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วารสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนในขณะที่ทั่วโลกกําลังเผชิญสถานการณโควิท ๑๙ ที่มีจุดแพรระบาดมาจาก

เมืองอูฮั่น ประเทศจีนต้ังแต ม.ค.๖๓ เปนตนมา ปรากฏการณน้ีสรางความโกลาหลไปทั่วทุกสารทิศ และเปน

ที่มาของการออกมาตรการทํางานที่บาน (Work from Home) ไปทั่วโลก ดังน้ันเพื่อสนองนโยบาย WFH ของ

รัฐบาลและเปนการปฏิบัติตามนโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศที่ตองการสรางกองทัพใหเปน  

Smart Airforce โดย มุงเนนใหกําลังพลทหารอากาศทําวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดองคความรู และมีการ

เผยแพรองคความรูเหลาน้ันไปยังกําลังพลในสวนตางๆ กองบรรณาธิการ จึงไดประสานนักศึกษาหลักสูตร 

การทัพอากาศรุนที่ ๕๔ ใหเรงดําเนินการปรับบทความวิจัยของแตละทานในชวง WFH และสงผลงานเพื่อ

คัดเลือกบทความที่มีความโดดเดน ทันสมัย และจัดทําเปนรูปเลมเพื่อเผยแพรตอไป 

อน่ึงในการคัดเลือกบทความที่จะลงตีพิมพในวารสารฉบับน้ี ทางกองบรรณาธิการไดรับความรวมมือ

เปนอยางดีจากนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๕๔ ทําใหสามารถคัดเลือกบทความวิจัยจํานวน ๗ เรื่อง 

ที่มีสาระนาสนใจ และมีมิติครอบคลุมในดานตางๆ อาทิเชน ดานการสงกําลังบํารุงอยาง เชน การพัฒนาการสง

กําลังบํารุงและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน รวมไปถึงประเด็นที่มีสําคัญตองานดานยุทธการของกองทพัอากาศ 

อยางเรื่อง การแสวงหาความรวมมือกับมิตรประเทศในการพัฒนาระบบการฝกบินของกองทัพอากาศ  

การปองกันฐานบิน และการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางอวกาศ อีกทั้งยังไดเสริมความเขมขนเรื่อง 

การจัดการดิสรัปทีฟเทคโนโลยี รวมถึงประเด็นการปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง การจัดการ

ขยะมูลฝอยมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนย 

กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวาวารสารที่อยูในมือทานผูอานขณะน้ี จะทําใหทานไดรับอรรถรส

เน้ือหาดานวิชาการที่เหมาะสม ทันสมัย ไมมากไมนอยจนเกินไป และ มีประเด็นคลอบคลุมต้ังแต ขยะไปจนถึง

อวกาศหากทานใดมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามในประเด็นใดเพิ่มเติมสามารถสงคําถามหรือติดตอมายัง 

กองวิเคราะหและประเมินผล วิทยาลัยการทัพอากาศได ทายที่สุดน้ี กองบรรณาธิการวารสารนภยาธิปตย

ขอขอบคุณ คณะผูบังคับบัญชา อาจารย เจาหนาที่ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ วิทยาลัยการทัพ

อากาศ ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๕๔ ทุกทาน ที่ทําใหการดําเนินการจัดทําวารสารฉบับน้ี

เปนไปดวยความเรียบรอย และแลวเสร็จสมบูรณในเวลาที่เหมาะสม 
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บทคัดยอ 

การเตรียมกําลังกองทัพอากาศในมิติทางอากาศ (Air Domain) ใหมีขีดความสามารถตอบสนอง 

ภัยคุกคามทั้งรูปแบบด้ังเดิมและรูปแบบใหม จําเปนอยางย่ิงจะตองมีความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานให

เปนไปตามที่กองทัพอากาศกําหนด ทั้งน้ีปจจัยหลักประการหน่ึงที่สงผลตอความพรอมปฏิบัติการของอากาศยาน

ไดแก ความพรอมของระบบขับเคลื่อนอากาศยาน (Propulsion) ซึ่งหมายถึงความพรอมของเครื่องยนตอากาศยาน

และบริภัณฑที่เกี่ยวของ โดยจากสถิติที่ผานมาพบวาความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานที่ไมเปนไปตามกําหนด

มีสาเหตุมาจากการชํารุดของเครื่องยนตอากาศยานหรือบรภัิณฑที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ ๓๕ การวิจัยในครั้งน้ี

จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ หาแนวทางการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานที่สามารถตอบสนอง

ความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานใหเปนไปตามที่กองทัพอากาศกําหนด  

ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการพัฒนาการสงกําลงัและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานมี ๓ ดาน ไดแก 

๑. การพัฒนาการสงกําลัง ดวยการมีขีดความสามารถในการซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ในระดับที่เพียงพอ จัดหา

ระบบสารสนเทศการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ที่เหมาะสมและทันสมัย และการมีความชวยเหลือทาง

เทคนิค ๒. การพัฒนาการซอมบํารุง ดวยการจัดเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญดานเครื่องยนตฯ มาตรวจเย่ียมหนวยซอม

เครื่องยนตฯ ของกองบินเปนประจํา หรือมาปฏิบัติงานในหวงเวลาหน่ึง ณ กองบินที่มีขอขัดของวิกฤตดาน

เครื่องยนตฯ และ ๓. การบริหารและพัฒนากําลังพล ดวยการจัดสรรกําลังพลสายชางอากาศใหเพียงพอจาก

สถาบันหลัก การสงเสรมิกําลังพลใหมีความเช่ียวชาญโดยจัดทําโครงการศึกษา ณ บริษัทผูผลิต และการพัฒนา

ความเปนผูนําใหกับหัวหนาหนวยเพื่อสรางแรงจูงใจและคานิยมรวมที่ดีใหกับกําลังพล  

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน, วิเคราะหสภาพแวดลอมการ

สงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน 

Abstract 

Air Force preparation in Air Domain to be ready for operations in response to both 

traditional and new threats It is necessary to have the Full Mission Capability (FMC) in 

accordance with the Air Force's requirements. One of the main factors that has an effect on FMC 

                                            
๑ นาวาอากาศเอก, รองผูอํานวยการกองซอมเครื่องยนต กรมชางอากาศ  
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is the availability of propulsion systems, which means the availability of aircraft engines and 

related equipment. From past statistics, it was found that the problems of FMC not meet 

specified criteria, were caused by damage of aircraft engines or related equipment, accounted 

for 35 percent This research has objectives to find guidelines for the development of aircraft 

engine’s supply and maintenance that can respond to FMC as specified by the Royal Thai Air Force. 

The results of the research showed that the guidelines for the development of aircraft 

engine’s supply and maintenance are in 3 areas which are 1. Development of supply with the 

ability to maintain the engine at a sufficient level. Procure aircraft engine’s supply and 

maintenance information systems or software that are appropriate and up to date, including 

having technical assistance 2. Development of maintenance by arranging the engine specialist 

personnel come to visit the engine repair shop of RTAF’s Wing regularly. Or come to work for a 

certain period of time at RTAF’s Wing that has an engine crunch and 3. Management and 

Personnel Development by allocating enough engineers especially from the Royal Thai Air Force 

Academy. Strengthening personnel to be proficient by conducting a study project at the 

manufacturing company. Leadership development for unit leaders in order to create motivation 

and good shared values for personnel. 

Keywords: Guidelines for the development of aircraft engine’s supply and maintenance, 

Analyse the supply and maintenance environment for aircraft engines. 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตัวช้ีวัดของกลยุทธที่ ๒.๓ ไดแก รอยละ

ความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานรบหลักที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใชเครือขาย

เปนศูนยกลาง (NCO) และรอยละความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา๒ กลยุทธที่ ๒.๕ 

เสริมสรางขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support and Service) กลยุทธที่ ๒.๑๑ พัฒนาขีด

ความสามารถการสงกําลังบํารุง และนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดานสงกําลัง

บํารุงที่ตองการใหมีการกํากับและดําเนินการเกี่ยวกับการสงกําลังและซอมบํารุง เพื่อใหกองทัพอากาศมีสภาพ

ความพรอมปฏิบัติการของอากาศยาน (Full Mission Capability: FMC) ตามที่กําหนด๓  

ทั้งน้ี จากสถิติของ FMC ในแตละปที่ผานมา พบวาอากาศยานบางแบบยังมีสภาพ FMC ไมไดตาม

เกณฑที่กําหนด และจากการตรวจสอบพบวาขอขัดของของอากาศยานที่สงผลกระทบดังกลาว มาจากขอขัดของ

แบบนอกกําหนด หรือขอขัดของที่เกิดนอกแผนการซอมบํารุง เมื่อพิจารณาสาเหตุของการชํารุดนอกแผนฯ พบวา

รอยละ ๖๕ มาจากการชํารุดของอากาศยานและบริภัณฑของอากาศยาน และรอยละ ๓๕ มาจากการชํารุดของ

เครื่องยนตอากาศยานและบริภัณฑที่เกี่ยวของ และเมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุที่มาจากทางดาน

เทคนิคพบวารอยละ ๗๕ มาจากการชํารุดของเครื่องยนตฯ หรือบริภัณฑที่เกี่ยวของ ดังน้ันการพัฒนาการสงกําลัง

                                            
๒ กองทัพอากาศ. (๒๕๕๙). ยุทธศาสตรกองทพัอากาศ ๒๐ ป (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบบัเผยแพร). กรุงเทพฯ. ๓๕. 
๓ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓. กรุงเทพฯ. ๑๒. 
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และซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากจะชวยลดการชํารุดนอกแผนฯ ของเครื่องยนตฯ 

และบริภัณฑที่เกี่ยวของซึ่งคิดเปนรอยละ ๓๕ น้ันแลว จะสงผลใหสภาพ FMC ของอากาศยานสูงข้ึนและเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนด และจะชวยลดการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ ลดการสูญเสียกําลังพลและทรัพยากร

มูลคาสูงของกองทัพอากาศและของประเทศชาติไดเชนกัน 

ทั้งน้ี หากกองทัพอากาศไมมีการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ เพื่อตอบสนองการ

ชํารุดของเครื่องยนตฯ และบริภัณฑที่เกิดข้ึนทั้งแบบตามแผนฯ และนอกแผนฯ กอปรกับการแกไขการชํารุดของ

เครื่องยนตฯ และบริภัณฑโดยทั่วไปตองใชงบประมาณสูงและระยะเวลาในการดําเนินการนาน จะสงผลให

เครื่องยนตฯ และบริภัณฑที่เกี่ยวของไมไดรับการแกไขทันทวงที หรือไมสามารถหาเครื่องยนตฯ หรือบริภัณฑ

อะไหลมาทดแทนได จะสงผลตอสภาพ FMC ของอากาศยานในที่สุด นอกจากน้ัน จะสงผลใหขาดระบบเฝาระวัง

การชํารุดของเครื่องยนตฯ ที่ดีที่ทันสมัย (Engine Trending and Diagnostics) ซึ่งทําใหขาดการระวังปองกันการ

เกิดอากาศยานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ และจะทําใหอากาศยานมีโอกาสประสบอุบัติเหตุ/อุบัติการณไดมากข้ึน  

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานที่สามารถตอบสนองความ

พรอมปฏิบัติการของอากาศยานใหเปนไปตามที่กองทัพอากาศกําหนด  

นิยามศัพท 

สภาพความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานที่กองทัพอากาศกําหนด ระดับ ๑ (พ.๑ : ภาวะสงคราม) 

หรือระดับ ๒ (พ.๒ : ภาวะปกติ) โดยกําหนดเปนจํานวนอากาศยานแตละแบบที่พรอมใชราชการไดตอวัน  

ขอบเขตของการศึกษา 

๑.  ยุทธศาสตร และนโยบาย ที่เกี่ยวของกับความพรอมปฏิบัติการของอากาศยาน และการสงกําลัง

บํารุง 

๒.  ขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ สถานภาพความพรอมปฏิบัติการของอากาศยาน คูมือหรือ

ระเบียบปฏิบัติในการสงกําลังและซอมบํารุงของกรมชางอากาศ เอกสารทางเทคนิคของทางราชการ  

๓.  หลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ของกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมติรประเทศ 

๔.  เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง การบริหารองคกร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.  กองซอมเครื่องยนต กรมชางอากาศ หรือกรมชางอากาศ หรือกองทัพอากาศ ทราบถึง ปญหา และ

ปจจัยที่มีผลกระทบในแตละข้ันตอนของการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ  

๒.  กองซอมเครื่องยนต กรมชางอากาศ หรือกรมชางอากาศ หรือกองทัพอากาศ ทราบถึง 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ  

๓.  กองซอมเครื่องยนต กรมชางอากาศ หรือกรมชางอากาศ หรือกองทัพอากาศ ทราบถึง แนวทางการ

พัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ที่สามารถตอบสนอง FMC ใหเปนไปตามที่กําหนด 
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๔.  ผูวิจัยหรือหนวยงานอื่นสามารถนําแนวทางการวิจัยน้ีประยุกตใชเปนแนวทางในการทําวิจัยของ

ตนเองได กรณีที่มีปญหาการวิจัยที่คลายกัน  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ความหมายของการสงกําลังเครื่องยนตฯ ในการวิจัยครั้งน้ีมี ๒ นัย ไดแก การสงกําลังดวยเครื่องยนตฯ 

ใหกับหนวยผูใช เพื่อนําไปติดต้ังกับอากาศยาน และการสงกําลังดวยพัสดุอะไหลเครื่องยนตฯ ใหกับหนวยซอม

บํารุงเครื่องยนตฯ ในทุกระดับการซอมบํารุง เพื่อนําไปใชในการซอมบํารุงเครื่องยนตฯ และบริภัณฑที่เกี่ยวของ 

ระดับการซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน 

หลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศหากพิจารณาตามคําสั่ง

กรมชางอากาศ (เฉพาะ) เทคนิคที่ ๐๐-๒๐ก-๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) จะทําใหทราบวาเปนการนําหลักการฯ 

มาใชกับการตรวจเครื่องยนต ๒ ประเภท ไดแก การตรวจซอมเครื่องยนตตามกําหนด และการตรวจซอม

เครื่องยนตนอกกําหนด๔ โดยสามารถนํามาสรุปเปนบริบทของการซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานทั้ง  

๓ ระดับ๕ ได ดังน้ี  

๑. การซอมบํารุงระดับหนวย (Organization Level Maintenance) เปนการซอมบํารุงระดับ

ฝูงบิน โดยการตรวจซอมเครื่องยนตตามกําหนด ประกอบดวย การตรวจ การบริการ เครื่องยนตตามระยะเวลา 

และการตรวจซอมเครื่องยนตนอกกําหนด เปนการแกไขขอขัดของที่อยูนอกเหนือการตรวจซอมตามระยะเวลา

ที่สามารถดําเนินการไดโดยไมตองถอดแยกเครื่องยนต (Disassembly) หรือไมจําเปนตองทดสอบเครื่องยนต 

ณ หองทดสอบเครื่องยนตกอนนําไปใชราชการ 

๒. การซอมบํารุงระดับกลาง (Intermediate Level Maintenance) เปนการซอมบํารุงระดับ

แผนกชางอากาศของกองบิน หรือหากกองบินไมมีขีดความสามารถจะดําเนินการโดย กองซอมเครื่องยนต กรม

ชางอากาศ ซึ่งเปนระดับการซอมบํารุงที่มีการถอดแยกเครื่องยนต (Disassembly) เปนสวนประกอบหลัก หรือ

โมดูลตาง ๆ เพื่อถอดเปลี่ยนสวนประกอบหลักที่ชํารุดน้ันๆ แลวนํามาประกอบเปนเครื่องยนตอากาศยานใหม 

และตองนําไปทดสอบ ณ หองทดสอบเครื่องยนต (Test Cell) กอนนําไปใชราชการ สําหรับนัยของการตรวจซอม

เครื่องยนตตามกําหนดและนอกกําหนดในระดับการซอมบํารุงระดับกลาง มีนัยเชนเดียวกับการซอมบํารุงระดับ

หนวย แตแตกตางที่ระดับการซอมบํารุงเทาน้ัน 

๓. การซอมบํารุงระดับโรงงาน (Depot Level Maintenance) เปนการซอมบํารงุระดับการซอมใหญ 

การดัดแปลงแกไข หรือการปรับปรุงสภาพใหดีดังเดิม (Overhaul) ซึ่งเปนระดับการซอมบํารุงที่จะนําสวนประกอบหลัก 

หรือโมดูลที่ชํารุดที่ไดถอดแยกออกจากเครื่องยนตจากการซอมระดับกลางดังกลาวน้ัน นํามาถอดแยกช้ินสวน

ภายในตอไป เพื่อนําช้ินสวนไปตรวจซอมในระดับโรงงาน หรือเปลี่ยนใหม และประกอบกลับมาเปนสวนประกอบหลัก

หรือโมดูลดีอะไหลที่พรอมใชราชการไดตอไป สําหรับนัยของการตรวจซอมเครื่องยนตตามกําหนดและนอก

กําหนดในระดับการซอมบํารุงระดับโรงงาน มีนัยเชนเดียวกับการซอมบํารุงระดับกลางและระดับหนวย แต

แตกตางทีร่ะดับการซอมบํารุงเทาน้ัน  

                                            
๔ กรมชางอากาศ. (๒๕๖๒). คําส่ังกรมชางอากาศ (เฉพาะ) เทคนิคที่ ๐๐-๒๐ก-๑ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๒). 

