ชุุดที่่� 45 ฉบัับที่่� 2 / 2563

กองทััพแห่่ งอนาคต
การผสมผสานระหว่่ างความยอดเยี่่�ยมของมนุุษย์์
และเครื่� ่ องจัักรเพื่่�อประสิิทธิิภาพทางการทหาร
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สารบััญ

ชุุดที่่� 45 ฉบัับที่่� 2

เรื่องเด่ น

10 ยุุคแห่่ งอวกาศของอิินโดแปซิิฟิิก

ภููมิิภาคมีีบทบาทมากขึ้้ �น ในความร่่วมมืือด้้ านการสำำ�รวจและกลาโหม

14 การเปิิ ดรัั บของหมู่่�เกาะ

	ส่่วนหนึ่่�งของการฝึึ กอบรมจากเอฟบีีไอในการขยาย
โอกาสที่่�กว้้ างขึ้้ �นของสหรััฐฯ ในแปซิิฟิิก

18 คืืนสู่่�พื้้น� ฐาน

ครููฝึึกทหาร เน้้ นที่่�การฝึึ กทัักษะโดยทั้้�งแบบที่่�ใช้้ และไม่่ใช้้ เทคโนโลยีี

22 ผลประโยชน์์ ในความสััมพัันธ์์

กองกำำ�ลังั ทางทหารของมนุุษย์์และเครื่่� องจัักร
ใช้้ ประโยชน์์จากข้้ อดีีของแต่่ละฝ่่าย

26 การเชื่่�อมโยงมนุุษย์์ กัับเครื่� ่ องจัักร

	ทหารสามารถควบคุุมระบบป้้องกัันด้้ วยความคิิด

30 ปัั ญญาประดิิษฐ์์

กลยุุทธ์์ของสหรััฐฯ มุ่่�งส่่งเสริิ มสภาพแวดล้้ อมระหว่่าง
ประเทศที่่�สนับสนุ
ั นุ การวิิจัยั และพััฒนาด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์

38 เทคโนโลยีีของสมรภููมิิสู้้�รบในอนาคต

กองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก
เดิินหน้้ าปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติิ ระบบอััตโนมััติิ
และการหลอมรวมข้้ อมููล

42  อำำ�นาจการซื้้�อ

ประเทศต่่าง ๆ ต้้ องพิิจารณาความโปร่่งใสของกระ	บวนการจััดซื้้ �อ
เมื่่�อซื้้ �ออุุปกรณ์์และเทคโนโลยีีทางการทหารจากต่่างประเทศ

46 เครืือข่่ ายความรู้้�

	ภาคการทหารและความมั่่�นคงได้้ ผสานรวมระบบป้้องกััน
	ทำำ�ให้้ แพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคมออนไลน์์กลายเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
	ของการดำำ�เนิินงานประจำำ�วันั

50 การชดใช้้สองเท่่ า

ความไม่่ซื่่�อตรงในนโยบายเฟซบุ๊๊� กของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน

10

52 ความมั่่�นคงทางทะเล

	หััวหน้้ าหน่่วยงานใหม่่ของอิินโดนีีเซีีย บอกเล่่าความ
	คิิดของตนในการต่่อต้้ านการกระทำำ�อันั เป็็ นโจรสลััด
การประมงที่่�ผิิดกฎหมาย และภััยคุุกคามอื่่�น ๆ ต่่อเสถีียรภาพ

สารบัญหลัก
4

นานาทััศนะ

5 ผู้้�เขีียนบทความ  
6 มองภููมิิภาค

	ข่่าวสารจากอิินโดแปซิิฟิิก

8 ข่่ าวผู้้� ก่่อการร้้าย

	ญี่่�ปุ่่� นระงัับการดำำ�เนิินการเครื่่� องปฏิิกรณ์์ เพื่่�อเพิ่่�มความแข็็ง
แกร่่งด้้ านกลาโหม

60 ข่่ าวรอบโลก

	นัักวิิทยาศาสตร์์ ไปเยืือนอาร์์ กติิกเพื่่�อศึึกษาวััฏจักั รแห่่งขั้้�วโลก,
	ญี่่�ปุ่่� นจััดตั้้�งหน่่วยตำำ�รวจเพื่่�อป้้องกัันหมู่่�เกาะ

62 สื่่�อและวิิทยาการ

การคาดการณ์์ถึึงสมรภูููมิ� ิรบในอนาคตของอุุุป� กรณ์์
	ทำำ�ลายโดรนและนัักรบสงครามปัั ญญาประดิิษฐ์์

64 สุุขภาพและการแพทย์์

องค์์การอนามััยโลกจะสร้้ างทะเบีียนการวิิจัยั ทางพัันธุุกรรม,
การป้้องกัันยุุง

66 นวััตกรรม

นาซาบุุกเบิิกเทคโนโลยีีคาดการณ์์โรคมาลาเรีียสำำ�หรัับพม่่า

67 ภาพส่่ งท้้าย

	สมาชิิกของทีีมแสดงรถจัักรยานยนต์์ของกองทััพบกอิินเดีีย
หรืื อที่่�รู้้�จักั กัันในชื่่�อ เดอะแดร์์ เดวิิลส์์ เข้้ าร่่วมการซ้้ อมก่่อนเปิิ
ดม่่าน เฉลิิมฉลองวัันชาติิ

เรื่� ่ องจากปก:

62

ภาพประกอบนี้้ �เน้้ นให้้ เห็็น
ถึึงความร่่วมมืือระหว่่าง
มนุุษย์์กับั เครื่่� องจัักรเพื่่�อ
ประสิิทธิิภาพการทหารที่่�
ดีีที่่�สุดุ
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

นานาทััศนะ

IPDF

IPD FORUM
เทคโนโลยีีทางการทหาร
ชุุดที่่� 45 ฉบัับที่่� 2 / 2563

ผู้้�อ่่านที่่�เคารพ

ยิิ

นดีีต้้ อนรัับสู่่�นิิตยสาร อิิ น
โดแปซิิ ฟิิก ดีีเฟนส์์ ฟอรััม
ฉบัับว่า่ ด้้ วยเทคโนโลยีี
ทางการทหาร
การนำำ�หน้้ าเส้้ นโค้้ งแห่่ง
เทคโนโลยีียัังคงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อ
กองทััพและประเทศต่่าง ๆ ของ
ภููมิิภาคในการปกป้้องพลเมืือง
ประเทศบ้้ านเกิิด และที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืืออำำ�นาจอธิิปไตยของตนเอง วิิวัฒ
ั นาการที่่�รวดเร็็ ว
ของเทคโนโลยีีส่่งผลกระทบต่่อความพร้้อมและการตอบสนองของกองทััพในอิินโด
แปซิิฟิิก หน่่วยงานบัังคัับใช้้ กฎหมาย และองค์์การนอกภาครััฐทั่่�วขอบเขตการปฏิิบัติั กิ าร
ตั้้�งแต่่การทำำ�สงครามแบบดั้้�งเดิิมไปจนถึึงความช่่วยเหลืือด้้ านมนุุษยธรรม
ฉบัับนี้้ �นำำ�เสนอประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีทางการทหาร บทความชุุดแรก
จะกล่่าวถึึงความท้้ าทายที่่�คู่่�แข่่งซึ่่ง� เกืือบอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับเราต้้ องเผชิิญ ในการใช้้ งาน
อย่่างเชี่่�ยวชาญและประสานความก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีีสำำ�หรัับการใช้้ งานทางการ
ทหาร บทความเปิิ ดเป็็ นการสำำ�รวจว่่าประเทศในอิินโดแปซิิฟิิกเปิิ ดรัับการสำำ�รวจอวกาศ
อย่่างไร เนื่่�องจากระบบการทหารและการสื่่�อสารพลเรืื อนมีีการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีอวกาศ
มากขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ ส่่วนถััดไปเราจะมาค้้ นหาว่่า แอปพลิิเคชัันปัั ญญาประดิิษฐ์์ จะปฏิิวัติั ิพื้้ �นที่่�
การรบได้้ อย่่างไร เช่่น อนาคตของปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติอิ าจประกอบด้้ วยทีีมที่่�พึ่่ง� พา
อาศััยกััน ซึ่่ง� มนุุษย์์และเครื่่� องจัักรที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ผนวกความสามารถของแต่่ละฝ่่าย
เพื่่�อประสิิทธิิภาพสููงสุุด
บทความชุุดถััดไปจะกล่่าวถึึงนวััตกรรมในด้้ านความมั่่�นคง ตั้้�งแต่่การช่่วยเจ้้ าหน้้ าที่่�
ผู้้�บัังคัับใช้้ กฎหมายของประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกฝึึ กฝนทัักษะการต่่อสู้้�อาชญากรรม ไป
จนถึึงการปรัับใช้้ เทคโนโลยีีอวกาศที่่�ทันั สมััยซึ่่ง� สามารถระบุุการระบาดของโรคมาลาเรีีย
ส่่วนสุุดท้้ าย เราจะค้้ นหาโอกาสและช่่องโหว่่ในการปรัับองค์์กรทางทหารให้้ ทันั สมััย รวม
ทั้้�งบอกเล่่าความก้้ าวหน้้ าทางทหารและความมั่่�นคง เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการบรรเทา
และรัับมืือกัับภัยั พิิบัติั ที่ิ ่�มีีร่่วมกัันของเรา
ผมหวัังว่่าบทความเหล่่านี้้ �จะกระตุ้้�นให้้ เกิิดการสนทนาในระดัับภููมิิภาคเกี่่�ยวกัับ
เทคโนโลยีีทางการทหาร ผมยิินดีีรัับฟัังความคิิดเห็็นของท่่าน กรุุณาติิดต่่อเจ้้ าหน้้ าที่่�
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ผู้เขียนบทความ
นายแดเนีียล คาสโตร ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์นวััตกรรมข้้ อมููลและรองประธาน
มููลนิิธิิเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรม เมื่่�อ พ.ศ 2558 นายคาสโตรได้้ รัับ
การแต่่งตั้้�งเป็็ นสมาชิิกสภาที่่�ปรึึกษาด้้ านข้้ อมููลของกระทรวงพาณิิชย์์สหรััฐฯ ก่่อน
หน้้ านี้้ � นายคาสโตรทำำ�งานเป็็ นนัักวิิเคราะห์์เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�สำำ�นักั งานตรวจ
สอบบััญชีีกลางของรััฐบาล ซึ่่ง� ทำำ�หน้้ าที่่�ตรวจสอบการรัักษาความปลอดภััยของ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการควบคุุมการจััดการที่่�หน่่วยงานราชการต่่าง ๆ ทั้้�งยััง
เคยทำำ�งานเป็็ นนัักวิิทยาศาสตร์์ แลกเปลี่่�ยนให้้ แก่่สถาบัันวิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์ ที่่�เมืือง
พิิตต์์สเบิิร์์ก รััฐเพนซิิลเวเนีีย ซึ่่ง� ได้้ พัฒ
ั นาแบบจำำ�ลองการฝึึ กอบรมเสมืือนจริิ ง เพื่่�อให้้ ผู้้� เข้้ าร่่วมได้้
รัับการฝึึ กอบรมภาคปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับเครื่่� องมืือรัักษาความปลอดภััยของข้้ อมููลล่่าสุุด นายคาสโตร
สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิ ญญาตรีีสาขาการบริิ การต่่างประเทศจากมหาวิิทยาลััยจอร์์ จทาวน์์ และ
ระดัับปริิ ญญาโทสาขาเทคโนโลยีีความมั่่�นคงปลอดภััยและการจััดการสารสนเทศจากมหาวิิทยาลััย
คาร์์ เนกีีเมลลอน อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 36
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นาย นายสตีีฟ คาชิิลลา ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นหััวหน้้ าทีีมสีีแดงและที่่�ปรึึกษาด้้ าน

ผลกระทบเชิิงกลยุุทธ์์สำำ�หรัับสำำ�นักั งานใหญ่่ของกองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�
ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก ซึ่่ง� เขาให้้ การสนัับสนุนุ เชิิงวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับการวางแผนปฏิิบัติั กิ าร
การประเมิิน และแนวคิิดด้้ านอนาคต ในฐานะสมาชิิกทีีมกองพลด้้ านอนาคต นาย
คาชิิลลาจััดการกิิจกรรมการเล่่นเกมสงคราม และการฝึึ กซ้้ อมโดยเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
โครงการนำำ�ร่่องกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ ก่่อนที่่�จะเข้้ าร่่วมกองกำำ�ลังั กองทััพ
บกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก นายคาชิิลลาทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นผู้้�ประสานงานกองทััพ
เรืื อให้้ กับั สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม ซึ่่ง� เขาได้้ ปรึึกษาผู้้�จััดการโครงการและ
เจ้้ าหน้้ าที่่�ประสานงานด้้ านบริิ การอื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้ านกลาโหมที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ในสมรภููมิิ
แปซิิฟิิก และได้้ ประสานงานกัับสถาบัันวิิจัยั ของกองทััพเรืื อเกี่่�ยวกัับการย้้ ายโครงการสำำ�นักั งาน
โครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมไปยัังกองทััพเรืื อ นายคาชิิลลาสำำ�เร็็จปริิ ญญาตรีีสาขา
รััฐศาสตร์์ จากมหาวิิทยาลััยเอแอนด์์เอ็็มแห่่งเท็็กซััสใน พ.ศ. 2534 และระดัับบััณฑิิตศึึกษาด้้ าน
การทููตและการทหารใน พ.ศ. 2548 จากมหาวิิทยาลััยฮาวายแปซิิฟิิก อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 38

นางแมรีี มาร์์ โควิินโนวิิช ทำำ�หน้้ าที่่�หัวั หน้้ าฝ่่ายกิิจการสาธารณะให้้ แก่่ศูนู ย์์
เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคงตั้้�งแต่่เดืือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 นางมาร์์ โควิินโนวิิชบริิหารโครงการด้้ านกิิจการสาธารณะ
ของศููนย์์ และทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นผู้้�ช่่วยคณาจารย์์ในการบรรยายหััวข้้ อต่่าง ๆ เช่่น สื่่�อ
สััมพันั ธ์์ การสื่่�อสารวิิกฤต และสื่่�อใหม่่ ก่่อนทำำ�งานที่่�ศูนู ย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค.
อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง นางมาร์์ โควิินโนวิิชดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้ า
ฝ่่ายสื่่�อสััมพันั ธ์์ของกองทััพบกสหรััฐฯ ในแปซิิฟิิก ทำำ�งานในประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น การ
ส่่งกำำ�ลังั กองพลน้้ อยสไตรเกอร์์ ยุุทธการเสรีีภาพอิิรัักและยุุทธการเสรีีภาพยั่่�งยืืน การสััมมนาการ
จััดการกองทััพบกสหรััฐฯ ในแปซิิฟิิก และการเปลี่่�ยนแปลงกองทััพบกในแปซิิฟิิก อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 46
พล.ร.ท. อััคมััด เทาฟิิ คโอเอรอชแมน เป็็ นหััวหน้้ าหน่่วยงานความ

มั่่�นคงทางทะเลอิินโดนีีเซีียหรืื อที่่�รู้้�จักั ในชื่่�อ คณะกรรมการประสานงานด้้ านความ
มั่่�นคงทางทะเล เกิิดที่่�เมืืองซููคาบููมีี จัังหวััดชวาตะวัันตก และจบการศึึกษาจาก
โรงเรีียนนายเรืื อใน พ.ศ. 2528 พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมนได้้ รัับมอบหมาย
ให้้ เป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�ปฏิิบัติั กิ ารหลัังจากจบการศึึกษาจากโรงเรีียนนายเรืื ออิินโดนีีเซีีย
พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมนนำำ�ทีีมกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจสีีแดงและสีีขาวหรืื อ เมราห์์
พุุทธิิห์์ ของอิินโดนีีเซีียในภารกิิจเมื่่�อ พ.ศ. 2554 เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกเรืื อของเรืื อเอ็็ม/วีี
ซิินาร์์ คููดัสั หลัังจากถููกโจรสลััดโซมาเลีียยึึดเรืื อ กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจเมราห์์พุทธิ
ุ ิห์์ได้้ รัับการสนัับสนุนุ
จากพรรคนาวิิกโยธิินและกองกำำ�ลังั พิิเศษของกองทััพบกอิินโดนีีเซีีย หรืื อ โคปัั สกาและโคปัั สซัสั
หลัังจากได้้ รัับการคััดเลืือกให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายพลใน พ.ศ. 2554 พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน
ได้้ รัับตำำ�แหน่่งรองผู้้�ว่่าการโรงเรีียนนายเรืื ออิินโดนีีเซีีย จากนั้้�นได้้ เลื่่�อนเป็็ นผู้้�ว่่าการใน พ.ศ. 2557
และตามมาด้้ วยการได้้ รัับแต่่งตั้้�งเป็็ นผู้้�บััญชาการสููงสุุดของกองเรืื อตะวัันตก ในระหว่่างการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่ง เขาได้้ จัดั ตั้้�งกองกำำ�ลังั ตอบโต้้ ด่ว่ นของกองเรืื อตะวัันตก ซึ่่ง� มีีส่่วนช่่วยในการลดการปล้้ น
แบบติิดอาวุุธในช่่องแคบมะละกาและสิิงคโปร์์ อ่่านเนื้้ �อหาได้้ ที่่�หน้้ า 52

ค้้นหาคำำ�ว่า่ "ฟอรััมนิิวส์์"
(ForumNews) ในร้้านค้้าไอทููนส์์
หรืือ กููเกิิลเพลย์์
เพื่่�อดาวน์์ โหลด แอปฯ ได้้ฟรีี
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การลงทุุ
น
ในหน่่วยรบพิิเศษ
ออสเตรเลีีย

ป
มาเลเซีีย

ใช้้น้ำ�ำ มัันปาล์์มจ่่ายค่่า
ยุุทโธปกรณ์์
มาเลเซีียกำำ�ลังั เจรจากัับอย่่างน้้ อยหกประเทศเกี่่ย� วกัับความเป็็ น
ไปได้้ ในการใช้้ น้ำำ ��มัันปาล์์มจ่า่ ยเป็็ นค่่าอาวุุธยุทุ โธปกรณ์์ เนื่่�องจาก
ประเทศที่่มีี� เศรษฐกิิจใหญ่่ที่สุ่� ดุ เป็็ นอัันดัับสามของเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้้ แห่่งนี้้ �พยายามเปลี่่ย� นยุุทโธปกรณ์์เก่่าให้้ เป็็ นชุุดใหม่่
เพื่่�อยกระดัับขีีดความสามารถทางกลาโหมของประเทศ
ใน พ.ศ. 2562 นายโมฮััมหมััด ซาบูู รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงกลาโหมกล่่าวว่่า ค่่าใช้้ จ่า่ ยถืือเป็็ นอุุปสรรคในการ
ปรัับปรุุงด้้ านกลาโหมของมาเลเซีีย แต่่การใช้้ น้ำำ ��มัันปาล์์มเพื่่�อ
ช่่วยจ่่ายค่่ายุุทโธปกรณ์์อาจเป็็ นการเปิิ ดหนทางใหม่่ ๆ ในการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกองทััพ
นายโมฮััมหมััดกล่่าวว่่า เริ่่� มมีีการหารืื อเกี่่�ยวกัับการจ่่าย
ค่่าอาวุุธด้้วยน้ำำ ��มัันปาล์์มกับจีี
ั น รััสเซีีย อิินเดีีย ปากีีสถาน ตุุรกีี
และอิิหร่่าน
“หากประเทศเหล่่านี้้ �เตรีียมพร้้อมที่่�จะยอมรัับการซื้้ �อขาย
แลกเปลี่่�ยนด้้ วยน้ำำ ��มัันปาล์์ม เราก็็ยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�จะไปในทิิศทาง
นั้้�น” นายโมฮััมหมััดกล่่าว “เรามีีน้ำำ ��มัันปาล์์มจำำ�นวนมาก”
มาเลเซีียและอิินโดนีีเซีีย ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ผลิิตน้ำำ ��มัันปาล์์มรายใหญ่่
ที่่�สุดุ สองรายของโลก ส่่งออกน้ำำ ��มัันปาล์์มประมาณร้้อยละ 85
ทั่่�วโลก ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่ใช้้ ในการประกอบอาหาร รวมทั้้�งการผลิิต
สิ่่�งของต่่าง ๆ เช่่น ลิิปสติิกและสบู่่�
นายโมฮััมหมััดกล่่าวว่่า นอกจากเรืื อลำำ�ใหม่่แล้้ ว มาเลเซีีย
ยัังต้้ องการซื้้ �ออากาศยานตรวจการณ์์ระยะไกล อากาศยานไร้้
คนขัับ และเรืื อสกััดกั้้�นความเร็็ วสููงด้้ วย
การแลกเปลี่่�ยนตามแผนเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของนโยบายกลาโหม
ระยะ 10 ปีี ที่่�พิิจารณาในรััฐสภาเมื่่�อ พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� นาย
โมฮััมหมััดกล่่าวว่่า จะมุ่่�งเน้้ นไปที่่�การยกระดัับขีีดความสามารถ
ของกองทััพเรืื อ โดยรวมถึึงในทะเลจีีนใต้้ ที่่�เป็็ นข้้ อพิิพาท
“เราต้้ องการให้้ ภูมิู ิภาคนี้้ �คงความสงบและเป็็ นกลาง” นาย
โมฮััมหมััดกล่่าว รอยเตอร์์
6
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ระเทศออสเตรเลีียจะใช้้ งบจำำ�นวน 500 ล้้ านดอลลาร์์
ออสเตรเลีีย (ประมาณ 1.1 หมื่่�นล้้ านบาท) เพื่่�อพััฒนาขีีดความ
สามารถของบุุคลากรในกองกำำ�ลังั พิิเศษ ซึ่่ง� เป็็ นขั้้�นแรกของ
แผนระยะเวลา 20 ปีีซึ่่�งใช้้ งบประมาณ 3 พัันล้้ านดอลลาร์์ ออสเตรเลีีย
(ประมาณ 6.2 หมื่่�นล้้ านบาท) โดยรััฐบาลกล่่าวไว้้ เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม
พ.ศ. 2562 ว่่าจะทำำ�ให้้ สามารถตอบสนองต่่อภััยคุุกคามด้้ านความ
มั่่�นคงภายในและต่่างประเทศได้้ ดีีขึ้้ �น
การใช้้ จ่า่ ยครั้้�งนี้้ �มาจากเหตุุการณ์์ด้้านความมั่่�นคงครั้้�งใหญ่่ที่เ่� กิิดขึ้้ �น
ที่่ซิ� ดิ นีีย์์และเมลเบิิร์์นในช่่วงหลายปีีที่่ผ่� า่ นมา และจากการที่่อ� อสเตรเลีีย
แสวงหาการมีีบทบาทที่่โ� ดดเด่่นมากขึ้้ �นในแปซิิฟิิก โดยสาธารณรััฐประชาชน
จีีนกำำ�ลังั มุ่่�งสร้้ างอิิทธิิพลมากยิ่่ง� ขึ้้ �นในภููมิภิ าคนี้้ �
“นี่่�จะเป็็ นส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั มากในความมุ่่�งมั่่�นของเรา ซึ่่ง� เป็็ นความมุ่่�ง
มั่่�นเดีียวที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในการยกระดัับขีีดความสามารถของกองกำำ�ลังั ป้้องกััน
ของเรานัับตั้้ �งแต่่สงครามโลกครั้้�งที่่�สอง” นายสก็็อต มอร์์ ริิสันั นายกรััฐมนตรีี
กล่่าวที่่�ฐานทััพโฮลส์์เวอร์์ ธีีในซิิดนีีย์์

เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ออสเตรเลีียกล่่าวว่่าจะจััดตั้้�งหน่่วย
ทหารหน่่วยใหม่่ขึ้้ �นเพื่่�อฝึึ กอบรมและช่่วยเหลืือพัันธมิิตรในแปซิิฟิิก
ในช่่วงต้้ นเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 สมาชิิกของรััฐบาลได้้ เปรีียบ
เทีียบท่่าทีีของตะวัันตกต่่อการผงาดขึ้้ �นของจีีนว่่า เหมืือนกัับการตอบสนอง
ของฝรั่่�งเศสต่่อความก้้ าวหน้้ าของนาซีีเยอรมนีีในสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ซึ่่ง�
ก่่อให้้ เกิิดเสีียงตำำ�หนิิจากสถานทููตจีีน
“การมีีอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เป็็ นอิิสระและมีีอำำ�นาจอธิิปไตยถืือเป็็ นผล
ประโยชน์์ระดัับชาติิของออสเตรเลีีย ซึ่่ง� ทุุกชาติิในภููมิิภาคนี้้ �ของโลกสามารถ
สานสััมพันั ธ์์กับั แต่่ละฝ่่ายได้้ อย่่างเสรีี ตามบรรทััดฐานสากลและหลััก
นิิติิธรรม” นายมอร์์ ริิสันั กล่่าว
รััฐบาลกล่่าวว่่า การใช้้ จ่า่ ยเงิินงบด้้ านกลาโหมของออสเตรเลีียจะ
ทำำ�ให้้ ค่า่ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 2 ภายใน
ปีี งบประมาณที่่�สิ้้ �นสุุดในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 โดยนายโดนััลด์์
ทรััมป์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ได้้ กล่่าวว่่า สมาชิิกพัันธมิิตรนาโตควรมีีเป้้า
หมายในการใช้้ จ่า่ ยเช่่นเดีียวกัันนี้้ �
ข้้ อมููลของธนาคารโลกแสดงให้้ เห็็นว่่า ออสเตรเลีียมีีการใช้้ จ่า่ ยทาง
ทหารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.89 ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศใน พ.ศ.
2561 รอยเตอร์์

จ. อ. เจนเซน สติิดแฮม/กองทััพอากาศสหรััฐฯ

ญี่่�ปุ่่� น

กองทััพ มุ่่�ง

เพิ่่มงบประมาณติิดต่่อกัันเป็็นครั้้งที่่แปด

ก

องทััพญี่่�ปุ่นขอเพิ่่
่�
�มค่่าใช้้ จ่า่ ยด้้ าน
กลาโหมประจำำ�ปีี ติิดต่่อกัันเป็็ นครั้้�งที่่�
8 เพื่่�อจ่่ายค่่าขีีปนาวุุธสกััดกั้้ �น เครื่่� องบิินขัับไล่่
ล่่องหน และยุุทโธปกรณ์์อื่่�น ๆ ที่่�ผลิิตโดยสหรััฐฯ
ในการรัับมืือกัับภััยคุุกคามจากเกาหลีีเหนืือและ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ข้้ อเสนอด้้ านงบประมาณของกระทรวง
กลาโหมเมื่่�อปลายเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562

อิินเดีีย

เรีี ยกร้้องให้้ ใช้้ จ่า่ ยเพิ่่�มขึ้้ �นร้้อยละ 1.2 ซึ่่ง� สููงเป็็ น
ประวััติิการณ์์ที่่� 5.32 ล้้ านล้้ านเยน (ประมาณ
1.5 ล้้ านล้้ านบาท) สำำ�หรัับปีี นี้้ �ซึ่่ง� เริ่่�มขึ้้ �นในวััน
ที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เจ้้ าหน้้ าที่่�กระทรวง
การคลัังจะพิิจารณาคำำ�ขอดัังกล่่าวก่่อนที่่�คณะ
รััฐมนตรีี ของนายชิินโซ อาเบะ นายกรััฐมนตรีี จะ
ให้้ การอนุุมัติั ิ
แม้้ จะมีีรััฐธรรมนููญที่่�ห้้ามครอบครองอาวุุธ

สำำ�หรัับโจมตีีประเทศอื่่�น แต่่ญี่่�ปุ่นก็็
่� เป็็ นหนึ่่ง� ใน
ประเทศที่่�มีีค่า่ ใช้้ จ่า่ ยด้้ านการทหารมากที่่�สุุดใน
โลก จากการที่่�ญี่่�ปุ่นเพิ่่
่� �มค่่าใช้้ จ่า่ ยด้้ านการทหาร
เป็็ นร้้อยละ 10 ตลอด 7 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา ซึ่่ง� การเพิ่่�ม
ขึ้้ �นนี้้ �มีีแรงกระตุ้้�นมาจากการปรัับปรุุงกองทััพของ
ประเทศข้้ างเคีียง
ในปีี งบประมาณหน้้ าซึ่่ง� เริ่่�มขึ้้ �นในเดืือน
เมษายน พ.ศ. 2563 เจ้้ าหน้้ าที่่ก� ลาโหมญี่่�ปุ่น่�
ได้้ ของบประมาณ 1.12 แสนล้้ านเยน (ประมาณ
3.5 หมื่่น� ล้้ านบาท) เพื่่อซื้้
� �อเครื่่�องบิินขัับไล่่ล่อ่ งหน
เอฟ-35 ของบริิษััทล็็อกฮีีด มาร์์ ติิน จำำ�นวน 9 ลำำ�
ซึ่่ง� รวมถึงึ รุ่�่นบีีที่่สา
� มารถบิินขึ้้ �นในระยะสั้้�นและ
ลงจอดในแนวดิ่่ง� 6 ลำำ� ที่่�ญี่่�ปุ่� นต้้
่ องการนำำ�มา
ใช้้ บนเรืือบรรทุุกอากาศยานเป็็ นครั้้�งแรก การซื้้ �อ
ดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ ญี่่�ปุ่� นควบคุุมอำำ
่
�นาจทางทหาร
โดยขยายขอบเขตพิิสััยที่่�กองกำำ�ลัังป้้องกัันตนเอง
ของญี่่�ปุ่� นสามารถปฏิิบัั
่
ติิการได้้
นอกจากนี้้ � กระทรวงกลาโหมยัังต้้ องการใช้้
งบ 1.16 แสนล้้ านเยน (ประมาณ 3.5 หมื่่�นล้้ าน
บาท) เพื่่�อเสริิมสร้้ างการป้้องกัันขีีปนาวุุธ รวมถึึง
เป็็ นเงิินสำำ�หรัับขีีปนาวุุธสกััดกั้้ �นรุ่�่นใหม่่เพื่่�อยิิงหััว
รบที่่�เข้้ ามาใกล้้ ในอวกาศ ญี่่�ปุ่นยัั
่� งต้้ องการเงิินทุุน
สำำ�หรัับระบบควบคุุมการยิิงอาวุุธปล่่อยนำำ�วิิถีีแนว
ดิ่่ง� เพื่่�อติิดตั้้ �งในเรืือและสถานีีติิดตามขีีปนาวุุธ
ด้้ วยเรดาร์์ เอจิิส อะชอร์์ ภาคพื้้ �นดิินที่่�วางแผนไว้้
2 แห่่งด้้ วย รอยเตอร์์

ตำำ�แหน่่งใหม่่เพื่่�อปรัับปรุุ ง

การผสานความร่่วมมืือของกองทััพ

น

ายนเรนทระ โมทีี นายกรััฐมนตรีี อิินเดีีย
ประกาศเมื่่�อกลางเดืือนสิิงหาคม พ.ศ.
2562 เรื่่�องการแต่่งตั้้�งประธานคณะเสนาธิิการ
กลาโหม เพื่่�อการประสานงานที่่�ดีีขึ้้ �นระหว่่าง
กองทััพบก กองทััพอากาศ และกองทััพเรืือ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกลาโหมอิินเดีียเรีี ยกร้้องให้้
มีีตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวมานานแล้้ว ซึ่่ง� ตำำ�แหน่่งดััง
กล่่าวคล้้ายคลึึงกัับโครงสร้้างของกองทััพฝั่่�งตะวััน
ตกหลายแห่่ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงการทำำ�งานร่่วมกััน
ของทั้้�งสามเหล่่าทััพ
“กองทััพของเราคืือความภาคภููมิิใจของ
อิินเดีีย เพื่่�อเพิ่่�มความเฉีียบขาดในการประสาน
งานระหว่่างกองทััพต่่าง ๆ ผมจึึงขอประกาศการ
ตััดสิินใจครั้้�งสำำ�คัญ
ั ... ว่่าอิินเดีียจะมีีประธาน
คณะเสนาธิิการกลาโหม” นายโมทีีกล่่าวในวััน
ครบรอบการประกาศเอกราชซึ่่ง� จััดขึ้้ �นเมื่่�อวันั ที่่�
15 สิิงหาคม พ.ศ. 2562
อิินเดีียได้้จำำ�แนกกองทััพออกเป็็ น 3 เหล่่าทััพ

โดยแต่่ละเหล่่าทััพจะมีีผู้� นำ้ ำ�เป็็ นของตนเอง นัับ
ตั้้�งแต่่ได้้รัับเอกราชจากอัังกฤษเมื่่�อ พ.ศ. 2490
โดยคาดว่่าการจััดการดัังกล่่าวมีีความจำำ�เป็็ นเพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้อำำ�นาจตกอยู่่�ในมืือของผู้้�บัญ
ั ชาการ
เพีียงคนเดีียวมากเกิินไป
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องด้้วยปฏิิบัติั ิการทาง
ทหารในขณะนี้้ �เกี่่�ยวข้้องกัับการผสานความร่่ วม
มืืออย่่างใกล้้ชิิด ทำำ�ให้้หลายประเทศเปลี่่�ยนไป
ใช้้ประธานคณะเสนาธิิการกลาโหมคนเดีียว
ในการสั่่�งการกองทััพ และรายงานต่่อคณะผู้้�
บริิ หารทางการเมืืองโดยตรงเพื่่�อการตััดสิินใจที่่�
รวดเร็็ วขึ้้ �น
นายโมทีีกล่่าวว่่า การแต่่งตั้้�งประธานคณะ
เสนาธิิการกลาโหมเป็็ นขั้้�นตอนสำำ�คัญ
ั ในการ
ปฏิิรููปกองทััพ ประธานเสนาธิิการคนใหม่่จะมีี
อำำ�นาจในการควบคุุมเงิินทุุนสำำ�หรัับกองทััพ ซึ่่ง�
กำำ�ลังั ใช้้เพื่่�อปรัับปรุุงยุุทโธปกรณ์์ยุคุ โซเวีียตของ
อิินเดีียด้้วย รอยเตอร์์
IPD FORUM

7

IPDF

ข่่ าวผู้้�ก่่ อการร้้ าย

การต่่อต้้านภััยร้้าย
เข้้าสู่่�การยกระดัับ

8

IPD FORUM

ญี่่�ปุ่� ่ นระงัับการ
ดำำ�เนิินการเครื่่�อง
ปฏิิกรณ์์เพื่่�อเพิ่่�ม
ความแข็็งแกร่่ง
ด้้านกลาโหม

ส

ขึ้้ �นหลัังจากภััยพิิบัติั เิ มื่่�อ พ.ศ. 2554 ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การปิิ ดตััวของ
อุุตสาหกรรมพลัังงานนิิวเคลีียร์์ ของญี่่�ปุ่่� น
"เราวางแผนที่่�จะใช้้ ประโยชน์์จากโรงไฟฟ้้าถ่่านหิินมััตสึึ
อุุระหมายเลข 2 ขนาด 1,000 เมกะวััตต์์ ที่่�สร้้างขึ้้ �นใหม่่เพื่่�อ
ทดแทนโรงไฟฟ้้านิิวเคลีียร์์ " หนึ่่�งในผู้้�บริิ หารของโรงไฟฟ้้าคิิวชูู
กล่่าวในการแถลงข่่าวผลประกอบการเมื่่�อเดืือนตุุลาคม พ.ศ.
2562 พร้้อมกล่่าวอีีกว่่า การผสมเชื้้ �อเพลิิงทดแทนที่่�แม่่นยำำ�
นั้้�นขึ้้ �นอยู่่�กัับปััจจััยหลายประการ ซึ่่ง� รวมถึึงอุุปสงค์์และราคา
เชื้้ �อเพลิิงด้้ วย
หน่่วยงานกำำ�กับดู
ั แู ลด้้ านนิิวเคลีียร์์ ของญี่่�ปุ่่� นได้้ บังั คัับ
ใช้้ กำำ�หนดเวลาในการดำำ�เนิินการตามมาตรการรัักษาความ
ปลอดภััยใหม่่อย่่างเคร่่งครััด โดยปฏิิเสธคำำ�ร้้องขอจากโรง
ไฟฟ้้าคิิวชููในการขยายกำำ�หนดเวลาใน พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
โรงไฟฟ้้าไม่่มีีทางเลืือกอื่่�นนอกจากการตััดสิินใจหยุุดดำำ�เนิิน
การชั่่�วคราว
ขณะที่่โ� รงไฟฟ้้าคัันไซผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าให้้ แก่่โอซาก้้ า เกีียวโต
และเขตอุุตสาหกรรมโดยรอบ มีีกำำ�หนดเวลาสำำ�หรัับการ
สร้้ างฐานสำำ�รองที่่เ� ครื่่�องปฏิิกรณ์์ทาคาฮามะหมายเลข 3 และ
หมายเลข 4 ในเดืือนสิิงหาคมและตุุลาคม พ.ศ. 2563 ตาม
ลำำ�ดับั โฆษกของโรงไฟฟ้้าคัันไซกล่่าวว่่า บริิษัทกำ
ั �ลั
ำ งั พยายามเร่่ง
การก่่อสร้้ าง แต่่นักั วิิเคราะห์์คาดการณ์์ว่า่ โรงไฟฟ้้าจะต้้ องระงัับ
การดำำ�เนิินการที่่เ� ตาปฏิิกรณ์์เพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามกำำ�หนดเวลา
นางลููซี่่� คััลเลน หััวหน้้ านัักวิิเคราะห์์ที่่�บริิษััทวู้้� ด แม็็กเคนซีี
คาดการณ์์ว่า่ โรงไฟฟ้้าคัันไซจะปิิ ดเครื่่� องปฏิิกรณ์์ทาคาฮามะ
ทั้้�งสองเครื่่� องใน พ.ศ. 2563 และคาดว่่าจะมีีการใช้้ ทั้้ �งถ่่านหิิน
ก๊๊าซธรรมชาติิเหลว และแม้้ กระทั่่�งน้ำำ ��มััน เพื่่�อชดเชย
การผลิิตพลัังงานนิิวเคลีียร์์ ที่่�สูญ
ู เสีียไป หากมีีกำำ�ลังั การ
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
ผลิิตทั้้ �งถ่่านหิินและก๊๊าซ ตััวเลืือกที่่�มาทดแทนพลัังงาน
นิิวเคลีียร์์ จะขึ้้ �นอยู่่�กัับความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจของเชื้้ �อ
เพลิิงที่่�ใกล้้ เคีียงกััน นางคััลเลนกล่่าว "เมื่่�อมีีปริิ มาณก๊๊าซ
ธรรมชาติิเหลวตามที่่�ตกลงไว้้ ในสััญญา เราคาดว่่าโรง
ไฟฟ้้าเหล่่านั้้�นจะใช้้ ก๊๊ าซธรรมชาติิเหลว อย่่างไรก็็ตาม
หากจำำ�เป็็ นต้้ องมีีจุุดการขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิเหลวเพิ่่�มเติิม
แสดงว่่าโดยทั่่�วไปแล้้ วถ่่านหิินมีีความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ
มากกว่่า" นางคััลเลนกล่่าว
ทั้้�งนี้้ � ผลกระทบใน พ.ศ. 2563 อาจเพีียงพอที่่�จะ
ช่่วยทำำ�ให้้ แนวโน้้ มการนำำ�เข้้ าก๊๊าซธรรมชาติิเหลวและ
ถ่่านหิินของญี่่�ปุ่่� นลดลง นางคััลเลนคาดการณ์์ว่า่ การนำำ�
เข้้ าก๊๊าซธรรมชาติิเหลวของญี่่�ปุ่่� นใน พ.ศ. 2562 จะลด
ลงร้้อยละ 5 จาก พ.ศ. 2561 เหลืือเป็็ นประมาณ 78
ล้้ านเมตริิ กตััน แต่่คาดว่่าความต้้ องการก๊๊าซธรรมชาติิ
เหลวจะเพิ่่�มขึ้้ �นเล็็กน้้ อยเป็็ น 79 ล้้ านเมตริิ กตัันใน พ.ศ.
2563 เนื่่�องจากการปิิ ดเครื่่� องปฏิิกรณ์์ทั้้ �งสี่่�เครื่่� อง
ขณะที่่�คาดว่่าเครื่่� องปฏิิกรณ์์นิิวเคลีียร์์ ทั้้ �งสี่่�เครื่่� องที่่�
เซ็็นไดและทาคาฮามะจะระงัับการดำำ�เนิินการ จะไม่่มีีการ
เริ่่� มต้้นดำำ�เนิินการเครื่่� องใดอีีกครั้้�งภายใน พ.ศ. 2563"
นายทาเคโอะ คิิกคาวะ ศาสตราจารย์์ด้้านการศึึกษาด้้ าน
พลัังงานแห่่งมหาวิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์ โตเกีียว กล่่าว "
ผู้้�ควบคุุมตรวจดููเครื่่�องปฏิิกรณ์์ นิิวเคลีียร์์ ที่่โ� รงไฟฟ้้าเซ็็นไดของ
การนำำ�เข้้ าก๊๊าซธรรมชาติิเหลวและถ่่านหิินของญี่่�ปุ่่� นอาจ
เกาะคิิวชูู ในประเทศญี่่�ปุ่่� น
เพิ่่�มขึ้้ �นในปีีถััดไป เนื่่�องจากเครื่่� องปฏิิกรณ์์นิิวเคลีียร์์ ที่่�
ดำำ�เนิินการอยู่่�ลดลงจาก 9 เหลืือ 5 เครื่่� องและไม่่มีีเครื่่� อง
ซ้้ าย: สถานีีพลัังงานนิิวเคลีียร์์ เซ็็นไดของโรงไฟฟ้้าคิิวชูู คืือ
ปฏิิกรณ์์ใหม่่ใดที่่�เริ่่� มดำำ�เนิินการอีีกครั้้�ง" นายทาเคโอะ
หนึ่่�งในสี่่� แห่่ งในญี่่�ปุ่่� นที่่�ถููกระงัับการดำำ�เนิินการ เพื่่อ� เพิ่่�มการ
กล่่าว รอยเตอร์์
ป้้องกััรอยเตอร์์
นให้้ แข็็งแกร่่ งขึ้้�นการโจมตีีจากผู้้�ก่่ อการร้้ ายที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
าธารณููปโภคของญี่่�ปุ่่� นต้้ องเผชิิญกัับค่า่ ใช้้ จ่า่ ยเชื้้ �อเพลิิง
หลายร้้อยล้้ านดอลลาร์์ ใน พ.ศ. 2563 เนื่่�องจากการซื้้ �อก๊๊าซ
ธรรมชาติิเหลวและถ่่านหิินเพิ่่�มเติิม ขณะที่่�เครื่่� องปฏิิกรณ์์
นิิวเคลีียร์์ ที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�เกืือบครึ่่�งหนึ่่�งของประเทศต้้ องหยุุด
เดิินเครื่่� องเพื่่�อยกระดัับความปลอดภััยตามคำำ�สั่่ง� ของรััฐบาล
นัักวิิเคราะห์์คาดว่่า เครื่่� องปฏิิกรณ์์ที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�จำำ�นวน
4 ใน 9 เครื่่� องของญี่่�ปุ่่� นจะหยุุดดำำ�เนิินการชั่่�วคราว ขณะที่่�
สาธารณููปโภคจำำ�เป็็ นต้้ องมีีการเปลี่่�ยนแปลงภายใต้้ ระเบีียบ
การต่่อต้้ านการก่่อการร้้ ายที่่�เข้้ มงวดมากขึ้้ �น ซึ่่ง� นำำ�มาใช้้ ภาย
หลัังภััยพิิบัติั ิฟุกุุ ชิุ ิมะใน พ.ศ. 2554 โดยโรงไฟฟ้้าคิิวชููและ
โรงไฟฟ้้าคัันไซเป็็ นหนึ่่�งในสาธารณููปโภคที่่�ได้้ รัับคำำ�สั่่ง� ให้้
สร้้ างห้้ องควบคุุมฉุกุ เฉิินนอกสถานที่่� เพื่่�อใช้้ เป็็ นฐานสำำ�รองที่่�
สามารถทำำ�ให้้ เครื่่� องปฏิิกรณ์์นิิวเคลีียร์์ เย็็นลงและป้้องกัันการ
หลอมละลายในกรณีีที่่�มีีการโจมตีีจากผู้้�ก่่อการร้้ าย
โรงไฟฟ้้าคิิวชููที่่�ผลิิตไฟฟ้้าให้้ แก่่ทางตอนใต้้ ของเกาะหลัักสี่่�
แห่่งของญี่่�ปุ่่� นกล่่าวว่่า เครื่่� องปฏิิกรณ์์เซ็็นไดหมายเลข 1
จะปิิ ดทำำ�การตั้้�งแต่่วันั ที่่� 16 มีีนาคมถึึงวัันที่่� 26 ธัันวาคม พ.ศ.
2563 ส่่วนเครื่่� องปฏิิกรณ์์หมายเลข 2 จะหยุุดเดิินเครื่่� องตั้้�ง
แต่่วันั ที่่� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึึงวัันที่่� 26 มกราคม
พ.ศ. 2564 โรงไฟฟ้้าดัังกล่่าวได้้ ประมาณการว่่า การระงัับ
หน่่วยผลิิตไฟฟ้้าขนาด 890 เมกะวััตต์์ทั้้ �งสองแห่่งจะเพิ่่�ม
ต้้ นทุุนรายเดืือนเป็็ น 8 พัันล้้ านเยน (ประมาณ 2.4 พัันล้้ าน
บาท) จากการซื้้ �อเชื้้ �อเพลิิงฟอสซิิล เช่่น ก๊๊าซธรรมชาติิเหลวและ
ถ่่านหิิน เพื่่�อเป็็ นทางเลืือกสำำ�หรัับการผลิิตไฟฟ้้า ทั้้�งนี้้ � โรงไฟฟ้้า
แห่่งแรกจะกลัับมาดำำ�เนิินการใหม่่ภายใต้้ กฎระเบีียบที่่�เข้้ มงวด
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ยุุคแห่่งอวกาศ

ของอิินโดแปซิิ ฟิิก

ภููมิิภาคมีีบทบาทมากขึ้้�นในความร่่วมมืือ
ด้้านการสำำ�รวจและกลาโหม
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

ป

ระเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกต่่างให้้ การยอมรัับการสำำ�รวจ
อวกาศ ขณะที่่�โครงการที่่�กำำ�ลังั พััฒนาอย่่างรวดเร็็ วในอิินเดีีย
และญี่่�ปุ่่� นบุุกเบิิกเส้้ นทางวิิทยาศาสตร์์ ใหม่่ ๆ เพื่่�อก้้ าวให้้ ทันั ขีีด
ความสามารถที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นของสาธารณรััฐประชาชนจีีน โครงการอวกาศ
ของภููมิิภาคนี้้ �ได้้ ส่ง่ ยานอวกาศลงจอดบนดาวเคราะห์์น้้อยและอีีกฟาก
หนึ่่�งของดวงจัันทร์์ ในยุุคที่่�โดดเด่่นด้้ วยความก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีี
อีีกทั้้�งยัังมีีการวางแผนภารกิิจใหม่่สู่่�ดาวอัังคารและดาวศุุกร์์ อีีกด้้ วย
ด้้ วยระบบการทหารและการสื่่�อสารพลเรืื อนที่่�พึ่่ง� พาเทคโนโลยีีอวกาศ
มากขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ นัักวิิทยาศาสตร์์ และวิิศวกรของอิินโดแปซิิฟิิกกำำ�ลังั เร่่ ง
ความพยายามในการสำำ�รวจขอบเขตที่่�ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็ นของมหาอำำ�นาจ
อย่่างรััสเซีียและสหรััฐอเมริิ กาเท่่านั้้�น โดยเมื่่�อเร็็ ว ๆ นี้้ � จีีนได้้ ประกาศ
ตนเองว่่าเป็็ นมหาอำำ�นาจด้้ านอวกาศที่่�ใหญ่่เป็็ นอัันดัับสาม
ยานอวกาศฮายาบููสะ 2 ของญี่่�ปุ่่� นลงจอดบนดาวเคราะห์์น้้อย
ริิ วกูู และเสร็็ จสิ้้ �นกระบวนการเก็็บตัวั อย่่างหิินครั้้�งสุุดท้้ ายเมื่่�อเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์์การสำำ�รวจอวกาศญี่่�ปุ่่� นกล่่าวว่่า แคปซููล
ของยานอวกาศน่่าจะกลัับเข้้ ามายัังโลกพร้้อมกัับชิ้้ �นส่่วนตััวอย่่างที่่�
บรรทุุกมาด้้ วยในปลาย พ.ศ. 2563 เมื่่�อลงจอดในเขตหวงห้้ ามวููเมร่่ า
ทางตอนใต้้ ของประเทศออสเตรเลีีย
โดยญี่่�ปุ่่� นได้้ ระเบิิดหลุุมในดาวเคราะห์์น้้อยแล้้ วให้้ ยานสำำ�รวจลง
จอดภายในปล่่องที่่�เกิิดจากการระเบิิดดัังกล่่าว ซึ่่ง� นัักวิิทยาศาสตร์์ หวััง
ว่่า ชิ้้ �นส่่วนตััวอย่่างนี้้ �จะให้้ เบาะแสเกี่่�ยวกัับการกำำ�เนิิดระบบสุุริิยะ “ทุุก
อย่่างดำำ�เนิินไปอย่่างสมบููรณ์์แบบ ยิ่่�งกว่่าสมบููรณ์์แบบด้้ วยซ้ำำ �� ราวกัับ
ว่่าฮายาบููสะอ่่านใจของเราอยู่่�” นายทาคาชิิ คุุโบตะ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ าย
การวิิจัยั องค์์การสำำ�รวจอวกาศญี่่�ปุ่่� นกล่่าว ตามรายงานของซีีบีีเอสนิิวส์์
ในขณะเดีียวกััน อิินเดีียได้้ พยายามลงจอดยานอวกาศจัันทรายาน2 บนดวงจัันทร์์ แต่่ก็ไ็ ม่่สามารถติิดต่่อกัับยานอวกาศดัังกล่่าวได้้ ในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2562 แม้้ จะเกิิดความล้้ มเหลว องค์์การวิิจัยั ด้้ านอวกาศ
แห่่งอิินเดีียกล่่าวว่่ายัังมีีแผนการที่่ท้� ้ าทายยิ่่ง� กว่่ารออยู่่� โดยอิินเดีียกำำ�ลังั
ตั้้�งเป้้าหมายในวัันที่่� 15 สิิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่่ง� เป็็ นวัันครบรอบ 75 ปีี
ที่่อิ� นิ เดีียได้้ รัับเอกราชจากสหราชอาณาจัักร ให้้ เป็็ นวัันที่่นำ� �ำ “กากานอตส์์”
สามคนขึ้้ �นสู่่�วงโคจรเป็็ นครั้้�งแรก “อิินเดีียเรีียกปฏิิบัติั กิ ารครั้้�งนี้้ �ว่่า เที่่ย� วบิิน
อวกาศของมนุุษย์์แทนที่่จ� ะเป็็ นเที่่ย� วบิินอวกาศของบุุรุุษ เพราะมีีแผนที่่�
จะส่่งผู้้�หญิิงขึ้้ �นไปในอวกาศด้้ วย” นายพััลลาวา แบกลา บรรณาธิิการ
วิิทยาศาสตร์์ ของนิิวเดลีีเทเลวิิชั่่น� กล่่าวกัับนิติ ยสารฟอร์์บส์์
ช่่วงเวลาอัันน่่าภาคภููมิิใจที่่�สุดุ ขององค์์การวิิจัยั ด้้ านอวกาศแห่่ง
อิินเดีีย อาจมาพร้้อมกัับการเปิิ ดตััวภารกิิจยานอวกาศโคจรรอบดาว
อัังคารในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2556 โดยยานอวกาศมัังคาลยาน
ได้้ เริ่่� มโคจรรอบดาวอัังคารใน พ.ศ. 2557 มัังคาลยาน ซึ่่ง� เป็็ นชื่่�อ
ภาษาสัันสกฤตที่่�แปลว่่ายานอวกาศบนดาวอัังคาร จัับภาพดาวอัังคาร
จำำ�นวน 980 ภาพได้้ ในที่่�สุดุ โดยหนึ่่�งในนั้้�นนำำ�ไปใช้้ เป็็ นปกนิิตยสาร
เนชั่น่� แนล จีี โอกราฟิิ ก ใน พ.ศ. 2559 นายแบกลากล่่าวกัับฟอร์์บส์์
ว่่า เป็็ นไปได้้ ว่า่ อิินเดีียวางแผนที่่�จะเดิินทางกลัับไปยัังดาวอัังคารด้้ วย

ความพยายามที่่�จะลงจอดบนพื้้ �นผิิว และยัังเตรีียมความพร้้อมในการ
ส่่งเครื่่� องมืือเพื่่�อศึึกษาพื้้ �นผิิวและบรรยากาศของดาวศุุกร์์ อีีกด้้ วย
โดยทั้้�งอิินเดีียและจีีนมีีแผนที่่�จะก่่อสร้้ างสถานีีอวกาศของตนเอง
และในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 จีีนกลายเป็็ นประเทศแรกที่่�นำำ�
ยานสำำ�รวจลงจอดบนอีีกด้้ านของดวงจัันทร์์ ได้้ สำำ�เร็็ จ ซึ่่ง� ยานสำำ�รวจ
ได้้ ค้้นพบสิ่่�งที่่�ทางการจีีนเรีียกว่่าสารลัักษณะ “เหมืือนเจล” ที่่�มีีสีีผิิด
ปกติิ ขณะทำำ�การสำำ�รวจหลุุมอุกุ กาบาตบนพื้้ �นผิิวดวงจัันทร์์ การค้้ น
พบนี้้ �ได้้ ส่ง่ ผลให้้ นักั วิิทยาศาสตร์์ รีีบเร่่ งหาคำำ�อธิิบาย แม้้ ว่า่ จะยัังไม่่ได้้
ข้้ อสรุุ ปที่่�แน่่ชัดั ก็็ตาม จากคำำ�แนะนำำ�ของนัักวิิจัยั บางคนตามรายงาน
ของ space.com สารดัังกล่่าวอาจเป็็ นแก้้ วหลอมละลายที่่�เกิิดจาก
อุุกกาบาตพุ่่�งชนพื้้ �นผิิวของดวงจัันทร์์

