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กองทัพัแห่่งอนาคต
การผสมผสานระห่ว่่างคว่ามยอดเย่�ยมของมนุษย์
และเคร่�องจักัรเพ่�อประสิทัธิิภาพทัางการทัห่าร
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เร่�องเด่น
10 ยุคแห่่งอว่กาศของอนิโดแปซิฟิิิก
 ภูมิูิภูาคม่ิบัที่บัาที่มิากขึ้้ �น ในความิร่่วมิมืิอด้านการ่สำำาร่วจและกลาโหมิ

14 การเปิดรับของห่ม่่เกาะ
 สำว่นหน้�งขึ้องการ่ฝ้ึกอบัร่มิจากเอฟบ่ัไอในการ่ขึ้ยาย
 โอกาสำท่ี่�กว้างขึ้้ �นขึ้องสำหรั่ฐฯ ในแปซิฟิิก

18	 ค่นส่่พ่ �นฐาน
 ครู่ฝ้ึกที่หาร่ เน้นท่ี่�การ่ฝ้ึกที่กัษะโดยที่ั �งแบับัท่ี่�ใชุ้และไมิใ่ชุ้เที่คโนโลย่

22	 ผลประโยชน์ในคว่ามสัมพนัธ์ิ
 กองกำาลงัที่างที่หาร่ขึ้องมินษุย์และเครื่�องจกัร่
 ใชุ้ปร่ะโยชุน์จากข้ึ้อด่ขึ้องแต่ล่ะฝ่ึาย

26 การเช่�อมโยงมนุษย์กับเคร่�องจักัร
 ที่หาร่สำามิาร่ถควบัคมุิร่ะบับัป้องกนัด้วยความิคดิ

30 ปัญญาประดษิฐ์
 กลยทุี่ธ์์ขึ้องสำหรั่ฐฯ มิุง่สำง่เสำริ่มิสำภูาพแวดล้อมิร่ะหวา่ง
 ปร่ะเที่ศท่ี่�สำนบััสำนนุการ่วิจยัและพฒันาด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์

38 เทัคโนโลย่ของสมรภม่ส่ิ�รบในอนาคต
 กองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิก
 เดนิหน้าปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ ิร่ะบับัอตั่โนมิตั่ ิ
 และการ่หลอมิร่วมิข้ึ้อมิลู

42 	อำานาจัการซ่ิ �อ
 ปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ ต้่องพิจาร่ณาความิโปร่่งใสำขึ้องกร่ะ บัวนการ่จดัซืิ �อ 
 เมืิ�อซืิ �ออปุกร่ณ์และเที่คโนโลย่ที่างการ่ที่หาร่จากต่า่งปร่ะเที่ศ

46 เคร่อข่ายคว่ามร่�
 ภูาคการ่ที่หาร่และความิมิั�นคงได้ผสำานร่วมิร่ะบับัป้องกนั 
 ที่ำาให้แพลต่ฟอร์่มิสำื�อสำงัคมิออนไลน์กลายเป็นสำว่นหน้�ง
 ขึ้องการ่ดำาเนินงานปร่ะจำาวนั

50 การชดใช�สองเท่ัา
 ความิไมิซื่ิ�อต่ร่งในนโยบัายเฟซิบัุ�กขึ้องพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่น

52 คว่ามมั�นคงทัางทัะเล
 หวัหน้าหนว่ยงานใหมิข่ึ้องอินโดน่เซ่ิย บัอกเลา่ความิ
 คดิขึ้องต่นในการ่ต่อ่ต้่านการ่กร่ะที่ำาอนัเป็นโจร่สำลดั
 การ่ปร่ะมิงท่ี่�ผิดกฎหมิาย และภูยัคกุคามิอื�น ๆ ต่อ่เสำถ่ยร่ภูาพ 
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สารบญัห่ลัก
4  นานาทัศันะ

5 ผ่� เข่ยนบทัคว่าม		

6 มองภม่ภิาค
 ขึ้า่วสำาร่จากอินโดแปซิฟิิก   

8 ข่าว่ผ่� ก่อการร�าย	
 ญ่�ปุ่ นร่ะงบััการ่ดำาเนินการ่เครื่�องปฏิิกร่ณ์ เพื�อเพิ�มิความิแขึ้็ง 
 แกร่่งด้านกลาโหมิ

60 ข่าว่รอบโลก
 นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ไปเยือนอาร์่กต่กิเพื�อศก้ษาวฏัิจกัร่แหง่ขึ้ั �วโลก, 
 ญ่�ปุ่ นจดัต่ั �งหนว่ยต่ำาร่วจเพื�อป้องกนัหมิูเ่กาะ

62  ส่�อและว่ทิัยาการ
 การ่คาดการ่ณ์ถง้สำมิร่ภููมิูิร่บัในอนาคต่ขึ้องอุปุกร่ณ์
 ที่ำาลายโดร่นและนกัร่บัสำงคร่ามิปัญญาปร่ะดษิฐ์

64 สุขภาพและการแพทัย์
 องค์การ่อนามิยัโลกจะสำร้่างที่ะเบ่ัยนการ่วิจยัที่างพนัธ์กุร่ร่มิ, 
 การ่ป้องกนัยงุ

66 นวั่ตกรรม	
 นาซิาบักุเบักิเที่คโนโลย่คาดการ่ณ์โร่คมิาลาเร่่ยสำำาหรั่บัพมิา่

67 ภาพส่งทั�าย	 
 สำมิาชิุกขึ้องท่ี่มิแสำดงร่ถจกัร่ยานยนต์่ขึ้องกองที่พับักอินเด่ย 
 หรื่อท่ี่�รู้่จกักนัในชืุ�อ เดอะแดร์่เดวิลส์ำ เข้ึ้าร่่วมิการ่ซ้ิอมิก่อนเปิ
 ดมิา่น เฉลมิิฉลองวนัชุาต่ิ

เร่�องจัากปก:
ภูาพปร่ะกอบัน่ �เน้นให้เหน็
ถง้ความิร่่วมิมืิอร่ะหวา่ง
มินษุย์กบััเครื่�องจกัร่เพื�อ
ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพการ่ที่หาร่ท่ี่�
ด่ท่ี่�สำดุ
ภูาพปร่ะกอบัโดย ฟอรัมั62
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ผู้อา่นท่ี่�เคาร่พ

ยิ
นด่ต้่อนรั่บัสำูนิ่ต่ยสำาร่ อิน
โดแปซิิฟิก ดีเฟนส์์ ฟอรัมั
 ฉบับััวา่ด้วยเที่คโนโลย่
ที่างการ่ที่หาร่  

การ่นำาหน้าเส้ำนโค้งแหง่
เที่คโนโลย่ยงัคงม่ิความิสำำาคญัต่อ่
กองที่พัและปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ ขึ้อง
ภูมิูิภูาคในการ่ปกป้องพลเมืิอง

 ปร่ะเที่ศบ้ัานเกิด และท่ี่�สำำาคญัท่ี่�สำดุคืออำานาจอธิ์ปไต่ยขึ้องต่นเอง วิวฒันาการ่ท่ี่�ร่วดเร็่ว
ขึ้องเที่คโนโลย่สำง่ผลกร่ะที่บัต่อ่ความิพร้่อมิและการ่ต่อบัสำนองขึ้องกองที่พัในอินโด
แปซิฟิิก หนว่ยงานบังัคบััใชุ้กฎหมิาย และองค์การ่นอกภูาครั่ฐที่ั�วขึ้อบัเขึ้ต่การ่ปฏิิบัตั่กิาร่ 
ต่ั �งแต่ก่าร่ที่ำาสำงคร่ามิแบับัดั �งเดิมิไปจนถง้ความิชุว่ยเหลือด้านมินษุยธ์ร่ร่มิ 

ฉบับััน่ �นำาเสำนอปร่ะเดน็ท่ี่�สำำาคญัเก่�ยวกบััเที่คโนโลย่ที่างการ่ที่หาร่ บัที่ความิชุดุแร่ก
จะกลา่วถง้ความิท้ี่าที่ายท่ี่�คูแ่ขึ้ง่ซิ้�งเกือบัอยูใ่นร่ะดบััเด่ยวกบััเร่าต้่องเผชิุญ ในการ่ใชุ้งาน
อยา่งเชุ่�ยวชุาญและปร่ะสำานความิก้าวหน้าที่างเที่คโนโลย่สำำาหรั่บัการ่ใชุ้งานที่างการ่
ที่หาร่ บัที่ความิเปิดเป็นการ่สำำาร่วจวา่ปร่ะเที่ศในอินโดแปซิฟิิกเปิดรั่บัการ่สำำาร่วจอวกาศ
อยา่งไร่ เนื�องจากร่ะบับัการ่ที่หาร่และการ่สำื�อสำาร่พลเรื่อนม่ิการ่พ้�งพาเที่คโนโลย่อวกาศ
มิากขึ้้ �นเรื่�อย ๆ สำว่นถดัไปเร่าจะมิาค้นหาวา่ แอปพลเิคชุนัปัญญาปร่ะดษิฐ์จะปฏิิวตั่ิพื �นท่ี่�
การ่ร่บัได้อยา่งไร่ เชุน่ อนาคต่ขึ้องปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่อิาจปร่ะกอบัด้วยท่ี่มิท่ี่�พ้�งพา
อาศยักนั ซิ้�งมินษุย์และเครื่�องจกัร่ท่ี่�ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ผนวกความิสำามิาร่ถขึ้องแต่ล่ะฝ่ึาย
เพื�อปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพสำงูสำดุ     

บัที่ความิชุดุถดัไปจะกลา่วถง้นวตั่กร่ร่มิในด้านความิมิั�นคง ต่ั �งแต่ก่าร่ชุว่ยเจ้าหน้าท่ี่�
ผู้บังัคบััใชุ้กฎหมิายขึ้องปร่ะเที่ศในหมิูเ่กาะแปซิฟิิกฝ้ึกฝึนที่กัษะการ่ต่อ่สำู้อาชุญากร่ร่มิ ไป
จนถง้การ่ปรั่บัใชุ้เที่คโนโลย่อวกาศท่ี่�ที่นัสำมิยัซิ้�งสำามิาร่ถร่ะบักุาร่ร่ะบัาดขึ้องโร่คมิาลาเร่่ย
 สำว่นสำดุท้ี่าย เร่าจะค้นหาโอกาสำและชุอ่งโหวใ่นการ่ปรั่บัองค์กร่ที่างที่หาร่ให้ที่นัสำมิยั ร่วมิ
ที่ั �งบัอกเลา่ความิก้าวหน้าที่างที่หาร่และความิมิั�นคง เพื�อเพิ�มิความิสำามิาร่ถในการ่บัร่ร่เที่า
และรั่บัมืิอกบััภูยัพิบัตั่ท่ิี่�ม่ิร่่วมิกนัขึ้องเร่า  

ผมิหวงัวา่บัที่ความิเหลา่น่ �จะกร่ะตุ่้นให้เกิดการ่สำนที่นาในร่ะดบััภูมิูิภูาคเก่�ยวกบัั
เที่คโนโลย่ที่างการ่ที่หาร่ ผมิยินด่รั่บัฟังความิคิดเหน็ขึ้องที่า่น กรุ่ณาต่ดิต่อ่เจ้าหน้าท่ี่�  
ฟอรั่มิ ท่ี่� ipdf@ipdefenseforum.com เพื�อแบัง่ปันมิมุิมิองขึ้องที่า่น  

นานาทััศนะ
IPDF

ผ่�บญัชาการ	กองบญัชาการ
สห่รัฐฯ	ภาคพ่ �นอนิโดแปซิฟิิิก

พลเรื่อเอก ฟิลปิ เอสำ. เดวิดสำนั
ผู้บัญัชุาการ่

กองที่พัเรื่อสำหรั่ฐฯ

พลอากาศต่ร่่ ไมิเคลิ เอ. มิินิฮาน
กองที่พัอากาศสำหรั่ฐฯ

กองที่พับักสำหรั่ฐฯ

พลต่ร่่ โร่นลัด์ พ่. คลาร์่ก
เสำนาธิ์การ่

กองที่พัอากาศสำหรั่ฐฯ

พลเรื่อต่ร่่ สำต่่เฟน ท่ี่. โคห์เลอร์่
เจ้ากร่มิยทุี่ธ์การ่

กองที่พัเรื่อสำหรั่ฐฯ

เจั�าห่น�าทั่�ฝ่ายแผนงาน
พนัต่ร่่ คริ่สำเต่่ยน ซ่ิ. นิโคลสัำ

กองที่พับักสำหรั่ฐฯ
ผูจ้ดัการันิตยส์ารั อินโดแปซิิฟิก ดีเฟนส์์ ฟอรัมั
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ขึ้อแสำดงความินบััถือ

พลเรื่อเอก ฟิลปิ เอสำ. เดวิดสำนั
กองที่พัเรื่อสำหรั่ฐฯ
ผู้บัญัชุาการ่ กองบัญัชุาการ่สำหรั่ฐฯ ภูาคพื �นอินโดแปซิฟิิก

นิิตยสารอินิิโดแปซิกิ ดเีฟนิส์ ฟอิรัม  
เป็นนิต่ยสำาร่ที่างการ่ที่หาร่ร่ายไต่ร่มิาสำท่ี่�จดั
ที่ำาขึ้้ �นโดยผู้บัญัชุาการ่กองบัญัชุาการ่สำหรั่ฐฯ
 ปร่ะจำาภูาคพื �นอินโดแปซิฟิิก เพื�อเป็นพื �นท่ี่�
แสำดง ความิคดิเหน็ในร่ะดบัันานาชุาต่สิำำาหรั่บั
 บัคุลากร่ที่างการ่ที่หาร่ขึ้องภูมิูิภูาคอินโดแปซิฟิิก
 ความิ คดิเหน็ท่ี่�แสำดงออกในนิต่ยสำาร่น่ �มิิได้
แสำดงถง้ หรื่อเก่�ยวข้ึ้องกบัันโยบัายหรื่อมิมุิมิอง
ขึ้องกองบัญัชุาการ่หรื่อหนว่ยงานอื�น ๆ  
ขึ้องรั่ฐบัาลสำหรั่ฐฯ แต่อ่ยา่งใด บัที่ความิที่ั �งหมิด
เข่ึ้ยนขึ้้ �น โดยคณะผู้จดัที่ำานิต่ยสำาร่ อินโด
แปซิฟิิก ด่เฟนส์ำ ฟอรัมั ร่วมิถง้บัคุคลอื�นดงัท่ี่�
แจ้งชืุ�อไว้ใต้่หวัเรื่�อง รั่ฐมินต่ร่่วา่การ่กร่ะที่ร่วง
กลาโหมิได้กำาหนดให้ต่่พิมิพ์นิต่ยสำาร่น่ �เพื�อ
กิจการ่ขึ้องรั่ฐต่ามิความิปร่ะสำงค์ขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิ 
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ผู้เขียนบัทัความ
IPDF

นายแดเน่ยล	คาสโตร ผู้อำานวยการ่ศนูย์นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลูและร่องปร่ะธ์าน
มิลูนิธิ์เที่คโนโลย่สำาร่สำนเที่ศและนวตั่กร่ร่มิ เมืิ�อ พ.ศ 2558 นายคาสำโต่ร่ได้รั่บั
การ่แต่ง่ต่ั �งเป็นสำมิาชิุกสำภูาท่ี่�ปร้่กษาด้านข้ึ้อมิลูขึ้องกร่ะที่ร่วงพาณิชุย์สำหรั่ฐฯ ก่อน
หน้าน่ � นายคาสำโต่ร่ที่ำางานเป็นนกัวิเคร่าะห์เที่คโนโลย่สำาร่สำนเที่ศท่ี่�สำำานกังานต่ร่วจ
สำอบับัญัชุ่กลางขึ้องรั่ฐบัาล ซิ้�งที่ำาหน้าท่ี่�ต่ร่วจสำอบัการ่รั่กษาความิปลอดภูยัขึ้อง
เที่คโนโลย่สำาร่สำนเที่ศและการ่ควบัคมุิการ่จดัการ่ท่ี่�หนว่ยงานร่าชุการ่ต่า่ง ๆ ที่ั �งยงั
เคยที่ำางานเป็นนกัวิที่ยาศาสำต่ร์่แลกเปล่�ยนให้แก่สำถาบันัวิศวกร่ร่มิซิอฟต์่แวร์่ท่ี่�เมืิอง

พิต่ต์่สำเบัร์ิ่ก รั่ฐเพนซิลิเวเน่ย ซิ้�งได้พฒันาแบับัจำาลองการ่ฝ้ึกอบัร่มิเสำมืิอนจริ่ง เพื�อให้ผู้ เข้ึ้าร่่วมิได้
รั่บัการ่ฝ้ึกอบัร่มิภูาคปฏิิบัตั่เิก่�ยวกบััเครื่�องมืิอรั่กษาความิปลอดภูยัขึ้องข้ึ้อมิลูลา่สำดุ นายคาสำโต่ร่
 สำำาเร็่จการ่ศก้ษาร่ะดบััปริ่ญญาต่ร่่สำาขึ้าการ่บัริ่การ่ต่า่งปร่ะเที่ศจากมิหาวิที่ยาลยัจอร์่จที่าวน์ และ
ร่ะดบััปริ่ญญาโที่สำาขึ้าเที่คโนโลย่ความิมิั�นคงปลอดภูยัและการ่จดัการ่สำาร่สำนเที่ศจากมิหาวิที่ยาลยั
คาร์่เนก่เมิลลอน  อา่นเนื �อหาได้ท่ี่�หน้า 36

นาย	นายสตฟ่ิ	คาชลิลา	ที่ำาหน้าท่ี่�เป็นหวัหน้าท่ี่มิสำ่แดงและท่ี่�ปร้่กษาด้าน
ผลกร่ะที่บัเชิุงกลยทุี่ธ์์สำำาหรั่บัสำำานกังานใหญ่ขึ้องกองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำา
ภูาคพื �นแปซิฟิิก ซิ้�งเขึ้าให้การ่สำนบััสำนนุเชิุงวิเคร่าะห์เก่�ยวกบััการ่วางแผนปฏิิบัตั่กิาร่
 การ่ปร่ะเมิิน และแนวคิดด้านอนาคต่ ในฐานะสำมิาชิุกท่ี่มิกองพลด้านอนาคต่ นาย
คาชิุลลาจดัการ่กิจกร่ร่มิการ่เลน่เกมิสำงคร่ามิ และการ่ฝ้ึกซ้ิอมิโดยเป็นสำว่นหน้�งขึ้อง
โคร่งการ่นำาร่่องกองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิก่อนท่ี่�จะเข้ึ้าร่่วมิกองกำาลงักองที่พั
บักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิก นายคาชิุลลาที่ำาหน้าท่ี่�เป็นผู้ปร่ะสำานงานกองที่พั

เรื่อให้กบััสำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ ซิ้�งเขึ้าได้ปร้่กษาผู้จดัการ่โคร่งการ่และ
เจ้าหน้าท่ี่�ปร่ะสำานงานด้านบัริ่การ่อื�น ๆ เก่�ยวกบััปร่ะเดน็ด้านกลาโหมิท่ี่�เป็นเอกลกัษณ์ในสำมิร่ภูมิูิ
แปซิฟิิก และได้ปร่ะสำานงานกบััสำถาบันัวิจยัขึ้องกองที่พัเรื่อเก่�ยวกบััการ่ย้ายโคร่งการ่สำำานกังาน
โคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิไปยงักองที่พัเรื่อ นายคาชิุลลาสำำาเร็่จปริ่ญญาต่ร่่สำาขึ้า
รั่ฐศาสำต่ร์่จากมิหาวิที่ยาลยัเอแอนด์เอม็ิแหง่เที่ก็ซิสัำใน พ.ศ. 2534 และร่ะดบัับัณัฑิิต่ศก้ษาด้าน
การ่ที่ตู่และการ่ที่หาร่ใน พ.ศ. 2548 จากมิหาวิที่ยาลยัฮาวายแปซิฟิิก  อา่นเนื �อหาได้ท่ี่�หน้า 38

นางแมร่	มาร์โคว่นิโนว่ชิ ที่ำาหน้าท่ี่�หวัหน้าฝ่ึายกิจการ่สำาธ์าร่ณะให้แก่ศนูย์
เอเชุ่ยแปซิฟิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพื�อการ่ศก้ษาด้านความิมิั�นคงต่ั �งแต่เ่ดือน
พฤษภูาคมิ พ.ศ. 2548 นางมิาร์่โควินโนวิชุบัริ่หาร่โคร่งการ่ด้านกิจการ่สำาธ์าร่ณะ
ขึ้องศนูย์ และที่ำาหน้าท่ี่�เป็นผู้ชุว่ยคณาจาร่ย์ในการ่บัร่ร่ยายหวัข้ึ้อต่า่ง ๆ เชุน่ สำื�อ
สำมัิพนัธ์์ การ่สำื�อสำาร่วิกฤต่ และสำื�อใหมิ ่ก่อนที่ำางานท่ี่�ศนูย์เอเชุ่ยแปซิฟิิก แดเน่ยล เค. 
อิโนะอเุอะ เพื�อการ่ศก้ษาด้านความิมิั�นคง นางมิาร์่โควินโนวิชุดำาร่งต่ำาแหนง่หวัหน้า
ฝ่ึายสำื�อสำมัิพนัธ์์ขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ในแปซิฟิิก ที่ำางานในปร่ะเดน็ต่า่ง ๆ เชุน่ การ่

สำง่กำาลงักองพลน้อยสำไต่ร่เกอร์่ ยทุี่ธ์การ่เสำร่่ภูาพอิรั่กและยทุี่ธ์การ่เสำร่่ภูาพยั�งยืน การ่สำมัิมินาการ่
จดัการ่กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ในแปซิฟิิก และการ่เปล่�ยนแปลงกองที่พับักในแปซิฟิิก  อา่นเนื �อหาได้ท่ี่�หน้า 46

พล.ร.ทั.	อัคมัด	เทัาฟิิคโอเอรอชแมน เป็นหวัหน้าหนว่ยงานความิ
มิั�นคงที่างที่ะเลอินโดน่เซ่ิยหรื่อท่ี่�รู้่จกัในชืุ�อ คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้านความิ
มิั�นคงที่างที่ะเล เกิดท่ี่�เมืิองซิคูาบัมู่ิ จงัหวดัชุวาต่ะวนัต่ก และจบัการ่ศก้ษาจาก
โร่งเร่่ยนนายเรื่อใน พ.ศ. 2528 พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมินได้รั่บัมิอบัหมิาย
ให้เป็นเจ้าหน้าท่ี่�ปฏิิบัตั่กิาร่หลงัจากจบัการ่ศก้ษาจากโร่งเร่่ยนนายเรื่ออินโดน่เซ่ิย
 พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมินนำาท่ี่มิกองกำาลงัเฉพาะกิจสำ่แดงและสำ่ขึ้าวหรื่อ เมิร่าห์
พทุี่ธิ์ห์ ขึ้องอินโดน่เซ่ิยในภูาร่กิจเมืิ�อ พ.ศ. 2554 เพื�อชุว่ยเหลือลกูเรื่อขึ้องเรื่อเอม็ิ/ว่

 ซินิาร์่ คดูสัำ หลงัจากถกูโจร่สำลดัโซิมิาเล่ยยด้เรื่อ กองกำาลงัเฉพาะกิจเมิร่าห์พทุี่ธิ์ห์ได้รั่บัการ่สำนบััสำนนุ
จากพร่ร่คนาวิกโยธิ์นและกองกำาลงัพิเศษขึ้องกองที่พับักอินโดน่เซ่ิย หรื่อ โคปัสำกาและโคปัสำซิสัำ
 หลงัจากได้รั่บัการ่คดัเลือกให้ดำาร่งต่ำาแหนง่นายพลใน พ.ศ. 2554 พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน
ได้รั่บัต่ำาแหนง่ร่องผู้วา่การ่โร่งเร่่ยนนายเรื่ออินโดน่เซ่ิย จากนั �นได้เลื�อนเป็นผู้วา่การ่ใน พ.ศ. 2557 
และต่ามิมิาด้วยการ่ได้รั่บัแต่ง่ต่ั �งเป็นผู้บัญัชุาการ่สำงูสำดุขึ้องกองเรื่อต่ะวนัต่ก ในร่ะหวา่งการ่ดำาร่ง
ต่ำาแหนง่ เขึ้าได้จดัต่ั �งกองกำาลงัต่อบัโต้่ดว่นขึ้องกองเรื่อต่ะวนัต่ก ซิ้�งม่ิสำว่นชุว่ยในการ่ลดการ่ปล้น
แบับัต่ดิอาวธุ์ในชุอ่งแคบัมิะละกาและสำงิคโปร์่    อา่นเนื �อหาได้ท่ี่�หน้า 52
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ร่ะเที่ศออสำเต่ร่เล่ยจะใชุ้งบัจำานวน 500 ล้านดอลลาร์่
ออสำเต่ร่เล่ย (ปร่ะมิาณ 1.1 หมืิ�นล้านบัาที่) เพื�อพฒันาข่ึ้ดความิ
สำามิาร่ถขึ้องบัคุลากร่ในกองกำาลงัพิเศษ ซิ้�งเป็นขึ้ั �นแร่กขึ้อง

แผนร่ะยะเวลา 20 ป่ซิ้�งใชุ้งบัปร่ะมิาณ 3 พนัล้านดอลลาร์่ออสำเต่ร่เล่ย
 (ปร่ะมิาณ 6.2 หมืิ�นล้านบัาที่) โดยรั่ฐบัาลกลา่วไว้เมืิ�อเดือนสำงิหาคมิ
 พ.ศ. 2562 วา่จะที่ำาให้สำามิาร่ถต่อบัสำนองต่อ่ภูยัคกุคามิด้านความิ
มิั�นคงภูายในและต่า่งปร่ะเที่ศได้ด่ขึ้้ �น

การ่ใชุ้จา่ยครั่ �งน่ �มิาจากเหต่กุาร่ณ์ด้านความิมิั�นคงครั่ �งใหญ่ท่ี่�เกิดขึ้้ �น
ท่ี่�ซิดิน่ย์และเมิลเบัร์ิ่นในชุว่งหลายป่ท่ี่�ผา่นมิา และจากการ่ท่ี่�ออสำเต่ร่เลย่
แสำวงหาการ่ม่ิบัที่บัาที่ท่ี่�โดดเดน่มิากขึ้้ �นในแปซิฟิิก โดยสำาธ์าร่ณรั่ฐปร่ะชุาชุน
จ่นกำาลงัมิุง่สำร้่างอิที่ธิ์พลมิากยิ�งขึ้้ �นในภูมิูิภูาคน่ �

“น่�จะเป็นสำว่นหน้�งท่ี่�สำำาคญัมิากในความิมิุง่มิั�นขึ้องเร่า ซิ้�งเป็นความิมิุง่
มิั�นเด่ยวท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สำดุในการ่ยกร่ะดบััข่ึ้ดความิสำามิาร่ถขึ้องกองกำาลงัป้องกนั
ขึ้องเร่านบััต่ั �งแต่ส่ำงคร่ามิโลกครั่ �งท่ี่�สำอง” นายสำก็อต่ มิอร์่ริ่สำนั นายกรั่ฐมินต่ร่่ 
กลา่วท่ี่�ฐานที่พัโฮลส์ำเวอร์่ธ่์ในซิดิน่ย์

เมืิ�อเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 ออสำเต่ร่เล่ยกลา่ววา่จะจดัต่ั �งหนว่ย
ที่หาร่หนว่ยใหมิข่ึ้้ �นเพื�อฝ้ึกอบัร่มิและชุว่ยเหลือพนัธ์มิิต่ร่ในแปซิฟิิก

ในชุว่งต้่นเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 สำมิาชิุกขึ้องรั่ฐบัาลได้เปร่่ยบั
เท่ี่ยบัที่า่ท่ี่ขึ้องต่ะวนัต่กต่อ่การ่ผงาดขึ้้ �นขึ้องจ่นวา่ เหมืิอนกบััการ่ต่อบัสำนอง
ขึ้องฝึรั่�งเศสำต่อ่ความิก้าวหน้าขึ้องนาซ่ิเยอร่มิน่ในสำงคร่ามิโลกครั่ �งท่ี่�สำอง ซิ้�ง
ก่อให้เกิดเสำ่ยงต่ำาหนิจากสำถานที่ตู่จ่น

“การ่ม่ิอินโดแปซิฟิิกท่ี่�เป็นอิสำร่ะและม่ิอำานาจอธิ์ปไต่ยถือเป็นผล
ปร่ะโยชุน์ร่ะดบััชุาต่ิขึ้องออสำเต่ร่เล่ย ซิ้�งที่กุชุาต่ใินภูมิูิภูาคน่ �ขึ้องโลกสำามิาร่ถ
สำานสำมัิพนัธ์์กบััแต่ล่ะฝ่ึายได้อยา่งเสำร่่ ต่ามิบัร่ร่ที่ดัฐานสำากลและหลกั
นิต่ิธ์ร่ร่มิ” นายมิอร์่ริ่สำนักลา่ว

รั่ฐบัาลกลา่ววา่ การ่ใชุ้จา่ยเงินงบัด้านกลาโหมิขึ้องออสำเต่ร่เล่ยจะ
ที่ำาให้คา่ผลติ่ภูณัฑ์ิมิวลร่วมิภูายในปร่ะเที่ศเพิ�มิขึ้้ �นร้่อยละ 2 ภูายใน
ป่งบัปร่ะมิาณท่ี่�สำิ �นสำดุในเดือนมิิถนุายน พ.ศ. 2564 โดยนายโดนลัด์
 ที่รั่มิป์ ปร่ะธ์านาธิ์บัด่สำหรั่ฐฯ ได้กลา่ววา่ สำมิาชิุกพนัธ์มิิต่ร่นาโต่ควร่ม่ิเป้า
หมิายในการ่ใชุ้จา่ยเชุน่เด่ยวกนัน่ �

ข้ึ้อมิลูขึ้องธ์นาคาร่โลกแสำดงให้เหน็วา่ ออสำเต่ร่เล่ยม่ิการ่ใชุ้จา่ยที่าง
ที่หาร่อยูท่่ี่�ร้่อยละ 1.89 ขึ้องผลติ่ภูณัฑ์ิมิวลร่วมิภูายในปร่ะเที่ศใน พ.ศ. 
2561  ร่อยเต่อร์่

ป

เอเอฟพ่/เก็ต่ต่่ �อิมิเมิจ

การลงทุุน 
ในหน่วยรบพิิเศษ

มิาเลเซ่ิยกำาลงัเจร่จากบััอยา่งน้อยหกปร่ะเที่ศเก่�ยวกบััความิเป็น
ไปได้ในการ่ใชุ้นำ �ามินัปาล์มิจา่ยเป็นคา่อาวธุ์ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ เนื�องจาก
ปร่ะเที่ศท่ี่�ม่ิเศร่ษฐกิจใหญ่ท่ี่�สำดุเป็นอนัดบััสำามิขึ้องเอเชุ่ยต่ะวนั
ออกเฉ่ยงใต้่แหง่น่ �พยายามิเปล่�ยนยทุี่โธ์ปกร่ณ์เก่าให้เป็นชุดุใหมิ ่
เพื�อยกร่ะดบััข่ึ้ดความิสำามิาร่ถที่างกลาโหมิขึ้องปร่ะเที่ศ

ใน พ.ศ. 2562 นายโมิฮมัิหมิดั ซิาบั ูรั่ฐมินต่ร่่วา่การ่
กร่ะที่ร่วงกลาโหมิกลา่ววา่ คา่ใชุ้จา่ยถือเป็นอปุสำร่ร่คในการ่
ปรั่บัปรุ่งด้านกลาโหมิขึ้องมิาเลเซ่ิย แต่ก่าร่ใชุ้นำ �ามินัปาล์มิเพื�อ
ชุว่ยจา่ยคา่ยทุี่โธ์ปกร่ณ์อาจเป็นการ่เปิดหนที่างใหมิ ่ๆ ในการ่
เพิ�มิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพขึ้องกองที่พั

นายโมิฮมัิหมิดักลา่ววา่ เริ่�มิม่ิการ่หารื่อเก่�ยวกบััการ่จา่ย
คา่อาวธุ์ด้วยนำ �ามินัปาล์มิกบััจ่น รั่สำเซ่ิย อินเด่ย ปาก่สำถาน ต่รุ่ก่
 และอิหร่่าน

“หากปร่ะเที่ศเหลา่น่ �เต่ร่่ยมิพร้่อมิท่ี่�จะยอมิรั่บัการ่ซืิ �อขึ้าย
แลกเปล่�ยนด้วยนำ �ามินัปาล์มิ เร่าก็ยินด่อยา่งยิ�งท่ี่�จะไปในทิี่ศที่าง
นั �น” นายโมิฮมัิหมิดักลา่ว “เร่าม่ินำ �ามินัปาล์มิจำานวนมิาก”

มิาเลเซ่ิยและอินโดน่เซ่ิย ซิ้�งเป็นผู้ผลติ่นำ �ามินัปาล์มิร่ายใหญ่
ท่ี่�สำดุสำองร่ายขึ้องโลก สำง่ออกนำ �ามินัปาล์มิปร่ะมิาณร้่อยละ 85 
ที่ั�วโลก ซิ้�งสำว่นใหญ่ใชุ้ในการ่ปร่ะกอบัอาหาร่ ร่วมิที่ั �งการ่ผลติ่
สำิ�งขึ้องต่า่ง ๆ เชุน่ ลปิสำต่กิและสำบัู่

นายโมิฮมัิหมิดักลา่ววา่ นอกจากเรื่อลำาใหมิแ่ล้ว มิาเลเซ่ิย
ยงัต้่องการ่ซืิ �ออากาศยานต่ร่วจการ่ณ์ร่ะยะไกล อากาศยานไร้่
คนขึ้บัั และเรื่อสำกดักั �นความิเร็่วสำงูด้วย

การ่แลกเปล่�ยนต่ามิแผนเป็นสำว่นหน้�งขึ้องนโยบัายกลาโหมิ
ร่ะยะ 10 ป่ ท่ี่�พิจาร่ณาในรั่ฐสำภูาเมืิ�อ พ.ศ. 2562 ซิ้�งนาย
โมิฮมัิหมิดักลา่ววา่ จะมิุง่เน้นไปท่ี่�การ่ยกร่ะดบััข่ึ้ดความิสำามิาร่ถ
ขึ้องกองที่พัเรื่อ โดยร่วมิถง้ในที่ะเลจ่นใต้่ท่ี่�เป็นข้ึ้อพิพาที่

“เร่าต้่องการ่ให้ภูมิูิภูาคน่ �คงความิสำงบัและเป็นกลาง” นาย
โมิฮมัิหมิดักลา่ว  ร่อยเต่อร์่

ใช้้น้ำำ�มััน้ำป�ล์์มัจ่่�ยค่่� 
ยุทโธปกรณ์์

ออสเตรเล่ย

มาเลเซ่ิย
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เพิ่่มงบประมาณติิดต่ิอกัันเป็นคร้งที่่แปด
กองทััพ มุ่่�ง 

เรีียกร้ีองให้้ใช้้จ่า่ยเพ่ิ่�มขึ้้ �นร้ีอยละ 1.2 ซึ่้�งสูงูเป็็น
ป็รีะวัตัิ่การีณ์์ทีี่� 5.32 ล้านล้านเยน (ป็รีะมาณ์
 1.5 ล้านล้านบาที่) สูำาห้รัีบปี็นี �ซึ่้�งเร่ี�มขึ้้ �นในวันั
ทีี่� 1 เมษายน พิ่.ศ. 2563 เจ้่าห้น้าทีี่�กรีะที่รีวัง
การีคลงัจ่ะพ่ิ่จ่ารีณ์าคำาขึ้อดังักลา่วัก่อนทีี่�คณ์ะ
รัีฐมนติรีีขึ้องนายช่้นโซึ่ อาเบะ นายกรัีฐมนติรีี จ่ะ
ให้้การีอนมุตัิ่

แม้จ่ะมีรัีฐธรีรีมนญูทีี่�ห้้ามครีอบครีองอาวัธุ

สำำ�หรัับโจมตีีปรัะเทศอ่ื่�น แตีญี่ี่�ป่่ นก็็เป็นหน่�งใน
ปรัะเทศที�มีค่�่ใช้้จ�่ยด้้�นก็�รัทห�รัม�ก็ที�สำด่้ใน
โลก็ จ�ก็ก็�รัที�ญีี่�ป่่ นเพ่ิ่�มค่�่ใช้้จ�่ยด้้�นก็�รัทห�รั
เป็นร้ัอื่ยละ 10 ตีลอื่ด้ 7 ปีที�ผ่�่นม� ซึ่่�งก็�รัเพ่ิ่�ม
ขึ้่ �นนี �มีแรังก็รัะตี่้นม�จ�ก็ก็�รัปรัับปร่ังก็อื่งทพัิ่ขึ้อื่ง
ปรัะเทศข้ึ้�งเคี่ยง

ในปีงบปรัะม�ณหน้�ซึ่่�งเร่ั�มขึ้่ �นในเด่้อื่น
เมษ�ยน พิ่.ศ. 2563 เจ้�หน้�ที�ก็ล�โหมญีี่�ป่่ น
ได้้ขึ้อื่งบปรัะม�ณ 1.12 แสำนล้�นเยน (ปรัะม�ณ 
3.5 หม่�นล้�นบ�ท) เพ่ิ่�อื่ซ่ึ่ �อื่เค่ร่ั�อื่งบน่ขึ้บัไลล่อ่ื่งหน
 เอื่ฟ-35 ขึ้อื่งบร่ัษัทลอ็ื่ก็ฮีีด้ ม�ร์ัตีน่ จำ�นวน 9 ลำ�
 ซึ่่�งรัวมถึง่ร่่ันบีที�สำ�ม�รัถึบน่ขึ้่ �นในรัะยะสำั �นและ
ลงจอื่ด้ในแนวด้่�ง 6 ลำ� ที�ญีี่�ป่่ นต้ีอื่งก็�รันำ�ม�
ใช้้บนเร่ัอื่บรัรัทก่็อื่�ก็�ศย�นเป็นค่รัั �งแรัก็ ก็�รัซ่ึ่ �อื่
ด้งัก็ล�่วจะช้ว่ยให้ญีี่�ป่่ นค่วบค่ม่อื่ำ�น�จท�งทห�รั
 โด้ยขึ้ย�ยขึ้อื่บเขึ้ตีพ่ิ่สำยัที�ก็อื่งก็ำ�ลงัป้อื่งก็นัตีนเอื่ง
ขึ้อื่งญีี่�ป่่ นสำ�ม�รัถึปฏ่ิบตัีก่็�รัได้้

นอื่ก็จ�ก็นี � ก็รัะทรัวงก็ล�โหมยงัต้ีอื่งก็�รัใช้้
งบ 1.16 แสำนล้�นเยน (ปรัะม�ณ 3.5 หม่�นล้�น
บ�ท) เพ่ิ่�อื่เสำร่ัมสำร้ั�งก็�รัป้อื่งก็นัขีึ้ปน�วธ่ รัวมถึง่
เป็นเง่นสำำ�หรัับขีึ้ปน�วธ่สำก็ดั้ก็ั �นร่่ันใหมเ่พ่ิ่�อื่ย่งหวั
รับที�เข้ึ้�ม�ใก็ล้ในอื่วก็�ศ ญีี่�ป่่ นยงัต้ีอื่งก็�รัเง่นทน่
สำำ�หรัับรัะบบค่วบค่ม่ก็�รัย่งอื่�วธ่ปลอ่ื่ยนำ�ว่ถีึแนว
ด้่�งเพ่ิ่�อื่ตีด่้ตีั �งในเร่ัอื่และสำถึ�นีตีด่้ตี�มขีึ้ปน�วธ่
ด้้วยเรัด้�ร์ั เอื่จ่สำ อื่ะช้อื่ร์ั ภ�ค่พ่ิ่ �นด้่นที�ว�งแผ่นไว้ 
2 แหง่ด้้วย  รัอื่ยเตีอื่ร์ั

องทัพัญ่ี่�ปุ่่� นขอเพ่�มค่�าใช้้จ่�ายด้้าน
กลาโหมปุ่ระจ่ำาปุ่่ติด่้ติ�อกนัเป็ุ่นค่รั �งท่ั�

 8 เพ่�อจ่�ายค่�าข่ปุ่นาวุธ่สกดั้กั �น เค่ร่�องบิน่ขบัิไล�
ล�องหน และยท่ัโธปุ่กรณ์์อ่�น ๆ ท่ั�ผลต่ิโด้ยสหรัฐฯ
 ในการรับิม่อกบัิภัยัค่ก่ค่ามจ่ากเกาหล่เหน่อและ
สาธารณ์รัฐปุ่ระช้าช้นจ่่น

ข้อเสนอด้้านงบิปุ่ระมาณ์ของกระทัรวุง
กลาโหมเม่�อปุ่ลายเด่้อนสง่หาค่ม พ.ศ. 2562 

ก

ญ่�ปุ่น

ายนเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอิินเดีีย
 ประกาศเม่�อิกลางเด่ีอินสิงิหาคม พ.ศ. 

2562 เร่�อิงการแตง่ตั �งประธานคณะเสินาธิการ
กลาโหม เพ่�อิการประสิานงานที�ดีีขึ้้ �นระหว่า่ง
กอิงทพับก กอิงทพัอิากาศ และกอิงทพัเร่อิ

ผู้้� เชีี่�ยว่ชี่าญดี�านกลาโหมอิินเดีียเรียกร� อิงให�
มีตำาแหนง่ดีงักลา่ว่มานานแล�ว่ ซึ่้�งตำาแหนง่ดีงั
กลา่ว่คล�ายคลง้กบัโครงสิร� างขึ้อิงกอิงทพัฝัั่�งตะว่นั
ตกหลายแหง่ เพ่�อิให�มั�นใจถึง้การทำางานร่ว่มกนั
ขึ้อิงทั �งสิามเหลา่ทพั

“กอิงทพัขึ้อิงเราค่อิคว่ามภาคภมิ้ใจขึ้อิง
อิินเดีีย เพ่�อิเพิ�มคว่ามเฉีียบขึ้าดีในการประสิาน
งานระหว่า่งกอิงทพัตา่ง ๆ ผู้มจง้ขึ้อิประกาศการ
ตดัีสินิใจครั �งสิำาคญั... ว่า่อิินเดีียจะมีประธาน
คณะเสินาธิการกลาโหม” นายโมทีกลา่ว่ในว่นั
ครบรอิบการประกาศเอิกราชี่ซึ่้�งจดัีขึ้้ �นเม่�อิว่นัที� 
15 สิงิหาคม พ.ศ. 2562

อิินเดีียไดี�จำาแนกกอิงทพัอิอิกเป็น 3 เหลา่ทพั

 โดียแตล่ะเหลา่ทพัจะมีผู้้�นำาเป็นขึ้อิงตนเอิง นบั
ตั �งแตไ่ดี� รับเอิกราชี่จากอิงักฤษเม่�อิ พ.ศ. 2490 
โดียคาดีว่า่การจดัีการดีงักลา่ว่มีคว่ามจำาเป็นเพ่�อิ
ป� อิงกนัไมใ่ห�อิำานาจตกอิย้ใ่นม่อิขึ้อิงผู้้�บญัชี่าการ
เพียงคนเดีียว่มากเกินไป

อิย่างไรก็ตาม เน่�อิงดี�ว่ยปฏิิบตัิการทาง
ทหารในขึ้ณะนี �เกี�ยว่ขึ้�อิงกบัการผู้สิานคว่ามร่ว่ม
ม่อิอิย่างใกล� ชิี่ดี ทำาให�หลายประเทศเปลี�ยนไป
ใชี่�ประธานคณะเสินาธิการกลาโหมคนเดีียว่
ในการสิั�งการกอิงทพั และรายงานต่อิคณะผู้้�
บริหารทางการเม่อิงโดียตรงเพ่�อิการตดัีสิินใจที�
รว่ดีเร็ว่ขึ้้ �น

นายโมทีกลา่ว่ว่า่ การแตง่ตั �งประธานคณะ
เสินาธิการกลาโหมเป็นขึ้ั �นตอินสิำาคญัในการ
ปฏิิร้ปกอิงทพั ประธานเสินาธิการคนใหมจ่ะมี
อิำานาจในการคว่บคมุเงินทนุสิำาหรับกอิงทพั ซึ่้�ง
กำาลงัใชี่� เพ่�อิปรับปรุงยทุโธปกรณ์ยคุโซึ่เวี่ยตขึ้อิง
อิินเดีียดี�ว่ย  รอิยเตอิร์

น

 ตำำ�แหน่่งใหม่่เพ่่ื่อปรัับปรุัง 
การผสานความร่วมมือของกองทััพ

อนิเดย่
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ข่าวผู้ก่่อก่ารร้าย
IPDF

การต่่อต้่านภััยร้าย
ญ่ี่�ปุ่่� นระงัับการ
ดำำาเนินการเคร่�องั
ปุ่ฏิิกรณ์์เพ่ื่�อเพิื่�ม
ความแข็็งัแกร�งั
ด้ำานกลาโหม

เข้้าสู่่�การยกระดัับ
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การต่่อต้่านภััยร้าย

รอยเตอร์

เอเอฟพ่/เก็ต่ต่่ �อิมิเมิจ

าธ์าร่ณปูโภูคขึ้องญ่�ปุ่ นต้่องเผชิุญกบััคา่ใชุ้จา่ยเชืุ �อเพลงิ
หลายร้่อยล้านดอลลาร์่ใน พ.ศ. 2563 เนื�องจากการ่ซืิ �อก�าซิ
ธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลวและถ่านหินเพิ�มิเต่ิมิ ขึ้ณะท่ี่�เครื่�องปฏิิกร่ณ์
นิวเคล่ยร์่ท่ี่�ดำาเนินการ่อยูเ่กือบัคร้่�งหน้�งขึ้องปร่ะเที่ศต้่องหยดุ
เดนิเครื่�องเพื�อยกร่ะดบััความิปลอดภูยัต่ามิคำาสำั�งขึ้องรั่ฐบัาล 

นกัวิเคร่าะห์คาดวา่ เครื่�องปฏิิกร่ณ์ท่ี่�ดำาเนินการ่อยูจ่ำานวน
 4 ใน 9 เครื่�องขึ้องญ่�ปุ่ นจะหยดุดำาเนินการ่ชุั�วคร่าว ขึ้ณะท่ี่�
สำาธ์าร่ณปูโภูคจำาเป็นต้่องม่ิการ่เปล่�ยนแปลงภูายใต้่ร่ะเบ่ัยบั
การ่ต่อ่ต้่านการ่ก่อการ่ร้่ายท่ี่�เข้ึ้มิงวดมิากขึ้้ �น ซิ้�งนำามิาใชุ้ภูาย
หลงัภูยัพิบัตั่ิฟกุชิุุมิะใน พ.ศ. 2554 โดยโร่งไฟฟ้าควิชุแูละ
โร่งไฟฟ้าคนัไซิเป็นหน้�งในสำาธ์าร่ณปูโภูคท่ี่�ได้รั่บัคำาสำั�งให้
สำร้่างห้องควบัคมุิฉกุเฉินนอกสำถานท่ี่� เพื�อใชุ้เป็นฐานสำำาร่องท่ี่�
สำามิาร่ถที่ำาให้เครื่�องปฏิิกร่ณ์นิวเคล่ยร์่เย็นลงและป้องกนัการ่
หลอมิละลายในกร่ณ่ท่ี่�ม่ิการ่โจมิต่่จากผู้ ก่อการ่ร้่าย 

โร่งไฟฟ้าควิชุทู่ี่�ผลติ่ไฟฟ้าให้แก่ที่างต่อนใต้่ขึ้องเกาะหลกัสำ่�
แหง่ขึ้องญ่�ปุ่ นกลา่ววา่ เครื่�องปฏิิกร่ณ์เซิน็ไดหมิายเลขึ้ 1  
จะปิดที่ำาการ่ต่ั �งแต่ว่นัท่ี่� 16 ม่ินาคมิถง้วนัท่ี่� 26 ธ์นัวาคมิ พ.ศ. 
2563 สำว่นเครื่�องปฏิิกร่ณ์หมิายเลขึ้ 2 จะหยดุเดนิเครื่�องต่ั �ง
แต่ว่นัท่ี่� 20 พฤษภูาคมิ พ.ศ. 2563 ถง้วนัท่ี่� 26 มิกร่าคมิ
 พ.ศ. 2564 โร่งไฟฟ้าดงักลา่วได้ปร่ะมิาณการ่วา่ การ่ร่ะงบัั
หนว่ยผลติ่ไฟฟ้าขึ้นาด 890 เมิกะวตั่ต์่ที่ั �งสำองแหง่จะเพิ�มิ
ต้่นที่นุร่ายเดือนเป็น 8 พนัล้านเยน (ปร่ะมิาณ 2.4 พนัล้าน
บัาที่) จากการ่ซืิ �อเชืุ �อเพลงิฟอสำซิลิ เชุน่ ก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลวและ
ถ่านหิน เพื�อเป็นที่างเลือกสำำาหรั่บัการ่ผลติ่ไฟฟ้า ที่ั �งน่ � โร่งไฟฟ้า
แหง่แร่กจะกลบััมิาดำาเนินการ่ใหมิภู่ายใต้่กฎร่ะเบ่ัยบัท่ี่�เข้ึ้มิงวด

ขึ้้ �นหลงัจากภูยัพิบัตั่เิมืิ�อ พ.ศ. 2554 ซิ้�งนำาไปสำูก่าร่ปิดต่วัขึ้อง
อตุ่สำาหกร่ร่มิพลงังานนิวเคล่ยร์่ขึ้องญ่�ปุ่ น

"เร่าวางแผนท่ี่�จะใชุ้ปร่ะโยชุน์จากโร่งไฟฟ้าถ่านหินมิตั่สำ้
อรุ่ะหมิายเลขึ้ 2 ขึ้นาด 1,000 เมิกะวตั่ต์่ ท่ี่�สำร้่างขึ้้ �นใหมิเ่พื�อ
ที่ดแที่นโร่งไฟฟ้านิวเคล่ยร์่" หน้�งในผู้บัริ่หาร่ขึ้องโร่งไฟฟ้าควิชุู
กลา่วในการ่แถลงขึ้า่วผลปร่ะกอบัการ่เมืิ�อเดือนต่ลุาคมิ พ.ศ. 
2562 พร้่อมิกลา่วอ่กวา่ การ่ผสำมิเชืุ �อเพลงิที่ดแที่นท่ี่�แมิน่ยำา
นั �นขึ้้ �นอยูก่บััปัจจยัหลายปร่ะการ่ ซิ้�งร่วมิถง้อปุสำงค์และร่าคา
เชืุ �อเพลงิด้วย 

หนว่ยงานกำากบััดแูลด้านนิวเคล่ยร์่ขึ้องญ่�ปุ่ นได้บังัคบัั
ใชุ้กำาหนดเวลาในการ่ดำาเนินการ่ต่ามิมิาต่ร่การ่รั่กษาความิ
ปลอดภูยัใหมิอ่ยา่งเคร่่งครั่ด โดยปฏิิเสำธ์คำาร้่องขึ้อจากโร่ง
ไฟฟ้าควิชุใูนการ่ขึ้ยายกำาหนดเวลาใน พ.ศ. 2562 ซิ้�งที่ำาให้
โร่งไฟฟ้าไมิม่่ิที่างเลือกอื�นนอกจากการ่ต่ดัสำนิใจหยดุดำาเนิน
การ่ชุั�วคร่าว 

ขึ้ณะท่ี่�โร่งไฟฟ้าคนัไซิผู้ผลติ่ไฟฟ้าให้แก่โอซิาก้า เก่ยวโต่
 และเขึ้ต่อตุ่สำาหกร่ร่มิโดยร่อบั ม่ิกำาหนดเวลาสำำาหรั่บัการ่
สำร้่างฐานสำำาร่องท่ี่�เครื่�องปฏิิกร่ณ์ที่าคาฮามิะหมิายเลขึ้ 3 และ
หมิายเลขึ้ 4 ในเดือนสำงิหาคมิและต่ลุาคมิ พ.ศ. 2563 ต่ามิ
ลำาดบัั โฆษกขึ้องโร่งไฟฟ้าคนัไซิกลา่ววา่ บัริ่ษัที่กำาลงัพยายามิเร่่ง
การ่ก่อสำร้่าง แต่น่กัวิเคร่าะห์คาดการ่ณ์วา่ โร่งไฟฟ้าจะต้่องร่ะงบัั
การ่ดำาเนินการ่ท่ี่�เต่าปฏิิกร่ณ์เพื�อให้เป็นไปต่ามิกำาหนดเวลา 

นางลซู่ิ� คลัเลน หวัหน้านกัวิเคร่าะห์ท่ี่�บัริ่ษัที่วู้ด แมิก็เคนซ่ิ
 คาดการ่ณ์วา่ โร่งไฟฟ้าคนัไซิจะปิดเครื่�องปฏิิกร่ณ์ที่าคาฮามิะ
ที่ั �งสำองเครื่�องใน พ.ศ. 2563 และคาดวา่จะม่ิการ่ใชุ้ที่ั �งถ่านหิน

 ก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลว และแม้ิกร่ะที่ั�งนำ �ามินั เพื�อชุดเชุย
การ่ผลติ่พลงังานนิวเคล่ยร์่ท่ี่�สำญูเสำ่ยไป หากม่ิกำาลงัการ่
ผลติ่ที่ั �งถ่านหินและก�าซิ ต่วัเลือกท่ี่�มิาที่ดแที่นพลงังาน
นิวเคล่ยร์่จะขึ้้ �นอยูก่บััความิคุ้มิคา่ที่างเศร่ษฐกิจขึ้องเชืุ �อ
เพลงิท่ี่�ใกล้เค่ยงกนั นางคลัเลนกลา่ว "เมืิ�อม่ิปริ่มิาณก�าซิ
ธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลวต่ามิท่ี่�ต่กลงไว้ในสำญัญา เร่าคาดวา่โร่ง
ไฟฟ้าเหลา่นั �นจะใชุ้ก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลว อยา่งไร่ก็ต่ามิ 
หากจำาเป็นต้่องม่ิจดุการ่ขึ้นสำง่ก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลวเพิ�มิเต่ิมิ 
แสำดงวา่โดยที่ั�วไปแล้วถ่านหินม่ิความิคุ้มิคา่ที่างเศร่ษฐกิจ
มิากกวา่" นางคลัเลนกลา่ว 

ที่ั �งน่ � ผลกร่ะที่บัใน พ.ศ. 2563 อาจเพ่ยงพอท่ี่�จะ
ชุว่ยที่ำาให้แนวโน้มิการ่นำาเข้ึ้าก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลวและ
ถ่านหินขึ้องญ่�ปุ่ นลดลง นางคลัเลนคาดการ่ณ์วา่ การ่นำา
เข้ึ้าก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลวขึ้องญ่�ปุ่ นใน พ.ศ. 2562 จะลด
ลงร้่อยละ 5 จาก พ.ศ. 2561 เหลือเป็นปร่ะมิาณ 78 
ล้านเมิต่ริ่กต่นั แต่ค่าดวา่ความิต้่องการ่ก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่ิ
เหลวจะเพิ�มิขึ้้ �นเลก็น้อยเป็น 79 ล้านเมิต่ริ่กต่นัใน พ.ศ. 
2563 เนื�องจากการ่ปิดเครื่�องปฏิิกร่ณ์ที่ั �งสำ่�เครื่�อง 

ขึ้ณะท่ี่�คาดวา่เครื่�องปฏิิกร่ณ์นิวเคล่ยร์่ที่ั �งสำ่�เครื่�องท่ี่�
เซิน็ไดและที่าคาฮามิะจะร่ะงบััการ่ดำาเนินการ่ จะไมิม่่ิการ่
เริ่�มิต้่นดำาเนินการ่เครื่�องใดอ่กครั่ �งภูายใน พ.ศ. 2563" 
นายที่าเคโอะ คกิคาวะ ศาสำต่ร่าจาร่ย์ด้านการ่ศก้ษาด้าน
พลงังานแหง่มิหาวิที่ยาลยัวิที่ยาศาสำต่ร์่โต่เก่ยว กลา่ว "
การ่นำาเข้ึ้าก�าซิธ์ร่ร่มิชุาต่เิหลวและถ่านหินขึ้องญ่�ปุ่ นอาจ
เพิ�มิขึ้้ �นในป่ถดัไป เนื�องจากเครื่�องปฏิิกร่ณ์นิวเคล่ยร์่ท่ี่�
ดำาเนินการ่อยูล่ดลงจาก 9 เหลือ 5 เครื่�องและไมิม่่ิเครื่�อง
ปฏิิกร่ณ์ใหมิใ่ดท่ี่�เริ่�มิดำาเนินการ่อ่กครั่ �ง" นายที่าเคโอะ
กลา่ว  ร่อยเต่อร์่

ส

ผู้ควบัคุมตรวจดููเคร่�องปฏิิก่รณ์์นิวเคลียีร์ทัี�โรงไฟฟ้าเซ็็นไดูของ

เก่าะควิชููในประเทัศญี�ปุ่น 

ซ้็าย: สถานีพลีงังานนิวเคลียีร์เซ็็นไดูของโรงไฟฟ้าควิชูู คอ่

หน่�งในสี�แห่งในญี�ปุ่นทัี�ถูก่ระงบััก่ารดูำาเนินก่าร เพ่�อเพิ�มก่าร

ป้องก่นัให้แขง็แก่ร่งข่�นก่ารโจมตจีาก่ผู้ก่่อก่ารร้ายทัี�อาจเก่ดิูข่�น



ภาพประกอบโดย ฟอรัมั

ภููมิิภูาคมีิบทบาทมิากข้ึ้�นในความร�วมม่อ
ด้ำานการสำำารวจและกลาโหม

เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

ขึ้องอินโดแปซิิฟิิก
ยุุคแห่่งอวกาศ
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ร่ะเที่ศในภูมิูิภูาคอินโดแปซิิฟิกต่า่งให้การ่ยอมิรั่บัการ่สำำาร่วจ
อวกาศ ขึ้ณะท่ี่�โคร่งการ่ท่ี่�กำาลงัพฒันาอย่างร่วดเร็่วในอินเด่ย
และญ่�ปุ่ นบักุเบัิกเส้ำนที่างวิที่ยาศาสำต่ร์่ใหมิ่ ๆ เพื�อก้าวให้ที่นัข่ึ้ด

ความิสำามิาร่ถท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �นขึ้องสำาธ์าร่ณรั่ฐปร่ะชุาชุนจ่น โคร่งการ่อวกาศ
ขึ้องภูมิูิภูาคน่ �ได้สำง่ยานอวกาศลงจอดบันดาวเคร่าะห์น้อยและอ่กฟาก
หน้�งขึ้องดวงจนัที่ร์่ ในยคุท่ี่�โดดเดน่ด้วยความิก้าวหน้าที่างเที่คโนโลย่
 อ่กที่ั �งยงัม่ิการ่วางแผนภูาร่กิจใหมิ่สำูด่าวองัคาร่และดาวศกุร์่อ่กด้วย
 ด้วยร่ะบับัการ่ที่หาร่และการ่สำื�อสำาร่พลเรื่อนท่ี่�พ้�งพาเที่คโนโลย่อวกาศ
มิากขึ้้ �นเรื่�อย ๆ นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่และวิศวกร่ขึ้องอินโดแปซิิฟิกกำาลงัเร่่ง
ความิพยายามิในการ่สำำาร่วจขึ้อบัเขึ้ต่ท่ี่�ครั่ �งหน้�งเคยเป็นขึ้องมิหาอำานาจ
อย่างรั่สำเซ่ิยและสำหรั่ฐอเมิริ่กาเที่่านั �น โดยเมืิ�อเร็่ว ๆ น่ � จ่นได้ปร่ะกาศ
ต่นเองวา่เป็นมิหาอำานาจด้านอวกาศท่ี่�ใหญ่เป็นอนัดบััสำามิ

ยานอวกาศฮายาบัสูำะ 2 ขึ้องญ่�ปุ่ นลงจอดบันดาวเคร่าะห์น้อย
ริ่วก ูและเสำร็่จสำิ �นกร่ะบัวนการ่เก็บัต่วัอย่างหินครั่ �งสำดุท้ี่ายเมืิ�อเดือน
กร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 องค์การ่สำำาร่วจอวกาศญ่�ปุ่ นกลา่ววา่ แคปซิูล
ขึ้องยานอวกาศน่าจะกลบััเข้ึ้ามิายงัโลกพร้่อมิกบััชิุ �นสำว่นต่วัอย่างท่ี่�
บัร่ร่ที่กุมิาด้วยในปลาย พ.ศ. 2563 เมืิ�อลงจอดในเขึ้ต่หวงห้ามิวเูมิร่่า 
ที่างต่อนใต้่ขึ้องปร่ะเที่ศออสำเต่ร่เล่ย

โดยญ่�ปุ่ นได้ร่ะเบัดิหลมุิในดาวเคร่าะห์น้อยแล้วให้ยานสำำาร่วจลง
จอดภูายในปลอ่งท่ี่�เกิดจากการ่ร่ะเบัดิดงักลา่ว ซิ้�งนกัวิที่ยาศาสำต่ร์่หวงั
วา่ ชิุ �นสำว่นต่วัอยา่งน่ �จะให้เบัาะแสำเก่�ยวกบััการ่กำาเนิดร่ะบับัสำริุ่ยะ “ที่กุ
อยา่งดำาเนินไปอยา่งสำมิบัรู่ณ์แบับั ยิ�งกวา่สำมิบัรู่ณ์แบับัด้วยซิำ �า ร่าวกบัั
วา่ฮายาบัสูำะอา่นใจขึ้องเร่าอยู”่ นายที่าคาชิุ คโุบัต่ะ ผู้อำานวยการ่ฝ่ึาย
การ่วิจยัองค์การ่สำำาร่วจอวกาศญ่�ปุ่ นกลา่ว ต่ามิร่ายงานขึ้องซ่ิบ่ัเอสำนิวส์ำ

ในขึ้ณะเด่ยวกนั อินเด่ยได้พยายามิลงจอดยานอวกาศจนัที่ร่ายาน- 
2 บันดวงจนัที่ร์่ แต่ก็่ไมิส่ำามิาร่ถต่ดิต่อ่กบััยานอวกาศดงักลา่วได้ในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2562 แม้ิจะเกิดความิล้มิเหลว องค์การ่วิจยัด้านอวกาศ
แหง่อินเด่ยกลา่ววา่ยงัม่ิแผนการ่ท่ี่�ท้ี่าที่ายยิ�งกวา่ร่ออยู ่โดยอินเด่ยกำาลงั
ต่ั �งเป้าหมิายในวนัท่ี่� 15 สำงิหาคมิ พ.ศ. 2565 ซิ้�งเป็นวนัคร่บัร่อบั 75 ป่
ท่ี่�อินเด่ยได้รั่บัเอกร่าชุจากสำหร่าชุอาณาจกัร่ ให้เป็นวนัท่ี่�นำา “กากานอต่ส์ำ” 
สำามิคนขึ้้ �นสำูว่งโคจร่เป็นครั่ �งแร่ก “อินเด่ยเร่่ยกปฏิิบัตั่กิาร่ครั่ �งน่ �วา่ เท่ี่�ยวบันิ
อวกาศขึ้องมินษุย์แที่นท่ี่�จะเป็นเท่ี่�ยวบันิอวกาศขึ้องบัรุุ่ษ เพร่าะม่ิแผนท่ี่�
จะสำง่ผู้หญิงขึ้้ �นไปในอวกาศด้วย” นายพลัลาวา แบักลา บัร่ร่ณาธิ์การ่
วทิี่ยาศาสำต่ร์่ขึ้องนิวเดลเ่ที่เลวิชุั�นกลา่วกบัันิต่ยสำาร่ฟอร์ับส์์

ชุ่วงเวลาอนัน่าภูาคภูมิูิใจท่ี่�สำดุขึ้ององค์การ่วิจยัด้านอวกาศแห่ง
อินเด่ย อาจมิาพร้่อมิกบััการ่เปิดต่วัภูาร่กิจยานอวกาศโคจร่ร่อบัดาว
องัคาร่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยยานอวกาศมิงัคาลยาน
ได้เริ่�มิโคจร่ร่อบัดาวองัคาร่ใน พ.ศ. 2557 มิงัคาลยาน ซิ้�งเป็นชืุ�อ
ภูาษาสำนัสำกฤต่ท่ี่�แปลวา่ยานอวกาศบันดาวองัคาร่ จบััภูาพดาวองัคาร่
จำานวน 980 ภูาพได้ในท่ี่�สำดุ โดยหน้�งในนั �นนำาไปใชุ้เป็นปกนิต่ยสำาร่
เนชั่ั�นแนล จีโอกรัาฟิก ใน พ.ศ. 2559 นายแบักลากลา่วกบััฟอร์ับส์์
วา่ เป็นไปได้วา่อินเด่ยวางแผนท่ี่�จะเดินที่างกลบััไปยงัดาวองัคาร่ด้วย

