�
มั�นำใจได� คือิ ก�รัเล�่เรืั�อิงโฆษัณ�ชุวนำเชืุ�อิท่ี่�จ่นำดำ�เนิำนำก�รัม�หล�ยุป่ัว�่ 
ปัรัะชุ�ธิปัไตยุไมไ่ด�ม่ไว�สำ�หรัับัเอิเชุ่ยุ เรืั�อิงน่ำ �ไมน่ำ�่สนำใจอ่ิกตอ่ิไปัแล�วเมื�อิ
ดจ้�กคว�มก��วหนำ��ขอิงไต�หวนัำ”
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การพิิทัักษ์์รักษ์าประชาธิิปไต่ย
รั�ยุง�นำขอิงสถ�บันัำวิจยัุหล�ยุฉบับััรัะบัวุ�่ นำอิกเหนืำอิจ�กแบับัจำ�ลอิง
ท่ี่�ม่คว�มส�ม�รัถในำก�รัแขง่ขนัำแล�ว แนำวที่�งต�่ง ๆ ท่ี่�ก่ดกนัำก�รัจดัห�
เที่คโนำโลยุ่ต�่ง ๆ ท่ี่�สนำบััสนำนุำลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลั เชุน่ำ ก�รัควำ��
บั�ตรัและก�รัควบัคมุก�รัสง่อิอิก อิ�จชุว่ยุยุบััยุั �งก�รัตกัตวงผู้ลปัรัะโยุชุน์ำ
จ�กรัะบับัดงักล�่วได� อิยุ�่งไรัก็ต�ม สว่นำหนำ้�งท่ี่�ที่ำ�ให�ปััญห�เกิดคว�ม
ซิบััซิ�อินำม�จ�กเศรัษัฐกิจด��นำก�รัเฝึ� �รัะวงัท่ี่�พฒันำ�อิยุ�่งเตม็ท่ี่� แม�จ่นำ
จะเป็ันำผู้้�จดัห�รัะบับัก�รัเฝึ� �รัะวงัรั�ยุใหญ่ท่ี่�สดุ แตท่ี่ว�่หล�ยุปัรัะเที่ศ 
เชุน่ำ ฝึรัั�งเศส อิิสรั�เอิล รััสเซ่ิยุ สหรั�ชุอิ�ณ�จกัรั และสหรััฐอิเมริัก� ยุงั
จดัห�เที่คโนำโลยุ่ขั �นำสง้ท่ี่�ส�ม�รัถใชุ�เพื�อิก�รัสนำบััสนำนุำก�รัควบัคมุขนำ�ด
ปัรัะชุ�กรัได�เชุน่ำกนัำ นำ�ยุเมเซิโรัลและนำ�ยุพอิลยุ�โคว�รัะบัุ

สหรััฐฯ และหล�ยุปัรัะเที่ศในำยุโุรัปัได�ดำ�เนิำนำก�รัต�มขั �นำตอินำ เพื�อิ
จำ�กดัก�รัสง่อิอิกเครืั�อิงปัรัะมวลผู้ลกล�งและเซิน็ำเซิอิร์ัขั �นำสง้ท่ี่�สนำบััสนำนุำ
รัะบับัเฝึ� �รัะวงัมวลชุนำ ซิ้�งสว่นำใหญ่ยุงัคงผู้ลติในำปัรัะเที่ศตะวนัำตก ต�ม
รั�ยุง�นำขอิงสถ�บันัำบัร้ักกิงส์ เชุน่ำ ก�รับัริัห�รัง�นำขอิงสหรััฐฯ ในำขณะนำั �นำ 
ปัรัะธ�นำ�ธิบัด่โดนำลัด์ ที่รััมป์ั ได�ปิัดกั �นำก�รัจดัสง่ชิุปัให�แก่บัริัษััที่หวัเหวยุ่
ไปัที่ั�วโลก เพื�อิขดัขว�งก�รัขยุ�ยุตวัขอิงบัริัษััที่เมื�อิเดือินำพฤษัภ�คม พ.ศ. 
2563 ต�มรั�ยุง�นำขอิงรัอิยุเตอิร์ั ม�ตรัก�รัดงักล�่วอิ�จชุะลอิก�รัแพร่ั
กรัะจ�ยุขอิงรัะบับัเฝึ� �รัะวงัมวลชุนำได� เนืำ�อิงจ�กจ่นำม่คว�มคืบัหนำ��เพ่ยุง
เลก็นำ�อิยุในำก�รับัรัรัลกุ�รัได�ม�ซิ้�งส�รัก้�งตวันำำ�อิยุ�่งเพ่ยุงพอิ อ่ิกที่ั �งเกิด
คว�มล�มเหลวในำเรืั�อิงเงินำที่นุำสนำบััสนำนุำโครังก�รัด��นำส�รัก้�งตวันำำ�จำ�นำวนำ
ม�กอ่ิกด�วยุ ต�มรั�ยุง�นำข�่ว อิตัรั�สว่นำขอิงก�รัม่ส�รัก้�งตวันำำ�อิยุ�่ง
เพ่ยุงพอิขอิงจ่นำค�ดก�รัณ์ว�่จะอิยุ้ท่่ี่�รั� อิยุละ 19.4 ในำ พ.ศ. 2568 เที่�่นำั �นำ 
ต�มท่ี่�รัะบัใุนำบัที่คว�มปัรัะจำ�เดือินำพฤษัภ�คม พ.ศ. 2564 บันำเวบ็ัไซิต์
ขอิงนิำกเคอิิเอิเชุ่ยุ

ก�รัแพร่ัรัะบั�ดขอิงโควิด-19 ผู้ลกัดนัำให�ยุโุรัปั อิเมริัก�เหนืำอิ และ
ภมิ้ภ�คอืิ�นำ ๆ กำ�หนำดเวล�ในำก�รัลดก�รัพ้�งพ�หว่งโซิอ่ิปุัที่�นำจ�กจ่นำ
ให�เร็ัวยิุ�งข้ �นำ โดยุไมเ่พ่ยุงแตต่อิกยุำ ��ให�เหน็ำถง้ปัรัะเดน็ำปััญห�ดงักล�่ว
เที่�่นำั �นำ แตยุ่งัสรั� �งคว�มวิตกกงัวลในำกลุม่ธรุักิจตะวนัำตกและอิินำโด
แปัซิฟิิิกในำเรืั�อิงขอิงคว�มมั�นำคงขอิงข�อิมล้และคว�มเส่�ยุงด��นำคว�มเป็ันำ
สว่นำตวัท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััก�รัร่ัวมมือิในำก�รัพยุ�ยุ�มพฒันำ�เที่คโนำโลยุ่ต�่ง ๆ  
ร่ัวมกบัับัริัษััที่ขอิงจ่นำ เชุน่ำ อิินำเด่ยุปัรัะก�ศสั�งห��มแอิปัท่ี่�ม�จ�กจ่นำ 59 
แอิปัไมใ่ห�เข��ม�ในำตล�ดภ�ยุในำปัรัะเที่ศเมื�อิเดือินำมกรั�คม พ.ศ. 2564 
ต�มรั�ยุง�นำขอิงสำ�นำกัข�่วหล�ยุแหง่ อิยุ�่งไรัก็ต�ม ก่อินำเกิดก�รัรัะบั�ด
ขอิงโรัคดงักล�่ว ในำหล�ยุปัรัะเที่ศ รัวมที่ั �งอิอิสเตรัเล่ยุ ได�ม่ก�รัปิัดกั �นำ
ไมใ่ห�บัริัษััที่หวัเหวยุ่จดัห�เครืัอิข�่ยุ 5จ่ แก่ปัรัะเที่ศขอิงตนำม�อิยุ�่ง
ยุ�วนำ�นำแล�ว

สหรััฐฯ ได�ดำ�เนิำนำโครังก�รัริัเริั�มหล�ยุโครังก�รัเพื�อิตอ่ิต��นำลทัี่ธิ
อิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลั โดยุก�รัเพิ�มข่ดคว�มส�ม�รัถในำก�รัแขง่ขนัำ
ผู้�่นำคว�มพยุ�ยุ�มต�่ง ๆ ท่ี่�จะก��วข��มข�อิจำ�กดัที่�งเศรัษัฐกิจอินัำยิุ�ง
ใหญ่ เพื�อิให�เศรัษัฐกิจขอิงสหรััฐฯ และจ่นำแยุกตวัอิอิกจ�กกนัำ สำ�นำกัง�นำ
โครังก�รัวิจยัุขั �นำสง้ขอิงกรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ ได�ให�ที่นุำสนำบััสนำนุำก�รั
วิจยัุด��นำปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์เพื�อิที่ำ�คว�มเข��ใจลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลั
ได�ด่ยิุ�งข้ �นำผู้�่นำโครังก�รัต�่ง ๆ ตั �งแตก่�รัตรัวจจบััข�อิมล้ท่ี่�ผิู้ดพล�ดและ
ก�รัปัลอิมแปัลงเชิุงลก้ที่�งอิอินำไลน์ำ ไปัจนำถง้ก�รัวิเครั�ะห์แคมเปัญเพื�อิ
ก�รัปัฏิิบัตักิ�รัด��นำข�อิมล้ต�่ง ๆ สม�ชิุกสภ�นิำติบัญัญตัิกำ�ลงัผู้ลกัดนัำ
โครังก�รัริัเริั�มหล�ยุโครังก�รั เพื�อิพฒันำ�ก�รัผู้ลติไมโครัอิิเลก็ที่รัอินิำกส์

และสง่เสริัมคว�มส�ม�รัถในำก�รัแขง่ขนัำด��นำเที่คโนำโลยุ่ขอิงสหรััฐฯ ในำ
เดือินำม่นำ�คม พ.ศ. 2563 วฒิุสภ�สหรััฐฯ ได�อิอิกกฎหม�ยุเพื�อิสรั� �ง
คว�มเป็ันำพนัำธมิตรัรัะหว�่งปัรัะเที่ศ เพื�อิตอ่ิต��นำอิิที่ธิพลขอิงรััฐบั�ล
เผู้ดจ็ก�รั เชุน่ำ จ่นำ ท่ี่�ม่ตอ่ิเที่คโนำโลยุ่เกิดใหม ่ซิ้�งนำำ�โดยุหนำว่ยุง�นำจดั
ตั �งใหมข่อิงกรัะที่รัวงก�รัต�่งปัรัะเที่ศสหรััฐฯ โดยุหนำว่ยุง�นำดงักล�่ว
จะสรั� �งเส�นำที่�งเพื�อิกำ�หนำดม�ตรัฐ�นำด��นำเที่คโนำโลยุ่รัะดบััส�กล
ที่�่มกล�งเปั� �หม�ยุอืิ�นำ ๆ

นำ�งมิเอิเกะ อิอิยุ�ง ผู้้�ชุว่ยุรััฐมนำตร่ัชุว่ยุว�่ก�รักรัะที่รัวงกล�โหม 
สหรััฐฯ ด��นำนำโยุบั�ยุไซิเบัอิร์ัรัะบัวุ�่ คว�มร่ัวมมือิเป็ันำกญุแจสำ�คญัในำ
ก�รัตอ่ิต��นำลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลั “เรั�ต�อิงตรัวจสอิบัให�แนำใ่จว�่เรั�
กำ�ลงัเสนำอิที่�งเลือิกให�แก่พนัำธมิตรั เมื�อิพวกเข�กำ�ลงัคดิและพิจ�รัณ�
จดัซืิ �อิเที่คโนำโลยุ่สำ�หรัับัปัรัะเที่ศขอิงตนำ และเรั�จำ�เป็ันำต�อิงที่ำ�ง�นำให�ด่
ยิุ�งข้ �นำในำก�รัชุว่ยุเหลือิด��นำคว�มเส่�ยุงและชุอ่ิงโหวต่�่ง ๆ ท่ี่�พนัำธมิตรัและ
หุ�นำสว่นำขอิงเรั�อิ�จปัรัะสบั ห�กพวกเข�ต�อิงเข��ไปัม่สว่นำร่ัวมในำก�รัจดั
ซืิ �อิเที่คโนำโลยุ่ดงักล�่ว” นำ�งอิอิยุ�งกล�่วกบััNextgov.com

เมื�อิกล�งเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 มล้นิำธิเที่คโนำโลยุ่ส�รัสนำเที่ศ
และนำวตักรัรัม ซิ้�งเป็ันำสถ�บันัำวิจยัุด��นำนำโยุบั�ยุอิิสรัะท่ี่�ตั �งอิยุ้ใ่นำกรุัง
วอิชิุงตนัำ ด่.ซ่ิ. ได�อิอิกรั�ยุง�นำท่ี่�เร่ังให�สหรััฐฯ จดัตั �งหนำว่ยุง�นำอิิสรัะ
เพื�อิผู้ลกัดนัำกลยุทุี่ธ์ด��นำเที่คโนำโลยุ่แหง่ชุ�ตใินำก�รัแขง่ขนัำกบััจ่นำเชุน่ำกนัำ 
หนำว่ยุง�นำอิตุส�หกรัรัมและเที่คโนำโลยุ่ขั �นำสง้แหง่ชุ�ตท่ิี่�ได� รัับัก�รัเสนำอิ
จะม่งบัปัรัะม�ณเท่ี่ยุบัเค่ยุงกบััมล้นิำธิวิที่ยุ�ศ�สตร์ัแหง่ชุ�ติ ซิ้�งม่มล้ค�่
ม�กกว�่ 8 พนัำล��นำดอิลล�ร์ัสหรััฐตอ่ิป่ั (ปัรัะม�ณ 2.6 แสนำล��นำบั�ที่) 
และจะปัรัะกอิบัด�วยุ 5 แผู้นำก ได�แก่ แผู้นำกข�อิมล้และก�รัวิเครั�ะห์ 
แผู้นำกอิตุส�หกรัรัมขั �นำสง้ แผู้นำกเที่คโนำโลยุ่เกิดใหม ่แผู้นำกรัะบับั
นำวตักรัรัม รัวมถง้แผู้นำกปัรัะส�นำง�นำข��มหนำว่ยุง�นำและข��มรััฐบั�ล

“ม่หล�ยุขั �นำตอินำท่ี่�รััฐสภ�สหรััฐฯ และฝ่ึ�ยุบัริัห�รัควรัดำ�เนิำนำก�รัเพื�อิ
แขง่ขนัำกบััจ่นำ แตว่ิธ่ท่ี่�ด่ท่ี่�สดุท่ี่�จะเปัล่�ยุนำเกมน่ำ �ได�อิยุ�่งสิ �นำเชิุงคือิก�รัสรั� �ง
หนำว่ยุง�นำพิเศษัท่ี่�ม่ภ�รักิจเฉพ�ะและแหลง่ที่รััพยุ�กรัท่ี่�เพ่ยุงพอิ เพื�อิสง่
เสริัมตำ�แหนำง่ที่�งก�รัแขง่ขนัำด��นำอิตุส�หกรัรัมเที่คโนำโลยุ่ขั �นำสง้” นำ�ยุ

เมื�อวนัทืี� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รถียนต์ิขีบััผู้�านอาคารรัฐสภูาในฮาวานา ประเทืศ

ควิบัา ห้นึ�งวนัห้ลงัจากทืี�มผ้ีู้�ประทื�วงห้ลายพนัคนออกมาติามทื�องถีนนและร�องติะโกนว�า 

"ระบัอบัเผู้ด์จ็การจงล�มสลาย"  เอิเอิฟิพ่/เก็ตต่ � อิิมเมจ
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โรัเบัร์ิัต แอิตคินำสนัำ ปัรัะธ�นำมล้นิำธิเที่คโนำโลยุ่ส�รัสนำเที่ศและนำวตักรัรัม 
และผู้้� เข่ยุนำรั�ยุง�นำดงักล�่ว กล�่วในำแถลงก�รัณ์เมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ 
พ.ศ. 2564

อิยุ�่งไรัก็ต�ม หล�ยุฝ่ึ�ยุแยุ�งว�่สิ�งสำ�คญัในำก�รัตอ่ิต��นำลทัี่ธิ
อิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลัคือิก�รัเสริัมสรั� �งปัรัะชุ�ธิปัไตยุ ผู้้�นำำ�ปัรัะเที่ศ
ปัรัะชุ�ธิปัไตยุ เชุน่ำ สหรััฐฯ จำ�เป็ันำต�อิงเสริัมสรั� �งคว�มเชืุ�อิมั�นำในำสถ�บันัำ
ภ�ยุในำปัรัะเที่ศด�วยุก�รัขจดัก�รัแที่รักแซิงก�รัเลือิกตั �งจ�กต�่งปัรัะเที่ศ 
สนำบััสนำนุำก�รัเลือิกตั �งท่ี่�เสร่ัและยุตุธิรัรัม มุง่มั�นำท่ี่�จะเปัล่�ยุนำผู้�่นำอิำ�นำ�จ
อิยุ�่งสนัำต ิและสกดักั �นำก�รัให�ข�อิมล้ท่ี่�ผิู้ดพล�ดและก�รัแพร่ัขยุ�ยุขอิง
ที่ฤษัฎ่สมคบัคดิ นำ�ยุเยุย์ุโบัเคและนำ�ยุแบัรันำเนำนำกล�่วอิภิปัรั�ยุในำ
รั�ยุง�นำขอิงศน้ำย์ุยุทุี่ธศ�สตร์ัและนำ�นำ�ชุ�ติศก้ษั�ขอิงตนำ

รั�ยุง�นำเมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 จ�กกอิงกำ�ลงัเฉพ�ะกิจท่ี่�
นำำ�โดยุฟิร่ัดอิมเฮ�ส์ดำ�เนิำนำก�รัศก้ษั�ตอ่ิไปั รั�ยุง�นำดงักล�่วชุ่ �แนำะว�่ 
“สหรััฐอิเมริัก�ควรัยุด้มั�นำ ‘ก�รัที่ต้ปัรัะชุ�ธิปัไตยุ’ ซิ้�งให�คว�มสำ�คญัเรืั�อิง
คว�มเป็ันำปัรัะชุ�ธิปัไตยุและก�รัตอ่ิต��นำลทิี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมเป็ันำอินัำดบััแรัก
สำ�หรัับัข�อิผู้ก้พนัำก�รัที่ต้ขอิงสหรััฐฯ ก�รัจดัลำ�ดบััคว�มสำ�คญัดงักล�่ว
ควรัรัวมถง้ก�รักรัะตุ�นำให�เกิดคว�มร่ัวมมือิรัะหว�่งปัรัะเที่ศ เพื�อิตอ่ิต��นำ
ภยัุคกุค�มจ�กลทิี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมและเสริัมสรั� �งก�รัปักครัอิงในำรัะบัอิบั
ปัรัะชุ�ธิปัไตยุ แนำวที่�งอินัำเป็ันำรั�กฐ�นำขอิงเรั�ควรัรัวมถง้ก�รัเป็ันำ
พนัำธมิตรัและคว�มเป็ันำนำำ ��หนำ้�งใจเด่ยุวกนัำกบััรััฐบั�ล อิงค์กรัภ�คปัรัะชุ�
สงัคม มห�วิที่ยุ�ลยัุต�่ง ๆ พรั� อิมด�วยุภ�คเอิกชุนำและพลเมือิงท่ี่�กำ�ลงั
ที่ำ�ง�นำเพื�อิเผู้ชิุญหนำ��กบััคว�มที่��ที่�ยุเหล�่น่ำ �” กอิงกำ�ลงัพิเศษัดงักล�่ว
รัะบัวุ�่ก�รัปัรัะชุมุสดุยุอิดเพื�อิปัรัะชุ�ธิปัไตยุขอิงปัรัะธ�นำ�ธิบัด่โจ ไบั
เดนำ ซิ้�งจดัข้ �นำเมื�อิเดือินำธนัำว�คม พ.ศ. 2564 ถือิเป็ันำโอิก�สอินัำด่ขอิงก�รั
ดำ�เนิำนำก�รัดงักล�่ว

นำ�ยุเมเซิโรัลและนำ�ยุพอิลยุ�โคว�ชุ่ �แนำะว�่ปัรัะเที่ศพนัำธมิตรัและ
หุ�นำสว่นำต�อิงสง่เสริัมหลกัก�รัที่�งปัรัะชุ�ธิปัไตยุและสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำในำ
ต�่งปัรัะเที่ศ และสนำบััสนำนุำก�รัแสดงอิอิกที่�งอิอินำไลน์ำอิยุ�่งเสร่ั รัวมถง้
ก�รัสื�อิส�รัท่ี่�ปัลอิดภยัุ “เพื�อิสรั� �งคว�มพรั�อิมรัับัมือิในำก�รัตอ่ิต��นำก�รั
ดำ�เนิำนำก�รัท่ี่�ม่อิิที่ธิพลจ�กต�่งปัรัะเที่ศตอ่ิสงัคมปัรัะชุ�ธิปัไตยุ รััฐบั�ล
ควรัลงที่นุำสรั� �งคว�มตรัะหนำกัร้ั� แก่ปัรัะชุ�ชุนำเรืั�อิงก�รัปัั�นำข�อิมล้” นำ�ยุ
เมเซิโรัลและนำ�ยุพอิลยุ�โคว�รัะบั ุ“ซิ้�งควรัครัอิบัคลมุถง้ก�รัให�ที่นุำ
สนำบััสนำนุำโครังก�รัด��นำก�รัศก้ษั�ต�่ง ๆ ท่ี่�สรั� �งที่กัษัะก�รัคิดวิเครั�ะห์
ที่�งดิจิที่ลัในำกลุม่เยุ�วชุนำ”

บทับาทัของกองทััพิ
นำ�ยุโจชุวั บั�รัอินำ ผู้้�จดัก�รัโครังก�รัขอิงสำ�นำกัง�นำโครังก�รัวิจยัุขั �นำ
สง้ขอิงกรัะที่รัวงกล�โหม กล�่วกบัั ฟิอิรััม ว�่ อิยุ�่งไรัก็ต�ม ผู้้�นำำ�ด��นำ
กล�โหมและผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญด��นำคว�มมั�นำคงก็ไมค่วรัรัอิให� รััฐบั�ลท่ี่�เหลือิ
ดำ�เนิำนำก�รั นำ�ยุบั�รัอินำกล�่วว�่ “แนำวคดิขอิงลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลั
ไมไ่ด�เป็ันำเพ่ยุงปััญห�ภ�ยุในำแวดวงนำโยุบั�ยุก�รัต�่งปัรัะเที่ศเที่�่นำั �นำ แต่
ยุงัอิยุ้ใ่นำแวดวงด��นำคว�มมั�นำคงแหง่ชุ�ติอ่ิกด�วยุ”

เที่คโนำโลยุ่ต�่ง ๆ ท่ี่�สนำบััสนำนุำลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลัที่ำ�ให�ก�รั
ดำ�เนิำนำก�รัในำสภ�วะแวดล�อิมดงักล�่วม่คว�มที่��ที่�ยุม�กข้ �นำสำ�หรัับั
กอิงที่พัขอิงพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำ เชุน่ำ เครืั�อิงมือิต�่ง ๆ ท่ี่�สนำบััสนำนุำก�รั
เฝึ� �รัะวงัต�มเวล�จริังและก�รัปิัดกั �นำอิินำเที่อิร์ัเน็ำตอิ�จบัั�นำที่อินำคว�ม
ปัลอิดภยัุด��นำก�รัปัฏิิบัตักิ�รัได� นำ�ยุบั�รัอินำกล�่ว “ในำที่กุก�รัดำ�เนิำนำ