อิินเดีียปล่่ อยดาวเทีียมสื่่� อสารทางทหารเข้้ าสู่่�วงโคจรจาก
ฐานในรััฐอานธรประเทศ เมื่่อ� เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2561

เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ทั้้�งนี้้ � จำำ�นวนประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกที่่�ดำำ�เนิิน
โครงการด้้ านอวกาศอย่่างแข็็งขัันยัังคงเพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ออสเตรเลีีย บัังกลาเทศ อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย นิิวซีีแลนด์์ เกาหลีีเหนืือ
ฟิิ ลิิปปิิ นส์์ สิิงคโปร์์ เกาหลีีใต้้ ไทย และเวีียดนาม ต่่างกำำ�ลังั พััฒนา
ขีีดความสามารถด้้ านอวกาศอย่่างแข็็งขััน ตามรายงานของสถาบััน
นโยบายยุุทธศาสตร์์ ออสเตรเลีียประจำำ�เดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562
“แนวโน้้ มของดาวเทีียมขนาดเล็็กที่่�ผลิิตขึ้้ �นในประเทศนั้้�นปรากฏ
ชััดทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค” รายงานกล่่าว “อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย นิิวซีีแลนด์์
ฟิิ ลิิปปิิ นส์์ สิิงคโปร์์ และเวีียดนาม ต่่างมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาเทคโนโลยีี
อวกาศ ความร่่ วมมืือระดัับทวิิภาคีีและพหุุภาคีีคืือแรงผลัักดัันที่่�อยู่่�
เบื้้ �องหลัังความก้้ าวหน้้ าอย่่างรวดเร็็ วของวิิทยาศาสตร์์ และวิิศวกรรม
ด้้ านอวกาศ”
IPD FORUM
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ภายในกองทััพปลดปล่่อยประชาชนจีีน “ยัังคงปฏิิบัติั กิ ารรบกวนและต่่อ
ต้้ านการรบกวนต่่อระบบสื่่�อสารและเรดาร์์ หลายระบบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
รวมถึึงระบบดาวเทีียมจีีพีีเอสในการฝึึ กทดสอบความแข็็งแรงมั่่�นคงต่่อ
การโจมตีี” รายงานดัังกล่่าวระบุุ โดยระบุุเพิ่่�มเติิมว่า่ จีีนมีีความสามารถ
ทางไซเบอร์์ ที่่�ก้้าวหน้้ าสููงซึ่่ง� อาจมุ่่�งเป้้าไปที่่�เทคโนโลยีีดาวเทีียม
ในขณะเดีียวกััน เกาหลีีเหนืือได้้ สร้้างขีีดความสามารถในการทำำ�
สงครามทางไซเบอร์์ และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่อ่� าจขััดขวางเทคโนโลยีีบน
อวกาศ รายงานจากศููนย์์ยุทธ
ุ ศาสตร์์ และนานาชาติิศึึกษาระบุุว่า่ นาย
วิินเซนต์์ บรููคส์์ ผู้้�บััญชาการกองทััพสหรััฐอเมริิกาในเกาหลีีขณะนั้้�น
กล่่าวในคำำ�ให้้ การต่่อรััฐสภาเมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 ว่่ากองกำำ�ลังั
ไซเบอร์์ ที่มีี่� การจััดการอย่่างดีีของเกาหลีีเหนืืออาจเป็็ นหนึ่่�งในกองกำำ�ลังั ที่่�
ดีีที่่สุ� ดุ ในโลก โดยเกาหลีีเหนืือได้้ เพิ่่�มกำำ�ลังั พลในสงครามไซเบอร์์ เป็็ นสอง
เท่่า จากประมาณ 3,000 นายใน พ.ศ. 2556 เป็็ น 6,000 นายใน
พ.ศ. 2558 ทั้้�งนี้้ � บุุคลากรไซเบอร์์ ของเกาหลีีเหนืือเป็็ นผู้้�รัับผิดิ ชอบใน
การโจมตีีบริิษััทโซนี่่� พิิคเจอร์์ ส เอ็็นเตอร์์ เทนเมนต์์ ในเดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. 2557 ซึ่่ง� การสื่่�อสารส่่วนตััวของบริิษััทถูกู ขโมยและนำำ�ไปเผยแพร่่
นอกจากนี้้ � เกาหลีีเหนืือยัังใช้้ การโจมตีีระบบอวกาศในรูู ปแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างเอาจริิ งเอาจัังอีีกด้้ วย รายงานของสถาบัันวิิจัยั
นโยบายการต่่างประเทศและยุุทธศาสตร์์ ระบุุว่า่ ระบบดัังกล่่าวมีีรััศมีีที่่�
มีีประสิิทธิิภาพ 50 ถึึง 100 กิิโลเมตร ซึ่่ง� เกาหลีีเหนืือได้้ ใช้้ ในการขััด
ขวางจีีพีีเอสของเกาหลีีใต้้ ซ้ำำ ��แล้้ วซ้ำำ ��เล่่า รายงานดัังกล่่าวระบุุ
ทั้้�งนี้้ � ภััยคุุกคามที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นต่่อระบบดาวเทีียมทางทหารและ
พลเรืื อนนั้้�นใช่่ว่า่ จะไม่่เป็็ นที่่�สังั เกตในภููมิิภาคนี้้ �แต่่อย่่างใด ประเทศ
เพื่่�อนบ้้ านในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเริ่่� มทำำ�งานร่่ วมกัันเพื่่�อมุ่่�งต่่อต้้ าน
ยานอวกาศจัันทรายาน-2 ของอิินเดีียออกสู่่�อวกาศเมื่่อ� วัันที่่� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โครงการริิ เริ่่� มด้้านอวกาศของจีีน
โดยมีีภารกิิจลงจอดบนดวงจัันทร์์ องค์์กรวิิจัยั ด้้ านอวกาศแห่่งอิินเดีีย
“ขีีดความสามารถอัันมหาศาลของจีีนหมายความว่่าไม่่มีีอำำ�นาจใน
เอเชีียอื่่�นใดที่่�จะต่่อต้้ านได้้ โดยลำำ�พังั ” ดร. ราเจสสวารีี พิิไล ราชโกปา
การพึ่่�งพามากมายนี้้ �ทำำ�ให้้ เทคโนโลยีีอวกาศเป็็ นเป้้าหมายที่่น่� า่
ลััน นัักวิิจัยั ผู้้�มีีชื่่�อเสีียงและหััวหน้้ าโครงการริิ เริ่่� มนโยบายนิิวเคลีียร์์ และ
ดึึงดููดสำำ�หรัับประเทศที่่แ� สวงหาความได้้ เปรีียบทางการทหาร ในเดืือน
อวกาศที่่�มูลู นิิธิิวิิจัยั สัังเกตการณ์์ในกรุุ งนิิวเดลีีเขีียน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จีีนได้้ เปิิ ดตััวระบบต่่อต้้ านดาวเทีียมรููปแบบ
“นี่่�เหมืือนเป็็ นการกระตุ้้�นให้้ เกิิดความสอดคล้้ องทางภาคพื้้ �นดิิน
ใหม่่ที่ผู้้�่� เชี่่�ยวชาญของสหรััฐฯ กล่่าวว่่า สามารถเข้้ าถึึงระดัับความสููงมาก ใหม่่ระหว่่างอิินเดีีย ญี่่�ปุ่่� น ออสเตรเลีีย และประเทศอื่่�น ๆ นอกจากนี้้ �
พอที่่จ� ะส่่งผลกระทบต่่อการสื่่�อสารทางทหาร ระบบเตืือนภััยขีีปนาวุุธ
ยัังนำำ�ไปสู่่�ความร่่ วมมืือในอวกาศโดยหลายประเทศ ซึ่่ง� ทั้้�งหมดมีีความ
และจีีพีีเอสได้้ การทดสอบอาวุุธต่่อต้้ านดาวเทีียมของจีีนยัังคงดำำ�เนิินต่่อ กัังวลเดีียวกัันเกี่่�ยวกัับความสามารถและพฤติิกรรมของจีีนในอวกาศ”
ไป แม้้ ความจริิงที่่ว่� า่ จีีนได้้ ทำ�ำ ลายดาวเทีียมอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาที่่มีี� อายุุมากใน ดร. ราชโกปาลัันได้้ เขีียนไว้้ ในบทความในวารสารนิิ กเคอิิ เอเชีี ยน รีีวิิว
เดืือนมกราคม พ.ศ. 2550 ทำำ�ให้้ นานาชาติิออกมากประณามเกี่่�ยวกัับ เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562
ปริิมาณของเศษซากในอวกาศ โดยการทำำ�ลายดาวเทีียมดัังกล่่าวสร้้ าง
อย่่างเช่่นอิินเดีียและญี่่�ปุ่่� นที่่� “แม้้ จะมีีโครงการอวกาศที่่�มีีความเป็็ น
เศษซากที่่ส� ามารถติิดตามได้้ มากกว่่า 3,000 ชิ้้ �น และอนุุภาคอีีกนัับพันั ชาติินิิยมสููง แต่่ก็็ให้้ ความร่่ วมมืือมากขึ้้ �น” ดร. ราชโกปาลัันเขีียน โดย
ที่่เ� ล็็กเกิินกว่่าจะติิดตามได้้ ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 อิินเดีียกลาย
ใน พ.ศ. 2560 ทั้้�งสองประเทศได้้ รัับการยอมรัับอย่่างเป็็ นทางการถึึง
เป็็ นประเทศที่่สี่� ใ่� นการทดสอบอาวุุธต่่อต้้ านดาวเทีียม เมื่่�อทำำ�การยิิง
ความสำำ�คัญ
ั ของความร่่ วมมืือที่่�มากยิ่่�งขึ้้ �น และหน่่วยงานอวกาศของ
ดาวเทีียมไมโครแซต-อาร์์ เพื่่�อแสดงให้้ เห็็นว่่าดาวเทีียมดัังกล่่าวสามารถ ทั้้�งสองประเทศกล่่าวว่่าวางแผนที่่�จะปฏิิบัติั ิภารกิิจบนดวงจัันทร์์ ร่่วมกััน
ยิิงโครงสร้้ างพื้้ �นฐานบนอวกาศของประเทศศััตรููได้้
ในอนาคต ทั้้�งสองประเทศได้้ จัดั ให้้ มีีการเสวนาเรื่่� องความปลอดภััยใน
ซึ่่ง� การเพิ่่�มกำำ�ลังั ทางทหารในอวกาศนั้้�นไม่่ได้้ จำำ�กัดั อยู่่�เพีียงอาวุุธ
อวกาศเป็็ นครั้้�งแรกในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562
ต่่อต้้ านดาวเทีียมเท่่านั้้�น ใน พ.ศ. 2561 เจ้้ าหน้้ าที่่�ข่า่ วกรองสหรััฐฯ
โดยตััวแทนขององค์์การวิิจัยั ด้้ านอวกาศแห่่งอิินเดีียและองค์์การ
รายงานว่่า จีีนกำำ�ลังั พััฒนาเทคโนโลยีีพลัังงานตรงที่่�อาจทำำ�ให้้ เซ็็นเซอร์์ สำำ�รวจอวกาศญี่่�ปุ่่� น ได้้ หารืื อกัันเกี่่�ยวกัับการเฝ้้าระวัังและการรัับรู้้�ทาง
ในอวกาศที่่�ไวต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นมองไม่่เห็็นหรืื อเสีียหาย เช่่น เซ็็นเซอร์์ ที่่�
ทะเลในทะเลจีีนตะวัันออก ทะเลจีีนใต้้ และมหาสมุุทรอิินเดีีย นอกจาก
ใช้้ ในการป้้องกัันขีีปนาวุุธ ตามรายงานของสถาบัันวิิจัยั นโยบายการ
นี้้ � ยัังได้้ หารืื อถึึงบรรทััดฐานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับอวกาศและความมั่่�นคงทาง
ต่่างประเทศและยุุทธศาสตร์์ นอกจากนี้้ � หน่่วยสงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์
อวกาศ ตามรายงานของไฟแนนเชีียล เอ็็กซ์์เพรส ออนไลน์์

ความเปราะบางใหม่่เกิิดขึ้้ �นพร้้อมความก้้ าวหน้้ าทางวิิทยาศาสตร์์
แต่่ละครั้้�ง “เราต้้ องพึ่่�งพาดาวเทีียมจนเกืือบเหมืือนกัับที่่�เราพึ่่�งพาดวง
อาทิิตย์์แล้้ ว” นายจิิม คููเปอร์์ ผู้้�แทนสหรััฐฯ เขีียนในบทนำำ�ของรายงาน
เกี่่�ยวกัับภัยั คุุกคามทางอวกาศ ประจำำ�เดืือนเมษายน พ.ศ. 2562
โดยสถาบัันวิิจัยั นโยบายการต่่างประเทศและยุุทธศาสตร์์ “สิ่่�งเหล่่านี้้ �
คืือโครงสร้้ างพื้้ �นฐานของโครงสร้้ างพื้้ �นฐานของเรา ซึ่่ง� ช่่วยให้้ โทรทััศน์์
อิินเทอร์์ เน็็ต โทรคมนาคม พลัังงาน การค้้ า และเครืื อข่่ายทางการเงิิน
ของเราสามารถทำำ�งานได้้ ”
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การเพิ่่มการพััฒนาประชาธิิปไตยบนอวกาศมาพร้้อมกัับความ
รัับผิิดชอบและความจำำ�เป็็นในการรัักษาอวกาศให้้ยั่่งยืืน "
~ นางโรบิิน เจ. แฟรงก์์ อดีีตที่่�ปรึึกษาทั่่�วไปด้้านกฎหมายระหว่่างประเทศที่่�องค์์การบริิหารการบิินและอวกาศแห่่งชาติิสหรััฐฯ

ความร่่วมมืือในจัักรวาล

เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

การรัับรู้้� ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นเกี่่�ยวกัับความต้้ องการความร่่ วมมืือด้้ านอวกาศแผ่่
ออกไปนอกภููมิิภาค หลัังจากทำำ�งานมาเกืือบเก้้ าปีี คณะกรรมการ
สหประชาชาติิได้้ อนุุมัติั ิ 21 แนวทางใหม่่สำำ�หรัับความยั่่�งยืืนในระยะ
ยาวด้้ านอวกาศอย่่างเป็็ นทางการในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562
ประเทศสมาชิิก 92 ประเทศของคณะกรรมการการใช้้ อวกาศในทาง
สัันติิของสหประชาชาติิ ได้้ ลงนามในพฤติิกรรมที่่�แนะนำำ�และแนวทาง
ปฏิิบัติั ิที่่�ดีีที่่�สุดุ หลากหลายข้้ อ
“นี่่�อาจเป็็ นผลลััพธ์์ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของคณะกรรมการการใช้้ อวกาศ
ในทางสัันติิในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา และเป็็ นก้้ าวสำำ�คัญ
ั ในการส่่ง
เสริิ มความยั่่�งยืืนด้้ านอวกาศ” นายปีี เตอร์์ มาร์์ ติิเนซ ผู้้�อำำ�นวยการ
บริิ หารมููลนิิธิิซีีเคีียวร์์ เวิิลด์์ กล่่าวในการเปิิ ดงานประชุุมสุดุ ยอดความ
ยั่่�งยืืนด้้ านอวกาศ เมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562
โดยแนวทางดัังกล่่าวประกอบด้้ วยการเรีียกร้้องให้้ เพิ่่�มการลง
ทะเบีียนวััตถุอุ วกาศ การแบ่่งปัั นข้้ อมููลการติิดต่่อและข้้ อมููลการรัับ
รู้้�สถานการณ์์อวกาศกัับประเทศและหน่่วยงานอื่่�น ๆ การออกแบบ
ดาวเทีียมเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการติิดตาม การแบ่่งปัั นข้้ อมููล
สภาพอากาศและการพยากรณ์์อากาศในอวกาศ รวมถึึงการแก้้ ไข
ความเสี่่�ยงของการกลัับเข้้ าสู่่�ชั้้�นบรรยากาศที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้
ซึ่่ง� มีีความร่่ วมมืือจำำ�นวนมากเกิิดขึ้้ �นแล้้ ว เช่่น หน่่วยบััญชาการ
ทางยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ ได้้ ลงนามในข้้ อตกลงการรัับรู้้�สถานการณ์์
อวกาศครั้้�งที่่� 100 กัับองค์์การอวกาศโรมาเนีียเมื่่�อเดืือนเมษายน
พ.ศ. 2562 โดยข้้ อตกลงนี้้ �ได้้ รัับการออกแบบมาเพื่่�อส่่งเสริิ ม
ความเปิิ ดกว้้ าง ความสามารถในการคาดการณ์์ และความโปร่่ งใส
ในกิิจกรรมด้้ านอวกาศ ขณะที่่�ข้้อตกลงหลายฉบัับจัดั ทำำ�ขึ้้ �นกัับผู้้�
ประกอบการเชิิงพาณิิชย์์ หน่่วยบััญชาการทางยุุทธศาสตร์์ ของสหรััฐฯ
จััดทำำ�ข้้อตกลงด้้ านอวกาศกัับ 20 ประเทศในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
ซึ่่ง� รวมถึึงออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่� น นิิวซีีแลนด์์ เกาหลีีใต้้ และไทย
นอกเหนืือจากความกัังวลต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับศัตรู
ั ูที่อ่� าจเกิิดขึ้้ �นจากการ
ใช้้ อาวุุธในอวกาศ ความจำำ�เป็็ นง่่าย ๆ ในการควบคุุมการจราจรเพื่่�อหลีีก
เลี่่ย� งการชนกัันก็็กลายเป็็ นงานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั เช่่นกััน ในฐานะคอลััมนิสต์
ิ ด้์ ้ าน
ความคิิดเห็็นของบลููมเบิิร์์ก นายอดััม มิินเทอร์์ ได้้ สรุุปไว้้ ในบทความ
ประจำำ�เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ว่่า มนุุษย์์ได้้ ปล่่อยดาวเทีียมอย่่าง
น้้ อย 9,000 ดวงขึ้้ �นสู่่�วงโคจรตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2500 โดยมีีประมาณ
5,000 ดวงที่่ยั� งั คงอยู่่�ในวงโคจร “และดาวเทีียมเหล่่านี้้ �ถืือได้้ ว่า่ เป็็ น
เพีียงเสี้้ �ยวหนึ่่�งของวััตถุทีุ่ มนุ
่� ษุ ย์์สร้้างขึ้้ �นซึ่่ง� โคจรอยู่่�รอบโลก” นายมิินเท
อร์์เขีียน ทั้้�งนี้้ � ยัังมีีเศษซากอวกาศเพิ่่�มเติิมอีีก 19,000 ชิ้้ �นที่่ก� องทััพ
อากาศสหรััฐฯ กำำ�ลังั ติิดตาม รวมถึึงชิ้้ �นส่่วนจากการชนกัันบนอวกาศและ
ชิ้้ �นส่่วนจรวดเก่่า
นี่่�คืือความเป็็ นจริิ งบางส่่วนอัันเกิิดจากการเปิิ ดกว้้ างของประเทศ

ต่่าง ๆ สู่่�ห้้วงอวกาศ การเริ่่� มต้้นของเทคโนโลยีีดาวเทีียมขนาดเล็็กที่่�
มีีราคาไม่่แพงมาก ได้้ กระตุ้้�นให้้ ประเทศขนาดเล็็กหลาย ๆ ประเทศ
ดำำ�เนิินการสำำ�รวจอวกาศ ซึ่่ง� นั่่�นยิ่่�งเพิ่่�มสภาพแวดล้้ อมที่่�แออััด แม้้ จะ
ไม่่ได้้ เป็็ นการบัังคัับ แต่่แนวทางปฏิิบัติั ิที่่�ดีีที่่�สุดุ ที่่�ระบุุไว้้ ในมาตรการ
ขององค์์การสหประชาชาติิก็็มอบความหวัังสำำ�หรัับอนาคตที่่�มีีการ
ร่่ วมมืือกัันมากขึ้้ �นและมีีความแออััดน้้ อยลง

นายทาคาชิิ คุุโบตะ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการวิิจัยั องค์์ การสำำ �รวจอวกาศญี่่�ปุ่่� นกล่่ าวถึึงการลง
จอดของฮายาบููสะ 2 บนดาวเคราะห์์ น้้อยที่่�อยู่่�ห่่างไกล

“การเปิิ ดกว้้ างของประเทศต่่าง ๆ สู่่�ห้้วงอวกาศมาพร้้อมกัับความ
รัับผิิดชอบและความจำำ�เป็็ นในการรัักษาอวกาศให้้ ยั่่ง� ยืืน” นางโร
บิิน เจ. แฟรงก์์ อดีีตที่่�ปรึึกษาทั่่�วไปด้้ านกฎหมายระหว่่างประเทศ
ขององค์์การบริิ หารการบิินและอวกาศแห่่งชาติิสหรััฐฯ เขีียนไว้้ ใน
บทความแสดงความคิิดเห็็นใน spacewatch.global “โดยธรรมชาติิ
แล้้ ว เมื่่�อมีีผู้้�เข้้ าร่่ วมที่่�มากขึ้้ �นย่่อมนำำ�ไปสู่่�การปล่่อยยานที่่�ต้้อง
ประสานงานกัันมากขึ้้ �น มีีวััตถุทีุ่ ่�ต้้องติิดตามมากขึ้้ �น มีีเศษซากที่่�จะ
ต้้ องหลีีกเลี่่�ยงมากขึ้้ �น และมีีระบบสำำ�คัญ
ั ๆ ที่่�มีีความเสี่่�ยงมากขึ้้ �น”
นางแฟรงก์์เขีียนว่่า การบรรลุุความยั่่�งยืืนด้้ านอวกาศต้้ องใช้้ ความ
พยายามของทั่่�วโลก และกล่่าวเพิ่่�มเติิมว่า่ สภาพแวดล้้ อมดัังกล่่าว
สามารถเกิิดขึ้้ �นได้้ “จากความพยายาม เช่่น การจััดทำำ�รายการวััตถุุ
อวกาศ การลดการสร้้ างเศษซาก และการแบ่่งปัั นข้้ อมููลการดำำ�เนิิน
งานที่่�เกี่่�ยวข้้ อง สภาพแวดล้้ อมที่่�ยั่่ง� ยืืนหมายความว่่า ผู้้�มีีส่่วนร่่วมใน
ปัั จจุุบันั สามารถดำำ�เนิินงานต่่อได้้ อย่่างต่่อเนื่่�องโดยมีีการหยุุดชะงััก
น้้ อยที่่�สุดุ ในขณะที่่�ประเทศและบริิ ษััทใหม่่ ๆ ที่่�มีีศักั ยภาพด้้ านอวกาศ
จะมั่่�นใจได้้ ว่า่ พื้้ �นที่่�ดังั กล่่าวยัังคงสามารถเข้้ าถึึงได้้ ในอนาคต” o
IPD FORUM
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ของหมู่่�เกาะ
ภาพประกอบโดย ฟอรััม
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ส่่วนหนึ่่�งของการฝึึกอบรมจาก
เอฟบีีไอ ในการขยายโอกาสที่�ก่ ว้้าง
ขึ้้�นของสหรััฐฯ ในแปซิิฟิิก
เจ้้ าหน้้ าที่่�ฟอรััม

เมื่่�อภััยคุุกคามใหม่่ ๆ มาเยืือนประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกอัันห่่าง

ไกลพร้้อมกัับการเข้้ ามาของอิินเทอร์์ เน็็ตความเร็็วสููง เจ้้ าหน้้ าที่่�ตำำ�รวจ
จากสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียได้้ มารวมตััวกัันที่่�เมืืองโฮโนลููลูู รััฐฮาวาย
ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่่�อฝึึ กฝนทัักษะการต่่อสู้้�อาชญากรรม
กัับเจ้้ าหน้้ าที่่�สหรััฐฯ ผู้้�มากประสบการณ์์ของสำำ�นักั งานสอบสวนกลาง
แห่่งสหรััฐอเมริิ กา หรืื อ เอฟบีีไอ การฝึึ กปฏิิบัติั ิดังั กล่่าวเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ของโครงการขยายโอกาสที่่�กว้้ างขึ้้ �นของสหรััฐฯ ในการสานสััมพันั ธ์์กับั
ประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
เจ้้ าหน้้ าที่่� 20 นายจากรััฐที่่�เป็็ นเกาะอย่่างรััฐชุุก คอสไร โปนเป
และยาปได้้ ทำำ�การเก็็บรวบรวมหลัักฐาน ภาพถ่่ายสถานที่่�เกิิดเหตุุ การ
บรรจุุหลัักฐานและติิดฉลาก การร่่างภาพสถานที่่�เกิิดเหตุุ และการเก็็บ
รวบรวมลายนิ้้ �วมืือแฝงด้้ วยตนเอง การฝึึ กอบรมครั้้�งนี้้ �ยัังรวมถึึงการ
ฝึึ กการใช้้ อาวุุธปืืนและการฝึึ กซ้้ อมรัับมืือการกราดยิิง โดยจััดขึ้้ �นเมื่่�อ
วัันที่่� 8-18 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศููนย์์อีีสต์์เวสต์์ที่่�วิิทยาเขตของ
มหาวิิทยาลััยฮาวายและที่่�ฐานทััพนาวิิกโยธิินในรััฐฮาวาย
ซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในความพยายามมีีส่่วนร่่วมหลายอย่่างของสหรััฐฯ กัับ
ประเทศในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก
นายไบรอััน ดีี. ดููเชน ผู้้�ช่่วยเจ้้ าหน้้ าที่่�พิิเศษซึ่่ง� รัับผิิดชอบสำำ�นักั งาน
โฮโนลููลูขู องเอฟบีีไอกล่่าวว่่า “เอฟบีีไอได้้ เข้้ าไปช่่วยเหลืือและฝึึ กอบรม
ให้้ กับรั
ั ัฐบาลต่่างประเทศมาโดยตลอด แต่่สำำ�หรัับเรา โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งในความรัับผิิดชอบด้้ านนี้้ � เรารู้้�สึึกว่่าพวกเขาอยู่่�ในพื้้ �นที่่�ด้้อยโอกาส”
“การฝึึ กอบรมนี้้ �สอนพวกเขาเกี่่�ยวกัับวิิธีีการทำำ�สำำ�นวนคดีีที่่�ดีี วิิธีีการหา
หลัักฐานที่่�ดีีที่่�สุดุ และวิิธีีการดำำ�เนิินคดีีที่่�ดีีที่่�สุดุ ”
ผู้้�ฝึึ กสอนจากเอฟบีีไอเคยมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้ องในกรณีีที่่�ร้้ายแรงที่่�สุดุ
ในโลกบางเหตุุการณ์์ เช่่น การกราดยิิงในเทศกาลกระเทีียมที่่�กิิลรอย
รััฐแคลิิฟอร์์ เนีียใน พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ มีีผู้้� เสีียชีีวิิต 4 คนและบาด
เจ็็บ 17 คน เหตุุการณ์์เครื่่� องบิินของสายการบิินเอเชีียน่่าแอร์์ ไลน์์ตก
กระแทกรัันเวย์์ในซานฟรานซิิสโกเมื่่�อ พ.ศ. 2556 ทำำ�ให้้ มีีผู้้� เสีียชีีวิิต
3 คนและบาดเจ็็บ 187 คน และการวางระเบิิดของผู้้�ก่่อการร้้ ายที่่�
บอสตัันมาราธอนเมื่่�อ พ.ศ. 2556 ทำำ�ให้้ มีีผู้้� เสีียชีีวิิต 3 คนและบาด
เจ็็บอีีกหลายร้้อยคน หััวหน้้ าอาวุุโสของทีีมเก็็บรวบรวมหลัักฐานประจำำ�
สำำ�นักั งานซานฟรานซิิสโกของเอฟบีีไอบอกกัับเจ้้ าหน้้ าที่่�ว่า่ การเก็็บ
รวบรวมหลัักฐานไม่่ใช่่การไล่่ตามหลัักฐานโดยลำำ�พังั เธอกล่่าวว่่าหากมีี
การท้้ าทายเกี่่�ยวกัับหลัักฐานในศาล เจ้้ าหน้้ าที่่�จำำ�เป็็ นต้้ องหาพยานหลััก

ฐานสนัับสนุนุ “คุุณห้้ ามเก็็บรวบรวมหลัักฐานใด ๆ ทั้้�งสิ้้ �นหากไม่่มีีเจ้้ า
หน้้ าที่่�อีีกคนอยู่่�ด้้วย” “ฉัันไม่่ต้้องการให้้ เรื่่� องนี้้ �เป็็ นแค่่การประชัันขัันแข่่ง
กัันของเจ้้ าหน้้ าที่่�”
เจ้้ าหน้้ าที่่�ของไมโครนีีเซีียกล่่าวว่่าตนได้้ รัับข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�มีีค่า่ เจ้้ า
หน้้ าที่่�แดนนี่่� โจ ซึ่่ง� ทำำ�งานให้้ กับั กรมตำำ�รวจแห่่งรััฐในคอสไรกล่่าวว่่า
“ผมได้้ เรีียนรู้้�วิิธีีการเก็็บรวบรวมหลัักฐานและเก็็บรัักษาหลัักฐานจาก
สถานที่่�เกิิดเหตุุ” “ซึ่่ง� ช่่วยได้้ มากทีีเดีียว”
ร.ท. ดาร์์ นี่่� ฟิิ ลิปิ ส์์ เจ้้ าหน้้ าที่่�ผู้้� ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ในสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่ง
ชาติิสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียในโปนเปมา 19 ปีี กล่่าวว่่า แม้้ ว่า่ หมู่่�เกาะ
ต่่าง ๆ จะไม่่มีีการกราดยิิงหรืื ออาชญากรรมรุุนแรงแบบที่่�เอฟบีีไอพบ
เจอ แต่่พวกเขาก็็เป็็ นพยานผู้้�พบเห็็นการค้้ ามนุุษย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น ร.ท. ฟิิ ลิปิ ส์์
กล่่าวว่่า บางครั้้�งผู้้�ที่่�ทำำ�งานบนเรืื อประมงลัักพาตััวผู้้�หญิิงและบัังคัับให้้
ค้้ าประเวณีี “ผมหวัังว่่าเราจะได้้ เรีียนรู้้�จากสิ่่�งนี้้ � แล้้ วนำำ�กลัับไปประยุุกต์์
ใช้้ ” ร.ท. ฟิิ ลิปิ ส์์ กล่่าว

เจ้้ าหน้้ าที่่�ตำ�ำ รวจจากสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียเข้้ าร่่ วมการฝึึกอาวุุธปืื นที่่�ฐานทััพนาวิิกโยธิิน
ในรััฐฮาวาย เอฟบีีไอ โฮโนลููลูู

นายเคนนี่่� โอบิิสโป เจ้้ าหน้้ าที่่�ตำำ�รวจผู้้�ปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ในสำำ�นักั งาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียมา 7 ปีีรู้้�สึึกว่่า ลัักษณะที่่�น่า่ ตื่่�น
เต้้ นของอาชญากรรมที่่�เอฟบีีไออธิิบายเป็็ นเรื่่� องที่่�กระตุ้้�นความใคร่่รู้้� “
สถานที่่�ที่่�เราทำำ�งานอยู่่�ในพื้้ �นที่่�ห่า่ งไกลมากและสงบมาก” นายโอบิิส
โปกล่่าว “เราไม่่ค่อ่ ยเจอคดีีฆาตกรรมมากนััก คดีีส่่วนใหญ่่เป็็ นการจี้้ �
ปล้้ นอะไรแบบนั้้�นมากกว่่า” โดยนายโอบิิสโปกล่่าวว่่า ตนหวัังจะใช้้ การ
ฝึึ กปฏิิบัติั ินี้้ �เพื่่�อต่่อยอดในสายอาชีีพที่่�ได้้ กลายมาเป็็ นสิ่่�งที่่�ตนเองรััก “
ตอนแรก ผมไม่่เข้้ าใจว่่างานที่่�ตำำ�รวจทำำ�นั้้ �นแท้้ จริิ งแล้้ วคืืออะไร แต่่ผม
ต้้ องการทำำ�งานนั้้�นมากจริิ ง ๆ” นายโอบิิสโปกล่่าว “แต่่เมื่่�อผมเริ่่� มทำำ�งาน
เป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�ตำำ�รวจ ผมก็็ตกหลุุมรัักงานนี้้ � ซึ่่ง� เป็็ นการรัับใช้้ ประเทศและ
คอยรัักษาความสงบสุุข”
การฝึึ กอบรมตำำ�รวจในโฮโนลููลูแู สดงให้้ เห็็นถึึงความร่่วมมืือข้้ าม
หน่่วยงานที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ ศููนย์์อีีสต์์เวสต์์ ซึ่่ง� เป็็ นศููนย์์วิิจัยั และ
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เวทีีแลกเปลี่่�ยน
ความเห็็น
ช่่วยให้้เกาะที่่�ห่่างไกล
เชื่่�อมต่่อกัับโลกและอีีกฝ่่าย

เจ้้ าหน้้ าที่่�ฟอรััม

หนทางที่่�สำำคััญอย่่างหนึ่่�งซึ่่ง� ผู้้�นำำ�ประเทศใน

หมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกและสหรััฐอเมริิกาใช้้ สานสััมพัันธ์์กับั อีีก
ฝ่่ายคืือผ่่านทางเวทีีการประชุุมหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิก ผู้้�นำำ�ใน
ประเทศหมู่่เ� กาะที่่�ห่่างไกลได้้ ตระหนัักเมื่่�อห้้าทศวรรษก่่อน
ว่่า ตนจำำ�เป็็ นต้้ องมีีเวทีีแลกเปลี่่�ยนความเห็็นเพื่่�อหารืือ
เกี่่�ยวกัับความท้้าทายและโอกาสร่่วมกััน ดัังนั้้�นใน พ.ศ.
2514 กลุ่่ม� ผู้้�นำำ�เหล่่านี้้ �จึึงได้้จััดตั้้ �งเวทีีการประชุุมหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิกขึ้้ �น ซึ่่ง� แต่่เดิิมเรีียกว่่าเวทีีการประชุุมแปซิิฟิิกใต้้
เวทีีการประชุุมหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกช่่วยให้้เกิิดสถานที่่�
ที่่�ผู้� นำ้ ำ�ในประเทศเกาะต่่าง ๆ มารวมตััวกัันด้้ วยสาเหตุุ
เบื้้ �องหลัังที่่�มีีร่่วมกััน ตั้้�งแต่่การผลัักดัันเป้้าหมายทางการ
ค้้าร่่วมกัันไปจนถึึงการเผชิิญหน้้ากัับการเกิิดไฟป่่าอััน
ร้้อนระอุุของออสเตรเลีียเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้ � เวทีีการประชุุม
นี้้ �มีีสำำ�นัักงานใหญ่่อยู่่ที่่� �ซููวาในฟิิ จิิ โดยมีีสมาชิิก ได้้ แก่่
ออสเตรเลีีย หมู่่เ� กาะคุุก สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย ฟิิ จิิ
เฟรนช์์พอลิินีีเซีีย คิิริิบาส นาอููรูู นิิวแคลิิโดเนีีย นิิวซีีแลนด์์
นีีวเว ปาเลา ปาปัั วนิิวกิินีี หมู่่เ� กาะโซโลมอน หมู่่เ� กาะ
มาร์์ แชล ตองงา ตููวาลูู วานููอาตูู และซามััวตะวัันตก
สองปีี ภายหลัังการก่่อตั้้�ง เวทีีการประชุุมหมู่่เ� กาะ
แปซิิฟิิกก็็ได้้จััดตั้้ �งสำำ�นัักงานเพื่่�อมุ่่ง� เน้้นปัั ญหาด้้าน
เศรษฐกิิจ สำำ�นัักงานแปซิิฟิิกใต้้เพื่่�อความร่่วมมืือด้้าน
เศรษฐกิิจ อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่การร่่วมมืือด้้าน
การค้้า การท่่องเที่่�ยว การขนส่่ง และการพััฒนาเศรษฐกิิจ
การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีก็็เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญเช่่นกััน ใน พ.ศ. 2543
ผู้้�นำำ�ในเวทีีการประชุุมหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกได้้ ใช้้ ปฏิิญญาบีีเค
ทาวา ซึ่่ง� ได้้กำำ�หนดหลัักการต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิ มรััฐบาลที่่�
เปิิ ดกว้้างและเป็็ นประชาธิิปไตยรวมทั้้�งสิิทธิิที่่�เท่่าเทีียมกััน
ในหมู่่พ� ลเมืืองไม่่ว่่าจะมีีสีีผิิว หลัักความเชื่่�อทางศาสนา
เพศ ความเชื่่�อทางการเมืืองหรืื อเชื้้ �อชาติิใดก็็ตาม
เวทีีการประชุุมหมู่่เ� กาะแปซิิฟิิกจััดการประชุุมประจำำ�
ปีี กัับหััวหน้้ารััฐบาล หลัังจากการประชุุมครั้้ง� นั้้�น มีีการ
เสวนาระดัับรััฐมนตรีี กับั คู่่เ� จรจาที่่�ไม่่ได้้ อยู่่ใ� นภููมิิภาค
ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยแคนาดา สหภาพยุุโรป ฝรั่่�งเศส ญี่่�ปุ่่�น
มาเลเซีีย ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ สาธารณรััฐประชาชนจีีน เกาหลีีใต้้
สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิ กา
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การศึึกษาที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้ �นโดยรััฐสภาสหรััฐฯ ใน พ.ศ. 2503 เป็็ นผู้้�จััดหา
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้ โดยการฝึึ กอบรมนี้้ �ได้้ รัับการสนัับสนุนุ จาก
กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ และเอฟบีีไอ ซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในความพยายาม
หลายอย่่างของสหรััฐฯ ในการให้้ ความช่่วยเหลืือทางเศรษฐกิิจเพิ่่�มเติิม
แก่่ประเทศหมู่่�เกาะเหล่่านี้้ � นายไมค์์ ปอมเปโอ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การต่่างประเทศสหรััฐฯ ประกาศมอบเงิินช่่วยเหลืือก้้ อนใหม่่จำำ�นวน
65 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.9 พัันล้้ านบาท) ในเดืือนกัันยายน
พ.ศ. 2562 เมื่่�อได้้ ประชุุมร่่วมกัับเหล่่าผู้้�นำำ�ประเทศหมู่่�เกาะในการ
ประชุุมสมัชช
ั าสหประชาชาติิที่่�นิิวยอร์์ ก ทั้้�งนี้้ � สหรััฐฯ ได้้ เสนอเงิินเพิ่่�ม
เติิมจำำ�นวน 36.5 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.1 พัันล้้ านบาท)
เพื่่�อการสนัับสนุนุ ในการประชุุมประเทศหมู่่�เกาะแปซิิฟิิกครั้้�งที่่� 50 ใน
เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 เงิินช่่วยเหลืือนี้้ �จะนำำ�ไปสนัับสนุนุ โครงการ
ต่่าง ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการปรัับปรุุงขีีดความสามารถทางไซเบอร์์ ความช่่วย
เหลืือด้้ านการพััฒนา การเชื่่�อมต่่อบรอดแบนด์์ การต่่อสู้้�กัับการทำำ�
ประมงผิิดกฎหมาย การสร้้ างความมั่่�นคงทางทะเลที่่�ดีีขึ้้ �น และโครงการ
ริิ เริ่่� มการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่�ดีี ประเทศหมู่่�เกาะหลายแห่่งกำำ�ลังั อยู่่�ในขั้้�นตอน
การสร้้ างเครืื อข่่ายบรอดแบนด์์
นอกเหนืือจากการช่่วยเหลืือทางเศรษฐกิิจแล้้ ว นายปอมเปโอยััง
ได้้ ประกาศในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ว่่ากำำ�ลังั ดำำ�เนิินการเจรจา
เพื่่�อฟื้้ น� ฟููข้้อตกลงด้้ านความมั่่�นคงแห่่งชาติิที่่�สำำ�คัญ
ั กองทััพสหรััฐฯ
ได้้ รัับสิทธิ
ิ ิพิิเศษในการเข้้ าถึึงน่่านฟ้้าและน่่านน้ำำ ��ที่่�เป็็ นอาณาเขตของ
สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย หมู่่�เกาะมาร์์ แชล และปาเลา ภายใต้้ เงื่่�อนไข
สััญญาความสััมพันั ธ์์เสรีี ซึ่่ง� จะยัังไม่่สิ้้ �นสุุดลงจนกว่่าถึึง พ.ศ. 2567
ในขณะที่่�ประเทศหมู่่�เกาะดัังกล่่าวจะได้้ รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
และการรัับรองถึึงความมั่่�นคง
ทั้้�งนี้้ � นายปอมเปโอเป็็ นรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
สหรััฐฯ คนแรกที่่�มาเยืือนไมโครนีีเซีีย การเดิินทางเยืือนครั้้�งนี้้ �แสดง
ให้้ เห็็นว่่าประเทศหมู่่�เกาะเหล่่านี้้ �มีีความสำำ�คัญ
ั ในเชิิงยุุทธศาสตร์์ เพิ่่�ม
ขึ้้ �นในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา เนื่่�องจากสาธารณรััฐประชาชนจีีนรุุกราน

เครื่่�องบิินของนายไมค์์ ปอมเปโอ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่ างประเทศสหรััฐฯ เดิิน
ทางไปยัังท่่ าอากาศยานนานาชาติิโปนเป ในเดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2562 นายปอมเปโอเป็็น
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่ างประเทศสหรััฐฯ คนแรกที่่�มาเยืือนสหพัันธรััฐไมโครนีี
เซีีย รอยเตอร์์

สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีี ย
รูู อุุนอูู
คานิิฟ

กััคนาคุุน
วาเนีียด
วัันยาน

โกโลเนีีย
เวโน

ปาลีีกีีร์์
ปว็็อค

โคโลเนีีย
มากััชกิิล

ยาป

ชุุ ก

ทาฟุุ นซัั ค

โทโฟล
มาเล็็ม
อุุ ตวา มา

อโลคััปว์์
ทััมโวโรไฮ

โปนเป

คอสไร

กวม

ฟิิ ลิิปปิิ นส์์
ปาเลา

ยาป

ชุุ ก

สหพัันธรััฐ

หมู่่�เกาะมาร์์แชลล์์
โปนเป

ไมโครนีี เ ซีี ย
อิินโดนีีเซีี ย

คอสไร

มหาสมุุ ทรแปซิิ ฟิิก
คิิริิบาส

ปาปัั วนิิวกิินีี
หมู่่�เกาะโซโลมอน

ติิมอร์์-เลสเต
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

ภููมิิภาคแห่่งนี้้ �มากขึ้้ �นเพื่่�อสร้้ างอิิทธิิพล “วัันนี้้ � ผมมาที่่�นี่่�เพื่่�อยืืนยัันว่่า
สหรััฐอเมริิ กาจะให้้ ความช่่วยเหลืือคุุณในการปกป้้องอำำ�นาจอธิิปไตย
ความมั่่�นคง รวมถึึงสิิทธิิที่่�จะดำำ�รงชีีวิิตโดยเสรีีและสงบสุุข” นายปอม
เปโอกล่่าวกัับผู้้�สื่่�อข่่าวในรััฐโปนเปเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 “
ผมยิินดีีที่่�จะประกาศว่่าสหรััฐฯ ได้้ เริ่่� มต้้นการเจรจาเกี่่�ยวกัับการขยาย
เวลาข้้ อตกลงของเรา... ซึ่่ง� จะรัักษาประชาธิิปไตยเอาไว้้ ต้้ านทานความ
พยายามของจีีนที่่�จะขีีดเส้้ นกำำ�หนดภููมิิภาคแปซิิฟิิกใหม่่”
การเชื่่อ� มต่่อที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นนำำ�มาซึ่่ง� ความก้้ าวหน้้ ารวมทั้้�งภััยคุุกคามใหม่่ ๆ
เช่่น อาชญากรรมไซเบอร์์ และสื่่�อลามกอนาจารเด็็ก เอฟบีีไอยัังคงเข้้ าไป
ช่่วยเหลืือเพื่่�อสร้้ างขีีดความสามารถของตำำ�รวจในประเทศหมู่่�เกาะอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียเป็็ นเจ้้ าภาพจััดการประชุุมการต่่อต้้ าน
การค้้ ามนุุษย์์เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� เจ้้ าหน้้ าที่่�เอฟบีีไอ
ได้้ หารืื อถึึงแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ่�ดีีที่่�สุดุ ในการสร้้ างการประสานงาน วิิธีีการ
สร้้ างความตระหนัักในชุุมชน และวิิธีีการดำำ�เนิินคดีีการค้้ ามนุุษย์์
การมีีส่่วนร่่วมหลายชั้้�นนี้้ �สิ้้ �นสุุดลงในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 เมื่่�อ
นายเดวิิด พานููเอโล ประธานาธิิบดีีสหพัันธรััฐไมโครนีีเซีียได้้ พบกัับนาย
มาร์์ค เอสเปอร์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ณ กระทรวง
กลาโหม “ความสััมพันั ธ์์ด้้านความมั่่�นคงระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับไมโครนีี
เซีียยัังคงใกล้้ ชิดิ กัันมาก และผมหวัังว่่าจะใกล้้ ชิดิ มากยิ่่ง� ขึ้้ �น” นายเอสเปอร์์
กล่่าวในการสรุุปข่่าว “อย่่างที่่คุ� ณ
ุ กัับผมได้้ พูดู คุุยกััน เราแสนภููมิใิ จในตััว
พลเมืืองไมโครนีีเซีียหลายคนที่่เ� ข้้ าปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่ใ� นกองทััพสหรััฐอเมริิกา ซึ่่ง�
มีีจำำ�นวนต่่อหััวสููงที่่สุ� ดุ เมื่่�อเทีียบกัับที่่อื่่� น� ดัังนั้้�น นี่่จึึ� ง น่่าทึ่่�งมาก”
นายพานููเอโลกล่่าวว่่า ความร่่วมมืือทางยุุทธศาสตร์์ แสดงถึึงค่่านิิยม

นายไมค์์ ปอมเปโอ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่ างประเทศสหรััฐฯ และนายเดวิิด ปานูู
เอโล ประธานาธิิบดีสี หพัันธรััฐไมโครนีีเซีีย เข้้ าร่่ วมพิิธีีรำำ�ลึึกถึึงชาวไมโครนีีเซีียผู้้�เสีี ยชีีวิติ
ในระหว่่ างรัับราชการในกองทััพสหรััฐฯ รอยเตอร์์

ร่่วมกััน นั่่�นคืืออำำ�นาจอธิิปไตย หลัักนิิติิธรรม และความมั่่�นคงในภููมิิภาค
“เราภููมิิใจในสิ่่�งนี้้ �” นายพานููเอโลกล่่าว “และเราภููมิิใจที่่�พลเมืืองของเรา
เข้้ าปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�ในกองทััพบกสหรััฐฯ ในอััตราสููงสุุดต่่อหััว และเราภููมิิใจ
ในความสััมพันั ธ์์ที่่�ใกล้้ ชิิด นั่่�นคืือความเป็็ นพัันธมิิตรระหว่่างกัันของทั้้�ง
สองประเทศ” o
IPD FORUM

17

คืืน สู่่�
พื้้� นฐาน
ทหารราบฝึึกหััดของกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์
ทดสอบทัักษะและความรู้้�ของตนบนชายฝั่่�ง
ตะวัันตกของนิิวซีีแลนด์์ กองทััพนิิวซีีแลนด์์
18
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ครููฝึึกทหาร เน้้นที่่การฝึึกทัักษะโดยทั้้งแบบที่่
ใช้้และไม่่ใช้้เทคโนโลยีี

ใ

นห้้ องเรีียนที่่�โรงเรีียนนายเรืื อสหรััฐฯ มีีทหารเรืื อ
ประมาณยี่่�สิบสี่
ิ ่�คนเข้้ าร่่วมหลัักสููตรบัังคัับเกี่่�ยวกัับการ
เดิินเรืื อเชิิงดาราศาสตร์์
“ยกมืือขึ้้ �นหากคุุณเคยใช้้ ดวงดาวระบุุตำำ�แหน่่งของคุุณ
บนโลก” ร.ท. แดเนีียล สเตย์์ตันั ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ฝึึ กสอนกล่่าวกัับผู้้�
เข้้ าร่่วมการฝึึ ก ตามรายงานของเนชัันแนลพัับบลิกิ เรดิิโอ
นัักเรีียนนายร้้อยสาวคนหนึ่่�งยกมืือขึ้้ �นอย่่างกล้้ า ๆ กลััว ๆ
อีีกคนหนึ่่�งยกมืือขึ้้ �นอย่่างลัังเล ส่่วนที่่�เหลืือ พวกเขานั่่�งเงีียบ
และตอบไม่่ได้้ แน่่ชัดั ว่่า เคยใช้้ ดวงดาวและเครื่่� องวััดระยะ
ทางหรืื อไม่่ “ผมหมายถึึง เห็็นได้้ ชัดั ว่่า ผมเคยได้้ ยิินเกี่่�ยวกัับ
การใช้้ ดวงดาวในการเดิินเรืื อในสมััยก่่อน” นายออเดรย์์แชน
เนล นายทหารเรืื อและผู้้�เข้้ าร่่วมชั้้�นเรีียนบอกกัับเนชัันแนล
พัับบลิกิ เรดิิโอ “แต่่ผมไม่่เคยคิิดเลยว่่าจะกำำ�ลังั จะได้้ ใช้้ สิ่่ง� นี้้ �”
นายทหารอาวุโสที่รับผิดชอบการฝึกอบรมทหารเรื อและ
ทหารรุ่นต่อไปตระหนักถึงความจ�ำเป็ นที่จะต้ องมัน่ ใจว่า
ทหารจะยังบรรลุภารกิจได้ เมื่อมีข้ อบกพร่องทางเทคโนโลยี
ในที่สุดแบตเตอรี่ก็จะหมด แฮกเกอร์ เจาะระบบข้ อมูลส�ำเร็จ
ระบบล้ มเหลว
ครูฝึ กกองทัพบกจากญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริ กา
ได้ ซกั ถามประเด็นนี้ในระหว่างการประชุมและนิทรรศการ
ของกองก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิกในฮาวาย เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในหัวข้ อที่ชื่อว่า “ผลกระทบของ
การปรับปรุงกองทัพให้ ทนั สมัยต่อทักษะการทหารขันพื
้ ้นฐาน”
“เมื่อเราปรับให้ ทนั สมัย ความทันสมัยแบบองค์รวมคือ
สิง่ ที่จ�ำเป็ น จากฐานการฝึกอบรม ไปจนถึงสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อทักษะของบุคลากร ไม่ใช่เพียงแค่เรื่ องเครื่ องมือ
” จ.ส.อ.(พ.) ร็อดเจอร์ แมนสเกอร์ ประจ�ำกองบัญชาการ
ยุทโธปกรณ์แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ กล่าวที่การประชุมกอง
ก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิก
ปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติิ หรืื อที่่�รู้้�จักั ในชื่่�อปฏิิบัติั กิ ารข้้ าม
พื้้ �นที่่� ทำำ�ให้้ เกิิดความสามารถต่่าง ๆ โดยจ.ส.อ.(พ.) แมน
สเกอร์์ กล่่าวว่่า หากไม่่มีีความสามารถของทหารในการใช้้
ปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติิ เทคโนโลยีีนี้้ �ก็็ไม่่มีีประโยชน์์
“แม้้ จะมีีวิิธีีแก้้ ปััญหาอาวุุธยุทุ โธปกรณ์์ที่่�ดีี แต่่เราจะได้้
เพีียงอุุปกรณ์์ชิ้้ �นหนึ่่�งหากไม่่มีีทหารที่่�เหมาะสม” จ.ส.อ.
(พ.) แมนสเกอร์์ กล่่าว “หากคุุณไม่่ทราบวิิธีีใช้้ งานอาวุุธ

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ยุุทโธปกรณ์์ให้้ มีีประสิิทธิิภาพ ก็็เท่่ากัับคุณ
ุ ซื้้ �ออุุปกรณ์์เก่่า ๆ
มานั่่�นแหละ”
การปรับให้ ทนั สมัยควรเสริ มสร้างความช�ำนาญพื ้นฐาน
ของทหาร ผู้ร่วมการประชุมกองก�ำลังภาคพื ้นดินแปซิฟิก
กล่าว ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ถือว่าเป็ นพื ้นฐานขึ้นอยูก่ บั กรมทหาร
หน่วยทหาร และบ่อยครัง้ ก็ขึ้นอยูก่ บภ
ั ารกิจ
พ.จ.อ. ไคลฟ์์ ดัักลาส แห่่งกองทััพบกนิิวซีีแลนด์์กล่่าว
ว่่า พื้้ �นฐานสำำ�หรัับกองทััพของเขาประกอบด้้ วยการฝึึ ก
ด้้ านระเบีียบวิินัยั ความเป็็ นผู้้�นำำ� การสื่่�อสาร รวมทั้้�งความ
ชำำ�นาญด้้ านการยิิงและการสัังหาร “สิ่่�งเหล่่านั้้�นไม่่ได้้ เปลี่่�ยน
ไป” พ.จ.อ.ดัักลาสกล่่าวในการประชุุมกองกำำ�ลังั ภาคพื้้ �น
แปซิิฟิิก “สิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงคืือ วิิธีีที่่�คุณ
ุ บููรณาการทุุกสิ่่�ง
เหล่่านั้้�นเข้้ ากัับเทคโนโลยีี”

ทฤษฎีหลัก

ทหารใหม่่บางนายของกองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองภาคพื้้ �น
ดิินญี่่�ปุ่่� นฝึึ กด้้ วยเครื่่� องมืือพื้้ �นฐานก่่อนที่่�จะบููรณาการกัับ
เทคโนโลยีี เช่่น เจ้้ าหน้้ าที่่�ดูแู ลป่่ าแห่่งกองกำำ�ลังั ป้้องกััน
ตนเองภาคพื้้ �นดิินญี่่�ปุ่่� นใช้้ แผนที่่� กระดาษและวงเวีียน โดย
ไม่่ใช้้ จีีพีีเอส พัันจ่่า ซููซูมุู ุ ทาคาฮาชิิ กล่่าว