ความิพยายามิท่ี่�จะลงจอดบันพื �นผิว และยงัเต่ร่่ยมิความิพร้่อมิในการ่
สำง่เครื่�องมืิอเพื�อศก้ษาพื �นผิวและบัร่ร่ยากาศขึ้องดาวศกุร์่อ่กด้วย

โดยที่ั �งอินเด่ยและจ่นม่ิแผนท่ี่�จะก่อสำร้่างสำถาน่อวกาศขึ้องต่นเอง
 และในเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 จ่นกลายเป็นปร่ะเที่ศแร่กท่ี่�นำา
ยานสำำาร่วจลงจอดบันอ่กด้านขึ้องดวงจนัที่ร์่ได้สำำาเร็่จ ซิ้�งยานสำำาร่วจ
ได้ค้นพบัสำิ�งท่ี่�ที่างการ่จ่นเร่่ยกวา่สำาร่ลกัษณะ “เหมืิอนเจล” ท่ี่�ม่ิสำ่ผิด
ปกต่ิ ขึ้ณะที่ำาการ่สำำาร่วจหลมุิอกุกาบัาต่บันพื �นผิวดวงจนัที่ร์่ การ่ค้น
พบัน่ �ได้สำง่ผลให้นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ร่่บัเร่่งหาคำาอธิ์บัาย แม้ิวา่จะยงัไมิ่ได้
ข้ึ้อสำรุ่ปท่ี่�แน่ชุดัก็ต่ามิ จากคำาแนะนำาขึ้องนกัวิจยับัางคนต่ามิร่ายงาน
ขึ้อง space.com สำาร่ดงักลา่วอาจเป็นแก้วหลอมิละลายท่ี่�เกิดจาก
อกุกาบัาต่พุ่งชุนพื �นผิวขึ้องดวงจนัที่ร์่

ที่ั �งน่ � จำานวนปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ ในภูมิูิภูาคอินโดแปซิิฟิกท่ี่�ดำาเนิน
โคร่งการ่ด้านอวกาศอย่างแข็ึ้งขึ้นัยงัคงเพิ�มิขึ้้ �นอย่างต่อ่เนื�อง
 ออสำเต่ร่เล่ย บังักลาเที่ศ อินโดน่เซ่ิย มิาเลเซ่ิย นิวซ่ิแลนด์ เกาหล่เหนือ
 ฟิลิปปินส์ำ สำิงคโปร์่ เกาหล่ใต้่ ไที่ย และเว่ยดนามิ ต่า่งกำาลงัพฒันา
ข่ึ้ดความิสำามิาร่ถด้านอวกาศอย่างแข็ึ้งขึ้นั ต่ามิร่ายงานขึ้องสำถาบันั
นโยบัายยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ออสำเต่ร่เล่ยปร่ะจำาเดือนมิิถนุายน พ.ศ. 2562 

“แนวโน้มิขึ้องดาวเท่ี่ยมิขึ้นาดเลก็ท่ี่�ผลิต่ขึ้้ �นในปร่ะเที่ศนั �นปร่ากฏิ
ชุดัที่ั�วที่ั �งภูมิูิภูาค” ร่ายงานกลา่ว “อินโดน่เซ่ิย มิาเลเซ่ิย นิวซ่ิแลนด์
 ฟิลิปปินส์ำ สำิงคโปร์่ และเว่ยดนามิ ต่า่งมิุ่งมิั�นในการ่พฒันาเที่คโนโลย่
อวกาศ ความิร่่วมิมืิอร่ะดบััที่วิภูาค่และพหภุูาค่คือแร่งผลกัดนัท่ี่�อยู่
เบืั �องหลงัความิก้าวหน้าอย่างร่วดเร็่วขึ้องวิที่ยาศาสำต่ร์่และวิศวกร่ร่มิ
ด้านอวกาศ”

ป

อนิเดูยีปล่ีอยดูาวเทัยีมส่�อสารทัางทัหารเข้าสู่วงโคจรจาก่ 
ฐานในรัฐอานธรประเทัศ เม่�อเดูอ่นธันวาคม พ.ศ. 2561  เอเอฟพ่/เก็ต่ต่่ �อิมิเมิจ
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เขึ้ตแดนที�เปราะบาง
ความิเปร่าะบัางใหมิ่เกิดขึ้้ �นพร้่อมิความิก้าวหน้าที่างวิที่ยาศาสำต่ร์่
แต่ล่ะครั่ �ง “เร่าต้่องพ้�งพาดาวเท่ี่ยมิจนเกือบัเหมืิอนกบััท่ี่�เร่าพ้�งพาดวง
อาทิี่ต่ย์แล้ว” นายจิมิ คเูปอร์่ ผู้แที่นสำหรั่ฐฯ เข่ึ้ยนในบัที่นำาขึ้องร่ายงาน
เก่�ยวกบััภูยัคกุคามิที่างอวกาศ ปร่ะจำาเดือนเมิษายน พ.ศ. 2562 
โดยสำถาบันัวิจยันโยบัายการ่ต่า่งปร่ะเที่ศและยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ “สำิ�งเหลา่น่ �
คือโคร่งสำร้่างพื �นฐานขึ้องโคร่งสำร้่างพื �นฐานขึ้องเร่า ซิ้�งชุ่วยให้โที่ร่ที่ศัน์
 อินเที่อร์่เน็ต่ โที่ร่คมินาคมิ พลงังาน การ่ค้า และเครื่อขึ้่ายที่างการ่เงิน
ขึ้องเร่าสำามิาร่ถที่ำางานได้”

การ่พ้�งพามิากมิายน่ �ที่ำาให้เที่คโนโลย่อวกาศเป็นเป้าหมิายท่ี่�นา่
ดง้ดดูสำำาหรั่บัปร่ะเที่ศท่ี่�แสำวงหาความิได้เปร่่ยบัที่างการ่ที่หาร่ ในเดือน
พฤษภูาคมิ พ.ศ. 2556 จ่นได้เปิดต่วัร่ะบับัต่อ่ต้่านดาวเท่ี่ยมิรู่ปแบับั
ใหมิท่่ี่�ผู้ เชุ่�ยวชุาญขึ้องสำหรั่ฐฯ กลา่ววา่ สำามิาร่ถเข้ึ้าถง้ร่ะดบััความิสำงูมิาก
พอท่ี่�จะสำง่ผลกร่ะที่บัต่อ่การ่สำื�อสำาร่ที่างที่หาร่ ร่ะบับัเตื่อนภูยัข่ึ้ปนาวธุ์
 และจ่พ่เอสำได้ การ่ที่ดสำอบัอาวธุ์ต่อ่ต้่านดาวเท่ี่ยมิขึ้องจ่นยงัคงดำาเนินต่อ่
ไป แม้ิความิจริ่งท่ี่�วา่จ่นได้ที่ำาลายดาวเท่ี่ยมิอตุ่นิุยมิวิที่ยาท่ี่�ม่ิอายมุิากใน
เดือนมิกร่าคมิ พ.ศ. 2550 ที่ำาให้นานาชุาต่อิอกมิากปร่ะณามิเก่�ยวกบัั
ปริ่มิาณขึ้องเศษซิากในอวกาศ โดยการ่ที่ำาลายดาวเท่ี่ยมิดงักลา่วสำร้่าง
เศษซิากท่ี่�สำามิาร่ถต่ดิต่ามิได้มิากกวา่ 3,000 ชิุ �น และอนภุูาคอ่กนบััพนั
ท่ี่�เลก็เกินกวา่จะต่ดิต่ามิได้ ในเดือนม่ินาคมิ พ.ศ. 2562 อนิเด่ยกลาย
เป็นปร่ะเที่ศท่ี่�สำ่�ในการ่ที่ดสำอบัอาวธุ์ต่อ่ต้่านดาวเท่ี่ยมิ เมืิ�อที่ำาการ่ยิง
ดาวเท่ี่ยมิไมิโคร่แซิต่-อาร์่ เพื�อแสำดงให้เหน็วา่ดาวเท่ี่ยมิดงักลา่วสำามิาร่ถ
ยิงโคร่งสำร้่างพื �นฐานบันอวกาศขึ้องปร่ะเที่ศศตั่รู่ได้

ซิ้�งการ่เพิ�มิกำาลงัที่างที่หาร่ในอวกาศนั �นไมิไ่ด้จำากดัอยูเ่พ่ยงอาวธุ์
ต่อ่ต้่านดาวเท่ี่ยมิเที่า่นั �น ใน พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าท่ี่�ขึ้า่วกร่องสำหรั่ฐฯ
 ร่ายงานวา่ จ่นกำาลงัพฒันาเที่คโนโลย่พลงังานต่ร่งท่ี่�อาจที่ำาให้เซิน็เซิอร์่
ในอวกาศท่ี่�ไวต่อ่สำิ�งกร่ะตุ่้นมิองไมิเ่หน็หรื่อเสำ่ยหาย เชุน่ เซิน็เซิอร์่ท่ี่�
ใชุ้ในการ่ป้องกนัข่ึ้ปนาวธุ์ ต่ามิร่ายงานขึ้องสำถาบันัวิจยันโยบัายการ่
ต่า่งปร่ะเที่ศและยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ นอกจากน่ � หนว่ยสำงคร่ามิอิเลก็ที่ร่อนิกส์ำ

ภูายในกองที่พัปลดปลอ่ยปร่ะชุาชุนจ่น “ยงัคงปฏิิบัตั่กิาร่ร่บักวนและต่อ่
ต้่านการ่ร่บักวนต่อ่ร่ะบับัสำื�อสำาร่และเร่ดาร์่หลายร่ะบับัอยา่งสำมิำ�าเสำมิอ
 ร่วมิถง้ร่ะบับัดาวเท่ี่ยมิจ่พ่เอสำในการ่ฝ้ึกที่ดสำอบัความิแขึ้็งแร่งมิั�นคงต่อ่
การ่โจมิต่่” ร่ายงานดงักลา่วร่ะบั ุโดยร่ะบัเุพิ�มิเต่ิมิวา่ จ่นม่ิความิสำามิาร่ถ
ที่างไซิเบัอร์่ท่ี่�ก้าวหน้าสำงูซิ้�งอาจมิุง่เป้าไปท่ี่�เที่คโนโลย่ดาวเท่ี่ยมิ

ในขึ้ณะเด่ยวกนั เกาหลเ่หนือได้สำร้่างข่ึ้ดความิสำามิาร่ถในการ่ที่ำา
สำงคร่ามิที่างไซิเบัอร์่และอิเลก็ที่ร่อนิกส์ำท่ี่�อาจขึ้ดัขึ้วางเที่คโนโลย่บัน
อวกาศ ร่ายงานจากศนูย์ยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่และนานาชุาติ่ศก้ษาร่ะบัวุา่ นาย
วนิเซินต์่ บัรู่คส์ำ ผู้บัญัชุาการ่กองที่พัสำหรั่ฐอเมิริ่กาในเกาหลข่ึ้ณะนั �น
 กลา่วในคำาให้การ่ต่อ่รั่ฐสำภูาเมืิ�อเดือนม่ินาคมิ พ.ศ. 2561 วา่กองกำาลงั
ไซิเบัอร์่ท่ี่�ม่ิการ่จดัการ่อยา่งด่ขึ้องเกาหลเ่หนืออาจเป็นหน้�งในกองกำาลงัท่ี่�
ด่ท่ี่�สำดุในโลก โดยเกาหลเ่หนือได้เพิ�มิกำาลงัพลในสำงคร่ามิไซิเบัอร์่เป็นสำอง
เที่า่ จากปร่ะมิาณ 3,000 นายใน พ.ศ. 2556 เป็น 6,000 นายใน
 พ.ศ. 2558 ที่ั �งน่ � บัคุลากร่ไซิเบัอร์่ขึ้องเกาหลเ่หนือเป็นผู้ รั่บัผิดชุอบัใน
การ่โจมิต่่บัริ่ษัที่โซิน่� พิคเจอร์่สำ เอน็เต่อร์่เที่นเมินต์่ ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ซิ้�งการ่สำื�อสำาร่สำว่นต่วัขึ้องบัริ่ษัที่ถกูขึ้โมิยและนำาไปเผยแพร่่

นอกจากน่ � เกาหล่เหนือยงัใชุ้การ่โจมิต่่ร่ะบับัอวกาศในรู่ปแบับั
อิเลก็ที่ร่อนิกส์ำอย่างเอาจริ่งเอาจงัอ่กด้วย ร่ายงานขึ้องสำถาบันัวิจยั
นโยบัายการ่ต่า่งปร่ะเที่ศและยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ร่ะบัวุา่ ร่ะบับัดงักลา่วม่ิรั่ศม่ิท่ี่�
ม่ิปร่ะสำิที่ธิ์ภูาพ 50 ถ้ง 100 กิโลเมิต่ร่ ซิ้�งเกาหล่เหนือได้ใชุ้ในการ่ขึ้ดั
ขึ้วางจ่พ่เอสำขึ้องเกาหล่ใต้่ซิำ �าแล้วซิำ �าเลา่ ร่ายงานดงักลา่วร่ะบัุ

ที่ั �งน่ � ภูยัคกุคามิท่ี่�อาจเกิดขึ้้ �นต่อ่ร่ะบับัดาวเท่ี่ยมิที่างที่หาร่และ
พลเรื่อนนั �นใชุ่วา่จะไมิ่เป็นท่ี่�สำงัเกต่ในภูมิูิภูาคน่ �แต่อ่ย่างใด ปร่ะเที่ศ
เพื�อนบ้ัานในภูมิูิภูาคอินโดแปซิิฟิกเริ่�มิที่ำางานร่่วมิกนัเพื�อมิุ่งต่อ่ต้่าน
โคร่งการ่ริ่เริ่�มิด้านอวกาศขึ้องจ่น

“ข่ึ้ดความิสำามิาร่ถอนัมิหาศาลขึ้องจ่นหมิายความิวา่ไมิ่ม่ิอำานาจใน
เอเชุ่ยอื�นใดท่ี่�จะต่อ่ต้่านได้โดยลำาพงั” ดร่. ร่าเจสำสำวาร่่ พิไล ร่าชุโกปา
ลนั นกัวิจยัผู้ ม่ิชืุ�อเสำ่ยงและหวัหน้าโคร่งการ่ริ่เริ่�มินโยบัายนิวเคล่ยร์่และ
อวกาศท่ี่�มิลูนิธิ์วิจยัสำงัเกต่การ่ณ์ในกรุ่งนิวเดล่เข่ึ้ยน

“น่�เหมืิอนเป็นการ่กร่ะตุ่้นให้เกิดความิสำอดคล้องที่างภูาคพื �นดิน
ใหมิ่ร่ะหวา่งอินเด่ย ญ่�ปุ่ น ออสำเต่ร่เล่ย และปร่ะเที่ศอื�น ๆ นอกจากน่ �
ยงันำาไปสำูค่วามิร่่วมิมืิอในอวกาศโดยหลายปร่ะเที่ศ ซิ้�งที่ั �งหมิดม่ิความิ
กงัวลเด่ยวกนัเก่�ยวกบััความิสำามิาร่ถและพฤต่ิกร่ร่มิขึ้องจ่นในอวกาศ” 
ดร่. ร่าชุโกปาลนัได้เข่ึ้ยนไว้ในบัที่ความิในวาร่สำาร่นิกเคอิ เอเชีั่ยน รีัวิิวิ 
เมืิ�อเดือนสำิงหาคมิ พ.ศ. 2562

อย่างเชุ่นอินเด่ยและญ่�ปุ่ นท่ี่� “แม้ิจะม่ิโคร่งการ่อวกาศท่ี่�ม่ิความิเป็น
ชุาต่ินิยมิสำงู แต่ก็่ให้ความิร่่วมิมืิอมิากขึ้้ �น” ดร่. ร่าชุโกปาลนัเข่ึ้ยน โดย
ใน พ.ศ. 2560 ที่ั �งสำองปร่ะเที่ศได้รั่บัการ่ยอมิรั่บัอย่างเป็นที่างการ่ถ้ง
ความิสำำาคญัขึ้องความิร่่วมิมืิอท่ี่�มิากยิ�งขึ้้ �น และหน่วยงานอวกาศขึ้อง
ที่ั �งสำองปร่ะเที่ศกลา่ววา่วางแผนท่ี่�จะปฏิิบัตั่ิภูาร่กิจบันดวงจนัที่ร์่ร่่วมิกนั
ในอนาคต่ ที่ั �งสำองปร่ะเที่ศได้จดัให้ม่ิการ่เสำวนาเรื่�องความิปลอดภูยัใน
อวกาศเป็นครั่ �งแร่กในเดือนม่ินาคมิ พ.ศ. 2562

โดยต่วัแที่นขึ้ององค์การ่วิจยัด้านอวกาศแห่งอินเด่ยและองค์การ่
สำำาร่วจอวกาศญ่�ปุ่ น ได้หารื่อกนัเก่�ยวกบััการ่เฝ้ึาร่ะวงัและการ่รั่บัรู้่ที่าง
ที่ะเลในที่ะเลจ่นต่ะวนัออก ที่ะเลจ่นใต้่ และมิหาสำมิทุี่ร่อินเด่ย นอกจาก
น่ � ยงัได้หารื่อถ้งบัร่ร่ที่ดัฐานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกบััอวกาศและความิมิั�นคงที่าง
อวกาศ ต่ามิร่ายงานขึ้องไฟแนนเชุ่ยล เอ็กซ์ิเพร่สำ ออนไลน์

ยานอวก่าศจนัทัรายาน-2 ของอนิเดูยีออก่สู่อวก่าศเม่�อวนัทัี� 2 ก่รก่ฎาคม พ.ศ. 2562 

โดูยมภีูารก่จิลีงจอดูบันดูวงจนัทัร์  องค์กร่วิจยัด้านอวกาศแหง่อินเด่ย
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ความิร�วมิมืิอในจัักรวาล 
การ่รั่บัรู้่ท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �นเก่�ยวกบััความิต้่องการ่ความิร่่วมิมืิอด้านอวกาศแผ่
ออกไปนอกภูมิูิภูาค หลงัจากที่ำางานมิาเกือบัเก้าป่ คณะกร่ร่มิการ่
สำหปร่ะชุาชุาต่ิได้อนมุิตั่ิ 21 แนวที่างใหมิ่สำำาหรั่บัความิยั�งยืนในร่ะยะ
ยาวด้านอวกาศอย่างเป็นที่างการ่ในเดือนมิิถนุายน พ.ศ. 2562 
ปร่ะเที่ศสำมิาชิุก 92 ปร่ะเที่ศขึ้องคณะกร่ร่มิการ่การ่ใชุ้อวกาศในที่าง
สำนัต่ิขึ้องสำหปร่ะชุาชุาต่ิ ได้ลงนามิในพฤต่ิกร่ร่มิท่ี่�แนะนำาและแนวที่าง
ปฏิิบัตั่ิท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุหลากหลายข้ึ้อ

“น่�อาจเป็นผลลพัธ์์ท่ี่�สำำาคญัท่ี่�สำดุขึ้องคณะกร่ร่มิการ่การ่ใชุ้อวกาศ
ในที่างสำนัต่ิในชุ่วงที่ศวร่ร่ษท่ี่�ผ่านมิา และเป็นก้าวสำำาคญัในการ่สำง่
เสำริ่มิความิยั�งยืนด้านอวกาศ” นายป่เต่อร์่ มิาร์่ต่ิเนซิ ผู้อำานวยการ่
บัริ่หาร่มิลูนิธิ์ซ่ิเค่ยวร์่เวิลด์ กลา่วในการ่เปิดงานปร่ะชุมุิสำดุยอดความิ
ยั�งยืนด้านอวกาศ เมืิ�อเดือนมิิถนุายน พ.ศ. 2562

โดยแนวที่างดงักลา่วปร่ะกอบัด้วยการ่เร่่ยกร้่องให้เพิ�มิการ่ลง
ที่ะเบ่ัยนวตั่ถอุวกาศ การ่แบัง่ปันข้ึ้อมิลูการ่ต่ิดต่อ่และข้ึ้อมิลูการ่รั่บั
รู้่สำถานการ่ณ์อวกาศกบััปร่ะเที่ศและหน่วยงานอื�น ๆ การ่ออกแบับั
ดาวเท่ี่ยมิเพื�อเพิ�มิความิสำามิาร่ถในการ่ติ่ดต่ามิ การ่แบัง่ปันข้ึ้อมิลู
สำภูาพอากาศและการ่พยากร่ณ์อากาศในอวกาศ ร่วมิถ้งการ่แก้ไขึ้
ความิเสำ่�ยงขึ้องการ่กลบััเข้ึ้าสำูชุ่ั �นบัร่ร่ยากาศท่ี่�ไมิ่สำามิาร่ถควบัคมุิได้

ซิ้�งม่ิความิร่่วมิมืิอจำานวนมิากเกิดขึ้้ �นแล้ว เชุ่น หน่วยบัญัชุาการ่
ที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ขึ้องสำหรั่ฐฯ ได้ลงนามิในข้ึ้อต่กลงการ่รั่บัรู้่สำถานการ่ณ์
อวกาศครั่ �งท่ี่� 100 กบััองค์การ่อวกาศโร่มิาเน่ยเมืิ�อเดือนเมิษายน
 พ.ศ. 2562 โดยข้ึ้อต่กลงน่ �ได้รั่บัการ่ออกแบับัมิาเพื�อสำง่เสำริ่มิ
ความิเปิดกว้าง ความิสำามิาร่ถในการ่คาดการ่ณ์ และความิโปร่่งใสำ
ในกิจกร่ร่มิด้านอวกาศ ขึ้ณะท่ี่�ข้ึ้อต่กลงหลายฉบับััจดัที่ำาขึ้้ �นกบััผู้
ปร่ะกอบัการ่เชิุงพาณิชุย์ หน่วยบัญัชุาการ่ที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ขึ้องสำหรั่ฐฯ
 จดัที่ำาข้ึ้อต่กลงด้านอวกาศกบัั 20 ปร่ะเที่ศในภูมิูิภูาคอินโดแปซิิฟิก 
ซิ้�งร่วมิถ้งออสำเต่ร่เล่ย ญ่�ปุ่ น นิวซ่ิแลนด์ เกาหล่ใต้่ และไที่ย

นอกเหนือจากความิกงัวลต่า่ง ๆ เก่�ยวกบััศตั่รู่ท่ี่�อาจเกิดขึ้้ �นจากการ่
ใชุ้อาวธุ์ในอวกาศ ความิจำาเป็นงา่ย ๆ ในการ่ควบัคมุิการ่จร่าจร่เพื�อหลก่
เล่�ยงการ่ชุนกนัก็กลายเป็นงานท่ี่�สำำาคญัเชุน่กนั ในฐานะคอลมัินิสำต์่ด้าน
ความิคดิเหน็ขึ้องบัลมูิเบัร์ิ่ก นายอดมัิ มิินเที่อร์่ ได้สำรุ่ปไว้ในบัที่ความิ
ปร่ะจำาเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 วา่ มินษุย์ได้ปลอ่ยดาวเท่ี่ยมิอยา่ง
น้อย 9,000 ดวงขึ้้ �นสำูว่งโคจร่ต่ั �งแต่ ่พ.ศ. 2500 โดยม่ิปร่ะมิาณ
 5,000 ดวงท่ี่�ยงัคงอยูใ่นวงโคจร่ “และดาวเท่ี่ยมิเหลา่น่ �ถือได้วา่เป็น
เพ่ยงเสำ่ �ยวหน้�งขึ้องวตั่ถทุ่ี่�มินษุย์สำร้่างขึ้้ �นซิ้�งโคจร่อยูร่่อบัโลก” นายมิินเที่
อร์่เข่ึ้ยน ที่ั �งน่ � ยงัม่ิเศษซิากอวกาศเพิ�มิเติ่มิอ่ก 19,000 ชิุ �นท่ี่�กองที่พั
อากาศสำหรั่ฐฯ กำาลงัต่ดิต่ามิ ร่วมิถง้ชิุ �นสำว่นจากการ่ชุนกนับันอวกาศและ
ชิุ �นสำว่นจร่วดเก่า

น่�คือความิเป็นจริ่งบัางสำว่นอนัเกิดจากการ่เปิดกว้างขึ้องปร่ะเที่ศ

ต่า่ง ๆ สำูห้่วงอวกาศ การ่เริ่�มิต้่นขึ้องเที่คโนโลย่ดาวเท่ี่ยมิขึ้นาดเลก็ท่ี่�
ม่ิร่าคาไมิ่แพงมิาก ได้กร่ะตุ่้นให้ปร่ะเที่ศขึ้นาดเลก็หลาย ๆ ปร่ะเที่ศ
ดำาเนินการ่สำำาร่วจอวกาศ ซิ้�งนั�นยิ�งเพิ�มิสำภูาพแวดล้อมิท่ี่�แออดั แม้ิจะ
ไมิ่ได้เป็นการ่บังัคบัั แต่แ่นวที่างปฏิิบัตั่ิท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุท่ี่�ร่ะบัไุว้ในมิาต่ร่การ่
ขึ้ององค์การ่สำหปร่ะชุาชุาต่ิก็มิอบัความิหวงัสำำาหรั่บัอนาคต่ท่ี่�ม่ิการ่
ร่่วมิมืิอกนัมิากขึ้้ �นและม่ิความิแออดัน้อยลง

“การ่เปิดกว้างขึ้องปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ สำูห้่วงอวกาศมิาพร้่อมิกบััความิ
รั่บัผิดชุอบัและความิจำาเป็นในการ่รั่กษาอวกาศให้ยั�งยืน” นางโร่
บัิน เจ. แฟร่งก์ อด่ต่ท่ี่�ปร้่กษาที่ั�วไปด้านกฎหมิายร่ะหวา่งปร่ะเที่ศ
ขึ้ององค์การ่บัริ่หาร่การ่บัินและอวกาศแห่งชุาต่ิสำหรั่ฐฯ เข่ึ้ยนไว้ใน
บัที่ความิแสำดงความิคิดเห็นใน spacewatch.global “โดยธ์ร่ร่มิชุาต่ิ
แล้ว เมืิ�อม่ิผู้ เข้ึ้าร่่วมิท่ี่�มิากขึ้้ �นย่อมินำาไปสำูก่าร่ปลอ่ยยานท่ี่�ต้่อง
ปร่ะสำานงานกนัมิากขึ้้ �น ม่ิวตั่ถทุ่ี่�ต้่องต่ิดต่ามิมิากขึ้้ �น ม่ิเศษซิากท่ี่�จะ
ต้่องหล่กเล่�ยงมิากขึ้้ �น และม่ิร่ะบับัสำำาคญั ๆ ท่ี่�ม่ิความิเสำ่�ยงมิากขึ้้ �น”

นางแฟร่งก์เข่ึ้ยนวา่ การ่บัร่ร่ลคุวามิยั�งยืนด้านอวกาศต้่องใชุ้ความิ
พยายามิขึ้องที่ั�วโลก และกลา่วเพิ�มิเต่ิมิวา่ สำภูาพแวดล้อมิดงักลา่ว
สำามิาร่ถเกิดขึ้้ �นได้ “จากความิพยายามิ เชุน่ การ่จดัที่ำาร่ายการ่วตั่ถุ
อวกาศ การ่ลดการ่สำร้่างเศษซิาก และการ่แบัง่ปันข้ึ้อมิลูการ่ดำาเนิน
งานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง สำภูาพแวดล้อมิท่ี่�ยั�งยืนหมิายความิวา่ ผู้ ม่ิสำว่นร่่วมิใน
ปัจจบุันัสำามิาร่ถดำาเนินงานต่อ่ได้อยา่งต่อ่เนื�องโดยม่ิการ่หยดุชุะงกั
น้อยท่ี่�สำดุ ในขึ้ณะท่ี่�ปร่ะเที่ศและบัริ่ษัที่ใหมิ ่ๆ ท่ี่�ม่ิศกัยภูาพด้านอวกาศ 
จะมิั�นใจได้วา่พื �นท่ี่�ดงักลา่วยงัคงสำามิาร่ถเข้ึ้าถง้ได้ในอนาคต่”  o

นายทัาคาชิู คุโบัตะ ผู้อำานวยก่ารฝ่่ายก่ารวจิยัองค์ก่ารสำารวจอวก่าศญี�ปุ่นก่ล่ีาวถง่ก่ารลีง

จอดูของฮายาบูัสะ 2 บันดูาวเคราะห์น้อยทัี�อยู่ห่างไก่ลี

เอเอฟพี/เก็ตตี
�อิมเมจ

~ นางัโรบิน เจ. แฟรงัก์ อดีีตทีี่�ปรึึกษาท่ี่�วไปด้ีานกฎหมายรึะหว�างปรึะเที่ศทีี่�องค์์การึบริึหารึการึบินและอวกาศแห�งชาติสหร่ึฐฯ

การเพิ่่มการพัิ่ฒนาประชาธิิปไตยุบนอวกาศมาพิ่ร้อมกับความ
รับผิิดชอบและความจำำาเป็นในการรักษาอวกาศให้่ยุ่งยืุน"
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ภาพประกอบโดย ฟอรัมั

ของหมู่่�เกาะ
การเปิิดรับ
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เม่ื่�อภััยคุุกคุามื่ใหม่ื่ ๆ มิาเยือนปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะแปซิฟิิกอนัหา่ง
ไกลพร้่อมิกบััการ่เข้ึ้ามิาขึ้องอินเที่อร์่เน็ต่ความิเร็่วสำงู เจ้าหน้าท่ี่�ต่ำาร่วจ
จากสำหพนัธ์รั่ฐไมิโคร่น่เซ่ิยได้มิาร่วมิต่วักนัท่ี่�เมืิองโฮโนลลู ูรั่ฐฮาวาย
 ในเดือนต่ลุาคมิ พ.ศ. 2562 เพื�อฝ้ึกฝึนที่กัษะการ่ต่อ่สำู้อาชุญากร่ร่มิ
กบััเจ้าหน้าท่ี่�สำหรั่ฐฯ ผู้มิากปร่ะสำบัการ่ณ์ขึ้องสำำานกังานสำอบัสำวนกลาง
แหง่สำหรั่ฐอเมิริ่กา หรื่อ เอฟบ่ัไอ การ่ฝ้ึกปฏิิบัตั่ิดงักลา่วเป็นสำว่นหน้�ง
ขึ้องโคร่งการ่ขึ้ยายโอกาสำท่ี่�กว้างขึ้้ �นขึ้องสำหรั่ฐฯ ในการ่สำานสำมัิพนัธ์์กบัั
ปร่ะเที่ศในหมิูเ่กาะแปซิฟิิก

เจ้าหน้าท่ี่� 20 นายจากรั่ฐท่ี่�เป็นเกาะอยา่งรั่ฐชุกุ คอสำไร่ โปนเป
 และยาปได้ที่ำาการ่เก็บัร่วบัร่วมิหลกัฐาน ภูาพถ่ายสำถานท่ี่�เกิดเหต่ ุการ่
บัร่ร่จหุลกัฐานและต่ดิฉลาก การ่ร่่างภูาพสำถานท่ี่�เกิดเหต่ ุและการ่เก็บั
ร่วบัร่วมิลายนิ �วมืิอแฝึงด้วยต่นเอง การ่ฝ้ึกอบัร่มิครั่ �งน่ �ยงัร่วมิถง้การ่
ฝ้ึกการ่ใชุ้อาวธุ์ปืนและการ่ฝ้ึกซ้ิอมิรั่บัมืิอการ่กร่าดยิง โดยจดัขึ้้ �นเมืิ�อ
วนัท่ี่� 8-18 ต่ลุาคมิ พ.ศ. 2562 ณ ศนูย์อ่สำต์่เวสำต์่ท่ี่�วิที่ยาเขึ้ต่ขึ้อง
มิหาวิที่ยาลยัฮาวายและท่ี่�ฐานที่พันาวิกโยธิ์นในรั่ฐฮาวาย

ซิ้�งเป็นหน้�งในความิพยายามิม่ิสำว่นร่่วมิหลายอยา่งขึ้องสำหรั่ฐฯ กบัั
ปร่ะเที่ศในหมิูเ่กาะแปซิฟิิก 

นายไบัร่อนั ด่. ดเูชุน ผู้ชุว่ยเจ้าหน้าท่ี่�พิเศษซิ้�งรั่บัผิดชุอบัสำำานกังาน
โฮโนลลูขูึ้องเอฟบ่ัไอกลา่ววา่ “เอฟบ่ัไอได้เข้ึ้าไปชุว่ยเหลือและฝ้ึกอบัร่มิ
ให้กบััรั่ฐบัาลต่า่งปร่ะเที่ศมิาโดยต่ลอด แต่ส่ำำาหรั่บัเร่า โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในความิรั่บัผิดชุอบัด้านน่ � เร่ารู้่สำก้วา่พวกเขึ้าอยูใ่นพื �นท่ี่�ด้อยโอกาสำ” 
“การ่ฝ้ึกอบัร่มิน่ �สำอนพวกเขึ้าเก่�ยวกบััวิธ่์การ่ที่ำาสำำานวนคด่ท่ี่�ด่ วิธ่์การ่หา
หลกัฐานท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุ และวิธ่์การ่ดำาเนินคด่ท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุ”

ผู้ ฝ้ึกสำอนจากเอฟบ่ัไอเคยม่ิสำว่นเก่�ยวข้ึ้องในกร่ณ่ท่ี่�ร้่ายแร่งท่ี่�สำดุ
ในโลกบัางเหต่กุาร่ณ์ เชุน่ การ่กร่าดยิงในเที่ศกาลกร่ะเท่ี่ยมิท่ี่�กิลร่อย
 รั่ฐแคลฟิอร์่เน่ยใน พ.ศ. 2562 ซิ้�งที่ำาให้ม่ิผู้ เสำ่ยชุ่วิต่ 4 คนและบัาด
เจ็บั 17 คน เหต่กุาร่ณ์เครื่�องบันิขึ้องสำายการ่บันิเอเชุ่ยนา่แอร์่ไลน์ต่ก
กร่ะแที่กรั่นเวย์ในซิานฟร่านซิสิำโกเมืิ�อ พ.ศ. 2556 ที่ำาให้ม่ิผู้ เสำ่ยชุ่วิต่
 3 คนและบัาดเจ็บั 187 คน และการ่วางร่ะเบัดิขึ้องผู้ ก่อการ่ร้่ายท่ี่�
บัอสำต่นัมิาร่าธ์อนเมืิ�อ พ.ศ. 2556 ที่ำาให้ม่ิผู้ เสำ่ยชุ่วิต่ 3 คนและบัาด
เจ็บัอ่กหลายร้่อยคน หวัหน้าอาวโุสำขึ้องท่ี่มิเก็บัร่วบัร่วมิหลกัฐานปร่ะจำา
สำำานกังานซิานฟร่านซิสิำโกขึ้องเอฟบ่ัไอบัอกกบััเจ้าหน้าท่ี่�วา่ การ่เก็บั
ร่วบัร่วมิหลกัฐานไมิใ่ชุก่าร่ไลต่่ามิหลกัฐานโดยลำาพงั เธ์อกลา่ววา่หากม่ิ
การ่ท้ี่าที่ายเก่�ยวกบััหลกัฐานในศาล เจ้าหน้าท่ี่�จำาเป็นต้่องหาพยานหลกั

ฐานสำนบััสำนนุ “คณุห้ามิเก็บัร่วบัร่วมิหลกัฐานใด ๆ ที่ั �งสำิ �นหากไมิม่่ิเจ้า
หน้าท่ี่�อ่กคนอยูด้่วย” “ฉนัไมิต้่่องการ่ให้เรื่�องน่ �เป็นแคก่าร่ปร่ะชุนัขึ้นัแขึ้ง่
กนัขึ้องเจ้าหน้าท่ี่�”

เจ้าหน้าท่ี่�ขึ้องไมิโคร่น่เซ่ิยกลา่ววา่ต่นได้รั่บัข้ึ้อมิลูเชิุงลก้ท่ี่�ม่ิคา่ เจ้า
หน้าท่ี่�แดนน่� โจ ซิ้�งที่ำางานให้กบัักร่มิต่ำาร่วจแหง่รั่ฐในคอสำไร่กลา่ววา่
 “ผมิได้เร่่ยนรู้่วิธ่์การ่เก็บัร่วบัร่วมิหลกัฐานและเก็บัรั่กษาหลกัฐานจาก
สำถานท่ี่�เกิดเหต่”ุ “ซิ้�งชุว่ยได้มิากท่ี่เด่ยว”

ร่.ที่. ดาร์่น่� ฟิลปิส์ำ เจ้าหน้าท่ี่�ผู้ปฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�ในสำำานกังานต่ำาร่วจแหง่
ชุาต่ิสำหพนัธ์รั่ฐไมิโคร่น่เซ่ิยในโปนเปมิา 19 ป่ กลา่ววา่ แม้ิวา่หมิูเ่กาะ
ต่า่ง ๆ จะไมิม่่ิการ่กร่าดยิงหรื่ออาชุญากร่ร่มิรุ่นแร่งแบับัท่ี่�เอฟบ่ัไอพบั
เจอ แต่พ่วกเขึ้าก็เป็นพยานผู้พบัเหน็การ่ค้ามินษุย์ท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �น ร่.ที่. ฟิลปิส์ำ
กลา่ววา่ บัางครั่ �งผู้ ท่ี่�ที่ำางานบันเรื่อปร่ะมิงลกัพาต่วัผู้หญิงและบังัคบััให้
ค้าปร่ะเวณ่ “ผมิหวงัวา่เร่าจะได้เร่่ยนรู้่จากสำิ�งน่ � แล้วนำากลบััไปปร่ะยกุต์่
ใชุ้” ร่.ที่. ฟิลปิส์ำ กลา่ว

นายเคนน่� โอบัสิำโป เจ้าหน้าท่ี่�ต่ำาร่วจผู้ปฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�ในสำำานกังาน
ต่ำาร่วจแหง่ชุาต่สิำหพนัธ์รั่ฐไมิโคร่น่เซ่ิยมิา 7 ป่รู้่สำก้วา่ ลกัษณะท่ี่�นา่ตื่�น
เต้่นขึ้องอาชุญากร่ร่มิท่ี่�เอฟบ่ัไออธิ์บัายเป็นเรื่�องท่ี่�กร่ะตุ่้นความิใคร่่รู้่ “
สำถานท่ี่�ท่ี่�เร่าที่ำางานอยูใ่นพื �นท่ี่�หา่งไกลมิากและสำงบัมิาก” นายโอบัสิำ
โปกลา่ว “เร่าไมิค่อ่ยเจอคด่ฆาต่กร่ร่มิมิากนกั คด่สำว่นใหญ่เป็นการ่จ่ �
ปล้นอะไร่แบับันั �นมิากกวา่” โดยนายโอบัสิำโปกลา่ววา่ ต่นหวงัจะใชุ้การ่
ฝ้ึกปฏิิบัตั่ิน่ �เพื�อต่อ่ยอดในสำายอาชุ่พท่ี่�ได้กลายมิาเป็นสำิ�งท่ี่�ต่นเองรั่ก “
ต่อนแร่ก ผมิไมิเ่ข้ึ้าใจวา่งานท่ี่�ต่ำาร่วจที่ำานั �นแท้ี่จริ่งแล้วคืออะไร่ แต่ผ่มิ
ต้่องการ่ที่ำางานนั �นมิากจริ่ง ๆ” นายโอบัสิำโปกลา่ว “แต่เ่มืิ�อผมิเริ่�มิที่ำางาน
เป็นเจ้าหน้าท่ี่�ต่ำาร่วจ ผมิก็ต่กหลมุิรั่กงานน่ � ซิ้�งเป็นการ่รั่บัใชุ้ปร่ะเที่ศและ
คอยรั่กษาความิสำงบัสำขุึ้”

การ่ฝ้ึกอบัร่มิต่ำาร่วจในโฮโนลลูแูสำดงให้เหน็ถง้ความิร่่วมิมืิอข้ึ้ามิ
หนว่ยงานท่ี่�ปร่ะสำบัความิสำำาเร็่จ ศนูย์อ่สำต์่เวสำต์่ ซิ้�งเป็นศนูย์วิจยัและ

เจ้าหน้าทัี�ตำารวจจาก่สหพนัธรัฐไมโครนีเซี็ยเข้าร่วมก่ารฝ่่ก่อาวุธป่นทัี�ฐานทัพันาวกิ่โยธิน

ในรัฐฮาวาย  เอฟบ่ัไอ โฮโนลลูู

ส่่วนหน่�งของการฝึึกอบรมื่จาก
เอฟบีไอ ในการขยายโอกาส่ทีี่�กว้าง
ข่�นของส่หรัฐฯ ในแปิซิิฟิก
เจ้าหน้าท่ี่�ฟอรัมั



หนทางท่�สำำคััญอย่่างหน่�งซึ่่�งผู้้�นำำ�ประเทศในำ
หมู่้�เก�ะแปซึ่ฟิิิกและสหรัฐอเมู่ริก�ใช้�ส�นำสมัู่พันัำธ์์กบัอีก
ฝ่� �ยคืือผู้��นำท�งเวทีก�รประช้มุู่หมู่้�เก�ะแปซึ่ฟิิิก ผู้้�นำำ�ในำ
ประเทศหมู่้�เก�ะที�ห��งไกลได้�ตระหนำกัเมืู่�อห��ทศวรรษก�อนำ
ว�� ตนำจำำ�เป็นำต�องมีู่เวทีแลกเปลี�ยนำคืว�มู่เหน็ำเพืั�อห�รือ
เกี�ยวกบัคืว�มู่ท��ท�ยและโอก�สร�วมู่กนัำ ด้งันำั �นำในำ พั.ศ. 
2514 กลุ�มู่ผู้้�นำำ�เหล��นีำ �จำง่ได้�จำดั้ตั �งเวทีก�รประช้มุู่หมู่้�เก�ะ
แปซึ่ฟิิิกขึ้่ �นำ ซึ่่�งแต�เด้มิู่เรียกว��เวทีก�รประช้มุู่แปซึ่ฟิิิกใต�

เวทีก�รประช้มุู่หมู่้�เก�ะแปซึ่ฟิิิกช้�วยให�เกิด้สถ�นำที�
ที�ผู้้�นำำ�ในำประเทศเก�ะต��ง ๆ มู่�รวมู่ตวักนัำด้�วยส�เหตุ
เบื �องหลงัที�มีู่ร�วมู่กนัำ ตั �งแต�ก�รผู้ลกัด้นัำเป� �หมู่�ยท�งก�ร
คื��ร�วมู่กนัำไปจำนำถง่ก�รเผู้ชิ้ญหนำ��กบัก�รเกิด้ไฟิป� �อนัำ
ร� อนำระอขุึ้องออสเตรเลียเมืู่�อเร็ว ๆ นีำ � เวทีก�รประช้มุู่
นีำ �มีู่สำ�นำกัง�นำใหญ�อย้�ที�ซึ่ว้�ในำฟิิจิำ โด้ยมีู่สมู่�ชิ้ก ได้�แก� 
ออสเตรเลีย หมู่้�เก�ะคืกุ สหพันัำธ์รัฐไมู่โคืรนีำเซีึ่ย ฟิิจิำ  
เฟิรนำช์้พัอลนีิำเซีึ่ย คืริิบ�ส นำ�อร้้ นิำวแคืลโิด้เนีำย นิำวซีึ่แลนำด์้
 นีำวเว ป�เล� ป�ปัวนิำวกินีำ หมู่้�เก�ะโซึ่โลมู่อนำ หมู่้�เก�ะ
มู่�ร์แช้ล ตองง� ตว้�ล ้ว�นำอ้�ต ้และซึ่�มู่วัตะวนัำตก

สองปีภ�ยหลงัก�รก�อตั �ง เวทีก�รประช้มุู่หมู่้�เก�ะ
แปซึ่ฟิิิกก็ได้�จำดั้ตั �งสำ�นำกัง�นำเพืั�อมูุ่�งเนำ�นำปัญห�ด้��นำ
เศรษฐกิจำ สำ�นำกัง�นำแปซึ่ฟิิิกใต�เพืั�อคืว�มู่ร�วมู่มืู่อด้��นำ
เศรษฐกิจำ อำ�นำวยคืว�มู่สะด้วกให�แก�ก�รร�วมู่มืู่อด้��นำ
ก�รคื�� ก�รท�องเที�ยว ก�รขึ้นำส�ง และก�รพัฒันำ�เศรษฐกิจำ 
ก�รกำ�กบัด้แ้ลที�ดี้ก็เป็นำสิ�งสำ�คืญัเช้�นำกนัำ  ในำ พั.ศ. 2543 
ผู้้�นำำ�ในำเวทีก�รประช้มุู่หมู่้�เก�ะแปซึ่ฟิิิกได้�ใช้�ปฏิิญญ�บีเคื
ท�ว� ซึ่่�งได้�กำ�หนำด้หลกัก�รต��ง ๆ เพืั�อส�งเสริมู่รัฐบ�ลที�
เปิด้กว��งและเป็นำประช้�ธิ์ปไตยรวมู่ทั �งสทิธิ์ที�เท��เทียมู่กนัำ
ในำหมู่้�พัลเมืู่องไมู่�ว��จำะมีู่สีผิู้ว หลกัคืว�มู่เชื้�อท�งศ�สนำ� 
เพัศ คืว�มู่เชื้�อท�งก�รเมืู่องหรือเชื้ �อช้�ตใิด้ก็ต�มู่

เวทีก�รประช้มุู่หมู่้�เก�ะแปซึ่ฟิิิกจำดั้ก�รประช้มุู่ประจำำ�
ปีกบัหวัหนำ��รัฐบ�ล หลงัจำ�กก�รประช้มุู่คืรั �งนำั �นำ มีู่ก�ร
เสวนำ�ระด้บัรัฐมู่นำตรีกบัคื้�เจำรจำ�ที�ไมู่�ได้�อย้�ในำภมิู้่ภ�คื
 ซึ่่�งประกอบด้�วยแคืนำ�ด้� สหภ�พัยโุรป ฝ่รั�งเศส ญี�ปุ� นำ
 มู่�เลเซีึ่ย ฟิิลปิปินำส์ ส�ธ์�รณรัฐประช้�ช้นำจีำนำ เก�หลีใต� 
สหร�ช้อ�ณ�จำกัร และสหรัฐอเมู่ริก�

เจ้าหน้าท่ี่�ฟอรัมั

เวทีี่แลกเปิลี�ยน
คุวามื่เห็น

ช่่วยให้้เกาะท่ี่�ห่้างไกล
เช่ื่�อมต่่อกัับโลกัและอีกัฝ่่าย

การ่ศก้ษาท่ี่�ก่อต่ั �งขึ้้ �นโดยรั่ฐสำภูาสำหรั่ฐฯ ใน พ.ศ. 2503 เป็นผู้จดัหา
สำิ�งอำานวยความิสำะดวกให้ โดยการ่ฝ้ึกอบัร่มิน่ �ได้รั่บัการ่สำนบััสำนนุจาก
กร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ และเอฟบ่ัไอ ซิ้�งเป็นหน้�งในความิพยายามิ
หลายอยา่งขึ้องสำหรั่ฐฯ ในการ่ให้ความิชุว่ยเหลือที่างเศร่ษฐกิจเพิ�มิเต่ิมิ
แก่ปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะเหลา่น่ � นายไมิค์ ปอมิเปโอ รั่ฐมินต่ร่่วา่การ่กร่ะที่ร่วง
การ่ต่า่งปร่ะเที่ศสำหรั่ฐฯ ปร่ะกาศมิอบัเงินชุว่ยเหลือก้อนใหมิจ่ำานวน
 65 ล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 1.9 พนัล้านบัาที่) ในเดือนกนัยายน
 พ.ศ. 2562 เมืิ�อได้ปร่ะชุมุิร่่วมิกบััเหลา่ผู้นำาปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะในการ่
ปร่ะชุมุิสำมิชัุชุาสำหปร่ะชุาชุาต่ท่ิี่�นิวยอร์่ก ที่ั �งน่ � สำหรั่ฐฯ ได้เสำนอเงินเพิ�มิ
เต่ิมิจำานวน 36.5 ล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 1.1 พนัล้านบัาที่) 
เพื�อการ่สำนบััสำนนุในการ่ปร่ะชุมุิปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะแปซิฟิิกครั่ �งท่ี่� 50 ใน
เดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 เงินชุว่ยเหลือน่ �จะนำาไปสำนบััสำนนุโคร่งการ่
ต่า่ง ๆ ซิ้�งร่วมิถง้การ่ปรั่บัปรุ่งข่ึ้ดความิสำามิาร่ถที่างไซิเบัอร์่ ความิชุว่ย
เหลือด้านการ่พฒันา การ่เชืุ�อมิต่อ่บัร่อดแบันด์ การ่ต่อ่สำู้กบััการ่ที่ำา
ปร่ะมิงผิดกฎหมิาย การ่สำร้่างความิมิั�นคงที่างที่ะเลท่ี่�ด่ขึ้้ �น และโคร่งการ่
ริ่เริ่�มิการ่กำากบััดแูลท่ี่�ด่ ปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะหลายแหง่กำาลงัอยูใ่นขึ้ั �นต่อน
การ่สำร้่างเครื่อขึ้า่ยบัร่อดแบันด์

นอกเหนือจากการ่ชุว่ยเหลือที่างเศร่ษฐกิจแล้ว นายปอมิเปโอยงั
ได้ปร่ะกาศในเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 วา่กำาลงัดำาเนินการ่เจร่จา
เพื�อฟื�นฟขู้ึ้อต่กลงด้านความิมิั�นคงแหง่ชุาต่ท่ิี่�สำำาคญั กองที่พัสำหรั่ฐฯ
 ได้รั่บัสำทิี่ธิ์พิเศษในการ่เข้ึ้าถง้นา่นฟ้าและนา่นนำ �าท่ี่�เป็นอาณาเขึ้ต่ขึ้อง
สำหพนัธ์รั่ฐไมิโคร่น่เซ่ิย หมิูเ่กาะมิาร์่แชุล และปาเลา ภูายใต้่เงื�อนไขึ้
สำญัญาความิสำมัิพนัธ์์เสำร่่ ซิ้�งจะยงัไมิส่ำิ �นสำดุลงจนกวา่ถง้ พ.ศ. 2567 
ในขึ้ณะท่ี่�ปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะดงักลา่วจะได้รั่บัความิชุว่ยเหลือที่างการ่เงิน
และการ่รั่บัร่องถง้ความิมิั�นคง

ที่ั �งน่ � นายปอมิเปโอเป็นรั่ฐมินต่ร่่วา่การ่กร่ะที่ร่วงการ่ต่า่งปร่ะเที่ศ
สำหรั่ฐฯ คนแร่กท่ี่�มิาเยือนไมิโคร่น่เซ่ิย การ่เดนิที่างเยือนครั่ �งน่ �แสำดง
ให้เหน็วา่ปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะเหลา่น่ �ม่ิความิสำำาคญัในเชิุงยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่เพิ�มิ
ขึ้้ �นในชุว่งหลายป่ท่ี่�ผา่นมิา เนื�องจากสำาธ์าร่ณรั่ฐปร่ะชุาชุนจ่นรุ่กร่าน
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เคร่�องบัินของนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าก่ารก่ระทัรวงก่ารต่างประเทัศสหรัฐฯ เดูนิ

ทัางไปยงัท่ัาอาก่าศยานนานาชูาตโิปนเป ในเดูอ่นสิงหาคม พ.ศ. 2562 นายปอมเปโอเป็น

รัฐมนตรีว่าก่ารก่ระทัรวงก่ารต่างประเทัศสหรัฐฯ คนแรก่ทัี�มาเยอ่นสหพนัธรัฐไมโครนี

เซี็ย  ร่อยเต่อร์่
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ภูมิูิภูาคแหง่น่ �มิากขึ้้ �นเพื�อสำร้่างอิที่ธิ์พล “วนัน่ � ผมิมิาท่ี่�น่�เพื�อยืนยนัวา่
สำหรั่ฐอเมิริ่กาจะให้ความิชุว่ยเหลือคณุในการ่ปกป้องอำานาจอธิ์ปไต่ย
 ความิมิั�นคง ร่วมิถง้สำทิี่ธิ์ท่ี่�จะดำาร่งชุ่วิต่โดยเสำร่่และสำงบัสำขุึ้” นายปอมิ
เปโอกลา่วกบััผู้สำื�อขึ้า่วในรั่ฐโปนเปเมืิ�อเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 “
ผมิยินด่ท่ี่�จะปร่ะกาศวา่สำหรั่ฐฯ ได้เริ่�มิต้่นการ่เจร่จาเก่�ยวกบััการ่ขึ้ยาย
เวลาข้ึ้อต่กลงขึ้องเร่า... ซิ้�งจะรั่กษาปร่ะชุาธิ์ปไต่ยเอาไว้ ต้่านที่านความิ
พยายามิขึ้องจ่นท่ี่�จะข่ึ้ดเส้ำนกำาหนดภูมิูิภูาคแปซิฟิิกใหมิ”่ 

การ่เชืุ�อมิต่อ่ท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �นนำามิาซิ้�งความิก้าวหน้าร่วมิที่ั �งภูยัคกุคามิใหมิ ่ๆ  
เชุน่ อาชุญากร่ร่มิไซิเบัอร์่และสำื�อลามิกอนาจาร่เดก็ เอฟบ่ัไอยงัคงเข้ึ้าไป
ชุว่ยเหลือเพื�อสำร้่างข่ึ้ดความิสำามิาร่ถขึ้องต่ำาร่วจในปร่ะเที่ศหมิูเ่กาะอยา่ง
ต่อ่เนื�อง สำหพนัธ์รั่ฐไมิโคร่น่เซ่ิยเป็นเจ้าภูาพจดัการ่ปร่ะชุมุิการ่ต่อ่ต้่าน
การ่ค้ามินษุย์เมืิ�อเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 ซิ้�งเจ้าหน้าท่ี่�เอฟบ่ัไอ
ได้หารื่อถง้แนวที่างปฏิิบัตั่ท่ิี่�ด่ท่ี่�สำดุในการ่สำร้่างการ่ปร่ะสำานงาน วิธ่์การ่
สำร้่างความิต่ร่ะหนกัในชุมุิชุน และวิธ่์การ่ดำาเนินคด่การ่ค้ามินษุย์

การ่ม่ิสำว่นร่่วมิหลายชุั �นน่ �สำิ �นสำดุลงในเดือนต่ลุาคมิ พ.ศ. 2562 เมืิ�อ
นายเดวิด พานเูอโล ปร่ะธ์านาธิ์บัด่สำหพนัธ์รั่ฐไมิโคร่น่เซ่ิยได้พบักบัันาย
มิาร์่ค เอสำเปอร์่ รั่ฐมินต่ร่่วา่การ่กร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ ณ กร่ะที่ร่วง
กลาโหมิ “ความิสำมัิพนัธ์์ด้านความิมิั�นคงร่ะหวา่งสำหรั่ฐอเมิริ่กากบััไมิโคร่น่
เซ่ิยยงัคงใกล้ชิุดกนัมิาก และผมิหวงัวา่จะใกล้ชิุดมิากยิ�งขึ้้ �น” นายเอสำเปอร์่
กลา่วในการ่สำรุ่ปขึ้า่ว “อยา่งท่ี่�คณุกบััผมิได้พดูคยุกนั เร่าแสำนภูมิูิใจในต่วั
พลเมืิองไมิโคร่น่เซ่ิยหลายคนท่ี่�เข้ึ้าปฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�ในกองที่พัสำหรั่ฐอเมิริ่กา ซิ้�ง
ม่ิจำานวนต่อ่หวัสำงูท่ี่�สำดุเมืิ�อเท่ี่ยบักบััท่ี่�อื�น ดงันั �น น่�จง้ นา่ที่้�งมิาก”

นายพานเูอโลกลา่ววา่ ความิร่่วมิมืิอที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่แสำดงถง้คา่นิยมิ

ร่่วมิกนั นั�นคืออำานาจอธิ์ปไต่ย หลกันิต่ิธ์ร่ร่มิ และความิมิั�นคงในภูมิูิภูาค
 “เร่าภูมิูิใจในสำิ�งน่ �” นายพานเูอโลกลา่ว “และเร่าภูมิูิใจท่ี่�พลเมืิองขึ้องเร่า
เข้ึ้าปฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�ในกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ในอตั่ร่าสำงูสำดุต่อ่หวั และเร่าภูมิูิใจ
ในความิสำมัิพนัธ์์ท่ี่�ใกล้ชิุด นั�นคือความิเป็นพนัธ์มิิต่ร่ร่ะหวา่งกนัขึ้องที่ั �ง
สำองปร่ะเที่ศ”  o

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าก่ารก่ระทัรวงก่ารต่างประเทัศสหรัฐฯ แลีะนายเดูวดิู ปานู

เอโลี ประธานาธิบัดูสีหพนัธรัฐไมโครนีเซี็ย เข้าร่วมพธีิรำาลีก่่ถง่ชูาวไมโครนีเซี็ยผู้เสียชีูวติ

ในระหว่างรับัราชูก่ารในก่องทัพัสหรัฐฯ  ร่อยเต่อร์่

สำหพัื่นธรัฐไมโครน่เซ่ีย

สหพัื่น่ธรััฐ 

ไมโครนี เ ซีีย

ยาปุ่
ชุ่ก

โปุ่นเปุ่

คอสำไร

กวม

ปาเลา

หมู่่�เกาะโซโลมู่อน

ปาปัวนิิวกิินีิ

ติิมอร์์-เลสเติ

หมู่่�เกาะมู่าร์์แชลล์

คิิริิบาส

ฟิิลิิปปินส์์

อิินโดนีเซีีย

มหาสมุทรแปซิิฟิิก

โปนเป

โกโลเนีีย

อโลคััปว์์

ทััมโวโรไฮ
ปว็็อค

ปาลีีกีีร์์

คอสไร

ทาฟุุนซััค

มาเล็็ม
โทโฟล

อุุตวา มา

ชุุก

เวโน

ยาป

โคโลเนีีย

วัันยาน

วาเนีียด

กััคนาคุน

รููอุุนอูุ

คานิิฟ

มากััชกิัล

ภูาพปร่ะกอบัโดย ฟอรัมั
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คืืน 
พืื้�นฐาน

สู่ 

ทัหารราบัฝ่่ก่หัดูของก่องทัพับัก่นิวซี็แลีนด์ู

ทัดูสอบัทักั่ษะแลีะความรู้ของตนบันชูายฝั่�ง

ตะวนัตก่ของนิวซี็แลีนด์ู  กองที่พันิวซ่ิแลนด์
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ครููฝึึกทหารู เน้้น้ท่การูฝึึกทักษะโดยท้งแบบท่
ใช้้และไม่่ใช้้เทคโน้โลยี เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

ทัหารก่องทัพัไทัยแลีะจ่าทัหารบัก่สหรัฐฯ ก่่อไฟดู้วยแรงเสียดูทัานใน

ระหว่างก่ารฝ่่ก่เอาชีูวติรอดูในป่า ซ่็�งเป็นส่วนหน่�งของปฏิิบััตกิ่ารคอบัร้า

โก่ลีด์ูในประเทัศไทัย  จ.สำ.ต่. เดวิด เอน็. เบัค็สำต่อร์่มิ/กองที่พับักสำหรั่ฐฯ

นห้องเร่่ยนท่ี่�โร่งเร่่ยนนายเรื่อสำหรั่ฐฯ ม่ิที่หาร่เรื่อ
ปร่ะมิาณย่�สำบิัสำ่�คนเข้ึ้าร่่วมิหลกัสำตู่ร่บังัคบััเก่�ยวกบััการ่

เดนิเรื่อเชิุงดาร่าศาสำต่ร์่
“ยกมืิอขึ้้ �นหากคณุเคยใชุ้ดวงดาวร่ะบัตุ่ำาแหนง่ขึ้องคณุ

บันโลก” ร่.ที่. แดเน่ยล สำเต่ย์ต่นั ซิ้�งเป็นผู้ ฝ้ึกสำอนกลา่วกบััผู้
เข้ึ้าร่่วมิการ่ฝ้ึก ต่ามิร่ายงานขึ้องเนชุนัแนลพบัับัลกิเร่ดโิอ

นกัเร่่ยนนายร้่อยสำาวคนหน้�งยกมืิอขึ้้ �นอยา่งกล้า ๆ กลวั ๆ  
อ่กคนหน้�งยกมืิอขึ้้ �นอยา่งลงัเล สำว่นท่ี่�เหลือ พวกเขึ้านั�งเง่ยบั
และต่อบัไมิไ่ด้แนชุ่ดัวา่ เคยใชุ้ดวงดาวและเครื่�องวดัร่ะยะ
ที่างหรื่อไมิ ่“ผมิหมิายถง้ เหน็ได้ชุดัวา่ ผมิเคยได้ยินเก่�ยวกบัั
การ่ใชุ้ดวงดาวในการ่เดินเรื่อในสำมิยัก่อน” นายออเดร่ย์แชุน 
เนล นายที่หาร่เรื่อและผู้ เข้ึ้าร่่วมิชุั �นเร่่ยนบัอกกบััเนชุนัแนล
พบัับัลกิเร่ดโิอ “แต่ผ่มิไมิเ่คยคดิเลยวา่จะกำาลงัจะได้ใชุ้สำิ�งน่ �”

นายที่หาร่อาวโุสำท่ี่�รั่บัผิดชุอบัการ่ฝ้ึกอบัร่มิที่หาร่เรื่อและ
ที่หาร่รุ่่นต่อ่ไปต่ร่ะหนกัถง้ความิจำาเป็นท่ี่�จะต้่องมิั�นใจวา่
 ที่หาร่จะยงับัร่ร่ลภุูาร่กิจได้เมืิ�อม่ิข้ึ้อบักพร่่องที่างเที่คโนโลย่
 ในท่ี่�สำดุแบัต่เต่อร่่�ก็จะหมิด แฮกเกอร์่เจาะร่ะบับัข้ึ้อมิลูสำำาเร็่จ
 ร่ะบับัล้มิเหลว

ครู่ฝ้ึกกองที่พับักจากญ่�ปุ่ น นิวซ่ิแลนด์ และสำหรั่ฐอเมิริ่กา
ได้ซิกัถามิปร่ะเดน็น่ �ในร่ะหวา่งการ่ปร่ะชุมุิและนิที่ร่ร่ศการ่
ขึ้องกองกำาลงัภูาคพื �นดนิแปซิฟิิกในฮาวาย เมืิ�อเดือน
พฤษภูาคมิ พ.ศ. 2562 ในหวัข้ึ้อท่ี่�ชืุ�อวา่ “ผลกร่ะที่บัขึ้อง
การ่ปรั่บัปรุ่งกองที่พัให้ที่นัสำมิยัต่อ่ที่กัษะการ่ที่หาร่ขึ้ั �นพื �นฐาน”

“เมืิ�อเร่าปรั่บัให้ที่นัสำมิยั ความิที่นัสำมิยัแบับัองค์ร่วมิคือ
สำิ�งท่ี่�จำาเป็น จากฐานการ่ฝ้ึกอบัร่มิ ไปจนถง้สำิ�งอำานวยความิ
สำะดวกเพื�อที่กัษะขึ้องบัคุลากร่ ไมิใ่ชุเ่พ่ยงแคเ่รื่�องเครื่�องมืิอ
” จ.สำ.อ.(พ.) ร็่อดเจอร์่ แมินสำเกอร์่ ปร่ะจำากองบัญัชุาการ่
ยทุี่โธ์ปกร่ณ์แหง่กองที่พับักสำหรั่ฐฯ กลา่วท่ี่�การ่ปร่ะชุมุิกอง
กำาลงัภูาคพื �นดนิแปซิฟิิก 

ปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ ิหรื่อท่ี่�รู้่จกัในชืุ�อปฏิิบัตั่กิาร่ข้ึ้ามิ
พื �นท่ี่� ที่ำาให้เกิดความิสำามิาร่ถต่า่ง ๆ โดยจ.สำ.อ.(พ.) แมิน
สำเกอร์่กลา่ววา่ หากไมิม่่ิความิสำามิาร่ถขึ้องที่หาร่ในการ่ใชุ้
ปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ ิเที่คโนโลย่น่ �ก็ไมิม่่ิปร่ะโยชุน์

“แม้ิจะม่ิวิธ่์แก้ปัญหาอาวธุ์ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ท่ี่�ด่ แต่เ่ร่าจะได้
เพ่ยงอปุกร่ณ์ชิุ �นหน้�งหากไมิม่่ิที่หาร่ท่ี่�เหมิาะสำมิ” จ.สำ.อ. 
(พ.) แมินสำเกอร์่กลา่ว “หากคณุไมิท่ี่ร่าบัวิธ่์ใชุ้งานอาวธุ์

ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ให้ม่ิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพ ก็เที่า่กบััคณุซืิ �ออปุกร่ณ์เก่า ๆ
 มิานั�นแหละ”

การ่ปรั่บัให้ที่นัสำมิยัควร่เสำริ่มิสำร้่างความิชุำานาญพื �นฐาน
ขึ้องที่หาร่ ผู้ ร่่วมิการ่ปร่ะชุมุิกองกำาลงัภูาคพื �นดนิแปซิฟิิก
กลา่ว ซิ้�งเป็นสำิ�งท่ี่�ถือวา่เป็นพื �นฐานขึ้้ �นอยูก่บัักร่มิที่หาร่ 
หนว่ยที่หาร่ และบัอ่ยครั่ �งก็ขึ้้ �นอยูก่บััภูาร่กิจ

พ.จ.อ. ไคลฟ์ ดกัลาสำ แหง่กองที่พับักนิวซ่ิแลนด์กลา่ว
วา่ พื �นฐานสำำาหรั่บักองที่พัขึ้องเขึ้าปร่ะกอบัด้วยการ่ฝ้ึก
ด้านร่ะเบ่ัยบัวินยั ความิเป็นผู้นำา การ่สำื�อสำาร่ ร่วมิที่ั �งความิ
ชุำานาญด้านการ่ยิงและการ่สำงัหาร่ “สำิ�งเหลา่นั �นไมิไ่ด้เปล่�ยน
ไป” พ.จ.อ.ดกัลาสำกลา่วในการ่ปร่ะชุมุิกองกำาลงัภูาคพื �น
แปซิฟิิก “สำิ�งท่ี่�เปล่�ยนแปลงคือ วิธ่์ท่ี่�คณุบัรู่ณาการ่ที่กุสำิ�ง
เหลา่นั �นเข้ึ้ากบััเที่คโนโลย่”

ทัฤษฎ่ห่ลัก
ที่หาร่ใหมิบ่ัางนายขึ้องกองกำาลงัป้องกนัต่นเองภูาคพื �น
ดนิญ่�ปุ่ นฝ้ึกด้วยเครื่�องมืิอพื �นฐานก่อนท่ี่�จะบัรู่ณาการ่กบัั
เที่คโนโลย่ เชุน่ เจ้าหน้าท่ี่�ดแูลป่าแหง่กองกำาลงัป้องกนั
ต่นเองภูาคพื �นดนิญ่�ปุ่ นใชุ้แผนท่ี่� กร่ะดาษและวงเว่ยน โดย
ไมิใ่ชุ้จ่พ่เอสำ พนัจา่ ซิซูิมูิ ุที่าคาฮาชิุ กลา่ว 

ใ
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“เร่าให้ความิรู้่เก่�ยวกบััแผนท่ี่�พื �นฐานและความิสำามิาร่ถใน
การ่นำาที่างบันบักแบับัใชุ้เขึ้็มิทิี่ศโดยไมิต้่่องใชุ้จ่พ่เอสำ หรื่อสำมิมิต่ิวา่
จ่พ่เอสำใชุ้งานไมิไ่ด้” พนัจา่ที่าคาฮาชิุกลา่วในการ่ปร่ะชุมุิกองกำาลงั
ภูาคพื �นแปซิฟิิก “การ่ฝ้ึกด้วยวิธ่์น่ �ยงัพฒันาไหวพริ่บัเรื่�องทิี่ศที่าง
ให้ด่ขึ้้ �นและร่วบัร่วมิแนวคดิสำำาคญั เชุน่ ทิี่ศที่างหลกั ๆ การ่เดนิ
ที่างผา่นป่าหรื่อภูมิูิปร่ะเที่ศอื�น ๆ ด้วยความิชุำานาญ โดยในสำถาน
ท่ี่�ใต้่ดนิซิ้�งวิที่ยจุำานวนมิากม่ิปัญหาในการ่คงการ่เชืุ�อมิต่อ่ไว้ เร่าได้
ต่ร่วจสำอบัปร่ะสำทิี่ธิ์ผลขึ้องการ่ต่ั �งคา่จดุถ่ายที่อดเฉพาะกิจจำานวน
มิากและใชุ้สำายแบับัแขึ้็ง นอกจากน่ � บัางครั่ �งเร่าก็ซ้ิอมิรั่บัสำญัญาณ
มืิอและแขึ้นเพื�อคงการ่สำื�อสำาร่ไว้เป็นที่างเลือกในการ่แก้ปัญหา”

กองกำาลงัป้องกนัต่นเองภูาคพื �นดนิญ่�ปุ่ นม่ิสำิ�งท่ี่�พนัจา่ที่าคาฮาชิุ
เร่่ยกวา่ “ร่ะบับัการ่ศก้ษาท่ี่�ไมิซ่ิำ �ากนั” ซิ้�งหมิายถง้การ่สำอนแบับัเข้ึ้มิ
ข้ึ้นท่ี่�เร่่ยกวา่ “หลกัสำตู่ร่การ่เต่ร่่ยมิความิพร้่อมิ”

ก่อนท่ี่�จะเข้ึ้าสำูห่ลกัสำตู่ร่การ่ศก้ษาใหมิ ่ผู้สำมิคัร่กองกำาลงัป้องกนั
ต่นเองภูาคพื �นดนิญ่�ปุ่ นต้่องเข้ึ้าร่่วมิหลกัสำตู่ร่การ่เต่ร่่ยมิความิพร้่อมิ
ท่ี่�หนว่ยอาศยัขึ้องต่น เพื�อรั่บัการ่ฝ้ึกซิำ �า ๆ และเข้ึ้มิข้ึ้นเก่�ยวกบััวิธ่์การ่
เป็นผู้นำาหนว่ยหรื่อที่หาร่กลุม่ิเลก็ ๆ เมืิ�อผู้ เข้ึ้ารั่บัการ่ฝ้ึกได้พฒันา
ความิเชืุ�อมิั�นและที่กัษะพื �นฐานแล้ว ผู้ เข้ึ้ารั่บัการ่ฝ้ึกจง้จะเข้ึ้าสำู่
หลกัสำตู่ร่การ่ศก้ษาขึ้ั �นต้่นได้ 

“35 ป่แล้วท่ี่�ผมิสำมิคัร่เข้ึ้าเป็นที่หาร่ในกองกำาลงัป้องกนัต่นเอง
ภูาคพื �นดนิญ่�ปุ่ น และองค์ปร่ะกอบัหลกัขึ้องการ่ศก้ษายงัไมิ่
เปล่�ยนแปลง” พนัจา่ที่าคาฮาชิุกลา่ว “ถือวา่เป็นเรื่�องสำำาคญัสำำาหรั่บั
นายที่หาร่ชุั �นปร่ะที่วนและนายที่หาร่ท่ี่�ได้รั่บัการ่เกณฑ์ิที่หาร่ที่ั �งหมิด 
เพื�อให้ม่ิความิชุำานาญในด้านพื �นฐาน ร่วมิถง้พื �นฐานที่กัษะการ่ต่อ่สำู้

และความิรู้่ในการ่ที่ำางานท่ี่�ได้รั่บัมิอบัหมิายให้ปร่ะสำบัความิสำำาเร็่จ
 การ่สำั�งสำมิที่กัษะจากการ่ฝ้ึกซิำ �า ๆ เหลา่น่ �จะเพิ�มิขึ้้ �นเรื่�อย ๆ เพื�อสำร้่าง
ความิแต่กต่า่งอยา่งมิากและจะกลายเป็นความิแขึ้็งแกร่่งท่ี่�จะม่ิที่ั �ง
ความิคลอ่งต่วัและการ่เต่ร่่ยมิพร้่อมิที่างปัญญา”

เมืิ�อพดูถง้ความิคลอ่งแคลว่และความิสำามิาร่ถในการ่ปรั่บัต่วั
 ปร่ะเที่ศในภูมิูิภูาคอินโดแปซิฟิิกซิ้�งม่ิที่รั่พยากร่น้อยลงในการ่ซืิ �อ
เที่คโนโลย่ลา่สำดุอาจพบัวา่ต่นเองได้เปร่่ยบั เพร่าะหลายปร่ะเที่ศม่ิ
ที่กัษะพื �นฐานท่ี่�ด่ เชุน่ ปร่ะเที่ศท่ี่�ม่ิการ่ฝ้ึกร่บัในพื �นท่ี่�ป่าเป็นกิจวตั่ร่
อยา่งปร่ะเที่ศไที่ย 

ทักัษะในพ่ �นทั่�ป่า
นาวิกโยธิ์นไที่ยสำอนให้กองที่พัอื�น ๆ จบัั ฆา่ และเอาต่วัร่อดจากสำตั่ว์
ต่า่ง ๆ ท่ี่�อาจพบัในป่า นอกจากน่ �ยงัฝ้ึกที่หาร่ให้รู้่จกัพืชุและแมิลง
กินได้ในพื �นท่ี่�ป่าเผื�อกร่ณ่จำาเป็น สำถานการ่ณ์จริ่งท่ี่�ชุวนฮก้เหิมิและ
องค์ปร่ะกอบัท่ี่�เปล่�ยนแปลงอยา่งต่อ่เนื�องผลกัดนัให้ที่หาร่ใชุ้ชุดุ
ที่กัษะการ่ฝ้ึกขึ้ั �นพื �นฐานมิากขึ้้ �น 

“คณุต้่องรั่บัมืิอกบััที่กุสำถานการ่ณ์แบับัแยกจากกนั ที่ำาความิ
เข้ึ้าใจแนวคดิขึ้องการ่ปฏิิบัตั่กิาร่ แต่ล่ะยา่งก้าวขึ้องแนวคดิและ
เหต่ผุลวา่ที่ำาไมิจง้สำำาคญั” จ.สำ.อ.(พ.) แมินสำเกอร์่กลา่ว “การ่ฝ้ึกนั �น
แต่กต่า่งกนั โดยขึ้้ �นอยูก่บััความิสำมัิพนัธ์์และองค์กร่ท่ี่�คณุสำนบััสำนนุ
 หากคณุรู้่จดุแขึ้็งและจดุออ่นขึ้ององค์กร่ คณุจะปรั่บัเปล่�ยนและนำา
ไปปร่ะยกุต์่ใชุ้ได้”

การ่ปรั่บัเปล่�ยนนั �นอาจร่วมิถง้การ่ใชุ้เวลาที่บัที่วนการ่ฝ้ึกมิาก
ขึ้้ �นในบัางด้านขึ้องภูาร่กิจท่ี่�ปร่ะเที่ศพนัธ์มิิต่อาจไมิแ่ขึ้็งแกร่่งในด้าน
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นั �น ๆ เที่า่ท่ี่�ควร่ จ.สำ.อ.(พ.) แมินสำเกอร์่กลา่ววา่ ไมิว่า่สำถานการ่ณ์
จะเป็นอยา่งไร่ กองที่พัควร่ฝ้ึกให้พร้่อมิสำำาหรั่บัวนัท่ี่�เลวร้่ายท่ี่�สำดุขึ้อง
สำงคร่ามิและวนัท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุขึ้องสำงคร่ามิ 

“เป็นเรื่�องยากท่ี่�จะฝ้ึกแบับันั �น แต่่มินัพิสำจูน์และชุ่วยให้เร่า
เข้ึ้าใจถ้งจดุอ่อนขึ้องเร่า” จ.สำ.อ.(พ.) แมินสำเกอร์่กล่าว “เร่าควร่จะ
สำามิาร่ถอยู่ได้ที่่ามิกลางสำายฝึน หิมิะ ความิสำงูเหนือร่ะดบัั หมิอก
 และปรั่บัต่วัได้ เร่ามิาถ้งจดุท่ี่�บัางท่ี่เร่าอาจจะฝ้ึกเหมืิอนเล่นเกมิ
มิากเกินไปหน่อย และม่ิการ่ฝ้ึกในสำภูาพแวดล้อมิจริ่งท่ี่�เร่ากำาลงั
เผชิุญอยู่น้อยลง”

การ่ฝ้ึกร่บัในพื �นท่ี่�ป่าในปร่ะเที่ศไที่ยสำร้่างความิต่กต่ะลง้ให้
แก่ร่ะบับัขึ้องที่หาร่ ด้วยการ่ผลกัดนัให้ที่หาร่เหลา่นั �นอยูใ่นสำภูาพ
แวดล้อมิการ่ฝ้ึกท่ี่�คาดเดาไมิไ่ด้และม่ิอยูใ่นชุ่วิต่จริ่ง พื �นท่ี่�ป่าขึ้อง
ไที่ยม่ิองค์ปร่ะกอบัอื�น ๆ ท่ี่�นอกเหนือจากการ่สำู้ร่บั ซิ้�งท่ี่�ที่ำาให้บัคุคล
ต่กอยูใ่นอนัต่ร่ายได้ แต่น่าวิกโยธิ์นไที่ยม่ิการ่ฝ้ึกร่บัในพื �นท่ี่�ป่าจนม่ิ
ความิชุำานาญจง้สำง่ต่อ่ที่กัษะเหลา่นั �นในร่ะหวา่งการ่ฝ้ึกแบับัพหชุุาต่ิ
 เชุน่ คอบัร้่าโกลด์ 

“ป่าแหง่นั �นม่ิสำภูาพแวดล้อมิท่ี่�เปล่�ยนแปลงอยา่งไมิห่ยดุนิ�ง ซิ้�ง
ม่ิผู้คนจำานวนไมิม่ิากท่ี่�คุ้นเคย” สำ.ต่. คาเลบั บัคั ครู่ฝ้ึกการ่โร่ยต่วั
ที่างที่ะเลขึ้องสำหรั่ฐอเมิริ่กาท่ี่�ศนูย์การ่ฝ้ึกร่บัในพื �นท่ี่�ป่าในโอกินาวา่
 ปร่ะเที่ศญ่�ปุ่ น กลา่ว

การจัดัการคว่ามชำานาญ
จากที่ั �งหมิดน่ � ผู้ ร่่วมิการ่ปร่ะชุมุิกองกำาลงัภูาคพื �นดนิแปซิฟิิกกลา่ว
วา่ การ่ฝ้ึกที่กัษะพื �นฐานให้แก่ที่หาร่ใหมิจ่ำาเป็นต้่องม่ิร่ะดบััความิ

นาวกิ่โยธินไทัยทัำาอาหารจาก่สัตว์นานาชูนิดูบันหลีุมไฟ ซ่็�งเป็น 
ส่วนหน่�งของก่ารฝ่่ก่เอาชีูวติรอดูในป่าระหว่างก่ารฝ่่ก่คอบัร้าโก่ลีด์ู 2019 ในไทัย  

จ.สำ.ต่. แมิที่ธิ์ว เจ. บัร่ากก์/นาวิกโยธิ์นสำหรั่ฐฯ

พลีซุ่็มยงิของก่องก่ำาลีงัป้องก่นัตนเองภูาคพ่�นดูนิญี�ปุ่นมุ่งเป้าไปทัี� 
เป้าหมายในชู่วงโอเรียนท์ัชิูลีด์ู 2019 ซ่็�งเป็นส่วนหน่�งของก่ารฝ่่ก่ซ้็อมเพ่�อฝ่่ก่ฝ่นทักั่ษะ

พ่�นฐานทัางก่ารทัหารแลีะก่ารปฏิิบััตกิ่ารแบับัหลีายมติ ิ(ก่ารปฏิิบััตกิ่ารข้ามพ่�นทัี�)  

สำ.ต่. เอด็วิน เปต่ซ์ิเค/กองที่พับักสำหรั่ฐฯ

บุัคลีาก่รของก่องทัพัสหรัฐฯ ใชู้แผนทัี�ก่ระดูาษในระหว่างก่ารฝ่่ก่ พ.ศ. 2562 ณ์ ศูนย์ก่าร

ฝ่่ก่รบัในพ่�นทัี�ป่าประจำาก่องทัพัเร่อภูาคทัี� 3 ในโอก่นิาว่า ประเทัศญี�ปุ่น   
จ.สำ.ต่. ป่เต่อร์่ ร่่ฟต์่/สำำานกังานกิจการ่สำาธ์าร่ณะหนว่ยสำเปซิวิงท่ี่� 18

คาดหวงัและความิร่อบัคอบัในร่ะดบััหน้�ง เมืิ�อต่ดัสำนิใจวา่จะใชุ้เวลา
นานเที่า่ใดกบััพื �นฐานท่ี่�กำาหนด

“ไมิใ่ชุว่า่ที่กุคนจะได้รั่บัการ่ฝ้ึกฝึนให้เป็นเลศิในที่กุ ๆ  เรื่�อง” จ.สำ.อ. 
(พ.) แมินสำเกอร์่กลา่ว พร้่อมิเสำริ่มิวา่ การ่ท่ี่�จะม่ิความิชุำานาญในบัาง
สำิ�งบัางอยา่งนั �น บัคุคลหน้�ง ๆ จะต้่องที่ำาซิำ �า ๆ นบัั 10,000 ครั่ �ง

“ดงันั �น เมืิ�อเร่าพดูถง้การ่ที่ำาซิำ �าและการ่ฝ้ึกเพื�อให้ม่ิความิชุำานาญ
 คณุจะกลายเป็นผู้ เชุ่�ยวชุาญใน 17 สำิ�งได้อยา่งไร่เมืิ�อคณุจะที่ำา
เพ่ยงสำิ�งเด่ยว” จ.สำ.อ.(พ.) แมินสำเกอร์่กลา่วต่อ่ “น่�คือเจต่นาขึ้องผู้
บัญัชุาการ่ แล้ววตั่ถปุร่ะสำงค์ขึ้องคณุคืออะไร่ จงออกคำาสำั�งท่ี่�ชุดัเจน
และม่ิความิเฉพาะเจาะจงมิากขึ้้ �นเก่�ยวกบััสำิ�งท่ี่�คณุจะที่ำา และที่ำาสำิ�ง
นั �นซิำ �า ๆ เพื�อให้คณุที่ำาได้ด่ และการ่ฝ้ึกฝึนซิำ �า ๆ ร่วมิถง้เวลาท่ี่�ใชุ้ใน
การ่ฝ้ึกนั �นควร่ใชุ้กบัับัคุคลท่ี่�จะต้่องไปที่ำาภูาร่กิจนั �น”  o



ผลประโยชน์
ในคว่ามสัมพนัธ์ิ

ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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รั่ �งหน้�งขึ้องการ่อ้างอิงนิยายแนววิที่ยาศาสำต่ร์่ เพื�อแสำดง
ให้เหน็ถง้อนาคต่ท่ี่�ปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องเครื่�องจกัร่ม่ิความิ

ที่ดัเท่ี่ยมิกบัักำาลงัสำมิองขึ้องมิวลมินษุยชุาต่ ิ
"ปัญญาปร่ะดษิฐ์เกิดขึ้้ �นแล้ว" พล.จ. แมิที่ธิ์ว อ่สำล่ย์ ผู้

อำานวยการ่กองบัญัชุาการ่ด้านอนาคต่และหนว่ยเฉพาะกิจ
ปัญญาปร่ะดษิฐ์แหง่กองที่พับักสำหรั่ฐฯ กลา่ว "ม่ิแอปพลเิคชุนั
ท่ี่�ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์จำานวนมิหาศาลในมืิอคณุ ในสำมิาร์่ที่โฟน
ขึ้องคณุ ม่ิที่ั �งในอปุกร่ณ์และในร่ะบับัที่ั �งหมิดท่ี่�ม่ิการ่เชืุ�อมิต่อ่"

อธิ์บัายงา่ย ๆ วา่ ปัญญาปร่ะดษิฐ์เป็นเหมืิอนร่ะบับัปร่ะมิวล
ผลปร่ะเภูที่ท่ี่�ใชุ้เพื�อสำนบััสำนนุการ่ต่ดัสำนิใจ ร่วมิถง้ความิสำามิาร่ถ
ในการ่ต่ดัสำนิใจด้วยต่นเอง 

นกัวิจยัท่ี่�ที่ำางานเพื�อใชุ้ปร่ะโยชุน์จากปัญญาปร่ะดษิฐ์
สำำาหรั่บัการ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ที่างการ่ที่หาร่กลา่ววา่ กองที่พัยงัหา่งไกล
จากการ่นำาเครื่�องจกัร่กลท่ี่�ม่ิความิสำามิาร่ถในการ่ต่ดัสำนิใจเต่ม็ิท่ี่�
ในสำนามิร่บัมิาใชุ้ อนาคต่ขึ้องปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ ิ(ม่ิอ่กชืุ�อ
วา่ ปฏิิบัตั่กิาร่ข้ึ้ามิขึ้อบัเขึ้ต่) จะม่ิท่ี่มิ "เซินที่อร์่" มิาแที่น ซิ้�งเป็น
ท่ี่มิท่ี่�มินษุย์และเครื่�องจกัร่ผนก้ความิสำามิาร่ถร่ะดบััสำงูสำดุขึ้อง
แต่ล่ะฝ่ึายเพื�อปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุ

"ความิจริ่งท่ี่�วา่มินษุย์ผู้ เลน่หมิากรุ่กได้เก่งท่ี่�สำดุไมิส่ำามิาร่ถ
รุ่กฆาต่สำดุยอดคอมิพิวเต่อร์่ผู้ เลน่หมิากรุ่กได้อ่กต่อ่ไปนั �น
เป็นเรื่�องเก่าไปแล้ว แต่เ่รื่�องท่ี่�ใหมิคื่อ ผู้ เลน่หมิากรุ่กสำมิคัร่
เลน่ท่ี่�ม่ิคอมิพิวเต่อร์่ซิ้�งสำามิาร่ถซืิ �อหาได้จากร้่านขึ้ายเครื่�อง
ใชุ้ไฟฟ้าที่ั�วไป เอาชุนะที่ั �งผู้ เลน่หมิากรุ่กร่ะดบััเซ่ิยนและสำดุ
ยอดคอมิพิวเต่อร์่ในเกมิหมิากรุ่ก" พนัเอก(เกษ่ยณอายุ)ุบัร็่อค
 เปอร์่คชิูุนขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ซิ้�งดำาร่งต่ำาแหนง่ผู้บัญัชุาการ่
และเจ้าหน้าท่ี่�ในองค์กร่ด้านวิศวกร่ร่มิและโลจิสำต่กิส์ำใน
ต่ะวนัออกกลาง เอเชุ่ย และสำหรั่ฐอเมิริ่กา กลา่วร่ะหวา่งการ่
ปร่ะชุมุิสำมัิมินาและนิที่ร่ร่ศการ่กองกำาลงัที่างบักแปซิฟิิก ท่ี่�จดั
ขึ้้ �นเมืิ�อเดือนพฤษภูาคมิ พ.ศ. 2562 ในเมืิองโฮโนลลู ูรั่ฐฮาวาย
 "นั�นเป็นเพร่าะท่ี่มิเหลา่น่ � ท่ี่มิมินษุย์และเครื่�องจกัร่เหลา่น่ � ซิ้�ง
ได้รั่บัการ่ขึ้นานนามิวา่เป็นเซินที่อร์่ต่ามิชืุ�อสำตั่ว์คร้่�งมินษุย์คร้่�ง
ม้ิาในต่ำานาน ได้ดง้จดุแขึ้็งขึ้องสำิ�งท่ี่�มินษุย์พง้แสำดง ซิ้�งได้แก่
 สำญัชุาต่ญาณ การ่ต่ดัสำนิใจ และความิคิดสำร้่างสำร่ร่ค์ และจดุ
แขึ้็งขึ้องสำิ�งท่ี่�เครื่�องจกัร่พง้ม่ิในแงข่ึ้องความิเร็่วในการ่ปร่ะมิวล
ผลข้ึ้อมิลูและความิจขุ้ึ้อมิลู"

จากมิมุิมิองที่างการ่ที่หาร่ ท่ี่มิเซินที่อร์่ต้่องได้รั่บัการ่บัรู่ณา
การ่ท่ี่�เสำมืิอนการ่ผสำานร่่างกายและจิต่ใจเข้ึ้าด้วยกนั พ.อ. 
(เกษ่ยณอาย)ุ เปอร์่คชิูุนกลา่ว ปัจจบุันัเขึ้าที่ำางานในบัริ่ษัที่คกูาร์่
 ซิอฟต์่แวร์่ ในฐานะร่องปร่ะธ์านด้านโซิลชูุั�นสำำาหรั่บัรั่ฐบัาล และ
เป็นผู้นำาขึ้องบัริ่ษัที่ในความิพยายามิท่ี่�จะยกร่ะดบััปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพ
การ่ดำาเนินงานขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ ผา่นการ่ปร่ะยกุต์่
ใชุ้เที่คโนโลย่ปัญญาปร่ะดษิฐ์ร่ะบับัมิลัต่เิอเจนต์่ขึ้องบัริ่ษัที่ 

"น่�ไมิเ่ก่�ยวกบััการ่ท่ี่�ปัญญาปร่ะดษิฐ์จะมิาแที่นท่ี่�ที่หาร่ และ
ไมิเ่ก่�ยวกบััที่หาร่ท่ี่�ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์เป็นเครื่�องมืิอ" พ.อ. 
(เกษ่ยณอาย)ุ เปอร์่คชิูุนกลา่ว "แต่เ่ก่�ยวกบััความิสำมัิพนัธ์์แบับั
การ่อยูร่่่วมิกนัท่ี่�บัรู่ณาการ่ที่างกายภูาพและที่างจิต่ใจ โดย
แต่ล่ะฝ่ึายต่า่งดง้จดุแขึ้็งท่ี่�พง้ม่ิออกมิาต่อ่สำู้  ซิ้�งท้ี่ายท่ี่�สำดุแล้ว ก็
เป็นเรื่�องขึ้องเครื่�องจกัร่และมินษุย์ท่ี่�ชุว่ยกนัคดิ"

การฝึกปัญญาประดษิฐ์
นอกเหนือจากการ่วิจยัและการ่พฒันาแล้ว การ่ปรั่บัใชุ้ปัญญา
ปร่ะดษิฐ์อยา่งเหมิาะสำมิในปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ิต้่อง
ม่ิกร่ะบัวนการ่ โคร่งสำร้่างพื �นฐาน เครื่อขึ้า่ย นโยบัาย และ
บัคุลากร่ท่ี่�ได้รั่บัการ่ต่ร่วจสำอบั พล.จ.อ่สำล่ย์ ผู้ดำาร่งต่ำาแหนง่
ปร่ะธ์านคณะความิสำามิาร่ถด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์และร่ะบับั
อตั่โนมิตั่กิลา่วร่ะหวา่งการ่ปร่ะชุมุิสำมัิมินาและนิที่ร่ร่ศการ่กอง
กำาลงัที่างบักแปซิฟิิก

ค

กองกำาลังทัางทัห่ารของมนุษย์และเคร่�องจักัรใช�

ประโยชน์จัากข�อดข่องแต่ละฝ่าย	

เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั
ภูาพโดย ดแิอสำโซิซิเิอที่เต่ด็ เพร่สำ

น่�ไม่เก่�ยว่กับการทั่�ปัญญาประดษิฐ์จัะมาแทันทั่�

ทัห่าร	และไม่เก่�ยว่กับทัห่ารทั่�ใช�ปัญญาประดษิฐ์

เป็นเคร่�องม่อ	แต่เก่�ยว่กับคว่ามสัมพนัธ์ิแบบอย่่

ร่ว่มกันทั่�บร่ณาการทัางกายภาพและทัางจัติใจั

	โดยแต่ละฝ่ายต่างดงึจุัดแขง็ทั่�พงึม่ออกมาต่อส่�	ซิึ�ง

ทั�ายทั่�สุดแล�ว่	กเ็ป็นเร่�องของเคร่�องจักัรและมนุษย์

ทั่�ช่ว่ยกันคดิ"
~ พ.อ. บร็็อค เปอร์็คูชิิน ทหาร็ผูู้� เกษีียณอายขุองกองทัพบกสหรั็ฐฯ

"
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พล.จ.อ่สำล่ย์กลา่ววา่ สำว่นหน้�งขึ้องกร่ะบัวนการ่ต้่องม่ิการ่
เร่่ยนรู้่เชิุงลก้ ซิ้�งเก่�ยวข้ึ้องกบััการ่ฝ้ึกร่่วมิกนัร่ะหวา่งที่หาร่กบัั
ปัญญาปร่ะดษิฐ์ เชุน่ การ่ฝ้ึกพลแมิน่ปืน ที่หาร่หน้�งคนจะใชุ้
สำโคปอจัฉริ่ยะท่ี่�ม่ิเที่คโนโลย่คล้ายกนักบััสำมิาร์่ที่โฟน ซิ้�งจะเก็บั
ข้ึ้อมิลูเก่�ยวกบััปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพขึ้องที่หาร่เพื�อชุว่ยคาดการ่ณ์ความิ
แมิน่ยำา และแม้ิแต่ร่่ะบัผุู้ ยิงท่ี่�แมิน่ท่ี่�สำดุในหนว่ย

นอกจากน่ � การ่เร่่ยนรู้่เชิุงลก้ยงัเก่�ยวข้ึ้องกบััการ่ค้นพบัวิธ่์
ที่ำางานขึ้องเครื่�องจกัร่ และการ่สำอนวิธ่์เร่่ยนรู้่ให้เครื่�องจกัร่ขึ้ณะ
เก็บัร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลู

ซิ้�งนกัพฒันายงัต้่องฝ้ึกแบับัจำาลองเครื่�องจกัร่เก่�ยวกบััวธ่ิ์ร่ะบัุ
ความิชุว่ยเหลือเท่ี่ยบักบััอนัต่ร่าย ความิกลวั และความิรู้่สำก้อื�น ๆ
 ต่ลอดจนวตั่ถทุ่ี่�จบััต้่องได้ในสำถานการ่ณ์จำาลอง โดยผู้ เชุ่�ยวชุาญ
เตื่อนวา่ การ่สำร้่างองค์ความิรู้่พื �นฐานสำำาหรั่บัปัญญาปร่ะดษิฐ์
ควร่เป็นไปต่ามิวตั่ถปุร่ะสำงค์เสำมิอ เพร่าะการ่จดัการ่ข้ึ้อมิลูใน
ร่ะดบััใด ๆ และโดยวิธ่์การ่ใดก็ต่ามิ ม่ิความิท้ี่าที่ายและความิ
เสำ่�ยงอนัจะนำามิาซิ้�งการ่ป้อนข้ึ้อมิลูเที่จ็หรื่อข้ึ้อมิลูอนัต่ร่าย มินษุย์
มิาพร้่อมิอคต่ขิึ้องต่นเอง นกัปร่ะดษิฐ์ต้่องร่ะมิดัร่ะวงัไมิใ่ห้เพิ�มิ
อคต่เิหลา่นั �นลงไปในสำว่นปร่ะกอบัขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์ด้วย 

"เที่คโนโลย่ใด ๆ หรื่อสำิ�งใดก็ต่ามิท่ี่�เร่าสำร้่างนั �น สำะท้ี่อน
ถ้งคา่นิยมิ บัร่ร่ที่ดัฐาน และแน่นอนวา่สำะท้ี่อนถ้งอคต่ิขึ้องผู้
สำร้่างด้วย เร่ารู้่วา่ผู้ ท่ี่�สำร้่างร่ะบับัปัญญาปร่ะดิษฐ์ในปัจจบุันั
สำว่นใหญ่เป็นผู้ชุาย เป็นคนผิวขึ้าวและชุาวเอเชุ่ย ร่วมิที่ั �ง
นวตั่กร่ร่มิจำานวนมิากมิาจากสำหรั่ฐอเมิริ่กา" นายดกัลาสำ ยง้ 
นกัจิต่วิที่ยาสำงัคมิท่ี่�บัริ่ษัที่แร่นด์คอร์่ปอเร่ชุนัซิ้�งเชุ่�ยวชุาญด้าน
พฤติ่กร่ร่มิมินษุย์กลา่ว "ผู้คนแสำดงความิวิต่กวา่น่�อาจนำามิาซิ้�ง
อคต่ิก็เป็นได้ ซิ้�งถือวา่น่าวิต่กเนื�องจากต่ามิคำานิยามิท่ี่�หลาก
หลายแล้ว ปัญญาปร่ะดิษฐ์สำามิาร่ถสำง่ผลกร่ะที่บัเป็นวงกว้าง
 เร่าควร่ต่ั �งคำาถามิวา่ 'สำิ�งใดอาจเป็นผลสำืบัเนื�องจากอคต่ิโดย
ไมิ่เจต่นา'"

การจัดัการอคติ
บัริ่ษัที่ต่า่ง ๆ ต่ร่ะหนกัวา่ ต่นเองไมิส่ำามิาร่ถฝ้ึกฝึนเที่คโนโลย่การ่
จดจำาใบัหน้าโดยใชุ้รู่ปถ่ายเป็นหลกั เนื�องจากที่ำาให้เกิดอคต่ใิน
อลักอริ่ที่ม้ิ นายโอซิานเด เอ. โอโซิบัา นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ข้ึ้อมิลูขึ้อง
บัริ่ษัที่แร่นด์ท่ี่�ม่ิปร่ะวตั่ิด้านการ่ออกแบับัและการ่เพิ�มิปร่ะสำทิี่ธิ์
ภูาพอลักอริ่ที่ม้ิการ่เร่่ยนรู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่ อธิ์บัาย

นายนิโคลีสั โอเทัโร อธิบัายคุณ์สมบััตขิองหุ่นทัี�เรียก่ว่าเซ็นทัอร์ ทัี�บัริษทััเอนเดูเวอร์โรโบัตคิส์ ในเมอ่งเชูล์ีมสฟอร์ดู รัฐแมสซ็าชููเซ็ตส์ หุ่นยนต์เหล่ีานี�ไม่ต่อสู้ 

แต่จะไดู้รับัก่ารออก่แบับัเพ่�อชู่วยมนุษย์ชูายหญงิทัี�ต้องต่อสู้
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"แต่ข้่ึ้อมิลูการ่ฝ้ึกท่ี่�ด่ขึ้้ �นเพ่ยงอย่างเด่ยว ไมิ่สำามิาร่ถแก้
ปัญหาเบืั �องลก้ขึ้องการ่สำร้่างอลักอริ่ที่ม้ิท่ี่�ม่ิความิเป็นกลางได้
" นายโอโซิบัากลา่ว "อลักอริ่ที่ม้ิสำามิาร่ถบัอกคณุได้ถ้งสำิ�งท่ี่�คณุ
อาจต้่องการ่อ่าน คนท่ี่�คณุอาจต้่องการ่นดัเจอ และสำถานท่ี่�ท่ี่�
คณุอาจได้งาน เมืิ�อสำามิาร่ถแนะนำาวา่ใคร่ท่ี่�ได้รั่บัการ่วา่จ้าง
 ใคร่ท่ี่�ได้รั่บัเงินกู้  หรื่อร่ะยะเวลาขึ้องโที่ษจำาคกุ ปัญญาปร่ะดิษฐ์
จะต้่องโปร่่งใสำมิากขึ้้ �น ร่วมิถ้งม่ิความิรั่บัผิดชุอบัและเคาร่พคา่
นิยมิและบัร่ร่ที่ดัฐานขึ้องสำงัคมิมิากขึ้้ �น ความิรั่บัผิดชุอบัเริ่�มิต้่น
ด้วยการ่ควบัคมุิดแูลโดยมินษุย์เมืิ�อปัญญาปร่ะดิษฐ์ต้่องต่ดัสำิน
ใจเรื่�องละเอ่ยดอ่อน"

พ.อ.(เกษ่ยณอาย)ุ เปอร์่คชิูุนกลา่วเหน็ด้วย "ไมิม่่ิการ่
เปล่�ยนแปลงอยา่งกะที่นัหนัในจดุท่ี่�เร่ากลา่วถง้ ณ ต่อนน่ � เร่าที่ำา
ที่กุอยา่งด้วยปัญญาปร่ะดษิฐ์ เร่าจง้ต้่องที่ำาให้แนใ่จวา่ม่ิเที่คนิค
การ่ต่ร่วจสำอบัท่ี่�เหมิาะสำมิ" พ.อ.(เกษ่ยณอาย)ุ เปอร์่คชิูุนกลา่ว "
ม่ิความิแต่กต่า่งร่ะหวา่งการ่สำร้่างความิพร้่อมิด้านการ่ต่ดัสำนิใจ
กบััการ่ต่ดัสำนิใจจริ่ง ๆ เร่ายงัหา่งไกลจากการ่ต่ดัสำนิใจอตั่โนมิตั่ิ
 ไมิว่า่จะเป็นการ่ต่ดัสำนิใจท่ี่�จะยิงหรื่อไมิ ่หรื่อจะกร่ะที่ำาการ่อยา่ง
ใดอยา่งหน้�ง"

เพร่าะฉะนั �น สำิ�งสำำาคญัคือการ่ออกแบับัผลติ่ภูณัฑ์ิท่ี่�สำง่เสำริ่มิ
ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพขึ้องที่หาร่และไมิท่ี่ำาให้ชุ่วิต่ขึ้องที่หาร่ยุง่ยากขึ้้ �น
 พล.จ. อ่สำล่ย์กลา่ว "ร่ะบัเุฉพาะสำิ�งจำาเป็นเพื�อให้ที่หาร่สำามิาร่ถ
เอาชุนะและได้เปร่่ยบัในการ่ต่ดัสำนิใจ เพื�อปฏิิบัตั่กิาร่ในร่ะดบัั
สำงูสำดุต่อ่ความิเสำ่�ยงท่ี่�เปิดเผยออกมิา" พล.จ. อ่สำล่ย์กลา่ว

ที่หาร่ไมิใ่ชุเ่ครื่�องจกัร่ ที่หาร่ควร่รั่กษาอำานาจการ่ต่ดัสำนิใจขึ้ั �น
สำดุท้ี่าย และกลา่วเสำริ่มิวา่ "คณุยงัคงต้่องใชุ้การ่ต่ดัสำนิใจขึ้องผู้
บัญัชุาการ่ กฎแหง่สำงคร่ามิไมิไ่ด้หายไปไหน ร่ะบับัท่ี่�ออกแบับัยงั
คงชุว่ยผู้ปฏิิบัตั่กิาร่มินษุย์ในการ่ต่ดัสำนิใจ"

การประยุกต์ใช�ในอนาคต
การ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�เป็นไปได้สำามิปร่ะการ่ในร่ะดบัั
ปฏิิบัตั่กิาร่ แสำดงให้เหน็ถง้การ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ในวงกว้าง ได้แก่ ยาน
พาหนะอตั่โนมิตั่ท่ิี่�พบัได้ที่กุท่ี่�และร่อบัรู้่ การ่สำร้่างแบับัจำาลอง
ท่ี่�ขึ้บััเคลื�อนด้วยข้ึ้อมิลูขึ้นาดใหญ่ การ่จำาลองสำถานการ่ณ์และ
การ่ที่ำาสำงคร่ามิ ร่วมิถง้การ่ร่วบัร่วมิและการ่วิเคร่าะห์ข้ึ้อมิลู
ขึ้า่วกร่องแบับัมิุง่เน้น ต่ามิร่ายงานขึ้องนายแซิก็คาร่่ เอสำ. เด
วิสำ นกัวิชุาการ่อาวโุสำขึ้องศนูย์วิจยัความิมิั�นคงร่ะดบััโลกท่ี่�ห้อง
ปฏิิบัตั่กิาร่แหง่ชุาต่ลิอว์เร่นซ์ิ ลเิวอร์่มิอร์่ และศาสำต่ร่าจาร่ย์ด้าน
การ่วิจยัท่ี่�บัณัฑิิต่วิที่ยาลยักองที่พัเรื่อ ในเมืิองมิอนเที่อเร่ย์ รั่ฐ
แคลฟิอร์่เน่ย โดยเขึ้าอธิ์บัายเรื่�องดงักลา่วไว้ในร่ายงานเดือน
ม่ินาคมิ พ.ศ. 2562 ชืุ�อ "ปัญญาปร่ะดษิฐ์ในสำมิร่ภูมิูิ: การ่
สำำาร่วจเบืั �องต้่นเก่�ยวกบัันยัด้านการ่ป้องปร่ามิ เสำถ่ยร่ภูาพ และ
การ่จูโ่จมิในที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่"

การ่ใชุ้ปร่ะโยชุน์จากยานพาหนะอตั่โนมิตั่ิรุ่่นใหมิม่่ิความิ
สำำาคญัอยา่งยิ�งสำำาหรั่บัการ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ที่างการ่ที่หาร่ เนื�องจาก
การ่มิุง่เน้นด้านการ่นำาที่างสำำาหรั่บัร่ะบับัไร้่คนขึ้บััท่ี่�หลากหลาย
ที่ั �งที่างบัก ที่างที่ะเล และที่างอากาศ นายเดวิสำกลา่ว "ยาน
พาหนะอตั่โนมิตั่แิละหุน่ยนต์่พร้่อมิท่ี่�จะปฏิิวตั่กิาร่ที่ำาสำงคร่ามิ

" นายเดวิสำร่ะบั ุ"ซิอฟต์่แวร์่นำาที่างท่ี่�ใชุ้ร่ะบับัปัญญาปร่ะดษิฐ์ซิ้�ง
ร่องรั่บัโดยเซิน็เซิอร์่ท่ี่�ม่ิอยูแ่พร่่หลายนั �น ชุว่ยให้ยานพาหนะไร้่
คนขึ้บััสำามิาร่ถค้นหาเส้ำนที่างผา่นภูมิูิปร่ะเที่ศขึ้องข้ึ้าศก้ และใน
ท่ี่�สำดุอาจเกิดเป็นการ่จดัรู่ปขึ้บัวนท่ี่�ซิบััซ้ิอนขึ้องโดร่นหลากหลาย
ปร่ะเภูที่ เพื�อปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่โิดยม่ิอาวธุ์ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ท่ี่�
สำอดคล้องกนั"

พล.จ.อ่สำล่ย์เผยที่ศันคต่ท่ิี่�คล้ายคลง้กนัร่ะหวา่งการ่ปร่ะชุมุิ
สำมัิมินาและนิที่ร่ร่ศการ่กองกำาลงัที่างบักแปซิฟิิกเมืิ�อเขึ้ากลา่ว
วา่ "ปลอ่ยให้หุน่ยนต์่ที่ำางานสำกปร่กและอนัต่ร่ายไป โดยท่ี่�เหลา่
ที่หาร่ไมิต้่่องเสำ่�ยง เร่าจะใชุ้โดร่นหรื่อฮาร์่ดแวร์่อื�น ๆ แที่น"

เชุน่ เมืิ�อเก่�ยวข้ึ้องกบััข้ึ้อมิลูขึ้นาดใหญ่และการ่จำาลอง
สำถานการ่ณ์ แบับัจำาลองชุว่ยให้นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ยืนยนัความินา่
เชืุ�อถือขึ้องคลงัอาวธุ์นิวเคล่ยร์่โดยไมิต้่่องม่ิการ่ที่ดสำอบันิวเคล่ยร์่ 

"การ่จำาลองสำถานการ่ณ์และการ่สำร้่างแบับัจำาลองเป็นสำว่น
สำำาคญัขึ้องกร่ะบัวนการ่ออกแบับัสำำาหรั่บัร่ะบับัอาวธุ์หลกัเกือบั
ที่ั �งหมิด ต่ั �งแต่เ่ครื่�องบันิไอพน่และเรื่อ ไปจนถง้ยานอวกาศ
และอาวธุ์นำาวิถ่ท่ี่�แมิน่ยำา" นายเดวิสำร่ะบั ุ"การ่สำร้่างแบับัจำาลอง
และการ่จำาลองสำถานการ่ณ์ขึ้นาดใหญ่ม่ิความิจำาเป็นต้่อง
ออกแบับัในร่ะบับัหลายมิิต่ท่ิี่�คร่อบัคลมุิขึ้องร่ะบับัต่า่ง ๆ ที่ั �งหมิด
ท่ี่�คดิไว้สำำาหรั่บัการ่จดัการ่การ่สำู้ร่บัและภูาร่กิจท่ี่�ซิบััซ้ิอน เชุน่
 ร่ะบับัออกแบับั วางแผน และจดัการ่สำำาหรั่บัการ่ต่ร่ะหนกัรู้่ถง้
สำถานการ่ณ์ต่า่ง ๆ ในอวกาศ"

สำำาหรั่บัการ่ร่วบัร่วมิและการ่วิเคร่าะห์ข้ึ้อมิลูขึ้่าวกร่อง การ่
เร่่ยนรู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่ จะยงัคงเป็นเครื่�องมืิอสำำาคญัขึ้องนกั
วิเคร่าะห์ที่กุคนท่ี่�พิจาร่ณาข้ึ้อมิลูจากแหลง่ข้ึ้อมิลู สำถานท่ี่� และ
ร่ะเบ่ัยบัข้ึ้อบังัคบััร่วมิกนั เพื�อที่ำาความิเข้ึ้าใจสำภูาพแวดล้อมิ
ด้านความิมิั�นคงที่ั�วโลก นายเดวิสำร่ะบั ุ"นอกจากน่ � การ่เร่่ยนรู้่
ขึ้องเครื่�องจกัร่ที่ำาให้ม่ิความิเป็นไปได้ในการ่ร่วมิข้ึ้อมิลูการ่ค้า
และการ่เงินแบับัเปิดเผยแหลง่ท่ี่�มิา เพื�อร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลูเชิุงลก้
เก่�ยวกบััการ่ถ่ายโอนเที่คโนโลย่ท่ี่�ผิดกฎหมิาย เครื่อขึ้่ายการ่แพร่่
ขึ้ยาย และผู้ เผยแพร่่ท่ี่�พยายามิหล่กเล่�ยงการ่ต่ร่วจจบัั ข้ึ้อมิลู
เชิุงลก้เหลา่น่ �ชุ่วยให้นกัวิเคร่าะห์แจ้งต่อ่ผู้กำาหนดนโยบัาย ร่วมิ
ถ้งสำนบััสำนนุนโยบัายและการ่ดำาเนินการ่ต่อ่ต้่านการ่แพร่่ขึ้ยาย"

จากการ่ร่ะบัขุึ้องพ.อ.(เกษ่ยณอาย)ุ เปอร์่คชิูุน ข้ึ้อมิลูเชิุง
ลก้ท่ี่�ร่วบัร่วมิจากปัญญาปร่ะดษิฐ์ยงัม่ิการ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ในที่าง
ปฏิิบัตั่ใินด้านน่ �ด้วย ปัญญาปร่ะดษิฐ์สำามิาร่ถชุว่ยหาสำิ�งเลก็น้อย
ท่ี่�สำำาคญั คาดการ่ณ์วา่เมืิ�อใดแพลต่ฟอร์่มิจะเสำ่ยหาย และขึ้จดั
ปัญหาการ่สำื�อสำาร่ร่ะหวา่งกองที่พัท่ี่�ไมิไ่ด้ใชุ้ภูาษาเด่ยวกนั พ.อ. 
(เกษ่ยณอาย)ุ เปอร์่คชิูุนกลา่ว

"ท่ี่�สำำาคญัท่ี่�สำดุ การ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ในวงกว้างขึ้้ �น
 ชุว่ยให้ผู้บัญัชุาการ่ขึ้องปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ิมิาบัร่ร่จบักนั
สำำาเร็่จ ซิ้�งเป็นการ่บัรู่ณาการ่ความิสำามิาร่ถอยา่งร่วดเร็่วและต่อ่
เนื�องในที่กุมิิต่ ิซิ้�งนั�นคือหวัใจหลกัขึ้องกองที่พัเซินที่อร์่ท่ี่�จะขึ้บัั
เคลื�อนด้วยปัญญาปร่ะดษิฐ์อยา่งด่ท่ี่�สำดุ"

ท้ี่ายท่ี่�สำดุ พ.อ.(เกษ่ยณอาย)ุ เปอร์่คชิูุนสำรุ่ปวา่ "ท่ี่มิมินษุย์
และเครื่�องจกัร่จะที่ร่งพลงัท่ี่�สำดุในอ่กหลายป่ข้ึ้างหน้า เพื�อยก
ร่ะดบััที่หาร่ ยกร่ะดบััสำภูาพแวดล้อมิการ่บังัคบัับัญัชุา"  o



26 IPD FORUMFORUM

เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

ทัห่ารสามารถืคว่บคุม

ระบบป� องกันด�ว่ย 

คว่ามคดิ

าร่มิาขึ้องแที่บ็ัเลต็่คอมิพิวเต่อร์่ สำมิาร์่ที่
โฟน และนาฬิิกาอจัฉริ่ยะท่ี่�ใชุ้งานงา่ย ได้

เร่่งการ่ใชุ้เที่คโนโลย่แบับัสำวมิใสำไ่ด้ ซิ้�งที่ำาการ่
ต่ร่วจวดัที่างชุ่วภูาพได้ที่กุอยา่งต่ั �งแต่ก่าร่ต่ร่วจ
วดัความิดนัโลหิต่ อตั่ร่าการ่เต้่นขึ้องหวัใจ และ
ชุั�วโมิงการ่นอนหลบัั ไปจนถง้ข้ึ้อมิลูสำภูาพ
อากาศท่ี่�เป็นปัจจบุันัและคำาแนะนำาการ่นำา
ที่าง

กองที่พัที่ั�วโลกได้ยกร่ะดบััวิวฒันาการ่
ที่างเที่คโนโลย่น่ �ไปสำูร่่ะดบััใหมิด้่วยสำว่นต่อ่
ปร่ะสำานร่ะหวา่งมินษุย์กบััเครื่�องจกัร่ท่ี่�ซิบัั
ซ้ิอนมิากขึ้้ �น เชุน่ อปุกร่ณ์สำวมิใสำท่่ี่�สำามิาร่ถ
วินิจฉยัและรั่กษาโร่คร่วมิถง้บัาดแผลจากการ่
สำู้ร่บั โปร่แกร่มิเสำมืิอนจริ่งเสำริ่มิท่ี่�ชุว่ยในการ่
ต่ดัสำนิใจในสำมิร่ภูมิูิร่บั ร่วมิที่ั �งเกร่าะชุนิดแขึ้็ง
เพื�อชุว่ยเพิ�มิความิแขึ้็งแกร่่งและความิที่ร่หด
ให้แก่ที่หาร่ ซิ้�งงานวิจยัท่ี่�กำาลงัพฒันาขึ้้ �นที่ำาให้
การ่เชืุ�อมิโยงร่ะหวา่งมินษุย์กบััเครื่�องจกัร่นั �นม่ิ

ความิลำ �าลก้ยิ�งขึ้้ �น
นกัวิจยัด้านการ่ป้องกนักำาลงัพฒันา

ปร่ะสำาที่เที่คโนโลย่ ท่ี่�จะที่ำาให้นกัร่บัใน
สำงคร่ามิสำามิาร่ถโต้่ต่อบักบััเครื่�องจกัร่ท่ี่�ใชุ้
ปัญญาปร่ะดษิฐ์ได้ในวนัหน้�งข้ึ้างหน้า โดยไมิ่
จำาเป็นต้่องใชุ้แป้นพิมิพ์ คำาสำั�งเสำ่ยง หรื่อแม้ิแต่่
การ่กดสำวิต่ช์ุ ในที่างที่ฤษฎ่ การ่ใชุ้เที่คโนโลย่
สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะบับัปร่ะสำาที่จะชุว่ยให้
นกับันิสำามิาร่ถควบัคมุิฝึงูอากาศยานไร้่คนขึ้บัั
ได้โดยใชุ้เพ่ยงความิคดิ

"สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะบับัปร่ะสำาที่เป็นเครื่�อง
มืิอในการ่ถ่ายที่อดข้ึ้อมิลูร่ะหวา่งมินษุย์กบัั
เครื่�องจกัร่" ดร่. อลั เอมิอนด่ ผู้จดัการ่โคร่งการ่
ขึ้องสำำานกังานเที่คโนโลย่ชุ่วภูาพท่ี่�สำำานกังาน
โคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ
สำหรั่ฐฯ กลา่วในการ่ให้สำมัิภูาษณ์กบััเวบ็ัไซิต์่
 Nextgov.com "แนวคิดน่ �คล้ายกบััวิธ่์การ่
สำื�อสำาร่แบับัอื�น ๆ ท่ี่�ที่ำากบััคอมิพิวเต่อร์่หรื่อ

สำมิาร์่ที่โฟนเพื�อที่ำางานให้สำำาเร็่จ ลองนก้ถง้คำา
สำั�งเสำ่ยง หน้าจอสำมัิผสัำ แป้นพิมิพ์หรื่อเมิาส์ำ แต่่
เที่คโนโลย่น่ �จะข้ึ้ามิขึ้ั �นสำื�อกลางขึ้องการ่กร่ะที่ำา
ที่างกายภูาพไป"

ขึ้ณะน่ � ดร่. เอมิอนด่ เป็นผู้นำาโคร่งการ่
ความิพยายามิขึ้องสำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �น
สำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิท่ี่�เร่่ยกวา่ โคร่งการ่
ปร่ะสำาที่เที่คโนโลย่แบับัไมิผ่า่ต่ดัรุ่่นใหมิ ่ซิ้�ง
ม่ิจดุมิุง่หมิายท่ี่�จะขึ้จดัความิจำาเป็นในการ่
ปฏิิบัตั่กิาร่ที่างกายภูาพเพื�อใชุ้งานร่ะบับั
ป้องกนั

"สำิ�งท่ี่�สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะบับัปร่ะสำาที่จะ
มิอบัให้คือปร่ะสำบัการ่ณ์ท่ี่�สำมิบัรู่ณ์ยิ�งขึ้้ �น
 ม่ิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพและเป็นธ์ร่ร่มิชุาต่มิิากขึ้้ �น
 ซิ้�งสำมิองขึ้องเร่าจะกลายเป็นเครื่�องมืิอท่ี่�
เปิดใชุ้งานโดยร่ะบับัต่อ่ปร่ะสำานได้อยา่งม่ิ
ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพ" ดร่. เอมิอนด่กลา่ว "เป็นครั่ �งแร่ก
ท่ี่�สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะบับัปร่ะสำาที่ม่ิศกัยภูาพจะ

ก

มนุษย์
เคร่�องจักัร

กับ

การเช่�อมโยง
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ปรั่บัต่วัให้เข้ึ้ากบััเร่า แที่นท่ี่�เร่าจะปรั่บัต่วัเองให้
เข้ึ้ากบััเครื่�องมืิอท่ี่�เร่าใชุ้เพื�อที่ำางานให้สำำาเร็่จ"

การเช่�อมโยงสมอง
โคร่งการ่ปร่ะสำาที่เที่คโนโลย่แบับัไมิผ่า่ต่ดั
รุ่่นใหมิร่่ะยะสำ่�ป่ขึ้องสำำานกังานโคร่งการ่วิจยั
ขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมินั �น เก่�ยวข้ึ้องกบัั
องค์กร่หกแหง่ท่ี่�หวงัจะพฒันาสำว่นต่อ่ปร่ะสำาน
ร่ะบับัปร่ะสำาที่ท่ี่�ไมิรุ่่กลำ �าหรื่อรุ่กลำ �า "เพ่ยงน้อย
นิด" "สำว่นต่อ่ปร่ะสำานแบับัสำวมิใสำเ่พื�อเชืุ�อมิ
ต่อ่สำมิองมินษุย์กบััคอมิพิวเต่อร์่เหลา่น่ � ท้ี่าย
ท่ี่�สำดุอาจชุว่ยให้การ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้งานด้านความิ
มิั�นคงขึ้องชุาต่ม่ิิความิหลากหลาย เชุน่ การ่
ควบัคมุิร่ะบับัป้องกนัที่างไซิเบัอร์่ท่ี่�ใชุ้งานอยู่
และฝึงูอากาศยานไร้่คนขึ้บัั หรื่อการ่ที่ำางาน
ร่่วมิกบััร่ะบับัคอมิพิวเต่อร์่เพื�อที่ำาภูาร่กิจหลาย
อยา่งในร่ะหวา่งภูาร่กิจท่ี่�ซิบััซ้ิอน" เวบ็ัไซิต์่ขึ้อง
สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิร่ะบัุ

รั่ฐบัาลกำาลงัร่่วมิงานกบััสำถาบันับัทัี่เที่ลเมิ
โมิเร่่ยล มิหาวิที่ยาลยัคาร์่เนก่เมิลลอน ห้อง
ปฏิิบัตั่กิาร่ฟิสำกิส์ำปร่ะยกุต์่ขึ้องมิหาวิที่ยาลยั
จอห์นฮอปกินส์ำ ศนูย์วิจยัพาโลอลัโต่ มิหา
วิที่ยาลยัไร่ซ์ิ และเที่เลด่นเที่คโนโลจ่ส์ำ ใน
โคร่งการ่ปร่ะสำาที่เที่คโนโลย่แบับัไมิผ่า่ต่ดัรุ่่น
ใหมิน่่ � ซิ้�งจนถง้ปัจจบุันั สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะบับั
ปร่ะสำาที่เป็นการ่ผา่ต่ดัแบับัรุ่กลำ �า และสำว่น
ใหญ่ใชุ้ในการ่ฟื�นฟกูาร่ที่ำางานขึ้องร่ะบับัสำั�ง

การ่ให้แก่ที่หาร่ท่ี่�ได้รั่บับัาดเจ็บั อยา่งไร่ก็ต่ามิ
 เป้าหมิายขึ้องโคร่งการ่ปร่ะสำาที่เที่คโนโลย่
แบับัไมิผ่า่ต่ดัรุ่่นใหมิ ่คือการ่ปร่ะมิวลผลข้ึ้อมิลู
และการ่ต่ดัสำนิใจอยา่งร่วดเร็่วโดยไมิต้่่อง
ผา่ต่ดั เพื�อใชุ้กบััที่หาร่ท่ี่�ม่ิร่่างกายแขึ้็งแร่ง

เที่คโนโลย่น่ �สำามิาร่ถที่ำาให้ที่หาร่และผู้
บัญัชุาการ่ม่ิ "ร่ะดบััความิไวต่อ่ความิรู้่สำก้ท่ี่�
เหนือกวา่ และความิสำามิาร่ถในการ่ปร่ะมิวล
ผลข้ึ้อมิลูจำานวนมิากกวา่ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกบััสำภูาพ
แวดล้อมิขึ้องต่นได้อยา่งร่วดเร็่วยิ�งขึ้้ �น จง้ชุว่ย
เพิ�มิการ่รั่บัรู้่สำถานการ่ณ์" บัที่ความิขึ้องชุทัี่แธ์มิ
เฮ้าส์ำ ซิ้�งเป็นสำถาบันันโยบัายอิสำร่ะในกรุ่ง
ลอนดอน ร่ะบัใุนเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 "
ความิสำามิาร่ถเหลา่น่ �จะสำนบััสำนนุการ่ต่ดัสำนิ
ใจขึ้องที่หาร่ ร่วมิที่ั �งกร่ะบัวนการ่กำาหนดเป้า
หมิายอ่กด้วย"

ความิท้ี่าที่ายสำำาหรั่บัพนัธ์มิิต่ร่ขึ้อง
สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิคือการ่ขึ้จดัความิจำาเป็นในการ่ผา่ต่ดั
 "สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิม่ิความิก้าวหน้าท่ี่�นา่ชืุ�นชุมิในชุว่ง
หลายป่ท่ี่�ผา่นมิา ซิ้�งแสำดงให้เหน็ถง้สำิ�งท่ี่�เป็น
ไปได้โดยใชุ้ขึ้ั �วไฟฟ้าท่ี่�ฝัึงอยูใ่นหรื่อบันสำมิอง
 เพื�อวตั่ถปุร่ะสำงค์ในการ่ฟื�นฟกูาร่ที่ำางานให้แก่
เจ้าหน้าท่ี่�และที่หาร่ผา่นศก้ท่ี่�เจ็บัป่วยหรื่อได้
รั่บับัาดเจ็บั" ดร่. เอมิอนด่กลา่ว "แต่เ่นื�องจาก
ความิเสำ่�ยงโดยธ์ร่ร่มิชุาต่ท่ิี่�เก่�ยวข้ึ้องกบััการ่
ผา่ต่ดัสำมิองในปัจจบุันั เที่คโนโลย่ท่ี่�รุ่กลำ �าเหลา่

นัก่วจิยัทัี�ศูนย์วจิยัทัางวทิัยาศาสตร์

แห่งชูาตฝิ่รั�งเศสทัดูสอบัส่วน

ต่อประสานระหว่างสมองก่บัั

คอมพวิเตอร์ ส่วนต่อประสานชู่วย

ให้ผู้ใชู้เลีอ่ก่สัญลีกั่ษณ์์บันหน้าจอ

ไดู้โดูยไม่ต้องใชู้คำาสั�งเสียงหร่อมอ่

เอเอฟพี่/เก็ต็ต่� อิมเมจ

นัก่วจิยัของสำานัก่งานโครงก่ารวจิยัก่าร

ป้องก่นัขั�นสูงของสหรัฐฯ ก่ล่ีาวว่า สัก่

วนัหน่�งนัก่บัินอาจสามารถควบัคุมฝู่ง

อาก่าศยานไร้คนขบััไดู้ดู้วยความคดิู

ของตนเอง

ภาพีประก็อบัโดย สำำานักั็งานัโครงก็ารวิจิยัขั้ั�นัสูำงขั้องก็ระที่รวิงก็ลาโหม

" ส่ว่นต่อประสานแบบสว่มใส่

เพ่�อเช่�อมต่อสมองมนุษย์กับ

คอมพวิ่เตอร์เห่ล่าน่ �	ทั�ายทั่�สุด

อาจัช่ว่ยให่�การประยุกต์ใช�งาน

ด�านคว่ามมั�นคงของชาตม่ิคว่าม

ห่ลากห่ลาย	เช่น	การคว่บคุม

ระบบป� องกันทัางไซิเบอร์ทั่�

ใช�งานอย่่และฝ่งอากาศยาน

ไร�คนขับ	ห่ร่อการทัำางานร่ว่ม

กับระบบคอมพวิ่เตอร์เพ่�อทัำา

ภารกจิัห่ลายอย่างในระห่ว่่าง

ภารกจิัทั่�ซัิบซิ�อน"

~ สำานักงานโคร็งการ็วิิจััยขั�นสูงของกร็ะทร็วิง

กลาโหม
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น่ �จง้ไมิส่ำมิเหต่สุำมิผลในที่างจริ่ยธ์ร่ร่มิ ยกเว้นใน
กร่ณ่ท่ี่�ม่ิความิจำาเป็นที่างการ่แพที่ย์"

ท่ี่มิโคร่งการ่ปร่ะสำาที่เที่คโนโลย่แบับัไมิ่
ผา่ต่ดัรุ่่นใหมิท่ี่ั �งหมิดกำาลงัเดนิหน้าโคร่งการ่ท่ี่�
จะที่ำาให้สำญัญาณสำมิองอา่นงา่ยขึ้้ �น เชุน่ การ่
พฒันาอนภุูาคนาโนแบับัฉ่ด สำดูดมิ หรื่อกลืน
เข้ึ้าไป ซิ้�งจะจบัักบััเซิลล์ปร่ะสำาที่และขึ้ยาย
สำญัญาณ โดยร่ะบับัท่ี่�ใสำไ่ว้ในหมิวกหรื่อฝัึงอยู่
ในพนกัพิงศ่ร่ษะจะอา่นสำญัญาณ

นอกเหนือจากการ่ควบัคมุิหุน่ยนต์่ภูาค
พื �นดนิหรื่อฝึงูโดร่นแล้ว เที่คโนโลย่น่ �ยงัชุว่ยให้
กองที่พัสำามิาร่ถต่ร่วจสำอบัเครื่อขึ้า่ยไซิเบัอร์่
ท่ี่�ซิบััซ้ิอนด้วยสำว่นต่อ่ร่ะบับัปร่ะสำาที่ หรื่อ
ต่ดิต่ามิข้ึ้อมิลูจำานวนมิหาศาลโดยการ่นำาเสำนอ
ข้ึ้อมิลูด้วยวิธ่์ยอ่ยต่ามิความิเร็่วขึ้องเครื่�องจกัร่
 เจ้าหน้าท่ี่�ขึ้องสำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงู
ขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิกลา่ว

โดยบัคุลากร่ชุั �นแนวหน้าคนหน้�งขึ้องท่ี่มิ
เป็นนกัวิที่ยาศาสำต่ร์่จากภูมิูิภูาคอินโดแปซิฟิิก
 นายเการ่าฟ ชุาร์่มิา ชุนพื �นเมืิองอินเด่ย ซิ้�ง
เป็นนกัวิที่ยาศาสำต่ร์่อาวโุสำด้านการ่วิจยัท่ี่�บัทัี่
เที่ล เป็นผู้นำาท่ี่มิท่ี่�ได้รั่บัสำญัญามิลูคา่ 20 ล้าน
ดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 650 ล้านบัาที่) 
จากสำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิ เพื�อพฒันาร่ะบับัท่ี่�จะชุว่ยให้ที่หาร่
สำามิาร่ถควบัคมุิอากาศยานไร้่คนขึ้บััหลายลำา
หรื่อหุน่ยนต์่เก็บักู้วตั่ถรุ่ะเบัดิได้ด้วยความิคดิ
 โคร่งการ่ปร่ะสำาที่เที่คโนโลย่แบับัไมิผ่า่ต่ดัรุ่่น

