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บทบรรณาธิการ
วารสารนภยาธิปัตย์ได้ก้าวมาถึงปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ด้วยความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของวิท ยาลัย
การทัพอากาศ ซึ่งเป็นเจ้าของวารสารนภยาธิปัตย์ แต่อย่างไรก็ตาม ด้านความหลากหลายของแหล่งที่มา
ของบทความ ยังคงต้องขยายขอบเขตให้กว้างขวางสู่ระดับสากลต่อไป
กองบรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ขอขอบคุณวิทยาลัยการทัพอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าของบทความและทีม งานผู้เกี่ย วข้องทุกท่าน ในความสําเร็จของวารสารฉบับนี้ ขอให้ ทุกท่านมี
ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช
บรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์
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การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
(Network Centric Operations: NCO)

กฤษณัส กาญจนกุล๑
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"หากรู้เ ขารู้เ รา แม้ นรบกั นตั้ง ร้อ ยครั้ง ก็ ไม่ มี อั นตรายอัน ใด ถ้าไม่ รู้เ ขาแต่รู้ เ พียงตัวเรา แพ้ชนะ
ย่อมก้ํากึ่งอยู่ หากไม่รู้ในตัวเขาตัวเราเสียเลย ก็ต้องปราชัยทุกครั้งที่มีการยุทธนั้นแล" คํากล่าวบทหนึ่งในตํารา
พิชัยสงครามของท่ าน ซุนวู นัก ปราชญ์ก ารสงครามที่ มี ชื่อเสียงโด่ง ดัง ในอดีตเมื่อประมาณ ๔๐๐ ปีก่ อน
คริสตกาล ซึ่งถือเป็นหลัก การในการทํ าสงครามที่ ได้รับการยอมรับ และยึดถือเป็นหลัก การมาตรฐานจาก
ทุกกองทัพทุกประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric
Operations: NCO) เป็นการปฏิบั ติก ารทางทหารที่ ถูก พั ฒ นาขึ้น เพื่อ ตอบสนองทฤษฎีก ารสงครามที่ ใ ช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Warfare: NCW) ก่อให้เกิดขีดความสามารถในการทําสงคราม
ของฝุายเราด้วยการ “รู้เขา” และ “รู้เรา” ตามตําราพิชัยสงครามของท่านซุนวู สร้ างความได้เปรียบในการ
ทําสงครามและสร้างศัก ย์ส งครามสูง สุดให้กับ ฝุายเราเพื่อนําไปสู่ชัยชนะ ขีดความสามารถ “รู้เ ขา” และ
“รู้เรา” นั้น เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เนื่องจากการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เป็นการปฏิบัติการทางทหารด้วยเทคโนโลยีที่มคี วามทันสมัย ซึ่ง
สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารแบบเบ็ดเสร็จและ บูรณาการส่งไปยังระบบบัญชาการและควบคุมก่อให้เกิดการ
ตัดสินตกลงใจของผู้บังคับบัญชาแบบชาญฉลาด และมอบคําสั่งการไปยังหน่วยรบให้ปฏิบัติภารกิจ ถูกที่ ถูก
เวลา และถูกเปูาหมาย โดยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและรับส่งข้อมูลจากทุกภาคส่วน
ทําให้ฝุายเราสามารถสร้างความได้เปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Advantage) สามารถรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารที่มีความเป็นเลิศ (Information Superiority) และนําข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์เป็นข่าวกรอง
ได้อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม ทําให้ผู้ที่มีอํานาจตัดสินตกลงใจ สามารถรับรู้ในสถานการณ์ วิเคราะห์
สถานการณ์ ทําความเข้าใจกับสถานการณ์ และตัดสินใจใช้กําลังได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งสรุปสาระสําคัญเป็น
ประโยคสั้นๆ ได้ว่า “รู้ก่อน เห็นก่อน เข้าใจก่อน คิดได้ก่อน ตัดสินใจก่อน สั่งการก่อน ปฏิบัติก่อน” จาก Data
กลายเป็น Information จาก Information กลายเป็น Intelligence จาก Intelligence กลายเป็น Wisdom
จาก Wisdom กลายเป็น Decision จาก Decision กลายเป็น Order จาก Order กลายเป็น Action นั่นเอง
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รูปแบบของสงครามถูกปรับเปลี่ยนโดยสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี กํ าลั ง ทหารต้อ งพั ฒ นาและปรับ เปลี่ย นแนวทางการปฏิบั ติจ ากเดิ ม ที่ อ ยู่ใ นยุค อุตสาหกรรม
(Industrial Age) เข้าไปสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ประเทศสหรัฐฯ ในฐานะผู้นําประชาคมโลก
จึงวิเคราะห์สภาวการณ์การเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์เหล่านี้ กอปรกับบทเรียนและประสบการณ์ทสี่ หรัฐฯ
ได้รับจากการปฏิบัติการทางทหารในช่วงที่ผ่านมา เป็นพลัง ผลักดันสําคัญในการเปลี่ยนแปลงรูป แบบและ
คุณลักษณะของ กํ าลัง ทหารไปสู่ก ารทํ าสงครามที่ ใช้เ ครือ ข่ายเป็นศูนย์ก ลาง (NCW) ซึ่ง เป็นทฤษฎีก าร
สงครามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) นั่นเอง
ดังนั้น Network Centric Warfare (NCW) หรือ สงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นสงคราม
รูปแบบใหม่ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เป็นสงครามในยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Edge) โดยการให้
ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรม (Industrial Edge) สู่ยุค
ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information Edge) จากการให้ ค วามสํ า คั ญ ในการใช้ กํ า ลั ง รบในพื้ น ที่ ก ารรบ
(Engagement) มากที่สุด ตามแนวคิดที่ว่า ใครมีกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่ เ หนือกว่าย่อ มนําไปสู่ชัยชนะ โดยมิ ได้ให้ ความสําคัญ กั บ การบัญ ชาการและควบคุม (Command and
Control) และข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information) มาเป็ น การเฉลี่ ย การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ Engagement,
Information และ Command and Control ในอัตราส่วนเท่าเทียมกัน
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ด้วยความเชื่อที่ว่า หากฝุายเรามีข้อมูลข่าวสารที่เหนือกว่าข้าศึก (Information Superiority) จะทําให้เกิด
ความหยั่ง รู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness: SA) ร่วมกันในทุ กระดับ ทั้ งระดับยุท ธศาสตร์ ระดับ
ยุทธการ และระดับยุทธวิธี ทําให้การตัดสินตกลงใจจากส่วนบัญชาการและควบคุมที่สั่งการไปยังหน่วยรบ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา ก่อให้ความได้เปรียบเหนือข้าศึกมากมายมหาศาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สําคัญที่นําไปสู่ชัยชนะในการทําสงคราม โดยสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW) นั้น มีองค์ประกอบ
หลักคือ Cognitive Domain (องค์ประกอบทางด้านความคิด) Social Domain (องค์ประกอบทางด้านสังคม)
Physical Domain (องค์ประกอบทางด้านกายภาพ) และ Information Domain (องค์ประกอบทางด้าน
ข้อ มู ล ข่ า วสาร) ที่ ต้อ งสอดประสานกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความหยั่ง รู้ ใ นสถานการณ์ (SA) ร่ ว มกั น ทํ า ให้ ก าร
สั่งการไปยังผู้ปฏิบตั ินั้นกระทําได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา การใช้กําลังทําได้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกเปูาหมาย
ก่อให้เกิดความได้เปรียบเหนือข้าศึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Domain) เป็นองค์ประกอบหลักของสงคราม ครอบคลุม
การปฏิบัติภารกิ จทางทหารในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งทางบก ทะเล อากาศ และอวกาศ รวมถึงกําลังรบ
อาวุธยุทโธปกรณ์ และระบบเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร จากคุณลักษณะทางกายภาพ ทําให้องค์ประกอบ
ของสงครามด้านนี้ง่ายต่อการตรวจสอบและเปรียบเทียบ
๒. องค์ประกอบทางข้อมูลข่าวสาร (Information Domain) เป็นองค์ประกอบของสงครามซึ่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ถูกสร้าง พัฒนา และถ่ายทอด โดยเป็นระบบสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูล
ของกําลังทหาร รวมถึงเป็นระบบบัญชาการ ควบคุม และถ่ายทอดเจตนารมณ์ของผู้บัง คั บ บัญชา ดัง นั้น
องค์ประกอบของสงครามด้านนี้จึงต้องได้รับการปกปูองและดูแล เพื่อคงไว้ซึ่งขีดความสามารถของกําลังทหาร
ในการปฏิบัติการรบ
๓. องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Domain) เป็นองค์ประกอบของสงครามที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการรับรู้ กระบวนการคิด ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารและนํามาใช้ในการทําความเข้าใจ
สถานการณ์ การเกิดความหยั่งรู้ในสถานการณ์ และการตัดสินใจ รวมทั้ง เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจของ
กําลังรบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลแพ้ชนะของสงคราม ประกอบด้วย ความเป็นผู้นํา ขวัญและกําลังใจ
ความสามัคคี การฝึกและประสบการณ์ รวมถึงความหยั่งรู้ในสถานการณ์ (SA) นอกจากนี้ องค์ประกอบทาง
ความคิดยังรวมไปถึงเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา หลักนิยม ยุทธวิธี และระเบียบปฏิบัติ อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของแนวความคิดและการดําเนินกลยุทธ์ในการทําสงคราม
๔. องค์ ป ระกอบทางสั ง คม (Social Domain) เป็ น องค์ ป ระกอบของสงครามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิสัมพันธ์ อันนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในสถานการณ์
จนนําไปสู่การร่วมกันตัดสินใจ เพื่อการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
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หลักนิยมของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจหลักของทฤษฎีการสงครามสมัยใหม่ในยุค
ข้อมู ล ข่ าวสาร หลัก นิยมทั้ ง ๔ ข้อ ของสงครามที่ ใ ช้เ ครือ ข่า ยเป็ นศู นย์ ก ลาง ช่ว ยก่ อ ให้ เ กิ ดความเข้ าใจ
ในศักยภาพของการปฏิบัติการในระบบเครือข่าย และเป็นสมมุติฐานสําคัญในการประยุกต์ใช้การปฏิบัติการที่
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์ กลาง เพื่อก่ อให้เกิดความได้เปรียบในการรบ โดยรายละเอียดของหลักนิยมทั้ ง ๔ ข้อ
ประกอบด้วย
๑. การเชื่อมโยงกําลังทหารเข้าเป็นระบบเครือข่ายก่อให้เกิดความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร
๒. ความร่วมมื อด้านข้อ มู ล ข่าวสารสร้างเสริม คุณภาพของข้อมู ล และความหยั่ง รู้ในสถานการณ์
ร่วมกัน (Shared Situation Awareness)
๓. ความหยั่งรู้ในสถานการณ์ร่วมกัน (Shared Situation Awareness) ก่อให้เกิดการประสานงาน
และการปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นอิสระของกําลังรบ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน อันนําไปสู่การบัญชาการและ
ควบคุมการรบที่มีประสิทธิภาพ
๔. สถานการณ์ทั้ง หมดนี้นําไปสู่ก ารเพิ่มพูนประสิท ธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้บรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
หลักการที่สําคัญของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW) สามารถร้อยเรียงและสรุปใจความ
สําคัญได้ กล่าวคือ การตรวจการณ์เชิงลึกและครอบคลุมพื้นที่ที่สําคัญตอบสนองการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่มี
ความเป็นเลิศและก่อให้เกิดความได้เปรียบของฝุายเรา นําไปสู่การ Shared Situation Awareness หรือ
ความหยั่ง รู้ในสถานการณ์ร่วมกั นของผู้ที่ มีอํานาจตัดสินตกลงใจและหน่วยรบและในหน่วยรบด้วยกันเอง
ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการบัญชาการและควบคุม และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดการ
ประสานการปฏิบัติที่เป็น หนึ่งเดียวกัน ทําให้สามารถบริหารจัดการการใช้กําลังรบเชิงคุณภาพ และหวังผลต่อ
ชัยชนะในสงคราม รวมทั้งเป็นการออมกําลังและผนึกกําลังตามหลักการสงครามอีกด้วย
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การพัฒนากองทัพเพือ่ ตอบสนองการทําสงครามทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางนั้น จะเป็นการดําเนินการ
พัฒนาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่สอดคล้องกัน เริ่มจากการพัฒนาและกําหนดหลักนิยมของการทําศึกใน
ยุคของสงครามที่ ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์ก ลาง (NCW) คู่ขนานกับ การปรับ ปรุงโครงสร้างและพัฒ นาองค์ก ร
ให้รองรับ สอดคล้องกับการฝึกศึกษาให้คนในระบบในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย สามารถใช้งาน ซ่อมบํารุง และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยรองรับความต้องการทางยุทธการ และการฝึกคนในระบบให้มภี าวะผู้นํา เพื่อการควบคุมและสั่งการที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่วนสนับสนุนให้รองรับอีกด้วย
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การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เป็นการปฏิบัติการทางทหารที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองทฤษฎีก ารสงครามที่ใช้เ ครือ ข่ายเป็นศูนย์ก ลาง (NCW) เป็นการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Sensor Layer,
Decision Maker Layer และ Effector Layer หรือ Shooter Layer โดยใช้เครือข่าย (Network) เป็น
ศูนย์กลาง ทั้งภายในและระหว่างหน่วยทหาร ทั้งระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร
ภาพสถานการณ์ และคําสั่งผ่านการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา และทั่วถึง ทําให้ผู้บังคับบัญ ชา
สามารถตัดสินสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ อันจะก่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การทําสงคราม
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ซึ่ ง ความได้ เ ปรี ย บที่ ก ล่ า วมานั้ น เกิ ด จากความก้ า วหน้ า ในเทคโนโลยี ท างการทหาร รวมทั้ ง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ทําให้การเชื่อมต่อและการสือ่ สารระหว่าง Layer ต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวความคิดการทําสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทาง
ทหาร ด้วยการบูรณาการระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันแบบ System of Systems เช่น ระบบตรวจหาข้อมูล
ข่าวสาร (Intelligence Sensors), ระบบควบคุมบังคับบัญชา (Command and Control systems), ระบบ
อาวุธที่แม่นยํา (Precision Weapons) และระบบต่างๆ ในส่วนของเครือข่าย (Network) เป็นต้น ซึ่งการ
รวมกันนี้ทําให้เกิดการขยายศักยภาพในการรับรูถ้ ึงภาพสถานการณ์ การประเมินเปูาหมายที่รวดเร็วและการใช้
อาวุธที่ถูกต้อง จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพัฒนาระบบดังกล่าว ทําให้แนวคิดในการทําสงครามโดย
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในการนําแนวคิดนี้มาเป็นหลักในการพัฒนาระบบ
ควบคุมบังคับบัญชา ระบบตรวจจับ ระบบอาวุธ และระบบการสื่อสารของกองทัพ ดังนั้นการปฏิบัติการที่ ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) มีองค์ประกอบหลัก ๔ องค์ประกอบที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ดังนี้
๑ Sensor Layer คือส่วนของการตรวจจับ ซึ่งได้แก่ เรดาร์ อุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ อุปกรณ์ถ่ายภาพ
ที่ติดตั้ง กั บ อากาศยานหรือ Platform ต่างๆ ที่ ใช้ในการตรวจจับ หรือถ่ายภาพ และส่ง สัญ ญาณนั้นลงมา
ถ่ายทอดที่สถานีภาพพื้นผ่านเครือข่ายให้กับระบบบัญชาการและควบคุมในแต่ละระดับชั้นตามความต้องการ
ของข้อมูลเพื่อการตัดสินตกลงใจ
๒. Decision Maker Layer คือส่วนของระดับการตัดสินใจในการควบคุม บัง คับ บัญชาของผู้ ที่ มี
อํ า นาจตั ด สิ น ตกลงใจในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ในการควบคุ ม และสั่ ง การต่ อ ไปยั ง ระดั บ Shooter Layer
ผ่านเครือข่าย
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๓. Shooter Layer คือส่วนของระดับของหน่วยรบ/ผูป้ ฏิบัติ ซึ่งได้รับคําสั่งการจาก Decision Maker
Layer ในการปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จตามคําสั่งการที่ได้รับ
๔. Network คือเครือข่ายที่จะต้องเชื่อมโยงระหว่าง 3 Layers เข้าด้วยกันแบบบูรณาการ
การพั ฒ นาเสริม สร้า งขีด ความสามารถในการปฏิบัติ ก ารที่ ใ ช้เ ครือข่ ายเป็น ศูนย์ ก ลาง ในระดั บ
การปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ มุ่งเน้นในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางโดยพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาการใช้ข้อมูลข่าวสารและคุณภาพของข้อมูล
ร่วมกันระหว่างเหล่าทัพผ่านระบบเครือข่าย (Improve Information Sharing) การสร้างเสริมความหยั่งรู้
ในสถานการณ์ (Increase Shared Situation Awareness) การส่ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ างเหล่ า ทั พ
(Enhance Collaboration) การสนับสนุนการปฏิบัติการอย่างเป็นอิสระ (Enable Self-Synchronization)
การส่งเสริมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง (Enhance Sustainability) การเพิ่มความรวดเร็วในการบัญชาการ
และควบคุม (Increase Speed of Command) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ (Improve
Mission Effectiveness)
นอกจากเทคโนโลยี ที่ ได้รับการพั ฒ นา เพื่อนํามาซึ่ง การ Implement และการ Development
ให้ส อดรับ กั บแนวคิดการปฏิบัติก ารที่ ใช้เ ครือข่ายเป็นศูนย์ก ลาง (NCO) ปัจ จัยที่ สําคัญ ที่ สุดที่ ลืม ไม่ ได้คือ
"มนุษย์ปัจจัย" หรือ Human Factor ที่มุ่งเน้นในเรื่อง Leadership เพราะแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (NCO) นั้น เสริมสร้างขีดความสามารถการ Orientation ในวงรอบของ OODA Loop ได้อย่าง
ยอดเยี่ยม แต่ข้อ มูลที่ ได้รับในระดับ Superiority นั้น ต้องการการวิเ คราะห์ ตัดสินใจ และสั่งการโดยผู้มี
อํานาจตัดสินใจหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งหมายถึง "มนุษย์" นั่นเอง ดังนั้น ในทุกประเทศที่ มีการพัฒนาตนเอง
สู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการ Implementation นอกจากระบบฯ ที่ได้รับการ
Implement และ Development เพื่อตอบสนองแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
ได้มุ่งเน้นในการพัฒนามนุษย์ปัจจัยให้ มีวิสัยทัศน์ มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถที่จะตัดสินตกลงใจใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเฉียบคม ด้วยการคัดสรรและการฝึกฝนให้สามารถใช้ ความคิดเชิงอนาคต (Futuristic
Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) มาใช้เป็น
เครื่องมื อในการตัดสินตกลงใจได้อ ย่างมี ประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล นําไปสู่การสั่งการไปยัง หน่วยรบ
ให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกที่ ถูกเวลา ถูกเปูาหมาย นํามาซึ่งความได้เปรียบในการทําสงครามของฝุายเรา
และการพัฒ นาหลักนิยม (Doctrine) เนื่องจากหลักนิยมเป็นสิ่ง ที่กองทัพยึดถือเป็นความเชื่อในการทําศึก
ที่ผ่านการหล่อหลอมจนตกผลึกออกมาเป็นแบบแผนให้ยึดถือปฏิบัติของเหล่าทัพ ในการเปลี่ยนแปลงกองทัพ
เข้าสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) จึงต้องมีการพัฒนาหลักนิยม (Doctrine) เป็นอันดับ
แรกเพื่อนํ าไปสู่ก ารพั ฒ นา Hardware, Software, Peopleware, Organization และ Training ได้ อย่า ง
ถูก ทิ ศทาง สามารถสร้างปัจ จัยทวีกําลัง (Force Multiplier) ในการรบอันนําไปสู่ความได้เปรียบในการ
ทําสงครามได้อย่างแท้จริง
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ก่อให้เกิดปัจจัยทวีกําลัง (Force Multiplier) จาก
การเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นศูนย์ก ลาง ระหว่าง ๓ องค์ประกอบหลักคือ ส่วนตรวจจับ , ส่วนบัญชาการและ
ควบคุม และหน่วยปฏิบัติ ทําให้เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงจากข้อมู ล ข่าวสารที่มี ความเป็นเลิศ (Information
Advantage) สู่ขีดความสามารถกําลังรบ (Combat Power) โดยจากข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ เพียบพร้อม
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ถูกต้อง และทั่วถึง ก่อให้เกิดความหยั่งรู้ในถานการณ์ร่วมกัน (Shared Situation Awareness) ก่อให้เกิดการ
หลอมรวมกระบวนการรับรู้ การคิด การตัดสินใจร่วมกัน (Collaboration) นําไปซึ่งการสอดประสานการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Synchronization) นําไปสู่การรบที่สร้างขีดความสามารถในการทําลายฝุายตรงข้าม
ที่เหนือกว่า (Lethality) และความอยู่รอดที่มากกว่า (Survivability) ซึ่งส่งผลกระทบทางพื้นฐานของการใช้
กําลังในโอกาสแห่งชัยชนะที่มากกว่ายุค Platform Centric ที่ชัดเจน

ระบบเชื่อมโยงข้อมู ลทางยุทธวิธี (TDL) ซึ่ง ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางให้ประสบผลสําเร็จ โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเป็นหนึ่งในระบบของการ
ติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ ที่นําเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้งาน โดยการ รับ -ส่ง ข้อมูล (Data) แทนเสียง
(Voice) ผ่านคลื่นวิทยุในย่านความถี่ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการแสดงผล (Presentation) ใน Platform และ
Cooperating Systems ที่เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกัน ทําให้หน่วยรบเห็นภาพสถานการณ์การรบในแบบ
เดียวกัน เพื่อการสร้างความหยั่งรู้ในสถานการณ์ร่วมกัน สามารถสอดประสานการปฏิบัติระหว่างผู้มีอํานาจ
ตัดสินตกลงใจกับผู้ปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และการตัดสิน ตกลงใจร่วมกัน เพื่อลดความผิดพลาดในการโจมตี
กันเอง (Blue On Blue Friendly Fire) และเพิ่มประสิทธิภาพในการรบด้วยการใช้ข้อมูลจากหน่วยรบมาช่วย
ในการตัดสินใจหรือการดําเนินกลยุทธ์ รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระดับยุทธวิธี จนถึงระดับ
ยุทธการ และระดับยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยําในการควบคุมและสั่งการ สามารถติดตาม
ผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุมในระดับ สูง ทําให้
ผู้บัง คับบัญชากับ หน่วยรบ สามารถสอดประสานการปฏิบัติกันได้อย่างเป็นรูป ธรรมจากการมองเห็นภาพ
สถานการณ์การรบในแบบเดียวกัน

๑๓

๑๔

วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๖๒

-RAP,RSP displayed on MFD
- Less Voice Control
- More Precision
- Real time SA
- Faster Decision Making
- Action first
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Act

TDL, A key to Network Centric
•

Additionally, the Tactical Data Link (TDL) is identified to be the major
system in the network component. It is considered as the key enabler of the
Network Centric Operations (NCO). In air operations and joint operations,
the timely exchange and dissemination of digital battle information is
fundamental to effective mission.
Royal Thai Air Force Tactical Data Link Concept of Operations (TDL CONOPS), April 2002
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สงครามยุคใหม่ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เป็นส่วนสําคัญที่ผลักดันให้กองทัพเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในด้า นเทคโนโลยี แนวคิด หลัก การ โครงสร้างการจั ดหน่ วย และกระบวนการทํ างาน โดยการนํ าการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้งานนั้น ทําให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้มีอํานาจใน
การตัดสินใจกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่การรบทําให้มีการหยั่งรู้สถานการณ์ร่วมกัน (Shared Situation Awareness)
ก่อให้เ กิดความรวดเร็วและถูกต้องในการตัดสินใจ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติ สามารถกําหนด
จังหวะของการปฏิบัติการที่ถูกจังหวะเวลา (Tempo of Operation) มีการปฏิบัติที่สอดประสานกัน (SelfSynchronization) ส่งผลให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําให้อํานาจการทํา ลาย (Lethality) และความ
อยู่รอด (Survivability) มากขึ้น นําไปสู่ความได้เปรียบและชัยชนะในสงครามได้ในที่สุด
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การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี

The Development Concept of Royal Thai Air Force for Unmanned Aerial
Vehicle System to Support Royal Thai Air Force 20 Years Strategic Plan

ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพของ
ต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัจ จัยการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับที่มีอยู่ของกองทัพอากาศ และเพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับของกองทัพอากาศ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง พบว่ากระทรวงกลาโหม กองทั พไทย และกองทั พอากาศ
ให้ความสําคัญในหลักการ มีกําลังรบเพื่อปูองกันตนเอง ยกระดับศักยภาพทางด้านการทหารด้วยยุทโธปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี มุ่งเน้นการเสริมสร้ างขีดความสามารถเพื่อ
พัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ซึ่งถือเป็นทิศทางในการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับ
อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศ ยังมีองค์ประกอบอีกหลายส่วนที่ต้องกําหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่นํา ไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค ทั้งนี้แนวทางการ
พัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับของประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีการกํ าหนดแผนการที่ชัดเจนในระยะยาว
รวมถึงให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อองค์ประกอบของระบบ อ.ไร้คนขับ
และมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อนํามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสําคัญที่ต้องพัฒนาเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จได้แก่ การจัดทําแผนระยะ
ยาวในการกําหนดแบบและความต้องการ อ.ไร้คนขับ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนากําลังพล, การ
พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาระบบตรวจจับเปูาหมาย, การพัฒนาระบบส่งกําลังบํารุง และซ่อม
บํารุง การปลูก ฝัง ค่านิยมในการทํ างานร่วมกั นและความเป็นทหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทั พอากาศ
ในการการสร้ า งขี ด ความสามารถ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพ ด้ ว ยการลงทุ น ที่ เ หมาะสมและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า
ไปสู่จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ: ระบบอากาศยานไร้คนขับ, แนวทางการพัฒนาระบบ, ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

๒

นาวาอากาศเอก, กรมยุทธการทหารอากาศ
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Abstract
The objectives of this research are to study the effective international development
concept for Unmanned Aerial Vehicle System (UAS), to analyze the key factors of the exist
UAS development system of RTAF and to propose the suitable development concept which
supports RTAF 20 years strategy.
The studied result and information analysis found that the Ministry of Defense Royal
Thai Armed Force and RTAF all focus on the concept to have the right combat power for
self defense, enhance our military capability with up-to-date armaments, improve our
capability for going to Network Centric Operations (NCO) according to RTAF 20 years strategy
which direct to the development concept of UAS. However, there are many elements in
RTAF which have to be defined the developing guidelines, finally to get the required output
that lead to be one of the best air forces in ASEAN. Therefor the success UAS development
approach should set up the obvious long-term plan also support the private sectors in part
of technologies related to the UAS elements and follow up, evaluate to improve them
continuously.
The research found that the key elements that have to improve comprising: planning
the long-term programme for defining the UAV platforms and requirements, developing and
improving in basic structures, human resources, communication system, sensor system,
Logistics and Maintenance, indoctrinate AIR values that advantage for RTAF in increasing the
capabilities and potentialities by appropriate and worthy investment towards the goal as the
actualized vision.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle System, Development Concept, Royal Thai Air

Force Strategic Plan
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ กองทัพอากาศมีแนวความคิดในการใช้อากาศยานขนาดเล็กที่สามารถควบคุมได้ในระยะไกล
โดยไม่ต้องใช้นักบิน เนื่องจากในสมัยนั้นอาวุธปูองกันภัยทางอากาศของฝุายข้าศึกถูกพัฒนาให้มีขีดความสามารถสูง
มีความแม่นยําและอํานาจในการทําลายสูง ส่งผลต่อความเสี่ยงของนักบินเพิ่มขึ้น และในปี พ.ศ.๒๕๒๖ กองทัพอากาศ
จึงได้ จัดหาอากาศยานไร้ คนขับประเภท (Remotely Pilot Vehicle: RPV) รุ่ น R4E-30 สร้ างโดยบริษั ท
Developmental Sciences incorporated ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําการในภารกิจตรวจการณ์และถ่ายภาพ
หลังจากใช้งานเป็นระยะเวลา ๘ ปีจึงปลดประจําการและไม่ ได้มีแนวความคิดในการใช้อากาศยานไร้คนขับอี ก๓
การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับจึงหยุดไปในครั้งนั้น จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๕๔ กองทัพอากาศได้จัดหาระบบอากาศยาน
ไร้คนขับเข้าประจําการอี กครั้ง นับว่าเป็นการเสริมขีดความสามารถของกําลังทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓

กําเนิดฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔. นครสวรรค์ ๔, ๒๕๖๑.
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แต่ขีดความสามารถของ อ.ไร้คนขับในปัจจุบันยังมีข้อจํากัด ซึ่งต้องการแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้รองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยใช้แนวความคิดการปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO) ตอบสนองภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
เป็นการเพิ่มความรวดเร็วของวงรอบการตัดสินใจ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information) และความตระหนัก
รู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Network) ที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้บังคับบัญชา
มีข้อมู ลถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตัดสินตกลงใจและสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติการได้ถูกต้องและทันเวลา ๔ และ
ในยุคของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่
อาจล้าสมัย อาจเกิดความเสียหายหากไม่รับมือหรือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้ นกองทัพอากาศจึงต้องมี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เนื่องจากองค์ประกอบของ
ระบบอากาศยานไร้คนขับนั้นมี หลายส่วน ซึ่งล้วนมี ความสําคัญ และต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากในการ
ดําเนินการ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ จึ งมี ความสําคัญที่ จะต้องศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อรองรั บ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพของต่างประเทศ
๒. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับที่มีอยู่ของกองทัพอากาศ
๓. เพื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาระบบ อ.ไร้ คนขับ ของกองทั พอากาศ เพื่ อรองรั บ ยุ ท ธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี

นิยามศัพท์
ระบบ อ.ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle System; UAS) หมายถึงระบบที่ สามารถควบคุมอากาศ
ยานที่ ไ ม่ มี นั ก บิ น ประจํ า การอยู่ บ นเครื่ อ ง จากระยะไกลได้ โดยมี องค์ ประกอบดั งนี้ เครื่ องบิ น ระบบ
นําร่อง ระบบ/อุปกรณ์ที่ติดตั้งกั บอากาศยาน ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบการส่งและกลับคืน
การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ระบบการสนับสนุน และระบบการขนส่ง

ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่นํามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าในการวิจัย เป็นเอกสารที่เกี่ ยวข้องยุทธศาสตร์ นโยบายผู้บังคับบัญชา แผนการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงแนวทางการพัฒนาของต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จซึ่ง
งานวิ จัยนี้ ใช้ป ระเทศสหรัฐอเมริก า และแนวทางการพัฒ นาของกองทั พอากาศไทย เพื่ อวิเ คราะห์และ

๔

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัตภิ ารกิจของกองทัพอากาศ. (๒๕๕๘). แนวความคิดในการปฏิบตั ิภารกิจ ระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๘. กรุงเทพฯ.
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สัง เคราะห์เ ชิง นโยบาย แล้วสรุป เป็นแนวทางในการพัฒ นาระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทั พอากาศ
ขอบเขตการวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่แนวทางการพัฒนาต่อองค์ประกอบของระบบอากาศยานไร้คนขับ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑. ในระดับยุทธวิธี หน่วยบินเกิดความเข้าใจต่อทิศทางของกองทัพอากาศ และสามารถสร้างแรงจูงใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
๒. ในระดับยุทธการ กองบิน สามารถกํ ากั บดูแล และให้ก ารสนับสนุนตรงตามความต้องการของ
กองทัพอากาศ รวมถึงการมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อภัยคุกคาม
๓. ในระดับยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีเ ครื่อ งมือ ที่มีขีดความสามารถอั นทันสมัย เพื่อรองรับยุท ธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี รวมทั้ ง
สามารถสนับสนุนรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บท ที่เกี่ยวกับระบบอากาศยานไร้คนขับ
๑.๑ ยุท ธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นแนวทางสําคัญ ที่รัฐบาลใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง กําหนดการพัฒนาศักยภาพในการปูองกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหาร
และภัยคุกคามอื่ นๆ ให้ยกระดับขีดความสามารถของกองทั พและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้ งระบบของ
ประเทศ การผนึกกําลัง ปูองกันประเทศ พัฒนาโครงสร้างกําลัง และยุทโธปกรณ์ที่ เหมาะสมแก่การปูองกั น
ประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ๕
๑.๒ ร่างยุทธศาสตร์ก ารปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ได้กํ าหนด
วิสัยทัศน์ คือ “มีกองทัพชั้นนํา มีบทบาทสําคัญในด้านความมั่นคงของรัฐ และมีบทบาทนําในการส่งเสริมความ
มั่นคงของภูมิ ภาค” ให้ความสําคัญในด้านการรบหลัก ยึดมั่ นในหลักการมีกํา ลังรบเพื่อปูองกันตนเอง โดย
ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความคล่องตัว มีความทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ยกระดับศักยภาพทางด้านการทหาร ด้วยเทคโนโลยี พร้อมปรับตัวไปสู่ความเป็นกองทัพอเนกประสงค์ที่ มี
ความทันสมัย
๑.๓ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กองทัพอากาศจัดทํายุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้น
นําในภูมิภาค” มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
เพื่อดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้มีวงรอบการตัดสินใจที่เหนือกว่าข้าศึก จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
๓ มิ ติ สํ า คั ญ คื อ มิ ติ ท างอากาศ (Air Domain) มิ ติ ไ ซเบอร์ (Cyber Domain) และมิ ติ อ วกาศ (Space
Domain) แบ่งกรอบระยะเวลาในการพัฒนาออกเป็น ๔ ระยะ โดยให้ความสําคัญแนวความคิดในการพัฒนา
๕

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐). กรุงเทพฯ. ๑๒-๑๙.