ทหารกองทััพไทยและจ่่ าทหารบกสหรััฐฯ ก่่ อไฟด้้ วยแรงเสีี ยดทานใน
ระหว่่ างการฝึึกเอาชีีวิติ รอดในป่่า ซึ่่�งเป็็นส่่ วนหนึ่่�งของปฏิิบััติกิ ารคอบร้้ า
โกลด์์ ในประเทศไทย จ.ส.ต. เดวิิด เอ็็น. เบ็็คสตอร์์ ม/กองทััพบกสหรััฐฯ
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“เราให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแผนที่่�พื้้ �นฐานและความสามารถใน
การนำำ�ทางบนบกแบบใช้้ เข็็มทิิศโดยไม่่ต้้องใช้้ จีีพีีเอส หรืื อสมมติิว่า่
จีีพีีเอสใช้้ งานไม่่ได้้ ” พัันจ่่าทาคาฮาชิิกล่่าวในการประชุุมกองกำำ�ลังั
ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก “การฝึึ กด้้ วยวิิธีีนี้้ �ยัังพััฒนาไหวพริิ บเรื่่� องทิิศทาง
ให้้ ดีีขึ้้ �นและรวบรวมแนวคิิดสำำ�คัญ
ั เช่่น ทิิศทางหลััก ๆ การเดิิน
ทางผ่่านป่่ าหรืื อภููมิิประเทศอื่่�น ๆ ด้้ วยความชำำ�นาญ โดยในสถาน
ที่่�ใต้้ ดินิ ซึ่่ง� วิิทยุจำุ ำ�นวนมากมีีปัั ญหาในการคงการเชื่่�อมต่่อไว้้ เราได้้
ตรวจสอบประสิิทธิิผลของการตั้้�งค่่าจุุดถ่่ายทอดเฉพาะกิิจจำำ�นวน
มากและใช้้ สายแบบแข็็ง นอกจากนี้้ � บางครั้้�งเราก็็ซ้้อมรัับสัญ
ั ญาณ
มืือและแขนเพื่่�อคงการสื่่�อสารไว้้ เป็็ นทางเลืือกในการแก้้ ปััญหา”
กองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองภาคพื้้ �นดิินญี่่�ปุ่่� นมีีสิ่่�งที่่�พันั จ่่าทาคาฮาชิิ
เรีียกว่่า “ระบบการศึึกษาที่่�ไม่่ซ้ำำ ��กััน” ซึ่่ง� หมายถึึงการสอนแบบเข้้ ม
ข้้ นที่่�เรีียกว่่า “หลัักสููตรการเตรีียมความพร้้อม”
ก่อนที่จะเข้ าสูห่ ลักสูตรการศึกษาใหม่ ผู้สมคั รกองก�ำลังป้องกัน
ตนเองภาคพื ้นดินญี่ปนต้
ุ่ องเข้ าร่วมหลักสูตรการเตรียมความพร้ อม
ที่หน่วยอาศัยของตน เพื่อรับการฝึกซ�้ำ ๆ และเข้ มข้นเกี่ยวกับวิธีการ
เป็ นผู้น�ำหน่วยหรื อทหารกลุม่ เล็ก ๆ เมื่อผู้เข้ ารับการฝึกได้ พฒ
ั นา
ความเชื่อมัน่ และทักษะพื ้นฐานแล้ ว ผู้เข้ ารับการฝึกจึงจะเข้ าสู่
หลักสูตรการศึกษาขันต้
้ นได้
“35 ปีี แล้้ วที่่�ผมสมััครเข้้ าเป็็ นทหารในกองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเอง
ภาคพื้้ �นดิินญี่่�ปุ่่� น และองค์์ประกอบหลัักของการศึึกษายัังไม่่
เปลี่่�ยนแปลง” พัันจ่่าทาคาฮาชิิกล่่าว “ถืือว่่าเป็็ นเรื่่� องสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับ
นายทหารชั้้�นประทวนและนายทหารที่่�ได้้ รัับการเกณฑ์์ทหารทั้้�งหมด
เพื่่�อให้้ มีีความชำำ�นาญในด้้ านพื้้ �นฐาน รวมถึึงพื้้ �นฐานทัักษะการต่่อสู้้�
20
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และความรู้้�ในการทำำ�งานที่่�ได้้ รัับมอบหมายให้้ ประสบความสำำ�เร็็จ
การสั่่�งสมทัักษะจากการฝึึ กซ้ำำ �� ๆ เหล่่านี้้ �จะเพิ่่�มขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ เพื่่�อสร้้ าง
ความแตกต่่างอย่่างมากและจะกลายเป็็ นความแข็็งแกร่่งที่่�จะมีีทั้้�ง
ความคล่่องตััวและการเตรีียมพร้้อมทางปัั ญญา”
เมื่อพูดถึงความคล่องแคล่วและความสามารถในการปรับตวั
ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งมีทรัพยากรน้ อยลงในการซื ้อ
เทคโนโลยีลา่ สุดอาจพบว่าตนเองได้ เปรียบ เพราะหลายประเทศมี
ทักษะพื ้นฐานที่ดี เช่น ประเทศที่มีการฝึกรบในพื ้นที่ป่ าเป็ นกิจวัตร
อย่างประเทศไทย

ทักษะในพื้นที่ป่ า

นาวิกโยธินไทยสอนให้ กองทัพอื่น ๆ จับ ฆ่า และเอาตัวรอดจากสัตว์
ต่าง ๆ ที่อาจพบในป่ า นอกจากนี้ยงั ฝึกทหารให้ ร้ ูจกั พืชและแมลง
กินได้ ในพื ้นที่ป่ าเผื่อกรณีจ�ำเป็ น สถานการณ์จริ งที่ชวนฮึกเหิมและ
องค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ ทหารใช้ ชดุ
ทักษะการฝึกขันพื
้ ้นฐานมากขึ้น
“คุุณต้้ องรัับมืือกัับทุกุ สถานการณ์์แบบแยกจากกััน ทำำ�ความ
เข้้ าใจแนวคิิดของการปฏิิบัติั กิ าร แต่่ละย่่างก้้ าวของแนวคิิดและ
เหตุุผลว่่าทำำ�ไมจึึงสำำ�คัญ
ั ” จ.ส.อ.(พ.) แมนสเกอร์์ กล่่าว “การฝึึ กนั้้�น
แตกต่่างกััน โดยขึ้้ �นอยู่่�กัับความสััมพันั ธ์์และองค์์กรที่่�คุณ
ุ สนัับสนุนุ
หากคุุณรู้้�จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนขององค์์กร คุุณจะปรัับเปลี่่�ยนและนำำ�
ไปประยุุกต์์ใช้้ ได้้ ”
การปรัับเปลี่่�ยนนั้้�นอาจรวมถึึงการใช้้ เวลาทบทวนการฝึึ กมาก
ขึ้้ �นในบางด้้ านของภารกิิจที่่�ประเทศพัันธมิิตอาจไม่่แข็็งแกร่่งในด้้ าน

นั้้�น ๆ เท่่าที่่�ควร จ.ส.อ.(พ.) แมนสเกอร์์ กล่่าวว่่า ไม่่ว่า่ สถานการณ์์
จะเป็็ นอย่่างไร กองทััพควรฝึึ กให้้ พร้้อมสำำ�หรัับวันั ที่่�เลวร้้ายที่่�สุดุ ของ
สงครามและวัันที่่�ดีีที่่�สุดุ ของสงคราม
“เป็็ นเรื่่� องยากที่่�จะฝึึกแบบนั้้�น แต่่มันั พิิสูจู น์์และช่่วยให้้ เรา
เข้้ าใจถึึงจุุดอ่่อนของเรา” จ.ส.อ.(พ.) แมนสเกอร์์ กล่่าว “เราควรจะ
สามารถอยู่่�ได้้ ท่่ามกลางสายฝน หิิมะ ความสููงเหนืือระดัับ หมอก
และปรัับตัวั ได้้ เรามาถึึงจุุดที่่�บางทีีเราอาจจะฝึึกเหมืือนเล่่นเกม
มากเกิินไปหน่่อย และมีีการฝึึกในสภาพแวดล้้ อมจริิ งที่่�เรากำำ�ลังั
เผชิิญอยู่่�น้้อยลง”
การฝึึ กรบในพื้้ �นที่่�ป่่าในประเทศไทยสร้้ างความตกตะลึึงให้้
แก่่ระบบของทหาร ด้้ วยการผลัักดัันให้้ ทหารเหล่่านั้้�นอยู่่�ในสภาพ
แวดล้้ อมการฝึึ กที่่�คาดเดาไม่่ได้้ และมีีอยู่่�ในชีีวิิตจริิ ง พื้้ �นที่่�ป่่าของ
ไทยมีีองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ที่่�นอกเหนืือจากการสู้้�รบ ซึ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้ บุคุ คล
ตกอยู่่�ในอัันตรายได้้ แต่่นาวิิกโยธิินไทยมีีการฝึึ กรบในพื้้ �นที่่�ป่่าจนมีี
ความชำำ�นาญจึึงส่่งต่่อทัักษะเหล่่านั้้�นในระหว่่างการฝึึ กแบบพหุุชาติิ
เช่่น คอบร้้ าโกลด์์
“ป่่ าแห่่งนั้้�นมีีสภาพแวดล้้ อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง ซึ่่ง�
มีีผู้้�คนจำำ�นวนไม่่มากที่่�คุ้้� นเคย” ส.ต. คาเลบ บััค ครููฝึึกการโรยตััว
ทางทะเลของสหรััฐอเมริิ กาที่่�ศูนู ย์์การฝึึ กรบในพื้้ �นที่่�ป่่าในโอกิินาว่่า
ประเทศญี่่�ปุ่่� น กล่่าว

การจััดการความชำำ�นาญ

จากทั้้�งหมดนี้้ � ผู้้�ร่่วมการประชุุมกองกำำ�ลังั ภาคพื้้ �นดิินแปซิิฟิิกกล่่าว
ว่่า การฝึึ กทัักษะพื้้ �นฐานให้้ แก่่ทหารใหม่่จำำ�เป็็ นต้้ องมีีระดัับความ

นาวิิกโยธิินไทยทำำ�อาหารจากสัั ตว์์ นานาชนิิดบนหลุุมไฟ ซึ่่�งเป็็น
ส่่ วนหนึ่่�งของการฝึึกเอาชีีวิติ รอดในป่่าระหว่่ างการฝึึกคอบร้้ าโกลด์์ 2019 ในไทย
จ.ส.ต. แมทธิิว เจ. บรากก์์/นาวิิกโยธิินสหรััฐฯ

พลซุ่่�มยิิงของกองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองภาคพื้้�นดิินญี่่�ปุ่่� นมุ่่�งเป้้าไปที่่�
เป้้าหมายในช่่ วงโอเรีียนท์์ ชิิลด์์ 2019 ซึ่่�งเป็็นส่่ วนหนึ่่�งของการฝึึกซ้้ อมเพื่่อ� ฝึึกฝนทัักษะ
พื้้�นฐานทางการทหารและการปฏิิบััติกิ ารแบบหลายมิิติิ (การปฏิิบััติกิ ารข้้ ามพื้้�นที่่�)
ส.ต. เอ็็ดวิิน เปตซ์์เค/กองทััพบกสหรััฐฯ

บุุคลากรของกองทััพสหรััฐฯ ใช้้ แผนที่่�กระดาษในระหว่่ างการฝึึก พ.ศ. 2562 ณ ศููนย์์ การ
ฝึึกรบในพื้้�นที่่�ป่่าประจำำ�กองทััพเรืือภาคที่่� 3 ในโอกิินาว่่ า ประเทศญี่่�ปุ่่� น
จ.ส.ต. ปีี เตอร์์ รีีฟต์์/สำำ�นักั งานกิิจการสาธารณะหน่่วยสเปซวิิงที่่� 18

คาดหวัังและความรอบคอบในระดัับหนึ่่�ง เมื่่�อตััดสิินใจว่่าจะใช้้ เวลา
นานเท่่าใดกัับพื้้ �นฐานที่่�กำำ�หนด
“ไม่่ใช่่ว่า่ ทุุกคนจะได้้ รัับการฝึึ กฝนให้้ เป็็ นเลิิศในทุุก ๆ เรื่่� อง” จ.ส.อ.
(พ.) แมนสเกอร์์ กล่่าว พร้้อมเสริิ มว่า่ การที่่�จะมีีความชำำ�นาญในบาง
สิ่่�งบางอย่่างนั้้�น บุุคคลหนึ่่�ง ๆ จะต้้ องทำำ�ซ้ำำ �� ๆ นัับ 10,000 ครั้้�ง
“ดัังนั้้�น เมื่่�อเราพููดถึึงการทำำ�ซ้ำำ ��และการฝึึ กเพื่่�อให้้ มีีความชำำ�นาญ
คุุณจะกลายเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญใน 17 สิ่่�งได้้ อย่่างไรเมื่่�อคุุณจะทำำ�
เพีียงสิ่่�งเดีียว” จ.ส.อ.(พ.) แมนสเกอร์์ กล่่าวต่่อ “นี่่�คืือเจตนาของผู้้�
บััญชาการ แล้้ ววััตถุปุ ระสงค์์ของคุุณคืืออะไร จงออกคำำ�สั่่ง� ที่่�ชัดั เจน
และมีีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้้ �นเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� ที่่�คุณ
ุ จะทำำ� และทำำ�สิ่่ง�
นั้้�นซ้ำำ �� ๆ เพื่่�อให้้ คุณ
ุ ทำำ�ได้้ ดีี และการฝึึ กฝนซ้ำำ �� ๆ รวมถึึงเวลาที่่�ใช้้ ใน
การฝึึ กนั้้�นควรใช้้ กับบุ
ั คุ คลที่่�จะต้้ องไปทำำ�ภารกิิจนั้้�น” o
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ผลประโยชน์์

ในความสััมพัันธ์์

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

22

ไอพีีดีีฟอรััม

กองกำำ�ลัังทางทหารของมนุุษย์์ และเครื่� ่ องจัักรใช้้
ประโยชน์์ จากข้้อดีีของแต่่ ละฝ่่าย
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ภาพโดย ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

ค

รั้้�งหนึ่่�งของการอ้้ างอิิงนิิยายแนววิิทยาศาสตร์์ เพื่่�อแสดง
ให้้ เห็็นถึึงอนาคตที่่�ปััญญาประดิิษฐ์์ ของเครื่่� องจัักรมีีความ
ทััดเทีียมกัับกำำ�ลังั สมองของมวลมนุุษยชาติิ
"ปัั ญญาประดิิษฐ์์ เกิิดขึ้้ �นแล้้ ว" พล.จ. แมทธิิว อีีสลีีย์์ ผู้้�
อำำ�นวยการกองบััญชาการด้้ านอนาคตและหน่่วยเฉพาะกิิจ
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ แห่่งกองทััพบกสหรััฐฯ กล่่าว "มีีแอปพลิิเคชััน
ที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ จำำ�นวนมหาศาลในมืือคุุณ ในสมาร์์ ทโฟน
ของคุุณ มีีทั้้�งในอุุปกรณ์์และในระบบทั้้�งหมดที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อ"
อธิิบายง่่าย ๆ ว่่า ปัั ญญาประดิิษฐ์์ เป็็ นเหมืือนระบบประมวล
ผลประเภทที่่�ใช้้ เพื่่�อสนัับสนุนุ การตััดสิินใจ รวมถึึงความสามารถ
ในการตััดสิินใจด้้ วยตนเอง
นัักวิิจัยั ที่่�ทำำ�งานเพื่่�อใช้้ ประโยชน์์จากปัั ญญาประดิิษฐ์์
สำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ ทางการทหารกล่่าวว่่า กองทััพยัังห่่างไกล
จากการนำำ�เครื่่� องจัักรกลที่่�มีีความสามารถในการตััดสิินใจเต็็มที่่�
ในสนามรบมาใช้้ อนาคตของปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติิ (มีีอีีกชื่่�อ
ว่่า ปฏิิบัติั กิ ารข้้ ามขอบเขต) จะมีีทีีม "เซนทอร์์ " มาแทน ซึ่่ง� เป็็ น
ทีีมที่่�มนุษุ ย์์และเครื่่� องจัักรผนึึกความสามารถระดัับสูงู สุุดของ
แต่่ละฝ่่ายเพื่่�อประสิิทธิิภาพที่่�ดีีที่่�สุดุ
"ความจริิ งที่่�ว่า่ มนุุษย์์ผู้้� เล่่นหมากรุุกได้้ เก่่งที่่�สุดุ ไม่่สามารถ
รุุกฆาตสุุดยอดคอมพิิวเตอร์์ ผู้้� เล่่นหมากรุุกได้้ อีีกต่่อไปนั้้�น
เป็็ นเรื่่� องเก่่าไปแล้้ ว แต่่เรื่่� องที่่�ใหม่่คืือ ผู้้�เล่่นหมากรุุกสมััคร
เล่่นที่่�มีีคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่ง� สามารถซื้้ �อหาได้้ จากร้้านขายเครื่่� อง
ใช้้ ไฟฟ้้าทั่่�วไป เอาชนะทั้้�งผู้้�เล่่นหมากรุุกระดัับเซีียนและสุุด
ยอดคอมพิิวเตอร์์ ในเกมหมากรุุก" พัันเอก(เกษีียณอายุุุ)� บร็็อค
เปอร์์ คูชิู ินของกองทััพบกสหรััฐฯ ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บััญชาการ
และเจ้้ าหน้้ าที่่�ในองค์์กรด้้ านวิิศวกรรมและโลจิิสติกิ ส์์ใน
ตะวัันออกกลาง เอเชีีย และสหรััฐอเมริิ กา กล่่าวระหว่่างการ
ประชุุมสัมม
ั นาและนิิทรรศการกองกำำ�ลังั ทางบกแปซิิฟิิก ที่่�จัดั
ขึ้้ �นเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในเมืืองโฮโนลููลูู รััฐฮาวาย
"นั่่�นเป็็ นเพราะทีีมเหล่่านี้้ � ทีีมมนุุษย์์และเครื่่� องจัักรเหล่่านี้้ � ซึ่่ง�
ได้้ รัับการขนานนามว่่าเป็็ นเซนทอร์์ ตามชื่่�อสััตว์์ครึ่่�งมนุุษย์์ครึ่่�ง
ม้้ าในตำำ�นาน ได้้ ดึึงจุุดแข็็งของสิ่่�งที่่�มนุษุ ย์์พึึงแสดง ซึ่่ง� ได้้ แก่่
สััญชาตญาณ การตััดสิินใจ และความคิิดสร้้ างสรรค์์ และจุุด
แข็็งของสิ่่�งที่่�เครื่่� องจัักรพึึงมีีในแง่่ของความเร็็วในการประมวล
ผลข้้ อมููลและความจุุข้้อมููล"

"

นี่่�ไม่่ เกี่่�ยวกัับการที่่�ปััญญาประดิิษฐ์์ จะมาแทนที่่�
ทหาร และไม่่ เกี่่�ยวกัับทหารที่่�ใช้้ปัั ญญาประดิิษฐ์์
เป็็ นเครื่� ่ องมืือ แต่่ เกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ แบบอยู่่�
ร่่ วมกัันที่่�บููรณาการทางกายภาพและทางจิิตใจ
โดยแต่่ ละฝ่่ายต่่ างดึึงจุุดแข็็งที่่�พึงึ มีีออกมาต่่ อสู้้� ซึ่่�ง
ท้้ายที่่�สุุดแล้้ว ก็็เป็็ นเรื่� ่ องของเครื่� ่ องจัักรและมนุุษย์์
ที่่�ช่่วยกัันคิิด"

~ พ.อ. บร็็ อค เปอร์์คููชิิน ทหารผู้้�เกษีียณอายุุของกองทััพบกสหรัั ฐฯ

จากมุุมมองทางการทหาร ทีีมเซนทอร์์ ต้้องได้้ รัับการบููรณา
การที่่�เสมืือนการผสานร่่างกายและจิิตใจเข้้ าด้้ วยกััน พ.อ.
(เกษีียณอายุุ) เปอร์์ คูชิู ินกล่่าว ปัั จจุุบันั เขาทำำ�งานในบริิ ษััทคูกู าร์์
ซอฟต์์แวร์์ ในฐานะรองประธานด้้ านโซลููชั่่น� สำำ�หรัับรััฐบาล และ
เป็็ นผู้้�นำำ�ของบริิ ษััทในความพยายามที่่�จะยกระดัับประสิิทธิิภาพ
การดำำ�เนิินงานของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ผ่่านการประยุุกต์์
ใช้้ เทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ ระบบมััลติิเอเจนต์์ของบริิ ษััท
"นี่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับการที่่�ปััญญาประดิิษฐ์์ จะมาแทนที่่�ทหาร และ
ไม่่เกี่่�ยวกัับทหารที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ เป็็ นเครื่่� องมืือ" พ.อ.
(เกษีียณอายุุ) เปอร์์ คูชิู ินกล่่าว "แต่่เกี่่�ยวกัับความสััมพันั ธ์์แบบ
การอยู่่�ร่่วมกัันที่่�บูรู ณาการทางกายภาพและทางจิิตใจ โดย
แต่่ละฝ่่ายต่่างดึึงจุุดแข็็งที่่�พึึงมีีออกมาต่่อสู้้� ซึ่่ง� ท้้ ายที่่�สุดุ แล้้ ว ก็็
เป็็ นเรื่่� องของเครื่่� องจัักรและมนุุษย์์ที่่�ช่ว่ ยกัันคิิด"

การฝึึกปัั ญญาประดิิษฐ์์

นอกเหนืือจากการวิิจัยั และการพััฒนาแล้้ ว การปรัับใช้้ ปััญญา
ประดิิษฐ์์ อย่่างเหมาะสมในปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติต้ิ ้ อง
มีีกระบวนการ โครงสร้้ างพื้้ �นฐาน เครืื อข่่าย นโยบาย และ
บุุคลากรที่่�ได้้ รัับการตรวจสอบ พล.จ.อีีสลีีย์์ ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานคณะความสามารถด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ และระบบ
อััตโนมััติกิ ล่่าวระหว่่างการประชุุมสัมม
ั นาและนิิทรรศการกอง
กำำ�ลังั ทางบกแปซิิฟิิก
IPD FORUM
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นายนิิโคลััส โอเทโร อธิิบายคุุณสมบััติขิ องหุ่่�นที่่�เรีียกว่่ าเซนทอร์์ ที่่�บริิษัทั เอนเดเวอร์์ โรโบติิคส์์ ในเมืืองเชล์์ มสฟอร์์ ด รััฐแมสซาชูู เซตส์์ หุ่่�นยนต์์ เหล่่ านี้้�ไม่่ ต่่อสู้้�
แต่่ จะได้้ รัับการออกแบบเพื่่อ� ช่่ วยมนุุษย์์ ชายหญิิงที่่�ต้้องต่่ อสู้้�

พล.จ.อีีสลีีย์์กล่่าวว่่า ส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการต้้ องมีีการ
เรีียนรู้้�เชิิงลึึก ซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้ องกัับการฝึึ กร่่วมกัันระหว่่างทหารกัับ
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ เช่่น การฝึึ กพลแม่่นปืื น ทหารหนึ่่�งคนจะใช้้
สโคปอััจฉริิ ยะที่่�มีีเทคโนโลยีีคล้้ ายกัันกัับสมาร์์ ทโฟน ซึ่่ง� จะเก็็บ
ข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิภาพของทหารเพื่่�อช่่วยคาดการณ์์ความ
แม่่นยำำ� และแม้้ แต่่ระบุุผู้้�ยิิงที่่�แม่่นที่่�สุดุ ในหน่่วย
นอกจากนี้้ � การเรีียนรู้้�เชิิงลึึกยัังเกี่่�ยวข้้ องกัับการค้้ นพบวิิธีี
ทำำ�งานของเครื่่� องจัักร และการสอนวิิธีีเรีียนรู้้�ให้้ เครื่่� องจัักรขณะ
เก็็บรวบรวมข้้ อมููล
ซึ่่ง� นัักพััฒนายัังต้้ องฝึึ กแบบจำำ�ลองเครื่่�องจัักรเกี่่�ยวกัับวิธีีร
ิ ะบุุ
ความช่่วยเหลืือเทีียบกัับอันั ตราย ความกลััว และความรู้้�สึึกอื่่น� ๆ
ตลอดจนวััตถุทีุ่ จั่� บต้
ั ้ องได้้ ในสถานการณ์์จำำ�ลอง โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เตืือนว่่า การสร้้ างองค์์ความรู้้�พื้้ �นฐานสำำ�หรัับปััญญาประดิิษฐ์์
ควรเป็็ นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์เสมอ เพราะการจััดการข้้ อมููลใน
ระดัับใด ๆ และโดยวิิธีีการใดก็็ตาม มีีความท้้ าทายและความ
เสี่่ย� งอัันจะนำำ�มาซึ่่ง� การป้้อนข้้ อมููลเท็็จหรืือข้้ อมููลอัันตราย มนุุษย์์
มาพร้้อมอคติิของตนเอง นัักประดิิษฐ์์ ต้้องระมััดระวัังไม่่ให้้ เพิ่่�ม
อคติิเหล่่านั้้�นลงไปในส่่วนประกอบของปัั ญญาประดิิษฐ์์ ด้้วย
24

IPD FORUM

"เทคโนโลยีีใด ๆ หรืื อสิ่่�งใดก็็ตามที่่�เราสร้้ างนั้้�น สะท้้ อน
ถึึงค่่านิิยม บรรทััดฐาน และแน่่นอนว่่าสะท้้ อนถึึงอคติิของผู้้�
สร้้ างด้้ วย เรารู้้�ว่า่ ผู้้�ที่่�สร้้างระบบปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในปัั จจุุบันั
ส่่วนใหญ่่เป็็ นผู้้�ชาย เป็็ นคนผิิวขาวและชาวเอเชีีย รวมทั้้�ง
นวััตกรรมจำำ�นวนมากมาจากสหรััฐอเมริิ กา" นายดัักลาส ยึึง
นัักจิิตวิิทยาสัังคมที่่�บริิษััทแรนด์์คอร์์ ปอเรชัันซึ่่ง� เชี่่�ยวชาญด้้ าน
พฤติิกรรมมนุุษย์์กล่่าว "ผู้้�คนแสดงความวิิตกว่่านี่่�อาจนำำ�มาซึ่่ง�
อคติิก็็เป็็ นได้้ ซึ่่ง� ถืือว่่าน่่าวิิตกเนื่่�องจากตามคำำ�นิิยามที่่�หลาก
หลายแล้้ ว ปัั ญญาประดิิษฐ์์ สามารถส่่งผลกระทบเป็็ นวงกว้้ าง
เราควรตั้้�งคำำ�ถามว่่า 'สิ่่�งใดอาจเป็็ นผลสืืบเนื่่�องจากอคติิโดย
ไม่่เจตนา'"

การจััดการอคติิ

บริิ ษััทต่่าง ๆ ตระหนัักว่่า ตนเองไม่่สามารถฝึึ กฝนเทคโนโลยีีการ
จดจำำ�ใบหน้้ าโดยใช้้ รููปถ่่ายเป็็ นหลััก เนื่่�องจากทำำ�ให้้ เกิิดอคติิใน
อััลกอริิ ทึึม นายโอซานเด เอ. โอโซบา นัักวิิทยาศาสตร์์ ข้้อมููลของ
บริิ ษััทแรนด์์ที่่�มีีประวััติิด้้านการออกแบบและการเพิ่่�มประสิิทธิิ
ภาพอััลกอริิ ทึึมการเรีียนรู้้�ของเครื่่� องจัักร อธิิบาย

"แต่่ข้้อมููลการฝึึกที่่�ดีีขึ้้ �นเพีียงอย่่างเดีียว ไม่่สามารถแก้้
ปัั ญหาเบื้้ �องลึึกของการสร้้ างอััลกอริิ ทึึมที่่�มีีความเป็็ นกลางได้้
" นายโอโซบากล่่าว "อััลกอริิ ทึึมสามารถบอกคุุณได้้ ถึึงสิ่่�งที่่�คุณ
ุ
อาจต้้ องการอ่่าน คนที่่�คุณ
ุ อาจต้้ องการนััดเจอ และสถานที่่�ที่่�
คุุณอาจได้้ งาน เมื่่�อสามารถแนะนำำ�ว่า่ ใครที่่�ได้้ รัับการว่่าจ้้ าง
ใครที่่�ได้้ รัับเงิินกู้้� หรืื อระยะเวลาของโทษจำำ�คุกุ ปัั ญญาประดิิษฐ์์
จะต้้ องโปร่่ งใสมากขึ้้ �น รวมถึึงมีีความรัับผิิดชอบและเคารพค่่า
นิิยมและบรรทััดฐานของสัังคมมากขึ้้ �น ความรัับผิิดชอบเริ่่� มต้้น
ด้้ วยการควบคุุมดูแู ลโดยมนุุษย์์เมื่่�อปัั ญญาประดิิษฐ์์ ต้้องตััดสิิน
ใจเรื่่� องละเอีียดอ่่อน"
พ.อ.(เกษีียณอายุุ) เปอร์์ คูชิู ินกล่่าวเห็็นด้้ วย "ไม่่มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างกะทัันหัันในจุุดที่่�เรากล่่าวถึึง ณ ตอนนี้้ � เราทำำ�
ทุุกอย่่างด้้ วยปัั ญญาประดิิษฐ์์ เราจึึงต้้ องทำำ�ให้้ แน่่ใจว่่ามีีเทคนิิค
การตรวจสอบที่่�เหมาะสม" พ.อ.(เกษีียณอายุุ) เปอร์์ คูชิู ินกล่่าว "
มีีความแตกต่่างระหว่่างการสร้้ างความพร้้อมด้้ านการตััดสิินใจ
กัับการตััดสิินใจจริิ ง ๆ เรายัังห่่างไกลจากการตััดสิินใจอััตโนมััติิ
ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการตััดสิินใจที่่�จะยิิงหรืื อไม่่ หรืื อจะกระทำำ�การอย่่าง
ใดอย่่างหนึ่่�ง"
เพราะฉะนั้้�น สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ส่ง่ เสริิ ม
ประสิิทธิิภาพของทหารและไม่่ทำำ�ให้้ ชีีวิิตของทหารยุ่่�งยากขึ้้ �น
พล.จ. อีีสลีีย์์กล่่าว "ระบุุเฉพาะสิ่่�งจำำ�เป็็ นเพื่่�อให้้ ทหารสามารถ
เอาชนะและได้้ เปรีียบในการตััดสิินใจ เพื่่�อปฏิิบัติั กิ ารในระดัับ
สููงสุุดต่่อความเสี่่�ยงที่่�เปิิ ดเผยออกมา" พล.จ. อีีสลีีย์์กล่่าว
ทหารไม่่ใช่่เครื่่� องจัักร ทหารควรรัักษาอำำ�นาจการตััดสิินใจขั้้�น
สุุดท้้ าย และกล่่าวเสริิ มว่า่ "คุุณยัังคงต้้ องใช้้ การตััดสิินใจของผู้้�
บััญชาการ กฎแห่่งสงครามไม่่ได้้ หายไปไหน ระบบที่่�ออกแบบยััง
คงช่่วยผู้้�ปฏิิบัติั กิ ารมนุุษย์์ในการตััดสิินใจ"

การประยุุกต์์ ใช้้ในอนาคต

การประยุุกต์์ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ที่่�เป็็ นไปได้้ สามประการในระดัับ
ปฏิิบัติั กิ าร แสดงให้้ เห็็นถึึงการประยุุกต์์ใช้้ ในวงกว้้ าง ได้้ แก่่ ยาน
พาหนะอััตโนมััติที่ิ ่�พบได้้ ทุกุ ที่่�และรอบรู้้� การสร้้ างแบบจำำ�ลอง
ที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้ วยข้้ อมููลขนาดใหญ่่ การจำำ�ลองสถานการณ์์และ
การทำำ�สงคราม รวมถึึงการรวบรวมและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ข่่าวกรองแบบมุ่่�งเน้้ น ตามรายงานของนายแซ็็กคารีี เอส. เด
วิิส นัักวิิชาการอาวุุโสของศููนย์์วิิจัยั ความมั่่�นคงระดัับโลกที่่�ห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารแห่่งชาติิลอว์์เรนซ์์ ลิิเวอร์์ มอร์์ และศาสตราจารย์์ด้้าน
การวิิจัยั ที่่�บัณ
ั ฑิิตวิิทยาลััยกองทััพเรืื อ ในเมืืองมอนเทอเรย์์ รััฐ
แคลิิฟอร์์ เนีีย โดยเขาอธิิบายเรื่่� องดัังกล่่าวไว้้ ในรายงานเดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2562 ชื่่�อ "ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในสมรภููมิิ: การ
สำำ�รวจเบื้้ �องต้้ นเกี่่�ยวกัับนัยั ด้้ านการป้้องปราม เสถีียรภาพ และ
การจู่่�โจมในทางยุุทธศาสตร์์ "
การใช้้ ประโยชน์์จากยานพาหนะอััตโนมััติิรุ่่�นใหม่่มีีความ
สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ ทางการทหาร เนื่่�องจาก
การมุ่่�งเน้้ นด้้ านการนำำ�ทางสำำ�หรัับระบบไร้้คนขัับที่่�หลากหลาย
ทั้้�งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นายเดวิิสกล่่าว "ยาน
พาหนะอััตโนมััติแิ ละหุ่่�นยนต์์พร้้อมที่่�จะปฏิิวัติั กิ ารทำำ�สงคราม

" นายเดวิิสระบุุ "ซอฟต์์แวร์์ นำำ�ทางที่่�ใช้้ ระบบปัั ญญาประดิิษฐ์์ ซึ่่ง�
รองรัับโดยเซ็็นเซอร์์ ที่่�มีีอยู่่�แพร่่หลายนั้้�น ช่่วยให้้ ยานพาหนะไร้้
คนขัับสามารถค้้ นหาเส้้ นทางผ่่านภููมิิประเทศของข้้ าศึึก และใน
ที่่�สุดุ อาจเกิิดเป็็ นการจััดรููปขบวนที่่�ซับซ้
ั ้ อนของโดรนหลากหลาย
ประเภท เพื่่�อปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติโิ ดยมีีอาวุุธยุทุ โธปกรณ์์ที่่�
สอดคล้้ องกััน"
พล.จ.อีีสลีีย์์เผยทััศนคติิที่่�คล้้ ายคลึึงกัันระหว่่างการประชุุม
สััมมนาและนิิทรรศการกองกำำ�ลังั ทางบกแปซิิฟิิกเมื่่�อเขากล่่าว
ว่่า "ปล่่อยให้้ หุ่่�นยนต์์ทำำ�งานสกปรกและอัันตรายไป โดยที่่�เหล่่า
ทหารไม่่ต้้องเสี่่�ยง เราจะใช้้ โดรนหรืื อฮาร์์ ดแวร์์ อื่่�น ๆ แทน"
เช่่น เมื่่�อเกี่่�ยวข้้ องกัับข้้อมููลขนาดใหญ่่และการจำำ�ลอง
สถานการณ์์ แบบจำำ�ลองช่่วยให้้ นักั วิิทยาศาสตร์์ ยืืนยัันความน่่า
เชื่่�อถืือของคลัังอาวุุธนิิวเคลีียร์์ โดยไม่่ต้้องมีีการทดสอบนิิวเคลีียร์์
"การจำำ�ลองสถานการณ์์และการสร้้ างแบบจำำ�ลองเป็็ นส่่วน
สำำ�คัญ
ั ของกระบวนการออกแบบสำำ�หรัับระบบอาวุุธหลัักเกืือบ
ทั้้�งหมด ตั้้�งแต่่เครื่่� องบิินไอพ่่นและเรืื อ ไปจนถึึงยานอวกาศ
และอาวุุธนำำ�วิิถีีที่่�แม่่นยำำ�" นายเดวิิสระบุุ "การสร้้ างแบบจำำ�ลอง
และการจำำ�ลองสถานการณ์์ขนาดใหญ่่มีีความจำำ�เป็็ นต้้ อง
ออกแบบในระบบหลายมิิติที่ิ ่�ครอบคลุุมของระบบต่่าง ๆ ทั้้�งหมด
ที่่�คิดิ ไว้้ สำำ�หรัับการจััดการการสู้้�รบและภารกิิจที่่�ซับซ้
ั ้ อน เช่่น
ระบบออกแบบ วางแผน และจััดการสำำ�หรัับการตระหนัักรู้้�ถึึง
สถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ในอวกาศ"
สำำ�หรัับการรวบรวมและการวิิเคราะห์์ข้้อมููลข่่าวกรอง การ
เรีียนรู้้�ของเครื่่� องจัักร จะยัังคงเป็็ นเครื่่� องมืือสำำ�คัญ
ั ของนััก
วิิเคราะห์์ทุกุ คนที่่�พิิจารณาข้้ อมููลจากแหล่่งข้้ อมููล สถานที่่� และ
ระเบีียบข้้ อบัังคัับรวมกััน เพื่่�อทำำ�ความเข้้ าใจสภาพแวดล้้ อม
ด้้ านความมั่่�นคงทั่่�วโลก นายเดวิิสระบุุ "นอกจากนี้้ � การเรีียนรู้้�
ของเครื่่� องจัักรทำำ�ให้้ มีีความเป็็ นไปได้้ ในการรวมข้้ อมููลการค้้ า
และการเงิินแบบเปิิ ดเผยแหล่่งที่่�มา เพื่่�อรวบรวมข้้ อมููลเชิิงลึึก
เกี่่�ยวกัับการถ่่ายโอนเทคโนโลยีีที่่�ผิิดกฎหมาย เครืื อข่่ายการแพร่่
ขยาย และผู้้�เผยแพร่่ ที่่�พยายามหลีีกเลี่่�ยงการตรวจจัับ ข้้ อมููล
เชิิงลึึกเหล่่านี้้ �ช่่วยให้้ นักั วิิเคราะห์์แจ้้ งต่่อผู้้�กำำ�หนดนโยบาย รวม
ถึึงสนัับสนุนุ นโยบายและการดำำ�เนิินการต่่อต้้ านการแพร่่ ขยาย"
จากการระบุุของพ.อ.(เกษีียณอายุุ) เปอร์์ คูชิู ิน ข้้ อมููลเชิิง
ลึึกที่่�รวบรวมจากปัั ญญาประดิิษฐ์์ ยังั มีีการประยุุกต์์ใช้้ ในทาง
ปฏิิบัติั ใิ นด้้ านนี้้ �ด้้ วย ปัั ญญาประดิิษฐ์์ สามารถช่่วยหาสิ่่�งเล็็กน้้ อย
ที่่�สำำ�คัญ
ั คาดการณ์์ว่า่ เมื่่�อใดแพลตฟอร์์ มจะเสีียหาย และขจััด
ปัั ญหาการสื่่�อสารระหว่่างกองทััพที่่�ไม่่ได้้ ใช้้ ภาษาเดีียวกััน พ.อ.
(เกษีียณอายุุ) เปอร์์ คูชิู ินกล่่าว
"ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ การประยุุกต์์ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ในวงกว้้ างขึ้้ �น
ช่่วยให้้ ผู้้� บััญชาการของปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติิมาบรรจบกััน
สำำ�เร็็จ ซึ่่ง� เป็็ นการบููรณาการความสามารถอย่่างรวดเร็็วและต่่อ
เนื่่�องในทุุกมิิติิ ซึ่่ง� นั่่�นคืือหััวใจหลัักของกองทััพเซนทอร์์ ที่่�จะขัับ
เคลื่่�อนด้้ วยปัั ญญาประดิิษฐ์์ อย่่างดีีที่่�สุดุ "
ท้้ ายที่่�สุดุ พ.อ.(เกษีียณอายุุ) เปอร์์ คูชิู ินสรุุปว่่า "ทีีมมนุุษย์์
และเครื่่� องจัักรจะทรงพลัังที่่�สุดุ ในอีีกหลายปีีข้้ างหน้้ า เพื่่�อยก
ระดัับทหาร ยกระดัับสภาพแวดล้้ อมการบัังคัับบััญชา" o
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การเชื่่�อมโยง

มนุุษย์์
เครื่� ่ องจัักร
กัับ

ทหารสามารถควบคุุม
ระบบป้้ องกัันด้้วย
ความคิิด

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ก

ารมาของแท็็บเล็็ตคอมพิิวเตอร์์ สมาร์์ ท
โฟน และนาฬิิกาอััจฉริิ ยะที่่�ใช้้ งานง่่าย ได้้
เร่่งการใช้้ เทคโนโลยีีแบบสวมใส่่ได้้ ซึ่่ง� ทำำ�การ
ตรวจวััดทางชีีวภาพได้้ ทุกุ อย่่างตั้้�งแต่่การตรวจ
วััดความดัันโลหิิต อััตราการเต้้ นของหััวใจ และ
ชั่่�วโมงการนอนหลัับ ไปจนถึึงข้้ อมููลสภาพ
อากาศที่่�เป็็ นปัั จจุุบันั และคำำ�แนะนำำ�การนำำ�
ทาง
กองทััพทั่่�วโลกได้้ ยกระดัับวิิวัฒ
ั นาการ
ทางเทคโนโลยีีนี้้ �ไปสู่่�ระดัับใหม่่ด้้วยส่่วนต่่อ
ประสานระหว่่างมนุุษย์์กับั เครื่่� องจัักรที่่�ซับั
ซ้้ อนมากขึ้้ �น เช่่น อุุปกรณ์์สวมใส่่ที่่�สามารถ
วิินิิจฉััยและรัักษาโรครวมถึึงบาดแผลจากการ
สู้้�รบ โปรแกรมเสมืือนจริิ งเสริิ มที่่�ช่ว่ ยในการ
ตััดสิินใจในสมรภููมิิรบ รวมทั้้�งเกราะชนิิดแข็็ง
เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งและความทรหด
ให้้ แก่่ทหาร ซึ่่ง� งานวิิจัยั ที่่�กำำ�ลังั พััฒนาขึ้้ �นทำำ�ให้้
การเชื่่�อมโยงระหว่่างมนุุษย์์กับั เครื่่� องจัักรนั้้�นมีี
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ความล้ำำ ��ลึึกยิ่่�งขึ้้ �น
นัักวิิจัยั ด้้ านการป้้องกัันกำำ�ลังั พััฒนา
ประสาทเทคโนโลยีี ที่่�จะทำำ�ให้้ นักั รบใน
สงครามสามารถโต้้ ตอบกัับเครื่่� องจัักรที่่�ใช้้
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ได้้ ในวัันหนึ่่�งข้้ างหน้้ า โดยไม่่
จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ แป้้นพิิมพ์์ คำำ�สั่่ง� เสีียง หรืื อแม้้ แต่่
การกดสวิิตช์์ ในทางทฤษฎีี การใช้้ เทคโนโลยีี
ส่่วนต่่อประสานระบบประสาทจะช่่วยให้้
นัักบิินสามารถควบคุุมฝูงู อากาศยานไร้้คนขัับ
ได้้ โดยใช้้ เพีียงความคิิด
"ส่่วนต่่อประสานระบบประสาทเป็็ นเครื่่� อง
มืือในการถ่่ายทอดข้้ อมููลระหว่่างมนุุษย์์กับั
เครื่่� องจัักร" ดร. อััล เอมอนดีี ผู้้�จััดการโครงการ
ของสำำ�นักั งานเทคโนโลยีีชีีวภาพที่่�สำำ�นักั งาน
โครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม
สหรััฐฯ กล่่าวในการให้้ สัมภ
ั าษณ์์กับั เว็็บไซต์์
Nextgov.com "แนวคิิดนี้้ �คล้้ ายกัับวิิธีีการ
สื่่�อสารแบบอื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�กับั คอมพิิวเตอร์์ หรืื อ

สมาร์์ ทโฟนเพื่่�อทำำ�งานให้้ สำำ�เร็็จ ลองนึึกถึึงคำำ�
สั่่�งเสีียง หน้้ าจอสััมผัสั แป้้นพิิมพ์์หรืื อเมาส์์ แต่่
เทคโนโลยีีนี้้ �จะข้้ ามขั้้�นสื่่�อกลางของการกระทำำ�
ทางกายภาพไป"
ขณะนี้้ � ดร. เอมอนดีี เป็็ นผู้้�นำำ�โครงการ
ความพยายามของสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�น
สููงของกระทรวงกลาโหมที่่�เรีียกว่่า โครงการ
ประสาทเทคโนโลยีีแบบไม่่ผ่า่ ตััดรุ่่�นใหม่่ ซึ่่ง�
มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะขจััดความจำำ�เป็็ นในการ
ปฏิิบัติั กิ ารทางกายภาพเพื่่�อใช้้ งานระบบ
ป้้องกััน
"สิ่่�งที่่�ส่ว่ นต่่อประสานระบบประสาทจะ
มอบให้้ คืือประสบการณ์์ที่่�สมบูรณ์
ู ์ยิ่่�งขึ้้ �น
มีีประสิิทธิิภาพและเป็็ นธรรมชาติิมากขึ้้ �น
ซึ่่ง� สมองของเราจะกลายเป็็ นเครื่่� องมืือที่่�
เปิิ ดใช้้ งานโดยระบบต่่อประสานได้้ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ" ดร. เอมอนดีีกล่่าว "เป็็ นครั้้�งแรก
ที่่�ส่ว่ นต่่อประสานระบบประสาทมีีศัักยภาพจะ

นัักวิจัิ ยั ที่่�ศููนย์์ วิจัิ ยั ทางวิิทยาศาสตร์์
แห่่ งชาติิฝรั่่�งเศสทดสอบส่่ วน
ต่่ อประสานระหว่่ างสมองกัับ
คอมพิิวเตอร์์ ส่่ วนต่่ อประสานช่่ วย
ให้้ ผู้้� ใช้้ เลืือกสัั ญลัักษณ์์ บนหน้้ าจอ
ได้้ โดยไม่่ ต้้องใช้้ คำ�สั่่
ำ � งเสีี ยงหรืือมืือ
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้�อิิมเมจ

นัักวิจัิ ยั ของสำำ �นัักงานโครงการวิิจัยั การ
ป้้องกัันขั้้�นสูู งของสหรััฐฯ กล่่ าวว่่ า สัั ก
วัันหนึ่่�งนัักบิินอาจสามารถควบคุุมฝููง
อากาศยานไร้้ คนขัับได้้ ด้้วยความคิิด
ของตนเอง
ภาพประกอบโดย สำำ�นัักงานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม

"

ส่่ วนต่่ อประสานแบบสวมใส่่
เพื่่�อเชื่่�อมต่่ อสมองมนุุษย์์ กัับ
คอมพิิวเตอร์์ เหล่่ านี้้� ท้้ ายที่่�สุุด
อาจช่่ วยให้้การประยุุกต์์ ใช้้งาน
ด้้านความมั่่�นคงของชาติิมีีความ
หลากหลาย เช่่ น การควบคุุม
ระบบป้้ องกัันทางไซเบอร์์ ที่� ่
ใช้้งานอยู่่�และฝููงอากาศยาน
ไร้้คนขัับ หรืือการทำำ�งานร่่ วม
กัับระบบคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อทำำ�
ภารกิิจหลายอย่่ างในระหว่่ าง
ภารกิิจที่� ซั่ ับซ้้อน"
~ สำำ�นัักงานโครงการวิิจััยขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหม

ปรัับตัวั ให้้ เข้้ ากัับเรา แทนที่่�เราจะปรัับตัวั เองให้้ การให้้ แก่่ทหารที่่�ได้้ รัับบาดเจ็็บ อย่่างไรก็็ตาม
เข้้ ากัับเครื่่� องมืือที่่�เราใช้้ เพื่่�อทำำ�งานให้้ สำำ�เร็็จ"
เป้้าหมายของโครงการประสาทเทคโนโลยีี
แบบไม่่ผ่า่ ตััดรุ่่�นใหม่่ คืือการประมวลผลข้้ อมููล
การเชื่่อ� มโยงสมอง
และการตััดสิินใจอย่่างรวดเร็็วโดยไม่่ต้้อง
โครงการประสาทเทคโนโลยีีแบบไม่่ผ่า่ ตััด
ผ่่าตััด เพื่่�อใช้้ กับท
ั หารที่่�มีีร่่างกายแข็็งแรง
รุ่่�นใหม่่ระยะสี่่�ปีีของสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั
เทคโนโลยีีนี้้ �สามารถทำำ�ให้้ ทหารและผู้้�
ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมนั้้�น เกี่่�ยวข้้ องกัับ
บััญชาการมีี "ระดัับความไวต่่อความรู้้�สึึกที่่�
องค์์กรหกแห่่งที่่�หวัังจะพััฒนาส่่วนต่่อประสาน เหนืือกว่่า และความสามารถในการประมวล
ระบบประสาทที่่�ไม่่รุุกล้ำำ ��หรืื อรุุกล้ำำ �� "เพีียงน้้ อย ผลข้้ อมููลจำำ�นวนมากกว่่าที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับสภาพ
นิิด" "ส่่วนต่่อประสานแบบสวมใส่่เพื่่�อเชื่่�อม
แวดล้้ อมของตนได้้ อย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้ �น จึึงช่่วย
ต่่อสมองมนุุษย์์กับั คอมพิิวเตอร์์ เหล่่านี้้ � ท้้ าย
เพิ่่�มการรัับรู้้�สถานการณ์์" บทความของชััทแธม
ที่่�สุดุ อาจช่่วยให้้ การประยุุกต์์ใช้้ งานด้้ านความ เฮ้้ าส์์ ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันนโยบายอิิสระในกรุุง
มั่่�นคงของชาติิมีีความหลากหลาย เช่่น การ
ลอนดอน ระบุุในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 "
ควบคุุมระบบป้้องกัันทางไซเบอร์์ ที่่�ใช้้ งานอยู่่�
ความสามารถเหล่่านี้้ �จะสนัับสนุนุ การตััดสิิน
และฝููงอากาศยานไร้้คนขัับ หรืื อการทำำ�งาน
ใจของทหาร รวมทั้้�งกระบวนการกำำ�หนดเป้้า
ร่่วมกัับระบบคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อทำำ�ภารกิิจหลาย หมายอีีกด้้ วย"
อย่่างในระหว่่างภารกิิจที่่�ซับซ้
ั ้ อน" เว็็บไซต์์ของ
ความท้้ าทายสำำ�หรัับพันั ธมิิตรของ
สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหมระบุุ
กลาโหมคืือการขจััดความจำำ�เป็็ นในการผ่่าตััด
รััฐบาลกำำ�ลังั ร่่วมงานกัับสถาบัันบััทเทลเม "สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
โมเรีียล มหาวิิทยาลััยคาร์์ เนกีีเมลลอน ห้้ อง
กลาโหมมีีความก้้ าวหน้้ าที่่�น่า่ ชื่่�นชมในช่่วง
ปฏิิบัติั กิ ารฟิิ สิกิ ส์์ประยุุกต์์ของมหาวิิทยาลััย
หลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา ซึ่่ง� แสดงให้้ เห็็นถึึงสิ่่�งที่่�เป็็ น
จอห์์นฮอปกิินส์์ ศููนย์์วิิจัยั พาโลอััลโต มหา
ไปได้้ โดยใช้้ ขั้้ �วไฟฟ้้าที่่�ฝัังอยู่่�ในหรืื อบนสมอง
วิิทยาลััยไรซ์์ และเทเลดีีนเทคโนโลจีีส์์ ใน
เพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ในการฟื้้ น� ฟููการทำำ�งานให้้ แก่่
โครงการประสาทเทคโนโลยีีแบบไม่่ผ่า่ ตััดรุ่่�น
เจ้้ าหน้้ าที่่�และทหารผ่่านศึึกที่่�เจ็็บป่่วยหรืื อได้้
ใหม่่นี้้ � ซึ่่ง� จนถึึงปัั จจุุบันั ส่่วนต่่อประสานระบบ รัับบาดเจ็็บ" ดร. เอมอนดีีกล่่าว "แต่่เนื่่�องจาก
ประสาทเป็็ นการผ่่าตััดแบบรุุกล้ำำ �� และส่่วน
ความเสี่่�ยงโดยธรรมชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการ
ใหญ่่ใช้้ ในการฟื้้ น� ฟููการทำำ�งานของระบบสั่่�ง
ผ่่าตััดสมองในปัั จจุุบันั เทคโนโลยีีที่่�รุุกล้ำำ ��เหล่่า
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นี้้ �จึึงไม่่สมเหตุุสมผลในทางจริิ ยธรรม ยกเว้้ นใน
กรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็ นทางการแพทย์์"
ทีีมโครงการประสาทเทคโนโลยีีแบบไม่่
ผ่่าตััดรุ่่�นใหม่่ทั้้ �งหมดกำำ�ลังั เดิินหน้้ าโครงการที่่�
จะทำำ�ให้้ สัญ
ั ญาณสมองอ่่านง่่ายขึ้้ �น เช่่น การ
พััฒนาอนุุภาคนาโนแบบฉีีด สููดดม หรืื อกลืืน
เข้้ าไป ซึ่่ง� จะจัับกับั เซลล์์ประสาทและขยาย
สััญญาณ โดยระบบที่่�ใส่่ไว้้ ในหมวกหรืื อฝัั งอยู่่�
ในพนัักพิิงศีีรษะจะอ่่านสััญญาณ
นอกเหนืือจากการควบคุุมหุ่่�นยนต์์ภาค
พื้้ �นดิินหรืื อฝููงโดรนแล้้ ว เทคโนโลยีีนี้้ �ยัังช่่วยให้้
กองทััพสามารถตรวจสอบเครืื อข่่ายไซเบอร์์
ที่่�ซับซ้
ั ้ อนด้้ วยส่่วนต่่อระบบประสาท หรืื อ
ติิดตามข้้ อมููลจำำ�นวนมหาศาลโดยการนำำ�เสนอ
ข้้ อมููลด้้ วยวิิธีีย่อ่ ยตามความเร็็วของเครื่่� องจัักร
เจ้้ าหน้้ าที่่�ของสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููง
ของกระทรวงกลาโหมกล่่าว
โดยบุุคลากรชั้้�นแนวหน้้ าคนหนึ่่�งของทีีม
เป็็ นนัักวิิทยาศาสตร์์ จากภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
นายเการาฟ ชาร์์ มา ชนพื้้ �นเมืืองอิินเดีีย ซึ่่ง�
เป็็ นนัักวิิทยาศาสตร์์ อาวุุโสด้้ านการวิิจัยั ที่่�บัทั
เทล เป็็ นผู้้�นำำ�ทีีมที่่�ได้้ รัับสัญ
ั ญามููลค่่า 20 ล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 650 ล้้ านบาท)
จากสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหม เพื่่�อพััฒนาระบบที่่�จะช่่วยให้้ ทหาร
สามารถควบคุุมอากาศยานไร้้คนขัับหลายลำำ�
หรืื อหุ่่�นยนต์์เก็็บกู้้�วัตถุ
ั รุ ะเบิิดได้้ ด้้วยความคิิด
โครงการประสาทเทคโนโลยีีแบบไม่่ผ่า่ ตััดรุ่่�น

