
เพนตากอน: รสัเซยีไม่สามารถควบคุม Kherson 

ไดอ้ย่างสมบูรณอ์กีต่อไป 
รสัเซยีไมส่ามารถควบคุม Kherson ไดอ้ยา่งสมบูรณอ์กีตอ่ไป ซึง่เป็นเมอืงแรกของยูเครนทีก่องก าลงัรสัเซยียดึครองได ้

สิง่นีถู้กระบุโดยเจา้หนา้ทีเ่พนตากอน อา้งจากนิวยอรก์ไทมส์ 

ขปีนาวุธล่องเรอืสามล ามุ่งหน้าสู่โอเดสซาถูกยงิ ค าส ัง่กองทพัเคยีฟ: "เปิดตวัโดยเรอืรสัเซยีในทะเลด า" 

วนันีย้านต่อตา้นอากาศยานของยูเครนไดย้งิขปีนาวุธรอ่นสามลกูทีป่ล่อยโดยเรอืรสัเซยีในทะเลด าและมุ่งหนา้ไปยงัพืน้

ทีโ่อเดสซา ประกาศโดยกองบญัชาการปฏบิตักิารกองทพับกในโอเดสซา โดยอธบิายว่าสถานการณใ์นพืน้ที ่

"อยู่ภายใตก้ารควบคุม" "ศตัรู - เพิม่กองทพั - ยงัคงกดดนัประชากรพลเรอืนของโอเดสซาโดยการโจมตแีถบชายฝ่ัง" 

กองทพัยูเครนไมไ่ดอ้ธบิายเมือ่ขปีนาวุธทัง้สามถกูยงิตก อยา่งไรก็ตาม หลงัอาหารกลางวนัไดไ้มน่าน 

การกระท าต่อตา้นอากาศยานของยูเครนก็รูส้กึไดอ้ย่างชดัเจนในเขตเมอืงทีอ่ยู่ใกลท้ะเลทีส่ดุ 

ไบเดนย า้: "ปูตนิเป็นอาชญากรสงคราม" 

โจ ไบเดน ย า้ว่าเขาถอืว่าผูน้ าเครมลนิ วลาดมิรี ์ปูตนิ เป็น "อาชญากรสงคราม" ประธานาธบิดอีเมรกินั 

“เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในการต่อตา้น และความพยายามทีจ่ะลดการท าลายลา้งทีเ่กดิจากชายคนหน่ึง 

ซึง่ฉันคดิวา่อย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นอาชญากรสงคราม” 

ประธานาธบิดอีเมรกินักลา่วในระหว่างการเยอืนเมอืงเซอรซ์ฟูในโปแลนดข์องเขา 

“ผมคดิวา่มนัยงัอยู่ภายใตค้ าจ ากดัความทางกฎหมาย” ของอาชญากรสงคราม เขากล่าวเสรมิ 

ขปีนาวุธล่องเรอืหกนดักบั Vinnytsia 

เมือ่เวลาประมาณ 16.30 น. ขปีนาวุธรอ่นหกล าถูกปล่อยที ่

Vinnytsia ในภาคกลางของยูเครน 

สิง่นีไ้ดร้บัการประกาศโดยผูว้า่ราชการของภูมภิาค Serhii Borsov 

โดยระบุว่า "กองก าลงัตดิอาวุธของยูเครนสามา 

รถยงิขปีนาวุธบางส่วนในขณะทีค่นอืน่โจมตอีาคาร" 

เคยีฟ ศูนยบ์ญัชาการการบนิทีร่สัเซยีโจมต ี

ศูนยบ์ญัชาการกองทพัอากาศยูเครนถูกโจมตดีว้ยขปีนาวุธของรสัเซยี สิง่นีถ้กูรายงานโดยกองก าลงัตดิอาวธุของเคยีฟ 

การโจมตเีกดิขึน้ประมาณ 16.30 น. ตามเวลาทอ้งถิน่กบั «ค าสัง่การบนิใน Vinnytsia» ขปีนาวุธดงักล่าวพุ่งชน 

"อาคารหลายหลงั ท าใหโ้ครงสรา้งเสยีหายอยา่งมนัียส าคญั" เจา้หนา้ทีท่หารของยูเครนรายงานบนเทเลแกรม 

โดยโพสตภ์าพของศนูยบ์ญัชาการทีถู่กกล่าวหาในซากปรกัหกัพงั 

• เซเลนสกี;้ “คุยกบั Erdogan พูดถงึภยัคุกคามวกิฤตอาหาร” 

• «ฉันพูดกบัประธานาธบิดตีุรก ีRecep Tayyip Erdogan เกีย่วกบัผลลพัธข์องการประชมุสุดยอด NATO 

เราไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัความพยายามทางการทูตในปัจจบุนั 

เราไดห้ารอืเกีย่วกบัภยัคุกคามจากวกิฤตการณอ์าหารและวธิกีารป้องกนั 

ฉันรูส้กึขอบคุณตุรกสี าหรบัการสนับสนุน ». ดงัน้ัน ประธานาธบิด ีเรเซป ทายยปิ เออรโ์ดกนั ของตุรก ี