ก�รัผู้�่นำที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตในำรัะดบัักรัะที่รัวงกล�โหมสหรััฐฯ ที่กุสิ�งท่ี่�เรั�
ที่ำ�ล�วนำม่ร่ัอิงรัอิยุที่�งดิจิที่ลั เนืำ�อิงจ�กปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ม่คว�มส�ม�รัถในำ
ก�รัควบัคมุสภ�พแวดล�อิมได�ด่ข้ �นำ สิ�งน่ำ �จง้สง่ผู้ลกรัะที่บัตอ่ิเรั�”

เชุน่ำ ในำหล�ยุปัรัะเที่ศท่ี่�ม่ก�รัลงที่นุำด��นำเที่คโนำโลยุ่ก�รัเฝึ� �รัะวงัต�ม
ขนำ�ดปัรัะชุ�กรัอิยุ�่งมห�ศ�ลอิ�จม่ข�อิได�เปัร่ัยุบัในำก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่
เหล�่น่ำ �สรั� �งอิำ�นำ�จชุกัจง้พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำขอิงสหรััฐฯ เนืำ�อิงจ�ก
ปัรัะชุ�คมกล�โหมไมเ่คยุถือิว�่เที่คโนำโลยุ่เหล�่น่ำ �เป็ันำอิ�วธุม�ก่อินำตั �งแต่
ในำอิด่ต นำ�ยุบั�รัอินำกล�่ว เครืั�อิงมือิอืิ�นำ ๆ ท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััลทัี่ธิอิำ�นำ�จ
นิำยุมที่�งดิจิที่ลัอิ�จถก้นำำ�ม�ใชุ�เพื�อิ “เสริัมสรั� �งอิิที่ธิพลภ�ยุในำปัรัะเที่ศ
และควบัคมุก�รัดำ�เนิำนำง�นำต�่ง ๆ ท่ี่�ส�ม�รัถหนำนุำนำำ�ก�รัสนำบััสนำนุำจ�ก
ปัรัะชุ�ชุนำตอ่ิรัะบัอิบัก�รัปักครัอิงแบับัลทัี่ธิแก�ได� ตลอิดจนำใชุ�ก�รัดำ�เนิำนำ
ก�รัท่ี่�คล��ยุคลง้กนัำน่ำ �กบััปัรัะชุ�ชุนำชุ�วอิเมริักนัำ” นำ�ยุบั�รัอินำอิธิบั�ยุไว�
ในำบัที่คว�มขอิง DefenseOne.com เมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564

สำ�นำกัง�นำโครังก�รัวิจยัุขั �นำสง้ขอิงกรัะที่รัวงกล�โหมได�ให�ที่นุำ
สนำบััสนำนุำโครังก�รัหล�ยุโครังก�รัเพื�อิสรั� �งเครืั�อิงมือิท่ี่�ตอ่ิต��นำข่ดคว�ม
ส�ม�รัถดงักล�่ว โดยุก�รัชุว่ยุให�กอิงที่พัและปัรัะชุ�ชุนำได�เข��ใจคว�ม
จริังเก่�ยุวกบััสิ�งท่ี่�เกิดข้ �นำจริังในำพื �นำท่ี่� นำ�ยุบั�รัอินำกล�่วกบัั ฟิอิรััม เชุน่ำ 
สำ�นำกัง�นำดงักล�่วกำ�ลงัพฒันำ�เครืัอิข�่ยุก�รัสื�อิส�รัเคลื�อินำท่ี่�ซิ้�งที่นำที่�นำ
ตอ่ิก�รัโจมต่เพื�อิใชุ�ในำสภ�วะแวดล�อิมท่ี่�ม่คว�มขดัแยุ�ง โครังก�รัน่ำ �เป็ันำ
ท่ี่�ร้ั� จกัในำชืุ�อิ ก�รัสื�อิส�รัแบับัไมเ่ปิัดเผู้ยุตวัตนำท่ี่�ยืุดหยุุน่ำสำ�หรัับัที่กุคนำ 
โดยุผู้้�ใชุ�ส�ม�รัถหลบัเล่�ยุงก�รักำ�หนำดเปั� �หม�ยุในำวงกว��งขอิงศตัร้ัโดยุ
ก�รัใชุ�กลยุทุี่ธ์ก�รัเข��รัหสัและก�รัฝัึงโพรัโที่คอิล นำ�ยุบั�รัอินำ ผู้้�ดแ้ล
โครังก�รัดงักล�่วรัะบั ุเที่คโนำโลยุ่ก�รัสื�อิส�รัแบับัไมเ่ปิัดเผู้ยุตวัตนำท่ี่�
ยืุดหยุุน่ำสำ�หรัับัที่กุคนำอิ�จชุว่ยุลดก�รัโจมต่โดยุปัฏิิเสธก�รัให�บัริัก�รัและ
ปักปั� อิงคว�มเป็ันำสว่นำตวัได�

สำ�นำกัง�นำโครังก�รัวิจยัุขั �นำสง้ขอิงกรัะที่รัวงกล�โหมยุงัได�ดำ�เนิำนำ
โครังก�รัท่ี่�เร่ัยุกว�่ ก�รัปัรัะเมินำสภ�พแวดล�อิมขอิงก�รัควบัคมุข�อิมล้ 
เพื�อิพฒันำ�เที่คโนำโลยุ่ปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์ในำก�รัปัรัะเมินำวิธ่ท่ี่�ลทัี่ธิอิำ�นำ�จ
นิำยุมกดข่�ปัรัะชุ�ชุนำขอิงตนำในำวงกว��งที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตผู้�่นำก�รัเซิน็ำเซิอิร์ั 
ก�รัปิัดกั �นำ และก�รับังัคบััข้เ่ข็นำ นำ�ยุบั�รัอินำกล�่ว “เที่คโนำโลยุ่ท่ี่�พฒันำ�
ข้ �นำโดยุโครังก�รัก�รัปัรัะเมินำสภ�พแวดล�อิมขอิงก�รัควบัคมุข�อิมล้น่ำ �จะ
ปัรัับัปัรุังและปั� อินำข�อิมล้เข��ส้แ่ดชุบัอิร์ัดท่ี่�เข��ใจได�ง�่ยุอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงและ
โดยุอิตัโนำมตั ิเพื�อิพฒันำ�คว�มเข��ใจเก่�ยุวกบััวิธ่ก�รัท่ี่�ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ 
ดำ�เนิำนำก�รัควบัคมุข�อิมล้ภ�ยุในำปัรัะเที่ศท่ี่�เกิดข้ �นำจริังในำพื �นำท่ี่�ต�มเวล�
จริังและม่คว�มครัอิบัคลมุ” ต�มรั�ยุง�นำขอิงสำ�นำกัง�นำโครังก�รัวิจยัุขั �นำ
สง้ขอิงกรัะที่รัวงกล�โหม

คว�มเส่�ยุงด��นำคว�มมั�นำคงสำ�หรัับัปัรัะเที่ศและกอิงที่พัต�่ง ๆ ท่ี่�
เกิดจ�กก�รัเฝึ� �รัะวงั ก�รัเซิน็ำเซิอิร์ั และก�รัเจ�ะรัะบับัข่ดคว�ม
ส�ม�รัถยุงัคงเพิ�มข้ �นำอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง เชุน่ำ รััฐบั�ลในำบั�งปัรัะเที่ศกำ�ลงั
ใชุ�ปัรัะโยุชุน์ำจ�กนำโยุบั�ยุก�รัเก็บัรัักษั�ข�อิมล้ไว�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศ เพื�อิ
จำ�กดัปัรัะชุ�ธิปัไตยุและสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำ ซิ้�งถือิเป็ันำก�รัขยุ�ยุลทัี่ธิอิำ�นำ�จ
นิำยุมที่�งดิจิที่ลั “ก�รัควบัคมุก�รัไหลขอิงข�อิมล้ข��มพรัมแดนำท่ี่�เข�มงวด
ยิุ�งข้ �นำเป็ันำข�อิกงัวลท่ี่�เกิดข้ �นำใหม”่ นำ�ยุเยุย์ุโบัเคกล�่วกบัั ฟิอิรััม รััฐบั�ล
ส�ม�รัถดำ�เนิำนำก�รัใชุ�ม�ตรัก�รัขั �นำเดด็ข�ดกบััก�รัแสดงอิอิกโดยุเสร่ั 
คว�มเป็ันำสว่นำตวั และสทิี่ธิมนำษุัยุชุนำได�ด่ยิุ�งข้ �นำโดยุก�รัใชุ�ข�อิมล้เขตแดนำ 
นำ�ยุเยุย์ุโบัเคอิธิบั�ยุไว�ในำบัที่สรุัปันำโยุบั�ยุขอิงศน้ำย์ุยุทุี่ธศ�สตร์ัและ
นำ�นำ�ชุ�ติศก้ษั�เมื�อิเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564
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“บัอ่ิยุครัั �งท่ี่�ม่ก�รัขยุ�ยุอิำ�นำ�จในำก�รัเก็บัรัักษั�ข�อิมล้ไว�ภ�ยุในำ
ปัรัะเที่ศเหล�่น่ำ �ภ�ยุใต�หนำ��ก�กขอิง ‘ก�รัปักปั� อิง’ คว�มเป็ันำสว่นำตวัหรืัอิ
คว�มมั�นำคงขอิงบัคุคล แตผู่้ลลพัธ์มกัจะตรังกนัำข��มกนัำอิยุ�่งสิ �นำเชิุง เมื�อิ
ข�อิมล้ขอิงปัรัะชุ�ชุนำ ตั �งแตก่�รัค�นำห�ในำกเ้กิลแมพส์ ก�รักดถก้ใจในำ
อิินำสต�แกรัม ไปัจนำถง้ก�รัโพสต์ในำติ�กตอ็ิก ถก้บังัคบััให�จดัเก็บัไว�บันำ
เซิร์ิัฟิเวอิร์ัขอิงปัรัะเที่ศ รััฐบั�ลจง้ได�โอิก�สสำ�คญัในำก�รัใชุ�ข�อิมล้เหล�่น่ำ �
เพื�อิควบัคมุปัรัะชุ�กรัได�ม�กยิุ�งข้ �นำ ก�รับังก�รัน่ำ �ชุว่ยุยุกรัะดบััและเสริัม
คว�มแข็งแกร่ังให�กบััรััฐบั�ลบังัคล�เที่ศไปัจนำถง้จ่นำ รััสเซ่ิยุ และปัรัะเที่ศ
อืิ�นำ ๆ ในำก�รัเฝึ� �รัะวงัและก�รัเซิน็ำเซิอิร์ัที่�งดิจิที่ลัท่ี่�ที่นัำสมยัุ” นำ�ยุเยุย์ุโบั
เครัะบัไุว�ในำบัที่สรุัปั หวัข�อิ “คว�มกงัวลด��นำคว�มมั�นำคงแหง่ชุ�ตท่ิี่�แที่�
จริังเก่�ยุวกบััก�รัเก็บัรัักษั�ข�อิมล้ไว�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศ”

ก�รัเก็บัรัักษั�ข�อิมล้ไว�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศยุงัส�ม�รัถข่ดคั�นำก�รัที่ำ�ง�นำ
ร่ัวมกนัำรัะหว�่งกอิงที่พั ก�รับังัคบััใชุ�กฎหม�ยุ หนำว่ยุข�่วกรัอิง รัวมถง้ผู้้�
เชุ่�ยุวชุ�ญด��นำคว�มมั�นำคงอืิ�นำ ๆ โดยุก�รัปิัดกั �นำก�รัเข��ถง้ข��มพรัมแดนำ 
“ก�รักรัะที่ำ�ดงักล�่วเอืิ �อิตอ่ิก�รัสรั� �งพื �นำท่ี่�หลบัภยัุแก่ผู้้�กรัะที่ำ�ก�รัท่ี่�
ดำ�เนิำนำกลยุทุี่ธ์พื �นำท่ี่�ส่เที่� ซิ้�งรัวมถง้ก�รัปัฏิิบัตักิ�รัข�่วส�รัผู้�่นำสื�อิสงัคม
อิอินำไลน์ำและกิจกรัรัมที่�งก�รัเงินำท่ี่�ผิู้ดกฎหม�ยุต�่ง ๆ บันำแพลตฟิอิร์ัม
ท่ี่�อิยุ้ภ่�ยุใต�ข�อิกำ�หนำดก�รัเก็บัรัักษั�ข�อิมล้ไว�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศดงักล�่ว 
เป็ันำก�รัจำ�กดัคว�มส�ม�รัถขอิงปัรัะเที่ศเปั� �หม�ยุในำก�รัตอ่ิส้�  สืบัสวนำ 
และดำ�เนิำนำคด่ (ห�กจำ�เป็ันำ) กบััผู้้�กรัะที่ำ�คว�มผิู้ดท่ี่�เก่�ยุวข�อิง” นำ�ยุเยุย์ุ
โบัเครัะบัุ

“ห�กพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำขอิงสหรััฐฯ ใชุ�ข�อิกำ�หนำดก�รัเก็บัรัักษั�
ข�อิมล้ไว�ภ�ยุในำปัรัะเที่ศท่ี่�เข�มงวดยิุ�งข้ �นำ อิ�จยิุ�งสรั� �งคว�มซิบััซิ�อินำให�กบัั
รัะบับัสนำธิสญัญ�ก�รัให�คว�มชุว่ยุเหลือิที่�งกฎหม�ยุร่ัวมท่ี่�ที่ั �งซิบััซิ�อินำ
และล��สมยัุอิยุ้แ่ล�ว ยิุ�งเป็ันำก�รัเพิ�มอิปุัสรัรัคตอ่ิก�รับังัคบััใชุ�กฎหม�ยุในำ
คด่ท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััข�อิมล้ท่ี่�ไหลข��มพรัมแดนำรัะหว�่งปัรัะเที่ศท่ี่�ม่จำ�นำวนำ
เพิ�มม�กข้ �นำอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง ซิ้�งจะที่ำ�ให�ชุอ่ิงที่�งก�รัแบัง่ปัันำข�อิมล้และ
ภ�รัะผู้ก้พนัำในำก�รัรั�ยุง�นำขอิงธรุักิจต�่ง ๆ ในำปััจจบุันัำอิอ่ินำแอิลง สง่
ผู้ลกรัะที่บัไปัยุงัวิธ่ก�รัรัวบัรัวมข�อิมล้ข�่วกรัอิงและก�รัสอิบัสวนำคด่
อิ�ญ�ต�่ง ๆ”

จำำาเป็นต่�องใช�ยุทัธิศาสู้ต่ร์ทัางดิิจำิทััล
ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญเห็นำพ�อิงต�อิงกนัำว่�ก�รัขยุ�ยุตวัขอิงกิจกรัรัมดงักล�่วที่ำ�ให�
คว�มจำ�เป็ันำในำก�รัใชุ�ยุทุี่ธศ�สตร์ัที่�งดิจิที่ลัท่ี่�ตอ่ิเนืำ�อิงกนัำนำั �นำเร่ังดว่นำ
ยิุ�งข้ �นำ ซิ้�งเป็ันำหนำ้�งในำรั�กฐ�นำขอิงแนำวที่�งท่ี่�อิิงต�มหลกัก�รัขอิงกลุม่
ปัรัะเที่ศท่ี่�ม่อิดุมก�รัณ์เด่ยุวกนัำ “กล�่วโดยุสรุัปัคือิเครืั�อิงมือิต�่ง ๆ ขอิง
ลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลันำั �นำม่ปัรัะสิที่ธิภ�พสำ�หรัับัก�รัควบัคมุและ
บังก�รั ผู้้�กรัะที่ำ�ก�รัท่ี่�ปัรัะสงค์รั� �ยุที่ั �งในำและนำอิกปัรัะเที่ศส�ม�รัถใชุ�
เครืั�อิงมือิเหล�่น่ำ �ในำลกัษัณะท่ี่�ไม่สอิดคล�อิงกบััหลกัก�รัปัรัะชุ�ธิปัไตยุ
โดยุพื �นำฐ�นำได�  เชุ่นำ ผู้่�นำแคมเปัญเพื�อิก�รับัิดเบืัอินำข�อิมล้ท่ี่�นำำ�เสนำอิ
คว�มเที่็จได�อิยุ่�งลื�นำไหลเพื�อิให�ได� เปัร่ัยุบัในำก�รัเลือิกตั �ง” นำ�ยุเยุย์ุโบั
เคกล�่วกบัั ฟิอิรััม “แตค่ว�มจริังแล�ว เปั� �หม�ยุพื �นำฐ�นำขอิงผู้้�กรัะที่ำ�
ก�รัดงักล�่วหล�ยุกลุม่ไม่ได� เป็ันำก�รับังก�รัที่�งตรัง แตเ่ป็ันำก�รัปัลก้
ฝัึงคว�มไม่ไว�ว�งใจในำสถ�บันัำปัรัะชุ�ธิปัไตยุม�กกว่� เชุ่นำ ก�รัเลือิก
ตั �ง กลุม่ปัรัะชุ�สงัคม กลุม่ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญอิิสรัะ ฯลฯ ในำปัรัะเด็นำน่ำ � เครืั�อิง
มือิต�่ง ๆ ขอิงลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดิจิที่ลัถือิว่�ม่ปัรัะสิที่ธิภ�พอิยุ่�งไม่
ส�ม�รัถเท่ี่ยุบัเท่ี่ยุมได�”

ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญเห็นำตรังกนัำว่� ด�วยุเหตผุู้ลที่ั �งหมดน่ำ � สหรััฐฯ รัวมถ้ง
พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำจง้ต�อิงเสนำอิที่�งเลือิกในำก�รับัริัห�รัและก�รัเฝึ� �
รัะวงัที่�งดิจิที่ลัท่ี่�ด่กว่�เที่คโนำโลยุ่ขอิงจ่นำและกลยุทุี่ธ์ท่ี่�รััสเซ่ิยุเสนำอิ 
พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำจำ�เป็ันำต�อิงพฒันำ�เครืั�อิงมือิต�่ง ๆ ท่ี่�ส�ม�รัถให�
คว�มเป็ันำสว่นำตวั รัับัปัรัะกนัำเสร่ัภ�พที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำต รัวมถ้งตอ่ิต��นำ
แคมเปัญที่�งอิิที่ธิพลต�่ง ๆ ได�  นำ�ยุเมเซิโรัลและนำ�ยุพอิลยุ�โคว�
ชุ่ �แนำะว่�หล�ยุปัรัะเที่ศท่ี่�ม่อิดุมก�รัณ์เด่ยุวกนัำจะต�อิงที่ำ�ง�นำร่ัวมกบัั
บัริัษััที่ด��นำเที่คโนำโลยุ่และอิงค์กรันำอิกภ�ครััฐ เพื�อิพฒันำ�หลกัเกณฑ์์
สำ�หรัับัก�รัดำ�เนิำนำก�รัจดัก�รักบััข�อิมล้สว่นำบัคุคล กำ�หนำดม�ตรัฐ�นำ
ร่ัวมกนัำในำที่กุแพลตฟิอิร์ัม และแก�ไขปััญห�ก�รัปัั�นำข�อิมล้ที่�งสื�อิสงัคม
อิอินำไลน์ำ

นำ�ยุเยุย์ุโบัเคและนำ�ยุแบัรันำเนำนำเสนำอิว�่นำ�นำ�ปัรัะเที่ศต�อิงที่ำ�ง�นำ
ร่ัวมกนัำ เพื�อิพฒันำ�กลยุทุี่ธ์ด��นำก�รัวิจยัุและวิธ่ก�รัต�่ง ๆ ขอิงรััฐบั�ล
ที่ั �งหมดเพื�อิตอ่ิต��นำลทัี่ธิอิำ�นำ�จนิำยุมที่�งดจิิที่ลั ซิ้�งรัวมถง้ก�รัสรั� �งแนำว
ร่ัวมพหภุ�ค่ เชุน่ำ ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ควรัร่ัวมมือิกบััภ�คอิตุส�หกรัรัมเพื�อิให�
แนำใ่จว�่ม่สว่นำร่ัวมอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงและเป็ันำตวัแที่นำขอิงผู้้�ได� รัับัผู้ลปัรัะโยุชุน์ำ
ในำอิงค์กรัต�่ง ๆ ท่ี่�กำ�หนำดม�ตรัฐ�นำเที่คโนำโลยุ่รัะหว�่งปัรัะเที่ศ เชุน่ำ 
สหภ�พโที่รัคมนำ�คมรัะหว�่งปัรัะเที่ศขอิงสหปัรัะชุ�ชุ�ตแิละอิงค์ก�รัก�รั
ค��โลก ต�มท่ี่�นำ�ยุเยุย์ุโบัเคและนำ�ยุแบัรันำเนำนำเสนำอิแนำะ

ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญด��นำกล�โหมส�ม�รัถเป็ันำผู้้�นำำ�โดยุก�รัพฒันำ�เครืั�อิง
มือิต�่ง ๆ ท่ี่�จะชุ่วยุให� เข��ใจสนำ�มแข่งขนัำที่�งดิจิที่ลัและสนำบััสนำนุำข�อิ
ได�เปัร่ัยุบัขอิงกอิงที่พัในำสนำ�มรับัที่�งดิจิที่ลั นำ�ยุบั�รัอินำจ�กสำ�นำกัง�นำ
โครังก�รัวิจยัุขั �นำสง้ขอิงกรัะที่รัวงกล�โหมกล�่วเสริัม “กอิงกำ�ลงัรัักษั�
คว�มมั�นำคงที่ั�วโลกม่คว�มรัอิบัร้ั� ที่�งดิจิที่ลัม�กข้ �นำ นำ�ยุเยุย์ุโบัเค
เห็นำด�วยุว่� กอิงกำ�ลงัรัักษั�คว�มมั�นำคงต�่ง ๆ ส�ม�รัถรัวบัรัวมและ
ปัรัะเมินำข�อิมล้ได�อิยุ่�งม่ปัรัะสิที่ธิภ�พและปัรัะสิที่ธิผู้ลม�กข้ �นำ จ�กนำั �นำ
จง้นำำ�คว�มส�ม�รัถเหล�่น่ำ �ม�บังัคบััใชุ�จริังกบััภยัุคกุค�มต�่ง ๆ ท่ี่�รัับัร้ั�
ได�ซิ้�งม�จ�กโลกอิอินำไลน์ำ”  o

กล่�มผู้้�อย้�อาศัยกำาลงัมองด้์บ่ัคลากรด์�านความมั�นคงในคชั่การ์ ภู้มภิูาคซิินเจยีงทืางติะวนั