๑๙
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ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และบนความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี จะทําให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการเพิม่ ความ
รวดเร็วของวงรอบการตัดสินใจ ระบบตรวจจับ ต้องมีคุณภาพและจํานวนที่เ หมาะสม เพียงพอ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของระบบสนับสนุนการรบให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทัว่ ประเทศ พัฒนาระบบอาวุธ
ให้มีอํานาจ การทําลาย มีความแม่นยํา สามารถปฏิบัติภารกิจจากระยะไกลได้ รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมู ลทางยุท ธวิธี ระบบส่งกําลัง บํารุง และความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการกําหนดทิศทางเพื่อพัฒนาระบบ อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
๑.๔ องค์ประกอบของระบบอากาศยานไร้คนขับ ลักษณะของ อ.ไร้คนขับจะกําหนดได้จากการ
ออกแบบ การสร้างระบบต่างๆ และระบบสนับสนุนที่อยู่บนพื้นดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาจากความต้องการหลัก
คือ ระยะเวลาบิน ความเร็ว รัศมีทําการ ความสูง และน้ําหนักรวม เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้งระบบแล้วระบบ
อากาศยานไร้คนขับจะมีองค์ประกอบดังนี้ เครื่องบิน, ระบบนําร่อง, ระบบ/อุปกรณ์ที่ติดตั้งกับอากาศยาน,
ระบบการติดต่อ สื่อ สาร ระบบควบคุม ระบบการส่ง และกลับ คืน การเชื่อมต่อกั บ ระบบอื่น ๆ ระบบการ
สนับสนุน และระบบการขนส่ง๖
๑.๕ แบบของระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ มีการแบ่งกลุ่มระบบ อ.ไร้คนขับ บน
พื้นฐานของลักษณะการปฏิบัติงานและธรรมชาติ โดยแบ่ง ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ ระบบมีความซับซ้อน
เชิงเทคนิค มีความต้องการ การขึ้นลงจากสนามบิน มีขีดความสามารถปฏิบัติการในระยะไกล กลุ่มที่ ๒ ระบบ
มีความง่าย สะดวกในการใช้งาน และซ่อมบํารุง ไม่ จําเป็นต้องใช้สนามบิ นในการวิ่ง ขึ้น มีขีดความสามารถ
จํากัด ปฏิบัติการในระยะใกล้๗
๑.๖ บุคลากรในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ กําลังพลของระบบ อ.ไร้คนขับในกลุ่มที่ ๑
ประกอบด้วย ผู้บังคับ อ.ภายใน ผู้บังคับ อ.ภายนอก เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว
และการแปลความข้อมูลทางอากาศ หรือเจ้าหน้าที่แปลความข้อมูลจากระบบ/อุปกรณ์ที่ติดตั้งกับอากาศยาน
(Payload) ส่วนในระบบ อ.ไร้คนขับกลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าวและการแปลความข้อมูลทางอากาศ
๑.๗ ระบบ/อุปกรณ์ที่ติดตั้งกับอากาศยาน (Payload) ของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย อุปกรณ์
ถ่ายภาพทางอากาศ อุปกรณ์เกี่ยวกับเปูาหมาย อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร อุปกรณ์ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้การเลือกระบบ/อุปกรณ์ที่ติดตั้ง กับอากาศยาน ต้องคํานึงถึงความต้องการใช้ งานข้อมูล ประเภทต่างๆ
ที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาเกี่ยวกับ น้ําหนัก ระบบไฟฟูา และความถี่ของระบบ/อุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วย
๑.๘ ภารกิ จ ของระบบอากาศยานไร้ ค นขั บ ของกองทั พ อากาศ ถู ก นํ า มาใช้ เ พื่ อ เสริ ม ขี ด
ความสามารถระบบการตรวจจับ ที่สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เ ครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ในภารกิ จ ISTAR
(Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance) ซึ่งหมายถึง ขีดความสามารถ
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หลักของกองทัพอากาศ ในการจัดการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง อันจะนําไปสู่การตัดสินตกลงใจในทุกระดับ
ของการบัญชาการและควบคุม๘
๑.๙ ระบบการติดต่อสื่อสาร มีการควบคุมระบบ/อุปกรณ์ ที่ติดตั้งกับ อ.ไร้คนขับ โดยตู้ควบคุม และ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายภาคพื้น และการถ่ายทอดสัญญาณแบบ LOS เพื่อเชื่อมต่อระบบ C2 และข้อมูลจาก
ระบบตรวจจับ (Sensor) ซึ่งต้องการช่องสัญญาณความถี่ที่เพียงพอต่อการรับส่งข้อมูล รวมถึงการปูองกันการ
รบกวน และดักรับสัญญาณ โดยมีแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาให้ส่งข้อมูลภาพและข้อมูลอื่นๆ ให้กับ C2 และผู้
ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑๐ ระบบการส่งกําลังบํารุง และซ่อมบํารุงจัดและดําเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติการ
ให้กับหน่วยบิน อ.ไร้คนขับเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จและทันตามเวลาที่กําหนด ด้วยความประหยัด
และพอเพียง นําไปใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย โดยมีการซ่อมระดับหน่วย และระดับโรงงาน
๑.๑๑ ฐานปฏิบัติการ (Basing) ของกองทัพอากาศ ฐานปฏิบัติการหลัก ต้องเป็นสนามบินที่ มี
อุปกรณ์สนับสนุนการบินและสิ่งอํานวยความสะดวกครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน มีพื้นที่สํา หรับวิ่งขึ้น
และลงสนาม พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน มีระบบส่งกํา ลังบํารุง รวมถึงอาคารปฏิบัติงาน และระบบรักษาความ
ปลอดภั ยในการเข้ า-ออกพื้ นที่ ฐานปฏิบัติการอื่นๆ ได้ แก่ ฐานปฏิ บัติการรอง และฐานปฏิบัติการหน้ า ซึ่งมี
ขีดความสามารถไม่เทียบเท่าฐานปฏิบัติงานหลัก
๒. แนวทางการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๗๓
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจของอากาศยานไร้คนขับ ปัจจุบันระบบอากาศยานไร้คนขับ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้เกือบทั้งหมด ด้วยการควบคุมของมนุษย์เพียงเล็กน้อย ในอนาคตเปูาหมายสูงสุดคือ
การแทนที่การควบคุมของมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา มีความเร็วในการคิด มีขีดสามารถในการปฏิบัติภารกิจการกดดันการปูองกันภัยทางอากาศของ
ข้าศึก การโจมตี การสงครามอิ เลคทรอนิกส์ การข่าวกรอง และ การลาดตระเวน ในสภาวะแวดล้อมที่ มี
ภัยคุกคามสูง๙
๒.๑ การกําหนดแบบของระบบอากาศยานไร้คนขับ แบ่งกลุ่มไว้ ๒ กลุ่มดังนี้ภารกิจกลุ่มที่หนึ่ง
คือ อากาศยานไร้คนขับที่บินได้นาน (Endurance) และมี Communication Relays เมื่อบินระยะไกล และ
บินได้นานมากกว่า ๒๔ ชั่วโมง ตอบสนองการปฏิบัติการด้วยระบบ C4ISR ในการปฏิบัติการร่วม นอกจากนั้น
ยังสามารถใช้ในการลาดตระเวนทางทะเล ด้วยการควบคุมจากบนบก ภารกิจกลุ่มที่สอง คือการติดตั้งและ
ใช้ร ะบบอาวุธ ในบทบาทของสงครามอิเ ล็ก ทรอนิกส์ จากอากาศสู่พื้น ถึงอากาศสู่อากาศและมีแนวคิด ใน
การใช้ ระบบ อ.ไร้คนขับติดอาวุธ
๒.๒ การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร มีแนวความคิดให้ใช้ระบบการติดต่อสื่อสารร่วมกับกําลัง
ต่า งเหล่า ให้เ ป็ น Command Data link โดยต้อ งบูร ณาการระบบและแนวคิด ด้ านยุ ท ธการเข้า ด้ วยกั น
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง มีความสําคัญเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายอากาศยานไร้คนขับ
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ต้องสามารถจัดการระบบเครือ ข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการการต่อระยะหรือเครือข่ายหลัก เพื่อให้เกิ ด
เสถียรภาพ มีความน่าเชื่อถือและมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อ รวมถึงการทํางานร่วมกันที่หลากหลาย
๒.๓ การพั ฒ นาระบบการตรวจจับ เปูาหมาย ต้องสามารถส่ง สัญญาณภาพแบบ Near Real
Time มีก ารติดตั้งกล้อ งถ่ายภาพคุณภาพสูงทั้ งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวันและกลางคืน การใช้เรดาร์
ที่สามารถบันทึกภาพระยะไกล แล้วแพร่ภาพสัญญาณมายังจอภาพที่สถานีภาคพื้นดิน ทําให้ผู้บังคับบัญชา
สามารถมองเห็นภาพสนามรบในเวลาที่ใกล้เวลาเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนั้นอากาศยานไร้คนขับยังสามารถ
ปฏิบัติภารกิจด้านข่าวกรอง การเฝูาตรวจ การค้นหาเปูาหมาย และการลาดตระเวน ที่เรียกว่า ISTAR และยังมี
ขีดความสามารถในการชี้เปูาด้วยอาวุธนําวิถีได้อีกด้วย รวมทั้งมีการพัฒนาด้านรังสีชีวภาพ Radiological รังสี
อุตุนิยมวิทยา Meteorological และแม่เหล็ก Magnetic
๒.๔ การปรับ ปรุ งขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับ ให้พร้อมปฏิบัติในสภาพอากาศ
ความต้ องการโครงสร้า งที่ มี ความแข็ง แรง น้ํ า หนั ก เบา พัฒ นามาจากไม้ แ ละผ้ าใบไปจนถึ ง อลูมิ เ นี ย ม
ถึงไทเทเนียมไป จนถึงวัสดุผสม ในอนาคตอาจใช้วัสดุที่เกิดจากการสลายตัวทางชีวภาพ (Biopolymers) มาทํา
ผิวของอากาศยาน และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อรูปร่างเพื่อลดการสะท้อนของผิว
๒.๕ การสร้างมาตรฐาน ปูองกัน และควบคุมการบรรจุอาวุธกับอากาศยานไร้คนขับ การใช้ระบบ
อ.ไร้คนขับในภารกิจการรบ สิ่งสําคัญคือต้นทุนและข้อได้เปรียบด้านการถูกตรวจจับโดยมีขนาดเล็กกว่าคู่ ต่อสู้
ซึ่งจะมีช่องใส่อาวุธที่เล็กกว่าและอาวุธที่เล็กกว่า แต่เพิ่มความประสิทธิภาพเท่ากันหรือมากกว่า มีความแม่นยํา
เพื่อลดการทําลายเปูาหมายผิด หรือติดหัวรบที่อันตรายมากขึ้น
๒.๖ การส่งกําลังบํารุง ต้องมีระบบการส่งกําลังบํารุงไปยังพื้นที่การรบด้วยความรวดเร็ว ถูกต้ อง
รวมถึงระบบการเคลื่อนย้ายที่มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
๓. แนวความคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกับการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
ปัจจุบันระบบ อ.ไร้คนขับของกองทัพอากาศมีฝูงบิน อ.ไร้คนขับ จํานวน ๑ ฝูงบิน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจ ISTAR ใช้การควบคุมด้วยการรับส่งสัญญาณโดยตรง (Line of Sight) ระหว่างตู้ควบคุม กับ
อ.ไร้คนขับ ทํ าให้มี ข้อจํากั ดด้านระยะทางและไม่ส ามารถบินที่ ความสูงต่ํามากได้เนื่องจากอาจมี สิ่ง บดบัง
สัญญาณบนพื้น๑๐
๓.๑ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกรองรั บ ระบบ อ.ไร้ ค นขั บ
กองทัพอากาศกําหนดแผนแม่บทการฟื้นฟูและพัฒนา ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร) ซึ่งจะทําให้กองทัพอากาศมี
สนามบิน ซึ่งมีความพร้อมสาหรับการฝึก อ.ไร้คนขับและรองรับการวางกําลังระบบ อ.ไร้คนขับในอนาคต ๑๑
๓.๒ การปรับโครงสร้างหน่วยงานรองรับการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับของ ทอ.ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีร ะบบ อ.ไร้ค นขับ และการใช้ป ระโยชน์มี แนวโน้ม เพิ่ม จํานวนมากขึ้น กองทั พอากาศมี ความ
จําเป็นต้องจัดหาระบบ อ.ไร้คนขับที่เหมาะสม เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศในรูปแบบต่างๆ

๑๐

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัตภิ ารกิจของกองทัพอากาศ. เรื่องเดิม.๑-๒
๑๑
เรื่องเดียวกัน.๖๒-๖๔
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๓.๓ การสร้างพื้นฐานระบบการฝึกเพื่อรองรับระบบ อ.ไร้คนขับในอนาคต บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ อ.ไร้คนขับประกอบด้วย กําลังพลด้านการบิน และด้านการสนับสนุนการบิน ซึ่งมีความสําคัญในการ
ปฏิบั ติ ง านเพื่ อ ให้ อ.ไร้ คนขับ สามารถปฏิ บัติ ภารกิ จ โดยมี ก ระบวนการฝึก อบรม การถ่า ยทอดความรู้
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
๓.๔ แนวทางการวิจัยอากาศยานไร้คนขับในอนาคต กองทัพอากาศมีผลงานวิจัยและพัฒนาระบบ
อากาศยานไร้คนขับ ซึ่ง พบว่าการวิจัยที่ ได้ดําเนินการมา สามารถตอบสนองความต้องการทางยุท ธการ
ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งควรมีการพัฒนาต่อยอดต่อไป
๓.๕ แนวทางการพัฒนากําลังพล ในเบื้องต้นดําเนินการโดยการส่งบุคลากรที่ได้รบั การคัดเลือกไป
ฝึกอบรมจากสถาบันหรือบริษัทผู้ขายในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้ ทอ.สามารถพึ่ ง พาตนเองอย่างยั่ง ยืนในอนาคต จึง มี การกํ าหนดหลัก สูตรเพื่อผลิต ผู้บัง คับ
อ.ไร้คนขับในระดับพื้นฐาน และให้หน่วยปฏิบัติทําหน้าที่ในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติการ ซึ่งในอนาคต ทอ.
มีแผนการจัดตั้งหน่วยฝึกระบบ อ.ไร้คนขับ เพื่อให้สามารถพัฒนากําลังพล และถ่ายทอดความรู้ได้
๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง มี
ประสิทธิภาพกับของกองทัพอากาศไทย เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบอากาศ
ยานไร้คนขับของกองทัพอากาศเพื่อรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ดังแสดง ในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับของ กห.สหรัฐอเมริกากับ ทอ.ไทย

๒๓

๒๔
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับ พบว่าสิ่งที่เหมือนกันคือ การให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ส่วนที่มีความแตกต่างกัน และเป็นสิ่ง ที่
กองทัพอากาศควรนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคือเรื่อง การกําหนดกรอบระยะเวลาการพัฒนาในระยะยาว
การส่งเสริมการผลิตในภาคส่วนอุตสาหกรรม และสนับสนุนการวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะทําให้เกิด
เป็นนภานุภาพอย่างแท้จริง การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบการตรวจจับเปูาหมาย โดยกําหนด
ทิศทางการพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลิตผลตรงตามความต้องการ และรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บท ที่เกี่ยวกับระบบ อ.ไร้คนขับ แล้วนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ โดยการเปรียบเที ยบแนวทางการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับของประเทศสหรัฐอเมริกากั บของ
กองทัพอากาศ และการวิเคราะห์สภาวะปัจจุบัน ถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้หลักการ
McKinsey’s 7S Framework และองค์ประกอบมิติทางอากาศ และกําหนดสภาวะที่ต้องการ (Desired System)
กําหนดปัญหา (Defining the Problem) ใช้มิติกําลังทางอากาศ เป็นเกณฑ์แล้วนําเสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบ อ.ไร้คนขับเพื่อรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ในรูปแบบ Operational Approach

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ การวิ จั ยเอกสาร (Documentary Research) และนํ าเสนอด้ วยการวิ เคราะห์
เชิงพรรณนา โดยใช้ข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วยข้อมู ลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ เอกสารวิชาการ
บทความ และบทวิเคราะห์ที่ผ่านการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย และมีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด ใน
การศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับของกองทัพอากาศเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
การวิเ คราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการพัฒ นาระบบ อ.ไร้คนขับ
ของกองทัพอากาศ โดยนําหลักการ 7S McKinsey๑๒ เป็นกรอบความคิดมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ (Strategy) มุ่ ง เน้นการเสริ ม สร้า งขีดความสามารถเพื่อพั ฒ นาสู่ ก ารปฏิบัติก ารที่ ใ ช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ซึ่งเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของวงรอบ
การตัดสินใจ ระบบตรวจจับ ต้องมีคุณภาพและจํานวนที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของระบบ
สนับสนุนการรบให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ พัฒนาระบบอาวุธให้มีอํานาจการทําลาย มีความ
๑๒

Greedisgoods. (2018, January 13). 7S McKinsey Framework. Retrieved January 10, 2019, from
https://Greedisgoods.com
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แม่นยํา สามารถปฏิบัติภารกิจจากระยะไกลได้ รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ระบบส่งกําลัง
บํารุ ง และความรู้ค วามสามารถของบุ คลากร ให้ มี ป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง ถื อ เป็ นทิ ศทางในการพัฒ นาระบบ
อ.ไร้คนขับของกองทัพอากาศ
โครงสร้าง (Structure) ในอนาคตมีแนวโน้มของการใช้ระบบ อ.ไร้คนขับมากขึ้น เนื่องจากสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ดังนั้นจึงควรกําหนดความต้องการของหน่วยปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบใน
อนาคต และต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับหน่วยฝึกและหน่วยปฏิบัติที่
จะจัดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น ทอ.ควรกําหนดนโยบายให้มี ระบบ อ.ไร้คนขับ ที่สามารถปฏิบัติภารกิจโจมตี
ทางอากาศได้
ระบบ (System) ระบบ อ.ไร้คนขับ ปัจจุบันเป็นระบบตรวจจับทางอากาศ มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิ จอันหลากหลาย ทั้ง ภารกิจการรบและมิใช่การรบ อยู่ในระบบการใช้กําลังของกองทัพอากาศ
แต่ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจยังมีจํากัด เนื่องจากจํานวนบุคลากร, จํานวน อ.ไร้คนขับ และอุปกรณ์
ติดตั้ง (Payload) ยังมีจํานวนไม่เพียงพอ หากต้องปฏิบัติภารกิจหลายด้านพร้อมกัน รวมทั้งข้อจํากัดในด้าน
การซ่อมบํารุง นอกจากนั้นในปัจจุบัน ใช้การควบคุมด้วยการรับส่งสัญญาณโดยตรง (Line of Sight) ระหว่าง
ตู้ควบคุม กับ อ.ไร้คนขับ ทําให้มีข้อจํากัดด้านระยะทางและไม่สามารถบินที่ความสูงต่ํามากได้ ดังนั้นหากใน
อนาคตหากสามารถเชื่อมต่อระบบดาวเทียมติดต่อสื่อสาร (SATCOM) กับการควบคุม อ.ไร้คนขับได้ จะทําให้
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ไกล และลดข้อจํากัดได้ ส่วนการติดตั้งระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธี (TDL) จะทําให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๑๓
รูปแบบ (Style) บทบาทหน้าที่ของระบบอากาศยานไร้คนขับ ในปัจจุบัน คือ การปฏิบัติภารกิจ ที่
อากาศยานที่ใช้นักบินทั่วไปปฏิบัติไม่ได้ หรืองานที่มีความเสี่ยงสูง อันตราย สามารถบินปฏิบัติภารกิจด้วยระยะ
เวลานาน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งบุคลากรต้องมีเพียงพอในการสับเปลี่ยนช่วงเวลาปฏิบัติงาน
บุคลากร (Staff) ปัจจุบันยังมีความต้องการบุคลากรอีกมากเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต รวมถึง
แผนการจัดตั้งหน่วยฝึกระบบ อ.ไร้คนขับ และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด พัฒนา และรักษาองค์ความรู้
ทัก ษะความชํานาญ (Skill) บุคลากรต้องมี ความรู้และทัก ษะด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และ
บุคลากรประเภทผู้บัง คับอากาศยานภายนอก ต้องมี ทักษะในการบังคับเครื่องบินบัง คับวิทยุขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (RC Model and Half Scale) ปัจจุบันฝูงบินเป็นผู้ถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้ ทําให้บุคลากร
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มทักษะความชํานาญ แต่ปัจจุบันการเข้าและออกของบุคลากรในระบบยัง
ไม่สัมพันธ์กัน
ค่านิยม (Shared Value) ต้อ งมีก ารทํ างานที่ เ ป็นระบบ มี ความประสานสอดคล้อง ตั้ง แต่ก าร
วางแผนการบิน การเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย ตลอดจนกระบวนการนําผลการปฏิบัติภารกิจ
ไปใช้ในกระบวนการข่าวกรองทางอากาศ และประกอบการตัดสินตกลงใจของระบบสั่งการและควบคุม (C2)
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและทันเวลา

๑๓

Wang Jong Chin and Victor Chua Yung Sern. Unmanned Aerial Vehicle Development Trends and
Technology Forecast. Singapore.
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การอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาวะปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง (Current Conditions) ของระบบ อ.ไร้คนขับ ด้วย
หลักการ 7S McKinsey รวมถึงมิติกําลังทางอากาศ และได้กําหนด END STATE คือ แนวทางการพัฒนา
ระบบ อ.ไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจได้ห ลากหลาย และมีความทันสมั ยสามารถ
ปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยระบบที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง จากนั้ น ได้ กํ า หนดสภาวะที่ ต้ อ งการ (Desired
Conditions)๑๔ โดยพิจารณา มิติกําลังทางอากาศ องค์ประกอบของระบบ อ.ไร้คนขับ และแนวทางการพัฒนา
ของประเทศที่มีประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี จึงได้องค์ประกอบ ๗ ประการที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย ๑.การจัดทําแผนในระยะยาว
และกํ าหนดแบบความต้อ งการ ๒. การพั ฒ นาโครสร้างพื้นฐานและสิ่ ง อํานวยความสะดวก ๓. การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลกําลังพลในการปฏิบัติงาน ๔. การเสริมสร้างระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธี ปูองกันการ
รบกวน และโจรกรรม ๕. การเสริมสร้างระบบการตรวจจับเปูาหมาย ให้มีขีดความสามารถแบบ Near Real
time ๖. การยกระดับการส่งกําลังบํารุง และซ่อมบํารุง ต้องมีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ และ ๗. การปลูกฝัง
ค่านิยม และความเป็นทหาร
ทั้งนีพ้ บว่าปัญหาที่จะขัดขวางทําให้ไปไม่ถึงเปูาหมายที่กําหนด คือ การพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับยัง
ขาดการกําหนดแบบ บ.ในระยะยาว รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ยังขาดความสมบูรณ์
มี กํ า ลั ง พล ไม่ เ พี ย งพอ ขาดทั ก ษะความชํ า นาญ ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เครื อ ข่ า ยการส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล
มีข้อจํากั ดด้านระยะทาง และยัง ขาดขีดความสามารถ ในการปูองกั น การสกั ดกั้ น การรบกวน การถูก
โจรกรรม ระบบการตรวจจับเปูาหมาย ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหลายด้านพร้อมกัน และยังต้องการ
เทคโนโลยีที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงยังขาดระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธี
ทํ า ให้ ก ารเชื่ อ มโยงโดยใช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น ศู นย์ ก ลางไม่ ส ามารถกระทํ า ได้ไ ด้ ค รบถ้ ว นตามความต้ อ งการ
ทางยุทธการ การเคลื่อนย้ายหน่วยเพื่อ ปฏิบัติภารกิ จ และการซ่อมบํารุง มี ความล่าช้าและใช้เ วลาในการ
ดําเนินการการทํางานในระบบ อ.ไร้คนขับ มีความซับซ้อนต้องใช้การทํางานเป็นทีม ซึ่งได้กําหนดแนวทางการ
พัฒนาโดยมี Support Objectives จํานวน ๑๖ ประการที่จะสนับสนุนให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ต้องการ
ตามองค์ประกอบในการพัฒนา ๗ ประการ โดยสรุปเป็นแผนภาพ RTAF UAS Development Strategic
Approach Design และสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
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การพัฒนาที่ ๑. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับในระยะยาว ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี กําหนดแบบและความต้องการ ให้ตรงตามความต้องการทางยุทธการ โดย
แบ่ ง เป็ น ๔ ระยะ ให้มี ขี ดความสามารถในทุ ก ระดั บ ด้ า นการฝึ ก ด้ า นยุ ท ธวิ ธี ด้ า นยุ ท ธการ และด้ า น
ยุทธศาสตร์ Tactical, Medium Altitude Long Endurance (MALE), High Altitude Long Endurance
(HALE) และ Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) เป็นระบบ อ.ไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจโจมตีทางอากาศ
การพั ฒ นาที่ ๒. การพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อํานวยความสะดวก กองทั พอากาศควรมี
แผนพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้หน่วยบิน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สมบูรณ์ในระบบการใช้กําลัง นอกจากนั้นควรพิจารณาจัดตั้งหน่วยบินเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม และจัดตั้ง หน่วย
ฝึกระบบ อ.ไร้คนขับ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและรองรับภัยคุกคามในอนาคต
การพัฒนาที่ ๓. การพัฒนากําลังพล จําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะความชํานาญเพื่อพัฒนา
ทักษะและสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จําเป็น ในช่วงแรกจําเป็นต้องรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเจ้าของ
เทคโนโลยี หรือร่วมวิจัยและพัฒนา รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้
การพัฒนาที่ ๔. ระบบการติดต่อสื่อสาร พัฒนาระบบเครือข่าย จัดการส่งผ่านข้อมูล โดยบูรณาการ
ระบบและแนวคิดด้านยุทธการเข้าด้วยกัน ต้องสามารถจัดการระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการต่อ
ระยะหรือเครือข่ายหลัก รวมทั้งการใช้ดาวเทียม ในการช่วยเป็นระบบรับส่งสัญญาณควบคุม อ.ไร้คนขับเพื่อให้
เกิดเสถียรภาพ พั ฒนาขีดความสามารถในการปูองกั น การสกั ดกั้ น การรบกวน การถูก โจรกรรม และให้
ความสําคัญ กั บ ระบบเชื่อ มโยงทางยุท ธวิธี ซึ่ง ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมู ล กั นได้ร ะหว่างหน่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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การพัฒนาที่ ๕. ระบบการตรวจจับเปูาหมาย ควรให้ความสําคัญต่อระบบที่มีขีดความสามารถส่ง
สั ญ ญาณภาพแบบ Near Real Time กล้ อ งถ่ า ยภาพต้ อ งมี คุ ณ ภาพสู ง ถ่ า ยภาพได้ ทั้ ง ในเวลากลางวั น
และกลางคืน การใช้ระบบเรดาร์ที่สามารถบันทึกการสะท้อนกลับของภาพระยะไกลแล้วส่งภาพมายังจอภาพที่
สถานีภาคพื้นดิน ที่ใกล้เวลาเป็นจริงมากที่สุดเพื่อให้สามารถตัดสินตกลงใจได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาอุปกรณ์
ให้สามารถถ่ายภาพในแถบแสงพิเศษ และกล้องที่สามารถจดจําใบหน้าและคาดการณ์เหตุการณ์ได้
การพัฒ นาที่ ๖. ระบบการส่งกํ าลังบํารุง และซ่อมบํารุง ต้องมีม าตรฐานอย่างเป็นระบบ ต้องมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการการเคลื่อนย้ายหน่วยบินด้วยความอ่อนตัว ปลอดภัย เพื่อสามารถปฏิบัติ
ภารกิจเหนือพื้นที่การรบด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดซ่อมบํารุง
การพัฒ นาที่ ๗. การปลูกฝังค่านิยมองค์ก ร ในการทํางานเป็นที มและความเป็นทหาร เนื่องจาก
องค์ประกอบของระบบ อ.ไร้คนขับมีหลายส่วนมีความละเอียดอ่อน จะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่
งานวิ จัย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ กํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบ อ.ไร้ค นขับ ของกองทั พอากาศ
จากการนําข้อมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ทําไห้ได้ผลการวิจัยว่า ปัจจัยที่ต้องพัฒนาให้เกิดความชัดเจน
และส่งผลต่อความสําเร็จ ได้แก่ การจัดทําแผนในระระยาวในการกําหนดแบบและความต้องการ อ.ไร้คนขับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากําลังพล การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาระบบตรวจจับ
เปูาหมาย การพัฒนาระบบส่งกําลังบํารุงและซ่อมบํารุง และการปลูกฝังค่านิยมในการทํางานร่วมกันและความ
เป็นทหาร

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ อ.ไร้คนขับของกองทัพอากาศ อย่างไรก็ตามนโยบายและแนวทาง
อื่นๆ ของประเทศที่ประสบความสําเร็จ สามารถนํามาใช้เพิ่มเติมในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และควรมีนโยบายส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาในส่วนของกองทั พและภาคเอกชน ที่ เกี่ ยวข้องตามองค์ประกอบของระบบ อ.ไร้คนขับอย่างต่อเนื่อง
ควรดําเนินการคู่ขนานในการพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ และบริหารจัดการตามแผนระยะยาว รวมถึงการทําให้รัฐบาล
เห็นความสําคัญ และให้การสนับสนุนการพั ฒนา และต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
เพื่อกําหนดนโยบายที่สอดคล้องในการพัฒนาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบปูองกันภัยทางอากาศของ
กองทัพบก เพื่อให้สามารถรองรับภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพบก
๒๐ ปี โดยวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนําเอาทฤษฎีต่างๆ มาใช้ ประกอบ
อันจะนําไปสู่การปรับปรุงองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์เ อกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยุทธศาสตร์ กองทัพบก ๒๐ ปี และ นโยบาย
ผบ.ทบ.ให้ความสําคัญและความเร่งด่วนสูงสุดต่อภารกิจการถวายความปลอดภัยฯ นอกจากนั้นยังให้ความ
เร่งด่วนกับการเสริมสร้างความพร้อมรบเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้
เหมาะสม การพัฒนาระบบการฝึกให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเอกชน
ผลการวิจัยนี้ สรุปได้ว่าการที่จะพัฒนาระบบปองกันภัยทางอากาศของกองทัพบกใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ในปัจจุบันและอนาคตนั้น จะต้องดําเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านระบบปูองกันภัยทางอากาศ ด้านโครงสร้างการจัดหน่วย ด้านกําลังพล และ
ด้านส่งกําลังบํารุง โดยระบบปูองกันภัยทางอากาศ จะต้องมีความพร้อมรบ สามารถปฏิบัติการรบร่วมโดยใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทนั สมัย เสริมสร้างระบบ
ควบคุม และสั่ง การ และ ระบบ Network Centric Operations ให้มี ความสมบูร ณ์ นอกจากนั้น จะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้รองรับกับอาวุธยุทโธปกรณ์ การเสริมสร้างความรู้ให้กับกําลังพลให้มีขีด
ความสามารถสูงขึ้น การพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ รวมทั้งระบบการส่งกําลังและ
ซ่อมบํารุง ที่มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย Smart Soldier Strong Army เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพบกในปี
พุท ธศัก ราช ๒๕๘๐ “เป็ นกองทัพ บกที่ มี ศักยภาพ ทั นสมั ย เป็นที่ เ ชื่อมั่ นของประชาชน และเป็นหนึ่ง ใน
กองทัพบกชั้นนําของภูมิภาค” ต่อไป

คาสาคัญ ระบบปูองกันภัยทางอากาศ ภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง

๑๕
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Abstract
The purpose of this research is to find the suitable way to develop the air defense
system of the Royal Thai Army in order to be able to support new air threats and in
accordance with the 20-year Army strategy. By analysing strategies, policies, various plans
and apply various theories that will lead to modern and efficient organization improvement.
Results and analysis of relevant documents found that the 20 year Army strategy and
the policy of the commander. Give priority and urgency to the highest safety mission Majesty
the King and his royal highness. In addition, it provides an urgency to create a readiness to
cope with new forms of threats, to improve the unit structure, to develop an effective
training system. Including the promotion of research and development in cooperation with
the private sector.
The results of this research can be concluded that the development of the Army's
air defense system to be effective in order to cope with new air threats in at present and in
the future, development must be carried out in various areas, divided into 4 areas: air
defense system, structure, personnel and logistic. By the air defense system must be ready
to be able to perform joint operations using a network-centric operations effectively by
strengthening modern armament systems, strengthening the command and control system
and the Network Centric Operation system. There is also a need to improve the structure of
the unit to support weapons. The development of a knowledge management system to be
effective to convey to the new generation, including the efficient logistic system at the time
of the Smart Soldier Strong Army policy, aimed at the army's vision in 2037" Capable,
Modern, Reliable and One of the Leading Army in the Region."
Keyword Army Air Defense System, new air threat, Network-centric operations

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบนั กองทัพบกได้ดําเนินการจัดทํา ยุทธศาสตร์กองทัพบก ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นแนว ทางใน
การพัฒ นากองทัพ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยในเรื่องของการปูองกันภัยทางอากาศนั้น จะมี หน่วย
บัญชาการปูองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ที่มีภารกิจในการปูองกันภัยทางอากาศเพื่อสนับสนุนหน่วยดําเนิน
กลยุทธ์ ในพื้นที่การรบตามแผนเผชิญเหตุ และแผนปูองกันประเทศ รวมทั้งปูองกันที่ตั้งและตําบลสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์ ในพื้นที่เขตหลังและพื้นที่เขตภายใน ที่ได้รับการแบ่งมอบ ตามแผนปูองกันภัยทางอากาศของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ปัจจุบันหน่วยบัญชาการปูองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ยังไม่สามารถตอบสนอง
ตามภารกิจที่ได้รับมอบ โดยเฉพาะภารกิจที่สําคัญยิ่งในการถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีต่างๆ เนื่องจาก
อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรองรับภารกิจในการปูองกันภัยทางอากาศต่อภั ยคุกคามทาง
อากาศรูปแบบใหม่ เช่น ขีปนาวุธ (Ballistic Missiles), ระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Unmanned
Aircraft Systems) ฯลฯ นอกจากนั้น หน่วยยัง มี ปั ญ หาในเรื่องของโครงสร้ างการจัดที่ ยั ง ไม่ เ หมาะสม

๓๑

๓๒
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การขาดแคลนกําลังพล การส่งกําลังบํารุง ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุมและสั่งการ และระบบการใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ร่วมกับเหล่าทัพอื่นซึ่งยังไม่สมบูรณ์
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่เ หมาะสมในการพัฒ นาระบบปูองกันภั ยทางอากาศ
ของกองทัพบกให้มีความพร้อมรบ มีความทันสมัย รองรับกับภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ในปัจจุบันและ
ในอนาคต สอดคล้ อ งตามนโยบายของกองทั พ บก “Smart Soldier Strong Army” และยุ ท ธศาสตร์
กองทัพบก ๒๐ ปี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
ให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพบก ๒๐ ปี

ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็น การวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาข้อมู ลจากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ ทั้ง เอกสารของทาง
ราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องกับระบบปูองกันภัยทางอากาศ รวมทั้งศึกษาข้อมูล
ภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ในปัจจุบันและอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
สามารถทราบถึง รูป แบบและผลกระทบของภั ยคุก คามทางอากาศรู ป แบบใหม่ ในปัจ จุ บัน และ
ในอนาคต เพื่อใช้กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบปูองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ให้รองรับภัยคุกคามทาง
อากาศรูปแบบใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพบก ๒๐ ปี โดยสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วย ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย รวมทั้งการจัดหาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม
เพื่อรองรับภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. ยุทธศาสตร์กองทัพบก ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์กองทัพบก ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๘๐) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กําหนด
แนวความคิดในการให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการจัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสรางศักยภาพและความพรอมของกองทัพเพื่อการปองกันประเทศกําหนด
แนวความคิดในการปรับปรุงโครงสรางกองทัพบกให้มีโครงสรางกะทัดรัดเปนกําลังอเนกประสงค อ่อนตัวและ
ทันสมัย, การเสริมสรางความพรอมรบทั้งดานกําลังพลยุทโธปกรณการฝก ศึกษาใหหนวยตางๆ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและไซเบอร ปรับปรุงแนวทางการกําหนดความตองการจัดหาและ ซอมแซม
ยุทโธปกรณหลัก/สําคัญของกองทัพบกใหมีความทันสมัย สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานยุทโธปกรณเพื่อการปองกัน
ประเทศร่วมกับเอกชนและต่างประเทศการปรับปรุงระบบสงกําลังบํารุงให้สอดคลองกับการใชกําลังรบผสม ๑๖
๑๖

กองทัพบก.(๒๕๖๐). ยุทธศาสตร์กองทัพบก ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. กรมยุทธการทหารบก. ๔๒-๕๐
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๒. วิสัยทัศน์ และ นโยบาย ผบ.ทบ
วิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ.๒๕๘๐ กําหนดไว้ว่า “เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่น
ของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนําของภูมิภาค” (Capable ,Modern ,Reliable and One of
the Leading Army in the Region) โดยมีองค์ประกอบที่สื่อถึงการมีศักยภาพและทันสมั ย ประกอบด้วย
กําลัง พลที่ มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติห น้าที่ มี ความรู้ในเทคโนโลยีที่ทั นสมั ย มี ทั กษะด้านภาษา
มีขวัญและกําลังใจที่ดี มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณในการเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งมีความเป็นผู้นําตลอดจนมี
สุข ภาพแข็ง แรงทั้ ง ร่า งกายและจิต ใจ ด้ านยุ ท โธปกรณ์ มี จํา นวนเพีย งพอ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั นสมั ย
มีโครงสร้างการจัดหน่วยที่กะทัดรัด คล่องตัว และเป็นกําลังเอนกประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศ
และเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
นโยบายผู้บัญชาการทหารบก มุ่งไปสูค่ วามเป็น “Smart Soldier Strong Army” โดยเน้นการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ของกําลังพลให้มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมยกระดับศักยภาพของกําลังพลให้สูงขึ้น
ให้หน่วยต่างๆ พิจารณาปรับปรุง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ให้มีความทันสมัย อ่อนตัว และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน การปรับปรุงความต้องการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก/สําคัญ ของกองทัพบกให้ทันสมัย
สอดคล้องกั บความต้องการด้านยุท ธการ ให้พัฒนาระบบการฝึกของกองทั พบกให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
ให้ความสําคัญกับการฝึกร่วมหน่วยทหารต่างเหล่าทัพและการฝึกร่วม/ผสมกับกองทัพมิตรประเทศ มุ่งเน้น
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ กองทัพดิจิทัล ให้ความสําคัญและความเร่งด่วนอย่างสูงสุดต่อ
ภารกิจถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้ ง
ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามแผนปูองกันประเทศ๑๗
๓. แผนป้องกันภัยทางอากาศกองทัพไทย (ทปอ.๖๐)
แผนปูองกันภัยทางอากาศกองทัพไทย (ทปอ.๖๐) ได้กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติต่างๆ สรุปได้
ดังนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และ
กํากับดูแลการปูองกันภัยทางอากาศในภาพรวมของประเทศ โดยกองทัพอากาศ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักใน
การปฏิบัติและประสานกับเหล่าทัพ เพื่อสนธิระบบปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพไทย ให้สามารถเฝูาตรวจ
และติดตามความเคลื่อ นไหวของอากาศยานที่อาจเป็นภัยต่อความมั่ นคงได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม พื้นที่
ประเทศไทย โดยใช้ระบบ ACCS (Air Command and Control Systems) ของ กองทัพอากาศ เป็นหลัก
เสริมด้วยเรดาร์แจ้งเตือนภัยของ กองทัพบกและกองทัพเรือ โดยเชื่อมต่อข้อมูลภาพสถานการณ์ทางอากาศ
เข้ากับระบบ COP (Common Operation Picture) เพื่อให้รัศมีปฏิบัติการในการปูองกันภัยทางอากาศของ
ประเทศครอบคลุมพื้นที่ในการปูองกันภัยทางอากาศได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมงด้วยการค้นหา พิสูจน์
ฝุาย สกัดกั้นและทําลายอากาศยานที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ให้เข้ามาโจมตีทางอากาศต่อประเทศไทย๑๘

๑๗

กองทัพบก.(๒๕๖๒). นโยบายการปฏิบัตงิ านกองทัพบก ปี ๒๕๖๒. กรมยุทธการทหารบก. ๒-๒๗

๑๘

กองบัญชาการกองทัพไทย.(๒๕๖๐). แผนปูองกันภัยทางอากาศ (ทปอ.๖๐). กรมยุทธการทหาร. ๒-๙

๓๓

๓๔
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๔. แผนแม่บทการพัฒนาหน่วย/เหล่าทหารปืนใหญ่ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนแม่ บทกําหนดแนวคิดในการพัฒนาและปรับ ปรุง โครงสร้างการจัดหน่วยในระบบปูองกันภัย
ทางอากาศของกองทัพบกดังนี้
๔.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยระดับกองพัน ให้มีขีดความสามารถและอ่อนตัวในการจัด
หรือประกอบกําลังภายในหน่วยให้มีความเหมาะสมสําหรับการสนับสนุน หน่วยดําเนินกลยุทธ์ ตามภารกิจที่
ได้รับมอบ โดยปรับการจัดหน่วยไปสู่รูปแบบ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบผสม (พัน ปตอ.ผสม)
โดยแต่ละกองพันจะมีทั้งอาวุธลํากล้องและอาวุธนําวิถี
๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศให้กับระบบอาวุธ เพื่อให้สามารถค้นหา
และติดตามเปูาหมายทางอากาศได้แต่เนิ่ นและจะต้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของระบบแจ้ง เตือนภัยทาง
อากาศร่วมของกองทัพไทย เพื่อการปฏิบัติการปูองกันภัยทางอากาศร่วม ตามแนวคิดการรบร่วมบนระบบ
Network Centric Operations โดยปรับปรุงอัตราการจัดหน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือน และ ปรับปรุง
การเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างหน่วยในกองทัพบกและ หน่วยนอกกองทัพบก๑๙
๕. การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO)
การปฏิบัติก ารที่ ใช้เ ครือ ข่ายเป็นศูนย์ก ลาง เป็นแนวคิดที่ ถูก พัฒ นาขึ้นเพื่อตอบสนองทฤษฎีก าร
สงครามที่ ใช้เ ครื อ ข่ ายเป็น ศูน ย์ก ลาง (Network Centric Warfare) โดยประยุก ต์ใช้ ความก้ า วหน้า ทาง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารสนับ สนุนให้เ กิ ดการแลกเปลี่ยนข้อมู ล ระหว่าง Sensor, Decision
Maker และ Shooter โดยใช้เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง ทั้ง ภายในและระหว่างหน่วยทหาร ทั้งระดับยุท ธวิธี
ยุทธการ และยุทธศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ภาพสถานการณ์ และคําสั่ง ผ่านการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว แม่นยํา และทั่วถึง ทําให้ผู้บังคับบัญชา สามารถตัดสินสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และทั นต่อ
สถานการณ์ อันจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการทําสงคราม แนวคิดในการทําสงคราม โดยใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศมี องค์ประกอบ หลัก ๔ องค์ประกอบที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ดังนี้
๕.๑ Sensor Layer คือ ส่วนของการตรวจจับ ซึ่งได้แก่ เรดาร์ อุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ที่ติดตั้ง
กับอากาศยานหรือ Platform ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจจับหรือถ่ายภาพ และส่งสัญญาณลงมาที่สถานีภาคพื้น
ผ่านเครือข่ายให้กับระบบบัญชาการและควบคุมตามความต้องการของข้อมูลเพื่อการตกลงใจ
๕.๒ Decision Maker Layer คื อ ส่ ว นของระดั บ การตั ด สิ น ใจในการควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา
ของผู้ที่มีอํานาจตกลงใจในการควบคุมและสั่งการต่อไปยังระดับ Shooter Layer ผ่านเครือข่าย
๕.๓ Shooter Layer คือ ส่วนของระดับของหน่วยรบ/ผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้รับคําสั่งการจาก Decision
Maker Layer ในการปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จตามคําสั่งการที่ได้รับ
๕.๔ Network คือ เครือข่ายที่จะต้องเชื่อมโยงระหว่าง ๓ Layers เข้าด้วยกันแบบบูรณาการ๒๐
๑๙

ศูนย์การทหารปืนใหญ่.(๒๕๖๐) แผนแม่บทการพัฒนาหน่วย/เหล่า ป. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔. กองยุทธการและการ