จากเปลืือกสมอง แล้้ วถอดรหััสข้้อมููลและ
เพิ่่�มความเร็็วในการสื่่�อสารระหว่่างสมองกัับ
เครื่่� องจัักร ซึ่่ง� ร่่วมกัันพััฒนาโดยมหาวิิทยาลััย
เทีียนจิินและบริิ ษััทไชน่่าอิิเล็็กทรอนิิกส์์
คอร์์ ปอเรชั่่�น ซึ่่ง� นัักวิิทยาศาสตร์์ กลุ่่�มดัังกล่่าว
หวัังว่่าจะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพชิิปเพื่่�อใช้้ ใน
ด้้ านการแพทย์์ การศึึกษา และการเล่่นเกม
ทั้้�งนี้้ � เกาหลีีใต้้ กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการวิิจัยั
ที่่�คล้้ ายกัันที่่�ห้้องปฏิิบัติั กิ ารประมวลผล
สััญญาณสมองของมหาวิิทยาลััยเกาหลีี นััก
การเสาะหาระดัับโลก
วิิจัยั กำำ�ลังั ใช้้ การถ่่ายภาพด้้ วยคลื่่�นสนามแม่่
แนวคิิดในการพััฒนาการเรีียนรู้้� การเยีียวยา
เหล็็กหรืื อที่่�รู้้�จักั กัันทั่่�วไปในชื่่�อ เอ็็มอาร์์ ไอ และ
ประสิิทธิิภาพ และการตััดสิินใจของมนุุษย์์
การตรวจสมองด้้ วยคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า โดยมีี
ผ่่านเทคโนโลยีีส่่วนต่่อประสานระบบประสาท เป้้าหมายในการสร้้ างส่่วนต่่อประสานระหว่่าง
กำำ�ลังั ได้้ รัับความสนใจจากทั่่�วโลก สาธารณรััฐ สมองกัับคอมพิิวเตอร์์ หรืื อส่่วนต่่อประสาน
ประชาชนจีีนรายงานเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. ระหว่่างสมองกัับเครื่่� องจัักร ห้้ องปฏิิบัติั กิ าร
2562 ว่่า นัักวิิทยาศาสตร์์ ประสบความ
ต้้ องการใช้้ การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและการเรีียน
สำำ�เร็็จในการพััฒนาด้้ วยชิิปส่่วนต่่อประสาน
รู้้�ของเครื่่� องจัักร เพื่่�อวิินิิจฉััยภาวะทางจิิตเวช
ระหว่่างสมองกัับคอมพิิวเตอร์์ หรืื อบีีซีีไอ ตาม และโรคทางระบบประสาท ซึ่่ง� รวมถึึงความ
รายงานของสำำ�นักั ข่่าวซิินหััว มีีการเปิิ ดตััว
บกพร่่องทางสติิปััญญาที่่�ไม่่รุุนแรง โรคอััลไซ
เทคโนโลยีีดัังกล่่าวในการประชุุมหน่่วยข่่าว
เมอร์์ ความผิิดปกติิด้้านการนอน โรคลมชััก
กรองระดัับโลกทางตอนเหนืือของจีีน โดยมีีชื่่�อ และโรคซึึมเศร้้า
ว่่า เบรนทอล์์คเกอร์์
บริิ ษััทสองแห่่งในสหรััฐฯ กำำ�ลังั ค้้ นคว้้ า
เบรนทอล์์คเกอร์์ ช่ว่ ยให้้ บุคุ คล
ว่่าเทคโนโลยีีส่่วนต่่อประสานระบบประสาท
สามารถควบคุุมคอมพิิวเตอร์์ หรืื ออุุปกรณ์์
สามารถเพิ่่�มความปลอดภััยของผู้้�ขัับขี่่�
อิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยใช้้ เพีียงคลื่่�นสมองเท่่านั้้�น
ได้้ อย่่างไร บริิ ษััททริิมเบิิลซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ในรััฐ
ซิินหััวรายงาน โดยเบรนทอล์์คเกอร์์ จะหา
แคลิิฟอร์์ เนีีย และบริิ ษััทนิิวราเบิิลซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�
ข้้ อมููลเซลล์์ประสาทเล็็ก ๆ ที่่�ส่ง่ โดยคลื่่�นสมอง ในรััฐแมสซาชููเซตส์์ ร่่วมเป็็ นพัันธมิิตรเพื่่�อ
สำำ�รวจการใช้้ ส่ว่ นต่่อประสานระหว่่างสมอง
กัับคอมพิิวเตอร์์ ที่่�จะติิดตามสััญญาณสมอง
และการเคลื่่�อนไหวของดวงตาเพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการฝึึ กและความปลอดภััยของ
ผู้้�ขัับขี่่�
ใหม่่ของบััทเทลมีีชื่่�อว่่า เบรนสตรอมส์์ (ระบบ
สมองเพื่่�อส่่งหรืื อรัับสัญ
ั ญาณแม่่เหล็็กไฟฟ้้า)
"นี่่�เป็็ นหนึ่่�งในโครงการที่่�น่า่ ตื่่�นเต้้ นและ
ท้้ าทายมากที่่�สุดุ ที่่�ผมเคยทำำ�มา" นายชาร์์ มา
กล่่าว ตามรายงานเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562 ในหนัังสืือพิิมพ์์เดอะทริิบููน ซึ่่ง� เป็็ น
หนัังสืือพิิมพ์์ทางตอนเหนืือของอิินเดีีย "เราจะ
ผลัักดัันขีีดจำำ�กัดั ของวิิศวกรรมและฟิิ สิกิ ส์์อีีก
ครั้้�งด้้ วย เบรนสตรอมส์์"

การฟื้้�นฟููแบบเร่่งด่่วน

ในขณะที่่�การควบคุุมหุ่่�นยนต์์ด้้วยคลื่่�นสมอง
อาจอยู่่�ในขอบเขตของทหารที่่�มีีร่่างกายแข็็ง
แรง ทหารที่่�ได้้ รัับบาดเจ็็บยังั สามารถได้้ รัับ
ประโยชน์์จากความก้้ าวหน้้ าของเทคโนโลยีี

นายนาธาน โคปแลนด์์ ซึ่่�งเป็็นอััมพาตใช้้ แขนและขาไม่่
ได้้ เข้้ ารัับการผ่่ าตััดเพื่่อ� ใส่่ อุุปกรณ์์ ส่่งสัั ญญาณไมโคร
อิิเล็็กโทรดสี่่� ชิ้้�นในสมองของเขา อุุปกรณ์์ ส่่งสัั ญญาณ
เชื่่�อมต่่ อกัับแขนหุ่่�นยนต์์ ที่่มี� เี ซ็็นเซอร์์ ที่่ซั� ับซ้้อน ซึ่่�ง
ตรวจจัับแรงดัันที่่�ใช้้ กับนิ้้
ั ว�
ศููนย์์การแพทย์์มหาวิิทยาลััยพิิตต์์สเบิิร์์ก/ วิิทยาศาสตร์์ สุขภ
ุ าพพิิตต์์
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ระบบประสาทเช่่นกััน ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2562 สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของ
กระทรวงกลาโหมเปิิ ดตััวโครงการที่่�มุ่่�งเน้้ นการ
รัักษาแผลอย่่างชาญฉลาดและปรัับตัวั ได้้ ผ่่าน
การใช้้ ไบโออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ไบ
โอเซ็็นเซอร์์ วิิศวกรรมเนื้้ �อเยื่่�อ และการฟื้้ น� ฟูู
เซลล์์ โครงการไบโออิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อการ
ฟื้้ น� ฟููเนื้้ �อเยื่่�อ หรืื อ บีีอีีทีีอาร์์ มีีวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่�อจำำ�กัดั ความเจ็็บปวดและความทรมานเป็็ น
เวลานานสำำ�หรัับทหารที่่�ได้้ รัับบาดเจ็็บจากการ
ระเบิิดและแผลไหม้้
"บาดแผลเป็็ นสภาพแวดล้้ อมที่่�มีีชีีวิิต และ
สภาพจะเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วเมื่่�อ
เซลล์์และเนื้้ �อเยื่่�อต่่อประสานกัันและพยายาม
ซ่่อมแซมตััวเอง" นายพอล ชีีฮาน ผู้้�จััดการโครง
การไบโออิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อการฟื้้ น� ฟููเนื้้ �อเยื่่�อ
กล่่าวในแถลงการณ์์ "การรัักษาที่่�เหมาะสม
จะรัับรู้้� ประมวลผล และตอบสนองต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้ �ในสภาพของแผล รวมทั้้�ง
แทรกแซงเพื่่�อแก้้ ไขและเร่่งความเร็็วในการ
ฟื้้ น� ตััว เช่่น เราคาดการณ์์การแทรกแซงที่่�ปรัับ
การตอบสนองของภููมิิคุ้้�มกันั คััดเลืือกประเภท
เซลล์์ที่่�จำำ�เป็็ นไปยัังบาดแผล หรืื อกำำ�หนด
ความแตกต่่างของเซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเพื่่�อเร่่งการ
รัักษาได้้ "
สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหมตั้้�งใจที่่�จะใช้้ สัญ
ั ญาณใดก็็ตามที่่�มีี
อยู่่� ซึ่่ง� ได้้ แก่่ สายตา ชีีวเคมีี ชีีวอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หรืื อเครื่่� องจัักร เพื่่�อตรวจสอบกระบวนการทาง
สรีีรวิิทยา แล้้ วกระตุ้้�นให้้ เกิิดการรัักษาและการ
ฟื้้ น� ฟููอย่่างรวดเร็็ ว
"เพื่่�อทำำ�ความเข้้ าใจถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของการรัักษาแบบปรัับตัวั ที่่�ตอบสนองต่่อ
สภาพบาดแผล โดยพิิจารณาจากกรณีีของ
ยาปฏิิชีีวนะชนิิดทา" นายชีีฮานอธิิบาย "
ผู้้�คนใช้้ ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อรัักษาแผลจากการ
บาดเจ็็บธรรมดา และช่่วยได้้ ถ้้าแผลติิดเชื้้ �อ
อย่่างไรก็็ตาม การกำำ�จัดั จุุลินิ ทรีีย์์ชีีวภาพตาม
ธรรมชาติิอย่่างหมดจดอาจลดประสิิทธิิภาพ
การรัักษา ดัังนั้้�น หากไม่่มีีผลสะท้้ อน ยา
ปฏิิชีีวนะอาจต่่อต้้ านการรัักษาได้้ "

การฟื้้�นฟููการควบคุุมแขนขา

พลเรืื อนและทหารที่่�สูญ
ู เสีียการทำำ�งานของ
แขนขาหรืื อผ่่านการตััดแขนขา ยัังได้้ รัับ
ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีส่่วนต่่อประสาน
ระหว่่างสมองกัับคอมพิิวเตอร์์ ด้้วยเช่่นกััน นััก

วิิทยาศาสตร์์ ในญี่่�ปุ่่� นใช้้ สิ่่ง� นี้้ �เพื่่�อปรัับปรุุงการ
ทำำ�งานของแขนขาของผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือด
สมอง นัักวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยเกษตรและ
เทคโนโลยีีแห่่งโตเกีียวพบว่่า ผู้้�ป่่วยโรคหลอด
เลืือดสมองที่่�สังั เกตการเคลื่่�อนไหวของมืือ
ตนเองในการบำำ�บััดด้้ วยการส่่องกล้้ องสามารถ
เร่่งการฟื้้ น� ฟููสมรรถภาพได้้
โรคหลอดเลืือดสมองอาจทำำ�ให้้ ผู้้�ป่่วย
เป็็ นอััมพาตได้้ โดยการขััดขวางการไหลเวีียน
ของเลืือดไปยัังสมอง ดัังนั้้�นการส่่งเสริิ มความ
ยืืดหยุ่่�นของสมองในบริิ เวณที่่�มีีความแข็็งแรง
ซึ่่ง� เติิมเต็็มการทำำ�งานของบริิ เวณที่่�ได้้ รัับความ
เสีียหาย ช่่วยให้้ ผู้้�ป่่วยฟื้้ น� ฟููระบบสั่่�งการได้้ นััก
วิิทยาศาสตร์์ กล่่าวในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562 ซึ่่ง� รายงานในวารสารวิิทยาศาสตร์์
รายเดืือนที่่�ผ่า่ นการทบทวนชื่่�อ สถาบััน
ธุุรกรรมวิิ ศวกรไฟฟ้้าและอิิ เล็็กทรอนิิ กส์์เกี่่�ยว
กัับระบบประสาทและวิิ ศวกรรมการฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพ เพื่่�อส่่งเสริิ มความยืืดหยุ่่�น ผู้้�ป่่วย
โรคหลอดเลืือดสมองอาจรวมภาพของระบบ
การเคลื่่�อนไหว ซึ่่ง� ช่่วยให้้ ผู้้�ป่่วยโรคนี้้ �สามารถ
จำำ�ลองการกระทำำ�โดยจิินตนาการว่่าตนเอง
กำำ�ลังั ทำำ�การเคลื่่�อนไหว เทคโนโลยีีส่่วนต่่อ
ประสานระหว่่างสมองกัับคอมพิิวเตอร์์ ตรวจ
จัับและบัันทึึกเจตนาของระบบสั่่�งการ ในขณะ
ที่่�ผู้้�ป่่วยสัังเกตการกระทำำ�ของมืือของตััวเอง
หรืื อมืือของคนอื่่�น
นอกจากนี้้ � ส่่วนต่่อประสานประสาท
เทคโนโลยีียัังนำำ�มาใช้้ เพื่่�อปรัับปรุุงการทำำ�งาน
ของแขนขาเทีียมด้้ วย นัักวิิจัยั ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับ
โครงการส่่วนต่่อประสานการรัับรู้้� อากััปกิิริิยา
และสััมผัสข
ั องมืือของสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั
ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม ใช้้ อุปุ กรณ์์ฝัังเส้้ น
ประสาทส่่วนปลายเพื่่�อให้้ ผู้้�พิิการแขนขาขาด
เข้้ าถึึงสััญญาณควบคุุมตามธรรมชาติิโดยตรง
และ "ช่่วยให้้ สามารถควบคุุมการเคลื่่�อนไหว
ของมืือที่่�ซับซ้
ั ้ อนได้้ อย่่างเป็็ นธรรมชาติิมาก
ขึ้้ �น อีีกทั้้�งการเพิ่่�มการตอบสนองทางประสาท
สััมผัสั จะช่่วยปรัับปรุุงการทำำ�งานของมืือให้้
ดีีขึ้้ �น โดยช่่วยให้้ ผู้้� ใช้้ รู้้�สึึกถึึงแรงจัับยึึดและ
ท่่าทางของมืือ" สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููง
ของกระทรวงกลาโหมระบุุในการแถลงข่่าว

การกำำ�หนดพารามิิเตอร์์ทาง
จริิยธรรม

การวิิจัยั สมองได้้ รัับการประชาสััมพันั ธ์์เพิ่่�ม
ขึ้้ �น เนื่่�องจากผู้้�ที่่�เป็็ นที่่�สนใจของสาธารณชน

เช่่น นายอีีลอน มััสก์์ มหาเศรษฐีีเทสลา และ
เฟซบุ๊๊� กได้้ เปิิ ดเผยโครงการส่่วนต่่อประสาน
ระหว่่างสมองกัับเครื่่� องจัักร นายมััสก์์ได้้ จัดั
ตั้้�งบริิ ษััทชื่่�อนิิวรอลลิิงก์์ ซึ่่ง� ในเดืือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ได้้ เปิิ ดเผยถึึงโครงการที่่�จะใช้้
ส่่วนต่่อประสานระหว่่างสมองกัับเครื่่� องจัักร
เพื่่�อช่่วยให้้ ผู้้�ป่่วยอััมพาตพิิมพ์์ด้้วยความคิิด
ของพวกเขา ในทางกลัับกันั เฟซบุ๊๊� กมุ่่�งเป้้าไป
ที่่�อุปุ กรณ์์สวมใส่่ที่่�ไม่่รุุกล้ำำ �� ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ ผู้้� คน
สามารถพิิมพ์์ได้้ โดยจิินตนาการว่่าตนเองกำำ�ลังั
พููดอยู่่�เท่่านั้้�น
ขอบเขตใหม่่เหล่่านี้้ �ทำำ�ให้้ เกิิดคำำ�ถามพื้้ �น
ฐานทางจริิ ยธรรม ข้้ อกัังวลประการหนึ่่�งในหมู่่�
นัักจริิ ยธรรมคืือ การเชื่่�อมโยงเครื่่� องจัักรกัับ
สมองของมนุุษย์์อาจทำำ�ให้้ เกิิดคำำ�ถามว่่าบุุคคล
นั้้�นยัังคงควบคุุมตัวั เองอยู่่�หรืื อไม่่
"ในกรณีีของอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการตรวจสอบ
น้ำำ ��ตาลในเลืือดที่่�ควบคุุมการหลั่่�งอิินซููลินิ โดย
อััตโนมััติเิ พื่่�อรัักษาโรคเบาหวาน การตััดสิินใจ
ดัังกล่่าวในนามของผู้้�ป่่วยนั้้�นไม่่มีีข้้อโต้้ แย้้ ง"
ระบุุในบทความเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ของวารสารวิิทยาศาสตร์์ เนเชอร์์ "แต่่การ
แทรกแซงโดยมีีเจตนาดีีในสมองอาจจะไม่่ได้้
รัับความยิินยอมเสมอไป เช่่น บุุคคลที่่�ใช้้ ระบบ
ปิิ ดเพื่่�อจััดการความผิิดปกติิทางอารมณ์์อาจ
พบว่่าตััวเองไม่่สามารถมีีประสบการณ์์ทาง
อารมณ์์เชิิงลบได้้ แม้้ ในสถานการณ์์ที่่�ถืือว่่า
เป็็ นเรื่่� องปกติิ เช่่น งานศพ"
แม้้ เป็็ นเรื่่� องปกติิที่่�กองทััพ รััฐบาล
และโรงพยาบาลวิิจัยั จะทำำ�งานร่่วมกัับนักั
จริิ ยธรรมเพื่่�อสร้้ างแนวทางจริิ ยธรรมในการ
ประยุุกต์์ใช้้ เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ แต่่การดำำ�เนิิน
งานเชิิงพาณิิชย์์มักั จะ "แฝงความไม่่น่า่ เชื่่�อ
ถืือและมีีการควบคุุมดูแู ลน้้ อย" บทความของ
เนเชอร์์ระบุุ
ความท้้ าทายที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ ประเทศต่่าง ๆ
มีีความพยายามมากน้้ อยเพีียงใดในการเพิ่่�ม
ศัักยภาพของเทคโนโลยีี โดยขณะเดีียวกัันก็็ยังั
คงปกป้้องความเป็็ นส่่วนตััวไว้้ ตามรายงาน
ของเนเชอร์์ นายมาร์์ เชลโล เลนคา นััก
จริิ ยธรรมประจำำ�สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งสหพััน
ธรััฐสวิิสในซููริิกกล่่าวว่่า ข้้ อมููลสมองที่่�จัดั เก็็บ
ในระบบดิิจิิทัลั อาจถููกขโมยโดยแฮกเกอร์์ หรืื อ
มีีการนำำ�ไปใช้้ โดยบริิ ษััทที่่�ผู้้� ใช้้ อนุุญาตให้้ เข้้ า
ถึึงข้้ อมููล "ข้้ อมููลสมองน่่าจะเป็็ นข้้ อมููลที่่�ลึึก
ซึ้้ �งและเป็็ นส่่วนตััวมากที่่�สุดุ ในบรรดาข้้ อมููล
ทั้้�งหมด" นายเลนคากล่่าว o
IPD FORUM

29

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

ปัั ญญาประดิิษฐ์์

กลยุุทธ์์ของสหรัั ฐฯ มุ่่�งส่่ งเสริิมสภาพแวดล้้อมระหว่่ างประเทศ
ที่่�สนัับสนุุนการวิิจัยั และพััฒนาด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ส

หรััฐอเมริิ กาเป็็ นผู้้�นำำ�โลกด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ แม้้ จะมีีความ
ทะเยอทะยาน แต่่สาธารณรััฐประชาชนจีีนก็็ล้้มเหลวในการขึ้้ �น
เป็็ นที่่�หนึ่่�ง ทว่่าการแข่่งขัันเข้้ มข้้นขึ้้ �นเรื่่� อย ๆ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญคาดการณ์์ว่า่ ปัั ญญาประดิิษฐ์์ พร้้อมกัับการขัับเคลื่่�อน
ฐานเศรษฐกิิจในอนาคตของโลกจะปฏิิวัติั ิพื้้ �นที่่�สู้้�รบในอนาคตโดยทำำ�ให้้
เครื่่� องจัักรสามารถทำำ�หน้้ าที่่�ได้้ โดยปราศจากการกำำ�กับดู
ั แู ลของมนุุษย์์
ประมวลผลและตีีความข้้ อมููลจำำ�นวนมหาศาล รวมทั้้�งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การบััญชาการและควบคุุมการทำำ�สงคราม เมื่่�อต้้ องเดิิมพันั กัับความ
เหนืือชั้้�นทางเศรษฐกิิจและทางทหารและการควบคุุมเทคโนโลยีีที่่�
สามารถนำำ�มาใช้้ ในการควบคุุมทางสัังคม สหรััฐฯ จึึงได้้ เคลื่่�อนไหวเพื่่�อ
ต่่อต้้ านภััยคุุกคามจากจีีนและรัักษาความโดดเด่่นด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์
"หากคุุณดููที่่�ผลผลิิตของอุุตสาหกรรม หากคุุณดููที่่�สถาบัันการศึึกษา
ชั้้�นนำำ�ที่่�เป็็ นผู้้�นำำ�และทำำ�ให้้ ด้้านศิิลปะรวมถึึงปัั ญญาประดิิษฐ์์ ก้้าวหน้้ า
เหล่่านั้้�นล้้ วนเป็็ นอุุตสาหกรรมของสหรััฐฯ และสถาบัันของสหรััฐฯ"
นางลิินน์์ ปาร์์ คเกอร์์ ผู้้�ประสานงานด้้ านนโยบายปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของ
ทำำ�เนีียบขาว กล่่าวกัับโพลิิติโิ ค ซึ่่ง� เป็็ นเว็็บไซต์์วารสารศาสตร์์ การเมืือง
ของสหรััฐฯ เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
"เป็็ นที่่�ชัดั เจนว่่าเรากำำ�ลังั ผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์เชิิงพาณิิชย์์ที่่�สร้้างผลกระ
ทบมากที่่�สุดุ และแน่่นอน นั่่�นไม่่ได้้ หมายความว่่า ที่่�อื่่�นในโลกจะไม่่ได้้
30
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ตาสว่่างกัับโอกาสที่่�ดีีของปัั ญญาประดิิษฐ์์ แต่่ก็็ชัดั เจนว่่าสหรััฐฯ กำำ�ลังั
เป็็ นผู้้�นำำ�ในด้้ านนี้้ �"
งานวิิจัยั ที่่เ� ผยแพร่่เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยศููนย์์
นวััตกรรมข้้ อมููล ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิจัยั ระดัับโลกที่่ตั้้� �งอยู่่�ในกรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี.
ยืืนยัันว่่า สหรััฐฯ มีีความเป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในแง่่ของความ
สามารถ การวิิจัยั การพััฒนา และฮาร์์ ดแวร์์ จากในบรรดาตััวแปรต่่าง ๆ
"แม้้ ว่า่ จีีนจะมีีโครงการริิ เริ่่� มด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ที่่�ห้้าวหาญ แต่่
สหรััฐฯ ก็็ยังั เป็็ นผู้้�นำำ�อย่่างแน่่นอน จีีนมาเป็็ นอัันดัับสอง และสหภาพ
ยุุโรปล้้ าหลัังกว่่า" ข้้ อความนี้้ �ระบุุในรายงานจำำ�นวน106 หน้้ าชื่่�อ "ใคร
คืือผู้้�ชนะในการแข่่งขัันปัั ญญาประดิิษฐ์์ : จีีน ยุุโรป หรืื อสหรััฐฯ"
สภารััฐกิิจจีีนได้้ เผยแพร่่แผนยุุทธศาสตร์์ ใน พ.ศ. 2560 เพื่่�อแข่่งขััน
กัับสหรััฐฯ ในด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ภายใน พ.ศ. 2563 และคาดการณ์์
ว่่าตนจะเป็็ นผู้้�นำำ�โลกในด้้ านเทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ ภายใน พ.ศ.
2568 แม้้ ว่า่ แผนดัังกล่่าวจะไม่่ได้้ ระบุุว่า่ ผู้้�นำำ�ที่่�ว่า่ นั้้�นจะมีีลัักษณะ
อย่่างไร รายงานของศููนย์์นวััตกรรมข้้ อมููลพบว่่าจีีนตามหลัังสหรััฐฯ ใน
หลายด้้ าน แม้้ ว่า่ จีีนได้้ วางแผนที่่�จะลงทุุนในปัั ญญาประดิิษฐ์์ กว่่า 1.5
แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 4.8 ล้้ านล้้ านบาท) ภายใน พ.ศ.
2573 ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการผลัักดัันงการปฏิิรููปโครงสร้้ างเศรษฐกิิจ
และอุุตสาหกรรมการผลิิตของนายสีี จิ้้ �นผิิง ประธานาธิิบดีีจีีน

รายงานของศููนย์์นวััตกรรมข้้ อมููลระบุุว่า่ สหรััฐฯ "มีีธุุรกิิจปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ เกิิดใหม่่มากที่่�สุดุ โดยระบบนิิเวศธุุรกิิจปัั ญญาประดิิษฐ์์ เกิิด
ใหม่่ได้้ รัับเงิินทุุนส่่วนบุุคคลและทุุนร่่วมมากที่่�สุดุ " สหรััฐฯ "เป็็ นผู้้�นำำ�ใน
การพััฒนาทั้้�งสารกึ่่�งตััวนำำ�แบบดั้้�งเดิิมและชิิปคอมพิิวเตอร์์ ที่่�ขับั เคลื่่�อน
ด้้ วยระบบปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในขณะที่่�สหรััฐฯ ผลิิตงานวิิจัยั ทางวิิชาการ
ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ น้้อยกว่่าสหภาพยุุโรปหรืื อจีีน แต่่กลัับผลิิตงาน
วิิจัยั ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสููงสุุดโดยเฉลี่่�ย" จีีนยัังคงล้้ าหลัังในหลาย ๆ ด้้ านโดย
เฉพาะในด้้ านพื้้ �นฐานต่่อจำำ�นวนประชากร
นอกจากนี้้ � สหรััฐฯ ยัังมีีความสามารถด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ชั้้ �น
นำำ�ของโลก แม้้ ว่า่ สหภาพยุุโรปจะเข้้ าถึึงความสามารถด้้ านปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ ได้้ มากกว่่าก็็ตาม รายงานดัังกล่่าวระบุุ จีีนตามหลัังทั้้�งสหรััฐฯ
และสหภาพยุุโรปในด้้ านความสามารถ
รายงานระบุุว่า่ จีีนได้้ รวบรวมข้้ อมููลพลเรืื อนมากกว่่าสหรััฐฯ และ
สหภาพยุุโรป และประชากรของจีีนกำำ�ลังั เปิิ ดรัับปััญญาประดิิษฐ์์ อย่่าง
รวดเร็็ วมากขึ้้ �น รายงานระบุุว่า่ อย่่างไรก็็ตามนโยบายต่่าง ๆ ของจีีน
เช่่น การบููรณาการทางทหารและพลเรืื อนจะเป็็ นอุุปสรรคต่่อความ
สำำ�เร็็ จในตลาดโลก เนื่่�องจากการปฏิิบัติั ิของจีีนบ่่มเพาะความไม่่ไว้้
วางใจในสัังคมอื่่�น
รััสเซีีย ภายใต้้ การนำำ�ของประธานาธิิบดีีวลาดิิมีีร์์ ปููตินิ ยัังได้้ ลงทุุน
ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ทางทหาร
อย่่างไรก็็ตาม ความพยายามของรััสเซีียตามหลัังประเทศอื่่�นทั่่�วโลก
เนื่่�องจากล้้ มเหลวในการสร้้ างวััฒนธรรมแห่่งนวััตกรรมที่่�จำำ�เป็็ น ตาม
รายงานของนัักวิิเคราะห์์ นายปููตินิ ยืืนยัันอย่่างเปิิ ดเผยว่่า "ใครก็็ตาม
ที่่�กลายเป็็ นผู้้�นำำ�ในด้้ านนี้้ �จะกลายเป็็ นผู้้�ปกครองโลก" แต่่ทว่า่ ผู้้�คิิดค้้ น
นวััตกรรมชั้้�นนำำ�ของรััสเซีียหลายคนได้้ ย้้ายออกจากรััสเซีียไปยัังสหรััฐฯ
และยุุโรป ตามรายงานเมื่่�อเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 ของเว็็บไซต์์ดีี
เฟนส์์วันั

นายริิค เพอร์์ รี่่� รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงานสหรััฐฯ ในเวลานั้้�น กล่่ าวถึึงความสำำ �คัญ
ั
ของความเป็็นผู้้�นำำ�ของสหรััฐฯ และความร่่ วมมืือระหว่่ างภาครััฐกัับเอกชนในด้้ านปััญญา
ประดิิษฐ์์ ที่่เ� วทีีเสวนาเมื่่อ� เดืือนสิิ งหาคม พ.ศ. 2562 ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

เทคโนโลยีีชั้้�นนำำ�ของสหรััฐฯ ได้้ ร่่วมกัันลงทุุนหลายหมื่่�นล้้ านดอลลาร์์
สหรััฐในด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา เช่่น บริิ ษััทเทคโนโลยีี
ขนาดใหญ่่ได้้ ลงทุุนประมาณ 2 หมื่่�นล้้ านดอลลาสหรััฐ (ประมาณ
6.50 แสนล้้ านบาท) ถึึง 3 หมื่่�นล้้ านดอลลาสหรััฐ (ประมาณ 9.75
แสนล้้ านบาท) ในด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ใน พ.ศ. 2559 ตามรายงาน
ของนิิตยสารดิิ อีีโคโนมิิ สต์์
"ความสำำ�เร็็จของโครงการริิ เริ่่� มด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของเราจะขึ้้ �นอยู่่�
กัับความสััมพันั ธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้นกัับหุ้้� นส่่วนทั้้�งภายในและภายนอก ระหว่่าง
หน่่วยงาน อุุตสาหกรรม พัันธมิิตรของเรา และกลุ่่�มวิิชาการ ทั้้�งหมดจะมีี
บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของเรา" นาย
แดน ดีีซี่่� หััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายสารสนเทศของกระทรวงกลาโหม กล่่าว
ในการเปิิ ดตััวยุุทธ์์ศาสตร์์ ดังั กล่่าว
กลยุุทธ์์ปััญญาประดิิษฐ์์ ของสหรัั ฐฯ
พล.ท. จอห์์น เอ็็น.ทีี. ชานาฮาน ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ปััญญาประดิิษฐ์์
เพื่่�อปกป้้องความได้้ เปรีียบในการแข่่งขัันด้้ านเทคโนโลยีีปัั ญญา
ร่่วม ซึ่่ง� เริ่่� มดำำ�เนิินงานในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2561 เพื่่�อผลัักดัันขีีด
ประดิิษฐ์์ ของสหรััฐฯ กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ ได้้ นำำ�เสนอยุุทธศาสตร์์
ความสามารถด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ทั่่ว� กระทรวงกลาโหม กล่่าวเพิ่่�มเติิม
ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 โดยสอดคล้้ อง ว่่า "การเน้้ นย้ำำ ��ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินงานด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์
กัับการออกคำำ�สั่่ง� บริิ หารของทำำ�เนีียบขาวในการสร้้ างโครงการริิ เริ่่� ม
ทั่่�วทั้้�งแผนก และดำำ�เนิินงานเช่่นนั้้�นด้้ วยความรู้้�สึึกเร่่งด่่วนและความตื่่�น
ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของสหรััฐอเมริิ กา ซึ่่ง� เรีียกร้้องให้้ รััฐบาล "ทุ่่�มเท
ตััวที่่�เหมาะสมนั้้�นเป็็ นสิ่่�งที่่�ยาก" "ทุุกสิ่่�งที่่�เราทำำ�ในศููนย์์ปััญญาประดิิษฐ์์
ทรััพยากรของรััฐบาลกลางอย่่างเต็็มที่่�" เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมด้้ าน
ร่่วมจะมุ่่�งเน้้ นไปที่่�การเสริิ มสร้้างความสััมพันั ธ์์กับอุ
ั ตส
ุ าหกรรม ภาค
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ทำำ�เนีียบขาวยัังได้้ ตั้้ �งคณะกรรมาธิิการกลางความ
วิิชาการ และกัับพันั ธมิิตรและหุ้้�นส่่วนระหว่่างประเทศของเรา"
มั่่�นคงแห่่งชาติิด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ซึ่่ง� จััดประชุุมครั้้�งแรกไปเมื่่�อเดืือน
ก่่อนหน้้ านี้้ � นายชานาฮานได้้ เป็็ นผู้้�นำำ�โครงการข่่าวกรองทางการ
มีีนาคม พ.ศ. 2562
บุุกเบิิกของกระทรวงกลาโหม เกี่่�ยวกัับการเรีียนรู้้�ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์
สหรััฐฯ พร้้อมกัับประเทศพัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนต้้ องใช้้ ปััญญา
และการเรีียนรู้้�ของเครื่่� องจัักร ซึ่่ง� รู้้�จัักกัันในชื่่�อโครงการมาเวน
ประดิิษฐ์์ เพื่่�อครองความได้้ เปรีียบในพื้้ �นที่่�การรบในอนาคต และไม่่เพีียง
นายแดเนีียล คาสโตร ผู้้�อำำ�นวยการของศููนย์์นวััตกรรมข้้ อมููล ได้้
แต่่เพื่่�อรัับรองถึึงอิินโดแปซิิฟิิกที่่�เสรีีและเปิิ ดกว้้ าง แต่่ยังั เพื่่�อให้้ เป็็ นไป
เรีียกร้้องให้้ มีีการขยายยุุทธ์์ศาสตร์์ ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของสหรััฐฯ เพื่่�อ
ตามระเบีียบระหว่่างประเทศอีีกด้้ วย งบประมาณของกระทรวงกลาโหม ให้้ ครอบคลุุมการค้้ าเสรีีแบบดิิจิิทัลั แนวปฏิิบัติั ใิ นการรวบรวมข้้ อมููล
สหรััฐฯ สำำ�หรัับ พ.ศ. 2563 จััดสรรเงิินจำำ�นวน 927 ล้้ านดอลลาร์์
และประเด็็นอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
สหรััฐ (ประมาณ 3.01 หมื่่�นล้้ านบาท) ให้้ แก่่ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ และ
"หากฝ่่ายบริิ หารต้้ องการให้้ โครงการริิ เริ่่� มด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของ
ประมาณ 3.7 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.20 แสนล้้ านบาท) ตนมีีการเปลี่่�ยนแปลง จะต้้ องทำำ�มากกว่่าการจััดทำำ�โครงการทุุนที่่�มีีอยู่่�
สำำ�หรัับขีีดความสามารถไร้้คนขัับที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้ วยปัั ญญาประดิิษฐ์์
เดิิมเพื่่�อการวิิจัยั ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ การพััฒนาทัักษะ และการพััฒนา
และขีีดความสามารถที่่�ดำำ�เนิินการอััตโนมััติิ ในขณะเดีียวกััน บริิ ษััท
โครงสร้้ างพื้้ �นฐาน" นายคาสโตร ซึ่่ง� เป็็ นหััวหน้้ าผู้้�เขีียนในรายงานความ
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สามารถในการแข่่งขัันด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม พ.ศ.
2562 กล่่าวกัับดิแิ อสโซซิิเอทเต็็ด เพรส นอกจากนี้้ � รายงานของศููนย์์
นวััตกรรมข้้ อมููลยัังแนะนำำ�ให้้ กระทรวงกลาโหมจััดตั้้�งหน่่วยงานของ
รััฐบาลและผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่ว่ นเสีียในอุุตสาหกรรม เพื่่�อเร่่งนำำ�เทคโนโลยีีการ
ใช้้ งานด้้ านการประมวลผลทางปัั ญญาแบบสองทางโดยกองทััพ
"เมื่่�อรวมความเชี่่�ยวชาญเข้้ าไว้้ ด้้วยกััน กระทรวงกลาโหมจะสามารถ
จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของโครงการได้้ ดีีขึ้้ �น สามารถมุ่่�งเน้้ นที่่�การแก้้
ปัั ญหาไปทีีละระดัับ และพััฒนาวััฒนธรรมของนวััตกรรมที่่�ขับั เคลื่่�อน
ด้้ วยปัั ญญาประดิิษฐ์์ ภายในกระทรวงกลาโหมได้้ " นายคาสโตรกล่่าวกัับ
ฟอรััม "นอกจากนี้้ � รััฐบาลสหรััฐฯ ควรพิิจารณาโครงการร่่วมทุุนกัับ
พัันธมิิตรทั่่ว� โลกเพื่่�อสร้้ างความร่่วมมืือในการวิิจัยั อีีกด้้ วย"
นัักวิิเคราะห์์จำำ�นวนหนึ่่�งกัังวลว่่า การที่่�จีีนล้ำำ ��หน้้ าสหรััฐฯ รวมถึึง
พัันธมิิตรและหุ้้�นส่่วนของสหรััฐฯ ในการรวบรวมข้้ อมููล ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่
เกิิดจากความพยายามของจีีนในการรวบรวมข้้ อมููลของพลเมืืองเพื่่�อ
วััตถุปุ ระสงค์์ในการควบคุุมทางสัังคมนั้้�น อาจนำำ�ไปสู่่�พื้้ �นที่่�การรบใน
อนาคต อย่่างไรก็็ตาม มีีนัักวิิเคราะห์์รายอื่่�น ๆ โต้้ แย้้ งว่่า ประโยชน์์
ใช้้ สอยของข้้ อมููลพลเรืื อนสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ ทางการทหารที่่�สำำ�คัญ
ั
นั้้�นมีีอยู่่�จำำ�กัดั
"สิ่่�งที่่�ผมไม่่อยากเห็็นคืืออนาคตที่่�ศัตรู
ั ูที่่�เป็็ นไปได้้ ของเรามีีกองกำำ�ลังั
ที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ เต็็มรููปแบบและเราไม่่มีี เมื่่�อย้้ อนกลัับไปยัังคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับเวลาและรอบการตััดสิินใจนี้้ � ผมไม่่มีีเวลาในการตััดสิินใจมาก
นััก อาจเป็็ นวิินาทีีและไมโครวิินาทีีที่่�เราสามารถใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์
เพื่่�อให้้ มีีความได้้ เปรีียบในการแข่่งขััน" นายชานาฮานจากศููนย์์ปััญญา
ประดิิษฐ์์ ร่่วมกล่่าวในการประชุุมกระทรวงกลาโหมปลายเดืือนสิิงหาคม
พ.ศ. 2562 "เมื่่�อเป็็ นเรื่่� องการใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ของกระทรวงกลาโหม
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ผมคิิดว่่าความก้้ าวหน้้ าของเราคงไม่่มีี
ทางเร็็วพอที่่�จะให้้ ผมวางใจได้้ สำำ�นึึกแห่่ง
ความเร่่งด่่วนของผมยัังคงมีีอยู่่�ชััดเจน"

จริิยธรรมและการควบคุุมดููแล

ชาวบ้้ านเข้้ าคิิวถ่่ ายรูู ปสำำ �หรัับ
โครงการเก็็บข้้อมููลใบหน้้ าด้้ วย
แอปพลิิเคชัันปััญญาประดิิษฐ์์
ที่่�เมืืองเจีีย มณฑลเหอหนาน
ประเทศจีีน ในเดืือนมีีนาคม
พ.ศ. 2562 รอยเตอร์์

หลายประเทศมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
วิิธีีการนำำ�เอาเทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ มาใช้้ ในอนาคต ไม่่เพีียงแต่่
ในการรบ แต่่ยังั อาจใช้้ โดยรััฐบาลและระบอบเผด็็จการ สหรััฐฯ ได้้ ให้้
คำำ�มั่่น� ว่่าจะใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ให้้ สอดคล้้ องกัับค่า่ นิิยมของชาวอเมริิ กันั
และกระทรวงกลาโหมกำำ�ลังั ทำำ�งานร่่วมกัับอุตส
ุ าหกรรมและสถาบััน
การศึึกษาเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางจริิ ยธรรมสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ ปััญญา
ประดิิษฐ์์ ตามรายงานของดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
นายท็็อดด์์ โพรเบิิร์์ต ผู้้�บริิ หารฝ่่ ายข่่าวกรองของเรย์์ธีีออนกล่่าวกัับดิิ
แอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 ว่่า สหรััฐฯ "
กำำ�ลังั ใช้้ เทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อช่่วยเร่่งกระบวนการ แต่่ไม่่ได้้ ใช้้
เพื่่�อแทนที่่�โครงสร้้ างการบัังคัับบััญชาที่่�มีีอยู่่�" บริิ ษััทของนายโพรเบิิร์์ตกำำ�
ลัังทำำ�งานร่่วมกัับกระทรวงกลาโหมในโครงการด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์
ต่่าง ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงโครงการมาเวน ซึ่่ง� ใช้้ การเรีียนรู้้�เชิิงลึึกและเทคนิิคอื่่�น ๆ
ในการวิิเคราะห์์วิิดีีโอสำำ�หรัับข่า่ วกรองที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้
ซึ่่ง� รััฐบาลประเทศตะวัันตกหลายประเทศกำำ�ลังั ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้
มั่่�นใจได้้ ว่า่ มนุุษย์์จะยัังคงอยู่่�ในวงจรคำำ�สั่่ง� อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางการทหารบางคนยัังระมััดระวัังถึึงจุุดที่่�เทคโนโลยีีจะนำำ�ไปถึึง โดย
พิิจารณาจากความสามารถที่่�เกิิดขึ้้ �นว่่าอาจเกิินกว่่าที่่�มนุษุ ย์์รัับรู้้� ได้้ จาก
นั้้�น ระบบปัั ญญาประดิิษฐ์์ ที่่�เชื่่�อมโยงกัันจะสามารถยกระดัับพื้้ �นที่่�การ
รบไปสู่่�ระบบอััตโนมััติิระดัับใหม่่

"ดููเหมืือนว่่า มนุุษย์์จะมีีแนวโน้้ มในการตััดสิินใจจากเชิิงยุุทธวิิธีี
ไปสู่่�ยุุทธศาสตร์์ มากขึ้้ �นทั้้�งนอกวงจรและนอกทีีม" น.ท. คีีธ เดีียร์์ เจ้้ า
หน้้ าที่่�หน่่วยข่่าวกรองของกองทััพอากาศกล่่าวกัับดิิ อีีโคโนมิิ สต์์ในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2562
องค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจได้้ ใช้้
มาตรฐานสากลว่่าด้้ วยปัั ญญาประดิิษฐ์์ ฉบัับแรกในเดืือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการพััฒนาและใช้้ เทคโนโลยีีดััง
กล่่าว โดยประเทศ 42 ประเทศที่่�รวมถึึงสหรััฐฯ เห็็นพ้้ องกัับหลัักการ
ขององค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ ในเดืือน
มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 กลุ่่�มจีี 20 ได้้ เปิิ ดรัับหลัักการด้้ านปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ ที่่�มีีมนุษุ ย์์เป็็ นศููนย์์กลางมาจากหลัักการขององค์์การเพื่่�อความ
ร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ ขณะเดีียวกััน จีีนได้้ เผยแพร่่หลััก
การของตนเองที่่�คล้้ ายคลึึงกัับองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ ผ่่านคณะกรรมการกำำ�กับดู
ั แู ลปัั ญญาประดิิษฐ์์ แห่่งชาติิ
รุ่่�นใหม่่ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวนมากกัังวลว่่า แนวทางที่่�จีีน
และบางประเทศตีีความประเด็็นทางจริิ ยธรรมในชุุมชนวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีมัักแตกต่่างไปจากบรรทััดฐานสากล เช่่น จีีนถููกวิิพากษ์์
วิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับการฝ่่ าฝืืนจริิ ยธรรมหลายประการในการวิิจัยั และการ
ประยุุกต์์ใช้้ เทคโนโลยีี ตั้้�งแต่่การใช้้ ข้้อมููลหลอกลวงอย่่างกว้้ างขวาง ไป
จนถึึงการทดลองที่่�ไม่่ได้้ รัับการดููแลอย่่างรอบคอบกัับความสามารถใน
การตััดต่่อพัันธุุกรรมในมนุุษย์์ และการสร้้ างสิ่่�งมีีชีีวิิตครึ่่�งลิิงครึ่่�งมนุุษย์์
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์และองค์์กรสื่่�ออื่่�น ๆ รายงานว่่า การ
ที่่�จีีนใช้้ เทคโนโลยีีการจดจำำ�ใบหน้้ าและเสีียงซึ่่ง� ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ใน
การติิดตามชุุมชนชาวอุุยกููร์์ ซึ่่ง� เป็็ นประชากรมุุสลิมส่
ิ ว่ นใหญ่่ในมณฑล
ซิินเจีียง ก่่อให้้ เกิิดกระแสวิิพากษ์์ วิิจารณ์์ว่า่ ทำำ�ให้้ จีีนสามารถเลืือก
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ชนกลุ่่�มน้้ อยโดยการติิดตามความเคลื่่�อนไหวของสมาชิิกทั่่�ว
ประเทศ การจััดเก็็บประวััติิของพวกเขาไว้้ ในฐานข้้ อมููลที่่�แยกต่่างหาก
และการจัับตัวั คนเหล่่านั้้�นไปไว้้ ในที่่�ที่่�เรีียกว่่าค่่ายปรัับทัศั นคติิ

ระบบอากาศไร้้ คนขัับสามลำำ�ทะยานขึ้้�นที่่�ฐานทััพอากาศเอ็็ดเวิิร์์ด รััฐแคลิิฟอร์์ เนีีย
กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ กำำ�ลังั พััฒนาอากาศยานที่่�อาศััยปััญญาประดิิษฐ์์ เพื่่อ� ทำำ�งานร่่ วม
กัันในสภาพแวดล้้ อมที่่�มีภัี ยั คุุกคามสูู ง โดยปราศจากการติิดต่่อกัับมนุุษย์์
เจ้้าหน้้าที่่� จ.อ. เรเชล ซิิโมนส์์/กองทััพอากาศสหรััฐฯ

รัั ฐเฝ้้ าระวััง

เนื่่�องจากการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของจีีนได้้ ชะลอตััวลงและมีีสััญญาณ
ของความไม่่สงบทางสัังคมเพิ่่�มขึ้้ �น พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนจึึงพยายาม
กระชัับการควบคุุม ที่่�ไม่่ใช่่เพีียงการควบคุุมชาวอุุยกููร์์ 11 ล้้ านคน
เท่่านั้้�น แต่่ยังั ควบคุุมประชาชนทั่่�วไปอีีกด้้ วย เช่่น ใน พ.ศ. 2559 จีีน
ได้้ นำำ�เสนอโครงการที่่�เรีียกว่่า ชาร์์ ปอายส์์ เพื่่�อเพิ่่�มการเฝ้้าระวัังทาง
วิิดีีโอทั่่�วประเทศโดยมีีเป้้าหมายให้้ "ครอบคลุุมทุกุ ภููมิิภาค แบ่่งปัั นผ่่าน
ทุุกเครืื อข่่าย พร้้อมใช้้ งานตลอดเวลา และควบคุุมได้้ ทุกุ จุุดภายใน พ.ศ.
2563" ขณะนั้้�นมีีกล้้ องวิิดีีโอวงจรปิิ ดประมาณ 176 ล้้ านตััว คอย
ตรวจตราถนน อาคาร และพื้้ �นที่่�สาธารณะของจีีนเมื่่�อเทีียบกัับ 50 ล้้ าน

การผลัักดัันของอเมริิกาในการใช้้ปัั ญญาประดิิษฐ์์
กองทััพสหรััฐฯ มีีความเชื่่�อมากขึ้้ �นว่่าสามารถใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อช่่วยระบุุและกำำ�หนดเป้้าหมายขีีปนาวุุธของศััตรูู เพื่่�อเร่่งการตอบสนองต่่อการปล่่อย
ขีีปนาวุุธในรููปแบบของเกาหลีีเหนืือ และกำำ�ลังั ให้้ ทุนุ โครงการวิิจัยั ซึ่่ง� บางโครงการจััดประเภทให้้ ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อเสริิ มการป้้องกัันของสหรััฐฯ
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ทำ�ำ งานอย่่ างไร - ขั้้�นตอนตามทฤษฎีี

เกาหลีีเหนืือเคลื่่�อนย้้ าย
ขีีปนาวุุธเคลื่่�อนที่่�บนถนนออก
จากจุุดซ่่อนตััวในอุุโมงค์์

ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ตรวจสอบ
กระแสข้้ อมููลและตรวจจัับ
กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับขีีปนาวุุธ

ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ประเมิินว่่า
มีีข่่าวกรองเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรมก่่อนการยิิงหรืื อไม่่

ปัั ญญาประดิิษฐ์์
สร้้ างการแจ้้ งเตืือนโดยอััตโนมััติิ
ให้้ แก่่นักั วิิเคราะห์์ของสหรััฐฯ

ผู้้�บััญชาการตรวจสอบข้้ อมููล
และตััดสิินใจว่่าจะต้้ องดำำ�เนิิน
การทางทหารหรืื อไม่่

รอยเตอร์์
IPD FORUM

33

ตััวในสหรััฐฯ ตามข้้ อมููลจากบริิ ษััทให้้ คำำ�ปรึึกษาสากลไอเอชเอส มาร์์ คิิต
กล้้ องวงจรปิิ ดได้้ ครอบคลุุม "ทุุกช่่วงตึึกในปัั กกิ่่�ง" แล้้ วตามรายงานของ
หนัังสืือพิิมพ์์ลอสแอนเจลิิ สไทมส์์
นอกจากนี้้ � จีีนยัังใช้้ แอปพลิิเคชัันปัั ญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพระบบการให้้ คะแนนเครดิิตสังั คม ซึ่่ง� เป็็ นอีีกเครื่่� องมืือหนึ่่�ง

ในการควบคุุมพลเมืืองของตน โดยตั้้�งเป้้าว่่าจะดำำ�เนิินการได้้ อย่่างเต็็ม
ที่่�ใน พ.ศ. 2563 ด้้ วยการใช้้ วิิธีีการลัับ ระบบซึ่่�งมีีอยู่่�แล้้ วบางส่่วนจะ
ตรวจสอบพฤติิกรรมของผู้้�คน วิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�รวบรวมไว้้ และลงโทษ
โดยการจำำ�กัดั การเดิินทาง การเข้้ าถึึงสิ่่�งของหรููหรา และสิิทธิิประโยชน์์
อื่่�น ๆ โดยทั้้�งหมดขึ้้ �นอยู่่�กัับคะแนนของคนเหล่่านั้้�นเอง

การจััดอัันดัับด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์
รายงานของศููนย์์นวััตกรรมข้้ อมููลประจำำ�เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 ระบุุว่า่ สหรััฐฯ เป็็ นผู้้�นำำ�ในด้้ านความสามารถ การวิิจัยั การพััฒนา และฮาร์์ ดแวร์์ แต่่
สาธารณรััฐประชาชนจีีนเหนืือกว่่าในการรวบรวมข้้ อมููลพลเรืื อนและการนำำ�ปััญญาประดิิษฐ์์ ไปใช้้
ประเภท

สหรัั ฐอเมริิกา

จีีน

สหภาพยุุโรป

1

2

3

คะแนนการจััดอัันดัับ

44.2

32.3

23.5

คะแนนการจััดอัันดัับ (ปรัับตามขนาดของแรงงาน)

58.2

17.5

24.3

จำำ�นวนนัักวิิจัยั ด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ (พ.ศ. 2560)

28,536

18,232

43,064

จำำ�นวนนัักวิิจัยั ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ชั้้ �นนำำ� (พ.ศ. 2560)

5,158

977

5,787

สิิทธิิบัตรปั
ั ั ญญาประดิิษฐ์์ ที่่�ได้้ รัับการอ้้ างอิิงในอััตราสููง

28,031

691

2,985

การยื่่�นขอสิิทธิิบัตรข
ั องสนธิิสัญ
ั ญาความร่่วมมืือด้้ านสิิทธิิบัตร
ั

1,863

1,085

1,074

จำำ�นวนสิิทธิิบัตร
ั ที่่�มีีการอ้้ างอิิงในอััตราสููงต่่อแรงงาน 1 ล้้ านคน

170

0.9

12

10,287

15,199

14,776

62

12

13

อัันดัับสััมบููรณ์์

จำำ�นวนงานวิิจััยด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ (พ.ศ.2560)
100 อัันดัับบริิษััทซอฟต์์แวร์์ และบริิ การคอมพิิวเตอร์์ สำำ�หรัับการใช้้ จ่า่ ยด้้ านการวิิจัยั และพััฒนา (พ.ศ. 2561)
การใช้้ จ่า่ ยด้้ านการวิิจัยั และพััฒนาโดยบริิ ษััทซอฟต์์แวร์์ และบริิ การคอมพิิวเตอร์์ ใน 2,500 อัันดัับแรก
(หลัักพัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ พ.ศ. 2561)

77.4 (ประมาณ 11.8 (ประมาณ
2.52 ล้้านล้้านบาท) 3.84 แสนล้้ านบาท)
526

9

139

จำำ�นวนบริิ ษััทปััญญาประดิิษฐ์์ ที่่�เกิิดขึ้้ �นใหม่่ (พ.ศ. 2560)

1,393

383

726

จำำ�นวนบริิ ษััทปััญญาประดิิษฐ์์ เกิิดใหม่่ที่่�ได้้ รัับเงิินทุุนมากกว่่า 1 ล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ
(ประมาณ 32 ล้้ านบาท) (พ.ศ. 2562)

1,727

224

762

การสมััครสมาชิิกบรอดแบนด์์คงที่่� (หลัักล้้ าน พ.ศ. 2561)