ติกขีองจนี เจ�าห้น�าทืี�กำาลงัใช่� ศ้นย์กกักนัและการเฝู� าระวงัทืี�ขีบััเคลื�อนด์�วยขี�อม้ล เพื�อใช่�

อทิืธิพลขีองรัฐติำารวจบัังคบััช่าวอ่ยกร์้และช่นกล่�มน�อยม่สลมิอื�น ๆ ในภู้มภิูาคด์งักล�าว  

ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส
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ภาพประกอบโดย ฟอรัม

สงคราม
ส�ยุ เค เบัิ ล ใต� ที่� อิ งที่ะ เล

ก�รัแขง่ขนัำเพื�อิควบัคมุเครืัอิข�่ยุต�่ง ๆ นำำ�คว�มเส่�ยุงด��นำ
คว�มปัลอิดภยัุรัะยุะยุ�วม�ส้เ่หนืำอิผิู้วนำำ ��

เจ��หนำ��ท่ี่� ฟิอิรััม
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ครังข�่ยุอินัำซิบััซิ�อินำขอิงส�ยุเคเบัลิใยุแก�วนำำ�แสงคว�มยุ�ว
กว�่ 1.3 ล��นำกิโลเมตรัท่ี่�ที่อิดตวัอิยุ้ก่�นำที่ะเลรัอิงรัับัก�รั
สื�อิส�รัที่�งโที่รัศพัท์ี่และอิินำเที่อิร์ัเน็ำตรั�วรั� อิยุละ 95 ที่กุวนัำ
ที่ั�วโลก โดยุเคลื�อินำยุ��ยุข�อิมล้จำ�นำวนำมห�ศ�ลในำที่กุ ๆ หนำ้�ง

วินำ�ท่ี่ ที่กุสิ�งตั �งแตก่�รัที่ำ�ธรุักรัรัมที่�งก�รัเงินำไปัจนำถง้คำ�สั�งที่�ง
ที่ห�รัเคลื�อินำผู้�่นำส�ยุเคเบิัลใต�นำำ ��น่ำ �ท่ี่�ปัรัะกอิบัด�วยุส�ยุเคเบิัล
ม�กกว�่ 475 เส�นำ 

เหน็ำได�ชุดัว�่โครังสรั� �งพื �นำฐ�นำท่ี่�สำ�คญัน่ำ �ม่ผู้ลกรัะที่บัตอ่ิคว�ม
มั�นำคง กล�่วคือิ บัคุคลใดก็ต�มท่ี่�ควบัคมุส�ยุเคเบัลิเหล�่น่ำ �จะเป็ันำ
ผู้้�ครัอิบัครัอิงอิำ�นำ�จอินัำยิุ�งใหญ่ ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญกล�่วว�่ เนืำ�อิงจ�ก
ข�อิมล้ได�กล�ยุเป็ันำสนิำที่รััพย์ุเชิุงยุทุี่ธศ�สตร์ัท่ี่�สำ�คญัม�กข้ �นำอิยุ�่ง
ตอ่ิเนืำ�อิง คว�มเส่�ยุงด��นำคว�มมั�นำคงจง้อิ�จกล�ยุเป็ันำสว่นำท่ี่�ม่
คว�มสำ�คญัอิยุ�่งยิุ�งในำบั�งสถ�นำก�รัณ์ แม�ว�่ก�รัปัฏิิบัตักิ�รัด��นำ
ก�รัขนำสง่และก�รัที่ำ�ปัรัะมงจะก่อิให�เกิดคว�มเส่ยุห�ยุสว่นำใหญ่
ตอ่ิส�ยุเคเบิัลตลอิดจนำเหตกุ�รัณ์ที่�งธรัรัมชุ�ติต�่ง ๆ เชุน่ำ แผู้น่ำ
ดินำไหว พ�ยุไุซิโคลนำ และแม�แตก่�รัโจมต่ขอิงฉล�มก็ส�ม�รัถขดั
ขว�งปัฏิิบัตักิ�รัต�่ง ๆ ได� แตค่ว�มเป็ันำไปัได�ท่ี่�จะเกิดคว�มเส่ยุ
ห�ยุโดยุเจตนำ�และมุง่รั� �ยุยุงัคงม่อิยุ้ม่�ก เนืำ�อิงจ�กปัริัม�ณข�อิมล้
ท่ี่�เคลื�อินำผู้�่นำส�ยุเคเบัลิข��มมห�สมทุี่รัเพิ�มข้ �นำอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงและ
ก�รัพ้�งพ�พื �นำท่ี่�จดัเก็บัข�อิมล้บันำคล�วด์ก็เพิ�มม�กข้ �นำเชุน่ำกนัำ

“ในำด��นำคว�มที่��ที่�ยุที่�งก�ยุภ�พ คว�มกงัวลหลกัม่อิยุ้ส่อิง
ปัรัะก�รั คือิ ส�ยุเคเบัลิเหล�่น่ำ �อิ�จถก้ที่ำ�ล�ยุหรืัอิแที่รักแซิงโดยุผู้้�
กรัะที่ำ�ก�รัท่ี่�ไมไ่ด�ม�จ�กรััฐบั�ล ต�มเหตกุรัะที่ำ�ก�รัอินัำเป็ันำโจรั

สลดัท่ี่�เกิดข้ �นำเมื�อิไมน่ำ�นำม�น่ำ � หรืัอิท่ี่�ม่แนำวโนำ�มม�กกว�่คือิโดยุ
ฝ่ึ�ยุตรังข��มรััฐบั�ล เชุน่ำ รััสเซ่ิยุ” นำ�ยุปิัแอิร์ั มอิร์ักอิส นำกัวิชุ�ก�รั
อิ�คนัำตกุะในำโครังก�รัยุโุรัปั รััสเซ่ิยุ และยุเ้รัเซ่ิยุ ท่ี่�ศน้ำย์ุศก้ษั�
ยุทุี่ธศ�สตร์ัและกิจก�รัรัะหว�่งปัรัะเที่ศ ในำกรุังวอิชิุงตนัำ ด่.ซ่ิ. 
และนำ�ยุโคลนิำ วอิลล์ ผู้้� ร่ัวมวิจยัุในำโครังก�รัเด่ยุวกนัำ กล�่ว “ม่
วตัถปุัรัะสงค์ท่ี่�เป็ันำไปัได�หล�ยุปัรัะก�รัในำก�รัตดัส�ยุเคเบัลิ นำั�นำคือิ 
ก�รัตดัก�รัสื�อิส�รัขอิงที่ห�รัหรืัอิรััฐบั�ลในำชุว่งเริั�มต�นำขอิงคว�มขดั
แยุ�ง ก�รัจำ�กดัก�รัเข��ถง้อิินำเที่อิร์ัเน็ำตขอิงปัรัะชุ�กรัเปั� �หม�ยุ ก�รั
ก่อิวินำ�ศกรัรัมกบััค้แ่ขง่ที่�งเศรัษัฐกิจ หรืัอิก�รัสรั� �งก�รัหยุดุชุะงกั
ที่�งเศรัษัฐกิจเพื�อิจดุปัรัะสงค์ที่�งภมิ้รััฐศ�สตร์ั ผู้้�กรัะที่ำ�ก�รัอิ�จ
บัรัรัลวุตัถปุัรัะสงค์เหล�่น่ำ �ได�หล�ยุปัรัะก�รัหรืัอิพรั�อิมกนัำที่ั �งหมด
ก็ได�” นำ�ยุมอิร์ักอิสและนำ�ยุวอิลล์รัะบัใุนำบัที่คว�มปัรัะจำ�เดือินำ
มิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 ท่ี่�เผู้ยุแพร่ัในำเวบ็ัไซิต์ขอิงศน้ำย์ุยุทุี่ธศ�สตร์ั
และนำ�นำ�ชุ�ติศก้ษั�เรืั�อิง “ไกลเกินำส�ยุต�และจำ�เป็ันำอิยุ�่งยิุ�ง: 
ส�ยุเคเบัลิใต�ที่ะเลและก�รัรัักษั�คว�มปัลอิดภยัุข��มมห�สมทุี่รั
แอิตแลนำติก”

รััฐบั�ล บัริัษััที่ หรืัอิอิงค์กรัต�่ง ๆ อิ�จเข��ไปัยุุง่เก่�ยุวกบััส�ยุ
เคเบัลิในำลกัษัณะท่ี่�ที่ว่คว�มรุันำแรังยิุ�งข้ �นำ เชุน่ำ ลกัลอิบันำำ�ข�อิมล้
อิอิกม�ผู้�่นำซิอิฟิต์แวร์ัลบััขอิงรัะบับัท่ี่�อิยุ้แ่ที่รักรัะหว�่งกรัะบัวนำก�รั
ผู้ลติ โจรักรัรัมข�อิมล้จ�กสิ�งอิำ�นำวยุคว�มสะดวกใกล�ฝัึ�งท่ี่�เชืุ�อิมตอ่ิ
กบััส�ยุเคเบิัลใต�นำำ �� หรืัอิแม�แตเ่ก็บัเก่�ยุวข�อิมล้เหล�่น่ำ �ในำเชิุงลก้ ดรั. 
อิแมนำด� วตัสนัำ ผู้้� ร่ัวมวิจยัุจ�กมห�วิที่ยุ�ลยัุแหง่ชุ�ติอิอิสเตรัเล่ยุ
กล�่วกบัั ฟิอิรััม นำอิกจ�กน่ำ � “คว�มเส่�ยุงด��นำคว�มปัลอิดภยัุที่�ง

วศิวกรและนักด์ำานำ�าช่าวศรีลงักาบัำาร่งรักษาสายเคเบัิลใติ�นำ�า ซึิ�งวางระบับัโด์ย

บัริษทัืโทืรคมนาคมขีองอนิเด์ยีในเมอืงโคลมัโบั  เอิเอิฟิพ่/เก็ตต่ � อิิมเมจ

โ



56 IPD FORUMFORUM

ไซิเบัอิร์ัในำลกัษัณะที่ั�วไปัยุงัเพิ�มสง้ข้ �นำ เนืำ�อิงจ�กอิ�จม่พลเมือิง ธรุักิจ 
หรืัอิส�ธ�รัณป้ัโภคต�่ง ๆ ตกเป็ันำเหยืุ�อิขอิงอิ�ชุญ�กรัรัมที่�งไซิเบัอิร์ั 
ก�รัโจมต่ที่�งไซิเบัอิร์ั มลัแวร์ัเร่ัยุกค�่ไถ่ หรืัอิก�รัโจรักรัรัมข�อิมล้” ดรั. 
วตัสนัำ ซิ้�งได�ศก้ษั�อิตุส�หกรัรัมโที่รัคมนำ�คมและจดัที่ำ�แผู้นำท่ี่�ก�รัว�ง
ส�ยุเคเบิัลในำภมิ้ภ�คหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกม�กว�่ที่ศวรัรัษั รัะบัุ

“บั่อิยุครัั �งคว�มปัลอิดภยัุและคว�มยืุดหยุุ่นำขอิงส�ยุเคเบัิลใต�
นำำ �� รัวมถ้งข�อิมล้และบัริัก�รัท่ี่�เคลื�อินำผู้่�นำส�ยุเคเบัิลเหล่�น่ำ �ท่ี่�เป็ันำ
อิงค์ปัรัะกอิบัขอิงภมิ้รััฐศ�สตร์ัที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตสมยัุใหม่ก็ไม่ได�
รัับัก�รัศ้กษั�และถก้ปัรัะเมินำค่�ตำ��เกินำไปั” ต�มรั�ยุง�นำขอิงสภ�
แอิตแลนำติก สถ�บันัำวิจยัุด��นำเศรัษัฐกิจและก�รัเมือิงรัะหว่�งปัรัะเที่ศ
เมื�อิเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 “ก�รัสรั� �งส�ยุเคเบัิลใต�นำำ ��ใหม่คือิ
ส่วนำสำ�คญัขอิงลกัษัณะที่�งก�ยุภ�พขอิงเครืัอิข่�ยุอิินำเที่อิร์ัเน็ำตที่ั�ว
โลกท่ี่�เปัล่�ยุนำแปัลงอิยุ้่ตลอิดเวล�” ต�มท่ี่�รัะบัใุนำรั�ยุง�นำเรืั�อิง “ก�รั
ปั� อิงกนัำที่�งไซิเบัอิร์ัที่ั�วพื �นำมห�สมทุี่รั: ภมิ้รััฐศ�สตร์ัในำก�รัรัักษั�คว�ม
ปัลอิดภยัุขอิงส�ยุเคเบัิลใต�นำำ ��” 

รััฐบั�ลเผู้ดจ็ก�รั เชุน่ำ ส�ธ�รัณรััฐปัรัะชุ�ชุนำจ่นำ อิ�จใชุ�อิำ�นำ�จเข��
ควบัคมุบัริัษััที่ต�่ง ๆ ท่ี่�ดำ�เนิำนำกิจก�รัโดยุรััฐเพื�อินำำ�ข�อิมล้ที่ั�วโลกน่ำ �ม�ใชุ�
สำ�หรัับัปัรัะโยุชุน์ำสว่นำตนำ เชุน่ำ เพื�อิวตัถปุัรัะสงค์ในำก�รัจ�รักรัรัม นำ�ยุจสั
ตินำ เชุอิร์ัแมนำ ผู้้� เข่ยุนำรั�ยุง�นำยืุนำยุนัำและสม�ชิุกในำโครังก�รัริัเริั�มรััฐศลิป์ั
ที่�งไซิเบัอิร์ัขอิงสภ�รัะบั ุนำอิกเหนืำอิจ�กคว�มกงัวลท่ี่�ม่อิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิง
กบัับัริัษััที่ เอิชุเอิม็เอิน็ำ เที่คโนำโลยุ่ ท่ี่�เมื�อิไมน่ำ�นำม�น่ำ �ถก้เร่ัยุกว�่บัริัษััที่ 
หวัเหวยุ่ ม�ร่ันำ ซิ้�งเป็ันำผู้้�จดัห�ส�ยุเคเบัลิใต�นำำ ��รั�ยุใหญ่ท่ี่�สดุขอิงจ่นำ
แล�ว บัริัษััที่ในำเครืัอิขอิงจ่นำอ่ิกหล�ยุบัริัษััที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ัยุนำเป็ันำเจ��ขอิงส�ยุ
เคเบัลิใต�นำำ �� ซิ้�งรัวมถง้ บัริัษััที่ไชุนำ�่โมบั�ยุล์ บัริัษััที่ไชุนำ�่เที่เลคอิม และ
บัริัษััที่ไชุนำ�่ยุนิ้ำคอิม ล�วนำแล�วแตม่่รััฐเป็ันำเจ��ขอิงที่ั �งสิ �นำ นำ�ยุเชุอิร์ัแมนำ
รัะบั ุ“ก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงร้ัปัแบับัก�รักำ�หนำดเส�นำที่�งก�รัรัับัสง่ข�อิมล้จะ
สรั� �งผู้ลกำ�ไรัให�กบัับัริัษััที่ต�่ง ๆ และส�ม�รัถเคลื�อินำยุ��ยุปัริัม�ณก�รัรัับั
สง่ข�อิมล้ใหม ่ๆ ผู้�่นำพรัมแดนำขอิงปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ซิ้�งส�ม�รัถชุว่ยุให�ก�รั
สกดักั �นำข�อิมล้และก�รัพฒันำ�ก�รัพ้�งพ�เที่คโนำโลยุ่ต�่ง ๆ เกิดข้ �นำได�” 

นำอิกจ�กน่ำ � บัริัษััที่ท่ี่�บัริัห�รัจดัก�รัส�ยุเคเบัลิใต�นำำ ��ได�นำำ�พ�คว�ม
เส่�ยุงด��นำปัฏิิบัตักิ�รัผู้�่นำรัะบับัก�รัจดัก�รัเครืัอิข�่ยุ โดยุรัวมศน้ำย์ุก�รั
ควบัคมุอิงค์ปัรัะกอิบัต�่ง ๆ เข��ไว�ด�วยุกนัำ ต�มท่ี่�รัะบัใุนำรั�ยุง�นำดงั
กล�่ว “เมื�อิเครืั�อิงมือิท่ี่�ใชุ�บัริัห�รัจดัก�รัส�ยุเคเบัลิเหล�่น่ำ �เชืุ�อิมตอ่ิกบัั
อิินำเที่อิร์ัเน็ำตที่ั�วโลก ส�ยุเคเบัลิใต�นำำ ��จะเส่�ยุงตอ่ิก�รัถก้เจ�ะรัะบับัในำร้ัปั
แบับัใหม ่ๆ ที่ั �งก�รัสอิดสอ่ิงปัริัม�ณก�รัรัับัสง่ข�อิมล้ในำส�ยุเคเบัลิและ
ก�รัขดัขว�งก�รัที่ำ�ง�นำขอิงส�ยุเคเบัลิที่ั �งหมด” นำ�ยุเชุอิร์ัแมนำรัะบั ุ

เมื�อิเที่คโนำโลยุ่และก�รัใชุ�ปัรัะโยุชุน์ำจ�กเที่คโนำโลยุ่ม่วิวฒันำ�ก�รัม�ก
ข้ �นำ คว�มเส่�ยุงต�่ง ๆ ก็ม่แตจ่ะสง้ข้ �นำอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงต�มไปัด�วยุ อิยุ�่ง
แรัก ก�รัแพร่ัขยุ�ยุขอิงก�รัปัรัะมวลผู้ลแบับัคล�วด์ที่ำ�ให�ปัริัม�ณข�อิมล้
ท่ี่�ไหลผู้�่นำอิินำเที่อิร์ัเน็ำตม่ม�กยิุ�งข้ �นำ ปัรัะกอิบักบััลกัษัณะก�รัที่ำ�ง�นำจ�ก
รัะยุะไกลท่ี่�ม่แนำวโนำ�มเติบัโตสง้ข้ �นำอินัำเนืำ�อิงม�จ�กก�รัรัะบั�ดขอิงโควิด-
19 ข�อิมล้เหล�่น่ำ �ก็ยิุ�งที่ว่คว�มอิอ่ินำไหวเป็ันำอิยุ�่งม�ก ในำขณะเด่ยุวกนัำ 
ก�รัรัักษั�คว�มปัลอิดภยัุมกัไมใ่ชุป่ัรัะเดน็ำหลกัในำก�รัว�งแผู้นำ ก�รัผู้ลติ 
ก�รัตดิตั �ง และก�รับัำ�รุังรัักษั�ส�ยุเคเบัลิ เนืำ�อิงจ�กสว่นำปัรัะกอิบัต�่ง ๆ 
ขอิงโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำขอิงส�ยุเคเบัลิรัะดบััโลกท่ี่�กำ�ลงัเติบัโตนำั �นำถก้
ควบัคมุด�วยุคว�มไมล่งรัอิยุกนัำขอิงภ�คเอิกชุนำและบัริัษััที่ท่ี่�ดำ�เนิำนำก�รั
โดยุรััฐซิ้�งม่ลำ�ดบััคว�มสำ�คญัแตกต�่งกนัำ

ส�วนแบั�งผู้ลประโยช่น์ทืี�เพิ�มขีึ�น
สว่นำแบัง่ผู้ลปัรัะโยุชุน์ำดงักล�่วที่ำ�ให�อิตุส�หกรัรัมส�ยุเคเบัลิใต�
ที่ะเลกล�ยุเป็ันำหนำ้�งในำขอิบัเขตแหง่ก�รัแขง่ขนัำด��นำอิำ�นำ�จรัะหว�่ง
สหรััฐอิเมริัก�และจ่นำท่ี่�เกิดข้ �นำล�่สดุ โดยุเฉพ�ะอิยุ�่งยิุ�งในำภมิ้ภ�คอิินำ
โดแปัซิฟิิิก ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญยืุนำยุนัำว�่ ในำก�รับัรัรัเที่�คว�มเส่�ยุงด��นำคว�ม
ปัลอิดภยัุ สหรััฐฯ รัวมถง้ปัรัะเที่ศพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำจะต�อิงเดินำ
หนำ��เสนำอิตวัเลือิกท่ี่�ด่กว�่โครังสรั� �งพื �นำฐ�นำขอิงส�ยุเคเบัลิท่ี่�ได� รัับัก�รั
สนำบััสนำนุำจ�กจ่นำ แม�ว�่คว�มตง้เคร่ัยุดรัะหว�่งสหรััฐฯ และจ่นำอิ�จที่ำ�ให�
ก�รัตดิตั �งส�ยุเคเบัลิบั�งสว่นำเกิดคว�มล�่ชุ�� แตก่�รัปั� อิงกนัำด��นำคว�ม
ปัลอิดภยัุก็ถือิว�่คุ�มค�่แก่ก�รัรัอิคอิยุ ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญรัะบัุ

นำบััเป็ันำเวล�หล�ยุป่ัท่ี่�สหรััฐฯ รัวมถง้พนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำหล�ยุ
ปัรัะเที่ศต�่งกงัวลกบััก�รัขยุ�ยุตวัขอิงบัริัษััที่หรืัอิห��งหุ�นำสว่นำต�่ง ๆ 
ขอิงรััฐท่ี่�เชืุ�อิมโยุงกบััพรัรัคคอิมมิวนิำสต์จ่นำในำธรุักิจส�ยุเคเบัลิใต�ที่ะเล 
เนืำ�อิงจ�กก�รัขยุ�ยุตวัดงักล�่วคือิสว่นำหนำ้�งขอิงยุทุี่ธศ�สตร์ัในำก�รัยุก
รัะดบััก�รัเข��ถง้ข�อิมล้ที่ั�วโลกขอิงจ่นำ “น่ำ�เป็ันำอ่ิกหนำ้�งปััจจยัุท่ี่�ที่ำ�ให�บัริัษััที่
หวัเหวยุ่เข��ถง้โครังสรั� �งพื �นำฐ�นำขอิงปัรัะเที่ศอืิ�นำ” พล.ที่. วิลเล่ยุม เมย์ุ
วิลล์ อิด่ตรัอิงผู้้�บัญัชุ�ก�รักอิงบัญัชุ�ก�รัไซิเบัอิร์ัสหรััฐฯ กล�่วกบัั
หนำงัสือิพิมพ์เดอิะวอิลล์สตร่ัที่เจอิร์ันำลัเมื�อิ พ.ศ. 2562 พล.ที่. เมย์ุวิลล์
กล�่วว�่ “คว�มล�มเหลวในำก�รัตอิบัโต�บัริัษััที่ หวัเหวยุ่ ม�ร่ันำ ได�สรั� �ง
พื �นำท่ี่�ให�แก่จ่นำ” “สหรััฐฯ และพนัำธมิตรัต�อิงพบัปัะและแขง่ขนัำกนัำ” เมื�อิ
เดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2563 กรัะที่รัวงพ�ณิชุย์ุสหรััฐฯ ได�เพิ�มบัริัษััที่หวั
เหวยุ่เข��ไปัในำรั�ยุชืุ�อิบัญัชุ่ดำ�ขอิงปัรัะเที่ศ โดยุจำ�กดัก�รัข�ยุสนิำค��และ
เที่คโนำโลยุ่ขอิงสหรััฐฯ ให�แก่บัริัษััที่ดงักล�่ว และภ�ยุในำไมก่่�เดือินำ บัริัษััที่
ยุอ่ิยุขอิงบัริัษััที่หวัเหวยุ่สว่นำใหญ่ ซิ้�งรัวมถง้บัริัษััที่ หวัเหวยุ่ ม�ร่ันำ ก็ถก้
เพิ�มเข��ไปัในำบัญัชุ่ดำ�ด�วยุเชุน่ำกนัำ 