ข่าว. ๓๙-๔๐
๒๐

กฤษณัส กาญจนกุล, นาวาอากาศเอก, (๒๕๕๙).การปฏิบตั ิการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric
Operations). ข่าวทหารอากาศ ปีที่ ๗๖ ฉบับที่ ๔.
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๖. ภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่
ปัจจุบันกองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้กําหนดกรอบของภัยคุกคามทางอากาศในศตวรรษที่ ๒๑ ในคู่มือ
FM 3-01 (FM 44-100) ของกองทัพบกสหรัฐฯ เรื่อง “U.S. Army Air and Missile Defense Operations”
โดยแบ่งประเภทลักษณะภัยคุกคามทางอากาศในปัจจุบันเป็น ๘ ประเภท มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๖.๑ ขีป นาวุ ธทิ้ ง ตั ว (Ballistic Missiles) เป็ น ขี ป นาวุ ธ ที่ ย ากต่ อการสกั ด กั้ น มี ค วามเร็ ว สู ง
หัวรบมีหลายแบบสามารถบรรทุกอาวุธทําลายล้างสูง (WMD) สามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศ สามารถ
ปล่อยได้จากหลายสถานที่ เช่น สถานีปล่อยขีปนาวุธภาคพื้นดิน เรือดําน้ํา หรือรถปล่อยขีปนาวุธ ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็น Tactical Ballistic Missile: TBM ระยะยิง ๑๕๐ ถึง ๓๐๐ กม. Short-Range Ballistic Missiles:
SRBM ระยะยิง ๓๐๐ - ๑,๐๐๐ กม. Medium Range Ballistic Missiles: MRBM ระยะยิง ๑,๐๐๐
ถึง ๓,๐๐๐ กม. Intermediate Range Ballistic Missiles: IRBM ระยะยิง ๓,๐๐๐ ถึง ๕,๕๐๐ และ
Intercontinental Ballistic Missile: ICBM ซึ่งมีรัศมี ทําการระยะไกลมากกว่า ๕,๕๐๐ กิโลเมตร
๖.๒ จรวดร่อน (Cruise Missiles) เป็นอาวุธที่มีอํานาจการทําลายสูง สามารถบรรทุกหัวรบหรือ
อาวุธอื่นๆ ที่ร้ายแรงได้ มีความแม่นยําสูง โดยสามารถปล่อยจากภาคพื้นดิน อากาศ และในทะเล แล้วบินไป
ตามเส้นทางที่กําหนด ซึ่งยากแก่การตรวจพบ ปัจจุบันจรวดร่อน (CM) ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ใน
การออกแบบโครงสร้าง หัวรบ ระบบขับเคลื่อนและระบบนําทาง ทําให้ CM มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและมี
น้ําหนักเบา ด้วยเทคโนโลยีล่องหน (Stealth) จะทําให้การตรวจจับจากเรดาร์ ทําได้ยากยิ่งขึ้น เครื่องยนต์
แบบ Turbojet และ Turbofan ที่ทําให้ CM มีความเร็วช้ากว่าความเร็วเสียง ทําให้บินได้ระยะไกลในเพดาน
บินที่ต่ําประมาณ ๒๐ เมตรเหนือระดับพื้นดิน ด้วยระบบนําทางที่มีประสิทธิภาพ
๖.๓ ระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft Vehicle Systems: UAVs) รวมถึงโดรน
ระบบควบคุ ม การบิน อั ต โนมั ติ อื่ น ๆ และอากาศยานควบคุม ระยะไกลที่ ควบคุ ม โดยสถานี ภาคพื้ น เป็ น
ยุทโธปกรณ์ที่สามารถตั้งโปรแกรมการบินได้ล่วงหน้าและควบคุมการบินได้ในระยะไกล สามารถปฏิบัติการได้
หลายภารกิจตั้งแต่การลาดตระเวนและเฝูาตรวจสนามรบไปจนถึงการโจมตีและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ UAVs
มีขนาดเล็กทําให้ลดพื้นที่หน้าตัดในการตรวจจับจากเรดาร์ ความเร็วสูงและมีความร้อนต่ํา ทําให้ยากแก่การ
ตรวจจับ สามารถกําหนดเส้นทางการบินได้ทุกภูมิประเทศ มีระบบ sensors และ data links ที่ทันสมั ย
สามารถติดตั้ง laser เพื่อทําการโจมตีเปูาหมายสําคัญ สามารถบรรทุก Daylight television และ IR video
cameras สําหรับภารกิจลาดตระเวน รวมถึง Electronic Warfare (EW), Electronic Intelligence (ELINT)
เรดาร์และหัวรบเพื่อใช้โจมตี
๖.๔ อาวุธปล่อยนําวิถี อากาศสู่พื้น (Air to Surface Missile) อาวุธประเภทนี้มักจะถูกติดตั้งบน
อากาศยาน เพื่อให้สามารถโจมตีเปูาหมายทางภาคพื้นดิน ลักษณะโดยทั่วไปแล้วคล้ายจรวดร่อน แต่มีขนาด
เล็กกว่า ระยะหวังผลสั้นกว่า ไม่มีปีก และระบบแอโรไดนามิกส์ช่วยในการบินร่อน ตัวอาวุธปล่อยอาจใช้ระบบ
ขับ เคลื่อนที่ เ ป็นจรวดหรือ ระบบขับ เคลื่อ นอื่นก็ ได้ อาวุธปล่อ ยนําวิถี อากาศสู่ พื้ น มี ความอั นตรายมาก
มีความสามารถโจมตีได้อ ย่างแม่ นยํา เพราะสามารถนําวิถีได้ทั้ง การควบคุม ทางวิท ยุ เลเซอร์ การโจมตี
เปูาหมายที่แพร่สัญญาณ (ARM; Anti-radiation Missile) และระบบนําทางด้วย Electro-Optical
๖.๕ จรวด ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิด (Rockets, Artillery and Mortars) ภัยคุกคาม
ประเภทนี้สามารถยิงได้ในอัตรายิงสูง และเลือกใช้ได้หลากหลายหัวรบในการยิงสนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์

๓๕

๓๖
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มีความคล่องตัวสูงมีระยะยิงที่ใกล้ แต่สามารถระดมยิงได้ ทําให้ยากต่อการปูองกันภัยทางอากาศ ยุทโธปกรณ์
ดังกล่าวส่วนใหญ่ประจําการอยู่กับหน่วยทหารราบและทหารปืนใหญ่ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางกระสุน
การเพิ่มระยะยิง และอํานาจสังหาร ซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อยานเกราะฝุายเรา
๖.๖ อากาศยานปีกติดลําตัว (Fixed-Wing Aircraft) เป็นอาวุธที่มี ความอ่อนตัวและปฏิบัติ
ภารกิ จ ได้ ห ลากหลาย เช่ น การขั ด ขวางทางอากาศ (Air Interdiction; AI) การโจมตี ท างยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Attack) การยิงข่มอาวุธ ปตอ. (Suppression of Enemy Air Defense; SEAD) และการยิง
สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support; CAS) สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งปืนกล,
จรวด, จรวดร่อน และอาวุธปล่อยนําวิถี อากาศ-สู่-พื้น สามารถโจมตีได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน
อากาศยานรุ่นใหม่ยังมีขีดความสามารถในการแจ้งเตือนการตรวจจับของเรดาร์ภาคพื้นดิน สามารถติดตั้ง
ระบบแจมเมอร์ ชาร์ฟ แฟลร์ และมีภาพหน้าตัดเรดาร์ที่ต่ํา (RCS) เพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบ
๖.๗ ขีปนาวุธติดเรือดําน้ํา (Submarine-Launched Missile) เป็นขีปนาวุธที่ติดตั้งและสามารถ
ปล่อยจากเรือ ดําน้ําได้ ปัจจุบันได้มีก ารพั ฒ นาเป็นอาวุธโจมตีจ ากระยะไกล ซึ่ง ใช้ในการโจมตีเ ปูาหมาย
ที่กําหนดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยการติดหัวรบที่เป็นระเบิดธรรมดาหรือระเบิดนิวเคลียร์
๖.๘ เฮลิคอปเตอร์ (Helicopters) เป็ นภัยคุก คามที่ สําคัญ ต่อหน่ว ยดําเนินกลยุท ธ์ สามารถ
สนับ สนุนภารกิ จการโจมตีห ลากหลายรูป แบบ ภารกิจ การขนส่ง การลาดตระเวน การเฝูาตรวจสนามรบ
สามารถติดตั้งปืน จรวด ขีปนาวุธ ทุ่นระเบิด ระบบเลเซอร์ และสงครามอิเลคทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติการ
ในเวลากลางคืน และหลากหลายสภาพอากาศ มีระยะการปฏิบัติการอิสระได้ไกล โดยปัจจุบันได้มี การพัฒนา
ระบบควบคุมการยิง ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง และระบบต่อต้านอินฟราเรด๒๑
๗. ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกไทย
กองทัพบก มอบให้หน่วยบัญชาการปูอ งกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ
หลัก ในด้านการปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพบก ทํา หน้าที่ในการวางแผน อํานวยการ ควบคุม กํากับ
ดูแล เรื่องการปูอ งกั นภัยทางอากาศเป็นส่ วนรวมของกองทั พบก โดยมี ศูนย์ต่อ สู้ปูองกั นภัยทางอากาศ
กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ และมีกองพลทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบในระบบอาวุธ
ระบบปูอ งกั นภั ยทางอากาศของกองทั พบก เริ่ ม จากการรับ ข้ อมู ล สถานการณ์ท างอากาศ โดย
ศปภอ.ทบ.จะทําหน้าที่ ในการเชื่อมต่อกั บ ระบบบัญ ชาการและควบคุม ทางอากาศ (Air Command and
Control System; ACCS) ของกองทัพอากาศ โดยระบบ ACCS จะทําหน้าที่รับข้อมูลอากาศยานฝุายตรงข้าม
ที่ตรวจจับและพิสูจน์ฝุายได้จาก Sensor ของเหล่าทัพต่างๆ และส่งต่อไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย และ
เหล่าทัพที่ร่วมปฏิบตั ิการ ส่งผลให้ทุกเหล่าทัพสามารถเห็นภาพสถานการณ์รบร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติการรบ
ร่วม (Joint Operations) โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อ ศปภอ.ทบ.ได้รับข้อมูลจากระบบ ACCS แล้ว จะส่งต่อข้อมูลไปยัง ศปภอ.ทบ.ประจําพื้นที่
ผ่านทางระบบ GBADS (Ground Base Air Defense System) เพื่อส่งให้กับ พัน ปตอ.ซึ่งอยู่ในพื้นที่การรบ
๒๑
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ต่อไป นอกจากนั้นในส่วนของ ศปภอ.ทบ.ประจําพื้นที่ ก็จะมีเรดาร์ภาคพื้น ระยะไกล ซึ่งสามารถตรวจจับได้
ตั้งแต่ระยะ ๒๐๐ กิโลเมตร ลงมา เพื่อใช้เป็น Sensor ควบคู่กับข้อมูลที่ส่งมาจากระบบ ACCS ในส่วนของ
พัน ปตอ.ก็จะมีเรดาร์แจ้งเตือนภัยระดับต่ําเช่นเดียวกัน เพื่อใช้เป็น Sensor สํารอง โดยหลังจากที่ได้รับข้อมูล
จาก ศปภอ.ทบ.ประจําพื้ นที่ แล้ว ก็ จะส่ง ให้กั บ หน่วยยิง (Shooter) เพื่อดําเนินการสกั ดกั้นและโจมตีต่อ
อากาศยานฝุายข้าศึกต่อไป๒๒

กรอบแนวความคิดในการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็น เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้งเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องกับระบบปูองกันภัยทางอากาศ ศึกษาข้อมูลภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งศึกษาระบบปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพบกในปัจจุบันโดยนํามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

วิธีดาเนินการวิจัย
เอกสารวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยใช้หลักการทํา Operational Design โดยขั้นแรกจะทําการ
วิเคราะหสภาวะแวดลอมในปจจุบันของระบบ (Current System) โดยใช้หลักการ SWOT Analysis ที่ส่งผล
กระทบต่ อ ระบบปู อ งกั น ภัย ทางอากาศของกองทั พ บก ขั้น ตอไปจะเป นการกํ า หนดสภาวะแวดล อมที่
กองทัพบกตองการ (Desired System) ขั้นนี้จะเปนการวางจุดหมายของการพัฒนาใหเปนรูปธรรม สามารถ
ประเมินได โดยใช้หลักการทํา TOWS Matrix และขั้นสุดทาย เป็นการสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
โดยใช Operational Approach เพื่อใหเกิดหนทางปฏิบัติในแตละสวนแลวนําผลไปหาแนวทางพัฒนาตอไป

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ยุท ธศาสตร์ ก องทั พบก ๒๐ ปี และ นโยบาย ผบ.ทบ.ให้ความสํา คัญและความ
เร่งด่วนสูงสุดต่อภารกิจการถวายความปลอดภัยฯ นอกจากนั้นยังให้ความเร่งด่วนกับการเสริมสร้างความพร้อม
รบเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เหมาะสม การพัฒนาระบบการฝึกให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเอกชน

๒๒

กองทัพบก. (๒๕๕๒). หลักนิยมกองทัพบกว่าด้วยการปูองกันภัยทางอากาศ. หน่วยบัญชาการปูองกันภัยทาง
อากาศกองทัพบก.

๓๗

๓๘
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ภาพที่ ๑ SWOT Analysis และ TOWS Matrix
ผลการวิเคราะห์ระบบปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพบกในปัจจุบัน โดยใช้ SWOT Analysis และ
TOW Matrix สรุปได้ดังแสดงในภาพที่ ๑
จากการวิเคราะห์ สภาวะแวดลอมในปจจุบัน (Current System) จะเห็นว่าระบบปองกันภัยทาง
อากาศของกองทัพบกในปัจจุบนั นั้น ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของโครงสร้างการจัดที่ยังไม่รองรับระบบอาวุธรุ่นใหม่
การไม่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถใช้ในการปูองกันภัยต่ออากาศยานไร้คนขับ และขีปนาวุธที่มีสมรรถนะ
สูง ปัญหาเรื่องการส่งกําลังบํารุง ปัญหาการขาดแคลนกําลัง พล ปัญหาการขาดความรู้ และประสบการณ์ ของ
กําลัง พลรุ่นใหม่ ซึ่ง เป็นผลกระทบมาจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ยังไม่มี ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยัง
ประสบปัญหาความไม่สมบูรณ์ในเรื่องของระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุมสั่งการ และระบบการเชื่อมต่อ
ข้อมูลที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ร่วมกับเหล่าทัพอื่น แสดงในภาพที่ ๒
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ภาพที่ ๒ Current System
สําหรับสภาวะแวดลอมที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต (Desired System) หนวยตองมีความพรอมรบ
ทั้งด้านกําลังพล ด้านยุทโธปกรณที่ทันสมัย ด้านโครงสร้างการจัดหน่วย มีระบบการติดต่อสื่อสารและระบบ
การส่งกําลังบํารุงทีม่ ีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมและสัง่ การแบบอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติการรบรวมระหวาง
เหลาทัพ (Joint Operations) โดยใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓ Desired System

๓๙

๔๐
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สรุปแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
การพัฒนาระบบปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพบก เพื่อรองรับภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่
โดยใช้หลักการ Operational Approach มีแนวทางการดําเนินการ ดังแสดงในภาพที่ ๔ ดังนี้
๑. ด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศ (System) จะต้องเสริมสร้างระบบอาวุธ และ ระบบแจ้งเตือน
ให้มีความทันสมัยรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เสริมสร้างระบบ C2 และระบบ NCO ให้มีความสมบูรณ์พร้อม
ในการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและระหว่างหน่วย
ต่างๆ ให้มี ป ระสิท ธิภาพสูง ขึ้น การพั ฒ นาการฝึก ร่วม/ผสมกับ เหล่าทั พและมิ ตรประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ภายในประเทศ ร่วมกับสถาบันภาครัฐและเอกชนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งเสริมสร้างระบบจัดการความรู้ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านโครงสร้างการจัดหน่วย (Structure) จะต้องเร่งดําเนินการปรับโครงสร้างการจัดหน่วย พัน
ปตอ.ในปัจจุบัน ให้เป็น พัน ปตอ.ผสม ตามแผนแม่บทฯ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับหน่วย รวมทั้ง
การขออนุมัติปรับปรุง อจย. ของหน่วยระดับกองพัน และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้มีความอ่อนตัวสามารถรองรับ
กับยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยได้ นอกจากนั้น จะต้องเสริมสร้างหน่วยสื่อสารของ พล ปตอ.ให้มีขีดความสามารถ
ด้านการสื่อสารในการสนับ สนุนการปฏิบัติการรบที่ ใช้เ ครือข่ายเป็นศูนย์ก ลาง (NCO) รวมถึงรองรับ การ
ปฏิบัติการ ด้านไซเบอร์
๓. ด้านกาลังพล (Staff) จะต้องบรรจุทดแทนกําลังพลให้มีความพร้อมรบตามอัตราที่ กองทัพบก
กําหนด เสริมสร้างกําลังพลให้มีความรู้ ความสามารถตามตําแหน่ง หน้าที่ได้อย่างน้อย ๒ ตําแหน่ง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติง านทดแทนกันได้เมื่อจําเป็น การเพิ่ม ทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เสริมสร้างกําลังพลให้มีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีลักษณะผู้นําที่ดี มีขวัญและกําลังใจ
ดีเยี่ยม พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการบริหารจัดการความรู้ของกําลังพลสูงอายุ และผู้ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทักษะด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่
๔. ด้านส่งกาลังบารุง (Logistic) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการส่งกําลังบํารุงภายในประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในด้านการส่งกําลังและการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ ร่วมกับสถาบันภาครัฐ และเอกชน
ฝีกอบรมให้ความรู้และขยายผลในการซ่อมบํารุงขั้นพื้นฐาน ให้กับกําลังพลภายในหน่วยสามารถปฏิบัติได้เอง
ส่ง เสริมการส่งกําลังบํารุงร่วมทั้ง ๓ เหล่าทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติการรบร่วม (Joint
Operations) และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) รวมทั้งเสริม
สร้างระบบจัดการความรู้ด้านการส่งกําลังบํารุงอย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ ๔ Operational Approach

การอภิปรายผล
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบปูองกันภัยทางอากาศของกอง ทัพบก
ให้ตอบสนองต่อ ภัยคุก คามทางอากาศรูป แบบใหม่ แ ละสอดคล้องกั บ ยุท ธศาสตร์ก องทั พบก ๒๐ ปี โดย
ทําการศึกษาข้อมูลทั้งเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ปูองกันภัยทางอากาศ รวมทั้งศึกษาข้อมูลภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อนํามา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อระบบปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
รวมทั้ งนําผลการวิเ คราะห์และสัง เคราะห์เพื่อหามาตรการที่เ หมาะสม ในการพัฒนาระบบปูองกันภัยทาง
อากาศของกองทัพบก ซึ่งพบว่าปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จ ขึ้นกับ องค์ประกอบที่สําคัญ ๔ ประการ
ได้แก่ ด้านระบบปูองกันภัยทางอากาศ ด้านโครงสร้างการจัดหน่วย ด้านกําลังพล และด้านส่งกําลังบํารุง

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การที่จะพัฒนาระบบปูองกันภัยทางอากาศของกองทัพบก ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติการร่วม (Joint Operations) ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องคํานึงถึงระบบปฏิบัติการทั้ง ๓
เหล่าทัพ ซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ในภาพรวม
ทั้ง ๓ เหล่าทัพ ให้สามารถเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการร่วม และสามารถสนธิกําลังรบร่วมในการปฏิบัติ ภารกิจใน
การปูองกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหาร การจะเสริมสร้างระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ในระบบปูองกันภัยทางอากาศ
ของกองทั พ บก มี ค วามจํา เป็ นที่ ต้ อ งดํ าเนิ น การอย่ า งเป็ น ขั้น ตอน และใช้เ วลาเนื่อ งจากข้ อจํ า กั ด ด้ า น
งบประมาณ โดยควรมีการจัดลําดับความเร่งด่วนและความสําคัญในการจัดหายุทโธปกรณ์และจะต้องส่งเสริม
เรื่องการวิจัยเทคโนโลยีทางทหารอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
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การบูรณาการการซ่อมสนามบินของประเทศไทยในภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม
Integration of Airfield Damage Repair in Thailand in a non-war crisis

ธีระศักดิ์ เมืองสง๒๓
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ อ ง การบู ร ณาการการซ่ อ มสนามบิ นของประเทศไทยในภาวะวิ ก ฤตที่ มิ ใ ช่ ส งคราม
ที่ส่งผลทําให้สนามบินได้รับความเสียหาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การซ่อมสนามบินของประเทศไทยในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม
งานวิจัยนี้เ ป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมู ลจากแหล่ง ข้อมู ล ทุติยภูมิ ที่เ กี่ ยวกั บการซ่อม
สนามบินโดยเร่งด่วน แนวทางการซ่อมสนามบินของแต่ละหน่วยงานที่มีสนามบินอยู่ในความรับผิดชอบจํานวน
๓ หน่ วยงานได้แ ก่ กรมท่ าอากาศยาน บริ ษัท ท่ า อากาศยานไทย จํา กั ด (มหาชน) และกองทั พอากาศ
ตรวจสอบภาวะวิก ฤตที่ มิ ใช่ส งครามที่ อ าจส่ง ผลกระทบทํ าให้ส นามบินเสียหาย อีก ทั้ ง ศึก ษายุท ธศาสตร์
นโยบาย การบูรณาการ กฎหมาย ระเบียบและคําสั่งของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในการจัดการในภาวะวิกฤตที่
มิใช่สงคราม
ผลจากการศึก ษาดัง กล่าวทํ าให้ท ราบถึง ขั้นตอน โครงสร้างการจัดหน่วยและบทบาทหน้าที่ ของ
การซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน ตามรูปแบบของกองทั พอากาศสหรัฐอเมริกา และโครงสร้างสําหรับรองรับ
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้านนโยบายและ
กฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งต่างๆ พบว่ารัฐมี นโยบายส่งเสริม ให้มี การบูร ณาการระหว่างหน่วยงาน และกฎหมาย
เอื้ออํานวยให้สามารถบูรณาการระหว่าง ๓ หน่วยงานนี้ได้ รวมทั้งนําผลการวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อมด้วย
SWOT Analysis หน่ว ยรั บ ผิ ดชอบในการซ่อ มสนามบิน มาจัดทํ า TOWS Matrix พบว่า มาตรการเชิ ง รุ ก
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพคือ การบูรณาการการซ่อมสนามบินระหว่างหน่วยงาน
ผลจากการวิจัยดังกล่าวนําไปสู่การสังเคราะห์กําหนดรูปแบบการบูรณาการการซ่อมสนามบินของ
ประเทศไทยในภาวะวิกฤตที่ มิใช่สงครามด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ป ฏิบัติการร่วมการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน
ในภาวะวิ ก ฤต ( Airfield Damage Rapid Repair Joint Operations Center in Crisis) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการซ่อมสนามบินในภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม ส่งผลให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กลับสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของชาติได้
คาสาคัญ: การบูรณาการการซ่อมสนามบิน การซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน ภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม
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Abstract
Research Integration of Airfield Damage repair in Thailand in a non-war crisis that
resulted in the airfield being damaged to be used as a guideline for integration between
agencies responsible for repairing airfields in Thailand in the event of a non-war crisis. This
research is a document research, a study of data from secondary sources which documents
used in conducting research are official documents, articles and experts in relation to the
urgent repair of the airport, guidelines for repairing the airfield of each agency that has an
airport in responsibility for 3 units, namely Department of Airports, Airports of Thailand
Public Company Limited and Royal Thai Air Force. Check the non-war crisis that affects the
airport to be damaged. In addition, the policy, laws, regulations and orders of Thailand
involved in the management of non-war crises. The results of the study are known as steps,
Structure, arrangement of units and roles of urgent repair of airports According to the style
of the United States Air Force And structures for supporting disaster management in
emergencies according to the National Disaster Relief Plan 2016. In various related policies
and laws found that the state has a policy to promote Integration between departments
and the law allows for the integration between these 3 agencies Including the
environmental analysis of the unit responsible for repairing airfield by using SWOT Analysis
and the TOWS Matrix and found that the proactive measures that maximize efficiency is
integration of airfield repairs between departments. The results of this research led to the
establishment of a model for integrating airfield repair in Thailand in a non-war crisis by
establishing an Airfield Damage Rapid Repair Joint Operations Center in Crisis to increase the
ability to repair airfields. Resulting in fast and efficient recovery of the problem to normal
conditions and reduce the impact on National Security.
Keywords: Integration of Airfield Damage repair, Airfield Damage repair, a non-war crisis

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสนามบินเป็นช่องทางในการคมนาคมและการขนส่งหลักที่มีความสําคัญยิ่ง ปริมาณการใช้
สนามบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบก้าวกระโดดทั้งในเชิงจํานวนผู้โดยสาร และการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ ซึ่งมีผลทําให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สําหรับมุมมองด้านเศรษฐกิจแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสนามบินเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ ให้กับประเทศ
ช่องทางหนึ่งที่มีความสําคัญ มาก เมื่อกล่าวถึง สนามบินในด้านการทหาร กองทัพอากาศและหน่วยงานที่ มี
หน้าที่หลักในการปูองกันประเทศที่ต้องใช้อากาศยานในการปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้
สนามบินต่างๆ ในประเทศรองรับการปฏิบัติภารกิจ การฝึกหรือการปฏิบัติตามแผนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้นสนามบินในประเทศจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการทหาร
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สาธารณภัยเป็นภัยคุกคามที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาจส่งผลกระทบให้สนามบิน
เสียหาย ได้แก่สาธารณภัยต่างๆ เช่น น้ําท่วม โคลนถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ อากาศยานอุบัติเหตุ รวมทั้ง
ภัยจากการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การประท้วงก่อการจลาจล ภัยต่างๆ เหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้น และ
อาจส่งผลต่อสนามบินเนื่องจากเป็นเปูาหมายที่สําคัญและมีคุณค่าสูง
ความเสียหายของสนามบินที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามดังกล่าว อาจทําให้ต้องปิดสนามบินเพื่อซ่อมแซม
ฟื้นฟู ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน ต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจํานวนมาก ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นการลงทุน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการปิดสนามบินเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลต่อการปฏิบัติทาง
ทหารในการฝึก และการปฏิบัติตามแผนต่างๆ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงแห่ง ชาติ การแก้ไขหรือลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวต้องมีการจัดการบูรณาการเพื่อให้ซ่อมสนามบินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันยังไม่ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับ ผิดชอบหรือหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องในการซ่อม
สนามบินในภาวะวิก ฤตที่มิ ใช่สงคราม รวมทั้ง รู ป แบบในการจัดโครงสร้าง การควบคุม สั่ง การ และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยอยากทราบว่าจะซ่อมสนามบินในกรณีที่เกิดจากภาวะวิกฤตที่มิใช่
สงคราม ให้เสร็จโดยเร็วในลักษณะบูรณาการได้อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่ อศึกษาความเป็นไปได้ในการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วนมาประยุก ต์ใช้กับ การซ่อมสนามบิน
ในภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม
๒. เพื่อตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการซ่อมสนามบินในภาวะ
วิกฤตที่มิใช่สงคราม
๓. เพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วนของประเทศไทยในภาวะวิกฤต
ที่มิใช่สงคราม

นิยามศัพท์
การซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน (AIRFIELD DAMAGE REPAIR; ADR) หมายถึง การดําเนินการทั้งหมด
ที่จําเป็นในการเตรียมพื้นผิวและโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินอย่างรวดเร็วในพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก
การโจมตีหรือทําลาย เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการได้ตามต้องการ
สาธารณภัย หมายถึ ง อั ค คีภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ภัย แล้ง โรคระบาดในมนุ ษย์ โรคระบาดสั ต ว์
โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ ว่าเกิ ดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแก่ท รัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่ อ
วินาศกรรมด้วย
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ขอบเขตของการศึกษา
๑. เฉพาะสนามบินที่อ ยู่ในความรับผิดชอบของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน กระทรวง
คมนาคม บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกองทัพอากาศ
๒. ภาวะวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ นต้ อ งอยู่ ในขอบเขตการจั ด การสาธารณภั ยขนาดใหญ่ (ระดั บ ๓) หรื อ
สาธารณภัยร้ายแรงยิ่ง (ระดับ ๔) ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑. ทําให้ทราบถึงความจําเป็นและความสําคัญในการบูรณาการการซ่อมสนามบินของประเทศไทย
ในภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม
๒. สามารถนําผลการวิจัยไปจัดทําโครงสร้างการจัดกําลังต่างๆ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติการซ่อม
สนามบินในภาวะวิกฤต
๓. สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช้สําหรับการบูรณาการงานอื่นๆ ในภาวะวิกฤตทีมีลักษณะเดียวกันได้

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. การซ่อมสนามบิน
๑.๑ การซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน (AIRFIELD DAMAGE REPAIR; ADR) เดิมเรียกว่าการซ่อม
สนามบินฉับพลัน (RAPID RUNWAY REPAIR; RRR) หมายถึง การดําเนินการทั้งหมดที่จําเป็นในการเตรียม
พื้นผิวและโครงสร้างพื้ นฐานของสนามบินอย่างรวดเร็วเพื่อ ให้ส ามารถสนับ สนุนการปฏิบัติก ารในพื้น ที่
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการโจมตี ห รื อ ทํ า ลาย การซ่ อมแซมความเสี ย หายของสนามบิ น
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เป็นโครงการที่เร่งด่วนและการใช้ทรัพยากรร่วมของกองทัพเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
สร้างหรือซ่อมแซมฐานปฏิบัติการทางอากาศได้ทุกที่ในเวลาน้อยที่สุด
โครงสร้างการจัดหน่วยของการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน (AIRFIELD DAMAGE REPAIR; ADR)
ตามรูป แบบของกองทั พ อากาศ สหรัฐ อเมริก า ประกอบด้วยศูนย์ ป ฏิบัติก ารภาวะฉุ ก เฉิน (Emergency
Operations Center; EOC) มี หน้าที่ อํ านวยการ ประสานงาน เลือกพื้นที่ซ่อมคืนสภาพที่สั้นที่ สุดสําหรับ
การปฏิ บั ติ ก ารบิ น ของเครื่ อ งบิ น (Minimum Operating Strip; MOS) รวมทั้ ง ควบคุ ม และสั่ ง การ
ในการดําเนินการ ADR ให้เ รียบร้อ ย รวดเร็วและมี ประสิท ธิภาพ โดยมี ห น่วยขึ้นตรงอยู่ ๓ หน่วย ได้แก่
ชุดประเมินความเสียหาย (Damage Assessment Teams), ศูนย์ปฏิบัติงานและควบคุมการซ่อม (Damage
Control Center) และชุ ด เก็ บ กู้ วั ต ถุ ร ะเบิ ด (Explosive Ordnance Disposal Team)๒๔ โครงสร้ า ง
การจัดหน่วยฯ ดังแสดงตามภาพที่ ๑

๒๔

US. AIRFORCE . (2008). AIRFIELD DAMAGE REPAIR OPERATIONS. AIRFORCE PAMPHLET
10 – 219 VOLUME 4.

วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๖๒

ภาพที่ ๑ โครงสร้างการจัดหน่วยของการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน (AIRFIELD DAMAGE
REPAIR : ADR) ตามรูปแบบของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
ที่มา: เอกสารของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (AFPAM10 – 219V4 2008)
ขั้นตอนการปฏิบัติการซ่อมสนามบินประกอบด้วยขั้นตอนหลักจํานวน ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก
เป็นการประเมินความเสียหาย (Damage Assessment) เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติการซ่อมสนามบินหลังจาก
สนามบิ นได้รั บ ความเสี ยหาย ด้ วยการจัด ที ม สํา รวจประเมิ น ความเสี ยหาย ที่ เ รีย กว่ า ADATS (Airfield
Damage Assessment Teams) ซึ่งประกอบด้วย วิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิค และเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด
(explosive ordnance disposal; EOD) เข้ า สํา รวจประเมิ น ความเสีย หายในพื้ นที่ เพื่อ ดํ า เนิ น การเก็ บ
รายละเอียดความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นในพื้นที่แล้วส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations
Center; EOC)
ขั้นตอนที่ สองเป็นการเลือ กพื้ นที่ ซ่อมคืนสภาพที่ สั้นที่ สุดสําหรับ การปฏิบัติก ารบินของเครื่องบิน
(Minimum Operating Strip; MOS) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนําข้อมูลของทีม ADATS มาพิจารณาร่วมกับขีด
ความสามารถการขึ้นลงของอากาศยานที่ต้องปฏิบัติการ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องมื อ กําลังพลและทรัพยากร
ที่ มี อยู่ ม าวิเ คราะห์และประเมิ นเพื่ อ กํ าหนดพื้ นที่ MOS ที่ ส อดคล้ องกั บ ขี ดความสามารถโดยรวมที่ มี อ ยู่
แล้วตัดสินตกลงใจเลือกพื้นที่ที่ต้องซ่อมแซมน้อยที่สุด เมื่อเลือกพื้นที่ MOS แล้ว จะต้องกําหนดระดับคุณภาพ
การซ่ อ ม (Repair Quality Criteria; RQC) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในด้ า นคุ ณ ภาพและเวลาที่ ต้ อ งใช้
ในการดําเนินการจนเสร็จสิ้น
ขั้น ตอนที่ ส ามเป็น การระดมกํ าลั ง และทรัพ ยากร (Mobilizing Repair Forces and Materials)
หลังจากที่ EOC ได้เลือกพื้ นที่ MOS เรียบร้อยแล้ว เป็นขั้นตอนที่ต้องระดมกําลังที่ ต้องใช้ เช่น ส่วนซ่อม
สนามบิน ส่วนเก็บกู้ระเบิด ส่วนสนับสนุนต่างๆ เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ วัสดุที่ต้องใช้ รถขนวัสดุและอื่นๆ
ที่จําเป็น จัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในการออกปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ สี่เ ป็นการปฏิบัติการซ่อมแซมความเสียหายสนามบินให้ส มบูรณ์ (Accomplishing ADR
Operation) เริ่มดําเนินการให้เป็นไปตามแผนจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วรายงานให้ EOC ทราบต่อไป
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นที่ปฏิบัติการบิน (MOS Set up) เป็นขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อ มทางกายภาพของพื้ นที่ MOS เช่น ซ่อ มแซมระบบเติม เชื้อ เพลิง อากาศยาน ติ ดตั้ ง Airfield
Marking ซ่ อ มแซมติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟู า สนามบิ น (Emergency Airfield Lighting Systems; EALS) และ
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เตรียมความพร้อมของเครื่องหน่วงความเร็วเครื่องบิน (mobile aircraft arresting systems; MAAS) ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติการบินได้อย่างปลอดภัย๒๕
๑.๒ แนวทางการซ่อมสนามบินของแต่ล ะหน่วยงานในประเทศไทย ผู้วิจัยจะนําเสนอเฉพาะ
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบสนามบินในประเทศไทย จํานวน ๓ หน่วยงาน ซึ่งได้แก่
กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีภารกิจการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ ายและส่งเสริม
กิจการท่าอากาศยานเพื่อให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ๒๖ มีสนามบินในความรับผิดชอบจํานวน ๒๘
แห่ง โดยมีกองก่อสร้างและบํารุงรักษา เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับอธิบดีกรมท่าอากาศยาน มีหน้าที่ในการซ่อม
สร้างสนามบินและสิ่งอํานวยความสะดวกในสนามบิน โดยใช้การจ้างเหมาเป็นส่วนใหญ่๒๗
บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นบริษัท มหาชนจํากัด โดยกระทรวงการคลัง
ถือหุ้นร้อยละ ๗๐ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มี สนามบินในความรับผิดชอบ จํานวน ๖ แห่ง
แต่ล ะสนามบิน มี ฝุายสนามบิน และอาคาร ขึ้ นกั บ สายบํารุง รัก ษาเป็นหน่ว ยรับ ผิดชอบในการซ่อมบํารุ ง
สนามบิน๒๘ และจากคู่มือการดําเนินงานสนามบิน ๒๕๕๖ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากั ด (มหาชน)
ระบุว่างานซ่อมบํารุง ขนาดเล็กในงานบํารุงรักษาทั่วไปสามารถกระทําได้ แต่งานซ่อมบํารุงขนาดใหญ่ให้ใช้
การจ้างเหมา๒๙
กองทั พ อากาศ (ทอ.) เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ระดับ กรม ขึ้น ตรงกั บ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
กระทรวงกลาโหม มี ห น้าที่ในการเตรียมกําลังกองทั พอากาศ การปูองกั นราชอาณาจัก ร และดําเนินการ
เกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็น
ผู้บัง คับ บัญ ชารับ ผิดชอบ ๓๐ มี สนามบินหลักในความดูแลรับผิดชอบโดยตรงจํานวน ๕ สนามบิน ใช้พื้นที่
สนามบินร่วมกับกรมท่าอากาศยานจํานวน ๔ สนามบิน และใช้พื้นที่สนามบินร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓ สนามบิน กองทัพอากาศมีกรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงที่รับผิดชอบ
การซ่อมสนามบินของกองทัพอากาศ โดยมีกองสนามบินเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ มีกําลังพล และ
เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ สามารถดําเนินการซ่อมสนามบินเองได้ในระดับหนึ่ง
๒๕

US. AIRFORCE . (2008). AIRFIELD DAMAGE REPAIR OPERATIONS. AIRFORCE PAMPHLET
10 – 219 VOLUME 4. อ้างถึงใน นาวาอากาศเอก วิษณุ คุ้มพะเนียด. (๒๕๖๑). แบบจําลองระบบการจัดการซ่อมสนามบิน
ฉับพลัน (RAPID RUNWAY REPAIR : RRR) ไปสู่การปฏิบัติในการฝึกร่วมการใช้กําลังทางอากาศของกองทัพไทย. กรุงเทพ:
เอกสารวิจัย วิทยาลัยการทัพอากาศ. ๓-๖.
๒๖
https://www.airports.go.th
๒๗

https://th.wikipedia.org/wiki/กรมท่าอากาศยาน
https://th.wikipedia.org/wiki/ท่าอากาศยานไทย
๒๙
บริษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน). (๒๕๕๕). คู่มือดําเนินงานสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.
๒๕๕๕. สมุทรปราการ. ๔.๗-๑ และ ๔.๗-๒.
๓๐
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑.(๒๕๕๑). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก.
๔๐-๔๑.
๒๘
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๒. ภาวะวิกฤตที่มิใช่สงครามที่อาจส่งผลทําให้สนามบินเสียหาย ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อ
สนามบินและสิ่ง อํานวยความสะดวกด้านสนับ สนุนการบินชํารุดหรือเสียหายไม่ ส ามารถใช้ก ารได้หรือไม่
ปลอดภั ย ในการใช้ ง าน จํ า เป็ น ต้ อ งปิ ด สนามบิ น ไม่ ใ ห้ มี ก ารขึ้ น ลงของอากาศยานที่ ม าใช้ ส นามบิ น
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและลักษณะความเสียหายที่เกิดต่อสนามบิน ดังแสดงในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและลักษณะความเสียหายที่เกิดต่อสนามบิน
สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสนามบิน
ลักษณะความเสียหายที่เกิดต่อสนามบิน
น้ําท่วม โคลนถล่ม
ดินชั้นฐานชุ่มน้ําส่งผลต่อความแข็งแรงของสนามบิน
แผ่นดินไหว
สนามบินแตกร้าว ทรุดตัว ไม่สามารถไช้การได้
สึนามิ
แรงกระทําของน้ําและเศษซากปรักหักพังต่างๆ
ทําให้ชั้นผิวทางและชั้นฐานสนามบินชํารุด ไม่สามารถ
ใช้การได้
อากาศยานอุบัติเหตุบนทางวิ่ง ทางขับ แรงกระทําหรือเหตุเพลิงไหม้ทําลายชั้นผิวทางและชั้น
ฐานสนามบินชํารุดไม่สามารถใช้การได้
การก่อการร้าย และก่อวินาศกรรมต่างๆ ผิวสนามบินและชั้นฐานสนามบิน โดนทําลาย จนชํารุด
เช่น ลอบวางระเบิด ลอบวางเพลิง
ไม่สามารถใช้การได้
เป็นต้น
ที่มา : รวบรวมโดยผู้วจิ ัย
๓. ยุท ธศาสตร์ นโยบาย การบูร ณาการ กฎหมาย และระเบียบที่ เ กี่ ยวข้องสําหรับ การจัดการ
ในภาวะวิกฤตที่มิใช่สงครามและการซ่อมสนามบิน
๓.๑ ด้านการจัดการภาวะวิก ฤต จากยุท ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบความ
มั่นคงของชาติ ให้มีการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบการ
บริ ห ารจั ด การ ตลอดถึ ง แผนการปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ปวงให้ ชั ด เจน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม และ
พร้อมรองรับ ภัยทุ กประเภทในทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุง กฎหมายและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ๓๑
การบริหารราชการแบบบูรณาการ หมายถึงการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
การปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทําให้ภารกิจที่สําคัญ
ของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลสําเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมและมีความประหยัดโดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกั นให้เกิดประโยชน์ โดยในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี
๓๑

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก. (๒๕๖๑). ๑๗.