110

394

176

จำำ�นวนบุุคคลที่่�ใช้้ การชำำ�ระเงิินผ่่านมืือถืือ (หลัักล้้ าน)

55

525

45

ร้้อยละ 22

ร้้อยละ 32

ร้้อยละ 18

จำำ�นวนบริิ ษััทที่่�ออกแบบชิิปปัั ญญาประดิิษฐ์์ (พ.ศ. 2562)

55

26

12

จำำ�นวนบริิ ษััทใน 10 อัันดัับแรกที่่�ใช้้ จ่า่ ยด้้ านการวิิจัยั และพััฒนาสารกึ่่�งตััวนำำ� (พ.ศ. 2560)
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0

0

จำำ�นวนซููเปอร์์ คอมพิิวเตอร์์ ใน 500 อัันดัับแรก (พ.ศ. 2562)
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219

116

จำำ�นวนการเข้้ าซื้้ �อกิิจการบริิ ษััทปััญญาประดิิษฐ์์ (พ.ศ. 2543 - 2562)

บริิ ษััทที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์

ที่่�มา: รายงานของศููนย์์นวััตกรรมข้้ อมููล เดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562 "ใครคืือผู้้�ชนะในการแข่่งขัันปัั ญญาประดิิษฐ์์ :
จีีน ยุุโรป หรืื อสหรััฐฯ" https://www.datainnovation.org/2019/08/who-is-winning-the-ai-race-china-the-EU-or-the-united-states/
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ไม่่เพีียงแต่่การใช้้ เทคโนโลยีีปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของจีีนในการ
ควบคุุมชนกลุ่่�มน้้ อยและประชากรของตนเท่่านั้้�นที่่�เป็็ นปัั ญหาใหญ่่
แต่่จีีนยัังส่่งออกขีีดความสามารถด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ นี้้ �ไปยัังรััฐบาล
เผด็็จการและประเทศอื่่�น ๆ ในประชาคมนานาชาติิ
ขณะเดีียวกััน รััฐบาลสหรััฐฯ กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการตามกรอบการ
ทำำ�งานเพื่่�อกำำ�กับดู
ั แู ลปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในสหรััฐอเมริิ กา
"เราต้้ องการใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ในแนวทางที่่�สอดคล้้ องกัับเสรีีภาพ
และความเป็็ นส่่วนตััวของประชาชน รวมถึึงค่่านิิยมของชาวอเมริิ กันั
เสมอ ดัังนั้้�นจึึงชััดเจนแล้้ วว่่า เราไม่่ได้้ ต้้องการเป็็ นรััฐเฝ้้าระวัังอย่่าง
จีีน" นางปาร์์ คเกอร์์ ผู้้�ประสานงานนโยบายด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของ
ทำำ�เนีียบขาวกล่่าวกัับโพลิิติโิ ค "ในทางกลัับกันั สิ่่�งที่่�ตรงกัันข้้ ามคืือการ
ควบคุุมมากเกิินไปจนเราไม่่สามารถใช้้ ได้้ เลย"
นัักวิิเคราะห์์โต้้ ว่า่ ปัั จจััยอื่่�น ๆ อาจถ่่วงเวลาความทะเยอทะยาน
ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของจีีน เช่่น การขาดการมีีส่่วนร่่วมของประเทศ
ในทฤษฎีีที่่�ใช้้ ในการสร้้ างเครื่่� องมืือที่่�มีีการสร้้ างสนาม และความไม่่
เต็็มใจของบริิ ษััทจีีนที่่�จะลงทุุนในการวิิจัยั พื้้ �นฐาน
แต่่จีีนยัังคงตามหลัังสหรััฐฯ ในด้้ านฮาร์์ ดแวร์์ ของปัั ญญาประดิิษฐ์์
ซึ่่ง� บริิ ษััทในสหรััฐฯ ผลิิตชิิปกึ่่�งตััวนำำ�ที่่�ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ของโลก
เป็็ นส่่วนใหญ่่ นอกจากนี้้ � จีีนยัังขาด "ความเชี่่�ยวชาญในการออกแบบ
ชิิปประมวลผลที่่�สามารถรองรัับระบบปัั ญญาประดิิษฐ์์ ขั้้ �นสููง" นาย
เจิ้้ �ง หนานหนิิง ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันปัั ญญาประดิิษฐ์์ และหุ่่�นยนต์์
มหาวิิทยาลััยซีีอานเจีียวทงกล่่าวกัับวารสารเนเชอร์์เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม
พ.ศ. 2562
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น มาตราวััดการลงทุุนของจีีนจนถึึงตอนนี้้ �ยัังไม่่ได้้ แปล
เป็็ นผลลััพธ์์ที่่�แท้้ จริิ ง "ข้้ อเสีียของการมีีแนวทางที่่�มุ่่�งเน้้ นไปที่่�ศูนู ย์์กลาง
คืือ คุุณสามารถไปถึึงเป้้าหมายสุุดท้้ ายอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่ง� อาจเป็็ นเป้้า
หมายที่่�ไม่่ถูกู ต้้ อง ข้้ อได้้ เปรีียบของระบบนิิเวศนวััตกรรมของสหรััฐฯ
คืือ เราอนุุญาตให้้ มีีการสำำ�รวจแนวคิิดดีีๆ ในเชิิงลึึก และเราดููได้้ ว่า่
แนวคิิดใดจะให้้ ผลลััพธ์์ที่่�ดีี" นางปาร์์ คเกอร์์ กล่่าวกัับโพลิิติโิ ค

ก้้าวถััดไปของปัั ญญาประดิิษฐ์์

สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ เคย
ประสบความสำำ�เร็็ จมาแล้้ วด้้ วยความร่่วมมืือกัับนักั วิิจัยั และศููนย์์
นวััตกรรมชั้้�นนำำ�ของประเทศในการผลิิตขีีดความสามารถที่่�เป็็ นตััว
พลิิกเกม ตั้้�งแต่่อิินเทอร์์ เน็็ตไปจนถึึงจีีพีีเอส และรถยนต์์ขับั เคลื่่�อน
อััตโนมััติิ สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม ยัังคง
ใช้้ สูตร
ู การวิิจัยั และการพััฒนาที่่�ชนะเลิิศกัับปััญญาประดิิษฐ์์ ต่อ่ ไป
ใน พ.ศ. 2561 สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม
ได้้ เปิิ ดเผยโครงการก้้ าวถััดไปของปัั ญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อลงทุุนเงิิน
จำำ�นวน 2 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6.54 หมื่่�นล้้ านบาท)
ในการวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับปััญญาประดิิษฐ์์ ในระยะเวลาห้้ าปีี ซึ่่ง� จะมีี
การจััดสรรตามยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อช่่วยผลัักดัันปัั ญญาประดิิษฐ์์ รุ่่�นถััด
ไปในการผลิิตเครื่่� องจัักรที่่�เข้้ าใจและมีีเหตุุผลในบริิ บท
ดร. สตีีเวน วอล์์คเกอร์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั
ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม กล่่าวว่่า "ด้้ วยโครงการก้้ าวถััดไปของ
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ เรากำำ�ลังั ลงทุุนในงานวิิจัยั หลายอย่่างที่่�มุ่่�งเปลี่่�ยน
คอมพิิวเตอร์์ จากเครื่่� องมืือเฉพาะทางให้้ เป็็ นพัันธมิิตรในการแก้้

ปัั ญหา" "ทุุกวัันนี้้ � เครื่่� องจัักรขาดความสามารถในการให้้ เหตุุผลตาม
บริิ บท และการฝึึกเครื่่� องจัักรจะต้้ องครอบคลุุมทุกุ ความเป็็ นไปได้้ ซึ่่ง�
ไม่่เพีียงแต่่ต้้องเสีียค่่าใช้้ จ่่ายสููงเท่่านั้้�น แต่่ท้้ายที่่�สุดุ แล้้ วยัังอาจเป็็ น
ไปไม่่ได้้ ด้้วย เราจึึงต้้ องการสำำ�รวจวิิธีีที่่�เครื่่� องจัักรจะได้้ มาซึ่่ง� ความ
สามารถในการสื่่�อสารและการให้้ เหตุุผลที่่�คล้้ ายมนุุษย์์ โดยมีีความ
สามารถในการรัับรู้้�สถานการณ์์และสภาพแวดล้้ อมใหม่่ ๆ แล้้ วปรัับ
ตััวให้้ เข้้ ากััน"
"ด้้ วยเงิินจำำ�นวน 2 พัันล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 6.54 หมื่่�น
ล้้ านบาท) ที่่�เราใช้้ จ่า่ ยอยู่่�นี้้ �เป็็ นโครงการที่่�กว้้ างขวางมาก ซึ่่ง� เป็็ น
โครงการที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�นเราจึึงเดิิมพันั เชิิงกลยุุทธ์์จำำ�นวนมาก
กัับเทคโนโลยีีที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นในอนาคต" นายจอห์์น เอเวอเรตต์์ รองผู้้�
อำำ�นวยการสำำ�นักั งานนวััตกรรมสารสนเทศแห่่งสำำ�นักั งานโครงการ
วิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมกล่่าว ตามรายงานของโพลิิติโิ ค "เงิิน
จำำ�นวนมากที่่�จะเข้้ าสู่่�การวิิจัยั ในประเทศจีีนดููเหมืือนจะใช้้ ไปกัับการ
จดจำำ�รููปแบบ ดัังนั้้�น จีีนจะสามารถทำำ�การจดจำำ�รููปแบบได้้ ดีีขึ้้ �นเรื่่�อย ๆ
โดยใช้้ เงิินจำำ�นวนมหาศาล แต่่มีีผลตอบแทนที่่�ลดลงจากรายจ่่ายที่่�
เพิ่่�มขึ้้ �น"
"ในโลกของความก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็วในปัั จจุุบันั เรา
ต้้ องทำำ�งานเพื่่�อสร้้ างและเปลี่่�ยนโครงการจากแนวคิิดไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
อย่่างฉัับไว" นายวอล์์คเกอร์์ กล่่าว
ความพยายามในการวิิจัยั ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ของสำำ�นักั งาน
โครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมรุ่่�นก่่อน ๆ กำำ�ลังั ผลิิดอก
ออกผลแล้้ ว ดัังเห็็นได้้ จากตััวอย่่างที่่�สำำ�นักั งานแห่่งนี้้ �ประสบความ
สำำ�เร็็ จในการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ ข่่าวกรองและการตััดสิินใจตาม
เวลาจริิ งของศััตรูู ที่่�สามารถคาดการณ์์เป้้าหมาย การเคลื่่�อนไหว
และอารมณ์์ที่่�เป็็ นไปได้้ ของกองกำำ�ลังั ศััตรููในอีีกห้้ าชั่่ว� โมงข้้ างหน้้ า
ซอฟต์์แวร์์ ข่่าวกรองและการตััดสิินใจตามเวลาจริิ งของศััตรููใช้้ ทฤษฎีี
เกมในแง่่มุมุ หนึ่่�งเพื่่�อลดปัั ญหาให้้ มีีขนาดเล็็กลง ซึ่่ง� ลดปริิ มาณ
พลัังงานในการคำำ�นวณที่่�จำำ�เป็็ นต่่อการแก้้ ปััญหา ในการทดสอบ
ล่่าสุุด ซอฟต์์แวร์์ มีีประสิิทธิิภาพเหนืือกว่่านัักวางแผนที่่�เป็็ นมนุุษย์์
ในแง่่ของความเร็็ วและความแม่่นยำำ� และใกล้้ จะนำำ�มาใช้้ งานได้้ ใน
กองทััพบกสหรััฐฯ
ผู้้�นำำ�ทางความคิิดของสหรััฐฯ ยัังคงมองโลกในแง่่ดีีว่า่ ความ
เฉลีียวฉลาดและค่่านิิยมของสหรััฐฯ จะเป็็ นต่่อในการกำำ�หนดวิิธีีการ
ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ทั่่ว� โลกในอนาคต
"การอนุุมานว่่าสหรััฐฯ เรีียนรู้้�วิิธีีดึึงดููดผู้้�มีีความสามารถ
ทั้้�งหมดของตน และยอมรัับอัตลั
ั กั ษณ์์ของชาติิที่่�สะท้้ อนให้้ โลกเห็็น
ถึึงขนบธรรมเนีียมประเพณีีของชาวอเมริิ กันั เกี่่�ยวกัับปััจเจกนิิยม
การเปิิ ดกว้้ าง ความเป็็ นหััวขบถ และมนุุษยธรรม (แม้้ ประเทศ
จะมีีความหลงในสเต็็ม (วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวกรรม และ
คณิิตศาสตร์์ )) จะมอบโอกาสที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการใช้้ ประโยชน์์จาก
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในการบริิ การของมนุุษยชาติิมากกว่่าผลประโยชน์์
ส่่วนตััวหรืื ออำำ�นาจสาธารณะ หรืื ออย่่างน้้ อยก็็มีีโอกาสที่่�ดีีกว่่าจีีน
" ดร. แอนน์์ มารีี สลอเตอร์์ ประธานและหััวหน้้ าเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหาร
ของนิิวอเมริิ กา ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันวิิจัยั ที่่�ทุ่่�มเทเพื่่�อพััฒนาสหรััฐฯ ในยุุค
ดิิจิิทัลั สรุุ ปไว้้ ในบทความที่่�เผยแพร่่ บนเว็็บไซต์์ slate.com ในเดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2562 o
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โครงการริิเริ่่�มด้้าน
ปัั ญญาประดิิษฐ์์
ฟอรัั ม พููดคุุยกัับนายแดเนีียล คาสโตร
ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์ นวััตกรรมข้้ อมููล
เกี่่�ยวกัับความสามารถในการแข่่ งขัันของสหรัั ฐฯ
ฟอรัั ม: สหรััฐอเมริิกาต้้องทำำ�สิ่่� งใดเพื่่�อรัักษาสถานะ
ความเป็็ นผู้้�นำำ�ด้า้ นปัั ญญาประดิิ ษฐ์์
นายคาสโตร: สหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องมีียุุทธศาสตร์์ ระดัับชาติิที่่�ครอบคลุุมด้้าน
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ซึ่่ง� ควรจะรวมถึึงการเพิ่่�มทุนุ วิิจัยั และพััฒนา โครงการ
ริิ เริ่่� มที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มทักั ษะให้้ แรงงานและกระบวนการด้้ านการ
ศึึกษา ความพยายามในการสรรหาและรัักษาคนงานด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์
ที่่�เป็็ นชาวต่่างชาติิ ตลอดจนความพยายามเชิิงยุุทธ์์ศาสตร์์ ในการกำำ�หนด
นโยบายกำำ�กับดู
ั แู ลเพื่่�อให้้ ใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ได้้ มากขึ้้ �น สำำ�หรัับด้้านการ
กำำ�กับดู
ั แู ล จะต้้ องมีีการปรัับเปลี่่�ยนนโยบายเป็็ นพิิเศษเพื่่�อให้้ สามารถ
รวบรวม ใช้้ และแบ่่งปัั นข้้ อมููลได้้ ทั้้ �งในภาคเอกชนและภาครััฐ
ฟอรัั ม: ความประทัับใจที่่�คุณ
ุ มีี ต่่อยุุทธศาสตร์์ด้า้ นปัั ญญาประดิิ ษฐ์์ ของ
สหรััฐฯ คืืออะไร
นายคาสโตร: ความพยายามของคณะบริิ หารชุุดนี้้ �เริ่่� มเป็็ นรููปธรรม มีี
การเริ่่� มต้้นการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องตามคำำ�สั่่ง� ของผู้้�บริิ หาร ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาที่่�สำำ�คัญ
ั ในด้้ านวิิธีีที่่�รััฐบาลกลางใช้้ วางรากฐานสำำ�หรัับการ
ทำำ�งานด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในอนาคต นอกจากนี้้ � การประชุุมสุดุ ยอดด้้ าน
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ที่่�ทำำ�เนีียบขาวเมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ยัังเป็็ น
เหตุุการณ์์กระตุ้้�นที่่�สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� เร่่งให้้ เกิิดความกระตืือรืื อร้้นและสร้้ างแรง
กระเพื่่�อมทั่่�วทั้้�งหน่่วยงานของรััฐบาลในการเดิินหน้้ าความพยายามด้้ าน
ปัั ญญาประดิิษฐ์์ ด้้วยตนเอง เนื่่�องจากคณะบริิ หารมีีความชััดเจนว่่ามีีการ
สนัับสนุนุ ในระดัับสูงู สำำ�หรัับงานนี้้ � จึึงทำำ�ให้้ บุคุ ลากรในภาครััฐเริ่่� มให้้ ความ
สำำ�คัญ
ั กัับงานนี้้ �มากขึ้้ �น อีีกทั้้�งการสร้้ างรััฐบาลที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้ วยปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ จะช่่วยได้้
ฟอรัั ม: คุุณคิิ ดว่่าจะสามารถขยายยุุทธศาสตร์์ของสหรััฐฯ ออกไปได้้
อย่่างไร
นายคาสโตร: มีีงานที่่�ต้้องทำำ�มากขึ้้ �นเสมอ ด้้ านหนึ่่�งคืือเงิินทุุน เป็็ นเรื่่� อง
ยาก และบางทีีอาจจะเป็็ นไปไม่่ได้้ เลยทีีเดีียว ที่่�จะทราบถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�
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รััฐบาลบางแห่่งทุ่่�มให้้ การวิิจัยั และพััฒนาด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ แต่่ก็็เป็็ น
จำำ�นวนมากพอสมควร รััฐสภาจำำ�เป็็ นต้้ องจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของเงิิน
ทุุนเพิ่่�มเติิม เพื่่�อผนวกเข้้ ากัับสิ่่ง� ที่่�ภาคเอกชนจััดหาและเงิินทุุนสำำ�หรัับ "ทำำ�
ธุุรกิิจตามปกติิ" ที่่�มีีให้้ แก่่สาขาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ และสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
อยู่่�แล้้ ว นอกจากนี้้ � ยัังมีีความจำำ�เป็็ นต้้ องติิดตามเงิินทุุนนี้้ �มากขึ้้ �นในหน่่วย
งานต่่าง ๆ โดยเฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของ
การวิิจัยั และพััฒนาด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ที่่�คณะบริิ หารระบุุไว้้ การวิิจัยั และ
พััฒนาด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ จำำ�นวนมากจะไม่่ได้้ มาจากมููลนิิธิิวิิทยาศาสตร์์
แห่่งชาติิ แต่่มาจากกระทรวงพลัังงาน กระทรวงสุุขภาพและบริิ การมนุุษย์์
กระทรวงคมนาคม รวมถึึงหน่่วยงานอื่่�น ๆ ของรััฐบาล ทั้้�งนี้้ � รััฐบาลสหรััฐฯ
ควรพิิจารณาโครงการร่่วมทุุนกัับพันั ธมิิตรทั่่ว� โลกเพื่่�อสร้้ างความร่่วมมืือ
ด้้ านการวิิจัยั
ฟอรัั ม: ศููนย์์ปััญญาประดิิ ษฐ์์ ร่่วมมีี ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความสามารถในการ
แข่่งขัันด้้านปัั ญญาประดิิ ษฐ์์ ของสหรััฐฯ อย่่างไร
นายคาสโตร: ศููนย์์ปััญญาประดิิษฐ์์ ร่่วมจะมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งในระยะ
อัันใกล้้ เนื่่�องจากการขาดความสามารถในกระทรวงกลาโหมจำำ�กัดั สิ่่�งที่่�
หน่่วยงานด้้ านกลาโหมสามารถทำำ�ได้้ ด้้วยปัั ญญาประดิิษฐ์์ เมื่่�อรวบรวม
ความเชี่่�ยวชาญเข้้ าไว้้ ด้้วยกััน กระทรวงกลาโหมจะสามารถจััดลำำ�ดับั
ความสำำ�คัญ
ั ของโครงการได้้ ดีีขึ้้ �น มุ่่�งเน้้ นที่่�การแก้้ ปััญหาไปทีีละระดัับ และ
พััฒนาวััฒนธรรมของนวััตกรรมที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้ วยปัั ญญาประดิิษฐ์์ ภายใน
กระทรวงกลาโหมได้้
ฟอรัั ม: ส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ สำำ�หรัับรายงานล่่าสุุดของคุุณจากศููนย์์นวััตกรรม
ข้้อมููลคืืออะไร
นายคาสโตร: สหรััฐฯ นำำ�หน้้ าด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในช่่วงแรก แต่่จีีน
กำำ�ลังั ไล่่ตามมาอย่่างรวดเร็็ ว และหากสหรััฐฯ ไม่่ได้้ ทุ่่�มทรััพยากรที่่�
จำำ�เป็็ นในการแข่่งขัันก็็จะสููญเสีียตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ดังั กล่่าว ผลกระทบของ
การตกเป็็ นผู้้�ตามในด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ อาจส่่งผลกระทบเชิิงลบอย่่าง
รุุ นแรงต่่อเศรษฐกิิจของสหรััฐฯ ความมั่่�นคงของชาติิ และความสามารถ
ในการแข่่งขัันระดัับโลกโดยรวมได้้ ประเทศอื่่�น ๆ หลายประเทศกำำ�ลังั ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับปััญญาประดิิษฐ์์ และสหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องให้้ ความสำำ�คัญ
ั
ด้้ วยเช่่นกััน
ฟอรัั ม: ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ทราบหรืือไม่่ว่่าสหรััฐฯ ยัังคงนำำ�จีีนอยู่่�ในแง่่ของ
ความสััมบููรณ์์ ผลการวิิ จัยั ของคุุณน่่าประหลาดใจบ้้างไหม
นายคาสโตร: จีีนยัังตามหลัังในบางด้้ านมากกว่่าที่่�ผมคิิดไว้้ ในตอนแรก
อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือต้้ องทราบว่่านี่่�เป็็ นเพีียงช่่วงหนึ่่�ง และในขณะ
ที่่�เรากำำ�ลังั ใช้้ ข้้อมููลล่่าสุุด ข้้ อมููลบางส่่วนยัังคงล้้ าสมััยไปประมาณหนึ่่�งปีี
อีีกทั้้�งในช่่วงไม่่กี่่�ปีี ที่่�ผ่า่ นมา เราได้้ เห็็นจีีนมีีความก้้ าวหน้้ าอย่่างมาก ทำำ�ให้้
ช่่องว่่างระหว่่างสองประเทศกำำ�ลังั แคบลงอย่่างรวดเร็็ว ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ทั้้�ง
สหรััฐฯ และจีีนต่่างก็็มุ่่�งความสำำ�คัญ
ั ไปที่่�การใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ในกองทััพ
และงานส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถเปรีียบเทีียบโดยเปิิ ดเผยต่่อสาธารณะได้้

ฟอรัั ม: การที่่�จีีนเป็็ นผู้้�นำำ�ด้า้ นการปรัับใช้้ปััญญาประดิิ ษฐ์์ และข้้อมููลจะมีี
ความหมายอย่่างไร

งานแสดงสิิ นค้้ าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่เ� มืืองลาสเวกััส รััฐเนวาดา เมื่่อ� เดืือนมกราคม
พ.ศ. 2562 เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

แต่่หนึ่่�งในปัั จจััยที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือ จีีนนำำ�หน้้ าในการปรัับใช้้ ปััญญา
ประดิิษฐ์์ โดยเฉพาะด้้ านการนำำ�ร่่องทางเทคโนโลยีี และผลสำำ�รวจความ
คิิดเห็็นสาธารณะแสดงให้้ เห็็นว่่าพลเมืืองจีีนโดยทั่่�วไปมีีความคิิดในแง่่ดีี
เกี่่�ยวกัับปััญญาประดิิษฐ์์ ดั้้�งนั้้�น จีีนจึึงได้้ รัับการหนุุนหลัังขณะที่่�ดำำ�เนิิน
โครงการริิ เริ่่� มด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ที่่�ทะเยอทะยานมากกว่่าที่่�เคยเป็็ นมา
ในทางกลัับกันั ประชากรของสหรััฐฯ ค่่อนข้้ างมีีความคิิดในแง่่ร้้ายเกี่่�ยว
กัับศักั ยภาพของปัั ญญาประดิิษฐ์์ ซึ่่ง� อาจจำำ�กัดั ความตั้้�งใจของผู้้�บััญญััติิ
กฎหมายที่่�จะดำำ�เนิินการด้้ านเทคโนโลยีีให้้ ลุลุ่ ว่ ง
ฟอรัั ม: รััสเซีี ยเกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขัันนี้้�อย่่างไร โดยเฉพาะในแง่่ของ
เทคโนโลยีีทางการทหาร
นายคาสโตร: รััสเซีียเป็็ นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ด้้ วยเช่่นกััน แม้้ จะไม่่ได้้ อยู่่�ใน
ระดัับเดีียวกัับจีีน สหภาพยุุโรป หรืื อสหรััฐฯ จากจุุดยืืนทางภููมิิรััฐศาสตร์์
ความกัังวลที่่�ใหญ่่กว่่าคืือผลกระทบที่่�จะเกิิดกัับสหรััฐฯ หากรััสเซีียและ
จีีนแสดงให้้ เห็็นถึึงความสััมพันั ธ์์ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในระดัับที่่�ใกล้้
เคีียงกัันมากขึ้้ �น นี่่�คืือหนึ่่�งเหตุุผลที่่�สหรััฐฯ จำำ�เป็็ นต้้ องสร้้ างความร่่วมมืือ
ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ อย่่างใกล้้ ชิิดกัับประเทศพัันธมิิตร เช่่น ออสเตรเลีีย
แคนาดา ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี ญี่่�ปุ่่� น เกาหลีีใต้้ และสหราชอาณาจัักร
ฟอรัั ม: ยุุโรปจะมีี บทบาทอย่่างไรในด้้านปัั ญญาประดิิ ษฐ์์
นายคาสโตร: ยุุโรปเป็็ นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการวิิจัยั ด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์
และกำำ�ลังั ใช้้ ทรััพยากรจำำ�นวนมากในประเด็็นนี้้ � จากจุุดยืืนทางเศรษฐกิิจ
ตอนนี้้ �ยุุโรปไม่่ได้้ เป็็ นภััยคุุกคามต่่อความเป็็ นผู้้�นำำ�ของสหรััฐฯ ในด้้ านนี้้ �
มากนััก แต่่หากผู้้�นำำ�ยุโุ รปปรัับเปลี่่�ยนยุุทธศาสตร์์ ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อ
มุ่่�งเน้้ นที่่�การทำำ�ให้้ เป็็ นธุุรกิิจและการนำำ�ไปใช้้ มากขึ้้ �น ยุุโรปอาจเป็็ นผู้้�เล่่นที่่�
แข็็งแกร่่งกว่่ามาก

นายคาสโตร: การปรัับใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ เป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้
อุุตสาหกรรมต่่าง ๆ รวนเร ภััยคุุกคามต่่อประเทศส่่วนใหญ่่ที่่�มาจากจีีน
ไม่่ใช่่เพีียงการเป็็ นผู้้�นำำ�ในการพััฒนาด้้ านปัั ญญาประดิิษฐ์์ แต่่คืือการเป็็ น
ผู้้�นำำ�ในการปรัับใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ เกิิดการแข่่งขัันในภาคการ
ค้้ ามากขึ้้ �น เช่่น บริิ การทางการเงิินหรืื อบริิ การด้้ านสุุขภาพ จีีนเอาชนะ
ประเทศอื่่�น ๆ จำำ�นวนมากในด้้ านข้้ อมููล ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่�งเนื่่�องมาจากขนาด
ของประเทศ รวมถึึงนโยบายของประเทศด้้ วย แต่่จีีนยัังคงมีีโอกาสอย่่าง
มากที่่�จะเพิ่่�มการแบ่่งปัั นข้้ อมููล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งข้้ อมููลของรััฐบาลที่่�
ให้้ กับภ
ั าคเอกชน ดัังนั้้�น นี่่�จึึงเป็็ นส่่วนที่่�ประเทศอย่่างสหรััฐฯ ไม่่ควรมอง
เพีียงที่่�การปรัับปรุุงภายในประเทศเท่่านั้้�น แต่่ควรตระหนัักด้้ วยว่่าหาก
ต้้ องการแข่่งขัันกัับจีีน สหรััฐฯ จะต้้ องสร้้ างความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
กัับพันั ธมิิตร เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าบริิ ษััทของสหรััฐฯ สามารถเข้้ าถึึงกลุ่่�มข้้อมููล
ระดัับโลกได้้
ฟอรัั ม: คุุณคิิ ดว่่าจำำ �เป็็ นหรืือไม่่ที่่จ� ะต้้องมีี คณะกรรมการด้้านจริิยธรรม
สากลสำำ�หรัับปัั ญญาประดิิ ษฐ์์
นายคาสโตร: คำำ�ถามเชิิงจริิ ยธรรมหลายข้้ อเกี่่�ยวกัับปััญญาประดิิษฐ์์ มีี
บริิ บทที่่�เฉพาะเจาะจงสููง กล่่าวคืือ คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับจริิ ยธรรมของปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ จะเกี่่�ยวข้้ องกัับวิิธีีใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ ในยานพาหนะที่่�ขับั เคลื่่�อน
ด้้ วยตนเอง หรืื อการให้้ คะแนนความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิต หรืื อสถานการณ์์ที่่�
เฉพาะเจาะจงอื่่�น ๆ ดัังนั้้�นประเทศต่่าง ๆ ไม่่ควรพยายามอภิิปรายเรื่่� อง
จริิ ยธรรมของปัั ญญาประดิิษฐ์์ ในเวทีีเพีียงเวทีีเดีียว แต่่ควรยอมรัับว่า่ ภาค
ส่่วนที่่�ปััญญาประดิิษฐ์์ มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงจะต้้ องพิิจารณาถึึงผล
กระทบทางจริิ ยธรรมของการใช้้ เทคโนโลยีีดัังกล่่าวมากกว่่า แต่่ถึึงแม้้ จะ
อยู่่�ในภาคส่่วนเหล่่านี้้ � ก็็ไม่่น่า่ จะให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับจริิ ยธรรมของปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ แต่่ควรมุ่่�งเน้้ นที่่�จริิ ยธรรมของระบบหรืื อกระบวนการที่่�มีีขนาด
ใหญ่่กว่่าที่่�ใช้้ อยู่่� บ่่อยครั้้�งเกิินไปที่่�ผู้้� คนมัักมองอย่่างแคบ ๆ เมื่่�อกล่่าวถึึง
จริิ ยธรรมของปัั ญญาประดิิษฐ์์ และเพิิกเฉย หรืื อถููกเบี่่�ยงเบนความสนใจ
ไปจากคำำ�ถามเชิิงจริิ ยธรรมที่่�กว้้ างขึ้้ �นสำำ�หรัับปััญหาเฉพาะด้้ าน
ฟอรัั ม: คุุณคิิ ดอย่่างไรกัับความพยายามขององค์์การสหประชาชาติิ
หรืือประเทศอื่่�น ๆ ในการจััดทำำ�ข้อ้ ห้้ามเกี่่�ยวกัับหุ่่�นยนต์์ที่่เ� รีียกว่่าหุ่่�นยนต์์
สัังหาร คุุณคิิ ดว่่ามนุุษย์์ยังั ควรอยู่่�ในวงจรการตััดสิิ นใจหรืือไม่่
นายคาสโตร: ปัั ญญาประดิิษฐ์์ จะรวมเข้้ ากัับระบบทางทหารและการ
ป้้องกัันมากขึ้้ �น ความพยายามที่่�จะกำำ�หนดข้้ อห้้ ามเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีนี้้ �มีี
แนวโน้้ มที่่�จะชัักนำำ�ไปในทางที่่�ผิิดในขั้้�นตอนนี้้ � เกืือบทุุกคนเห็็นพ้้ องกัันว่่า
ไม่่ควรมีีประเทศใดปล่่อยให้้ มีีการใช้้ หุ่่�นยนต์์สังั หารในโลกโดยไร้้ซึ่่ง� ความ
รัับผิิดชอบ คำำ�ถามที่่�ยากกว่่าคืือการตััดสิินใจว่่า ความรัับผิิดชอบมีีความ
เหมาะสมมากน้้ อยเพีียงใด ภายใต้้ เงื่่�อนไขใด และผลกระทบของตััวเลืือก
เหล่่านั้้�นจะเป็็ นอย่่างไร โชคดีีที่่�ยังั พอมีีเวลาศึึกษาคำำ�ถามนี้้ � รวมถึึงดำำ�เนิิน
การพััฒนาฉัันทามติิและบรรทััดฐานทั่่�วโลก o
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กองกำำ�ลัังกองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้�นแปซิิ ฟิิกเดิินหน้้าปฏิิบัติั ิการ
แบบหลายมิิติิ ระบบอััตโนมััติิ และการหลอมรวมข้้อมูู ล
นาย สตีีฟ คาชิิลลา/กองพลด้้ านอนาคตของกอง
กำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก

ภาพประกอบโดย ฟอรัั ม

ากเกาะที่่�ยังั ไม่่มีีการพััฒนาในบริิ เวณรอบนอกของ
ทะเลจีีนใต้้ ระบบอากาศยานไร้้คนขัับแบท 12 บิินขึ้้ �นจาก
พื้้ �นที่่�โล่่งแห่่งหนึ่่�ง อากาศยานล่่องหน/ตรวจพบได้้ ยากทาง
ยุุทธวิิธีีที่่�ออกตััวโดยใช้้ เครื่่� องดีีด ทะยานไปเหนืือผืืนน้ำำ ��เพื่่�อค้้ นหาเป้้า
หมายทางทะเล จ่่ากองทััพบกสหรััฐฯ ผู้้�ควบคุุมระบบอากาศยานไร้้
คนขัับแบท 12 ได้้ รัับสัญ
ั ญาณจากบอลลููนในชั้้�นบรรยากาศที่่�มีีการ
ตรวจจัับด้้วยแม่่เหล็็กไฟฟ้้าจากแหล่่งกำำ�เนิิดอื่่�น และจากบอลลููนอีีกลููก
หนึ่่�งที่่�เชื่่�อมต่่อตััวดึึงข้้ อมููลผ่่านยุุทโธปกรณ์์ของกองทััพเรืื อสหรััฐฯ ซึ่่ง�
บอลลููนทั้้�งสองปล่่อยตััวจากทะเลที่่�ห่า่ งออกไปหลายร้้อยกิิโลเมตร จ่่า
สิิบโทกองทััพบกสหรััฐฯ ผู้้�ทดสอบความแม่่นยำำ�ยุทุ โธปกรณ์์ซึ่่ง� ประจำำ�
การในศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติที่ิ ่�อีีกเกาะหนึ่่�ง
ได้้ รวบรวมข้้ อมููลจากยุุทโธปกรณ์์ทางอากาศที่่�มีีเซ็็นเซอร์์ ในโดรนทาง
ทะเล โดยใช้้ ความสามารถของปัั ญญาประดิิษฐ์์ ดัดั แปลงและการเรีียนรู้้�
ของเครื่่� องจัักร
ทั้้�งผู้้�ควบคุุมอากาศยานแบท 12 และผู้้�ทดสอบความแม่่นยำำ�
ยุุทโธปกรณ์์ของศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ
ทำำ�งานในสภาวะที่่�สมบุกุ สมบััน ทั้้�งคู่่�ดื่่�มน้ำำ ��จากระบบเครื่่� องกรองน้ำำ ��
ขนาดเล็็ก เพื่่�อตััดความจำำ�เป็็ นในการขนส่่งน้ำำ ��ดื่่�ม ทั้้�งคู่่�ดึึงพลัังงาน
จากเทคโนโลยีีแผงขนาดเล็็กที่่�กระจายและจััดเก็็บไฟฟ้้าอย่่างชาญ
ฉลาด โดยใช้้ แบตเตอรี่่�และเทคโนโลยีีการผลิิตพลัังงานผสมกััน ซึ่่ง�
ทำำ�ให้้ เคลื่่�อนที่่�ได้้ ลดสััญญาณความร้้ อน และลดความต้้ องการด้้ าน
ตรรกศาสตร์์ ในการขนส่่งเชื้้ �อเพลิิงลงอย่่างมาก ยานพาหนะทางบกไร้้
คนขัับและเทคโนโลยีีการติิดตามนำำ�วิิถีีช่ว่ ยลดความต้้ องการในการจััด
กำำ�ลังั คนของปฏิิบัติั กิ ารดํํารงสภาพหน่่วย
โดยเรืื อของกองทััพบกที่่�แจกจ่่ายเสบีียงไปยัังสถานีีที่่�กระจััดกระจาย
อยู่่�ของศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิยังั ได้้ ติดิ
ตั้้�งชุุดแม่่เหล็็กไฟฟ้้าและชุุดสื่่�อสาร ที่่�ทำำ�ให้้ ศูนู ย์์บัญ
ั ชาการมีีความ
ยืืดหยุ่่�น นอกจากนี้้ � เรืื อทุุกลำำ�ยังั สามารถกำำ�หนดค่่าเพื่่�อปล่่อยตััวระบบ
อากาศยานไร้้คนขัับ หรืื อทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นแท่่นยิิงสำำ�หรัับระบบเครื่่� องยิิง
จรวดเคลื่่�อนที่่�อีีกด้้ วย โดยบนเรืื อมีีการจััดเตรีียมสถานที่่�ดูแู ลที่่�สำำ�คัญ
ั
ซึ่่ง� มีีขนาดกะทััดรััด และพร้้อมรัับทีีมที่่�บาดเจ็็บและผู้้�ป่่วยเพื่่�อเข้้ ารัับการ
ดููแล รวมถึึงขนส่่งข้้ ามทางน้ำำ ��ชายฝั่่� ง
ข้้ อมููลจากเซ็็นเซอร์์ ที่่�กองทััพบกเป็็ นผู้้�ควบคุุมพร้้อมกัับข้้อมููลจาก
สถานีีบริิ การและยุุทโธปกรณ์์ทางอวกาศอื่่�น ๆ ของสหรััฐฯ จะส่่งไป
ยัังศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ และศููนย์์รวม
ข้้ อมููล จีี 2 ของหน่่วยงานด้้ านข่่าวกรอง ข้้ อมููล ไซเบอร์์ การสงคราม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอวกาศ นัักวิิเคราะห์์ข่า่ วกรองกองทััพบกและนััก
วิิทยาศาสตร์์ ด้้านข้้ อมููลทำำ�งานเคีียงบ่่าเคีียงไหล่่กันั เพื่่�อสร้้ างและบำำ�รุุง
รัักษาโปรแกรมปัั ญญาประดิิษฐ์์ /การเรีียนรู้้�ของเครื่่� องจัักร ที่่�สามารถ
สร้้ างโครงสร้้ างและตรวจทานข้้ อมููลระดัับเทระไบต์์ในเวลาเพีียงไม่่กี่่�
นาทีี แทนที่่�การส่่งข้้ อมููลข้้ ามมหาสมุุทรและรอเพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ ใน
เชิิงปฏิิบัติั ิ ขณะนี้้ � ศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ
สามารถเปรีียบเทีียบข้้ อมููลผ่่านทางข้้ อมููลข่่าวกรองอื่่�น ๆ จากแนว
ร่่วม เพื่่�อรัักษาระบบแผนที่่�สถานการณ์์ร่่วมหลายมิิติแิ ละกระบวนการ
กำำ�หนดเป้้าหมายจากองค์์ประกอบของศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลังั
เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ ซึ่่ง� มีีการปรัับปรุุงข้้ อมููลทั้้�งหมดในระบบแผนที่่�
สถานการณ์์ร่่วมที่่�ส่ง่ ผ่่านข้้ อมููลโดยอััตโนมััติิ

โดยแบท 12 ค้ นหาเป้าหมาย ให้ การยืนยันด้ วยภาพ และยืนยัน
ว่าไม่มีเรื อพลเรื อนอยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง ระบบแผนที่สถานการณ์
ร่วมของศูนย์บญ
ั ชาการกองก�ำลังเฉพาะกิจแบบหลายมิตนิ นั ้ ปรับปรุง
ข้ อมูลระบบแผนที่สถานการณ์ร่วมของศูนย์บญ
ั ชาการกองก�ำลังเฉพาะ
กิจ โดยเริ่มกระบวนการก�ำหนดเป้าหมายที่มีข้ อจ�ำกัดด้ านเวลาซึ่งจะ
มองหาตัวยิงที่พร้ อมใช้ งาน อาวุธที่ดีที่สุดส�ำหรับเป้าหมายนี้คือระบบ
ปล่อยจรวดแบบหลายล�ำกล้ องที่เป็ นระบบเครื่ องยิงจรวดเคลื่อนที่ของ
ศูนย์บญ
ั ชาการกองก�ำลังเฉพาะกิจแบบหลายมิติ ซึ่งตังอยู
้ อ่ ีกเกาะหนึ่ง
ศูนย์บญ
ั ชาการกองก�ำลังเฉพาะกิจแบบหลายมิตจิ งึ ส่งข้ อมูลเป้าหมาย
และให้ ค�ำสัง่ ยิง รวมถึงการเปิ ดประเดิมปล่อยอาวุธตอ่ ต้ านเรื อพิสยั
ไกลของกองทัพบกสหรัฐฯ ขึ้นสูท่ ้ องฟ้า ด้ วยการเชื่อมโยงการสื่อสาร
ซึ่งท�ำโดยระบบอากาศยานไร้ คนขับที่อยูแ่ ยกกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการยิง
ตอบโต้ หน่วยระบบเครื่ องยิงจรวดเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังต�ำแหน่ง
การยิงส�ำรอง ในขณะที่ยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานด้ านข่าวกรอง ข้ อมูล
ไซเบอร์ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และอวกาศ ปฏิบตั กิ ารยิงแบบไม่
เคลื่อนที่เพื่ออ�ำพรางและปกป้องการเคลื่อนที่ของตน

โดยแบท 12 ค้้นหาเป้้าหมาย ให้้การ
ยืืนยัันด้้วยภาพ และยืืนยัันว่่าไม่่มีีเรืือ
พลเรืือนอยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียง
การจัดการด้านเทคโนโลยี

ความเร็็วของการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีในปัั จจุุบันั ได้้ ท้้าทาย
กระบวนการวิิจัยั การพััฒนา และการสรรหาของกองทััพสหรััฐฯ อีีก
ทั้้�งศััตรููที่่�มีีศักั ยภาพได้้ ใช้้ ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีเพื่่�อสร้้ างขีีดความ
สามารถที่่�สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� กองกำำ�ลังั สหรััฐฯ ต้้ องก้้ าวข้้ ามไปให้้ ได้้ คำำ�ตอบ
ของกองทััพบกสหรััฐฯ ต่่อปัั ญหาดัังกล่่าวคืือ แนวทางหลายแง่่มุมุ ที่่�
เกิิดขึ้้ �นโดยการสร้้ างความตระหนัักที่่�ว่า่ “การปรัับรููปแบบและขีีดความ
สามารถของเราให้้ ทันั สมััยขึ้้ �นโดยไม่่ต้้องเสี่่�ยงว่่าจะตกอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�
อ่่อนแอกว่่าและความสามารถในการบรรลุุภารกิิจของเราในสนามรบใน
อนาคตนั้้�น ไม่่สามารถชะลอได้้ อีีกต่่อไป” ตามรายงานของยุุทธศาสตร์์
การปรัับปรุุงความทัันสมััยของกองทััพบก ฉบัับ พ.ศ. 2561 การ
เปลี่่�ยนแปลงสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ สองประการซึ่่�งกองทััพบกสหรััฐฯ ได้้ จัดั ทำำ�ขึ้้ �น
คืือ การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงองค์์กรและเชิิงแนวคิิด ในเชิิงองค์์กร กองทััพบก
สหรััฐฯ ได้้ รวมการดำำ�เนิินการวิิจัยั การพััฒนา และการสรรหาการปฏิิบัติั ิ
งานในกองบััญชาการด้้ านอนาคตเข้้ าด้้ วยกััน ซึ่่ง� ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นผู้้�จััดการ
ด้้ านเทคโนโลยีีของกองทััพบก ในเชิิงแนวคิิด กองทััพบกสหรััฐฯ ได้้ ปรัับ
ใช้้ ปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติที่ิ ่�ออกแบบมาเพื่่�อ “เจาะและสลายระบบ
ต่่อต้้ านการเข้้ าถึึงและปฏิิบัติั กิ ารกีีดขวางพื้้ �นที่่�ของศััตรูู” รวมถึึง “ขยาย
สรรพาวุุธผสมสำำ�หรัับบริิบทเชิิงกลยุุทธ์์ใหม่่ซึ่่ง� รวมเป็็ นเทคโนโลยีี สิ่่�งที่่�
โดดเด่่นที่่�สุดุ ได้้ แก่่ ไซเบอร์์ หุ่่�นยนต์์ และระบบอััตโนมััติิ รวมทั้้�งปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ ไปจนถึึงศััตรููที่่�สามารถท้้ าทายทุุกมิิติ”ิ จากรายงานในจุุลสาร
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การฝึึ กและกำำ�หนดหลัักนิิยมของกองทััพบกสหรััฐอเมริิ กาเมื่่�อเดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2561
กองทััพบกสหรััฐฯ ได้้ มอบหมายให้้ กองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกดำำ�เนิินโครงการนำำ�ร่่องสำำ�หรัับการจััดตั้้�งรููปแบบ
ปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติเิ ป็็ นครั้้�งแรก ซึ่่ง� ก็็คืือศููนย์์บัญ
ั ชาการกองกำำ�ลังั
เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ โชคดีีที่่�กองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�
ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกได้้ รัับการจััดขึ้้ �นตั้้�งเพื่่�อแก้้ ไขแนวคิิดและความสามารถ
ในอนาคตผ่่านกองพลด้้ านอนาคต โดยกองพลด้้ านอนาคตของกอง
กำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกมีีความสััมพันั ธ์์
พิิเศษในการทำำ�งานกัับองค์์กรวิิจัยั และพััฒนาแห่่งชาติิ อุุตสาหกรรม
สถาบัันวิิจัยั ศููนย์์วิิเคราะห์์ของกองทััพบกและกระทรวงกลาโหม
พัันธมิิตร และกองกำำ�ลังั ร่่วมที่่�ใช้้ ประโยชน์์ในการสร้้ างโอกาสใน
การทดลองในการฝึึ กของกองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �น
แปซิิฟิิกและกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก เกม
การสงคราม และการศึึกษา กองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาค
พื้้ �นแปซิิฟิิกพยายามที่่�จะหาวิิธีีปรัับปรุุงความสามารถของกองกำำ�ลังั
เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติใิ นการดำำ�เนิินการกำำ�หนดเป้้าหมายจากองค์์
ประกอบสำำ�หรัับการยิิงที่่�แม่่นยำำ�จากระยะไกล ในขณะที่่�ดำำ�เนิินการใน
สภาพแวดล้้ อมที่่�จำำ�กัดั ด้้ านการสื่่�อสารและการเคลื่่�อนพลทางบก
โดยกองพลด้้ านอนาคตกำำ�ลังั คิิดค้้ นวิิธีีทดสอบการประสานงาน
ของระบบอากาศยานไร้้คนขัับแบบไม่่ใช้้ รัันเวย์์เพื่่�อปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์กับั
เครื่่� องร่่อนคลื่่�นมหาสมุุทร ผสมผสานขีีดความสามารถในการตรวจ
จัับทางอากาศและทางทะเลแบบอััตโนมััติิ เปรีียบเทีียบและแสดง
ความต่่างของข้้ อมููลเพื่่�อระบุุการติิดต่่อทางทะเลที่่�เป็็ นมิิตร ซึ่่ง� ผลลััพธ์์
ของความตระหนัักรู้้�ในมิิติิทางทะเล จะทำำ�ให้้ กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบ
หลายมิิติมีีิ ความสามารถในการแบ่่งปัั นระบบแผนที่่�สถานการณ์์ร่่วม
กัับประเทศเจ้้ าบ้้ านและกองกำำ�ลังั ร่่วม ในระหว่่างการแข่่งขััน ความ
ตระหนัักรู้้�นี้้ �จะแปลเป็็ นความสามารถของกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบ
หลายมิิติใิ นการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการบัังคัับใช้้ กฎหมายภายใน
ประเทศ และในระหว่่างการแข่่งขัันและความขััดแย้้ งที่่�มากขึ้้ �น จะ

แปลเป็็ นความสามารถในการแยกแยะมิิตรจากศััตรููสำำ�หรัับกองกำำ�ลังั
เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ กองกำำ�ลังั ร่่วม และกองกำำ�ลังั พหุุภาคีี เมื่่�อ
แพลตฟอร์์ มอัตั โนมััติแิ ละไร้้คนขัับมีีความสามารถในการปล่่อยตััว
ควบคุุม และกู้้�คืืนจากระยะไกลมากขึ้้ �น กองพลด้้ านอนาคตจะหาวิิธีีนำำ�
แพลตฟอร์์ มเหล่่านั้้�นมาใช้้ กับผู้้�
ั ปฏิิบัติั กิ ารหลายมิิติใิ นระดัับต่ำำ��ที่่�สุดุ จึึง
เพิ่่�มขีีดความสามารถ ปริิ มาณ ความซ้ำำ ��ซ้้ อน และความร้้ ายแรง
บางครั้้�ง วิิธีีการรัับมืือที่่�ดีีที่่�สุดุ สำำ�หรัับเทคโนโลยีีใหม่่ก็็คืือเทคโนโลยีี
เก่่า กองพลด้้ านอวกาศและกองพลด้้ านอนาคตของกองกำำ�ลังั
กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก ยัังประสานงานกัับหน่่วย
บริิ การย่่อยและหน่่วยบััญชาการรบอื่่�น ๆ ในการพััฒนาเทคโนโลยีี
ในชั้้�นบรรยากาศ เช่่น บอลลููน เรืื อบิิน/เรืื อเหาะ และแพลตฟอร์์ ม
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ชนิิดปีี กตรึึง เทคโนโลยีีเหล่่านี้้ �มีีความสามารถ
ในการรวบรวมข้้ อมููลข่่าวกรอง การเฝ้้าระวััง และการลาดตระเวนที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพอย่่างมาก ด้้ วยเวลาที่่�ใช้้ ทำำ�การและความสามารถในการ
บรรทุุกสิ่่�งของ รวมถึึงสร้้ างความท้้ าทายที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการกำำ�หนดเป้้า
หมายที่่�เป็็ นศััตรูู บอลลููนสามารถปล่่อยตััวได้้ จากสิ่่�งปลููกสร้้ างเฉพาะ
ทางบกหรืื อเรืื อที่่�อยู่่�ใกล้้ เคีียงหรืื อโดยกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลาย
มิิติเิ อง โดยมีีความสามารถในการตรวจจัับด้้วยภาพและแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
จากแหล่่งซึ่่ง� มีีส่่วนช่่วยในการเตืือนล่่วงหน้้ า ระบบแผนที่่�สถานการณ์์
ร่่วมหลายมิิติิ และกระบวนการกำำ�หนดเป้้าหมาย เรืื อเหาะและ
แพลตฟอร์์ มพลัังงานแสงอาทิิตย์์ชนิิดปีี กตรึึงสามารถปล่่อยตััวและกู้้�
คืืนจากสถานที่่�ห่า่ งไกลเพื่่�อทำำ�เช่่นเดีียวกัันได้้ นอกจากนี้้ � ยุุทโธปกรณ์์
เหล่่านี้้ �ยัังสามารถนำำ�ไปใช้้ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการสื่่�อสารทาง
ยุุทธวิิธีีและปฏิิบัติั กิ าร โดยเพิ่่�มขีีดความสามารถของกองกำำ�ลังั เฉพาะ
กิิจแบบหลายมิิติใิ นการประสานงานกัับกองกำำ�ลังั ร่่วมและพัันธมิิตร
อื่่�น ๆ หรืื อเพื่่�อทดแทนขีีดความสามารถที่่�สูญ
ู เสีียไปจากการต่่อต้้ าน
การเข้้ าถึึงของศััตรููและปฏิิบัติั กิ ารกีีดขวางพื้้ �นที่่� กองทััพบกสหรััฐฯ
และกองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกกำำ�ลังั ดำำ�เนิิน
การเทคโนโลยีีในชั้้�นบรรยากาศเพื่่�อให้้ กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลาย
มิิติเิ ดิินหน้้ าต่่อไป
ทหารนายหนึ่่�งปล่่ อยระบบอากาศยานไร้้ คนขัับ อาร์์ คิวิ -11 ระหว่่ าง
การบิินทดสอบที่่�เขตการฝึึกของฟอร์์ ตแคมป์์เบลล์์ ในรััฐเคนทัักกีี
ส.อ. อารอน ดอเทอรีี/กองทััพบกสหรััฐฯ
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นาย เจสััน คััทชอว์์/กองทััพบกสหรััฐฯ

กองทัพบกสหรัฐฯ ทดสอบยิงขีปนาวุธแพทริออตทีเ่ รดสโตนอาร์ เซนอล ในรัฐ
แอละแบมา เครื่องสกัดก้นั การป้ องกันแบบเคลื่อนที่ภาคพื้นดินรวมอยู่ในวิสัยทัศน์ การ
ป้ องกันทางอากาศและขีปนาวุธของกองทัพบก พ.ศ. 2571 ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยและทีผ่ ่ านสงครามมาแล้ ว เพื่อป้ องปราม ป้ องกัน และปราบปรามการโจมตี
ทางอากาศและขีปนาวุธ
ระบบอากาศยานไร้ คนขับแบท