บัริัษััที่หวัเหวยุ่ ม�ร่ันำ ซิ้�งก่อิตั �งข้ �นำเมื�อิ พ.ศ. 2551 ในำฐ�นำะบัริัษััที่
ยุอ่ิยุขอิงบัริัษััที่หวัเหวยุ่ เป็ันำบัริัษััที่ท่ี่�สรั� �งหรืัอิซิอ่ิมแซิมส�ยุเคเบัลิใต�
ที่ะเลม�กกว�่ 90 ส�ยุที่ั�วโลก ก่อินำท่ี่�จะถก้ข�ยุให�กบัับัริัษััที่เฮงที่ง อิอิปั 

ผู้้�ปฏิิบััติงิานผู้้กสายเคเบัิลใยแก�วนำาแสงใติ�ทืะเลใกล�กบััโซิเปลานา ประเทืศสเปน การ

เชื่�อมติ�อนี�เป็นส�วนห้นึ�งขีองสายเคเบิัลมารีอาความยาวกว�า 6,600 กโิลเมติร ทืี�ได์�รับั

ท่ืนสนับัสน่นจากเฟิซิบ่ั�กและไมโครซิอฟิท์ื ซึิ�งขีณะนี�ทือด์ติวัเชื่�อมระห้ว�างสเปนและ

สห้รัฐอเมริกา  เอิเอิฟิพ่/เก็ตต่ � อิิมเมจ
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ตกิ-อิิเลก็ที่ริัก ท่ี่�ตั �งอิยุ้ใ่นำเซ่ิ�ยุงไฮ� เมื�อิ พ.ศ. 2562 “แตก่�รัข�ยุดงักล�่ว
กลบััไมไ่ด�คล�ยุคว�มกงัวลด��นำคว�มมั�นำคงขอิงชุ�ติ เนืำ�อิงจ�กผู้้�อิำ�นำวยุ
ก�รัและผู้้� ก่อิตั �งบัริัษััที่เฮงที่งคือิเจ��หนำ��ท่ี่�ขอิงรััฐบั�ลจ่นำ” นำ�งนำ�เด่ยุ 
ชุ�ดโลว์ นำกัวิจยัุอิ�วโุสท่ี่�สถ�บันัำฮดัสนัำ อิธิบั�ยุไว�ในำบัที่คว�มเดือินำ
กรักฎ�คม พ.ศ. 2563 ขอิงด่เฟินำซ์ินิำวส์ เมื�อิ พ.ศ. 2563 บัริัษััที่หหัวัเหว่
ยุ ม�ร่ันำ ได�ที่ำ�ก�รัปัรัับัภ�พลกัษัณ์อิงค์กรัขอิงตนำม�เป็ันำบัริัษััที่ เอิชุ
เอิม็เอิน็ำ เที่คโนำโลยุ่ แตยุ่งัคงอิยุ้ภ่�ยุใต�ข�อิจำ�กดัขอิงกรัะที่รัวงพ�ณิชุย์ุ
สหรััฐฯ ต�มรั�ยุง�นำขอิงรัอิยุเตอิร์ั 

บัริัษััที่ เอิชุเอิม็เอิน็ำ เที่คโนำโลยุ่ ซิ้�งม่สว่นำแบัง่ตล�ดปัรัะม�ณรั�อิยุ
ละ 10 ได�กล�ยุเป็ันำผู้้�ให�บัริัก�รัส�ยุเคเบัลิใต�นำำ ��รั�ยุใหญ่เป็ันำอินัำดบััส่�
รัอิงจ�กบัริัษััที่อิลัค�เที่ล ซิบััม�ร่ันำ เน็ำตเวิร์ัค ซิ้�งตั �งอิยุ้ใ่นำฝึรัั�งเศส, บัริัษััที่
ซิบััคอิม ซิ้�งตั �งอิยุ้ใ่นำสหรััฐอิเมริัก�, และบัริัษััที่ เอิน็ำอ่ิซ่ิ ซิ้�งตั �งอิยุ้ใ่นำญ่�ปัุ่ นำ 
อิยุ�่งไรัก็ต�ม ผู้้�ให�บัริัก�รัด��นำเนืำ �อิห� เชุน่ำ แอิมะซิอินำ เฟิซิบัุ�ก กเ้กิล 
และไมโครัซิอิฟิท์ี่กำ�ลงัขยุ�ยุสถ�นำะที่�งก�รัตล�ดขอิงตนำโดยุก�รัเป็ันำ
เจ��ขอิงหรืัอิให�เชุ�่แบันำด์วิดธ์ใต�ที่ะเลที่ั�วโลกอิยุ�่งนำ�อิยุคร้ั�งหนำ้�ง เชุน่ำ เมื�อิ 
พ.ศ. 2564 เฟิซิบัุ�กและกเ้กิลเปิัดเผู้ยุถง้แผู้นำท่ี่�จะว�งส�ยุเคเบิัลใต�นำำ ��
สอิงส�ยุเพื�อิเชืุ�อิมสหรััฐฯ กบััอิินำโดน่ำเซ่ิยุและสงิคโปัร์ั ซิ้�งจะเป็ันำก�รัเพิ�ม
ปัริัม�ณก�รัถ่�ยุโอินำข�อิมล้รัะหว�่งอิเมริัก�เหนืำอิและเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิก
เฉ่ยุงใต�ได�ถง้รั� อิยุละ 70 ต�มรั�ยุง�นำขอิงรัอิยุเตอิร์ั ผู้้�ใชุ� อิินำเที่อิร์ัเน็ำตในำ
เอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�สว่นำใหญ่จะเข��ถง้ข�อิมล้ท่ี่�สง่ผู้�่นำสญัญ�ณมือิ
ถือิ ดงันำั �นำส�ยุเคเบิัลใต�ที่ะเลใหมจ่ะชุว่ยุปัรัับัปัรุังพฒันำ�แบันำด์วิดธ์ได� 
เชุน่ำ ในำอิินำโดน่ำเซ่ิยุม่เพ่ยุงรั� อิยุละ 10 เที่�่นำั �นำท่ี่�ส�ม�รัถเข��ถง้อิินำเที่อิร์ัเน็ำต
คว�มเร็ัวสง้ได� ต�มข�อิมล้ท่ี่�รัะบัใุนำก�รัสำ�รัวจโดยุสม�คมผู้้�ให�บัริัก�รั
อิินำเที่อิร์ัเน็ำตอิินำโดน่ำเซ่ิยุเมื�อิ พ.ศ. 2563 

อิยุ่�งไรัก็ต�ม ก�รัเข��ส้่ตล�ดขอิงผู้้� ให�บัริัก�รัเนืำ �อิห�ม่คว�มเส่�ยุง
ด��นำคว�มมั�นำคงท่ี่�ซิบััซิ�อินำ บัรัรัด�ผู้้� เชุ่�ยุวชุ�ญกล่�ว คว�มร่ัวมมือิหรืัอิ
ข�อิตกลงต่�ง ๆ กบัับัริัษััที่ด��นำเที่คโนำโลยุ่ท่ี่�ม่อิำ�นำ�จอิยุ้่แล�วส�ม�รัถให�
สิที่ธิ�รััฐบั�ลในำก�รัเข��ถ้งข�อิมล้ท่ี่�ไหลผู้่�นำส�ยุเคเบิัลขอิงบัริัษััที่เหล่�น่ำ �
ได�  ในำที่�งกลบัักนัำ ผู้้� ให�บัริัก�รัด��นำเนืำ �อิห�อิ�จจำ�กดัก�รัเข��ถ้งข�อิมล้
เพื�อิให�ได�ม�ซิ้�งอิำ�นำ�จเหนืำอิรััฐบั�ล ด�วยุเหตนุ่ำ � กฎหม�ยุว่�ด�วยุก�รั
ปักครัอิงและคว�มเป็ันำเจ��ขอิงส�ยุเคเบัิลใต�ที่ะเลจ้งยุงัไม่ได� รัับัก�รั
พฒันำ�อิยุ่�งเต็มท่ี่� 

ความก�าวห้น�าในห้ม้�เกาะแปซิิฟิิก
ในำชุว่งไมก่่�ป่ัท่ี่�ผู้�่นำม� ภมิ้ภ�คหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกได�กล�ยุม�เป็ันำ
ศน้ำย์ุกล�งก�รัแขง่ขนัำด��นำส�ยุเคเบัลิใต�นำำ �� เนืำ�อิงจ�กรััฐบั�ลและ
ปัรัะชุ�ชุนำต�่งแสวงห�ก�รัเชืุ�อิมตอ่ิอิินำเที่อิร์ัเน็ำตท่ี่�ด่กว�่เพื�อิพฒันำ�ให�
เศรัษัฐกิจขอิงตนำม่คว�มก��วหนำ��ยิุ�งข้ �นำ ในำ พ.ศ. 2550 ม่เพ่ยุงส่�ปัรัะเที่ศ
และดินำแดนำในำหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกท่ี่�เชืุ�อิมตอ่ิกบััส�ยุเคเบิัลใต�ที่ะเล แต่
ปัรัะเที่ศหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกเกือิบัที่ั �งหมดพรั�อิมท่ี่�จะเชืุ�อิมตอ่ิภ�ยุในำไมก่่�
ป่ัข��งหนำ�� ต�มรั�ยุง�นำขอิงสหภ�พโที่รัคมนำ�คมรัะหว�่งปัรัะเที่ศแหง่
สหปัรัะชุ�ชุ�ติ 

ในำภมิ้ภ�คน่ำ � ปัรัะเที่ศพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำได�ตอ่ิต��นำก�รัเสนำอิรั�ค�
ติดตั �งส�ยุเคเบิัลขอิงจ่นำอิยุ้ห่ล�ยุครัั �งอินัำเนืำ�อิงม�จ�กคว�มเส่�ยุงด��นำ
คว�มมั�นำคง เมื�อิต�นำเดือินำกนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 สหพนัำธรััฐไมโครัน่ำเซ่ิยุ
ปัรัะก�ศว�่จะใชุ�เงินำที่นุำขอิงสหรััฐฯ เพื�อิสรั� �งส�ยุเคเบัลิรัะหว�่งคอิสไรั
และโปันำเปั โดยุปัฏิิเสธก�รัเสนำอิรั�ค�จ�กจ่นำเนืำ�อิงจ�กคว�มกงัวลด��นำ

คว�มมั�นำคง ต�มรั�ยุง�นำขอิงรัอิยุเตอิร์ั ในำเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 
ธนำ�ค�รัโลกปัฏิิเสธท่ี่�จะให�เงินำที่นุำแก่โครังก�รัดงักล�่วหลงัจ�กท่ี่�สหรััฐฯ 
คดัค��นำก�รัมอิบัสญัญ�ให�บัริัษััที่ เอิชุเอิม็เอิน็ำ เที่คโนำโลยุ่ โครังก�รัตั �งต�นำ
จะเชืุ�อิมตอ่ิกบััปัรัะเที่ศหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกอิยุ�่งนำ�อิร้้ัและคริิับั�สด�วยุเชุน่ำ
กนัำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงรัอิยุเตอิร์ั

เมื�อิ พ.ศ. 2560 อิอิสเตรัเล่ยุได�ขดัขว�งแผู้นำก�รัขอิงบัริัษััที่หวัเหวยุ่ 
ม�ร่ันำท่ี่�จะเชืุ�อิมโยุงซิดิน่ำย์ุกบััหม้เ่ก�ะโซิโลมอินำผู้�่นำส�ยุเคเบัลิท่ี่�ม่รัะยุะ
ที่�ง 4,000 กิโลเมตรั ในำที่��ยุท่ี่�สดุ อิอิสเตรัเล่ยุได�มอิบัที่นุำสนำบััสนำนุำ
ก�รัก่อิสรั� �งส�ยุเคเบิัล ซิ้�งเป็ันำท่ี่�ร้ั� จกักนัำในำนำ�ม รัะบับัเคเบัลิในำที่ะเล
คอิรััล ท่ี่�จะเชืุ�อิมตอ่ิเมือิงพอิร์ัตมอิร์ัสบ่ัในำปั�ปััวนิำวกิน่ำและเมือิงโฮน่ำอิ�
รั�ในำหม้เ่ก�ะโซิโลมอินำไปัยุงัซิดิน่ำย์ุ ต�มรั�ยุง�นำขอิงซ่ิเอิน็ำเอิน็ำ “คว�ม
กงัวลคือิจ่นำอิ�จม่คว�มส�ม�รัถในำก�รัสรั� �งชุอ่ิงโหวด่��นำคว�มมั�นำคง
ได�” เจ��หนำ��ท่ี่�ด��นำคว�มมั�นำคงขอิงอิอิสเตรัเล่ยุรั�ยุหนำ้�งกล�่วกบััเดอิะ
วอิลล์สตร่ัที่เจอิร์ันำลั เมื�อิ พ.ศ. 2562 “ซิ้�งสะที่�อินำปััญห�ขอิง 5จ่ ได�เป็ันำ
อิยุ�่งด่” เจ��หนำ��ท่ี่�ผู้้� น่ำ �กล�่ว

“น่ำ�เปัร่ัยุบัเสมือินำเส�นำต�ยุท่ี่�อิอิสเตรัเล่ยุจะไมล่ว่งลำ ��เข��ไปั ดงันำั �นำ 
เรั�จง้เข��ร่ัวมกบััข�อิตกลงก�รัจดัห�ส�ยุเคเบัลิท่ี่�ด่กว�่ เพื�อิเป็ันำฐ�นำท่ี่�
จะดำ�เนิำนำก�รักบััพนัำธมิตรัก�รัจดัซืิ �อิขอิงอิอิสเตรัเล่ยุ ซิ้�งไมใ่ชุจ่่นำ” นำ�ยุ
โจนำ�ธ�นำ ไพรัค์ ผู้้�อิำ�นำวยุก�รัโครังก�รัหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกแหง่สถ�บันัำ
โลว่ กล�่วกบััเอิบ่ัซ่ินิำวส์ขอิงอิอิสเตรัเล่ยุ เมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2564 
นำอิกจ�กน่ำ � อิอิสเตรัเล่ยุยุงัได�ห�รืัอิถง้แผู้นำก�รัท่ี่�จะเชืุ�อิมตอ่ินำ�อิร้้ักบัั
รัะบับัเคเบัลิในำที่ะเลคอิรััลอ่ิกด�วยุ ต�มรั�ยุง�นำขอิงรัอิยุเตอิร์ั 

“ข�อิแตกต�่งท่ี่�สำ�คญัปัรัะก�รัหนำ้�งรัะหว�่งข�อิตกลงขอิงจ่นำกบัั
ปัรัะเที่ศอืิ�นำ ๆ คือิข�อิเสนำอิขอิงจ่นำจะต�อิงดำ�เนิำนำก�รัผู้�่นำก�รัก้� ยืุม ขณะ
ท่ี่�อิอิสเตรัเล่ยุและปัรัะเที่ศท่ี่�คล��ยุคลง้กนัำมกัจะมอิบัข�อิเสนำอิให�เป็ันำขอิง
ขวญั” ดรั. วตัสนัำจ�กมห�วิที่ยุ�ลยัุแหง่ชุ�ตอิิอิสเตรัเล่ยุ กล�่วกบัั  
ฟิอิรััม เนืำ�อิงจ�กม่ก�รัตดิตั �งส�ยุเคเบิัลม�กข้ �นำในำภมิ้ภ�คน่ำ � ดรั. วตัสนัำ
จง้ต�อิงก�รัเห็นำยุทุี่ธศ�สตร์ัแบับัอิงค์รัวมท่ี่�เกิดจ�กปัรัะเที่ศพนัำธมิตรั 
เชุน่ำ อิอิสเตรัเล่ยุ ญ่�ปัุ่ นำ นิำวซ่ิแลนำด์ และสหรััฐฯ ม�กข้ �นำ เพื�อิตอิบัสนำอิง
คว�มต�อิงก�รัขอิงปัรัะเที่ศหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิก

อิอิสเตรัเล่ยุยุงัที่ำ�ง�นำร่ัวมกบััปัรัะเที่ศในำหม้เ่ก�ะแปัซิฟิิิกเพื�อิ
พฒันำ�คว�มนำ�่เชืุ�อิถือิขอิงเครืัอิข�่ยุต�่ง ๆ ท่ี่�ม่อิยุ้แ่ล�วโดยุก�รัเพิ�ม
คว�มยืุดหยุุน่ำและคว�มซิำ ��ซิ�อินำขอิงรัะบับั เชุน่ำ เมื�อิเดือินำมกรั�คม พ.ศ. 
2565 ก�รัปัะที่ขุอิงภเ้ข�ไฟิที่ำ�ให�ส�ยุเคเบัลิใต�ที่ะเลส�ยุหลกัขอิงตอิง
ง�ท่ี่�เชืุ�อิมตอ่ิกบััฟิิจิเกิดคว�มเส่ยุห�ยุ ซิ้�งตอิกยุำ ��ให�เหน็ำถง้ชุอ่ิงโหวข่อิง
เที่คโนำโลยุ่ดงักล�่ว บัคุล�กรัด��นำคว�มมั�นำคงกล�่วโดยุหวงัอิยุ�่งเตม็
เป่ั� ยุมว�่จะม่ก�รัตดิตั �งส�ยุเคเบิัลเพิ�มเตมิเพื�อิหล่กเล่�ยุงก�รัขดัข�อิงในำวง
กว��งในำอินำ�คต

ในำขณะเด่ยุวกนัำ บัริัษััที่ต�่ง ๆ ขอิงจ่นำมกัจะเสนำอิรั�ค�ท่ี่�ตำ��กว�่และ
คณุภ�พก็ตำ��กว�่เชุน่ำกนัำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงไพรัค์ ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ ในำแถบั 
“มห�สมทุี่รัแปัซิฟิิิกกำ�ลงัลกุข้ �นำตอ่ิต��นำจ่นำ ปัรัะเที่ศเหล�่นำั �นำตรัะหนำกัว�่
คณุภ�พขอิงโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำจำ�นำวนำม�กท่ี่�ได� รัับัจ�กจ่นำนำั �นำไมด่่เที่�่ท่ี่�
ควรั ดงันำั �นำปัรัะเที่ศด�่ง ๆ จง้กดดนัำธรุักิจจ่นำให�เสนำอิรั�ค�ท่ี่�สมเหตสุม
ผู้ลม�กข้ �นำ” ดรั. วตัสนัำกล�่วกบััเอิบ่ัซ่ินิำวส์ เอิบ่ัซ่ินิำวส์รั�ยุง�นำว�่ บัริัษััที่
หวัเหวยุ่ ม�ร่ันำสรั� �งส�ยุเคเบัลิใต�ที่ะเลภ�ยุในำปัรัะเที่ศให�กบััปั�ปััวนิำวกิน่ำ 
ซิ้�งม่ปััญห�ที่�งเที่คนิำคอิยุ�่งตอ่ิเนืำ�อิงและสว่นำใหญ่มอิงว�่เป็ันำคว�มล�ม
เหลวในำก�รัลงที่นุำ 
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นำกัวิเครั�ะห์ได�เฝึ� �ดส้ถ�นำก�รัณ์ท่ี่�คล��ยุคลง้กนัำในำสว่นำอืิ�นำ ๆ ขอิง
โลกท่ี่�กำ�ลงัพฒันำ�ตั �งแตเ่อิเชุ่ยุใต�ไปัจนำถง้แอิฟิริัก�ภ�ยุใต�โครังก�รัริัเริั�ม
เส�นำที่�งส�ยุไหมดิจิที่ลัขอิงจ่นำ ท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััก�รัสรั� �งเคเบัลิใต�ที่ะเล
และก�รัเชืุ�อิมโยุงภ�คพื �นำดินำและด�วเท่ี่ยุม อินัำเป็ันำอิงค์ปัรัะกอิบัหนำ้�ง
ขอิงโครังก�รัโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำหนำ้�งแถบัหนำ้�งเส�นำที่�งขอิงจ่นำ กอิงที่นุำ
ก�รัเงินำรัะหว�่งปัรัะเที่ศรั�ยุง�นำว�่ แม�ว�่ปัรัะเที่ศเจ��ภ�พอิ�จได�รัับั
ปัรัะโยุชุน์ำจ�กก�รัก่อิสรั� �ง แตโ่ครังก�รัสว่นำใหญ่กำ�ลงัได� รัับัก�รัก่อิสรั� �ง 
สนำบััสนำนุำเงินำที่นุำ และควบัคมุโดยุจ่นำ ซิ้�งที่ำ�ให�หล�ยุปัรัะเที่ศม่คว�ม
เส่�ยุงสง้ท่ี่�จะเกิดปััญห�หน่ำ �สนิำ ซิ้�งอิ�จนำำ�ไปัส้ก่�รัสญ้เส่ยุอิำ�นำ�จอิธิปัไตยุ
และที่ำ�ให�เกิดก�รักรัะจ�ยุอิำ�นำ�จขอิงจ่นำที่ั�วโลกได�

เมื�อิพิจ�รัณ�ก�รัติดตั �งส�ยุเคเบัลิใต�ที่ะเลขอิงจ่นำในำเอิเชุ่ยุ แอิฟิริัก� 
และยุโุรัปั ซิ้�งได� รัับัที่นุำสนำบััสนำนุำจ�กธนำ�ค�รัเพื�อิก�รัก่อิสรั� �งแหง่
ปัรัะเที่ศจ่นำ เพื�อิเชืุ�อิมตอ่ิกบััฮอ่ิงกง เว่ยุดนำ�ม กมัพชุ้� ไที่ยุ ม�เลเซ่ิยุ 
และสงิคโปัร์ั จ�กนำั �นำเชืุ�อิมตอ่ิไปัยุงัพม�่ อิินำเด่ยุ ปั�ก่สถ�นำ โอิม�นำ 
สหรััฐอิ�หรัับัเอิมิเรัตส์ ก�ต�ร์ั เยุเมนำ จิบัต่้ ซิ�อิดุ่อิ�รัะเบ่ัยุ อ่ิยิุปัต์ กร่ัซิ 
อิิต�ล่ และฝึรัั�งเศส สถ�น่ำตดิตั �งเคเบัลิใต�ที่ะเลหล�ยุแหง่ตั �งอิยุ้ใ่นำบัริัเวณ
ท่ี่�จ่นำม่ก�รัลงที่นุำอิยุ�่งม�กในำโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำท่ี่�ม่ก�รัจดักำ�ลงัที่�ง
ที่ห�รัหรืัอิตั �งใจจะจดักำ�ลงัที่�งที่ห�รั เชุน่ำ ในำจิบัต่้ ซิ้�งเผู้ชิุญกบััคว�ม
เส่�ยุงสง้ตอ่ิปััญห�หน่ำ �สนิำ และตั �งอิยุ้ใ่นำบัริัเวณท่ี่�จ่นำเปิัดฐ�นำที่พัเรืัอิในำ 
พ.ศ. 2560 “ในำปั�ก่สถ�นำ เครืัอิข�่ยุเคเบัลิจะติดตั �งท่ี่�เมือิงกว�ด�ร์ั ซิ้�ง
เป็ันำเมือิงที่�่ท่ี่�จ่นำกำ�ลงัพฒันำ�ให�เป็ันำสว่นำหนำ้�งขอิงเส�นำที่�งส�ยุไหมและ
เป็ันำท่ี่�ซิ้�งเจ��หนำ��ท่ี่�สหรััฐฯ เชืุ�อิว�่รััฐบั�ลจ่นำต�อิงก�รัเปิัดฐ�นำที่พัเรืัอิ แต่
จ่นำได�ปัฏิิเสธสมมตฐิ�นำดงักล�่ว ส�ยุเคเบัลิดงักล�่วม่แผู้นำจะเชืุ�อิมกบัั
ก�รัเชืุ�อิมตอ่ิที่�งบักกบััจ่นำ” ต�มรั�ยุง�นำขอิงเดอิะวอิลล์สตร่ัที่เจอิร์ันำลั 
ส�ยุเคเบิัลหล�ยุสว่นำในำเอิเชุ่ยุ แอิฟิริัก� และยุโุรัปัปัรัะสบัปััญห�ที่�ง
เที่คนิำคตลอิดป่ั พ.ศ. 2564 ต�มรั�ยุง�นำขอิงเบันำ�ร์ันิำวส์