กรุงเทพฯ. บทที ่๑, ๕-๖. 
๕ เรื่องเดียวกัน, บทที ่๑, ๑. 



 
๑๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

หลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศ๖ 

การสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศ จะตองดําเนินการตาม

ขอกําหนดที่ระบุไวในคูมือชางอากาศ Aeronautical Engineering Manual (AEM), Revision 2.0 /  

28 ก.พ.63 ซึ่งเปนคูมือที่กรมชางอากาศใชในการดําเนินงานกิจการชางอากาศทั้งปวง โดยการนําระบบบริหาร

คุณภาพ ISO EN9110:2015 ( European Standard ) มาประยุกตใช เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นวาทุกกระบวนการ

ของสายวิทยาการชางอากาศ มีการควบคุมดําเนินการอยางเปนระบบ มมีาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สําหรับ

หลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศ สามารถพิจารณาไดจากบทที่ ๑ 

นโยบายคุณภาพ๗ ของคูมือชางอากาศ (AEM) ดังกลาว และเมื่อพิจารณาถึงขอกําหนดในการสงกําลังและซอม

บํารุงเครื่องยนตอากาศยานที่ชัดเจน พบวาจะตองสอดคลองกับ บทที่ ๗ การซอมบํารุงอากาศยาน (Aircraft 

Maintenance Realization) โดยสามารถกําหนดเปนหลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานได ดังน้ี 

๑. กําหนดจํานวนเครื่องยนตฯ เปาหมายสําหรับเครื่องยนตแตละแบบ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของอากาศยาน ตามสภาพความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานที่กําหนด ระดับ ๑ (พ.๑ : ภาวะสงคราม) หรือ

ระดับ ๒ (พ.๒ : ภาวะปกติ) โดยกําหนดเปนจํานวนเครื่องยนตที่พรอมใชราชการไดตอวัน  

๒. เพื่อตอบสนองความตองการอะไหลของเครื่องยนตอากาศยาน เพื่อสามารถซอมบาํรงุเครือ่งยนตฯ 

ใหไดจํานวนทีต่องการตามขอ ๑. หนวยซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ของกองบิน และกองซอมเครื่องยนต/กองซอม

บริภัณฑ กรมชางอากาศ จะตองพิจารณาแผนการซอมบํารุงหลัก MRS และบัญชีความตองการพัสดุอะไหล MRL 

ตามแจงความวิทยาการ ชอ.เลขที่ ๕๙/๕๗ และพิจารณา MRL ในสวนของพัสดุที่มีความตองการนอกกําหนด 

(Unscheduled) โดยคํานวณ Optimum Spares ตามแจงความวิทยาการ ชอ.เลขที่ ๖๒/๖๒ ซึ่งการพิจารณา 

MRS/MRL จะตองครอบคลุมการซอมตามแจงความวิทยาการ Service Bulletin, ADS Note, TCTO หรือบรรณสาร

เทคนิคอื่น ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนพัสดุ Time Change Item (TCI) หรือ Life Limit Part (LLP) ดวยเชนกัน  

๓. ติดตาม และคํานวณความผิดปกติของระบบหลอลื่นอากาศยาน (Oil Consumption Monitoring) 

ตามแจงความวิทยาการเลขที่ ๖๓/๖๒ และติดตามสมรรถนะเครื่องยนตฯ ตามแจงความวิทยาการเลขที่ ๖๒/๖๒ 

(Reliability Program) เพื่อทราบความตองการพสัดุอะไหลเพิ่มเติม 

๔. กองพัสดุชางอากาศ ดําเนินการจัดหาผาน Joint Maintenance Operating Center (JMOC) ๘ 

ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติงานรวมดานการสงกําลัง (Network Centric Supply – NCS) 

หลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศสหรัฐอเมรกิา 

หลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (United States 

Air Force : USAF) จะถูกกําหนดโดย AIR FORCE INSTRUCTION 21-101: AIRCRAFT AND EQUIPMENT 

MAINTENANCE MANAGEMENT, AIR FORCE INSTRUCTION 20-115 : PROPULSION MANAGEMENT FOR 

AERIAL VEHICLES และ AIR FORCE MANUAL 20-116 : PROPULSION LIFE CYCLE MANAGEMENT FOR 

AERIAL VEHICLES ซึ่งกลาวถึงหลักการและระบบการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานที่เหมาะสมที่

                                            
๖ กรมชางอากาศ. (๒๕๖๓). คูมือชางอากาศ Aeronautical Engineering Manual (AEM) Rev : 2.0/ 

28 ก.พ.63. กรุงเทพฯ. บทที ่๗, ๖–๗. 
๗ เรื่องเดียวกัน, บทที ่๑, ๑. 
๘ กรมชางอากาศ. (๒๕๖๓). JMOC Organization, Job Descriptions, Spreadsheet & MTT. กรุงเทพฯ. 
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กองทัพอากาศควรจะนํามาศึกษาและประยุกตใช๙ จะสามารถทําใหเครื่องยนตฯ มีอายุการใชงานมากข้ึน  

มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน ดังน้ี 

Engine Health Management (EHM) ระบบบริหารสุขภาพเครื่องยนตฯ เปนสวนหน่ึงของ CBM+ 

เปาหมาย คือการนํา Engine Trending and Diagnostics (ET&D) และ Reliability Centered Maintenance 

(RCM) มารวมกัน เพื่อใหสามารถพยากรณการชํารุดของเครื่องยนตฯ ได 

Comprehensive Engine Management System (CEMS) ระบบบริหารพัสดุของเครื่องยนตฯ 

รายงานสถานภาพเครื่องยนตฯ การปฏิบัติตาม TCTOs และติดตามการครบอายุของเครื่องยนตฯ  

Propulsion Requirements System (PRS) ๑๐ ระบบคํานวณจํานวนเครื่องยนตพรอมใชงาน และ

จํานวนเครื่องยนตอะไหลในภารกิจและสภาวะตาง ๆ ของประเทศ ทําใหทราบความตองการในการซอม/ซอมใหญ  

Condition Based Maintenance Plus (CBM+) ระบบซอมบํารุงบนพื้นฐานของสภาพเครื่องยนตฯ 

เพื่อ Optimize ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนตฯ ความพรอมใชงาน ความนาเช่ือถือได  

Program Integrated Life Cycle Management (ILCM) การบริหารอายุการใชงานเครื่องยนตอากาศยาน 

โมดูลเครื่องยนตฯ หรือบริภัณฑของเครื่องยนตฯ  

Engine Trending and Diagnostics (ET&D) ระบบดูแนวโนมและพยากรณสภาพของเครื่องยนต  

โดยสามารถปองกันการชํารุด กอนที่จะเกิดการชํารุดจริง เพิ่มความนาเช่ือถือได และลดคาใชจายการซอมบํารุง  

Reliability Centered Maintenance (RCM) การซอมบํารุงแบบการนําความนาเช่ือถือไดเปน

ศูนยกลาง เปนกลยุทธหน่ึงในการบริหารการชํารุดที่เหมาะสม ประกอบดวยการซอมบํารุงเชิงปองกัน 

Engine Component Improvement Program (CIP) ๑๑ โปรแกรมปรับปรุงบริภัณฑเครื่องยนต 

สนับสนุนขอมูลการแกไขขอขัดของเครื่องยนตฯ เพิ่มความปลอดภัย ความนาเช่ือถือได และความพรอมใชงาน 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศในแตละ

ข้ันตอน สามารถจําแนกการวิเคราะหไดดังน้ี 

๑. ปจจัยภายนอก นํา STEEP-M Model มาประกอบการพิจารณา ไดแก ดานสังคม (Social),  

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Technology), ดานเศรษฐกิจ (Economic), ดานสภาพสิ่งแวดลอม 

(Environment), ดานการเมือง (Politic) และดานการทหาร (Military) 

๒. ปจจัยภายใน นําหลักการ 7S McKinsey มาประกอบการพิจารณา ไดแก กลยุทธขององคกร (S1), 

โครงสรางองคกร (S2), ระบบในการดําเนินงานขององคกร (S3), ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงาน

ของผูบริหารระดับสูง (S4), บุคลากรในองคกร (S5), ความรูความสามารถขององคกร (S6) และคานิยมรวมกัน 

(S7) โดยวิเคราะหวาแตละองคประกอบของ 7S McKinsey น้ัน สอดคลองซึ่งกันและกันเพื่อนําไปสูการสง

กําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพหรือไม 

                                            
๙ SECRETARY OF THE AIR FORCE. (2014). AIR FORCE INSTRUCTION 20-115: PROPULSION MANAGEMENT 

FOR AERIAL VEHICLES. United States of America. Department of The Air Force. 12-17. 
๑๐ SECRETARY OF THE AIR FORCE. (2018). AIR FORCE MANUAL 20-116: PROPULSION LIFE CYCLE 

MANAGEMENT FOR AERIAL VEHICLES. United States of America. Department of The Air Force.. 32-54. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, 24-31. 
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หลักการสงกําลังบํารงุท่ีดี  

หลักการสงกําลังบํารุงที่ดี สามารถพิจารณาไดจากหลักการสงกําลังบํารุง๑๒ หลักการสงกําลังบํารุงรวม

ของกองทัพไทย๑๓ และ Principles of Logistics๑๔ ของ JP 4-0 ของกองทัพสหรัฐอเมริกา สรุปไดดังน้ี 

๑. ความอยูรอด หมายถึง ความสามารถในการอยูรอดจากภัยคุกคามตาง ๆ เพื่อดํารงการสนับสนุนได

อยางตอเน่ือง ๒. การสนับสนุนจากขางหลังไปขางหนา หนวยสนับสนุนการสงกําลังบํารุงที่อยูในที่ต้ังสํานักงาน 

จะตองสนับสนุนหนวยปฏิบัติในพื้นที่สวนหนา ๓. ความเช่ือถือได หนวยสนับสนุนจะตองมีขีดความสามารถ  

ทําใหหนวยรับการสนับสนุนมีความมั่นใจวาจะไดรับการสนับสนุนตามเวลา และสถานที่ที่กําหนด ๔. ความงาย 

จะตองมีกระบวนการและกรรมวิธีในการดําเนินการที่ไมยุงยากซับซอน ขจัดข้ันตอนที่ไมจําเปน และตองไมมีการ

ขออนุมัติหลายลําดับช้ัน ๕. ความออนตัว  ขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนการสงกําลังบํารุงตามเงื่อนไขที่

เปลี่ยนแปลงไป ๖. การสนองตอบความตองการและทันเวลา จะตองสนับสนุนสิ่งอุปกรณใหหนวยปฏิบัติไดมีและ

ใชในปริมาณที่ตองการ ณ เวลา และสถานที่ที่กําหนด ๗. การไดสวนสัมพันธ จัดเจาหนาทีใ่นการสงกําลังบํารุงให

เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจไมมากหรือนอยเกินไป ๘. ความตอเน่ือง ขีดความสามารถในการสงกําลังบํารุงได

อยางตอเน่ืองจนกระทั่งบรรลุภารกิจ ๙. ความปลอดภัย การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงควรคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของอุปกรณ และเจาหนาที่ ๑๐. การประหยัดและความพอเพียง ควรมีกําลังพล อุปกรณ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกไดเพียงพอ คํานึงถึงความประหยัด และความคุมคาใหมากที่สดุ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๑๕  

เปนปรัชญาที่กลาวถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยในการพิจารณา

บริบทของการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานของกองทัพอากาศ สามารถพิจารณาไดดังน้ี  

ความพอเพียง ประกอบดวย ๑. ความพอประมาณ ไดแก การที่กองทัพอากาศควรจะตองมีขีดความสามารถใน

การสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานดวยตนเองที่ไมมากหรือนอยเกินไป ๒. ความมีเหตุผล ไดแก การ

จัดหากําลังพล หนวยงานองคกร ความรูทางเทคนิค พัสดุอะไหล อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ตองเปนไป

อยางมีเหตุผล ๓. การมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี ไดแก การดํารงขีดความสามารถในการสงกําลังและซอมบํารุง

เครื่องยนตฯ ตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ี จะตอง

อาศัยเงื่อนไขความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใช และเงื่อนไข

ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา เพื่อใหเกิดความสมดุล และพรอม

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 

 

 
                                            

๑๒ ดวงฤด ีเอ้ียวสินทรัพย, พันตํารวจโทหญิง (๒๕๖๒). ความรูเก่ียวกับงานสงกําลังบํารุง. กรุงเทพฯ. ๗-๘. 
๑๓ กรมสงกําลังบํารงุทหาร. (๒๕๖๓). การสงกําลังบํารุง. กรุงเทพฯ. ๑๐. 
๑๔ JOINT CHIEFS OF STAFF. (2019). JOINT PUBLICATION 4-0: JOINT LOGISTICS. United States of 

America. I-8. 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษายุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และนโยบายผูบัญชาการทหาร

อากาศ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่กลาวถึงความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานและการสงกําลังบํารุง 

จากน้ันศึกษาปญหาในการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานในแตละข้ันตอน และปจจัยที่มี

ผลกระทบ แลวตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกของการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ  

โดยวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกจาก STEEP-M โมเดล และภายในจากหลักการ 7S McKinsey พรอม

กับหลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน ของ ทอ.และ ทอ.สหรัฐ หลักการสงกําลังบํารุงรวม

ของกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐ รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทําใหพบขอขัดของ และนําไปสู

การหาแนวทางแกไข และกําหนดเปนแนวทางพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนําเสนอดวยการวิเคราะห 

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชขอมูลในการศึกษา ประกอบดวย 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก เอกสารทางราชการ คําสั่ง เอกสารวิชาการ บทความ 

และสถานภาพอากาศยานของปงบประมาณ ๖๒ 

โดยรวบรวมขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตอบวัตถุประสงคการวิจัย และมีแหลงที่มาที่เช่ือถือได 

แลวนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดในการศึกษาตอไป 

ผลการวิจัย 

สรุปปจจัยที่มีผลกระทบในแตละข้ันตอนของการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ไดดังน้ี  

๑. การจัดทําแผนการซอมบํารุงหลัก (MRS) ซึ่งเปนข้ันตอนของการกําหนดจํานวนเครื่องยนตอากาศ