• Di Maio ไดย้นิ Kuleba ตอ่อายุการสนับสนุนความทะเยอทะยานทีจ่ะเขา้รว่ม EU 



“ฉันไดย้นิจากเพือ่นรว่มงาน Dmytro Kuleba 

ฉันตอ่อายุการสนับสนุนของอติาลแีละแบ่งปันความปรารถนาอนัชอบธรรมของยูเครนในการเขา้รว่มสหภาพยุโรป 

ฉันย า้วา่เรายงัคงคว ่าบาตรรฐับาลรสัเซยีเพือ่หยุดการจดัหาเงนิทุนใหก้บักองทพั ความรุนแรงและความตายทีเ่พยีงพอ 

เคยีงขา้งชาวยูเครน ». ลุยจ ิด ิไมโอ รฐัมนตรตี่างประเทศเขยีนบนทวติเตอร ์

สงครามยูเครน-รสัเซยี: Spotify ก็ระงบัการใหบ้รกิารในมอสโกเชน่กนั 

25 มนีาคม 2565 

นายกเทศมนตร ีChernihiv: "เราฝังคนโดยเฉลีย่ 40-45 คนต่อวนั" 

"หอ้งเก็บศพของเชอรนิ์ฮฟิเต็มไปดว้ยเหยือ่" สิง่นีถ้กูระบุโดยนายกเทศมนตร ีVladyslav Atroshenko 

ตามรายงานจากชอ่ง Telegram Ucraine Now “เราขดุสนามเพลาะและฝังคนโดยเฉลีย่ 40-45 คนทุกวนั 

ในเวลาเดยีวกนั รายการรองานศพคอืหน่ึงสปัดาห”์ นายกเทศมนตรกีล่าว "โรงเก็บศพสามหอ้งแออดัเกนิไป" 

รสัเซยีประชมุเอกอคัรราชทูตมอลโดวา 

กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยีไดเ้รยีกเอกอคัรร 

าชทูตมอลโดวาประจ าประเทศมาเพือ่ประทว้งการประทว้งทีจ่ดัขึ ้

นทีห่นา้สถานทูตรสัเซยีในคชีเีนา ในถอ้ยแถลง 

ทางการรสัเซยียนืยนัหมายเรยีกและระบุว่าการประทว้งเป็น 

"การกระท าทีอุ่กอาจ" ตอ่รสัเซยี “ผูเ้ขา้รว่มการประทว้งเมือ่วนัที ่

24 มนีาคม แสดงสโลแกนทีไ่ม่เหมาะสมและด าเนินการอย่างไม่เป็นทีย่อมรบั” รายงานระบุ  

“ตามอนุสญัญาเวยีนนาว่าดว้ยความสมัพนัธท์างการฑตู ประเทศทีเ่ป็นเจา้ภาพสถานเอกอคัรราชทูตฯ 

มหีนา้ทีต่อ้งใชม้าตรการในการปกป้องสถานฑตูและภารกจิจากการบุกรุกหรอืความเสยีหายโดยบุคคลทีส่าม” 

รฐับาลรสัเซยีตาม Tass กลา่ว เป็นหนา้ทีข่องคชีเีนา ดงัน้ันเขาจงึยนืกรานวา่ "เพือ่ป้องกนัการกระท าใดๆ 

ทีร่บกวนความสงบสุขของภารกจิหรอืศกัดิศ์รขีองภารกจิ"  

เขาเสรมิว่ามอลโดวาตอ้งปฏบิตัติามพนัธกรณีระหว่างประเทศและใชม้าตรการ "ตามสดัส่วน" 

Kuleba: "ไม่มฉีนัทามตกิบัรสัเซยีใน 4 จุดที ่Erdogan กล่าวถงึ" 

ไมม่ฉีันทามตกิบัรสัเซยีในสีป่ระเด็นของการเจรจาตามทีป่ระธานาธบิด ีRecep Tayyip Erdogan ของตุรกอีา้งสทิธิ ์

สิง่นีถู้กระบุโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ Dmytro Kuleba อา้งโดย Ukrainska Pravda ตามที ่

«โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาราชการเพยีงภาษาเดยีวในยูเครนคอืภาษายูเครน และจะยงัคงเป็นอย่างน้ัน 

และโดยทั่วไปการจดัประเภทหวัขอ้หลกัของการเจรจาในสีจ่ดุหรอืในจ านวนอืน่ ๆ น้ันไม่เหมาะสม ».  