การแขี�งขีนัในแทืบัทืะเลจนีใติ�
บั�งท่ี่อิ�จไม่ม่ท่ี่�ใดเลยุท่ี่�ม่เดิมพนัำด��นำคว�มมั�นำคงสง้กว่�ในำ
ที่ะเลจ่นำใต�  นำกัวิเครั�ะห์รัะบัวุ่� ขณะท่ี่�จ่นำพยุ�ยุ�มยุ้ดอิำ�นำ�จก�รั
ควบัคมุภมิ้ภ�คน่ำ �ผู้่�นำก�รัก่อิสรั� �งและก�รัจดักำ�ลงัที่�งที่ห�รับันำหม้่
เก�ะเท่ี่ยุม จ่นำยุงัได� เริั�มว�งส�ยุเคเบัิลใต�ที่ะเลเพื�อิขยุ�ยุเครืัอิข่�ยุ 5จ่ 
และเพิ�มก�รัควบัคมุข�อิมล้ท่ี่�ไหลไปัยุงัปัรัะเที่ศในำภมิ้ภ�คเอิเชุ่ยุตะวนัำ
อิอิกเฉ่ยุงใต� ท่ี่�อิยุ้่ใกล� เค่ยุง

จ่นำถก้พบัเห็นำว่�ม่ก�รัว�งส�ยุเคเบัิลในำที่ะเลจ่นำใต�หล�ยุครัั �ง เมื�อิ 
พ.ศ. 2563 เรัดิโอิฟิร่ัเอิเชุ่ยุและเบันำ�ร์ันิำวส์ใชุ�ภ�พถ่�ยุด�วเท่ี่ยุมเชิุง
พ�ณิชุย์ุเพื�อิบันัำที่้กกิจกรัรัมดงักล่�วในำหม้่เก�ะพ�รั�เซิล ซิ้�งอิ��งสิที่ธิ�

โดยุไต�หวนัำและเว่ยุดนำ�ม เมื�อิ พ.ศ. 2560 บัริัษััที่ไชุนำ่�เที่เลคอิมได�
ว�งส�ยุเคเบิัลใยุแก�วนำำ�แสงในำหม้่เก�ะสแปัรัตล่ ซิ้�งอิยุ้่รัะหว่�งแนำว
ปัะก�รัังเฟ่ิยุร่ัครัอิส ซิ้บัิ และมิสชุ่ฟิ ต�มรั�ยุง�นำจ�กสื�อิขอิงรััฐบั�ล 
นำอิกจ�กน่ำ � ยุงัพบัเห็นำว่�จ่นำม่ก�รัว�งส�ยุเคเบัิลใต�นำำ ��เมื�อิ พ.ศ. 2559 
เพื�อิเชืุ�อิมต่อิเมือิงและฐ�นำที่พัที่ห�รัท่ี่�เก�ะว้�ดด่ �เข��กบััเก�ะไห่หนำ�นำ
ขอิงจ่นำ ต�มรั�ยุง�นำขอิงรัอิยุเตอิร์ั กอิงที่พัปัลดปัล่อิยุปัรัะชุ�ชุนำได�
ดำ�เนิำนำปัฏิิบัตัิก�รัที่�งเรืัอิในำก�รัว�งส�ยุเคเบัิลม�ตั �งแต่ พ.ศ. 2558 
ต�มรั�ยุง�นำขอิงเรัดิโอิฟิร่ัเอิเชุ่ยุ 

เว่ยุดนำ�มคดัค��นำก�รัดำ�เนิำนำก�รัด��นำส�ยุเคเบัลิขอิงจ่นำในำหม้เ่ก�ะ
พ�รั�เซิลเมื�อิเดือินำมิถนุำ�ยุนำ พ.ศ. 2563 “เว่ยุดนำ�มม่หลกัฐ�นำที่�ง

ปัรัะวตัศิ�สตร์ัและเหตผุู้ลที่�งกฎหม�ยุเพ่ยุงพอิท่ี่�จะยืุนำยุนัำอิำ�นำ�จ
อิธิปัไตยุเหนืำอิหม้เ่ก�ะหว�่งซิ�หรืัอิพ�รั�เซิล และหม้เ่ก�ะเจื�อินำซิ�หรืัอิ
สแปัรัตล ่ภ�ยุใต�กฎหม�ยุรัะหว�่งปัรัะเที่ศ” นำ�งเลอิ ธิ ธ ้แฮง โฆษัก
กรัะที่รัวงก�รัต�่งปัรัะเที่ศเว่ยุดนำ�มกล�่วกบััผู้้�สื�อิข�่ว ต�มรั�ยุง�นำจ�ก
สำ�นำกัข�่วขอิงรััฐบั�ลเว่ยุดนำ�ม “ดงันำั �นำ กิจกรัรัมใด ๆ ท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััหม้่
เก�ะที่ั �งสอิงท่ี่�ดำ�เนิำนำก�รัโดยุไมไ่ด� รัับัอินำญุ�ตจ�กเว่ยุดนำ�มจง้เป็ันำก�รั
ละเมิดอิำ�นำ�จอิธิปัไตยุและไรั� ซิ้�งคณุค�่” นำ�งเลอิกล�่ว

นำ�ยุเจมส์ ครั�สก� ศ�สตรั�จ�รัย์ุจ�กวิที่ยุ�ลยัุยุทุี่ธนำ�ว่สหรััฐฯ 
กล�่วกบััเรัดิโอิฟิร่ัเอิเชุ่ยุว�่ ก�รัเชืุ�อิมตอ่ิด�วยุใยุแก�วนำำ�แสงรัะหว�่งจ่นำ
และสิ�งปัลก้สรั� �งท่ี่�จ่นำครัอิบัครัอิงดงักล�่วอิ�จม่ไว�เพื�อิวตัถปุัรัะสงค์ที่�ง
ที่ห�รั นำ�ยุครั�สก�กล�่วว�่ ส�ยุเคเบัลิดงักล�่วอิ�จม่ไว�สำ�หรัับัก�รั
สื�อิส�รัที่�งที่ห�รัท่ี่�ม่ก�รัเข��รัหสัรัะหว�่งด�่นำชุั �นำนำอิกต�่ง ๆ ขอิงจ่นำ อ่ิก
ที่ั �งจะเชืุ�อิมตอ่ิกบััรัะบับัเคเบัลิใต�ที่ะเลท่ี่�ตดิตั �งต�มชุ�ยุฝัึ�งตะวนัำอิอิกขอิง
จ่นำอิยุ้ก่่อินำแล�ว

นำกัวิเครั�ะห์เตือินำว่� ก�รัควบัคมุเครืัอิข่�ยุใต�ที่ะเลโดยุจ่นำท่ี่�เกิด
ข้ �นำใหม่ในำที่ะเลจ่นำใต�อิ�จชุ่วยุยุกรัะดบััก�รัยุ้ดครัอิงภมิ้ภ�คน่ำ �ในำรัะยุะ
ยุ�ว “อิยุ่�งไรัก็ต�ม อินัำตรั�ยุจ�กกรัณ่ขอิงจ่นำคือิวิธ่ก�รัท่ี่�จ่นำพยุ�ยุ�ม
หล่กเล่�ยุงกฎรัะเบ่ัยุบัและบัรัรัที่ดัฐ�นำรัะหว่�งปัรัะเที่ศ ด�วยุก�รัผู้นำวก
หม้่เก�ะต่�ง ๆ ในำที่ะเลจ่นำใต�  จ่นำส�ม�รัถอิ��งสิที่ธิ�ได�ว่�หม้่เก�ะนำั �นำ
อิยุ้่ในำอิ�ณ�เขตอิธิปัไตยุขอิงตนำ” นำ�งเฮเลนำ่� ม�ร์ัตินำ อิธิบั�ยุไว�ในำ
บัที่คว�มป่ั พ.ศ. 2562 ในำเดอิะแม็คกิลล์อิินำเตอิร์ัเนำชุั�นำแนำลร่ัวิว ซิ้�งเป็ันำ
สื�อิสิ�งพิมพ์อิอินำไลน์ำรั�ยุวนัำ อิงค์กรัรัะหว่�งปัรัะเที่ศจะม่ก�รัควบัคมุ
ส�ยุเคเบัิลใหม่นำ�อิยุลงห�กก�รัอิ��งสิที่ธิ�ขอิงจ่นำชุอิบัด�วยุกฎหม�ยุ จ่นำ 
“จะดำ�เนิำนำก�รัในำที่�งเที่คนิำคภ�ยุใต�สิที่ธิขอิงตนำ แม�ว่�ก�รัดำ�เนิำนำก�รั
ขอิงจ่นำจะส่งผู้ลกรัะที่บัต่อิปัรัะเที่ศในำเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�ที่ั �งหมด
ก็ต�ม” ก�รัละเมิดกฎรัะเบ่ัยุบัและบัรัรัที่ดัฐ�นำรัะหว่�งปัรัะเที่ศผู้่�นำ
ก�รัปัั�นำสกลุเงินำและตล�ดหุ�นำ หรืัอิแม�แต่แนำวที่�งปัฏิิบัตัิท่ี่�ก่อิให� เกิด
คว�มเส่ยุห�ยุต่อิสิ�งแวดล�อิม กรัะที่ำ�ดงักล่�วข��งต�นำอิ�จยิุ�งยุ�กต่อิ
ก�รัควำ��บั�ตรัด�วยุเชุ่นำกนัำ นำ�งม�ร์ัตินำรัะบัุ

ในำขณะเด่ยุวกนัำ ก�รัตดิตั �งส�ยุเคเบิัลเชิุงพ�ณิชุย์ุหล�ยุแหง่เพื�อิ
เชืุ�อิมตอ่ิเอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต�เข��กบััสหรััฐฯ เชุน่ำ เครืัอิข�่ยุส�ยุเคเบัลิ
นำำ�แสงแหง่แปัซิฟิิิกท่ี่�ได� รัับัที่นุำสนำบััสนำนุำจ�กเฟิซิบัุ�กและอิลัฟิ�เบัต ซิ้�ง
เป็ันำบัริัษััที่แมข่อิงกเ้กิล ก็ม่คว�มล�่ชุ��เนืำ�อิงจ�กข�อิกงัวลด��นำคว�ม
มั�นำคงเชุน่ำกนัำ เส�นำที่�งดงักล�่วจะเชืุ�อิมโยุงฟิิลปิัปิันำส์ ไต�หวนัำ และสหรััฐฯ 
กบััฮอ่ิงกง ซิ้�งเจ��หนำ��ท่ี่�สหรััฐฯ เกรังว�่จะเป็ันำก�รัให�ข�อิมล้รัะดบััโลกท่ี่�
ละเอ่ิยุดอิอ่ินำแก่จ่นำ เนืำ�อิงจ�กก�รัปัรั�บัปัรั�มขอิงจ่นำในำพื �นำท่ี่�ดงักล�่ว 
นำอิกจ�กน่ำ � โครังก�รัเชืุ�อิมโยุงแคลฟิิอิร์ัเน่ำยุไปัยุงัฮอ่ิงกงขอิงเฟิซิบัุ�กก็หยุดุ
ชุะงกัลงในำ พ.ศ. 2564 ด�วยุเหตผุู้ลเด่ยุวกนัำ

พลวตัขอิงตล�ดอิ�จที่ำ�ให�ปััญห�ด��นำคว�มมั�นำคงซิบััซิ�อินำม�กยิุ�ง
ข้ �นำ เนืำ�อิงจ�กบัริัษััที่เที่คโนำโลยุ่ยุงัคงมอิงห�ก�รัขยุ�ยุตวัขอิงผู้้�ใชุ�ในำ
เอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต� นำ�ยุโคลด อิคัค�ร์ั หุ�นำสว่นำบัริัห�รัปัรัะจำ�แอิก็
เที่ลคอินำซิลัติ �ง กล�่วกบัันิำกเคอิิเอิเชุ่ยุเมื�อิเดือินำเมษั�ยุนำ พ.ศ. 2564 ว�่ 
“ส�ยุเคเบิัลใต�นำำ ��ใชุ�ง�นำได�ด่กบััก�รัเติบัโตอิยุ�่งก��วกรัะโดดขอิงบัริัก�รั
ปัรัะมวลผู้ลบันำรัะบับัคล�วด์” “ก�รักรัะที่ำ�ท่ี่�ฉล�ดสำ�หรัับัปัรัะเที่ศต�่ง ๆ 
คือิก�รัไมเ่ลือิกข��ง อิินำโดน่ำเซ่ิยุและปัรัะเที่ศสม�ชิุกอิ�เซ่ิยุนำ หรืัอิ 
สม�คมปัรัะชุ�ชุ�ตแิหง่เอิเชุ่ยุตะวนัำอิอิกเฉ่ยุงใต� ยิุนำด่เปิัดรัับับัริัษััที่
เที่คโนำโลยุ่จ�กที่ั �งจ่นำและสหรััฐฯ” นำ�ยุอิคัค�ร์ักล�่ว
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สายเคเบัิลใติ�ทืะเลในแปซิิฟิิก
นำ�อิร้้ัหนัำไปัเจรัจ�กบััอิอิสเตรัเล่ยุเพื�อิตอ่ิรัอิงรัะบับัส�ยุเคเบัลิสื�อิส�รัใหม ่หลงัจ�กถอินำตวัจ�กโครังก�รัท่ี่�
นำำ�โดยุธนำ�ค�รัโลก เนืำ�อิงจ�กกงัวลว�่บัริัษััที่จ่นำจะชุนำะสญัญ�

รััสเซ่ิยุ

มห�สมทุี่รัแปัซิฟิิิก

จ่นำ

อิล�สก� 
(สหรััฐฯ)

แคนำ�ด�

อิอิสเตรัเล่ยุ

ฟิิลปิัปิันำส์

ปั�ปััวนิำวกิน่ำ

หม้เ่ก�ะ
โซิโลมอินำ

ตอิงง�

ฟิิจิ

เฟิรันำช์ุโปัลน่ิำเซ่ิยุ

หม้เ่ก�ะ
คกุ

สหพนัำธรััฐไมโครัน่ำเซ่ิยุ

นิำว 
ซ่ิแลนำด์

กวม
(สหรััฐฯ)

ฮ�ว�ยุ
(สหรััฐฯ)

สหรััฐอิเมริัก�ญ่�ปัุ่ นำ

นำ�อิร้้ั
คิริับั�ส

รัะบับัส�ยุเคเบิัลในำที่ะเลคอิรััล

ส�ยุเคเบัลิท่ี่�เสนำอิรัะหว�่งนำ�อิร้้ั
และหม้เ่ก�ะโซิโลมอินำ

โครังก�รัท่ี่�นำำ�โดยุ 
ธนำ�ค�รัโลกท่ี่�ถก้รัะงบัั

ท่ี่�มา: เที่เลจ่ีโอกราฟ่ี, ธนาคารโลก

บั�งสว่นำเป็ันำเจ��ขอิง
โดยุบัริัษััที่จ่นำ

การสร�างสมด่์ล
นำกัวิเครั�ะห์อืิ�นำ ๆ แยุ�งว่� ข�อิด่ขอิงก�รัเพิ�มก�รัเข��ถ้งอิินำเที่อิร์ัเน็ำต
คว�มเร็ัวสง้และก�รัไหลขอิงข�อิมล้อิยุ่�งรัวดเร็ัวจะต�อิงม่ก�รัชุั�ง
นำำ ��หนำกัอิยุ่�งรัอิบัคอิบัต่อิคว�มกงัวลด��นำคว�มมั�นำคงในำรัะยุะยุ�ว 
นำ�งเอิมิล่� เที่ย์ุเลอิร์ั นำกัวิเครั�ะห์และนำกัวิจยัุนำโยุบั�ยุไซิเบัอิร์ัด��นำ
คว�มมั�นำคงท่ี่�ชุทัี่แธมเฮ�ส์ กล่�วกบัับัลม้เบัิร์ัก เมื�อิเดือินำม่นำ�คม 
พ.ศ. 2564 ว่� “ชุ่�งเป็ันำเรืั�อิงท่ี่�นำ่�เส่ยุใจอิยุ่�งยิุ�งท่ี่�เห็นำภมิ้รััฐศ�สตร์ั
เหล่�นำั �นำลดหลั�นำลงม�เป็ันำชุั �นำก�ยุภ�พขอิงอิินำเที่อิร์ัเน็ำต” “สิ�งท่ี่�เรั�
ที่กุคนำจะต�อิงยุอิมรัับัก็คือิ เรั�จะพยุ�ยุ�มเปิัดปัรัะตใ้ห�ม�กท่ี่�สดุ
เที่่�ท่ี่�จะที่ำ�ได�  โดยุไม่เปิัดรัับัภยัุคกุค�มด��นำคว�มมั�นำคงขอิงชุ�ติได�
อิยุ่�งไรั”

เมื�อิสิ�งต�่ง ๆ เกิดข้ �นำ ส�ยุเคเบิัลใต�ที่ะเลจะม่คว�มเส่�ยุงด��นำ
คว�มมั�นำคงในำอินำ�คตอินัำใกล� นำกัวิเครั�ะห์แนำะนำำ�ว�่ ด�วยุเหตนุ่ำ � 
ปัรัะเที่ศพนัำธมิตรัและหุ�นำสว่นำต�่ง ๆ ต�อิงที่ำ�ง�นำร่ัวมกบััภ�คเอิกชุนำ 

เพื�อิผู้ลกัดนัำให�เกิดก�รัแบัง่ปัันำข�่วกรัอิง ก�รัปัรัะเมินำคว�มเส่�ยุง 
ม�ตรัฐ�นำคว�มมั�นำคง คว�มส�ม�รัถในำก�รัติดต�มและซิอ่ิมแซิม 
และก�รัว�งแผู้นำฉกุเฉินำท่ี่�ด่ยิุ�งข้ �นำ และเพื�อิก�รัปักปั� อิงกฎหม�ยุ
รัะหว�่งปัรัะเที่ศท่ี่�แข็งแกร่ังยิุ�งข้ �นำเพื�อิปักปั� อิงส�ยุเคเบิัลใต�ที่ะเลขอิง
โลกและรัับัรัอิงคว�มพรั�อิมรัับัมือิ

“ในำขณะท่ี่�ที่ำ�เน่ำยุบัข�วให�คว�มสำ�คญักบััภยัุคกุค�มด��นำคว�ม
มั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัตอ่ิปัรัะเที่ศและปัรัะชุ�คมโลกม�กข้ �นำ รัวมถง้ภยัุ
จ�กรััฐบั�ลจ่นำและรััสเซ่ิยุ รััฐบั�ลสหรััฐฯ ต�อิงให�คว�มสำ�คญักบััก�รั
ลงที่นุำด��นำคว�มมั�นำคงและคว�มพรั�อิมขอิงโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำที่�ง
ก�ยุภ�พท่ี่�สนำบััสนำนุำก�รัสื�อิส�รัที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตที่ั�วโลก” นำ�ยุเชุอิร์ั
แมนำกล�่วสรุัปัในำรั�ยุง�นำขอิงสภ�แอิตแลนำติก “ก�รัไมด่ำ�เนิำนำก�รัดงั
กล�่วจะที่ำ�ให�รัะบับัเหล�่น่ำ �ม่คว�มเส่�ยุงม�กข้ �นำตอ่ิก�รัจ�รักรัรัมและ
ก�รัหยุดุชุะงกัท่ี่�อิ�จเกิดข้ �นำได� ซิ้�งเป็ันำก�รัตดักรัะแสข�อิมล้และเป็ันำ
อินัำตรั�ยุตอ่ิคว�มมั�นำคงที่�งเศรัษัฐกิจและปัรัะเที่ศ”  o
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ก�รัโจมต่ที่�งไซิเบัอิร์ัในำรัะบับัส�ธ�รัณสขุขอิงส�ธ�รัณรััฐ
ไอิร์ัแลนำด์เมื�อิเดือินำพฤษัภ�คม พ.ศ. 2564 แสดงให�เหน็ำอิยุ�่ง
ชุดัเจนำว�่ขอิบัเขตขอิงก�รัรัักษั�คว�มมั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัและ
ส�ธ�รัณสขุที่บััซิ�อินำกนัำอิยุ�่งไรั แฮกเกอิร์ัใชุ�กรัะบัวนำก�รัเข��รัหสั
เพื�อิปิัดก�รัใชุ�ง�นำรัะบับัส�ธ�รัณสขุ ซิ้�งสง่ผู้ลให�บัริัก�รัต�่ง ๆ 
หยุดุชุะงกัลง อ่ิกที่ั �งที่ำ�ให�หล�ยุชุ่วิตตกอิยุ้ใ่นำคว�มเส่�ยุงเมื�อิต�อิง
เลื�อินำก�รัผู้�่ตดัและบัริัก�รัท่ี่�จำ�เป็ันำอืิ�นำ ๆ อิอิกไปั