ใหมิข่ึ้องบัทัี่เที่ลม่ิชืุ�อวา่ เบัร่นสำต่ร่อมิส์ำ (ร่ะบับั
สำมิองเพื�อสำง่หรื่อรั่บัสำญัญาณแมิเ่หลก็ไฟฟ้า)

"น่�เป็นหน้�งในโคร่งการ่ท่ี่�นา่ตื่�นเต้่นและ
ท้ี่าที่ายมิากท่ี่�สำดุท่ี่�ผมิเคยที่ำามิา" นายชุาร์่มิา
กลา่ว ต่ามิร่ายงานเมืิ�อเดือนพฤษภูาคมิ พ.ศ. 
2562 ในหนงัสำือพิมิพ์เดอะทริับูน ซิ้�งเป็น
หนงัสำือพิมิพ์ที่างต่อนเหนือขึ้องอินเด่ย "เร่าจะ
ผลกัดนัข่ึ้ดจำากดัขึ้องวิศวกร่ร่มิและฟิสำกิส์ำอ่ก
ครั่ �งด้วย เบัร่นสำต่ร่อมิส์ำ"

การเสาะห่าระดบัโลก
แนวคิดในการ่พฒันาการ่เร่่ยนรู้่ การ่เย่ยวยา
 ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพ และการ่ต่ดัสำนิใจขึ้องมินษุย์
ผา่นเที่คโนโลย่สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะบับัปร่ะสำาที่
กำาลงัได้รั่บัความิสำนใจจากที่ั�วโลก สำาธ์าร่ณรั่ฐ
ปร่ะชุาชุนจ่นร่ายงานเมืิ�อเดือนพฤษภูาคมิ พ.ศ. 
2562 วา่ นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ปร่ะสำบัความิ
สำำาเร็่จในการ่พฒันาด้วยชิุปสำว่นต่อ่ปร่ะสำาน
ร่ะหวา่งสำมิองกบััคอมิพิวเต่อร์่ หรื่อบ่ัซ่ิไอ ต่ามิ
ร่ายงานขึ้องสำำานกัขึ้า่วซินิหวั ม่ิการ่เปิดต่วั
เที่คโนโลย่ดงักลา่วในการ่ปร่ะชุมุิหนว่ยขึ้า่ว
กร่องร่ะดบััโลกที่างต่อนเหนือขึ้องจ่น โดยม่ิชืุ�อ
วา่ เบัร่นที่อล์คเกอร์่

เบัร่นที่อล์คเกอร์่ชุว่ยให้บัคุคล
สำามิาร่ถควบัคมุิคอมิพิวเต่อร์่หรื่ออปุกร่ณ์
อิเลก็ที่ร่อนิกส์ำโดยใชุ้เพ่ยงคลื�นสำมิองเที่า่นั �น
 ซินิหวัร่ายงาน โดยเบัร่นที่อล์คเกอร์่จะหา
ข้ึ้อมิลูเซิลล์ปร่ะสำาที่เลก็ ๆ ท่ี่�สำง่โดยคลื�นสำมิอง

จากเปลือกสำมิอง แล้วถอดร่หสัำข้ึ้อมิลูและ
เพิ�มิความิเร็่วในการ่สำื�อสำาร่ร่ะหวา่งสำมิองกบัั
เครื่�องจกัร่ ซิ้�งร่่วมิกนัพฒันาโดยมิหาวิที่ยาลยั
เท่ี่ยนจินและบัริ่ษัที่ไชุนา่อิเลก็ที่ร่อนิกส์ำ
คอร์่ปอเร่ชุั�น ซิ้�งนกัวิที่ยาศาสำต่ร์่กลุม่ิดงักลา่ว
หวงัวา่จะชุว่ยเพิ�มิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพชิุปเพื�อใชุ้ใน
ด้านการ่แพที่ย์ การ่ศก้ษา และการ่เลน่เกมิ

ที่ั �งน่ � เกาหล่ใต้่กำาลงัดำาเนินการ่วิจยั
ท่ี่�คล้ายกนัท่ี่�ห้องปฏิิบัตั่กิาร่ปร่ะมิวลผล
สำญัญาณสำมิองขึ้องมิหาวิที่ยาลยัเกาหล่ นกั
วิจยักำาลงัใชุ้การ่ถ่ายภูาพด้วยคลื�นสำนามิแมิ่
เหลก็หรื่อท่ี่�รู้่จกักนัที่ั�วไปในชืุ�อ เอม็ิอาร์่ไอ และ
การ่ต่ร่วจสำมิองด้วยคลื�นแมิเ่หลก็ไฟฟ้า โดยม่ิ
เป้าหมิายในการ่สำร้่างสำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะหวา่ง
สำมิองกบััคอมิพิวเต่อร์่ หรื่อสำว่นต่อ่ปร่ะสำาน
ร่ะหวา่งสำมิองกบััเครื่�องจกัร่ ห้องปฏิิบัตั่กิาร่
ต้่องการ่ใชุ้การ่วิเคร่าะห์ข้ึ้อมิลูและการ่เร่่ยน
รู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่ เพื�อวินิจฉยัภูาวะที่างจิต่เวชุ
และโร่คที่างร่ะบับัปร่ะสำาที่ ซิ้�งร่วมิถง้ความิ
บักพร่่องที่างสำต่ิปัญญาท่ี่�ไมิรุ่่นแร่ง โร่คอลัไซิ
 เมิอร์่ ความิผิดปกต่ด้ิานการ่นอน โร่คลมิชุกั
 และโร่คซิม้ิเศร้่า

บัริ่ษัที่สำองแหง่ในสำหรั่ฐฯ กำาลงัค้นคว้า
วา่เที่คโนโลย่สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะบับัปร่ะสำาที่
สำามิาร่ถเพิ�มิความิปลอดภูยัขึ้องผู้ขึ้บััข่ึ้�
ได้อยา่งไร่ บัริ่ษัที่ที่ริ่มิเบัลิซิ้�งต่ั �งอยูใ่นรั่ฐ
แคลฟิอร์่เน่ย และบัริ่ษัที่นิวร่าเบัลิซิ้�งต่ั �งอยู่
ในรั่ฐแมิสำซิาชุเูซิต่ส์ำ ร่่วมิเป็นพนัธ์มิิต่ร่เพื�อ
สำำาร่วจการ่ใชุ้สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะหวา่งสำมิอง
กบััคอมิพิวเต่อร์่ ท่ี่�จะต่ดิต่ามิสำญัญาณสำมิอง
และการ่เคลื�อนไหวขึ้องดวงต่าเพื�อปรั่บัปรุ่ง
ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพการ่ฝ้ึกและความิปลอดภูยัขึ้อง
ผู้ขึ้บััข่ึ้�

การฟ่ิ�นฟ่ิแบบเร่งด่ว่น
ในขึ้ณะท่ี่�การ่ควบัคมุิหุน่ยนต์่ด้วยคลื�นสำมิอง
อาจอยูใ่นขึ้อบัเขึ้ต่ขึ้องที่หาร่ท่ี่�ม่ิร่่างกายแขึ้็ง
แร่ง ที่หาร่ท่ี่�ได้รั่บับัาดเจ็บัยงัสำามิาร่ถได้รั่บั
ปร่ะโยชุน์จากความิก้าวหน้าขึ้องเที่คโนโลย่

นายนาธาน โคปแลีนด์ู ซ่็�งเป็นอมัพาตใชู้แขนแลีะขาไม่

ไดู้ เข้ารับัก่ารผ่าตดัูเพ่�อใส่อุปก่รณ์์ส่งสัญญาณ์ไมโคร

อเิลีก็่โทัรดูสี�ชิู�นในสมองของเขา อุปก่รณ์์ส่งสัญญาณ์

เชู่�อมต่อก่บััแขนหุ่นยนต์ทัี�มเีซ็็นเซ็อร์ทัี�ซั็บัซ้็อน ซ่็�ง

ตรวจจบััแรงดูนัทัี�ใชู้ก่บัันิ�ว

ศนูย์การ่แพที่ย์มิหาวิที่ยาลยัพิต่ต์่สำเบัร์ิ่ก/ วิที่ยาศาสำต่ร์่สำขุึ้ภูาพพิต่ต์่
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ร่ะบับัปร่ะสำาที่เชุน่กนั ในเดือนกมุิภูาพนัธ์์ พ.ศ. 
2562 สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้อง
กร่ะที่ร่วงกลาโหมิเปิดต่วัโคร่งการ่ท่ี่�มิุง่เน้นการ่
รั่กษาแผลอยา่งชุาญฉลาดและปรั่บัต่วัได้ ผา่น
การ่ใชุ้ไบัโออิเลก็ที่ร่อนิกส์ำ ปัญญาปร่ะดษิฐ์ ไบั
โอเซิน็เซิอร์่ วิศวกร่ร่มิเนื �อเยื�อ และการ่ฟื�นฟู
เซิลล์ โคร่งการ่ไบัโออิเลก็ที่ร่อนิกส์ำเพื�อการ่
ฟื�นฟเูนื �อเยื�อ หรื่อ บ่ัอ่ท่ี่อาร์่ ม่ิวตั่ถปุร่ะสำงค์
เพื�อจำากดัความิเจ็บัปวดและความิที่ร่มิานเป็น
เวลานานสำำาหรั่บัที่หาร่ท่ี่�ได้รั่บับัาดเจ็บัจากการ่
ร่ะเบัดิและแผลไหม้ิ

"บัาดแผลเป็นสำภูาพแวดล้อมิท่ี่�ม่ิชุ่วิต่ และ
สำภูาพจะเปล่�ยนแปลงไปอยา่งร่วดเร็่วเมืิ�อ
เซิลล์และเนื �อเยื�อต่อ่ปร่ะสำานกนัและพยายามิ
ซิอ่มิแซิมิต่วัเอง" นายพอล ชุ่ฮาน ผู้จดัการ่โคร่ง
 การ่ไบัโออิเลก็ที่ร่อนิกส์ำเพื�อการ่ฟื�นฟเูนื �อเยื�อ
 กลา่วในแถลงการ่ณ์ "การ่รั่กษาท่ี่�เหมิาะสำมิ
จะรั่บัรู้่ ปร่ะมิวลผล และต่อบัสำนองต่อ่การ่
เปล่�ยนแปลงเหลา่น่ �ในสำภูาพขึ้องแผล ร่วมิที่ั �ง
แที่ร่กแซิงเพื�อแก้ไขึ้และเร่่งความิเร็่วในการ่
ฟื�นต่วั เชุน่ เร่าคาดการ่ณ์การ่แที่ร่กแซิงท่ี่�ปรั่บั
การ่ต่อบัสำนองขึ้องภูมิูิคุ้มิกนั คดัเลือกปร่ะเภูที่
เซิลล์ท่ี่�จำาเป็นไปยงับัาดแผล หรื่อกำาหนด
ความิแต่กต่า่งขึ้องเซิลล์ต้่นกำาเนิดเพื�อเร่่งการ่
รั่กษาได้"

สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิต่ั �งใจท่ี่�จะใชุ้สำญัญาณใดก็ต่ามิท่ี่�ม่ิ
อยู ่ซิ้�งได้แก่ สำายต่า ชุ่วเคม่ิ ชุ่วอิเลก็ที่ร่อนิกส์ำ 
หรื่อเครื่�องจกัร่ เพื�อต่ร่วจสำอบักร่ะบัวนการ่ที่าง
สำร่่ร่วิที่ยา แล้วกร่ะตุ่้นให้เกิดการ่รั่กษาและการ่
ฟื�นฟอูยา่งร่วดเร็่ว

"เพื�อที่ำาความิเข้ึ้าใจถง้ความิสำำาคญั
ขึ้องการ่รั่กษาแบับัปรั่บัต่วัท่ี่�ต่อบัสำนองต่อ่
สำภูาพบัาดแผล โดยพิจาร่ณาจากกร่ณ่ขึ้อง
ยาปฏิิชุ่วนะชุนิดที่า" นายชุ่ฮานอธิ์บัาย "
ผู้คนใชุ้ยาปฏิิชุ่วนะเพื�อรั่กษาแผลจากการ่
บัาดเจ็บัธ์ร่ร่มิดา และชุว่ยได้ถ้าแผลต่ิดเชืุ �อ
 อยา่งไร่ก็ต่ามิ การ่กำาจดัจลุนิที่ร่่ย์ชุ่วภูาพต่ามิ
ธ์ร่ร่มิชุาต่อิยา่งหมิดจดอาจลดปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพ
การ่รั่กษา ดงันั �น หากไมิม่่ิผลสำะท้ี่อน ยา
ปฏิิชุ่วนะอาจต่อ่ต้่านการ่รั่กษาได้"

การฟ่ิ�นฟ่ิการคว่บคุมแขนขา
พลเรื่อนและที่หาร่ท่ี่�สำญูเสำ่ยการ่ที่ำางานขึ้อง
แขึ้นขึ้าหรื่อผา่นการ่ต่ดัแขึ้นขึ้า ยงัได้รั่บั
ปร่ะโยชุน์จากเที่คโนโลย่สำว่นต่อ่ปร่ะสำาน
ร่ะหวา่งสำมิองกบััคอมิพิวเต่อร์่ด้วยเชุน่กนั นกั

วิที่ยาศาสำต่ร์่ในญ่�ปุ่ นใชุ้สำิ�งน่ �เพื�อปรั่บัปรุ่งการ่
ที่ำางานขึ้องแขึ้นขึ้าขึ้องผู้ ป่วยโร่คหลอดเลือด
สำมิอง นกัวิจยัจากมิหาวิที่ยาลยัเกษต่ร่และ
เที่คโนโลย่แหง่โต่เก่ยวพบัวา่ ผู้ ป่วยโร่คหลอด
เลือดสำมิองท่ี่�สำงัเกต่การ่เคลื�อนไหวขึ้องมืิอ
ต่นเองในการ่บัำาบัดัด้วยการ่สำอ่งกล้องสำามิาร่ถ
เร่่งการ่ฟื�นฟสูำมิร่ร่ถภูาพได้

โร่คหลอดเลือดสำมิองอาจที่ำาให้ผู้ ป่วย
เป็นอมัิพาต่ได้โดยการ่ขึ้ดัขึ้วางการ่ไหลเว่ยน
ขึ้องเลือดไปยงัสำมิอง ดงันั �นการ่สำง่เสำริ่มิความิ
ยืดหยุน่ขึ้องสำมิองในบัริ่เวณท่ี่�ม่ิความิแขึ้็งแร่ง
ซิ้�งเต่ิมิเต่ม็ิการ่ที่ำางานขึ้องบัริ่เวณท่ี่�ได้รั่บัความิ
เสำ่ยหาย ชุว่ยให้ผู้ ป่วยฟื�นฟรู่ะบับัสำั�งการ่ได้ นกั
วิที่ยาศาสำต่ร์่กลา่วในเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 
2562 ซิ้�งร่ายงานในวาร่สำาร่วิที่ยาศาสำต่ร์่
ร่ายเดือนท่ี่�ผา่นการ่ที่บัที่วนชืุ�อ ส์ถาบนั
ธุรุักรัรัมวิิศวิกรัไฟฟ้าและอิเล็กทรัอนิกส์์เกี�ยวิ
กบัรัะบบปรัะส์าทและวิิศวิกรัรัมการัฟ้�นฟู
ส์มรัรัถภาพ เพื�อสำง่เสำริ่มิความิยืดหยุน่ ผู้ ป่วย
โร่คหลอดเลือดสำมิองอาจร่วมิภูาพขึ้องร่ะบับั
การ่เคลื�อนไหว ซิ้�งชุว่ยให้ผู้ ป่วยโร่คน่ �สำามิาร่ถ
จำาลองการ่กร่ะที่ำาโดยจินต่นาการ่วา่ต่นเอง
กำาลงัที่ำาการ่เคลื�อนไหว เที่คโนโลย่สำว่นต่อ่
ปร่ะสำานร่ะหวา่งสำมิองกบััคอมิพิวเต่อร์่ต่ร่วจ
จบััและบันัที่ก้เจต่นาขึ้องร่ะบับัสำั�งการ่ ในขึ้ณะ
ท่ี่�ผู้ ป่วยสำงัเกต่การ่กร่ะที่ำาขึ้องมืิอขึ้องต่วัเอง
หรื่อมืิอขึ้องคนอื�น

นอกจากน่ � สำว่นต่อ่ปร่ะสำานปร่ะสำาที่
เที่คโนโลย่ยงันำามิาใชุ้เพื�อปรั่บัปรุ่งการ่ที่ำางาน
ขึ้องแขึ้นขึ้าเท่ี่ยมิด้วย นกัวิจยัท่ี่�ที่ำางานเก่�ยวกบัั
โคร่งการ่สำว่นต่อ่ปร่ะสำานการ่รั่บัรู้่อากปักิริ่ยา
และสำมัิผสัำขึ้องมืิอขึ้องสำำานกังานโคร่งการ่วิจยั
ขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ ใชุ้อปุกร่ณ์ฝัึงเส้ำน
ปร่ะสำาที่สำว่นปลายเพื�อให้ผู้ พิการ่แขึ้นขึ้าขึ้าด
เข้ึ้าถง้สำญัญาณควบัคมุิต่ามิธ์ร่ร่มิชุาต่โิดยต่ร่ง
 และ "ชุว่ยให้สำามิาร่ถควบัคมุิการ่เคลื�อนไหว
ขึ้องมืิอท่ี่�ซิบััซ้ิอนได้อยา่งเป็นธ์ร่ร่มิชุาต่มิิาก
ขึ้้ �น อ่กที่ั �งการ่เพิ�มิการ่ต่อบัสำนองที่างปร่ะสำาที่
สำมัิผสัำจะชุว่ยปรั่บัปรุ่งการ่ที่ำางานขึ้องมืิอให้
ด่ขึ้้ �น โดยชุว่ยให้ผู้ใชุ้รู้่สำก้ถง้แร่งจบััยด้และ
ที่า่ที่างขึ้องมืิอ" สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงู
ขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิร่ะบัใุนการ่แถลงขึ้า่ว

การกำาห่นดพารามเิตอร์ทัาง
จัริยธิรรม
การ่วิจยัสำมิองได้รั่บัการ่ปร่ะชุาสำมัิพนัธ์์เพิ�มิ
ขึ้้ �น เนื�องจากผู้ ท่ี่�เป็นท่ี่�สำนใจขึ้องสำาธ์าร่ณชุน

 เชุน่ นายอ่ลอน มิสัำก์ มิหาเศร่ษฐ่เที่สำลา และ
เฟซิบัุ�กได้เปิดเผยโคร่งการ่สำว่นต่อ่ปร่ะสำาน
ร่ะหวา่งสำมิองกบััเครื่�องจกัร่ นายมิสัำก์ได้จดั
ต่ั �งบัริ่ษัที่ชืุ�อนิวร่อลลงิก์ ซิ้�งในเดือนกร่กฎาคมิ
 พ.ศ. 2562 ได้เปิดเผยถง้โคร่งการ่ท่ี่�จะใชุ้
สำว่นต่อ่ปร่ะสำานร่ะหวา่งสำมิองกบััเครื่�องจกัร่
เพื�อชุว่ยให้ผู้ ป่วยอมัิพาต่พิมิพ์ด้วยความิคดิ
ขึ้องพวกเขึ้า ในที่างกลบัักนั เฟซิบัุ�กมิุง่เป้าไป
ท่ี่�อปุกร่ณ์สำวมิใสำท่่ี่�ไมิรุ่่กลำ �า ซิ้�งจะชุว่ยให้ผู้คน
สำามิาร่ถพิมิพ์ได้โดยจินต่นาการ่วา่ต่นเองกำาลงั
พดูอยูเ่ที่า่นั �น

ขึ้อบัเขึ้ต่ใหมิเ่หลา่น่ �ที่ำาให้เกิดคำาถามิพื �น
ฐานที่างจริ่ยธ์ร่ร่มิ ข้ึ้อกงัวลปร่ะการ่หน้�งในหมิู่
นกัจริ่ยธ์ร่ร่มิคือ การ่เชืุ�อมิโยงเครื่�องจกัร่กบัั
สำมิองขึ้องมินษุย์อาจที่ำาให้เกิดคำาถามิวา่บัคุคล
นั �นยงัคงควบัคมุิต่วัเองอยูห่รื่อไมิ ่

"ในกร่ณ่ขึ้องอปุกร่ณ์สำำาหรั่บัการ่ต่ร่วจสำอบั
นำ �าต่าลในเลือดท่ี่�ควบัคมุิการ่หลั�งอินซิลูนิโดย
อตั่โนมิตั่เิพื�อรั่กษาโร่คเบัาหวาน การ่ต่ดัสำนิใจ
ดงักลา่วในนามิขึ้องผู้ ป่วยนั �นไมิม่่ิข้ึ้อโต้่แย้ง" 
ร่ะบัใุนบัที่ความิเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 
ขึ้องวาร่สำาร่วิที่ยาศาสำต่ร์่ เนเชั่อร์ั "แต่ก่าร่
แที่ร่กแซิงโดยม่ิเจต่นาด่ในสำมิองอาจจะไมิไ่ด้
รั่บัความิยินยอมิเสำมิอไป เชุน่ บัคุคลท่ี่�ใชุ้ร่ะบับั
ปิดเพื�อจดัการ่ความิผิดปกต่ทิี่างอาร่มิณ์อาจ
พบัวา่ต่วัเองไมิส่ำามิาร่ถม่ิปร่ะสำบัการ่ณ์ที่าง
อาร่มิณ์เชิุงลบัได้ แม้ิในสำถานการ่ณ์ท่ี่�ถือวา่
เป็นเรื่�องปกต่ ิเชุน่ งานศพ"

แม้ิเป็นเรื่�องปกต่ท่ิี่�กองที่พั รั่ฐบัาล
 และโร่งพยาบัาลวิจยัจะที่ำางานร่่วมิกบัันกั
จริ่ยธ์ร่ร่มิเพื�อสำร้่างแนวที่างจริ่ยธ์ร่ร่มิในการ่
ปร่ะยกุต์่ใชุ้เที่คโนโลย่ใหมิ ่ๆ แต่ก่าร่ดำาเนิน
งานเชิุงพาณิชุย์มิกัจะ "แฝึงความิไมิน่า่เชืุ�อ
ถือและม่ิการ่ควบัคมุิดแูลน้อย" บัที่ความิขึ้อง
เนเชั่อร์ัร่ะบัุ

ความิท้ี่าที่ายท่ี่�สำำาคญัคือ ปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ
 ม่ิความิพยายามิมิากน้อยเพ่ยงใดในการ่เพิ�มิ
ศกัยภูาพขึ้องเที่คโนโลย่ โดยขึ้ณะเด่ยวกนัก็ยงั
คงปกป้องความิเป็นสำว่นต่วัไว้ ต่ามิร่ายงาน 
ขึ้องเนเชั่อร์ั นายมิาร์่เชุลโล เลนคา นกั
จริ่ยธ์ร่ร่มิปร่ะจำาสำถาบันัเที่คโนโลย่แหง่สำหพนั
ธ์รั่ฐสำวิสำในซิริู่กกลา่ววา่ ข้ึ้อมิลูสำมิองท่ี่�จดัเก็บั
ในร่ะบับัดิจิที่ลัอาจถกูขึ้โมิยโดยแฮกเกอร์่หรื่อ
ม่ิการ่นำาไปใชุ้โดยบัริ่ษัที่ท่ี่�ผู้ ใชุ้อนญุาต่ให้เข้ึ้า
ถง้ข้ึ้อมิลู "ข้ึ้อมิลูสำมิองนา่จะเป็นข้ึ้อมิลูท่ี่�ลก้
ซิ้ �งและเป็นสำว่นต่วัมิากท่ี่�สำดุในบัร่ร่ดาข้ึ้อมิลู
ที่ั �งหมิด" นายเลนคากลา่ว  o



สหรั่ฐอเมิริ่กาเป็นผู้นำาโลกด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ แม้ิจะม่ิความิ
ที่ะเยอที่ะยาน แต่ส่ำาธ์าร่ณรั่ฐปร่ะชุาชุนจ่นก็ล้มิเหลวในการ่ขึ้้ �น

เป็นท่ี่�หน้�ง ที่วา่การ่แขึ้ง่ขึ้นัเข้ึ้มิข้ึ้นขึ้้ �นเรื่�อย ๆ
ผู้ เชุ่�ยวชุาญคาดการ่ณ์วา่ ปัญญาปร่ะดษิฐ์พร้่อมิกบััการ่ขึ้บััเคลื�อน

ฐานเศร่ษฐกิจในอนาคต่ขึ้องโลกจะปฏิิวตั่ิพื �นท่ี่�สำู้ร่บัในอนาคต่โดยที่ำาให้
เครื่�องจกัร่สำามิาร่ถที่ำาหน้าท่ี่�ได้โดยปร่าศจากการ่กำากบััดแูลขึ้องมินษุย์ 
ปร่ะมิวลผลและต่่ความิข้ึ้อมิลูจำานวนมิหาศาล ร่วมิที่ั �งเพิ�มิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพ
การ่บัญัชุาการ่และควบัคมุิการ่ที่ำาสำงคร่ามิ เมืิ�อต้่องเดิมิพนักบััความิ
เหนือชุั �นที่างเศร่ษฐกิจและที่างที่หาร่และการ่ควบัคมุิเที่คโนโลย่ท่ี่�
สำามิาร่ถนำามิาใชุ้ในการ่ควบัคมุิที่างสำงัคมิ สำหรั่ฐฯ จง้ได้เคลื�อนไหวเพื�อ
ต่อ่ต้่านภูยัคกุคามิจากจ่นและรั่กษาความิโดดเดน่ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์

"หากคณุดทู่ี่�ผลผลติ่ขึ้องอตุ่สำาหกร่ร่มิ หากคณุดทู่ี่�สำถาบันัการ่ศก้ษา
ชุั �นนำาท่ี่�เป็นผู้นำาและที่ำาให้ด้านศลิปะร่วมิถง้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ก้าวหน้า
 เหลา่นั �นล้วนเป็นอตุ่สำาหกร่ร่มิขึ้องสำหรั่ฐฯ และสำถาบันัขึ้องสำหรั่ฐฯ" 
นางลนิน์ ปาร์่คเกอร์่ ผู้ปร่ะสำานงานด้านนโยบัายปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้อง
ที่ำาเน่ยบัขึ้าว กลา่วกบััโพลติ่โิค ซิ้�งเป็นเวบ็ัไซิต์่วาร่สำาร่ศาสำต่ร์่การ่เมืิอง
ขึ้องสำหรั่ฐฯ เมืิ�อเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562

"เป็นท่ี่�ชุดัเจนวา่เร่ากำาลงัผลติ่ผลติ่ภูณัฑ์ิเชิุงพาณิชุย์ท่ี่�สำร้่างผลกร่ะ
ที่บัมิากท่ี่�สำดุ และแนน่อน นั�นไมิไ่ด้หมิายความิวา่ ท่ี่�อื�นในโลกจะไมิไ่ด้

ต่าสำวา่งกบััโอกาสำท่ี่�ด่ขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์แต่ก็่ชุดัเจนวา่สำหรั่ฐฯ กำาลงั
เป็นผู้นำาในด้านน่ �"

งานวจิยัท่ี่�เผยแพร่่เมืิ�อเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 โดยศนูย์
นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลู ซิ้�งเป็นสำถาบันัวิจยัร่ะดบััโลกท่ี่�ต่ั �งอยูใ่นกรุ่งวอชิุงต่นั ด่.ซ่ิ. 
ยืนยนัวา่ สำหรั่ฐฯ ม่ิความิเป็นผู้นำาด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ในแงข่ึ้องความิ
สำามิาร่ถ การ่วจิยั การ่พฒันา และฮาร์่ดแวร์่จากในบัร่ร่ดาต่วัแปร่ต่า่ง ๆ

"แม้ิวา่จ่นจะม่ิโคร่งการ่ริ่เริ่�มิด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�ห้าวหาญ แต่่
สำหรั่ฐฯ ก็ยงัเป็นผู้นำาอยา่งแนน่อน จ่นมิาเป็นอนัดบััสำอง และสำหภูาพ
ยโุร่ปล้าหลงักวา่" ข้ึ้อความิน่ �ร่ะบัใุนร่ายงานจำานวน106 หน้าชืุ�อ "ใคร่
คือผู้ชุนะในการ่แขึ้ง่ขึ้นัปัญญาปร่ะดษิฐ์: จ่น ยโุร่ป หรื่อสำหรั่ฐฯ"

สำภูารั่ฐกิจจ่นได้เผยแพร่่แผนยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ใน พ.ศ. 2560 เพื�อแขึ้ง่ขึ้นั
กบััสำหรั่ฐฯ ในด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ภูายใน พ.ศ. 2563 และคาดการ่ณ์
วา่ต่นจะเป็นผู้นำาโลกในด้านเที่คโนโลย่ปัญญาปร่ะดษิฐ์ภูายใน พ.ศ. 
2568 แม้ิวา่แผนดงักลา่วจะไมิไ่ด้ร่ะบัวุา่ผู้นำาท่ี่�วา่นั �นจะม่ิลกัษณะ
อยา่งไร่ ร่ายงานขึ้องศนูย์นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลูพบัวา่จ่นต่ามิหลงัสำหรั่ฐฯ ใน
หลายด้าน แม้ิวา่จ่นได้วางแผนท่ี่�จะลงที่นุในปัญญาปร่ะดษิฐ์กวา่ 1.5 
แสำนล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 4.8 ล้านล้านบัาที่) ภูายใน พ.ศ. 
2573 ซิ้�งเป็นสำว่นหน้�งขึ้องการ่ผลกัดนังการ่ปฏิิรู่ปโคร่งสำร้่างเศร่ษฐกิจ
และอตุ่สำาหกร่ร่มิการ่ผลติ่ขึ้องนายสำ่ จิ �นผิง ปร่ะธ์านาธิ์บัด่จ่น

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ปัญญาประดษิฐ์

เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

กลยุทัธ์ิของสห่รัฐฯ	มุ่งส่งเสริมสภาพแว่ดล�อมระห่ว่่างประเทัศ

ทั่�สนับสนุนการว่จิัยัและพฒันาด�านปัญญาประดษิฐ์
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ร่ายงานขึ้องศนูย์นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลูร่ะบัวุา่ สำหรั่ฐฯ "ม่ิธ์รุ่กิจปัญญา
ปร่ะดษิฐ์เกิดใหมิม่ิากท่ี่�สำดุ โดยร่ะบับันิเวศธ์รุ่กิจปัญญาปร่ะดษิฐ์เกิด
ใหมิไ่ด้รั่บัเงินที่นุสำว่นบัคุคลและที่นุร่่วมิมิากท่ี่�สำดุ" สำหรั่ฐฯ "เป็นผู้นำาใน
การ่พฒันาที่ั �งสำาร่ก้�งต่วันำาแบับัดั �งเดิมิและชิุปคอมิพิวเต่อร์่ท่ี่�ขึ้บััเคลื�อน
ด้วยร่ะบับัปัญญาปร่ะดษิฐ์ ในขึ้ณะท่ี่�สำหรั่ฐฯ ผลติ่งานวิจยัที่างวิชุาการ่
ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์น้อยกวา่สำหภูาพยโุร่ปหรื่อจ่น แต่ก่ลบััผลติ่งาน
วิจยัท่ี่�ม่ิคณุภูาพสำงูสำดุโดยเฉล่�ย" จ่นยงัคงล้าหลงัในหลาย ๆ ด้านโดย
เฉพาะในด้านพื �นฐานต่อ่จำานวนปร่ะชุากร่

นอกจากน่ � สำหรั่ฐฯ ยงัม่ิความิสำามิาร่ถด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ชุั �น
นำาขึ้องโลก แม้ิวา่สำหภูาพยโุร่ปจะเข้ึ้าถง้ความิสำามิาร่ถด้านปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ได้มิากกวา่ก็ต่ามิ ร่ายงานดงักลา่วร่ะบั ุจ่นต่ามิหลงัที่ั �งสำหรั่ฐฯ 
และสำหภูาพยโุร่ปในด้านความิสำามิาร่ถ

ร่ายงานร่ะบัวุา่ จ่นได้ร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลูพลเรื่อนมิากกวา่สำหรั่ฐฯ และ
สำหภูาพยโุร่ป และปร่ะชุากร่ขึ้องจ่นกำาลงัเปิดรั่บัปัญญาปร่ะดษิฐ์อยา่ง
ร่วดเร็่วมิากขึ้้ �น ร่ายงานร่ะบัวุา่ อยา่งไร่ก็ต่ามินโยบัายต่า่ง ๆ ขึ้องจ่น
 เชุน่ การ่บัรู่ณาการ่ที่างที่หาร่และพลเรื่อนจะเป็นอปุสำร่ร่คต่อ่ความิ
สำำาเร็่จในต่ลาดโลก เนื�องจากการ่ปฏิิบัตั่ิขึ้องจ่นบัม่ิเพาะความิไมิไ่ว้
วางใจในสำงัคมิอื�น

รั่สำเซ่ิย ภูายใต้่การ่นำาขึ้องปร่ะธ์านาธิ์บัด่วลาดิม่ิร์่ ปตู่นิ ยงัได้ลงที่นุ
ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเพื�อวตั่ถปุร่ะสำงค์ที่างที่หาร่
 อยา่งไร่ก็ต่ามิ ความิพยายามิขึ้องรั่สำเซ่ิยต่ามิหลงัปร่ะเที่ศอื�นที่ั�วโลก
เนื�องจากล้มิเหลวในการ่สำร้่างวฒันธ์ร่ร่มิแหง่นวตั่กร่ร่มิท่ี่�จำาเป็น ต่ามิ
ร่ายงานขึ้องนกัวิเคร่าะห์ นายปตู่นิยืนยนัอยา่งเปิดเผยวา่ "ใคร่ก็ต่ามิ
ท่ี่�กลายเป็นผู้นำาในด้านน่ �จะกลายเป็นผู้ปกคร่องโลก" แต่ท่ี่วา่ ผู้คดิค้น
นวตั่กร่ร่มิชุั �นนำาขึ้องรั่สำเซ่ิยหลายคนได้ย้ายออกจากรั่สำเซ่ิยไปยงัสำหรั่ฐฯ
 และยโุร่ป ต่ามิร่ายงานเมืิ�อเดือนมิิถนุายน พ.ศ. 2562 ขึ้องเวบ็ัไซิต์่ด่
เฟนส์ำวนั

กลยุทัธ์ิปัญญาประดษิฐ์ของสห่รัฐฯ
เพื�อปกป้องความิได้เปร่่ยบัในการ่แขึ้ง่ขึ้นัด้านเที่คโนโลย่ปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ขึ้องสำหรั่ฐฯ กร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ ได้นำาเสำนอยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่
ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์เมืิ�อเดือนกมุิภูาพนัธ์์ พ.ศ. 2562 โดยสำอดคล้อง
กบััการ่ออกคำาสำั�งบัริ่หาร่ขึ้องที่ำาเน่ยบัขึ้าวในการ่สำร้่างโคร่งการ่ริ่เริ่�มิ
ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องสำหรั่ฐอเมิริ่กา ซิ้�งเร่่ยกร้่องให้รั่ฐบัาล "ทีุ่ม่ิเที่
ที่รั่พยากร่ขึ้องรั่ฐบัาลกลางอยา่งเต่ม็ิท่ี่�" เพื�อขึ้บััเคลื�อนนวตั่กร่ร่มิด้าน
ปัญญาปร่ะดษิฐ์ ที่ำาเน่ยบัขึ้าวยงัได้ต่ั �งคณะกร่ร่มิาธิ์การ่กลางความิ
มิั�นคงแหง่ชุาต่ด้ิานปัญญาปร่ะดษิฐ์ซิ้�งจดัปร่ะชุมุิครั่ �งแร่กไปเมืิ�อเดือน
ม่ินาคมิ พ.ศ. 2562

สำหรั่ฐฯ พร้่อมิกบััปร่ะเที่ศพนัธ์มิิต่ร่และหุ้นสำว่นต้่องใชุ้ปัญญา
ปร่ะดษิฐ์เพื�อคร่องความิได้เปร่่ยบัในพื �นท่ี่�การ่ร่บัในอนาคต่ และไมิเ่พ่ยง
แต่เ่พื�อรั่บัร่องถง้อินโดแปซิฟิิกท่ี่�เสำร่่และเปิดกว้าง แต่ย่งัเพื�อให้เป็นไป
ต่ามิร่ะเบ่ัยบัร่ะหวา่งปร่ะเที่ศอ่กด้วย งบัปร่ะมิาณขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ
สำหรั่ฐฯ สำำาหรั่บั พ.ศ. 2563 จดัสำร่ร่เงินจำานวน 927 ล้านดอลลาร์่
สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 3.01 หมืิ�นล้านบัาที่) ให้แก่ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ และ
ปร่ะมิาณ 3.7 พนัล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 1.20 แสำนล้านบัาที่) 
สำำาหรั่บัข่ึ้ดความิสำามิาร่ถไร้่คนขึ้บััท่ี่�ขึ้บััเคลื�อนด้วยปัญญาปร่ะดษิฐ์
และข่ึ้ดความิสำามิาร่ถท่ี่�ดำาเนินการ่อตั่โนมิตั่ ิในขึ้ณะเด่ยวกนั บัริ่ษัที่

เที่คโนโลย่ชุั �นนำาขึ้องสำหรั่ฐฯ ได้ร่่วมิกนัลงที่นุหลายหมืิ�นล้านดอลลาร์่
สำหรั่ฐในด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ในหลายป่ท่ี่�ผา่นมิา เชุน่ บัริ่ษัที่เที่คโนโลย่
ขึ้นาดใหญ่ได้ลงที่นุปร่ะมิาณ 2 หมืิ�นล้านดอลลาสำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ
 6.50 แสำนล้านบัาที่) ถง้ 3 หมืิ�นล้านดอลลาสำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 9.75 
แสำนล้านบัาที่) ในด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ใน พ.ศ. 2559 ต่ามิร่ายงาน
ขึ้องนิต่ยสำาร่ดิอีโคโนมิส์ต์

"ความิสำำาเร็่จขึ้องโคร่งการ่ริ่เริ่�มิด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องเร่าจะขึ้้ �นอยู่
กบััความิสำมัิพนัธ์์ท่ี่�แนน่แฟ้นกบััหุ้นสำว่นที่ั �งภูายในและภูายนอก ร่ะหวา่ง
หนว่ยงาน อตุ่สำาหกร่ร่มิ พนัธ์มิิต่ร่ขึ้องเร่า และกลุม่ิวิชุาการ่ ที่ั �งหมิดจะม่ิ
บัที่บัาที่สำำาคญัในการ่ดำาเนินกลยทุี่ธ์์ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องเร่า" นาย
แดน ด่ซ่ิ� หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่ึายสำาร่สำนเที่ศขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ กลา่ว
ในการ่เปิดต่วัยทุี่ธ์์ศาสำต่ร์่ดงักลา่ว

พล.ที่. จอห์น เอน็.ท่ี่. ชุานาฮาน ผู้อำานวยการ่ศนูย์ปัญญาปร่ะดษิฐ์
ร่่วมิ ซิ้�งเริ่�มิดำาเนินงานในเดือนมิิถนุายน พ.ศ. 2561 เพื�อผลกัดนัข่ึ้ด
ความิสำามิาร่ถด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ที่ั�วกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ กลา่วเพิ�มิเต่ิมิ
วา่ "การ่เน้นยำ �าถง้ความิสำำาคญัขึ้องการ่ดำาเนินงานด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์
ที่ั�วที่ั �งแผนก และดำาเนินงานเชุน่นั �นด้วยความิรู้่สำก้เร่่งดว่นและความิตื่�น
ต่วัท่ี่�เหมิาะสำมินั �นเป็นสำิ�งท่ี่�ยาก" "ที่กุสำิ�งท่ี่�เร่าที่ำาในศนูย์ปัญญาปร่ะดษิฐ์
ร่่วมิจะมิุง่เน้นไปท่ี่�การ่เสำริ่มิสำร้่างความิสำมัิพนัธ์์กบััอตุ่สำาหกร่ร่มิ ภูาค
วิชุาการ่ และกบััพนัธ์มิิต่ร่และหุ้นสำว่นร่ะหวา่งปร่ะเที่ศขึ้องเร่า"

ก่อนหน้าน่ � นายชุานาฮานได้เป็นผู้นำาโคร่งการ่ขึ้า่วกร่องที่างการ่
บักุเบักิขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ เก่�ยวกบััการ่เร่่ยนรู้่ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์
และการ่เร่่ยนรู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่ ซิ้�งรู้่จกักนัในชืุ�อโคร่งการ่มิาเวน

นายแดเน่ยล คาสำโต่ร่ ผู้อำานวยการ่ขึ้องศนูย์นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลู ได้
เร่่ยกร้่องให้ม่ิการ่ขึ้ยายยทุี่ธ์์ศาสำต่ร์่ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องสำหรั่ฐฯ เพื�อ
ให้คร่อบัคลมุิการ่ค้าเสำร่่แบับัดิจิที่ลั แนวปฏิิบัตั่ใินการ่ร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลู 
และปร่ะเดน็อื�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง 

"หากฝ่ึายบัริ่หาร่ต้่องการ่ให้โคร่งการ่ริ่เริ่�มิด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้อง
ต่นม่ิการ่เปล่�ยนแปลง จะต้่องที่ำามิากกวา่การ่จดัที่ำาโคร่งการ่ที่นุท่ี่�ม่ิอยู่
เดิมิเพื�อการ่วิจยัด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ การ่พฒันาที่กัษะ และการ่พฒันา
โคร่งสำร้่างพื �นฐาน" นายคาสำโต่ร่ ซิ้�งเป็นหวัหน้าผู้ เข่ึ้ยนในร่ายงานความิ

นายริค เพอร์รี� รัฐมนตรีว่าก่ารก่ระทัรวงพลีงังานสหรัฐฯ ในเวลีานั�น ก่ล่ีาวถง่ความสำาคญั

ของความเป็นผู้นำาของสหรัฐฯ แลีะความร่วมมอ่ระหว่างภูาครัฐก่บััเอก่ชูนในดู้านปัญญา

ประดูษิฐ์ทัี�เวทัเีสวนาเม่�อเดูอ่นสิงหาคม พ.ศ. 2562  ดิแอสำโซซิเอที่เตด็ เพีรสำ
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สำามิาร่ถในการ่แขึ้ง่ขึ้นัด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ปร่ะจำาเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 
2562 กลา่วกบััดแิอสำโซิซิเิอที่เต่ด็ เพร่สำ นอกจากน่ � ร่ายงานขึ้องศนูย์
นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลูยงัแนะนำาให้กร่ะที่ร่วงกลาโหมิจดัต่ั �งหนว่ยงานขึ้อง
รั่ฐบัาลและผู้ ม่ิสำว่นได้สำว่นเสำ่ยในอตุ่สำาหกร่ร่มิ เพื�อเร่่งนำาเที่คโนโลย่การ่
ใชุ้งานด้านการ่ปร่ะมิวลผลที่างปัญญาแบับัสำองที่างโดยกองที่พั

"เมืิ�อร่วมิความิเชุ่�ยวชุาญเข้ึ้าไว้ด้วยกนั กร่ะที่ร่วงกลาโหมิจะสำามิาร่ถ
จดัลำาดบััความิสำำาคญัขึ้องโคร่งการ่ได้ด่ขึ้้ �น สำามิาร่ถมิุง่เน้นท่ี่�การ่แก้
ปัญหาไปท่ี่ละร่ะดบัั และพฒันาวฒันธ์ร่ร่มิขึ้องนวตั่กร่ร่มิท่ี่�ขึ้บััเคลื�อน
ด้วยปัญญาปร่ะดษิฐ์ภูายในกร่ะที่ร่วงกลาโหมิได้" นายคาสำโต่ร่กลา่วกบัั
 ฟอรัมั "นอกจากน่ � รั่ฐบัาลสำหรั่ฐฯ ควร่พิจาร่ณาโคร่งการ่ร่่วมิที่นุกบัั
พนัธ์มิิต่ร่ที่ั�วโลกเพื�อสำร้่างความิร่่วมิมืิอในการ่วิจยัอ่กด้วย"

นกัวิเคร่าะห์จำานวนหน้�งกงัวลวา่ การ่ท่ี่�จ่นลำ �าหน้าสำหรั่ฐฯ ร่วมิถง้
พนัธ์มิิต่ร่และหุ้นสำว่นขึ้องสำหรั่ฐฯ ในการ่ร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลู ซิ้�งสำว่นใหญ่
เกิดจากความิพยายามิขึ้องจ่นในการ่ร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลูขึ้องพลเมืิองเพื�อ
วตั่ถปุร่ะสำงค์ในการ่ควบัคมุิที่างสำงัคมินั �น อาจนำาไปสำูพื่ �นท่ี่�การ่ร่บัใน
อนาคต่ อยา่งไร่ก็ต่ามิ ม่ินกัวิเคร่าะห์ร่ายอื�น ๆ โต้่แย้งวา่ ปร่ะโยชุน์
ใชุ้สำอยขึ้องข้ึ้อมิลูพลเรื่อนสำำาหรั่บัการ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ที่างการ่ที่หาร่ท่ี่�สำำาคญั
นั �นม่ิอยูจ่ำากดั

"สำิ�งท่ี่�ผมิไมิอ่ยากเหน็คืออนาคต่ท่ี่�ศตั่รู่ท่ี่�เป็นไปได้ขึ้องเร่าม่ิกองกำาลงั
ท่ี่�ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์เต่ม็ิรู่ปแบับัและเร่าไมิม่่ิ เมืิ�อย้อนกลบััไปยงัคำาถามิ
เก่�ยวกบััเวลาและร่อบัการ่ต่ดัสำนิใจน่ � ผมิไมิม่่ิเวลาในการ่ต่ดัสำนิใจมิาก
นกั อาจเป็นวินาท่ี่และไมิโคร่วินาท่ี่ท่ี่�เร่าสำามิาร่ถใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์
เพื�อให้ม่ิความิได้เปร่่ยบัในการ่แขึ้ง่ขึ้นั" นายชุานาฮานจากศนูย์ปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ร่่วมิกลา่วในการ่ปร่ะชุมุิกร่ะที่ร่วงกลาโหมิปลายเดือนสำงิหาคมิ 
พ.ศ. 2562 "เมืิ�อเป็นเรื่�องการ่ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ

 ผมิคดิวา่ความิก้าวหน้าขึ้องเร่าคงไมิม่่ิ
ที่างเร็่วพอท่ี่�จะให้ผมิวางใจได้ สำำานก้แหง่
ความิเร่่งดว่นขึ้องผมิยงัคงม่ิอยูชุ่ดัเจน"

จัริยธิรรมและการคว่บคุมดแ่ล
หลายปร่ะเที่ศม่ิความิกงัวลเก่�ยวกบัั
วิธ่์การ่นำาเอาเที่คโนโลย่ปัญญาปร่ะดษิฐ์มิาใชุ้ในอนาคต่ ไมิเ่พ่ยงแต่่
ในการ่ร่บั แต่ย่งัอาจใชุ้โดยรั่ฐบัาลและร่ะบัอบัเผดจ็การ่ สำหรั่ฐฯ ได้ให้
คำามิั�นวา่จะใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ให้สำอดคล้องกบััคา่นิยมิขึ้องชุาวอเมิริ่กนั
 และกร่ะที่ร่วงกลาโหมิกำาลงัที่ำางานร่่วมิกบััอตุ่สำาหกร่ร่มิและสำถาบันั
การ่ศก้ษาเพื�อกำาหนดแนวที่างจริ่ยธ์ร่ร่มิสำำาหรั่บัการ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ ต่ามิร่ายงานขึ้องดแิอสำโซิซิเิอที่เต่ด็ เพร่สำ

นายที่อ็ดด์ โพร่เบัร์ิ่ต่ ผู้บัริ่หาร่ฝ่ึายขึ้า่วกร่องขึ้องเร่ย์ธ่์ออนกลา่วกบััดิ
แอสำโซิซิเิอที่เต่ด็ เพร่สำ ในเดือนกมุิภูาพนัธ์์ พ.ศ. 2562 วา่ สำหรั่ฐฯ "
กำาลงัใชุ้เที่คโนโลย่ปัญญาปร่ะดษิฐ์เพื�อชุว่ยเร่่งกร่ะบัวนการ่ แต่ไ่มิไ่ด้ใชุ้
เพื�อแที่นท่ี่�โคร่งสำร้่างการ่บังัคบัับัญัชุาท่ี่�ม่ิอยู"่ บัริ่ษัที่ขึ้องนายโพร่เบัิร์่ต่กำา
ลงัที่ำางานร่่วมิกบัักร่ะที่ร่วงกลาโหมิในโคร่งการ่ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์
 ต่า่ง ๆ ซิ้�งร่วมิถง้โคร่งการ่มิาเวน ซิ้�งใชุ้การ่เร่่ยนรู้่เชิุงลก้และเที่คนิคอื�น ๆ 
ในการ่วิเคร่าะห์วิด่โอสำำาหรั่บัขึ้า่วกร่องท่ี่�สำามิาร่ถดำาเนินการ่ได้

ซิ้�งรั่ฐบัาลปร่ะเที่ศต่ะวนัต่กหลายปร่ะเที่ศกำาลงัดำาเนินการ่เพื�อให้
มิั�นใจได้วา่มินษุย์จะยงัคงอยูใ่นวงจร่คำาสำั�ง อยา่งไร่ก็ต่ามิ ผู้ เชุ่�ยวชุาญ
ที่างการ่ที่หาร่บัางคนยงัร่ะมิดัร่ะวงัถง้จดุท่ี่�เที่คโนโลย่จะนำาไปถง้ โดย
พิจาร่ณาจากความิสำามิาร่ถท่ี่�เกิดขึ้้ �นวา่อาจเกินกวา่ท่ี่�มินษุย์รั่บัรู้่ได้ จาก
นั �น ร่ะบับัปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�เชืุ�อมิโยงกนัจะสำามิาร่ถยกร่ะดบััพื �นท่ี่�การ่
ร่บัไปสำูร่่ะบับัอตั่โนมิตั่ิร่ะดบััใหมิ่

ชูาวบ้ัานเข้าควิถ่ายรูปสำาหรับั

โครงก่ารเก่บ็ัข้อมูลีใบัหน้าดู้วย

แอปพลีเิคชัูนปัญญาประดูษิฐ์

ทัี�เมอ่งเจยี มณ์ฑลีเหอหนาน

 ประเทัศจนี ในเดูอ่นมนีาคม 

พ.ศ. 2562  รอยเตอร์
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ร่อยเต่อร์่

เกาหล่เหนือเคลื�อนย้าย 

ข่ึ้ปนาวธุ์เคลื�อนท่ี่�บันถนนออก

จากจดุซิอ่นต่วัในอโุมิงค์

ปัญญาปร่ะดษิฐ์ต่ร่วจสำอบั

กร่ะแสำข้ึ้อมิลูและต่ร่วจจบัั

กิจกร่ร่มิเก่�ยวกบััข่ึ้ปนาวธุ์

ปัญญาปร่ะดษิฐ์ปร่ะเมิินวา่

ม่ิขึ้า่วกร่องเพิ�มิเต่ิมิเก่�ยวกบัั

กิจกร่ร่มิก่อนการ่ยิงหรื่อไมิ ่

ปัญญาปร่ะดษิฐ์ 

สำร้่างการ่แจ้งเตื่อนโดยอตั่โนมิตั่ิ

ให้แก่นกัวิเคร่าะห์ขึ้องสำหรั่ฐฯ

ผู้บัญัชุาการ่ต่ร่วจสำอบัข้ึ้อมิลู

และต่ดัสำนิใจวา่จะต้่องดำาเนิน

การ่ที่างที่หาร่หรื่อไมิ่

ปัญญาประดษิฐ์ทัำางานอย่างไร	-	ขั �นตอนตามทัฤษฎ่

กองที่พัสำหรั่ฐฯ ม่ิความิเชืุ�อมิากขึ้้ �นวา่สำามิาร่ถใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์เพื�อชุว่ยร่ะบัแุละกำาหนดเป้าหมิายข่ึ้ปนาวธุ์ขึ้องศตั่รู่ เพื�อเร่่งการ่ต่อบัสำนองต่อ่การ่ปลอ่ย

ข่ึ้ปนาวธุ์ในรู่ปแบับัขึ้องเกาหล่เหนือ และกำาลงัให้ที่นุโคร่งการ่วิจยั ซิ้�งบัางโคร่งการ่จดัปร่ะเภูที่ให้ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์เพื�อเสำริ่มิการ่ป้องกนัขึ้องสำหรั่ฐฯ

การผลักดนัของอเมริกาในการใช�ปัญญาประดษิฐ์

"ดเูหมืิอนวา่ มินษุย์จะม่ิแนวโน้มิในการ่ต่ดัสำนิใจจากเชิุงยทุี่ธ์วิธ่์
ไปสำูย่ทุี่ธ์ศาสำต่ร์่มิากขึ้้ �นที่ั �งนอกวงจร่และนอกท่ี่มิ" น.ที่. ค่ธ์ เด่ยร์่ เจ้า
หน้าท่ี่�หนว่ยขึ้า่วกร่องขึ้องกองที่พัอากาศกลา่วกบััดิอีโคโนมิส์ต์ในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2562

องค์การ่เพื�อความิร่่วมิมืิอและการ่พฒันาที่างเศร่ษฐกิจได้ใชุ้
มิาต่ร่ฐานสำากลวา่ด้วยปัญญาปร่ะดษิฐ์ฉบับััแร่กในเดือนพฤษภูาคมิ
 พ.ศ. 2562 เพื�อเป็นแนวที่างในการ่พฒันาและใชุ้เที่คโนโลย่ดงั
กลา่ว โดยปร่ะเที่ศ 42 ปร่ะเที่ศท่ี่�ร่วมิถง้สำหรั่ฐฯ เหน็พ้องกบััหลกัการ่
ขึ้ององค์การ่เพื�อความิร่่วมิมืิอและการ่พฒันาที่างเศร่ษฐกิจ ในเดือน
มิิถนุายน พ.ศ. 2562 กลุม่ิจ่ 20 ได้เปิดรั่บัหลกัการ่ด้านปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ท่ี่�ม่ิมินษุย์เป็นศนูย์กลางมิาจากหลกัการ่ขึ้ององค์การ่เพื�อความิ
ร่่วมิมืิอและการ่พฒันาที่างเศร่ษฐกิจ ขึ้ณะเด่ยวกนั จ่นได้เผยแพร่่หลกั
การ่ขึ้องต่นเองท่ี่�คล้ายคลง้กบััองค์การ่เพื�อความิร่่วมิมืิอและการ่พฒันา
ที่างเศร่ษฐกิจ ผา่นคณะกร่ร่มิการ่กำากบััดแูลปัญญาปร่ะดษิฐ์แหง่ชุาต่ิ
รุ่่นใหมิ ่อยา่งไร่ก็ต่ามิ ผู้ เชุ่�ยวชุาญจำานวนมิากกงัวลวา่ แนวที่างท่ี่�จ่น
และบัางปร่ะเที่ศต่่ความิปร่ะเดน็ที่างจริ่ยธ์ร่ร่มิในชุมุิชุนวิที่ยาศาสำต่ร์่
และเที่คโนโลย่มิกัแต่กต่า่งไปจากบัร่ร่ที่ดัฐานสำากล เชุน่ จ่นถกูวิพากษ์
วิจาร่ณ์เก่�ยวกบััการ่ฝ่ึาฝืึนจริ่ยธ์ร่ร่มิหลายปร่ะการ่ในการ่วิจยัและการ่
ปร่ะยกุต์่ใชุ้เที่คโนโลย่ ต่ั �งแต่ก่าร่ใชุ้ข้ึ้อมิลูหลอกลวงอยา่งกว้างขึ้วาง ไป
จนถง้การ่ที่ดลองท่ี่�ไมิไ่ด้รั่บัการ่ดแูลอยา่งร่อบัคอบักบััความิสำามิาร่ถใน
การ่ต่ดัต่อ่พนัธ์กุร่ร่มิในมินษุย์ และการ่สำร้่างสำิ�งม่ิชุ่วิต่คร้่�งลงิคร้่�งมินษุย์

หนงัสำือพิมิพ์เดอะนิวิยอร์ักไทมส์์และองค์กร่สำื�ออื�น ๆ ร่ายงานวา่ การ่
ท่ี่�จ่นใชุ้เที่คโนโลย่การ่จดจำาใบัหน้าและเสำ่ยงซิ้�งใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ใน
การ่ต่ดิต่ามิชุมุิชุนชุาวอยุกร์ู่ ซิ้�งเป็นปร่ะชุากร่มิสุำลมิิสำว่นใหญ่ในมิณฑิล
ซินิเจ่ยง ก่อให้เกิดกร่ะแสำวิพากษ์วิจาร่ณ์วา่ที่ำาให้จ่นสำามิาร่ถเลือก
ปฏิิบัตั่ติ่อ่ชุนกลุม่ิน้อยโดยการ่ต่ดิต่ามิความิเคลื�อนไหวขึ้องสำมิาชิุกที่ั�ว
ปร่ะเที่ศ การ่จดัเก็บัปร่ะวตั่ิขึ้องพวกเขึ้าไว้ในฐานข้ึ้อมิลูท่ี่�แยกต่า่งหาก 
และการ่จบััต่วัคนเหลา่นั �นไปไว้ในท่ี่�ท่ี่�เร่่ยกวา่คา่ยปรั่บัที่ศันคต่ิ

รัฐเฝ� าระวั่ง
เนื�องจากการ่เต่ิบัโต่ที่างเศร่ษฐกิจขึ้องจ่นได้ชุะลอต่วัลงและม่ิสำญัญาณ
ขึ้องความิไมิส่ำงบัที่างสำงัคมิเพิ�มิขึ้้ �น พร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นจง้พยายามิ
กร่ะชุบััการ่ควบัคมุิ ท่ี่�ไมิใ่ชุเ่พ่ยงการ่ควบัคมุิชุาวอยุกร์ู่ 11 ล้านคน
เที่า่นั �น แต่ย่งัควบัคมุิปร่ะชุาชุนที่ั�วไปอ่กด้วย เชุน่ ใน พ.ศ. 2559 จ่น
ได้นำาเสำนอโคร่งการ่ท่ี่�เร่่ยกวา่ ชุาร์่ปอายส์ำ เพื�อเพิ�มิการ่เฝ้ึาร่ะวงัที่าง
วิด่โอที่ั�วปร่ะเที่ศโดยม่ิเป้าหมิายให้ "คร่อบัคลมุิที่กุภูมิูิภูาค แบัง่ปันผา่น
ที่กุเครื่อขึ้า่ย พร้่อมิใชุ้งานต่ลอดเวลา และควบัคมุิได้ที่กุจดุภูายใน พ.ศ. 
2563" ขึ้ณะนั �นม่ิกล้องวิด่โอวงจร่ปิดปร่ะมิาณ 176 ล้านต่วั คอย
ต่ร่วจต่ร่าถนน อาคาร่ และพื �นท่ี่�สำาธ์าร่ณะขึ้องจ่นเมืิ�อเท่ี่ยบักบัั 50 ล้าน

ระบับัอาก่าศไร้คนขบััสามลีำาทัะยานข่�นทัี�ฐานทัพัอาก่าศเอด็ูเวร์ิดู รัฐแคลีฟิอร์เนีย

 ก่ระทัรวงก่ลีาโหมสหรัฐฯ ก่ำาลีงัพฒันาอาก่าศยานทัี�อาศัยปัญญาประดูษิฐ์เพ่�อทัำางานร่วม

ก่นัในสภูาพแวดูล้ีอมทัี�มภีูยัคุก่คามสูง โดูยปราศจาก่ก่ารตดิูต่อก่บััมนุษย์

เจา้หนัา้ท่ี่� จ.อ. เรเชุล ซิโมนัส์ำ/ก็องที่พัีอาก็าศสำหรัฐฯ
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ร่ายงานขึ้องศนูย์นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลูปร่ะจำาเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 ร่ะบัวุา่ สำหรั่ฐฯ เป็นผู้นำาในด้านความิสำามิาร่ถ การ่วิจยั การ่พฒันา และฮาร์่ดแวร์่ แต่่

สำาธ์าร่ณรั่ฐปร่ะชุาชุนจ่นเหนือกวา่ในการ่ร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลูพลเรื่อนและการ่นำาปัญญาปร่ะดษิฐ์ไปใชุ้

การจัดัอันดบัด�านปัญญาประดษิฐ์

ประเภทั สห่รัฐอเมริกา จัน่ สห่ภาพยุโรป

อันดบัสัมบร่ณ์ 1 2 3

คะแนนการ่จดัอนัดบัั 44.2 32.3 23.5

คะแนนการ่จดัอนัดบัั (ปรั่บัต่ามิขึ้นาดขึ้องแร่งงาน) 58.2 17.5 24.3

จำานวนนกัวจิยัด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ (พ.ศ. 2560) 28,536 18,232 43,064

จำานวนนกัวิจยัด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ชุั �นนำา (พ.ศ. 2560) 5,158 977 5,787

สำทิี่ธิ์บัตั่ร่ปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�ได้รั่บัการ่อ้างอิงในอตั่ร่าสำงู 28,031 691 2,985

การ่ยื�นขึ้อสำทิี่ธิ์บัตั่ร่ขึ้องสำนธิ์สำญัญาความิร่่วมิมืิอด้านสำทิี่ธิ์บัตั่ร่ 1,863 1,085 1,074

จำานวนสำทิี่ธิ์บัตั่ร่ท่ี่�ม่ิการ่อ้างอิงในอตั่ร่าสำงูต่อ่แร่งงาน 1 ล้านคน 170 0.9 12

จำานวนงานวิจยัด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์  (พ.ศ. 2560) 10,287 15,199 14,776

100 อนัดบัับัริ่ษัที่ซิอฟต์่แวร์่และบัริ่การ่คอมิพิวเต่อร์่สำำาหรั่บัการ่ใชุ้จา่ยด้านการ่วิจยัและพฒันา (พ.ศ. 2561) 62 12 13

การ่ใชุ้จา่ยด้านการ่วิจยัและพฒันาโดยบัริ่ษัที่ซิอฟต์่แวร์่และบัริ่การ่คอมิพิวเต่อร์่ใน 2,500 อนัดบััแร่ก 
(หลกัพนัล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ พ.ศ. 2561)

77.4 (ประมาณ	

2.52 ล�านล�านบาทั)
11.8 (ปร่ะมิาณ 

3.84 แสำนล้านบัาที่)

10.1 (ปร่ะมิาณ 

3.29 แสำนล้านบัาที่)

จำานวนการ่เข้ึ้าซืิ �อกิจการ่บัริ่ษัที่ปัญญาปร่ะดษิฐ์ (พ.ศ. 2543 - 2562) 526 9 139

จำานวนบัริ่ษัที่ปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�เกิดขึ้้ �นใหมิ ่(พ.ศ. 2560) 1,393 383 726

จำานวนบัริ่ษัที่ปัญญาปร่ะดษิฐ์เกิดใหมิท่่ี่�ได้รั่บัเงินที่นุมิากกวา่ 1 ล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ 
(ปร่ะมิาณ 32 ล้านบัาที่) (พ.ศ. 2562)

1,727 224 762

การ่สำมิคัร่สำมิาชิุกบัร่อดแบันด์คงท่ี่� (หลกัล้าน พ.ศ. 2561) 110 394 176

จำานวนบัคุคลท่ี่�ใชุ้การ่ชุำาร่ะเงินผา่นมืิอถือ (หลกัล้าน) 55 525 45

บัริ่ษัที่ท่ี่�ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ ร้่อยละ 22 ร�อยละ 32 ร้่อยละ 18

จำานวนบัริ่ษัที่ท่ี่�ออกแบับัชิุปปัญญาปร่ะดษิฐ์ (พ.ศ. 2562) 55 26 12

จำานวนบัริ่ษัที่ใน 10 อนัดบััแร่กท่ี่�ใชุ้จา่ยด้านการ่วิจยัและพฒันาสำาร่ก้�งต่วันำา (พ.ศ. 2560) 5 0 0

จำานวนซิเูปอร์่คอมิพิวเต่อร์่ใน 500 อนัดบััแร่ก (พ.ศ. 2562) 92 219 116

ท่ี่�มิา: ร่ายงานขึ้องศนูย์นวตั่กร่ร่มิข้ึ้อมิลู เดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 "ใคร่คือผู้ชุนะในการ่แขึ้ง่ขึ้นัปัญญาปร่ะดษิฐ์: 
จ่น ยโุร่ป หรื่อสำหรั่ฐฯ" https://www.datainnovation.org/2019/08/who-is-winning-the-ai-race-china-the-EU-or-the-united-states/