ยานที่ตองการซอมในแตละป จากหลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ของ USAF จะใช Propulsion 

Requirements System (PRS) โปรแกรมคํานวณความตองการเครื่องยนตพรอมใชราชการ และ Comprehensive 

Engine Management System (CEMS) โปรแกรมคํานวณเครื่องยนตที่จะครบซอมตามกําหนด และจํานวน

เครื่องยนตที่คาดวาจะเขาซอมนอกกําหนด ในการประมาณการซอมเครื่องยนตฯ ในแตละป ปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอความสําเร็จในข้ันตอนน้ี จึงหมายถึงการมีระบบ PRS และ CEMS ที่เหมาะสมกับการใชงานอากาศยานของ

กองทัพอากาศ โดยจะตองสอดคลองกับจํานวนเครื่องยนตฯ ที่จะเขาซอมตามกําหนด และนอกกําหนด สอดคลอง

กับรูปแบบการซอมบํารุงของเครื่องยนตฯ แตละแบบ และสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ รวมทัง้สภาพ FMC 

ตาม พ.๑ หรือ พ.๒ หรือความตองการทางยุทธการของกองทัพอากาศ 

๒. การจัดทําบัญชีความตองการพัสดุอะไหล (MRL) เพื่อใหไดรายการพัสดุที่จําเปนตอการซอมบํารุง 

จากหลักการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ของ USAF นอกจากการมีระบบสารสนเทศในการบริหารการ

สงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตที่ดี ดังอธิบายในบทที่ ๒ ไดแก CEMS, ET&D, EHM หรือ RCM แลว ควรจะตอง

มีการ Update ขอมูลทางเทคนิคอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการจัดหาความชวยเหลือทางเทคนิค เชน 

CIP ที่จะใหขาวสารขอมูลทางเทคนิคดานความปลอดภัยที่สําคัญตองานนิรภัยการบิน และสามารถบริหารอายุ

การใชงานของเครื่องยนตฯ , โมดูลเครื่องยนตฯ หรือพัสดุครบอายุเปลี่ยนของเครื่องยนตฯ ใหมีอายุมากข้ึนได 
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในข้ันตอนน้ี จึงหมายถึงการมีระบบสารสนเทศในการบริหารการสงกําลัง

และซอมบํารุงเครื่องยนตที่ทันสมัย พรอมกับการมีความชวยเหลือทางเทคนิคดังกลาว 

๓. การเสนอความตองการงบประมาณพรอมรายการจัดซื้อจัดจางสายชางอากาศใหกับกรมสงกําลัง

บํารุงทหารอากาศ จะตองช้ีแจงเหตุผลความจําเปนพรอมกับนําเสนอใหเห็นถึงการตอบสนองสภาพ FMC  

ที่กองทัพอากาศตองการภายใตงบประมาณที่จํากัด ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในข้ันตอนน้ี คือ การ

จัดหาโปรแกรมคํานวณความตองการเครื่องยนตพรอมใชราชการ PRS และโปรแกรมคํานวณเครื่องยนตครบ

ซอมตามกําหนด และนอกกําหนด CEMS ที่เหมาะสมกับกองทัพอากาศ ที่ทําใหการพิจารณารวมกันกับ 

กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ สะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว รวมทั้งการใหเวลาพิจารณาที่เพียงพอ และจัด

ผูแทนกองบินเขารวมประชุมดวย เพื่อพิจารณาปรับความตองการในสวนของกองบินไปพรอมกัน 

๔. การดําเนินการตามข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง และการเบิก-จายพัสดุใหหนวยซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ได

มีการกํากับ ดูแล เรงรัดดําเนินการ และแกไขขอขัดของโดยศูนยเรงรัดติดตามการจัดซื้อจัดจางของ

กองทัพอากาศและ JMOC ตามลําดับเรียบรอยแลว ซึ่งผูวิจัยจะไมนําเสนอแนวทางการพัฒนาในดานน้ี 

๕. การซอมบํารุงเครื่องยนตฯ และบริภัณฑที่ เกี่ยวของทั้ง ๓ ระดับ ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ความสําเร็จ ไดแก การสงเครื่องยนตฯ พรอมใชราชการ หรือพัสดุอะไหลใหกับหนวยผูใชอยางมีประสิทธิภาพ 

เพียงพอตอความตองการทางยุทธการ การหาแนวทางแกไขขอขัดของวิกฤตดานเครื่องยนตในระยะยาว  

การ Update ขอมูลทางเทคนิคอยางตอเน่ือง และการบริหารกําลังพลอยางมีประสิทธิภาพ  

สรุปผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก โดยใช STEEP-M Analysis และสภาพแวดลอมภายใน โดยใช

หลักการ 7S McKinsey หลักการสงกําลังบํารงุที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดังน้ี 

สรุปผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก คือการที่จะตองติดตามเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารทางเทคนิค

จากบริษัทผูผลิตหรือกองทัพอากาศมิตรประเทศอยางตอเน่ือง เพื่อความปลอดภัย ความนาเช่ือถือได  

และเพื่องานนิรภัยการบินในการใชงานเครื่องยนตฯ การซอมบํารุงเครื่องยนตฯ เพื่อสนับสนุนสภาพ FMC  

ที่ตองการเปนสิ่งจําเปน เพราะอากาศยานสามารถตอบสนองตอภัยคุกคามทั้งรูปแบบด้ังเดิม และรูปแบบใหม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการจัดหาพัสดุและกําลังพล เปนไปไดยากเน่ืองจากสภาวะขาดแคลนพัสดุอะไหล

ทั่วโลก รวมทั้งความตองการผลิตเองภายในประเทศ และการลาออกไปประกอบอาชีพอื่นภายนอกกองทัพ  

สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ตรวจพบจุดออนที่ควรแกไข ดังน้ี การมีขีดความสามารถ 

ในการซอมบํารุงเครื่องยนตฯ บางแบบในระดับที่ไมเพียงพอ การเลือกวิธีการจัดซื้อ/จัดจางที่ไมเหมาะสม  

การขาดเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญจากสายวิทยาการดานเครื่องยนตฯ ไปตรวจเย่ียม หรือปฏิบัติหนาที่ใกลชิดและ

ตอเน่ืองในหวงระยะเวลาหน่ึงกับหนวยซอมเครื่องยนต ณ กองบินที่มีขอขัดของวิกฤตดานเครื่องยนตฯ  

การขาดระบบสารสนเทศการสงกําลังและซอมบํารุงที่ทันสมัย รวมทั้งไมมีความชวยเหลือทางเทคนิคสําหรับ

เครื่องยนตฯ บางแบบ การขาดโปรแกรมที่เหมาะสมในการนําเสนอขอมูลทางเทคนิค เพื่อทราบเหตุผล 

ความจําเปนและความคุมคาในการดําเนินการ กําลังพลสายชางอากาศไมเพียงพอ ขาดแรงจูงใจ และคานิยม

รวมที่ดีในการทํางาน รวมทั้งขาดการฝกอบรม ณ ศูนยฝกอบรมของบริษัทผูผลิตสําหรับกําลังพลที่บรรจุใหม 
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การพัฒนาการสงกําลัง 

การพัฒนาการซอมบํารุง 

การบริหารและพัฒนากําลังพล 

วิเคราะหการจัดองคกรเพื่อการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน  

เมื่อพิจารณา สรุปปจจัยที่มีผลกระทบในแตละข้ันตอนของการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตฯ และการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน พรอมกับศึกษาการประสานงานของหนวยเกี่ยวของการสงกําลังและซอมบํารุง

เครื่องยนตฯ ในปจจุบัน พบวา การจัดผูแทนกองบินเขารวมประชุมพิจารณาความตองการงบประมาณจัดซื้อจัดจาง

สายชางอากาศประจําป ณ กบ.ทอ. เพื่อพิจารณาปรับความตองการในสวนของกองบินพรอมกันกับสายวิทยาการน้ัน

ไดดําเนินการแลว, การบูรณาการรวมกันในการขนสงพัสดุชํารุดสงคืน, สงซอมตางประเทศ, พัสดุดีสงใหผูใช สามารถ

ดําเนินการไดโดยผาน ศสล.ศปก.ทอ. แตการปรับองคกรที่ควรจะมีเพิ่มเติม ไดแก การจัดผูเช่ียวชาญดานเครื่องยนตฯ 

ปฏิบัติงานใกลชิดและตอเน่ืองในหวงระยะเวลาหน่ึงกับหนวยซอมเครื่องยนตฯ ณ กองบินที่มีขอขัดของวิกฤตดาน

เครื่องยนตฯ เพื่อแกไขขอขัดของน้ันในระยะยาว และจัดคณะเจาหนาที่สายวิทยาการดานเครื่องยนตฯ ไปตรวจเย่ียม

หนวยซอมเครื่องยนต ณ กองบินเปนประจํา เพื่อรับทราบขอขัดของ และแนะแนวทางปองกัน/แกไข 

กําหนดแนวทางการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน 
การกําหนดแนวทางการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยานสามารถนํา

แนวทางของ Operation Design มาพิจารณาเพื่อใหได Operational Approach ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supported Objectives 

1. การมีขีดความสามารถในการซอมบํารุงเครื่องยนตฯ ทกุแบบในระดับที่เพียงพอ เพื่อลดการสงซอม

ตางประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเหมาะสมในการสงเครื่องยนตฯ ดีใหหนวยผูใช 

2. การมีความชวยเหลือทางเทคนิค เพื่อ Update ขอมูลทางเทคนิคดานความปลอดภัย (CIP, ILCM) 

3. การจัดหาโปรแกรมคํานวณความตองการเครื่องยนตฯ พรอมใชราชการ PRS และโปรแกรมคํานวณ

เครื่องยนตฯ ครบซอมตามกําหนด และนอกกําหนด CEMS ที่เหมาะสมกับกองทัพอากาศ 

4. จัดเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญปฏิบัติงานในหวงเวลาหน่ึง ณ หนวยผูใชที่มีขอขัดของวิกฤตดานเครื่องยนตฯ 

5. จัดเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญเครื่องยนตฯ ไปตรวจเย่ียมหนวยซอมเครื่องยนตฯ กองบินเปนประจํา 

6. การมีโปรแกรมที่เหมาะสมในการนําเสนอขอมูลทางเทคนิค เพื่อทราบเหตุผลความจําเปนและความคุมคา 

ภาพท่ี ๑  OPERATIONAL APPROACH การพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน 

  

กําลังพลมีเพียงพอ มี
ความเชี่ยวชาญ และ

มีคานิยมรวมที่ด ี
การขาดแคลนกาํลังพล

ขาดความเชี่ยวชาญ และ
ขาดคานิยมรวมที่ด ี

ขีดความสามารถการ
ซอมบํารุงไมเพียงพอ 

เคร่ืองยนตฯ หรือ
บริภัณฑที่เกี่ยวของมี

ขอขดัของวกิฤต 

เคร่ืองยนตฯ หรือ
บริภัณฑฯ ใชราชการ
ไดนาน อากาศยาน

อุบตัิเหตจุาก
เคร่ืองยนตฯ ลดลงฯ 

พัสดอุะไหล และ
เคร่ืองยนตฯ อะไหลไม

เพียงพอตอความตองการ 

พัสดุอะไหล และ
เคร่ืองยนตฯ อะไหลมี
เพียงพอ ทันตอความ

ตองการ 

Ploblem Statement Desired Condition End State 

อากาศยาน
กองทัพอากาศมี

ความพรอม
ปฏิบัติการ 

(FMC) ตามที่
กําหนด โดยการ
พัฒนาการสง
กําลังและซอม

บํารุงเคร่ืองยนต
อากาศยาน 

  2 

  4 5
7 

  7 9 

 6 

 3 

 8 

 1 6 
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7. การจัดสรรบุคลากรเขามาปฏิบัติงานสายชางอากาศใหเพียงพอ โดยเฉพาะจากสถาบันหลัก 

8. การจัดทําโครงการศึกษา ณ ศูนยฝกอบรมของบริษัทผูผลิต สําหรับกําลังพลที่บรรจุใหม 

9. การพัฒนาความเปนผูนําใหกับหัวหนาหนวยทุกระดับเพื่อสรางแรงจูงใจและคานิยมรวมที่ดี 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัย สามารถสรุปไดวาสอดคลองกับ หลักการ 7S McKinsey หลักการสงกําลังบํารงุที่ดี และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีในสวนของระบบสารสนเทศในการสงกําลังและซอมบํารุงที่ทันสมัย สามารถ

ดําเนินการออกแบบเองหรือจัดหาจากตางประเทศ ก็จะเปนความสะดวกในการใชงานมากข้ึน และสามารถ

ปองกันและแกไขขอขัดของที่อาจจะเกิดข้ึนไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การพิจารณาอนุมัติจัดหาระบบสารสนเทศการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนต

อากาศยานที่ทันสมัย ตลอดจนสัญญาหรือขอตกลงความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)  

จะนําไปสูความปลอดภัย และการเฝาระวัง (Engine Trend Monitoring) ในการใชงานเครือ่งยนตอากาศยาน 

และจะนําไปสูความปลอดภัยของการใชงานอากาศยาน ตลอดจนความตอเน่ืองของความสมควรเดินอากาศ 

(Continuous Airworthiness of Aircraft) 

ขอเสนอแนะเพื่อการบริหาร จัดเจาหนาที่ระดับวิศวกรจากสายวิทยาการมาปฏิบัติงานในหวงเวลาหน่ึง  

ณ กองบินที่มีขอขัดของวิกฤตดานเครื่องยนตฯ เพื่อใหสามารถแกไขขอขัดของเครื่องยนตฯ น้ันไดในระยะยาว  

โดยเจาหนาที่ระดับวิศวกรน้ัน มีหนาที่จัดทําขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับสถานภาพของเครื่องยนตฯ และประสานงาน

กับบริษัทผูผลิตเครื่องยนตฯ หรือกองทัพอากาศมิตรประเทศ, กองวิทยาการ กรมชางอากาศ และกองพัสดุชาง

อากาศ กรมชางอากาศ และ จัดชุดใหความรูเคลื่อนที่จากสายวิทยาการดานเครื่องยนตฯ มาตรวจเย่ียมหนวยผูใช

เปนประจํา จะทําใหทราบขอขัดของทางเทคนิคไดอยางรวดเร็ว และสามารถแนะนําแนวทางการแกไขขอขัดของได

ทันทวงที 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอยอด ผูที่ตองการดําเนินการวิจัย โดยอาจจะมีปญหาการวิจัยที่คลายกัน 

แตแตกตางกันโดยเปนกรณีศึกษาสําหรับยุทโธปกรณของสายวิทยาการดานอื่น ๆ หรือเปนกรณีศึกษา

เครื่องยนตอากาศยานของเหลาทัพอื่น สามารถนําแนวทางการพัฒนาการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องยนต

อากาศยานจากการวิจัยฉบับน้ีไปประยุกตใชได 
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การแสวงหาความรวมมือกับมิตรประเทศ ในการพัฒนาระบบการฝกนักบิน
ของกองทัพอากาศ เพ่ือรองรับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป 

Cooperation with international alliances in development of  
the Royal Thai Air Force Pilot Training System in accordance with  

the 20-year Royal Thai Air Force Strategy 

ฐัชคณนศ  สุวรรณสงิหเวช๑๖ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

ปญหาสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป และการรักษาดุลยภาพความรวมมือดาน

ความมั่นคงกับมิตรประเทศ สงผลกระทบตอกองทัพอากาศตองปรับตัวและเตรียมกําลังพลใหพรอมรับ 

ความทาทายที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการฝกนักบินที่เปนกําลังรบหลักของ

กองทัพอากาศใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  รองรับกับบริบทดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง 

อีกทั้งขอจํากัดของทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ การแสวงหาความรวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ

เปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการฝกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักบินใหมีคุณภาพ และ

มาตรฐานสากล ตลอดจนอาจชวยลดขอจํากัดตาง ๆ ได การวิจัยในครั้งน้ี เพื่อศึกษายุทธศาสตร และนโยบาย

ดานความมั่นคงและความรวมมือกับมิตรประเทศที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาขอมูลและวิเคราะหโดย SWOT Analysis ผลการวิจัยพบวา มาตรการการพัฒนาระบบ

การฝกนักบินของกองทัพอากาศใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่กองทัพอากาศตองการ 

มีปจจัยสูความสําเร็จ ประกอบดวย การฝกศึกษาของนักบิน การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณและระบบสนับสนุน

การบิน การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารจัดการระบบการฝก ทั้งน้ี ตองอาศัยความรวมมือกับ 

มิตรประเทศสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน โดยกําหนดกระบวนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมในทุก

ระดับ กลาวคือ ระดับยุทธศาสตรตองกําหนดนโยบายและลําดับความสําคัญของความรวมมือที่ชัดเจน รวมถึง

โครงการจัดหาและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ ระดับปฏิบัติการ คณะทํางานรวมดําเนินการประชุมเพื่อกําหนด

ขอตกลง ขอบเขต และแผนงานความรวมมือ ตลอดจนแนวทางการพัฒนานักบินของกองทัพอากาศ และระดับ

ยุทธวิธี ฝูงบินดําเนินการฝกนักบินตามแนวทางที่กองทัพอากาศกําหนด 

คําสําคัญ: ระบบการฝกนักบิน ความรวมมือกับมิตรประเทศ 

Abstract   

Resulting of changing in security environment and balancing of security cooperation 

with international alliances, the Royal Thai Air Force must adapt and prepare personnel to 

face these challenges. Significantly, it is necessary to develop the pilot training system which 

                                            
๑๖ นาวาอากาศเอก, รองผูอํานวยการกองการฝก สํานักยุทธการและการฝก กรมยทุธการทหารอากาศ 
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is the main combat force to have capability to handle on various tasks in response to 

uncertainty changes in security contexts. The cooperation with international alliances is a 

key success factor in supporting the development of the pilot training system, which will 

increase the pilots’ quality and standards, as well as reduce limitation problems (resources, 

technology and budgets). Therefore, the objectives of this research is to set up guidelines for 

seeking cooperation with international alliances in development of the Royal Thai Air Force 

pilot training system, leading to concrete actions and achieving the strategic objectives. 

From documentary study and by using SWOT Analysis, the research found the ways 

to develop the pilot training system to be able to carry out all various missions. There are 

four key success factors; pilot training, provision of weapons and support systems, budget 

allocation and the management of the training system. This requires cooperation with 

international alliances to support the abovementioned, by establishing concrete operational 

processes at all levels. First, at strategic level, there must be a clear policy and priority of 

cooperation, including purchase and development projects. Second, at operational level, 

the committee/working groups conduct a meeting to determine the boundary agreement 

and cooperation plan, as well as guidelines for the development of the Royal Thai Air Force’ 

Pilots. Lastly, at tactical level, each squadron conducts pilot training in accordance with the 

Royal Thai Air Force guidelines. 

Keywords: The Royal Thai Air Force Pilot Training System, Cooperation with international 

alliances 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Disruptive Technology ทําใหสภาวะแวดลอม
ดานความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และซับซอนมากย่ิงข้ึน เดิมจากภัยคุกคามด้ังเดิมระหวางรัฐ  
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูภัยคุกคามไปสูรูปแบบใหม ซึ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรง และความถ่ีมากข้ึน อีกทั้ง
ความสําคัญในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับมิตรประเทศและมหาอํานาจ ซึ่งมีทิศทางที่เปนการพึ่งพา
และเกื้อกูลกันทั้งในรูปทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เกิดข้ึน โดยสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอความมั่นคงของประเทศในทุกดาน รวมถึงดานความมั่นคง  

กองทัพอากาศเปนหนวยงานหลักดานความมั่นคง จําเปนอยางย่ิงที่ตองปรับตัวใหสอดรับกับความ 
ทาทายที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งขอจํากัดดานงบประมาณ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่ครอบครอง สงผลกระทบ
ตอการฝกนักบินซึ่งเปนกําลังรบหลักของกองทัพอากาศ ยังไมเปนไปตามทิศทางที่ตองการ จําเปนตองเพิ่ม 
ขีดความสามารถของนักบินใหสามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
ภัยคุกคามในทุกมิติ โดยเฉพาะการปฏิบัติการรวมกับหนวยงานภายนอก จากการดําเนินความรวมมือทาง
ทหารกับกองทัพมิตรประเทศที่ผานมา กอใหเกิดความสัมพันธ และความมั่นคงที่ดีระหวางกัน อีกทั้งเปนการ
เพิ่มขีดความสามารถของนักบินจากการเรียนรูเทคโนโลยี และยุทธวิธีสมัยใหม รวมถึงประโยชนจากการใช
ทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกัน แตจากความรวมมือกับมิตรประเทศที่มีแนวโนมมากข้ึน และยังไมมีแนวทาง
และแผนการดําเนินความรวมมือกับมิตรประเทศที่ชัดเจน จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการเพื่อใหเกิด



 
๒๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

ประโยชนสูงสุดตอกองทัพอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของนักบินใหมีคุณภาพ และมี
มาตรฐานสากล จึงนําการแสวงหาความรวมมือทางทหารกับกองทัพมิตรประเทศในการพัฒนาระบบการฝกบนิ 
มาเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อกําหนดแนวทางการแสวงหาความรวมมือกับมิตรประเทศในการพัฒนาระบบการฝกนักบินของ

กองทัพอากาศ และกระบวนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เพื่อบรรลุเปาหมายประเด็น

ยุทธศาสตร ตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป 

ขอบเขตของการศึกษา 

๑.  นักบินประจํากองพรอมรบในทุกประเภทอากาศยานของกองทัพอากาศ ประกอบดวย  

กลุมเครื่องบินขับไล/โจมตี, กลุมเครื่องบินลาดตระเวน, กลุมเครื่องบินลําเลียง, กลุมเครื่องบินฝก,  

กลุมเครื่องบินปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ, กลุมเฮลิคอปเตอร และกลุมระบบอากาศยานไรคนขับ 

๒.  มิตรประเทศที่มีความรวมมือทางทหารกับกองทัพอากาศ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนการเยือน 

การศึกษา การฝกรวม/ผสม การประชุมคณะทํางานรวมทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ดานการสงกําลัง

บํารุง หรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงประเทศคูเจรจาโครงการจัดซื้อ/จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.  เปนแนวทางการพัฒนาความรวมมือทางทหารกับกองทัพมิตรประเทศ ใชประกอบการตัดสิน 

ตกลงใจกําหนดนโยบายการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถนักบินของกองทัพอากาศ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธระหวางประเทศ ที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและนโยบายในทุกระดับ รวมถึงการบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด 

๒.  ใชประกอบการเตรียมขอมูลในการจัดทําขอตกลง ขอบเขต และแผนการดานความรวมมือทาง

ทหารกับกองทัพมิตรประเทศ และแผนพัฒนาระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศ เพื่อใหฝูงบินวางแผนการ

บริหารการฝกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักบินประจํากองพรอมรบใหบรรลุเปาหมายที่กองทัพอากาศกําหนด 

๓.  ใชประกอบการพิจารณาทิศทางการจัดหาอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณกองทัพอากาศในอนาคต 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๑.  ยุทธศาสตร และนโยบายที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความรวมมือกับมิตรประเทศ 

 ๑.๑  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พุทธศักราช ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐๑๗ ดานความมั่นคง กําหนดใหพัฒนา

ศักยภาพในการปองกันประเทศเพื่อใหพรอมรับมือกับภัยคุกคามในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ

รุนแรง ทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ ดวยการยกระดับขีดความสามารถ

ของกองทัพ และหนวยงานดานความมั่นคง มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

และยุทโธปกรณ ตลอดจนการบูรณาการสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 

                                            
๑๗ ยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐). (๒๕๖๐). กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา. 



 
๒๑ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

๑.๒  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕๑๘ 

กําหนดใหพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพกองทัพในการปองกันประเทศ ทั้งการเผชิญกับภาวะสงคราม 

วิกฤตการณความมั่นคง การสนับสนุนภารกิจที่ไมใชการสงคราม และผนึกกําลังของกองทัพกับทุกภาคสวนใน

การเผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบไดอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และเสริมสรางดุลยภาพในการ

ดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในทุกระดับ โดยเนนการดําเนินความสัมพันธกับมหาอํานาจอยางมีสมดุล 

๑.๓  ยุทธศาสตรการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙๑๙ เนนการ

พัฒนาเสริมสรางศักยภาพและการดํารงความพรอมทั้งในดานกําลังพล ยุทโธปกรณ หลักนิยม การฝกศึกษา 

และการพัฒนาขีดความสามารถในการปองกันประเทศ และการแกไขปญหาของชาติในมิติตาง ๆ การปรับตัว

ไปสูกองทัพอเนกประสงคที่สามารถรองรับภารกิจไดหลายรูปแบบ ตลอดจนใหความสําคัญกับการปฏิบัติการ

รวมระหวางเหลาทัพ และการรักษาระดับความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ 

๑.๔  นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒๒๐ กําหนดใหปฏิรูป

กองทัพเพื่อใหสามารถแกไขปญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่อาจกระทบตอความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ 

และทุกระดับความรุนแรง โดยเสริมสรางศักยภาพกองทัพและระบบการปองกันประเทศใหมีความพรอมทั้งใน

ดานกําลังพล การขาวกรอง อาวุธยุทโธปกรณ การฝกศึกษา การสงกําลังบํารุง ยึดมั่นในหลักการรบเพื่อ

ปองกันตนเอง และใชการรบรวมเปนหลัก ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดี 

ดานความมั่นคงทางทหารกับนานาประเทศ ทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคี  

๑.๕  ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป พุทธศักราช ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐๒๑ กําหนดใหเสริมสราง 

ขีดความสามารถบุคลากรในสวนกําลังรบ และพัฒนาระบบการฝก/การจําลองการฝก และระบบการ

ตรวจสอบ/ประเมินการฝกเพื่อใหบุคลากรในสวนกําลังรบ (War Fighter) ในทุกระดับ ทั้งในระดับยุทธการ 

ระดับยุทธวิธี การฝกรวม/ผสม ใหมีระดับความรูและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจ สอดรับกับหลักนิยม

และแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) และพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงของ

ประเทศในกลุมอาเซียนระดับพหุภาคีในมิติตาง ๆ  

๑.๖  นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๓๒๒ เนนวางรากฐานการพัฒนาในทุกดาน

อยางสมดุล เพื่อปฏิบัติภารกิจไดอยางชาญฉลาดและมีความย่ังยืน (Sustainable Smart Air Force) 

กําหนดใหพัฒนาแนวทางการฝกนักบินของกองทัพอากาศ และความรวมมือกับมิตรประเทศ ไดแก การพัฒนา

พื้นที่การฝกของกองทัพอากาศใหเปนศูนยกลางในการฝกในภูมิภาคอาเซียน การทบทวนและปรับปรุงแนว

ทางการฝกบิน และการบริหารจัดการช่ัวโมงการฝกบิน ใหสอดคลองกับเทคโนโลยี และขีดความสามารถของ

อากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝก (Training Efficiency) การจัดต้ัง Fighter Weapon School 

เพื่อพัฒนาแนวคิดในการใชกําลัง และเพิ่มประสิทธิภาพการฝกนักบินขับไล/โจมตี 

 

                                            
๑๘ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต.ิ (๒๕๖๒). นโยบายและแผนระดบัชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาต ิ(๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕). กรุงเทพฯ. 
๑๙ กระทรวงกลาโหม. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตรการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙). กรุงเทพฯ. 
๒๐ กระทรวงกลาโหม. (๒๕๖๒). นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ประจําป ๒๕๖๒. กรงุเทพฯ. 
๒๑ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตรกองทพัอากาศ ๒๐ ป (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐). กรุงเทพฯ. 
๒๒ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๓. กรุงเทพฯ. 



 
๒๒ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

  ๒.  แนวคิดทฤษฎี เอกสาร ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการฝกนักบินของกองทัพอากาศ และ

ความรวมมือระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพมิตรประเทศ 

 ๒.๑  SWOT Analysis / TOW Matrix / การบริหารจัดการ 4M 

 ๒.๒  หลักนิยมกองทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๒๒๓ กลาวถึง สภาวการณโลกมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอยางมาก กองทัพอากาศในฐานะเปนหนวยหลักดานกําลังทางอากาศ จึงตองเตรียมความพรอมใหพรอมที่

จะเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ปจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการปฏิบัติการ

รวม หรือรวม/ผสม ไดแก คุณภาพของกําลังพล เทคโนโลยี และยุทธวิธี โดยคุณภาพของกําลังพลนับวาสําคัญ

ที่สุดที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จหรือความลมเหลวของภารกิจ อาศัยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา 

ดังน้ัน กองทัพอากาศตองเรียนรูและพัฒนาทุกดานอยางสมดุลบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองตามขีด

ความสามารถที่พึงกระทําตามหลักการจัดหาพรอมการพัฒนา (Purchase and Development) 

 ๒.๓  คําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๘๒/๖๐ เรื่องการฝกอบรม และการบริหารจัดการนักบิน

ประจํากองพรอมรบ๒๔ กําหนดแนวทางการฝกอบรมนักบินประกอบดวย การอบรมภาควิชาการ การฝก 

ดวยเครื่องฝกบินจําลอง และการฝกบินภาคอากาศ ซึ่งกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติประจําการฝกอบรมนักบิน 

 ๒.๔  คําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๖๒ เรื่อง การจัดทําระเบียบปฏิบัติประจําการ

ฝกอบรมนักบินประจํากองพรอมรบ๒๕ กําหนดใหฝูงบินเพิ่มเติมการฝกบินประกอบกําลัง (Combined Flying 

Forces: CFF) รวมกับฝูงบิน/หนวยภาคพื้น ตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง 

 ๒.๕  สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๒๒๖ กลาวถึง แผนความตองการกําลังทาง

อากาศระยะ ๑๐ ป (๒๕๖๓ – ๒๕๗๓) โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีทางทหารมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด 

ไดแก การประยุกตใชปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีเครือขาย ทําใหทิศทางการพัฒนากําลังทางอากาศทั้งระบบ

อากาศยานและอาวุธที่มีความชาญฉลาด มีความอยูรอดสูง แมนยําสูง ตลอดจนอาจมีการผสมผสานระหวาง

อากาศยานไรคนขับและแบบมีคนขับ ซึ่งในทางกลับกันกอใหเกิดภัยคุกคามในมิติทางอากาศรูปแบบใหม

เกิดข้ึน ไดแก อากาศยานไรคนขับขนาดเล็กติดอาวุธ และสงครามลูกผสม ทําใหกองทัพอากาศตองพัฒนาขีด

ความสามารถเพิ่มเติมเพื่อรับมือภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป แตดวยงบประมาณการจัดหายุทโธปกรณที่สูง  

จึงตองปรับปรุงอัตรากําลังรบที่เหมาะสม มุงเนนคุณภาพเหนือปริมาณ รวมถึงการฝกฝนในระบบเสมือน ไดแก 

เครื่องชวยฝกบินจําลอง ที่ชวยพัฒนาทักษะของทหารโดยไมเสี่ยง และชวยลดเวลาในการฝกปฏิบัติจริง อีกทั้ง

ยึดหลักการจัดหาพรอมพัฒนา เพื่อใหสามารถพัฒนาตอยอดและอยูบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

๒.๖  การดําเนินความรวมมือระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพมิตรประเทศ มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการอาเซียนกองทัพอากาศ๒๗ ทําหนาที่กําหนดแนวทาง และวางแผนการปฏิบัติใหเปนไปตาม

                                            
๒๓ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). หลักนิยมกองทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๒. กรุงเทพฯ. 
๒๔ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๐). คําส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที ่๘๒/๖๐ เรื่องการฝกอบรม และการบริหารจัดการนักบิน

ประจํา. กรุงเทพฯ. 
๒๕ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). คําส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที ่๓๙/๖๒ เรื่อง การจัดทําระเบียบปฏิบตัิประจําการ

ฝกอบรม. กรุงเทพฯ. 
๒๖ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๓). สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๓. กรุงเทพฯ. 
๒๗ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). คําส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที ่๔๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอาเซียน

กองทัพอากาศ. กรงุเทพฯ. 