รััฐบั�ลไอิร์ัแลนำด์ต�อิงชุั�งนำำ ��หนำกัข�อิแลกเปัล่�ยุนำรัะหว�่งก�รั
จ�่ยุค�่ไถ่ให�กบัักลุม่แฮกเกอิร์ักบััคว�มเส่�ยุงตอ่ิก�รัถก้เปิัดเผู้ยุ
ข�อิมล้ด��นำสขุภ�พท่ี่�ได� รัับัก�รัคุ�มครัอิง  คำ�สั�งห��มที่�งกฎหม�ยุ
ท่ี่�ตอ่ิต��นำก�รัใชุ�ข�อิมล้ รัวมถง้แถลงก�รัณ์ตอ่ิต��นำก�รัเร่ัยุกค�่
ไถ่อิยุ�่งเป็ันำที่�งก�รั ตลอิดจนำคว�มรัังเก่ยุจและโกรัธแค�นำขอิง
ส�ธ�รัณชุนำในำวงกว��ง เป็ันำเครืั�อิงมือิท่ี่�ม่ปัรัะสทิี่ธิภ�พในำก�รัตอ่ิ
ต��นำกลุม่แฮกเกอิร์ั อ่ิกที่ั �งหลก่เล่�ยุงก�รัสญ้เส่ยุข�อิมล้สว่นำบัคุคลท่ี่�
นำ�่วิตกหรืัอิก�รัปันำเปัขอิงข�อิมล้เวชุรัะเบ่ัยุนำ

ปัรัะสบัก�รัณ์ดงักล�่วขอิงชุ�วไอิร์ัแลนำด์เผู้ยุให�เหน็ำบัที่เร่ัยุนำ
ท่ี่�สำ�คญัรัะดบััโลกอินัำได�แก่ ปัรัะก�รัแรัก รัะบับัส�ธ�รัณสขุต�อิง
ได� รัับัก�รัคุ�มครัอิงโดยุก�รัยุกรัะดบััก�รัรัักษั�คว�มมั�นำคงที่�ง
ไซิเบัอิร์ัให�ที่ดัเท่ี่ยุมกบััรัะบับัธนำ�ค�รัและกลไกสงัคมท่ี่�สำ�คญั
อืิ�นำ ๆ ปัรัะก�รัท่ี่�สอิง ควรัตรัะหนำกัถง้คว�มเส่�ยุงขอิงรัะบับั
ส�ธ�รัณสขุจ�กก�รัพ้�งพ�รัะบับัดิจิที่ลัม�กข้ �นำเมื�อิเท่ี่ยุบักบััรัะบับั
เอิกส�รั และปัรัะก�รัท่ี่�ส�ม ปัรัะเดน็ำคำ�ถ�มม�กม�ยุเรืั�อิงรัะดบัั
ก�รัรัักษั�คว�มเป็ันำสว่นำตวัขอิงข�อิมล้ด��นำสขุภ�พยุงัคงไมไ่ด�
รัับัคำ�ตอิบั

ขณะท่ี่�คว�มมั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัและก�รับัดิเบืัอินำข�อิมล้เป็ันำ
ปััญห�ท่ี่�แตกต�่งกนัำในำแงข่อิงส�เหตแุละก�รัแก�ไขปััญห� แตก่ฎ
รัะเบ่ัยุบัที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตเป็ันำแนำวคดิท่ี่�ครัอิบัคลมุที่ั �งสอิงปัรัะเดน็ำ 
ในำที่ำ�นำอิงเด่ยุวกนัำ ก�รัคุ�มครัอิงข�อิมล้สว่นำบัคุคลท่ี่�ส�ม�รัถรัะบัุ
ตวัตนำได�และข�อิมล้ด��นำสขุภ�พท่ี่�ได�รัับัก�รัคุ�มครัอิงเป็ันำที่ั �งปััญห�
เสมือินำจริังและเป็ันำร้ัปัธรัรัม ในำท่ี่�น่ำ � เรั�พยุ�ยุ�มท่ี่�จะรัวบัรัวม
แนำวคดิท่ี่�แตกต�่งกนัำเหล�่น่ำ �เข��ด�วยุกนัำในำกรัอิบัก�รัที่ำ�ง�นำท่ี่�ผู้ส�นำ
รัวมส�ธ�รัณสขุ คว�มมั�นำคงด��นำสขุภ�พ และสิ�งท่ี่�อิ�จเร่ัยุกได�ว�่
เป็ันำสขุภ�พที่�งไซิเบัอิร์ัไว�ด�วยุกนัำ

สภาพแวดล้้อมทางไซเบอร์์ร์่วมสมัย
คว�มไมม่ั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัในำปััจจบุันัำและอิินำเที่อิร์ัเน็ำตท่ี่�ไรั� ก�รั
ควบัคมุได� รัับัก�รัรัะบัวุ�่เป็ันำยุคุมืดขอิงอิินำเที่อิร์ัเน็ำตสมยัุใหม ่ซิ้�ง
เป็ันำขอิบัเขตท่ี่�กฎรัะเบ่ัยุบั ข�อิบังัคบัั และกฎหม�ยุที่ั�วไปัแที่บัจะ
ไมส่�ม�รัถบังัคบััใชุ�ได�จริัง คว�มสดุโตง่ขอิงเสร่ัภ�พที่�งไซิเบัอิร์ั
มอิงเหน็ำได�รัอิบัตวัเรั� ตั �งแตก่�รัที่�รุัณที่�งว�จ�และก�รัเหยุ่ยุด

เชืุ �อิชุ�ติ ไปัจนำถง้ก�รัแสดงจดุยืุนำสดุโตง่ในำปัรัะเดน็ำที่�งก�รั
เมือิงและสงัคม ตลอิดจนำคว�มสะดวกในำก�รัเข��ถง้ยุ� สื�อิ
ล�มกอินำ�จ�รั และเนืำ �อิห�ท่ี่�รุันำแรังโดยุสม�ชิุกคนำใดคนำหนำ้�งหรืัอิ
ที่ั �งหมดขอิงสงัคมท่ี่�ม่ก�รัเชืุ�อิมตอ่ิเวบ็ัไซิต์ โดยุไมค่ำ�นำง้ถง้อิ�ยุุ
หรืัอิรัะดบััก�รัศก้ษั�

ด�วยุเหตดุงักล�่ว ภยัุคกุค�มร้ัปัแบับัน่ำ �ตอ่ิสงัคมและ
ส�ธ�รัณสขุจง้ก่อิให�เกิดคว�มที่��ที่�ยุด��นำคว�มมั�นำคงรัะดบััชุ�ติ
และรัะดบัันำ�นำ�ชุ�ติต�่ง ๆ ม�กม�ยุ อิยุ�่งไรัก็ต�ม ในำปััจจบุันัำ 
ดเ้หมือินำว�่แที่บัจะเป็ันำไปัไมไ่ด�เลยุท่ี่�เสร่ัภ�พในำก�รัแสดงอิอิก 
ก�รัค�� และก�รัเคลื�อินำไหวเสมือินำจริังข��มชุ�ตท่ิี่�นำำ�เสนำอิในำ
อิินำเที่อิร์ัเน็ำตจะถก้ควบัคมุโดยุรััฐบั�ลหรืัอิหนำว่ยุง�นำเฝึ� �รัะวงั
ต�่ง ๆ ในำกรัณ่ท่ี่�ไมม่่หนำว่ยุง�นำควบัคมุรัะดบััชุ�ตหิรืัอิรัะดบััส�กล 
สถ�นำก�รัณ์ดงักล�่วดเ้หมือินำว�่จะดำ�เนิำนำตอ่ิไปั แม�แตป่ัรัะเที่ศ
ท่ี่�บังัคบััใชุ�นำโยุบั�ยุอิินำเที่อิร์ัเน็ำตแหง่ชุ�ตท่ิี่�เข�มงวดกว�่ยุงัถก้เปิัด
เผู้ยุคว�มลบััในำรัะดบัันำ�นำ�ชุ�ติอิยุ�่งหล่กเล่�ยุงไมไ่ด� และยุงัติด
อิยุ้ใ่นำวงัวนำเรืั�อิงลกัษัณะจำ�เพ�ะขอิงพื �นำท่ี่�ไซิเบัอิร์ัที่ั �งท่ี่�เป็ันำส�กล
และไมส่อิดคล�อิงกนัำ

ที่ว�่ปัรัะเที่ศต�่ง ๆ จำ�เป็ันำต�อิงถ่วงดลุรัะหว�่งเสร่ัภ�พที่�ง
ไซิเบัอิร์ักบััภยัุคกุค�มด��นำสขุภ�พและคว�มมั�นำคง เสร่ัภ�พ
ที่�งไซิเบัอิร์ัท่ี่�สดุโตง่อิ�จก่อิให�เกิดข�อิมล้ท่ี่�ผิู้ดพล�ด ตลอิดจนำ
ก�รัขยุ�ยุตวัขอิงอิงค์กรัหวัรุันำแรังสดุโตง่และอิงค์กรัก่อิก�รัรั� �ยุ 
อิยุ�่งไรัก็ต�ม ก�รัเซิน็ำเซิอิร์ัและก�รัควบัคมุที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตที่ำ�ให�
เกิดภยัุคกุค�มด��นำคว�มมั�นำคงและสขุภ�พข้ �นำไมน่ำ�อิยุ เนืำ�อิงจ�ก
ก�รัดำ�เนิำนำก�รัดงักล�่วส�ม�รัถขยุ�ยุอิำ�นำ�จและก�รัควบัคมุ
รัะบัอิบัก�รัปักครัอิงแบับัเผู้ดจ็ก�รัได�

ปัรัะเดน็ำต�่ง ๆ ข��งต�นำจดัได�ว�่เป็ันำภยัุคกุค�มด��นำ
ส�ธ�รัณสขุรัะดบััโลก เชุน่ำเด่ยุวกบััภยัุคกุค�มด��นำคว�มมั�นำคง 
ซิ้�งแที่บัที่กุวิกฤตมกัจะม�พรั�อิมกบััผู้ลกรัะที่บัด��นำสขุภ�พเสมอิ 
ดงันำั �นำ ก�รัส�ธ�รัณสขุจง้อิ�จม่โอิก�สร่ัวมกนัำตอิบัโต�ลทัี่ธิหวั
รุันำแรังสดุโตง่ในำโลกไซิเบัอิร์ั ซิ้�งเป็ันำสว่นำหนำ้�งขอิงก�รัตอิบัสนำอิง
รัะดบััชุ�ตแิละรัะดบัันำ�นำ�ชุ�ตใินำวงกว��งตอ่ิปัรัะเดน็ำดงักล�่ว

ศููนย์กล้างเพ่อสุขภาพทางไซเบอร์์ท่ไม่เหมือนใคร์
รัะบับัส�ธ�รัณสขุม่คว�มเส่�ยุงเป็ันำพิเศษัตอ่ิก�รัถก้เจ�ะรัะบับั 
โดยุสว่นำหนำ้�งเป็ันำผู้ลม�จ�กคว�มอิอ่ินำไหวขอิงข�อิมล้และค�่ไถ่ท่ี่�
ม่มล้ค�่สง้ ในำ พ.ศ. 2563 อิงค์กรัวิจยัุ เบัคเกอิร์ั เฮลธ์ เปิัดเผู้ยุว�่
รั� อิยุละ 82 ขอิงโรังพยุ�บั�ลในำสหรััฐอิเมริัก�ท่ี่�ตอิบัแบับัสำ�รัวจ
ปัรัะสบักบััเหตกุ�รัณ์ด��นำคว�มมั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัในำชุว่งป่ัท่ี่�ผู้�่นำ
ม� แม�ว�่เหตกุ�รัณ์ที่�งไซิเบัอิร์ัท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััก�รัดแ้ลสขุภ�พจะ
ม่สดัสว่นำเพ่ยุงรั� อิยุละ 1.5 ขอิงก�รัละเมิดข�อิมล้ก็ต�ม อิยุ�่งไรั
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การต่่อต่้านภััยคุุกคุามด้้านคุวามม่นคุงทางไซเบอร์ 
ท่เก่ยวข้องกับสุขภาพ

สิ่่งที่่โลกเสิ่มืือนจริิงสิ่ามืาริถเริียนร้ิ�ได้�จากสิ่าธาริณสิุ่ข
ด่รื่. เซบาสเตย่น เควาน่และ ด่รื่. ด่อ่อน แคนยอน/ ศน้ำย์ุเอิเชุ่ยุแปัซิฟิิิก แดเน่ำยุล เค. อิิโนำะอิเุอิะ เพื�อิก�รัศก้ษั�ด��นำคว�มมั�นำคง
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ก็ต�ม ค�่ใชุ�จ�่ยุเฉล่�ยุตอ่ิข�อิมล้ด��นำก�รัดแ้ลสขุภ�พท่ี่�ถก้ละเมิดอิยุ้่
ท่ี่� 408 ดอิลล�ร์ัสหรััฐ (ปัรัะม�ณ 13,700 บั�ที่) ซิ้�งสง้กว�่ค�่ใชุ�จ�่ยุในำ
อิตุส�หกรัรัมอืิ�นำ ๆ สอิงถง้ห��เที่�่

ยิุ�งไปักว�่นำั �นำ “รั�ยุง�นำก�รัสอิบัสวนำก�รัละเมิดข�อิมล้ พ.ศ. 2564” 
ขอิงเวอิไรัซิอินำ แสดงให�เหน็ำว�่รั� อิยุละ 2.2 (655) ขอิงเหตกุ�รัณ์ท่ี่�
รั�ยุง�นำที่ั �งหมด และรั�อิยุละ 9 (472) ขอิงรั�ยุง�นำก�รัละเมิดข�อิมล้
ที่ั �งหมดที่ั�วโลกเกิดข้ �นำในำอิตุส�หกรัรัมก�รัดแ้ลสขุภ�พ นำอิกจ�กน่ำ � ท่ี่�ม�
ขอิงคนำรั� �ยุผู้้�อิยุ้เ่บืั �อิงหลงัก�รัโจมต่เหล�่น่ำ �แตกต�่งจ�กในำ พ.ศ. 2562 ท่ี่�
คนำรั� �ยุสว่นำใหญ่เป็ันำผู้้�กรัะที่ำ�ก�รัภ�ยุในำ โดยุในำปััจจบุันัำเป็ันำก�รัโจมต่
ภ�ยุนำอิกถง้รั� อิยุละ 61 แรังจง้ใจท่ี่�อิยุ้เ่บืั �อิงหลงัก�รัโจมต่เหล�่น่ำ �ได� รัับั
ก�รัอิธิบั�ยุโดยุผู้้� ก่อิเหตวุ�่เป็ันำเรืั�อิงก�รัเงินำรั� อิยุละ 93 คว�มสนำกุสนำ�นำ
รั�อิยุละ 3 ก�รัโจรักรัรัมรั�อิยุละ 2 คว�มแค�นำรั� อิยุละ 1 และคว�มพง้พอิใจ
รั�อิยุละ 1 นำอิกจ�กน่ำ � คว�มซิบััซิ�อินำในำก�รัโจมต่ที่�งไซิเบัอิร์ัในำรัะบับั
ส�ธ�รัณสขุยุงัเพิ�มม�กข้ �นำ โดยุแฮกเกอิร์ัส�ม�รัถแก�ไขเวชุรัะเบ่ัยุนำและ
แม�แตก่�รัสแกนำภ�พ นำอิกเหนืำอิไปัจ�กก�รัขโมยุข�อิมล้เหล�่นำั �นำ

ส�เหตหุลกัขอิงก�รัสญ้เส่ยุข�อิมล้ท่ี่�เป็ันำคว�มลบััในำสภ�พแวดล�อิม
ที่�งไซิเบัอิร์ัม่ 3 ส�เหต ุได�แก่ ก�รัโจมต่ท่ี่�เป็ันำอินัำตรั�ยุและอิ�ชุญ�กรัรัม
คดิเป็ันำรั� อิยุละ 48 ขอิงก�รัละเมิดข�อิมล้ที่ั �งหมด ต�มม�ด�วยุคว�ม
ผิู้ดพล�ดขอิงมนำษุัย์ุรั� อิยุละ 27 และข�อิผิู้ดพล�ดขอิงรัะบับัรั�อิยุละ 25 
เหตกุ�รัณ์ที่�งไซิเบัอิร์ัในำอิงค์กรัด��นำก�รัดแ้ลสขุภ�พยุงัสง่ผู้ลกรัะที่บัท่ี่�
ชุดัเจนำม�กข้ �นำตอ่ิลก้ค��และผู้้� ป่ัวยุ ซิ้�งม่แนำวโนำ�มท่ี่�จะยืุ�นำฟิ� อิงดำ�เนิำนำคด่
แบับักลุม่และนำำ�ธรุักิจขอิงพวกเข�ไปัท่ี่�อืิ�นำม�กกว�่ในำบัริับัที่อืิ�นำ ๆ  

ในำก�รัตอิบัโต� สถ�บันัำดแ้ลสขุภ�พอิ�จต�อิงเส่ยุค�่ใชุ�จ�่ยุเป็ันำ
จำ�นำวนำม�ก เนืำ�อิงจ�กต�อิงเผู้ชิุญกบััข�อิกำ�หนำดในำก�รัอิปััเดตซิอิฟิต์แวร์ั
หรืัอิเปัล่�ยุนำเครืัอิข�่ยุที่ั �งหมด ก�รัโจมต่บั�งปัรัะก�รัท่ี่�ควรัที่รั�บัในำบัริับัที่
น่ำ � เชุน่ำ มลัแวร์ัวอินำนำ�ครั�ยุ ในำ พ.ศ. 2560 ท่ี่�สนำบััสนำนุำโดยุเก�หล่เหนืำอิ 
ซิ้�งกำ�หนำดเปั� �หม�ยุไปัยุงัอิปุักรัณ์ที่�งก�รัแพที่ย์ุและบัริัก�รัด��นำสขุภ�พ 

แรังจง้ใจท่ี่�เฉพ�ะเจ�ะจงม�กข้ �นำอิ�จผู้ลกัดนัำก�รัโจมต่ที่�งไซิเบัอิร์ั
ในำอินำ�คต ก�รัลอิบัสงัห�รัที่�งไซิเบัอิร์ัม่คว�มเป็ันำไปัได�ในำที่�งที่ฤษัฎ่ 
เนืำ�อิงจ�กแฮกเกอิร์ัส�ม�รัถหยุดุก�รัไหลเว่ยุนำอิ�ก�ศไปัยุงัผู้้� ป่ัวยุหรืัอิหอิ
ผู้้� ป่ัวยุ ขดัขว�งไมใ่ห�ผู้้� ป่ัวยุได� รัับัก�รัเคลื�อินำยุ��ยุไปัยุงัห�อิงผู้�่ตดัดว่นำโดยุ

ก�รัปิัดใชุ�ง�นำลฟิิต์ แก�ไขภ�พสแกนำผู้้� ป่ัวยุเพื�อิเริั�มต�นำก�รัผู้�่ตดัฉกุเฉินำ 
หรืัอิเปัล่�ยุนำก�รัที่ำ�ง�นำขอิงอิปุักรัณ์ที่�งก�รัแพที่ย์ุสำ�หรัับัชุว่ยุชุ่วิต  แรัง
จง้ใจท่ี่�อิยุ้เ่บืั �อิงหลงัก�รัก่อิก�รัรั� �ยุหรืัอิก�รัโจมต่ท่ี่�ได� รัับัก�รัสนำบััสนำนุำ
จ�กรััฐ อิ�จจะรัวมถง้ก�รัปัั�นำตล�ดหุ�นำโดยุมุง่เปั� �ไปัท่ี่�อิงค์กรัดแ้ล
สขุภ�พขนำ�ดใหญ่และก�รัโจรักรัรัมที่รััพย์ุสนิำที่�งปััญญ�

ล้ักษณะคล้้ายคล้ึงของสาธาร์ณสุข แล้ะสุขภาพทางไซเบอร์์
ในำชุว่งก�รัรัะบั�ดขอิงโควิด-19 พ.ศ. 2563 ก�รัโจมต่ที่�งไซิเบัอิร์ัตอ่ิ
อิงค์กรัท่ี่�เก่�ยุวข�อิงกบััก�รัดแ้ลสขุภ�พเพิ�มข้ �นำเป็ันำสอิงเที่�่ โดยุรั�อิยุละ 
28 เก่�ยุวข�อิงกบััมลัแวร์ั ก�รัโจมต่แบับัฟิิชุชิุงถือิเป็ันำภยัุคกุค�มท่ี่�ม่คว�ม
เส่�ยุงสง้โดยุม่กลวิธ่คือิ ก�รัแสวงห�ปัรัะโยุชุน์ำจ�กบัคุคลท่ี่�ค�นำห�ข�อิมล้
เก่�ยุวกบััก�รัตดิต�มโรัค ก�รัตรัวจห�เชืุ �อิและก�รัรัักษั� ก�รัแอิบัอิ��ง
เป็ันำหนำว่ยุง�นำที่�งก�รัแพที่ย์ุท่ี่�ขอิข�อิมล้ อิ�ทิี่ อิงค์ก�รัอินำ�มยัุโลกและ
ศน้ำย์ุควบัคมุและปั� อิงกนัำโรัคขอิงสหรััฐฯ ตลอิดจนำก�รัเสนำอิคว�มชุว่ยุ
เหลือิที่�งก�รัเงินำหรืัอิม�ตรัก�รักรัะตุ�นำเศรัษัฐกิจขอิงรััฐบั�ลเพื�อิแลก
เปัล่�ยุนำกบััข�อิมล้สว่นำบัคุคล ต�มรั�ยุง�นำว�่ด�วยุภยัุคกุค�มที่ั�วโลกขอิง
ครั�วด์สไตรัค์ พ.ศ. 2564

ต�มท่ี่�รัะบัไุว�ข��งต�นำ กฎรัะเบ่ัยุบัที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตแตกต�่งจ�กคว�ม
มั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัและส�ม�รัถม่สว่นำในำก�รัให�ข�อิมล้ท่ี่�ผิู้ดพล�ดในำ
ด��นำส�ธ�รัณสขุได�อิยุ�่งอิิสรัะและชุดัเจนำ แตค่ว�มพยุ�ยุ�มควบัคมุ
อิินำเที่อิร์ัเน็ำตสว่นำใหญ่มกัล�มเหลว อิินำเที่อิร์ัเน็ำตจง้ถก้นำำ�ม�ใชุ�เพื�อิแพร่ั
กรัะจ�ยุข�อิมล้ท่ี่�ผิู้ดพล�ดและบัดิเบืัอินำในำด��นำส�ธ�รัณสขุ ซิ้�งจะเห็นำ
ได�จ�กที่ฤษัฎ่สมคบัคดิเรืั�อิงวคัซ่ินำและวิที่ยุ�ศ�สตร์ัเท่ี่ยุมท่ี่�เก่�ยุวข�อิง  
แม�ว�่จะม่ก�รับังัคบััใชุ�หรืัอิส�ม�รัถคดิค�นำวิธ่ก�รัควบัคมุกิจกรัรัมท่ี่�เป็ันำ
อินัำตรั�ยุดงักล�่วได� แตก่ฎรัะเบ่ัยุบัที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตก็ไมเ่พ่ยุงพอิตอ่ิก�รั
แก�ไขปััญห�ดงักล�่ว