การผสานข้้อมูู ล

ประโยชน์์ที่่�กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติไิ ด้้ รัับจากการสามารถ
ควบคุุมแพลตฟอร์์ มเซ็็นเซอร์์ ในหลายมิิติิ และรัับข้้อมููลจากการ
ให้้ บริิการหรืื อเซ็็นเซอร์์ ระดัับประเทศ คืือขีีดความสามารถในการ
กำำ�หนดเป้้าหมายแบบเหนืือเส้้ นขอบฟ้้าจากองค์์ประกอบอย่่าง
แท้้ จริิ ง แต่่ความสามารถนี้้ �มาพร้้อมกัับค่า่ ใช้้ จ่า่ ยในการประมวลผล
ข้้ อมููลขนาดใหญ่่ หากข้้ อมููลนั้้�นนำำ�มาใช้้ ในการตััดสิินใจอย่่างทััน
ท่่วงทีี การผสานข้้ อมููลเกืือบทั้้�งหมดสำำ�หรัับการยิิงจู่่�โจมเชิิงปฏิิบัติั ิ
การ ไม่่ว่า่ มีีการเคลื่่�อนที่่�หรืื อไม่่มีีการเคลื่่�อนที่่� เกิิดขึ้้ �นในระดัับที่่�สูงู
กว่่ากองพลน้้ อย จำำ�เป็็ นต้้ องมีีการส่่งข้้ อมููลออกเพื่่�อการวิิเคราะห์์
และการส่่งข้้ อมููลกลัับไปยัังพลยิิง เช่่นเดีียวกัับเทคโนโลยีีโลจิิสติกิ ส์์
ที่่�ได้้ รัับการบููรณาการเข้้ ากัับกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ เพื่่�อ
ลดความต้้ องการในการขนส่่งเชื้้ �อเพลิิงและน้ำำ �� มีีการผสานปัั ญญา
ประดิิษฐ์์ /การเรีียนรู้้�ของเครื่่� องจัักรเพื่่�อลดความต้้ องการในการขนส่่ง
ข้้ อมููล และปรัับปรุุงความสามารถในการตััดสิินใจจากองค์์ประกอบ
ทีีมข้้ อมููลยุุทธวิธีีิ เป็็ นโครงการริิเริ่่�มโดยกองกำำ�ลังั ด้้ านอนาคต
แห่่งกองทััพบกและห้้ องปฏิิบัติั กิ ารแอปพลิิเคชัันกองทััพบก โดยร่่วม
มืือกัับกองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกเพื่่�อแก้้ ไข
ปัั ญหาด้้ านความต้้ องการในการประมวลผลที่่ต้� ้ นทางแบบก้้ าวหน้้ า
ในการจััดรููปแบบหลายมิิติิ เช่่น กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ
มีีการส่่งกำำ�ลังั ทีีมนัักวิิทยาศาสตร์์ ข้้อมููลกลุ่่�มเล็็ก ๆ ไปยัังจุุดป้้อน
ข้้ อมููลเพื่่�อสร้้ างโครงสร้้ างและวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยการสร้้ างโซลููชั่่น�

นอร์์ ทรอป กรััมแมน

ซอฟต์์แวร์์ ปััญญาประดิิษฐ์์ /การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องจัักรที่่กำ� ำ�หนดเอง
ณ จุุดนั้้�น ความสามารถในการประมวลผลที่่ต้� ้ นทางแบบก้้ าวหน้้ า
นี้้ �ช่่วยให้้ กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติสิ ามารถเพิ่่�มอัตร
ั าการ
ยิิงจู่่�โจมที่่ทั� นั ท่่วงทีีได้้ เป็็ นอย่่างดีี ทั้้�งขณะเคลื่่�อนที่่แ� ละไม่่เคลื่่�อนที่่�
นอกจากนี้้ � เนื่่�องจากเจ้้ าหน้้ าที่่สำ� �ำ หรัับการดำำ�เนิินการยิิงจู่่�โจมเหล่่า
นั้้�นจะต้้ องอยู่่�ในสถานที่่ที่� มีี่� การวิิเคราะห์์อย่่างเพีียงพอ ความสามารถ
ใหม่่ด้้านปัั ญญาประดิิษฐ์์ /การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องจัักรนี้้ �จะช่่วยอำำ�นวย
ความสะดวกในการทำำ�งานของเจ้้ าหน้้ าที่่ทุ� กุ คนไปจนถึึงกองกำำ�ลังั
เฉพาะกิิจแบบหลายมิิติิ ทำำ�ให้้ พวกเขาสามารถดำำ�เนิินการได้้ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้ �นตามคำำ�สั่่ง� ภารกิิจเมื่่�อการสื่่�อสารถููกปิิ ดกั้้�น
เทคโนโลยีีที่่�จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับรููปแบบปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติเิ พื่่�อ
ต่่อสู้้�และเอาชนะในมหาสมุุทรแปซิิฟิิกมีีมากมายและหลากหลาย
รููปแบบ ครอบคลุุมขอบเขตของการใช้้ งานเพื่่�อการต่่อสู้้�ในสงคราม
การศึึกษา การฝึึ กซ้้ อม การทดลอง และเกมสงครามได้้ เผยว่่าการ
ประยุุกต์์ใช้้ เทคโนโลยีีหลายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างมาก กองพล
ด้้ านอนาคตยัังคงออกแบบและสนัับสนุนุ ความพยายามเหล่่านี้้ �
อย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากยัังคงดำำ�เนิินภารกิิจเพื่่�อประเมิินความ
ต้้ องการของกองทััพบกภาคพื้้ �นแปซิิฟิิก และปรัับปรุุงแนวคิิดและ
การประยุุกต์์ใช้้ ปฏิิบัติั กิ ารแบบหลายมิิติใิ นสมรภููมิิแปซิิฟิิกในฐานะ
ผู้้�จััดการเทคโนโลยีีของกองกำำ�ลังั กองทััพบกสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �น
แปซิิฟิิก o
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ภาพประกอบโดย ฟอรััม

อำำ�นาจ

การซื้้อ�

ประเทศต่่าง ๆ ต้้องพิิจารณาความโปร่่งใสของกระบวนการจััดซื้้�อ เมื่่�อซื้้�ออุุปกรณ์์และเทคโนโลยีี
ทางการทหารจากต่่างประเทศ
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ส

�ำ หรัับหลาย ๆ กองทััพในอิินโดแปซิิฟิิก การ
ปรัับปรุุงกำำ�ลังั ให้้ ทันั สมััยนั้้�นเกี่่�ยวข้้ องกัับ
การซื้้ �ออุุปกรณ์์ทางทหารจากต่่างชาติิใน
ระดัับหนึ่่�ง และสหรััฐอเมริิ กาก็็ได้้ เห็็นการ
ขอซื้้ �อฮาร์์ ดแวร์์ และเทคโนโลยีีจากสหรััฐฯ พุ่่�งสููงขึ้้ �น
เมื่่�อพููดถึึงจำำ�นวนการซื้้ �อขายอาวุุธทั้้ �งหมดทั่่�วโลก
สหรััฐอเมริิ กา รััสเซีีย ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี และจีีน อยู่่�ใน 5
อัันดัับแรกตามลำำ�ดับั ระหว่่าง พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2561
ตามรายงานของสถาบัันวิิจัยั สัันติิภาพนานาชาติิสตอกโฮล์์ม
เมื่่�อรวมกัันแล้้ วคิิดได้้ เป็็ นร้้อยละ 75 ของปริิ มาณการส่่ง
ออกอาวุุธทั้้ �งหมดในช่่วงเวลาดัังกล่่าว ในจำำ�นวนนั้้�น มากกว่่า
หนึ่่�งในสามหรืื อประมาณร้้อยละ 36 ของการส่่งออกมาจาก
สหรััฐอเมริิ กา
“สหรััฐอเมริิ กามุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งแก่่พันั ธมิิตร
และคู่่�ค้้าทั่่�วโลกเพื่่�อตอบสนองความต้้ องการด้้ านการป้้องกััน
ตนเองอย่่างถููกต้้ องตามกฎหมายของตน และเพื่่�อปรัับปรุุง
ขีีดความสามารถในการปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัับกองทััพสหรััฐฯ
เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้ าทายด้้ านความมั่่�นคงร่่วมกััน” ตาม
แถลงการณ์์เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ของสำำ�นักั งาน
ด้้ านการเมืืองและทหาร กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ ซึ่่ง�
กำำ�กับดู
ั แู ลการซื้้ �อขายอาวุุธระหว่่างรััฐบาลส่่วนใหญ่่ และการ
อนุุญาตการส่่งออกทางการค้้ าของอุุปกรณ์์และเทคโนโลยีี
ด้้ านกลาโหมที่่�มาจากสหรััฐฯ
การขายอาวุุธและการค้้ าด้้ านกลาโหมเป็็ นเครื่่� องมืือ
สำำ�คัญ
ั ในนโยบายต่่างประเทศ และมีีผลกระทบที่่�อาจเกิิด
ขึ้้ �นในระยะยาวต่่อความมั่่�นคงในภููมิิภาค จึึงเป็็ นเหตุุผลที่่�
กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ พิิจารณาสภาพทางการเมืือง การ
ทหาร เศรษฐกิิจ การควบคุุมอาวุุธ และสิิทธิิมนุษุ ยชน เมื่่�อ
ตััดสิินใจจััดหาอุุปกรณ์์และเทคโนโลยีีทางการทหารให้้ แก่่
ประเทศใด ๆ กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ กล่่าว

สหรััฐอเมริิ กาได้้ ลงนามในสััญญาอาวุุธมูลู ค่่า 5.56
หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.8 ล้้ านล้้ านบาท) กัับ
พัันธมิิตรในปีี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้ �น
ร้้อยละ 33 จากช่่วง พ.ศ. 2560 ขณะที่่�นายโดนััลด์์ ทรััมป์์
ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ให้้ ไฟเขีียวเพื่่�อทำำ�การค้้ าขายในต่่าง
ประเทศมากขึ้้ �นและรวดเร็็วขึ้้ �น โดยภายในสามไตรมาสแรก
ของปีี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สััญญาขายอาวุุธแก่่ต่า่ ง
ประเทศของสหรััฐฯ มีีมููลค่่าถึึง 4.41 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์
สหรััฐ (ประมาณ 1.4 ล้้ านล้้ านบาท)
รายงานจากสถาบัันวิิจัยั สัันติิภาพนานาชาติิสตอกโฮล์์ม
ระบุุว่า่ ช่่องว่่างระหว่่างผู้้�จััดหาอาวุุธสองอัันดัับแรกของโลก
ยัังคงมีีมากขึ้้ �น โดยการส่่งออกอาวุุธของสหรััฐฯ สููงกว่่ารััสเซีีย
ถึึงร้้อยละ 75 ในระหว่่าง พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2561 ขณะ
ที่่�การส่่งออกอาวุุธดังั กล่่าวสููงขึ้้ �นเพีียงร้้อยละ 12 ในช่่วงสี่่�
ปีีก่่อนหน้้ านี้้ � ตามข้้ อมููลของสถาบัันวิิจัยั สัันติิภาพนานาชาติิ
สตอกโฮล์์ม
“สหรััฐฯ ยัังคงยืืนหยััดในฐานะผู้้�จััดหาอาวุุธชั้้ �นนำำ�ของโลก
ต่่อไป” ดร. โอด เฟลอรองต์์ ผู้้�อำำ�นวยการโครงการการใช้้ จ่า่ ย
ด้้ านอาวุุธและทางทหารของสถาบัันวิิจัยั สัันติิภาพนานาชาติิ
สตอกโฮล์์มกล่่าว โดยระบุุว่า่ การส่่งมอบอาวุุธของสหรััฐฯ มััก
ประกอบด้้ วยอาวุุธขั้้ �นสููง เช่่น อากาศยานรบ เรืื อรบพิิสัยั สั้้�น
ขีีปนาวุุธทิ้้ �งตััว และระเบิิดนำำ�วิิถีี
ขณะที่่�จีีนตกจาก 5 อัันดัับแรก เนื่่�องจากอััตราการส่่งออก
อาวุุธที่่�ลดลงอย่่างมากในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา ตามข้้ อมููล
ของสถาบัันวิิจัยั สัันติิภาพนานาชาติิสตอกโฮล์์ม ระหว่่าง
พ.ศ. 2547 ถึึง พ.ศ. 2551 การส่่งออกอาวุุธของจีีนเพิ่่�มขึ้้ �น
ถึึงร้้อยละ 195 แต่่ช่ว่ ง พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2561 การส่่ง
ออกของจีีนเพิ่่�มขึ้้ �นเพีียงร้้อยละ 2.7
พล.ต. เจฟฟรีีย์์ ดัับเบิิลยูู. ดรุุชาล ผู้้�บัังคัับบััญชากอง
บััญชาการความช่่วยเหลืือด้้ านความมั่่�นคงของกองทััพ
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พล.อ. อภิิรััชต์์ คง
สมพงษ์์ ผู้้�บััญชาการ
ทหารบก (ซ้้ าย) และ
พล.อ. ฟิิ ลิิป เอส. เดวิิด
สัั น ผู้้�บััญชาการกอง
บััญชาการสหรััฐฯ
ประจำำ�ภาคพื้้�นอิิน
โดแปซิิฟิิก ต้้ อนรัับ
อากาศยานโกลบ
มาสเตอร์์ ซีี-17 ที่่�
กำำ�ลังั ส่่ งมอบยานเกราะ
สไตรเกอร์์ ในเดืือน
สิิ งหาคม พ.ศ. 2562
ณ ท่่ าอากาศยาน
ทหารดอนเมืือง
กรุุงเทพมหานคร
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บกสหรััฐฯ กล่่าวในระหว่่างการประชุุมสัมม
ั นาและ
นิิทรรศการกองกำำ�ลังั ทางบกแปซิิฟิิกที่่�เมืืองโฮโนลููลูู รััฐ
ฮาวาย เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ว่่า โครงการ
ขายยุุทโธปกรณ์์ทางทหารแก่่ต่า่ งชาติิเป็็ นระบบที่่�ซับซ้
ั ้ อน
กองทััพบกสหรััฐฯ ทำำ�งานร่่วมกัับคู่่�ค้้าทีีละขั้้�น เพื่่�อสร้้ าง
การประมููลราคาที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับประเภทการบริิ การ
ที่่�เหมาะสม และประมาณร้้อยละ 95 ของโครงการขาย
ยุุทโธปกรณ์์ทางทหารแก่่ต่า่ งชาติิของกองทััพบกสหรััฐฯ
ดำำ�เนิินการโดยกองบััญชาการความช่่วยเหลืือด้้ านความ
มั่่�นคงของกองทััพบกสหรััฐฯ
ซึ่งทังหมดมีส่
้
วนส�ำคัญในการรักษาความโปร่งใสของ
กระบวนการ ซึ่งท�ำให้ สหรัฐอเมริ กาเป็ นคูค่ ้ าที่ทุกคนต่าง
ต้ องการ
“เมื่่�อคุุณซื้้ �อสิินค้้ าจากสหรััฐอเมริิ กา คุุณจะไม่่ได้้ รัับ
เฮลิิคอปเตอร์์ ที่่�จะนำำ�ไปจอดในโรงเก็็บเครื่่� องบิินจนกระทั่่�ง
ใช้้ งานไม่่ได้้ แต่่คุณ
ุ กำำ�ลังั จะได้้ รัับแพ็็คเกจที่่�ครบครััน”
พล.ต.ดรุุชาลกล่่าวในระหว่่างการประชุุมสัมม
ั นาและ
นิิทรรศการกองกำำ�ลังั ทางบกแปซิิฟิิก “ซึ่่ง� รวมถึึงอะไหล่่
รวมถึึงเอกสารข้้ อมููล รวมถึึงการฝึึ กอบรมด้้ านการบำำ�รุุง
รัักษา รวมถึึงการฝึึ กอบรมเกี่่�ยวกัับวิิธีีใช้้ งานยุุทโธปกรณ์์
ครบชุุดที่่�คุณ
ุ ซื้้ �อ ทุุกสิ่่�งเหล่่านี้้ �จะรวมอยู่่�ในแพ็็คเกจที่่�ครบ
ครัันสำำ�หรัับประเทศที่่�ต้้องการซื้้ �อได้้ พิิจารณา”
โดยกองบัญชาการความช่วยเหลือด้ านความมัน่ คง
ของกองทัพบกสหรัฐฯ จะช่วยให้ ความกระจ่างถึง

กระบวนการในโครงการขายยุทโธปกรณ์ทางทหารแก่ตา่ ง
ชาติด้วยหนังสือรายการตรวจสอบค�ำร้ อง เพื่อช่วยให้ ผ้ ู
ที่อาจเป็ นผู้ซื ้อทราบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่พวกเขา
ต้ องการและวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ดงั กล่าว ซึ่งค�ำร้ อง
ต้ อง
• ระบุแหล่งเงินทุน
• ระบุวา่ หน่วยทหารในประเทศหน่วยใด (กองทัพบก
กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ) ที่ส่งค�ำร้ อง
• ระบุประเภทของอุปกรณ์หรื อบริ การที่ร้ องขอ
ทังนี้
้ ต้ องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในการใช้ อปุ กรณ์หรื อระยะเวลาและสถานที่ที่ต้ องการน�ำ
ไปใช้ ด้วย
โดยพล.ต.ดรุุชาลยอมรัับว่า่ ข้้ อเสนอแนะอัันดัับ
1 ของกองบััญชาการความช่่วยเหลืือด้้ านความมั่่�นคง
ของกองทััพบกสหรััฐฯ คืือกระบวนการในโครงการขาย
ยุุทโธปกรณ์์ทางทหารแก่่ต่า่ งชาติิมีีความล่่าช้้ ามากเกิินไป
“ระยะเวลาของการทำำ�สัญ
ั ญาใช้้ เวลานานเป็็ นพิิเศษ”
พล.ต.ดรุุชาลกล่่าว “หนึ่่�งในข้้ อดีีของการใช้้ โครงการขาย
ยุุทโธปกรณ์์ทางทหารแก่่ต่า่ งชาติิของสหรััฐฯ คืือความ
โปร่่งใสของกระบวนการทำำ�สัญ
ั ญาของเรา” ซึ่่ง� ประเทศคู่่�
ค้้ ามัักจะถามถึึงวิิธีีการที่่�จะเร่่งกระบวนการซื้้ �อ พล.ต.ดรุุ
ชาลกล่่าวพร้้อมเสริิ มว่า่ “กระบวนการอาจต้้ องใช้้ เวลานาน
ขึ้้ �นเล็็กน้้ อย แต่่สุดุ ท้้ ายจะจบลงด้้ วยผลลััพธ์์ที่่�เหมาะสม ซึ่่ง�
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"เมื่่�อคุุณซื้้�อสิินค้้าจากสหรััฐอเมริิกา คุุณจะไม่่ได้้รัับเฮลิิคอปเตอร์์ที่่�จะนำำ�ไปจอดในโรงเก็็บเครื่่�องบิิน
จนกระทั่่�งใช้้งานไม่่ได้้ แต่่คุุณกำำ�ลัังจะได้้รัับแพ็็คเกจที่่�ครบครััน"

–พล.ต. เจฟฟรีีย์์ ดัับเบิิลยูู. ดรุุชาล

เป็็ นผลลััพธ์์ที่่�เป็็ นเอกฉัันท์์และไม่่นำำ�ไปสู่่�การทุุจริิ ต”
ความตึึงเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก รวม
ถึึงในทะเลจีีนใต้้ และการเพิ่่�มการผลัักดัันอิิทธิิพลของจีีนใน
แปซิิฟิิกรวมถึึงที่่�อื่่�น ๆ มีีแนวโน้้ มที่่�จะผลัักดัันโครงการขาย
ยุุทโธปกรณ์์ทางทหารแก่่ต่า่ งชาติิของสหรััฐอเมริิ กาต่่อคู่่�ค้้า
ในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกเพิ่่�มสูงู ขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง
“การซื้้ �ออากาศยานและการป้้องกัันทางอากาศที่่�มา
จากภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกและแปซิิฟิิก ได้้ รัับการผลัักดััน
จากความตึึงเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นในทะเลจีีนใต้้ รวมทั้้�งความ
ต้้ องการที่่�จะเพิ่่�มทุนุ ในอุุปกรณ์์ทางทหารที่่�มีีอายุุ” ตาม
รายงานของนิิตยสารมิิ ลิิทารีีเอ็็มเบ็็ดซิิ สเท็็ม “ในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ และเอเชีียใต้้ นั้้ �นมีีความต้้ องการทั่่�วไป
เกี่่�ยวกัับกองกำำ�ลังั ทางอากาศและภาคพื้้ �นดิินที่่�ก้้าวหน้้ า
มากขึ้้ �น ซึ่่ง� รวมถึึงความต้้ องการอัันไม่่มีีที่่�สิ้้ �นสุุดสำำ�หรัับ
อุุปกรณ์์ที่่�ผลิิตในสหรััฐอเมริิ กา”
บริิ ษััทวิิจัยั ตลาดฟรอสต์์แอนด์์ซัลั ลิิแวนคาดการณ์์ว่า่
ตลาดโครงการขายยุุทโธปกรณ์์ทางทหารแก่่ต่า่ งชาติิของ
กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ จะเติิบโตในอััตราประมาณร้้อย
ละ 3.4 ต่่อปีี ในระหว่่าง พ.ศ. 2558 ถึึง พ.ศ. 2564

โดยสิินค้้ าที่่�มีีการร้้ องขอและส่่งมอบมากที่่�สุดุ ได้้ แก่่ อาวุุธ
ภาคพื้้ �นดิินเพื่่�อการป้้องกัันภััยทางอากาศ อากาศยานขัับ
ไล่่ บริิ การฝึึ กอบรม และยานพาหนะทางยุุทธวิิธีี
เพื่่�อรองรัับความต้้ องการดัังกล่่าว กองบััญชาการความ
ช่่วยเหลืือด้้ านความมั่่�นคงของกองทััพบกสหรััฐฯ ได้้ แต่่งตั้้�ง
ผู้้�จััดการโครงการประจำำ�ประเทศให้้ ดูแู ลประเทศพัันธมิิตร
แต่่ละประเทศ เมื่่�อรายการตรวจสอบเสร็็จสมบููรณ์์ จะ
สามารถตอบสนองความต้้ องการเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเฉพาะเพื่่�อ
ทำำ�การซื้้ �อขายเทคโนโลยีีได้้ ตััวแทนของกองบััญชาการ
ความช่่วยเหลืือด้้ านความมั่่�นคงของกองทััพบกสหรััฐฯ
ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับภาษา ขั้้�นตอน และความต้้ องการในการฝึึ ก
อบรม ซึ่่ง� นายดรุุชาลเรีียกว่่าพื้้ �นฐานของการปฏิิบัติั กิ าร
พล.ต. ดรุุชาลทราบว่่า สภาพทางภููมิิรััฐศาสตร์์ จะ
กระตุ้้�นให้้ มีีการร้้ องขอมากขึ้้ �น และทีีมงานของเขาก็็พร้้อม
ที่่�จะช่่วยประเทศคู่่�ค้้าในการสร้้ างขีีดความสามารถใหม่่
ๆ ต่่อไป “ความต้้ องการผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้้านการป้้องกัันของ
สหรััฐฯ จะไม่่ลดลง” พล.ต.ดรุุชาลกล่่าวในการประชุุม
สััมมนาและนิิทรรศการกองกำำ�ลังั ทางบกแปซิิฟิิก “ทุุกอย่่าง
มีีแต่่จะเพิ่่�มขึ้้ �นไป” o

พล.อ. อภิิรััชต์์ คงสม
พงษ์์ ผู้้�บััญชาการทหาร
บกตรวจสอบยานเกราะ
สไตรเกอร์์ คันั หนึ่่�งหลััง
จากที่่�ยานเกราะดัังกล่่ าว
เดิินทางมาถึึง
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เครืือข่่ายความรู้้�

ภาคการทหารและความมั่่�นคงได้้ผสานรวมระบบป้้องกััน ทำำ�ให้้แพลตฟอร์์มสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงานประจำำ�วันั
ภาพประกอบโดย ฟอรััม

เ

นางแมรีี มาร์์ โควิิโนวิิช/ศููนย์์เอเชีียแปซิิฟิิก แดเนีียล เค. อิิโนะอุุเอะ เพื่่�อการศึึกษาด้้ านความมั่่�นคง

กืือบครึ่่�งหนึ่่�งของประชากรโลกใช้้ สื่่�อสัังคมออนไลน์์
เป็็ นประจำำ�ทุกุ วััน ตามรายงานดิิจิิทัลั พ.ศ. 2562 ของ
WeAreSocial.com ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานสื่่�อสัังคมออนไลน์์ระดัับ
โลกที่่�ติดิ ตามการใช้้ งานทั่่�วโลก ขณะที่่�การเชื่่�อมต่่อส่่วนบุุคคล
ยัังคงเป็็ นเหตุุผลอัันดัับต้้น ๆ ในการใช้้ สื่่�อสัังคมออนไลน์์ แต่่ด้้าน
อื่่�น ๆ อย่่างการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์และการวิิจัยั เติิบโตขึ้้ �นอย่่าง
มากในช่่วงห้้ าปีี ที่่�ผ่า่ นมา ดัังแสดงให้้ เห็็นจากการศึึกษาใน พ.ศ.
2561 โดยบริิ ษััทวิิจัยั ตลาดโกลบอลเว็็บอิินเด็็กซ์์
“มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องและค่่อยเป็็ นค่่อยไปเกิิดขึ้้ �น
ซึ่่ง� การแบ่่งปัั นส่่วนบุุคคลจะกลายเป็็ นเหมืือนเครื่่� องเคีียงมากกว่่า
อาหารจานหลััก” นางสาวโอลิิเวีีย วาเลนไทน์์ นัักวิิเคราะห์์เชิิงลึึก
ของโกลบอลเว็็บอิินเด็็กซ์์ กล่่าว “ซึ่่ง� ปัั จจุุบันั นี้้ �ถืือเป็็ นกิิจกรรมที่่�ขับั
เคลื่่�อนโดยเป้้าหมาย ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปแล้้ วจะอยู่่�นอกเวทีีทางสัังคมที่่�
ดึึงดููดให้้ ผู้้�บริิโภคเข้้ ามา”
เมื่่�อสงครามอิิสราเอลและฮามาสพุ่่�งพรวดเข้้ าสู่่�ทวิิตเตอร์์ ใน
พ.ศ. 2555 ภาคการทหารและความมั่่�นคงก็็เริ่่� มหันั มาใช้้ สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์เป็็ นเครื่่� องมืือในการดำำ�เนิินงาน ซึ่่ง� แพลตฟอร์์ มออนไลน์์
ได้้ กลายเป็็ นสนามรบอีีกแห่่งหนึ่่�งดัังที่่�ได้้ อธิิบายไว้้ ในหนัังสืือไลก์์
วอร์์: การใช้้สื่่อ� สัังคมออนไลน์์เป็็ นอาวุุธ โดย พีี.ดัับเบิิลยูู. ซิิงเกอร์์
และ อีีเมอร์์ สันั ทีี. บรููคกิิง
“อิินเทอร์์ เน็็ตกำำ�ลังั เปลี่่�ยนแปลงสงครามและการเมืืองโดยมีี
สื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็ นอาวุุธ เช่่นเดีียวกัับที่่�สงครามและการเมืือง
กำำ�ลังั เปลี่่�ยนแปลงอิินเทอร์์ เน็็ต” เว็็บไซต์์ของไลก์์ วอร์์ระบุุ “ผู้้�
ก่่อการร้้ ายสตรีีมสดการโจมตีี ‘สงครามทวิิตเตอร์์ ’ สร้้ างผู้้�บาดเจ็็บ
ในโลกแห่่งความเป็็ นจริิ ง และข้้ อมููลที่่�ถูกู บิิดเบืือนซึ่่ง� แพร่่สะพััด
ไปทั่่�วโลกอิินเทอร์์ เน็็ต สิ่่�งเหล่่านี้้ �ไม่่เพีียงแต่่ทำำ�ให้้ ผลของการต่่อสู้้�
เปลี่่�ยนแปลงไปเท่่านั้้�น หากเป็็ นชะตากรรมของประเทศต่่าง ๆ ด้้ วย
ผลที่่�ได้้ คืือ สงคราม เทคโนโลยีี และการเมืืองกลายเป็็ นสมรภููมิิรููป
แบบใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้ �นบนสมาร์์ ทโฟนของเรา”
สื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็ นอาณาเขตของสำำ�นักั งานกิิจการ
สาธารณะมานานแล้้ ว อย่่างไรก็็ตาม ความจำำ�เป็็ นในการแบ่่ง
ปัั นหรืื อรวบรวมข้้ อมููลได้้ ขยายไปยัังพื้้ �นที่่�ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�น ๆ เพื่่�อ
ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานด้้ านข้้ อมููล ข่่าวกรอง ตลอดจนการ
จััดการภััยพิิบัติั แิ ละวิิกฤต ด้้ วยการนำำ�ไปใช้้ งาน และแม้้ กระทั่่�งการ
ใช้้ ข้้อมููลเป็็ นอาวุุธ ความสามารถในการล้้ างข้้ อมููลสำำ�หรัับการเผย
แพร่่สู่่�สาธารณะนั้้�นเกิินขอบเขตของกิิจการสาธารณะ
แม้้ ว่า่ จะมีีข้้ อกัังวลและความเสี่่�ยงเรื่่� องความถููกทำำ�นองคลอง

ธรรมเกี่่�ยวกัับการใช้้ สื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็ นแพลตฟอร์์ มการสื่่�อสาร
หลััก แต่่ข้้อดีีที่่�องค์์กรได้้ รัับมีีมากกว่่าข้้ อกัังวลเหล่่านั้้�น สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ไม่่ใช่่ปรากฏการณ์์ที่่�จะหายไปในอนาคตอัันใกล้้ ดัังนั้้�น
หากนำำ�ไปใช้้ อย่่างถููกต้้ องอาจเป็็ นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ อำำ�นาจทวีีคููณยิ่่�งขึ้้ �น

ความเสี่่�ยงที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดเกิิดจากการขาดการวางแผน

ด้้ วยการใช้้ งานข้้ อมููล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้ านการจััดการภััย
พิิบัติั หิ รืื อการต่่อต้้ านการก่่อการร้้ ายนั้้�น กระบวนการมอบอำำ�นาจใน
การล้้ างข้้ อมููลสำำ�หรัับเผยแพร่่สู่่�สาธารณะในเวลาที่่�เหมาะสมอาจ
เกิินกำำ�ลังั ของสำำ�นักั งานกิิจการสาธารณะซึ่่ง� มีีเจ้้ าหน้้ าที่่�ไม่่เพีียงพอ
สำำ�นักั งานกิิจการสาธารณะส่่วนใหญ่่จะไม่่มีีเจ้้ าหน้้ าที่่�คอยติิดตาม
ดููแล และวิิเคราะห์์ข้้อมููลในช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์หลายช่่อง
ทาง เพื่่�อรองรัับการปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�เพิ่่�มเติิมเหล่่านี้้ �

ชายสามคนใช้้ สมาร์์ ทโฟนที่่�ร้้านน้ำำ�ช
� าในนครย่่ างกุ้้�ง ประเทศพม่่ า

เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ณ การประชุุมเกี่่�ยวกัับสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในภาคการทหารและ
การป้้องกัันในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2561 ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการ
สื่่�อสารดิิจิิทัลั ของกองทััพบกสหรััฐฯ ระบุุว่า่ “คุุณจะไม่่ส่ง่ ทหารไป
รบโดยปราศจากปืื นไรเฟิิ ล” ขณะที่่�ได้้ อธิิบายถึึงความสำำ�คัญ
ั ของ
การฝึึ กสำำ�หรัับทหารที่่�ทำำ�งานกัับบััญชีีสื่่�อสัังคมออนไลน์์ต่า่ ง ๆ
การวางแผนและการฝึึ กอบรมที่่ชั� ดั เจนเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ น เพื่่�อตอบ
สนองความต้้ องการที่่เ� พิ่่�มขึ้้ �นของการปรากฏในสื่่�อสัังคมออนไลน์์
เมื่่�อวางแผนใช้้ สื่่อ� สัังคมออนไลน์์และแอปฯ อื่่น� ๆ สำำ�หรัับโปรแกรม
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ทางทหารหรืือความมั่่�นคง จึึงจำำ�เป็็ นต้้ องพิิจารณาสิ่่�งต่่อไปนี้้ �
• เป้้าหมายของคุุณคืืออะไร
• ความคาดหวัังของผู้้�ชมในด้้ านคุุณภาพและวิิธีีการส่่งมอบ
ข้้ อมููลคืืออะไร
• คุุณจะก้้ าวข้้ ามข้้ อจำำ�กัดั ในเรื่่� องทรััพยากรเพื่่�อตอบสนองเป้้า
หมายและความคาดหวัังเหล่่านี้้ �ได้้ อย่่างไร
• คุุณจะมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�ชมของคุุณอย่่างไร
• คุุณจะเอาชนะอุุปสรรคด้้ านภาษาได้้ อย่่างไร
• คุุณจะเปิิ ดใช้้ งานโปรแกรมนี้้ �กัับผู้้� ใด คุุณจะจััดให้้ มีีการฝึึ ก
อบรมเรื่่� องใด
• คุุณต้้ องวางนโยบายและกำำ�หนดกระบวนการใดบ้้ าง คุุณจะ
พััฒนากระบวนการที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�ออนุุมัติั กิ ารเผยแพร่่
ข้้ อมููลในเวลาที่่�เหมาะสมได้้ อย่่างไร
• คุุณจะรัักษาความปลอดภััยของบััญชีีเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจาก
แฮกเกอร์์ อย่่างไร
• คุุณจะวััดและติิดตามผลประสิิทธิิภาพของโปรแกรมอย่่างไร

ความยืืดหยุ่่�นเป็็นกุุญแจสำำ�คััญ

เฟซบุ๊๊� กเป็็ นผู้้�นำำ�ภููมิิประเทศทางสัังคมทั่่�วโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
ยัังคงมีีบทบาทเด่่นในประเทศต่่าง ๆ เช่่น พม่่า อิินโดนีีเซีีย และ
ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ อย่่างไรก็็ตาม คนหนุ่่�มสาวจำำ�นวนมากโดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งในสหรััฐฯ หัันไปใช้้ อิินสตาแกรมและสแนปแชทแทนการใช้้ เฟซ
บุ๊๊�ก นอกจากนี้้ � หลายคนยัังเลี่่�ยงการใช้้ กูเู กิิลแล้้ วใช้้ ยูทูู บู เป็็ นเครื่่� อง
มืือค้้ นหาหลััก ซึ่่ง� เป็็ นข้้ อบ่่งชี้้ �ว่่าการผลิิตวิิดีีโอที่่�มีีคุณ
ุ ภาพมีีความ
สำำ�คัญ
ั พอ ๆ กัับข้้อความที่่�เขีียนในโลกเสมืือนจริิ ง

แพลตฟอร์์ มดังั กล่่าวถููกห้้ ามในประเทศจีีน ซึ่่ง� มีีเทนเซ็็นต์์เป็็ น
แพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคมออนไลน์์หลัักที่่�ยังั คงผสานเข้้ ากัับชีีวิิตประจำำ�
วัันของผู้้�คน สิ่่�งที่่�ตามมาด้้ วยคืือการขออนุุมัติั จิ ากรััฐบาลให้้ ใช้้ งาน
แพลตฟอร์์ มดังั กล่่าว รวมถึึงการติิดตามจากรััฐบาล เนื่่�องจากข้้ อ
จำำ�กัดั ดัังกล่่าวเกี่่�ยวกัับวิิธีีใช้้ ข้้อมููลของประชากรบางกลุ่่�ม จึึงต้้ องให้้
ความสำำ�คัญ
ั ไม่่เพีียงกัับการทำำ�ความเข้้ าใจผู้้�ชมเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวม
ถึึงสถานที่่�ที่่�พวกเขาอาศััยอยู่่�ทั้้�งทางกายภาพและเสมืือนจริิ งด้้ วย

ทำำ�ให้้ข้้อความของคุุณเป็็นที่่�รัับรู้้�

แพลตฟอร์์ มสื่่�อสัังคมออนไลน์์จำำ�นวนมากค้้ นพบวิิธีีสร้้างรายได้้
จากกระแสข้้ อมููล ด้้ วยเหตุุนี้้ �การโพสต์์ธรรมดา ๆ ในหน้้ าเฟซบุ๊๊� กจึึง
อาจมีีผลกระทบน้้ อยหรืื อไม่่มีีเลย โพสต์์เหล่่านี้้ �จะไม่่ปรากฏในฟีี ด
ข่่าวของบุุคคลอื่่�นโดยอััตโนมััติิอีีกต่่อไป แม้้ ว่า่ จะเป็็ นผู้้�ติิดตามของ
เพจก็็ตาม สำำ�หรัับการโพสต์์ที่่�เข้้ าถึึงโดยเจตนา ผู้้�เผยแพร่่ข้้อมููลจะ
ต้้ องสร้้ างการมีีส่่วนร่่วม ซึ่่ง� หมายความว่่าต้้ องมีีคนที่่�ทุ่่�มเทตอบทุุก
ความคิิดเห็็น และตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อเริ่่� มต้้นการสนทนา
ทางเลืือกคืือการจ่่ายเงิินเพื่่�อการประชาสััมพันั ธ์์โพสต์์ แนวคิิดใน
การจ่่ายเงิินเพื่่�อการประชาสััมพันั ธ์์ข้้อมููลในสื่่�อสัังคมออนไลน์์แตก
ต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ ในสหรััฐฯ การชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับการกระตุ้้�น
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์จะได้้ รัับอนุุญาตสำำ�หรัับบริิการสรรหาบุุคลากร
เท่่านั้้�น ด้้ วยเหตุุนี้้ � สำำ�นักั งานกิิจการสาธารณะของกองทััพหลายแห่่ง
จึึงเห็็นอััตราการมีีส่่วนร่่วมในแพลตฟอร์์ มสังั คมลดลง ทำำ�ให้้ องค์์กร
เหล่่านั้้�นต้้ องมุ่่�งเน้้ นไปที่่ก� ารมีีส่่วนร่่วมโดยไม่่พึ่่ง� การใช้้ เงิิน

สื่่�อสัังคมออนไลน์์และการจััดการภััยพิิบััติิ

รััฐบาลหลายประเทศกำำ�ลังั สร้้ างแอปฯ เพื่่�อช่่วยประสานงานข้้ อมููล

ทหารกองทััพบกฟิิ ลิิปปิินส์์ เข้้ าร่่ วมการบรรยายเกี่่ย� วกัับการสัั งเกตข่่ าวปลอม
บนแพลตฟอร์์ มสื่่� อสัั งคมออนไลน์์ เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ
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ปัั ญหาด้้านความเป็็นส่่วนตััว รวมทั้้�งการควบคุุมของรััฐบาลและองค์์กรยัังคงมีีการถก
เถีียงกัันอยู่่� มีีคนที่่�เต็็มใจสละความเป็็นส่่วนตััวเพื่่�อความสะดวกสบาย อย่่างไรก็็ตาม ยััง
คงมีีความกัังวลอย่่างมากเกี่่�ยวกัับการที่่�รััฐบาลเข้้ามายึึดครองสื่่�อสัังคมออนไลน์์และใช้้สื่�่อ
ดัังกล่่าวเพื่่�อติิดตามประชาชน
ให้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �นในระหว่่างการรัับมืือภััยพิิบัติั ิ บางแอปฯ มีีการนำำ�ไปใช้้
งานในระดัับรััฐบาลกลาง ในพื้้ �นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ ขนาดใหญ่่ หลาย
แอปฯ นำำ�ไปใช้้ งานในระดัับเมืือง
เช่่น ใน พ.ศ. 2557 รััฐบาลฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ได้้ ร่่วมมืือกัับแร็็ปเปอร์์
ซึ่่ง� เป็็ นเว็็บไซต์์ข่า่ วออนไลน์์ของฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ เพื่่�อพััฒนาแอปฯ สำำ�หรัับ
แบ่่งปัั นข้้ อมููลที่่เ� รีียกว่่าเบทิินกอว์์ ตั้้�งแต่่นั้้ �นเป็็ นต้้ นมา ก็็มีีแอปฯ อื่่น� ๆ
เพิ่่�มขึ้้ �นอีีกมากมายเพื่่�อรองรัับพื้้ �นที่่�เฉพาะ เช่่น เขตปริิ มณฑลของ
เมืืองมะนิิลา
การแบ่่งปัั นข้้ อมููลที่่�ไม่่ดีีเป็็ นความเสี่่�ยงในสื่่�อสัังคมออนไลน์์
แต่่สิ่่ง� ที่่�มีีความเสี่่�ยงมากกว่่าคืือการขาดการแบ่่งปัั น ซึ่่ง� ส่่งผลให้้
ไม่่เป็็ นไปตามความคาดหวัังของผู้้�ชม
ความคาดหวัังของผู้้�ชมมัักจะขััดแย้้ งกัับการกำำ�หนดเวลาใน
กระบวนการอนุุมัติั ิของรััฐบาล ในช่่วงเวลาที่่�มีีความตื่่�นตระหนก
ต่่อขีีปนาวุุธในฮาวายใน พ.ศ. 2561 สำำ�นักั งานจััดการเหตุุ
ฉุุกเฉิินแห่่งรััฐฮาวาย ได้้ เผยแพร่่ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการจู่่�โจมที่่�กำำ�ลังั
จะเกิิดขึ้้ �นผ่่านทางโทรทััศน์์และมีีการแจ้้ งเตืือนทางโทรศััพท์์
มืือถืือ ซึ่่ง� ใช้้ เวลา 15 นาทีีในการระบุุสถานการณ์์ว่่าเป็็ นข้้ อ
ผิิดพลาด และได้้ รัับการอนุุมัติั ิในการเผยแพร่่ ข้้อความว่่าทุุก
อย่่างปลอดภััยแล้้ ว สำำ�นักั งานจััดการเหตุุฉุกุ เฉิินแห่่งรััฐฮาวาย
ประกาศข้้ อความแก้้ ไขในทวิิตเตอร์์ ซึ่่ง� ทิ้้ �งช่่วงหลัังจากข้้ อความ
แรก 17 นาทีี และในอีีก 45 นาทีีต่่อมาในช่่องทางเดีียวกัันที่่�ได้้
แพร่่ ภาพข้้ อความซึ่่�งเป็็ นข้้ อผิิดพลาด โดยใช้้ เวลา 38 นาทีีก่่อน
ที่่�เจ้้ าหน้้ าที่่�จะออกแถลงการณ์์อย่่างเป็็ นทางการ ตามรายงาน
ข่่าวส่่วนใหญ่่
แม้้ ครึ่่�งชั่่�วโมงอาจดููเหมืือนเป็็ นการตอบสนองที่่�รวดเร็็วในสภาพ
แวดล้้ อมการทำำ�งานปกติิ แต่่อาจยาวนานแสนสาหััสในสถานการณ์์
วิิกฤต ในขณะที่่�ผู้้� คนไม่่พอใจต่่อความผิิดพลาดดัังกล่่าว การรัับรู้้�
ว่่ารััฐบาลใช้้ เวลานานเกิินไปในการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ถูกู ต้้ อง และแม้้
กระทั่่�งข้้ อมููลที่่�เป็็ นประโยชน์์เกี่่�ยวกัับวิิธีีการปกป้้องตััวเอง ทำำ�ให้้
ผู้้�คนยิ่่�งไม่่พอใจมากขึ้้ �นไปอีีก
องค์์การนอกภาครััฐกำำ�ลังั เข้้ าสู่่�กิิจการแบ่่งปัั นข้้ อมููลเช่่นกััน โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งในสถานการณ์์ที่่�ประชาชนไม่่ไว้้ ใจข้้ อมููลที่่�รััฐบาล
เผยแพร่่ ขณะที่่�การให้้ ความช่่วยเหลืือจากองค์์การนอกภาครััฐ
ในกระบวนนี้้ �อาจเป็็ นประโยชน์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�มีีข้้อ
จำำ�กัดั ด้้ านกำำ�ลังั คน แต่่ก็็หมายถึึงการสละความรัับผิิดชอบในการ
แบ่่งปัั นข้้ อมููลให้้ กับบุ
ั คุ คลภายนอก

สิ่่�งที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้น้� ...

การใช้้ สื่่�อสัังคมออนไลน์์ยังั คงเปลี่่�ยนไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ตาม
รายงานหััวข้้ อ “สัังคมใน พ.ศ. 2571” จาก WeAreSocial.com

แพลตฟอร์์ มการส่่งข้้ อความ เช่่น วอทส์์แอปและสแนปแชท จะยััง
คงขยายการเข้้ าถึึงของตนต่่อไป ความเป็็ นจริิ งเสมืือนและความ
เป็็ นจริิ งเสริิ มยังั เปลี่่�ยนแปลงประสบการณ์์ผู้้� ใช้้ อย่่างต่่อเนื่่�อง บาง
คนแย้้ งว่่า เฟซบุ๊๊� กจะเอาชนะแพลตฟอร์์ มอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดเพื่่�อกลาย
เป็็ นซููเปอร์์ แพลตฟอร์์ ม ขณะที่่�บางคนคาดหวัังว่่าประสบการณ์์การ
ใช้้ งานเครืื อข่่ายทั้้�งหมดจะเปลี่่�ยนไป เมื่่�อสื่่�อสัังคมออนไลน์์ผนวก
เข้้ ากัับแอปพลิิเคชัันพื้้ �นฐานในที่่�ทำำ�งานและที่่�บ้้าน

แพลตฟอร์์ มส่่ งข้้ อความแบบทัันทีีของจีีนอย่่ างวีีแชทได้้ รัับการตรวจสอบ จากรััฐบาล
เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

ปัั ญหาด้้ านความเป็็ นส่่วนตััว รวมทั้้�งการควบคุุมของรััฐบาล
และองค์์กรยัังคงมีีการถกเถีียงกัันอยู่่� มีีคนที่่�เต็็มใจสละความเป็็ น
ส่่วนตััวเพื่่�อความสะดวกสบาย อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีความกัังวล
อย่่างมากเกี่่�ยวกัับการที่่�รััฐบาลเข้้ ามายึึดครองสื่่�อสัังคมออนไลน์์
และใช้้ สื่่�อดัังกล่่าวเพื่่�อติิดตามประชาชน
มีีแนวโน้้ มว่า่ มีีปรััชญาที่่�แตกต่่างกัันสามประการในการควบคุุม
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ ปรััชญาของสหรััฐฯ มุ่่�งสนัับสนุนุ ผลประโยชน์์
ขององค์์กร นโยบายของสหภาพยุุโรปคืือการปกป้้องความเป็็ น
ส่่วนตััวของแต่่ละบุุคคลเหนืือผลกำำ�ไรของบริิ ษััท ปรััชญาของ
สาธารณรััฐประชาชนจีีนคืือสนัับสนุนุ การควบคุุมสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ของรััฐบาลอย่่างเต็็มที่่�
ผู้้�คนทั่่�วโลกจะไม่่เห็็นนโยบายสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�เจาะจงกลาย
เป็็ นบรรทััดฐานสากลไปอีีกระยะหนึ่่�ง ไม่่ว่า่ จะเป็็ นนโยบายที่่�เป็็ น
แบบเดีียวกัันหรืื อการพััฒนาแนวทางมากมาย สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ยังั คง
ชััดเจนคืือภาคการทหารและความมั่่�นคงควรทราบว่่า การใช้้ สื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ไม่่น่า่ จะสิ้้ �นสุุดลง o
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การชดใช้้

สองเท่่า
ความไม่่ ซื่�่อตรงในนโยบายเฟซบุ๊๊�กของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ จีนี

พ

เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ภาพประกอบโดย ฟอรััม

รรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ ก้้าวขึ้้ �นมาเป็็ นเจ้้ าแห่่งความลัักลั่่�น
ด้้ านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ที่่�ประเทศจีีน พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนได้้ สั่่ง� ห้้ ามพลเมืืองใช้้ งานเฟซบุ๊๊� กเพื่่�อปิิ ดกั้้�นอิิทธิิพลจาก
ต่่างประเทศ ในต่่างประเทศ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกลัับเป็็ นผู้้�นำำ�
ด้้ านการใช้้ เฟซบุ๊๊� กในการเผยแพร่่โฆษณาชวนเชื่่�อไปยัังประเทศ
ที่่�กำำ�ลังั พััฒนา การกระทำำ�จากทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ดูู
เหมืือนจะเป็็ นการช่่วยให้้ ระบอบเผด็็จการควบคุุมการบอกเล่่าเรื่่� อง
ราวเกี่่�ยวกัับพรรคดัังกล่่าวภายนอกประเทศจีีน
มีีแต่่คู่่�แข่่งของเฟซบุ๊๊� ก เช่่น วีีแชทหรืื อเว่่ยป๋๋อเท่่านั้้�นที่่�พลเมืือง
จีีนสามารถใช้้ ได้้ อย่่างถููกกฎหมาย ซึ่่ง� พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนทำำ�การ
ตรวจสอบอย่่างเคร่่งครััด แต่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนกลัับเป็็ นเจ้้ าของ
สำำ�นักั สื่่�อ 4 อัันดัับแรกของโลกที่่�มีีการติิดตามมากที่่�สุดุ บนเฟซบุ๊๊� ก
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ตามการวิิเคราะห์์ของนิิตยสารดิิ อีีโคโนมิิ สต์์ เมื่่�อเดืือนเมษายน พ.ศ.
2562 สำำ�นักั ข่่าวซีีจีีทีีเอ็็น ไชน่่าเดลี่่� พีีเพิิ ลส์์เดลี่่� และซิินหััว ซึ่่ง�
ทั้้�งหมดเป็็ นสำำ�นักั ข่่าวที่่�ดำำ�เนิินการโดยรััฐบาลจีีน ถืือเป็็ นเว็็บไซต์์
ข่่าวชั้้�นนำำ�ระดัับโลกในเฟซบุ๊๊� กจากการจััดอัันดัับด้้วยจำำ�นวนผู้้�
ติิดตาม มีีสำำ�นักั ข่่าวที่่�ไม่่ได้้ ดำำ�เนิินการโดยจีีนเพีียงแห่่งเดีียวที่่�ติดิ 5
อัันดัับแรกคืือสำำ�นักั ข่่าวบีีบีีซีี ซึ่่ง� มีีการติิดตามทางเฟซบุ๊๊� กมากที่่�สุดุ
เป็็ นอัันดัับ 5 นอกจากนี้้ � จีีนยัังเป็็ นเจ้้ าของหนัังสืือพิิมพ์์โกลบอล
ไทม์์ ส ซึ่่ง� อยู่่�ที่่�อันั ดัับหก ตามรายงานของนิิตยสารดัังกล่่าว
เพื่่�อปิิ ดกั้้�นเฟซบุ๊๊� กในประเทศจีีน พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใช้้ ระบบ
การคััดกรองเว็็บไซต์์ที่่�ครอบคลุุมซึ่่ง� เรีียกว่่า “เกรตไฟร์์ วอลล์์ของ
จีีน” ระบบดัังกล่่าวยัังปิิ ดกั้้�นทวิิตเตอร์์ ยููทูบู เว็็บไซต์์สิทธิ
ิ ิมนุษุ ยชน
และเว็็บไซต์์อื่่�น ๆ อีีกมากมาย นอกจากนี้้ � จีีนยัังใช้้ ตำำ�รวจไซเบอร์์

มากกว่่า 2 ล้้ านนายในการตรวจสอบเนื้้ �อหา “ที่่�ละเอีียดอ่่อน” ตาม
รายงานข่่าวต่่าง ๆ
อย่่างไรก็็ตาม ประชาชนประมาณ 3 ล้้ านคนในจีีนยัังคงเข้้ าใช้้
เฟซบุ๊๊� กผ่่านเครื่่�องมืือหลบเลี่่ย� ง ซึ่่ง� ผู้้�เชี่่ย� วชาญคาดว่่ามีีน้้ อยกว่่า 0.2%
ของจำำ�นวนประชากร วีีแชทที่่ค� วบคุุมโดยรััฐบาลจีีนคืือแพลตฟอร์์ มสื่่อ�
สัังคมออนไลน์์ชั้้ �นนำำ�ในประเทศจีีน ซึ่่ง� เริ่่�มต้้นจากแอปฯ ส่่งข้้ อความ
ทัันทีีของเทนเซ็็นต์์และได้้ พัฒ
ั นาเป็็ นระบบนิิเวศของตนเอง แอปฯ ดััง
กล่่าวมีีผู้้�ใช้้ งานรายเดืือนมากกว่่าหนึ่่�งพัันล้้ านคนทั่่�วโลกจนถึึงเดืือน
มีีนาคม พ.ศ 2561 ตามรายงานของเทคโนด ซึ่่ง� เป็็ นองค์์กรจากจีีนที่่�
ให้้ บริิการข่่าวเกี่่ย� วกัับเทคโนโลยีีของจีีน ผู้้�เชี่่ย� วชาญคาดว่่า มีีผู้้�ใช้้ งาน
มากกว่่า 900 ล้้ านคนที่่อ� ยู่่�ในประเทศจีีน
ในขณะเดีียวกััน รััฐบาลจีีนยัังสามารถเข้้ าถึึงประชากรได้้ เกืือบ
300 ล้้ านคนทั่่�วโลกผ่่านทางเฟซบุ๊๊� ก สำำ�นักั ข่่าวซีีจีีทีีเอ็็นที่่�ดำำ�เนิิน
การโดยรััฐบาล ซึ่่ง� เป็็ นเว็็บไซต์์อันั ดัับต้้น ๆ ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนได้้ ดึึงดููดผู้้�ติิดตามถึึง 77 ล้้ านคน ตามรายงานของดิิ อีีโคโนมิิ สต์์
นิิตยสารดัังกล่่าวรายงานว่่า ในประเทศที่่�กำำ�ลังั พััฒนาหลายแห่่งทั่่�ว
แอฟริิ กา ลาติินอเมริิ กา และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ มีีผู้้�ใช้้ งานเฟซ
บุ๊๊�กมากถึึงร้้อยละ 30 ที่่�ติดิ ตามเว็็บไซต์์ข่า่ วของจีีนอย่่างน้้ อยหนึ่่�ง
เว็็บไซต์์ ผู้้�ใช้้ งานเฟซบุ๊๊� กชาวแอฟริิ กาอย่่างน้้ อยร้้อยละ 8 ของผู้้�ใช้้
งานทั้้�งหมดติิดตามเพจข่่าวของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
ใน พ.ศ. 2561 เพจข่่าวของพรรคคอมมิิวนิิสต์จีี์ นดึึงดููดยอดไลก์์
แชร์์ หรืือความคิิดเห็็นในเฟซบุ๊๊� กได้้ ถึึง 370 ล้้ านครั้้�ง ซึ่่ง� มากกว่่าเก้้ า
เท่่าของการมีีส่่วนร่่วม 40 ล้้ านครั้้�งต่่อปีี ที่่ผู้้�ก่
� อ่ กวนชาวรััสเซีียทำำ�ในช่่
วงการเลืือกตั้้�งของสหรััฐฯ เสีียอีีก รายงานของสถาบัันอิินเทอร์์ เน็็ต
ออกซ์์ฟอร์์ ดระบุุ
ซึ่่ง� เห็็นได้้ ชัดั ว่่าจำำ�นวนที่่ป� รากฏทางเฟซบุ๊๊� กของจีีนเพิ่่�มขึ้้ �นเกืือบจะ
เร็็วเกิินไปเสีียด้้ วยซ้ำำ �� อััตราการเพิ่่�มขึ้้ �นที่่ไ� ม่่น่า่ จะเป็็ นไปได้้ ทำ�ำ ให้้ เฟซบุ๊๊� ก
สงสััยว่่ามีีการเล่่นผิิดกติิกาและเริ่่�มการสืืบสวน ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ.
2562 เฟซบุ๊๊� กฟ้้องบริิษัทจีี
ั นสี่่แ� ห่่งในข้้ อหาขายบััญชีีเฟซบุ๊๊� กและอิินส
ตาแกรม ยอดไลค์์และผู้้�ติิดตามปลอม ตามรายงานการยื่่�นฟ้้องต่่อศาล
บริิ ษััทดังั กล่่าวเสนอบริิ การที่่�หลากหลาย รวมถึึงบััญชีีปลอม
สำำ�หรัับเฟซบุ๊๊� ก อิินสตาแกรม และแพลตฟอร์์ มอื่่�น ๆ เช่่น ทวิิตเตอร์์
สแนปแชท ยููทูบู ลิิงกต์์อิิน และกููเกิิลวอยส์์ ตามที่่�ระบุุในคำำ�ร้้อง
นอกจากนี้้ � ยัังทำำ�การโฆษณาบริิ การ “ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อเพิ่่�มยอด
ไลก์์ ความคิิดเห็็น เพื่่�อน และกิิจกรรมอื่่�น ๆ” เทคครัันช์์ สำำ�นักั พิิมพ์์
ออนไลน์์ด้้านเทคโนโลยีีของสหรััฐฯ รายงาน บริิ ษััทดังั กล่่าวยัังใช้้
เครื่่� องมืือทางการตลาดที่่�เป็็ นเท็็จอีีกด้้ วย ตามรายงานของ เดอะเวิิร์์จ
เว็็บไซต์์ข่า่ วเทคโนโลยีี
เฟซบุ๊๊� กและอิินสตาแกรมได้้ ปิิดการใช้้ งานบััญชีีปลอม 2.1 พััน
ล้้ านบััญชีีระหว่่างเดืือนมกราคมถึึงกัันยายน พ.ศ. 2561 ตาม
คำำ�ร้้องดัังกล่่าว แต่่นั่่น� อาจเป็็ นเพีียงแค่่จุดุ เริ่่� มต้้น “เราหวัังว่่าการ
ยื่่�นฟ้้องจะตอกย้ำำ ��ว่่ากิิจกรรมหลอกลวงประเภทนี้้ �จะไม่่ได้้ รัับการ
ยอมรัับ และเราจะดำำ�เนิินการอย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อปกป้้องบููรณภาพของ
แพลตฟอร์์ มของเรา” เฟซบุ๊๊� กระบุุในแถลงการณ์์
หนัังสืือพิิมพ์์เดอะนิิ วยอร์์กไทมส์์ รายงานว่่า ในเดืือนสิิงหาคม
พ.ศ. 2562 เฟซบุ๊๊� กและทวิิตเตอร์์ ระบุุว่า่ “บััญชีีที่่�มีีต้้นกำำ�เนิิดมา
จากจีีนทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นตััวประสานงานในการขยายข้้ อความและภาพ