 
๒๓ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

แนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป รวมถึงอํานวยการ ประสานงาน 

และกํากับดูแลการดําเนินงานความรวมมือกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ ในการพิจารณาขอบเขตกิจกรรม 

ไดแก โครงการพัฒนารวม การฝกรวม/ผสม การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน ความรวมมือดานการสง

กําลงับํารุง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายที่กําหนดไว ปจจุบัน มีการจัดต้ัง

คณะทํางานรวมกองทัพอากาศกับประเทศคูเจรจาทั้งหมด ๑๖ ประเทศ โดยแบงเปนประเทศในกลุมอาเซียน 

๙ ประเทศ และประเทศนอกกลุมอาเซียน ๗ ประเทศ (สหรัฐฯ (ภาคแปซิฟก) สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี และเครือรัฐออสเตรเลีย) เพื่อเปนชองทางในการพัฒนา

ความสัมพันธ และกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางทหารระหวางประเทศคูเจรจา 

ในรูปแบบทวิภาคี และ/หรือพหุภาคี โดยวงรอบการจัดประชุมข้ึนอยูกับประเทศคูเจรจา อีกทั้ง กองทัพอากาศ

ไดเขารวม และวางแผนจัดต้ังกลุมประเทศผูใชงานอากาศยานแบบเดียวกัน (User Group) ไดแก Gripen 

User Group, EC-725 User Group, T-50 User Group โดยมีขอบเขตดานการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 

และประสบการณจากการใชงานอากาศยาน การสงกําลัง/ซอมบํารุง รวมถึงการแลกเปลี่ยนการฝกนักบินและ

เจาหนาที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน และปลอดภัยสูงสุด 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษายุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของดานความมั่นคงและความรวมมือกับ

มิตรประเทศ หลักนิยมกองทัพอากาศ ระเบียบ และคําสั่งดานการฝกนักบินของกองทัพอากาศ และความ

รวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ เพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนาระบบการฝกและ แนวทางการแสวงหาความ

รวมมือทางทหารกับมิตรประเทศในการพัฒนาระบบการฝกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักบินของกองทัพอากาศ 

รวมถึงกระบวนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนําเสนอดวยการวิเคราะห 

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

ไดแก เอกสารวิชาการ บทความ และบทวิเคราะหที่ผานการตีพิมพเรียบรอยแลว โดยรวบรวมขอมูลที่มีความ

เกี่ยวของกับการตอบวัตถุประสงคการวิจัย และมีแหลงที่มาที่เช่ือถือได แลวนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหตาม

กรอบแนวคิดในการศึกษาตอไป 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวา ยุทธศาสตรและนโยบายดานความมั่นคงและความรวมมือกับมิตรประเทศในทุก

ระดับ มีความเช่ือมโยงสอดคลองกันกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป และนโยบายผูบัญชาการทหาร

อากาศ ซึ่งเนนการเสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรในสวนกําลังรบ (War Fighter) ใหมีระดับความรูและ

ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) ตลอดจน

การพัฒนาความรวมมือกับประเทศในกลุมอาเซียน และนานาชาติ ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี ในมิติตาง ๆ  

ระบบการฝกนักบินถือเปนกระบวนการสําคัญในการสรางและพัฒนาบุคลากรในสวนกําลังรบ  

มีความสําคัญตอความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจที่กองทัพอากาศไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติ



 
๒๔ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

ภารกิจรวมกับหนวยงานภายนอก ปจจุบันระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศเริ่มตนจากหลักสูตรศิษย 

การบิน โรงเรียนการบิน เมื่อสําเร็จยายเขาบรรจุเปนนักบินประจํากองพรอมรบตามฝูงบินตาง ๆ ซึ่งมีการแบง

ประเภทอากาศยานออกเปน ๗ กลุม ไดแก กลุมเครื่องบินขับไล/โจมตี (Fighter) กลุมเครื่องบินลาดตระเวน 

(Sensor) กลุมเครื่องบินลําเลียง (Transport) กลุมเครื่องบินปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ (Special) กลุมเครื่องบิน

ฝก (Training) กลุมเฮลิคอปเตอร (Helicopter) และกลุมระบบอากาศยานไรคนขับ (Unmaned Aerial 

Vehicle System : UAS) ตามแผนการทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๒๒๘ ทําการฝกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 

และรักษาสมรรถภาพพรอมรบ ตามระเบียบปฏิบัติประจําการฝกนักบินประจํากองพรอมรบของฝูงบินที่

กําหนดจากภารกิจ/กิจเฉพาะ ตามคําสั่งและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

กองทัพอากาศ ๒๐ ป และหลักนิยมกองทัพอากาศ นอกจากน้ี มีการเสริมสรางขีดความสามารถและความ

เช่ียวชาญเฉพาะจากการศึกษาในหลักสูตรดานการบิน การฝกการปฏิบัติรวมกับเหลาทัพและหนวยงานอื่น ๆ 

ทั้งใน และตางประเทศ ตลอดจนการตรวจสอบมาตรฐานการบิน และทดสอบความพรอมรบเปนประจําทุกป 

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมโดยใช SWOT Analysis และ TOW Matrix ทําใหทราบมาตรการ

พัฒนาระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ตามแนวทางการ

ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง สามารถสรุปตามหลักการบริหารจัดการระบบ 4M ไดดังน้ี  

 ๑.  Man (นักบิน) ไดแก การพัฒนาระบบการฝกและการตรวจสอบมาตรฐานใหเปนมาตรฐาน 

สากลย่ิงข้ึน (SO2), การพัฒนาความรวมมือกับมิตรประเทศในการพัฒนาระบบการฝกนักบินใหทันตอ

เทคโนโลยีและยุทธวิธีที่ทันสมัย (SO4), การปรับโครงสรางฝูงบินและบรรจุกําลังพลใหเพียงพอเหมาะสมกับ

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย (WO3), การจัดต้ังหนวยงานและผูเช่ียวชาญเฉพาะเพื่อจัดการองคความรู เพียงพอ

ในการดําเนินการและพัฒนาหลักสูตรการฝก/ศึกษาใหครอบคลุมทันสมัยตลอดเวลา (WO4) 

 ๒.  Material (อากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ และระบบสนับสนุนการฝก) ไดแก การจัดหา

อากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงระบบสนับสนุนการฝกสมัยใหม พรอมเรียนรูวิจัยพัฒนาไดดวยตนเองใน

อนาคต (SO5), การปรับอัตราอนุมัติอาวุธ กระสุนสําหรับการฝก และบริหารการฝกดวยเครื่องชวยฝกบิน

จําลองของฝูงบิน ตามความจําเปนทางยุทธการ เหมาะสมกับสภาวการณ (WT2) 

 ๓.  Money (งบประมาณการฝก) ไดแก การบริหารจัดการดานงบประมาณใหคุมคา (ST3),  

การบริหารจัดการการฝกแบบรวมการ เพื่อบูรณาการการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด (SO3),  

การจัดลําดับความสําคัญของการฝก/ศึกษา ใหสอดคลองกับงบประมาณ (WO2) 

 ๔.  Management (นโยบาย คําสั่ง ระเบียบ พื้นที่  และหวงเวลาการฝก) ไดแก การปรับปรุง

ยุทธศาสตร นโยบาย คําสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวกับการฝกบินใหสอดคลองกับสภาวการณ (SO1) กําหนด

นโยบายและลําดับความสําคัญในความรวมมือกับมิตรประเทศที่ชัดเจนเหมาะสม (ST1) กําหนดขอตกลง และ

ขอบเขตความรวมมือ รวมถึงการเจรจา 3rd Party เปนไปตามกฎหมาย (WO1) การปรับกิจกรรมความรวมมือ

กับมิตรประเทศ (WT1) การต้ังคณะทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อบริหารจัดการพื้นที่และหวงเวลาการ

ฝก (ST2) 

                                            
๒๘ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). แผนการทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๒. กรุงเทพฯ. 



 
๒๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

การดําเนินการตามมาตรการพัฒนาระบบการฝกนักบินดังกลาวขางตน เนนที่คุณภาพเหนือปริมาณ 

ภายใตงบประมาณ เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนที่จํากัด จากแนวคิดผูบัญชาการทหารอากาศเพื่อให

กองทัพอากาศสามารถพัฒนาสูความเปนเลิศและยืนอยูไดดวยตนเองอยางย่ังยืน ตองมีการปรับรูปแบบ

ประเภทการฝกเพื่อดํารงและพัฒนาขีดความสามารถของนักบิน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดวย การฝกพื้นฐาน การฝกพรอมรบ การฝกทดสอบ/ตรวจสอบ และการฝกเพื่อการรบจริง 

รวมถึงการจัดต้ังโรงเรียน Fighter Weapon School เพื่อพัฒนา ทดสอบ และประเมินผลยุทธวิธีการรบเพื่อ

รองรับภัยคุกคาม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สามารถจัดทําเปน Conceptual Model ระบบการฝกนักบิน

ของกองทัพอากาศในอนาคต ดังแสดงตามภาพที่ ๑ 

ภาพท่ี ๑  Conceptual Model ระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศในอนาคต 

 ท่ีมา : ผูวิจัย 

นอกจากน้ี เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป ในการพัฒนาระบบ

การฝกนักบินกองทัพอากาศ ตองใหความสําคัญใน ๓ องคประกอบสําคัญ คือ นักรบฉลาด อาวุธฉลาด ยุทธวิธี

ฉลาด โดยพัฒนานักบินผานการศึกษาเพื่อสรางองคความรู สรางทักษะความเช่ียวชาญผานการฝกอยางเปน

ระบบ และพัฒนายุทธวิธี ซึ่งข้ึนอยูกับขาศึก (Threat) และเทคโนโลยีระบบอาวุธ ดังน้ัน การจัดหาและพัฒนา

เปนอีกปจจัยสําคัญในการทําใหไดมาซึ่งอาวุธฉลาด กอนพัฒนาตอยอดเปนยุทธวิธีฉลาดตอไป แตดวยขอจํากัด

ของทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ การแสวงหาความรวมมือทางทหารกับกองทัพมิตรประเทศจึงเปน

ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการฝกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักบินใหมีคุณภาพ และ

มาตรฐานสากล จากการเรียนรูเทคโนโลยี และยุทธวิธีสมัยใหม รวมถึงประโยชนจากการใชทรัพยากรสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถมีสวนชวยลดขอจํากัดตาง ๆ ได อีกทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตร และนโยบาย

ในทุกระดับที่เนนพัฒนาความรวมมือกับมิตรประเทศในดานตาง ๆ รวมถึงดานความมั่นคง กอใหเกิด

ความสัมพันธ และความมั่นคงที่ดีระหวางกัน 



 
๒๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

 แตจากความรวมมือกับมิตรประเทศที่มีแนวโนมมากข้ึน จึงจาํเปนตองมีการบริหารจัดการเพือ่ให

เกิดประโยชนสงูสุดตอกองทัพอากาศ จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรวมมือกับมิตรประเทศกับ

การพัฒนาระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศ สามารถกาํหนดแนวทางความรวมมือกับมิตรประเทศในการ

พัฒนาระบบการฝกนักบินของกองทพัอากาศ ดังแสดงตามภาพที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒  แนวทางความรวมมือกบัมิตรประเทศในการพฒันาระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศ 

 ท่ีมา : ผูวิจัย 

โดยกระบวนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาหมายประเด็นยุทธศาสตร ตามยุทธศาสตร

กองทัพอากาศ ๒๐ ป สามารถกําหนดแผนการข้ันตอนการปฏิบัติในแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับยุทธศาสตร/ผูบังคับบัญชาระดับสูง  

 ๑. การกําหนดนโยบาย และการจัดลําดับความสําคัญในความรวมมือกับมิตรประเทศที่ชัดเจน 

เพื่อปรับการฝกรวม/ผสม หรือกิจกรรมความรวมมืออื่น ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอกองทัพอากาศ 

รวมถึงการรักษาดุลยภาพที่ดีกับมิตรประเทศ และมหาอํานาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชน

รวมกันไดอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สามารถชวยลดปญหางบประมาณที่จํากัดได จากการ

พิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ไดรับ ความคุมคาในงบประมาณ และความสําคัญของการรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธระหวางประเทศ สามารถกําหนดนโยบายการปรับการฝกรวม/ผสมของกองทัพอากาศ ดังน้ี 



 
๒๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

  ๑.๑ ดํารงการฝกพหุภาคี (Multinational) ไวเปนหลัก ไดแก Pitch Black, Cope 

Tiger, Cobra Gold, Red Flag, Lion Effort เน่ืองจากไดรับประสิทธิผลการฝกสูง ไดเรียนรูเทคโนโลยี และ

ยุทธวิธีสมัยใหม รวมถึงการฝกทวิภาคี Balance/Teak Torch เน่ืองจากเปนการฝกรวมระหวางกําลังทาง

อากาศกับภาคพื้นที่มีประสิทธิภาพสูง และรักษาดุลยภาพกับมหาอํานาจ ทั้งน้ี สามารถพจิารณารวมการฝกพหภุาคี

อื่น ๆ ที่ไดรับประสิทธิภาพสูงกวาทดแทนฝกเดิมที่มี โดยคํานึงถึงงบประมาณ และความสัมพันธระหวาง

ประเทศ 

  ๑.๒ การปรับลดการฝกทวิภาคี (Bilateral) เฉพาะที่กองทัพอากาศไทยเปนเจาภาพ โดย

เปลี่ยนเปนการฝกพหุภาคีแทน แตยังคงเขารวมการฝกทวิภาคีที่กองทัพมิตรประเทศเปนเจาภาพ เพื่อรักษา

ความสัมพันธที่มีอยูเดิมไว วางแผนการฝกพหุภาคีใหมอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกปตามวงรอบที่กําหนด โดยเชิญ

ทุกประเทศในกลุมอาเซียนเขารวมการฝก โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกันแตยังไมมีการฝกรวมกัน เชน 

กัมพูชา พมา ลาว และเวียดนาม เปนตน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ความไววางใจ และความรวมมือระหวาง

กัน แบงเปน ๒ รูปแบบ เริ่มตนดวยการฝกการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม (Military Other 

Than War : MOOTW) จัดทุกป สลับระหวางการฝกปญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) 

และการฝกภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX) โดยพิจารณาเชิญกองทัพอากาศของมหาอํานาจ เชน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย เขารวมเฉพาะการฝกการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม 

ไดแก การใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝกการคนหาและชวยชีวิต  

การอพยพประชาชน การสงกลับผูปวยทางอากาศ เพื่อรักษาดุลอํานาจและความสัมพันธระหวางประเทศ 

จากน้ันพัฒนาสูการฝกการปฏิบัติการรบ (Combat) จัดปเวนป โดยพิจารณาเชิญกองทัพอากาศจาก

ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และมิตรประเทศอื่น ๆ เขารวมการฝกทดแทนการฝกทวิภาคีเดิมที่มี 

 ๒. แผนการจัดหาและพัฒนาอากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงความรวมมือดานการสง

กําลังบํารุง ตามแผนความตองการกําลังทางอากาศระยะ ๑๐ ป (๒๕๖๓ – ๒๕๗๓)๒๙ มีแผนจัดหาอากาศยาน

มาทดแทน ไดแก เครื่องบินฝก (ขับไล/ลําเลียง), เครื่องบินลําเลียง, เฮลิคอปเตอร, เครื่องบินขับไล/โจมตี และ

อากาศยานไรนักบิน (ติดอาวุธ) ซึ่งสามารถเพิ่มเติมโครงการแลกเปลี่ยนนักบิน (Pilot Exchanges) ในการข้ึน

สังเกตการณการฝกรวม/ผสม จนไปสูการแลกเปลี่ยนนักบินเพื่อปฏิบัติหนาที่ประจําฝูงบิน โดยกองทัพอากาศ

จะไดประโยชนจากการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม และยุทธวิธีสมัยใหม สามารถนําขอมูลที่ไดใชประกอบการ

พิจารณาทิศทางการจัดหาอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถนักบิน 

เริ่มจากอากาศยานฝกในการปฏิบัติภารกิจที่ไมใชการรบ จนขยายไปสูอากาศยานรบในการปฏิบัติการรบระดับ

ปฏิบัติการ/ฝายอํานวยการ  

 ๓. การจัดต้ังคณะทํางานรวมกับกองทัพมิตรประเทศ (Air Working Group : AWG) และการ

จัดต้ังกลุมประเทศผูใชงานอากาศยานแบบเดียวกัน เพื่อเปนตัวแทนของแตละฝายในการประชุมรวมกัน  

 ๔. การกําหนดขอบเขต และวัตถุประสงคความรวมมือเฉพาะในแตละกิจกรรม ไดแก  

การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

เฉพาะดาน และการฝกรวม/ผสม เพื่อใหครอบคลุมในทุกภารกิจ และทุกรูปแบบของภัยคุกคาม ทั้งการรบ 

และไมใชการรบ ตลอดจนกําหนดแผนการดําเนินความรวมมือใหเปนวงรอบสอดคลองกับนโยบาย และ

                                            
๒๙ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๓). สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๓. กรุงเทพฯ. 