ในำแวดวงส�ธ�รัณสขุและโลกไซิเบัอิร์ั รัะบับัก�รัตั �งชืุ�อิสว่นำใหญ่
เหมือินำกนัำ ได�แก่ ไวรััส ก�รัสแกนำ ข�อิบักพร่ัอิง และข�อิกำ�หนำดด��นำคว�ม
มั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัอืิ�นำ ๆ ที่ั �งหมดได� รัับัก�รัจดัสรัรัจ�กเวท่ี่ก�รัแพที่ย์ุ ในำ
ที่ำ�นำอิงเด่ยุวกนัำ ภยัุคกุค�มที่�งไซิเบัอิร์ัม่คว�มคล��ยุคลง้กนัำม�กกบััภยัุ
คกุค�มจ�กโรัคตดิเชืุ �อิ ซิ้�งมกัจะเป็ันำไปัต�มวฏัิจกัรัขอิงก�รัเร่ังคว�มเร็ัว
และก�รัลดขนำ�ดต�มวฏัิจกัรัเด่ยุวกนัำ ดงัท่ี่�เหน็ำในำโรัครัะบั�ด นำอิกจ�ก
น่ำ �ลกัษัณะจำ�เพ�ะท่ี่�เป็ันำส�กลขอิงก�รัพิจ�รัณ�ที่�งไซิเบัอิร์ัและด��นำ
ส�ธ�รัณสขุที่ั�วโลกม่คว�มชุดัเจนำแล�ว ดงันำั �นำจง้อิ�จม่เรืั�อิงท่ี่�ต�อิงเร่ัยุนำร้ั�
อ่ิกม�กม�ยุจ�กก�รัตอิบัโต�ขอิงส�ธ�รัณสขุตอ่ิโรัคตดิเชืุ �อิและไวรััส เพื�อิ
ชุว่ยุสรั� �งแนำวคดิก�รัตอิบัโต�ตอ่ิภยัุคกุค�มที่�งไซิเบัอิร์ั

การ์แก้ปััญหาจากภายในของสาธาร์ณสุข?
ก�รัรัณรังค์ด��นำส�ธ�รัณสขุเคยุปัรัะสบัคว�มสำ�เร็ัจม�ก่อินำในำอิด่ต ไม่
ว�่จะเป็ันำข�อิคว�มเรืั�อิงก�รัปั� อิงกนัำเอิชุไอิว่/เอิดส์ สขุศก้ษั�เรืั�อิงโรัค
ตดิตอ่ิที่�งเพศสมัพนัำธ์ ม�ล�เร่ัยุหรืัอิวณัโรัค หรืัอิก�รัปัรัะก�ศข�อิตกลง
ก�รัดแ้ลสขุภ�พขั �นำปัฐมภมิ้ เชุน่ำ อิลัม� อิ�ต� สขุภ�พที่ั�วโลกได� รัับัก�รั
พฒันำ�ข้ �นำอิยุ�่งเห็นำได�ชุดัจ�กคว�มพยุ�ยุ�มขอิงอิงค์กรัต�่ง ๆ เชุน่ำ 
อิงค์ก�รัอินำ�มยัุโลก ธนำ�ค�รัโลก โครังก�รัโรัคเอิดส์แหง่สหปัรัะชุ�ชุ�ต ิ
กอิงที่นุำโลกเพื�อิตอ่ิส้�กบััโรัคเอิดส์ วณัโรัค และม�ล�เร่ัยุ ตลอิดจนำ
โครังก�รัริัเริั�มรัะดบััที่วิภ�ค่ เชุน่ำ แผู้นำฉกุเฉินำขอิงปัรัะธ�นำ�ธิบัด่สหรััฐฯ 
สำ�หรัับัก�รับัรัรัเที่�โรัคเอิดส์

ก�รับัร้ัณ�ก�รัข�อิคว�มสรั� �งคว�มตรัะหนำกัในำโลกไซิเบัอิร์ัเข��กบัั

บรรดาเจ้้าหน้้าที่่�ช่ื่�น้ชื่มน้ายมาร์คัสั ฮััที่ชิื่น้ส์ ผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญด้าน้เที่คัโน้โลยส่ารสน้เที่ศชื่าว

อังักฤษ ใน้การชื่ะลอัการโจ้มตีท่ี่างไซเบอัร์ที่ั�วโลกขอัง มลัแวร์วอัน้น้าคัราย ใน้ พ.ศ. 

2560 ที่่�ยดึไฟล์คัอัมพวิเตีอัร์ รวมถึงึศ้น้ย์บริการสุขภาพแห่งชื่าตีขิอังอังักฤษ เป็็น้ตีวั

ป็ระกนั้  ดิแิอสโซซเิอทเต็ด็ิ เพรส
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ก�รัรัณรังค์ด��นำส�ธ�รัณสขุ และก�รัดำ�เนิำนำก�รัในำที่�งกลบัักนัำ อิ�จ
เป็ันำวิธ่ท่ี่�ได�ผู้ลในำก�รัให�คว�มร้ั� แก่ส�ธ�รัณชุนำเรืั�อิงคว�มอินัำตรั�ยุและ
ก�รับัดิเบืัอินำข�อิมล้ท่ี่�ม่อิยุ้ใ่นำพื �นำท่ี่�ไซิเบัอิร์ั ข�อิเสนำอิแนำะเชิุงนำโยุบั�ยุท่ี่�
เก่�ยุวข�อิงอิ�จปัรัะกอิบัด�วยุ

• ก�รัรัณรังค์ด��นำสขุภ�พเรืั�อิงเอิชุไอิว่/เอิดส์และโรัคติดเชืุ �อิอืิ�นำ ๆ 
ส�ม�รัถขยุ�ยุขอิบัเขตไปัถง้คำ�เตือินำเก่�ยุวกบััก�รับัดิเบืัอินำข�อิมล้
ที่�งอิอินำไลน์ำด��นำก�รัรัักษั�และก�รัปั� อิงกนัำ แนำวที่�งแบับัอิ�อิมดงั
กล�่วอิ�จสง่ผู้ลให�เกิดคว�มตรัะหนำกัร้ั� เรืั�อิงสขุภ�พและโลกไซิเบัอิร์ั
ท่ี่�ด่ข้ �นำในำปัรัะเที่ศกำ�ลงัพฒันำ�หล�ยุปัรัะเที่ศ โดยุปัรัะชุ�ชุนำจะได�
รัับัก�รัสนำบััสนำนุำด��นำสขุภ�พ เชุน่ำเด่ยุวกบััในำปัรัะเที่ศอืิ�นำ ๆ เพื�อิไม่
ให�หลงเชืุ�อิที่กุสิ�งท่ี่�อิ�่นำที่�งอิอินำไลน์ำ

• อิงค์ก�รัอินำ�มยัุโลกและอิงค์ก�รัสหปัรัะชุ�ชุ�ติอิ�จกำ�หนำด
ขอิบัเขตก�รัม่สว่นำร่ัวมโดยุตรังม�กข้ �นำ เพื�อิตอ่ิส้�กบััข�อิมล้ท่ี่�ผิู้ด
พล�ดโดยุที่ั�วไปัในำพื �นำท่ี่�ไซิเบัอิร์ั ซิ้�งอิ�จรัวมถง้นำโยุบั�ยุและก�รั
รัณรังค์ข�อิคว�มแจ�งเตือินำที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำตว�่เป็ันำ “ข�อิเที่จ็จริัง” 
และ “ข�่วปัลอิม” ในำขอิบัเขตต�่ง ๆ เชุน่ำ ลทัี่ธิหวัรุันำแรังสดุโตง่และ
ก�รัก่อิก�รัรั� �ยุ ตลอิดจนำสขุภ�พจิตหรืัอิสขุภ�พก�ยุขอิงปัรัะชุ�ชุนำ

• คว�มสำ�คญัขอิงคว�มเป็ันำสว่นำตวับันำอิินำเที่อิร์ัเน็ำตควรัได�รัับัก�รั
ตรัวจสอิบั เมื�อิม่คว�มสมดลุกบััก�รัที่ำ�ง�นำขอิงรัะบับัส�ธ�รัณสขุ 
ก�รัเร่ัยุกค�่ไถ่ และภยัุคกุค�มจ�กก�รัเจ�ะรัะบับั อินัำท่ี่�จริังแล�ว ในำ
แตล่ะวนัำเรั�ที่กุคนำใชุ�ข�อิมล้คว�มเป็ันำสว่นำตวั เพื�อิแลกกบััก�รัได�รัับั
ปัรัะโยุชุน์ำม�กม�ยุอิยุ�่งที่นัำท่ี่จ�กก�รัใชุ�อิินำเที่อิร์ัเน็ำต จง้อิ�จกล�่ว
ได�ว�่คว�มเป็ันำสว่นำตวัขอิงข�อิมล้สว่นำบัคุคลไมส่�ม�รัถเก็บัไว�โดยุไม่
แพร่ังพรั�ยุได�อ่ิกตอ่ิไปั  ในำที่ำ�นำอิงเด่ยุวกนัำ ก�รัลดรัะดบััคว�มสำ�คญั
ด��นำคว�มเป็ันำสว่นำตวัขอิงข�อิมล้จะสรั��งปัรัะโยุชุน์ำอิยุ�่งม�กตอ่ิก�รั
ปั� อิงกนัำและยุบััยุั �งโรัครัะบั�ดในำอินำ�คต โดยุอิ�ศยัุคว�มสะดวกในำ
ก�รัแบัง่ปัันำข�อิมล้และก�รัตดิต�มเส�นำที่�งขอิงโรัคต�มเวล�จริัง

• แอิปั อิงค์กรั และบัริัษััที่หล�ยุแหง่ท่ี่�อินำญุ�ตให�ม่ก�รัเจ�ะรัะบับั
ท่ี่�ไมส่�ม�รัถติดต�มได�ตั �งอิยุ้ใ่นำสหรััฐฯ และยุโุรัปั ตวัอิยุ�่งบั�ง
สว่นำ เชุน่ำ โครังก�รั ธอิร์ั อินัำเน่ำยุนำ ชุว่ยุให�แฮกเกอิร์ัส�ม�รัถที่ำ�ง�นำ

ได�อิยุ�่งอิิสรัะและไมเ่ปิัดเผู้ยุตวัตนำในำรัะหว�่งก�รัพยุ�ยุ�มเร่ัยุก
ค�่ไถ่ แม�ว�่แอิปัพลเิคชุนัำเหล�่น่ำ �จะได� รัับัก�รัว�งกรัอิบัเพื�อิเอืิ �อิ
ตอ่ิก�รัสื�อิส�รัท่ี่�อิิสรัะและไมร่ัะบัตุวัตนำขอิงนำกัข�่วท่ี่�ไมป่ัรัะสงค์
อิอิกนำ�มและจ�กส�เหตทุ่ี่�สำ�คญัอืิ�นำ ๆ ผู้�่นำที่�งอิินำเที่อิร์ัเน็ำต แต่
แอิปัพลเิคชุนัำเหล�่น่ำ �ก็อิำ�นำวยุคว�มสะดวกให�กิจกรัรัมขอิงเวบ็ัไซิต์
ใต�ดินำม�กม�ยุด�วยุ เชุน่ำ ก�รัเร่ัยุกค�่ไถ่ ก�รัเจ�ะรัะบับั และก�รัค��
มนำษุัย์ุและอิ�วธุ อิ�จจำ�เป็ันำต�อิงที่บัที่วนำนำโยุบั�ยุท่ี่�อินำญุ�ตให�ม่
ก�รักรัะที่ำ�คว�มผิู้ดที่�งอิ�ญ�ดงักล�่ว

• ก�รัแก�ปััญห�ด��นำคว�มมั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัด�วยุเที่คโนำโลยุ่เป็ันำสิ�ง
จำ�เป็ันำอิยุ�่งยิุ�งในำขณะน่ำ � ซิ้�งรัวมถง้ก�รัปักปั� อิงข�อิมล้สว่นำบัคุคล
และข�อิมล้ด��นำสขุภ�พท่ี่�ละเอ่ิยุดอิอ่ินำที่�งด��นำก�รับัริัห�รัจดัก�รั 
ที่�งก�ยุภ�พ และที่�งเที่คนิำค รัวมถง้กฎรัะเบ่ัยุบัด��นำอิินำเที่อิร์ัเน็ำต
รัะดบััปัรัะเที่ศและรัะดบััส�กลท่ี่�เข�มงวดยิุ�งข้ �นำ เพื�อิจดัก�รักบััข�อิมล้
ท่ี่�ผิู้ดพล�ดบันำอิินำเที่อิร์ัเน็ำต

• ก�รัจดัลำ�ดบััคว�มสำ�คญัขอิงคว�มเป็ันำผู้้�นำำ�ด��นำคว�มมั�นำคงที่�ง
ไซิเบัอิร์ัเป็ันำปััญห�ด��นำเที่คโนำโลยุ่ส�รัสนำเที่ศด��นำก�รัดแ้ลสขุภ�พ
ท่ี่�จำ�เป็ันำต�อิงเปัล่�ยุนำแปัลง สิ�งน่ำ �ได�กล�ยุเป็ันำภยัุคกุค�มอิยุ�่งฉบัั
พลนัำด��นำก�รัดแ้ลผู้้� ป่ัวยุ ซิ้�งต�อิงใชุ�แนำวที่�งก�รัจดัก�รัคว�มเส่�ยุง
ขอิงอิงค์กรั

ก�รัควบัคมุภยัุคกุค�มที่�งไซิเบัอิร์ัท่ี่�รุันำแรังอิ�จต�อิงใชุ�เวล� แตห่�ก
หล�ยุภ�คสว่นำรัะดมที่รััพยุ�กรัจ�กที่กุอิงค์กรัท่ี่�เก่�ยุวข�อิงเพื�อิร่ัวมกนัำ
ตอิบัโต� ก็จะชุว่ยุให�ยุคุมืดอินัำนำ�่พรัั�นำพร้ังด��นำเสร่ัภ�พที่�งไซิเบัอิร์ัสดุ
โตง่นำั �นำยุตุลิงได� เรั�ได�เร่ัยุนำร้ั� ว�่ภยัุคกุค�มตอ่ิสขุภ�พสว่นำบัคุคลได� รัับั
ก�รัดำ�เนิำนำก�รัอิยุ�่งจริังจงัเมื�อินำำ�เสนำอิโดยุเจ��หนำ��ท่ี่�ส�ธ�รัณสขุรัะดบัั
สง้ขอิงปัรัะเที่ศและรัะดบัันำ�นำ�ชุ�ต ิไมม่่เหตผุู้ลใดท่ี่�ไมค่วรัใชุ�หลกัก�รั
เด่ยุวกนัำน่ำ �กบััภยัุคกุค�มด��นำคว�มมั�นำคงที่�งไซิเบัอิร์ัท่ี่�กำ�ลงัขยุ�ยุตวั
และเชืุ�อิมโยุงกบััสขุภ�พที่ั�วโลก  o

บัที่คว�มน่ำ �ต่พิมพ์ครัั �งแรักในำว�รัส�รัอิอินำไลน์ำขอิงศน้ำย์ุเอิเชุ่ยุแปัซิฟิิิกแดเน่ำยุล เค. อิิโนำะอิเุอิะ เพื�อิก�รั
ศก้ษั�ด��นำคว�มมั�นำคง ฉบับััเดือินำกรักฎ�คม พ.ศ. 2564 โดยุม่ก�รัเร่ัยุบัเร่ัยุงเนืำ �อิห�เพื�อิให�เหม�ะสมกบัั
ก�รันำำ�เสนำอิขอิง ฟิอิรััม

แฮกเกอร์์โจมตีกีร์ะทร์วง

สาธาร์ณสุขไอร์์แลนด์์ในกรุ์งด์บัลนิ 

เม่�อเด์อ่นพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

โด์ยปิิด์เทคโนโลยสีาร์สนเทศส่วน

ใหญ่่และทำาให้หลายชีีวติีตีกอย่่ใน

ความเสี�ยง  รอยเตอร์



นักัวิจิัยัไทยพัฒันัาระบบหุ่่�นัยนัต์์เพ่ัอ
ดึึงปริมิาณวััคซีนีมาใช้ไ้ดึม้ากข้ึ้น

กวิจิยัในัประเที่ศไที่ยไดพ้ัฒันัาเครื�องดึงปริมาณ์วิคัซ่นั

โควิดิ-19 ออกมาใชุอ้ยา่งม่ประสิที่ธิภาพัมากขึี�นัแล่ะเพัิ�ม

ประสิที่ธิภาพัขีองเวิชุภณั์ฑ์์

นักัวิจิยัจากจุฬาล่งกรณ์์มห์าวิทิี่ยาล่ยักล่่าวิวิา่ การใชุแ้ขีนั

กล่ระบับัออโตัแวิคสามารถึดึงวิคัซ่นัแอสตัร้าเซนัเนักา้ออกจาก

ขีวิดได ้12 โดสภายในั 4 นัาท่ี่

ซึ�งเพัิ�มขึี�นัถึึงร้อยล่ะ 20 จากปริมาณ์มาตัรฐานั 10 โดสจาก

การใชุแ้รงคนั นักัวิจิยักล่่าวิ หุ่์นัยนัตัน่์ั�สามารถึใชุง้านัไดก้บััขีวิด

วิคัซ่นัแอสตัร้าเซนัเนักา้เท่ี่านัั�นั

"ส่วินัท่ี่�เพิั�มขึี�นัร้อยล่ะ 20 ห์มายควิามวิา่ ห์ากเราม่วิคัซ่นัแอส  
ตัร้าเซนัเนักา้สำาห์รับั 1 ล่า้นัคนั หุ่์นัยนัตัน่์ั�สามารถึเพัิ�มจำานัวินั

ผูไ้ดรั้บัวิคัซ่นัเป็นั 1.2 ล่า้นัคนั" รศ.ดร. จุฑ์ามาศ รัตันัวิราภรณ์์ 

ห์วัิห์นัา้นักัวิจิยั กล่่าวิ

รศ.ดร. จุฑ์ามาศกล่่าวิวิา่ แมว้ิา่เจา้ห์นัา้ท่ี่�สาธารณ์สุขีบัางคนั

สามารถึดึงยาไดม้ากถึึง 12 โดสต่ัอ 1 ขีวิดโดยใชุห้์ล่อดฉ่ดยาท่ี่�

ออกแบับัมาเพัื�อล่ดวิคัซ่นัเห์ลื่อทิี่�ง แต่ัการที่ำาเชุ่นันัั�นัจำาเป็นัตัอ้ง

ใชุท้ี่กัษะระดบััสูง "ซึ� งอาจที่ำาให์เ้จา้ห์นัา้ท่ี่�สาธารณ์สุขีสูญเส่ย

พัล่งังานัเป็นัจำานัวินัมาก พัวิกเขีาจะตัอ้งที่ำาเชุ่นัน่ั� ทุี่กวินััเป็นัเวิล่า

ห์ล่ายเดือนั" 

จนัถึึงเดือนักนััยายนั พั.ศ. 2564 ประเที่ศไที่ยม่ผูไ้ดรั้บัวิคัซ่นั

ครบัโดสแล่ว้ิประมาณ์ร้อยล่ะ 9 ขีองจำานัวินัประชุากรกวิา่ 66 

ล่า้นัคนั โดยจำานัวินัวิคัซ่นัท่ี่�ม่อยูใ่นัประเที่ศนัั�นัตัำ�ากวิา่ท่ี่�คาด

การณ์์ไวิ้

ท่ี่มวิจิยักล่่าวิวิา่จะสามารถึผลิ่ตัหุ่์นัยนัตัอ์อโตัแวิคไดอ่้ก 20 

เครื�องภายในั 3 - 4 เดือนั แต่ัจำาเป็นัตัอ้งไดรั้บัเงินัทุี่นัแล่ะการ

สนับััสนุันัจากรัฐบัาล่ในัการกระจายเครื�องน่ั�ไปที่ั�วิประเที่ศ

รศ.ดร. จุฑ์ามาศกล่่าวิวิา่ เครื�องตัน้ัแบับัม่ราคา 2.5 ล่า้นับัาที่ 

รวิมถึึงอุปกรณ์์ที่ั�งห์มดท่ี่�เก่�ยวิขีอ้ง เชุ่นั ห์ล่อดฉ่ด นัอกจากน่ั�  นักั

วิจิยัยงัวิางแผนัท่ี่�จะพัฒันัาหุ่์นัยนัตัท่์ี่�คล่า้ยกนััเพัื�อใชุก้บััวิคัซ่นัไฟิ

เซอร์-ไบัโอเอน็ัเที่คแล่ะโมเดอร์นัาอ่กดว้ิย

เครื�องดงักล่่าวิจะชุ่วิยล่ดภาระขีองเจา้ห์นัา้ท่ี่�สาธารณ์สุขี 

รศ.ดร. จุฑ์ามาศ กล่่าวิ "ห์ากเจา้ห์นัา้ท่ี่�สาธารณ์สุขีเห์นืั�อยล่า้มาก

เกินัไป กม่็โอกาสเกิดควิามผดิพัล่าดในัการที่ำางานัไดเ้ชุ่นักนัั ดงั

นัั�นัเราควิรปล่่อยให์หุ่้์นัยนัตัท์ี่ำางานัในัส่วินัน่ั� "  รัอิยุเตอิร์ั

นำ�ยุป่ัเตอิร์ั เบัค็ ผู้้�ปัรัะกอิบัก�รัชุ�วนิำวซ่ิแลนำด์ (ภ�พ) กล�่วว�่ ร็ัอิคเก็ตแลบ็ั 
บัริัษััที่ด��นำอิวก�ศขอิงเข�เป็ันำผู้ลพวงจ�กก�รัแสวงห�สญัญ�ณขอิงชุ่วิต
นำอิกโลกม�ตลอิดชุ่วิต ขณะท่ี่�ธรุักิจเกิดใหมน่่ำ �ปัรัะสบัคว�มสำ�เร็ัจในำก�รัจด
ที่ะเบ่ัยุนำในำตล�ดหลกัที่รััพย์ุแนำสแดก็เมื�อิชุว่งปัล�ยุเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2564

บัริัษััที่ปัลอ่ิยุด�วเท่ี่ยุมแหง่น่ำ � ซิ้�งมกัได� รัับัก�รัเปัร่ัยุบัเท่ี่ยุบักบัั สเปัซิ
เอิก็ซ์ิ ขอิงนำ�ยุอ่ิลอินำ มสัก์ ปัรัะธ�นำกรัรัมก�รับัริัห�รัขอิงบัริัษััที่เที่สล� ได�จด
ที่ะเบ่ัยุนำในำตล�ดหลกัที่รััพย์ุแนำสแดก็ โดยุม่มล้ค�่ต�มรั�ค�ตล�ดปัรัะม�ณ 
4.4 พนัำล��นำดอิลล�ร์ัสหรััฐ (ปัรัะม�ณ 1.5 แสนำล��นำบั�ที่)

ร็ัอิคเก็ตแลบ็ัได�จดัที่ำ�ข�อิตกลงในำเดือินำม่นำ�คม พ.ศ. 2564 เพื�อิเข��
ตล�ดหลกัที่รััพย์ุผู้�่นำก�รัควบัรัวมกิจก�รักบัับัริัษััที่ท่ี่�ได� รัับัก�รัสนำบััสนำนุำจ�ก 
เวกเตอิร์ั แคปัพิที่อิล ซิ้�งเป็ันำบัริัษััที่เอิกชุนำล�่สดุในำรั�ยุชืุ�อิบัริัษััที่ด��นำอิวก�ศท่ี่�
ม่สว่นำร่ัวมกบัับัริัษััที่จดัซืิ �อิท่ี่�ม่วตัถปุัรัะสงค์เฉพ�ะ  