๔๙

๕๐
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พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กํ าหนดแนวทางไว้ในมาตรา ๑๐ ไว้ว่า ในกรณีที่ ภารกิจ ใด มีความเกี่ยวข้องกั บ หลายส่วน
ราชการ เป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ๓๒
อี ก ทั้ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ของแผนบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ในการ
บู ร ณาการการจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ ส ามารถเผชิ ญ เหตุ แ ละจั ด การสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น
ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ม าตรฐาน ด้ ว ยการจั ด ระบบ การจั ด การทรั พ ยากร และภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบ
โดยกําหนดโครงสร้างการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินไว้เป็นแนวทาง๓๓ ดังแสดงตามภาพที่ ๒
ผู้บัญชาการ/
ผู้อํานวยการ

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอํานวยการ

ส่วนสนับสนุน

ภาพที่ ๒ โครงสร้างการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินของกองบัญชาการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ที่มา: แผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
ตามโครงสร้างกองบัญชาการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ ศูนย์บัญ ชาการเหตุก ารณ์
ข้างต้นเพื่อรองรับการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้สามารถเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ลดความสูญ เสี ยที่ จ ะมี ต่ อ ชีวิ ต และทรัพ ย์ สิ นของประชาชน ทรั พยากร
สภาพแวดล้อมสังคม และให้มีผลกระทบต่อประเทศน้อยที่สุด
๓๒

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๒๕๔๗). คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการแบบบูรณาการ. กรุงเทพ. ๒.
๓๓
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ. (๒๕๕๘). แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ. ๖๓-๗๐.
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๓.๒ ด้ า นการซ่ อ มสนามบิ น การซ่ อ มสนามบิ น ในประเทศไทย จํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่กํ าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล
ให้ทุกประเทศได้ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการบินร่วมกัน และที่สําคัญคือ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด มาตรฐานการซ่อมสนามบินต้องอ้างอิงคําแนะนําของหน่ว ยงานต่างๆ ได้แก่
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สํานักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) สํานักงานการบินพล
เรือ นแห่ ง ประเทศไทย (CAAT) รวมทั้ ง ข้ อกํ าหนดและคํ าแนะนํา ทางด้า นเทคนิ คต่า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้องของ
หน่วยงานนั้นๆ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากสภาพปัญหาคือเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจากสาธารณภัยในระดับ ๓ หรือ ๔ สร้างความชํารุดเสียหาย
ให้แก่ ส นามบิน จนไม่ ส ามารถใช้ ก ารได้ จะบู ร ณาการซ่อมหรือ ฟื้นฟู ส นามบิน ให้เ สร็จ โดยรวดเร็ว และมี
ประสิท ธิภาพได้อ ย่างไร การที่ จ ะบูร ณาการในภาวะวิก ฤตได้นั้นก็ ต้องตรวจสอบยุท ธศาสตร์ กฎหมาย
การบูรณาการ นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการภาวะวิกฤต ต้องศึกษาทบทวนการซ่อมสนามบิน
โดยเร่งด่วน และการซ่อมสนามบินของกรมท่ าอากาศยาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากั ด (มหาชน) และ
กองทัพอากาศในปัจจุบัน จากนั้นนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมากําหนดแนวทางการบูรณาการต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่นํามาใช้ใน
การดําเนินการวิจัยเป็นเอกสารราชการ บทความ ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับ
การซ่ อ มสนามบิ น โดยเร่ ง ด่ ว น แนวทางการซ่ อ มสนามบิ น ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ มี ส นามบิ น อยู่ ใ น
ความรับผิดชอบจํานวน ๓ หน่วยงานได้แก่ กรมท่าอากาศยาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
กองทัพอากาศแล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย
จากการวิจัยนี้ทําให้ทราบว่าการซ่อมสนามบินของกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) จะใช้การจ้างเหมาเอกชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าต้องดําเนินการซ่อมสนามบินของประเทศไทยใน
ภาวะวิกฤตที่เกิดจากภัยคุกคามต้องปิดสนามบินเพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมฟื้นฟูนั้นต้องใช้เวลาดําเนินการนาน
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม
มีขีดความสามารถ และประสบการณ์ในการซ่อมแซมสนามบินโดยดําเนินการเองในกรณีเร่งด่วนได้ แต่ทั้งนี้
ถ้าสามารถบูรณาการร่วมกันระหว่าง ๓ หน่วยงานทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ (Money)
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการซ่อมสนามบิ นของประเทศไทยในภาวะวิ ก ฤตที่ มิ ใช่ ส งคราม และจากขั้น ตอนการซ่ อมสนามบิ น
โครงสร้างการจัดหน่วยและบทบาทหน้าที่ของการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน (AIRFIELD DAMAGE REPAIR;
ADR) ตามรูป แบบของกองทั พ อากาศ สหรัฐอเมริก า และโครงสร้างกองบัญ ชาการปูอ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผน
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บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้ว สามารถสังเคราะห์
มาเป็นแนวทางการบูรณาการการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วนของประเทศไทยในภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม ด้วย
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วนในภาวะวิกฤต (Airfield Damage Repair Joint
Operations Center in Crisis) ดังภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓ แสดงโครงสร้างการจัดการบูรณาการการซ่อมสนามบินของประเทศไทย
ในภาวะวิกฤตที่มิใช่สงคราม
ที่มา: โดยผู้วิจัย
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วนในภาวะวิกฤต (Airfield Damage Rapid Repair
Joint Operations Center in Crisis) เป็ น หน่ ว ยขึ้ น ตรงกั บ ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจาก
กองทัพอากาศ กรมท่าอากาศยาน และบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีหน้าที่พิจารณาจั ดลําดับ
ความสํ าคั ญ ในการเลื อ กพื้ น ที่ ซ่ อ มคืน สภาพรวมทั้ ง ควบคุ ม และสั่ง การในการดํา เนิ นการซ่อ มสนามบิ น
ให้เรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยนําข้อมูลจากชุดประเมินความเสียหาย (Damage Assessment

วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๖๒

Teams) มาประกอบการตั ด สิ น ตกลงใจ เป็ น การวางแผนร่ ว มกั น ของทั้ ง ๓ หน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่งการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง มีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ซึ่งแต่ง ตั้ง จากหน่วยงานผู้รับ ผิดชอบ
สนามบินที่เกิดภาวะวิกฤตเป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วนในภาวะวิกฤต (Airfield Damage Repair
Joint Operations Center in Crisis) เป็นการบูรณาการการซ่อมสนามบินของประเทศไทยในภาวะวิกฤตที่
มิใช่สงครามเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมสนามบิน ส่งผลให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาวะ
ปกติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของชาติได้

การอภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการซ่อมสนามบิน ขั้นตอนการซ่อมสนามบิน โครงสร้างการ
จั ด หน่ ว ยและบทบาทหน้ า ที่ ข องการซ่ อ มสนามบิ น โดยเร่ ง ด่ ว น (AIRFIELD DAMAGE REPAIR; ADR)
ตามรูปแบบของกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา และโครงสร้างกองบัญชาการปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ข้างต้น เพื่อรองรับการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนบรรเทา
สาธารณภัยแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้ง กฎหมายที่ เ กี่ยวข้องต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว ทําให้เ ชื่อมั่นได้ว่า
สามารถนําหลักการซ่อมการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วน (ADR) มาประยุกต์ใช้กับการซ่อมสนามบินในภาวะ
วิกฤตที่มิใช่สงครามได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้ออํานวยให้สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานกองทัพอากาศ
กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในการซ่อมสนามบินในภาวะวิกฤตที่มิใช่
สงครามได้ ส่วนการสังเคราะห์แนวทางการบูรณาการออกมาเป็น รูปแบบโครงสร้างการบูรณาการการซ่อม
สนามบินของประเทศไทยในภาวะวิกฤตที่ มิใช่ส งครามนั้นเป็นมาตรการเชิง รุกก่อให้เกิ ดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
กองบัญ ชาการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกฃปภ.ช.) สามารถใช้เป็นแนวทางการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มการซ่ อ มสนามบิ น โดยเร่ ง ด่ ว นในภาวะวิ ก ฤต (Airfield Damage Repair Joint
Operations Center in Crisis) เพื่อพัฒนาการบูรณาการการซ่อมสนามบินโดยเร่งด่วนของประเทศไทยในภาวะ
วิกฤตที่มิใช่สงคราม ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปในอนาคต
การบูรณาการการซ่อมสนามบินของประเทศไทยในภาวะวิกฤตจะได้ผลสูงสุดภายใต้โครงสร้างการจัด
กําลังต่างๆ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติการซ่อมสนามบินในภาวะวิกฤต
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การพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
The Development of the Combined Exercise of the Royal Thai Air Force

นทัย เมืองมณี๓๔
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
กําลังทางอากาศตัดสินผลแพ้ชนะของสงคราม การเตรียมการเพือ่ ปูองกันประเทศจึงมีความสําคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์ของชาติ ทั้งนี้ในยามที่ประเทศประสบกับปัญหาภัยความมั่นคง
ที่ต้องใช้ปฏิบัติการทางทหาร ประเทศที่มีความพร้อมในด้านกําลังรบ จะมีความได้เปรียบและสามารถใช้เป็น
เครื่องมื อกําลังอํ านาจแห่งชาติในการบัง คับ ข่มขู่ หรือเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ม าซึ่ง ผลประโยชน์แห่ง ชาติ
สําหรับในยามสงบ การฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศเป็นการเตรียมความพร้อม
และการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในด้านบุคลากร เทคโนโลยี และยุทธวิธีการรบสมัยใหม่
ซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ให้มีความเท่าทันกับมิตรประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอีกด้วย ดังนั้น การกําหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงใช้เป็นข้อพิจารณาในการกําหนดนโยบายการฝึกผสมในอนาคต เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถก้าวเข้าสู่
วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ผลการวิจัย พบว่ า การฝึก ผสมของกองทั พ อากาศมี ปั จ จัยที่ ต้องพัฒ นาให้เ ข้ม แข็ ง ได้แก่ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และบุคลากร ให้มีขีดความสามารถรองรับการริเริ่มจัดการฝึกผสม
แบบพหุภาคีขนาดใหญ่ภายในประเทศ ภายใต้รหัสการฝึกใหม่ ใช้กรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในการเชิญมิตร
ประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการฝึก และพิจารณาปรับลดการฝึกผสมแบบ
ทวิภาคี โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสําคัญ ซึ่งจะสามารถลดจํานวนการฝึกผสมระหว่าง
ประเทศ จํานวนกําลังพล เวลา และงบประมาณในระยะยาว อีกทั้งเพิ่มคุณค่าการฝึกผสมให้แก่กองทัพอากาศ
และกองทัพอากาศมิตรประเทศอย่างยังยืน
คาสาคัญ: การฝึกผสม ทวิภาคี พหุภาคี รหัสการฝึกใหม่

Abstract
Air Power dominates outcome of war. Consequently, national defense resources
preparedness is highly important to maintain national security and national interest. In the
event of confronting a potential threat to national security and requiring military power,
those countries with a high combat readiness certainly gain advantages and will be able to
apply it as national power in enforcing, threatening, or negotiating in order to achieve the
national interest. During the peaceful time, the combined exercises between the Royal Thai
Air Force and Air Forces from partnership countries are to maximize operational readiness
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and air power capability to be on the same level as other countries and to strengthen
international relationships. These capabilities include manpower, technology, and new
combat air strategy which have been developed rapidly. Therefore, to develop a guideline for
the superior commanders to formulate the combined exercise policy of the Royal Thai Air Force
in the future is necessary in order to achieve its vision of being “One of the Best Air Forces in ASEAN”
The research found that the key factors, needed to be improved are fundamental
infrastructure, armament, technology and personnel in order to be able to support large
multilateral combined exercises, conducting within Thailand under a new exercise code.
Regarding relevant cooperation, ASEAN and non-ASEAN member countries will be invited to
participate, while considering to decrease bilateral combined exercise with a high concern
over international relations. By this decrease the number of personnel, period of time,
resource and budget in conducting the combined exercises can also be reduced. Consequently,
training value and effectiveness of the combine exercises will be proliferated sustainably.
Keywords: Ccombined Exercise, Bilateral, Multilateral, New Exercise Code

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ ปัจจุบันมีแนวโน้มจะเพิ่มจํานวนขึ้น
ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการฝึกผสมส่วนใหญ่เป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี มีกําลังทาง
อากาศเข้าร่วมการฝึกจํานวนน้อย และเน้นความสัม พันธ์ร ะหว่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งกองทัพอากาศได้รับ
ผลประโยชน์จากการฝึกผสมไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป หากไม่มีการกําหนดแนวทางการฝึกผสมที่ชัดเจน
จะเกิดการฝึกผสมเพื่อมุ่งเน้นแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ การพัฒนากองทัพอากาศ
มีขีดจํากัด ไม่มีทิศทางที่แน่นอน สิ้นเปลืองกําลังพล เวลา และงบประมาณในระยะยาว

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่ อศึก ษาข้อมู ล การฝึก ผสมของกองทัพอากาศ ปัจ จัยสภาวะแวดล้อมที่ ส่งผลต่อการฝึกผสม
ระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ
๓. เพื่อศึกษาแนวทางการฝึกผสมของกองทัพอากาศต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ
๔. เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ

นิยามศัพท์
การฝึกผสม (Combined Exercise) คือ การฝึกระหว่างเหล่าทัพเดียวกัน ประกอบด้วยประเทศที่เข้าร่วม
การฝึกตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป โดยหากมีประเทศเข้าร่วมการฝึกเพียง ๒ ประเทศ จะเรียกว่า การฝึกผสมแบบทวิภาคี
(Bilateral Exercise) และหากมีมากกว่า ๒ ประเทศ จะเรียกว่า การฝึกผสมแบบพหุภาคี (Multilateral Exercise)
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ขอบเขตของการศึกษา
๑. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ
๒. ศึ ก ษาข้ อ มู ล การฝึ ก ผสมของกองทั พ อากาศ และแนวทางการฝึ ก ผสมของกองทั พ อากาศ
ต่างประเทศ ที่ประสบความสําเร็จ
๓. ศึกษาเฉพาะการฝึกผสมที่ใช้การปฏิบัติการรบทางอากาศเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
แนวทางการฝึกผสมของกองทัพ อากาศ จะสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้บังคับ บัญชาระดับสูง
ในการกําหนดนโยบายการฝึกผสมของกองทัพอากาศในอนาคต และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดทํา ยุทธศาสตร์การฝึกผสม นําไปสู่การพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. ยุทธศาสตร์ และนโยบาย เกี่ยวกับการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
๑.๑ ยุท ธศาสตร์ ชาติร ะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบด้วย ๖ ยุท ธศาสตร์ โดย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กําหนดให้พัฒนาศักยภาพในการปูองกันประเทศ พร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ และหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการปูองกัน
ประเทศ และการปูองกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ๓๕
๑.๒ ยุทธศาสตร์ปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ คือ
“มีกองทัพชั้นนํา มีบทบาทสําคัญในด้านความมั่นคงของรัฐ และมีบทบาทนํา ในการส่งเสริมความมั่นคงของ
ภูมิภาค” ด้วยการยึดถือแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ปูองกันประเทศ ๓ แนวความคิด ได้แก่ ๑) ความร่วมมือ
ด้านความมั่ นคง ๒) การผนึก กํ า ลัง ปูอ งกั นประเทศ และ ๓) การปูองกั นเชิง รุก รวมทั้ ง กํ า หนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์รองรับ จํานวน ๖ ประเด็น โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
กั บ ต่างประเทศ ให้ ความสํ า คัญ กั บ การเสริม สร้ างความสัม พั นธ์และความร่ วมมื อ ทางทหารกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบ
ความเร่งด่วนที่รัฐบาลกําหนด รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ภายใต้กรอบสหประชาชาติ๓๖
๑.๓ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กําหนดเปูาหมายในการขับเคลื่อน
กองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)”
๓๕
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ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นากองทั พ อากาศในทุ ก ด้ า นอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ก องทั พ อากาศ
มีขีดความสามารถเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กํ าหนดประเด็นยุท ธศาสตร์ร องรับ ๕ ประเด็น โดยประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ ๒ เสริม สร้างสมรรถนะและ
ความพร้อมในการปูองกันประเทศ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและเตรียมกําลังทางอากาศให้มีค วามพร้อม
ในทุกด้าน และสามารถเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๗
๑.๔ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายทั่วไปด้านยุทธการ ข้อ ๓.๑.๒
เสริมสร้างความร่วมมือระยะยาวในกิจการด้านยุทธการและการฝึกกับ กองทัพอากาศประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อนําไปสู่ความสัมพันธ์อันดีและสามารถปฏิบัติการผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๘
๒. กรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ประชาคมอาเซียน แบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๓ เสาหลัก ได้แก่ ๑) ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ๒) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน และ ๓) ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซียน๓๙
บทบาทในการดําเนินการของเสาหลักที่ ๑ “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของภูมิภาคให้มีเสถียรภาพ และสันติภาพ ซึ่งกลไกด้านความร่วมมือของ
ฝุายความมั่นคงนั้นเป็นกลไกที่สําคัญในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านความมั่นคงหรือการขยายความร่วมมือ
ทางทหารในหลายด้าน ผ่านนโยบายในทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป๔๐
๒.๒ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) เป็นการยกระดับความร่วมมือทางทหารของ
อาเซียนให้เทียบเท่าความร่วมมือในด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน
ซึ่งมีฉันทามติที่จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ผ่าน
กลไกการหารือและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีความโปร่งใสและเปิดเผย
๒.๓ การประชุม รัฐมนตรีก ลาโหมประเทศคู่เ จรจา (ADMM Plus) ประกอบไปด้วยประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ๘ ประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค
อาเซียน ในการดึงทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่มาพัฒนาประเทศสมาชิกร่วมกัน๔๑
๒.๔ การประชุ ม คณะทํ า งานร่ ว มระหว่ า งกองทั พ อากาศกั บ กองทั พ อากาศมิ ต รประเทศ
(Air Working Group; AWG) เป็นช่องทางให้หน่วยเกี่ยวข้องของกองทัพอากาศนําเสนอโครงการหรือกิจกรรม
ความร่วมมือทางทหารในระดับกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และกําหนดแนวทางใน
๓๗
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การดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางทหาร ระหว่างประเทศคู่เจรจาในรูปแบบทวิภาคี
๓. การฝึกผสมของกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมิตรประเทศ
๓.๑ การฝึกผสมของกองทัพอากาศ
ปัจจุบันการฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิ ตรประเทศ มีจํานวน ๑๑ รหัส
การฝึก และมี แนวโน้ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้นอี กในอนาคต ทั้ ง นี้ ก รมยุท ธการทหารอากาศ ได้แบ่ง กลุ่ม การฝึก ผสม
ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มการฝึกที่มีคุณค่าสูง ๒) กลุ่มการฝึกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน และ ๓) กลุ่มการฝึกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถ
แสดงได้ตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ การฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศในปัจจุบัน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

การฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ
รหัสการฝึก
สถานทีฝ่ ึก
วงรอบการฝึก ปีทเี่ ริม่ ฝึก
หมายเหตุ
Cobra Gold
ไทย
ทุกปี
พ.ศ.๒๕๒๕ กลุ่มการฝึกทีม่ ีคุณค่าสูง
Cope Tiger
ไทย
ทุกปี
พ.ศ.๒๕๓๘
Pitch Black
ออสเตรเลีย
ปีเว้นปี พ.ศ.๒๕๔๗
Elang Thainesia
ไทย/อินโดนีเซีย
ปีเว้นปี พ.ศ.๒๕๒๔ กลุ่มการฝึกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
Air Thamal
ไทย/มาเลเซีย
ทุกปี
พ.ศ.๒๕๒๕
Thai Boomerang
ไทย
ปีเว้นปี พ.ศ.๒๕๓๕ กลุ่มการฝึกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน
Red Flag
สหรัฐอเมริกา
ปีเว้นปี พ.ศ.๒๕๔๒
Balance Teak Torch
ไทย
ทุกปี
พ.ศ.๒๕๔๖
Lion Effort
หมุนเวียนกลุ่มผู้ใช้ Gripen ปีเว้นปี พ.ศ.๒๕๕๕
Falcon Strike
ไทย
ทุกปี
พ.ศ.๒๕๕๘
Siam Bharat
ไทย/อินเดีย
ทุกปี
พ.ศ.๒๕๕๘

ที่มา : โดยผู้วิจัย
๓.๑.๑ กลุ่มการฝึกที่มีคุณค่าสูง สามารถพิจารณาได้จาก จํานวนประเทศ จํานวนอากาศยาน
และเทคโนโลยีของอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก เนื่องจากจํานวนและขีดความสามารถของอากาศยานที่มากขึ้น
สามารถนํามาพัฒนาการวางแผนยุทธวิธีการรบทางอากาศได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้ งยังเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในระบบบัญชาการและควบคุมในการปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้ น รวมถึงเป็นการฝึก
หน่วยสนับสนุนภาคพื้นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยนี้จะขอยกตัวอย่างการฝึกผสม
ที่กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกที่สําคัญที่สุด ได้แก่ การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ดังนี้
การฝึ ก ผสมโคปไทเกอร์ เป็ นการฝึ ก ผสมแบบพหุภาคี ๓ ประเทศ ได้ แก่ ไทย สิ งคโปร์ และ
๔๒
สหรัฐอเมริกา มีอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกประมาณ ๘๐-๑๐๐ เครื่อง วางกําลัง ณ กองบิน ๑ เนื่องจากเป็น
กองบินที่ มี ร ะบบโครงสร้างพื้ นฐานพร้อมในหลายองค์ป ระกอบ อาทิ เป็นสนามบินที่ไม่ ได้ใช้ง านร่วมกั บ
เครื่องบินพาณิชย์ทําให้สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศระหว่างการฝึกได้ง่าย มีพื้นที่การฝึกขนาดใหญ่
อยู่ใกล้สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ มีอาคารสํานักงาน และสถานที่พักอาศัยเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม
กองบิน ๑ ยังมีขีดจํากัดที่ มีทางวิ่งเพี ยง ๑ ทางวิ่ง ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านการบินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ณ สนามบิน มีล านจอดอากาศยานที่ค่อนข้างจํากั ด สามารถรองรับอากาศยานที่เ ข้าร่วมการฝึก ได้ไม่ เกิ น
๑๐๐ เครื่ อ ง ๔๓ จึ ง ไม่ ส ามารถขยายขนาดของการฝึ ก ในอนาคตได้ ด้ า นยุ ท โธปกรณ์ และเทคโนโลยี
๔๒

เลขานุการการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔. Legen of Cope Tiger. กองอํานวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔. ๑-๒

๔๓

Combined Exercise Control Group. (2015). COPE TIGER 2015 Combined Exercise Guide (CEG). 33-34.

๕๙

๖๐
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กองทัพอากาศมีอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถฝึกผสมกับสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ได้อย่าง
ทัดเทียม แต่เพื่อให้การฝึกผสมโคปไทเกอร์สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพอากาศต้องขอรับ
การสนับสนุนอากาศยานเติมเชื้อเพลิงในอากาศ อากาศยานควบคุมและแจ้งเตือน และระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทางยุทธวิธีแบบ Link-16 จากทั้ง ๒ ประเทศ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการฝึกสูงสุด ด้านบุคลากรกองทัพอากาศ
ที่เข้าร่วมการฝึกมีขีดความสามารถและประสบการณ์สูง แต่ยังประสบปัญหาในด้านการติดต่อประสานงานที่
ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทําให้มีข้อจํากัดในการจัดการฝึก และการแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกที่อาจเกิดจาก
ความเข้าใจภาษาที่คลาดเคลื่อน
๓.๑.๒ กลุ่มการฝึกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และกลุ่ม
ประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน ส่วนใหญ่การฝึกใน ๒ กลุ่มนี้เป็นการฝึกขนาดเล็กแบบทวิภาคี เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นหลัก มีอากาศยานเข้าร่วมการฝึกจํานวน ๑๒-๑๘ เครื่อง ส่งผลให้มีข้อจํากัดในการพัฒนา
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
๓.๒ การฝึกผสมของกองทัพอากาศต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ
๓.๒.๑ การฝึกผสม Red Flag ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เป็นการฝึกการปฏิบัติการ
ทางอากาศผสมในระดับ ยุ ท ธวิ ธีของเครื่องบินขั บไล่ และเครื่องบินสนับสนุนทุ กประเภท โดยมี การจําลอง
สถานการณ์ เปูาหมาย และภัยคุกคาม ในลักษณะเหมือนเหตุการณ์จริง จัดการฝึกขึ้นเป็นประจําทุกปีๆ ละ ๔ ครั้ง
โดยเป็นการฝึก เฉพาะหน่วยกํ าลัง ทางอากาศของสหรัฐ อเมริก า ๓ ครั้ง และอีก ๑ ครั้ง กองทั พอากาศ
สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาเชิญมิตรประเทศเข้าร่วมการฝึก โดยใช้ฐานทัพอากาศ Eielson และฐานทัพอากาศ
Elmendorf มลรัฐอลาสกาสําหรับวางกําลัง และกําหนดใช้พื้นที่การฝึกในมลรัฐอลาสกาเป็นพื้นที่การฝึก ๔๔
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในการจัดการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ฐานทัพอากาศที่ใช้วาง
กําลังมี ล านจอดอากาศยานเพี ยงพอสําหรับรองรับ อากาศยานที่ เ ข้าร่วมการฝึก เป็นจํานวนมาก มี อาคาร
สํานักงาน อุปกรณ์ส นับสนุน รวมทั้งสถานที่พัก อาศัย เพียงพอกับมิ ตรประเทศที่ เข้าร่วมการฝึก ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ทําให้การประสานงานและการวางแผนการฝึกบินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การฝึกผสม Red Flag เป็นการฝึกที่ประสบผลสําเร็จและเป็นที่ยอมรับจากมิตร
ประเทศ
๓.๒.๒ การฝึกผสม Pitch Black ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นการฝึกการปฏิบัติการ
ทางอากาศผสมด้วยกําลังทางอากาศขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกทั้งในเวลากลางวัน และ
เวลากลางคืน โดยกองทัพ อากาศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกเป็นประจําทุก ๒ ปี ใช้ฐานทัพอากาศ
Darwin และฐานทั พ อากาศ Tindal สําหรับ วางกํ าลัง และใช้พื้น ที่ ก ารฝึก ทางตอนเหนือของเครือรั ฐ
ออสเตรเลีย เป็นพื้นที่การฝึก๔๕ ในการฝึก Pitch Black 2018 (พ.ศ.๒๕๖๑) มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น
๑๖ ประเทศ มีอากาศยานเข้าร่วมการฝึก ๑๔๐ เครื่อง ซึ่งถือว่ามากที่สุดตั้งแต่จัดการฝึกมา๔๖ สิ่งสําคัญที่ทําให้
๔๔

กองอํานวยการฝึกผสม Red Flag 2017. ประวัติการฝึก Red Flag – Alaska. ๑.

๔๕

Royal Australian Air Force. (2018). PITCH BLACK 2018 EXERCISE INSTRUCTION. 1-2.

๔๖

Royal Australian Air Force. op.cit. 8.
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การจัดการฝึกของกองทัพอากาศออสเตรเลียประสบความสําเร็จประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนี้
การพิจารณาประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ไม่กําหนดประเทศสมาชิกถาวรทําให้มีความอ่อนตัวในการ
ลดหรือเพิ่มจํานวนประเทศที่เข้าร่วมการฝึก
ลานจอดอากาศยาน เป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดจํานวนอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก จากการฝึก
ผสม Pitch Black 2018 มีอากาศยานเข้าร่วมการฝึกเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ ลานจอดอากาศยานสําหรับ
เครื่องบินลําเลียงของมิตรประเทศ ในช่วงการวางกําลัง และถอนกําลัง ไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นบทเรียนที่สําคัญ
ในการจัดการฝึก
พื้นที่การฝึก มีขนาดใหญ่ เนื่องจากเครือรัฐออสเตรเลียมีภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ ทํ าให้การฝึก
ส่งผลกระทบต่อประชาชน และเส้นทางเดินอากาศของสายการบินพาณิชย์ไม่มากนัก
อาคารสํานักงานมีจํานวนจํากัด กองทัพอากาศออสเตรเลียใช้วิธีการเช่ าตู้คอนเทรนเนอร์สํานักงาน
ชั่วคราว ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงกับลานจอดอากาศยานของแต่ละประเทศ สถานที่พักอาศัยในฐานทัพอากาศทั้ง
๒ แห่ง มีสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครัน แต่มี จํานวนจํากัด ผู้เข้าร่วมการฝึกส่วนใหญ่จ ะเช่าโรงแรม ที่พัก
ในตัวเมือง Darwin ซึ่งมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศออสเตรเลียติดตั้ง ระบบสื่อสารภาคพื้นให้กับมิตร
ประเทศ รวมทั้งระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (Video Conference) ทําให้การติดต่อสื่อสาร
และการประชุมวางแผนการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบควบคุมและแจ้งเตือนที่ทันสมัย โดยใช้อากาศยานแบบ E-7A (Wedge tail) เป็นอากาศ
ยานควบคุมและแจ้งเตือน (Airborne Early Warning and Control) มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
สนามรบ (Battle space Management Capabilities) สามารถติดตามเปูาหมายทั้งภาคอากาศและภาคพื้ น
พร้ อ มกั น และส่ง ข้ อ มู ล ผ่า นระบบเชื่ อมโยงข้ อมู ลทางยุทธวิ ธี แบบ Link-16 ทํ าให้ ก ารฝึก เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ๔๗
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบการณ์ใน
การปฏิบัติการในภารกิจจริงร่วมกับกองกําลังนานาชาติที่ตะวันออกกลาง (Coalition Forces in Middle East)
มีความชํานาญเป็นอย่างสูง เป็นมิตร มีความสุภาพ แสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี๔๘

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ดําเนินการฝึกผสมของกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการฝึกผสมของกองทัพอากาศ (SWOT Analysis) โดยใช้ McKinsey 7-S
Framework (ปัจจัยภายใน) และ PEST Analysis (ปัจจัยภายนอก) พร้อมทั้งจัดทํา TOWS Matrix เพื่อหา
มาตรการที่เหมาะสมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศและนําไปสู่การปฏิบัติ

๔๗

ปิยศักดิ์ สุเมตติกุล. (๒๕๖๑). ข้อพิจารณาทางยุทธวิธีจากการฝึกผสม Pitch Black 2018. ๑๑

๔๘

เรื่องเดียวกัน, ๑๑.
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเอกสารที่นํามาใช้ในการ
ดําเนินการวิจัยเป็นเอกสารราชการ บทความ และบทวิเคราะห์ ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวกั บยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกผสมของมิ ตรประเทศและ
แนวทางการฝึกผสมที่ประสบความสําเร็จ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูล แล้วจึงนําข้อมูลมา
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาการฝึกผสมของกองทั พอากาศ
เพื่อหามาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังเคราะห์และกําหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ

ผลการวิจัย
การจัดทําแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ เป็นการนําข้อมูลที่ได้ศึกษา มาทําการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการฝึกผสมเพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสม วิเคราะห์
ปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อ ความสําเร็จ สัง เคราะห์แนวทางการพัฒ นาการฝึก ผสมของกองทัพอากาศ และกํ าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินการฝึกผสมของกองทัพอากาศประเทศที่ประสบความสําเร็จ
กับกองทัพอากาศ (ตารางเปรียบเทียบ) ดังแสดงในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบการดําเนินการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
ประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จกับกองทัพอากาศ
การดาเนินการฝึกผสม
กองทัพอากาศประเทศที่ประสบความสาเร็จ
จัดการฝึกผสมขนาดใหญ่แบบพหุภาคี โดยใช้วิธีการเชิญมิตร
ประเทศเข้าร่วมการฝึก ไม่กําหนดประเทศสมาชิกถาวร
ทําให้มีความอ่อนตัวสามารถปรับเพิ่มหรือลดจํานวนประเทศ
ที่เข้าร่วมการฝึกได้ตามขีดความสามารถในการสนับสนุนการฝึก
ในแต่ละครั้ง จึงไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ สําหรับสนับสนุนการวางกําลัง
ของอากาศยาน และกําลังพลของมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก
ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี มีความทันสมัยสามารถสนับสนุน
การฝึกได้ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทํางานเป็นทีมอย่างมีระบบ
มีการจัดการองค์ความรู้ที่ดี ทําให้การประสานงานร่วมกับ
มิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีขีดจํากัด
ด้านภาษาอังกฤษ

ที่มา : โดยผู้วิจัย

กองทัพอากาศ
ส่วนใหญ่เป็นการฝึกผสมขนาดเล็กแบบทวิภาคี
กับมิตรประเทศที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางทหาร
ทําให้การฝึกผสมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานจํากัด ยังไม่สามารถรองรับ
การฝึกขนาดใหญ่ได้
ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีบางระบบยังมีขีดจํากัด
ในการสนับสนุนการฝึก จําเป็นต้องขอรับการสนับสนุน
จากมิตรประเทศที่ร่วมการฝึก เช่น ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทางยุทธวิธี อากาศยานควบคุมและแจ้งเตือน
อากาศยานสนับสนุนการเติมเชื้อเพลิงในอากาศ เป็นต้น
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ แต่ยังขาดการจัดการ
องค์ความรู้ที่ดี และมีขีดจํากัดด้านภาษาอังกฤษ
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๒. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการฝึกผสมของกองทัพอากาศ (SWOT Analysis) โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการฝึกผสมของกองทัพอากาศสามารถนําผลการวิเคราะห์
มาจัดทํา TOWS Matrix เพื่อหามาตรการด้านต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ SWOT Analysis และ TOWS Matrix
ที่มา : โดยผู้วิจัย
๓. สภาวะแวดล้ อ มปั จ จุบั น (Current System) ด้า นการฝึก ผสมของกองทั พอากาศ ปั จ จุบั น
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นตามความสัม พันธ์ระหว่างประเทศที่เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง การฝึก ผสมส่วนใหญ่เ ป็นการ
ฝึกผสมแบบทวิภาคี มีกําลังทางอากาศเข้าร่วมการฝึกจํานวนน้อย และเน้นความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งกองทัพอากาศได้รับผลประโยชน์จากการฝึกผสมไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป ส่งผลให้การ
พัฒนากองทัพอากาศมีขีดจํากัด ไม่มีทิศทางที่แน่นอน สิ้นเปลืองกําลังพล เวลา และงบประมาณในระยะยาว
ดังแสดงตามภาพที่ ๒

ภาพที่ ๒ สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน (Current System) ด้านการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
ที่มา: โดยผู้วิจัย
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๔. สภาวะแวดล้อมที่ต้องการ (Desired System) ด้านการฝึกผสมของกองทัพอากาศ คือการริเริ่ม
จัดการฝึกผสมแบบพหุภาคีขนาดใหญ่ภายในประเทศ ภายใต้รหัสการฝึกใหม่ ปรับลดจํานวนการฝึกผสมแบบ
ทวิภาคีตามห้วงเวลาที่เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีขีดความสามารถรองรับการฝึกได้อย่างเพียงพอตามขอบเขตที่กําหนด เสริมสร้างและพัฒนายุทโธปกรณ์
และเทคโนโลยีให้มีความทันสมั ย ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการจัดการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงตามภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓ สภาวะแวดล้อมที่ตอ้ งการ (Desired System) ด้านการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
ที่มา: โดยผู้วิจัย
๕. แนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทําแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
จึงให้ความสําคัญกับมาตรการเชิงรุกและมาตรการปรับปรุง ซึ่งความสําเร็จของมาตรการดังกล่าวจะเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการฝึกผสมของกองทัพอากาศ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ กองทัพอากาศ
จะต้องดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
๕.๑ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรก
เนื่องจากการที่ก องทั พอากาศจะเพิ่ม ศักยภาพในการฝึกผสม จําเป็นจะต้องริเ ริ่มการฝึกผสมแบบพหุภาคี
ภายในประเทศโดยใช้รหัสการฝึกใหม่ และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการประชาสัมพันธ์แผนการ
ดําเนินงาน ขอบเขตของการฝึก กําหนดการ เหตุผลความจําเป็น และประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน แก่มิตรประเทศ
คู่ฝึกผสมแบบทวิภาคีเดิม พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมการฝึกผสมใหม่ และพิจารณายกเลิกการฝึก ผสมแบบ
ทวิภาคีเดิมตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๕.๒ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องมีการพัฒนาโดยกําหนดขอบเขตของการฝึกให้ชัดเจน
เพื่อกําหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ อาทิ สนามบิน ลานจอดอากาศยาน อาคารสํานักงาน สถานที่พัก
อาศัย ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ พร้อมจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง
และพัฒ นาให้ส ามารถรองรับ การฝึก ผสมได้อย่างเพียงพอ และมี ป ระสิ ท ธิภาพ ทั้ งนี้ควรพิจ ารณาเลือ ก

วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๖๒

ฐานบินที่เหมาะสมในการวางกําลังเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านการบิน และสามารถรองรับการฝึก
ได้มากขึ้น โดยต้องคํานึงถึงพื้นที่การฝึก เส้นทางเดินอากาศ และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ เป็นสําคัญ
๕.๓ ปัจจัยด้านยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี จะต้องกําหนดขีดความสามารถตามขอบเขตการฝึก
ที่ ต้องการ เพื่ อ ดํา เนินการจัด หาหรื อ พั ฒ นาให้ ทั นสมั ย สามารถสนั บ สนุน การฝึ ก ได้อ ย่างเพียงพอ และ
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ยุ ท โธปกรณ์ และเทคโนโลยี บ างระบบที่ มี ข้ อจํ ากั ด ด้า นงบประมาณในการจัดหา หรื อ
ข้อกําหนดในการใช้งาน ต้องขอรับการสนับสนุนจากมิตรประเทศที่มีขีดความสามารถ และดําเนินการเรื่อง
ข้อตกลง หรือข้อ กําหนดให้เรียบร้อยก่ อนดําเนินการฝึก เช่น อากาศยานเติมเชื้อเพลิงในอากาศ และการ
เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี แบบ Link-16 กับมิตรประเทศ เป็นต้น
๕.๔ ปัจจัยด้านบุคลากร จะต้องมีการจัดการองค์ความรู้ที่ดี สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรรุ่นหลัง
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ และควบคุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการฝึกให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถดําเนินการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองกองทัพอากาศข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นกระบวนการ
ปฏิบัติตามขั้นตอน ในรูปแบบของแนวทางการดําเนินกลยุทธ์ (Operational Approach)๔๙ ดังแสดงตามภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ
ที่มา : โดยผู้วิจัย

การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ จัดทําแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ โดยการศึกษายุทธศาสตร์และกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พบว่า รัฐบาล กระทรวงกลาโหม และกองทัพอากาศให้ความสําคัญกับการ
๔๙

United States Department of Defense. (2011). Joint Operation Planning. Joint Publication 5-0.
Chapter III Operational Art and Operational Design.
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สร้างความร่วมมื อ ด้านความมั่นคง โดยเสริม สร้างความสัมพันธ์ท างทหารกั บ มิ ตรประเทศ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพ มุ่งการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งระบบบริหารจัดการ
ในการปูองกันประเทศ อย่างไรก็ตามการฝึกผสมของกองทัพอากาศยังต้อ งได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
อย่างมาก ซึ่งประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนการดําเนินการจัดการฝึกผสมที่เพียงพอ
มีคุณภาพ สามารถดําเนินการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากมิตรประเทศ
จากข้อมูลข้างต้น ได้นํามาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการฝึกผสม
ของกองทัพอากาศ รวมทั้งนําผลการวิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การฝึกผสมของกองทัพอากาศ และจัดทําแนวทางการพัฒนาการฝึกผสมของกองทัพอากาศ ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่ต้องพัฒนาให้เข้มแข็ง ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และ
บุคลากร ให้มีขีดความสามารถรองรับการริเริ่ม จัดการฝึกผสมแบบพหุภาคีขนาดใหญ่ภายในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดจํานวนการฝึกผสมระหว่างประเทศ จํานวนกําลังพล เวลา และงบประมาณในระยะยาว
อีกทั้งเพิ่มคุณค่าให้แก่การฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมิตรประเทศอย่างยังยืน

ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพั ฒนาการฝึก ผสมของกองทัพอากาศ สามารถใช้ เ ป็นแนวทางสําหรับผู้บัง คับ บัญ ชา
ระดับสูงพิจารณากําหนดนโยบายการฝึกผสมของกองทัพอากาศในอนาคต และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํา
ยุทธศาสตร์การฝึก ผสม เพื่ อกําหนดแผนการดําเนินการที่ ชัดเจน นําไปสู่ก ารพัฒนาที่เป็นรูป ธรรม เพื่อให้
กองทัพอากาศสามารถก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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การควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
The Usage Control of Unmanned Aerial Vehicle for National Security

ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์๕๐
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสนอแนวทางการควบคุม การใช้ ง านอากาศยานไร้ คนขั บ ที่ เ หมาะสมและมี ความเป็นสากล เสริม สร้า ง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงทางการบิน
ผลจากการวิจัยพบว่า ในต่างประเทศนั้นได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจนสําหรับการนํา
อากาศยานไร้คนขับมาใช้ทําการบินทั้งในเชิงพาณิชย์และในกิจการส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ ที่กํ าหนดไว้สําหรับอากาศยานไร้คนขับโดยเฉพาะ ทั้ง นี้โ ดยคํานึงถึง ความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกั นก็ พิ จารณาถึง โอกาสทางเศรษฐกิ จที่ จะพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
ภายในประเทศให้ก้าวหน้าโดยการไม่สร้างเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ปิดกั้นโอกาสที่จะนําอากาศยานไร้คนขับมา
ใช้ประโยชน์ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยที่ไม่ได้กําหนดเอาไว้ให้ชัดเจนว่าบทบัญญัติใดบ้างที่
นํามาใช้กับอากาศยานไร้คนขับ จึงต้องอาศัยการตีความจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจในการตีความในร่าง พรบ.การบินพลเรือน จึงต้องให้อํานาจแก่ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
ในการบัง คับใช้กฎหมาย โดยต้องแยกประเภทของอากาศยานไร้คนขับตามลัก ษณะขนาดให้ชัดเจน เพื่อ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างปลอดภัย และเป็นสากลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คาสาคัญ: อากาศยานไร้คนขับ ความมั่นคงแห่งชาติ การควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ

Abstract
Research on The Usage Control of Unmanned Aerial Vehicle for National Security. The
objective is to analyze and find the way how to control Unmanned Aerial Vehicle usage to
suitable for Thailand and making Thailand have international Unmanned Aerial Vehicle usage
law.
From the research showed that in abroad, there are clearly defined rules for the use
of Unmanned Aerial Vehicle for both commercial and private aviation but should comply
with the conditions and criteria set forth with regard to suitability and safety. In the
meantime, they also consider economic opportunity to develop the domestic aviation
industry by not create conditions to block the opportunity to use. This is different from the
laws of Thailand that do not clearly define what provisions apply to Unmanned Aerial
Vehicle. Therefore requires interpretation from the competent authority only. So that to
๕๐

นาวาอากาศเอก, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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reduce discretion in the interpretation of the Civil Aviation Authority Act. Therefore must give
authority to the Director of the Civil Aviation Office to enforce the law by having to separate
the type of Unmanned Aerial Vehicle according to the size characteristics clearly to be able
to be used safely for commercial use and is universal according to the research objectives.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, National Security, The way how to control Unmanned
Aerial Vehicle.