 
๒๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

งบประมาณ อีกทั้งการกําหนดแนวทางการฝกนักบินของกองทัพอากาศ และกําหนดฝูงบินที่เขารวม เพื่อเปน

แนวทางใหฝูงบินวางแผนเตรียมการตอไป นอกจากน้ี ผลักดันการขยายขอบเขตกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เปนประโยชน

ตอกองทัพอากาศ ไดแก การใชระบบเครื่องชวยฝกบินจําลอง (Simulator) ทําการบินประกอบกําลังขนาด

ใหญ การฝกบินในที่น่ังหลังอากาศยานของมิตรประเทศ (ปจจุบันมีการน่ังหลัง Gripen ในการฝก Lion Effort) 

และการแลกเปลี่ยนนักบิน/ครูการบิน (Pilot Exchanges) ปจจุบันมีการแลกเปลี่ยนนักบินลําเลียง C-130 

ระหวางกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา โดยขยายความรวมมือกับมิตรประเทศอื่นๆ ในการ

แลกเปลี่ยนนักบิน และการฝกบินกับอากาศยานแบบอื่น ๆ  แมกระทั่งอากาศยานรบ เชน EC-725, UAV, T-50, 

 F-16 เปนตน โดยอาศัยเวทีการประชุมคณะทํางานรวม หรือกลุมประเทศผูใชงานอากาศยานแบบเดียวกัน 

 ๕.  การจัดทําบันทึกขอตกลง/บันทึกความรวมมือระหวางกองทัพอากาศและกองทัพมิตร

ประเทศ รวมถึงการขออนุญาตจากประเทศที่เกี่ยวของเรื่อง 3rd Party ใหเปนไปตามกฎหมาย  

 ๖.  การใชทรัพยากรรวมกัน ไดแก อากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ และระบบสนับสนุนการฝก 

หวงอากาศ และหวงเวลาการฝก เปนผลประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําขอตกลงรวมกัน 

ระดับยุทธวิธี/ฝูงบินและนักบิน  

 ๗. ดําเนินการวางแผนการบริหารจัดการการฝกนักบินของฝูงบิน ในการเขารวมการฝกรวม/

ผสม และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยวางแผน Timeline การฝกนักบินใหสามารถพัฒนาขีด

ความสามารถอยางเปนข้ันตอนตอเน่ือง รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

 ๘. สนับสนุนการจัดต้ัง Fighter Weapon School จากกิจกรรมความรวมมือทางทหารกับ

กองทัพมิตรประเทศ นํามาซึ่งองคความรูสมัยใหม (ยุทธวิธี/เทคโนโลยี/เครื่องชวยฝกบินจําลอง) เปนแนวทาง

พัฒนาการฝกใหครอบคลุมทุกภารกิจ และทุกรูปแบบของภัยคุกคาม รวมถึงมิติดานไซเบอร และดานอวกาศ 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ยุทธศาสตรและนโยบายดานความมั่นคงและความรวมมือกับมิตร

ประเทศในทุกระดับ มีความเช่ือมโยงสอดคลองกันกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป และนโยบาย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเนนการเสริมสรางขีดความสามารถบุคลากรในสวนกําลังรบ (War Fighter) ใหมี

ระดับความรูและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง 

(NCO) ตลอดจนการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศในกลุมอาเซียน และนานาชาติ ทั้งระดับ

ทวิภาคี และระดับพหุภาคีในมิติตาง ๆ  

จากบริบทดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งขอจํากัดของทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ 

ดวยการ SWOT Analysis และ TOW Matrix ทําใหไดมาตรการในการพัฒนาระบบการฝกนักบินของ

กองทัพอากาศใหเปนไปตามแนวทางที่กองทัพอากาศตองการ กลาวคือ มีนักบินที่มีขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ พรอมรับมือกับภัยคุกคามไดในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และมีความเปนมาตรฐาน ตลอดจน 

สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางชาญฉลาด บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนในอนาคต (Sustainable 

Smart Air Force) โดยปจจัยสูความสําเร็จตองพัฒนาอยางเปนระบบทั้ง ๔ ดาน ประกอบดวย การฝกศึกษา

ของนักบิน การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณและระบบสนับสนุนการบิน การจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร

จัดการระบบการฝก ซึ่งการแสวงหาความรวมมือทางทหารกับกองทัพมิตรประเทศจึงเปนปจจัยสําคัญในการ
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สนับสนุนการพัฒนาระบบการฝกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักบินใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสากล 

ตลอดจนชวยลดขอจํากัดตาง ๆ จากการวิเคราะหทําใหไดแนวทางการแสวงหาความรวมมือกับมิตรประเทศใน

การพัฒนาระบบการฝกนักบินของกองทัพอากาศ โดยกําหนดกระบวนการดําเนินงานในทุกระดับเพื่อนําไปสู

การปฏิบัติที่ เปนรูปธรรม และบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่กําหนด กลาวคือ ระดับยุทธศาสตร 

(ผูบังคับบัญชาระดับสูง) มีความสําคัญอยางย่ิงที่ตองกําหนดนโยบายความรวมมือทีชั่ดเจน รวมถึงโครงการจัดหา

และพัฒนา ระดับปฏิบัติการ (ฝายอํานวยการ) ดําเนินการประชุมเพื่อกําหนดขอตกลง ขอบเขตกิจกรรม และ

แผนงานความรวมมือ ตลอดจนแนวทางการพัฒนานักบินของกองทัพอากาศ และระดับยุทธวิธี (ฝูงบินและ

นักบิน) ดําเนินการฝกนักบินตามแนวทางที่กองทัพอากาศกําหนด 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

การนําแนวทางการแสวงหาความรวมมือกับมิตรประเทศในการพัฒนาระบบการฝกนักบินของ

กองทัพอากาศ ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และบรรลุเปาหมายประเด็นยุทธศาสตร ตามที่กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป กองทัพอากาศตองใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายการดําเนินความ

รวมมือทางทหารกับกองทัพมิตรประเทศที่ชัดเจน เพื่อเปนเปาหมายหลักใหหนวยเกี่ยวของสามารถนํานโยบาย

ดังกลาวไปดําเนินการตอไปในทิศทางที่ถูกตอง โดยคํานึงถึงประโยชนทีจ่ะไดรับ การดํารงความสัมพันธที่ดีกับ

กองทัพมิตรประเทศ และรักษาดุลอํานาจกับมหาอํานาจ เปนไปตามยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศ 

รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของกองทัพอากาศใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด 

ทั้งน้ี คณะทํางานหรือหนวยที่รับผิดชอบ ตองยึดถือนโยบายที่กองทัพอากาศกําหนดไว เพื่อจัดทํา

ขอตกลงใหเปนไปตามขอบเขต และแผนการดําเนินความรวมมือกับกองทัพมิตรประเทศ สอดคลองกับนโยบาย 

และงบประมาณ อีกทั้งกําหนดแผนการพัฒนานักบินของกองทัพอากาศ เพื่อฝูงบินนําไปวางแผนบริหารการฝก

นักบินประจํากองพรอมรบใหเปนไปตามแผนและทิศทางที่กองทัพอากาศตองการ 
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การจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 

Management of Disruptive Technology 

ณัฏฐวุธ  ดวงสูงเนิน๓๐  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เปนการศึกษาเทคโนโลยี ๕ ประเภท ไดแก Artificial 

Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, Cloud Computing และ Internet of Thing ใหเกิดความเขาใจ

ถึงความเปนมาและขีดความสามารถ ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีดังกลาวถูกนําไปใชในการจัดการและวิเคราะห

ขอมูลอยางแพรหลาย และกําลังเขามามีบทบาท สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ

ตาง ๆ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจทางทหารของกองทัพดวย  

เน่ืองจากในปจจุบันกองทัพยังไมมีแนวทางในการจัดการกับ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี อยางชัดเจนจึงมี

ความเสี่ยงที่การปฏิบัติภารกิจอาจจะไดรับผลกระทบจนลมเหลว ตลอดจนการใชเทคโนโลยีเหลาน้ีถือเปนการ

เปดโอกาสในการเพิ่มพูนขีดความสามารถทางทหาร จึงทําการวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการ ดิสรัปทีฟ 

เทคโนโลยี ใหสามารถนํามาประยุกตใชงานภายในกองทัพ ไดดวยความเรียบรอย คุมคา และปลอดภัย   

ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี แบงการดําเนินการออกเปน ๓ ดาน

ประกอบดวย ๑ การดําเนินการดานนโยบายตองมีความชัดเจนและสงเสริมการสรางความรวมมือกับ

ภาคเอกชน ๒ ดานการจัดการใหมีหนวยงานเฉพาะข้ึนเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการประยุกตการใชงาน 

ตลอดจนการเตรียมการปองกันการโจมตีทางไซเบอร เชน การเจาะเขาเครือขายเพื่อลวงขอมูลลับ และ  

๓ ดานการพัฒนากําลังพล ผานการอบรมความรูและการปฏิบัติ เกี่ยวกับศักยภาพและบทบาทที่เพิ่มข้ึนของ

เทคโนโลยีและการสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม 

คําสําคัญ: ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี, AI, Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Internet of Thing 

Abstract 

This research studies the characteristics and capabilities of 5 new technologies 

consist of Artificial intelligence (AI), Big Data, Blockchain, Cloud Computing and Internet of 

Thing. These technologies have been used extensively in the data analysis and impacts 

many disciplines included military operations. Which could become the serious problem if 

those impacts are handled improperly.  

The research found that the process to adopt these technologies into the Armed 

Forced should be divided into three sections. First, policies section which is the 
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 นาวาอากาศเอก, สํานักยุทธการและการฝก กรมยุทธการทหารอากาศ 
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determination of clear military objectives and civilian cooperation. Second, management 

section which is the establishment of the dedicated unit responsible for the applied 

processes of the technologies. Lastly, human resource development section which main job 

is to educate the involved personal. 

Keywords: Disruptive Technology, AI, Big Data, Blockchain, Cloud Computing, Internet of Thing 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การใชงานเทคโนโลยีมีผลกระทบอยางชัดเจนตอการดําเนินชีวิต ในดานการทหารน้ันเทคโนโลยีสงผล

โดยตรงตอการปฏิบัติการทางทหารดังปรากฎอยูใน ยุทธศาสตรและหลักนิยมในการทําสงคราม ในปจจุบัน 

มีนวัตกรรมใหม ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ดวยประสิทธิภาพที่สูงข้ึนจึงกลายเปนที่นิยม และทําใหเทคโนโลยีแบบ

เกาตองยอมแพไป  

เทคโนโลยีเหลาน้ีไดรับการบัญญัติเปนศัพทใหมวา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี๓๑  หมายถึง เทคโนโลยีที่

สงผลกระทบอยางรุนแรงตอวิธีการแกปญหา การใหบริการ และการดําเนินธุรกิจซึ่งอาจรุนแรงถึงข้ันที่

เทคโนโลยีและธุรกิจแบบเกาถูกละเลยและหายไปในที่สุด ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 

เกิดข้ึนอยางรุนแรงและกวางขวาง มีผูคนและองคกรไดรับผลกระทบเปนจํานวนมากรวมทั้งกองทัพดวย  

เน่ืองจากเปนสภาวะแวดลอมใหมทําใหกองทัพยังไมมีความชัดเจนในการรับมือ การขาดแนวทาง 

ในการจัดการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใชงานใหเปนไปอยาง เรียบรอย คุมคา และปลอดภัย จึงเปน

ปญหาที่จําเปนตองดําเนินการแกไข เพื่อที่กองทัพจะสามารถรักษาเสถียรภาพและใชเปนโอกาสเพิ่มขีด

ความสามารถทางทหารจากการใชศักยภาพของเทคโนโลยีเหลาน้ัน 

ปญหาดังกลาวมีความสําคัญเปนอยางย่ิงเพราะหากการจัดการเปนไปอยางไรทิศทาง จะเกิด 

ความเสี่ยงสูงที่ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี จะขัดขวางหรือยับย้ังการปฏิบัติภารกิจให สูญเสียโอกาสในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของหนวยงานและกําลังพล อยางไรก็ตามดังคํากลาวที่วา “สิ่งใดที่มีคุณอนันต ยอมมีโทษมหันต” 

แมจะมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง แตจุดออนของเทคโนโลยีกลุมน้ีคือการถูกโจมตีทางไซเบอรดวยการ

เจาะเขาระบบโดยไมไดรับอนุญาตเพื่อขโมยขอมูลที่มีช้ันความลับ ซึ่งการรั่วไหลอาจสงผลตอความมั่นคงของ

ชาติโดยตรง จึงจําเปนอยางย่ิงที่การประยุกตใช จะตองดําเนินการดวยความรอบคอบรัดกุม เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัย ซึ่งหากประสบความสําเร็จจะทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจที่แมจะยุงยากซับซอน ไดอยางรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการทหารพรอมรองรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหมในอนาคตได 

อยางมัน่ใจ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อหาแนวทางการจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ใหสามารถนํามาประยุกตใชงานภายในกองทัพได

ดวยความเรียบรอย คุมคาและปลอดภัย 

                                            
๓๑

 Clayton M. Christensen. (1997). Innovator’s Dilemma When New Technologies Cause Great Firm 

to Fail. Boston: Harvard Business School Press. ๓. 