ต่วัในสำหรั่ฐฯ ต่ามิข้ึ้อมิลูจากบัริ่ษัที่ให้คำาปร้่กษาสำากลไอเอชุเอสำ มิาร์่คิต่
 กล้องวงจร่ปิดได้คร่อบัคลมุิ "ที่กุชุว่งต่ก้ในปักกิ�ง" แล้วต่ามิร่ายงานขึ้อง
หนงัสำือพิมิพ์ลอส์แอนเจลิส์ไทมส์์

นอกจากน่ � จ่นยงัใชุ้แอปพลเิคชุนัปัญญาปร่ะดษิฐ์เพื�อเพิ�มิ
ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพร่ะบับัการ่ให้คะแนนเคร่ดิต่สำงัคมิ ซิ้�งเป็นอ่กเครื่�องมืิอหน้�ง

ในการ่ควบัคมุิพลเมืิองขึ้องต่น โดยต่ั �งเป้าวา่จะดำาเนินการ่ได้อยา่งเต่ม็ิ
ท่ี่�ใน พ.ศ. 2563 ด้วยการ่ใชุ้วิธ่์การ่ลบัั ร่ะบับัซิ้�งม่ิอยูแ่ล้วบัางสำว่นจะ
ต่ร่วจสำอบัพฤต่กิร่ร่มิขึ้องผู้คน วิเคร่าะห์ข้ึ้อมิลูท่ี่�ร่วบัร่วมิไว้ และลงโที่ษ
โดยการ่จำากดัการ่เดนิที่าง การ่เข้ึ้าถง้สำิ�งขึ้องหรู่หร่า และสำทิี่ธิ์ปร่ะโยชุน์
อื�น ๆ โดยที่ั �งหมิดขึ้้ �นอยูก่บััคะแนนขึ้องคนเหลา่นั �นเอง
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ไมิเ่พ่ยงแต่ก่าร่ใชุ้เที่คโนโลย่ปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องจ่นในการ่
ควบัคมุิชุนกลุม่ิน้อยและปร่ะชุากร่ขึ้องต่นเที่า่นั �นท่ี่�เป็นปัญหาใหญ่
 แต่จ่่นยงัสำง่ออกข่ึ้ดความิสำามิาร่ถด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์น่ �ไปยงัรั่ฐบัาล
เผดจ็การ่และปร่ะเที่ศอื�น ๆ ในปร่ะชุาคมินานาชุาต่ิ

ขึ้ณะเด่ยวกนั รั่ฐบัาลสำหรั่ฐฯ กำาลงัดำาเนินการ่ต่ามิกร่อบัการ่
ที่ำางานเพื�อกำากบััดแูลปัญญาปร่ะดษิฐ์ในสำหรั่ฐอเมิริ่กา

"เร่าต้่องการ่ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ในแนวที่างท่ี่�สำอดคล้องกบััเสำร่่ภูาพ
และความิเป็นสำว่นต่วัขึ้องปร่ะชุาชุน ร่วมิถง้คา่นิยมิขึ้องชุาวอเมิริ่กนั
เสำมิอ ดงันั �นจง้ชุดัเจนแล้ววา่ เร่าไมิไ่ด้ต้่องการ่เป็นรั่ฐเฝ้ึาร่ะวงัอยา่ง
จ่น" นางปาร์่คเกอร์่ ผู้ปร่ะสำานงานนโยบัายด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้อง
ที่ำาเน่ยบัขึ้าวกลา่วกบััโพลติ่โิค "ในที่างกลบัักนั สำิ�งท่ี่�ต่ร่งกนัข้ึ้ามิคือการ่
ควบัคมุิมิากเกินไปจนเร่าไมิส่ำามิาร่ถใชุ้ได้เลย"

นกัวิเคร่าะห์โต้่วา่ปัจจยัอื�น ๆ อาจถ่วงเวลาความิที่ะเยอที่ะยาน
ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องจ่น เชุน่ การ่ขึ้าดการ่ม่ิสำว่นร่่วมิขึ้องปร่ะเที่ศ
ในที่ฤษฎ่ท่ี่�ใชุ้ในการ่สำร้่างเครื่�องมืิอท่ี่�ม่ิการ่สำร้่างสำนามิ และความิไมิ่
เต่ม็ิใจขึ้องบัริ่ษัที่จ่นท่ี่�จะลงที่นุในการ่วิจยัพื �นฐาน

แต่จ่่นยงัคงต่ามิหลงัสำหรั่ฐฯ ในด้านฮาร์่ดแวร์่ขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์
 ซิ้�งบัริ่ษัที่ในสำหรั่ฐฯ ผลติ่ชิุปก้�งต่วันำาท่ี่�ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้องโลก
เป็นสำว่นใหญ่ นอกจากน่ � จ่นยงัขึ้าด "ความิเชุ่�ยวชุาญในการ่ออกแบับั
ชิุปปร่ะมิวลผลท่ี่�สำามิาร่ถร่องรั่บัร่ะบับัปัญญาปร่ะดษิฐ์ขึ้ั �นสำงู" นาย
เจิ �ง หนานหนิง ผู้อำานวยการ่สำถาบันัปัญญาปร่ะดษิฐ์และหุน่ยนต์่ 
มิหาวิที่ยาลยัซ่ิอานเจ่ยวที่งกลา่วกบััวาร่สำาร่เนเชั่อร์ัเมืิ�อเดือนสำงิหาคมิ
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ยิ�งไปกวา่นั �น มิาต่ร่าวดัการ่ลงที่นุขึ้องจ่นจนถง้ต่อนน่ �ยงัไมิไ่ด้แปล
เป็นผลลพัธ์์ท่ี่�แท้ี่จริ่ง "ข้ึ้อเสำ่ยขึ้องการ่ม่ิแนวที่างท่ี่�มิุง่เน้นไปท่ี่�ศนูย์กลาง
คือ คณุสำามิาร่ถไปถง้เป้าหมิายสำดุท้ี่ายอยา่งร่วดเร็่ว ซิ้�งอาจเป็นเป้า
หมิายท่ี่�ไมิถ่กูต้่อง ข้ึ้อได้เปร่่ยบัขึ้องร่ะบับันิเวศนวตั่กร่ร่มิขึ้องสำหรั่ฐฯ
 คือ เร่าอนญุาต่ให้ม่ิการ่สำำาร่วจแนวคดิด่ๆ ในเชิุงลก้ และเร่าดไูด้วา่
แนวคิดใดจะให้ผลลพัธ์์ท่ี่�ด่" นางปาร์่คเกอร์่กลา่วกบััโพลติ่โิค

ก�าว่ถืดัไปของปัญญาประดษิฐ์
สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ เคย
ปร่ะสำบัความิสำำาเร็่จมิาแล้วด้วยความิร่่วมิมืิอกบัันกัวิจยัและศนูย์
นวตั่กร่ร่มิชุั �นนำาขึ้องปร่ะเที่ศในการ่ผลติ่ข่ึ้ดความิสำามิาร่ถท่ี่�เป็นต่วั
พลกิเกมิ ต่ั �งแต่อิ่นเที่อร์่เน็ต่ไปจนถง้จ่พ่เอสำ และร่ถยนต์่ขึ้บััเคลื�อน
อตั่โนมิตั่ ิสำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ ยงัคง
ใชุ้สำตู่ร่การ่วิจยัและการ่พฒันาท่ี่�ชุนะเลศิกบััปัญญาปร่ะดษิฐ์ต่อ่ไป
 ใน พ.ศ. 2561 สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ
 ได้เปิดเผยโคร่งการ่ก้าวถดัไปขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์เพื�อลงที่นุเงิน
จำานวน 2 พนัล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 6.54 หมืิ�นล้านบัาที่) 
ในการ่วิจยัท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกบััปัญญาปร่ะดษิฐ์ในร่ะยะเวลาห้าป่ ซิ้�งจะม่ิ
การ่จดัสำร่ร่ต่ามิยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ เพื�อชุว่ยผลกัดนัปัญญาปร่ะดษิฐ์รุ่่นถดั
ไปในการ่ผลติ่เครื่�องจกัร่ท่ี่�เข้ึ้าใจและม่ิเหต่ผุลในบัริ่บัที่

ดร่. สำต่่เวน วอล์คเกอร์่ ผู้อำานวยการ่สำำานกังานโคร่งการ่วิจยั
ขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ กลา่ววา่ "ด้วยโคร่งการ่ก้าวถดัไปขึ้อง
ปัญญาปร่ะดิษฐ์ เร่ากำาลงัลงที่นุในงานวิจยัหลายอย่างท่ี่�มิุ่งเปล่�ยน
คอมิพิวเต่อร์่จากเครื่�องมืิอเฉพาะที่างให้เป็นพนัธ์มิิต่ร่ในการ่แก้

ปัญหา" "ที่กุวนัน่ � เครื่�องจกัร่ขึ้าดความิสำามิาร่ถในการ่ให้เหต่ผุลต่ามิ
บัริ่บัที่ และการ่ฝ้ึกเครื่�องจกัร่จะต้่องคร่อบัคลมุิที่กุความิเป็นไปได้ ซิ้�ง
ไมิ่เพ่ยงแต่ต้่่องเสำ่ยคา่ใชุ้จ่ายสำงูเที่่านั �น แต่ท้่ี่ายท่ี่�สำดุแล้วยงัอาจเป็น
ไปไมิ่ได้ด้วย เร่าจง้ต้่องการ่สำำาร่วจวิธ่์ท่ี่�เครื่�องจกัร่จะได้มิาซิ้�งความิ
สำามิาร่ถในการ่สำื�อสำาร่และการ่ให้เหต่ผุลท่ี่�คล้ายมินษุย์ โดยม่ิความิ
สำามิาร่ถในการ่รั่บัรู้่สำถานการ่ณ์และสำภูาพแวดล้อมิใหมิ่ ๆ แล้วปรั่บั
ต่วัให้เข้ึ้ากนั"

"ด้วยเงินจำานวน 2 พนัล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 6.54 หมืิ�น
ล้านบัาที่) ท่ี่�เร่าใชุ้จา่ยอยูน่่ �เป็นโคร่งการ่ท่ี่�กว้างขึ้วางมิาก ซิ้�งเป็น
โคร่งการ่ท่ี่�แต่กต่า่งกนั ดงันั �นเร่าจง้เดิมิพนัเชิุงกลยทุี่ธ์์จำานวนมิาก
กบััเที่คโนโลย่ท่ี่�อาจเกิดขึ้้ �นในอนาคต่" นายจอห์น เอเวอเร่ต่ต์่ ร่องผู้
อำานวยการ่สำำานกังานนวตั่กร่ร่มิสำาร่สำนเที่ศแหง่สำำานกังานโคร่งการ่
วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิกลา่ว ต่ามิร่ายงานขึ้องโพลติ่โิค "เงิน
จำานวนมิากท่ี่�จะเข้ึ้าสำูก่าร่วิจยัในปร่ะเที่ศจ่นดเูหมืิอนจะใชุ้ไปกบััการ่
จดจำารู่ปแบับั ดงันั �น จ่นจะสำามิาร่ถที่ำาการ่จดจำารู่ปแบับัได้ด่ขึ้้ �นเรื่�อย ๆ 
โดยใชุ้เงินจำานวนมิหาศาล แต่ม่่ิผลต่อบัแที่นท่ี่�ลดลงจากร่ายจา่ยท่ี่�
เพิ�มิขึ้้ �น"

"ในโลกขึ้องความิก้าวหน้าที่างเที่คโนโลย่ท่ี่�ร่วดเร็่วในปัจจบุันั เร่า
ต้่องที่ำางานเพื�อสำร้่างและเปล่�ยนโคร่งการ่จากแนวคดิไปสำูก่าร่ปฏิิบัตั่ิ
อยา่งฉบััไว" นายวอล์คเกอร์่กลา่ว

ความิพยายามิในการ่วิจยัปัญญาปร่ะดิษฐ์ขึ้องสำำานกังาน
โคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิรุ่่นก่อน ๆ กำาลงัผลิดอก
ออกผลแล้ว ดงัเห็นได้จากต่วัอย่างท่ี่�สำำานกังานแห่งน่ �ปร่ะสำบัความิ
สำำาเร็่จในการ่พฒันาซิอฟต์่แวร์่ขึ้่าวกร่องและการ่ต่ดัสำินใจต่ามิ
เวลาจริ่งขึ้องศตั่รู่ ท่ี่�สำามิาร่ถคาดการ่ณ์เป้าหมิาย การ่เคลื�อนไหว
 และอาร่มิณ์ท่ี่�เป็นไปได้ขึ้องกองกำาลงัศตั่รู่ในอ่กห้าชุั�วโมิงข้ึ้างหน้า 
ซิอฟต์่แวร์่ขึ้่าวกร่องและการ่ต่ดัสำินใจต่ามิเวลาจริ่งขึ้องศตั่รู่ใชุ้ที่ฤษฎ่
เกมิในแง่มิมุิหน้�งเพื�อลดปัญหาให้ม่ิขึ้นาดเลก็ลง ซิ้�งลดปริ่มิาณ
พลงังานในการ่คำานวณท่ี่�จำาเป็นต่อ่การ่แก้ปัญหา ในการ่ที่ดสำอบั
ลา่สำดุ ซิอฟต์่แวร์่ม่ิปร่ะสำิที่ธิ์ภูาพเหนือกวา่นกัวางแผนท่ี่�เป็นมินษุย์
ในแง่ขึ้องความิเร็่วและความิแมิ่นยำา และใกล้จะนำามิาใชุ้งานได้ใน
กองที่พับักสำหรั่ฐฯ 

ผู้นำาที่างความิคดิขึ้องสำหรั่ฐฯ ยงัคงมิองโลกในแงด่่วา่ ความิ
เฉล่ยวฉลาดและคา่นิยมิขึ้องสำหรั่ฐฯ จะเป็นต่อ่ในการ่กำาหนดวิธ่์การ่
ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ที่ั�วโลกในอนาคต่

"การ่อนมุิานวา่สำหรั่ฐฯ เร่่ยนรู้่วิธ่์ดง้ดดูผู้ ม่ิความิสำามิาร่ถ
ที่ั �งหมิดขึ้องต่น และยอมิรั่บัอตั่ลกัษณ์ขึ้องชุาต่ิท่ี่�สำะท้ี่อนให้โลกเห็น
ถ้งขึ้นบัธ์ร่ร่มิเน่ยมิปร่ะเพณ่ขึ้องชุาวอเมิริ่กนัเก่�ยวกบััปัจเจกนิยมิ
 การ่เปิดกว้าง ความิเป็นหวัขึ้บัถ และมินษุยธ์ร่ร่มิ (แม้ิปร่ะเที่ศ
จะม่ิความิหลงในสำเต่็มิ (วิที่ยาศาสำต่ร์่ เที่คโนโลย่ วิศวกร่ร่มิ และ
คณิต่ศาสำต่ร์่)) จะมิอบัโอกาสำท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุในการ่ใชุ้ปร่ะโยชุน์จาก
ปัญญาปร่ะดิษฐ์ในการ่บัริ่การ่ขึ้องมินษุยชุาติ่มิากกวา่ผลปร่ะโยชุน์
สำว่นต่วัหรื่ออำานาจสำาธ์าร่ณะ หรื่ออย่างน้อยก็ม่ิโอกาสำท่ี่�ด่กวา่จ่น
" ดร่. แอนน์ มิาร่่ สำลอเต่อร์่ ปร่ะธ์านและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี่�บัริ่หาร่
ขึ้องนิวอเมิริ่กา ซิ้�งเป็นสำถาบันัวิจยัท่ี่�ทีุ่่มิเที่เพื�อพฒันาสำหรั่ฐฯ ในยคุ
ดิจิที่ลั สำรุ่ปไว้ในบัที่ความิท่ี่�เผยแพร่่บันเว็บัไซิต์่ slate.com ในเดือน
ม่ินาคมิ พ.ศ. 2562  o
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ฟิอรัม: ส์หรัฐัอเมริักาตอ้งทำาสิ์�งใดเพ้�อรักัษาส์ถานะ 
ควิามเป็นผูน้ำาดา้นปัญญาปรัะดิษฐ์

นิายคาสโตร: สำหรั่ฐฯ จำาเป็นต้่องม่ิยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ร่ะดบััชุาต่ท่ิี่�คร่อบัคลมุิด้าน
ปัญญาปร่ะดษิฐ์ ซิ้�งควร่จะร่วมิถง้การ่เพิ�มิที่นุวิจยัและพฒันา โคร่งการ่
ริ่เริ่�มิท่ี่�ม่ิเป้าหมิายเพื�อเพิ�มิที่กัษะให้แร่งงานและกร่ะบัวนการ่ด้านการ่
ศก้ษา ความิพยายามิในการ่สำร่ร่หาและรั่กษาคนงานด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์
ท่ี่�เป็นชุาวต่า่งชุาต่ิ ต่ลอดจนความิพยายามิเชิุงยทุี่ธ์์ศาสำต่ร์่ในการ่กำาหนด
นโยบัายกำากบััดแูลเพื�อให้ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ได้มิากขึ้้ �น สำำาหรั่บัด้านการ่
กำากบััดแูล จะต้่องม่ิการ่ปรั่บัเปล่�ยนนโยบัายเป็นพิเศษเพื�อให้สำามิาร่ถ
ร่วบัร่วมิ ใชุ้ และแบัง่ปันข้ึ้อมิลูได้ที่ั �งในภูาคเอกชุนและภูาครั่ฐ 

ฟิอรัม: ควิามปรัะทบัใจที�คณุมีต่อยทุธุศาส์ตร์ัดา้นปัญญาปรัะดิษฐ์ของ
ส์หรัฐัฯ ค้ออะไรั

นิายคาสโตร: ความิพยายามิขึ้องคณะบัริ่หาร่ชุดุน่ �เริ่�มิเป็นรู่ปธ์ร่ร่มิ ม่ิ
การ่เริ่�มิต้่นการ่ดำาเนินงานต่อ่เนื�องต่ามิคำาสำั�งขึ้องผู้บัริ่หาร่ ซิ้�งจะนำาไปสำู่
การ่พฒันาท่ี่�สำำาคญัในด้านวิธ่์ท่ี่�รั่ฐบัาลกลางใชุ้วางร่ากฐานสำำาหรั่บัการ่
ที่ำางานด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ในอนาคต่ นอกจากน่ � การ่ปร่ะชุมุิสำดุยอดด้าน
ปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�ที่ำาเน่ยบัขึ้าวเมืิ�อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ยงัเป็น
เหต่กุาร่ณ์กร่ะตุ่้นท่ี่�สำำาคญั ซิ้�งเร่่งให้เกิดความิกร่ะตื่อรื่อร้่นและสำร้่างแร่ง
กร่ะเพื�อมิที่ั�วที่ั �งหนว่ยงานขึ้องรั่ฐบัาลในการ่เดินหน้าความิพยายามิด้าน
ปัญญาปร่ะดษิฐ์ด้วยต่นเอง เนื�องจากคณะบัริ่หาร่ม่ิความิชุดัเจนวา่ม่ิการ่
สำนบััสำนนุในร่ะดบััสำงูสำำาหรั่บังานน่ � จง้ที่ำาให้บัคุลากร่ในภูาครั่ฐเริ่�มิให้ความิ
สำำาคญักบัังานน่ �มิากขึ้้ �น อ่กที่ั �งการ่สำร้่างรั่ฐบัาลท่ี่�ขึ้บััเคลื�อนด้วยปัญญา
ปร่ะดษิฐ์จะชุว่ยได้

ฟิอรัม: คณุคิดว่ิาจะส์ามารัถขยายยทุธุศาส์ตร์ัของส์หรัฐัฯ ออกไปได้
อย่างไรั

นิายคาสโตร: ม่ิงานท่ี่�ต้่องที่ำามิากขึ้้ �นเสำมิอ ด้านหน้�งคือเงินที่นุ เป็นเรื่�อง
ยาก และบัางท่ี่อาจจะเป็นไปไมิไ่ด้เลยท่ี่เด่ยว ท่ี่�จะที่ร่าบัถง้จำานวนเงินท่ี่�

รั่ฐบัาลบัางแหง่ทีุ่ม่ิให้การ่วิจยัและพฒันาด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ แต่ก็่เป็น
จำานวนมิากพอสำมิควร่ รั่ฐสำภูาจำาเป็นต้่องจดัลำาดบััความิสำำาคญัขึ้องเงิน
ที่นุเพิ�มิเต่ิมิ เพื�อผนวกเข้ึ้ากบััสำิ�งท่ี่�ภูาคเอกชุนจดัหาและเงินที่นุสำำาหรั่บั "ที่ำา
ธ์รุ่กิจต่ามิปกต่ิ" ท่ี่�ม่ิให้แก่สำาขึ้าวิที่ยาการ่คอมิพิวเต่อร์่และสำาขึ้าท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง
อยูแ่ล้ว นอกจากน่ � ยงัม่ิความิจำาเป็นต้่องต่ดิต่ามิเงินที่นุน่ �มิากขึ้้ �นในหนว่ย
งานต่า่ง ๆ โดยเฉพาะในสำว่นท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกบััการ่จดัลำาดบััความิสำำาคญัขึ้อง
การ่วิจยัและพฒันาด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�คณะบัริ่หาร่ร่ะบัไุว้ การ่วิจยัและ
พฒันาด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์จำานวนมิากจะไมิไ่ด้มิาจากมิลูนิธิ์วิที่ยาศาสำต่ร์่
แหง่ชุาต่ ิแต่ม่ิาจากกร่ะที่ร่วงพลงังาน กร่ะที่ร่วงสำขุึ้ภูาพและบัริ่การ่มินษุย์
 กร่ะที่ร่วงคมินาคมิ ร่วมิถง้หนว่ยงานอื�น ๆ ขึ้องรั่ฐบัาล ที่ั �งน่ � รั่ฐบัาลสำหรั่ฐฯ
 ควร่พิจาร่ณาโคร่งการ่ร่่วมิที่นุกบััพนัธ์มิิต่ร่ที่ั�วโลกเพื�อสำร้่างความิร่่วมิมืิอ
ด้านการ่วิจยั

ฟิอรัม: ศูนย์ปัญญาปรัะดิษฐ์ร่ัวิมมีควิามส์ำาคญัต่อควิามส์ามารัถในการั
แข่งขนัดา้นปัญญาปรัะดิษฐ์ของส์หรัฐัฯ อย่างไรั

นิายคาสโตร: ศนูย์ปัญญาปร่ะดษิฐ์ร่่วมิจะม่ิความิสำำาคญัอยา่งยิ�งในร่ะยะ
อนัใกล้ เนื�องจากการ่ขึ้าดความิสำามิาร่ถในกร่ะที่ร่วงกลาโหมิจำากดัสำิ�งท่ี่�
หนว่ยงานด้านกลาโหมิสำามิาร่ถที่ำาได้ด้วยปัญญาปร่ะดษิฐ์ เมืิ�อร่วบัร่วมิ
ความิเชุ่�ยวชุาญเข้ึ้าไว้ด้วยกนั กร่ะที่ร่วงกลาโหมิจะสำามิาร่ถจดัลำาดบัั
ความิสำำาคญัขึ้องโคร่งการ่ได้ด่ขึ้้ �น มิุง่เน้นท่ี่�การ่แก้ปัญหาไปท่ี่ละร่ะดบัั และ
พฒันาวฒันธ์ร่ร่มิขึ้องนวตั่กร่ร่มิท่ี่�ขึ้บััเคลื�อนด้วยปัญญาปร่ะดษิฐ์ภูายใน
กร่ะที่ร่วงกลาโหมิได้

ฟิอรัม: ส่์วินส์ำาคญัที�ส์ดุส์ำาหรับัรัายงานล่าส์ดุของคณุจากศูนย์นวิตักรัรัม
ขอ้มูลค้ออะไรั

นิายคาสโตร: สำหรั่ฐฯ นำาหน้าด้านปัญญาปร่ะดิษฐ์ในชุ่วงแร่ก แต่่จ่น
กำาลงัไล่ต่ามิมิาอย่างร่วดเร็่ว และหากสำหรั่ฐฯ ไมิ่ได้ทีุ่่มิที่รั่พยากร่ท่ี่�
จำาเป็นในการ่แขึ้่งขึ้นัก็จะสำญูเสำ่ยต่ำาแหน่งผู้นำาดงักล่าว ผลกร่ะที่บัขึ้อง
การ่ต่กเป็นผู้ต่ามิในด้านปัญญาปร่ะดิษฐ์ อาจสำ่งผลกร่ะที่บัเชิุงลบัอย่าง
รุ่นแร่งต่่อเศร่ษฐกิจขึ้องสำหรั่ฐฯ ความิมิั�นคงขึ้องชุาต่ิ และความิสำามิาร่ถ
ในการ่แขึ้่งขึ้นัร่ะดบััโลกโดยร่วมิได้ ปร่ะเที่ศอื�น ๆ หลายปร่ะเที่ศกำาลงัให้
ความิสำำาคญักบััปัญญาปร่ะดิษฐ์ และสำหรั่ฐฯ จำาเป็นต้่องให้ความิสำำาคญั
ด้วยเชุ่นกนั

ฟิอรัม: ผูค้นส่์วินใหญ่ทรัาบหร้ัอไม่ว่ิาส์หรัฐัฯ ยงัคงนำาจีนอยู่ในแง่ของ
ควิามส์มับูรัณ์ ผลการัวิิจยัของคณุน่าปรัะหลาดใจบา้งไหม

นิายคาสโตร: จ่นยงัต่ามิหลงัในบัางด้านมิากกวา่ท่ี่�ผมิคิดไว้ในต่อนแร่ก
 อยา่งไร่ก็ต่ามิ สำิ�งสำำาคญัคือต้่องที่ร่าบัวา่น่�เป็นเพ่ยงชุว่งหน้�ง และในขึ้ณะ
ท่ี่�เร่ากำาลงัใชุ้ข้ึ้อมิลูลา่สำดุ ข้ึ้อมิลูบัางสำว่นยงัคงล้าสำมิยัไปปร่ะมิาณหน้�งป่
 อ่กที่ั �งในชุว่งไมิก่่�ป่ท่ี่�ผา่นมิา เร่าได้เหน็จ่นม่ิความิก้าวหน้าอยา่งมิาก ที่ำาให้
ชุอ่งวา่งร่ะหวา่งสำองปร่ะเที่ศกำาลงัแคบัลงอยา่งร่วดเร็่ว ยิ�งไปกวา่นั �น ที่ั �ง
สำหรั่ฐฯ และจ่นต่า่งก็มิุง่ความิสำำาคญัไปท่ี่�การ่ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ในกองที่พั 
และงานสำว่นใหญ่ไมิส่ำามิาร่ถเปร่่ยบัเท่ี่ยบัโดยเปิดเผยต่อ่สำาธ์าร่ณะได้

โครงการริเริ�มด�าน

ปัญญาประดษิฐ์
ฟอรััม พูดูคุุยกัับนายแดเนียล คุาสโตรั  

ผูู้�อำานวยกัารัศููนย์นวัตกัรัรัมข้�อมูล 
เกีั�ยวกัับคุวามสามารัถในกัารัแข่้งขั้นข้องสหรััฐฯ
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แต่ห่น้�งในปัจจยัท่ี่�สำำาคญัท่ี่�สำดุคือ จ่นนำาหน้าในการ่ปรั่บัใชุ้ปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ โดยเฉพาะด้านการ่นำาร่่องที่างเที่คโนโลย่ และผลสำำาร่วจความิ
คดิเหน็สำาธ์าร่ณะแสำดงให้เหน็วา่พลเมืิองจ่นโดยที่ั�วไปม่ิความิคดิในแงด่่
เก่�ยวกบััปัญญาปร่ะดษิฐ์ ดั �งนั �น จ่นจง้ได้รั่บัการ่หนนุหลงัขึ้ณะท่ี่�ดำาเนิน
โคร่งการ่ริ่เริ่�มิด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ท่ี่�ที่ะเยอที่ะยานมิากกวา่ท่ี่�เคยเป็นมิา
 ในที่างกลบัักนั ปร่ะชุากร่ขึ้องสำหรั่ฐฯ คอ่นข้ึ้างม่ิความิคดิในแงร้่่ายเก่�ยว
กบััศกัยภูาพขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์ ซิ้�งอาจจำากดัความิต่ั �งใจขึ้องผู้บัญัญตั่ิ
กฎหมิายท่ี่�จะดำาเนินการ่ด้านเที่คโนโลย่ให้ลลุว่ง

ฟิอรัม: รัสั์เซีิยเกี�ยวิขอ้งกบัการัแข่งขนันี�อย่างไรั โดยเฉพาะในแง่ของ
เทคโนโลยีทางการัทหารั

นิายคาสโตร: รั่สำเซ่ิยเป็นผู้ ม่ิบัที่บัาที่สำำาคญัด้วยเชุน่กนั แม้ิจะไมิไ่ด้อยูใ่น
ร่ะดบััเด่ยวกบััจ่น สำหภูาพยโุร่ป หรื่อสำหรั่ฐฯ จากจดุยืนที่างภูมิูิรั่ฐศาสำต่ร์่
 ความิกงัวลท่ี่�ใหญ่กวา่คือผลกร่ะที่บัท่ี่�จะเกิดกบััสำหรั่ฐฯ หากรั่สำเซ่ิยและ
จ่นแสำดงให้เหน็ถง้ความิสำมัิพนัธ์์ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ในร่ะดบััท่ี่�ใกล้
เค่ยงกนัมิากขึ้้ �น น่�คือหน้�งเหต่ผุลท่ี่�สำหรั่ฐฯ จำาเป็นต้่องสำร้่างความิร่่วมิมืิอ
ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์อยา่งใกล้ชิุดกบััปร่ะเที่ศพนัธ์มิิต่ร่ เชุน่ ออสำเต่ร่เล่ย 
แคนาดา ฝึรั่�งเศสำ เยอร่มิน่ ญ่�ปุ่ น เกาหล่ใต้่ และสำหร่าชุอาณาจกัร่

ฟิอรัม: ยโุรัปจะมีบทบาทอย่างไรัในดา้นปัญญาปรัะดิษฐ์

นิายคาสโตร: ยโุร่ปเป็นกำาลงัสำำาคญัสำำาหรั่บัการ่วิจยัด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์
 และกำาลงัใชุ้ที่รั่พยากร่จำานวนมิากในปร่ะเดน็น่ � จากจดุยืนที่างเศร่ษฐกิจ
 ต่อนน่ �ยโุร่ปไมิไ่ด้เป็นภูยัคกุคามิต่อ่ความิเป็นผู้นำาขึ้องสำหรั่ฐฯ ในด้านน่ �
มิากนกั แต่ห่ากผู้นำายโุร่ปปรั่บัเปล่�ยนยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์เพื�อ
มิุง่เน้นท่ี่�การ่ที่ำาให้เป็นธ์รุ่กิจและการ่นำาไปใชุ้มิากขึ้้ �น ยโุร่ปอาจเป็นผู้ เลน่ท่ี่�
แขึ้็งแกร่่งกวา่มิาก

ฟิอรัม: การัที�จีนเป็นผูน้ำาดา้นการัปรับัใชั่ปั้ญญาปรัะดิษฐ์และขอ้มูลจะมี
ควิามหมายอย่างไรั

นิายคาสโตร: การ่ปรั่บัใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์เป็นกญุแจสำำาคญัท่ี่�ที่ำาให้
อตุ่สำาหกร่ร่มิต่า่ง ๆ ร่วนเร่ ภูยัคกุคามิต่อ่ปร่ะเที่ศสำว่นใหญ่ท่ี่�มิาจากจ่น
ไมิใ่ชุเ่พ่ยงการ่เป็นผู้นำาในการ่พฒันาด้านปัญญาปร่ะดษิฐ์ แต่คื่อการ่เป็น
ผู้นำาในการ่ปรั่บัใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ ซิ้�งจะที่ำาให้เกิดการ่แขึ้ง่ขึ้นัในภูาคการ่
ค้ามิากขึ้้ �น เชุน่ บัริ่การ่ที่างการ่เงินหรื่อบัริ่การ่ด้านสำขุึ้ภูาพ จ่นเอาชุนะ
ปร่ะเที่ศอื�น ๆ จำานวนมิากในด้านข้ึ้อมิลู ซิ้�งสำว่นหน้�งเนื�องมิาจากขึ้นาด
ขึ้องปร่ะเที่ศ ร่วมิถง้นโยบัายขึ้องปร่ะเที่ศด้วย แต่จ่่นยงัคงม่ิโอกาสำอยา่ง
มิากท่ี่�จะเพิ�มิการ่แบัง่ปันข้ึ้อมิลู โดยเฉพาะอยา่งยิ�งข้ึ้อมิลูขึ้องรั่ฐบัาลท่ี่�
ให้กบััภูาคเอกชุน ดงันั �น น่�จง้เป็นสำว่นท่ี่�ปร่ะเที่ศอยา่งสำหรั่ฐฯ ไมิค่วร่มิอง
เพ่ยงท่ี่�การ่ปรั่บัปรุ่งภูายในปร่ะเที่ศเที่า่นั �น แต่ค่วร่ต่ร่ะหนกัด้วยวา่หาก
ต้่องการ่แขึ้ง่ขึ้นักบััจ่น สำหรั่ฐฯ จะต้่องสำร้่างความิร่่วมิมืิอร่ะหวา่งปร่ะเที่ศ
กบััพนัธ์มิิต่ร่ เพื�อให้แนใ่จวา่บัริ่ษัที่ขึ้องสำหรั่ฐฯ สำามิาร่ถเข้ึ้าถง้กลุม่ิข้ึ้อมิลู
ร่ะดบััโลกได้

ฟิอรัม: คณุคิดว่ิาจำาเป็นหร้ัอไม่ที�จะตอ้งมีคณะกรัรัมการัดา้นจริัยธุรัรัม
ส์ากลส์ำาหรับัปัญญาปรัะดิษฐ์

นิายคาสโตร: คำาถามิเชิุงจริ่ยธ์ร่ร่มิหลายข้ึ้อเก่�ยวกบััปัญญาปร่ะดษิฐ์ม่ิ
บัริ่บัที่ท่ี่�เฉพาะเจาะจงสำงู กลา่วคือ คำาถามิเก่�ยวกบััจริ่ยธ์ร่ร่มิขึ้องปัญญา
ปร่ะดษิฐ์จะเก่�ยวข้ึ้องกบััวิธ่์ใชุ้ปัญญาปร่ะดษิฐ์ในยานพาหนะท่ี่�ขึ้บััเคลื�อน
ด้วยต่นเอง หรื่อการ่ให้คะแนนความิเสำ่�ยงด้านเคร่ดิต่ หรื่อสำถานการ่ณ์ท่ี่�
เฉพาะเจาะจงอื�น ๆ ดงันั �นปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ ไมิค่วร่พยายามิอภิูปร่ายเรื่�อง
จริ่ยธ์ร่ร่มิขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์ในเวท่ี่เพ่ยงเวท่ี่เด่ยว แต่ค่วร่ยอมิรั่บัวา่ ภูาค
สำว่นท่ี่�ปัญญาปร่ะดษิฐ์ม่ิผลต่อ่การ่เปล่�ยนแปลงจะต้่องพิจาร่ณาถง้ผล
 กร่ะที่บัที่างจริ่ยธ์ร่ร่มิขึ้องการ่ใชุ้เที่คโนโลย่ดงักลา่วมิากกวา่ แต่ถ่ง้แม้ิจะ
อยูใ่นภูาคสำว่นเหลา่น่ � ก็ไมิน่า่จะให้ความิสำำาคญักบััจริ่ยธ์ร่ร่มิขึ้องปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ แต่ค่วร่มิุง่เน้นท่ี่�จริ่ยธ์ร่ร่มิขึ้องร่ะบับัหรื่อกร่ะบัวนการ่ท่ี่�ม่ิขึ้นาด
ใหญ่กวา่ท่ี่�ใชุ้อยู ่บัอ่ยครั่ �งเกินไปท่ี่�ผู้คนมิกัมิองอยา่งแคบั ๆ เมืิ�อกลา่วถง้
จริ่ยธ์ร่ร่มิขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์ และเพิกเฉย หรื่อถกูเบ่ั�ยงเบันความิสำนใจ
ไปจากคำาถามิเชิุงจริ่ยธ์ร่ร่มิท่ี่�กว้างขึ้้ �นสำำาหรั่บัปัญหาเฉพาะด้าน

ฟิอรัม: คณุคิดอย่างไรักบัควิามพยายามขององค์การัส์หปรัะชั่าชั่าติ
หร้ัอปรัะเทศอ้�น ๆ ในการัจดัทำาขอ้หา้มเกี�ยวิกบัหุ่นยนต์ที�เรีัยกว่ิาหุ่นยนต์
ส์งัหารั คณุคิดว่ิามนษุย์ยงัควิรัอยู่ในวิงจรัการัตดัสิ์นใจหร้ัอไม่

นิายคาสโตร: ปัญญาปร่ะดษิฐ์จะร่วมิเข้ึ้ากบััร่ะบับัที่างที่หาร่และการ่
ป้องกนัมิากขึ้้ �น ความิพยายามิท่ี่�จะกำาหนดข้ึ้อห้ามิเก่�ยวกบััเที่คโนโลย่น่ �ม่ิ
แนวโน้มิท่ี่�จะชุกันำาไปในที่างท่ี่�ผิดในขึ้ั �นต่อนน่ � เกือบัที่กุคนเหน็พ้องกนัวา่
 ไมิค่วร่ม่ิปร่ะเที่ศใดปลอ่ยให้ม่ิการ่ใชุ้หุน่ยนต์่สำงัหาร่ในโลกโดยไร้่ซิ้�งความิ
รั่บัผิดชุอบั คำาถามิท่ี่�ยากกวา่คือการ่ต่ดัสำนิใจวา่ ความิรั่บัผิดชุอบัม่ิความิ
เหมิาะสำมิมิากน้อยเพ่ยงใด ภูายใต้่เงื�อนไขึ้ใด และผลกร่ะที่บัขึ้องต่วัเลือก
เหลา่นั �นจะเป็นอยา่งไร่ โชุคด่ท่ี่�ยงัพอม่ิเวลาศก้ษาคำาถามิน่ � ร่วมิถง้ดำาเนิน
การ่พฒันาฉนัที่ามิต่แิละบัร่ร่ที่ดัฐานที่ั�วโลก  o

งานแสดูงสินค้าอเิลีก็่ทัรอนิก่ส์ทัี�เมอ่งลีาสเวก่สั รัฐเนวาดูา เม่�อเดูอ่นมก่ราคม
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ภาพประกอบโดย ฟอรััม

เ ทค โน โ ล ยีี 

ขึ้องสมิรภููมิิสู�รบ
ในอนาคต

กองกำ�ลัังกองทััพื่บกสหรััฐฯ ปรัะจำำ�ภ�คพ่ื่�น่แปซิิฟิิกเดิิน่หน้่�ปฏิิบัติำก�รั 
แบบหลั�ยมิ่ติำ รัะบบอัตำโน่มั่ติำ แลัะก�รัหลัอม่รัวม่ข้้อมู่ลั

นาย	สตฟ่ิ	คาชลิลา/กองพลด้านอนาคต่ขึ้องกอง
กำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิก
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ากเกาะท่ี่�ยงัไมิม่่ิการ่พฒันาในบัริ่เวณร่อบันอกขึ้อง
ที่ะเลจ่นใต้่ ร่ะบับัอากาศยานไร้่คนขึ้บััแบัที่ 12 บันิขึ้้ �นจาก
พื �นท่ี่�โลง่แหง่หน้�ง อากาศยานลอ่งหน/ต่ร่วจพบัได้ยากที่าง

ยทุี่ธ์วิธ่์ท่ี่�ออกต่วัโดยใชุ้เครื่�องด่ด ที่ะยานไปเหนือผืนนำ �าเพื�อค้นหาเป้า
หมิายที่างที่ะเล จา่กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ผู้ควบัคมุิร่ะบับัอากาศยานไร้่
คนขึ้บััแบัที่ 12 ได้รั่บัสำญัญาณจากบัอลลนูในชุั �นบัร่ร่ยากาศท่ี่�ม่ิการ่
ต่ร่วจจบััด้วยแมิเ่หลก็ไฟฟ้าจากแหลง่กำาเนิดอื�น และจากบัอลลนูอ่กลกู
หน้�งท่ี่�เชืุ�อมิต่อ่ต่วัดง้ข้ึ้อมิลูผา่นยทุี่โธ์ปกร่ณ์ขึ้องกองที่พัเรื่อสำหรั่ฐฯ ซิ้�ง
บัอลลนูที่ั �งสำองปลอ่ยต่วัจากที่ะเลท่ี่�หา่งออกไปหลายร้่อยกิโลเมิต่ร่ จา่
สำบิัโที่กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ผู้ที่ดสำอบัความิแมิน่ยำายทุี่โธ์ปกร่ณ์ซิ้�งปร่ะจำา
การ่ในศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ท่ิี่�อ่กเกาะหน้�ง
 ได้ร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลูจากยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างอากาศท่ี่�ม่ิเซิน็เซิอร์่ในโดร่นที่าง
ที่ะเล โดยใชุ้ความิสำามิาร่ถขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์ดดัแปลงและการ่เร่่ยนรู้่
ขึ้องเครื่�องจกัร่

ที่ั �งผู้ควบัคมุิอากาศยานแบัที่ 12 และผู้ที่ดสำอบัความิแมิน่ยำา
ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ขึ้องศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ิ
ที่ำางานในสำภูาวะท่ี่�สำมิบักุสำมิบันั ที่ั �งคูดื่�มินำ �าจากร่ะบับัเครื่�องกร่องนำ �า
ขึ้นาดเลก็ เพื�อต่ดัความิจำาเป็นในการ่ขึ้นสำง่นำ �าดื�มิ ที่ั �งคูด่ง้พลงังาน
จากเที่คโนโลย่แผงขึ้นาดเลก็ท่ี่�กร่ะจายและจดัเก็บัไฟฟ้าอยา่งชุาญ
ฉลาด โดยใชุ้แบัต่เต่อร่่�และเที่คโนโลย่การ่ผลติ่พลงังานผสำมิกนั ซิ้�ง
ที่ำาให้เคลื�อนท่ี่�ได้ ลดสำญัญาณความิร้่อน และลดความิต้่องการ่ด้าน
ต่ร่ร่กศาสำต่ร์่ในการ่ขึ้นสำง่เชืุ �อเพลงิลงอยา่งมิาก ยานพาหนะที่างบักไร้่
คนขึ้บััและเที่คโนโลย่การ่ต่ดิต่ามินำาวิถ่ชุว่ยลดความิต้่องการ่ในการ่จดั
กำาลงัคนขึ้องปฏิิบัตั่กิาร่ดำาร่งสำภูาพหนว่ย

โดยเรื่อขึ้องกองที่พับักท่ี่�แจกจา่ยเสำบ่ัยงไปยงัสำถาน่ท่ี่�กร่ะจดักร่ะจาย
อยูข่ึ้องศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ิยงัได้ต่ดิ
ต่ั �งชุดุแมิเ่หลก็ไฟฟ้าและชุดุสำื�อสำาร่ ท่ี่�ที่ำาให้ศนูย์บัญัชุาการ่ม่ิความิ
ยืดหยุน่ นอกจากน่ � เรื่อที่กุลำายงัสำามิาร่ถกำาหนดคา่เพื�อปลอ่ยต่วัร่ะบับั
อากาศยานไร้่คนขึ้บัั หรื่อที่ำาหน้าท่ี่�เป็นแที่น่ยิงสำำาหรั่บัร่ะบับัเครื่�องยิง
จร่วดเคลื�อนท่ี่�อ่กด้วย โดยบันเรื่อม่ิการ่จดัเต่ร่่ยมิสำถานท่ี่�ดแูลท่ี่�สำำาคญั
ซิ้�งม่ิขึ้นาดกะที่ดัรั่ด และพร้่อมิรั่บัท่ี่มิท่ี่�บัาดเจ็บัและผู้ ป่วยเพื�อเข้ึ้ารั่บัการ่
ดแูล ร่วมิถง้ขึ้นสำง่ข้ึ้ามิที่างนำ �าชุายฝัึ�ง

ข้ึ้อมิลูจากเซิน็เซิอร์่ท่ี่�กองที่พับักเป็นผู้ควบัคมุิพร้่อมิกบััข้ึ้อมิลูจาก
สำถาน่บัริ่การ่และยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างอวกาศอื�น ๆ ขึ้องสำหรั่ฐฯ จะสำง่ไป
ยงัศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิและศนูย์ร่วมิ
ข้ึ้อมิลู จ่ 2 ขึ้องหนว่ยงานด้านขึ้า่วกร่อง ข้ึ้อมิลู ไซิเบัอร์่ การ่สำงคร่ามิ
อิเลก็ที่ร่อนิกส์ำ และอวกาศ นกัวิเคร่าะห์ขึ้า่วกร่องกองที่พับักและนกั
วิที่ยาศาสำต่ร์่ด้านข้ึ้อมิลูที่ำางานเค่ยงบัา่เค่ยงไหลก่นั เพื�อสำร้่างและบัำารุ่ง
รั่กษาโปร่แกร่มิปัญญาปร่ะดษิฐ์/การ่เร่่ยนรู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่ ท่ี่�สำามิาร่ถ
สำร้่างโคร่งสำร้่างและต่ร่วจที่านข้ึ้อมิลูร่ะดบััเที่ร่ะไบัต์่ในเวลาเพ่ยงไมิก่่�
นาท่ี่ แที่นท่ี่�การ่สำง่ข้ึ้อมิลูข้ึ้ามิมิหาสำมิทุี่ร่และร่อเพื�อนำาข้ึ้อมิลูมิาใชุ้ใน
เชิุงปฏิิบัตั่ ิขึ้ณะน่ � ศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ิ
สำามิาร่ถเปร่่ยบัเท่ี่ยบัข้ึ้อมิลูผา่นที่างข้ึ้อมิลูขึ้า่วกร่องอื�น ๆ จากแนว
ร่่วมิ เพื�อรั่กษาร่ะบับัแผนท่ี่�สำถานการ่ณ์ร่่วมิหลายมิิต่แิละกร่ะบัวนการ่
กำาหนดเป้าหมิายจากองค์ปร่ะกอบัขึ้องศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงั
เฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิซิ้�งม่ิการ่ปรั่บัปรุ่งข้ึ้อมิลูที่ั �งหมิดในร่ะบับัแผนท่ี่�
สำถานการ่ณ์ร่่วมิท่ี่�สำง่ผา่นข้ึ้อมิลูโดยอตั่โนมิตั่ิ

โดยแบัที่ 12 ค้นหาเป้าหมิาย ให้การ่ยืนยนัด้วยภูาพ และยืนยนั
วา่ไมิม่่ิเรื่อพลเรื่อนอยูใ่นบัริ่เวณใกล้เค่ยง ร่ะบับัแผนท่ี่�สำถานการ่ณ์
ร่่วมิขึ้องศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่นิั �น ปรั่บัปรุ่ง
ข้ึ้อมิลูร่ะบับัแผนท่ี่�สำถานการ่ณ์ร่่วมิขึ้องศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะ
กิจ โดยเริ่�มิกร่ะบัวนการ่กำาหนดเป้าหมิายท่ี่�ม่ิข้ึ้อจำากดัด้านเวลาซิ้�งจะ
มิองหาต่วัยิงท่ี่�พร้่อมิใชุ้งาน อาวธุ์ท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุสำำาหรั่บัเป้าหมิายน่ �คือร่ะบับั
ปลอ่ยจร่วดแบับัหลายลำากล้องท่ี่�เป็นร่ะบับัเครื่�องยิงจร่วดเคลื�อนท่ี่�ขึ้อง
ศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิซิ้�งต่ั �งอยูอ่่กเกาะหน้�ง
 ศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่จิง้สำง่ข้ึ้อมิลูเป้าหมิาย
และให้คำาสำั�งยิง ร่วมิถง้การ่เปิดปร่ะเดิมิปลอ่ยอาวธุ์ต่อ่ต้่านเรื่อพิสำยั
ไกลขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ขึ้้ �นสำูท้่ี่องฟ้า ด้วยการ่เชืุ�อมิโยงการ่สำื�อสำาร่
ซิ้�งที่ำาโดยร่ะบับัอากาศยานไร้่คนขึ้บััท่ี่�อยูแ่ยกกนั เพื�อหล่กเล่�ยงการ่ยิง
ต่อบัโต้่ หนว่ยร่ะบับัเครื่�องยิงจร่วดเคลื�อนท่ี่�จะเคลื�อนท่ี่�ไปยงัต่ำาแหนง่
การ่ยิงสำำาร่อง ในขึ้ณะท่ี่�ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ขึ้องหนว่ยงานด้านขึ้า่วกร่อง ข้ึ้อมิลู
 ไซิเบัอร์่ การ่สำงคร่ามิอิเลก็ที่ร่อนิกส์ำ และอวกาศ ปฏิิบัตั่กิาร่ยิงแบับัไมิ่
เคลื�อนท่ี่�เพื�ออำาพร่างและปกป้องการ่เคลื�อนท่ี่�ขึ้องต่น

ก�รัจำัดิก�รัดิ้�น่เทัคโน่โลัยี
ความิเร็่วขึ้องการ่เปล่�ยนแปลงที่างเที่คโนโลย่ในปัจจบุันัได้ท้ี่าที่าย
กร่ะบัวนการ่วิจยั การ่พฒันา และการ่สำร่ร่หาขึ้องกองที่พัสำหรั่ฐฯ อ่ก
ที่ั �งศตั่รู่ท่ี่�ม่ิศกัยภูาพได้ใชุ้ปร่ะโยชุน์จากเที่คโนโลย่เพื�อสำร้่างข่ึ้ดความิ
สำามิาร่ถท่ี่�สำำาคญั ซิ้�งกองกำาลงัสำหรั่ฐฯ ต้่องก้าวข้ึ้ามิไปให้ได้ คำาต่อบั
ขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ต่อ่ปัญหาดงักลา่วคือ แนวที่างหลายแงม่ิมุิท่ี่�
เกิดขึ้้ �นโดยการ่สำร้่างความิต่ร่ะหนกัท่ี่�วา่ “การ่ปรั่บัรู่ปแบับัและข่ึ้ดความิ
สำามิาร่ถขึ้องเร่าให้ที่นัสำมิยัขึ้้ �นโดยไมิต้่่องเสำ่�ยงวา่จะต่กอยูใ่นต่ำาแหนง่ท่ี่�
ออ่นแอกวา่และความิสำามิาร่ถในการ่บัร่ร่ลภุูาร่กิจขึ้องเร่าในสำนามิร่บัใน
อนาคต่นั �น ไมิส่ำามิาร่ถชุะลอได้อ่กต่อ่ไป” ต่ามิร่ายงานขึ้องยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่
การ่ปรั่บัปรุ่งความิที่นัสำมิยัขึ้องกองที่พับัก ฉบับัั พ.ศ. 2561 การ่
เปล่�ยนแปลงสำำาคญัท่ี่�สำดุสำองปร่ะการ่ซิ้�งกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ได้จดัที่ำาขึ้้ �น
คือ การ่เปล่�ยนแปลงเชิุงองค์กร่และเชิุงแนวคดิ ในเชิุงองค์กร่ กองที่พับัก
สำหรั่ฐฯ ได้ร่วมิการ่ดำาเนินการ่วิจยั การ่พฒันา และการ่สำร่ร่หาการ่ปฏิิบัตั่ิ
งานในกองบัญัชุาการ่ด้านอนาคต่เข้ึ้าด้วยกนั ซิ้�งที่ำาหน้าท่ี่�เป็นผู้จดัการ่
ด้านเที่คโนโลย่ขึ้องกองที่พับัก ในเชิุงแนวคดิ กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ได้ปรั่บั
ใชุ้ปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ท่ิี่�ออกแบับัมิาเพื�อ “เจาะและสำลายร่ะบับั
ต่อ่ต้่านการ่เข้ึ้าถง้และปฏิิบัตั่กิาร่ก่ดขึ้วางพื �นท่ี่�ขึ้องศตั่รู่” ร่วมิถง้ “ขึ้ยาย
สำร่ร่พาวธุ์ผสำมิสำำาหรั่บับัริ่บัที่เชิุงกลยทุี่ธ์์ใหมิซ่ิ้�งร่วมิเป็นเที่คโนโลย่ สำิ�งท่ี่�
โดดเดน่ท่ี่�สำดุ ได้แก่ ไซิเบัอร์่ หุน่ยนต์่ และร่ะบับัอตั่โนมิตั่ ิร่วมิที่ั �งปัญญา
ปร่ะดษิฐ์ ไปจนถง้ศตั่รู่ท่ี่�สำามิาร่ถท้ี่าที่ายที่กุมิิต่”ิ จากร่ายงานในจลุสำาร่

โดยีแบท 12 ค�นหาเป�าหมิายี ให�การ
ยืีนยัีนด�วยีภูาพ และยืีนยัีนว�าไมิ�มีิเรือ
พลเรือนอยูี�ในบริเวณใกล�เคียีง
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การ่ฝ้ึกและกำาหนดหลกันิยมิขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐอเมิริ่กาเมืิ�อเดือน
ธ์นัวาคมิ พ.ศ. 2561

กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ได้มิอบัหมิายให้กองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ 
ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิกดำาเนินโคร่งการ่นำาร่่องสำำาหรั่บัการ่จดัต่ั �งรู่ปแบับั
ปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่เิป็นครั่ �งแร่ก ซิ้�งก็คือศนูย์บัญัชุาการ่กองกำาลงั
เฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิโชุคด่ท่ี่�กองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำา
ภูาคพื �นแปซิฟิิกได้รั่บัการ่จดัขึ้้ �นต่ั �งเพื�อแก้ไขึ้แนวคดิและความิสำามิาร่ถ
ในอนาคต่ผา่นกองพลด้านอนาคต่ โดยกองพลด้านอนาคต่ขึ้องกอง
กำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิกม่ิความิสำมัิพนัธ์์
พิเศษในการ่ที่ำางานกบััองค์กร่วิจยัและพฒันาแหง่ชุาต่ ิอตุ่สำาหกร่ร่มิ
 สำถาบันัวิจยั ศนูย์วิเคร่าะห์ขึ้องกองที่พับักและกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ
 พนัธ์มิิต่ร่ และกองกำาลงัร่่วมิท่ี่�ใชุ้ปร่ะโยชุน์ในการ่สำร้่างโอกาสำใน
การ่ที่ดลองในการ่ฝ้ึกขึ้องกองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �น
แปซิฟิิกและกองบัญัชุาการ่สำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นอินโดแปซิฟิิก เกมิ
การ่สำงคร่ามิ และการ่ศก้ษา กองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาค
พื �นแปซิฟิิกพยายามิท่ี่�จะหาวิธ่์ปรั่บัปรุ่งความิสำามิาร่ถขึ้องกองกำาลงั
เฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ใินการ่ดำาเนินการ่กำาหนดเป้าหมิายจากองค์
ปร่ะกอบัสำำาหรั่บัการ่ยิงท่ี่�แมิน่ยำาจากร่ะยะไกล ในขึ้ณะท่ี่�ดำาเนินการ่ใน
สำภูาพแวดล้อมิท่ี่�จำากดัด้านการ่สำื�อสำาร่และการ่เคลื�อนพลที่างบัก 

โดยกองพลด้านอนาคต่กำาลงัคดิค้นวิธ่์ที่ดสำอบัการ่ปร่ะสำานงาน
ขึ้องร่ะบับัอากาศยานไร้่คนขึ้บััแบับัไมิใ่ชุ้รั่นเวย์เพื�อปฏิิสำมัิพนัธ์์กบัั
เครื่�องร่่อนคลื�นมิหาสำมิทุี่ร่ ผสำมิผสำานข่ึ้ดความิสำามิาร่ถในการ่ต่ร่วจ
จบััที่างอากาศและที่างที่ะเลแบับัอตั่โนมิตั่ ิเปร่่ยบัเท่ี่ยบัและแสำดง
ความิต่า่งขึ้องข้ึ้อมิลูเพื�อร่ะบักุาร่ต่ดิต่อ่ที่างที่ะเลท่ี่�เป็นมิิต่ร่ ซิ้�งผลลพัธ์์
ขึ้องความิต่ร่ะหนกัรู้่ในมิิต่ิที่างที่ะเล จะที่ำาให้กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับั
หลายมิิต่ิม่ิความิสำามิาร่ถในการ่แบัง่ปันร่ะบับัแผนท่ี่�สำถานการ่ณ์ร่่วมิ
กบััปร่ะเที่ศเจ้าบ้ัานและกองกำาลงัร่่วมิ ในร่ะหวา่งการ่แขึ้ง่ขึ้นั ความิ
ต่ร่ะหนกัรู้่น่ �จะแปลเป็นความิสำามิาร่ถขึ้องกองกำาลงัเฉพาะกิจแบับั
หลายมิิต่ใินการ่ม่ิสำว่นร่่วมิในกิจกร่ร่มิการ่บังัคบััใชุ้กฎหมิายภูายใน
ปร่ะเที่ศ และในร่ะหวา่งการ่แขึ้ง่ขึ้นัและความิขึ้ดัแย้งท่ี่�มิากขึ้้ �น จะ

แปลเป็นความิสำามิาร่ถในการ่แยกแยะมิิต่ร่จากศตั่รู่สำำาหรั่บักองกำาลงั
เฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิกองกำาลงัร่่วมิ และกองกำาลงัพหภุูาค่ เมืิ�อ
แพลต่ฟอร์่มิอตั่โนมิตั่แิละไร้่คนขึ้บััม่ิความิสำามิาร่ถในการ่ปลอ่ยต่วั 
ควบัคมุิ และกู้ คืนจากร่ะยะไกลมิากขึ้้ �น กองพลด้านอนาคต่จะหาวิธ่์นำา
แพลต่ฟอร์่มิเหลา่นั �นมิาใชุ้กบััผู้ปฏิิบัตั่กิาร่หลายมิิต่ใินร่ะดบััต่ำ�าท่ี่�สำดุ จง้
เพิ�มิข่ึ้ดความิสำามิาร่ถ ปริ่มิาณ ความิซิำ �าซ้ิอน และความิร้่ายแร่ง 

บัางครั่ �ง วิธ่์การ่รั่บัมืิอท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุสำำาหรั่บัเที่คโนโลย่ใหมิก็่คือเที่คโนโลย่
เก่า กองพลด้านอวกาศและกองพลด้านอนาคต่ขึ้องกองกำาลงั
กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิก ยงัปร่ะสำานงานกบััหนว่ย
บัริ่การ่ยอ่ยและหนว่ยบัญัชุาการ่ร่บัอื�น ๆ ในการ่พฒันาเที่คโนโลย่
ในชุั �นบัร่ร่ยากาศ เชุน่ บัอลลนู เรื่อบันิ/เรื่อเหาะ และแพลต่ฟอร์่มิ
พลงังานแสำงอาทิี่ต่ย์ชุนิดป่กต่ร้่ง เที่คโนโลย่เหลา่น่ �ม่ิความิสำามิาร่ถ
ในการ่ร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลูขึ้า่วกร่อง การ่เฝ้ึาร่ะวงั และการ่ลาดต่ร่ะเวนท่ี่�ม่ิ
ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพอยา่งมิาก ด้วยเวลาท่ี่�ใชุ้ที่ำาการ่และความิสำามิาร่ถในการ่
บัร่ร่ที่กุสำิ�งขึ้อง ร่วมิถง้สำร้่างความิท้ี่าที่ายท่ี่�สำำาคญัต่อ่การ่กำาหนดเป้า
หมิายท่ี่�เป็นศตั่รู่ บัอลลนูสำามิาร่ถปลอ่ยต่วัได้จากสำิ�งปลกูสำร้่างเฉพาะ
ที่างบักหรื่อเรื่อท่ี่�อยูใ่กล้เค่ยงหรื่อโดยกองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลาย
มิิต่เิอง โดยม่ิความิสำามิาร่ถในการ่ต่ร่วจจบััด้วยภูาพและแมิเ่หลก็ไฟฟ้า
จากแหลง่ซิ้�งม่ิสำว่นชุว่ยในการ่เตื่อนลว่งหน้า ร่ะบับัแผนท่ี่�สำถานการ่ณ์
ร่่วมิหลายมิิต่ ิและกร่ะบัวนการ่กำาหนดเป้าหมิาย เรื่อเหาะและ
แพลต่ฟอร์่มิพลงังานแสำงอาทิี่ต่ย์ชุนิดป่กต่ร้่งสำามิาร่ถปลอ่ยต่วัและกู้
คืนจากสำถานท่ี่�หา่งไกลเพื�อที่ำาเชุน่เด่ยวกนัได้ นอกจากน่ � ยทุี่โธ์ปกร่ณ์
เหลา่น่ �ยงัสำามิาร่ถนำาไปใชุ้เพื�อเพิ�มิข่ึ้ดความิสำามิาร่ถในการ่สำื�อสำาร่ที่าง
ยทุี่ธ์วิธ่์และปฏิิบัตั่กิาร่ โดยเพิ�มิข่ึ้ดความิสำามิาร่ถขึ้องกองกำาลงัเฉพาะ
กิจแบับัหลายมิิต่ใินการ่ปร่ะสำานงานกบัักองกำาลงัร่่วมิและพนัธ์มิิต่ร่
 อื�น ๆ หรื่อเพื�อที่ดแที่นข่ึ้ดความิสำามิาร่ถท่ี่�สำญูเสำ่ยไปจากการ่ต่อ่ต้่าน
การ่เข้ึ้าถง้ขึ้องศตั่รู่และปฏิิบัตั่กิาร่ก่ดขึ้วางพื �นท่ี่� กองที่พับักสำหรั่ฐฯ
 และกองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิกกำาลงัดำาเนิน
การ่เที่คโนโลย่ในชุั �นบัร่ร่ยากาศเพื�อให้กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลาย
มิิต่เิดนิหน้าต่อ่ไป

ทัหารนายหน่�งปล่ีอยระบับัอาก่าศยานไร้คนขบัั อาร์ควิ-11 ระหว่าง 

ก่ารบัินทัดูสอบัทัี�เขตก่ารฝ่่ก่ของฟอร์ตแคมป์เบัลีล์ีในรัฐเคนทักั่ก่ี

สำ.อ. อาร่อน ดอเที่อร่่/กองที่พับักสำหรั่ฐฯ
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ก�รัผส�น่ข้้อมู่ลั
ปร่ะโยชุน์ท่ี่�กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ไิด้รั่บัจากการ่สำามิาร่ถ
ควบัคมุิแพลต่ฟอร์่มิเซิน็เซิอร์่ในหลายมิิต่ ิและรั่บัข้ึ้อมิลูจากการ่
ให้บัริ่การ่หรื่อเซิน็เซิอร์่ร่ะดบััปร่ะเที่ศ คือข่ึ้ดความิสำามิาร่ถในการ่
กำาหนดเป้าหมิายแบับัเหนือเส้ำนขึ้อบัฟ้าจากองค์ปร่ะกอบัอยา่ง
แท้ี่จริ่ง แต่ค่วามิสำามิาร่ถน่ �มิาพร้่อมิกบััคา่ใชุ้จา่ยในการ่ปร่ะมิวลผล
ข้ึ้อมิลูขึ้นาดใหญ่ หากข้ึ้อมิลูนั �นนำามิาใชุ้ในการ่ต่ดัสำนิใจอยา่งที่นั
ที่ว่งท่ี่ การ่ผสำานข้ึ้อมิลูเกือบัที่ั �งหมิดสำำาหรั่บัการ่ยิงจูโ่จมิเชิุงปฏิิบัตั่ิ
การ่ ไมิว่า่ม่ิการ่เคลื�อนท่ี่�หรื่อไมิม่่ิการ่เคลื�อนท่ี่� เกิดขึ้้ �นในร่ะดบััท่ี่�สำงู
กวา่กองพลน้อย จำาเป็นต้่องม่ิการ่สำง่ข้ึ้อมิลูออกเพื�อการ่วิเคร่าะห์
และการ่สำง่ข้ึ้อมิลูกลบััไปยงัพลยิง เชุน่เด่ยวกบััเที่คโนโลย่โลจิสำต่กิส์ำ
ท่ี่�ได้รั่บัการ่บัรู่ณาการ่เข้ึ้ากบัักองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิเพื�อ
ลดความิต้่องการ่ในการ่ขึ้นสำง่เชืุ �อเพลงิและนำ �า ม่ิการ่ผสำานปัญญา
ปร่ะดษิฐ์/การ่เร่่ยนรู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่เพื�อลดความิต้่องการ่ในการ่ขึ้นสำง่
ข้ึ้อมิลู และปรั่บัปรุ่งความิสำามิาร่ถในการ่ต่ดัสำนิใจจากองค์ปร่ะกอบั 