ที่่�แสดงให้้ เห็็นว่่าผู้้�ประท้้ วงของฮ่่องกงมีีความรุุนแรงและสุุดโต่่ง” เช่่น
โพสต์์เฟซบุ๊๊� กจากบััญชีีที่่�เชื่่�อมโยงกัับจีีนโดยเปรีียบว่่ากลุ่่�มผู้้�ประท้้ วง
เป็็ นเหมืือนนัักรบของไอซิิส
ทวิิตเตอร์์ ลบบััญชีี 936 บััญชีีและเฟซบุ๊๊� กลบเพจ 7 เพจ กลุ่่�ม
เฟซบุ๊๊� ก 3 กลุ่่�ม และบััญชีี 5 บััญชีีที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้ องในการรณรงค์์
บิิดเบืือนข้้ อมููลของจีีนที่่�โจมตีีผู้้�ประท้้ วงในฮ่่องกง
“บััญชีีเหล่่านี้้ �พยายามบ่่มเพาะความขััดแย้้ งทางการเมืืองใน
ฮ่่องกงอย่่างจงใจและเจาะจง รวมถึึงบ่่อนทำำ�ลายความชอบธรรมและ
จุุดยืืนทางการเมืืองของขบวนการประท้้ วงที่่กำ� ำ�ลังั ดำำ�เนิินอยู่่�” ทวิิต
เตอร์์ ระบุุในแถลงการณ์์ “จากการสอบสวนอย่่างเข้้ มข้้นของเรา เรา
มีีหลัักฐานที่่�เชื่่�อถืือได้้ ซึ่่ง� สนัับสนุนุ ว่่านี่่�เป็็ นปฏิิบัติั กิ ารที่่�ได้้ รัับการ
สนัับสนุนุ จากภาครััฐ”
การแสดงออกของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อประชากร
ต่่างชาติิบนโลกออนไลน์์นั้้ �น ไม่่ได้้ หยุุดเพีียงการโฆษณาชวนเชื่่�อและ
การบิิดเบืือนข้้ อมููลในเว็็บไซต์์สื่่�อสัังคมออนไลน์์เท่่านั้้�น รายงานล่่าสุุด
จากนายวาเลนติิน เวเบอร์์ นัักวิิจัยั สำำ�หรัับกองทุุนเทคโนโลยีีแบบเปิิ ด
พบว่่า เทคโนโลยีีการเซ็็นเซอร์์ และการเฝ้้าระวัังของจีีนมีีการส่่งออก
ไปกว่่า 100 ประเทศทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ วิิสัยั ทััศน์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนสำำ�หรัับอิินเทอร์์ เน็็ตที่่�มีีการควบคุุมโดยรััฐบาลเกิิดการแพร่่หลาย
และกลายเป็็ นเรื่่� องปกติิ
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนยัังมุ่่�งเป้้าไปที่่�แพลตฟอร์์ ม
อื่่�น ๆ ด้้ วย เช่่น เรดดิิต ซึ่่ง� เป็็ นเว็็บไซต์์การรวบรวมข่่าวในสัังคม การ
จััดอัันดัับเนื้้ �อหาเว็็บ และการสนทนาของสหรััฐฯ ก็็ประสบปัั ญหา
เดีียวกัันจากผู้้�ก่่อกวนชาวจีีน ตามรายงานของบััซฟีี ดนิิวส์์ ซึ่่ง� เป็็ น
เว็็บไซต์์ข่า่ วของสหรััฐฯ เมื่่�อเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 โดยเรดดิิตมีี
ผู้้�ใช้้ งาน 330 ล้้ านคนในกว่่า 215 ประเทศ
ผู้้�ใช้้ งานที่่�ได้้ รัับการสนัับสนุนุ จากรััฐบาลจีีนกำำ�ลังั เผยแพร่่
โฆษณาชวนเชื่่�อ และกำำ�จัดั ข้้ อความต่่อต้้ านพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนใน
เรดดิิต ผู้้�ดููแลและผู้้�ใช้้ งานเห็็น “โพสต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้ �นจากบััญชีีที่่�สร้้างใหม่่
ซึ่่ง� ดาวน์์โหวตทุุกสิ่่�งเกี่่�ยวกัับการวิิจารณ์์ประเทศจีีน สร้้ างกลุ่่�มกระทู้้�
เพื่่�อผลัักดัันมุุมมองที่่�ฝัักใฝ่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์หรืื อโจมตีีใครก็็ตามที่่�
วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ประเทศจีีน กระทู้้�เกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�ละเอีียดอ่่อน เช่่น
จััตุรัุ ัสเทีียนอัันเหมิิน หััวเว่่ย หรืื อฝ่่าหลุุนกง กลุ่่�มศาสนาที่่�รััฐบาล
จีีนจััดให้้ เป็็ นลััทธิิ ถููกยึึดครองอย่่างรวดเร็็วโดยบััญชีีที่่�สนับสนุ
ั นุ จีีน”
ตามรายงานของเว็็บไซต์์บัซฟีี
ั ดนิิวส์์
การเพิ่่�มขึ้้ �นของบััญชีีที่่สนั
� บสนุ
ั นุ จีีนคืือความพยายามที่่� “แข็็งข้้ อ
และก้้ าวร้้าวมากที่่สุ� ดุ ” มาจนถึึงปัั จจุุบันั ผู้้�ดููแลเรดดิิตกล่่าวกัับบััซฟีี ด
ว่่า “ความพยายามในการสนัับสนุนุ พรรคคอมมิิวนิิสต์จีี์ นทำำ�ให้้ เรื่่�อง
ปฏิิบัติั กิ ารต่่างๆ ของรััสเซีียกลายเป็็ นเรื่่�องเล็็กลงอย่่างมาก”
กิิจกรรมของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนนั้้�นครอบคลุุมมากกว่่าการ
ดาวน์์โหวตกระทู้้�เชิิงลบเกี่่�ยวกัับประเทศจีีน ผู้้�ดููแลกล่่าว “ความคิิด
เห็็นและบทความที่่�ผลัักดัันการเล่่าเรื่่� องที่่�สนับสนุ
ั นุ พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีน หรืื อการยกย่่องการร่่วมทุุนของนายสีี จิ้้ �นผิิง เช่่น โครงการหนึ่่�ง
แถบหนึ่่�งเส้้ นทาง ได้้ รัับการอััปโหวตจากผู้้�มีีส่่วนร่่วมหรืื อหุ่่�นยนต์์
“น่่าแปลกที่่�เสรีีภาพของสื่่�อมวลชนและอิินเทอร์์ เน็็ตแบบ
เปิิ ด กำำ�ลังั ถููกนำำ�ไปใช้้ ประโยชน์์โดยศััตรููที่่�จะทำำ�ลายระบอบ
ประชาธิิปไตย” o
IPD FORUM

51

ความมั่่�นคง
ทางทะเล
หััวหน้้าหน่่วยงานใหม่่ของอิินโดนีีเซีีย บอกเล่่าความคิิดของ
ตนในการต่่อต้้านการกระทำำ�อันั เป็็ นโจรสลััด การประมงที่่�ผิดิ
กฎหมาย และภััยคุุกคามอื่่�น ๆ ต่่อเสถีียรภาพ
เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

52
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พ

ล.ร.ท. อััคมััด เทาฟิิ คโอเอ
รอชแมน รองผู้้�บััญชาการ
ทหารเรืื อ ได้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้ าหน่่วยงานความ
มั่่�นคงทางทะเลอิินโดนีีเซีีย หรืื อที่่�รู้้�จักั ในนาม
คณะกรรมการประสานงานด้้ านความมั่่�นคง
ทางทะเล ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2561
หลัังจบการศึึกษาจากโรงเรีียนนายเรืื ออิินโดนีีเซีีย
ใน พ.ศ. 2528 พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน ได้้ รัับมอบ
หมายให้้ เป็็ นเจ้้ าหน้้ าที่่�ปฏิิบัติั กิ ารและปฏิิบัติั หิ น้้ าที่่�บนเรืื อเหนืือผิิวน้ำำ ��
อีีกทั้้�งมีีความเชี่่�ยวชาญในด้้ านการทำำ�สงครามปราบปรามเรืื อดำำ�น้ำำ ��
พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน บััญชาการเรืื อหลายลำำ� กองเรืื อรบคุ้้�มกััน
และกองกำำ�ลังั ฝึึ กฝนของกองเรืื อ ผลการดำำ�เนิินงานของ พล.ร.ท.
เทาฟิิ คโอเอรอชแมน ในงานที่่�ได้้ รัับมอบหมายทั้้�งทางน้ำำ ��และทางบก
ทำำ�ให้้ มีีความก้้ าวหน้้ าทางอาชีีพเร็็วยิ่่�งขึ้้ �น ในฐานะนายทหารชั้้�นนาย
พล พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บััญชาการหมวดเรืื อ
เฉพาะกิิจการรบทางทะเลและผู้้�บััญชาการกองเรืื อสููงสุุด พล.ร.ท. เทา
ฟิิ คโอเอรอชแมน นำำ�กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจเมราห์์พุทธิ
ุ ิห์์ (สีีแดงและสีีขาว)
ของอิินโดนีีเซีียในภารกิิจ พ.ศ. 2554 เพื่่�อปลดปล่่อยลููกเรืื อชาว
อิินโดนีีเซีียของเรืื อเอ็็ม/วีี ซิินาร์์ คููดัสั หลัังจากโจรสลััดโซมาเลีียยึึดเรืื อ
บรรทุุกสิินค้้ าลำำ�ดังั กล่่าว
กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจดููตา ซามููดรา ร่่วมมืือกัับกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจ
อื่่�น ๆ ที่่�จัดั ตั้้�งขึ้้ �นในภููมิิภาค โดยเฉพาะกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจร่่วม 151
รวมทั้้�งได้้ รัับการสนัับสนุนุ จากกองกำำ�ลังั พิิเศษของกองทััพเรืื อและ
กองทััพบกอิินโดนีีเซีีย หลัังจากได้้ รัับการคััดเลืือกให้้ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนาย
พลใน พ.ศ. 2554 พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน ได้้ รัับตำำ�แหน่่งรอง
ผู้้�ว่่าการโรงเรีียนนายเรืื ออิินโดนีีเซีีย จากนั้้�นจึึงได้้ เลื่่�อนเป็็ นผู้้�ว่่าการใน
พ.ศ. 2557 และเป็็ นผู้้�บััญชาการสููงสุุดของกองเรืื อตะวัันตกใน พ.ศ.
2558 ในระหว่่างการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน ได้้
จััดตั้้�งกองเรืื อตะวัันตกตอบสนองรวดเร็็ว ซึ่่ง� มีีส่่วนช่่วยในการทำำ�ลาย
ล้้ างการปล้้ นแบบติิดอาวุุธและการกระทำำ�อันั เป็็ นโจรสลััดในช่่องแคบ
มะละกาและสิิงคโปร์์ จนกระทั่่�งไม่่มีีเหตุุปล้้ นเกิิดขึ้้ �นอีีกภายในหกเดืือน
ภายใต้้ การบััญชาการของ พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน คณะ

กรรมการประสานงานด้้ านความมั่่�นคงทาง
ทะเลมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็ นหน่่วยงานความมั่่�นคง
ทางทะเลระดัับมืืออาชีีพ ซึ่่ง� ได้้ รัับความไว้้
วางใจจากชุุมชนทางทะเลระดัับชาติิและ
นานาชาติิ หน่่วยงานดัังกล่่าวพยายามเพื่่�อ
ให้้ ได้้ มาซึ่่ง� อำำ�นาจอธิิปไตยแบบพึ่่�งพาตนเองใน
อิินโดนีีเซีียด้้ วยลัักษณะที่่�แข็็งแกร่่ง หน่่วยงานนี้้ �
เปิิ ดตััวใน พ.ศ. 2557 โดยไม่่ได้้ เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของกอง
ทััพอิินโดนีีเซีีย แม้้ ว่า่ ผู้้�นำำ�สูงู สุุดของหน่่วยงานจะได้้ รัับการคััด
เลืือกจากกองทััพเรืื ออิินโดนีีเซีียโดยประธานาธิิบดีี
ภารกิิจของคณะกรรมการประสานงานด้้ านความมั่่�นคงทางทะเล
คืือการรัักษาความมั่่�นคงและความปลอดภััยในน่่านน้ำำ ��และเขตอำำ�นาจ
ศาลของอิินโดนีีเซีีย รวมทั้้�งเป็็ นตััวแทนของอิินโดนีีเซีียในฐานะรััฐหมู่่�
เกาะ เพื่่�อเสริิ มสร้้างอััตลักั ษณ์์ของอิินโดนีีเซีียในฐานะรััฐทางทะเล โดย
การทำำ�ให้้ คณะกรรมการดัังกล่่าวเป็็ นผู้้�พิิทักั ษ์์ ศูนู ย์์กลางทางทะเลของ
โลก และทำำ�ให้้ อิินโดนีีเซีียเป็็ นรััฐทางทะเลที่่�แข็็งแกร่่งเพื่่�อปกป้้องผล
ประโยชน์์ของชาติิ
บทบาทหลัักของคณะกรรมการประสานงาน คืือการดำำ�เนิินการด้้ าน
ความมั่่�นคงทางทะเลและการลาดตระเวนเพื่่�อความปลอดภััยในน่่าน
น้ำำ ��และเขตอำำ�นาจศาลของอิินโดนีีเซีีย เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าสามารถป้้องกััน
รวมถึึงต่่อต้้ านปัั ญหาด้้ านความมั่่�นคงและความปลอดภััยทางทะเล
ตลอดจนการประมงที่่�ผิิดกฎหมายและการลัักลอบขนยาเสพติิด คณะ
กรรมการประสานงานนี้้ �มีีบุุคลากรมากกว่่า 1,000 คน เรืื อเดิินทะเล
36 ลำำ� มีีตั้้�งแต่่เรืื อเล็็กจนถึึงขนาด 110 เมตร และฐานทััพประจำำ�
ภููมิิภาค 3 แห่่ง ได้้ แก่่ ฐานทััพโซนตะวัันตกในบาตััม ฐานทััพโซนกลาง
ในมานาโด และฐานทััพโซนตะวัันออกในอััมบอน ซึ่่ง� รวมถึึงสถานีีเฝ้้า
ระวััง 15 แห่่งทั่่�วอิินโดนีีเซีีย
คณะกรรมการประสานงานซึ่่ง� ขึ้้ �นตรงต่่อประธานาธิิบดีีของอิินโดนีีเซีีย
อยู่่�ภายใต้้ เขตอำำ�นาจศาลของกระทรวงประสานงานด้้ านการเมืือง
กฎหมาย และกิิจการความมั่่�นคง นอกจากนี้้ �ยัังแยกจากกองกำำ�ลังั รัักษา
ชายฝั่่� งและทะเลอิินโดนีีเซีียซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้ กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการ
ประสานงานเป็็ นผู้้�ถืือผลประโยชน์์ในกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจเพื่่�อกำำ�จัดั การทำำ�
ประมงผิิดกฎหมายของอิินโดนีีเซีีย ซึ่่ง� จััดตั้้�งขึ้้ �นตามคำำ�สั่่ง� ของ
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ฟอรัั ม: ประสบการณ์์ ของคุุณในหลายตำำ�แหน่่ งงานที่่�สำำ�คัญ
ั นำำ�
คุุณไปสู่่�การเป็็นผู้้�บัังคัับบััญชาหน่่ วยงานความมั่่�นคงทางทะเล
ของอิินโดนีีเซีีย กรุุณาบอก ฟอรัั ม เพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับภารกิิจของ
คณะกรรมการประสานงานด้้ านความมั่่�นคงทางทะเลและวิิธีีที่่�
คุุณปฏิิรููปหน่่ วยงานดัังกล่่ าว

ลำำ� เครื่่� องบิินลาดตระเวนทางทะเล 6 ลำำ� ฐานทััพจำำ�นวนหนึ่่�ง และที่่�
สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือศููนย์์บัญ
ั ชาการ เราตระหนัักว่่างบประมาณค่่อนข้้ างมีี
จำำ�กัดั เราจึึงต้้ องจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ฉะนั้้�นเราจึึงสร้้ างศููนย์์บัญ
ั ชาการ
ก่่อน แนวคิิดง่่าย ๆ คืือต้้ องมีีกฎระเบีียบและกฎหมาย เนื่่�องจากเรามีีผู้้�
ถืือผลประโยชน์์จำำ�นวนมาก เราตระหนัักว่่า เราไม่่เพีียงแต่่สามารถใช้้
เอกภาพของการบัังคัับบััญชาเพื่่�อดำำ�เนิินการเท่่านั้้�น แต่่เรายัังสามารถ
พล.ร.ท. เทาฟิ คโอเอรอชแมน: ตอนที่ผมได้ รับโทรศัพท์จาก
ให้้ เอกภาพของความพยายามได้้ ด้้วย คณะกรรมการประสานงานจึึง
ประธานาธิบดีอนิ โดนีเซียให้ รับหน้ าที่บัญชาการคณะกรรมการประสาน
สามารถให้้ ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ มากที่่�สุดุ
งานด้ านความมัน่ คงทางทะเล ผมอยูที่่ โรดไอแลนด์เพือ่ เข้ าร่วมการประชุม
ถััดมา เราได้้ หารืือกัันว่่าสถานีีกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งแห่่งแรกจะตั้้�งอยู่่�
สัมมนาใน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นการประชุมสมม
ั นาระหว่างประเทศด้ าน
ที่่ไ� หน เราจะจััดให้้ มีีศูนู ย์์บัญ
ั ชาการสองแห่่งเนื่่�องจากต้้ องอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
พลังงานทะเลครัง้ ที่ 23 ที่วิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ เมือ่ กลับมา ผมได้ พบ ยุุทธศาสตร์์ เช่่น อิินโดนีีเซีียมีีช่่องแคบที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั ทางยุุทธศาสตร์์
กับเจ้ าหน้ าที่ของประธานาธิบดีและบอกพวกเขาว่า บางทีอาจเลือกคนมา 4 แห่่งจาก 9 แห่่งในโลก นอกจากนี้้ � เรายัังมีีเส้้ นทางเสริิมสี่ส่� ายที่่เ� รา
เป็ นผู้น�ำคณะกรรมการประสานงานผิด เพราะตลอด 34 ปี ในกองทัพเรือ สามารถรัับประกัันความปลอดภััย หลัังจากนั้้�นจุุดยุุทธศาสตร์์ อื่่น� ๆ ก็็
ผมอยูใ่ นหน่วยรบเสมอ เป็ นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนความคิดจากการต่อสู้
ทำำ�ให้้ เรามีีสถานีีกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งรวม 21 แห่่ง
เป็ นการบังคับใช้ กฎหมาย จากการมาเพือ่ ท�ำลาย กลายเป็ นการมาเพือ่
เรามีีชายฝั่่� งที่่�ทอดตััวเป็็ นแนวยาว จึึงไม่่สามารถจััดตั้้�งสถานีีกอง
ปกป้อง ยากที่จะเปลี่ยนความคิด วิธีคิดของผม แต่ประธานาธิบดีกล่าว
กำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งไว้้ ในแต่่ละที่่� เนื่่�องจากจะมีีต้้ นทุุนสููงมาก ดัังนั้้�นเรา
ว่า คุณต้ องเป็ นผู้น�ำคณะกรรมการประสานงานและท�ำให้ องค์กรดีขึ้น ดัง ต้้ องมีีสถานีีกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งแบบเคลื่่�อนที่่� เพื่่�อให้้ สามารถเคลื่่�อน
นันผมจ
้ งึ ท�ำตามค�ำสัง่ ของท่านที่ให้ มายังคณะกรรมการประสานงานด้ าน ย้้ ายไปยัังเขตหนึ่่�ง ๆ ได้้ เมื่่�อเราเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั เรา
ความมัน่ คงทางทะเล
สามารถย้้ ายยุุทโธปกรณ์์ไปยัังบางพื้้ �นที่่�และเพิิกเฉยต่่อพื้้ �นที่่�อื่่�น ความ
ดัังนั้้�น เราจึึงได้้ เรีียนรู้้�ก่่อนว่่า... คณะกรรมการประสานงานด้้ าน
สามารถคืือการเฝ้้าระวัังก่่อนอัันดัับแรก เพื่่�อตรวจจัับและหยุุดกิิจกรรม
ความมั่่�นคงทางทะเลเป็็ นอย่่างไร เนื่่�องจากเราไม่่เคยนึึกถึึงคณะ
ที่่�ผิิดกฎหมาย และแน่่นอนว่่า ตามด้้ วยการบัังคัับใช้้ กฎหมายและการ
กรรมการประสานงานด้้ านความมั่่�นคงทางทะเลมาก่่อน แล้้ วเราก็็พบ
ช่่วยเหลืือในปฏิิบัติั กิ ารขััดขวางทางทะเล ซึ่่ง� นี่่�คืือลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของ
คำำ�สั่่ง� ของประธานาธิิบดีีให้้ ก่่อตั้้�งคณะกรรมการประสานงาน และให้้
ผมในอนาคต
ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นหน่่วยรัักษาชายฝั่่� งในอิินโดนีีเซีีย รวมทั้้�งให้้ พัฒ
ั นาสถานที่่�
ิ ่ อด้้ วยมีีที่่ใ� ดบ้้ าง
ฝึึ กอบรมและโครงการฝึึ กอบรมสำำ�หรัับคณะกรรมการประสานงานด้้ าน ฟอรัั ม: องค์์ กรและหน่่ วยงานหลัักที่่คุ� ุณติดต่
ความมั่่�นคงทางทะเลทั้้�งหมด เราต้้ องกำำ�หนดว่่ากองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� ง
พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน: หน่่วยงานแรกคืือกองทััพเรืื อ ซึ่่ง� มีี
คืืออะไร ผมตระหนัักว่่ากองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ มีีประสบการณ์์
ยุุทโธปกรณ์์อยู่่�แล้้ วและมีีบุุคลากรที่่�ผ่า่ นการฝึึ กอบรมมาเป็็ นอย่่างดีี
มากที่่�สุดุ หลัังจากที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้ �นมานานกว่่า 200 ปีี
เมื่่�อผมเปิิ ดคู่่�มืือของกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ หน้้ าแรก พบว่่า เพื่่�อดำำ�เนิินการปฏิิบัติั กิ าร โดยเราร่่วมมืือกัับกองทััพเรืื ออย่่างใกล้้ ชิิด แต่่
น่่าสนใจมาก เพราะคู่่�มืือระบุุว่า่ กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ เป็็ นหนึ่่�ง นอกจากนี้้ � ในการบัังคัับใช้้ กฎหมาย เราประสานงานกัับตำำ�รวจอย่่าง
ในเจ็็ดสถาบัันเครื่่� องแบบในสหรััฐฯ คำำ�ถามต่่อไปคืือ สถาบัันเครื่่� องแบบ ใกล้้ ชิิด หลัังจากนั้้�นเราร่่วมมืือกัับสำำ�นักั งานต่่อต้้ านยาเสพติิดแห่่งชาติิ
คืืออะไร ผมรู้้�ว่่านั่่�นเป็็ นภาระผููกพัันเพีียงอย่่างเดีียวสำำ�หรัับกฎหมายและ ของสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย ศุุลกากร กระทรวงคมนาคม การประมง
และอื่่�น ๆ แต่่หลััก ๆ คืือกองทััพเรืื อและตำำ�รวจ ความท้้ าทายและโอกาส
อำำ�นาจหน้้ าที่่�ในการบัังคัับใช้้ กฎหมาย สำำ�หรัับคณะกรรมการประสาน
งานด้้ านความมั่่�นคงทางทะเล ผมเปลี่่�ยนเครื่่� องแบบจากชุุดบาติิกแขน สำำ�หรัับคณะกรรมการประสานงานคืือการสร้้ างความร่่วมมืือระหว่่าง
ยาวและชุุดซาฟารีี เพื่่�อสร้้ างเอกลัักษณ์์ของหน่่วยงานในฐานะสถาบััน หน่่วยงานต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินการบัังคัับใช้้ กฎหมายในทะเล ซึ่่ง� ปัั จจุุบันั
กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� ง ขั้้�นตอนแรกคืือการเปลี่่�ยนความคิิดของผู้้�คนผ่่าน อยู่่�ภายใต้้ บทบััญญััติิของกฎข้้ อบัังคัับและกฎหมายหลายฉบัับ เพื่่�อ
ปรัับปรุุงสถานการณ์์ดังั กล่่าว คณะกรรมการประสานงานได้้ เสนอต่่อ
เครื่่� องแบบใหม่่ ตอนนี้้ �เรามีีชุุดฤดููร้้อนสำำ�หรัับงานทางการและชุุดต่่อสู้้�
หลัังจากได้้ เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมายจััดตั้้�งหน่่วยงาน เราตระหนัักว่่า รััฐสภาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อให้้ สัตั ยาบัันกฎหมายความมั่่�นคงทางทะเล ซึ่่ง� จะ
ช่่วยเสริิ มสร้้างบทบาทของคณะกรรมการประสานงานในการประสาน
เราต้้ องกำำ�หนดภารกิิจ ภารกิิจของคณะกรรมการประสานงาน คืือการ
ดำำ�เนิินการลาดตระเวนเพื่่�อความมั่่�นคงและความปลอดภััยของทะเลใน งานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
การขััดขวางทางทะเล และเพื่่�อการประสานงานของผู้้�ถืือผลประโยชน์์
ทั้้�งหมด รวมทั้้�งใช้้ ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ให้้ เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดในการดำำ�เนิินการ ฟอรัั ม: ช่่ วยเล่่ ารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับความพยายามด้้ าน
ด้้ านความมั่่�นคงทางทะเล เราจะดำำ�เนิินการลาดตระเวน วางแผน และ ความร่่ วมมืือของคณะกรรมการประสานงานด้้ านความมั่่�นคง
ทางทะเลให้้ เราฟัังได้้ หรืือไม่่
จััดระเบีียบ ภารกิิจและความสามารถของเรามีีความเชื่่�อมโยงกัันใน
การปฏิิบัติั ภิ ารกิิจ ดัังนั้้�นผมจึึงบอกเจ้้ าหน้้ าที่่�ว่า่ เราต้้ องจััดลำำ�ดับั ความ
พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน: คณะกรรมการประสานงานด้้ าน
สำำ�คัญ
ั ก่่อนอื่่�นเราต้้ องพััฒนาโคนอป ซึ่่ง� เป็็ นแนวคิิดของการปฏิิบัติั ิ
งาน สำำ�หรัับกองเรืื อพื้้ �นฐาน เราต้้ องการเรืื อ 77 ลำำ� เฮลิิคอปเตอร์์ 29 ความมั่่�นคงทางทะเลสนัับสนุนุ ความร่่วมมืือในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
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ใต้้ โดยการปรัับปรุุงกิิจกรรมร่่วมที่่�มีีอยู่่�และความ
พยายามในการสร้้ างศัักยภาพผ่่านการฝึึ กอบรม การ
ประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร และการสััมมนาเกี่่�ยวกัับประเด็็น
ทางทะเล การแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููลและข่่าวกรองเพื่่�อ
ปรัับปรุุงความมั่่�นคงและความปลอดภััยทางทะเล
ความร่่วมมืือในอนาคตกัับสหรััฐฯ และประเทศในกลุ่่�ม
สมาคมประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืื อ
อาเซีียน จะเพิ่่�มขึ้้ �น ซึ่่ง� จะรวมถึึงความร่่วมมืือในการ
สร้้ างศัักยภาพ การฝึึ กอบรม การศึึกษา การแบ่่งปัั น
ข้้ อมููลและข่่าวกรอง ความร่่วมมืืออื่่�น ๆ ที่่�ต้้องได้้ รัับการ
ปรัับปรุุงคืือความร่่วมมืือในระดัับภููมิิภาคและนานาชาติิ
ในรููปแบบของการประชุุมสัมม
ั นากองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� ง
โดยมีีหััวข้้ อพิิเศษที่่�กำำ�ลังั เป็็ นที่่�สนใจทั่่�วโลกใน เช่่น
ทะเลจีีนใต้้ เราตระหนัักดีีว่่าทุุกฝ่่ายมีีภััยคุุกคามระดัับ
โลกต่่อความปลอดภััยทางทะเลร่่วมกััน เราไม่่สามารถ
แก้้ ไขปัั ญหาได้้ โดยลำำ�พังั และต้้ องใช้้ ความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศเพื่่�อหาทางออก

ฟอรัั ม: คุุณประสานงานกัับองค์์ กรระหว่่ าง
ประเทศใดบ้้ างเพื่่อ� สร้้ างขีีดความสามารถและ
ศัักยภาพ
พล.ร.ท. เทาฟิ คโอเอรอชแมน: เราตระหนักว่ากอง

ก�ำลังรักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ มีประสบการณ์มากที่สุด แต่
ก็มีลักษณะและความท้ าทายที่แตกต่างกัน ทังนี้
้ สหรัฐฯ

มีความแตกต่างจากอินโดนีเซียอย่างมากในมุมมอง
ของกลุม่ เกาะ เราได้ เรียนรู้จากกองก�ำลังรักษาชายฝั่ ง
อื่น ๆ เช่น กรีซ ผมคิดว่ากรีซที่มี 9,000 เกาะ ซึ่งเป็ น
เกาะส่วนใหญ่ในยุโรปมีความคล้ ายคลึงกับอินโดนีเซีย
เราได้ เรียนรู้จากฟิ ลปิ ปิ นส์ เกาหลีใต้ และญี่ปนเช่
ุ่ นกัน
เราได้ ประโยชน์จากความซับซ้อนในการท�ำงานของกอง
ก�ำลังรักษาชายฝั่ ง ซึ่งก็คือกลุม่ เกาะ เราเรียนรู้จากกัน
และกันได้
ความท้ าทายแรกของเราคือต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
และกลุม่ ดาวทางภูมิศาสตร์ ของอินโดนีเซีย เรามี
ช่องแคบที่มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ 4 แห่ง
และเราก็มีเส้ นทางคมนาคมทางทะเล ภายใต้ การให้
สัตยาบันอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทาง
ทะเล เราต้ องเตรียมเฝ้าระวังเพื่อให้ มีเส้ นทางเดินเรื อที่
ปลอดภัยในมหาสมุทร ซึ่งนี่เป็ นการเพิ่มความซับซ้อน
ประการที่สองคือความยืดหยุน่ ของสภาพแวดล้ อม
เชิงยุทธศาสตร์ ในโลก ความท้ าทายนี้ท�ำให้ อินโดนีเซีย
จ�ำเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมที่จะมีส่วนร่วมและสร้ างอิทธิพล
ต่อผู้มีบทบาทรายใหญ่บางรายในภูมิภาค ความท้ าทาย
ต่อไปของเราคือ เรามีเขตแดนมากมายติดกับหลาย
ประเทศ และบางจุดยังคงมีข้ อพิพาท อันจะน�ำมาซึ่ง
ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความขัดแย้ งระหว่างประเทศ
นัน่ เป็ นเหตุผลที่ผมได้ พดู คุยกับผู้บญ
ั ชาการกองก�ำลัง
รักษาชายฝั่ งคนอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ค�ำนวณที่ผิดพลาดในทะเล ซึ่งเราอาจจะเริ่มต้นความ

สมาชิกทมี บนเรือของหน่ วยงาน
ความมัน่ คงทางทะเลอินโดนีเซีย
ปี นขึ้นเรือตรวจการณ์ สแตรท
ตันของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ง
สหรัฐฯ ระหว่ างการฝึกซ้ อมร่ วม
ในช่ องแคบสิ งคโปร์
จ.อ. ลีไว รีด/กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ
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เรืือเคเอ็็น แทน จุุง ดาทา ของหน่่ วยงานความมั่่�นคงทางทะเลอิินโดนีีเซีีย
(ซ้้ าย) ล่่ องคู่่�ไปกัับเรืือตรวจการณ์์ สแตรทตัันของกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่�ง
สหรััฐฯ ในช่่ องแคบสิิ งคโปร์์ จ.อ. ลีีไว รีีด/กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ
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สัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศได้ เช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เราตรวจพบ
กองเรื อประมง 6 ล�ำจากเวียดนาม ซึ่งได้ รับการคุ้มกันจากเรื อของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ ง 2
ล�ำเมื่อเข้ าสูพ่ ื ้นที่พิพาท ผมสัง่ ให้ สกัดกันเรื
้ อเหล่านันเพื
้ ่อป้องกันไม่ให้ เข้ ามาในอาณาเขต
ของเรา แต่เนื่องจากพื ้นที่ที่พวกเขาท�ำประมงอยูเ่ ป็ นพื ้นที่ซึ่งก�ำลังเป็ นข้ อพิพาท เราจึง
แนะน�ำให้ พวกเขาท�ำประมงในพื ้นที่ที่ไม่ใช่พื ้นที่พิพาท เราติดต่อกองก�ำลังรักษาชายฝั่ ง
เวียดนามมานัดพบกันในทะเล พวกเขาตกลง และถอนเรื อออกจากพื ้นที่ไปทางเหนือ ผมคิด
ว่ามีวิธีที่ดีในการป้องกันความตึงเครียดที่เพิ่มสงู ขึ้น เรารู้เพราะเรื อเหล่านันเป็
้ นเรื อประมง
แบบดังเดิ
้ ม ซึ่งอาจไม่มีแผนที่หรื อจีพีเอส หรื ออาจไม่ร้ ูต�ำแหน่งที่ถูกต้ องเมื่อเข้ าสูน่ า่ นน�้ำของ
เรา

ฟอรั ม: นอกเหนือจากการประชุมในทะเล คุณยังเข้ าร่ วมการประชุมระดับ
นานาชาติหรือระดับภูมภิ าคเพื่อหารือถึงวิธีหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้ าเหล่ านี้ด้วย
หรือไม่
พล.ร.ท. เทาฟิ คโอเอรอชแมน: นอกจากนี้ เรายังมีองค์กรที่เรียกว่า การประชุมหัวหน้ า

หน่วยกองก�ำลังรักษาชายฝั่ งแห่งเอเชีย เพื่อหารื อเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ ซึ่งเราหารื อถึงวิธี
การร่วมมือกัน ปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่ของเรายังท�ำการฝึกร่วมกันด้ วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็ นครัง้ แรก
ที่คณะกรรมการประสานงานด้ านความมัน่ คงทางทะเลของเราส่งเรื อไปยังอินเดียเพื่อเข้ า
ร่วมการฝึกร่วมส�ำหรับการวางแผน รวมถึงไปยังจาการ์ ตา กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งเกาหลีและ
กองก�ำลังรักษาชายฝั่ งสหรัฐฯ ส่งเรื อตรวจการณ์สแตรทตันของกองก�ำลังรักษาชายฝั่ ง เข้ า
ร่วมการฝึกผสมความร่วมมือและความพร้ อมทางเรื อของอินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม เรายัง
ด�ำเนินการลาดตระเวนร่วมกับกองก�ำลังพิทกั ษ์ เขตแดนออสเตรเลีย เราส่งเรื อไปล�ำหนึ่ง และ
พวกเขามีเรื อล�ำหนึ่งด้ วย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เราจะด�ำเนินการประสานงานกับเจ้ า
หน้ าที่มากขึ้น ไม่เพียงประสานงานการลาดตระเวนเท่านันแต่
้ ด�ำเนินการตรวจเยี่ยมด้ วย

ฟอรั ม: ปัจจุบันคุณท�ำการลาดตระเวนชายแดนกับประเทศใดบ้ าง
พล.ร.ท. เทาฟิ คโอเอรอชแมน: เราท�ำการลาดตระเวนชายแดนอย่างเป็ นทางการกับ

ออสเตรเลียเท่านัน้ แต่เรายังท�ำการลาดตระเวนอย่างไม่เป็ นทางการกับกองก�ำลังรักษา
ชายฝั่ งเวียดนาม เพื่อให้ เราสามารถพบกันในทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็ นศัตรูกนั เราเชิญ
พวกเขาไปพร้ อมกับเรื อของผม เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบญ
ั ชาสามารถพบปะและหารื อรวมทังแก้
้ ไข
ปั ญหาได้ ผมคิดว่านี่เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบตั งิ าน

ฟอรั ม: คุณคิดว่ าสิ่ งใดเป็ นข้ อกังวลด้ านความมัน่ คงสู งสุ ดส�ำหรับอินโดนีเซียที่
คณะกรรมการประสานงานด้ านความมัน่ คงทางทะเลเป็ นผู้รับมือ
พล.ร.ท. เทาฟิ คโอเอรอชแมน: ความส�ำคัญสูงสุดคือการรักษาความมัน่ คงของเส้ น

ทางคมนาคมทางทะเล จากนันคื
้ อการรับประกันภาระผูกพันทางทะเลในหมูเ่ กาะของ
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล นอกจากนี้ เรายังเห็นความส�ำคัญในการ
สร้ างความสงบเรียบร้ อยในทะเลที่ดีในเขตอ�ำนาจศาลของผม สุดท้ าย เราสามารถรักษา
อ�ำนาจอธิปไตยของชาติไว้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเล ตราบใดที่ยังมีการท�ำประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุม เราสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจ 115 ซึ่งน�ำโดย
กระทรวงการประมงตามอ�ำนาจหน้ าที่ของประธานาธิบดี เราสนับสนุนพวกเขาเพื่อประสาน
ความพยายามของเรา นอกจากนี้ ผมยังแบ่งปั นประสบการณ์ของผมกับพวกเขาจากตอน
ที่ผมอยูใ่ นกองทัพเรื อในฐานะผู้บญ
ั ชาการการรบและกองเรื อ เช่น เมื่อพวกเขาเริ่มหน่วย
เฉพาะกิจ พวกเขาไม่มีแนวคิดในการด�ำเนินการปฏิบตั กิ าร... และผมมีความสามารถในเรื่ อง
นัน้
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แห่่งหลัักนิิยมฟาร์์ โก ซึ่่ง� สหรััฐฯ ได้้ ส่ง่ ยุุทโธปกรณ์์ไปยัังภููมิิภาคนี้้ �เพื่่�อ
จััดระเบีียบเส้้ นทางคมนาคมทางทะเล) ในฐานะผู้้�บััญชาการ ผมขอการ
อนุุมัติั จิ ากผู้้�บััญชาการกองทััพเรืื อให้้ ส่ง่ ผมไปยัังช่่องแคบมะละกาเพื่่�อ
ให้้ คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั กิ าร เนื่่�องจากใน พ.ศ. 2543 การจี้้ �
เรืื อเป็็ นปัั ญหาใหญ่่ในช่่องแคบมะละกา และในอดีีต ก่่อน พ.ศ. 2543
พวกเขาไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในการปล่่อยตััวประกัันของเรืื อมากนััก
สำำ�หรัับอากาศยานนั้้�นสำำ�เร็็จ แต่่กับั เรืื อนั้้�นไม่่เลย ในฐานะผู้้�บัังคัับ
บััญชา ผมค้้ นพบคำำ�ตอบและดำำ�เนิินการทัันทีี เพราะเราทราบเรื่่� องนี้้ �เมื่่�อ
เวลาประมาณ 17.00 น. และมีีการระบุุตำำ�แหน่่งแล้้ ว เราวางแผนเสร็็จ
สิ้้ �นในห้้ าชั่่�วโมงต่่อมา และตอน 23.00 น. เราเรีียกกองกำำ�ลังั พิิเศษ
มาเพื่่�อดำำ�เนิินปฏิิบัติั กิ ารปล่่อยตััว แต่่ในเวลานั้้�น พวกเขายัังไม่่ได้้ ใช้้
ปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษ ทางเลืือกของผมคืือถอนคนของเราหรืื อใช้้ กำำ�ลังั บัังคัับ
ในตอนนั้้�นผมยอมเสี่่�ยงที่่�จะใช้้ กำำ�ลังั บัังคัับโดยใช้้ ทีีมของผม ผมมีีทีีม
เรืือของคณะกรรมการประสานงานด้้ านความมั่่�นคงทางทะเลลาดตระเวนในน่่ านน้ำำ��
ของอิินโดนีีเซีีย หน่่วยงานความมั่่�นคงทางทะเลอิินโดนีีเซีีย
ละเจ็็ดคนสองทีีม รวมทั้้�งหมด 14 คน โจรจี้้ �เรืื อมีีห้้ าคนและตััวประกััน
มีี 36 คน เราทราบถึึงสถานการณ์์ รวมทั้้�งได้้ ติดิ ตามสถานการณ์์และ
ฟอรั ม: คุณช่วยบอกถงึ ทะเลจีนใต้ หลักปฏิบตั ิ และความส�ำคัญ วิิเคราะห์์สถานการณ์์ จนมีีช่่วงที่่�เหมาะเจาะในเวลา 1.00 น. เพื่่�อเริ่่�ม
ของการที่ทกุ ประเทศปฏิบตั ติ ามกติกาของนานาชาติได้ไหม
ทำำ�การจู่่�โจม เราทำำ�การต่่อสู้้�ระยะประชิิด เราไม่่เคยเตรีียมพร้้อมเรื่่� อง
นั้้�นมาก่่อน ดัังนั้้�นสำำ�หรัับอุปุ กรณ์์ เราจึึงใช้้ เอเค-47 คุุณคงนึึกภาพออก
พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน: ในทะเลจีีนใต้้ เรามีีพรมแดนติิด
เอเค-47 กัับกระสุุน 7.62 ที่่�ระยะ 1.5 เมตร คุุณคงนึึกภาพออกเมื่่�อ
กัับเวีียดนาม มาเลเซีีย ฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์ บรููไน เราต้้ องหยุุดด้้ วยการกระทำำ�
ยิิงกระสุุนไป หััวของชายคนนั้้�นก็็ระเบิิด เราจััดการพวกโจรจี้้ �เรืื อทั้้�งห้้ า
นอกอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทะเล นั่่�นคืือเส้้ นประ
คน และปฏิิบัติั กิ ารก็็ประสบความสำำ�เร็็จเต็็ม 100 ด้้ วยเหตุุผลสี่่�ประการ
เก้้ าเส้้ น นี่่�เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับเขตเศรษฐกิิจของเรา เรายัังคงยึึดมั่่�นใน
ประการแรก เราช่่วยตััวประกัันทั้้�งหมด 36 คนโดยไม่่มีีใครได้้ รัับบาด
อนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทะเลอัันถููกต้้ องตามกฎหมาย เจ็็บ ประการที่่�สอง โจรจี้้ �เรืื อทั้้�งหมดถููกกำำ�จัดั ประการที่่�สาม เราไม่่สูญ
ู
บางครั้้�งเรามีีความตึึงเครีียดที่่�นั่่น� ย้้ อนกลัับมายัังประสบการณ์์ของผม เสีียยุุทธภัณ
ั ฑ์์เรืื อเลย ประการสุุดท้้ าย เราได้้ เรืื อคืืนมาอย่่างปลอดภััย
ในฐานะผู้้�บััญชาการ เราส่่งการสกััดกั้้�นไปยัังทะเลจีีนใต้้ เนื่่�องจากเรา
โดยไม่่มีีสมาชิิกของกองกำำ�ลังั ได้้ รัับบาดเจ็็บในการยิิงต่่อสู้้� ผู้้�บััญชาการ
ตรวจพบกิิจกรรมสำำ�คัญ
ั มากมายที่่�นั่่น� ผมจัับได้้ บางส่่วน และบางส่่วน กองทััพเรืื อได้้ เรีียกตััวผมให้้ มาที่่�จาการ์์ ตาทัันทีี ผมไปจาการ์์ ตาและเจ้้ า
ก็็เป็็ นกองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งจีีน พวกเขาบอกว่่า “นี่่�เป็็ นพื้้ �นที่่�ทำำ�ประมง หน้้ าที่่�ทั่่ว� ไปทุุกคนอยู่่�ที่่�นั่่น� โดยผู้้�บััญชาการขอให้้ ผมสรุุปผลปฏิิบัติั กิ าร
ของจีีน” ผมจึึงบอกว่่า “ผมไม่่รู้้�จักั พื้้ �นที่่�ทำำ�ประมงดั้้�งเดิิม ในอนุุสัญ
ั ญา
สิ่่�งที่่�ควรพิิจารณาอย่่างแรกคืือหลัักนิิยมของ พล.ร.อ. ฟาร์์ โก นั่่�นคืือ
สหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทะเลมีีสิิทธิิในการประมงแบบดั้้�งเดิิม
หากคุุณประสบความสำำ�เร็็จ ให้้ ต่อ่ ยอดจากสิ่่�งนั้้�น หากคุุณล้้ มเหลว ให้้
เท่่านั้้�น ไม่่ใช่่พื้้ �นที่่�ทำำ�ประมง เรามีีข้้ อตกลงอย่่างเป็็ นทางการระหว่่าง
ออกแบบใหม่่ ผมอธิิบายและผู้้�บััญชาการกองทััพเรืื อกล่่าวว่่า “คุุณนี่่�บ้้า
ประเทศในด้้ านสิิทธิิในพื้้ �นที่่�ทำำ�ประมง” เมื่่�อเป็็ นอิินโดนีีเซีียและมาเลเซีีย จริิ ง ๆ” ผมตอบ “ใช่่ครัับท่า่ น หากไม่่บ้้าผมก็็คงไม่่ชนะ”
... ในการประมงจำำ�นวนมากของมาเลเซีียตั้้�งแต่่สมัยั โบราณ พวกเขา
ผมคิิดว่่าด้้ วยประสบการณ์์ดังั กล่่าวใน พ.ศ. 2554 ประธานาธิิบดีี
ทำำ�การประมงในน่่านน้ำำ ��อิินโดนีีเซีียหลัังจากข้้ อตกลงกัับอนุุสัญ
ั ญา
จึึงเลืือกผมให้้ นำำ�กลุ่่�มหน่่วยเฉพาะกิิจไปโซมาเลีีย ในเวลานั้้�น ผมได้้
สหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทะเล ดัังนั้้�นจึึงไม่่เป็็ นปัั ญหา และพวก
เขีียนถึึงวิิธีีตอบโต้้ โจรสลััดโซมาเลีียสำำ�หรัับปฏิิบัติั กิ ารกู้้�ภััย (ผมได้้ รัับ
เขายัังคงอยู่่�ที่่�นั่่น� เราไม่่รู้้�จักั พื้้ �นที่่�ทำำ�ประมงแบบดั้้�งเดิิม เรายัังคงยึึดมั่่�น โทรศััพท์์จากประธานาธิิบดีีที่่�บ้้านของเขา ผมทราบจากสำำ�นักั งานของ
ในอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้ วยกฎหมายทะเล ดัังนั้้�น เราจึึงยัังคง
ประธานาธิิบดีีว่า่ กองทััพได้้ ส่ง่ ประวััติิย่อ่ ของนายทหารระดัับร้้อยตรีี
ดำำ�เนิินการบัังคัับใช้้ กฎหมายในภููมิิภาคแห่่งนี้้ �เพื่่�อดำำ�เนิินการขััดขวาง
11 นายเพื่่�อนำำ�กลุ่่�มเฉพาะกิิจ พวกเขาขอคำำ�แนะนำำ�อื่่�น ๆ และบอก
ว่่าพวกเขามีีหััวหน้้ าที่่�บ้้าที่่�เข้้ ามาเป็็ นผู้้�บััญชากองบััญชาการยุุทธการ
ฟอรัั ม: เหตุุใดความร่่ วมมืือกัับประเทศอื่่น� ๆ ในเอเชีียตะวััน
กองเรืื อ ผมถููกเรีียกตััวให้้ ไปที่่�บ้้านของเขา มีีการประชุุมสั้้ �น ๆ (เพีียงครึ่่�ง
ออกเฉีียงใต้้ และสหรััฐฯ จึึงมีีความสำำ �คัญ
ั
ชั่่�วโมง) และผมได้้ รัับคำำ�สั่่ง� ง่่าย ๆ ว่่า ออกเดิินทางไปโซมาเลีียวัันพรุ่่�งนี้้ �
ตอนนั้้�นผมตระหนัักว่่า เราไม่่มีีแผนฉุุกเฉิินสำำ�หรัับโซมาเลีียและเราก็็
พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน: เมื่่�อย้้ อนนึึกถึึงประสบการณ์์ของ
ไม่่มีีข้้อมููลที่่�แน่่ชัดั เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ ผมโทรหาเพื่่�อนร่่วมงานบางคน
ผมในฐานะผู้้�บััญชาการกองรบในโซมาเลีีย... เมื่่�อเรืื อพ่่อค้้ าถููกโจรสลััด
เช่่น ผู้้�บััญชาการหน่่วยซีีลสหรััฐฯ ซึ่่ง� ผมรู้้�จัักที่่�กองเรืื อที่่� 7 ของสหรััฐฯ
โซมาเลีียปล้้ น ผมเป็็ นผู้้�บััญชาการกองรบ ประธานาธิิบดีีตัดั สิินใจส่่ง
เพื่่�อขอข้้ อมููลเพิ่่�มเติิม เราพยายามวางแผนตามข้้ อมููลที่่�เราสามารถ
กลุ่่�มเฉพาะกิิจ และหลัังจากการหารืื อท่่านได้้ เลืือกผมให้้ เป็็ นหััวหน้้ า
รวบรวมได้้ ก่่อนที่่�เราจะแล่่นเรืื อออกไปตอนพระอาทิิตย์์ตกดิินในคืืน
กลุ่่�มเฉพาะกิิจนี้้ � เนื่่�องด้้ วยประสบการณ์์ของผมใน พ.ศ. 2547 (ผมจำำ� ถััดมาเพื่่�อไปยัังโซมาเลีีย โดยแทบไม่่มีีข้้อมููลใด ๆ ระหว่่างทาง เรา
ได้้ ว่า่ ผู้้�บััญชาการภาคพื้้ �นแปซิิฟิิกของสหรััฐฯ คืือ พล.ร.อ. โธมััส ฟาร์์ โก พยายามวางแผน และตระหนัักได้้ ว่า่ เมื่่�อเราไปถึึงพื้้ �นที่่�ลุ่่�มน้ำำ ��โซมาเลีีย
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จะมีีกองกำำ�ลังั รออยู่่�จำำ�นวนมากนอกเหนืือจากกองกำำ�ลังั
เฉพาะกิิจ 151 มีีกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจ 550 และ 552
ไปจนถึึงกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจอื่่�น ๆ
จากรััสเซีียและจีีน คำำ�ถามเดีียวเมื่่�อผมไปถึึงคืือ จุุด
ประสงค์์ของเรืื อฟริิ เกตพวกนี้้ �คืืออะไรและคำำ�สั่่ง� ของเรา
สำำ�หรัับเรื่่� องนี้้ �คืืออะไร ผมบอกว่่าผมมีีภารกิิจระดัับชาติิ
จากประเทศของตนเอง ผู้้�บััญชาการกองกำำ�ลังั เฉพาะ
กิิจ 151 ซึ่่ง� ในตอนนั้้�นนำำ�โดย พล.ร.ต. แฮริิ ส ชาน แห่่ง
กองทััพเรืื อสิิงคโปร์์ มาหาผมที่่�เรืื อ และเราได้้ รัับข้้อมููล
มากมายที่่�ทำำ�ให้้ เราเปลี่่�ยนแผนการได้้ หลัังจากได้้ รัับ
การอนุุมัติั แิ ละการสนัับสนุนุ จากเจ้้ าหน้้ าที่่�ทุกุ คนในพื้้ �นที่่�
ภารกิิจนี้้ �สามารถทำำ�ได้้ สำำ�เร็็จด้้ วยกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจ ดููตา
ซามููดรา
บทเรีียนสำำ�คัญ
ั ในเรื่่� องนี้้ �คืือ เราทุุกคนมีีภััยคุุกคาม
และปัั ญหาเดีียวกัันที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความมั่่�นคงทางทะเล
ปัั ญหาเหล่่านี้้ �เป็็ นไปไม่่ได้้ ที่่�จะได้้ รัับการแก้้ ไขโดยประเทศ
เดีียว นั่่�นคืือเหตุุผลที่่�เราจำำ�เป็็ นต้้ องกระชัับความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศในภููมิิภาคแห่่งนี้้ � และความร่่วมมืือนี้้ �จะ
ดำำ�เนิินไปอย่่างราบรื่่� นยิ่่�งขึ้้ �นเมื่่�อเราได้้ ทำำ�ความรู้้�จัักหน่่วย
ของประเทศอื่่�น ๆ ด้้ วยตนเอง