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีอ ากาศยานไร้คนขับ ถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีการพัฒนาคุณสมบัติและ
ประสิท ธิภาพให้ม ากขึ้น มี ก ารผลิตในเชิง อุตสาหกรรมทํ าให้มี ร าคาลดลง ส่ง ผลให้ได้รั บความสนใจและ
ถูกนําไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่าตลาดของอากาศยานไร้คนขับกําลังเป็นที่ต้องการ
มากกว่า ๕๗ ประเทศ มีอากาศยานไร้คนขับมากกว่า ๖๑๐ แบบทั่วโลกที่ใช้งานทั้งกิจการพลเรือนและกิจการ
ทางทหาร และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทางอากาศยานไร้คนขับอีกกว่า ๒๕๐ บริษัท ซึ่งคาดว่า
อุตสาหกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับจะเติบโตและมีมูลค่ามากถึง ๘๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๓๕๑
สําหรับสถิติการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย โดยข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนล่าสุดของ
กสทช.เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๙ เครื่อง แสดงให้เห็นว่าในยุคที่รัฐบาลประกาศ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นโมเดลสําหรับขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับฐานทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ นั้น ทําให้อากาศยานไร้คนขับมีบทบาทเพิ่มขึ้นไปอีกและนํามาซึ่งความหลากหลายของอัตรา
การใช้งานในภารกิจต่างๆ มากมายทั้งของภาครัฐและภาคพลเรือนเพื่อประโยชน์ในงานด้านอุตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรม ด้านการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการศึกษาวิจัย และด้านการสื่อสารมวลชน ฯลฯ
จากแนวโน้มการเติบโตของอากาศยานไร้คนขับ ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ได้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ในด้านเทคโนโลยีนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมากมาย แต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติทางด้านการบินและสังคม เช่น เรื่องของความปลอดภัยในการเดินอากาศของเครื่องบิน หรืออาจถูกนําไป
เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม ตลอดจนใช้เพื่อสืบค้นหรือเฝูาสังเกตซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ ื่น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทํางานวิจัยเรือ่ ง “การควบคุม
การใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ”

๕๑

ประกายเพชร ธีระพัฒน์สกุล และสมชาย พิพุธวัฒน์. อากาศยานไร้คนขับตามกฎหมายการเดินอากาศ, สืบค้นเมื่อ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. จาก http://connexion.mfu.ac.th/assets/uploads/ejournal/Vol.6%20No.1%202017/10
อากาศยานไร้คนขับ.pdf
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เสนอแนวทางการควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมและมีความเป็นสากล

ขอบเขตของการศึกษา
เป็นการวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารที่นํามาใช้ในการดําเนินการ
วิจัยเป็นเอกสารทางราชการ บทความ และบทวิเคราะห์ของนักวิชาการและคําแนะนําจากผู้ เชี่ยวชาญ ทั้งที่
เป็นสิ่งตีพิมพ์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในด้านต่างๆ ของการใช้งานอากาศยานไร้
คนขับ รวมถึง ข้ อ แตกต่ างของกฎหมายควบคุม การใช้ ง านอากาศยานไร้ค นขับ ทั้ ง ของประเทศไทยกั บ
ต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ประเทศไทยมีแนวทางควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่เป็นสากล

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลายปีที่ ผ่านมา ทุก ประเทศทั่วโลกมีพฤติก รรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่ มีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ในต่างประเทศมีการใช้อากาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์หลายประเทศ๕๒ เช่น ประเทศอังกฤษ มีการ
พัฒ นาอากาศยานไร้คนขับให้ส ามารถส่ง สินค้าประเภทอาหาร เช่น พิซ ซ่า ให้แก่ลูกค้าเพื่อลดต้นทุ นและ
ระยะเวลาในการขนส่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการนําอากาศยานไร้คนขับมาทดลองบินส่งสินค้าที่มีการ
สั่งซื้อทางออนไลน์ และประเทศสิงคโปร์ โดยหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้นําอากาศยาน
ไร้คนขับทดลองบินเพื่อจัดส่งพัสดุภายใต้ความร่วมมือกับการไปรษณีย์สิงคโปร์ สําหรับการใช้งานอากาศยานไร้
คนขับในต่างประเทศนั้น นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งานมนุษย์และลดต้นทุนแล้ว ยัง
ช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าจากการบินสํารวจสถานที่ต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้มนุษย์เข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว
สําหรับประเทศไทย อากาศยานไร้คนขับในยุคแรกเริ่มนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนาน แต่เป็น
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานทางทหาร ในภารกิ จบินสํารวจพื้นที่ห รือปฏิบัติการแทน นักบินในพื้นที่เสี่ยง
อันตราย แต่ในปัจจุบันมีการผลิตอากาศยานไร้คนขับเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
มากขึ้น๕๓ ทั้งการบังคับเพื่อเกมกีฬา เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการถ่ายภาพ
จากการนําอากาศยานไร้คนขับมาใช้งานในด้านต่างๆ อย่างแพร่ห ลายได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศและเทคโนโลยีอย่างมากมาย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยใน
การเดินอากาศของเครื่องบิน ตลอดจนการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมใน
ปัจจุบัน โดยข้อมูลการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนการใช้งานอากาศยานไร้คนขับของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
๕๒
๕๓

เรื่องเดียวกัน.

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ. (๒๕๖๑). กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศ
ยานซี่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานทีค่ วบคุมการบินจากภายนอก. สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ. ๑.
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)๕๔ ที่เพิ่มขึ้นมาตลอดตั้งแต่เปิดรับให้ขนึ้
ทะเบียนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จนกระทั่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๙ เครื่อง
นอกจากนั้นยังมีรายงานทางสถิติจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เกี่ยวกับปัญหาที่เกิด
จากอากาศยานไร้คนขับต่อการควบคุมห้วงอากาศในเขตปฏิบัติการบินของประเทศไทย ๕๕ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นในแต่ละปี โดยเริ่มเก็บ สถิติตั้ง แต่ปี ๒๕๕๙ มีก ารรายงานจํานวน ๑๐ ครั้ง ปี ๒๕๖๐ มีการรายงาน
จํานวน ๒๑ ครั้ง ตามตารางที่ ๑ และข้อ มูล ล่าสุดในเดือนมกราคม - กุ มภาพันธ์ ปี ๒๕๖๑ มีก ารรายงาน
จํานวนมากถึง ๑๔ ครั้ง
ตารางที่ ๑ สถิตกิ ารพบเห็นอากาศยานไร้คนขับในเขตปฏิบัติการบิน

จะเห็นได้ว่าการควบคุม กํากับดูแลให้การใช้ประโยชน์ของอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยตาม
ภารกิจต่างๆ ทั้งด้านการทหาร ด้านพลเรือน และด้านธุรกิจนั้น ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาร่วมดําเนินการแก้ไขแล้ว แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอากาศ
ยานไร้คนขับประกอบกับความล่าช้าในการออกกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงทําให้มีปัญหาอีก
มากที่ต้องติดตาม แก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบ และคําสั่งต่างๆ ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

กรอบแนวคิดในการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มปริมาณการใช้
งานในอนาคต เพื่อนํามาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบลักษณะการควบคุมการใช้งานด้วยกฎหมายของประเทศ
ไทยกับกฎหมายของต่างประเทศ จากนั้นนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเสนอเป็นแนวทางการควบคุมการ
ใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมกับประเทศไทยและมีความเป็นสากล

๕๔

สถิติการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนโดรน. กสทช. สืบค้นเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จาก
https://www.nbtc.go.th/Business/commu/radio/licensing/เอกสารเผยแพร่/สถิติการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน.aspx
๕๕
คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ. เรื่องเดิม. ๗๓.
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วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึก ษาค้นคว้า เอกสารและคําแนะนําของผู้เ ชี่ ยวชาญ ผู้ วิจัยพบว่า กฎหมายของสหราช
อาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย มีการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการนําอากาศยานไร้คนขับมา
ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงนํามาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
ไทย ดังนี้

กฎหมายภายในของสหราชอาณาจักร
กฎหมายภายในของสหราชอาณาจักรที่ใช้บังคับแก่อากาศยานไร้คนขับ คือ คําสั่งในการเดินอากาศ
ค.ศ.2016 (Air Navigation Order 2016 : ANO 2016) ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่
การแบ่งประเภทของอากาศยานไร้คนขับ หลักเกณฑ์ในการเดินอากาศของอากาศยานไร้คนขับ และการ
อนุญาตให้ใช้อากาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์
ในการแบ่งประเภทของอากาศยานไร้คนขับตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้นได้ จําแนกตาม
น้ําหนักของอากาศยานได้ออกเป็น ๓ ประเภท คือ๕๖
๑. อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (small) ซึ่งหมายถึง อากาศยานที่ไม่มีนักบินประจํา การอยู่บ น
เครื่อง มีมวลรวมอุปกรณ์ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม โดยไม่รวมถึงน้ําหนักของเชื้อเพลิง
๒. อากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง (medium) หมายถึง อากาศยานที่ ไม่มี นักบินประจํา การอยู่
บนเครื่อง มีมวลรวมอุปกรณ์เกิน ๒๐ - ๑๕๐ กิโลกรัม โดยไม่รวมถึงน้ําหนักของเชื้อเพลิง
๓. อากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ (large) หมายถึง อากาศยานที่ไม่ มีนัก บินประจําการ การอยู่
บนเครื่อง มีมวลรวมอุปกรณ์เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม โดยไม่รวมถึงน้ําหนักของเชื้อเพลิง
สําหรับหลักเกณฑ์ในการเดินอากาศของอากาศยานไร้คนขับกําหนดใช้บังคับดังนี้ อากาศยานไร้คนขับ
ขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ําหนักรวมอุปกรณ์เกิน ๑๕๐ กิโลกรัมขึ้นไปจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานความ
ปลอดภัยทางการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) และต้องจดทะเบียนอากาศยานด้วย ส่วนอากาศยานไร้คนขับ
ขนาดกลางนั้นจะต้อ งได้รับ ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ต้องจดทะเบียนอากาศยานตามกฎหมายเช่นกั น
โดยผู้ควบคุมจะต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการบินพลเรือนเท่านั้น และ
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ซึ่งมีน้ําหนักรวมอุปกรณ์ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม หากนํามาใช้เพื่อในกิจการพลเรือน
ทั้งพาณิชย์และไม่ใช่พาณิชย์ ไม่จําเป็นต้องได้รับใบสําคัญสมควรเดินอากาศ และไม่ต้องจดทะเบียนอากาศยาน
เพราะถือว่าความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรืออากาศยานอื่นนั้นมีน้อย
การอนุญาตให้ใช้อากาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์ ในส่วนของการนํามาใช้ในการขนส่งทางอากาศนั้น
กฎหมายสหราชอาณาจักรกําหนดเอาไว้ว่า จะทําได้เฉพาะแต่การขนส่งสินค้าหรือสิ่งของภายในประเทศ

๕๖

An introduction to unmanned aircraft systems. (2019). Types of operation, Retrieved March 1,
2019, from https://www.caa.co.uk/Consumers/Unmanned-aircraft/Our-role/An-introduction-to-unmannedaircraft-systems/
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เท่ านั้น ส่วนการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศนั้นต้องได้รับ อนุญ าตจากประเทศปลายทางและประเทศที่
บินผ่านด้วย โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ค.ศ.1982 ของสหราชอาณาจักร ได้กําหนดให้หน่วยงานการ
บินพลเรือน (Civil Aviation Authority : CAA) มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินในทุกๆ เรื่อง

กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
หน่วยงานความปลอดภัยการบินพลเรือนของออสเตรเลีย (Civil Aviation Safety Authority :
CASA) นั้น เป็นหน่วยงานแรกที่ดําเนินการออกกฎหมายที่ใช้บังคับกับอากาศยานไร้คนขับโดยเฉพาะ (Civil
Aviation Safety Regulation: CASR)๕๗ ได้ จํ า แนกประเภทของอากาศยานไร้ ค นขั บ โดยใช้ ห ลั ก การ
เช่นเดียวกันกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรและยุโรป กล่าวคือ การใช้น้ําหนักของอากาศยานเป็นเกณฑ์
โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมายมากยิ่งขึ้น ได้แก่
๑. อากาศยานไร้คนขับขนาดจิ๋ว (micro) หมายถึง อากาศยานไร้คนขับที่มีน้ําหนักสุทธิ ๑๐๐ กรัม
หรือน้อยกว่านั้น
๒. อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาก (very small) หมายถึง อากาศยานไร้คนขับที่มีน้ําหนักสุทธิ
มากกว่า ๑๐๐ กรัม แต่น้อยกว่า ๒ กิโลกรัม
๓. อากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก (small) หมายถึง อากาศยานไร้คนขับที่ มี น้ําหนักสุท ธิ ตั้ง แต่
๒ กิโลกรัม แต่น้อยกว่า ๒๕ กิโลกรัม
๔. อากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง (medium) หมายถึง อากาศยานไร้คนขับที่มีน้ําหนักสุทธิตั้งแต่
๒๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม
๕. อากาศยานไร้คนขับ ขนาดใหญ่ (large) หมายถึง อากาศยานไร้คนขับ ที่ มี น้ําหนัก สุท ธิตั้ง แต่
๑๕๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
หลักเกณฑ์ในการเดินอากาศ ซึ่งอากาศยานไร้คนขับทุกประเภททุกขนาดจะต้องปฏิบัติตาม คือ ห้าม
ใช้อากาศยานไร้คนขับทํ าการบินในระยะ ๓๐ เมตร ห้ามบินในพื้นที่ในการเดินอากาศ จะต้องบินบริเวณที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานความปลอดภัยการบินพลเรือน ยกเว้นอากาศยานไร้คนขับขนาดจิ๋วจะไม่อยู่ใน
บังคับของหมวดนี้ ส่วนอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาก, ขนาดเล็ก และขนาดกลาง จะต้องไม่บินที่ความสูง
เกิ น ๑๒๐ เมตรเหนือ พื้ น ดิน และไม่ บินเหนือที่ ๆ มี ผู้คนหนาแน่ น และห้ามทํ าการบินในลัก ษณะที่ อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย ต่ออากาศยานอื่น บุคคล หรือทรัพย์สิน หากฝุาฝืนถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
การอนุญาตให้ใช้อากาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์ อากาศยานไร้คนขับที่มีน้ําหนักสุทธิน้อยกว่า ๒
กิโลกรัม ได้แก่อากาศยานไร้คนขับขนาดจิ๋วและขนาดเล็กมาก ถือเป็นอากาศยานที่ได้รับการยกเว้นจึงสามารถ
นํามาประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ส่วนอากาศยานไร้คนขับที่มีน้ําหนักสุทธิมากกว่า
๒ กิโลกรัม ได้แก่อากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จะต้องมีใบอนุญาตและใบรับรอง
สําหรับ กระทําการบินเสมอเมื่ อ นํามาใช้เพื่ อการพาณิชย์ โดยพระราชบัญ ญัติก ารเดินอากาศ ค.ศ.1988

๕๗

Regulation of Drones: Australia. The Australian Civil Aviation Safety Authority. Retrieved March 1,
2019, from https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/australia.php#CASR
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ของประเทศออสเตรเลีย ได้กําหนดให้หน่วยงานความปลอดภั ยการบินพลเรือน (Civil Aviation Safety
Authority: CASA) มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินในทุกๆ เรื่อง

กฎหมายของประเทศไทย
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกับอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ใช้บังคับกับการเดินอากาศของอากาศยานทุกประเภท
เว้นแต่การเดินอากาศในราชการทหาร ราชการตํารวจ และราชการอื่นตามกฎกระทรวง โดยอากาศยานไร้
คนขับ นั้นถือเป็นวัตถุที่ ท รงตัวในบรรยากาศ ซึ่ง เมื่ อตีความตามถ้อยคําในตัวกฎหมายจึง ส่งผลให้ต้องนํา
บทบัญญัติทั้งหลายที่ใช้บังคับกับอากาศยานทั่วไปมาใช้บังคับกับอากาศยานไร้คนขับด้วย๕๘
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารขออนุญ าตและเงื่อนไขในการบัง คับ หรือปล่อย
อากาศยานซึ่ง ไม่ มี นัก บิน ประเภทอากาศยานที่ ควบคุ ม การบิ นจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ ในประกาศ
กระทรวงฯ ออกโดยอาศัยอํานาจของ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่กําหนดให้รัฐมนตรีกระทรวง
คมนาคมมีอํานาจในการออกเงื่อนไขเพื่อใช้บังคับกับอากาศยานไร้คนขับ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท๕๙ ได้แก่
๑. ประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ขนาดคือ น้ําหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม ผู้บังคับ อากาศยานจะต้องมีอายุเกิน ๑๘ ปี
บริบูร ณ์ และน้ําหนัก เกิ น ๒ กิ โลกรัม แต่ไม่เ กิน ๒๕ กิ โลกรัม ผู้บังคับ อากาศยานจะต้องมี อายุเ กิ น ๒๐ ปี
บริบูรณ์
๒. ประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากข้อ ๑. ที่มีน้ําหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม เช่นการรายงาน
เหตุการณ์หรือรายงานการจราจร(สื่อมวลชน), เพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายทําหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือ
รายการโทรทัศน์, เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน, เพื่อการอื่นๆ ผู้บังคับอากาศยานจะต้องมีอายุเกิน ๒๐
ปีบริบูรณ์ หรือเป็นนิติบุคคล
๓. ประเภทที่มีน้ําหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัม ไม่ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้บังคับอากาศยานจะต้อง
ยื่นขออนุญาตต่อผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นกรณีไป และจะบังคับหรือปล่อย
อากาศยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือนเกิดขึ้นเนื่องจาก พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗ ที่บังคับใช้กับ
อากาศยานและการเดินอากาศของอากาศยาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเป็นระยะเวลานานแล้ว จําเป็นจะต้อง
มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย
โดยได้มีการกําหนดให้อํานาจแก่ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน ๖๐ มีอํานาจออกกฎระเบียบควบคุมที่
เกี่ยวข้องในการเดินอากาศ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินและอากาศยานไร้คนขับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้เ นื่องจากสํานักงาน
๕๘
๕๙

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗. มาตรา ๕.

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบิน ประเภทอากาศยานทีค่ วบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.๒๕๕๘. ข้อ ๔.
๖๐
ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน. มาตรา ๕๓.
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การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) เป็นหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและบังคับใช้กฎหมายสําหรับการเดินอากาศในภาคพล
เรือนอยู่แล้ว

ผลการวิจัย
จากการวิเ คราะห์เปรียบเที ยบกฎหมายของประเทศไทยกับ กฎหมายของ สหราชอาณาจัก รและ
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างของการควบคุมและบังคับใช้อากาศยานไร้คนขับ โดยจําแนก
ออกเป็น ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย การจําแนกประเภทของอากาศยาน และ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ พบว่า
ในแง่ของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับนั้น กฎหมายสหราชอาณาจักร
ได้กําหนดไว้ใน ANO 2016 โดยมีบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการเดินอากาศของอากาศยานไร้คนขับไว้
โดยชัดเจน ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น แต่หากเป็นอากาศยาน
ไร้คนขับขนาดใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหน่วยงานความปลอดภัยทางการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA)
และต้องปฏิบัติตามหลักการเดินอากาศเช่นเดียวกันกับอากาศยานทั่วไป นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานที่มี
อํานาจในการบังคับใช้กฎหมายนั้น พระราชบัญญัติการเดินอากาศ ค.ศ.1982 ก็ได้กําหนดให้หน่วยงานการบิน
พลเรือน (CAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการบินพลเรือน มีอํานาจในการกระทํา
การที่ จําเป็นเพื่ อให้ก ารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก ฎหมายกํ าหนดไว้สําเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้ งนี้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า เป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายในกรณีเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้ ส่วนกฎหมายของ
ประเทศออสเตรเลีย จากการศึกษาพบว่ามีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้บังคับกับอากาศยานไร้คนขับแต่ละ
ขนาดแตกต่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับภาคพลเรือนสามารถนําอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการประกอบ
กิจการของตนเองในลักษณะที่เป็นเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งส่งผลดีทําให้อุตสาหกรรมอากาศยานไร้นักบินพัฒนาได้
อย่างรวดเร็วล้ําหน้าประเทศอื่ นๆ นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานที่ มีอํานาจในการบังคับใช้ก ฎหมายนั้น
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ ค.ศ.1988 ของประเทศออสเตรเลีย ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ของหน่วยงาน
ความปลอดภัยการบินพลเรือน (CASA) ไว้อย่างชัดเจนโดยให้ CASA มีหน้าที่หลักในการดูแลทางด้านความ
ปลอดภัยการบิน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายทางด้านความปลอดภัยการบินทุกประเภทซึ่งรวมถึงในเรื่องที่
เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับด้วย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจากอํานาจในส่วนนี้ส่งผลให้ CASA สามารถบังคับใช้
กฎหมายการบินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในเรือ่ งที่มีกฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดแจ้งและในเรื่อง
ที่กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดแจ้ง สําหรับของกฎหมายไทยนั้น เมื่อพิจารณาจาก พ.ร.บ.การเดินอากาศ
พ.ศ.๒๔๙๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ จะให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้
อนุญาตตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงการยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติที่
ใช้บังคับกับอากาศยานทั่วไปมาใช้บังคับกับอากาศยานไร้คนขับแต่อย่างใด นอกจากนี้ในส่ วนของร่าง พ.ร.บ.
การบินพลเรือ นที่อ ยู่ในระหว่างการพิ จ ารณาออกกฎหมาย ถึง แม้ ว่าจะมี ก ารถ่ายโอนอํานาจในการออก
กฎเกณฑ์ ค วบคุม การใช้อ ากาศยานไร้ คนขับ จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็นผู้อํ านวยการ
สํานัก งานการบินพลเรือ น ซึ่งอาจทําให้ก ารออกกฎเกณฑ์ มีความเหมาะสมและสะดวกยิ่ง ขึ้น แต่ก็ไม่ได้มี
บทบัญญัติที่กําหนดไม่ให้นํากฎเกณฑ์สําหรับอากาศยานทั่วไปมาใช้กับอากาศยานไร้คนขับแต่อย่างใด ดังนั้น

๗๕

๗๖
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การบังคับใช้กฎหมายจึงจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนเป็นหลัก จึงอาจ
ก่อให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายกับอากาศยานไร้คนขับได้
การจําแนกประเภทของอากาศยาน กฎหมายของสหราชอาณาจักรจะมีการแบ่งขนาดของอากาศยาน
ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (small) ขนาดกลาง (light) และขนาดใหญ่ (large)
ส่วนของประเทศออสเตรเลียนั้นจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทได้แก่ อากาศยานไร้คนขับขนาดจิ๋ว (micro) ขนาด
เล็กมาก (very small) ขนาดเล็ก (small) ขนาดกลาง (medium) และขนาดใหญ่ (large) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กฎหมายของสหราชอาณาจักรและประเทศออสเตรเลียจะแบ่งประเภทโดยจําแนกตามขนาดของอากาศยาน
เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายกับอากาศยานในแต่ละประเภทโดยคํานึงถึงโอกาสที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นสําคัญ ในส่วนของประเทศไทยนั้น การแบ่ง
ประเภทของอากาศยานจะอยู่ในประกาศกระทรวงฯ โดยลักษณะของการจําแนกจะมีลักษณะแตกต่างจาก
กฎหมายของต่างประเทศในแง่ของรูปแบบ โดยจะแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลัก
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ ในสหราชอาณาจักรกรณีที่เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับ
ขนาดเล็ก จะต้องทําการขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานการบินพลเรือนกําหนดไว้เท่านั้น ส่วน
ในกรณีที่เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง นอกจากจะต้องดําเนินการขออนุญาตและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานการบินพลเรือนกําหนดแล้ว จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางส่วนที่ใช้บังคับกับอากาศยาน
ทั่วไป เช่น ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ใบอนุญาตของผู้ควบคุมอากาศยาน เป็นต้น ส่วนในกรณีที่เป็นอากาศ
ยานไร้คนขับขนาดใหญ่จะต้องดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานการบินพลเรือนและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานความปลอดภัยทางการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ส่วนกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจะมี
ความยืดหยุ่นกว่ากฎหมายของสหราชอาณาจักรในเรื่องของการนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ในกรณีที่เป็น
อากาศยานไร้คนขับที่มีขนาดจิ๋ว สามารถนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องของอนุญาต กรณีที่เป็น
อากาศยานไร้คนขับขนาดอื่นๆ จะต้องทําการขออนุญาตและผู้ใช้อากาศยานจะต้องมีใบอนุญาตและใบรับรอง
ตามกฎหมายเสมอ สําหรับกฎหมายไทยนั้น เมื่อพิจารณาจากประกาศกระทรวงฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุม
การใช้อากาศยานไร้คนขับโดยเฉพาะก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่กล่าวถึงเงื่อนไขในการนําอากาศยานไร้คนขับมาใช้
ในเชิงพาณิชย์ แต่จะมีเงื่อนไขสําหรับการขออนุญาตในการนําอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในลักษณะของการ
กระทําการบินโดยมุ่งเน้นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นสําคัญ เช่ น การนํามาถ่ายทําภาพยนตร์
การนํามาใช้เพื่อการรายงานเหตุการณ์ หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) เป็นต้น

การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสม
กับประเทศไทยและมีความเป็นสากล โดยทําการศึกษากฎหมายภายในของสหราชอาณาจักร และประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่าในต่างประเทศนั้นได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้อย่าง
ชัดเจนสําหรับการนําอากาศยานไร้คนขับมาใช้ทําการบินทั้งในเชิงพาณิชย์และในกิจการส่วนตัว โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้สําหรับอากาศยานไร้คนขับโดยเฉพาะ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกั นก็ พิจารณาถึง โอกาสทางเศรษฐกิ จ ที่ จะพัฒ นา
อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศให้ก้าวหน้าโดยการไม่สร้างเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ปิดกั้นโอกาสที่จะนํา
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อากาศยานไร้คนขับมาใช้เพื่อประโยชน์ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยที่ไม่ได้กําหนดเอาไว้ให้ชัดเจน
ว่าบทบัญญัติใดบ้างที่นํามาใช้กับอากาศยานไร้คนขับ จึงต้องอาศัยการตีความจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น
จากข้อมูลข้างต้น ได้นํามาวิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสมในการเสนอแนวทางให้การควบคุมการใช้
งานอากาศยานไร้คนขับ มี ความเป็นสากล ซึ่ง พบว่าปัจ จุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพิจารณาออก
กฎหมายที่ใช้บังคับกับอากาศยานและการเดินอากาศฉบับใหม่ซึ่งจะนํามาใช้แทน พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ ที่ ใช้บังคับอยู่ในปัจ จุบันคือ ร่างพระราชบัญญัติก ารบิ นพลเรือน โดยมีก ารให้อํานาจผู้อํานวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาออกกฎเกณฑ์มาบังคับใช้กับอากาศยานไร้คนขับได้
และเปิดช่องให้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ยกเว้นการนําบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับอากาศยานทั่วไปมาใช้
บังคับกับอากาศยานไร้คนขับด้วย ซึ่งจากการวิเคราะห์ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจะสามารถแก้ปัญหาการตีความใน
เรื่องการนําบทบัญญัติของอากาศยานทั่วไปมาใช้บังคับกับอากาศยานไร้คนขับได้เนื่องจากมีความเป็นสากล
เหมื อนกั บ ต่างประเทศ โดยต้ อ งออกระเบีย บที่ ใช้ ควบคุม อากาศยานไร้คนขับ ให้ ชัดเจนเพื่ อบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย และแยกประเภทตามลักษณะขนาด ดังนี้
๑. อากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก ให้เป็นบทบัญ ญัติในลักษณะที่ ไม่ เข้มงวดจนเกิ นไป และเป็นใน
ทํานองเดียวกันกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรและกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้เนื่องจากอากาศ
ยานไร้คนขับขนาดเล็กมีความเสี่ยงน้อยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรืออากาศยานอื่น อีก
ทั้งโอกาสในการนําอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์นั้นมีมาก ซึ่งจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีการนํา
อากาศยานไร้คนขับมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กันอย่างแพร่หลายโดยเป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
แทบทั้งสิ้น จึงไม่ควรมีการกําหนดกฎเกณฑ์ในลักษณะที่จํากัดการใช้งาน รวมถึงขั้นตอนในการขออนุญาตที่
เข้มงวดมากเกินไปนัก
๒. อากาศยานไร้คนขับ ขนาดกลาง ควรที่จ ะต้องมี การควบคุมการใช้ง านอย่างรัดกุม โดยอาจนํา
บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ อากาศยานทั่ ว ไปในบางส่ ว นมาบั ง คั บ ใช้ กั บ อากาศยานไร้ ค นขั บ ขนาดกล าง เช่ น
เรื่องใบอนุญาตของผู้ควบคุมอากาศยาน ใบรับรองอากาศยาน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากมีโอกาสที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายได้มากกว่าอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
๓. อากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่จึงมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นได้มากที่สุด จึงควรให้นําบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับอากาศยานทั่วไปมาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับสภาพของ
อากาศยานไร้นักบิน

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการนําอากาศยานไร้คนขับมาใช้งานในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศและเทคโนโลยีอย่างมากมาย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยใน
การเดินอากาศของเครื่องบิน ตลอดจนการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรกําหนดวัตถุประสงค์ของใบอนุญาตการเป็นผูบ้ ังคับอากาศยานไร้นักบินให้ชัดเจน เช่น เพื่อการ
สันทนาการ เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อการเกษตร เป็นต้น

๗๗

๗๘
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๒. ควรมีก ารกําหนดบทลงโทษกรณีก ารทําผิดเงื่อนไขการปฏิบัติก ารบิน และกําหนดอํานาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้กฎหมายของผู้อํานวยการสํานักงาน
การบินพลเรือน
๓. ควรมีอุปกรณ์ต่อต้านการใช้อากาศยานไร้คนขับที่มีเทคโนโลยีสูงสามารถที่จะติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งานที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนหรือละเมิดกฎหมาย
ดังนั้นเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ประเทศไทยจะต้องดําเนินการแก้ไขระบบการควบคุมการใช้งานของ
อากาศยานไร้คนขับ ด้วยการมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนการ
บังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมและเป็นสากล เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับกําลังเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
และมี ก ารใช้อ ย่างแพร่ห ลายในประเทศไทย เพื่อปูองกั นการนําไปเป็นเครื่องมื อในการก่ ออาชญากรรม
ตลอดจนใช้เพื่อสืบค้นหรือเฝูาสังเกตซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่น รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการบิน ทําให้อุตสาหกรรมการบินในส่วนของอากาศยานไร้คนขับ
สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญทัดเทียมกับต่างประเทศ
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การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
RTAF Doctrine Development

สุรพงษ์ ศรีวนิชย์๖๑
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หลักนิยมกองทัพอากาศ
และจัดทําแนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศรองรับการปฏิบัติภารกิจทั้ง ๓ มิติตามยุทธศาสตร์ ได้แก่
มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาข้อ มูล จากแหล่ง ข้อมู ลทุ ติยภูมิ จ ากเอกสารเชิง นโยบายระดับ ชาติ ระดับกระทรวงกลาโหม
รวมทั้งเอกสารหลักนิยมของกองทัพอากาศและมิตรประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
เครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งนี้ ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามหลักการ The 7-S Framework พบว่า
หลั ก นิ ยมของกองทั พ อากาศได้ รับ การพั ฒ นาทุ ก ด้ า นอย่า งเป็ นระบบและมี ค วามต่ อเนื่ องเช่ นเดี ยวกั บ
กองทัพอากาศมิตรประเทศ แต่ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในปัจจุบัน อาทิ
มิติทางอากาศขาดความครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และขาด
สาระสําคัญเกี่ยวกับมิติไซเบอร์และมิติอวกาศเพื่อรองรับแนวโน้มของภัยคุกคามที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
การวิจัยได้บ ทสรุปที่ สําคัญ กล่าวคือ กองทั พอากาศสมควรพัฒ นาหลัก นิยมกองทั พอากาศ โดย
ปรับปรุงขอบเขตและเนื้อหาหลักนิยมทั้ง ๓ มิติให้ทันสมัยและสามารถรองรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยมิติ
ทางอากาศให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเพื่อรองรับภัยคุกคามทางอากาศจาก
ฝุายตรงข้ามที่มีความรุนแรงและหลากหลายมากยิ่งขึ้น มิติไซเบอร์ต้องมุ่งสร้างสภาวะให้กองทัพอากาศมีความ
ได้เปรียบหรือมีอิสระในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ในห้วงเวลาและพื้นที่ปฏิบัติการ
ที่ต้องการ และท้ายที่สุด มิติอวกาศต้องเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติทางอวกาศ การประยุกต์ใช้ขีด
ความสามารถทางอวกาศในการปฏิบัติก ารรบและการสนับ สนุนการปฏิบัติก ารของกํ าลัง ทางทหารอื่น ๆ
ให้บรรลุเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
คาสาคัญ: ยุทธศาสตร์, หลักนิยม, มิติทางอากาศ, มิติไซเบอร์, มิติอวกาศ

Abstract
The objectives of the Royal Thai Airforce (RTAF) Doctrine Development research
were (1) to analyze RTAF Doctrine with recognition of RTAF strategy and alliance nation
doctrines and (2) to develop the conceptual framework for RTAF doctrines development in
all RTAF strategic domains including air domain, cyber domain and space domain.
The research was a documentary study on national policy, security policy, RTAF doctrines
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and strategy; moreover, the alliance nation doctrines were studied including United State of
America, United Kingdom and Australia. The research utilized the 7-S Framework and
Enterprise Program Management for analysis and synthesis tools. The research found that
the recent RTAF doctrines were systematically and continuously developed in all aspects in
consistent with the alliance nation doctrines. However, the scope of RTAF doctrines are not
totally covered the RTAF strategic essence; for example, air operation doctrine lacking of
completed Network Centric Operations (NCO) contents and cyber & space doctrine lacking
of operation guidance to cope with potential modern threats.
The research summarized that RTAF must systematically formulate the conceptual
framework and clearly define scope to develop RTAF doctrines. The contents of all strategic
domains must be up to date and must response to potential modern threats. Specifically,
air domain must focus on NCO doctrine in order to response to potential opponent threats.
Cyber domain must concern on the formulation to be cyber superiority and to build the
freedom of secure cyber operations. Space domain must consider on the initiation of space
capability and the synchronization to completely support other RTAF domains.
Keywords: Strategy, Doctrine, Air Domain, Cyber Domain, Space Domain

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักนิยม คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการทํากิจกรรมใดๆ ๖๒ ซึ่งที่ผ่านมากองทัพอากาศ
กําหนดหลักนิยม ๒ ฉบับได้แก่ หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ และหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่งกองทัพอากาศใช้ประโยชน์หลักนิยม ๖๓ ดังกล่าว เพื่อเป็น (๑) แนวทางในการปฏิบัติ ภารกิจของ
กองทัพอากาศ (๒) หลักในการวางแผนและกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวง (๓) หลักพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนา การจัดหน่วย การวางกําลังและการใช้กําลังให้มีประสิทธิภาพ และ (๔) แนวทางให้หน่วย
เกี่ยวข้องและเหล่าทัพอื่นได้ศึกษาและเข้าใจในธรรมชาติ ของกองทัพอากาศ อย่ างไรก็ตาม “หลักนิยมที่ไม่
แพร่หลายคือหลักนิยมที่ไม่มีจุดหมาย และหลักนิยมที่ไม่นําไปปฏิบัติจะกลายเป็นหลักนิยมที่ไร้ค่า ”๖๔ ดังนั้น
หากมิได้ทบทวนอย่างจริง จัง หรือ พัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศรองรับการปฏิบัติภารกิ จตามยุท ธศาสตร์
กองทัพอากาศให้ครบถ้วน จะส่งผลต่อความสมบูรณ์และความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
หลักนิยมทั้ง ๒ ฉบับจัดทําขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ และ พ.ศ.๒๕๕๑ ยังมิได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับขอบเขตของทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปีที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น การเพิ่มภารกิจในมิติ ไซเบอร์
และมิติอวกาศยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อม
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ด้านความมั่ นคง รูปแบบภัยคุก คาม เทคโนโลยีกํ าลังทางอากาศและอวกาศ เทคโนโลยีร ะบบอาวุธ และ
เทคโนโลยีด้านไซเบอร์ เป็นต้น จึงสมควรทบทวนและพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศให้เกิดความสมบูรณ์ มาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. วิเคราะห์หลักนิยมกองทัพอากาศ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
และวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักนิยมกองทัพอากาศมิตรประเทศ
๒. จัดทําแนวทางการพัฒ นาหลักนิยมกองทั พอากาศ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจ ทั้ง ๓ มิติตาม
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ
(Space Domain)

นิยามศัพท์
หลัก นิยม หมายถึง หลักขั้นพื้นฐานสําหรับกํ าลังทหารหรือหน่วยกําลัง รบ ซึ่ง เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติ๖๕
กําลังทางอากาศ หมายถึง ขีดความสามารถของกําลังทางทหารที่สามารถควบคุมการปฏิบัติการและ
ใช้ประโยชน์ทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธการ และ
ยุทธวิธี๖๖

ขอบเขตของการศึกษา
๑. บริบทด้านความมั่นคง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุท ธศาสตร์ก ารปูองกั น
ประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
และร่างยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๒. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ และ
หลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑
๓. หลักนิยมกองทัพอากาศมิตรประเทศ ได้แก่ หลักนิยมกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา หลักนิยม
การปฏิบัติการร่วมทางอากาศและอวกาศสหราชอาณาจักร และหลักนิยมกองทัพอากาศเครือรัฐออสเตรเลีย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑. กองทัพอากาศได้รับข้อพิจารณาในการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
๒. กองทัพอากาศได้รับข้อพิจารณาในการกําหนดขอบเขตหลักนิยมในมิติทางอากาศ (Air Domain)
มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain)

๖๕

Joint Publication [JP] 1-02 (2016), Department of Defense Dictionary of Military and Associated

Terms, 71.
๖๖

Joint Publication [JP] 1-02 (2016). Ibid. 71.