ท่ี่มิข้ึ้อมิลูยทุี่ธ์วธ่ิ์เป็นโคร่งการ่ริ่เริ่�มิโดยกองกำาลงัด้านอนาคต่
แหง่กองที่พับักและห้องปฏิิบัตั่กิาร่แอปพลเิคชุนักองที่พับัก โดยร่่วมิ
มืิอกบัักองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นแปซิฟิิกเพื�อแก้ไขึ้
ปัญหาด้านความิต้่องการ่ในการ่ปร่ะมิวลผลท่ี่�ต้่นที่างแบับัก้าวหน้า
ในการ่จดัรู่ปแบับัหลายมิิต่ ิเชุน่ กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ิ
 ม่ิการ่สำง่กำาลงัท่ี่มินกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ข้ึ้อมิลูกลุม่ิเลก็ ๆ ไปยงัจดุป้อน
ข้ึ้อมิลูเพื�อสำร้่างโคร่งสำร้่างและวิเคร่าะห์ข้ึ้อมิลูโดยการ่สำร้่างโซิลชูุั�น

ซิอฟต์่แวร์่ปัญญาปร่ะดษิฐ์/การ่เร่่ยนรู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่ท่ี่�กำาหนดเอง
 ณ จดุนั �น ความิสำามิาร่ถในการ่ปร่ะมิวลผลท่ี่�ต้่นที่างแบับัก้าวหน้า
น่ �ชุว่ยให้กองกำาลงัเฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่สิำามิาร่ถเพิ�มิอตั่ร่าการ่
ยิงจูโ่จมิท่ี่�ที่นัที่ว่งท่ี่ได้เป็นอยา่งด่ ที่ั �งขึ้ณะเคลื�อนท่ี่�และไมิเ่คลื�อนท่ี่�
 นอกจากน่ � เนื�องจากเจ้าหน้าท่ี่�สำำาหรั่บัการ่ดำาเนินการ่ยิงจูโ่จมิเหลา่
นั �นจะต้่องอยูใ่นสำถานท่ี่�ท่ี่�ม่ิการ่วเิคร่าะห์อยา่งเพ่ยงพอ ความิสำามิาร่ถ
ใหมิด้่านปัญญาปร่ะดษิฐ์/การ่เร่่ยนรู้่ขึ้องเครื่�องจกัร่น่ �จะชุว่ยอำานวย
ความิสำะดวกในการ่ที่ำางานขึ้องเจ้าหน้าท่ี่�ที่กุคนไปจนถง้กองกำาลงั
เฉพาะกิจแบับัหลายมิิต่ ิที่ำาให้พวกเขึ้าสำามิาร่ถดำาเนินการ่ได้อยา่งม่ิ
ปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพมิากขึ้้ �นต่ามิคำาสำั�งภูาร่กิจเมืิ�อการ่สำื�อสำาร่ถกูปิดกั �น

เที่คโนโลย่ท่ี่�จำาเป็นสำำาหรั่บัรู่ปแบับัปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่เิพื�อ
ต่อ่สำู้และเอาชุนะในมิหาสำมิทุี่ร่แปซิฟิิกม่ิมิากมิายและหลากหลาย
รู่ปแบับั คร่อบัคลมุิขึ้อบัเขึ้ต่ขึ้องการ่ใชุ้งานเพื�อการ่ต่อ่สำู้ในสำงคร่ามิ
 การ่ศก้ษา การ่ฝ้ึกซ้ิอมิ การ่ที่ดลอง และเกมิสำงคร่ามิได้เผยวา่การ่
ปร่ะยกุต์่ใชุ้เที่คโนโลย่หลายอยา่งม่ิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพอยา่งมิาก กองพล
ด้านอนาคต่ยงัคงออกแบับัและสำนบััสำนนุความิพยายามิเหลา่น่ �
อยา่งต่อ่เนื�อง เนื�องจากยงัคงดำาเนินภูาร่กิจเพื�อปร่ะเมิินความิ
ต้่องการ่ขึ้องกองที่พับักภูาคพื �นแปซิฟิิก และปรั่บัปรุ่งแนวคดิและ
การ่ปร่ะยกุต์่ใชุ้ปฏิิบัตั่กิาร่แบับัหลายมิิต่ใินสำมิร่ภูมิูิแปซิฟิิกในฐานะ
ผู้จดัการ่เที่คโนโลย่ขึ้องกองกำาลงักองที่พับักสำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �น
แปซิฟิิก o

นาย เจสำนั คทัี่ชุอว์/กองที่พับักสำหรั่ฐฯ

ก่องทัพับัก่สหรัฐฯ ทัดูสอบัยงิขปีนาวุธแพทัริออตทัี�เรดูสโตนอาร์เซ็นอลี ในรัฐ

แอลีะแบัมา เคร่�องสก่ดัูก่ั�นก่ารป้องก่นัแบับัเคลี่�อนทัี�ภูาคพ่�นดูนิรวมอยู่ในวสัิยทัศัน์ก่าร

ป้องก่นัทัางอาก่าศแลีะขปีนาวุธของก่องทัพับัก่ พ.ศ. 2571 ซ่็�งผสมผสานเทัคโนโลียี

ทัี�ทันัสมยัแลีะทัี�ผ่านสงครามมาแล้ีว เพ่�อป้องปราม ป้องก่นั แลีะปราบัปรามก่ารโจมตี

ทัางอาก่าศแลีะขปีนาวุธ

ระบับัอาก่าศยานไร้คนขบััแบัทั

นอร์่ที่ร่อป กรั่มิแมิน



ภาพประกอบโดย ฟอรัมั
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ประเทศต่่าง ๆ ต้่องพิิจารณาความโปร่งใสของกระบวนการจัดซ้ื้�อ เม้�อซ้ื้�ออุปกรณ์และเทคโนโลยีี
ทางการทหารจากต่่างประเทศ

เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

การซ้ื้�อ
ำาหรั่บัหลาย ๆ กองที่พัในอินโดแปซิฟิิก การ่
ปรั่บัปรุ่งกำาลงัให้ที่นัสำมิยันั �นเก่�ยวข้ึ้องกบัั
การ่ซืิ �ออปุกร่ณ์ที่างที่หาร่จากต่า่งชุาต่ใิน
ร่ะดบััหน้�ง และสำหรั่ฐอเมิริ่กาก็ได้เหน็การ่

ขึ้อซืิ �อฮาร์่ดแวร์่และเที่คโนโลย่จากสำหรั่ฐฯ พุง่สำงูขึ้้ �น
เมืิ�อพดูถง้จำานวนการ่ซืิ �อขึ้ายอาวธุ์ที่ั �งหมิดที่ั�วโลก

 สำหรั่ฐอเมิริ่กา รั่สำเซ่ิย ฝึรั่�งเศสำ เยอร่มิน่ และจ่น อยูใ่น 5 
อนัดบััแร่กต่ามิลำาดบัั ร่ะหวา่ง พ.ศ. 2557 ถง้ พ.ศ. 2561 
ต่ามิร่ายงานขึ้องสำถาบันัวิจยัสำนัต่ภิูาพนานาชุาต่ิสำต่อกโฮล์มิ
 เมืิ�อร่วมิกนัแล้วคดิได้เป็นร้่อยละ 75 ขึ้องปริ่มิาณการ่สำง่
ออกอาวธุ์ที่ั �งหมิดในชุว่งเวลาดงักลา่ว ในจำานวนนั �น มิากกวา่
หน้�งในสำามิหรื่อปร่ะมิาณร้่อยละ 36 ขึ้องการ่สำง่ออกมิาจาก
สำหรั่ฐอเมิริ่กา 

“สำหรั่ฐอเมิริ่กามิุง่มิั�นท่ี่�จะเพิ�มิความิแขึ้็งแกร่่งแก่พนัธ์มิิต่ร่
และคูค้่าที่ั�วโลกเพื�อต่อบัสำนองความิต้่องการ่ด้านการ่ป้องกนั
ต่นเองอยา่งถกูต้่องต่ามิกฎหมิายขึ้องต่น และเพื�อปรั่บัปรุ่ง
ข่ึ้ดความิสำามิาร่ถในการ่ปฏิิบัตั่กิาร่ร่่วมิกบัักองที่พัสำหรั่ฐฯ
 เพื�อรั่บัมืิอกบััความิท้ี่าที่ายด้านความิมิั�นคงร่่วมิกนั” ต่ามิ
แถลงการ่ณ์เมืิ�อเดือนพฤษภูาคมิ พ.ศ. 2562 ขึ้องสำำานกังาน
ด้านการ่เมืิองและที่หาร่ กร่ะที่ร่วงการ่ต่า่งปร่ะเที่ศสำหรั่ฐฯ ซิ้�ง
กำากบััดแูลการ่ซืิ �อขึ้ายอาวธุ์ร่ะหวา่งรั่ฐบัาลสำว่นใหญ่ และการ่
อนญุาต่การ่สำง่ออกที่างการ่ค้าขึ้องอปุกร่ณ์และเที่คโนโลย่
ด้านกลาโหมิท่ี่�มิาจากสำหรั่ฐฯ

การ่ขึ้ายอาวธุ์และการ่ค้าด้านกลาโหมิเป็นเครื่�องมืิอ
สำำาคญัในนโยบัายต่า่งปร่ะเที่ศ และม่ิผลกร่ะที่บัท่ี่�อาจเกิด
ขึ้้ �นในร่ะยะยาวต่อ่ความิมิั�นคงในภูมิูิภูาค จง้เป็นเหต่ผุลท่ี่�
กร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ พิจาร่ณาสำภูาพที่างการ่เมืิอง การ่
ที่หาร่ เศร่ษฐกิจ การ่ควบัคมุิอาวธุ์ และสำทิี่ธิ์มินษุยชุน เมืิ�อ
ต่ดัสำนิใจจดัหาอปุกร่ณ์และเที่คโนโลย่ที่างการ่ที่หาร่ให้แก่
ปร่ะเที่ศใด ๆ กร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ กลา่ว 

สำหรั่ฐอเมิริ่กาได้ลงนามิในสำญัญาอาวธุ์มิลูคา่ 5.56 
หมืิ�นล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 1.8 ล้านล้านบัาที่) กบัั
พนัธ์มิิต่ร่ในป่งบัปร่ะมิาณ พ.ศ. 2561 โดยม่ิมิลูคา่เพิ�มิขึ้้ �น
ร้่อยละ 33 จากชุว่ง พ.ศ. 2560 ขึ้ณะท่ี่�นายโดนลัด์ ที่รั่มิป์
 ปร่ะธ์านาธิ์บัด่สำหรั่ฐฯ ให้ไฟเข่ึ้ยวเพื�อที่ำาการ่ค้าขึ้ายในต่า่ง
ปร่ะเที่ศมิากขึ้้ �นและร่วดเร็่วขึ้้ �น โดยภูายในสำามิไต่ร่มิาสำแร่ก
ขึ้องป่งบัปร่ะมิาณ พ.ศ. 2562 สำญัญาขึ้ายอาวธุ์แก่ต่า่ง
ปร่ะเที่ศขึ้องสำหรั่ฐฯ ม่ิมิลูคา่ถง้ 4.41 หมืิ�นล้านดอลลาร์่
สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 1.4 ล้านล้านบัาที่)

ร่ายงานจากสำถาบันัวิจยัสำนัต่ภิูาพนานาชุาต่ิสำต่อกโฮล์มิ
ร่ะบัวุา่ ชุอ่งวา่งร่ะหวา่งผู้จดัหาอาวธุ์สำองอนัดบััแร่กขึ้องโลก
ยงัคงม่ิมิากขึ้้ �น โดยการ่สำง่ออกอาวธุ์ขึ้องสำหรั่ฐฯ สำงูกวา่รั่สำเซ่ิย
ถง้ร้่อยละ 75 ในร่ะหวา่ง พ.ศ. 2557 ถง้ พ.ศ. 2561 ขึ้ณะ
ท่ี่�การ่สำง่ออกอาวธุ์ดงักลา่วสำงูขึ้้ �นเพ่ยงร้่อยละ 12 ในชุว่งสำ่�
ป่ก่อนหน้าน่ � ต่ามิข้ึ้อมิลูขึ้องสำถาบันัวิจยัสำนัต่ภิูาพนานาชุาต่ิ
สำต่อกโฮล์มิ

“สำหรั่ฐฯ ยงัคงยืนหยดัในฐานะผู้จดัหาอาวธุ์ชุั �นนำาขึ้องโลก
ต่อ่ไป” ดร่. โอด เฟลอร่องต์่ ผู้อำานวยการ่โคร่งการ่การ่ใชุ้จา่ย
ด้านอาวธุ์และที่างที่หาร่ขึ้องสำถาบันัวิจยัสำนัต่ภิูาพนานาชุาต่ิ
สำต่อกโฮล์มิกลา่ว โดยร่ะบัวุา่การ่สำง่มิอบัอาวธุ์ขึ้องสำหรั่ฐฯ มิกั
ปร่ะกอบัด้วยอาวธุ์ขึ้ั �นสำงู เชุน่ อากาศยานร่บั เรื่อร่บัพิสำยัสำั �น 
ข่ึ้ปนาวธุ์ทิี่ �งต่วั และร่ะเบัดินำาวิถ่

ขึ้ณะท่ี่�จ่นต่กจาก 5 อนัดบััแร่ก เนื�องจากอตั่ร่าการ่สำง่ออก
อาวธุ์ท่ี่�ลดลงอยา่งมิากในชุว่งหลายป่ท่ี่�ผา่นมิา ต่ามิข้ึ้อมิลู
ขึ้องสำถาบันัวิจยัสำนัต่ภิูาพนานาชุาต่ิสำต่อกโฮล์มิ ร่ะหวา่ง 
พ.ศ. 2547 ถง้ พ.ศ. 2551 การ่สำง่ออกอาวธุ์ขึ้องจ่นเพิ�มิขึ้้ �น
ถง้ร้่อยละ 195 แต่ชุ่ว่ง พ.ศ. 2557 ถง้ พ.ศ. 2561 การ่สำง่
ออกขึ้องจ่นเพิ�มิขึ้้ �นเพ่ยงร้่อยละ 2.7

พล.ต่. เจฟฟร่่ย์ ดบััเบัลิย.ู ดรุ่ชุาล ผู้บังัคบัับัญัชุากอง
บัญัชุาการ่ความิชุว่ยเหลือด้านความิมิั�นคงขึ้องกองที่พั

ส

อำานาจ
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บักสำหรั่ฐฯ กลา่วในร่ะหวา่งการ่ปร่ะชุมุิสำมัิมินาและ
นิที่ร่ร่ศการ่กองกำาลงัที่างบักแปซิฟิิกท่ี่�เมืิองโฮโนลลู ูรั่ฐ
ฮาวาย เมืิ�อเดือนพฤษภูาคมิ พ.ศ. 2562 วา่ โคร่งการ่
ขึ้ายยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างที่หาร่แก่ต่า่งชุาต่เิป็นร่ะบับัท่ี่�ซิบััซ้ิอน
 กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ที่ำางานร่่วมิกบััคูค้่าท่ี่ละขึ้ั �น เพื�อสำร้่าง
การ่ปร่ะมิลูร่าคาท่ี่�เหมิาะสำมิสำำาหรั่บัปร่ะเภูที่การ่บัริ่การ่
ท่ี่�เหมิาะสำมิ และปร่ะมิาณร้่อยละ 95 ขึ้องโคร่งการ่ขึ้าย
ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างที่หาร่แก่ต่า่งชุาต่ิขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ
 ดำาเนินการ่โดยกองบัญัชุาการ่ความิชุว่ยเหลือด้านความิ
มิั�นคงขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ

ซิ้�งที่ั �งหมิดม่ิสำว่นสำำาคญัในการ่รั่กษาความิโปร่่งใสำขึ้อง
กร่ะบัวนการ่ ซิ้�งที่ำาให้สำหรั่ฐอเมิริ่กาเป็นคูค้่าท่ี่�ที่กุคนต่า่ง
ต้่องการ่

“เมืิ�อคณุซืิ �อสำนิค้าจากสำหรั่ฐอเมิริ่กา คณุจะไมิไ่ด้รั่บั
เฮลคิอปเต่อร์่ท่ี่�จะนำาไปจอดในโร่งเก็บัเครื่�องบันิจนกร่ะที่ั�ง
ใชุ้งานไมิไ่ด้ แต่ค่ณุกำาลงัจะได้รั่บัแพค็เกจท่ี่�คร่บัครั่น” 
พล.ต่.ดรุ่ชุาลกลา่วในร่ะหวา่งการ่ปร่ะชุมุิสำมัิมินาและ
นิที่ร่ร่ศการ่กองกำาลงัที่างบักแปซิฟิิก “ซิ้�งร่วมิถง้อะไหล่
 ร่วมิถง้เอกสำาร่ข้ึ้อมิลู ร่วมิถง้การ่ฝ้ึกอบัร่มิด้านการ่บัำารุ่ง
รั่กษา ร่วมิถง้การ่ฝ้ึกอบัร่มิเก่�ยวกบััวิธ่์ใชุ้งานยทุี่โธ์ปกร่ณ์
คร่บัชุดุท่ี่�คณุซืิ �อ ที่กุสำิ�งเหลา่น่ �จะร่วมิอยูใ่นแพค็เกจท่ี่�คร่บั
ครั่นสำำาหรั่บัปร่ะเที่ศท่ี่�ต้่องการ่ซืิ �อได้พิจาร่ณา”

โดยกองบัญัชุาการ่ความิชุว่ยเหลือด้านความิมิั�นคง
ขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ จะชุว่ยให้ความิกร่ะจา่งถง้

กร่ะบัวนการ่ในโคร่งการ่ขึ้ายยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างที่หาร่แก่ต่า่ง
ชุาต่ด้ิวยหนงัสำือร่ายการ่ต่ร่วจสำอบัคำาร้่อง เพื�อชุว่ยให้ผู้
ท่ี่�อาจเป็นผู้ ซืิ �อที่ร่าบัร่ายละเอ่ยดขึ้องอปุกร่ณ์ท่ี่�พวกเขึ้า
ต้่องการ่และวตั่ถปุร่ะสำงค์ขึ้องอปุกร่ณ์ดงักลา่ว ซิ้�งคำาร้่อง
ต้่อง

• ร่ะบัแุหลง่เงินที่นุ 
• ร่ะบัวุา่หนว่ยที่หาร่ในปร่ะเที่ศหนว่ยใด (กองที่พับัก 

กองที่พัเรื่อ หรื่อกองที่พัอากาศ) ท่ี่�สำง่คำาร้่อง
• ร่ะบัปุร่ะเภูที่ขึ้องอปุกร่ณ์หรื่อบัริ่การ่ท่ี่�ร้่องขึ้อ

ที่ั �งน่ � ต้่องสำง่ร่ายละเอ่ยดเพิ�มิเต่ิมิเก่�ยวกบััวตั่ถปุร่ะสำงค์
ในการ่ใชุ้อปุกร่ณ์หรื่อร่ะยะเวลาและสำถานท่ี่�ท่ี่�ต้่องการ่นำา
ไปใชุ้ด้วย

โดยพล.ต่.ดรุ่ชุาลยอมิรั่บัวา่ ข้ึ้อเสำนอแนะอนัดบัั
 1 ขึ้องกองบัญัชุาการ่ความิชุว่ยเหลือด้านความิมิั�นคง
ขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ คือกร่ะบัวนการ่ในโคร่งการ่ขึ้าย
ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างที่หาร่แก่ต่า่งชุาต่ิม่ิความิลา่ชุ้ามิากเกินไป

“ร่ะยะเวลาขึ้องการ่ที่ำาสำญัญาใชุ้เวลานานเป็นพิเศษ”
พล.ต่.ดรุ่ชุาลกลา่ว “หน้�งในข้ึ้อด่ขึ้องการ่ใชุ้โคร่งการ่ขึ้าย
ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างที่หาร่แก่ต่า่งชุาต่ิขึ้องสำหรั่ฐฯ คือความิ
โปร่่งใสำขึ้องกร่ะบัวนการ่ที่ำาสำญัญาขึ้องเร่า” ซิ้�งปร่ะเที่ศคู่
ค้ามิกัจะถามิถง้วิธ่์การ่ท่ี่�จะเร่่งกร่ะบัวนการ่ซืิ �อ พล.ต่.ดรุ่
ชุาลกลา่วพร้่อมิเสำริ่มิวา่ “กร่ะบัวนการ่อาจต้่องใชุ้เวลานาน
ขึ้้ �นเลก็น้อย แต่ส่ำดุท้ี่ายจะจบัลงด้วยผลลพัธ์์ท่ี่�เหมิาะสำมิ ซิ้�ง

ศนูย์บัญัชุาการ่ชุว่ยเหลือด้านความิมิั�นคงขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ

พลี.อ. อภูรัิชูต์ คง

สมพงษ์ ผู้บััญชูาก่าร

ทัหารบัก่ (ซ้็าย) แลีะ

 พลี.อ. ฟิลีปิ เอส. เดูวดิู

สัน ผู้บััญชูาก่ารก่อง

บััญชูาก่ารสหรัฐฯ

 ประจำาภูาคพ่�นอนิ

โดูแปซิ็ฟิก่ ต้อนรับั

อาก่าศยานโก่ลีบั

มาสเตอร์ ซี็-17 ทัี�

ก่ำาลีงัส่งมอบัยานเก่ราะ  

สไตรเก่อร์ ในเดูอ่น

สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ์ ท่ัาอาก่าศยาน

ทัหารดูอนเมอ่ง 

ก่รุงเทัพมหานคร
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เป็นผลลพัธ์์ท่ี่�เป็นเอกฉนัท์ี่และไมิน่ำาไปสำูก่าร่ที่จุริ่ต่”
ความิต่ง้เคร่่ยดท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �นในภูมิูิภูาคอินโดแปซิฟิิก ร่วมิ

ถง้ในที่ะเลจ่นใต้่และการ่เพิ�มิการ่ผลกัดนัอิที่ธิ์พลขึ้องจ่นใน
แปซิฟิิกร่วมิถง้ท่ี่�อื�น ๆ ม่ิแนวโน้มิท่ี่�จะผลกัดนัโคร่งการ่ขึ้าย
ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างที่หาร่แก่ต่า่งชุาต่ิขึ้องสำหรั่ฐอเมิริ่กาต่อ่คูค้่า
ในภูมิูิภูาคอินโดแปซิฟิิกเพิ�มิสำงูขึ้้ �นอยา่งต่อ่เนื�อง

“การ่ซืิ �ออากาศยานและการ่ป้องกนัที่างอากาศท่ี่�มิา
จากภูมิูิภูาคเอเชุ่ยต่ะวนัออกและแปซิฟิิก ได้รั่บัการ่ผลกัดนั
จากความิต่ง้เคร่่ยดท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �นในที่ะเลจ่นใต้่ ร่วมิที่ั �งความิ
ต้่องการ่ท่ี่�จะเพิ�มิที่นุในอปุกร่ณ์ที่างที่หาร่ท่ี่�ม่ิอาย”ุ ต่ามิ
ร่ายงานขึ้องนิต่ยสำาร่มิลิทารีัเอ็มเบ็ดซิิส์เท็ม “ในเอเชุ่ย
ต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่และเอเชุ่ยใต้่นั �นม่ิความิต้่องการ่ที่ั�วไป
เก่�ยวกบัักองกำาลงัที่างอากาศและภูาคพื �นดนิท่ี่�ก้าวหน้า
มิากขึ้้ �น ซิ้�งร่วมิถง้ความิต้่องการ่อนัไมิม่่ิท่ี่�สำิ �นสำดุสำำาหรั่บั
อปุกร่ณ์ท่ี่�ผลติ่ในสำหรั่ฐอเมิริ่กา”

บัริ่ษัที่วิจยัต่ลาดฟร่อสำต์่แอนด์ซิลัลแิวนคาดการ่ณ์วา่
 ต่ลาดโคร่งการ่ขึ้ายยทุี่โธ์ปกร่ณ์ที่างที่หาร่แก่ต่า่งชุาต่ขิึ้อง
กร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ จะเต่บิัโต่ในอตั่ร่าปร่ะมิาณร้่อย
ละ 3.4 ต่อ่ป่ในร่ะหวา่ง พ.ศ. 2558 ถง้ พ.ศ. 2564 

โดยสำนิค้าท่ี่�ม่ิการ่ร้่องขึ้อและสำง่มิอบัมิากท่ี่�สำดุ ได้แก่ อาวธุ์
ภูาคพื �นดนิเพื�อการ่ป้องกนัภูยัที่างอากาศ อากาศยานขึ้บัั
ไล ่บัริ่การ่ฝ้ึกอบัร่มิ และยานพาหนะที่างยทุี่ธ์วิธ่์ 

เพื�อร่องรั่บัความิต้่องการ่ดงักลา่ว กองบัญัชุาการ่ความิ
ชุว่ยเหลือด้านความิมิั�นคงขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ได้แต่ง่ต่ั �ง
ผู้จดัการ่โคร่งการ่ปร่ะจำาปร่ะเที่ศให้ดแูลปร่ะเที่ศพนัธ์มิิต่ร่
แต่ล่ะปร่ะเที่ศ เมืิ�อร่ายการ่ต่ร่วจสำอบัเสำร็่จสำมิบัรู่ณ์ จะ
สำามิาร่ถต่อบัสำนองความิต้่องการ่เชิุงปฏิิบัตั่กิาร่เฉพาะเพื�อ
ที่ำาการ่ซืิ �อขึ้ายเที่คโนโลย่ได้ ต่วัแที่นขึ้องกองบัญัชุาการ่
ความิชุว่ยเหลือด้านความิมิั�นคงขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ 
ที่ำางานเก่�ยวกบััภูาษา ขึ้ั �นต่อน และความิต้่องการ่ในการ่ฝ้ึก
อบัร่มิ ซิ้�งนายดรุ่ชุาลเร่่ยกวา่พื �นฐานขึ้องการ่ปฏิิบัตั่กิาร่ 

พล.ต่. ดรุ่ชุาลที่ร่าบัวา่ สำภูาพที่างภูมิูิรั่ฐศาสำต่ร์่จะ
กร่ะตุ่้นให้ม่ิการ่ร้่องขึ้อมิากขึ้้ �น และท่ี่มิงานขึ้องเขึ้าก็พร้่อมิ
ท่ี่�จะชุว่ยปร่ะเที่ศคูค้่าในการ่สำร้่างข่ึ้ดความิสำามิาร่ถใหมิ่
 ๆ ต่อ่ไป “ความิต้่องการ่ผลติ่ภูณัฑ์ิด้านการ่ป้องกนัขึ้อง
สำหรั่ฐฯ จะไมิล่ดลง” พล.ต่.ดรุ่ชุาลกลา่วในการ่ปร่ะชุมุิ
สำมัิมินาและนิที่ร่ร่ศการ่กองกำาลงัที่างบักแปซิฟิิก “ที่กุอยา่ง
ม่ิแต่จ่ะเพิ�มิขึ้้ �นไป” o

"เม้�อคุณซ้ื้�อสินค้าจากสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่ได้รับเฮลิคอปเต่อร์ที�จะนำาไปจอดในโรงเก็บเคร้�องบิน

จนกระทั�งใช้้งานไม่ได้ แต่่คุณกำาลังจะได้รับแพ็ิคเกจที�ครบครัน"
–พิล.ต่. เจฟฟรีย์ี ดับเบิลยูี. ดรุช้าล

พลี.อ. อภูรัิชูต์ คงสม

พงษ์ ผู้บััญชูาก่ารทัหาร

บัก่ตรวจสอบัยานเก่ราะ 

สไตรเก่อร์คนัหน่�งหลีงั

จาก่ทัี�ยานเก่ราะดูงัก่ล่ีาว

เดูนิทัางมาถง่

ศนูย์บัญัชุาการ่ชุว่ยเหลือด้านความิมิั�นคงขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ



ภาพประกอบโดย ฟอรัมั

ภูาคการทหารและความิมัิ�นคงได�ผสานรวมิระบบป�องกัน ทำาให�แพลตฟิอร์มิสื�อ 

สังคมิออนไลน์กลายีเปน็ส�วนหน้�งขึ้องการดำาเนินงานประจัำาวัน

เคร่อข่ายความรู้
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กือบัคร้่�งหน้�งขึ้องปร่ะชุากร่โลกใชุ้สำื�อสำงัคมิออนไลน์
เป็นปร่ะจำาที่กุวนั ต่ามิร่ายงานดจิิที่ลั พ.ศ. 2562 ขึ้อง
 WeAreSocial.com ซิ้�งเป็นหนว่ยงานสำื�อสำงัคมิออนไลน์ร่ะดบัั
โลกท่ี่�ต่ดิต่ามิการ่ใชุ้งานที่ั�วโลก ขึ้ณะท่ี่�การ่เชืุ�อมิต่อ่สำว่นบัคุคล

ยงัคงเป็นเหต่ผุลอนัดบััต้่น ๆ ในการ่ใชุ้สำื�อสำงัคมิออนไลน์ แต่ด้่าน
อื�น ๆ อยา่งการ่พาณิชุย์อิเลก็ที่ร่อนิกส์ำและการ่วิจยัเต่บิัโต่ขึ้้ �นอยา่ง
มิากในชุว่งห้าป่ท่ี่�ผา่นมิา ดงัแสำดงให้เหน็จากการ่ศก้ษาใน พ.ศ. 
2561 โดยบัริ่ษัที่วิจยัต่ลาดโกลบัอลเวบ็ัอินเดก็ซ์ิ

“ม่ิการ่เปล่�ยนแปลงอยา่งต่อ่เนื�องและคอ่ยเป็นคอ่ยไปเกิดขึ้้ �น
 ซิ้�งการ่แบัง่ปันสำว่นบัคุคลจะกลายเป็นเหมืิอนเครื่�องเค่ยงมิากกวา่
อาหาร่จานหลกั” นางสำาวโอลเิว่ย วาเลนไที่น์ นกัวิเคร่าะห์เชิุงลก้
ขึ้องโกลบัอลเวบ็ัอินเดก็ซ์ิ กลา่ว “ซิ้�งปัจจบุันัน่ �ถือเป็นกิจกร่ร่มิท่ี่�ขึ้บัั
เคลื�อนโดยเป้าหมิาย ซิ้�งโดยที่ั�วไปแล้วจะอยูน่อกเวท่ี่ที่างสำงัคมิท่ี่�
ดง้ดดูให้ผู้บัริ่โภูคเข้ึ้ามิา”

เมืิ�อสำงคร่ามิอิสำร่าเอลและฮามิาสำพุง่พร่วดเข้ึ้าสำูท่ี่วิต่เต่อร์่ใน 
พ.ศ. 2555 ภูาคการ่ที่หาร่และความิมิั�นคงก็เริ่�มิหนัมิาใชุ้สำื�อสำงัคมิ
ออนไลน์เป็นเครื่�องมืิอในการ่ดำาเนินงาน ซิ้�งแพลต่ฟอร์่มิออนไลน์
ได้กลายเป็นสำนามิร่บัอ่กแหง่หน้�งดงัท่ี่�ได้อธิ์บัายไว้ในหนงัสำือไลก์
วิอร์ั: การัใชั่ส้้์�อส์งัคมออนไลน์เป็นอาวิธุุ โดย พ่.ดบััเบัลิย.ู ซิงิเกอร์่
 และ อ่เมิอร์่สำนั ท่ี่. บัรู่คกิง

“อินเที่อร์่เน็ต่กำาลงัเปล่�ยนแปลงสำงคร่ามิและการ่เมืิองโดยม่ิ
สำื�อสำงัคมิออนไลน์เป็นอาวธุ์ เชุน่เด่ยวกบััท่ี่�สำงคร่ามิและการ่เมืิอง
กำาลงัเปล่�ยนแปลงอินเที่อร์่เน็ต่” เวบ็ัไซิต์่ขึ้องไลก์วิอร์ัร่ะบั ุ“ผู้
ก่อการ่ร้่ายสำต่ร่่มิสำดการ่โจมิต่่ ‘สำงคร่ามิที่วิต่เต่อร์่’ สำร้่างผู้บัาดเจ็บั
ในโลกแหง่ความิเป็นจริ่ง และข้ึ้อมิลูท่ี่�ถกูบัดิเบืัอนซิ้�งแพร่่สำะพดั
ไปที่ั�วโลกอินเที่อร์่เน็ต่ สำิ�งเหลา่น่ �ไมิเ่พ่ยงแต่ท่ี่ำาให้ผลขึ้องการ่ต่อ่สำู้  
เปล่�ยนแปลงไปเที่า่นั �น หากเป็นชุะต่ากร่ร่มิขึ้องปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ ด้วย
 ผลท่ี่�ได้คือ สำงคร่ามิ เที่คโนโลย่ และการ่เมืิองกลายเป็นสำมิร่ภูมิูิรู่ป
แบับัใหมิท่่ี่�เกิดขึ้้ �นบันสำมิาร์่ที่โฟนขึ้องเร่า”

สำื�อสำงัคมิออนไลน์เป็นอาณาเขึ้ต่ขึ้องสำำานกังานกิจการ่
สำาธ์าร่ณะมิานานแล้ว อยา่งไร่ก็ต่ามิ ความิจำาเป็นในการ่แบัง่
ปันหรื่อร่วบัร่วมิข้ึ้อมิลูได้ขึ้ยายไปยงัพื �นท่ี่�ปฏิิบัตั่กิาร่อื�น ๆ เพื�อ
คร่อบัคลมุิการ่ดำาเนินงานด้านข้ึ้อมิลู ขึ้า่วกร่อง ต่ลอดจนการ่
จดัการ่ภูยัพิบัตั่แิละวิกฤต่ ด้วยการ่นำาไปใชุ้งาน และแม้ิกร่ะที่ั�งการ่
ใชุ้ข้ึ้อมิลูเป็นอาวธุ์ ความิสำามิาร่ถในการ่ล้างข้ึ้อมิลูสำำาหรั่บัการ่เผย
แพร่่สำูส่ำาธ์าร่ณะนั �นเกินขึ้อบัเขึ้ต่ขึ้องกิจการ่สำาธ์าร่ณะ

แม้ิวา่จะม่ิข้ึ้อกงัวลและความิเสำ่�ยงเรื่�องความิถกูที่ำานองคลอง

ธ์ร่ร่มิเก่�ยวกบััการ่ใชุ้สำื�อสำงัคมิออนไลน์เป็นแพลต่ฟอร์่มิการ่สำื�อสำาร่
หลกั แต่ข้่ึ้อด่ท่ี่�องค์กร่ได้รั่บัม่ิมิากกวา่ข้ึ้อกงัวลเหลา่นั �น สำื�อสำงัคมิ
ออนไลน์ไมิใ่ชุป่ร่ากฏิการ่ณ์ท่ี่�จะหายไปในอนาคต่อนัใกล้ ดงันั �น 
หากนำาไปใชุ้อยา่งถกูต้่องอาจเป็นสำิ�งท่ี่�ที่ำาให้อำานาจที่ว่คณูยิ�งขึ้้ �น

คว�ม่เส่ียงท่ีัใหญ่่ท่ีัสุดิเกิดิจำ�กก�รัข้�ดิก�รัว�งแผน่ 

ด้วยการ่ใชุ้งานข้ึ้อมิลู โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในด้านการ่จดัการ่ภูยั
พิบัตั่หิรื่อการ่ต่อ่ต้่านการ่ก่อการ่ร้่ายนั �น กร่ะบัวนการ่มิอบัอำานาจใน
การ่ล้างข้ึ้อมิลูสำำาหรั่บัเผยแพร่่สำูส่ำาธ์าร่ณะในเวลาท่ี่�เหมิาะสำมิอาจ
เกินกำาลงัขึ้องสำำานกังานกิจการ่สำาธ์าร่ณะซิ้�งม่ิเจ้าหน้าท่ี่�ไมิเ่พ่ยงพอ
 สำำานกังานกิจการ่สำาธ์าร่ณะสำว่นใหญ่จะไมิม่่ิเจ้าหน้าท่ี่�คอยต่ดิต่ามิ
 ดแูล และวิเคร่าะห์ข้ึ้อมิลูในชุอ่งที่างสำื�อสำงัคมิออนไลน์หลายชุอ่ง
ที่าง เพื�อร่องรั่บัการ่ปฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�เพิ�มิเต่ิมิเหลา่น่ � 

ณ การ่ปร่ะชุมุิเก่�ยวกบััสำื�อสำงัคมิออนไลน์ในภูาคการ่ที่หาร่และ
การ่ป้องกนัในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้ เชุ่�ยวชุาญด้านการ่
สำื�อสำาร่ดิจิที่ลัขึ้องกองที่พับักสำหรั่ฐฯ ร่ะบัวุา่ “คณุจะไมิส่ำง่ที่หาร่ไป
ร่บัโดยปร่าศจากปืนไร่เฟิล” ขึ้ณะท่ี่�ได้อธิ์บัายถง้ความิสำำาคญัขึ้อง
การ่ฝ้ึกสำำาหรั่บัที่หาร่ท่ี่�ที่ำางานกบัับัญัชุ่สำื�อสำงัคมิออนไลน์ต่า่ง ๆ

การ่วางแผนและการ่ฝ้ึกอบัร่มิท่ี่�ชุดัเจนเป็นสำิ�งจำาเป็น เพื�อต่อบั
สำนองความิต้่องการ่ท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �นขึ้องการ่ปร่ากฏิในสำื�อสำงัคมิออนไลน์ 
เมืิ�อวางแผนใชุ้สำื�อสำงัคมิออนไลน์และแอปฯ อื�น ๆ สำำาหรั่บัโปร่แกร่มิ

เ
นางแมร่	มาร์โคว่โินว่ชิ/ศนูย์เอเชุ่ยแปซิฟิิก แดเน่ยล เค. อิโนะอเุอะ เพื�อการ่ศก้ษาด้านความิมิั�นคง

ชูายสามคนใชู้สมาร์ทัโฟนทัี�ร้านนำ�าชูาในนครย่างกุ่้ง ประเทัศพม่า  เอเอฟพ่/เก็ต่ต่่ �อิมิเมิจ
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ที่างที่หาร่หรื่อความิมิั�นคง จง้จำาเป็นต้่องพิจาร่ณาสำิ�งต่อ่ไปน่ �

• เป้าหมิายขึ้องคณุคืออะไร่
• ความิคาดหวงัขึ้องผู้ชุมิในด้านคณุภูาพและวิธ่์การ่สำง่มิอบั

ข้ึ้อมิลูคืออะไร่
• คณุจะก้าวข้ึ้ามิข้ึ้อจำากดัในเรื่�องที่รั่พยากร่เพื�อต่อบัสำนองเป้า

หมิายและความิคาดหวงัเหลา่น่ �ได้อยา่งไร่
• คณุจะม่ิสำว่นร่่วมิกบััผู้ชุมิขึ้องคณุอยา่งไร่
• คณุจะเอาชุนะอปุสำร่ร่คด้านภูาษาได้อยา่งไร่
• คณุจะเปิดใชุ้งานโปร่แกร่มิน่ �กบััผู้ใด คณุจะจดัให้ม่ิการ่ฝ้ึก

อบัร่มิเรื่�องใด
• คณุต้่องวางนโยบัายและกำาหนดกร่ะบัวนการ่ใดบ้ัาง คณุจะ

พฒันากร่ะบัวนการ่ท่ี่�ม่ิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพเพื�ออนมุิตั่กิาร่เผยแพร่่
ข้ึ้อมิลูในเวลาท่ี่�เหมิาะสำมิได้อยา่งไร่

• คณุจะรั่กษาความิปลอดภูยัขึ้องบัญัชุ่เพื�อลดความิเสำ่�ยงจาก
แฮกเกอร์่อยา่งไร่

• คณุจะวดัและต่ิดต่ามิผลปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพขึ้องโปร่แกร่มิอยา่งไร่

คว�ม่ย่ดิหยุ่น่เป็น่กุญ่แจำสำ�คัญ่ 
เฟซิบัุ�กเป็นผู้นำาภูมิูิปร่ะเที่ศที่างสำงัคมิที่ั�วโลกอยา่งต่อ่เนื�อง และ
ยงัคงม่ิบัที่บัาที่เดน่ในปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ เชุน่ พมิา่ อินโดน่เซ่ิย และ
ฟิลปิปินส์ำ อยา่งไร่ก็ต่ามิ คนหนุม่ิสำาวจำานวนมิากโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในสำหรั่ฐฯ หนัไปใชุ้อินสำต่าแกร่มิและสำแนปแชุที่แที่นการ่ใชุ้เฟซิ
 บัุ�ก นอกจากน่ � หลายคนยงัเล่�ยงการ่ใชุ้กเูกิลแล้วใชุ้ยทูี่บูัเป็นเครื่�อง
มืิอค้นหาหลกั ซิ้�งเป็นข้ึ้อบัง่ชุ่ �วา่การ่ผลติ่วิด่โอท่ี่�ม่ิคณุภูาพม่ิความิ
สำำาคญัพอ ๆ กบััข้ึ้อความิท่ี่�เข่ึ้ยนในโลกเสำมืิอนจริ่ง

แพลต่ฟอร์่มิดงักลา่วถกูห้ามิในปร่ะเที่ศจ่น ซิ้�งม่ิเที่นเซิน็ต์่เป็น
แพลต่ฟอร์่มิสำื�อสำงัคมิออนไลน์หลกัท่ี่�ยงัคงผสำานเข้ึ้ากบััชุ่วิต่ปร่ะจำา
วนัขึ้องผู้คน สำิ�งท่ี่�ต่ามิมิาด้วยคือการ่ขึ้ออนมุิตั่จิากรั่ฐบัาลให้ใชุ้งาน
แพลต่ฟอร์่มิดงักลา่ว ร่วมิถง้การ่ต่ดิต่ามิจากรั่ฐบัาล เนื�องจากข้ึ้อ
จำากดัดงักลา่วเก่�ยวกบััวิธ่์ใชุ้ข้ึ้อมิลูขึ้องปร่ะชุากร่บัางกลุม่ิ จง้ต้่องให้
ความิสำำาคญัไมิเ่พ่ยงกบััการ่ที่ำาความิเข้ึ้าใจผู้ชุมิเที่า่นั �น แต่ย่งัร่วมิ
ถง้สำถานท่ี่�ท่ี่�พวกเขึ้าอาศยัอยูท่ี่ั �งที่างกายภูาพและเสำมืิอนจริ่งด้วย

ทัำ�ให้ข้้อคว�ม่ข้องคุณเป็น่ท่ีัรัับรู้ั 
แพลต่ฟอร์่มิสำื�อสำงัคมิออนไลน์จำานวนมิากค้นพบัวิธ่์สำร้่างร่ายได้
จากกร่ะแสำข้ึ้อมิลู ด้วยเหต่นุ่ �การ่โพสำต์่ธ์ร่ร่มิดา ๆ ในหน้าเฟซิบัุ�กจง้
อาจม่ิผลกร่ะที่บัน้อยหรื่อไมิม่่ิเลย โพสำต์่เหลา่น่ �จะไมิป่ร่ากฏิในฟ่ด
ขึ้า่วขึ้องบัคุคลอื�นโดยอตั่โนมิตั่ิอ่กต่อ่ไป แม้ิวา่จะเป็นผู้ต่ดิต่ามิขึ้อง
เพจก็ต่ามิ สำำาหรั่บัการ่โพสำต์่ท่ี่�เข้ึ้าถง้โดยเจต่นา ผู้ เผยแพร่่ข้ึ้อมิลูจะ
ต้่องสำร้่างการ่ม่ิสำว่นร่่วมิ ซิ้�งหมิายความิวา่ต้่องม่ิคนท่ี่�ทีุ่ม่ิเที่ต่อบัที่กุ
ความิคดิเหน็ และต่ั �งคำาถามิเพื�อเริ่�มิต้่นการ่สำนที่นา

ที่างเลือกคือการ่จา่ยเงินเพื�อการ่ปร่ะชุาสำมัิพนัธ์์โพสำต์่ แนวคดิใน
การ่จา่ยเงินเพื�อการ่ปร่ะชุาสำมัิพนัธ์์ข้ึ้อมิลูในสำื�อสำงัคมิออนไลน์แต่ก
ต่า่งกนัไปในแต่ล่ะปร่ะเที่ศ ในสำหรั่ฐฯ การ่ชุำาร่ะเงินสำำาหรั่บัการ่กร่ะตุ่้น
ผา่นสำื�อสำงัคมิออนไลน์จะได้รั่บัอนญุาต่สำำาหรั่บับัริ่การ่สำร่ร่หาบัคุลากร่
เที่า่นั �น ด้วยเหต่นุ่ � สำำานกังานกิจการ่สำาธ์าร่ณะขึ้องกองที่พัหลายแหง่
จง้เหน็อตั่ร่าการ่ม่ิสำว่นร่่วมิในแพลต่ฟอร์่มิสำงัคมิลดลง ที่ำาให้องค์กร่
เหลา่นั �นต้่องมิุง่เน้นไปท่ี่�การ่ม่ิสำว่นร่่วมิโดยไมิพ่้�งการ่ใชุ้เงิน

ส่่อสังคม่ออน่ไลัน์่แลัะก�รัจัำดิก�รัภัยพิื่บัติำ 
รั่ฐบัาลหลายปร่ะเที่ศกำาลงัสำร้่างแอปฯ เพื�อชุว่ยปร่ะสำานงานข้ึ้อมิลู

ทัหารก่องทัพับัก่ฟิลีปิปินส์เข้าร่วมก่ารบัรรยายเก่ี�ยวก่บััก่ารสังเก่ตข่าวปลีอม

บันแพลีตฟอร์มส่�อสังคมออนไลีน์  เอเอฟพ่/เก็ต่ต่่ �อิมิเมิจ
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ให้ด่ยิ�งขึ้้ �นในร่ะหวา่งการ่รั่บัมืิอภูยัพิบัตั่ ิบัางแอปฯ ม่ิการ่นำาไปใชุ้
งานในร่ะดบััรั่ฐบัาลกลาง ในพื �นท่ี่�ที่างภูมิูิศาสำต่ร์่ขึ้นาดใหญ่ หลาย
แอปฯ นำาไปใชุ้งานในร่ะดบััเมืิอง

เชุน่ ใน พ.ศ. 2557 รั่ฐบัาลฟิลปิปินส์ำได้ร่่วมิมืิอกบััแร็่ปเปอร์่ 
ซิ้�งเป็นเวบ็ัไซิต์่ขึ้า่วออนไลน์ขึ้องฟิลปิปินส์ำ เพื�อพฒันาแอปฯ สำำาหรั่บั
แบัง่ปันข้ึ้อมิลูท่ี่�เร่่ยกวา่เบัทิี่นกอว์ ต่ั �งแต่น่ั �นเป็นต้่นมิา ก็ม่ิแอปฯ อื�น ๆ  
เพิ�มิขึ้้ �นอ่กมิากมิายเพื�อร่องรั่บัพื �นท่ี่�เฉพาะ เชุน่ เขึ้ต่ปริ่มิณฑิลขึ้อง
เมืิองมิะนิลา

การ่แบัง่ปันข้ึ้อมิลูท่ี่�ไมิด่่เป็นความิเสำ่�ยงในสำื�อสำงัคมิออนไลน์
 แต่ส่ำิ�งท่ี่�ม่ิความิเสำ่�ยงมิากกวา่คือการ่ขึ้าดการ่แบัง่ปัน ซิ้�งสำง่ผลให้
ไมิเ่ป็นไปต่ามิความิคาดหวงัขึ้องผู้ชุมิ

ความิคาดหวงัขึ้องผู้ชุมิมิกัจะขึ้ดัแย้งกบััการ่กำาหนดเวลาใน
กร่ะบัวนการ่อนมุิตั่ิขึ้องรั่ฐบัาล ในชุ่วงเวลาท่ี่�ม่ิความิตื่�นต่ร่ะหนก
ต่่อข่ึ้ปนาวธุ์ในฮาวายใน พ.ศ. 2561 สำำานกังานจดัการ่เหตุ่
ฉกุเฉินแห่งรั่ฐฮาวาย ได้เผยแพร่่ข้ึ้อมิลูเก่�ยวกบััการ่จู่โจมิท่ี่�กำาลงั
จะเกิดขึ้้ �นผ่านที่างโที่ร่ที่ศัน์และม่ิการ่แจ้งเตื่อนที่างโที่ร่ศพัท์ี่
มืิอถือ ซิ้�งใชุ้เวลา 15 นาท่ี่ในการ่ร่ะบัสุำถานการ่ณ์ว่าเป็นข้ึ้อ
ผิดพลาด และได้รั่บัการ่อนมุิตั่ิในการ่เผยแพร่่ข้ึ้อความิว่าที่กุ
อย่างปลอดภูยัแล้ว สำำานกังานจดัการ่เหต่ฉุกุเฉินแห่งรั่ฐฮาวาย
ปร่ะกาศข้ึ้อความิแก้ไขึ้ในที่วิต่เต่อร์่ ซิ้�งทิี่ �งชุ่วงหลงัจากข้ึ้อความิ
แร่ก 17 นาท่ี่ และในอ่ก 45 นาท่ี่ต่่อมิาในชุ่องที่างเด่ยวกนัท่ี่�ได้
แพร่่ภูาพข้ึ้อความิซิ้�งเป็นข้ึ้อผิดพลาด โดยใชุ้เวลา 38 นาท่ี่ก่อน
ท่ี่�เจ้าหน้าท่ี่�จะออกแถลงการ่ณ์อย่างเป็นที่างการ่ ต่ามิร่ายงาน
ขึ้่าวสำ่วนใหญ่ 

แม้ิคร้่�งชุั�วโมิงอาจดเูหมืิอนเป็นการ่ต่อบัสำนองท่ี่�ร่วดเร็่วในสำภูาพ
แวดล้อมิการ่ที่ำางานปกต่ ิแต่อ่าจยาวนานแสำนสำาหสัำในสำถานการ่ณ์
วิกฤต่ ในขึ้ณะท่ี่�ผู้คนไมิพ่อใจต่อ่ความิผิดพลาดดงักลา่ว การ่รั่บัรู้่
วา่รั่ฐบัาลใชุ้เวลานานเกินไปในการ่เผยแพร่่ข้ึ้อมิลูท่ี่�ถกูต้่อง และแม้ิ
กร่ะที่ั�งข้ึ้อมิลูท่ี่�เป็นปร่ะโยชุน์เก่�ยวกบััวิธ่์การ่ปกป้องต่วัเอง ที่ำาให้
ผู้คนยิ�งไมิพ่อใจมิากขึ้้ �นไปอ่ก

องค์การ่นอกภูาครั่ฐกำาลงัเข้ึ้าสำูกิ่จการ่แบัง่ปันข้ึ้อมิลูเชุน่กนั โดย
เฉพาะอยา่งยิ�งในสำถานการ่ณ์ท่ี่�ปร่ะชุาชุนไมิไ่ว้ใจข้ึ้อมิลูท่ี่�รั่ฐบัาล
เผยแพร่่ ขึ้ณะท่ี่�การ่ให้ความิชุว่ยเหลือจากองค์การ่นอกภูาครั่ฐ
ในกร่ะบัวนน่ �อาจเป็นปร่ะโยชุน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกร่ณ่ท่ี่�ม่ิข้ึ้อ
จำากดัด้านกำาลงัคน แต่ก็่หมิายถง้การ่สำละความิรั่บัผิดชุอบัในการ่
แบัง่ปันข้ึ้อมิลูให้กบัับัคุคลภูายนอก

ส่ิงท่ีักำ�ลัังจำะเกิดิข้้�น่... 
การ่ใชุ้สำื�อสำงัคมิออนไลน์ยงัคงเปล่�ยนไปอยา่งต่อ่เนื�อง ต่ามิ
ร่ายงานหวัข้ึ้อ “สำงัคมิใน พ.ศ. 2571” จาก WeAreSocial.com 

แพลต่ฟอร์่มิการ่สำง่ข้ึ้อความิ เชุน่ วอที่ส์ำแอปและสำแนปแชุที่ จะยงั
คงขึ้ยายการ่เข้ึ้าถง้ขึ้องต่นต่อ่ไป ความิเป็นจริ่งเสำมืิอนและความิ
เป็นจริ่งเสำริ่มิยงัเปล่�ยนแปลงปร่ะสำบัการ่ณ์ผู้ใชุ้อยา่งต่อ่เนื�อง บัาง
คนแย้งวา่ เฟซิบัุ�กจะเอาชุนะแพลต่ฟอร์่มิอื�น ๆ ที่ั �งหมิดเพื�อกลาย
เป็นซิเูปอร์่แพลต่ฟอร์่มิ ขึ้ณะท่ี่�บัางคนคาดหวงัวา่ปร่ะสำบัการ่ณ์การ่
ใชุ้งานเครื่อขึ้า่ยที่ั �งหมิดจะเปล่�ยนไป เมืิ�อสำื�อสำงัคมิออนไลน์ผนวก
เข้ึ้ากบััแอปพลเิคชุนัพื �นฐานในท่ี่�ที่ำางานและท่ี่�บ้ัาน

ปัญหาด้านความิเป็นสำว่นต่วั ร่วมิที่ั �งการ่ควบัคมุิขึ้องรั่ฐบัาล
และองค์กร่ยงัคงม่ิการ่ถกเถ่ยงกนัอยู ่ม่ิคนท่ี่�เต่ม็ิใจสำละความิเป็น
สำว่นต่วัเพื�อความิสำะดวกสำบัาย อยา่งไร่ก็ต่ามิ ยงัคงม่ิความิกงัวล
อยา่งมิากเก่�ยวกบััการ่ท่ี่�รั่ฐบัาลเข้ึ้ามิายด้คร่องสำื�อสำงัคมิออนไลน์
และใชุ้สำื�อดงักลา่วเพื�อต่ดิต่ามิปร่ะชุาชุน

ม่ิแนวโน้มิวา่ม่ิปรั่ชุญาท่ี่�แต่กต่า่งกนัสำามิปร่ะการ่ในการ่ควบัคมุิ
สำื�อสำงัคมิออนไลน์ ปรั่ชุญาขึ้องสำหรั่ฐฯ มิุง่สำนบััสำนนุผลปร่ะโยชุน์
ขึ้ององค์กร่ นโยบัายขึ้องสำหภูาพยโุร่ปคือการ่ปกป้องความิเป็น
สำว่นต่วัขึ้องแต่ล่ะบัคุคลเหนือผลกำาไร่ขึ้องบัริ่ษัที่ ปรั่ชุญาขึ้อง
สำาธ์าร่ณรั่ฐปร่ะชุาชุนจ่นคือสำนบััสำนนุการ่ควบัคมุิสำื�อสำงัคมิออนไลน์
ขึ้องรั่ฐบัาลอยา่งเต่ม็ิท่ี่�

ผู้คนที่ั�วโลกจะไมิเ่หน็นโยบัายสำื�อสำงัคมิออนไลน์ท่ี่�เจาะจงกลาย
เป็นบัร่ร่ที่ดัฐานสำากลไปอ่กร่ะยะหน้�ง ไมิว่า่จะเป็นนโยบัายท่ี่�เป็น
แบับัเด่ยวกนัหรื่อการ่พฒันาแนวที่างมิากมิาย สำิ�งหน้�งท่ี่�ยงัคง
ชุดัเจนคือภูาคการ่ที่หาร่และความิมิั�นคงควร่ที่ร่าบัวา่ การ่ใชุ้สำื�อ
สำงัคมิออนไลน์ไมิน่า่จะสำิ �นสำดุลง  o

แพลีตฟอร์มส่งข้อความแบับัทันัทัขีองจนีอย่างวแีชูทัไดู้รับัก่ารตรวจสอบั จาก่รัฐบัาลี

  เอเอฟพ่/เก็ต่ต่่ �อิมิเมิจ

ปัญ่ห�ด้ิ�น่คว�ม่เป็น่ส่วน่ตัำว รัวม่ทัั�งก�รัควบคุม่ข้องรััฐบ�ลัแลัะองค์กรัยังคงมี่ก�รัถก
เถียงกัน่อยู่ มี่คน่ท่ีัเต็ำม่ใจำสลัะคว�ม่เป็น่ส่วน่ตัำวเพ่่ื่อคว�ม่สะดิวกสบ�ย อย่�งไรัก็ตำ�ม่ ยัง
คงมี่คว�ม่กังวลัอย่�งม่�กเก่ียวกับก�รัท่ีัรััฐบ�ลัเข้้�ม่�ย้ดิครัองส่่อสังคม่ออน่ไลัน์่แลัะใช้�ส่่อ
ดัิงกล่ั�วเพ่่ื่อติำดิตำ�ม่ปรัะช้�ช้น่
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ภูาพปร่ะกอบัโดย ฟอรัมั

เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

ร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นได้ก้าวขึ้้ �นมิาเป็นเจ้าแหง่ความิลกัลั�น
ด้านสำื�อสำงัคมิออนไลน์ ท่ี่�ปร่ะเที่ศจ่น พร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่
จ่นได้สำั�งห้ามิพลเมืิองใชุ้งานเฟซิบัุ�กเพื�อปิดกั �นอิที่ธิ์พลจาก

ต่า่งปร่ะเที่ศ ในต่า่งปร่ะเที่ศ พร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นกลบััเป็นผู้นำา
ด้านการ่ใชุ้เฟซิบัุ�กในการ่เผยแพร่่โฆษณาชุวนเชืุ�อไปยงัปร่ะเที่ศ
ท่ี่�กำาลงัพฒันา การ่กร่ะที่ำาจากที่ั �งในปร่ะเที่ศและต่า่งปร่ะเที่ศ ดู
เหมืิอนจะเป็นการ่ชุว่ยให้ร่ะบัอบัเผดจ็การ่ควบัคมุิการ่บัอกเลา่เรื่�อง
ร่าวเก่�ยวกบััพร่ร่คดงักลา่วภูายนอกปร่ะเที่ศจ่น

ม่ิแต่คู่แ่ขึ้ง่ขึ้องเฟซิบัุ�ก เชุน่ ว่แชุที่หรื่อเวย่ป๋อเที่า่นั �นท่ี่�พลเมืิอง
จ่นสำามิาร่ถใชุ้ได้อยา่งถกูกฎหมิาย ซิ้�งพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นที่ำาการ่
ต่ร่วจสำอบัอยา่งเคร่่งครั่ด แต่พ่ร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นกลบััเป็นเจ้าขึ้อง
สำำานกัสำื�อ 4 อนัดบััแร่กขึ้องโลกท่ี่�ม่ิการ่ต่ดิต่ามิมิากท่ี่�สำดุบันเฟซิบัุ�ก 

ต่ามิการ่วิเคร่าะห์ขึ้องนิต่ยสำาร่ดิอีโคโนมิส์ต์ เมืิ�อเดือนเมิษายน พ.ศ. 
2562 สำำานกัขึ้า่วซ่ิจ่ท่ี่เอน็ ไชั่น่าเดลี� พีเพิลส์์เดลี� และซินิหวั ซิ้�ง
ที่ั �งหมิดเป็นสำำานกัขึ้า่วท่ี่�ดำาเนินการ่โดยรั่ฐบัาลจ่น ถือเป็นเวบ็ัไซิต์่
ขึ้า่วชุั �นนำาร่ะดบััโลกในเฟซิบัุ�กจากการ่จดัอนัดบััด้วยจำานวนผู้
ต่ดิต่ามิ ม่ิสำำานกัขึ้า่วท่ี่�ไมิไ่ด้ดำาเนินการ่โดยจ่นเพ่ยงแหง่เด่ยวท่ี่�ต่ดิ 5 
อนัดบััแร่กคือสำำานกัขึ้า่วบ่ับ่ัซ่ิ ซิ้�งม่ิการ่ต่ดิต่ามิที่างเฟซิบัุ�กมิากท่ี่�สำดุ
เป็นอนัดบัั 5 นอกจากน่ � จ่นยงัเป็นเจ้าขึ้องหนงัสำือพิมิพ์โกลบอล
ไทม์ส์ ซิ้�งอยูท่่ี่�อนัดบััหก ต่ามิร่ายงานขึ้องนิต่ยสำาร่ดงักลา่ว

เพื�อปิดกั �นเฟซิบัุ�กในปร่ะเที่ศจ่น พร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นใชุ้ร่ะบับั
การ่คดักร่องเวบ็ัไซิต์่ท่ี่�คร่อบัคลมุิซิ้�งเร่่ยกวา่ “เกร่ต่ไฟร์่วอลล์ขึ้อง
จ่น” ร่ะบับัดงักลา่วยงัปิดกั �นที่วิต่เต่อร์่ ยทูี่บูั เวบ็ัไซิต์่สำทิี่ธิ์มินษุยชุน
 และเวบ็ัไซิต์่อื�น ๆ อ่กมิากมิาย นอกจากน่ � จ่นยงัใชุ้ต่ำาร่วจไซิเบัอร์่

พ

การชดใช้
สองเท่่า

ความไม่ซ่ิ�อิตรงในินิโยบายเฟซิบ๊�กขอิง 
พรรคคอิมมวินิิสต์จีนีิ
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มิากกวา่ 2 ล้านนายในการ่ต่ร่วจสำอบัเนื �อหา “ท่ี่�ละเอ่ยดออ่น” ต่ามิ
ร่ายงานขึ้า่วต่า่ง ๆ

อยา่งไร่ก็ต่ามิ ปร่ะชุาชุนปร่ะมิาณ 3 ล้านคนในจ่นยงัคงเข้ึ้าใชุ้  
เฟซิบัุ�กผา่นเครื่�องมืิอหลบัเล่�ยง ซิ้�งผู้ เชุ่�ยวชุาญคาดวา่ม่ิน้อยกวา่ 0.2% 
ขึ้องจำานวนปร่ะชุากร่ ว่แชุที่ท่ี่�ควบัคมุิโดยรั่ฐบัาลจ่นคือแพลต่ฟอร์่มิสำื�อ
สำงัคมิออนไลน์ชุั �นนำาในปร่ะเที่ศจ่น ซิ้�งเริ่�มิต้่นจากแอปฯ สำง่ข้ึ้อความิ
ที่นัท่ี่ขึ้องเที่นเซิน็ต์่และได้พฒันาเป็นร่ะบับันิเวศขึ้องต่นเอง แอปฯ ดงั
กลา่วม่ิผู้ใชุ้งานร่ายเดือนมิากกวา่หน้�งพนัล้านคนที่ั�วโลกจนถง้เดือน
ม่ินาคมิ พ.ศ 2561 ต่ามิร่ายงานขึ้องเที่คโนด ซิ้�งเป็นองค์กร่จากจ่นท่ี่�
ให้บัริ่การ่ขึ้า่วเก่�ยวกบััเที่คโนโลย่ขึ้องจ่น ผู้ เชุ่�ยวชุาญคาดวา่ ม่ิผู้ใชุ้งาน
มิากกวา่ 900 ล้านคนท่ี่�อยูใ่นปร่ะเที่ศจ่น

ในขึ้ณะเด่ยวกนั รั่ฐบัาลจ่นยงัสำามิาร่ถเข้ึ้าถง้ปร่ะชุากร่ได้เกือบั
 300 ล้านคนที่ั�วโลกผา่นที่างเฟซิบัุ�ก สำำานกัขึ้า่วซ่ิจ่ท่ี่เอน็ท่ี่�ดำาเนิน
การ่โดยรั่ฐบัาล ซิ้�งเป็นเวบ็ัไซิต์่อนัดบััต้่น ๆ ขึ้องพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่
จ่นได้ดง้ดดูผู้ต่ดิต่ามิถง้ 77 ล้านคน ต่ามิร่ายงานขึ้องดิอีโคโนมิส์ต์
 นิต่ยสำาร่ดงักลา่วร่ายงานวา่ ในปร่ะเที่ศท่ี่�กำาลงัพฒันาหลายแหง่ที่ั�ว
แอฟริ่กา ลาต่นิอเมิริ่กา และเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ ม่ิผู้ ใชุ้งานเฟซิ  
บัุ�กมิากถง้ร้่อยละ 30 ท่ี่�ต่ดิต่ามิเวบ็ัไซิต์่ขึ้า่วขึ้องจ่นอยา่งน้อยหน้�ง
เวบ็ัไซิต์่ ผู้ใชุ้งานเฟซิบัุ�กชุาวแอฟริ่กาอยา่งน้อยร้่อยละ 8 ขึ้องผู้ใชุ้
งานที่ั �งหมิดต่ดิต่ามิเพจขึ้า่วขึ้องพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่น