 
๓๓ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

นิยามศัพท 

ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอวิธีการแกปญหา การใหบรกิาร 

และการดําเนินธุรกิจซึ่งอาจรุนแรงถึงข้ันที่เทคโนโลยีและธุรกิจแบบเกาถูกละเลยและหายไปในที่สุด 

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาความเปนมาและขีดความสามารถ ของเทคโนโลยี ๕ ประเภท ไดแก AI, Big Data, Blockchain, 

Cloud Computing, และ Internet of Thing เทาน้ัน 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.  กองทัพสามารถนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับภารกิจ 

๒.  ตะหนักในขีดความสามารถของ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี จุดประกายในการหาหนทางนํามาปรับใช

กับวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๑.  ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 

๑.๑  AI๓๒  : เปนเทคโนโลยีที่ทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถในการตัดสินใจเสมือนมนุษย โดย

ใชโปรแกรมที่ถูกพัฒนาใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห วางแผน และเลือกหนทางปฏิบัติได ดวยการใช

กระบวนการเรียนรูผานการวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ อีกทั้งยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต

ใหเปนไปตามสถานการณตาง ๆ ไดเอง ปจจุบันมีการนํา AI มาใชในดานตาง ๆ  มากมาย อาทิเชน การคมนาคม 

การแพทย ธุรกิจพาณิชย การทหารและดานอื่น ๆ  

สําหรับทางทหารน้ัน AI มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะชวยใหกองทัพเปลี่ยนแปลงวิธีการบรหิารงาน

ในสนามรบ การสงกําลังบํารุงตลอดจนการฝกศึกษา ในอนาคต AI จะถูกหลอมรวมเขากับทรัพยากรทางการ

ทหารต้ังแตข้ันการออกแบบ ทําใหเกิดยุทโธปกรณที่สามารถดําเนินกลยุทธไดดวยตัวเอง ทําใหมีความออนตัว 

ลดความเสี่ยง เพิ่มศักยสงครามใหกับกองทัพ เพราะกระบวนการตัดสินใจของ AI เกิดจากการเรียนรูผานการ

วิเคราะหขอมูลปริมาณมากและซับซอนจึงมีความนาเช่ือถือสูงและในทางทหารยังมีภารกิจอีกมากมาย 

ที่สอดคลองกับศักยภาพของ AI  

๑.๒  Big Data๓๓  : คือเทคโนโลยีเพื่อใชสําหรับการแกปญหาที่ซับซอนโดยใชกระบวนการ

แกปญหาผานการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยในดานตาง ๆ 

ขอมูลที่นํามาทําการวิเคราะหมีปริมาณมาก ทันสมัย รูปแบบหลากหลาย แปรปรวนสูง และซับซอน 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมทําใหเกิดแนวคิดเรื่อง Big Data ซึ่งปจจุบันมีการประยุกต 

ใชงานอยางแพรหลายและนับไดวาเปนจุดเปลี่ยนวิธีการที่ขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยถูกบันทึกและ

                                            
๓๒

 Ajey Lele. (2019). Disruptive Technologies for the Militaries and Security. New Delhi: Springer 

Singapore. 
๓๓

 Babak Akhgar, Gregory B. Saathoff, Petra Saskia Bayerl. (2015). Application of Big Data for 

National Security. Elservier Inc. ๖. 
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วิเคราะห Big Data ทําใหผูใชสามารถทําความเขาใจและตอบสนองตอขอมูลที่ซับซอนของเหตุการณ 

ที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว จึงเหมาะกับงานที่ตองการคนหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับการตัดสินใจที่สําคัญ 

หากใชวิธีการแบบเดิม ๆ จําเปนตองใชเวลาและทรัพยากรจํานวนมาก ภารกิจทางการทหารที่มีปญหาใน

ลักษณะดังกลาวมีอยูมากมาย เชน การบริหารสถานการณในสนามรบ การปฏิบัติการโดยใชเครือขายเปน

ศูนยกลาง การดําเนินงานดานการขาว เปนตน ซึ่งการนํา Big Data มาใชจึงเปนโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ

และศักยภาพของกองทัพในอนาคต 

๑.๓  Blockchain๓๔  : คือเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัยขอมูลที่ถูกบันทึกจะไม

สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขได เกิดข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเปนเทคโนโลยีเบื้องหลังเงินดิจิตัลที่

มีช่ือวา “Bitcoin” คุณสมบัติที่สําคัญของ Blockchain ๓ ประการ คือ หน่ึงความถูกตองเที่ยงตรงของขอมูล 

(Data Integrity)  สองคือความโปรงใสในการเขาถึงขอมูล (Data Transparency) และสุดทายคือ ความสามารถ

ในการทํางานไดอยางตอเน่ืองของระบบ (Availability) ซึ่งในทางทหารน้ันพบวาความสามารถดังกลาวของ 

Blockchain ตรงกับความตองการในภารกิจทางหารในหลายดาน 

 Blockchain เปนเทคโนโลยีที่จะมาปฏิวัติการทํางานครั้งใหญ เมื่อการประยุกตรูปแบบการใช

งานมีมากข้ึนคาดวาทั้งวงการพลเรือนและการทหารจะใชเทคโนโลยีน้ีอยางจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อมีการใชงาน

กับเทคโนโลยี ประเภทอื่น ๆ รวมดวย เชน AI, Big Data และ IoT  

๑.๔  Cloud Computing๓๕  : คือการเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขาย เพื่อใชงานในการ 

สงคําสั่งและแสดงผลลัพธ สวนภาระในการประมวลผลและจัดเก็บขอมูลจะเปนของเครื่อง Server ทําใหการ

ใชงานมีความประหยัด ออนตัว และมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะที่จะนํา Cloud มาใชในหลักนิยมการรบโดยใช

เครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare) ที่มีการใชเครือขายในการรวบรวมแลวแบงปนขอมูล

ทางยุทธวิธีจากหนวยตาง ๆ  ในเวลาจริง การฝกอบรบเปนงานอีกประเภทที่เหมาะกบั Cloud เน่ืองจากกาํลงัพล

จําเปนตองไดรับการฝกศึกษาต้ังแตข้ันพื้นฐานจนถึงหลักสูตรการปฏิบัติการและการบริหารข้ันสูง การนํา

ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและ Cloud มาชวยจัดการการจัดหลักสูตรการอบรม จะชวยลด

คาใชจายและทรัพยากรอื่น ๆ ไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตามในการใชงาน Cloud ตองระมัดระวังเรื่องความ

ปลอดภัยทางไซเบอรและ ในชวงการเปลี่ยนถาย ตองมีการจัดการที่ดีเพื่อใหลื่นไหลและปลอดภัย ซึ่งอาจ

หมายถึงงบประมาณและระยะเวลาเปนจํานวนไมนอย  

๑.๕  Internet of Thing (IoT)๓๖  : คืออุปกรณตาง ๆ ที่สามารถเช่ือมตอกับเครือขาย และ

สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเอง โดยผูใชงานไมจําเปนตองเขามายุงเกี่ยว และไดมีการนํา

แนวคิดน้ีมาปรับใชในสนามรบ เชน การรบโดยใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare)  

เมื่อใช IoT จะเกิดผลกระทบตอการรบดังน้ีคือ หน่ึงอุปกรณทุกอยางในสนามรบจะเช่ือมตอกับเครือขายได 

                                            
๓๔

 Clayton M. Christensen. (1997). Innovator's Dilema When New Technologies Cause Great Firm  

to Fail. Boston: Harvard Business School Press. 
๓๕

 Dallas A. Powell, jr. (2013). The Military Application of Cloud Computing Technologies. Kansas: 

School of Advanced Military Studies US Army Commad and General Staff College. 
๓๖

 Babak Akhgar, Gregory B. Saathoff, Petra Saskia Bayerl. (2015). Application of Big Data for National 

Security. Elsevier Inc. 
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สองขอมูลที่รวบรวมระหวางการรบจะมีปริมาณมากข้ึน จําเปนตองมีวิธีวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพมาก 

ทําใหตองใชงานรวมกับ Big Data และ AI ทั้งสองสิ่งจะสงผลให หลักนิยมจะเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับ

ความสามารถในการรบที่เพิ่มข้ึนจาการใชงาน ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี  

๒. ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC ไดสรุปหลักทฤษฎีไววา หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อใหงาน

สําเร็จตามเปาหมายน้ันมีองคประกอบ ๕ ปจจัย ไดแก 

๒.๑ P – Planning : การกําหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติงานไวต้ังแตตนจนจบ  

ใหครอบคลุมทุกกระบวนการ เปนแนวทางที่วางไวสําหรับการทํางานในอนาคต  

๒.๒ O – Organizing : การกําหนดตําแหนงงาน ภาระ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนจํานวน

คน ใหครอบคลุมการทํางานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสรางตําแหนง โครงสรางองคกร เพื่อ

จัดลําดับการบริหารและสั่งการดวย  

๒.๓ C – Commanding : การทํางานหมูมากจําเปนตองมีผูบังคับบัญชาเพื่อใหการทํางานดําเนิน

ไปไดอยางราบรื่น เกิดการตัดสินใจอยางทันทวงที ผูที่มีอํานาจการตัดสินใจจะตองสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆ 

ไดอยางรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตน ผูบังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสรางแรงจูงใจ

ในการทํางาน เขาใจและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ใหกําลังใจ รวมถึงอยูขางๆ ในยามที่เกิดวิกฤติ 

๒.๔ C – Coordination : หมายถึงภาระหนาที่ในการเช่ือมโยงงาน กํากับใหมุงไปสูเปาหมาย

เดียวกัน อํานวยใหเกิดการทํางานที่ราบรื่น เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามที่วางไว เมื่อมีการแบงโครงสรางชัดเจน

แลวการประสานงานมีความจําเปนอยางย่ิง การประสานงานที่ดีน้ันจําเปนจะตองมีในทุกระดับ ต้ังแตระดับ

บุคคลตอบุคคล หัวหนางานตอลูกนอง แผนกตอแผนก ไปจนถึงผูบริหารตอทุกหนวยงานในองคกรเชนกัน 

๒.๕ C – Controlling : การควบคุมในที่น้ีหมายถึงการบริหารจัดการทุกอยางใหเปนไปตามแผน 

ทั้งในเรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานข้ันตอนการทํางานรวมไปถึง การบริหารทรัพยากรดานอื่น ๆ นอกจาก

ทรัพยากรบุคคล เชน วัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตที่ได ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินงานทั้งหมดดวย 

เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล ดําเนินการวิจัยเรื่องการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิตัลของ

ภาครฐัไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิตัล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่ใช ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เปนเครื่องมือสําคัญสอง

แนวทาง๓๗  คือ หน่ึง การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) เปนการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

สนับสนุน การปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน เสนอ

การใช AI, IoT และ Big Data และ สอง การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven 

Transformation) คือการวางแนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิ ตัล โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  

มีการปรับเปลี่ยน องคกรแบบครบวงจร ทั้งในดานทรัพยากร มนุษย ข้ันตอนการทํางาน เทคโนโลยี และ

กฎระเบียบ 

 

 

 

                                            
๓๗

 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (องคการมหาชน) (๒๕๖๒) การใชเทคโนโลยีบล็อกเซนสําหรับภาครัฐ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ขีดความสามารถและคุณลักษณะของ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ทั้ง ๕ ประเภท ไดแก AI, Big Data, 

Blockchain, Cloud Computing และ Internet of Thing (IoT) เปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงหากนํามาใช

ในการปฏิบัติงานจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพเปนอยางย่ิง ซึ่งแนวความคิดในการนํานวัตกรรมเหลาน้ีมาใชใน

กองทัพเปนเรื่องที่ทาทายและมีแนวโนมที่กําลังเกิดข้ึนกับกองทัพทั่วโลก อยางไรก็ตามการนําเครื่องมือใหม ๆ 

เขามาประยุกตใชในกองทัพน้ันจําเปนตองศึกษาและปฏิบัติอยางรอบคอบ โดยหาวิธีการที่สอดคลองกับธรรมชาติ

ของภารกิจทางทหาร การนําความสามารถของ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี มาประยุกตใชในภารกิจของกองทัพ  

ดวยการศึกษาและวิเคราะหสภาวะแวดลอมดวยเครื่องมือทางการบริหารจัดการ ใหไดมาซึ่งแนวทางที่เหมาะสม   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ขีดความสามารถ ความกาวหนาและผลกระทบทั้งในภาค

พลเรือนและการทหารศึกษา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ๕ ประเภท จากทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รวมถึงยุทธศาสตรการปองกัน

ประเทศ กระทรวงกลาโหม (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในสวนที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน

การเพิ่มขีดความสามารถทางทหารเพื่อการปองกันประเทศ เพื่อคนหาแนวทางการประยุกตใชงานให

สอดคลองกับสภาวะแวดลอมของกองทัพในปจจุบัน  

การศึกษาครั้งน้ีใชการวิจัยเอกสารและนําเสนอดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยใชขอมูลทุติยภูมิ 

ที่เปนเอกสารวิชาการ บทความ และบทวิเคราะห ทั้งที่เปนสิ่งตีพิมพและเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยรวบรวม

ขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตอบวัตถุประสงคการวิจัย และ มีแหลงที่มาที่เช่ือถือได  

นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยใชเครื่องมือทางการบริหารจัดการ 

ไดแก SWOT Analysis ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินสถานการณ สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายใน 

ที่ประกอบดวยจุดแข็งและจุดออน รวมกับ McKinsey’s 7S Framework และปจจัยภายนอกที่ประกอบดวย

โอกาสและอุปสรรค รวมกับ PEST Analysis จากน้ันนํา TOWS Matrix ที่บรรจุรายละเอียดของผลการวิเคราะห 

สามารถนําไปสรางเปนแนวทางในการพัฒนาไดตอไป 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยีใหสามารถนํามาประยุกตใชงานภายใน

กองทัพไดอยางเหมาะสมน้ัน เมื่อนําภารกิจของกองทัพในสวนงานฝายอํานวยการ ๕ ดาน มาทําการวิเคราะห 

รวมกับขีดความสามารถของ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยีสามารถแสดงตัวอยางการประยุกตใชรายละเอียดแสดงตามตาราง 
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ตารางท่ี ๑ แนวทางการประยุกตใช ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ในภารกิจของกองทัพ 
 

กํา
ลัง

พล
 

ภารกิจ 
เทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวของ 

ประโยชนที่ไดรับ 

การฝกศึกษาอบรม Cloud 
เก็บขอมูล เน้ือหา ตําราไดจํานวนมาก จัดการเรียนได
จากระยะไกล ประหยัดเวลาและงบประมาณ 

การติดตามผลการปฏิบัติงานและ
การประเมินการปฏิบัติราชการ 

AI 
Blockchain 
Big Data 

บันทึกขอมลูผลการปฏิบัติงานดานตางของกําลงัพล 
จัดเกบ็อยางปลอดภัยดวย Blockchain และวิเคราะห
อยางมีหลกัการและยุติธรรมโดยใช Big Data และ AI 

การเกบ็รกัษาประวัติกําลงัพล Blockchain มีความปลอดภัยสูง เรียกใชไดสะดวก  

ขา
ว 

การรวบรวมขาวกรอง 
Cloud 
IoT 

รวบรวมขอมูลไดครอบคลมุจากการใช IoT เปน 
sensor จัดเกบ็ไดจํานวนมากบน Cloud 

การวิเคราะหขอมลูขาวกรอง 
AI 
Big Data 

วิเคราะหขอมูลการขาวโดยใช Big Data สรุปเปนขาว
กรองโดยการตัดสินประเมินโดย AI 

การแจกจายขาวกรอง 
Blockchain 
Cloud 

จัดเกบ็และแจกจายโดยการใช Blockchain และ 
Cloud ทําใหปลอดภัย สะดวก และประหยัด 

การรกัษาความปลอดภัย เอกสาร 
สถานที่ บุคคล 

AI 
Big Data 

รวบรวมขอมูลการรกัษาความปลอดภัยจาก sensor 
ตาง ๆ เขาเปน Big Data แลวใช AI ตรวจสอบไดอยาง
ตอเน่ือง 