๘๑

๘๒

วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๖๒

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Source) ซึ่งเป็นเอกสารเชิงนโยบายระดับชาติ และเอกสารหลักนิยมของกองทัพอากาศและมิตรประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลีย ตลอดจนใช้หลักการ The 7-S Framework๖๗
ในวิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในปัจจุบันกับหลักนิยมทั้ง
๒ ฉบับ ตลอดจนวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักนิยมกองทัพอากาศมิตรประเทศ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนบริบทด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ชาติ
 ยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ
 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ
 ร่างยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ

เอกสารวิจัย:
การพัฒนาหลักนิยม
กองทัพอากาศ
 วัตถุประสงค์
 ขอบเขตการวิจัย

ทบทวนยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
 หลักนิยมกองทัพอากาศ
 ความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและหลักนิยม





วิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักนิยม
กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ
 Scope Analysis by The 7-S
Framework
 Enterprise Programme Management

แนวทางการพัฒนาหลักนิยม
 จัดทําแนวทางการพัฒนาหลัก
นิยมกองทัพอากาศ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติภารกิจทั้ง ๓ มิติตาม
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

ทบทวนหลักนิยมกองทัพอากาศ
มิตรประเทศที่มีศักยภาพ
หลักนิยมกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมทางอากาศและ
อวกาศสหราชอาณาจักร
หลักนิยมกองทัพอากาศเครือรัฐออสเตรเลีย

ภาพที่ ๑ วิธีดําเนินการวิจัย

บริบทด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ
การเตรียมกําลังและการใช้กําลังกองทัพอากาศต้องเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐
ปี ในขณะที่ ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง โอกาสและความรุน แรงของภั ยคุ ก คามในทุ ก รู ป แบบตามผลการประมาณ
สถานการณ์ของกรมข่าวทหารอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศกําหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีกําลังรบและ
ภัยคุกคามในปัจ จุบัน ตลอดจนกองทัพ อากาศริเริ่มและเพิ่มขีดความสามารถในมิติไซเบอร์และมิ ติอวกาศ
เพื่อให้สอดคล้องทิศทางยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และร่างยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
กองทัพอากาศพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตามทิศทางในภาพรวมด้านความมั่นคง
ของชาติ แต่หลักนิยมกองทัพอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการทํากิจกรรมใดๆ จัดทําขึ้น
ตั้ง แต่ พ.ศ.๒๕๓๙ และ พ.ศ.๒๕๕๑ ยั ง มิ ได้ ท บทวนหรื อปรั บ ปรุง ให้ส อดคล้ องกั บ ขอบเขตของทิ ศทาง
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปีที่ปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเนื้องานในด้านการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง การปฏิบัติการไซเบอร์ และการปฏิบัติการทางอวกาศ จึงควรดําเนินการทบทวน ปรับปรุงและ

๖๗

Steven ten Have (2003). Key Management Models. Pearson Education, 138.
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พัฒนาหลัก นิยมกองทั พอากาศในโอกาสแรก โดยต้องเข้าใจในที่มาของหลักนิยม ๖๘ ประกอบด้วยประเด็น
สําคัญ ได้แก่ ทฤษฎี (Theory) ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ (Historical experience) และเทคโนโลยี
(Technology) ตลอดจนการกํ าหนดหลั ก นิยมที่ ดี ๖๙ ควรมี ลักษณะ ๑) ตีความหรือทํ าความเข้าใจได้ง่าย
๒) มีเหตุผลเชื่อถือได้ ๓) เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และถูกอัธยาศัยของผู้ใช้ ๔) แฝงไว้ด้วยพลังแห่งการชี้นํา ซึ่งควร
เป็นผลผลิตของวิสัยทั ศน์ที่ ม องการไกล และสติปัญ ญาที่ วิเ คราะห์ประสบการณ์ในอดีต ๕) เปิดเผยและ
ประสงค์ให้เผยแพร่ออกไป ๖) มีความยืนยงและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ๗) มีความอ่อนตัวใช้ได้กับภัยคุกคามที่
เผชิญอยู่ และแสดงภาพแห่งภัยคุกคามในอนาคต ๘) มีความสมบูรณ์ครอบคลุมถึงเรื่องที่ต้องการ และ ๙)
แสดงถึงขีดความสามารถแห่งพลังอํานาจ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการใช้ ดังนั้น กองทัพอากาศควรปรับปรุง
และพัฒนาหลักนิยมโดยตระหนักถึงหลักการกําหนดหลักนิยมข้างต้น

การวิเคราะห์หลักนิยม ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และหลักนิยมกองทัพอากาศมิตรประเทศ
การวิเคราะห์หลักนิยมและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาหลักนิยม
ซึ่งมีลักษณะเป็นวงรอบเกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่นํามาเป็นข้อมูลปูอนเข้าเพื่อนําไปพิจารณาสร้าง
หลักนิยมกองทัพอากาศ หลังจากนั้นจึงจะกําหนดยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ อนึ่ง ผลลัพธ์ของหลักนิยม
เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นได้ในรูปของการจัดองค์กร โครงสร้างกําลังรบ และความต้องการด้านต่างๆ อย่างไรก็
ตาม กระบวนการของหลักนิยมไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และ
ความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนําไปใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักนิยม จาก
การทบทวนหลักนิยมของกองทัพอากาศทั้ง ๒ ฉบับและการทบทวนรายละเอียดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศใน
ปัจจุบันพบว่า มียัง ขาดเนื้อหาในมิติไซเบอร์และมิติอวกาศ ตลอดจนขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ในมิติทาง
อากาศ ซึ่งได้ริเริ่มการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อเท็จจริง การปฏิบัติ
ในสถานภาพปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ Strategy)
โครงสร้าง Structure)

The 7-S Framework

ระบบ System)
ค่านิยมร่วม Shared Value)
รูปแบบ Style)

การจัดการบุคคล Staff)
ทักษะ Skills)

หลักนิยมกองทัพอากาศ
มิตรประเทศ

Thai Strategy 20 yrs.
RTAF Strategy 20 yrs.
Cyber + Space
Ops Center
NCO, Cyber Ops,
SSA
Mature NCO
Introduce Cyber + Space
Experienced NCO
Unfamiliar Cyber + Space
Partial HRD

Skilled warfighting
Non-skilled

ข้อสังเกตสาหรับ
หลักนิยมกองทัพอากาศ

Coverage of
3 domains
New Structure

Modernize system
Mature all domains
Mature all domains
Systematic and
Sustainable HRD
Highly skilled warfighting
Continuous skill development

No NCO, Cyber
and Space
Restructure for
new domains
Specify and focus
on CONOPs
Specify and focus
on share value
Introduce command
all domains
CSF for HRD

Improve warfighting
skills

ภาพที่ ๒ กรอบการวิเคราะห์หลักนิยมและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
๖๘

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น, ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ. บรรยายเรื่อง “หลักนิยมและระเบียบปฏิบัติ
ประจํา”. ณ วิทยาลัยอากาศ, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒.
๖๙
กองทัพอากาศ. (๒๕๕๐). หลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑, ๖.
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การวิเคราะห์หลักนิยมและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศนําหลักการ The 7-S Framework๗๐ ซึ่งเป็น
หลักการที่พัฒนาขึ้นเพือ่ คิดและวิเคราะห์ภาพรวมเกีย่ วกับการจัดการองค์การให้บรรลุประสิทธิผล มาใช้ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในปัจจุบันกับหลักนิยมทั้ ง
๒ ฉบับ ดังภาพที่ ๒ ตลอดจนวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักนิยมกองทัพอากาศมิตรประเทศ สรุปสาระสําคัญ
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
กองทัพอากาศกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๗๑ โดยพัฒนามิติทาง
อากาศบนพื้ น ฐานของการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ นศู น ย์ ก ลาง (NCO) ซึ่ ง ริ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.๒๕๕๑ และกํ า หนดการพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ในมิ ติ ไซเบอร์แ ละมิ ติ อวกาศซึ่ง มี ค วามสอดคล้อ งตามตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ๒๐ ปี
อนึ่ง ทั้งมิติ ๒ มิติใหม่นั้น กองทัพอากาศควรเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับแนวโน้มของภัยคุกคามจาก
ไซเบอร์ และอวกาศทั้ ง ปัจ จุบันและอนาคต เช่นเดียวกั บ กองทั พอากาศมิตรประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริก า
สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลียที่ตระหนั กถึงภัยคุกคามใหม่ทั้ง ๒ มิติและกําหนดเพิ่มเติมไว้หลัก
นิยมของแต่ละประเทศเพื่อ ให้ส ามารถปฏิบัติการร่วมได้ทั่วทุกภูมิภาคของโลก อย่างไรก็ตาม หลักนิยมซึ่ง
กองทัพอากาศใช้งานอยู่ทั้ง ๒ ฉบับ มิได้ระบุถึงรายละเอียดการปฏิบัติการมิติไซเบอร์และมิติอวกาศ ตลอดจน
ยังมิได้เ พิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติก ารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

โครงสร้าง (Structure)
กองทั พ อากาศมี การปรับ ปรุง โครงสร้างให้ส อดรับ กับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากมิติทางอากาศมีการจัดตั้งฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ การจัดตั้งหน่วยงานด้านสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare) มิติไซเบอร์มีการจัดตั้งกองสงครามไซเบอร์ มิติอวกาศมีการจัดตั้งกอง
กิ จ การอวกาศ ยิ่ง ไปกว่านั้น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มี ยกระดับ ด้ านอวกาศโดยจัดตั้ง ศูน ย์ป ฏิ บัติก ารทางอวกาศ
กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) และอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ (เพื่อพลาง) ตลอดจนอยู่ระหว่าง
การพิจารณาจัดตั้งศูนย์อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า โครงสร้างหน่วยงาน
ของกองทั พอากาศมี การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคั ญ เช่นเดียวกับการจัดตั้ง ศูนย์ไซเบอร์ทหารและศูนย์
ไซเบอร์ ก องทั พ บก เป็ นต้น ในขณะที่ ก องทั พ อากาศของสหรัฐอเมริก า สหราชอาณาจัก ร และเครือรั ฐ
ออสเตรเลีย ได้กําหนดหน่วยงานที่ชัดเจนของแต่ละประเทศเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์และอวกาศ
ตลอดจนกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติไว้ในหลักนิยมของแต่ละประเทศแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากําหนด
แผนการจัดตั้งกองทัพอวกาศ (Space Force)๗๒ ระหว่าง ค.ศ.๒๐๒๐-๒๐๒๔ สําหรับหลักนิยมกองทัพอากาศ
๗๐

Steven ten Have (2003). Key Management Models. Pearson Education, 138.

๗๑

กองทัพอากาศ. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับเผยแพร่), ๑๙.

๗๒

Department of Defense. (2019). United States Space Force. I.
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ระบุถึงการจัดองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทิศทางยุทธศาสตร์แต่ยังมิได้ระบุในรายละเอียดของ
การจัดตั้งโครงสร้างหน่วยงานด้านไซเบอร์และอวกาศ

ระบบ (System)
แม้ ว่ากองทั พ อากาศยัง มิ ได้ร ะบุห ลัก นิยมเกี่ ยวกับ หลัก การและระบบการปฏิบัติง านใหม่ ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ แต่กองทัพอากาศมีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีการกําหนดวงรอบการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ดังเห็นได้จาก มิติทางอากาศมีการนําแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
ไปใช้ทั้งการฝึกในส่วนกองทัพอากาศและการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ เช่น การฝึกคอบบร้าโกลด์ การฝึกผสม
Cope Tiger และการฝึกผสม Pitch Black เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังขยายผลไปสู่การฝึกร่วมกับกองทัพเรือ
อย่างเป็นรูป ธรรมตั้ง แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในขณะที่ มิติ ไซเบอร์มี ก ารวางระบบการปฏิบัติงานในการติดตาม
เฝูาระวัง แจ้งเตือน และวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนริเริ่มมีการฝึกภาคสนามด้าน
ไซเบอร์ ใ นการฝึก คอบบร้ าโกลด์เ ป็ นครั้ ง แรกในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สํ า หรั บ มิ ติอ วกาศมี ก ารวางระบบการ
สังเกตการณ์ห้วงอวกาศ ดังเห็นได้จากกองทัพอากาศสามารถติดตาม ทํานาย และแจ้งเตือนการตกลงสู่พื้นโลก
ของสถานีอวกาศเทียนกง ๑ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในขณะเดียวกั น
กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลียมีการใช้งานระบบการปฏิบัติงาน
ด้านไซเบอร์และอวกาศอย่างเต็มศักยภาพ โดยทั้ง ๓ ประเทศระบุเพิ่มเติมไว้หลักนิยมถึงสาระสําคัญของการ
ครองการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ การควบคุมห้วงอวกาศ การสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ ทางอวกาศ
รวมทั้งการสนับสนุนและให้บริการทางอวกาศเพื่อดํารงการปฏิบัติทางอวกาศทั้งปวง ซึ่งหลักนิยมทั้ง ๒ ฉบับ
ของกองทัพอากาศยัง มิ ได้ร ะบุถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่ เ กี่ยวข้องกั บ การปฏิบัติก ารที่ ใช้เ ครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO) และสาระสําคัญของการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์และมิติอวกาศ

ค่านิยมร่วม (Shared Value)
ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานมีความสําคัญอย่างยิ่ง และการสร้างค่านิยมร่วมจําเป็นต้องดําเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มิติทางอากาศสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดการปฏิบัติก ารที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝุายได้อย่างเป็นรู ปธรรม เนื่องจากเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๕๑ สําหรับการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์และมิติอวกาศเพิ่งเริ่มในระยะเวลาไม่นาน และค่านิยมร่วมที่
เกิดขึ้นเป็นการรับรู้เพียงแค่วงจํากัดเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ยังมิได้กําหนดหลักการและแนวทางการ
ขยายผลของทั้ง ๒ มิติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สําหรับกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
เครือรัฐออสเตรเลียได้กําหนดหลักนิยมมิติไซเบอร์และอวกาศเป็นระยะเวลานานและมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง เช่น กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาปรับปรุงหลักนิยมไซเบอร์และอวกาศในปี ค.ศ.๒๐๑๑ และ
๒๐๑๘ ตามลําดับ กองทัพสหราชอาณาจักรปรับปรุงหลักนิยมอวกาศในปี ค.ศ.๒๐๑๗ กองทัพอากาศเครือรัฐ
ออสเตรเลียปรับปรุงหลักนิยมไซเบอร์และอวกาศในปี ค.ศ.๒๐๑๔ ซึ่งการปรับปรุงของทั้ง ๓ ประเทศเกิดจาก
การทบทวนตามวงรอบ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ ภัยคุกคาม และข้อมูลย้อนกลับจากการใช้
งานจริง ตลอดจนมีข้อสังเกตว่าหลักนิยมของทั้ง ๓ ประเทศเป็นข้อมูลเปิดเผยในเว็ปไซต์ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทําความเข้าใจและการสร้างค่านิยมร่วมของผู้ปฏิบัติงานทั้ง ๓ ประเทศ ดังนั้น

๘๕

๘๖
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การกํ าหนดหลัก การและแนวปฏิบัติตลอดจนแนวทางการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจหลัก นิยมให้กั บ
ข้าราชการกองทัพอากาศจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง

รูปแบบ (Style)
รูปแบบในการบังคับบัญชาสั่งการของผู้นําหน่วยในแต่ละมิติการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
มิติทางอากาศมีผู้นําหน่วยซึ่งมีความเข้าใจแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ซึ่งมี
ความเข้าใจในระดับ ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับปฏิบัติมีความเข้าใจและทํางานได้อย่าง
ประสานสอดคล้องกัน เนื่องจากมีการฝึกเพื่อสร้างความชํานาญมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ในขณะที่มิติไซเบอร์
และมิ ติอวกาศซึ่ง เริ่ม ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ผู้นําหน่วยมี ความเข้าใจในระดับ ที่
สามารถสร้างพื้ นฐานการพั ฒ นาของหน่วยให้เ ข้ม แข็งได้ อีก ทั้ ง อยู่ร ะหว่างการกํ าหนดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น สําหรับกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐ
ออสเตรเลียมีการฝึกและการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง โดยทุ กประเทศให้ความสําคัญกับการดํารงการ
ปฏิบัติเพื่อสร้างความได้เปรียบตลอดจนครองการปฏิบัติได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นเปูาหมายที่ชัดเจนส่งผลให้
ผู้นําหน่วยทุก ระดับ สามารถบัง คับ บัญ ชาสั่ง การได้อย่างประสานสอดคล้อง และบรรลุประสิ ทธิผลได้ตาม
เจตนารมณ์ กองทัพ อากาศจึงควรพั ฒนาเพิ่ม เติม รูปแบบในการบังคับ บัญ ชาสั่ง การที่ เกี่ ยวข้องกั บภารกิ จ
เพิ่มเติมทั้ง ๓ มิติตามยุทธศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบจากการฝึกหรือการปฏิบัติงาน
จริงเพื่อปรับปรุงหลักนิยมทั้ง ๒ ฉบับอย่างต่อเนื่อง

การจัดการบุคคล (Staff)
การจัดการบุคคลหรือการจัดการกําลังพลของกองทัพอากาศในภาพรวมเป็นการสร้างกําลังพลให้มี
ความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สําหรับ มิติทางอากาศมีการสร้างและ
ถ่ายทอดความความรู้ให้กําลังพลอย่างเป็นระบบผ่านการฝึกของฝูงบิ นและหน่วยต่างๆ ในระบบการใช้กําลัง
กองทัพอากาศ ในขณะที่มิติไซเบอร์มีการพัฒนากําลังพลในทุกระดับตั้งแต่ระดับนักเรียนทั้งนักเรียนนายเรือ
อากาศและนัก เรียนจ่าอากาศ ตลอดจนการสรรหากํ าลังคนที่ มีความเชี่ยวชาญพิเศษผ่านการจัด Cyber
Contest ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ และริเริ่มจัดทําเป็น On Call list กําลังพลเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เพื่อเรียกใช้
งานในยามวิกฤต สําหรับมิติอวกาศมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ตั้งแต่ระดับนักเรียนนาย
เรืออากาศ และการจัดการกําลังพลตามลักษณะงานที่ชัดเจน ได้แก่ กลุ่มกําลังพลซึ่งปฏิบัติงานกับดาวเทียม
(Satellite Operations) และกลุ่มกําลังพลซึ่งปฏิบัติงานเพื่อสร้างตระหนักรู้สถานการณ์ ทางอวกาศ (SSA)
สําหรับกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลียกําหนดหลักนิยมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ ตรงกั นให้กั บ กํ าลัง พลเกี่ ยวกั บ หลัก การและแนวปฏิ บัติ โดยเฉพาะกองทั พอ ากาศเครือรั ฐ
ออสเตรเลียระบุชัดเจนว่าต้องคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ กําลังพล เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ทั้งนี้
หากกองทัพอากาศระบุปัจจัยสู่ความสําเร็จด้านกําลังพลของกองทัพอากาศที่ชัดเจน เพื่อรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจทั้ง ๓ มิติตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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ทักษะ (Skills)
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจหรือทักษะความสามารถของกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจในแต่
ละมิติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในส่วนของมิติทางอากาศมีการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ตัดสินใจ และผู้
ปฏิบัติ อาทิ นักบินและนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้นตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
(NCO) เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านซอฟท์แวร์ให้แก่กําลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อต่อยอด
การพัฒนากั บระบบอาวุธของกองทั พอากาศ มิติ ไซเบอร์ มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กั บนักเรียนนายเรือ
อากาศเกี่ยวกับ วิชาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสงครามไซเบอร์ซึ่งได้
บรรจุเป็นวิชาหนึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สําหรับนักเรียนจ่า
อากาศมีการเพิ่มทักษะการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงปูองปราม เพื่อเตรียมแข่งขัน ATTS Cyber
Operations Contest อีกทั้ง สิ่งที่เป็นการพัฒนาก้าวสําคัญ คือ การฝึกด้านไซเบอร์ในการฝึก Cobra Gold
2019 เป็นครั้งแรก ในรูปแบบของ Cyber Defense ซึ่งเป็นการฝึกวางแผนในระดับฝุายเสนาธิการร่วมเรียกว่า
Staff Exercise สําหรับมิติทางอากาศมีการริเริม่ อบรมให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ และมีความสามารถในการใช้
กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์วัตถุท้องฟูาจากระยะไกลให้กับนักเรียนนายเรืออากาศ และการส่งเจ้าหน้าที่ของ
กองทัพอากาศเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับดาวเทียม Nano Satellite ดวงแรกของกองทัพอากาศ สําหรับหลัก
นิยมของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเครือรัฐออสเตรเลี ยมีความชัดเจน จึงทําให้
หน่ ว ยต่ า งๆ นํ า ไปใช้ ง านทั้ ง ในส่ ว นของการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะของกํ า ลั ง พล ตลอดจนใช้ เ ป็ น
เอกสารอ้างอิงในการฝึกร่วมและผสมอย่างจริงจัง จึงเกิดการพัฒนาทักษะกําลังพลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ หลัก
นิยมกองทัพอากาศทั้ง ๒ ฉบับ สมควรปรับปรุงเนื้อหาหลักนิยมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยเร่งด่วน เพื่อ
เป็นให้กําลังพลและหน่วยต่างๆ รับทราบ เข้าใจ และตระหนักในความจําเป็นของการพัฒนาทักษะกําลังพล
อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก นิ ย มและยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ อากาศ ซึ่ ง วิ เ คราะห์ เ ที ย บเคี ย งกั บ หลั ก นิ ย ม
กองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยนําหลักการ The 7-S Framework พบว่าหลักนิยมที่กองทัพอากาศใช้งานอยู่
ทั้ง ๒ ฉบับ มิได้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิ จตามยุทธศาสตร์กองทั พอากาศ ตลอดจนมีปัจจัยภายนอกที่ มี
นัยสําคัญ เช่น นโยบายระดับชาติ ภัยคุกคามที่อุบัติเกิดขึ้นใหม่ และภัยคุกคามที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต
เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การบริ ห ารการดํ า เนิ นงานขององค์ ก ารขนาดใหญ่ ๗๓ (Enterprise
Programme Management) เป็นแนวความคิดในการพัฒนาหลักนิยม สรุปได้ดังนี้
การขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ (Strategy Driven) การปรับปรุงหลักนิยมไม่เพียงแต่นํา บทเรียนและ
การปฏิบัติการที่กระทําอยู่เป็นประจําที่ได้ผลจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ มากําหนดเป็นหลักนิยม
เท่านั้น หากแต่หมายรวมถึง การริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาหลักการและแนวปฏิบัติในการทําศึกสงครามตาม
กรอบภารกิจและทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ตลอดจนรองรับทิศทางการพัฒนาด้านความมั่นคงของ
๗๓

Ltd. 24

David Williams and Tim Parr. (2004). Enterprise Programme Management. Palgrave Macmillan
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ประเทศ เช่น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การพัฒนากิจการด้านอวกาศเพื่อให้ทัดเทียมกับ
ประเทศในภูมิภาค และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น
การตอบสนองต่อภัยคุกคาม (Response to Threat): การตอบสนองต่อภัยคุกคามที่มีนัยสําคัญต่อ
ความมั่นคงทั้ งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะภัยคุกคามจากการใช้โดรนอย่างแพร่หลายซึ่ง
กระทบต่อความปลอดภัยของห้วงอากาศทั้งพลเรือนและทหาร ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
และยากที่จะระบุตัวตนที่แท้จริง ตลอดจนภัยคุกคามทางอวกาศซึ่งต้องเฝูาระวังดาวเทียมหรือขยะอวกาศ ที่มี
แนวโน้มเข้าใกล้หรืออาจชนดาวเทียมของไทยซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อสมบัติของชาติ รวมทั้งการเฝูาระวัง
และคาดการณ์ตําแหน่งตกของวัตถุอวกาศที่หล่นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากวัตถุอวกาศดังกล่าว รวมทั้งภัยคุกคามในมิติทางอากาศที่มีการใช้งานโดรนอย่างแพร่หลาย
ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของห้วงอากาศ
การตอบสนองต่อโอกาส (Opportunities): ปัจ จุบันเทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดใน
ขณะที่ราคามีแนวโน้มต่ําลง ส่งผลให้การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการปูองกันภัยที่กระทบต่อความมั่นคงเป็นไปได้
สูงขึ้น เช่น ระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ระบบต่อต้านโดรน ระบบดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อความมั่นคง
ระบบอาวุธนําวิธี ระยะไกลเกิ นสายตา หรือระบบอาวุธนําวิธีต่อต้านดาวเทียม เป็นต้น หากกองทั พอากาศ
สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์โอกาสในอนาคต และศึกษาความเป็นได้ทั้งในเชิงเทคนิคและงบประมาณ
จะทําให้การกําหนดความท้าทายในการพัฒนาหลักนิยมมีความสมจริง และไม่ไกลเกินกว่าความเป็นไปได้
การตอบสนองต่อปัจจัยเหตุผลภายนอก (Demand): ปัจจัยเหตุผลภายนอกเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญ
ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงหลักนิยม ดังเห็นได้จากปัจจัยด้านกฎหมายและความร่วมมือระดับนานาชาติ เช่น
ความร่วมมื อในการให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาพิบัติภัย ของอาเซียน ความร่วมมื อด้าน
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศในกรอบอาเซียน และความร่วมมือ ในการเข้าร่วมการฝึกภาคสนามต่างๆ ของ
อาเซียน/มิตรประเทศ และหมายรวมถึงการริเริ่มการสร้างความร่วมมือด้านไซเบอร์และด้านอวกาศในอนาคต
เพื่อนําไปสู่ผลประโยชน์ทางทหารและผลประโยชน์แห่งชาติ

ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
ผลการวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศทั้ง ๓ มิติ โดยให้ความสําคัญกับ
การปรับปรุงขอบเขตหลักนิยมและประเด็นสําคัญดังภาพที่ ๓
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แนวทางการพัฒนา
หลักนิยมกองทัพอากาศ
มิติทางอากาศ
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Management

การขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์
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การตอบสนองต่อภัยคุกคาม
Response to Threat)
การตอบสนองต่อโอกาส
Opportunities)
การตอบสนองต่อปัจจัยเหตุผล
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ระบบ System)
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รูปแบบ Style)
การจัดการบุคคล Staff)
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มิติไซเบอร์

มิติทางอวกาศ

Air domain

Cyber domain

Space domain
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Combat drone
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(AI, Precision, Anti-drone)
Civil aviation std.

Cyber attack
Social Media
Advance tech
(Malware)
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Air domain
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Cyber domain

Spy Satellite
Unknown Objects
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SSA + Security
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Cyber Ops Center
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ภาพที่ ๓ แนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
มิติทางอากาศ
การพัฒนาหลักนิยมในมิติทางอากาศของกองทัพอากาศต้องสามารถรองรับความหลากหลาย
ของภัยคุกคามทางอากาศจากฝุายตรงข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ การเพิ่มขีด
ความสามารถและความแม่ น ยํา ในการโจมตี ของฝุ ายตรงข้ า ม และการนํา ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (Artificial
intelligence: AI) มาใช้ทางทหาร ตลอดจนรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ ได้แก่ การก่อ
ความไม่สงบในประเทศ และการใช้งานโดรนซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของห้วงอากาศทั้งพลเรือนและทหาร
ตลอดจนการใช้โดรนรุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของกองทัพอากาศหรือพื้นที่ด้านความมั่นคง ดังนั้น กองทัพอากาศ
ควรตรวจสอบและทบทวนที่มา วิธีคิด และรูปแบบการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธีให้
เหมาะสมกับภัยคุกคามและพัฒนาการเทคโนโลยีกําลังรบ โดยให้ความสําคัญกับ การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (NCO) ทั้ง ๖ องค์ป ระกอบ ได้แก่ การบัญชาการและควบคุม ระบบตรวจจับ หน่วยปฏิบัติ
เครือข่าย และการสนับสนุนและบริการ ตลอดจนสิ่งสําคัญที่สุด คือ บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตหลักนิยมต้องไม่จํากัดอยู่เพียงแต่การปฏิบัติการสงครามเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมไปถึง
การปฏิบัติการที่มิใช่สงครามซึ่งมีแนวโน้มการปฏิบัติการเพิ่มสูงขึ้น

มิติไซเบอร์
การพัฒนาหลักนิยมมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศ ต้องสามารถรองรับภัยคุกคามอันเกิดจากการ
โจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลของสื่อ/เครือข่ายสัง คมที่ อาจถูก นําไปใช้ในทางที่ ผิด
เพื่อโจมตี บ่อนทําลาย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง อนึ่ง การปฏิบัติการไซเบอร์ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีสามารถสร้าง
ผลกระทบให้กับการรบได้ในทุกระดับทั้งระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธีได้อย่างชัดเจน กองทัพอากาศจึงต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างจริงจัง โดยต้องกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ
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และเร่งจัดตั้งหน่วยใหม่เพื่อรองรับการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งมวลให้เป็นรูปธรรมในโอกาสแรก กองทัพอากาศ
ควรเพิ่มสาระสําคัญเกี่ยวกับการปูองกันทางไซเบอร์ การข่าวกรองทางไซเบอร์ และการปูองปรามด้านไซเบอร์
เพื่อสนับสนุนหรือเกื้อกูลการปฏิบัติการทางทหารในมิติอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างสภาวะให้กองทัพอากาศมีความ
ได้เ ปรีย บหรื อ มี อิ ส ระในการปฏิบั ติก ารในมิ ติไ ซเบอร์ ได้อ ย่างปลอดภัย เชื่ อถื อได้ ในห้ วงเวลาและพื้น ที่
ปฏิบัติการที่ต้องการ

มิติอวกาศ
การพั ฒนาหลัก นิยมมิ ติอ วกาศของกองทั พอากาศ ต้องสามารถรองรับ ภัยคุก คามทางอวกาศซึ่ง มี
แนวโน้มเป็นภัยต่อประเทศ โดยเฉพาะดาวเทียมหรือขยะอวกาศที่มีแนวโน้มเข้าใกล้หรืออาจชนดาวเทียมของ
ไทย และวัตถุอวกาศที่หล่นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกและตกลงในพื้นที่ประเทศไทยอาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ซึ่งประเทศที่มีศักยภาพต่างสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ ทาง
อวกาศ (Space Situational Awareness: SSA) อีกทั้ง มิติอวกาศให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการได้
มากกว่าการปฏิบัติการทางอากาศ ทางบก และทางเรือ เนื่องจากให้ ภาพมุมมองที่กว้างกว่า มีความรวดเร็ว
กว่า เข้าถึงได้จ ากทุ ก หนทุ ก แห่ง และความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ม ากกว่าปกติ ดัง นั้นกองทั พอากาศควร
ทบทวนและเพิ่ ม สาระสํ า คัญ หลั ก นิย มปฏิ บั ติก ารทางอวกาศ โดยให้ค วามสํ าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ างขี ด
ความสามารถการปฏิบัติทางอวกาศ การประยุกต์ใช้ขีดความสามารถทางอวกาศในการปฏิบัติการรบและการ
สนับสนุนการปฏิบัติการของกําลังทางทหารอื่นๆ ให้บรรลุเปูาหมาย

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
๑. เห็นสมควรนําข้อสรุปแนวทางการพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศแต่ละมิติ (Domain) ไปขยายผลใน
การศึกษาและปรับรายละเอียดหลักนิยมกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ต่อไป
๒. เห็นสมควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการปรับยุทธศาสตร์
ยุทธการ และยุทธวิธี อันนําไปสู่การปรับปรุงหลักนิยมกองทัพอากาศให้เหมาะสมต่อไป
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การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือในการช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ
The Development of RTN Capability for Helping ASEAN Countries in Disaster

สุระชัย ยงกัน๗๔
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
ภั ย พิ บั ติ (Disaster) นั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ภั ย คุ ก คามร่ ว ม (Common Threat) ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของทุกชาติในภูมิภาค
ยากต่อการคาดการณ์ มี แนวโน้ม ทวีความรุนแรง สลับ ซับ ซ้อน และเกิ ดขึ้นบ่อย ส่ง ผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล อีกทั้งยากที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถรับมือกับภัย
พิบัติได้เพียงลําพัง จึงจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต การวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือในการช่วยเหลือมิตรประเทศเมือ่
เกิดภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ ประการแรกเพื่อศึกษาขีดความสามารถในปัจจุบันของกองทัพเรือ
ด้านการช่วยเหลือมิตรประเทศในอาเซียนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ประการที่สองเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทาง
ที่จําเป็นของกองทั พ เรือ ในการพั ฒ นาขีดความสามารถ ด้านการช่วยเหลือมิ ตรประเทศเมื่ อเกิ ดภัยพิบัติ
ตามยุทธศาสตร์กลาโหมและยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสารพบวา กองทัพเรือยังต้องพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือ
มิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้า นกํ า ลั ง ทางเรื อ ของกองทั พ เรื อ เอง ให้ มี ขี ด ความสามารถเพิ่ ม ขึ้ นทั้ ง ด้า น องค์ บุค คล องค์วั ต ถุ และ
องค์ยุทธวิธี ในระดับชาติควรมี การพัฒนาความร่วมมื อทั้งภูมิภาคอาเซียน โดย ดําเนินการผ่านกรอบความ
ร่วมมือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน สร้างความร่วมมือโดยสนับสนุนการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะ
กิจร่วมผสมประชาคมอาเซียน รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยกําลังทางเรือ เพื่อตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ภัยพิบัติ มิตรประเทศ การช่วยเหลือ กองทัพเรือ

Abstract
Threat from Disaster is well accepted as a Common Threat for South East Asian
countries. Whenever it happened, it impact always cause severe damage to security and
economic growth. Disaster is hard to predict even though it occurs more often nowadays,
the effect has major influence to nations economy social and environment. It is almost
impossible for a country to deal with disaster alone so ASEAN countries should have
cooperation to help each other by mean of mutual support to be ready for disaster
management. The research about The Development of RTN Capability for Helping ASEAN
๗๔

นาวาเอก, ประจํากองเรือยุทธการ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
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Countries in Disaster has two objectives. First of all is to study about RTN capability for
Helping ASEAN Countries in Disaster nowadays. Secondly, to analyze and synthesize realistic
ways to develop RTN capability for Helping ASEAN Countries in Disaster Relief by serving
ministry of defense and national strategies.
The research outcome shows that Royal Thai Navy still need to develop its disaster
management capability for Helping ASEAN Countries in 2 separated ideas. Firstly RTN need
to develop naval force by improving ships, helicopters, personels ability and tactics.
Secondly, at national level Thailand ministry of defence should have cooperate with ASEAN
Political-Security Community to set up the “ASEAN Militaries Ready Group” for building a
comprehensive cooperation in the region.
Keywords: Disaster, ally countries, mutual support, RTN Capability

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ นับเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐
ด้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือในอาเซียน ประกอบกับ ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกัน
ประเทศของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่เน้นให้กองทัพมีขีดความสามารถในการใช้ทรัพ ยากรทางทหาร
รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติตามกรอบ
ความร่วมมืออาเซียน ในปัจจุบันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัย
พิบัติของประเทศในอาเซียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํา เนื่องจากความอ่อนไหวในเรื่องอธิปไตย
กองทัพเรือนับเป็นหน่วยงานสําคัญที่ควรจะมีบทบาทนําในการสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์ เนื่องจาก
มีความพร้อมทั้งในด้านยุทโธปกรณ์ และมีผลงานความสําเร็จในการสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ กรณีคลื่นยักษ์สึนามิพื้นที่ภูเก็ต พังงา หรือพายุชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จากขีด
ความสามารถทั้งในด้านองค์วัตถุได้แก่ เรือขนาดใหญ่ และเฮลิคอปเตอร์ประจําเรือ ด้านองค์บุคคลที่ได้รับ
การศึกษาอบรมและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศ ตลอดจนการ
นําเรือไปร่วมภารกิจช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในต่างประเทศ แต่เนื่องจากไม่มีโอกาสในการแสดงบทบาทนําใน
การช่วยเหลือมิตรประเทศในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในภูมิภาคอาเซียน จึงทําให้กองทัพเรือขาด
ความพร้อมในด้านยุทธวิธี และขีดความสามารถในภาพรวมสําหรับสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากการ
สนับสนุนภารกิจในด้านนี้จ ะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ (emergency response)
รวมทั้งจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น การวางแผนร่วม (joint planning) และการซักซ้อม
ความเข้าใจรวมทั้งการฝึกร่วมเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาขีดความสามารถในปัจจุบันของกองทัพเรือด้านการช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ
๒. เพื่อ วิเ คราะห์และสังเคราะห์แนวทางที่ จําเป็นของกองทัพเรือ ในการพัฒ นาขีดความสามารถ
ด้านการช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตามยุทธศาสตร์กลาโหม และยุทธศาสตร์ชาติ
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นิยามศัพท์

ภัยพิบัติ (Disaster)๗๕ หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคม
อันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑. ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง และการบรรเทาภัยพิบัติ
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียน
๓. หลักการ แนวคิด บทเรียนจากการบรรเทาภัยพิบัติระดับสากล
๔. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือด้านการบรรเทาภัยพิบัตินอกประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑. ทราบถึงขีดความสามารถในปัจจุบันของกองทัพเรือ ในการช่วยเหลือมิตรประเทศในอาเซียน กรณี
ที่เกิดภัยพิบัติในประเทศเพื่อนบ้าน
๒. ได้แนวทางการพัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการ
ให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ และจะถูกนําไปใช้ในการเตรียมความพร้อม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ หรือเมื่อได้รับการสั่งการให้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติในอาเซียน
๓. ทราบถึง ยุทธศาสตร์ และนโยบายในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านความมั่นคง๗๖ ที่มีเปูาหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากภัยพิบัติ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข ให้กับประเทศชาติ และภูมิภาคอย่างยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศกระทรวงกลาโหม๗๗ ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติต่อมิตรประเทศ มีแนวคิดสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติมุ่งให้กองทัพมีขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากร
และศักยภาพทางทหาร รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติตามกรอบอาเซียน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ
๗๕

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย.การลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ๒๕๕๙. กรุงเทพฯ.