ใน พ.ศ. 2561 เพจขึ้า่วขึ้องพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นดง้ดดูยอดไลก์
 แชุร์่ หรื่อความิคดิเหน็ในเฟซิบัุ�กได้ถง้ 370 ล้านครั่ �ง ซิ้�งมิากกวา่เก้า
เที่า่ขึ้องการ่ม่ิสำว่นร่่วมิ 40 ล้านครั่ �งต่อ่ป่ ท่ี่�ผู้ ก่อกวนชุาวรั่สำเซ่ิยที่ำาในชุ ่ 
วงการ่เลือกต่ั �งขึ้องสำหรั่ฐฯ เสำ่ยอ่ก ร่ายงานขึ้องสำถาบันัอินเที่อร์่เน็ต่
ออกซ์ิฟอร์่ดร่ะบัุ

ซิ้�งเหน็ได้ชุดัวา่จำานวนท่ี่�ปร่ากฏิที่างเฟซิบัุ�กขึ้องจ่นเพิ�มิขึ้้ �นเกือบัจะ
เร็่วเกินไปเสำย่ด้วยซิำ �า อตั่ร่าการ่เพิ�มิขึ้้ �นท่ี่�ไมิน่า่จะเป็นไปได้ที่ำาให้เฟซิบัุ�ก
สำงสำยัวา่ม่ิการ่เลน่ผิดกต่กิาและเริ่�มิการ่สำบืัสำวน ในเดือนม่ินาคมิ พ.ศ. 
2562 เฟซิบัุ�กฟ้องบัริ่ษัที่จ่นสำ่�แหง่ในข้ึ้อหาขึ้ายบัญัชุ่เฟซิบัุ�กและอินสำ
ต่าแกร่มิ ยอดไลค์และผู้ต่ดิต่ามิปลอมิ ต่ามิร่ายงานการ่ยื�นฟ้องต่อ่ศาล

บัริ่ษัที่ดงักลา่วเสำนอบัริ่การ่ท่ี่�หลากหลาย ร่วมิถง้บัญัชุ่ปลอมิ
สำำาหรั่บัเฟซิบัุ�ก อินสำต่าแกร่มิ และแพลต่ฟอร์่มิอื�น ๆ เชุน่ ที่วิต่เต่อร์่
 สำแนปแชุที่ ยทูี่บูั ลงิกต์่อิน และกเูกิลวอยส์ำ ต่ามิท่ี่�ร่ะบัใุนคำาร้่อง
 นอกจากน่ � ยงัที่ำาการ่โฆษณาบัริ่การ่ “ท่ี่�ออกแบับัมิาเพื�อเพิ�มิยอด
ไลก์ ความิคิดเหน็ เพื�อน และกิจกร่ร่มิอื�น ๆ” เที่คครั่นช์ุ สำำานกัพิมิพ์
ออนไลน์ด้านเที่คโนโลย่ขึ้องสำหรั่ฐฯ ร่ายงาน บัริ่ษัที่ดงักลา่วยงัใชุ้
เครื่�องมืิอที่างการ่ต่ลาดท่ี่�เป็นเที่จ็อ่กด้วย ต่ามิร่ายงานขึ้อง เดอะเวิร์่จ
 เวบ็ัไซิต์่ขึ้า่วเที่คโนโลย่

เฟซิบัุ�กและอินสำต่าแกร่มิได้ปิดการ่ใชุ้งานบัญัชุ่ปลอมิ 2.1 พนั
ล้านบัญัชุ่ร่ะหวา่งเดือนมิกร่าคมิถง้กนัยายน พ.ศ. 2561 ต่ามิ
คำาร้่องดงักลา่ว แต่น่ั�นอาจเป็นเพ่ยงแคจ่ดุเริ่�มิต้่น “เร่าหวงัวา่การ่
ยื�นฟ้องจะต่อกยำ �าวา่กิจกร่ร่มิหลอกลวงปร่ะเภูที่น่ �จะไมิไ่ด้รั่บัการ่
ยอมิรั่บั และเร่าจะดำาเนินการ่อยา่งเต่ม็ิท่ี่�เพื�อปกป้องบัรู่ณภูาพขึ้อง
แพลต่ฟอร์่มิขึ้องเร่า” เฟซิบัุ�กร่ะบัใุนแถลงการ่ณ์

หนงัสำือพิมิพ์เดอะนิวิยอร์ักไทมส์์ ร่ายงานวา่ ในเดือนสำงิหาคมิ
 พ.ศ. 2562 เฟซิบัุ�กและที่วิต่เต่อร์่ร่ะบัวุา่ “บัญัชุ่ท่ี่�ม่ิต้่นกำาเนิดมิา
จากจ่นที่ำาหน้าท่ี่�เป็นต่วัปร่ะสำานงานในการ่ขึ้ยายข้ึ้อความิและภูาพ

ท่ี่�แสำดงให้เหน็วา่ผู้ปร่ะท้ี่วงขึ้องฮอ่งกงม่ิความิรุ่นแร่งและสำดุโต่ง่” เชุน่
 โพสำต์่เฟซิบัุ�กจากบัญัชุ่ท่ี่�เชืุ�อมิโยงกบััจ่นโดยเปร่่ยบัวา่กลุม่ิผู้ปร่ะท้ี่วง
เป็นเหมืิอนนกัร่บัขึ้องไอซิสิำ

ที่วิต่เต่อร์่ลบับัญัชุ่ 936 บัญัชุ่และเฟซิบัุ�กลบัเพจ 7 เพจ กลุม่ิ
เฟซิบัุ�ก 3 กลุม่ิ และบัญัชุ่ 5 บัญัชุ่ท่ี่�ม่ิสำว่นเก่�ยวข้ึ้องในการ่ร่ณร่งค์
บัดิเบืัอนข้ึ้อมิลูขึ้องจ่นท่ี่�โจมิต่่ผู้ปร่ะท้ี่วงในฮอ่งกง

“บัญัชุ่เหลา่น่ �พยายามิบัม่ิเพาะความิขึ้ดัแย้งที่างการ่เมืิองใน
ฮอ่งกงอยา่งจงใจและเจาะจง ร่วมิถง้บัอ่นที่ำาลายความิชุอบัธ์ร่ร่มิและ
จดุยืนที่างการ่เมืิองขึ้องขึ้บัวนการ่ปร่ะท้ี่วงท่ี่�กำาลงัดำาเนินอยู”่ ที่วิต่  
เต่อร์่ร่ะบัใุนแถลงการ่ณ์ “จากการ่สำอบัสำวนอยา่งเข้ึ้มิข้ึ้นขึ้องเร่า เร่า
ม่ิหลกัฐานท่ี่�เชืุ�อถือได้ซิ้�งสำนบััสำนนุวา่น่�เป็นปฏิิบัตั่กิาร่ท่ี่�ได้รั่บัการ่
สำนบััสำนนุจากภูาครั่ฐ”

การ่แสำดงออกขึ้องพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นท่ี่�ม่ิอิที่ธิ์พลต่อ่ปร่ะชุากร่
ต่า่งชุาต่ิบันโลกออนไลน์นั �น ไมิไ่ด้หยดุเพ่ยงการ่โฆษณาชุวนเชืุ�อและ
การ่บัดิเบืัอนข้ึ้อมิลูในเวบ็ัไซิต์่สำื�อสำงัคมิออนไลน์เที่า่นั �น ร่ายงานลา่สำดุ
จากนายวาเลนต่นิ เวเบัอร์่ นกัวิจยัสำำาหรั่บักองที่นุเที่คโนโลย่แบับัเปิด
 พบัวา่ เที่คโนโลย่การ่เซิน็เซิอร์่และการ่เฝ้ึาร่ะวงัขึ้องจ่นม่ิการ่สำง่ออก
ไปกวา่ 100 ปร่ะเที่ศที่ั�วโลก ที่ำาให้วิสำยัที่ศัน์ขึ้องพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่
จ่นสำำาหรั่บัอินเที่อร์่เน็ต่ท่ี่�ม่ิการ่ควบัคมุิโดยรั่ฐบัาลเกิดการ่แพร่่หลาย
และกลายเป็นเรื่�องปกต่ ิ

ยิ�งไปกวา่นั �น พร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นยงัมิุง่เป้าไปท่ี่�แพลต่ฟอร์่มิ
อื�น ๆ ด้วย เชุน่ เร่ดดติ่ ซิ้�งเป็นเวบ็ัไซิต์่การ่ร่วบัร่วมิขึ้า่วในสำงัคมิ การ่
จดัอนัดบััเนื �อหาเวบ็ั และการ่สำนที่นาขึ้องสำหรั่ฐฯ ก็ปร่ะสำบัปัญหา
เด่ยวกนัจากผู้ ก่อกวนชุาวจ่น ต่ามิร่ายงานขึ้องบัซัิฟ่ดนิวส์ำ ซิ้�งเป็น
เวบ็ัไซิต์่ขึ้า่วขึ้องสำหรั่ฐฯ เมืิ�อเดือนม่ินาคมิ พ.ศ. 2562 โดยเร่ดดิต่ม่ิ
ผู้ใชุ้งาน 330 ล้านคนในกวา่ 215 ปร่ะเที่ศ

ผู้ใชุ้งานท่ี่�ได้รั่บัการ่สำนบััสำนนุจากรั่ฐบัาลจ่นกำาลงัเผยแพร่่
โฆษณาชุวนเชืุ�อ และกำาจดัข้ึ้อความิต่อ่ต้่านพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นใน
เร่ดดิต่ ผู้ดแูลและผู้ใชุ้งานเหน็ “โพสำต์่ท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �นจากบัญัชุ่ท่ี่�สำร้่างใหมิ่
 ซิ้�งดาวน์โหวต่ที่กุสำิ�งเก่�ยวกบััการ่วิจาร่ณ์ปร่ะเที่ศจ่น สำร้่างกลุม่ิกร่ะทีู่้
เพื�อผลกัดนัมิมุิมิองท่ี่�ฝัึกใฝ่ึพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่หรื่อโจมิต่่ใคร่ก็ต่ามิท่ี่�
วิพากษ์วิจาร่ณ์ปร่ะเที่ศจ่น กร่ะทีู่้ เก่�ยวกบััปร่ะเดน็ท่ี่�ละเอ่ยดออ่น เชุน่
 จตั่รัุ่สำเท่ี่ยนอนัเหมิิน หวัเวย่ หรื่อฝ่ึาหลนุกง กลุม่ิศาสำนาท่ี่�รั่ฐบัาล
จ่นจดัให้เป็นลทัี่ธิ์ ถกูยด้คร่องอยา่งร่วดเร็่วโดยบัญัชุ่ท่ี่�สำนบััสำนนุจ่น” 
ต่ามิร่ายงานขึ้องเวบ็ัไซิต์่บัซัิฟ่ดนิวส์ำ

การ่เพิ�มิขึ้้ �นขึ้องบัญัชุ่ท่ี่�สำนบััสำนนุจ่นคือความิพยายามิท่ี่� “แข็ึ้งข้ึ้อ
และก้าวร้่าวมิากท่ี่�สำดุ” มิาจนถง้ปัจจบุันั ผู้ดแูลเร่ดดติ่กลา่วกบัับัซัิฟ่ด
วา่ “ความิพยายามิในการ่สำนบััสำนนุพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นที่ำาให้เรื่�อง
ปฏิิบัตั่กิาร่ต่า่งๆ ขึ้องรั่สำเซ่ิยกลายเป็นเรื่�องเลก็ลงอยา่งมิาก”

กิจกร่ร่มิขึ้องพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่จ่นนั �นคร่อบัคลมุิมิากกวา่การ่
ดาวน์โหวต่กร่ะทีู่้ เชิุงลบัเก่�ยวกบััปร่ะเที่ศจ่น ผู้ดแูลกลา่ว “ความิคดิ
เหน็และบัที่ความิท่ี่�ผลกัดนัการ่เลา่เรื่�องท่ี่�สำนบััสำนนุพร่ร่คคอมิมิิวนิสำต์่
จ่น หรื่อการ่ยกยอ่งการ่ร่่วมิที่นุขึ้องนายสำ่ จิ �นผิง เชุน่ โคร่งการ่หน้�ง
แถบัหน้�งเส้ำนที่าง ได้รั่บัการ่อปัโหวต่จากผู้ ม่ิสำว่นร่่วมิหรื่อหุน่ยนต์่

“น่าแปลกท่ี่�เสำร่่ภูาพขึ้องสำื�อมิวลชุนและอินเที่อร์่เน็ต่แบับั
เปิด กำาลงัถกูนำาไปใชุ้ปร่ะโยชุน์โดยศตั่รู่ท่ี่�จะที่ำาลายร่ะบัอบั
ปร่ะชุาธิ์ปไต่ย”  o
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เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

ความมั�นคง
ทัางทัะเลี
หวัิหนัา้หน่ัวิยงานัใหม่ขั้องอินัโดน่ัเซ่ย บัอก็เล่าควิามคิดขั้อง

ตนัในัก็ารต่อตา้นัก็ารก็ระที่ำาอนััเป็นัโจรสำลดั ก็ารประมงท่ี่�ผิดิ

ก็ฎหมาย และภยัคุก็คามอ่�นั ๆ ต่อเสำถ่ียรภาพี
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พล.ร่.ที่. อคัมิดั เที่าฟิคโอเอ
ร่อชุแมิน ร่องผู้บัญัชุาการ่
ที่หาร่เรื่อ ได้ดำาร่งต่ำาแหนง่
หวัหน้าหนว่ยงานความิ

มิั�นคงที่างที่ะเลอินโดน่เซ่ิย หรื่อท่ี่�รู้่จกัในนามิ
คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้านความิมิั�นคง
ที่างที่ะเล ต่ั �งแต่เ่ดือนต่ลุาคมิ พ.ศ. 2561

หลงัจบัการ่ศก้ษาจากโร่งเร่่ยนนายเรื่ออินโดน่เซ่ิย
ใน พ.ศ. 2528 พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน ได้รั่บัมิอบั
หมิายให้เป็นเจ้าหน้าท่ี่�ปฏิิบัตั่กิาร่และปฏิิบัตั่หิน้าท่ี่�บันเรื่อเหนือผิวนำ �า
 อ่กที่ั �งม่ิความิเชุ่�ยวชุาญในด้านการ่ที่ำาสำงคร่ามิปร่าบัปร่ามิเรื่อดำานำ �า
 พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน บัญัชุาการ่เรื่อหลายลำา กองเรื่อร่บัคุ้มิกนั 
และกองกำาลงัฝ้ึกฝึนขึ้องกองเรื่อ ผลการ่ดำาเนินงานขึ้อง พล.ร่.ที่. 
เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน ในงานท่ี่�ได้รั่บัมิอบัหมิายที่ั �งที่างนำ �าและที่างบัก
ที่ำาให้ม่ิความิก้าวหน้าที่างอาชุ่พเร็่วยิ�งขึ้้ �น ในฐานะนายที่หาร่ชุั �นนาย
พล พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน ดำาร่งต่ำาแหนง่ผู้บัญัชุาการ่หมิวดเรื่อ
เฉพาะกิจการ่ร่บัที่างที่ะเลและผู้บัญัชุาการ่กองเรื่อสำงูสำดุ พล.ร่.ที่. เที่า
ฟิคโอเอร่อชุแมิน นำากองกำาลงัเฉพาะกิจเมิร่าห์พทุี่ธิ์ห์ (สำ่แดงและสำ่ขึ้าว) 
ขึ้องอินโดน่เซ่ิยในภูาร่กิจ พ.ศ. 2554 เพื�อปลดปลอ่ยลกูเรื่อชุาว
อินโดน่เซ่ิยขึ้องเรื่อเอม็ิ/ว่ ซินิาร์่ คดูสัำ หลงัจากโจร่สำลดัโซิมิาเล่ยยด้เรื่อ
บัร่ร่ที่กุสำนิค้าลำาดงักลา่ว

กองกำาลงัเฉพาะกิจดตู่า ซิามิดูร่า ร่่วมิมืิอกบัักองกำาลงัเฉพาะกิจ  
อื�น ๆ ท่ี่�จดัต่ั �งขึ้้ �นในภูมิูิภูาค โดยเฉพาะกองกำาลงัเฉพาะกิจร่่วมิ 151 
ร่วมิที่ั �งได้รั่บัการ่สำนบััสำนนุจากกองกำาลงัพิเศษขึ้องกองที่พัเรื่อและ
กองที่พับักอินโดน่เซ่ิย หลงัจากได้รั่บัการ่คดัเลือกให้ดำาร่งต่ำาแหนง่นาย
พลใน พ.ศ. 2554 พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน ได้รั่บัต่ำาแหนง่ร่อง
ผู้วา่การ่โร่งเร่่ยนนายเรื่ออินโดน่เซ่ิย จากนั �นจง้ได้เลื�อนเป็นผู้วา่การ่ใน 
พ.ศ. 2557 และเป็นผู้บัญัชุาการ่สำงูสำดุขึ้องกองเรื่อต่ะวนัต่กใน พ.ศ. 
2558 ในร่ะหวา่งการ่ดำาร่งต่ำาแหนง่ พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน ได้
จดัต่ั �งกองเรื่อต่ะวนัต่กต่อบัสำนองร่วดเร็่ว ซิ้�งม่ิสำว่นชุว่ยในการ่ที่ำาลาย
ล้างการ่ปล้นแบับัต่ดิอาวธุ์และการ่กร่ะที่ำาอนัเป็นโจร่สำลดัในชุอ่งแคบั
มิะละกาและสำงิคโปร์่ จนกร่ะที่ั�งไมิม่่ิเหต่ปุล้นเกิดขึ้้ �นอ่กภูายในหกเดือน

ภูายใต้่การ่บัญัชุาการ่ขึ้อง พล.ร่.ที่. เที่าฟิคโอเอร่อชุแมิน คณะ

กร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้านความิมิั�นคงที่าง
ที่ะเลมิุง่มิั�นท่ี่�จะเป็นหนว่ยงานความิมิั�นคง
ที่างที่ะเลร่ะดบััมืิออาชุ่พ ซิ้�งได้รั่บัความิไว้
วางใจจากชุมุิชุนที่างที่ะเลร่ะดบััชุาต่แิละ

นานาชุาต่ิ หนว่ยงานดงักลา่วพยายามิเพื�อ
ให้ได้มิาซิ้�งอำานาจอธิ์ปไต่ยแบับัพ้�งพาต่นเองใน

อินโดน่เซ่ิยด้วยลกัษณะท่ี่�แขึ้็งแกร่่ง หนว่ยงานน่ �
เปิดต่วัใน พ.ศ. 2557 โดยไมิไ่ด้เป็นสำว่นหน้�งขึ้องกอง

ที่พัอินโดน่เซ่ิย แม้ิวา่ผู้นำาสำงูสำดุขึ้องหนว่ยงานจะได้รั่บัการ่คดั
เลือกจากกองที่พัเรื่ออินโดน่เซ่ิยโดยปร่ะธ์านาธิ์บัด่ 

ภูาร่กิจขึ้องคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้านความิมิั�นคงที่างที่ะเล
คือการ่รั่กษาความิมิั�นคงและความิปลอดภูยัในนา่นนำ �าและเขึ้ต่อำานาจ
ศาลขึ้องอินโดน่เซ่ิย ร่วมิที่ั �งเป็นต่วัแที่นขึ้องอินโดน่เซ่ิยในฐานะรั่ฐหมิู่
เกาะ เพื�อเสำริ่มิสำร้่างอตั่ลกัษณ์ขึ้องอินโดน่เซ่ิยในฐานะรั่ฐที่างที่ะเล โดย
การ่ที่ำาให้คณะกร่ร่มิการ่ดงักลา่วเป็นผู้ พิที่กัษ์ศนูย์กลางที่างที่ะเลขึ้อง
โลก และที่ำาให้อินโดน่เซ่ิยเป็นรั่ฐที่างที่ะเลท่ี่�แขึ้็งแกร่่งเพื�อปกป้องผล
ปร่ะโยชุน์ขึ้องชุาต่ิ

บัที่บัาที่หลกัขึ้องคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงาน คือการ่ดำาเนินการ่ด้าน
ความิมิั�นคงที่างที่ะเลและการ่ลาดต่ร่ะเวนเพื�อความิปลอดภูยัในนา่น
นำ �าและเขึ้ต่อำานาจศาลขึ้องอินโดน่เซ่ิย เพื�อให้แนใ่จวา่สำามิาร่ถป้องกนั
ร่วมิถง้ต่อ่ต้่านปัญหาด้านความิมิั�นคงและความิปลอดภูยัที่างที่ะเล
 ต่ลอดจนการ่ปร่ะมิงท่ี่�ผิดกฎหมิายและการ่ลกัลอบัขึ้นยาเสำพต่ดิ คณะ
กร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานน่ �ม่ิบัคุลากร่มิากกวา่ 1,000 คน เรื่อเดนิที่ะเล
 36 ลำา ม่ิต่ั �งแต่เ่รื่อเลก็จนถง้ขึ้นาด 110 เมิต่ร่ และฐานที่พัปร่ะจำา
ภูมิูิภูาค 3 แหง่ ได้แก่ ฐานที่พัโซินต่ะวนัต่กในบัาต่มัิ ฐานที่พัโซินกลาง
ในมิานาโด และฐานที่พัโซินต่ะวนัออกในอมัิบัอน ซิ้�งร่วมิถง้สำถาน่เฝ้ึา
ร่ะวงั 15 แหง่ที่ั�วอินโดน่เซ่ิย

คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานซิ้�งขึ้้ �นต่ร่งต่อ่ปร่ะธ์านาธิ์บัด่ขึ้องอินโดน่เซ่ิย
 อยูภู่ายใต้่เขึ้ต่อำานาจศาลขึ้องกร่ะที่ร่วงปร่ะสำานงานด้านการ่เมืิอง
 กฎหมิาย และกิจการ่ความิมิั�นคง นอกจากน่ �ยงัแยกจากกองกำาลงัรั่กษา
ชุายฝัึ�งและที่ะเลอินโดน่เซ่ิยซิ้�งอยูภู่ายใต้่กร่ะที่ร่วงคมินาคมิ คณะกร่ร่มิการ่
ปร่ะสำานงานเป็นผู้ถือผลปร่ะโยชุน์ในกองกำาลงัเฉพาะกิจเพื�อกำาจดัการ่ที่ำา
ปร่ะมิงผิดกฎหมิายขึ้องอินโดน่เซ่ิย ซิ้�งจดัต่ั �งขึ้้ �นต่ามิคำาสำั�งขึ้อง
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ฟอรััม: ประสบัก่ารณ์์ของคุณ์ในหลีายตำาแหน่งงานทัี�สำาคญั นำา
คุณ์ไปสู่ก่ารเป็นผู้บัังคบัับััญชูาหน่วยงานความมั�นคงทัางทัะเลี
ของอนิโดูนีเซี็ย ก่รุณ์าบัอก่ ฟอรััม เพิ�มเตมิเก่ี�ยวก่บััภูารก่จิของ
คณ์ะก่รรมก่ารประสานงานดู้านความมั�นคงทัางทัะเลีแลีะวธีิทัี�
คุณ์ปฏิิรูปหน่วยงานดูงัก่ล่ีาว

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: ต่อนท่ี่�ผมิได้รั่บัโที่ร่ศพัท์ี่จาก
ปร่ะธ์านาธิ์บัด่อินโดน่เซ่ิยให้รั่บัหน้าท่ี่�บัญัชุาการ่คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำาน
งานด้านความิมิั�นคงที่างที่ะเล ผมิอยูท่่ี่�โร่ดไอแลนด์เพื�อเข้ึ้าร่่วมิการ่ปร่ะชุมุิ
สำมัิมินาใน พ.ศ. 2561 ซิ้�งเป็นการ่ปร่ะชุมุิสำมัิมินาร่ะหวา่งปร่ะเที่ศด้าน
พลงังานที่ะเลครั่ �งท่ี่� 23 ท่ี่�วิที่ยาลยัยทุี่ธ์นาว่สำหรั่ฐฯ เมืิ�อกลบััมิา ผมิได้พบั
กบััเจ้าหน้าท่ี่�ขึ้องปร่ะธ์านาธิ์บัด่และบัอกพวกเขึ้าวา่ บัางท่ี่อาจเลอืกคนมิา
เป็นผู้นำาคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานผิด เพร่าะต่ลอด 34 ป่ในกองที่พัเรื่อ
ผมิอยูใ่นหนว่ยร่บัเสำมิอ เป็นเรื่�องยากท่ี่�จะเปล่�ยนความิคดิจากการ่ต่อ่สำู้
เป็นการ่บังัคบััใชุ้กฎหมิาย จากการ่มิาเพื�อที่ำาลาย กลายเป็นการ่มิาเพื�อ
ปกป้อง ยากท่ี่�จะเปล่�ยนความิคดิ วิธ่์คดิขึ้องผมิ แต่ป่ร่ะธ์านาธิ์บัด่กลา่ว
วา่ คณุต้่องเป็นผู้นำาคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานและที่ำาให้องค์กร่ด่ขึ้้ �น ดงั
นั �นผมิจง้ที่ำาต่ามิคำาสำั�งขึ้องที่า่นท่ี่�ให้มิายงัคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้าน
ความิมิั�นคงที่างที่ะเล

ดงันั �น เร่าจง้ได้เร่่ยนรู้่ก่อนวา่... คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้าน
ความิมิั�นคงที่างที่ะเลเป็นอยา่งไร่ เนื�องจากเร่าไมิเ่คยนก้ถง้คณะ
กร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้านความิมิั�นคงที่างที่ะเลมิาก่อน แล้วเร่าก็พบั
คำาสำั�งขึ้องปร่ะธ์านาธิ์บัด่ให้ก่อต่ั �งคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงาน และให้
ที่ำาหน้าท่ี่�เป็นหนว่ยรั่กษาชุายฝัึ�งในอินโดน่เซ่ิย ร่วมิที่ั �งให้พฒันาสำถานท่ี่�
ฝ้ึกอบัร่มิและโคร่งการ่ฝ้ึกอบัร่มิสำำาหรั่บัคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้าน
ความิมิั�นคงที่างที่ะเลที่ั �งหมิด เร่าต้่องกำาหนดวา่กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง
คืออะไร่ ผมิต่ร่ะหนกัวา่กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ ม่ิปร่ะสำบัการ่ณ์
มิากท่ี่�สำดุหลงัจากท่ี่�ก่อต่ั �งขึ้้ �นมิานานกวา่ 200 ป่

เมืิ�อผมิเปิดคูมื่ิอขึ้องกองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ หน้าแร่ก พบัวา่
นา่สำนใจมิาก เพร่าะคูมื่ิอร่ะบัวุา่กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ เป็นหน้�ง
ในเจ็ดสำถาบันัเครื่�องแบับัในสำหรั่ฐฯ คำาถามิต่อ่ไปคือ สำถาบันัเครื่�องแบับั
คืออะไร่ ผมิรู้่วา่นั�นเป็นภูาร่ะผกูพนัเพ่ยงอยา่งเด่ยวสำำาหรั่บักฎหมิายและ
อำานาจหน้าท่ี่�ในการ่บังัคบััใชุ้กฎหมิาย สำำาหรั่บัคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำาน
งานด้านความิมิั�นคงที่างที่ะเล ผมิเปล่�ยนเครื่�องแบับัจากชุดุบัาต่กิแขึ้น
ยาวและชุดุซิาฟาร่่ เพื�อสำร้่างเอกลกัษณ์ขึ้องหนว่ยงานในฐานะสำถาบันั
กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง ขึ้ั �นต่อนแร่กคือการ่เปล่�ยนความิคดิขึ้องผู้คนผา่น
เครื่�องแบับัใหมิ ่ต่อนน่ �เร่าม่ิชุดุฤดรู้่อนสำำาหรั่บังานที่างการ่และชุดุต่อ่สำู้

หลงัจากได้เร่่ยนรู้่เก่�ยวกบัักฎหมิายจดัต่ั �งหนว่ยงาน เร่าต่ร่ะหนกัวา่
เร่าต้่องกำาหนดภูาร่กิจ ภูาร่กิจขึ้องคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงาน คือการ่
ดำาเนินการ่ลาดต่ร่ะเวนเพื�อความิมิั�นคงและความิปลอดภูยัขึ้องที่ะเลใน
การ่ขึ้ดัขึ้วางที่างที่ะเล และเพื�อการ่ปร่ะสำานงานขึ้องผู้ ถือผลปร่ะโยชุน์
ที่ั �งหมิด ร่วมิที่ั �งใชุ้ข้ึ้อมิลูท่ี่�ม่ิอยูใ่ห้เกิดปร่ะโยชุน์สำงูสำดุในการ่ดำาเนินการ่
ด้านความิมิั�นคงที่างที่ะเล เร่าจะดำาเนินการ่ลาดต่ร่ะเวน วางแผน และ
จดัร่ะเบ่ัยบั ภูาร่กิจและความิสำามิาร่ถขึ้องเร่าม่ิความิเชืุ�อมิโยงกนัใน
การ่ปฏิิบัตั่ิภูาร่กิจ ดงันั �นผมิจง้บัอกเจ้าหน้าท่ี่�วา่เร่าต้่องจดัลำาดบััความิ
สำำาคญั ก่อนอื�นเร่าต้่องพฒันาโคนอป ซิ้�งเป็นแนวคดิขึ้องการ่ปฏิิบัตั่ิ
งาน สำำาหรั่บักองเรื่อพื �นฐาน เร่าต้่องการ่เรื่อ 77 ลำา เฮลคิอปเต่อร์่ 29 

ลำา เครื่�องบันิลาดต่ร่ะเวนที่างที่ะเล 6 ลำา ฐานที่พัจำานวนหน้�ง และท่ี่�
สำำาคญัท่ี่�สำดุคือศนูย์บัญัชุาการ่ เร่าต่ร่ะหนกัวา่งบัปร่ะมิาณคอ่นข้ึ้างม่ิ
จำากดั เร่าจง้ต้่องจดัลำาดบััความิสำำาคญั ฉะนั �นเร่าจง้สำร้่างศนูย์บัญัชุาการ่
ก่อน แนวคดิงา่ย ๆ คือต้่องม่ิกฎร่ะเบ่ัยบัและกฎหมิาย เนื�องจากเร่าม่ิผู้
ถือผลปร่ะโยชุน์จำานวนมิาก เร่าต่ร่ะหนกัวา่ เร่าไมิเ่พ่ยงแต่ส่ำามิาร่ถใชุ้
เอกภูาพขึ้องการ่บังัคบัับัญัชุาเพื�อดำาเนินการ่เที่า่นั �น แต่เ่ร่ายงัสำามิาร่ถ
ให้เอกภูาพขึ้องความิพยายามิได้ด้วย คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานจง้
สำามิาร่ถให้ข้ึ้อมิลูท่ี่�เชืุ�อถือได้มิากท่ี่�สำดุ

ถดัมิา เร่าได้หารื่อกนัวา่สำถาน่กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งแหง่แร่กจะต่ั �งอยู่
ท่ี่�ไหน เร่าจะจดัให้ม่ิศนูย์บัญัชุาการ่สำองแหง่เนื�องจากต้่องอยูใ่นต่ำาแหนง่
ยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ เชุน่ อินโดน่เซ่ิยม่ิชุอ่งแคบัท่ี่�ม่ิความิสำำาคญัที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่
 4 แหง่จาก 9 แหง่ในโลก นอกจากน่ � เร่ายงัม่ิเส้ำนที่างเสำริ่มิสำ่�สำายท่ี่�เร่า
สำามิาร่ถรั่บัปร่ะกนัความิปลอดภูยั หลงัจากนั �นจดุยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่อื�น ๆ ก็
ที่ำาให้เร่าม่ิสำถาน่กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งร่วมิ 21 แหง่

เร่าม่ิชุายฝัึ�งท่ี่�ที่อดต่วัเป็นแนวยาว จง้ไมิส่ำามิาร่ถจดัต่ั �งสำถาน่กอง
กำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งไว้ในแต่ล่ะท่ี่� เนื�องจากจะม่ิต้่นที่นุสำงูมิาก ดงันั �นเร่า
ต้่องม่ิสำถาน่กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งแบับัเคลื�อนท่ี่� เพื�อให้สำามิาร่ถเคลื�อน
ย้ายไปยงัเขึ้ต่หน้�ง ๆ ได้เมืิ�อเร่าเปล่�ยนแปลงลำาดบััความิสำำาคญั เร่า
สำามิาร่ถย้ายยทุี่โธ์ปกร่ณ์ไปยงับัางพื �นท่ี่�และเพิกเฉยต่อ่พื �นท่ี่�อื�น ความิ
สำามิาร่ถคือการ่เฝ้ึาร่ะวงัก่อนอนัดบััแร่ก เพื�อต่ร่วจจบััและหยดุกิจกร่ร่มิ
ท่ี่�ผิดกฎหมิาย และแนน่อนวา่ ต่ามิด้วยการ่บังัคบััใชุ้กฎหมิายและการ่
ชุว่ยเหลือในปฏิิบัตั่กิาร่ขึ้ดัขึ้วางที่างที่ะเล ซิ้�งน่�คือลำาดบััความิสำำาคญัขึ้อง
ผมิในอนาคต่

ฟอรััม: องค์ก่รแลีะหน่วยงานหลีกั่ทัี�คุณ์ตดิูต่อดู้วยมทีัี�ใดูบ้ัาง

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: หนว่ยงานแร่กคือกองที่พัเรื่อ ซิ้�งม่ิ
ยทุี่โธ์ปกร่ณ์อยูแ่ล้วและม่ิบัคุลากร่ท่ี่�ผา่นการ่ฝ้ึกอบัร่มิมิาเป็นอยา่งด่
เพื�อดำาเนินการ่ปฏิิบัตั่กิาร่ โดยเร่าร่่วมิมืิอกบัักองที่พัเรื่ออยา่งใกล้ชิุด แต่่
นอกจากน่ � ในการ่บังัคบััใชุ้กฎหมิาย เร่าปร่ะสำานงานกบััต่ำาร่วจอยา่ง
ใกล้ชิุด หลงัจากนั �นเร่าร่่วมิมืิอกบััสำำานกังานต่อ่ต้่านยาเสำพต่ดิแหง่ชุาต่ิ
ขึ้องสำาธ์าร่ณรั่ฐอินโดน่เซ่ิย ศลุกากร่ กร่ะที่ร่วงคมินาคมิ การ่ปร่ะมิง
และอื�น ๆ แต่ห่ลกั ๆ คือกองที่พัเรื่อและต่ำาร่วจ ความิท้ี่าที่ายและโอกาสำ
สำำาหรั่บัคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานคือการ่สำร้่างความิร่่วมิมืิอร่ะหวา่ง
หนว่ยงานต่า่ง ๆ ในการ่ดำาเนินการ่บังัคบััใชุ้กฎหมิายในที่ะเล ซิ้�งปัจจบุันั
อยูภู่ายใต้่บัที่บัญัญตั่ิขึ้องกฎข้ึ้อบังัคบััและกฎหมิายหลายฉบับัั เพื�อ
ปรั่บัปรุ่งสำถานการ่ณ์ดงักลา่ว คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานได้เสำนอต่อ่
รั่ฐสำภูาอินโดน่เซ่ิยเพื�อให้สำตั่ยาบันักฎหมิายความิมิั�นคงที่างที่ะเล ซิ้�งจะ
ชุว่ยเสำริ่มิสำร้่างบัที่บัาที่ขึ้องคณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานในการ่ปร่ะสำาน
งานกบััหนว่ยงานต่า่ง ๆ

ฟอรััม: ชู่วยเล่ีารายลีะเอยีดูเพิ�มเตมิเก่ี�ยวก่บััความพยายามดู้าน
ความร่วมมอ่ของคณ์ะก่รรมก่ารประสานงานดู้านความมั�นคง
ทัางทัะเลีให้เราฟังไดู้หร่อไม่

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้าน
ความิมิั�นคงที่างที่ะเลสำนบััสำนนุความิร่่วมิมืิอในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยง
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ใต้่ โดยการ่ปรั่บัปรุ่งกิจกร่ร่มิร่่วมิท่ี่�ม่ิอยูแ่ละความิ
พยายามิในการ่สำร้่างศกัยภูาพผา่นการ่ฝ้ึกอบัร่มิ การ่
ปร่ะชุมุิเชิุงปฏิิบัตั่กิาร่ และการ่สำมัิมินาเก่�ยวกบััปร่ะเดน็
ที่างที่ะเล การ่แลกเปล่�ยนข้ึ้อมิลูและขึ้า่วกร่องเพื�อ
ปรั่บัปรุ่งความิมิั�นคงและความิปลอดภูยัที่างที่ะเล
 ความิร่่วมิมืิอในอนาคต่กบััสำหรั่ฐฯ และปร่ะเที่ศในกลุม่ิ
สำมิาคมิปร่ะชุาชุาต่แิหง่เอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ หรื่อ
 อาเซ่ิยน จะเพิ�มิขึ้้ �น ซิ้�งจะร่วมิถง้ความิร่่วมิมืิอในการ่
สำร้่างศกัยภูาพ การ่ฝ้ึกอบัร่มิ การ่ศก้ษา การ่แบัง่ปัน
ข้ึ้อมิลูและขึ้า่วกร่อง ความิร่่วมิมืิออื�น ๆ ท่ี่�ต้่องได้รั่บัการ่
ปรั่บัปรุ่งคือความิร่่วมิมืิอในร่ะดบััภูมิูิภูาคและนานาชุาต่ ิ
ในรู่ปแบับัขึ้องการ่ปร่ะชุมุิสำมัิมินากองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง
 โดยม่ิหวัข้ึ้อพิเศษท่ี่�กำาลงัเป็นท่ี่�สำนใจที่ั�วโลกใน เชุน่
 ที่ะเลจ่นใต้่ เร่าต่ร่ะหนกัด่วา่ที่กุฝ่ึายม่ิภูยัคกุคามิร่ะดบัั
โลกต่อ่ความิปลอดภูยัที่างที่ะเลร่่วมิกนั เร่าไมิส่ำามิาร่ถ
แก้ไขึ้ปัญหาได้โดยลำาพงั และต้่องใชุ้ความิร่่วมิมืิอ
ร่ะหวา่งปร่ะเที่ศเพื�อหาที่างออก

ฟอรััม: คุณ์ประสานงานก่บััองค์ก่รระหว่าง
ประเทัศใดูบ้ัางเพ่�อสร้างขดีูความสามารถแลีะ
ศัก่ยภูาพ

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: เร่าต่ร่ะหนกัวา่กอง
กำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ ม่ิปร่ะสำบัการ่ณ์มิากท่ี่�สำดุ แต่่
ก็ม่ิลกัษณะและความิท้ี่าที่ายท่ี่�แต่กต่า่งกนั ที่ั �งน่ � สำหรั่ฐฯ

 ม่ิความิแต่กต่า่งจากอินโดน่เซ่ิยอยา่งมิากในมิมุิมิอง
ขึ้องกลุม่ิเกาะ เร่าได้เร่่ยนรู้่จากกองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง
อื�น ๆ เชุน่ กร่่ซิ ผมิคดิวา่กร่่ซิท่ี่�ม่ิ 9,000 เกาะ ซิ้�งเป็น
เกาะสำว่นใหญ่ในยโุร่ปม่ิความิคล้ายคลง้กบััอินโดน่เซ่ิย
 เร่าได้เร่่ยนรู้่จากฟิลปิปินส์ำ เกาหล่ใต้่ และญ่�ปุ่ นเชุน่กนั 
เร่าได้ปร่ะโยชุน์จากความิซิบััซ้ิอนในการ่ที่ำางานขึ้องกอง
กำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง ซิ้�งก็คือกลุม่ิเกาะ เร่าเร่่ยนรู้่จากกนั
และกนัได้

ความิท้ี่าที่ายแร่กขึ้องเร่าคือต่ำาแหนง่เชิุงยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่
และกลุม่ิดาวที่างภูมิูิศาสำต่ร์่ขึ้องอินโดน่เซ่ิย เร่าม่ิ
ชุอ่งแคบัท่ี่�ม่ิความิสำำาคญัที่างยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ 4 แหง่
 และเร่าก็ม่ิเส้ำนที่างคมินาคมิที่างที่ะเล ภูายใต้่การ่ให้
สำตั่ยาบันัอนสุำญัญาสำหปร่ะชุาชุาต่วิา่ด้วยกฎหมิายที่าง
ที่ะเล เร่าต้่องเต่ร่่ยมิเฝ้ึาร่ะวงัเพื�อให้ม่ิเส้ำนที่างเดนิเรื่อท่ี่�
ปลอดภูยัในมิหาสำมิทุี่ร่ ซิ้�งน่�เป็นการ่เพิ�มิความิซิบััซ้ิอน
 ปร่ะการ่ท่ี่�สำองคือความิยืดหยุน่ขึ้องสำภูาพแวดล้อมิ
เชิุงยทุี่ธ์ศาสำต่ร์่ในโลก ความิท้ี่าที่ายน่ �ที่ำาให้อินโดน่เซ่ิย
จำาเป็นต้่องเต่ร่่ยมิพร้่อมิท่ี่�จะม่ิสำว่นร่่วมิและสำร้่างอิที่ธิ์พล
ต่อ่ผู้ ม่ิบัที่บัาที่ร่ายใหญ่บัางร่ายในภูมิูิภูาค ความิท้ี่าที่าย
ต่อ่ไปขึ้องเร่าคือ เร่าม่ิเขึ้ต่แดนมิากมิายต่ดิกบััหลาย
ปร่ะเที่ศ และบัางจดุยงัคงม่ิข้ึ้อพิพาที่ อนัจะนำามิาซิ้�ง
ความิเป็นไปได้ท่ี่�จะเกิดความิขึ้ดัแย้งร่ะหวา่งปร่ะเที่ศ
 นั�นเป็นเหต่ผุลท่ี่�ผมิได้พดูคยุกบััผู้บัญัชุาการ่กองกำาลงั
รั่กษาชุายฝัึ�งคนอื�น ๆ ในภูมิูิภูาค เพื�อหล่กเล่�ยงการ่
คำานวณท่ี่�ผิดพลาดในที่ะเล ซิ้�งเร่าอาจจะเริ่�มิต้่นความิ

สมาชิูก่ทัมีบันเร่อของหน่วยงาน

ความมั�นคงทัางทัะเลีอนิโดูนีเซี็ย

ปีนข่�นเร่อตรวจก่ารณ์์สแตรทั

ตนัของก่องก่ำาลีงัรัก่ษาชูายฝั่�ง

สหรัฐฯ ระหว่างก่ารฝ่่ก่ซ้็อมร่วม

ในชู่องแคบัสิงคโปร์

จ.อ. ล่ไว ร่่ด/กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ
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เร่อเคเอน็ แทัน จุง ดูาทัา ของหน่วยงานความมั�นคงทัางทัะเลีอนิโดูนีเซี็ย

 (ซ้็าย) ล่ีองคู่ไปก่บััเร่อตรวจก่ารณ์์สแตรทัตนัของก่องก่ำาลีงัรัก่ษาชูายฝั่�ง

สหรัฐฯ ในชู่องแคบัสิงคโปร์  จ.อ. ล่ไว ร่่ด/กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ
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สำมัิพนัธ์์ท่ี่�ด่ร่ะหวา่งปร่ะเที่ศได้ เชุน่ เมืิ�อเร็่ว ๆ น่ �ในเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 เร่าต่ร่วจพบั
กองเรื่อปร่ะมิง 6 ลำาจากเว่ยดนามิ ซิ้�งได้รั่บัการ่คุ้มิกนัจากเรื่อขึ้องกองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง 2 
ลำาเมืิ�อเข้ึ้าสำูพื่ �นท่ี่�พิพาที่ ผมิสำั�งให้สำกดักั �นเรื่อเหลา่นั �นเพื�อป้องกนัไมิใ่ห้เข้ึ้ามิาในอาณาเขึ้ต่
ขึ้องเร่า แต่เ่นื�องจากพื �นท่ี่�ท่ี่�พวกเขึ้าที่ำาปร่ะมิงอยูเ่ป็นพื �นท่ี่�ซิ้�งกำาลงัเป็นข้ึ้อพิพาที่ เร่าจง้
แนะนำาให้พวกเขึ้าที่ำาปร่ะมิงในพื �นท่ี่�ท่ี่�ไมิใ่ชุพื่ �นท่ี่�พิพาที่ เร่าต่ดิต่อ่กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง
เว่ยดนามิมิานดัพบักนัในที่ะเล พวกเขึ้าต่กลง และถอนเรื่อออกจากพื �นท่ี่�ไปที่างเหนือ ผมิคดิ
วา่ม่ิวิธ่์ท่ี่�ด่ในการ่ป้องกนัความิต่ง้เคร่่ยดท่ี่�เพิ�มิสำงูขึ้้ �น เร่ารู้่เพร่าะเรื่อเหลา่นั �นเป็นเรื่อปร่ะมิง
แบับัดั �งเดิมิ ซิ้�งอาจไมิม่่ิแผนท่ี่�หรื่อจ่พ่เอสำ หรื่ออาจไมิรู้่่ต่ำาแหนง่ท่ี่�ถกูต้่องเมืิ�อเข้ึ้าสำูน่า่นนำ �าขึ้อง
เร่า

ฟอรััม: นอก่เหน่อจาก่ก่ารประชุูมในทัะเลี คุณ์ยงัเข้าร่วมก่ารประชุูมระดูบัั
นานาชูาตหิร่อระดูบััภููมภิูาคเพ่�อหาร่อถง่วธีิหลีกี่เลีี�ยงก่ารเผชิูญหน้าเหล่ีานี�ดู้วย
หร่อไม่

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: นอกจากน่ � เร่ายงัม่ิองค์กร่ท่ี่�เร่่ยกวา่ การ่ปร่ะชุมุิหวัหน้า
หนว่ยกองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งแหง่เอเชุ่ย เพื�อหารื่อเก่�ยวกบััปร่ะเดน็เหลา่น่ � ซิ้�งเร่าหารื่อถง้วิธ่์
การ่ร่่วมิมืิอกนั ปัจจบุันัเจ้าหน้าท่ี่�ขึ้องเร่ายงัที่ำาการ่ฝ้ึกร่่วมิกนัด้วย เมืิ�อเร็่ว ๆ น่ � เป็นครั่ �งแร่ก
ท่ี่�คณะกร่ร่มิการ่ปร่ะสำานงานด้านความิมิั�นคงที่างที่ะเลขึ้องเร่าสำง่เรื่อไปยงัอินเด่ยเพื�อเข้ึ้า
ร่่วมิการ่ฝ้ึกร่่วมิสำำาหรั่บัการ่วางแผน ร่วมิถง้ไปยงัจาการ์่ต่า กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งเกาหล่และ
กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ สำง่เรื่อต่ร่วจการ่ณ์สำแต่ร่ที่ต่นัขึ้องกองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�ง เข้ึ้า
ร่่วมิการ่ฝ้ึกผสำมิความิร่่วมิมืิอและความิพร้่อมิที่างเรื่อขึ้องอินโดน่เซ่ิยในเดือนสำงิหาคมิ เร่ายงั
ดำาเนินการ่ลาดต่ร่ะเวนร่่วมิกบัักองกำาลงัพิที่กัษ์เขึ้ต่แดนออสำเต่ร่เล่ย เร่าสำง่เรื่อไปลำาหน้�ง และ
พวกเขึ้าม่ิเรื่อลำาหน้�งด้วย ในเดือนต่ลุาคมิ พ.ศ. 2562 เร่าจะดำาเนินการ่ปร่ะสำานงานกบััเจ้า
หน้าท่ี่�มิากขึ้้ �น ไมิเ่พ่ยงปร่ะสำานงานการ่ลาดต่ร่ะเวนเที่า่นั �นแต่ด่ำาเนินการ่ต่ร่วจเย่�ยมิด้วย

ฟอรััม: ปัจจุบัันคุณ์ทัำาก่ารลีาดูตระเวนชูายแดูนก่บััประเทัศใดูบ้ัาง

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: เร่าที่ำาการ่ลาดต่ร่ะเวนชุายแดนอยา่งเป็นที่างการ่กบัั
ออสำเต่ร่เล่ยเที่า่นั �น แต่เ่ร่ายงัที่ำาการ่ลาดต่ร่ะเวนอยา่งไมิเ่ป็นที่างการ่กบัักองกำาลงัรั่กษา
ชุายฝัึ�งเว่ยดนามิ เพื�อให้เร่าสำามิาร่ถพบักนัในที่ะเลเพื�อหล่กเล่�ยงการ่เป็นศตั่รู่กนั เร่าเชิุญ
พวกเขึ้าไปพร้่อมิกบััเรื่อขึ้องผมิ เพื�อให้ผู้บังัคบัับัญัชุาสำามิาร่ถพบัปะและหารื่อร่วมิที่ั �งแก้ไขึ้
ปัญหาได้ ผมิคดิวา่น่�เป็นวิธ่์ท่ี่�ด่ท่ี่�สำดุในการ่ปฏิิบัตั่งิาน  

ฟอรััม: คุณ์คดิูว่าสิ�งใดูเป็นข้อก่งัวลีดู้านความมั�นคงสูงสุดูสำาหรับัอนิโดูนีเซี็ยทัี�
คณ์ะก่รรมก่ารประสานงานดู้านความมั�นคงทัางทัะเลีเป็นผู้รับัมอ่

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: ความิสำำาคญัสำงูสำดุคือการ่รั่กษาความิมิั�นคงขึ้องเส้ำน
ที่างคมินาคมิที่างที่ะเล จากนั �นคือการ่รั่บัปร่ะกนัภูาร่ะผกูพนัที่างที่ะเลในหมิูเ่กาะขึ้อง
อนสุำญัญาสำหปร่ะชุาชุาต่วิา่ด้วยกฎหมิายที่ะเล นอกจากน่ � เร่ายงัเหน็ความิสำำาคญัในการ่
สำร้่างความิสำงบัเร่่ยบัร้่อยในที่ะเลท่ี่�ด่ในเขึ้ต่อำานาจศาลขึ้องผมิ สำดุท้ี่าย เร่าสำามิาร่ถรั่กษา
อำานาจอธิ์ปไต่ยขึ้องชุาต่ไิว้ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในที่ะเล ต่ร่าบัใดท่ี่�ยงัม่ิการ่ที่ำาปร่ะมิงท่ี่�ผิด
กฎหมิาย ขึ้าดการ่ร่ายงาน และไร้่การ่ควบัคมุิ เร่าสำนบััสำนนุหนว่ยเฉพาะกิจ 115 ซิ้�งนำาโดย
กร่ะที่ร่วงการ่ปร่ะมิงต่ามิอำานาจหน้าท่ี่�ขึ้องปร่ะธ์านาธิ์บัด่ เร่าสำนบััสำนนุพวกเขึ้าเพื�อปร่ะสำาน
ความิพยายามิขึ้องเร่า นอกจากน่ � ผมิยงัแบัง่ปันปร่ะสำบัการ่ณ์ขึ้องผมิกบััพวกเขึ้าจากต่อน
ท่ี่�ผมิอยูใ่นกองที่พัเรื่อในฐานะผู้บัญัชุาการ่การ่ร่บัและกองเรื่อ เชุน่ เมืิ�อพวกเขึ้าเริ่�มิหนว่ย
เฉพาะกิจ พวกเขึ้าไมิม่่ิแนวคดิในการ่ดำาเนินการ่ปฏิิบัตั่กิาร่... และผมิม่ิความิสำามิาร่ถในเรื่�อง
นั �น
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ฟอรััม: คุณ์ชู่วยบัอก่ถง่ทัะเลีจนีใต้ หลีกั่ปฏิบัิัต ิแลีะความสำาคญั
ของก่ารทัี�ทุัก่ประเทัศปฏิบัิัตติามก่ตกิ่าของนานาชูาตไิดู้ไหม

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: ในที่ะเลจ่นใต้่ เร่าม่ิพร่มิแดนต่ดิ
กบััเว่ยดนามิ มิาเลเซ่ิย ฟิลปิปินส์ำ บัรู่ไน เร่าต้่องหยดุด้วยการ่กร่ะที่ำา
นอกอนสุำญัญาสำหปร่ะชุาชุาต่วิา่ด้วยกฎหมิายที่ะเล นั�นคือเส้ำนปร่ะ
เก้าเส้ำน น่�เป็นสำิ�งสำำาคญัสำำาหรั่บัเขึ้ต่เศร่ษฐกิจขึ้องเร่า เร่ายงัคงยด้มิั�นใน
อนสุำญัญาสำหปร่ะชุาชุาต่วิา่ด้วยกฎหมิายที่ะเลอนัถกูต้่องต่ามิกฎหมิาย
 บัางครั่ �งเร่าม่ิความิต่ง้เคร่่ยดท่ี่�นั�น ย้อนกลบััมิายงัปร่ะสำบัการ่ณ์ขึ้องผมิ
ในฐานะผู้บัญัชุาการ่ เร่าสำง่การ่สำกดักั �นไปยงัที่ะเลจ่นใต้่เนื�องจากเร่า
ต่ร่วจพบักิจกร่ร่มิสำำาคญัมิากมิายท่ี่�นั�น ผมิจบััได้บัางสำว่น และบัางสำว่น
ก็เป็นกองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งจ่น พวกเขึ้าบัอกวา่ “น่�เป็นพื �นท่ี่�ที่ำาปร่ะมิง
ขึ้องจ่น” ผมิจง้บัอกวา่ “ผมิไมิรู้่่จกัพื �นท่ี่�ที่ำาปร่ะมิงดั �งเดิมิ ในอนสุำญัญา
สำหปร่ะชุาชุาต่วิา่ด้วยกฎหมิายที่ะเลม่ิสำทิี่ธิ์ในการ่ปร่ะมิงแบับัดั �งเดิมิ
เที่า่นั �น ไมิใ่ชุพื่ �นท่ี่�ที่ำาปร่ะมิง เร่าม่ิข้ึ้อต่กลงอยา่งเป็นที่างการ่ร่ะหวา่ง
ปร่ะเที่ศในด้านสำทิี่ธิ์ในพื �นท่ี่�ที่ำาปร่ะมิง” เมืิ�อเป็นอินโดน่เซ่ิยและมิาเลเซ่ิย
... ในการ่ปร่ะมิงจำานวนมิากขึ้องมิาเลเซ่ิยต่ั �งแต่ส่ำมิยัโบัร่าณ พวกเขึ้า
ที่ำาการ่ปร่ะมิงในนา่นนำ �าอินโดน่เซ่ิยหลงัจากข้ึ้อต่กลงกบััอนสุำญัญา
สำหปร่ะชุาชุาต่วิา่ด้วยกฎหมิายที่ะเล ดงันั �นจง้ไมิเ่ป็นปัญหา และพวก
เขึ้ายงัคงอยูท่่ี่�นั�น เร่าไมิรู้่่จกัพื �นท่ี่�ที่ำาปร่ะมิงแบับัดั �งเดิมิ เร่ายงัคงยด้มิั�น
ในอนสุำญัญาสำหปร่ะชุาชุาต่วิา่ด้วยกฎหมิายที่ะเล ดงันั �น เร่าจง้ยงัคง
ดำาเนินการ่บังัคบััใชุ้กฎหมิายในภูมิูิภูาคแหง่น่ �เพื�อดำาเนินการ่ขึ้ดัขึ้วาง

ฟอรััม: เหตุใดูความร่วมมอ่ก่บััประเทัศอ่�น ๆ ในเอเชีูยตะวนั
ออก่เฉีียงใต้แลีะสหรัฐฯ จง่มคีวามสำาคญั

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: เมืิ�อย้อนนก้ถง้ปร่ะสำบัการ่ณ์ขึ้อง
ผมิในฐานะผู้บัญัชุาการ่กองร่บัในโซิมิาเล่ย... เมืิ�อเรื่อพอ่ค้าถกูโจร่สำลดั
โซิมิาเล่ยปล้น ผมิเป็นผู้บัญัชุาการ่กองร่บั ปร่ะธ์านาธิ์บัด่ต่ดัสำนิใจสำง่
กลุม่ิเฉพาะกิจ และหลงัจากการ่หารื่อที่า่นได้เลือกผมิให้เป็นหวัหน้า
กลุม่ิเฉพาะกิจน่ � เนื�องด้วยปร่ะสำบัการ่ณ์ขึ้องผมิใน พ.ศ. 2547 (ผมิจำา
ได้วา่ผู้บัญัชุาการ่ภูาคพื �นแปซิฟิิกขึ้องสำหรั่ฐฯ คือ พล.ร่.อ. โธ์มิสัำ ฟาร์่โก

 แหง่หลกันิยมิฟาร์่โก ซิ้�งสำหรั่ฐฯ ได้สำง่ยทุี่โธ์ปกร่ณ์ไปยงัภูมิูิภูาคน่ �เพื�อ
จดัร่ะเบ่ัยบัเส้ำนที่างคมินาคมิที่างที่ะเล) ในฐานะผู้บัญัชุาการ่ ผมิขึ้อการ่
อนมุิตั่จิากผู้บัญัชุาการ่กองที่พัเรื่อให้สำง่ผมิไปยงัชุอ่งแคบัมิะละกาเพื�อ
ให้คำาแนะนำาเก่�ยวกบััการ่ปฏิิบัตั่กิาร่ เนื�องจากใน พ.ศ. 2543 การ่จ่ �
เรื่อเป็นปัญหาใหญ่ในชุอ่งแคบัมิะละกา และในอด่ต่ ก่อน พ.ศ. 2543 
พวกเขึ้าไมิป่ร่ะสำบัความิสำำาเร็่จในการ่ปลอ่ยต่วัปร่ะกนัขึ้องเรื่อมิากนกั
 สำำาหรั่บัอากาศยานนั �นสำำาเร็่จ แต่ก่บััเรื่อนั �นไมิเ่ลย ในฐานะผู้บังัคบัั
บัญัชุา ผมิค้นพบัคำาต่อบัและดำาเนินการ่ที่นัท่ี่ เพร่าะเร่าที่ร่าบัเรื่�องน่ �เมืิ�อ
เวลาปร่ะมิาณ 17.00 น. และม่ิการ่ร่ะบัตุ่ำาแหนง่แล้ว เร่าวางแผนเสำร็่จ
สำิ �นในห้าชุั�วโมิงต่อ่มิา และต่อน 23.00 น. เร่าเร่่ยกกองกำาลงัพิเศษ
มิาเพื�อดำาเนินปฏิิบัตั่กิาร่ปลอ่ยต่วั แต่ใ่นเวลานั �น พวกเขึ้ายงัไมิไ่ด้ใชุ้
ปฏิิบัตั่กิาร่พิเศษ ที่างเลือกขึ้องผมิคือถอนคนขึ้องเร่าหรื่อใชุ้กำาลงับังัคบัั
 ในต่อนนั �นผมิยอมิเสำ่�ยงท่ี่�จะใชุ้กำาลงับังัคบััโดยใชุ้ท่ี่มิขึ้องผมิ ผมิม่ิท่ี่มิ
ละเจ็ดคนสำองท่ี่มิ ร่วมิที่ั �งหมิด 14 คน โจร่จ่ �เรื่อม่ิห้าคนและต่วัปร่ะกนั
ม่ิ 36 คน เร่าที่ร่าบัถง้สำถานการ่ณ์ ร่วมิที่ั �งได้ต่ดิต่ามิสำถานการ่ณ์และ
วิเคร่าะห์สำถานการ่ณ์ จนม่ิชุว่งท่ี่�เหมิาะเจาะในเวลา 1.00 น. เพื�อเริ่�มิ
ที่ำาการ่จูโ่จมิ เร่าที่ำาการ่ต่อ่สำู้ร่ะยะปร่ะชิุด เร่าไมิเ่คยเต่ร่่ยมิพร้่อมิเรื่�อง
นั �นมิาก่อน ดงันั �นสำำาหรั่บัอปุกร่ณ์ เร่าจง้ใชุ้เอเค-47 คณุคงนก้ภูาพออก
 เอเค-47 กบัักร่ะสำนุ 7.62 ท่ี่�ร่ะยะ 1.5 เมิต่ร่ คณุคงนก้ภูาพออกเมืิ�อ
ยิงกร่ะสำนุไป หวัขึ้องชุายคนนั �นก็ร่ะเบัดิ เร่าจดัการ่พวกโจร่จ่ �เรื่อที่ั �งห้า
คน และปฏิิบัตั่กิาร่ก็ปร่ะสำบัความิสำำาเร็่จเต่ม็ิ 100 ด้วยเหต่ผุลสำ่�ปร่ะการ่
 ปร่ะการ่แร่ก เร่าชุว่ยต่วัปร่ะกนัที่ั �งหมิด 36 คนโดยไมิม่่ิใคร่ได้รั่บับัาด
เจ็บั ปร่ะการ่ท่ี่�สำอง โจร่จ่ �เรื่อที่ั �งหมิดถกูกำาจดั ปร่ะการ่ท่ี่�สำามิ เร่าไมิส่ำญู
เสำ่ยยทุี่ธ์ภูณัฑ์ิเรื่อเลย ปร่ะการ่สำดุท้ี่าย เร่าได้เรื่อคืนมิาอยา่งปลอดภูยั
โดยไมิม่่ิสำมิาชิุกขึ้องกองกำาลงัได้รั่บับัาดเจ็บัในการ่ยิงต่อ่สำู้  ผู้บัญัชุาการ่
กองที่พัเรื่อได้เร่่ยกต่วัผมิให้มิาท่ี่�จาการ์่ต่าที่นัท่ี่ ผมิไปจาการ์่ต่าและเจ้า
หน้าท่ี่�ที่ั�วไปที่กุคนอยูท่่ี่�นั�น โดยผู้บัญัชุาการ่ขึ้อให้ผมิสำรุ่ปผลปฏิิบัตั่กิาร่
 สำิ�งท่ี่�ควร่พิจาร่ณาอยา่งแร่กคือหลกันิยมิขึ้อง พล.ร่.อ. ฟาร์่โก นั�นคือ
 หากคณุปร่ะสำบัความิสำำาเร็่จ ให้ต่อ่ยอดจากสำิ�งนั �น หากคณุล้มิเหลว ให้
ออกแบับัใหมิ ่ผมิอธิ์บัายและผู้บัญัชุาการ่กองที่พัเรื่อกลา่ววา่ “คณุน่�บ้ัา
จริ่ง ๆ” ผมิต่อบั “ใชุค่รั่บัที่า่น หากไมิบ้่ัาผมิก็คงไมิชุ่นะ”

ผมิคดิวา่ด้วยปร่ะสำบัการ่ณ์ดงักลา่วใน พ.ศ. 2554 ปร่ะธ์านาธิ์บัด่
จง้เลือกผมิให้นำากลุม่ิหนว่ยเฉพาะกิจไปโซิมิาเล่ย ในเวลานั �น ผมิได้
เข่ึ้ยนถง้วิธ่์ต่อบัโต้่โจร่สำลดัโซิมิาเล่ยสำำาหรั่บัปฏิิบัตั่กิาร่กู้ภูยั (ผมิได้รั่บั
โที่ร่ศพัท์ี่จากปร่ะธ์านาธิ์บัด่ท่ี่�บ้ัานขึ้องเขึ้า ผมิที่ร่าบัจากสำำานกังานขึ้อง
ปร่ะธ์านาธิ์บัด่วา่ กองที่พัได้สำง่ปร่ะวตั่ิยอ่ขึ้องนายที่หาร่ร่ะดบััร้่อยต่ร่่
 11 นายเพื�อนำากลุม่ิเฉพาะกิจ พวกเขึ้าขึ้อคำาแนะนำาอื�น ๆ และบัอก
วา่พวกเขึ้าม่ิหวัหน้าท่ี่�บ้ัาท่ี่�เข้ึ้ามิาเป็นผู้บัญัชุากองบัญัชุาการ่ยทุี่ธ์การ่
กองเรื่อ ผมิถกูเร่่ยกต่วัให้ไปท่ี่�บ้ัานขึ้องเขึ้า ม่ิการ่ปร่ะชุมุิสำั �น ๆ (เพ่ยงคร้่�ง
ชุั�วโมิง) และผมิได้รั่บัคำาสำั�งงา่ย ๆ วา่ ออกเดนิที่างไปโซิมิาเล่ยวนัพรุ่่งน่ �
 ต่อนนั �นผมิต่ร่ะหนกัวา่ เร่าไมิม่่ิแผนฉกุเฉินสำำาหรั่บัโซิมิาเล่ยและเร่าก็
ไมิม่่ิข้ึ้อมิลูท่ี่�แนชุ่ดัเก่�ยวกบััสำถานการ่ณ์ ผมิโที่ร่หาเพื�อนร่่วมิงานบัางคน
 เชุน่ ผู้บัญัชุาการ่หนว่ยซ่ิลสำหรั่ฐฯ ซิ้�งผมิรู้่จกัท่ี่�กองเรื่อท่ี่� 7 ขึ้องสำหรั่ฐฯ
 เพื�อขึ้อข้ึ้อมิลูเพิ�มิเต่ิมิ เร่าพยายามิวางแผนต่ามิข้ึ้อมิลูท่ี่�เร่าสำามิาร่ถ
ร่วบัร่วมิได้ ก่อนท่ี่�เร่าจะแลน่เรื่อออกไปต่อนพร่ะอาทิี่ต่ย์ต่กดนิในคืน
ถดัมิาเพื�อไปยงัโซิมิาเล่ย โดยแที่บัไมิม่่ิข้ึ้อมิลูใด ๆ ร่ะหวา่งที่าง เร่า
พยายามิวางแผน และต่ร่ะหนกัได้วา่เมืิ�อเร่าไปถง้พื �นท่ี่�ลุม่ินำ �าโซิมิาเล่ย