"สว่นำตวัแล�ว คำ�ถ�มยิุ�งใหญ่ท่ี่�สดุท่ี่�อิ�จตอิบัได�ในำชุว่งชุ่วิตขอิงผู้ม และ
ยุงัเป็ันำคำ�ถ�มยิุ�งใหญ่ท่ี่�สดุสำ�หรัับัที่กุคนำบันำโลก คือิเรั�เป็ันำสิ�งม่ชุ่วิตเด่ยุวในำ
จกัรัว�ลหรืัอิไม"่ นำ�ยุเบัค็กล�่ว

นำ�ยุเบัค็ ซิ้�งเติบัโตในำอิินำเวอิร์ัค�ร์ักิลล์ เมือิงท่ี่�อิยุ้ใ่กล�กบััตอินำใต�สดุขอิง
เก�ะใต�นิำวซ่ิแลนำด์ ม่คว�มสนำใจเก่�ยุวกบััอิวก�ศเมื�อิพอ่ิขอิงเข�ชุ่ �ไปัท่ี่�ดวงด�ว
และบัอิกว�่อิ�จม่คนำเฝึ� �ดเ้ข�จ�กท่ี่�นำั�นำ "นำั�นำเป็ันำชุว่งเวล�ท่ี่�นำ�่ตื�นำเต�นำท่ี่�สดุ
ในำชุ่วิตวยัุเดก็ขอิงผู้ม ผู้มจง้สญัญ�กบััตวัเอิงว�่ ห�กผู้มม่โอิก�สในำก�รัตอิบั
คำ�ถ�มซิ้�งสำ�คญัอิยุ�่งยิุ�งตอ่ิวิธ่คดิขอิงพวกเรั� ผู้มก็จะพยุ�ยุ�ม ผู้มร้ั� สก้ยิุนำด่
ท่ี่�ได�ม่โอิก�สน่ำ � เรั�ม่ยุ�นำอิวก�ศ แที่น่ำปัลอ่ิยุจรัวด และท่ี่มง�นำสำ�หรัับัปัฏิิบัตัิ
ก�รั"

ในำ พ.ศ. 2564 ร็ัอิคเก็ตแลบ็ัได� รัับัเลือิกให�พฒันำ�ยุ�นำอิวก�ศสำ�หรัับั
ปัฏิิบัตัภิ�รักิจขอิงนำ�ซิ�ไปัยุงัด�วอิงัค�รั นำอิกจ�กน่ำ � บัริัษััที่ดงักล�่วยุงัเป็ันำ
ผู้้�นำำ�ในำก�รัปัฏิิบัตัภิ�รักิจสว่นำตวัไปัยุงัด�วศกุร์ัในำ พ.ศ. 2566 โดยุที่ำ�ง�นำร่ัวม
กบััท่ี่มวิที่ยุ�ศ�สตร์ัท่ี่�ค�นำพบัก��ซิฟิอิสฟ่ินำในำเมฆขอิงด�วศกุร์ัเมื�อิ พ.ศ. 2563 
อ่ิกด�วยุ

"น่ำ�คือิภ�รักิจค�นำห�ชุ่วิต เป็ันำภ�รักิจท่ี่�ม่คว�มเส่�ยุงสง้ อ่ิกที่ั �งยุงัเป็ันำภ�รักิจ
สว่นำตวัครัั �งแรักท่ี่�เดินำที่�งไปัยุงัด�วเครั�ะห์ดวงอืิ�นำ" นำ�ยุเบัค็กล�่ว

ร็ัอิคเก็ตแลบ็ั ซิ้�งได� รัับัก�รัสนำบััสนำนุำจ�กบัริัษััที่ลอ็ิกฮ่ด ม�ร์ัตินำ คอิร์ัปัอิเรั
ชุนัำ บัริัษััที่ยุกัษ์ัใหญ่ด��นำกล�โหม ได�สง่ด�วเท่ี่ยุมกว�่ 100 ดวงข้ �นำส้อ่ิวก�ศ
ตั �งแต ่พ.ศ. 2549  รัอิยุเตอิร์ั

ความลึึกลัึบของอวกาศ 
แรงบัันดาลใจในกุารเดินทางขอิงนักุบิัน
อิวกุาศชาวนิวซีิแลนด์ 
สู่่�ติลาดหลักุทรัพย์์แนสู่แด็กุ

นวัติกรรม
IPDF
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นักุว้ิจัยชาว้เกุาหล่ใต้้คิิดค้ิน "ผิิว้หนัง" 
เที่ย่มคิล้ายกุิ้งกุ�าคิาเมเลย่น

นำักวิจยัุชุ�วเก�หล่ใต�ได�พฒันำ�วสัดคุล��ยุผิู้วหนำงัเท่ี่ยุม ซิ้�งได� รัับั
แรังบันัำด�ลใจจ�กชุ่ววิที่ยุ�ธรัรัมชุ�ตท่ิี่�ส�ม�รัถปัรัับัเฉดส่ให�เข��
กบััสภ�พแวดล�อิมได�อิยุ�่งรัวดเร็ัวคล��ยุกบัักิ �งก่�ค�เมเล่ยุนำ

ท่ี่มง�นำ ซิ้�งนำำ�โดยุนำ�ยุโค ซิง้ฮว�นำ (ภ�พ) ศ�สตรั�จ�รัย์ุด��นำ
วิศวกรัรัมเครืั�อิงกลขอิงมห�วิที่ยุ�ลยัุแหง่ชุ�ตโิซิล ได�สรั� �ง "ผิู้วหนำงั" ด�วยุ
หมก้พิเศษัท่ี่�เปัล่�ยุนำสต่�มอิณุหภมิ้และควบัคมุด�วยุเครืั�อิงที่ำ�คว�มรั�อินำ
ขนำ�ดเลก็ท่ี่�ม่คว�มยืุดหยุุน่ำ ง�นำวิจยัุขอิงพวกเข�ปัรั�กฏิในำว�รัส�รัเนำเจอิร์ั 
คอิมมิวนิำเคชุนัำส์ เมื�อิเดือินำสงิห�คม พ.ศ. 2564

"ห�กคณุสวมเครืั�อิงแบับัชุดุล�ยุพรั�งที่ห�รัสเ่ข่ยุวในำที่ะเลที่รั�ยุ คณุจะ
ถก้มอิงเหน็ำได�ง�่ยุ" นำ�ยุโคกล�่ว "ก�รัเปัล่�ยุนำส่สนัำและลวดล�ยุต�มสภ�พ
แวดล�อิมเป็ันำหวัใจสำ�คญัขอิงเที่คโนำโลยุ่อิำ�พรั�งท่ี่�เรั�สรั� �งข้ �นำ"

ท่ี่มง�นำได�ส�ธิตเที่คโนำโลยุ่หมก้ผู้ลก้เหลวท่ี่�เปัล่�ยุนำต�มอิณุหภมิ้และ
เครืั�อิงที่ำ�คว�มรั�อินำจ�กเส�นำลวดเงินำท่ี่�ว�งซิ�อินำกนัำหล�ยุชุั �นำในำแนำวตั �ง รัวมที่ั �ง
ใชุ�หุน่ำยุนำต์ท่ี่�ม่เซิน็ำเซิอิร์ัตรัวจจบััส่อ่ิกด�วยุ ไมว่�่เซินำเซิอิร์ัจะ "เหน็ำ" ส่อิะไรัอิยุ้่
รัอิบัตวั ตวัหนำงัดงักล�่วจะพยุ�ยุ�มเล่ยุนำแบับั

"ข�อิมล้ส่ท่ี่�เซิน็ำเซิอิร์ัตรัวจพบัจะได� รัับัก�รัถ่�ยุโอินำไปัยุงัไมโครั
โพรัเซิสเซิอิร์ั จ�กนำั �นำสง่ตอ่ิไปัยุงัเครืั�อิงที่ำ�คว�มรั�อินำจ�กเส�นำลวดเงินำ เมื�อิ
เครืั�อิงที่ำ�คว�มรั�อินำม่อิณุหภมิ้ถง้รัะดบััท่ี่�กำ�หนำด ชุั �นำผู้ลก้เหลวท่ี่�เปัล่�ยุนำต�ม
อิณุหภมิ้จะเปัล่�ยุนำส่" นำ�ยุโคกล�่ว

ผิู้วหนำงัเท่ี่ยุมท่ี่�ม่คว�มยืุดหยุุน่ำหล�ยุชุั �นำบั�งกว�่เส�นำผู้มขอิงมนำษุัย์ุ ก�รั
เพิ�มชุั �นำเส�นำลวดเงินำในำร้ัปัที่รังท่ี่�เร่ัยุบัง�่ยุ เชุน่ำ จดุ เส�นำ หรืัอิส่�เหล่�ยุม ชุว่ยุให�
ผิู้วหนำงัส�ม�รัถสรั� �งลวดล�ยุท่ี่�ซิบััซิ�อินำได�

"ผิู้วหนำงัท่ี่�ม่คว�มยืุดหยุุน่ำส�ม�รัถพฒันำ�เป็ันำอิปุักรัณ์สวมใสแ่ละใชุ�

สำ�หรัับัสนิำค��แฟิชุั�นำ เครืั�อิงแบับัล�ยุพรั�งที่ห�รั ก�รัตกแตง่ภ�ยุนำอิกขอิง
รัถยุนำต์และอิ�ค�รัเพื�อิคว�มสวยุง�ม ตลอิดจนำเที่คโนำโลยุ่ก�รัแสดงผู้ลในำ
อินำ�คต" นำ�ยุโคกล�่ว  รัอิยุเตอิร์ั
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นักุว้ิจัยสู่ร้ีางแผินที่่�
แสู่ดงรีายละเอิ่ยด 
ปะกุารีังโลกุเป็น
คิรีัง้แรีกุ

บัรัรัด�นำกัวิจยัุได�ที่ำ�แผู้นำท่ี่�อิอินำไลน์ำท่ี่�ครัอิบัคลมุแนำวปัะก�รัังโลกโดยุใชุ�

ภ�พถ่�ยุด�วเท่ี่ยุมม�กกว�่ 2 ล��นำภ�พจ�กที่ั�วโลก

แผู้นำท่ี่�ใหมน่่ำ �จะที่ำ�หนำ��ท่ี่�เป็ันำแหลง่ข�อิมล้อิ��งอิิงสำ�หรัับัก�รัอินำรัุักษ์ั

แนำวปัะก�รััง ก�รัว�งแผู้นำที่�งที่ะเล และวิที่ยุ�ศ�สตร์ัแนำวปัะก�รััง 

เนืำ�อิงจ�กนำกัวิจยัุพยุ�ยุ�มท่ี่�จะรัักษั�รัะบับันิำเวศท่ี่�เปัรั�ะบั�งเหล�่น่ำ �ท่ี่�กำ�ลงัสญ้เส่ยุไปั

เพรั�ะก�รัเปัล่�ยุนำแปัลงสภ�พภมิ้อิ�ก�ศ

แผู้นำท่ี่�รัะดบััโลกคว�มละเอ่ิยุดสง้น่ำ �ท่ี่�ม่ชืุ�อิว�่ อิลัเลนำ คอิรััล แอิตล�ส ซิ้�งตั �งต�ม

ชืุ�อิขอิงนำ�ยุพอิล อิลัเลนำ ผู้้� ร่ัวมก่อิตั �งไมโครัซิอิฟิท์ี่ผู้้�ลว่งลบัั โดยุเสร็ัจสมบัร้ัณ์ในำเดือินำ

กนัำยุ�ยุนำ พ.ศ. 2564 นำบััเป็ันำแผู้นำท่ี่�แรักในำปัรัะเภที่น่ำ � แผู้นำท่ี่�ดงักล�่วให�ข�อิมล้โดยุละเอ่ิยุด

เก่�ยุวกบััแนำวปัะก�รัังในำที่�อิงถิ�นำ รัวมถง้ปัรัะเภที่ขอิงโครังสรั� �งใต�ที่ะเล เชุน่ำ ที่รั�ยุ หินำ 

หญ��ที่ะเล และปัะก�รััง

แผู้นำท่ี่�ซิ้�งรัวมพื �นำท่ี่�ม่คว�มลก้ไมเ่กินำ 15 เมตรั นำำ�ม�ใชุ�ในำก�รัตดัสนิำใจเชิุงนำโยุบั�ยุ

เก่�ยุวกบััพื �นำท่ี่�คุ�มครัอิงที่�งที่ะเล ก�รัว�งแผู้นำเชิุงพื �นำท่ี่�สำ�หรัับัโครังสรั� �งพื �นำฐ�นำ เชุน่ำ 

ที่�่เรืัอิและกำ�แพงกนัำคลื�นำ ตลอิดจนำโครังก�รัฟืิ�นำฟิป้ัะก�รััง

นำ�ยุเกร็ัก แอิสเนำอิร์ั กรัรัมก�รัผู้้�จดัก�รัและผู้้�อิำ�นำวยุก�รัศน้ำย์ุวิที่ยุ�ศ�สตร์ัเพื�อิก�รั

ค�นำพบัและอินำรัุักษ์ัที่ั�วโลกขอิงมห�วิที่ยุ�ลยัุรััฐแอิริัโซินำ� กล�่วว�่ "คว�มสำ�เร็ัจท่ี่�ยิุ�งใหญ่

ท่ี่�สดุขอิงเรั�คือิก�รัม่แผู้นำท่ี่�แนำวปัะก�รัังที่ั �งหมดท่ี่�เป็ันำแบับัแผู้นำเด่ยุวกนัำ"

นำ�ยุแอิสเนำอิร์ักล�่วว�่ เครืัอิข�่ยุผู้้�สนำบััสนำนุำภ�คสนำ�มหล�ยุรั�อิยุคนำให�ข�อิมล้เก่�ยุว

กบััแนำวปัะก�รััง เพื�อิให�นำกัวิจยัุส�ม�รัถเข่ยุนำโปัรัแกรัมด�วเท่ี่ยุมและซิอิฟิต์แวร์ัเพื�อิมุง่

เนำ�นำไปัยุงัพื �นำท่ี่�ท่ี่�ถก้ต�อิงและเหม�ะสม "และนำั�นำที่ำ�ให�เรั�ยุกรัะดบััสภ�วก�รัณ์จำ�เพ�ะไปัส้่

รัะดบััท่ี่�ส�ม�รัถตดัสนิำใจได�ในำวงกว��ง เพรั�ะจนำถง้ขณะน่ำ � ก�รัตดัสนิำใจยุงัอิยุ้ใ่นำบัริัเวณท่ี่�

จำ�กดัเป็ันำอิยุ�่งม�ก" นำ�ยุแอิสเนำอิร์ักล�่ว "ห�กคณุไมท่ี่รั�บัถง้สิ�งท่ี่�คณุจะได� รัับัจ�กคว�ม

เป็ันำแบับัแผู้นำม�กข้ �นำ อิงค์ก�รัสหปัรัะชุ�ชุ�ตจิะม่บัที่บั�ที่ท่ี่�แที่�จริังได�อิยุ�่งไรั รััฐบั�ลท่ี่�ม่

หม้เ่ก�ะ 500 เก�ะจะตดัสนิำใจไปัในำแนำวเด่ยุวกนัำได�อิยุ�่งไรั"

แผู้นำท่ี่�ดงักล�่วม่เครืั�อิงตรัวจวดัก�รัฟิอิกส่ปัะก�รััง เพื�อิตรัวจสอิบัปัะก�รัังท่ี่�ม่ภ�วะ

เคร่ัยุดเนืำ�อิงจ�กภ�วะโลกรั�อินำและปััจจยัุอืิ�นำ ๆ นำ�ยุแอิสเนำอิร์ักล�่วว�่แนำวปัะก�รััง

ปัรัะม�ณรั�อิยุละ 75 ยุงัไมไ่ด� รัับัก�รัจดัที่ำ�เป็ันำแผู้นำท่ี่�ท่ี่�ลงรั�ยุละเอ่ิยุดดงักล�่วม�ก่อินำ 

และอ่ิกหล�ยุแหง่ไมเ่คยุจดัที่ำ�เป็ันำแผู้นำท่ี่�เลยุ

โครังก�รัน่ำ �เริั�มต�นำข้ �นำในำ พ.ศ. 2560 เมื�อิบัริัษััที่วลัแคนำ ซิ้�งเป็ันำมล้นิำธิก�รักศุลขอิง  

นำ�ยุอิลัเลนำ ที่ำ�ง�นำร่ัวมกบัันำ�ยุร้ัธ เกตส์ นำกัวิจยัุชุ�วฮ�ว�ยุ ผู้้� ม่แนำวคิดในำก�รัสรั� �ง 

"ปัะก�รัังพนัำธุ์อิด้" ซิ้�งเป็ันำส�ยุพนัำธุ์ท่ี่�ส�ม�รัถอิยุ้ร่ัอิดได�ในำสภ�วะท่ี่�รุันำแรังสำ�หรัับัก�รัฟืิ�นำฟิ้

แนำวปัะก�รัังและได� รัับัที่นุำสนำบััสนำนุำจ�กบัริัษััที่วลัแคนำ นำ�งเกตส์และนำ�ยุวลัแคนำเชิุญนำ�ยุ

แอิสเนำอิร์ัร่ัวมโครังก�รั เนืำ�อิงจ�กเข�ที่ำ�ง�นำกบััหอิดด้�วที่�งอิ�ก�ศรัะดบััโลก โดยุจดัที่ำ�

แผู้นำท่ี่�แนำวปัะก�รัังในำฮ�ว�ยุในำขณะนำั �นำ

นำ�ยุอิลัเลนำกล�่วว�่ เข�ต�อิงก�รัท่ี่�จะชุว่ยุรัักษั�แนำวปัะก�รัังขอิงโลกและชุอิบัแนำวคิด

ก�รัใชุ�เที่คโนำโลยุ่ในำฉ�ยุภ�พข�อิมล้ ดงันำั �นำนำ�ยุเกตส์จง้เชืุ�อิมโยุงกลุม่กบัับัริัษััที่ด�วเท่ี่ยุม

แพลนำเน็ำต และอิลัเลนำได�ให�เงินำสนำบััสนำนุำโครังก�รัน่ำ �ปัรัะม�ณ 9 ล��นำดอิลล�ร์ัสหรััฐ 

(ปัรัะม�ณ 300 ล��นำบั�ที่)

มห�วิที่ยุ�ลยัุคว่นำส์แลนำด์ในำอิอิสเตรัเล่ยุใชุ�เที่คโนำโลยุ่ปััญญ�ปัรัะดิษัฐ์และข�อิมล้

อิ��งอิิงในำที่�อิงถิ�นำเพื�อิสรั� �งชุั �นำต�่ง ๆ บันำแผู้นำท่ี่� แผู้นำท่ี่�ส�ม�รัถดใ้นำร้ัปัแบับัอิอินำไลน์ำได�

นำ�ยุอิลัเลนำและนำ�งเกตส์เส่ยุชุ่วิตในำ พ.ศ. 2561 ซิ้�งที่ำ�ให�นำ�ยุแอิสเนำอิร์ัและคนำอืิ�นำ ๆ 

ต�อิงส�นำตอ่ิง�นำท่ี่�เหลือิ "ร้ัธคงจะด่ใจม�กใชุไ่หม" นำ�ยุแอิสเนำอิร์ักล�่ว "เธอิคงจะร้ั� สก้ด่ใจ

ว�่เรืั�อิงน่ำ �กำ�ลงัเกิดข้ �นำจริัง ๆ" นำ�ยุแอิสเนำอิร์ักล�่วว�่ หนำ้�งในำส�มส�ยุโที่รัศพัท์ี่ท่ี่�เข�ได� รัับั

เป็ันำส�ยุจ�กนำกัวิจยัุท่ี่�หวงัว�่จะใชุ�แผู้นำท่ี่�เพื�อิ "ตรัวจสอิบัให�แนำใ่จว�่ก�รัว�งแผู้นำและง�นำ

ฟืิ�นำฟิแ้นำวปัะก�รัังขอิงพวกเข�จะม่ปัรัะสทิี่ธิภ�พสง้สดุ"

เมื�อินำ�งเกตส์ร้ั� ว�่เธอิป่ัวยุ เธอิจง้เลือิกคนำท่ี่�เป็ันำที่ั �งเพื�อินำและเพื�อินำร่ัวมง�นำ นำ�งเฮ

เลนำ ฟ็ิอิกซ์ิ จ�กสม�คมเนำชุนัำแนำลจ่โอิกรั�ฟิฟิิกเพื�อิชุว่ยุกลุม่อินำรัุักษ์ัใชุ�เครืั�อิงมือิน่ำ � "น่ำ�

เป็ันำคว�มพยุ�ยุ�มรัะดบััโลกจริัง ๆ" นำ�งฟ็ิอิกซ์ิซิ้�งตอินำน่ำ �ดำ�รังตำ�แหนำง่ผู้้�อิำ�นำวยุก�รั

ด��นำวิที่ยุ�ศ�สตร์ัก�รัอินำรัุักษ์ัขอิงกลุม่พนัำธมิตรัแนำวปัะก�รััง กล�่ว "ม่คว�มพยุ�ยุ�ม

อิยุ�่งม�กในำก�รัปัรัะชุ�สมัพนัำธ์และชุว่ยุให�ผู้้�คนำตรัะหนำกัถง้เครืั�อิงมือิและศกัยุภ�พที่�ง

วิที่ยุ�ศ�สตร์ัและคณุค�่ขอิงก�รัอินำรัุักษ์ัน่ำ �"

เรืั�อิงและภ�พโดยุ ดแิอิสโซิซิเิอิที่เตด็ เพรัส

แนวปะการังเกรติแบัร์ริเออร์ยาวกว�า 2,300 กโิลเมติรไปติามช่ายฝัู�งติะวนัออกเฉียงเห้นือ

ขีองออสเติรเลยีและเป็นทืี�อย้�อาศัยขีองสิ�งมชีี่วติิติ�าง ๆ มากกว�า 9,000 สายพนัธ์่ แผู้นทืี�ให้ม�

นี�จะช่�วยให้�นักวจิยัติรวจสอบัส่ขีภูาพขีองแนวปะการังรวมถีงึแนวปะการังทืี�ให้ญ�ทืี�ส่ด์ใน

โลก

ภูาพประกอบั นายเกร็ก แอสเนอร์ กรรมการผู้้�จดั์การขีอง อลัเลน คอรัล แอติลาสและผู้้�อำานวย

การศ้นย์วทิืยาศาสติร์เพื�อการค�นพบัและอน่รักษ์ทืั�วโลกขีองมห้าวทิืยาลยัรัฐแอริโซินา ติรวจ

สอบัขี�อม้ลอ่ณห้ภู้มขิีองมห้าสม่ทืรทืี�ห้�องปฏิิบััติกิารขีองเขีา ใกล�กบััแคปเทืนค่ก รัฐฮาวาย

ประเทืืองปัญญา
IPDF
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