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ÃÙŒÀÒÉÒ กาวทันโลก

กับสถาบันภาษากองทัพไทย
กองบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ

Information Operations / อิน-ฟอร-เม-เชิน ออพ-เพอะ-เร-เชินส/
การปฏิบัติการขาวสาร
Information Operations หรือ IO เปนการนําเอาพันธกิจการปฏิบัติการทางทหารเกี่ยวกับขาวสารและ
ระบบขอมูลขาวสารมาบูรณาการ เพื่อสรางอิทธิพลตอความคิด และการตกลงใจของฝายตรงขาม นัน่ หมายความวา
ฝายใดครอบครองความเหนือกวาทางดานขาวสาร ฝายนัน้ ก็จะเปนฝายชนะ ถือเปนยุทธวิธสี รางความไดเปรียบในการ
ทําสงคราม หรือที่เรียกวา Information Superiority
ในยุคโลกไรพรมแดน IO มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
แวดลอมทางยุทธศาสตรและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ วากันวา
IO เปนสวนสําคัญที่สุดในสงครามกลางกรุงของประเทศไทยขณะนี้
ตางฝายตางเรงทํา IO หนักขึ้น มุงชนะใจมวลชน สรางความชอบธรรม
ใหตนเอง กอภาพลบใหฝา ยตรงขาม ดังนัน้ ผูร บั ขาวสารจากแหลงตาง ๆ
ตองมีวจิ ารณญานในการรับรูแ ละเผยแพร ‘ตองคิดกอนแชรขอ มูล’ (Think Before You Share) หากเผยแพรโดยไม
พิจารณาใหถอ งแท ก็อาจตกเปนเครือ่ งมือของ ‘สงครามขาวสาร’ (Information Warfare: IW) ซึง่ เปนการดําเนินการเพือ่
ใหเปนฝายไดเปรียบดานขาวสาร โดยการบอนทําลายขาวสาร การดําเนินกรรมวิธตี อ ขาวสาร ระบบขาวสาร และเครือขาย
คอมพิวเตอรของฝายตรงขาม ในขณะเดียวกัน ก็ทาํ การปองกันขาวสาร การดําเนินกรรมวิธตี อ ขาวสาร ระบบขาวสาร และ
เครือขายคอมพิวเตอรของตน (Information Warfare is actions taken to achieve information superiority by
affecting adversary information, information-based processes, information systems and computerbased networks while defending one's own information, information-based processes, information
systems, and computer-based networks.)
Political rally / พะ-ลิท-ทิ-เคิล แรล-ลิ /
การชุมนุมทางการเมือง
เมื่อพูดถึงการชุมนุมทางการเมือง คําที่คนไทยพูดกันจนติดปาก
คือคําวา “mob” (ม็อบ) แตอันที่จริงแลว คําวา “mob” นัน้ ใชในความ
หมายวา กลุมคนที่มีความรุนแรง ไมเปนระเบียบ และกอใหเกิดปญหา ซึ่ง
มีความหมายในเชิงลบ ดังนัน้ การชุมนุมทางการเมืองที่มุงหมายใหเปนไปอยางสงบจึงมักไมใชคํานี้ หากเราจะพูดถึง
การชุมนุมอยางเปนกลาง ใหใชคําวา “rally” แทน ซึ่งหมายถึง “การชุมนุม” และเมื่อตองการระบุวาเปนการชุมนุม
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แบบใด ก็ใหใสคาํ ขยายไวขา งหนา เชน “political rally” หมายถึง “การชุมนุมทางการเมือง” “protest rally” หมายถึง
“การชุมนุมประทวง”
เมือ่ วันที่ ๑ มี.ค. ๕๗ หนังสือพิมพ The Nation ลงขาว นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรอมแกนนําคนอืน่ ๆ ได
จัดพิธที าํ บุญทีว่ ดั ปทุมวนาราม เพือ่ อุทศิ สวนกุศลใหแกผเู สียชีวติ จากการชุมนุมทางการเมือง (Suthep Thaugsuban
and other leaders conducted a merit-making religious rite at Pahtum Wanaram Temple to honor
those who died during political rally.)
Robot / โร-บอต /
หุนยนต
มาจากคําวา Robota ภาษาเช็ก แปลวา การทํางานเสมือนทาส ถือกําเนิด
จากละครเวทีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวพันกับจินตนาการของมนุษยที่ตองการหุนยนต
มาเปนทาสรับใช และกลายเปนแรงบันดาลใจใหคิดประดิษฐสรางสรรคหุนยนต
Robot คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึง่ ที่มีโครงสราง รูปราง และลักษณะ
การทํางานแตกตางกันตามการควบคุมของมนุษย และดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา
อยางรวดเร็ว Robot ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นโดยชวยในงานที่ตองปฏิบัติซํ้า ๆ และอันตราย (Robots have more
roles in the assistance of performing those repetitive and dangerous tasks.) เชน หุนยนตที่ใชใน
อุตสาหกรรม การแพทย งานสํารวจ งานอวกาศ หุน ยนตมี ๒ ประเภทตามลักษณะการใชงาน ไดแก หุน ยนตทตี่ ดิ ตัง้
อยูกับที่ (ﬁfﬁixed robot) และหุนยนตชนิดเคลื่อนที่ได (mobile robot) ปจจุบันมีการพัฒนาหุนยนตเปนสัตวเลี้ยง
อยางสุนขั เชน หุนยนต AIBO ของ บริษัทโซนี่ อยางไรก็ตาม มีขอหวงใยวาการใชหุนยนตเขามาทดแทนแรงงาน
เพิ่มขึ้น ไดกอใหเกิดปญหาการวางงาน นอกจากนีก้ ารใชหุนยนตในการปฏิบัติการทางทหารยังสรางความกังวลเรื่อง
จริยธรรมดวย (The use of robots in military operations raises ethical concerns.)
UAV
อากาศยานไรคนขับ
UAV ยอมาจาก Unmanned Aerial Vehicle คือ อากาศยานที่ไมมีนกั บินประจําการอยูบนเครื่อง แต
สามารถควมคุมไดดว ยคอมพิวเตอร หรือรีโมทคอนโทรล UAV ในยุคแรกเปนเครือ่ งบินไรคนขับทีบ่ งั คับโดยการควบคุม
ระยะไกลใชในกองทัพ มีรูปราง ขนาด รูปแบบที่แตกตางกันไป
สามารถนํามาใชปฏิบัติภารกิจไดหลากหลาย ไดแก การบิน
ลาดตระเวน (reconnaissance) การเฝาตรวจ (surveillance)
และการคนหาเปาหมาย (target acquisition)
ในปจจุบันดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา UAV ไดพัฒนา
เปนเครื่องบินตัวจิ๋วติดกลองวงจรปด ประโยชนของ UAV
ประยุกตไดหลายภารกิจ เชน การถายภาพมุมสูง การจราจร
การขนสง การชวยเหลือภัยพิบัติ และการคนหา ตัวอยางเชน นักตอตานการลาปลาวาฬใช Osprey UAV
เพื่อเฝาติดตามเรือลาปลาวาฬในแถบแอนตารกติก (Anti-whaling activists use an Osprey UAV to monitor
Japanese whaling ships in the Antarctic.)