เร่อของคณ์ะก่รรมก่ารประสานงานดู้านความมั�นคงทัางทัะเลีลีาดูตระเวนในน่านนำ�า

ของอนิโดูนีเซี็ย  หนว่ยงานความิมิั�นคงที่างที่ะเลอินโดน่เซ่ิย
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 จะม่ิกองกำาลงัร่ออยูจ่ำานวนมิากนอกเหนือจากกองกำาลงั
เฉพาะกิจ 151 ม่ิกองกำาลงัเฉพาะกิจ 550 และ 552 
ไปจนถ้งกองกำาลงัเฉพาะกิจอื�น ๆ  
จากรั่สำเซ่ิยและจ่น คำาถามิเด่ยวเมืิ�อผมิไปถง้คือ จดุ
ปร่ะสำงค์ขึ้องเรื่อฟริ่เกต่พวกน่ �คืออะไร่และคำาสำั�งขึ้องเร่า
สำำาหรั่บัเรื่�องน่ �คืออะไร่ ผมิบัอกวา่ผมิม่ิภูาร่กิจร่ะดบััชุาต่ิ
จากปร่ะเที่ศขึ้องต่นเอง ผู้บัญัชุาการ่กองกำาลงัเฉพาะ
กิจ 151 ซิ้�งในต่อนนั �นนำาโดย พล.ร่.ต่. แฮริ่สำ ชุาน แหง่
กองที่พัเรื่อสำงิคโปร์่ มิาหาผมิท่ี่�เรื่อ และเร่าได้รั่บัข้ึ้อมิลู
มิากมิายท่ี่�ที่ำาให้เร่าเปล่�ยนแผนการ่ได้ หลงัจากได้รั่บั
การ่อนมุิตั่แิละการ่สำนบััสำนนุจากเจ้าหน้าท่ี่�ที่กุคนในพื �นท่ี่� 
ภูาร่กิจน่ �สำามิาร่ถที่ำาได้สำำาเร็่จด้วยกองกำาลงัเฉพาะกิจ ดตู่า
 ซิามิดูร่า

บัที่เร่่ยนสำำาคญัในเรื่�องน่ �คือ เร่าที่กุคนม่ิภูยัคกุคามิ
และปัญหาเด่ยวกนัท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกบััความิมิั�นคงที่างที่ะเล
 ปัญหาเหลา่น่ �เป็นไปไมิไ่ด้ท่ี่�จะได้รั่บัการ่แก้ไขึ้โดยปร่ะเที่ศ
เด่ยว นั�นคือเหต่ผุลท่ี่�เร่าจำาเป็นต้่องกร่ะชุบััความิร่่วมิมืิอ
ร่ะหวา่งปร่ะเที่ศในภูมิูิภูาคแหง่น่ � และความิร่่วมิมืิอน่ �จะ
ดำาเนินไปอยา่งร่าบัรื่�นยิ�งขึ้้ �นเมืิ�อเร่าได้ที่ำาความิรู้่จกัหนว่ย
ขึ้องปร่ะเที่ศอื�น ๆ ด้วยต่นเอง 

ฟอรััม: คุณ์ไดู้ข้อมูลีเชิูงลีก่่จาก่ก่องก่ำาลีงัเฉีพาะก่จิ 
ดููตา ซ็ามูดูรา หร่อไม่

พลี.ร.ทั. เทัาฟิคโอเอรอชูแมน: หลงัจากได้รั่บัมิอบั
อำานาจจากปร่ะธ์านาธิ์บัด่แหง่สำาธ์าร่ณรั่ฐอินโดน่เซ่ิย สำิ�ง
แร่กท่ี่�ผมิที่ำาคือการ่เต่ร่่ยมิพร้่อมิต่วัเองและหนว่ยเฉพาะกิจ
 สำำาหรั่บัปฏิิบัตั่กิาร่ที่างไกลท่ี่�กองที่พัเรื่ออินโดน่เซ่ิยไมิเ่คย
ที่ำามิาก่อนจนถง้ขึ้ณะนั �น ความิท้ี่าที่ายท่ี่�สำำาคญัคือกองที่พั
เรื่ออินโดน่เซ่ิย ซิ้�งในขึ้ณะนั �นไมิม่่ิหลกันิยมิในการ่ดำาเนิน
ปฏิิบัตั่กิาร่ชุว่ยเหลือต่วัปร่ะกนัท่ี่�อยูน่อกเขึ้ต่อำานาจศาลขึ้อง
อินโดน่เซ่ิย จำาเป็นต้่องชุว่ยเหลือลกูเรื่อขึ้องเรื่อเอม็ิว่ ซินิาร์่
 คดูสัำ ท่ี่�ถกูโจร่สำลดัโซิมิาเลย่จบััเป็นต่วัปร่ะกนั ในมิมุิมิอง
นั �น ผมิใชุ้เวลาร่ะหวา่งการ่เดนิที่างไปยงัพื �นท่ี่�ปฏิิบัตั่กิาร่เพื�อ
เต่ร่่ยมิพร้่อมิให้ต่วัเอง โดยการ่ศก้ษาและฝ้ึกหนว่ยท่ี่�อยูภู่าย
ใต้่การ่บังัคบัับัญัชุาขึ้องผมิอยา่งร่อบัคอบั นอกจากน่ � ผมิยงั
ปร่ะสำานงานกบััหนว่ยงานอื�น ๆ อยา่งต่อ่เนื�องเพื�อให้แนใ่จ
วา่ปฏิิบัตั่กิาร่ชุว่ยเหลือต่วัปร่ะกนัจะปร่ะสำบัความิสำำาเร็่จ
 เมืิ�อเร่าอยูใ่นพื �นท่ี่�ปฏิิบัตั่กิาร่ ผมิได้หวนนก้ถง้ปร่ะสำบัการ่ณ์
ขึ้องผมิเองต่ลอดการ่ที่ำางานในกองที่พัเรื่อ ร่วมิที่ั �งการ่ฝ้ึก
อบัร่มิท่ี่�ได้รั่บัการ่ดำาเนินการ่โดยบัคุลากร่ที่ั �งหมิดภูายใน
หนว่ยเฉพาะกิจ ดตู่า ซิามิดูร่า การ่ปร่ะสำานงานกบัั
กองกำาลงัเฉพาะกิจแหง่ชุาต่หิลายกองกำาลงัในพื �นท่ี่�นั �น
ปร่ะมิาณคา่มิิได้ในการ่ชุว่ยปฏิิบัตั่กิาร่ ด้วยคำาแนะนำาและ
การ่ปกป้องจากพร่ะผู้เป็นเจ้า การ่จูโ่จมิโจร่สำลดัและการ่
ชุว่ยเหลือลกูเรื่อเอม็ิว่ ซินิาร์่ คดูสัำ ดำาเนินไปโดยไร้่ผู้ได้รั่บั
บัาดเจ็บั นอกเหนือจากโจร่สำลดัท่ี่�ถกูกำาจดั  o

น.อ. เนียวโต สับัโทันา (

ซ้็าย) ผู้บัังคบัับััญชูาเร่อ

เคเอน็ แทัน จุง ดูาทัาของ

หน่วยงานความมั�นคง

ทัางทัะเลีอนิโดูนีเซี็ย

 พบัก่บัั น.อ. บั็อบั ลีติ

เตลิี ผู้บัังคบัับััญชูาเร่อ

ตรวจก่ารณ์์สแตรทั

ตนัของก่องก่ำาลีงัรัก่ษา

ชูายฝั่�งสหรัฐฯ ขณ์ะเร่อ

ก่ำาลีงัจอดูอยู่ทัี�เมอ่งบัาตมั 

ประเทัศอนิโดูนีเซี็ย 

จ.อ. ล่ไว ร่่ด/
กองกำาลงัรั่กษาชุายฝัึ�งสำหรั่ฐฯ
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ข่าวรอบัโลีก่
IPDF

อาร์กตกิ

น ั
กวิที่ยาศาสำต่ร์่จาก 19 ปร่ะเที่ศ ซิ้�งร่วมิถง้จ่น
 ฝึรั่�งเศสำ เยอร่มิน่ รั่สำเซ่ิย สำหร่าชุอาณาจกัร่ และ
สำหรั่ฐอเมิริ่กา ได้ดำาเนินการ่สำำาร่วจมิลูคา่ 158 ล้าน
ดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 5.14 พนัล้านบัาที่) ใน

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 เพื�อที่ำางานร่่วมิกนัในภูมิูิภูาคหน้�งท่ี่�
ไมิเ่หมิาะสำำาหรั่บัอยูอ่าศยัท่ี่�สำดุในโลก เรื่อฝ่ึานำ �าแขึ้็ง อาร์่ว่ โพลาร์่สำ
เทิี่ร์่น ขึ้องเยอร่มิน่ท่ี่�บัร่ร่ที่กุอปุกร่ณ์ที่างวิที่ยาศาสำต่ร์่เต่ม็ิลำา (ภูาพ) 
ออกจากที่า่เรื่อที่รุ่มิเซิอที่างต่อนเหนือขึ้องนอร์่เวย์ มิาพร้่อมิกบััเรื่อ
รั่สำเซ่ิยเพื�อค้นหาแพนำ �าแขึ้็งท่ี่�ม่ิขึ้นาดใหญ่พอสำมิควร่ในอาร์่กต่ิกเพื�อ
ท่ี่�จะต่ั �งฐาน

เมืิ�อกลางวนัสำั �นลงและที่ะเลกลายเป็นนำ �าแขึ้็ง โพลาร์่สำเทิี่ร์่นจะ
คอ่ย ๆ ลอ่งไปยงัขึ้ั �วโลกเหนือขึ้ณะท่ี่�ท่ี่มินกัวิที่ยาศาสำต่ร์่หลายสำบิัคน
ซิ้�งม่ิการ่ผลดัเปล่�ยนหมินุเว่ยนกนั จะใชุ้เวลาครั่ �งละสำองเดือนเพื�อ
ดำาเนินการ่วิจยัดนิแดนนำ �าแขึ้็งน่ �

นางสำเต่ฟาน่ อาร์่นดท์ี่ นกัฟิสำกิส์ำนำ �าแขึ้็งที่ะเลกลา่ววา่ ความิมืิด
จะเป็นความิท้ี่าที่ายท่ี่�ยิ�งใหญ่ท่ี่�สำดุ "ที่กุคนกงัวลเก่�ยวกบััความิหนาว
เยน็ แต่ใ่นแงข่ึ้องจิต่วิที่ยา การ่มิองไมิเ่หน็อะไร่เลยและการ่รู้่วา่ม่ิหม่ิ
ขึ้ั �วโลกอยูข้่ึ้างนอกนั �นเป็นสำิ�งท่ี่�ไมิค่วร่ปร่ะมิาที่" นางอาร์่นดท์ี่กลา่ว

เพื�อเต่ร่่ยมิพร้่อมิสำำาหรั่บัการ่เผชิุญกบััเรื่�องดงักลา่ว นกั
วิที่ยาศาสำต่ร์่ท่ี่�ที่ำางานในหอสำงัเกต่การ่ณ์ลอยต่วัแบับัสำหสำาขึ้าวิชุา
เพื�อการ่ศก้ษาสำภูาพภูมิูิอากาศอาร์่กต่กิ จง้ได้เข้ึ้าร่่วมิการ่ฝ้ึกอบัร่มิ
อาวธุ์ปืน

นางอาร์่นดท์ี่ ซิ้�งจะเข้ึ้าร่่วมิภูาร่กิจในชุว่งกลางเดือนกมุิภูาพนัธ์์
 พ.ศ. 2563 กลา่ววา่ ข้ึ้อได้เปร่่ยบัขึ้องหอสำงัเกต่การ่ณ์ลอยต่วัแบับั
สำหสำาขึ้าวิชุาเพื�อการ่ศก้ษาสำภูาพภูมิูิอากาศอาร์่กต่กิคือ นกัวิจยัจะ
สำงัเกต่กร่ะบัวนการ่ที่างอาร์่กต่กิได้ต่ลอดที่ั �งวงจร่ต่ามิฤดกูาล นาง
 อาร์่นดท์ี่กลา่ววา่ "สำิ�งท่ี่�นา่สำนใจเป็นพิเศษคือการ่เปล่�ยนผา่นจาก
ฤดหูนาวไปสำูฤ่ดใูบัไม้ิผล"ิ ซิ้�งเป็นชุว่งเวลาท่ี่�นำ �าแขึ้็งมิกัจะหนาเกินไป
สำำาหรั่บัเรื่อท่ี่�จะไปถง้ใจกลางอาร์่กต่ิก

การ่บันัที่ก้การ่เปล่�ยนแปลงความิหนาแนน่ ขึ้นาด และชุนิดขึ้อง
หิมิะจะชุว่ยให้นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่เข้ึ้าใจการ่ไหลขึ้องพลงังานได้ด่ขึ้้ �น
 พลงังานจากแสำงม่ิผลต่อ่การ่เจริ่ญเต่บิัโต่ขึ้องสำาหร่่ายและอณุหภูมิูิ
ขึ้องมิหาสำมิทุี่ร่ ซิ้�งม่ิอิที่ธิ์พลต่อ่ปริ่มิาณนำ �าแขึ้็งที่ะเลท่ี่�ละลายจาก
ด้านลา่ง การ่ที่ำาความิเข้ึ้าใจกร่ะบัวนการ่ท่ี่�ซิบััซ้ิอนดงักลา่วม่ิความิ
สำำาคญัต่อ่แบับัจำาลองคอมิพิวเต่อร์่ท่ี่�นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ใชุ้ในการ่
ที่ำานายสำภูาพอากาศและสำภูาพภูมิูิอากาศ  ดแิอสำโซิซิเิอที่เต่ด็ เพร่สำ

 นกัวิิทยาศาส์ตร์ัเย้อนดินแดนนำ�าแข็งเพ้�อ 

ศกึษาวั่ฏจักัรแห่่งขั �ว่โลก
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ญ่�ปุ่น

ณเม้องหางโจว ศูนย์ีกลางเทคโนโลยีีชั้�นนำาของ
สาธารณรัฐประช้าช้นจีน จีนวางแผนที�จะมอบ
หมายีให้เจ้าหน้าที�รัฐทำางานร่วมกับบริษััท
เอกช้น 100 แห่ง ซ่ื้�งรวมถ่ึงอาลีบาบา ยัีกษ์ั

ใหญ่่ด้านการพิาณิช้ย์ีอิเล็กทรอนิกส์ ในความเคล้�อนไหวที�มีแนวโน้ม
ที�จะก่อให้เกิดความกังวลเกี�ยีวกับบทบาทของจีนเพิิ�มมากข่�น

ขั�นต่อนนี�เน้นยีำ�าว่ารัฐบาลจีนและทางการพิรรคคอมมิวนิสต์่จีน
กำาลังสอดผสานเข้ากับภาคเอกช้นอย่ีางล่กซ่ื้�งมากข่�นอย่ีางไร

เม้องหางโจว ซ่ื้�งเป็นที�ตั่�งของบริษััท อาลีบาบากรุ�ปโฮลดิง จำากัด
 จะกำาหนดให้เจ้าหน้าที�ของรัฐทำางานร่วมกับบริษััทท้องถิึ�น 100 
แห่งในมณฑลเจ้อเจียีงทางต่ะวันออก ต่ามที�รัฐบาลท้องถิึ�นระบุใน
เว็บไซื้ต์่

คำาสั�งดังกล่าว ซ่ื้�งนำาเสนอว่าเป็นวิธีการส่งเสริมอุต่สาหกรรมการ
ผลิต่ ไม่ได้ระบุช้้�อบริษััท 100 แห่งภายีใต้่นโยีบายีนี� แต่่รายีงานของ
ส้�อของประเทศระบุว่า อาลีบาบาและบริษััท เจ้อเจียีง จีลี� ออโต่โมบิล 
โฮลดิงส์ จำากัด จะได้รับผลกระทบ อาลีบาบากล่าวว่า แผนดังกล่าวจะ
ไม่รบกวนการดำาเนินงานของต่น

บริษััทอาลีบาบาระบุในแถึลงการณ์ว่า "เราเข้าใจว่าโครงการริเริ�ม
นี�... มุ่งส่งเสริมสภาพิแวดล้อมทางธุรกิจที�ดีข่�นเพ้ิ�อสนับสนุนกิจการที�
ตั่�งอยู่ีในหางโจว ตั่วแทนรัฐบาลจะทำาหน้าที�เป็นสะพิานเช้้�อมกับภาค
เอกช้น และจะไม่รบกวนการดำาเนินงานของบริษััท" 

กฎหมายีจีนกำาหนดให้บริษััทเอกช้นรวมถ่ึงหน่วยีงานต่่างประเทศ
จัดตั่�งองค์การพิรรคอย่ีางเป็นทางการมานานแล้ว

ซ่ื้�งครั�งหน่�ง กลุ่มดังกล่าวถูึกมองว่าเป็นเชิ้งสัญ่ลักษัณ์เสียีเป็น
ส่วนใหญ่่ อย่ีางไรก็ดี ในช่้วงหลายีปีที�ผ่านมาผู้บริหารต่่างช้าติ่กล่าวว่า
พิวกต่นได้รับแรงกดดันเพิิ�มข่�น เพ้ิ�อให้ตั่วแทนพิรรคมีอิทธิพิลมากข่�น
ในการดำาเนินธุรกิจ  ร่อยเต่อร์่

เอเอฟพ่/เก็ต่ต่่ �อิมิเมิจ

รัฐบาลจีน 

แทรกซึึม
บริษััทชั้�นนำา

จัน่

ญีี่�ป่� นจััดตั�งหน�วยีตำารวจัพิเศษที�มีิอาว่ธ

อัตโนมัิติ เพื�อเสริมิสร�างการป�องกันหมูิ�เกาะใน

ทะเลจีันตะวันออกและหมูิ�เกาะอื�น ๆ

 ที�อยูี�ไกลออกไป สำานักขึ้�าวเอ็นเอช

เครายีงาน ญีี่�ป่� นและจีันมีิขึ้�อพิพาท

ด�านอาณาเขึ้ตมิาอยี�างยีาวนาน

ว�าประเทศใดเปน็เจั�าขึ้องหมูิ�เกาะใน

ทะเลจีันตะวันออก

หน�วยีตำารวจัดังกล�าวจัะประจัำา

อยูี�บนเกาะโอกินาวะทางตอนใต�

 ห�างจัากจ่ัดที�มีิขึ้�อพิพาทไปทาง

ตะวันออก 420 กิโลเมิตร ซ้ิ� งควบค่มิโดยี

ญีี่�ป่� นและเปน็ที�รู�จัักกันในนามิหมูิ�เกาะเซิง็กะก่

ในญีี่�ป่� นและหมูิ�เกาะเตียีวหยูีในจีัน 

"ในสถานการณ์ที�มีิการยีกพลข้ึ้�นบก

อยี�างผิดกฎหมิายีโดยีกล่�มิติดอาว่ธ จัะมีิการ

ส�งกำาลังสมิาชิกที�ได�รับการฝ้ึกอบรมิอยี�างดี

พร�อมิอาว่ธปืนกลเบาไป" เอ็นเอชเคกล�าว 

ทหารและกองกำาลังรักษาชายีฝัึ� งขึ้อง

ญีี่�ป่� นได�เพิ�มิตำาแหน�งขึ้องตนโดยีรอบเกาะที�

เปน็ขึ้�อพิพาท (ในภูาพ) แต�นี�เปน็ครั�งแรกที�

ได�จััดตั�งหน�วยีตำารวจัข้ึ้�นในภููมิิภูาคนี�เพื�อช�วยี

ปกป�องหมูิ�เกาะดังกล�าว เอ็นเอชเคระบ่ 

ในการขึ้องบประมิาณประจัำาปี สำานักงาน

ตำารวจัแห�งชาติได�ขึ้อกำาลังเจั�าหน�าที�เพิ�มิเติมิ

 159 คนในโอกินาวะและฟ่ิก่โอกะ ซ้ิ� งเปน็

อีกหน้�งจัังหวัดทางตอนใต� เพื�อเพิ�มิขีึ้ดความิ

สามิารถในการตอบสนองต�อสถานการณ์บน

หมูิ�เกาะที�อยูี�ห�างไกล 

ความิสัมิพันธ์ขึ้องญีี่�ป่� นกับจีันมีิความิ

ต้งเครียีดมิานานเนื�องจัากขึ้�อพิพาทหมูิ�เกาะ 

ร่อยเต่อร์่

จัดตัั้�งหน่วยตั้ำรวจเพ่ื่�อ 

ป้ิองกันหม่่ื่เกาะ
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อุปกรณ์ทัำาลายโดรน	
พร่ร่คนาวิกโยธิ์นสำหรั่ฐฯ ปร่ะสำบัความิสำำาเร็่จในการ่ใชุ้อาวธุ์โจมิต่่
ด้วยพลงังานโดยต่ร่งรู่ปแบับัใหมิท่่ี่�เร่่ยกวา่ร่ะบับัป้องกนัภูยัที่าง
อากาศแบับับัรู่ณาการ่แบับัเบัาขึ้องนาวิกโยธิ์น เพื�อจดัการ่กบัั
อากาศยานไร้่คนขึ้บััขึ้องอิหร่่านเมืิ�อเดือนกร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 
ซิ้�งบันิเข้ึ้ามิาในร่ะยะ 1,000 เมิต่ร่ขึ้องเรื่อโจมิต่่ขึ้องกองที่พัเรื่อ
สำหรั่ฐฯ และไมิส่ำนใจคำาเตื่อน ร่ะบับัป้องกนัภูยัที่างอากาศดงักลา่ว
ได้รั่บัการ่ออกแบับัมิาให้ร่ะเบัดิสำญัญาณวิที่ยเุพื�อร่บักวนการ่
สำื�อสำาร่ร่ะหวา่งโดร่นกบััฐานที่พั แต่ใ่นการ่ใชุ้งานน่ �ร่ะบับัจะเผาไหม้ิ
วงจร่ขึ้องโดร่น ต่ามิร่ายงานขึ้องสำื�อต่า่ง ๆ

"ร่ะบับัน่ �ไมิแ่ต่กต่า่งจากอปุกร่ณ์ช็ุอต่โดร่นท่ี่�คณุสำามิาร่ถซืิ �อหา
ได้ต่ามิร้่านค้า" นายไบัร่อนั คลาร์่ก อด่ต่ผู้ชุว่ยพิเศษขึ้องหวัหน้า
หนว่ยปฏิิบัตั่กิาร่กองที่พัเรื่อกลา่วกบัันิต่ยสำาร่ไวิร์ัด "ร่ะบับัน่ �แค่
ม่ิพลงัสำงูกวา่ และที่ำางานในชุว่งความิถ่�ท่ี่�กว้างขึ้้ �น คณุสำามิาร่ถม่ิ
พลงัมิากในชุว่งความิถ่�ขึ้นาดเลก็หรื่อปริ่มิาณพลงังานน้อยในชุว่ง
ความิถ่�ขึ้นาดใหญ่"

ร่ะบับัป้องกนัภูยัที่างอากาศดงักลา่วปร่ะกอบัด้วยยานพาหนะ
สำำาหรั่บัที่กุสำภูาพภูมิูิปร่ะเที่ศขึ้องบัริ่ษัที่โพลาริ่สำ ท่ี่�ชืุ�อวา่เอม็ิอาร์่
แซิดอาร์่ สำว่นแร่กที่ำาหน้าท่ี่�เป็นหนว่ยบัญัชุาการ่ สำว่นท่ี่�สำองต่ดิต่ั �ง
ด้วยเซิน็เซิอร์่และต่วัร่บักวนสำญัญาณ ผู้ปฏิิบัตั่งิานสำามิาร่ถต่่ความิ
ข้ึ้อมิลูเซิน็เซิอร์่ท่ี่�เก็บัร่วบัร่วมิโดยเอม็ิอาร์่แซิดอาร์่ แล้วต่ดัสำนิใจท่ี่�
จะร่ะเบัดิคลื�นความิถ่�วิที่ยเุพื�อที่ำาลายการ่สำื�อสำาร่ร่ะหวา่งโดร่นและ
ฐานขึ้องโดร่นดงักลา่ว 

กองที่พัสำหรั่ฐฯ กำาลงัที่ดสำอบัร่ะบับัสำงคร่ามิอิเลก็ที่ร่อนิกส์ำ  
อื�น ๆ ท่ี่�สำามิาร่ถร่บักวนโดร่นและข่ึ้ปนาวธุ์ปลอ่ยบันิ เชุน่ ในเดือน
มิิถนุายน พ.ศ. 2562 กองที่พัอากาศสำหรั่ฐฯ ได้ที่ดสำอบัเครื่�อง
ต่อบัโต้่คลื�นไมิโคร่เวฟกำาลงัสำงูที่างยทุี่ธ์วิธ่์หรื่อ ที่อร์่ ซิ้�งในท่ี่�สำดุก็
สำามิาร่ถที่ำาลายฝึงูโดร่นได้ด้วยการ่ร่ะเบัดิเพ่ยงครั่ �งเด่ยว

ร่ะบับัป้องกนัภูยัที่างอากาศแบับับัรู่ณาการ่แบับัเบัาขึ้องนาวิก
โยธิ์นท่ี่�ได้รั่บัการ่พิสำจูน์ที่างการ่ร่บั ม่ิข้ึ้อได้เปร่่ยบัเหนือข่ึ้ดความิ
สำามิาร่ถก่อนหน้าน่ �แล้ว อาวธุ์คลื�นวิที่ยมุ่ิร่าคาต่ำ�ากวา่ปืนใหญ่และ
ไมิต้่่องใชุ้การ่เลง็เป้าท่ี่�แมิน่ยำาหรื่อการ่มิองเหน็ด้วยแสำงเหมืิอน
อยา่งอาวธุ์เลเซิอร์่ นายคลาร์่กกลา่ว

นักรบสงครามปัญญาประดษิฐ์
ปัญญาปร่ะดษิฐ์เอาชุนะปร่มิาจาร่ย์หมิากรุ่ก นกัวางแผนการ่
ที่หาร่ และแม้ิแต่น่กับันิมินษุย์ในการ่จำาลองการ่ต่อ่สำู้ร่ะยะปร่ะชิุด
ขึ้องเครื่�องบันิขึ้บััไล ่

"ร่ะบับัปัญญาปร่ะดษิฐ์สำามิาร่ถที่ำางานได้ด่กวา่นกับันิที่หาร่ท่ี่�
ม่ิปร่ะสำบัการ่ณ์ในการ่ต่อ่สำู้ที่างอากาศแบับัจำาลอง" นายเคนเนที่
 เพน จากวิที่ยาลยัคงิส์ำ คอลเลจ ลอนดอน กลา่วกบัันิต่ยสำาร่ดิอีโค
โนมิส์ต์ในเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562

อยา่งไร่ก็ต่ามิ สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิสำหรั่ฐฯ ต้่องการ่ยกร่ะดบััปัญญาปร่ะดษิฐ์ในห้องนกับันิ
ขึ้้ �นไปอ่กขึ้ั �น โดยการ่ฝ้ึกนกัร่บัสำงคร่ามิให้ไว้ใจคอมิพิวเต่อร์่ในแบับั
เด่ยวกบััท่ี่�พวกเขึ้าไว้ใจมินษุย์คนอื�น ๆ ด้วยโคร่งการ่วิวฒันาการ่
การ่ต่อ่สำู้ที่างอากาศ สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วง
กลาโหมิต้่องการ่ผลกัดนันกับันิสำหรั่ฐฯ ให้ไว้ใจปัญญาปร่ะดษิฐ์
 ในการ่ปฏิิบัตั่กิาร่ขึ้องนกับันิเครื่�องบันิขึ้บััไลท่่ี่�ซิบััซ้ิอนมิากยิ�งขึ้้ �น
 ในภูาพยนต่ร์่อยา่งท็อปกนั "ภูาพยนต่ร์่ได้สำร้่างการ่ต่อ่สำู้ขึ้องเครื่�อง
บันิขึ้บััไลใ่ห้เป็นจดุสำงูสำดุขึ้องความิคดิสำร้่างสำร่ร่ค์และวิสำยัที่ศัน์
ขึ้องมินษุย์ แต่ใ่นความิเป็นจริ่งแล้วการ่ต่อ่สำู้ขึ้องเครื่�องบันิขึ้บััไล่
เป็นปัญหาท่ี่�แก้ไขึ้ได้คอ่นข้ึ้างงา่ย" น.ที่. แดน จาวอร์่เซิก็ ผู้จดัการ่
โคร่งการ่วิวฒันาการ่การ่ต่อ่สำู้ที่างอากาศขึ้องสำำานกังานโคร่งการ่
วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิ กลา่วในการ่ปร่ะชุมุิเมืิ�อเดือน
กร่กฎาคมิ พ.ศ. 2562 ต่ามิร่ายงานขึ้องเวบ็ัไซิต์่เฟดสำกู�ป นั�นเป็น
เหต่ผุลท่ี่�สำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิมิอง
วา่ การ่ต่อ่สำู้ร่ะยะปร่ะชิุดขึ้องเครื่�องบันิขึ้บััไลร่่่วมิกนัร่ะหวา่งมินษุย์
กบััเครื่�องจกัร่ เป็นจดุเริ่�มิต้่นท่ี่�ด่ในการ่สำร้่างความิไว้วางใจ

"การ่สำามิาร่ถไว้ใจร่ะบับัอตั่โนมิตั่เิป็นสำิ�งสำำาคญัในขึ้ณะท่ี่�เร่า
ก้าวไปสำูอ่นาคต่ขึ้องการ่ที่ำาสำงคร่ามิท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกบััแพลต่ฟอร์่มิ
การ่ต่อ่สำู้แบับัม่ิคนขึ้บััควบัคูไ่ปกบััร่ะบับัไร้่คนขึ้บัั" น.ที่. จาวอร์่
เซิก็ กลา่วในแถลงการ่ณ์ขึ้องสำำานกังานโคร่งการ่วิจยัขึ้ั �นสำงูขึ้อง
กร่ะที่ร่วงกลาโหมิ "เร่าคดิถง้อนาคต่ท่ี่�ปัญญาปร่ะดษิฐ์จดัการ่กบัั
การ่โจมิต่่แบับัเสำ่ �ยววินาท่ี่ในร่ะหวา่งการ่ต่อ่สำู้กนัขึ้องเครื่�องบันิใน
ร่ะยะท่ี่�มิองเหน็ ที่ำาให้นกับันิม่ิความิปลอดภูยัและม่ิปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพ
มิากขึ้้ �น ขึ้ณะท่ี่�พวกเขึ้ากำากบััร่ะบับัไร้่คนขึ้บััจำานวนมิากให้เป็น

การัคาดการัณ์์

สมรภม่ริบในอนาคต
ถืงึ

ส่�อแลีะวิทัยาก่าร
IPDF
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โคร่งขึ้า่ยท่ี่�ม่ิผลกร่ะที่บัในการ่ต่อ่สำู้อยา่งล้นหลามิ"
ด้วยวิธ่์น่ � โคร่งการ่วิวฒันาการ่การ่ต่อ่สำู้ที่างอากาศจะชุว่ยกองที่พั

สำหรั่ฐฯ ฝ้ึกฝึนนกับันิให้เป็นผู้จดัการ่การ่ร่บั และเปล่�ยนจากร่ะบับัท่ี่�ใชุ้
คนเป็นหลกัเป็นร่ะบับัท่ี่�ผสำมิร่ะหวา่งใชุ้คนกบััท่ี่�ไมิใ่ชุ้คนท่ี่�ม่ิคา่ใชุ้จา่ย
น้อยกวา่ ซิ้�งสำามิาร่ถพฒันา นำาไปใชุ้งาน และยกร่ะดบััได้อยา่งร่วดเร็่ว
เพื�อจดัการ่กบััภูยัคกุคามิท่ี่�เปล่�ยนไป

การ่ต่อ่สำู้ร่ะยะปร่ะชิุดขึ้องเครื่�องบันิขึ้บััไล ่แม้ิวา่จะไมิเ่ป็นเส้ำนต่ร่ง
ในเชิุงพฤต่กิร่ร่มิ แต่ก็่นำาเสำนอวตั่ถปุร่ะสำงค์และผลลพัธ์์ท่ี่�สำามิาร่ถวดั
ได้ภูายในข่ึ้ดจำากดัขึ้องพลวตั่การ่บันิ ที่ำาให้เหมิาะสำำาหรั่บัการ่ที่ำางาน

แบับัอตั่โนมิตั่ิที่างยทุี่ธ์วิธ่์ขึ้ั �นสำงู เชุน่เด่ยวกบััการ่ฝ้ึกซ้ิอมิร่บัขึ้องนกับันิท่ี่�
เป็นมินษุย์ การ่ขึ้ยายปร่ะสำทิี่ธิ์ภูาพการ่ที่ำางานขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์จะ
ได้รั่บัการ่ต่ร่วจสำอบัอยา่งใกล้ชิุดโดยนกับันิผู้ ฝ้ึกสำอนเครื่�องบันิขึ้บััไลใ่น
อากาศยานอตั่โนมิตั่ ิซิ้�งจะชุว่ยพฒันายทุี่ธ์วิธ่์ร่่วมิกบััเที่คโนโลย่

"ม่ิเพ่ยงหลงัจากนกับันิท่ี่�เป็นมินษุย์ม่ิความิเชืุ�อมิั�นวา่อลักอริ่ที่ม้ิ
ขึ้องปัญญาปร่ะดษิฐ์ม่ิความินา่เชืุ�อถือในการ่จดัการ่กบััพฤต่กิร่ร่มิท่ี่�ม่ิ
ขึ้อบัเขึ้ต่ โปร่่งใสำ และคาดเดาได้เที่า่นั �น ท่ี่�จะที่ำาให้สำถานการ่ณ์การ่ม่ิ
สำว่นร่่วมิต่อ่เนื�องเพิ�มิขึ้้ �นในความิยากและความิเป็นจริ่ง" น.ที่. จาวอร์่
เซิก็กลา่ว  เจ้าหน้าท่ี่�  ฟอรัมั

ระบับัป้องก่นัภูยัทัางอาก่าศแบับั

บูัรณ์าก่ารแบับัเบัาของนาวกิ่โยธิน 

สำ.ต่. ดลัต่นั สำวนัเบัก/นาวิกโยธิ์นสำหรั่ฐฯ

เคร่�องบัินขบััไล่ีล่ีองหน เอฟ-22 แร็ป

เตอร์ ของก่องทัพัอาก่าศสหรัฐฯ สองลีำา

พร้อมดู้วยคุณ์สมบััตขิองเคร่�องบัินรุ่นทัี�

ห้า บัินใก่ล้ีฐานทัพัอาก่าศแอนเดูอร์เซ็น 

ใก่ล้ีก่บััอก่าโฟก่มูสั เก่าะก่วม

ร่อยเต่อร์่/กองที่พัอากาศสำหรั่ฐฯ/
จ.สำ.อ. เควิน เจ. กรู่เอนวลั
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IPDF
สุขภูาพแลีะก่ารแพทัย์

องค์การ่อนามิยัโลกปร่ะกาศเมืิ�อปลายเดือนสำงิหาคมิ พ.ศ. 2562 
วา่ จะจดัที่ำาที่ะเบ่ัยนที่ั�วโลกเพื�อต่ดิต่ามิการ่วิจยัเก่�ยวกบััการ่จดัการ่
พนัธ์กุร่ร่มิขึ้องมินษุย์ คณะกร่ร่มิการ่องค์การ่อนามิยัโลกยงัเร่่ยกร้่อง
ให้ร่ะงบััการ่ที่ำางานที่ั �งหมิดเก่�ยวกบััการ่แก้ไขึ้จ่โนมิขึ้องเซิลล์สำืบัพนัธ์ุ์ 
ซิ้�งนำามิาใชุ้ในสำาธ์าร่ณรั่ฐปร่ะชุาชุนจ่นใน พ.ศ. 2561 เพื�อดดัแปลง
พนัธ์กุร่ร่มิขึ้องที่าร่กหญิงฝึาแฝึด

"เที่คโนโลย่การ่แก้ไขึ้จ่โนมิสำร้่างคำาสำญัญาและความิหวงัท่ี่�ยิ�ง
ใหญ่สำำาหรั่บัผู้ ท่ี่�ปร่ะสำบัภูยัจากโร่คท่ี่�เร่าเคยคดิวา่รั่กษาไมิไ่ด้" นาย
ท่ี่โดร่สำ อดัฮานอมิ ก่บัร่่เยซิสุำ ผู้อำานวยใหญ่การ่องค์การ่อนามิยัโลก

 (ในภูาพ) กลา่วกบััคณะกร่ร่มิการ่กำากบัั
ดแูลการ่แก้ไขึ้จ่โนมิขึ้องร่่างกายในเจน่วา

"แต่ก่าร่ใชุ้เที่คโนโลย่เหลา่น่ �บัางอยา่ง
ยงัก่อให้เกิดความิท้ี่าที่ายท่ี่�เป็นเอกลกัษณ์
และไมิเ่คยม่ิมิาก่อน ไมิว่า่จะเป็นด้าน
จริ่ยธ์ร่ร่มิ สำงัคมิ ร่ะเบ่ัยบัข้ึ้อบังัคบัั และ
เที่คนิค" นายก่บัร่่เยซิสุำกลา่วเพิ�มิเต่ิมิ

นายเหอ เจ่ �ยนกุ้ย นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ชุาว
จ่นปร่ะกาศเมืิ�อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 วา่ต่นได้ดดัแปลงด่เอน็เอขึ้องเดก็
หญิงฝึาแฝึดในที่างต่อนใต้่ขึ้องจ่น โดยใชุ้
กร่ร่ไกร่โมิเลกลุ ซิ้�งโอ้อวดวา่เพื�อป้องกนัไมิ่
ให้เดก็หญิงที่ั �งสำองต่ดิเชืุ �อเอชุไอว่

จากนั �นนายเหอก็ถกูไลอ่อกจากมิหาวิที่ยาลยัท่ี่�สำงักดัอยู ่ถกู
ต่ำาร่วจสำอบัสำวน และถกูสำั�งให้พกังาน

การ่ปร่ะกาศขึ้องนายเหอกร่ะตุ่้นให้เกิดเสำ่ยงปร่ะณามิในร่ะดบัั
โลกจากนกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ท่ี่�กลา่ววา่ ขึ้ั �นต่อนซิ้�งยงัไมิผ่า่นการ่ต่ร่วจ
สำอบัเป็นเรื่�องท่ี่�ผิดจร่ร่ยาบัร่ร่ณและอาจเป็นอนัต่ร่าย และในเดือน
ธ์นัวาคมิ พ.ศ. 2561 องค์การ่อนามิยัโลกก็ได้ต่ั �งคณะกร่ร่มิการ่ผู้
เชุ่�ยวชุาญเพื�อต่ร่วจสำอบัเรื่�องน่ � ปร่ะมิาณ 30 ปร่ะเที่ศม่ิกฎหมิาย
ห้ามิการ่ใชุ้งานที่างคลนิิกที่ั �งหมิดในการ่แก้ไขึ้เซิลล์สำืบัพนัธ์์ทุี่ั �งที่าง
ต่ร่งและที่างอ้อมิ

นายก่บัร่่เยซิสุำจากองค์การ่อนามิยัโลกเน้นยำ �าวา่ ปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ  
ไมิค่วร่อนญุาต่ให้ม่ิการ่แก้ไขึ้จ่โนมิขึ้องเซิลล์สำืบัพนัธ์ุ์มินษุย์เพิ�มิเต่ิมิ
ใด ๆ "จนกวา่จะได้รั่บัการ่พิจาร่ณาถง้ผลกร่ะที่บัที่างเที่คนิคและ
จริ่ยธ์ร่ร่มิอยา่งถกูต้่อง" องค์การ่อนามิยัโลกกลา่วในแถลงการ่ณ์

จากการ่ยอมิรั่บัคำาแนะนำาขึ้องคณะกร่ร่มิการ่ผู้ เชุ่�ยวชุาญ 18 
คน องค์การ่อนามิยัโลกได้ปร่ะกาศแผนสำำาหรั่บัร่ะยะเริ่�มิต้่นขึ้องการ่
ลงที่ะเบ่ัยน เพื�อร่วมิที่ั �งการ่ที่ดลองที่างคลนิิกที่างเซิลล์สำืบัพนัธ์ุ์และ
ที่างโซิมิาต่กิ

การ่กลายพนัธ์ุ์แบับัโซิมิาต่ิกเกิดขึ้้ �นในเซิลล์ร่่างกายเด่�ยวและ
ไมิส่ำามิาร่ถถ่ายที่อดได้ ในขึ้ณะท่ี่�การ่กลายพนัธ์ุ์แต่ก่ำาเนิดสำามิาร่ถ
ถ่ายที่อดไปยงัลกูหลานได้  เอเจนซ์ิ ฟร่านซ์ิ-เพร่สำ

อินเด่ยห้ามิจำาหนา่ยบัหุร่่�ไฟฟ้าในชุว่งกลางเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2562 และเตื่อนถง้ "โร่คร่ะบัาด" ในหมิูเ่ยาวชุน การ่สำั�งห้ามิใน
ขึ้ณะนั �นอาจเป็นการ่เคลื�อนไหวครั่ �งใหญ่ท่ี่�สำดุที่ั�วโลกเพื�อต่อ่ต้่าน
บัหุร่่�ไฟฟ้าที่า่มิกลางความิกงัวลเก่�ยวกบััสำขุึ้ภูาพท่ี่�เพิ�มิขึ้้ �น

การ่สำั�งห้ามิน่ �ปิดกั �นต่ลาดขึ้นาดใหญ่ในอนาคต่สำำาหรั่บัผู้ผลติ่
บัหุร่่�ไฟฟ้า ในชุว่งเวลาท่ี่�จำานวนผู้สำบูับัหุร่่�ที่ั�วโลกลดลง 

"ผลติ่ภูณัฑ์ิใหมิเ่หลา่น่ �มิาพร้่อมิกบััรู่ปลกัษณ์ท่ี่�ดง้ดดูใจและ
กลิ�นร่สำท่ี่�หลากหลาย การ่ใชุ้งานได้เพิ�มิขึ้้ �นอยา่งก้าวกร่ะโดดและ
แพร่่หลายในปร่ะเที่ศท่ี่�พฒันาแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกลุม่ิเดก็
และเยาวชุน" กร่ะที่ร่วงสำาธ์าร่ณสำขุึ้อินเด่ยกลา่ว

นอกจากน่ � การ่สำั�งห้ามิน่ �ยงัคร่อบัคลมุิถง้การ่ผลติ่ การ่นำาเข้ึ้า
 และการ่โฆษณาบัหุร่่�ไฟฟ้า แต่ไ่มิร่่วมิถง้การ่ใชุ้บัหุร่่�ไฟฟ้า การ่สำั�ง
ห้ามิน่ �เกิดขึ้้ �นในชุว่งท่ี่�บัหุร่่�ไฟฟ้ากำาลงัเผชิุญกบััการ่ต่ร่วจสำอบัท่ี่�เพิ�มิ
ขึ้้ �นในปร่ะเที่ศอื�น ๆ

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 สำหรั่ฐอเมิริ่กาได้ปร่ะกาศ
แผนการ่กำาจดับัหุร่่�ไฟฟ้าท่ี่�ม่ิกลิ�นร่สำออกจากร้่านค้า โดยเตื่อนวา่
กลิ�นหอมิต่า่ง ๆ ได้ดง้ดดูเยาวชุนหลายล้านคนให้ต่ดินิโคต่ิน

การ่ห้ามิขึ้อง
อินเด่ยจะบังัคบัั
ผา่นคำาสำั�งขึ้องฝ่ึาย
บัริ่หาร่ และจะ
กำาหนดวา่ผู้กร่ะที่ำา
ผิดม่ิโที่ษจำาคกุไมิ่
เกินสำามิป่

อินเด่ยม่ิผู้สำบูั
บัหุร่่�ท่ี่�เป็นผู้ใหญ่
จำานวน 106 ล้านคน ซิ้�งเป็นอนัดบััสำองในโลกร่องจากจ่นเที่า่นั �น 
ที่ำาให้อินเด่ยเป็นต่ลาดท่ี่�ที่ำาร่ายได้สำงูสำำาหรั่บับัริ่ษัที่ท่ี่�ผลติ่ผลติ่ภูณัฑ์ิ
สำำาหรั่บัการ่สำบูัไอร่ะเหย เชุน่ บัริ่ษัที่จลูและบัริ่ษัที่ฟิลปิมิอร์่ริ่สำจาก
สำหรั่ฐฯ ซิ้�งเป็นผู้ผลติ่อปุกร่ณ์ยาสำบูัท่ี่�ไมิไ่หม้ิด้วยความิร้่อน

นางน่ร์่มิาลา สำทิี่ธ์าร่ามินั รั่ฐมินต่ร่่วา่การ่กร่ะที่ร่วงการ่คลงั
แถลงขึ้า่วการ่สำั�งห้ามิดงักลา่ว โดยนางสำทิี่ธ์าร่ามินัได้แสำดง
ผลติ่ภูณัฑ์ิปร่ะเภูที่ต่า่ง ๆ แก่สำื�อมิวลชุน ร่วมิถง้อปุกร่ณ์สำบูัไอร่ะเหย
ขึ้องจลู ซิ้�งม่ิลกัษณะคล้ายกบััแฟลชุไดร่ฟ์ยเูอสำบ่ั

ต่ลาดบัหุร่่�ไฟฟ้าที่ั�วโลกยงัม่ิขึ้นาดเลก็เมืิ�อเท่ี่ยบักบัับัหุร่่� แต่่
ม่ิการ่เต่ิบัโต่อยา่งร่วดเร็่ว ใน พ.ศ. 2561 ยอดขึ้ายบัหุร่่�ที่ั�วโลก
ม่ิมิลูคา่ร่วมิมิากกวา่ 7.13 แสำนล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ
 23.15 ล้านล้านบัาที่) เมืิ�อเท่ี่ยบักบััผลติ่ภูณัฑ์ิสำบูัไอร่ะเหยมิลูคา่
 1.57 หมืิ�นล้านดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 5.12 แสำนล้านบัาที่
) ร่ายงานจากยโูร่มิอนิเต่อร์่ร่ะบั ุภูายใน พ.ศ. 2566 คาดการ่ณ์
วา่ปร่ะเภูที่บัหุร่่�ไฟฟ้าจะเพิ�มิขึ้้ �นมิากกวา่สำองเที่า่เป็น 4 หมืิ�นล้าน
ดอลลาร์่สำหรั่ฐ (ปร่ะมิาณ 1.30 ล้านล้านบัาที่) ในขึ้ณะท่ี่�บัหุร่่�คาด
วา่จะลดลงเลก็น้อย  ร่อยเต่อร์่

อนิเดูยีสั�งห้ามบุัหรี�ไฟฟ้า

นายทัโีดูรส อดัูฮานอม ก่บีัรี

เยซุ็ส ผู้อำานวยก่ารใหญ่

ดแิอสำโซิซิเิอที่เต่ด็ เพร่สำ

องค์การ่อนามิยัโลกจะสำร้่าง 
ทัะเบย่นการว่จิัยัทัาง
พนัธุิกรรม
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ข้ึ้เลือดออกพุง่สำงูขึ้้ �นที่ั�วโลกใน พ.ศ. 2562 แม้ิวา่จะม่ิความิร่่วมิมืิอเพิ�มิขึ้้ �นในการ่

ป้องกนัและลดการ่เกิดไข้ึ้เลือดออก ในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ซิ้�งโร่คไข้ึ้เลือดออก

เป็นโร่คปร่ะจำาถิ�น ม่ิจำานวนผู้ ป่วยเพิ�มิมิากกวา่สำองเที่า่จากป่ก่อน ต่ามิข้ึ้อมิลูขึ้อง

องค์การ่อนามิยัโลก นอกจากน่ � ยงัม่ิการ่ร่ะบัาดครั่ �งใหญ่ท่ี่�บังักลาเที่ศ ฮอ่งกง อินเด่ย

 เนปาล ศร่่ลงักา ต่มิิอร์่-เลสำเต่ และปร่ะเที่ศต่า่ง ๆ ในหมิูเ่กาะแปซิฟิิก ซิ้�งร่วมิถง้ปาเลา ตู่

วาล ูและวานอูาต่ ูต่ามิร่ายงานขึ้องสำำานกัศลัยแพที่ย์ขึ้องกองบัญัชุาการ่สำหรั่ฐฯ ปร่ะจำา

ภูาคพื �นอินโดแปซิฟิิก

ที่หาร่ท่ี่�สำง่กำาลงัไปในภูมิูิภูาคอินโดแปซิฟิิกจำาเป็นต้่องร่ะมิดัร่ะวงัในการ่ปกป้อง

ต่นเองจากโร่คท่ี่�เกิดจากยงุดงักลา่วใน พ.ศ. 2563 ไมิว่า่บัคุลากร่ที่างที่หาร่จะม่ิสำว่น

ร่่วมิในการ่ต่อ่สำู้การ่ การ่ฝ้ึก หรื่อปฏิิบัตั่กิาร่บัร่ร่เที่าที่กุข์ึ้ที่างมินษุยธ์ร่ร่มิ สำขุึ้ภูาพและ

ภูาร่กิจขึ้องพวกเขึ้าอาจถกูบัั�นที่อนจากไวรั่สำดงักลา่ว ต่ามิร่ายงานขึ้องสำำานกัศลัยแพที่ย์

ขึ้องกองบัญัชุาการ่สำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นอินโดแปซิฟิิก

"โร่คมิาลาเร่่ย ไข้ึ้เลือดออก ไวรั่สำซิกิา ไข้ึ้เหลือง โร่คต่ดิเชืุ �อไวรั่สำเวสำต์่ไนล์ โร่คลชิุมิา

เน่ย กาฬิโร่ค โร่คไข้ึ้ร่ากสำาดใหญ่ โร่คไลม์ิ และโร่คท่ี่�เกิดจากเห็บัและแมิลงอ่กจำานวน

หน้�งยงัคงก่อให้เกิดภูยัคกุคามิต่อ่สำขุึ้ภูาพอยา่งม่ินยัสำำาคญั" ต่อ่กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ที่ั�วโลก 

ต่ามิร่ายงานขึ้องศนูย์สำาธ์าร่ณสำขุึ้กองที่พับักสำหรั่ฐฯ กองก่ฏิวิที่ยา เชุน่ กร่ณ่ขึ้องมิาลาเร่่ย

ท่ี่�ดื �อยาหลายชุนิดยงัพุง่สำงูขึ้้ �นในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่ใน พ.ศ. 2562 นำามิาซิ้�งภูยั

คกุคามิใหมิต่่อ่บัคุลากร่ในภูมิูิภูาคอินโดแปซิฟิิก

สำำานกัศลัยแพที่ย์ขึ้องกองบัญัชุาการ่สำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นอินโดแปซิฟิิกร่ะบัวุา่ การ่

ฟื�นคืนขึ้องโร่คไข้ึ้เลือดออกในภูมิูิภูาคน่ �นา่จะเกิดจากปัจจยัหลายอยา่ง ปร่ะกอบัไปด้วย

การ่เต่ิบัโต่อยา่งร่วดเร็่วขึ้องเมืิอง การ่เดนิที่างที่างอากาศท่ี่�มิากขึ้้ �น สำขุึ้อนามิยัท่ี่�ไมิด่่ การ่

ใชุ้และการ่กำาจดัพลาสำต่ิกไมิย่อ่ยสำลายท่ี่�มิากขึ้้ �นซิ้�งสำร้่างแหลง่เพาะพนัธ์ุ์ใหมิส่ำำาหรั่บัยงุ 

และการ่เปล่�ยนแปลงรู่ปแบับัสำภูาพอากาศซิ้�งเพิ�มิจำานวนปร่ะชุากร่ยงุด้วย

กองบัญัชุาการ่สำหรั่ฐฯ ปร่ะจำาภูาคพื �นอินโดแปซิฟิิกสำนบััสำนนุให้ที่หาร่ขึ้องต่นพ้�งพา

ร่ะบับัไลแ่มิลงขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ เพื�อลดความิเสำ่�ยงขึ้องโร่คและความิร่ำาคาญ

จากแมิลงอยา่งปลอดภูยั ร่ะบับัขึ้องกร่ะที่ร่วงกลาโหมิต้่องใชุ้การ่รั่กษาเครื่�องแบับัแบับัท่ี่�

ใชุ้ในโร่งงานหรื่อสำนามิด้วยสำาร่ไลแ่มิลงเพอร์่เมิที่ริ่น การ่สำวมิเครื่�องแบับัอยา่งถกูต้่องโดย

ปลอ่ยแขึ้นเสำื �อลงจนสำดุ สำอดขึ้ากางเกงเข้ึ้าไปในร่องเท้ี่าบัทูี่ และสำอดชุายเสำื �อเชิุ �ต่เข้ึ้าไป

ในกางเกง ที่าผิวหนงันอกร่่มิผ้าด้วยสำาร่ไลแ่มิลงด่อ่อ่ท่ี่ พิคาริ่ดนิ หรื่อไออาร์่3535 และ

นอนในมิุ้งท่ี่�ที่าด้วยเพอร์่เมิที่ริ่น ต่ามิข้ึ้อมิลูขึ้องศนูย์สำาธ์าร่ณสำขุึ้กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ศนูย์

ควบัคมุิและป้องกนัโร่คสำหรั่ฐฯ แนะนำาวา่ด่อ่อ่ท่ี่เป็นผลติ่ภูณัฑ์ิท่ี่�ปลอดภูยัและได้รั่บัการ่

ศก้ษาอยา่งด่ แม้ิวา่จะม่ิการ่อ้างอิงท่ี่�ไมิไ่ด้รั่บัการ่ยืนยนัในอินเที่อร์่เน็ต่เก่�ยวกบััผลกร่ะที่บั

ท่ี่�เป็นอนัต่ร่ายก็ต่ามิ กรุ่ณาด ูhttps://www.cdc.gov/malaria/toolkit/deet.pdf สำำาหรั่บั

ข้ึ้อมิลูเพิ�มิเต่ิมิ

ม่ิโร่คท่ี่�เกิดจากแมิลงไมิก่่�ชุนิดท่ี่�ม่ิวคัซ่ินและยาป้องกนัท่ี่�ได้รั่บัการ่รั่บัร่อง เชุน่ เจ้า

หน้าท่ี่�ที่างที่หาร่ท่ี่�สำง่กำาลงัหรื่อปร่ะจำาการ่ในบัริ่เวณท่ี่�ม่ิการ่ร่ะบัาดขึ้องมิาลาเร่่ยอาจต้่อง

ได้รั่บัยาต้่านมิาลาเร่่ย ศนูย์สำาธ์าร่ณสำขุึ้กองที่พับักสำหรั่ฐฯ ร่ะบั ุปร้่กษาผู้ให้บัริ่การ่ดแูล

สำขุึ้ภูาพเก่�ยวกบััยาหรื่อวคัซ่ินท่ี่�เหมิาะสำมิ  เจ้าหน้าท่ี่� ฟอรัมั

การป้้องกันยุุง
ระบบ ไล่่แมล่ง

ยูนิฟอร์มทัี�ทัาเพอร์เมทัริน

ดูอีอีทีัหีร่อพคิาริดูนิ ทัาทัี�ผวิ

ก่ารสวมยูนิฟอร์มอย่างถูก่ต้อง

มุ้งก่นัยุงทัี�ทัาดู้วยเพอร์เมทัริน

ท่ี่�มิา: กร่ะที่ร่วงกลาโหมิสำหรั่ฐฯ

ไ



องค์การ่บัริ่หาร่การ่บันิและอวกาศแหง่ชุาต่ ิหรื่อ นาซิา กำาลงัพฒันา

เที่คนิคใหมิใ่นการ่พยากร่ณ์การ่ร่ะบัาดขึ้องโร่คมิาลาเร่่ยในพมิา่จาก

อวกาศ เนื�องจากการ่เกิดสำายพนัธ์ุ์ใหมิท่่ี่�ดื �อยาในเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยง

ใต้่คกุคามิความิพยายามิในการ่กำาจดัโร่คร้่ายแร่งดงักลา่วที่ั�วโลก

เป้าหมิายขึ้องการ่กำาจดัเชืุ �อมิาลาเร่่ยที่ั�วโลกภูายในหน้�งรุ่่นภูายใน

 พ.ศ. 2593 คือ "กล้าหาญแต่บ่ัร่ร่ลเุป้าหมิาย" ต่ามิร่ายงานท่ี่�เผยแพร่่

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ในวาร่สำาร่การ่แพที่ย์เดอะแลนเซ็ิท

ต่วัเลขึ้ขึ้ององค์การ่อนามิยัโลกแสำดงให้เหน็วา่ จำานวนผู้ ป่วยโร่ค

มิาลาเร่่ยและผู้ เสำ่ยชุ่วิต่ลดลงกวา่ร้่อยละ 90 ในพมิา่ร่ะหวา่ง พ.ศ. 

2553 ถง้ พ.ศ. 2560 ซิ้�งความิสำำาเร็่จสำว่นใหญ่มิาจากการ่ให้บัริ่การ่

ด้านสำขุึ้ภูาพชุนบัที่ท่ี่�ด่ขึ้้ �น และการ่ใชุ้มิุ้งอยา่งกว้างขึ้วางขึ้้ �น

อยา่งไร่ก็ต่ามิ ปร่ะเที่ศน่ �ยงัม่ิโร่คมิาลาเร่่ยสำงูกวา่ปร่ะเที่ศเพื�อน

บ้ัานในภูมิูิภูาคลุม่ิแมิน่ำ �าโขึ้ง

ม่ิสำายพนัธ์ุ์ท่ี่�ดื �อยาหลายสำายพนัธ์ุ์อยูท่ี่ั�วเอเชุ่ยต่ะวนัออกเฉ่ยงใต้่

 และม่ิความิหวาดกลวัวา่สำายพนัธ์ุ์เหลา่น่ �อาจแพร่่ไปยงัแอฟริ่กาซิ้�งม่ิ

จำานวนผู้ ป่วยมิากกวา่ร้่อยละ 90 ขึ้องผู้ ป่วยท่ี่�เกิดขึ้้ �นที่ั�วโลก 

เพื�อต้่านที่านภูยัคกุคามิน่ � นาซิากำาลงัใชุ้เที่คโนโลย่อวกาศท่ี่�ที่นั

สำมิยัเพื�อรั่บัมืิอกบััการ่ร่ะบัาดขึ้องโร่คมิาลาเร่่ยก่อนท่ี่�จะเกิดขึ้้ �น ดร่. ที่า

เท่ี่ยนา โลโบัดา นกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ กลา่ว ดร่. โลโบัดาใชุ้ความิเชุ่�ยวชุาญ

ขึ้องต่นในการ่สำร้่างแบับัจำาลองที่างภูมิูิศาสำต่ร์่และความิเสำ่�ยง ควบัคู่

กบััภูมิูิหลงัขึ้องต่นในการ่คาดการ่ณ์การ่ปะที่ขุึ้องไฟป่าในสำหรั่ฐฯ

 เพื�อร่ะบัจุดุเสำ่�ยงท่ี่�อาจเกิดขึ้้ �นเพื�อให้สำามิาร่ถร่ะดมิยาและเจ้าหน้าท่ี่�

สำาธ์าร่ณสำขุึ้ลว่งหน้าได้

"ผู้คนจำานวนมิากใชุ้การ่สำร้่างแบับัจำาลองเชิุงพื �นท่ี่�เลก็น้อย... แต่ไ่มิ่

ได้ม่ิความิลก้และความิสำามิาร่ถเหมืิอนกบััท่ี่�เร่ากำาลงัที่ำาอยูท่่ี่�น่�" ดร่. ลา

โบัดา ศาสำต่ร่าจาร่ย์ขึ้องมิหาวิที่ยาลยัแมิริ่แลนด์ กลา่ว

ดาวเท่ี่ยมิให้ข้ึ้อมิลูที่างอตุ่นิุยมิวิที่ยา ร่วมิถง้อณุหภูมิูิพื �นผิวดนิ

 ปริ่มิาณนำ �าในบัร่ร่ยากาศ และข้ึ้อมิลูเก่�ยวกบััสำิ�งปกคลมุิดนิ ซิ้�งร่วมิถง้

ป่า ทีุ่ง่ไม้ิพุม่ิ การ่ต่ั �งถิ�นฐาน หรื่อนำ �า จากนั �นจะร่วมิข้ึ้อมิลูเหลา่น่ �เข้ึ้ากบัั

ข้ึ้อมิลูที่างสำงัคมิและเศร่ษฐกิจท่ี่�ร่วบัร่วมิโดยท่ี่มินกัวิจยัท่ี่�ดำาเนินการ่

สำำาร่วจเชิุงลก้กบัักลุม่ิต่วัอยา่งในภูาคสำนามิ

โคร่งการ่น่ �อยูใ่นป่ท่ี่�สำามิเที่า่นั �น แต่ท่่ี่มิงานขึ้องดร่. โลโบัดาได้เหน็

ถง้ความิสำมัิพนัธ์์ท่ี่�สำงูร่ะหวา่งอตั่ร่าการ่ต่ดัไม้ิที่ำาลายป่ากบััโร่คน่ �แล้ว

ที่ฤษฎ่หน้�งท่ี่�ยงัไมิไ่ด้รั่บัการ่พิสำจูน์คือพื �นท่ี่�เหลา่น่ �มิกัจะเป็นจดุท่ี่�ม่ิ

แหลง่ต่ดัไม้ิ ที่ำาเหมืิองและปลกูพืชุ เป็นแหลง่ท่ี่�ม่ิแร่งงานข้ึ้ามิชุาต่หิรื่อ

แร่งงานปร่ะจำาฤดกูาลในจำานวนท่ี่�ไมิเ่หมิาะสำมิ ซิ้�งนำาเอาปร่สำติ่สำาย

พนัธ์ุ์ใหมิเ่ข้ึ้ามิาด้วย

ท่ี่มิมิหาวิที่ยาลยัแมิริ่แลนด์กำาลงัที่ำางานอยา่งใกล้ชิุดกบััรั่ฐบัาล

ท้ี่องถิ�นและนกัวิที่ยาศาสำต่ร์่ขึ้องกองที่พั เพื�อเก็บัข้ึ้อมิลูจากพลเรื่อน

และกองกำาลงัต่ามิลำาดบัั   เอเจนซ์ิ ฟร่านซ์ิ-เพร่สำ

นาซื้าบุกเบิก 
เทัคโนโลย่คาดการณ์โรคมาลาเร่ยสำาห่รับพม่า

นวัตก่รรม
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สำมาชิุก็ขั้องท่ี่มแสำดงรถีจกั็รยานัยนัตข์ั้องก็องที่พัีบัก็อินัเด่ย หร่อท่ี่�รู้จกั็ก็นััในัชุ่�อ เดอะแดร์เดวิลิส์ำ เขั้า้ร่วิมก็ารซอ้มก่็อนั

เปิดม่านัเฉลิมฉลองวินััชุาติในันัครอมฤตสำระ เม่�อวินััท่ี่� 13 สิำงหาคม พี.ศ. 2562 ก่็อนัวินััครบัรอบั 73 ป่ท่ี่�อินัเด่ย

เป็นัอิสำระจาก็ก็ารปก็ครองขั้ององัก็ฤษ เดอะแดร์เดวิลิส์ำ ซ่� งเป็นัอาสำาสำมคัรหน่ัวิยสำนับััสำนุันัก็ารต่อสูำข้ั้องหน่ัวิยสำญัญาณ

ขั้องก็องที่พัีบัก็ เป็นัเจา้ขั้องสำถิีติโลก็ 24 รายก็าร ซ่� งรวิมถ่ีงบันััท่ี่ก็สำถิีติโลก็กิ็นัเนัสำส์ำในัพี่ระมิดรถีจกั็รยานัยนัตม์นุัษยท่์ี่�

ใหญ่ท่ี่�สุำดดว้ิยผิูข่้ั้� 304 คนัและจกั็รยานัยนัต ์13 คนัั จาก็รายงานัขั้องเวิบ็ัไซตห์นังัส่ำอพีิมพีดิ์ิอีโคโนมิคไทมส์

ภาพีโดย: เอเดูค เบัอร์รี | เอเอฟพี่/เก็ต็ต่� อิมเมจ
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