๗๖

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). กรุงเทพฯ.

๗๗

กระทรวงกลาโหม.ยุทธศาสตร์ปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙). กรุงเทพฯ.
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๓. ยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๑๐ ปี๗๘ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗) มีจุดมุ่งให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงาน
หลักด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทสําคัญ ๓ ประการคือ บทบาทการปฏิบัติการทางทหาร (Military
Role) บทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary Role) และบทบาทสนับสนุนการดําเนินการ
กิจการระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) กองทัพเรือจะพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเล
ของไทยที่มีความพร้อมและมีขีดความสามารถสูงเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน ในการปฏิบัติการ
ทางทหาร เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและอินโดแปซิฟิก มีบทบาทสําคัญในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค ทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ และการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
๔. แนวคิดด้านความร่วมมือจัดการภัยพิบัติของอาเซียน คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ๗๙
(ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) เป็นหน่วยงานที่กําหนดนโยบายการจัดการภัย
พิบัติหลักของประชาคมอาเซียน มีพันธกิจคือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ ทั้งการปูองกัน
การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ การบรรเทาและฟื้นฟู รวมทั้งได้กําหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติสําหรับระบบ
เตรียมพร้อม(SOP) และการประสานงานในการปฏิบัติการร่วมกันของภูมิภาคอาเซียนในการบรรเทาภัยพิบัติ และการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน มีแนวคิดในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นระหว่างกัน สนับสนุนให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถทางทหารเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบตั ิด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน
มีการส่งกําลังบํารุงร่วมกัน
๕. บทเรียนที่ได้รับจากการบรรเทาภัยพิบัติในเอเชีย-แปซิฟิก การบรรเทาภัยพิบัติด้วยกําลังทางเรือใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้กําลังทางเรือขนาดกลาง ๘๐ (Medium Navy) ของกําลังทางเรือหลายชาติมา
รวมกัน (Coalitions) ในบทบาทของการรักษาความมั่นคง ประกอบกําลังโดยเรือและอากาศยาน อาทิเช่น
เรือบรรทุกเครื่องบิน เรือยกพลขึ้นบก เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งช่วย
ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ใช้หลักการฐานปฏิบัติการในทะเล (Sea Basing) โดย
มี ๓ องค์ประกอบคือ Platforms, Logistic centers, Cooperation กําลังทางเรือมีบทบาทอย่างมากในการ
บรรเทาภัยพิบัติ เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ คือพาหนะทีจ่ ําเป็นในการนําส่งความช่วยเหลือถึงมือผูไ้ ด้รับความ
เดือดร้อน ดังนั้นกําลังทางเรือจึงมีความต้องการ platforms ที่สามารถนํา ฮ.หลายเครื่องไปยังพื้นที่ภัยพิบัติ
ตัวอย่างจากกรณี ๒ เหตุภัยพิบัติใหญ่ คือ กรณีแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย และ แผ่นดินไหวในประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งเกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมา ทําให้เกิดความเสียหายต่อแนวชายฝั่ง สนามบิน ท่าเรือ สะพานที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ทําให้เกิดบทเรียนต่างๆ ตามมามากมาย
๖. การจัดการภัยพิบัติแนวใหม่ (Modern Disaster Management) เริ่มต้นเมื่อกลางศตวรรษที่ ๒๐
โดยใช้เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการภัยพิบัติในประเทศพัฒนาแล้ว แบ่งขั้นตอนออกเป็น การเตรียมการ
๗๘

กองทัพเรือ. ยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗). กรุงเทพฯ.
ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM. “SASOP (Section I-V adopted at 11th ACDM
Meeting)”. 2008.
๘๐
A Trilateral Capability Building for HA/DR in Asia Pacific, Serkan Tezgel, Naval War College,
Istanbul, Turkey, 2015.
๗๙
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(Preparedness) การบรรเทาความรุนแรง (Mitigation) และการตอบสนอง (Response) จากนั้นพัฒนาขึ้น
เป็นระบบปฏิบัติการประกอบด้วย การคาดการณ์ การเตือนล่วงหน้า การจัดเตรียมที่พักพิง การจัดทีมค้นหา
และช่วยเหลือ และการประสานระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค ทั้งนี้สํานักจัดการภาวะฉุกเฉิน
กลาง (FEMA)๘๑ ได้อธิบายวงจรของภัยพิ บัติ และขั้นตอนการจัดการเป็น ๕ ขั้นตอนคือ การตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติ การฟื้นฟูบูรณะความเสียหาย การบรรเทาผลกระทบ การปูองกัน และการเตรียมความพร้อม

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษายุทธศาสตร์และนโยบาย และปัญหาความร่วมมือด้านการช่ วยเหลือเมื่อ
เกิดภัยพิบัติของชาติในอาเซียน รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะของกํ าลัง ทางเรือที่ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
ภารกิจด้านการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งศึกษาบทเรียน หลักการ แนวคิดที่เคย
เกิ ด ขึ้น นํา มาวิ เ คราะห์ด้ วยศาสตร์แ ละศิล ป์ สั ง เคราะห์ใ ห้ได้ แ นวทางการพั ฒ นาขีด ความสามารถของ
กองทั พเรือ และความร่วมมื อ ทางทหาร แนวทางในการพัฒ นาขีดความสามารถของกองทั พเรือกั บ การ
ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติให้กับมิตรประเทศ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเอกสาร(Documentary Research) และนําเสนอด้วยการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา โดยใช้ข้อมูลในการศึกษาประกอบด้วย
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ( primary source) เช่ น เอกสารทางราชการ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ตํารา ทฤษฎี แนวคิดและหลักการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) เช่น ผลงานการวิจัย สื่อและสิ่งพิมพ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา
โดยรวบรวมข้อ มูล ที่มี ความเกี่ยวข้องกับ การหาคําตอบต่อวัตถุประสงค์การวิจัย และมี แหล่ง ที่ม า
ที่เชื่อถือได้ แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยพบว่า การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือในการให้
ความช่ ว ยเหลื อ มิ ต รประเทศเมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ ม สนั บ สนุ น ตามยุ ท ธศาสตร์
เป็ น เรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑. การศึกษาขีดความสามารถในปัจจุบันของกองทัพเรือด้านการช่วยเหลือมิตรประเทศในอาเซียนเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ พบว่ากําลังทางเรือของไทยนั้น บุคลากรยังขาดความพร้อมด้านประสบการณ์และองค์ความรู้
เฉพาะทางในการบรรเทาภัยพิบัตินอกประเทศ เรือและเฮลิคอปเตอร์ที่จัดไว้ในหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มจํานวนและขีดความสามารถให้มากขึ้น
๘๑

Federal Emergency Management Agency (FEMA), “Animals in Disasters”,1998.
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รวมทั้งยังมีปัจจัยภายนอกจากการขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันของชาติสมาชิกอาเซียน และความกังวลต่อ
กําลังทหารจากต่างชาติ ซึ่งมีความจําเป็นต้องสร้างกลไกความร่วมมือที่เป็นที่ยอมรับของทุกชาติ เพื่อความไว้
เนื้อเชื่อใจ อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การช่วยเหลือมิตรประเทศในอาเซียนเมื่อเกิดภัยพิบัติของกองทัพเรือ
นั้น มีโอกาสประสบความสําเร็จตามเปูาประสงค์ทางยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น
๒. การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางที่จําเป็นของกองทัพเรือ ในการพัฒนาขีดความสามารถ ด้าน
การช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตามยุทธศาสตร์กลาโหมและยุทธศาสตร์ชาติ ได้ข้อสรุปว่า ควรมี
การพัฒนากําลังทางเรือของกองทัพเรือเองให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นทั้ งทางด้าน องค์บุคคล องค์วัตถุ และ
องค์ยุท ธวิธี ตลอดจนการพั ฒ นาความร่วมมื อในภูมิ ภาคอาเซียน ด้วยการดําเนินผ่านกรอบความร่วมมื อ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน สร้างความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจร่วมผสม
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยกําลังทางเรือ เพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติใน
ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอภิปรายผล
จากวัตถุป ระสงค์ก ารวิจัย ๒ ข้อ เพื่อศึกษาขีดความสามารถในปัจ จุบันของกองทัพเรือด้านการ
ช่วยเหลือมิ ตรประเทศในอาเซียนเมื่ อเกิ ดภัยพิบัติ และเพื่อวิเ คราะห์และสัง เคราะห์แนวทางที่ จําเป็นของ
กองทัพเรือ ในการพั ฒนาขีดความสามารถ ด้านการช่วยเหลือมิ ตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ พบว่าจากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้ SWOT analysis แล้วพบว่า ความสามารถของด้านการ
บรรเทาภัยพิบัติของกองทัพเรือ และปัจ จัยที่เกี่ยวข้องนั้น ภายในมีจุดอ่อนในเรื่องที่ยังขาดความพร้อมด้าน
ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ จากที่ไม่ได้รับโอกาสนํากําลังทางเรือไปสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับมิตร
ประเทศในอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ในลักษณะการจัดกําลังเป็นหมู่เรือบรรเทาภัยพิบัติ บุคลากรจึง
ขาดประสบการณ์และความชํานาญ ตลอดจนองค์ความรู้เฉพาะที่มักจะได้รับจากการปฏิบัติภารกิจในแต่ละ
พื้นที่ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งแตกต่างกันในแต่ละเหตุการณ์ กําลังของหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย
กองทั พเรือ ซึ่งมี เรือ ผิวน้ําขนาดใหญ่ ๒ ลํา อากาศยาน ๒ เครื่อง นั้น มี ขีดจํากัด ในการปฏิบัติการในการ
สนับสนุนการช่วยเหลือมิตรประเทศ จํานวนของเรือ ผิวน้ําควรมีจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของภัยพิบัติ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถในการรับผู้บาดเจ็บ/ผูร้ อดชีวิต และการใช้เรือที่มีขีดความสามารถด้านการแพทย์
ก็มีความจําเป็นในการรองรับผู้ประสบภัย สําหรับเฮลิคอปเตอร์ ๒ เครื่อง วิเคราะห์แล้วไม่เพียงพอต่อภารกิจ
นอกประเทศ มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มจํานวนให้มากขึ้น สําหรับสภาวะแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นอุปสรรค
ที่สําคัญคือ การขาดความไว้ใจระหว่างกัน ของชาติในประชาคมอาเซียน เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
ยังคงมีความหวาดระแวงต่อกัน การจัดทํายุทธศาสตร์ ทางทหารของประเทศอาเซียน หรือการฝึกทางทหาร
มัก จะกําหนดยุทธศาสตร์บ นพื้ นฐานว่าประเทศเพื่อนบ้านคือภัยคุกคาม (Threat Based) ซึ่งทํ าให้แต่ล ะ
ประเทศขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ด้วยกลไกความร่วมมือ
ของทุกประเทศในประชาคมอาเซียนเอง และด้วยความสัมพันธ์อันดีในเชิงนโยบายระดับชาติด้วย
จากผลการวิเคราะห์นี้ ผู้วิจัยจะใช้สังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถ
ของกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยใช้กระบวนการ
ยุทธศิลป์และการออกแบบการยุทธ์ (Operational Art & Design) เป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการ
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พัฒนาขีดความสามารถ ดังนี้
๑. สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน (Current System) ขีดความสามารถในการช่วยเหลือมิตรประเทศ เมื่อ
เกิดภัยพิบัติของกองทั พเรือในปัจ จุบันมีข้อ จํากัด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ แล้ว องค์บุคคลยัง ขาด
ประสบการณ์และความชํานาญ เนื่องจากไม่ มีโ อกาสในการปฏิบัติก ารร่วมกั บ มิตรประเทศ ด้านองค์วัตถุ
หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ platform ซึ่งประกอบด้วย เรือผิวน้ําขนาดใหญ่ ๒ ลํา อากาศยาน
๒ เครื่องนั้นมีขีดจํากัดในการปฏิบัติการ จํานวน platform ที่มีอย่างจํากัดมีแนวโน้มจะส่งผลต่อการตอบสนอง
ต่อภัยพิบัติ สําหรับองค์ยุทธวิธีนั้นสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้หากได้รับการฝึกร่วมผสมที่เกี่ยวกับการบรรเทาภัย
พิบัติในระดับ ภูมิ ภาค ในส่วนของความร่วมมื อและความสัมพันธ์เชิงเกื้อกู ลกั นของ ประเทศในอาเซียนนั้น
ปรากฏชัดเจนว่าความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพือ่ บรรเทาภัยพิบัติของชาติต่างๆ ยังอยู่ในระดับต่ํา เนื่องจาก
ความสามารถที่มีอยู่อย่างจํากัด แต่ละชาติมีขีดความสามารถที่ต่างกัน ทั้งในด้านกําลังทางทหาร ยุทโธปกรณ์
เทคโนโลยี ในระดับยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและความมั่นคงนั้น ชาติต่างๆ ยังคงขาดความไว้วางใจกัน จาก
ประวัติศาสตร์และอดีตของแต่ละประเทศ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่สําคัญดังกล่าวเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ เพื่อความมั่นคงในภูมิภาค และสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ
๒. สภาวะแวดล้อมที่ต้องการ (Desired System) แนวโน้มในอนาคตประชาคมอาเซียนจะเกิดการ
รวมตัวเชิงภูมิภาคในการสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่งร่วมกัน ภายใต้กรอบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มีการ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่จะมีการพึ่งพากันมากยิ่งขึ้น ส่วนความร่วมมือด้านความ
มั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะเป็นการร่วมกันสร้างเครื่องมือ
ต่างๆ สําหรับต่อสู้กับภัยคุกคามร่วม โดยไม่ส่งผลกระทบในด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน การจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจร่วมผสมประชาคม
อาเซียน (ASEAN Militaries Ready Group) ซึ่งเป็นหน่วยกําลังร่วมผสมจากประเทศที่มีความพร้อมเข้าไป
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นกองกําลังที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการปัญหาความขัดแย้งแบบดั้งเดิม และไม่สนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองในการสร้างพันธมิตร
ทางทหารในภูมิภาค รวมทั้งควรมีการจัดตั้งศูนย์ส่งกําลังบํารุง (Logistic centers) คือปัจจัยสําคัญต่อสภาวะ
แวดล้อมที่ต้อ งการ ทั้งนี้กํ าลังทางเรือจากประเทศไทยควรมี บทบาทสําคัญ ในกองกําลัง เฉพาะกิจร่วมผสม
ประชาคมอาเซียน โดยกํ าลัง ทางเรือ จะพั ฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และจัดยุท โธปกรณ์ที่ มี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มจํานวนของเรือและเฮลิคอปเตอร์ให้สอดคล้องกับ ภารกิจ รวมทั้งพัฒนาองค์ยุทธวิธีที่
จําเป็นในการบรรเทาภัยพิบัตินอกประเทศให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติการร่วมกับ กําลัง เฉพาะกิจร่วมผสม
ประชาคมอาเซียน โดยสามารถปฏิบัติการตามแนวความคิดหลักในการบรรเทาภัยพิบัติอาเซียนอย่างทันท่วงที
ตลอดจนได้รับ การสนับ สนุนจากยุท ธศาสตร์ และนโยบายในระดับชาติ ทําให้กํ าลัง ทางเรือสามารถแสดง
ศักยภาพในเวทีระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มภาคภูมิ อันจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี
๓. สภาพปัญหา (Problem Statement) กําลังทางเรือของไทยนั้นบุคลากรขาดความพร้อมด้าน
ประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะทางในการบรรเทาภัยพิบัตินอกประเทศ เรือและเฮลิคอปเตอร์ในหมู่เรือ
บรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อภารกิจนอกประเทศ มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มจํานวนและขีดความสามารถ
ให้มากขึ้น การขาดความไว้วางใจซึ่งกัน และกันของชาติสมาชิกอาเซียนและความกัง วลต่อกําลังทหารจาก
ต่างชาติ ทํ าให้ต้อ งสร้างกลไกความร่วมมื อที่ เ ป็นที่ ยอมรับ ของทุ ก ชาติ เพื่อ ความไว้เ นื้อเชื่อใจ ลดความ
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หวาดระแวงซึ่งกันและกัน
๔. เปูาหมายที่ต้องการ (End State) กองทัพเรือมีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์
ยุทธวิธี ในการให้การสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติ ด้วยการปฏิบัติการ
ร่วมกั บกองกําลังเฉพาะกิ จร่วมผสมของประชาคมอาเซียน และมี กลไกความร่วมมือเพื่อให้การตอบสนอง
เป็นไปอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
๕. แนวทางการปฏิบัติ (Operational Approach) เป็นการกําหนดแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ
เพื่อให้บรรลุตามสภาวะแวดล้อมที่ต้องการ นําไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ (End State) โดยการแก้ไขจุดอ่อนที่ได้
จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย
๕.๑ การจัดกําลังทางเรือที่เหมาะสมกับภารกิจและบุคลากร เข้าร่วมการฝึกด้านการบรรเทาภัย
พิบัติที่สําคัญในภูมิภาค เช่น การฝึกร่วมผสมทางเรือ Komodo Exercise เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเรื่องที่ยังขาดความ
พร้อมด้านประสบการณ์และองค์ความรู้การนํากําลังทางเรือไปสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับมิตรประเทศใน
อาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิ บัติ เพื่ อเพิ่ มพูน ประสบการณ์และความชํานาญ ตลอดจนองค์ความรู้เฉพาะ
ตลอดจนหลักนิยมที่มักจะได้รับจากการปฏิบัติภารกิจในแต่ละพื้นที่ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในหลาย
รูปแบบ แล้วนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อกําลังพลอืน่ ๆ ให้เกิดความพร้อมสําหรับการปฏิบัติภารกิจด้านการ
บรรเทาภัยพิบัติ
๕.๒ การจัดกํ าลัง เฉพาะกิจ สําหรับภารกิ จการบรรเทาภัยพิบัติให้กั บ มิตรประเทศ เพื่อแก้ ไข
จุดอ่อน ความไม่พอเพียงของกําลังของหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรื อ จํานวนและประเภทของเรือผิว
น้ําควรจัดให้เหมาะสมกับขนาดของภัยพิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถในการรับผู้บาดเจ็บ/ผู้รอดชีวิต
และควรใช้เรือที่มีขีดความสามารถด้านการแพทย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรองรับผู้ประสบภัย สําหรับ
เฮลิคอปเตอร์ ซึ่ง นับว่าเป็น COG ของกําลังของหมู่เรือบรรเทาภัยพิบัตินั้นควรจัดไปไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในอากาศได้อย่างน้อยห้วงเวลาละ ๒ เครื่อง รวมทั้งมีการหมุนเวียนซ่อมบํารุง และ
เพื่อการพักของกําลังพลที่ปฏิบัติการบิน (crews rest)
๕.๓ สร้างกลไกความร่วมมือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเรื่องความหวาดระแวงซึ่งกัน
และกัน โดยการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจร่วมผสมประชาคมอาเซียน (ASEAN Militaries Ready Group)
ให้เป็นรูปธรรม ด้วยการดําเนินผ่านกรอบความร่วมมือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน แนวโน้ม
ความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจร่วมผสมประชาคมอาเซียนนั้นปรากฏชัดเจน เนื่องจากชาติ
สมาชิกเห็นความสําคัญของการต่อสู้กับภัยพิบัติ อันเป็นภัยคุกคามร่วมของภูมิภาค จากยุทธศาสตร์การจัดการ
ภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Committee on Disaster Management) ซึ่งกําลังดําเนินการจัดตั้งกองทุน
จัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน จะทําให้แนวความคิดการใช้เครื่องมือทางทหารในรูปแบบกองกําลังเฉพาะกิจร่วม
ผสมของประชาคมอาเซียนมีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนควรมีการจัดเตรียมพืน้ ที่ที่เหมาะสมในภูมิภาค สําหรับ
การจัดตั้งศูนย์ส่งกําลังบํารุง (Logistic centers) ซึ่งมีความจําเป็นสําหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๕.๔ จากการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อม บทเรียนจากการบรรเทาภัยพิบตั ิในภูมิภาค
และหลักการความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นํามาสังเคราะห์เป็นแนวความคิดการปฏิบัติของการ
บรรเทาภัยพิบัติของประชาคมอาเซียน โดยเน้นความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายบุคลากร กําลังทางทหาร และ

๙๙

๑๐๐
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ทรัพยากรไปยั ง สถานที่ เ กิ ดภั ยพิ บัติ ขนาด/ปริม าณของทรั พยากรที่ จําเป็ นต่อการตอบโต้ภัยพิบั ติ และ
ปฏิบัติการด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนี้
๕.๔.๑ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วน
ใหญ่มีพื้นที่อยู่ใกล้กัน จึงควรจะตอบสนองได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมงแรกหลังจากเกิดภัยพิบัติโดยกองกําลังเฉพาะ
กิจร่วมผสมประชาคมอาเซียนจะเข้าถึงพื้นที่เกิดภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่สําคัญต่อความอยู่
รอดของผู้ประสบภัย โดยได้รับการร้องขอจากประเทศที่ประสบภัย
๕.๔.๒ การประเมินสถานการณ์และการสนับสนุนร่วมกันอย่างราบรื่น ระหว่าง ๔๘ ชั่วโมง
ถึง ๑๔ วัน นับจากเกิดภัยพิบัติ กระบวนการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบตั ิมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค ภาคพลเรือน และหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของประเทศผู้ประสบภัย มีศูนย์
ประสานงานปฏิบัติก ารช่วยเหลือ มนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของประชาคมอาเซียน เป็นหน่วยงาน
ประสานงาน โดยมี ขี ดความสามารถในการบูร ณาการ การปฏิบั ติก ารร่วมของเครื่องมื อทางทหารและ
ภาคพลเรือนในการนําความช่วยเหลือไปสู่ผู้ประสบภัยพิบัติ
๕.๔.๓ การส่ง มอบพื้ นที่ ให้กั บ หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องในขั้ นตอนการฟื้ นฟู สําหรับ กรอบ
ระยะเวลาการใช้เครื่องมือทางทหารของประชาคมอาเซียนไม่ ควรเกิน ๑๔ วัน หลังจากเกิ ดภัยพิบัติ ทั้ง นี้
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติและภาคพลเรือนจะเข้ามารับภารกิจการบรรเทาภัยพิบัติต่อจากกองกําลัง
เฉพาะกิจร่วมผสมประชาคมอาเซียน โดยหน่วยงานของสหประชาชาติ ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการช่วยเหลือ
มนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิ บัติของประชาคมอาเซียน และประเทศที่ประสบภัยพิบัติ จะร่วมกั นวางแผน
สําหรับการถอนกองกําลังเฉพาะกิจร่วมผสมประชาคมอาเซียน และความช่วยเหลื อต่างๆ ออกจากประเทศ
ที่ประสบภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการส่งมอบความรับผิดชอบให้กับรัฐที่ประสบภัยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิ จัย ที่ ได้ ดํ าเนิ นการตอบต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ดัง กล่า ว ผู้ วิ จัย สามารถสรุป เป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กองทัพเรือควรมีข้อเสนอแนะต่อ กองทัพไทยและกระทรวงกลาโหม ให้
รับทราบถึงความจําเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ขีดความสามารถของกองทัพให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิ บัติ ตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน โดยใช้กําลังทางเรือให้การ
สนับสนุนถึงแม้จะใช้งบประมาณสูง แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งต่อกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และประเทศ
ไทยนั้น จะได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าและตอบสนองเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ครอบคลุมตามบทบาท
ของกําลังทางเรือทั้ง ๓ ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสนับสนุนการดําเนินการกิจการระหว่างประเทศ
เป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศและภูมิภาค การสร้างความร่วมมือของอาเซียน
ด้านจัดการภัยพิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจะนํามาซึ่งความมั่นคงในภูมิภาค การนําเสนอความพร้อมด้าน
การบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพเรือ เป็นไปตามแนวทางการสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒. ข้อ เสนอแนะเพื่อ การปฏิบัติ ควรมีการจัดกําลัง ทางเรือที่เ หมาะสมกับภารกิจ และจัดบุคลากร
เข้าร่วมการฝึกด้านการบรรเทาภัยพิบัติที่สําคั ญในภูมิภาค เช่น การฝึกร่วมผสมทางเรือ Komodo Exercise
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เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเรื่องที่ยังขาดความพร้อมด้านประสบการณ์ และองค์ความรู้ การนํากําลังทางเรือไปสนับสนุน
ความช่วยเหลือให้กับมิตรประเทศในอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความ
ชํานาญ ตลอดจนองค์ความรู้เฉพาะ ตลอดจนหลักนิยมด้านนี้ สําหรับการจัดกําลังเฉพาะกิจสําหรับภารกิจการ
บรรเทาภัยพิบัติให้กับมิตรประเทศ เพื่อแก้ไขจุดอ่อน ความไม่พอเพียงของกําลังของหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือ จํานวนและประเภทของเรือผิวน้ํา ควรจัดให้เหมาะสมกับขนาดของภัยพิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขีด
ความสามารถในการรับ ผู้บาดเจ็บ/ผู้รอดชีวิต และควรใช้เ รือที่มีขีดความสามารถด้านการแพทย์ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการรองรับผู้ประสบภัย สําหรับการจัดเฮลิคอปเตอร์ประจําเรือของหมู่เรือบรรเทาภัยพิบัตินั้น
ควรจัดเฮลิคอปเตอร์ลําเลียง (ฮ.ลล.) ไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในอากาศได้อย่างน้อย
ห้วงเวลาละ ๒ เครื่อง รวมทั้งมีการหมุนเวียนซ่อมบํารุง และเพื่อการพักของกําลังพลที่ปฏิบัติการบิน (crews
rest) ตามหลักนิรภัยการบิน
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา จากบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ที่ผ่านมา
นั้น พบว่าการมียุทโธปกรณ์ที่มีความอ่อนตัว ปฏิบัติภารกิจได้หลายลักษณะภูมิประเทศ เช่น ยานลําเลียงทาง
ดิ่ง ยานที่มีขีดความสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งบนบกและในน้ําตื้น (สะเทินน้ําสะเทินบก) จะทําให้มีข้อได้เปรียบ
ในภารกิจการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งการมีเรือพยาบาลและเรือสนับสนุนส่งกํ าลังบํารุงก็เป็นสิ่งจําเป็นใน
ภารกิจเช่นกั น ดังนั้น ควรมีการศึก ษาถึงประโยชน์ในการใช้งานก่อนการจัดหายุท โธปกรณ์ของกองทัพเรือ
เพื่อให้ส ามารถใช้ประโยชน์ได้หลายภารกิจ ตอบสนองต่อทั้ง ภารกิ จในยามสงบ การช่ วยเหลือประชาชน
การพัฒนาประเทศ และภารกิจในยามสงครามด้วย เนื่องจากการสร้างมิตรประเทศ จากการให้ความช่วยเหลือ
กันในยามทุกข์ยาก ย่อมจะเป็นการสร้างโล่ปูองกันที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดภัยคุกคามจากนอกประเทศ ในภูมิภาค

References
A Trilateral Capability Building for HA/DR in Asia Pacific, Serkan Tezgel, Naval War College,
Istanbul, Turkey, 2015.
ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM. “SASOP (Section I-V adopted at 11th
ACDM Meeting)”. 2008.
Federal Emergency Management Agency (FEMA), “Animals in Disasters”,1998.
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย.การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๒๕๕๙. กรุงเทพฯ.
กระทรวงกลาโหม.ยุทธศาสตร์ปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙). กรุงเทพฯ.
กองทัพเรือ. ยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗). กรุงเทพฯ.
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). กรุงเทพฯ.

๑๐๑

๑๐๒

วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๖๒

การพัฒนาการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ
เพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
THE IMPROVEMENT OF THE ROYAL THAI NAVY FOREIGN AFFAIRS
FOR THE STABILIZATION OF REGIONAL MARITIME SECURITY

เสรี ฉ่ําชื่น๘๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ภาระงานด้านกิจการระหว่างประเทศของกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย แต่ที่ผ่านมากองทัพเรือยังไม่มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งขาดการบูรณาการงานต่างๆ และการพัฒนากําลังพลที่เกี่ยวข้อง จึงทําให้การปฏิบัติ
ภารกิจและการใช้จ่ายงบประมาณด้านดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ ทฤษฎีและหลักการทูตทางเรือ
ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในระดับ สากล นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ รวมทั้ งแนวทางในการพัฒนา
สู่องค์กรที่ดี เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศ
ของกองทัพเรือ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ
ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า กองทัพเรือจะต้องพัฒนานโยบายระหว่างประเทศให้มีทิศทางและเปูาหมาย
ต่อกลุ่มประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ด้วยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และควรประยุกต์ใช้แนวทางการดําเนิน
นโยบายระหว่างประเทศตามหลักการทูตทางเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการบริหารจัดการจะต้อง
บูรณาการงานต่างๆ และปรับปรุงการบริหารจัดการกําลังพลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ส่วนด้านกําลังพลจะต้องพัฒนา
ขีดความสามารถที่จําเป็นให้แก่กําลังพลในสายงานด้านกิจการระหว่างประเทศ รวมทั้งกําหนดแนวทางการรับราชการ
ให้ชัดเจนและสามารถเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาสู่องค์ที่ดีของ McKinsey’s
7S Framework ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านกิจการระหว่างประเทศ ให้สามารถสนองตอบ
ต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
คาส าคัญ: กองทัพเรือ การดําเนินนโยบายระหว่างประเทศ หลัก การทูตทางเรือ การพัฒ นาสู่องค์ก รที่ ดี
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล

Abstract
Presently, Thailand is emphasizing on the development of maritime security and
cooperation, which results in the increasing demands and responsibilities of the Royal Thai
Navy as the primary unit accounted for the national maritime security and interest.
However, due to uncertain foreign affairs policies and improper management as well as lack
๘๒
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of foreign affairs personnel improvement, the Navy cannot fulfill its roles and missions in
carrying out foreign affairs in an efficient manner. Thus, this research aims to study the factors
related to national maritime security, higher policies and strategies relevant to foreign affairs,
well-proven principle of naval diplomacy, and organizational development framework in
order to analyze, develop and recommend appropriate conceptual guidelines for the Royal
Thai Navy to improve its policies and conduct of foreign affairs to promote the stabilization
of regional maritime cooperation and security.
The result of this research suggests that the Royal Thai Navy essentially improve its
foreign affairs policies to be more certain and more tangible towards various groups of
foreign navies according to the level of cooperation and impact on Thailand maritime
national interest, by applying internationally recognized principle of naval diplomacy.
Additionally, the Navy needs to improve its management of foreign affairs work and
personnel to be better integrated and more efficient in terms of budget spending. Aside from
the policy and management, the naval personnel in foreign affairs field must also be
strengthened with necessary capabilities for assigned responsibilities as well as be motivated
by a more encouraging career path and promotion. Finally, the Navy should apply
McKinsey’s 7S Framework as guidelines to cope with all organizational development aspects
of the Royal Thai Navy in the conduct of its foreign affairs to strengthen and promote
regional maritime cooperation and security.
Keywords: Royal Thai Navy, Foreign Affairs, Naval Diplomacy, Organizational Development,
Maritime Cooperation and Security

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กองทัพเรือเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศต่างๆ
รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดยปัจจุบันกองทัพเรือมีแนวคิดที่จะขยายบทบาทด้านกิจการระหว่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต๘๓ จึงทําให้ภาระงานด้านกิจการระหว่างประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับที่ผา่ นมากองทัพเรือยังไม่ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศ
ไว้อย่างชัดเจน จึงส่งผลให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือยังขาดเปูาหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติที่เป็น
เอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพเรือในภาพรวมอีกด้วย
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
๘๓
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หากกองทัพเรือยังไม่มีการพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคและภาระงานด้านกิจการระหว่างประเทศของ
กองทัพเรือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือยังไม่มีเปูาหมายและกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานที่เป็นเอกภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ย่อมจะทําให้การปฏิบัติงานด้านกิจการระหว่างประเทศ
ไม่ มี ป ระสิทธิภาพเท่ าที่ ควร ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อความสําเร็จของภารกิจ และความคุ้ม ค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณในบทบาทด้านดังกล่าว และอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิ จในบทบาทด้านอื่นของ
กองทั พเรืออีก ด้วย รวมทั้งอาจจะส่ง ผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในระดับ สูงขึ้นและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้ดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของ
กองทัพเรือเพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือและปัญหาที่ผ่านมา
๒. เพื่ อศึกษาทฤษฎีและหลักการทูตทางเรือ รวมทั้ งสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลที่ มี
ผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ
๓. เพื่อศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือตลอดจนหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ
๔. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ เพื่อให้หน่วยต่างๆ
ของกองทัพเรือใช้เป็นกรอบแนวทางอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจด้านกิจการระหว่างประเทศและการดําเนิน
กิจกรรมตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศ

ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยเพื่อ ตอบสนองต่อเปูาหมายทางยุทธการของกองทัพเรือเป็นหลัก และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในด้านความมั่นคง รวมทั้งแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะทําให้กองทัพเรือมีแนวทางในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศอย่างมีทิศทางและเปู าหมายที่ชัดเจน
รวมทั้งหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือจะมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่างประเทศที่เป็น
เอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทํ าให้กองทั พเรือมี แนวทางการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศอย่างมี ทิ ศทางและ
เปูาหมายที่ชัดเจน โดยหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือจะมีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมด้านการต่างประเทศและ
และการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ด้านความมั่ นคงระหว่างประเทศอย่างมีเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกองทัพเรือจะมีแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศที่เหมาะสมต่อ
กองทัพเรือมิตรประเทศต่างๆ ซึ่งมี ความสัมพันธ์และความร่วมมื อด้วยทั้ งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศของรัฐบาล
และหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและยุท ธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของหน่วยเหนือทุกระดับตั้ง แต่ระดับชาติจ นถึง
ระดับกระทรวงกลาโหม ล้วนให้ความสําคัญและสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสนองตอบต่อภัยคุกคามและความเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง สรุปได้ตาม ภาพที่ ๑ สรุปแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ของหน่วยเหนือ

ภาพที่ ๑ สรุปแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของหน่วยเหนือ
ที่มา : โดยผู้วิจัย
๒. ทฤษฎีและหลักการทูตทางเรือ (Naval Diplomacy)
การปฏิบัติการเชิงการทูตทางเรือ คือ การใช้กําลังทางเรือเป็นเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือดําเนินนโยบายต่างประเทศในยามสงบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างอิทธิพลในการจูงใจต่อ
รัฐเปูาหมายจนได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติที่ต้องการ การทูตทางเรือมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับการบีบบังคับ
(Coercion) เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้ฝุายตรงข้ามปฏิบัติการตามที่ฝุายเราต้องการด้วยการแสดงพลังอํานาจที่
สูงกว่าหรือมีความได้เปรียบในศักยภาพเป็นสําคัญ ซึ่งมีความมุ่งหมายทั้ง เพื่อการปูองปราม (Deterrence)

๑๐๕

๑๐๖
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เพื่อยับยั้งความตั้งใจของฝุายตรงข้ามในการเป็นภัยคุกคามกับ ฝุายเรา หรือการผลักดัน (Compel lance)
เพื่อให้ฝุายตรงข้ามถอนกําลังออกจากพื้นที่และลดระดับการกระทําที่เป็นภัยคุกคามต่อฝุายเรา สําหรับระดับ
การสร้างภาพสถานการณ์ (Picture Building) เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการหวังผลการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ
งานข่าวกรอง การวิเคราะห์และติดตามภาพสถานการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติการทางเรือ รวมทั้งการสนับสนุน
การรบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพลังอํานาจทางเรือในการดําเนินการทูตทางเรือด้านอื่นได้ด้วย
ในส่วนของระดับการสร้างพันธมิตร (Coalition Building) เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศต่างๆ ทั้งที่มีความร่วมมือในการปฏิบัติการร่วมกันอยู่แล้ว และการขยายความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือขึ้นใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังอํานาจของกําลังทางเรือและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองในเวที
การเมืองระหว่างประเทศ๘๔ สรุปได้ตาม ภาพที่ ๒ หลักการทูตทางเรือ