ฟอรัั ม: คุุณได้้ ข้้อมููลเชิิงลึึกจากกองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจ
ดููตา ซามููดรา หรืือไม่่

พล.ร.ท. เทาฟิิ คโอเอรอชแมน: หลัังจากได้้ รัับมอบ

อำำ�นาจจากประธานาธิิบดีีแห่่งสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย สิ่่�ง
แรกที่่ผ� มทำำ�คือื การเตรีียมพร้้อมตััวเองและหน่่วยเฉพาะกิิจ
สำำ�หรัับปฏิิบัติั กิ ารทางไกลที่่ก� องทััพเรืืออิินโดนีีเซีียไม่่เคย
ทำำ�มาก่่อนจนถึึงขณะนั้้�น ความท้้ าทายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือกองทััพ
เรืืออิินโดนีีเซีีย ซึ่่ง� ในขณะนั้้�นไม่่มีีหลัักนิิยมในการดำำ�เนิิน
ปฏิิบัติั กิ ารช่่วยเหลืือตััวประกัันที่่อ� ยู่่�นอกเขตอำำ�นาจศาลของ
อิินโดนีีเซีีย จำำ�เป็็ นต้้ องช่่วยเหลืือลููกเรืือของเรืือเอ็็มวีี ซิินาร์์
คููดัสั ที่่ถู� กู โจรสลััดโซมาเลีียจัับเป็็ นตััวประกััน ในมุุมมอง
นั้้�น ผมใช้้ เวลาระหว่่างการเดิินทางไปยัังพื้้ �นที่่ป� ฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อ
เตรีียมพร้้อมให้้ ตัวั เอง โดยการศึึกษาและฝึึ กหน่่วยที่่อ� ยู่่�ภาย
ใต้้ การบัังคัับบััญชาของผมอย่่างรอบคอบ นอกจากนี้้ � ผมยััง
ประสานงานกัับหน่่วยงานอื่่น� ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ แน่่ใจ
ว่่าปฏิิบัติั กิ ารช่่วยเหลืือตััวประกัันจะประสบความสำำ�เร็็จ
เมื่่�อเราอยู่่�ในพื้้ �นที่่ป� ฏิิบัติั กิ าร ผมได้้ หวนนึึกถึึงประสบการณ์์
ของผมเองตลอดการทำำ�งานในกองทััพเรืือ รวมทั้้�งการฝึึ ก
อบรมที่่ไ� ด้้ รัับการดำำ�เนิินการโดยบุุคลากรทั้้�งหมดภายใน
หน่่วยเฉพาะกิิจ ดููตา ซามููดรา การประสานงานกัับ
กองกำำ�ลังั เฉพาะกิิจแห่่งชาติิหลายกองกำำ�ลังั ในพื้้ �นที่่นั้้� �น
ประมาณค่่ามิิได้้ ในการช่่วยปฏิิบัติั กิ าร ด้้ วยคำำ�แนะนำำ�และ
การปกป้้องจากพระผู้้�เป็็ นเจ้้ า การจู่่�โจมโจรสลััดและการ
ช่่วยเหลืือลููกเรืือเอ็็มวีี ซิินาร์์ คููดัสั ดำำ�เนิินไปโดยไร้้ผู้้� ได้้ รัับ
บาดเจ็็บ นอกเหนืือจากโจรสลััดที่่ถู� กู กำำ�จัดั o

น.อ. เนีียวโต สัั บโทนา (
ซ้้ าย) ผู้้�บัังคัับบััญชาเรืือ
เคเอ็็น แทน จุุง ดาทาของ
หน่่ วยงานความมั่่�นคง
ทางทะเลอิินโดนีีเซีีย
พบกัับ น.อ. บ็็อบ ลิิต
เติิล ผู้้�บัังคัับบััญชาเรืือ
ตรวจการณ์์ สแตรท
ตัันของกองกำำ�ลังั รัักษา
ชายฝั่่�งสหรััฐฯ ขณะเรืือ
กำำ�ลังั จอดอยู่่�ที่่เ� มืืองบาตััม
ประเทศอิินโดนีีเซีีย
จ.อ. ลีีไว รีีด/
กองกำำ�ลังั รัักษาชายฝั่่� งสหรััฐฯ
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อาร์์ กติิก

	นัักวิิ ทยาศาสตร์์เยืือนดิิ นแดนน้ำำ��แข็็งเพื่่�อ

ศึึกษาวััฏจัักรแห่่ งขั้้�วโลก

นัั

กวิิทยาศาสตร์์ จาก 19 ประเทศ ซึ่่ง� รวมถึึงจีีน
ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี รััสเซีีย สหราชอาณาจัักร และ
สหรััฐอเมริิ กา ได้้ ดำำ�เนิินการสำำ�รวจมููลค่่า 158 ล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 5.14 พัันล้้ านบาท) ใน
เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 เพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัันในภููมิิภาคหนึ่่�งที่่�
ไม่่เหมาะสำำ�หรัับอยู่่�อาศััยที่่�สุดุ ในโลก เรืื อฝ่่าน้ำำ ��แข็็ง อาร์์ วีี โพลาร์์ ส
เทิิร์์น ของเยอรมนีีที่่�บรรทุกุ อุุปกรณ์์ทางวิิทยาศาสตร์์ เต็็มลำำ� (ภาพ)
ออกจากท่่าเรืื อทรุุมเซอทางตอนเหนืือของนอร์์ เวย์์ มาพร้้อมกัับเรืื อ
รััสเซีียเพื่่�อค้้ นหาแพน้ำำ ��แข็็งที่่�มีีขนาดใหญ่่พอสมควรในอาร์์ กติิกเพื่่�อ
ที่่�จะตั้้�งฐาน
เมื่่�อกลางวัันสั้้�นลงและทะเลกลายเป็็ นน้ำำ ��แข็็ง โพลาร์์ สเทิิร์์นจะ
ค่่อย ๆ ล่่องไปยัังขั้้�วโลกเหนืือขณะที่่�ทีีมนักั วิิทยาศาสตร์์ หลายสิิบคน
ซึ่่ง� มีีการผลััดเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกััน จะใช้้ เวลาครั้้�งละสองเดืือนเพื่่�อ
ดำำ�เนิินการวิิจัยั ดิินแดนน้ำำ ��แข็็งนี้้ �
นางสเตฟานีี อาร์์ นดท์์ นัักฟิิ สิกิ ส์์น้ำำ ��แข็็งทะเลกล่่าวว่่า ความมืืด
จะเป็็ นความท้้ าทายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ "ทุุกคนกัังวลเกี่่�ยวกัับความหนาว
เย็็น แต่่ในแง่่ของจิิตวิิทยา การมองไม่่เห็็นอะไรเลยและการรู้้�ว่่ามีีหมีี
ขั้้�วโลกอยู่่�ข้้างนอกนั้้�นเป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่ควรประมาท" นางอาร์์ นดท์์กล่่าว

60

IPD FORUM

เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเผชิิญกัับเรื่่� องดัังกล่่าว นััก
วิิทยาศาสตร์์ ที่่�ทำำ�งานในหอสัังเกตการณ์์ลอยตััวแบบสหสาขาวิิชา
เพื่่�อการศึึกษาสภาพภููมิิอากาศอาร์์ กติิก จึึงได้้ เข้้ าร่่วมการฝึึ กอบรม
อาวุุธปืืน
นางอาร์์ นดท์์ ซึ่่ง� จะเข้้ าร่่วมภารกิิจในช่่วงกลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 กล่่าวว่่า ข้้ อได้้ เปรีียบของหอสัังเกตการณ์์ลอยตััวแบบ
สหสาขาวิิชาเพื่่�อการศึึกษาสภาพภููมิิอากาศอาร์์ กติิกคืือ นัักวิิจัยั จะ
สัังเกตกระบวนการทางอาร์์ กติิกได้้ ตลอดทั้้�งวงจรตามฤดููกาล นาง
อาร์์ นดท์์กล่่าวว่่า "สิ่่�งที่่�น่า่ สนใจเป็็ นพิิเศษคืือการเปลี่่�ยนผ่่านจาก
ฤดููหนาวไปสู่่�ฤดููใบไม้้ ผลิิ" ซึ่่ง� เป็็ นช่่วงเวลาที่่�น้ำำ ��แข็็งมัักจะหนาเกิินไป
สำำ�หรัับเรืื อที่่�จะไปถึึงใจกลางอาร์์ กติิก
การบัันทึึกการเปลี่่�ยนแปลงความหนาแน่่น ขนาด และชนิิดของ
หิิมะจะช่่วยให้้ นักั วิิทยาศาสตร์์ เข้้ าใจการไหลของพลัังงานได้้ ดีีขึ้้ �น
พลัังงานจากแสงมีีผลต่่อการเจริิ ญเติิบโตของสาหร่่ายและอุุณหภููมิิ
ของมหาสมุุทร ซึ่่ง� มีีอิิทธิิพลต่่อปริิ มาณน้ำำ ��แข็็งทะเลที่่�ละลายจาก
ด้้ านล่่าง การทำำ�ความเข้้ าใจกระบวนการที่่�ซับซ้
ั ้ อนดัังกล่่าวมีีความ
สำำ�คัญ
ั ต่่อแบบจำำ�ลองคอมพิิวเตอร์์ ที่่�นักั วิิทยาศาสตร์์ ใช้้ ในการ
ทำำ�นายสภาพอากาศและสภาพภููมิิอากาศ ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส

รััฐบาลจีีน

จีีน

แทรกซึึ
ม
บริิษััทชั้้�นนำำ�

ณ

เมืืองหางโจว ศููนย์์กลางเทคโนโลยีีชั้้�นนำำ�ของ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน จีีนวางแผนที่่�จะมอบ
หมายให้้เจ้้าหน้้าที่่�รััฐทำำ�งานร่่วมกัับบริิษััท
เอกชน 100 แห่่ง ซึ่่�งรวมถึึงอาลีีบาบา ยัักษ์์
ใหญ่่ด้้านการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในความเคลื่่�อนไหวที่่�มีีแนวโน้้ม
ที่่�จะก่่อให้้เกิิดความกัังวลเกี่่�ยวกัับบทบาทของจีีนเพิ่่�มมากขึ้้�น
ขั้้�นตอนนี้้�เน้้นย้ำำ��ว่่ารััฐบาลจีีนและทางการพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
กำำ�ลัังสอดผสานเข้้ากัับภาคเอกชนอย่่างลึึกซึ้้�งมากขึ้้�นอย่่างไร
เมืืองหางโจว ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของบริิษััท อาลีีบาบากรุ๊๊�ปโฮลดิิง จำำ�กััด
จะกำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐทำำ�งานร่่วมกัับบริิษััทท้้องถิ่่�น 100
แห่่งในมณฑลเจ้้อเจีียงทางตะวัันออก ตามที่่�รััฐบาลท้้องถิ่่�นระบุุใน
เว็็บไซต์์
คำำ�สั่่�งดัังกล่่าว ซึ่่�งนำำ�เสนอว่่าเป็็นวิิธีีการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมการ
ผลิิต ไม่่ได้้ระบุุชื่่�อบริิษััท 100 แห่่งภายใต้้นโยบายนี้้� แต่่รายงานของ
สื่่�อของประเทศระบุุว่่า อาลีีบาบาและบริิษััท เจ้้อเจีียง จีีลี่่� ออโตโมบิิล
โฮลดิิงส์์ จำำ�กััด จะได้้รัับผลกระทบ อาลีีบาบากล่่าวว่่า แผนดัังกล่่าวจะ
ไม่่รบกวนการดำำ�เนิินงานของตน

เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้ �อิิมเมจ

บริิษััทอาลีีบาบาระบุุในแถลงการณ์์ว่่า "เราเข้้าใจว่่าโครงการริิเริ่่�ม
นี้้�... มุ่่�งส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�ดีีขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนกิิจการที่่�
ตั้้�งอยู่่�ในหางโจว ตััวแทนรััฐบาลจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสะพานเชื่่�อมกัับภาค
เอกชน และจะไม่่รบกวนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท"
กฎหมายจีีนกำำ�หนดให้้บริิษััทเอกชนรวมถึงึ หน่่วยงานต่่างประเทศ
จััดตั้้�งองค์์การพรรคอย่่างเป็็นทางการมานานแล้้ว
ซึ่่�งครั้้�งหนึ่่�ง กลุ่่�มดัังกล่่าวถููกมองว่่าเป็็นเชิิงสััญลัักษณ์์เสีียเป็็น
ส่่วนใหญ่่ อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมาผู้้�บริิหารต่่างชาติิกล่่าวว่่า
พวกตนได้้รัับแรงกดดัันเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้ตััวแทนพรรคมีีอิิทธิิพลมากขึ้้�น
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รอยเตอร์์

ญี่่�ปุ่่� น

จััดตั้้�งหน่่วยตำำรวจเพื่่�อ

ป้้องกัันหมู่่�เกาะ
ญี่�ปุ่่ � ่ นจััดตั้้�งหน่่วยตำำ�รวจพิิเศษที่่�มีีอาวุุธ
อััตโนมััติิ เพื่่�อเสริิมสร้้างการป้้องกัันหมู่่�เกาะใน

ทะเลจีีนตะวัันออกและหมู่่�เกาะอื่่�น ๆ
ที่่�อยู่่�ไกลออกไป สำำ�นัักข่่าวเอ็็นเอช
เครายงาน ญี่�ปุ่่ � ่ นและจีีนมีีข้้อพิิพาท
ด้้านอาณาเขตมาอย่่างยาวนาน
ว่่าประเทศใดเป็็นเจ้้าของหมู่่�เกาะใน
ทะเลจีีนตะวัันออก
หน่่วยตำำ�รวจดัังกล่่าวจะประจำำ�
อยู่่�บนเกาะโอกิินาวะทางตอนใต้้
ห่่างจากจุุ ดที่่�มีีข้้อพิิพาทไปทาง
ตะวัันออก 420 กิิโลเมตร ซึ่่� งควบคุุมโดย
ญี่�่ปุ่� ่ นและเป็็นที่่�รู้้ �จัักกัันในนามหมู่่�เกาะเซ็็งกะกุุ
ในญี่�ปุ่่ � ่ นและหมู่่�เกาะเตีียวหยูู ในจีีน
"ในสถานการณ์์ที่่�มีีการยกพลขึ้้�นบก
อย่่างผิิดกฎหมายโดยกลุ่่มติ
� ิดอาวุุธ จะมีีการ
ส่่งกำำ�ลัังสมาชิิ กที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมอย่่างดีี

พร้้อมอาวุุธปืื นกลเบาไป" เอ็็นเอชเคกล่่าว
ทหารและกองกำำ�ลัังรัักษาชายฝั่่� งของ
ญี่�ปุ่่ � ่ นได้้เพิ่่�มตำ�ำ แหน่่งของตนโดยรอบเกาะที่่�
เป็็นข้้อพิิพาท (ในภาพ) แต่่นี่่�เป็็นครั้้ง� แรกที่่�
ได้้จััดตั้้�งหน่่วยตำำ�รวจขึ้้�นในภููมิภิ าคนี้้�เพื่่�อช่่วย
ปกป้้องหมู่่�เกาะดัังกล่่าว เอ็็นเอชเคระบุุ
ในการของบประมาณประจำำ�ปีี สำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิได้้ขอกำำ�ลัังเจ้้าหน้้าที่่�เพิ่่�มเติิม
159 คนในโอกิินาวะและฟุุกุุโอกะ ซึ่่� งเป็็น
อีีกหนึ่่�งจัังหวััดทางตอนใต้้ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการตอบสนองต่่อสถานการณ์์บน
หมู่่�เกาะที่่�อยู่่�ห่่างไกล
ความสััมพัันธ์์ของญี่�ปุ่่ � ่ นกัับจีีนมีีความ
ตึึงเครีียดมานานเนื่่�องจากข้้อพิิพาทหมู่่�เกาะ
รอยเตอร์์
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สื่่� อและวิิทยาการ

การคาดการณ์์
ถึึง
สมรภููมิิรบในอนาคต
อุุปกรณ์์ ทำ�ำ ลายโดรน

พรรคนาวิิกโยธิินสหรััฐฯ ประสบความสำำ�เร็็จในการใช้้ อาวุุธโจมตีี
ด้้ วยพลัังงานโดยตรงรููปแบบใหม่่ที่่�เรีียกว่่าระบบป้้องกัันภััยทาง
อากาศแบบบููรณาการแบบเบาของนาวิิกโยธิิน เพื่่�อจััดการกัับ
อากาศยานไร้้คนขัับของอิิหร่่านเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ซึ่่ง� บิินเข้้ ามาในระยะ 1,000 เมตรของเรืื อโจมตีีของกองทััพเรืื อ
สหรััฐฯ และไม่่สนใจคำำ�เตืือน ระบบป้้องกัันภััยทางอากาศดัังกล่่าว
ได้้ รัับการออกแบบมาให้้ ระเบิิดสััญญาณวิิทยุเุ พื่่�อรบกวนการ
สื่่�อสารระหว่่างโดรนกัับฐานทััพ แต่่ในการใช้้ งานนี้้ �ระบบจะเผาไหม้้
วงจรของโดรน ตามรายงานของสื่่�อต่่าง ๆ
"ระบบนี้้ �ไม่่แตกต่่างจากอุุปกรณ์์ช็็อตโดรนที่่�คุณ
ุ สามารถซื้้ �อหา
ได้้ ตามร้้ านค้้ า" นายไบรอััน คลาร์์ ก อดีีตผู้้�ช่่วยพิิเศษของหััวหน้้ า
หน่่วยปฏิิบัติั กิ ารกองทััพเรืื อกล่่าวกัับนิิตยสารไวร์์ ด "ระบบนี้้ �แค่่
มีีพลัังสููงกว่่า และทำำ�งานในช่่วงความถี่่�ที่่�กว้้ างขึ้้ �น คุุณสามารถมีี
พลัังมากในช่่วงความถี่่�ขนาดเล็็กหรืื อปริิ มาณพลัังงานน้้ อยในช่่วง
ความถี่่�ขนาดใหญ่่"
ระบบป้้องกัันภััยทางอากาศดัังกล่่าวประกอบด้้ วยยานพาหนะ
สำำ�หรัับทุกุ สภาพภููมิิประเทศของบริิ ษััทโพลาริิ ส ที่่�ชื่่�อว่่าเอ็็มอาร์์
แซดอาร์์ ส่่วนแรกทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นหน่่วยบััญชาการ ส่่วนที่่�สองติิดตั้้�ง
ด้้ วยเซ็็นเซอร์์ และตััวรบกวนสััญญาณ ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านสามารถตีีความ
ข้้ อมููลเซ็็นเซอร์์ ที่่�เก็็บรวบรวมโดยเอ็็มอาร์์ แซดอาร์์ แล้้ วตััดสิินใจที่่�
จะระเบิิดคลื่่�นความถี่่�วิิทยุเุ พื่่�อทำำ�ลายการสื่่�อสารระหว่่างโดรนและ
ฐานของโดรนดัังกล่่าว
กองทััพสหรััฐฯ กำำ�ลังั ทดสอบระบบสงครามอิิเล็็กทรอนิิกส์์
อื่่�น ๆ ที่่�สามารถรบกวนโดรนและขีีปนาวุุธปล่่อยบิิน เช่่น ในเดืือน
มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 กองทััพอากาศสหรััฐฯ ได้้ ทดสอบเครื่่� อง
ตอบโต้้ คลื่่�นไมโครเวฟกำำ�ลังั สููงทางยุุทธวิิธีีหรืื อ ทอร์์ ซึ่่ง� ในที่่�สุดุ ก็็
สามารถทำำ�ลายฝููงโดรนได้้ ด้้วยการระเบิิดเพีียงครั้้�งเดีียว
ระบบป้้องกัันภััยทางอากาศแบบบููรณาการแบบเบาของนาวิิก
โยธิินที่่�ได้้ รัับการพิิสูจู น์์ทางการรบ มีีข้้ อได้้ เปรีียบเหนืือขีีดความ
สามารถก่่อนหน้้ านี้้ �แล้้ ว อาวุุธคลื่่�นวิิทยุมีีร
ุ าคาต่ำำ��กว่่าปืื นใหญ่่และ
ไม่่ต้้องใช้้ การเล็็งเป้้าที่่�แม่่นยำำ�หรืื อการมองเห็็นด้้ วยแสงเหมืือน
อย่่างอาวุุธเลเซอร์์ นายคลาร์์ กกล่่าว
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นัักรบสงครามปัั ญญาประดิิษฐ์์

ปัั ญญาประดิิษฐ์์ เอาชนะปรมาจารย์์หมากรุุก นัักวางแผนการ
ทหาร และแม้้ แต่่นักั บิินมนุุษย์์ในการจำำ�ลองการต่่อสู้้�ระยะประชิิด
ของเครื่่� องบิินขัับไล่่
"ระบบปัั ญญาประดิิษฐ์์ สามารถทำำ�งานได้้ ดีีกว่่านัักบิินทหารที่่�
มีีประสบการณ์์ในการต่่อสู้้�ทางอากาศแบบจำำ�ลอง" นายเคนเนท
เพน จากวิิทยาลััยคิิงส์์ คอลเลจ ลอนดอน กล่่าวกัับนิิตยสารดิิ อีีโค
โนมิิ สต์์ในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหมสหรััฐฯ ต้้ องการยกระดัับปััญญาประดิิษฐ์์ ในห้้ องนัักบิิน
ขึ้้ �นไปอีีกขั้้�น โดยการฝึึ กนัักรบสงครามให้้ ไว้้ ใจคอมพิิวเตอร์์ ในแบบ
เดีียวกัับที่่�พวกเขาไว้้ ใจมนุุษย์์คนอื่่�น ๆ ด้้ วยโครงการวิิวัฒ
ั นาการ
การต่่อสู้้�ทางอากาศ สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวง
กลาโหมต้้ องการผลัักดัันนัักบิินสหรััฐฯ ให้้ ไว้้ ใจปัั ญญาประดิิษฐ์์
ในการปฏิิบัติั กิ ารของนัักบิินเครื่่� องบิินขัับไล่่ที่่�ซับซ้
ั ้ อนมากยิ่่�งขึ้้ �น
ในภาพยนตร์์ อย่่างท็็อปกััน "ภาพยนตร์์ ได้้ สร้้างการต่่อสู้้�ของเครื่่� อง
บิินขัับไล่่ให้้ เป็็ นจุุดสููงสุุดของความคิิดสร้้ างสรรค์์และวิิสัยั ทััศน์์
ของมนุุษย์์ แต่่ในความเป็็ นจริิ งแล้้ วการต่่อสู้้�ของเครื่่� องบิินขัับไล่่
เป็็ นปัั ญหาที่่�แก้้ ไขได้้ ค่อ่ นข้้ างง่่าย" น.ท. แดน จาวอร์์ เซ็็ก ผู้้�จััดการ
โครงการวิิวัฒ
ั นาการการต่่อสู้้�ทางอากาศของสำำ�นักั งานโครงการ
วิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหม กล่่าวในการประชุุมเมื่่�อเดืือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตามรายงานของเว็็บไซต์์เฟดสกู๊๊�ป นั่่�นเป็็ น
เหตุุผลที่่�สำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของกระทรวงกลาโหมมอง
ว่่า การต่่อสู้้�ระยะประชิิดของเครื่่� องบิินขัับไล่่ร่่วมกัันระหว่่างมนุุษย์์
กัับเครื่่� องจัักร เป็็ นจุุดเริ่่� มต้้นที่่�ดีีในการสร้้ างความไว้้ วางใจ
"การสามารถไว้้ ใจระบบอััตโนมััติเิ ป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในขณะที่่�เรา
ก้้ าวไปสู่่�อนาคตของการทำำ�สงครามที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับแพลตฟอร์์ ม
การต่่อสู้้�แบบมีีคนขัับควบคู่่�ไปกัับระบบไร้้คนขัับ" น.ท. จาวอร์์
เซ็็ก กล่่าวในแถลงการณ์์ของสำำ�นักั งานโครงการวิิจัยั ขั้้�นสููงของ
กระทรวงกลาโหม "เราคิิดถึึงอนาคตที่่�ปััญญาประดิิษฐ์์ จัดั การกัับ
การโจมตีีแบบเสี้้ �ยววิินาทีีในระหว่่างการต่่อสู้้�กัันของเครื่่� องบิินใน
ระยะที่่�มองเห็็น ทำำ�ให้้ นักั บิินมีีความปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้ �น ขณะที่่�พวกเขากำำ�กับร
ั ะบบไร้้คนขัับจำำ�นวนมากให้้ เป็็ น

ระบบป้้องกัันภััยทางอากาศแบบ
บููรณาการแบบเบาของนาวิิกโยธิิน
ส.ต. ดััลตััน สวัันเบก/นาวิิกโยธิินสหรััฐฯ

เครื่่�องบิินขัับไล่่ ล่่องหน เอฟ-22 แร็็ป
เตอร์์ ของกองทััพอากาศสหรััฐฯ สองลำำ�
พร้้ อมด้้ วยคุุณสมบััติขิ องเครื่่�องบิินรุ่่�นที่่�
ห้้ า บิินใกล้้ ฐานทััพอากาศแอนเดอร์์ เซน
ใกล้้ กับั อกาโฟกููมัสั เกาะกวม
รอยเตอร์์ /กองทััพอากาศสหรััฐฯ/
จ.ส.อ. เควิิน เจ. กรููเอนวััล

โครงข่่ายที่่�มีีผลกระทบในการต่่อสู้้�อย่่างล้้ นหลาม"
ด้้ วยวิิธีีนี้้ � โครงการวิิวัฒ
ั นาการการต่่อสู้้�ทางอากาศจะช่่วยกองทััพ
สหรััฐฯ ฝึึ กฝนนัักบิินให้้ เป็็ นผู้้�จััดการการรบ และเปลี่่�ยนจากระบบที่่�ใช้้
คนเป็็ นหลัักเป็็ นระบบที่่�ผสมระหว่่างใช้้ คนกัับที่่�ไม่่ใช้้ คนที่่�มีีค่า่ ใช้้ จ่า่ ย
น้้ อยกว่่า ซึ่่ง� สามารถพััฒนา นำำ�ไปใช้้ งาน และยกระดัับได้้ อย่่างรวดเร็็ว
เพื่่�อจััดการกัับภัยั คุุกคามที่่�เปลี่่�ยนไป
การต่่อสู้้�ระยะประชิิดของเครื่่� องบิินขัับไล่่ แม้้ ว่า่ จะไม่่เป็็ นเส้้ นตรง
ในเชิิงพฤติิกรรม แต่่ก็็นำำ�เสนอวััตถุปุ ระสงค์์และผลลััพธ์์ที่่�สามารถวััด
ได้้ ภายในขีีดจำำ�กัดั ของพลวััตการบิิน ทำำ�ให้้ เหมาะสำำ�หรัับการทำำ�งาน

แบบอััตโนมััติิทางยุุทธวิิธีีขั้้ �นสููง เช่่นเดีียวกัับการฝึึ กซ้้ อมรบของนัักบิินที่่�
เป็็ นมนุุษย์์ การขยายประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของปัั ญญาประดิิษฐ์์ จะ
ได้้ รัับการตรวจสอบอย่่างใกล้้ ชิิดโดยนัักบิินผู้้�ฝึึ กสอนเครื่่� องบิินขัับไล่่ใน
อากาศยานอััตโนมััติิ ซึ่่ง� จะช่่วยพััฒนายุุทธวิิธีีร่่วมกัับเทคโนโลยีี
"มีีเพีียงหลัังจากนัักบิินที่่�เป็็ นมนุุษย์์มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าอััลกอริิ ทึึม
ของปัั ญญาประดิิษฐ์์ มีีความน่่าเชื่่�อถืือในการจััดการกัับพฤติิกรรมที่่�มีี
ขอบเขต โปร่่งใส และคาดเดาได้้ เท่่านั้้�น ที่่�จะทำำ�ให้้ สถานการณ์์การมีี
ส่่วนร่่วมต่่อเนื่่�องเพิ่่�มขึ้้ �นในความยากและความเป็็ นจริิ ง" น.ท. จาวอร์์
เซ็็กกล่่าว เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม
IPD FORUM
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สุุ ขภาพและการแพทย์์

องค์์การอนามััยโลกจะสร้้ าง
ทะเบีียนการวิิจัยั ทาง
พัันธุุกรรม
องค์์การอนามััยโลกประกาศเมื่่�อปลายเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2562
ว่่า จะจััดทำำ�ทะเบีียนทั่่�วโลกเพื่่�อติิดตามการวิิจัยั เกี่่�ยวกัับการจััดการ
พัันธุุกรรมของมนุุษย์์ คณะกรรมการองค์์การอนามััยโลกยัังเรีียกร้้อง
ให้้ ระงัับการทำำ�งานทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับการแก้้ ไขจีีโนมของเซลล์์สืืบพันั ธุ์์�
ซึ่่ง� นำำ�มาใช้้ ในสาธารณรััฐประชาชนจีีนใน พ.ศ. 2561 เพื่่�อดััดแปลง
พัันธุุกรรมของทารกหญิิงฝาแฝด
"เทคโนโลยีีการแก้้ ไขจีีโนมสร้้ างคำำ�สัญ
ั ญาและความหวัังที่่�ยิ่่�ง
ใหญ่่สำำ�หรัับผู้้� ที่่�ประสบภััยจากโรคที่่�เราเคยคิิดว่่ารัักษาไม่่ได้้ " นาย
ทีีโดรส อััดฮานอม กีีบรีีเยซุุส ผู้้�อำำ�นวยใหญ่่การองค์์การอนามััยโลก
(ในภาพ) กล่่าวกัับคณะกรรมการกำำ�กับั
ดููแลการแก้้ ไขจีีโนมของร่่างกายในเจนีีวา
"แต่่การใช้้ เทคโนโลยีีเหล่่านี้้ �บางอย่่าง
ยัังก่่อให้้ เกิิดความท้้ าทายที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์
และไม่่เคยมีีมาก่่อน ไม่่ว่า่ จะเป็็ นด้้ าน
จริิ ยธรรม สัังคม ระเบีียบข้้ อบัังคัับ และ
เทคนิิค" นายกีีบรีีเยซุุสกล่่าวเพิ่่�มเติิม
นายเหอ เจี้้ �ยนกุ้้�ย นัักวิิทยาศาสตร์์ ชาว
จีีนประกาศเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ.
2561 ว่่าตนได้้ ดัดั แปลงดีีเอ็็นเอของเด็็ก
นายทีีโดรส อััดฮานอม กีีบรีี
เยซุุส ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
หญิิงฝาแฝดในทางตอนใต้้ ของจีีน โดยใช้้
ดิิแอสโซซิิเอทเต็็ด เพรส
กรรไกรโมเลกุุล ซึ่่ง� โอ้้ อวดว่่าเพื่่�อป้้องกัันไม่่
ให้้ เด็็กหญิิงทั้้�งสองติิดเชื้้ �อเอชไอวีี
จากนั้้�นนายเหอก็็ถูกู ไล่่ออกจากมหาวิิทยาลััยที่่�สังั กััดอยู่่� ถููก
ตำำ�รวจสอบสวน และถููกสั่่�งให้้ พักั งาน
การประกาศของนายเหอกระตุ้้�นให้้ เกิิดเสีียงประณามในระดัับ
โลกจากนัักวิิทยาศาสตร์์ ที่่�กล่่าวว่่า ขั้้�นตอนซึ่่ง� ยัังไม่่ผ่า่ นการตรวจ
สอบเป็็ นเรื่่� องที่่�ผิิดจรรยาบรรณและอาจเป็็ นอัันตราย และในเดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2561 องค์์การอนามััยโลกก็็ได้้ ตั้้ �งคณะกรรมการผู้้�
เชี่่�ยวชาญเพื่่�อตรวจสอบเรื่่� องนี้้ � ประมาณ 30 ประเทศมีีกฎหมาย
ห้้ ามการใช้้ งานทางคลิินิิกทั้้�งหมดในการแก้้ ไขเซลล์์สืืบพันั ธ์ุุ�ทั้้�งทาง
ตรงและทางอ้้ อม
นายกีีบรีีเยซุุสจากองค์์การอนามััยโลกเน้้ นย้ำำ ��ว่่า ประเทศต่่าง ๆ
ไม่่ควรอนุุญาตให้้ มีีการแก้้ ไขจีีโนมของเซลล์์สืืบพันั ธุ์์�มนุุษย์์เพิ่่�มเติิม
ใด ๆ "จนกว่่าจะได้้ รัับการพิิจารณาถึึงผลกระทบทางเทคนิิคและ
จริิ ยธรรมอย่่างถููกต้้ อง" องค์์การอนามััยโลกกล่่าวในแถลงการณ์์
จากการยอมรัับคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญ 18
คน องค์์การอนามััยโลกได้้ ประกาศแผนสำำ�หรัับระยะเริ่่� มต้้นของการ
ลงทะเบีียน เพื่่�อรวมทั้้�งการทดลองทางคลิินิิกทางเซลล์์สืืบพันั ธุ์์�และ
ทางโซมาติิก
การกลายพัันธุ์์�แบบโซมาติิกเกิิดขึ้้ �นในเซลล์์ร่่างกายเดี่่�ยวและ
ไม่่สามารถถ่่ายทอดได้้ ในขณะที่่�การกลายพัันธุ์์�แต่่กำำ�เนิิดสามารถ
ถ่่ายทอดไปยัังลููกหลานได้้ เอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส
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อิินเดีียสั่่� งห้้ ามบุุหรี่่�ไฟฟ้้า
อิินเดีียห้้ ามจำำ�หน่่ายบุุหรี่่�ไฟฟ้้าในช่่วงกลางเดืือนกัันยายน พ.ศ.
2562 และเตืือนถึึง "โรคระบาด" ในหมู่่�เยาวชน การสั่่�งห้้ ามใน
ขณะนั้้�นอาจเป็็ นการเคลื่่�อนไหวครั้้�งใหญ่่ที่่�สุดุ ทั่่�วโลกเพื่่�อต่่อต้้ าน
บุุหรี่่�ไฟฟ้้าท่่ามกลางความกัังวลเกี่่�ยวกัับสุขภ
ุ าพที่่�เพิ่่�มขึ้้ �น
การสั่่�งห้้ ามนี้้ �ปิิ ดกั้้�นตลาดขนาดใหญ่่ในอนาคตสำำ�หรัับผู้้� ผลิิต
บุุหรี่่�ไฟฟ้้า ในช่่วงเวลาที่่�จำำ�นวนผู้้�สููบบุหุ รี่่�ทั่่ว� โลกลดลง
"ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่เหล่่านี้้ �มาพร้้อมกัับรููปลัักษณ์์ที่่�ดึึงดููดใจและ
กลิ่่�นรสที่่�หลากหลาย การใช้้ งานได้้ เพิ่่�มขึ้้ �นอย่่างก้้ าวกระโดดและ
แพร่่หลายในประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้ ว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มเด็็ก
และเยาวชน" กระทรวงสาธารณสุุขอิินเดีียกล่่าว
นอกจากนี้้ � การสั่่�งห้้ ามนี้้ �ยัังครอบคลุุมถึึงการผลิิต การนำำ�เข้้ า
และการโฆษณาบุุหรี่่�ไฟฟ้้า แต่่ไม่่รวมถึึงการใช้้ บุหุ รี่่�ไฟฟ้้า การสั่่�ง
ห้้ ามนี้้ �เกิิดขึ้้ �นในช่่วงที่่�บุหุ รี่่�ไฟฟ้้ากำำ�ลังั เผชิิญกัับการตรวจสอบที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้ �นในประเทศอื่่�น ๆ
ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 สหรััฐอเมริิ กาได้้ ประกาศ
แผนการกำำ�จัดั บุุหรี่่�ไฟฟ้้าที่่�มีีกลิ่่�นรสออกจากร้้านค้้ า โดยเตืือนว่่า
กลิ่่�นหอมต่่าง ๆ ได้้ ดึึงดููดเยาวชนหลายล้้ านคนให้้ ติดิ นิิโคติิน
การห้้ ามของ
อิินเดีียจะบัังคัับ
ผ่่านคำำ�สั่่ง� ของฝ่่าย
บริิ หาร และจะ
กำำ�หนดว่่าผู้้�กระทำำ�
ผิิดมีีโทษจำำ�คุกุ ไม่่
เกิินสามปีี
อิินเดีียมีีผู้้�สููบ
บุุหรี่่�ที่่�เป็็ นผู้้�ใหญ่่
จำำ�นวน 106 ล้้ านคน ซึ่่ง� เป็็ นอัันดัับสองในโลกรองจากจีีนเท่่านั้้�น
ทำำ�ให้้ อิินเดีียเป็็ นตลาดที่่�ทำำ�รายได้้ สูงู สำำ�หรัับบริิษััทที่่�ผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์
สำำ�หรัับการสููบไอระเหย เช่่น บริิ ษััทจูลู และบริิ ษััทฟิิลิปิ มอร์์ ริิสจาก
สหรััฐฯ ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�ผลิิตอุปุ กรณ์์ยาสููบที่่�ไม่่ไหม้้ ด้้วยความร้้ อน
นางนีีร์์ มาลา สิิทธารามััน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
แถลงข่่าวการสั่่�งห้้ ามดัังกล่่าว โดยนางสิิทธารามัันได้้ แสดง
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประเภทต่่าง ๆ แก่่สื่่�อมวลชน รวมถึึงอุุปกรณ์์สูบู ไอระเหย
ของจููล ซึ่่ง� มีีลัักษณะคล้้ ายกัับแฟลชไดรฟ์์ยููเอสบีี
ตลาดบุุหรี่่�ไฟฟ้้าทั่่�วโลกยัังมีีขนาดเล็็กเมื่่�อเทีียบกัับบุหุ รี่่� แต่่
มีีการเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ใน พ.ศ. 2561 ยอดขายบุุหรี่่�ทั่่ว� โลก
มีีมููลค่่ารวมมากกว่่า 7.13 แสนล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ
23.15 ล้้ านล้้ านบาท) เมื่่�อเทีียบกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์สูบู ไอระเหยมููลค่่า
1.57 หมื่่�นล้้ านดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 5.12 แสนล้้ านบาท
) รายงานจากยููโรมอนิิเตอร์์ ระบุุ ภายใน พ.ศ. 2566 คาดการณ์์
ว่่าประเภทบุุหรี่่�ไฟฟ้้าจะเพิ่่�มขึ้้ �นมากกว่่าสองเท่่าเป็็ น 4 หมื่่�นล้้ าน
ดอลลาร์์ สหรััฐ (ประมาณ 1.30 ล้้ านล้้ านบาท) ในขณะที่่�บุหุ รี่่�คาด
ว่่าจะลดลงเล็็กน้้ อย รอยเตอร์์

การป้้องกัันยุุง

ไ

ข้้ เลืือดออกพุ่่�งสููงขึ้้ �นทั่่�วโลกใน พ.ศ. 2562 แม้้ ว่า่ จะมีีความร่่วมมืือเพิ่่�มขึ้้ �นในการ
ป้้องกัันและลดการเกิิดไข้้ เลืือดออก ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ซึ่่ง� โรคไข้้ เลืือดออก
เป็็ นโรคประจำำ�ถิ่่�น มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยเพิ่่�มมากกว่่าสองเท่่าจากปีีก่่อน ตามข้้ อมููลของ
องค์์การอนามััยโลก นอกจากนี้้ � ยัังมีีการระบาดครั้้�งใหญ่่ที่่�บังั กลาเทศ ฮ่่องกง อิินเดีีย
เนปาล ศรีีลัังกา ติิมอร์์ -เลสเต และประเทศต่่าง ๆ ในหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก ซึ่่ง� รวมถึึงปาเลา ตูู
วาลูู และวานููอาตูู ตามรายงานของสำำ�นักั ศััลยแพทย์์ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�
ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
ทหารที่่�ส่ง่ กำำ�ลังั ไปในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิกจำำ�เป็็ นต้้ องระมััดระวัังในการปกป้้อง
ตนเองจากโรคที่่�เกิิดจากยุุงดัังกล่่าวใน พ.ศ. 2563 ไม่่ว่า่ บุุคลากรทางทหารจะมีีส่่วน
ร่่วมในการต่่อสู้้�การ การฝึึ ก หรืื อปฏิิบัติั กิ ารบรรเทาทุุกข์์ทางมนุุษยธรรม สุุขภาพและ
ภารกิิจของพวกเขาอาจถููกบั่่�นทอนจากไวรััสดังั กล่่าว ตามรายงานของสำำ�นักั ศััลยแพทย์์
ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิก
"โรคมาลาเรีีย ไข้้ เลืือดออก ไวรััสซิิกา ไข้้ เหลืือง โรคติิดเชื้้ �อไวรััสเวสต์์ไนล์์ โรคลิิชมา
เนีีย กาฬโรค โรคไข้้ รากสาดใหญ่่ โรคไลม์์ และโรคที่่�เกิิดจากเห็็บและแมลงอีีกจำำ�นวน
หนึ่่�งยัังคงก่่อให้้ เกิิดภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั " ต่่อกองทััพบกสหรััฐฯ ทั่่�วโลก
ตามรายงานของศููนย์์สาธารณสุุขกองทััพบกสหรััฐฯ กองกีีฏวิิทยา เช่่น กรณีีของมาลาเรีีย
ที่่�ดื้้ �อยาหลายชนิิดยัังพุ่่�งสููงขึ้้ �นในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ใน พ.ศ. 2562 นำำ�มาซึ่่ง� ภััย
คุุกคามใหม่่ต่อ่ บุุคลากรในภููมิิภาคอิินโดแปซิิฟิิก
สำำ�นักั ศััลยแพทย์์ของกองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกระบุุว่า่ การ
ฟื้้ น� คืืนของโรคไข้้ เลืือดออกในภููมิิภาคนี้้ �น่่าจะเกิิดจากปัั จจััยหลายอย่่าง ประกอบไปด้้ วย
การเติิบโตอย่่างรวดเร็็วของเมืือง การเดิินทางทางอากาศที่่�มากขึ้้ �น สุุขอนามััยที่่�ไม่่ดีี การ
ใช้้ และการกำำ�จัดั พลาสติิกไม่่ย่อ่ ยสลายที่่�มากขึ้้ �นซึ่่ง� สร้้ างแหล่่งเพาะพัันธุ์์�ใหม่่สำำ�หรัับยุงุ
และการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบสภาพอากาศซึ่่ง� เพิ่่�มจำำ�นวนประชากรยุุงด้้ วย
กองบััญชาการสหรััฐฯ ประจำำ�ภาคพื้้ �นอิินโดแปซิิฟิิกสนัับสนุนุ ให้้ ทหารของตนพึ่่�งพา
ระบบไล่่แมลงของกระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของโรคและความรำ��คาญ
จากแมลงอย่่างปลอดภััย ระบบของกระทรวงกลาโหมต้้ องใช้้ การรัักษาเครื่่� องแบบแบบที่่�
ใช้้ ในโรงงานหรืื อสนามด้้ วยสารไล่่แมลงเพอร์์ เมทริิ น การสวมเครื่่� องแบบอย่่างถููกต้้ องโดย
ปล่่อยแขนเสื้้ �อลงจนสุุด สอดขากางเกงเข้้ าไปในรองเท้้ าบููท และสอดชายเสื้้ �อเชิ้้ �ตเข้้ าไป
ในกางเกง ทาผิิวหนัังนอกร่่มผ้้าด้้ วยสารไล่่แมลงดีีอีีอีีทีี พิิคาริิ ดินิ หรืื อไออาร์์ 3535 และ
นอนในมุ้้�งที่่�ทาด้้ วยเพอร์์ เมทริิ น ตามข้้ อมููลของศููนย์์สาธารณสุุขกองทััพบกสหรััฐฯ ศููนย์์
ควบคุุมและป้้องกัันโรคสหรััฐฯ แนะนำำ�ว่า่ ดีีอีีอีีทีีเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ปลอดภััยและได้้ รัับการ
ศึึกษาอย่่างดีี แม้้ ว่า่ จะมีีการอ้้ างอิิงที่่�ไม่่ได้้ รัับการยืืนยัันในอิินเทอร์์ เน็็ตเกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ที่่�เป็็ นอัันตรายก็็ตาม กรุุณาดูู https://www.cdc.gov/malaria/toolkit/deet.pdf สำำ�หรัับ
ข้้ อมููลเพิ่่�มเติิม
มีีโรคที่่�เกิิดจากแมลงไม่่กี่่�ชนิิดที่่�มีีวัคั ซีีนและยาป้้องกัันที่่�ได้้ รัับการรัับรอง เช่่น เจ้้ า
หน้้ าที่่�ทางทหารที่่�ส่ง่ กำำ�ลังั หรืื อประจำำ�การในบริิ เวณที่่�มีีการระบาดของมาลาเรีียอาจต้้ อง
ได้้ รัับยาต้้ านมาลาเรีีย ศููนย์์สาธารณสุุขกองทััพบกสหรััฐฯ ระบุุ ปรึึกษาผู้้�ให้้ บริิการดููแล
สุุขภาพเกี่่�ยวกัับยาหรืื อวััคซีีนที่่�เหมาะสม เจ้้ าหน้้ าที่่� ฟอรััม

ระบบ ไล่่แมลง

+

ยููนิิฟอร์์ มที่่�ทาเพอร์์ เมทริิน

+

ดีีอีอีี ทีี หี รืือพิิคาริิดินิ ทาที่่�ผิวิ

การสวมยููนิิฟอร์์ มอย่่ างถููกต้้อง

+

มุ้้�งกัันยุุงที่่�ทาด้้ วยเพอร์์ เมทริิน
ที่่�มา: กระทรวงกลาโหมสหรััฐฯ
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นวััตกรรม

IPDF

นาซาบุุกเบิิก

เทคโนโลยีีคาดการณ์์ โรคมาลาเรีียสำำ�หรัับพม่่ า
องค์์การบริิ หารการบิินและอวกาศแห่่งชาติิ หรืื อ นาซา กำำ�ลังั พััฒนา
เทคนิิคใหม่่ในการพยากรณ์์การระบาดของโรคมาลาเรีียในพม่่าจาก
อวกาศ เนื่่�องจากการเกิิดสายพัันธุ์์�ใหม่่ที่่�ดื้้ �อยาในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้ คุกุ คามความพยายามในการกำำ�จัดั โรคร้้ายแรงดัังกล่่าวทั่่�วโลก
เป้้าหมายของการกำำ�จัดั เชื้้ �อมาลาเรีียทั่่�วโลกภายในหนึ่่�งรุ่่�นภายใน
พ.ศ. 2593 คืือ "กล้้ าหาญแต่่บรรลุเุ ป้้าหมาย" ตามรายงานที่่�เผยแพร่่
ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 ในวารสารการแพทย์์เดอะแลนเซ็็ท
ตััวเลขขององค์์การอนามััยโลกแสดงให้้ เห็็นว่่า จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรค
มาลาเรีียและผู้้�เสีียชีีวิิตลดลงกว่่าร้้อยละ 90 ในพม่่าระหว่่าง พ.ศ.
2553 ถึึง พ.ศ. 2560 ซึ่่ง� ความสำำ�เร็็ จส่่วนใหญ่่มาจากการให้้ บริิการ
ด้้ านสุุขภาพชนบทที่่�ดีีขึ้้ �น และการใช้้ มุ้้� งอย่่างกว้้ างขวางขึ้้ �น
อย่่างไรก็็ตาม ประเทศนี้้ �ยัังมีีโรคมาลาเรีียสููงกว่่าประเทศเพื่่�อน
บ้้ านในภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ ��โขง
มีีสายพัันธุ์์�ที่่�ดื้้ �อยาหลายสายพัันธุ์์�อยู่่�ทั่่ว� เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
และมีีความหวาดกลััวว่่าสายพัันธุ์์�เหล่่านี้้ �อาจแพร่่ไปยัังแอฟริิ กาซึ่่ง� มีี
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยมากกว่่าร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดขึ้้ �นทั่่�วโลก
เพื่่�อต้้ านทานภััยคุุกคามนี้้ � นาซากำำ�ลังั ใช้้ เทคโนโลยีีอวกาศที่่�ทันั
สมััยเพื่่�อรัับมืือกัับการระบาดของโรคมาลาเรีียก่่อนที่่�จะเกิิดขึ้้ �น ดร. ทา
เทีียนา โลโบดา นัักวิิทยาศาสตร์์ กล่่าว ดร. โลโบดาใช้้ ความเชี่่�ยวชาญ
ของตนในการสร้้ างแบบจำำ�ลองทางภููมิิศาสตร์์ และความเสี่่�ยง ควบคู่่�
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กัับภููมิิหลัังของตนในการคาดการณ์์การปะทุุของไฟป่่ าในสหรััฐฯ
เพื่่�อระบุุจุดุ เสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นเพื่่�อให้้ สามารถระดมยาและเจ้้ าหน้้ าที่่�
สาธารณสุุขล่ว่ งหน้้ าได้้
"ผู้้�คนจำำ�นวนมากใช้้ การสร้้ างแบบจำำ�ลองเชิิงพื้้ �นที่่�เล็็กน้้ อย... แต่่ไม่่
ได้้ มีีความลึึกและความสามารถเหมืือนกัับที่่�เรากำำ�ลังั ทำำ�อยู่่�ที่่�นี่่�" ดร. ลา
โบดา ศาสตราจารย์์ของมหาวิิทยาลััยแมริิ แลนด์์ กล่่าว
ดาวเทีียมให้้ ข้้อมููลทางอุุตุนิุ ิยมวิิทยา รวมถึึงอุุณหภููมิิพื้้ �นผิิวดิิน
ปริิ มาณน้ำำ ��ในบรรยากาศ และข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� ปกคลุุมดินิ ซึ่่ง� รวมถึึง
ป่่ า ทุ่่�งไม้้ พุ่่�ม การตั้้�งถิ่่�นฐาน หรืื อน้ำำ �� จากนั้้�นจะรวมข้้ อมููลเหล่่านี้้ �เข้้ ากัับ
ข้้ อมููลทางสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�รวบรวมโดยทีีมนัักวิิจัยั ที่่�ดำำ�เนิินการ
สำำ�รวจเชิิงลึึกกัับกลุ่่�มตััวอย่่างในภาคสนาม
โครงการนี้้ �อยู่่�ในปีี ที่่�สามเท่่านั้้�น แต่่ทีีมงานของดร. โลโบดาได้้ เห็็น
ถึึงความสััมพันั ธ์์ที่่�สูงู ระหว่่างอััตราการตััดไม้้ ทำำ�ลายป่่ ากัับโรคนี้้ �แล้้ ว
ทฤษฎีีหนึ่่�งที่่�ยังั ไม่่ได้้ รัับการพิิสูจู น์์คืือพื้้ �นที่่�เหล่่านี้้ �มัักจะเป็็ นจุุดที่่�มีี
แหล่่งตััดไม้้ ทำำ�เหมืืองและปลููกพืืช เป็็ นแหล่่งที่่�มีีแรงงานข้้ ามชาติิหรืื อ
แรงงานประจำำ�ฤดููกาลในจำำ�นวนที่่�ไม่่เหมาะสม ซึ่่ง� นำำ�เอาปรสิิตสาย
พัันธุ์์�ใหม่่เข้้ ามาด้้ วย
ทีีมมหาวิิทยาลััยแมริิ แลนด์์กำำ�ลังั ทำำ�งานอย่่างใกล้้ ชิิดกัับรััฐบาล
ท้้ องถิ่่�นและนัักวิิทยาศาสตร์์ ของกองทััพ เพื่่�อเก็็บข้้อมููลจากพลเรืื อน
และกองกำำ�ลังั ตามลำำ�ดับั เอเจนซ์์ ฟรานซ์์-เพรส

IPDF

ภาพส่่ งท้้ าย

สอด
ประสาน

สมาชิิกของทีีมแสดงรถจัักรยานยนต์์ของกองทััพบกอิินเดีีย หรืือที่่�รู้้�จักกั
ั นั ในชื่่�อ เดอะแดร์์เดวิิลส์์ เข้้าร่่ วมการซ้้อมก่่อน
เปิิ ดม่่านเฉลิิมฉลองวัันชาติิในนครอมฤตสระ เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิ งหาคม พ.ศ. 2562 ก่่อนวัันครบรอบ 73 ปีี ที่่�อิินเดีีย
เป็็ นอิิสระจากการปกครองของอัังกฤษ เดอะแดร์์เดวิิลส์์ ซึ่่�งเป็็ นอาสาสมััครหน่่วยสนัับสนุุนการต่่อสู้้�ของหน่่วยสััญญาณ
ของกองทััพบก เป็็ นเจ้้าของสถิิติิโลก 24 รายการ ซึ่่�งรวมถึึงบัันทึึกสถิิติิโลกกิินเนสส์์ในพีีระมิิดรถจัักรยานยนต์์มนุุษย์์ที่่�
ใหญ่่ที่่�สุุดด้้วยผู้้�ขี่่� 304 คนและจัักรยานยนต์์ 13 คััน จากรายงานของเว็็บไซต์์หนัังสืือพิิมพ์์ดิิอีีโคโนมิิคไทมส์์
ภาพโดย: เอเดค เบอร์์ รีี | เอเอฟพีี/เก็็ตตี้้�อิิมเมจ
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