จากน้ันหวัหนา้ฝ่ายการทูตในเคยีฟแสดงความขอบคุณต่อประธานาธบิดตีุรกสี าหรบัความพยายามทางการทูตของเขา

ในการอ านวยความสะดวกในการท าขอ้ตกลงกบัมอสโก 

“เราหวงัว่าตุรกใีนฐานะเพือ่นและหุน้สว่นทางยุทธศาสตรข์องยูเครนจะด าเนินต่อไปดว้ยการสนับสนุนในทุกประเด็น - 

เขากล่าว – 

ฉันตอ้งการใชโ้อกาสนีเ้พือ่เตอืนคุณวา่การก าหนดมาตรการคว ่าบาตรใหม่ตอ่รสัเซยีและการเสรมิความแข็งแกรง่ของก 

ารป้องกนัของยูเครน  



ความสามารถเป็นปัจจยัส าคญัเท่าเทยีมกนัในการหยุดเครือ่งจกัรสงครามของรสัเซยีและในการบรรลุความกา้วหนา้ตา

มทีต่อ้งการในการเจรจา กลยุทธไ์ตรภาค ี- การลงโทษ, การสนับสนุนทางทหาร, การเจรจา - ใคร ๆ ก็ไม่ควรสงสยั». 

สีป่ระเด็นที ่Erdogan กลา่วถงึซึง่ขอ้ตกลงจะใกลเ้คยีงกนัคอืความเป็นกลางของยูเครน  

การยอมรบัรสัเซยีวา่เป็นภาษาราชการทีส่อง การท าใหป้ลอดทหาร และการรบัประกนัความปลอดภยั ในทางกลบักนั 

ในสว่นของเคยีฟ จะไม่มคีวามเต็มใจทีจ่ะจดัการกบัค าถามเกีย่วกบัการตระหนักถงึความเป็นอสิระของไครเมยี 

สาธารณรฐัโดเนตสคแ์ละสาธารณรฐัประชาชนลูฮานสค ์

ปลดปล่อยเหล่ากะลาส-ีฮโีรท่ีเ่ยาะเยย้ชาวรสัเซยี ไวรลั '"วฟัฟา" ตอบรบัค ารอ้งขอมอบตวั 

กะลาส-ีฮโีรช่าวยูเครนผูป้กป้องเกาะงูเชงิยุทธศาสตร ์ซึง่ทา้ทายผูรุ้กรานรสัเซยีอย่างเยย้หยนั 

ไดร้บัการปลอ่ยตวัในการแลกเปลีย่นนักโทษคร ัง้แรกทีต่กลงกบัมอสโกตัง้แต่เร ิม่สงคราม 

นีไ้ดร้บัการประกาศโดยรฐัสภายูเครน Rada ลูกเรอืทัง้ 19 คนของเกาะสเนค ดา่นหนา้เล็กๆ ของยูเครนในทะเลด า 

ไดร้บัความสนใจจากนานาชาตวิ่าพวกเขามปีฏกิริยิาอย่างไรต่อค าขาดของรสัเซยีทีจ่ะวางแขนและมอบตวั:  

"ไปตายซะ" คอืค าตอบทีช่าวรสัเซยีตะโกน วทิยุซึง่ไดก้ลายเป็น meme 

ไวรสับนโซเชยีลมเีดยี ตอนแรกกะลาสเีรอืเกาะงูคดิว่าถูกกองทพัเรอืรสั 

เซยีสงัหารในชว่งสปัดาหแ์รกของสงคราม 

แต่ภายหลงัไดร้บัการยนืยนัวา่พวกเขาถูกจบัเป็นเชลย เมือ่วานนี ้

หน่ึงเดอืนหลงัจากการรุกรานเริม่ตน้ รฐัสภายูเครนยนืยนัการปล่อยตวั 

โดยเป็นสว่นหน่ึงของการแลกเปลีย่นกบัลูกเรอืชาวรสัเซยี 11 คน 

Spotify ระงบับรกิารในรสัเซยีเชน่กนั 

Spotify ยงัประกาศ "การระงบับรกิารทัง้หมด" ในรสัเซยีดว้ยกฎหมายสือ่ฉบบัใหม่ 

เดอะการเ์ดยีนรายงานโดยอา้งโฆษกของบรษิทัตามทีแ่มว้่า 

"สิง่ส าคญัในการด าเนินการใหบ้รกิารเพือ่ใหข่้าวและขอ้มลูทีเ่ช ือ่ถอืไดแ้ละเป็นอสิระในภูมภิาค" กฎหมาย 

"ยงัจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูล ขจดัเสรภีาพในการ การแสดงออกและการท าใหข่้าวบางประเภทเป็นอาชญากร " เขาเนน้ว่า 

"ท าใหค้วามปลอดภยัของพนักงาน Spotify และผูฟั้งของเรามคีวามเสีย่งเชน่กนั" 

กองทพัยูเครนกลบัมาควบคุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเคยีฟ ยกเวน้ Irpin, Lutizh และ Makariv 

กองทพัยูเครนกลบัมาควบคุมทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเคยีฟได ้ยกเวน้ Irpin, Lutizh, Makariv 

สิง่นีถู้กรายงานโดย 'The Kyiv Independent' ซึง่อา้งถงึการประหารชวีติในยูเครน กองทหารรสัเซยียงัคงพยายามจบั 

Irpin และทิง้ระเบดิ Lutizh ตามทีร่องเสนาธกิารของกองก าลงัภาคพืน้ดนิ Oleksandr Gruzevych กลา่ว 