ภาพที ๒ หลักการทูตทางเรือ
ที่มา: Till, Geoffrey. (2013). Sea Power: A Guide for the Twenty-First Century.
๓. สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล
ปัจจุบันความมั่นคงในโลกเป็นแบบหลายขั้วอํานาจ (Multipolar System) โดยในด้านความมั่นคง
ทางทะเลยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในหลายพื้นที่ รวมทั้งความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
จนนําไปสู่การใช้กําลังทหารซึ่งนับว่ าเป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิม แต่ขณะเดียวกันก็มีภัยคุกคามรูปแบบใหม่
อุบัติขึ้นด้วย เช่น การก่อการร้ายและการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง
และการทําประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนการทําลายสิ่งแวดล้อมในทะเลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ตาม ภาพที่ ๓ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล

๘๔

Till, Geoffrey. (2013). Sea Power: A Guide for the Twenty-First Century. New York, United States
America. Routledge Taylor and Francis Group. หน้า ๒๒๕.
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ภาพที่ ๓ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล
ที่มา: โดยผู้วิจัย

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศของหน่วยเหนือ
เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ และศึกษาทฤษฎีและหลักการทูตทางเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล รวมทั้งสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ และ
แนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรที่ดี เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดําเนิน
นโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาความมั่นคง
ทางทะเลในภูมิภาค

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาครั้ง นี้ ใช้ก ารวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนํา เสนอด้วยการวิเ คราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้ข้อมูลในการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)
ได้แก่ เอกสารวิชาการ บทความ และบทวิเคราะห์ที่ผ่านการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและมีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตาม PMESII Model
มีกลไกความร่วมมือตามกรอบประชาคมอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งเกื้อกูลต่อการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ ส่วนในด้านการทหารแม้ว่า

๑๐๗

๑๐๘
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โดยทั่วไปมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีความขัดแย้งกันในเรื่องพื้นที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเล
สําหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารนั้น แม้ว่ามีความแตกต่างกันในด้านระดับการพัฒนา แต่ก็มี
ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ซึ่งจากการทํา SWOT-TOWS Matrix พบว่า
กองทั พเรือมี จุ ดแข็ง ในด้านค่านิยมร่วมและวัฒ นธรรมองค์กร ซึ่งสนับสนุนการเสริมสร้ างความร่วมมื อและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนทหารเรือไทย (คนไทย) มีลักษณะนิสัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อ
การเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่มีจุดอ่อนในด้านนโยบายระหว่างประเทศที่ยังไม่ชัดเจน
และไม่เป็นรูปธรรม รวมทั้งยังขาดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในสายงานนี้อย่างทั่วถึง
ทุกระดับ และแนวทางการรับราชการที่ชัดเจนและเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทําให้กําลังพล
ในสายงานด้านนี้ขาดแรงจูงใจและเปลี่ยนสายงาน รวมทั้งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกําลังพลที่มี
ขีดความสามารถ อย่างไรก็ดีในปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้พัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศกับ
กองทัพเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและจะมีกิจกรรมจํานวนมาก
และหลากหลาย ซึ่งจะเป็นเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามนโยบ ายใหม่ของ
กองทัพเรือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีความท้าทายเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคงทาง
ทะเลที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ทั้ ง ด้ว ยสาเหตุ จ ากภัย คุก คามรู ป แบบใหม่ แ ละการแผ่ข ยายอิ ท ธิ พลของ
มหาอํานาจในภูมิภาค
จากกรอบความร่วมมือและกิจกรรมที่กองทัพเรือดําเนินการตามบทบาทด้านกิจการระหว่างประเทศ
และลักษณะของการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศตามข้อพิจารณาในด้านต่างๆ สามารถจัดแบ่งกลุ่มประเทศใน
การดําเนินนโยบายระหว่างประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือ โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญได้เป็น ๔
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศทีม่ ีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับประเทศไทย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่มีอาณา
เขตทางทะเลติดกับประเทศไทย กลุ่มประเทศมหาอํานาจ และกลุ่มมิตรประเทศ รายละเอียดตาม ภาพที่ ๔ การ
จัดแบ่งกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกองทัพเรือ

ภาพที่ ๔ การจัดแบ่งกลุม่ ประเทศที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกองทัพเรือ
ที่มา : โดยผู้วิจัย
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จากการประยุกต์ใช้หลักการทูตทางเรือ ซึ่ง เป็นที่ ยอมรับ ในระดับ สากล เพื่อให้การดําเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ของกองทัพเรือมีทิศทางและเปูาหมายที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางให้แก่หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในการพิจารณาการดําเนิน
กิจกรรมระหว่างประเทศ สามารถกําหนดเปูาหมายในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ สรุปได้ตาม
ตารางที่ ๑ เปูาหมายในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือต่อกลุ่มประเทศต่างๆ
ตารางที่ ๒ เปูาหมายในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือต่อกลุ่มประเทศต่างๆ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

กลุ่มประเทศต่างๆ กับเป้าหมายในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศ
กลุม่ ประเทศ
ประเทศ
เป้าหมาย
กลุ่มประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อ เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม
 การบีบบังคับ
กับประเทศไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย
 การสร้างภาพสถานการณ์
 การสร้างพันธมิตร
กลุ่ ม ปร ะเ ทศ สมาชิ กอาเ ซี ย นที่ ไม่ มี ลาว บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  การสร้างภาพสถานการณ์
อาณาเขตทางทะเลติดต่อกับประเทศไทย
 การสร้างพันธมิตร
กลุ่มประเทศมหาอํานาจ
สหรัฐอเมริกา และจีน
 การสร้างภาพสถานการณ์
 การสร้างพันธมิตร
กลุ่มมิตรประเทศ
๔.๑ มิตรประเทศ
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี
 การสร้างภาพสถานการณ์
ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี แคนาดา นิวซีแลนด์  การสร้างพันธมิตร
๔.๒ ประเทศทั่วไป

รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุน และปากีสถาน
ประเทศตามที่รัฐบาลและกระทรวงกลาโหม  การสร้างภาพสถานการณ์
มีนโยบายในการเสริมสร้างความร่วมมือ  การสร้างพันธมิตร
และดําเนินงานด้านการทูตฝุายทหาร

ที่มา : โดยผู้วิจัย
จากการประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่ดีด้วย McKINSEY’s 7S FRAMEWORK
ซึ่งให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และระบบงาน รวมทั้ง การบริหารจัดการภายในองค์กร การพัฒนา
บุคลากร และการนําองค์กร โดยมีการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนด้วยค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้การพัฒนา
ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของ
กองทัพเรือ โดยมีรายละเอียดการดําเนินการตาม ภาพที่ ๕ Operational Approach การพัฒนาการดําเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศของกองทัพเรือ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ปรับปรุงทิศทางและเปูาหมายในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือต่อกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือกรอบความร่วมมือด้วยให้มีความชัดเจนอย่างเป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม
๒. ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของกองทัพเรือโดยการบูรณาการ
กิจกรรมต่างๆ และพัฒนาการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น ตลอดจนปรับวงรอบ
การดําเนินกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเปูาหมายที่กาํ หนดไว้ตามหลักการทูตทางเรือและการจัดแบ่งกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ที่กองทัพเรือมีความสัมพันธ์หรือความร่วมมือด้วย
๓. ปรับระดับของหน่วยที่รบั ผิดชอบงานตามบทบาทของกองทัพเรือในด้านกิจการระหว่างประเทศให้
สอดคล้องกับระดับความสําคัญของงาน รวมทั้งปรับระดับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในส่วนของหัวหน้าคณะ
และผู้ร่วมคณะ ให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งกลุ่มประเทศและเปูาหมายของกองทัพเรือต่อกลุ่มประเทศต่างๆ

๑๐๙

๑๑๐
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๔. ปรับการจัดสรรงบประมาณสํ าหรับ การดําเนิ นกิ จกรรมระหว่ างประเทศของหน่วยต่างๆ ของ
กองทัพเรือให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับกลุ่มประเทศต่างๆ และเปูาหมายที่กําหนด รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. พัฒนาขีดความสามารถและทักษะที่สําคัญซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศ ได้แก่
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้แก่กําลังพลที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ ทั้งในส่วนของผู้บริหารและผู้ร่วมคณะ
๖. ปรั บ ปรุง แนวทางการรั บ ราชการของกํ าลั ง พลในสายงานด้ า นกิ จ การระหว่ างประเทศของ
กองทัพเรือให้มีความชัดเจนและสามารถเจริญก้ าวหน้าสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กําลังพล
พัฒนาขีดความสามารถอยู่เสมอ รวมทั้งช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และยังมีส่วนช่วยลดปัญหาความขาดแคลนกําลังพลที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับ
งานในด้านกิจกรรมระหว่างประเทศอีกด้วย

ภาพที่ ๕ Operational Approach การพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ
ที่มา : โดยผู้วิจัย
จากผลการศึกษาทัง้ หมดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศ
ของกองทัพเรือในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะสามารถนําไปต่อยอดและประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในระดับสูงขึ้นจนถึงระดับประเทศได้ ทั้งนี้ สามารถสรุปผล
การเรียนรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ตาม ภาพที่ ๖ Conceptualized Model การพัฒนาการดําเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศของกองทัพเรือ
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ภาพที่ ๖ Conceptualized Model การพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ
ที่มา : โดยผู้วิจัย

การอภิปรายผล
จากการศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของหน่วยเหนือ
ที่เกี่ยวข้อง หลักการทูตทางเรือ และแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรที่ดี สามารถอภิปรายผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
๑. การพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องดํา เนินการ
เพื่อให้เ ป็นไปตามนโยบายและยุท ธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของหน่วยเหนือทุ ก ระดับ และสามารถ
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลซึง่ ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในทุกระดับกับมิตรประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและ
ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งแบบดั้งเดิม
และรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
๒. แนวทางในการพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือตามที่ได้เสนอแนะใน
ผลการวิจัย มีความสอดคล้องกับหลักการในการดําเนินการทูตทางเรือซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วย

๑๑๑

๑๑๒
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ทําให้ทิศทางในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
และหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดกิจกรรมระหว่างประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภารกิจในบทบาท
ด้านกิจการระหว่างประเทศตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ
๓. การดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรืออย่างเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
จะเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี กับกองทัพเรือของมิตรประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ซึ่งจะช่วยปูองกันและบรรเทาปัญหาความขัดแย้งจากการใช้และการแสวงประโยชน์ทั บซ้อน
ทางทะเล รวมทั้ง จะเกื้ อกู ล ต่อ การเสริม สร้างความร่วมมื อระหว่างประเทศในระดับที่ สูงขึ้น เช่น กองทั พ
กระทรวงกลาโหม และรัฐบาล ในการร่วมมือจัดการกั บภัยคุกคามและปัญหาความมั่ นคงระหว่างประเทศ
ตลอดจนการแผ่ขยายอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ ซึ่งจะช่วยธํารงไว้ซึ่งความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
เนื่องด้วยการกําหนดกรอบนโยบายระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความอ่อนไหวซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ รวมทั้งการที่สภาวะแวดล้อมด้านมั่นคงมีลักษณะที่เป็นพลวัตร
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการกําหนดนโยบาย
ระหว่างประเทศของกองทัพเรือ ควรจะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนนโยบายด้านการต่างประเทศของหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือทุกระดับ
สําหรับข้อเสนอแนะเชิงบริหารในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศของกองทัพเรือ ควรจะแบ่งการดําเนินการเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมโดยแยกเป็น ขั้นแรก การสร้างความเข้าใจ
ในแนวทางการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้หน่วยต่างๆ
ของกองทัพเรือได้เข้าใจหลักการและเหตุผลในการดําเนินการทูตทางเรือต่อกลุ่มประเทศต่างๆ ที่กองทัพเรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ขั้นที่สอง การอํานวยความสะดวกและช่ วยเหลือหน่วยต่างๆ
ของกองทัพเรือ ในการจัดทําแผนหรือปรับแผนการปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม
นโยบายระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และขั้นที่สาม การอํานวยการและกํากับการปฏิบตั ิ
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ในการดําเนินนโยบาย
และกิจกรรมระหว่างประเทศตามนโยบายใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับแต่งและพัฒนาต่อยอดการ
ดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ซึ่ง ในการดําเนินการดัง กล่าวกองทั พเรืออาจจะพิจารณาตั้ง คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
พัฒนาการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของกองทัพเรือ เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานโยบาย
ระหว่างประเทศของกองทัพเรือขึ้นใหม่ตามหลักการทูตทางเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังที่ได้เสนอแนะ
ในผลการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งอํานวยการ กํากับการ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ของ
กองทัพเรือ เพื่อให้การดําเนินการได้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือมิตรประเทศ อันจะนําไปสู่การบรรลุ
จุดมุ่งหมายของกองทัพเรือเพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
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THE INDIA-VIETNAM STRATEGIC PARTNERSHIP:
IMPACT TO SOUTHEAST ASIAN REGIONAL SECURITY

Mohamad Yusri bin Mohamad Khassim๘๕
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT
India and Vietnam are linked through bilateral and multilateral relationships such as
the India-Vietnam strategic partnership through the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), Quadrilateral Cooperation (QUAD – United States of America, Japan, Australia and
India), and the recently concluded Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership (CPTPP). The problem statement of the research focuses on how the
India-Vietnam strategic partnership has enabled Vietnam to be more assertive in South China
Sea (SCS) and to play more active role in ASEAN regional security, despite Vietnam’s history
with China marked by periods of tension and cooperation, especially in the more recent
context of Vietnam’s strategy in dealing with the regional rivalry between the two major
Asian powers, China and India. The components consist of strategic convergence such as the
freedom of navigation in the Southeast Asian region, power politics and its dynamics and
how the India-Vietnam relationship has affected regional security in Southeast Asia. The
purpose for the research are to examine the factors influencing Vietnam’s strategic partnership
with India, to identify how India’s foreign policy is benefiting Vietnam through their strategic
partnership and to analyze the overall development in the bilateral relationship and its
influence on regional security in South East Asia. The findings provide important insights into
Vietnam’s survival strategy and how the India-Vietnam relationship impacts Southeast Asian
security especially on providing Vietnam with potential counterbalance against China’s
growing influence in the region. With reduction of China hegemony in SCS with India also will
have their interest in the particular area, Vietnam is seen to be more assertive in SCS and
able to play more active role to enhance SEA regional Security.

KEYWORDS
There are some important keywords in the research paper that will assist the readers
on the understanding and capturing the overall concept and intention of the author in
presenting his view and the objectives of the paper.
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1. Strategic Partnership: a relationship that covers political-diplomatic ties, military,
security, defense, Investment, and economic interests. Which is based on the convergence
of external Interests which are mutually beneficial to the two nations involved. (Schmidt)
2. National Interests: The meaning of national interest is survival the protection of
physical, political and cultural identity against encroachments by other nation-states.
(Morgenthau)
3. National Policy: A broad course of action or statements of guidance adopted by
the government at the national level in pursuit of national objectives.
4. Freedom of Navigation: A principle of customary international law that, apart from
the exceptions provided for in international law, ships flying the flag of any sovereign state
shall not suffer interference from other states.
5. Strategic Approach: It is a plan of action, policy, or approach designed to achieve a
major or overall aim.

Background and importance of study
The regional security in SEA can be viewed as a region which is impacted by variables
such as the United States’ rebalancing act to Asia, the US’ approach towards China and SEA
region, China’s relation with the countries in Southeast Asia, and the Southeast Asian
countries’ strategy against power politics such as the US, China, Japan, and India.
With India being the 7th largest world economy in terms of Gross Domestic Product
(GDP), they have been involved with multilateral entities such as the G20, and Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) which allows a more proactive action in the Asian
region. Therefore, India is perceived as an attractive partner with countries that has stake in
the Indian Ocean Region, SEA, East Asia, and Asia Pacific states.
Vietnam’s behaviour towards power politics in the region is multilateral in nature. In
2018, Vietnam’s President Tran Dai Quang released a statement in New Delhi, India, the
context of Vietnam’s ties with India on the vision of Indo-Pacific region. He mentioned that
21st Century is the ‘Asian Century’ which countries in East Asia seeing considerable
development over the span of 100 years. He also that there will be further impacts on
development between India and Vietnam on technology, information and communication,
energy, oil and gas, agriculture and tourism. The bilateral defense cooperation between India
and Vietnam is expected to be developed further as well, as Dai Quang further clarified the
current work it had through the strategic partnership in training, capacity building, defense
technology transfer, and defense credit. These are the core components on India and
Vietnam’s strategic partnership.
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Vietnam, like other small states hedges in order to minimize security and political
risks. Small state strategy involves the country to hedge, balances, and bandwagon to suit its
national interests. Hedging is defined as the state spreading its risk through the pursuance of
two opposite policies between two states.
Postured by its economic liberalization, Vietnam’s intensified its dependency on
China for economic growth and stability. As the dependency on China grows, it created
more challenges to mitigate China’s approach upon Hanoi’s arguably threatened
sovereignty. Hence, Vietnam found the equilibrium state for its interests, especially in
defending maritime territorial claims against economic cooperation benefits with China. To
balance this strategy, Vietnam hedged a strategic partnership with India as shown by the
increase of defense spending, military modernizing, and bilateral community engagement
through increased in military exercises.
The importance of this study is to identify and evaluate on how has India – Vietnam
strategic partnership enabled Vietnam to be more assertive in SCS and played a more active
role in ASEAN Regional Security, despite Vietnam’s history with China especially on the
development of Vietnam through Vietnam - China bilateral relationship and India – China
being rival power politics in the region.

Objectives of Study
1. To examine the factors influencing Vietnam’s strategic partnership with India.
2.To identify how India’s foreign policy is benefiting Vietnam through their strategic
partnership.
3. To analyze the overall development in the bilateral relationship and its influence
on regional security in South East Asia, especially with respect to the South China Sea issues.
Investigating and understanding the puzzle/problem of this study could be obtained
by the following primary questions:
1. How has the strategic partnership between Vietnam and India developed?
2. How has India’s foreign policy influenced Vietnam to form a strategic partnership
with India?
3. How has the relationship between India and Vietnam developed since the establishment
of the strategic partnership, and how it impact to the Southeast Asia regional security?
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Scope of Study
The analysis will be based on two different schools of thoughts which is balance of
power and neo-realism. The balance of power theory suggested that national security of a
state is enhanced through the distribution of military capabilities and creating a situation
whereby no one state is overpowering all the other states in the region. Vietnam has
leverage on its relationship with India through strategic convergence, balancing the power
politics and its dynamics in the region, and development of mutual economic interests. The
key ideas under neo-realism theory is that the relationship will be studying the context of
freedom of navigation in the South China Sea (SCS), the level of security in the region and
the economic practices in lieu to this strategic partnership especially on the specificity of the
ideas through the neo-realism theory.
The analysis is going to be derived in the concept of Strategic Approach and the
hypotheses for this paper will be as follows:
1. Vietnam’s inclination of its multi-polar policies will see Vietnam accepting India’s
strategic partnership while balancing and hedging its relationship with China; thereby
affecting the regional security in SEA.
2. India’s foreign policies such as the LEP and AEP are benefiting Vietnam’s growth as
a country, in which is a supportive factor towards Vietnam’s inclination to accept India as a
strategic partner which will impact the regional security in SEA.
3. SEA countries will be inclined to accept India-Vietnam’s strategic partnership to
balance the presence of China and US in the SEA region through the concept of balance of
power and power politics, which will impact the regional security in SEA.

Benefits from research
The contribution of this research paper can be viewed through the significance of
context in both theoretical and regional security perspectives. From the regional security
perspective, the study will throw light on Vietnam’s relevance to India’s policy, and how the
relationship would be able to impact the other countries in the region. One of the
perspectives will be from countries such as China and its relevance to the region. By
understanding this context, the balance of power theory will be considered to describe
India’s policy angles in the region, whilst Vietnam’s multi-polar policies will be subjected to
the social neo-realist theory as its balance its relationship with several countries with the
angle to be for its self-interests and seeking to maximize the survivability of the state.
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Conceptual framework
The framework of the research is designed in such a way that, taken 2 theories as
references, which is Balance of Power and Neo-realism. The independent variables will focus
on the key elements of India-Vietnam Strategic Partnership which looking into Strategic
Convergence that involved
1. Freedom of Navigation in South China Sea, which India also hoping for this from
very long time because they are also an active user of this maritime route that they have a
large number of trade ships passing by this area, other than it is important for Vietnam itself.
It will definitely Increasing Security for both countries. Conducting Military Exercises,
Confidence Building for Vietnam, Procurement Practices especially in some industrial sectors
like energy, food, communication, technological equipment etc.
2. In regards to Multi polar policy, which Vietnam applying Balance of Power strategy
with India and at the same time Hedging Strategy towards China. The regional political
environment will also contribute to the policy of the countries, when it involves Power
Politics and Its Dynamics.
3. Study also looking at the different influence of Big power, Medium power and
Small Power Politics, the Economic Interests between two countries will involve Trading,
Development of Vietnam and all those key elements that are highly influenced by the
Domestic and Foreign Policies of both countries.
4. Responses of ASEAN member states will become the intervening variables on the
successful execution of Strategic Partnership and the dependent variables is basically the
final outcome that is Vietnam will be more assertive in SCS and play more active roles on
enhancing the regional security of SEA.
The study of Strategic Partnership will have to scrutinize the core elements. The first
core element for the strategic partnership can be addressed through the examples of
agreements, signs of mutual respects and cooperative fields. Through the agreements such
as in 2011, agreement between India and Vietnam for oil exploration, 2018 economic and
trade promotion for a 2018-2022 agricultural plans and the 2018 agreement for the nuclear
energy industry.
The second core element focuses on the establishment of strategic goals. The signs
of high-level interaction, and strategic cooperation is reflected when the representation of
India’s External Affairs Minister Sushma Swaraj and Vietnam’s Minister of Industry and Trade
Tran Tuan Anh established the relationship further in 2018 which led to the potential
strategic partnership on energy and food security.
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The third core component at the institutional level of the relationship reflected
through the shared resources between the two countries. India had established several
initiatives with Vietnam, such as the USD 1 billion line of credit for physical and digital
connectivity projects. Apart from the line of credit, there are physical infrastructures being in
planned such as the India-Myanmar-Thailand Trilateral highway which is noted to be
extended through Vietnam via Cambodia and Lao PDR.
The fourth and final core element is the nationwide foundation that creates positive
experience between Vietnam and India, reflected through the multilateral cooperation that
existed between the two countries. With the main intent being to maintain peace, stability,
and development in the Indo-Pacific region, Vietnam and India extended their vision through
the emphasis of UNCLOS, implementing legal obligation in the region to maintain freedom
of navigation in works to the South China Sea dispute. Further positive experience was
shown through the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the
realization of the Sustainable Development Goals (SDGs), and the Global Partnership
between India, Vietnam and other participating countries in the region for the development
of its economy, energy, and food security.

Process
The concept of Strategic Approach was applied for this strategic partnership study.
The ‘End state’ that can be expected as: Vietnam will foster multi opportunities and multi
diversified, industries, infrastructure and human development that will influence economic
enhancement. However, due to disputes in SCS that involves external influences from US
and China, both Vietnam and India need to orchestra effective and productive framework(s)
that will benefits all parties involved from bilateral to multilateral, industries, military
engagement, human development etc.
Three main factors that influenced India and Vietnam to form up strategic
partnership are both countries’ domestic and foreign policies and the ASEAN regionalism i.e.
the response from member states towards the strategic partnership. Based on the IndiaChina power politics, Vietnam has leverage on the relationship with India through strategic
convergence, balancing the power politics and its dynamics in the region, and development
of mutual economic interests while hedging its relationship with China at the same time
seen to be towards the freedom of navigation in SCS. Achievement of the end state on this
strategic partnership would impact on enhancing SEA regional security as a whole.
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Three desired conditions must be achieved as objectives in order to materialize the
End State in the partnership. As stated in Figure 1, Freedom of Navigation in SCS should be
achieved. As a result, it would reduce the China hegemony in SCS with India also will have
their interest in the particular area. Secondly, SCS disputes should be well-managed by
ASEAN without influence of external superpowers. ASEAN as known among its country
members that they have a unique ASEAN Way on addressing any issues is believed to be
handling the disputes well. They do not require any interference from other great power as
the present of those nations would create more tensions and pressure among member
states. Thirdly, collaboration of industries and procurement practices achieved between
Vietnam and India as derived in earlier chapter, there are more cooperation and G to G
agreements formed up and more are coming especially in physical and military
development in Vietnam. This situation would reduce the dependency of Vietnam towards
China as their main developer and source of financial aids.
The Means in the Strategic Approach emphasized on the background between India,
Vietnam; against countries such as the US, China, and the other countries in the region. It
reflected by both nations’ Domestic and Foreign Policies which Vietnam with its Doi Moi and
Multi-polar policies and India with its LEP and AEP as well as positive response from the
ASEAN member states to the Strategic Partnership.
On achieving all Strategic Objectives, there are Supporting Objectives as Ways in the
Strategic Approach. Those supporting objectives emphasize on the strategic convergence in
India-Vietnam strategic partnership which consist of enhancing the Freedom of Navigation in
South China Sea. This can be achieved through increasing Security by ASEAN Security
Conference, Combined and Joint Military Exercises, Confidence Building among neighboring
countries, Procurement Practices between Vietnam and India and implementing Foreign
Policies which are Balance of Power and Hedging Strategy.
In term of Power Politics and Its Dynamics, for the benefit of India’s national
interests, liaising or having a strong relationship with Vietnam would benefit India from
security, and economic perspective. Subsequently, the inclusion of India within the region of
Vietnam would serve as a counter balance to the assertive presence of China. From the
perspective of Vietnam, the relations with India would diplomatically place them to be in
sync with its domestic practices, which is the adoption of multi-polar framework to balance
the power within the country. India’s AEP is an important factor that contributes to India and
Vietnam’s relationship, and how it impacts power politics such as China and the US in the
region of Southeast Asia.
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In the context of economy, the bilateral trade of the two countries since Prime
Minister Nguyen Tan Dung visit in 2014 has grown especially in the five key sectors focused
through the strategic partnership. The areas of interests are garment and textile,
pharmaceuticals, agriculture, commodities, leather and footwear, and engineering. The
growth between the countries is expected to see a growth from having USD 6.2 billion worth
of trade in 2017, and up to USD 15 billion in 2020. The strategic partnership had developed
the mutual interests of the two countries industries, with exports from India being
machineries, equipment, seafood, pharmaceuticals, cottons, automobiles, chemicals,
plastics, and precious stones. Vietnam in turn exports mobile phones, computers, electronic
hardware, pepper, agricultural products, and products of steel. This is on the sub-surface of
other economic partnership such as the oil and gas exploration, and the management of the
resources in the South China Sea which belongs to Vietnam.
The military capabilities of Vietnam were boosted thanks to the line of credit
supplied by India for the procurement of military equipment. Although this can be
considered under the core of capacity building, it was specifically for the betterment of
military capabilities. The act of India supplying Vietnam with line of credit can be traced
back since 1976 though it is not just for military related concerns. In 2013, USD 19.5 was
arranged for the Nam Trai-IV hydropower project, and Binh Bo Pumping station. Other line of
credit was for the industries of textile worth USD 300 million, and USD 100 million for the
National Export Insurance Account (BC-NEIA) for Vietnam’s benefit.

Results
The research has concluded on how the India – Vietnam strategic partnership has
enabled Vietnam to be more assertive in SCS vis-à-vis China and played a more active role
in ASEAN Regional Security. This is despite Vietnam’s history with China especially on the
development of Vietnam through Vietnam - China bilateral relationship, and India – China
being rival power politics in the region. The assertive action taken by Vietnam was due to
the development over the years on its economic and security growth. This was found to
have been contributed by India’s supportive actions with Vietnam through its grants,
investments, and overall involvement.
Vietnam has shown its dependency on China to its economic growth and stability.
However, Vietnam must balance its state interests especially in defending its maritime
territorial claims against potential Chinese hegemony. Hence, Vietnam entered into a
strategic partnership with India to achieve this balance. The research address on how has
India’s foreign policy influenced Vietnam to form a strategic partnership. The findings
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throughout the study suggests that it is in India’s interests to increase its energy supply,
balances the potential polarizing influence of China in the Asian region, and subsequently
leveraging on Vietnam’s foreign policy acting as a small state as shown through its balancing
policies against China and the US. Despite Vietnam practicing its multi-polar or multidirectional foreign policy as reflected through its 1986 Sixth Party Congress which
emphasized on economic reforms and therefore, leveraging on countries such as China and
the US. Vietnam’s national interests were a definite factor which had made India’s foreign
policy and offer further significant to its relationship. One of the significant findings in the
study was on how Vietnam’s foreign policy was aligned, to balance its relationship with
China for economy, the US for security, India for power balance, and ASEAN member states
for overall growth.

Results
The research has concluded on how the India – Vietnam strategic partnership has
enabled Vietnam to be more assertive in SCS vis-à-vis China and played a more active role
in ASEAN Regional Security. This is despite Vietnam’s history with China especially on the
development of Vietnam through Vietnam - China bilateral relationship, and India – China
being rival power politics in the region. The assertive action taken by Vietnam was due to
the development over the years on its economic and security growth. This was found to
have been contributed by India’s supportive actions with Vietnam through its grants,
investments, and overall involvement.
Vietnam has shown its dependency on China to its economic growth and stability.
However, Vietnam must balance its state interests especially in defending its maritime
territorial claims against potential Chinese hegemony. Hence, Vietnam entered into a
strategic partnership with India to achieve this balance. The research address on how has
India’s foreign policy influenced Vietnam to form a strategic partnership. The findings
throughout the study suggests that it is in India’s interests to increase its energy supply,
balances the potential polarizing influence of China in the Asian region, and subsequently
leveraging on Vietnam’s foreign policy acting as a small state as shown through its balancing
policies against China and the US. Despite Vietnam practicing its multi-polar or multidirectional foreign policy as reflected through its 1986 Sixth Party Congress which
emphasized on economic reforms and therefore, leveraging on countries such as China and
the US. Vietnam’s national interests were a definite factor which had made India’s foreign
policy and offer further significant to its relationship. One of the significant findings in the
study was on how Vietnam’s foreign policy was aligned, to balance its relationship with
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China for economy, the US for security, India for power balance, and ASEAN member states
for overall growth.

Recommendation
The findings of this study support the conclusion that the India – Vietnam strategic
partnership had influenced regional security in Southeast Asia on the strategic and economic
dimensions. Vietnam has shown its dependency on China to its economic growth and
stability. However, Vietnam must balance its state interests especially in defending its
maritime territorial claims against potential Chinese hegemony. Hence, Vietnam entered into
a strategic partnership with India to achieve this balance.
To conclude the strategic partnership between these two nations, the research
searched in depth on the national interests of both Vietnam and India. The common
interests are then matched and studied, with the common denominator being how it has
affected the security status in the studied region. Vietnam would eventually gain in this
Strategic Partnership that the country will foster multi opportunities and multi diversified,
industries, infrastructure and human development that will influence economic
enhancement. However, both Vietnam and India need to orchestra effective and productive
framework that will benefits all parties involved from bilateral to multilateral. As a result,
Vietnam will be more assertive in SCS and able to play more active role to enhance SEA
regional Security.
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บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มี คําสําคัญ (Keywords) 3 – 5 คํา ใน
บรรทัดสุดท้าย โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวประมาณครึ่งหน้าและมีเนื้อหาตรงกัน
บทนา (Introduction) อธิบายความเป็นมา ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจน กล่าวถึง ความสําคัญของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามประเภทของการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสร้างเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมู ล
(กรณีการวิจัยเอกสาร ให้อธิบายวิธีดําเนินการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ (ถ้ามี) กรอบและกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)
สรุปผลการวิจัย (Conclusion) นําเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเป็นขั้นตอนโดยสรุป ข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์
และผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง ให้นําเสนออย่างกะทัดรัด (Concise) การนําเสนอประเด็นเนื้อหาต่างๆ อาจ
ประกอบด้วยหลายย่อหน้า การขึ้นย่อหน้าใหม่อาจปรับชื่อหัวข้อในเนื้อหาสาระของการนําเสนอได้ตามความ
เหมาะสม
อภิปรายผล (Discussion) ให้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อ เสนอแนะ (Recommendation) ให้ เ สนอแนะเชิ ง วิช าการ เสนอแนะเพื่ อนํ า ผลวิจัย ไปใช้ ป ระโยชน์ และ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมทั้งชื่อเรื่องที่
เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) กําหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ
1

ระบุรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สงั กัด และที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
2
ระบุรายละเอียดต่างๆ ของผู้ร่วมเขียนบทความเช่นเดียวกับคนแรก
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2. รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์
ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ(Title) (ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทงั้ หมด)
ชื่อ และนามสกุล (ผู้เขียน)1
กรณีมีผู้ร่วมเขียนบทความให้ใส่ชื่อ และนามสกุลทุกคน2
บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มี คําสําคัญ (Keywords) 3 – 5 คํา
ในบรรทัดสุดท้าย โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวประมาณครึ่งหน้าและมีเนื้อหาตรงกัน
บทนา ระบุประเด็นสําคัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการนําเสนอ
นิยามศัพท์ (ถ้ามี)
เนื้อหา ให้สรุปสาระสําคัญของแต่ละบท/ ตอน (นําเสนอเป็นย่อหน้าได้มากว่า 1 ย่อหน้า )
สรุป
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย
ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) กําหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ
1

ระบุรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สงั กัด และที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
2
ระบุรายละเอียดต่างๆ ของผู้ร่วมเขียนบทความเช่นเดียวกับคนแรก

3. รูปแบบการเขียนบทวิจารณ์บทความ บทวิจารณ์หนังสือ/ ตํารา เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์
บทวิจารณ์บทความ/หนังสือ…………………………(ภาษาไทย)
บทวิจารณ์บทความ/หนังสือ…………………………(ภาษาอังกฤษ) (ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทงั้ หมด)
ชื่อ นามสกุล(ผู้เขียน)1
ส่ว นบทน า กล่ า วถึ ง บทความ/หนั ง สื อที่ จะทํา การวิ จารณ์ (ชื่ อ บทความ/หนั ง สื อ ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น/ผู้ แ ต่ ง ปี ที่พิ ม พ์
สํานักพิมพ์/โรงพิมพ์ จํานวนหน้า)
เนื้อหา นําเสนอสาระสําคัญในแต่ละบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละบทความ (กรณีเป็นหนังสือที่
รวบรวมบทความ) กล่าวถึงเนื้อหาของบทความให้ผู้อ่านทราบว่าบทความนั้นนําเสนอเรื่องอย่างไรบ้าง จุดเด่น/
ประโยชน์ของบทความในทางวิชาการ หรือในด้านนโยบาย ข้อจํากัดของบทความ (ถ้ามี)
ส่วนสรุป นําเสนอความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks)
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย
ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) กําหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ
1

ระบุรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สงั กัด และที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

๑๒๙

๑๓๐
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4. รูปแบบการเขียนบทความทั่วไป เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์
ชื่อบทความทั่วไป…………………………(ภาษาไทย)
ชื่อบทความทั่วไป…………………………(ภาษาอังกฤษ) (ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทงั้ หมด)
ชื่อ นามสกุล(ผู้เขียน)1
ส่วนบทนา กล่าวถึงประเด็นสําคัญของบทความทั่วไปให้ครบทุกสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอ
ส่วนเนื้อเรื่อง ขยายความประเด็นสําคัญ ให้ครบทุกประเด็นโดยมีการเชื่อมโยง แต่ละสาระสําคัญให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน
อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
ส่วนสรุป เน้นสาระสําคัญของแต่ละประเด็นที่กล่าวถึงทัง้ หมดด้วยวิธีการรวบยอดความคิดที่กระชับและได้ใจความครบถ้วน
สมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบ APA Style (5th ed.) ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย
ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
การอ้างอิงภายในสาระบทความ (ถ้ามี) กําหนดให้ใช้ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ

1

ระบุรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สังกัด และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

การนาเสนอตารางและภาพประกอบ
ตารางและภาพที่ผู้เขียนไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง จะต้องระบุแหล่งที่มาเสมอ กรณีสร้างขึ้นมาด้วย
ตนเองให้ระบุที่มาคือ โดยผู้วิจัย/ผู้เขียน และระบุปีที่จัดทํา
1. การนําเสนอตาราง ต้องมีชื่อตารางและที่มา ตัวอักษรในตารางต้องคมชัด สามารถมารถอ่านได้ ขนาด
อักษรไม่เล็กจนเกินไป (ตามตัวอย่าง)
ตารางที.่ .... : ............................(ชือ่ ตาราง)..............................

ที่มา : ............................(แหล่งทีม่ า และปี)..............................
2. การนํา เสนอภาพประกอบ ต้ องมีชื่ อภาพและที่มา ตัวอักษรในภาพต้องสามารถมารถอ่ านได้ ถ้ า
สาระสําคัญคือข้อความในภาพนั้นๆ (ตามตัวอย่าง)

ภาพ
ภาพที่..... : ............................(ชือ่ ภาพ)..............................
ที่มา : ....................(แหล่งทีม่ า และปี)..............................
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ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์
ชื่อเรือ่ ง (ภาษาไทย)
ชื่อเรือ่ ง (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ และนามสกุล (ผู้เขียน)1
กรณีมีผู้ร่วมเขียนบทความให้ใส่ชื่อ และนามสกุลทุกคน2
บทคัดย่อ
............(ประมาณครึ่งหน้า)..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
คาสาคัญ ........(3-5คํา)....................................................................................................................................................
Abstract
...........(เนือ้ หาตรงกับบทคัดย่อ)..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Keywords ........(ตรงกับคําสําคัญ).................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
...........(อธิบายความเป็นมา ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชดั เจน กล่าวถึง ความสําคัญของปัญหา).............
.........................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

1

ระบุรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน หน่วยงานที่สงั กัด และที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ (เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
2
ระบุรายละเอียดต่างๆ ของผู้ร่วมเขียนบทความเช่นเดียวกับคนแรก

นิยามศัพท์ (ถ้ามี)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

๑๓๑

๑๓๒
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วิธีดาเนินการวิจัย
.....................(อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามประเภทของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสร้าง
เครื่องมือ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีการวิจัยเอกสาร ให้อธิบาย
วิธีดําเนินการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ (ถ้ามี) กรอบและกระบวนการที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล))....................................................................................................................................................
ผลการวิจัย
....................(นําเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเป็นขั้นตอนโดยสรุป ข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ และผลการ
วิเคราะห์ในรูปตาราง ให้นําเสนออย่างกะทัดรัด (Concise) การนําเสนอประเด็นเนื้อหาต่างๆ อาจประกอบด้วยหลาย
ย่ อ หน้ า การขึ้ น ย่ อ หน้ า ใหม่ อ าจปรั บ ชื่ อ หั ว ข้ อ ในเนื้ อ หาสาระของการนํ า เสนอได้ ต ามความเหมาะสม
.........................................................................................................................................................................................
การอภิปรายผล
....................(อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานทีต่ ง้ั ไว้)......................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย (ถ้ามี)
..................(เสนอแนะเชิงวิชาการ เสนอแนะเพือ่ นําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป).........
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