ยุท
ธก

าร
 

การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง 

AI 
Big Data 
Cloud 
IoT 

ใช IoT เปน sensor ในสนามรบจะเพิ่มปรมิาณขอมูล
อยางมหาศาล นํามาจัดการรวบรวม วิเคราะห 
ประเมิน (Big Data) สรางภาพสถานการณและ
ตัดสินใจ (AI) และแจกจายขอมลูทางยุทธวิธี (Cloud) 
ใหกับสมาชิกในเครือขาย 

การใชหุนยนต ยานพาหนะ 
เครื่องบิน อัตโนมัติ 

AI 
IoT 

ใชหุนยนตที่ติดต้ังอุปกรณ IoT มีความสามารถ
ตัดสินใจไดเองตามสถานการณอยางเหมาะสม (AI)  

ระบบบญัชาการและควบคุมและ
เครือขายทางยุทธการ 

Blockchain 
Cloud 

ใช Blockchain และ Cloud ในการรบัขอมลูทาง
ยุทธวิธี ประเมิน สัง่การและกระจายไปสูผูปฏิบัติ อัน
จะทําไดอยางมั่นคง ปลอดภัย ออนตัว 

สง
กํา

ลัง
บํา

รุง
 

ระบบสงกําลังบํารุง 
Blockchain 
IoT 

จัดการคลังอปุกรณ อะไหล ดวยการใช RFID ซึ่งเปน
อุปกรณในเทคโนโลยี IoT ติดตามความสิ้นเปลอืง
จํานวนคงคลัง สัง่ซื้อเติม ดวย Blockchain 

การจัดซื้อจัดจาง Blockchain 
มีความโปรงใส ยุติธรรม สามารถติดตามและ
ตรวจสอบกระบวนการไดต้ังแตตนจนจบ ทําใหการใช 
Blockchain เหมาะสมกับงานดานการจัดซื้อจัดจาง 

การจัดการที่ดิน Blockchain 
ใชความสามารถของ Blockchain ที่เรียกวา smart 
contract จัดทําประวัติการจัดการ งานที่เกี่ยวของกับ
ที่ดิน 
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อื่น
 ๆ

 การรกัษาความปลอดภัย 
ทางไซเบอร 

Blockchain 
AI 

AI สามารถติดตามสนองตอกจิกรรมที่นาสงสยัในโลก
ไซเบอรไดอยางตอเน่ืองโดยระบบอัตโนมัติ และการ
เก็บรักษาขอมลูโดย Blockchain ทําใหการ Hack 
เปนไปไดยากมาก 

ท่ีมา: โดยผูวิจัย 

จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมดวยการใช SWOT, McKinsey’s 7S, และ PEST analysis สามารถ

นําผลการวิเคราะหมาจัดทํา TOWS Matrix เพื่อหามาตรการดานตาง ๆ ดังแสดง 

 
ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมโดย SWOT และ TOWS Matrix 

 
                                   ปจจัยภายใน 

 

 
 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
-นโยบายและยทุธศาสตรชัดเจนตอเนื่อง 
-มีระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทหาร 
-ผูบังคับบัญชาระดับสูงเปนผูมีวิสัยทัศน 
-กําลังพลเชี่ยวชาญจากหลายสาขา พัฒนาดาน
เทคโนโลยีมาอยางตอเนื่องมีพ้ืนฐานที่ด ี
-เคร่ืองมือที่หลากหลาย เครือขายครอบคลุม 
 

จุดออน 

-แผนยุทธศาสตร/ปฏิบัติราชการยังไมเปนรูปธรรม  
-การปฏิบัติงานซํ้าซอน สายการบังคับบัญชายาว 
-กําลังพลประกอบดวยประชากรหลายชวงอายุ  
-การทํางานเปนทีมออนแอ 
-ผูบริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงเปนประจําทํา
ใหนโยบายไมตอเนื่อง 
 

โอกาส 

-ทุกภาคสวนมีความตื่นตัวดานเทคโนโลย ี
-องคความรูและเทคโนโลยีพ้ืนฐานพรอม 
-เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

-สามารถเขาถึงไดงายและมีราคาถูกลง 
-โครงสรางพ้ืนฐาน โครงขายการติดตอ 
สื่อสารและอินเตอรเน็ตครอบคลุมพ้ืนที่กวางขวาง 
 

การพัฒนาเชิงรุก 

-กําหนดแผนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
-สรางความรวมมือกับภาคเอกชน  
-จัดตั้งหนวยงานเฉพาะที่มีหนาที่ คนควา วิจัย ให
คําปรึกษากับหนวยงานตางๆ ในกองทัพ 
 

การพัฒนาเชิงปรับปรุง 

-ทบทวนแนวทางการวางแผนการปฏิบัติราชการให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร 
-จัดสายการบังคับบัญชาใหมีประสิทธิภาพ 
-สรางความเขาใจในความแตกตางทางทัศนคติของ
กําลังพลในแตละชวงอายุ  
-สงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม 
 

อุปสรรค 

-มีการแขงขันสูงความสามารถในการแขงขันนอย 
-ไมมีองคความรู ลิขสทิธิ์ เปนของตนเอง 
-เทคโนโลยีมีราคาแพงลาสมยัรวดเร็ว  
-ขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 
-งบประมาณในการจัดหาและรักษาดูแลสูง 
-การโจมตีทางไซเบอร 
 

การพัฒนาเชิงปองกัน 

-สงเสริมอุตสาหกรรมการทหารภายในประเทศ
ดานการวิจัยและพัฒนา 

-จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ จัดหา ดูแล 
อุปกรณที่เก่ียวของ 
-เตรียมการปองกันการโจมตีทางไซเบอร 
 

การพัฒนาเชิงรับ 

-จัดอบรมผูบริหารระดับสูงใหตะหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินนโยบายดานเทคโนโลยี
ใหตอเนื่อง 
-จัดอบรมแนะนําความรูเก่ียวกับ ดิสรัปทีฟ 
เทคโนโลยใีหกับกําลังพลทุกระดับ 
 

ท่ีมา: โดยผูวิจัย 

ผลการวิเคราะห พบแนวทางในการจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี อยูสามดานซึ่ง ไดแก ดานการ

กําหนดนโยบาย ดานการจัดการ และดานการพัฒนากําลังพล 

๑.  แนวทางดานการกําหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติยังมีความคลุมเครือ มีอุปสรรคในดาน 

องคความรู ขาดเทคโนโลยีที่เปนของตนเอง และความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ยังมีนอย รวมถึงตัว

เทคโนโลยีจากตางประเทศน้ันมักจะมีราคาแพงและลาสมัยเร็วจึงอาจทําใหไมเกิดความคุมคา ประเด็นดังกลาว

มีขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดังน้ี 

๑.๑  สมควรทบทวนกระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการใหมีความเปนรูปธรรม กําหนดขอบเขต

ที่ชัดเจนในเรื่องภารกิจ ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณที่เกี่ยวของ โดยการแตงต้ังใหมีผูดําเนินการใน

รูปแบบของคณะกรรมการกําหนดแนวทางการประยุกตใชงาน ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ในกองทัพ ประกอบดวย
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ผูเช่ียวชาญในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ยุทธการ งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ มีหนาที่จัดทํา

แผนการดําเนินงาน กําหนดเปาหมาย ขอบเขตและระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อนําเสนอให

ผูบังคับบัญชาระดับสูงพิจารณาการดําเนินการ 

๑.๒  เพื่อแกปญหาดานการขาดองคความรู และความคุมคาน้ัน กองทัพจึงสมควรสงเสริมใหมี

การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ เพื่อเปนการตอยอดความรู

แบงปนทรัพยากรและลดคาใชจาย เชน เปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาเครื่องมือ อาวุธ 

ยุทโธปกรณ ที่กองทัพตองมีความตองการโดยสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนคนควาวิจัย ซึ่งนอกจากจะทํา

ใหไดผลผลิตที่ตรงตามความตองการแลว ยังทําใหเกิดองคความรูภายในประเทศเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันอีกดวย รวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการสรางสถาบันการวิจัยเกี่ยวกับการใชงาน ดิสรัปทีฟ 

เทคโนโลยี เพื่อใหมั่นใจวาผลงานวิจัยตาง ๆ สามารถที่จะนําไปประยุกตใชงานไดจริง 

๑.๓  สรางความสามารถในการแขงขันทางดานเทคโนโลยีของประเทศ ผานการสงเสริม 

อุตสาหกรรมทางทหารภายในประเทศอยางจริงจัง ใหเกิดความสามารถในการผลิตเพื่อใชงานเองและสามารถ

สงออกไปแขงขันในตลาดตางประเทศ โดยมองหาผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและผลิตโดยองคกรภายในประเทศ

เพื่อนํามาใชงานในกองทัพกอนการจัดหาจากตางประเทศ หรือเปดโอกาสใหเอกชนแขงกันพัฒนาผลิตภัณฑที่

กองทัพตองการใชงาน เพื่อสงเสริมและลดความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อการคนควาวิจัยของภาคเอกชน  

๒.  แนวทางดานการจัดการ เพื่อแกปญหาการขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน ระบบ

ราชการไมคลองตัว เทคโนโลยีมีมูลคาสูง และภัยคุกคามทางไซเบอรในยุคปจจุบัน แกไขไดโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

๒.๑  ต้ังหนวยงานเฉพาะข้ึนมาเพื่อทําหนาที่ในการศึกษาวิจัยขอดี ขอเสีย รวมถึงการศึกษาความ

เปนไปไดและขอจํากัดภายใตบริบทของกองทัพ หากมีการนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยีมาใช  เน่ืองจากการนํา 

เทคโนโลยีใหม ๆ  มาใชในภารกิจของกองทัพ ยอมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานไป

จากเดิม  ซึ่งจําเปนตองมีหนวยงานเฉพาะในการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน เพื่อวางแผนรับมือ

หากมีการนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี มาใชอยางจริงจัง การขับเคลื่อนการใชงาน ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี มีความ

จําเปนที่จะตองสรางกรอบ หรือมาตรการในการกํากับดูแลที่ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องกฎและระเบียบตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเช่ือมั่น และการยอมรับเมื่อเทคโนโลยีไดถูกขยายผลไปสูการใชงานจริงในระดับ

กองทัพ อีกทั้งหนวยงานน้ียังตองทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานอื่น ๆ ในเรื่องการจัดหา ใชงานและ

การปองกันภัยคุกคามดานไซเบอรอีกดวย 

๒.๒  จัดใหมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อใชในการอางอิงการปฏิบัติ ถึงแม ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี จะมี

ศักยภาพสูงแตการนํามาประยุกตใชงาน หากขาดการกํากับดูแลในภาพรวมใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติ

เดียวกัน เมื่อหนวยงานตาง ๆ ที่จําเปนตองปฏิบัติภารกิจรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลก็อาจจะเกิดปญหาได ดังน้ัน

อยางนอยภายในกองทัพตองมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถใชการอางอิงใน

ระดับสากลได เชน องคการระหวางประเทศวาดวยการกําหนดมาตรฐานสากล (International Organization 

for Standardization: ISO)๓๘  

 

                                            
๓๘

 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (องคการมหาชน). (๒๕๖๒). การใชเทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับภาครัฐ.กรงุเทพฯ ๑๐๖. 
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๒.๓  ใหแตละหนวยงานวางแผนการพัฒนาองคกรโดยนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เขามาชวยเพื่อ

เพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหสรางเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวย 

สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว พัฒนากระบวนการทํางานอยางมีแผน สงเสริมการมีสวนรวมในวัตถุประสงค

ของหนวยงานรวมกัน แกไขวัฒนธรรมองคกรที่ลาสมัย มุงเนนที่ผลสําเร็จของงานที่บรรลุตามเปาหมาย

มากกวาวิธีการ เนนหลักการมากกวาตัวบุคคล กระจายการตัดสินใจ สงเสริมใหทุกคนตระหนักในภาระความ

รับผิดชอบตอตําแหนงและหนาที่ ประสานเปาหมายของบุคคลกับเปาหมายของหนวยงานเขาดวยกัน  

วางแผนการนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เขามาใชในงานดานตาง ๆ อาทิเชน ดานสารสนเทศเพื่อให

มีระบบการจัดการขอมูลที่เหมาะสมชวยใหการตัดสินใจแกไขปญหามีความถูกตองและสอดคลองกับ

สถานการณ ดานการปฏิบัติงานเพื่อชวยใหการทํางานของกําลังพลสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ดานการ

บริหารงานเพื่อชวยวางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุม ซึ่งการใชงาน ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี กับงานทั้ง

สามดานอยางเหมาะสมจะมีอิทธิพล  และชวยเรงการพัฒนาประสิทธิภาพรวมของหนวยงาน  

๓.  แนวทางดานกําลังพล เน่ืองจากกําลังพลมีความแตกตางของชวงอายุ และมวัีฒนธรรมการทํางาน

เปนทีมที่ยังไมเขมแข็ง จึงมีขอเสนอแนะแนวทางดานกําลังพล ใหจัดการฝกอบรมกําลังพลในระดับตาง ๆ 

เพื่อใหมีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม มีทักษะและทัศนคติ ที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงมาใช ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 

พรอมที่จะปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน ซึ่งกําลังพลในแตละระดับ

จะมีเปามายของการอบรมแตกตางกันคือ 

ระดับผูบริหาร (Executives) เปนผูนําที่สามารถกําหนดนโยบายและทิศทางของ องคกร รวมถึง

กระตุนและผลักดันใหขาราชการ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับเปลี่ยน รูปแบบทํางานใหมีความทันสมัย

โดยการนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี มาใช เปนองคกรที่สรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งมีการเช่ือมโยงระหวาง

หนวยงานดวยกันเองอยางเปนระบบ 

ระดับหัวหนาแผนก (Managers) เปนผูบริหารระดับกองที่สามารถสื่อสารนโยบายมาสูระดับ

ปฏิบัติ พรอมทั้งสั่งการ กําหนดแนวทาง วางแผน กํากับ ติดตามดูแล ใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดําเนินงาน ใหมีความทันสมัย  

ระดับผูปฏิบัติงานอื่น (Others) เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐที่รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

และ สามารถใชประโยชนจาก ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถ

เรียนรูเพื่อพัฒนา ตนเองและผูอื่นอยางตอเน่ือง 

 การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยที่ไดคือแนวทางในการจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ประกอบดวย ๓ แนวทาง ไดแก 

แนวทางดานนโยบาย แนวทางดานการจัดการ และแนวทางดานกําลังพล ซึ่งมีที่มาจากการวิเคราะหดวย 

ทฤษฎี POCCC โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

การวางแผน (Planning) เพื่อกําหนดสิ่งที่คาดการณวาจําเปนตองดําเนินการต้ังแตตนจนจบ 

ดําเนินการโดยการต้ังคณะกรรมการกําหนดแนวทางการประยุกตใชงาน ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เพื่อมีหนาที่

จัดทําแผนการดําเนินงาน ตามแนวทางดานนโยบาย และการใหหนวยตาง ๆ วางแผนการพัฒนาองคกรโดย

นํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เขามาชวยเพื่อเพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพ ตามแนวทางดานการจัดการ 
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การจัดองคกร (Organizing) แนวคิดน้ีปรากฏอยูในแนวทางดานการจัดการ เรื่องการต้ังหนวยงาน

เฉพาะข้ึนมา เพื่อทําหนาที่ในการศึกษาวิจัยขอดี ขอเสีย รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการใชงาน 

ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 

การบังคับบัญชา (Commanding) เปนเครื่องมือปกติที่มีอยูในกองทัพอยูแลว ซึ่งการบังคับบัญชาที่มี

ประสิทธิภาพน้ันทั้งสองฝายตองมีความเขาใจในบทบาท หนาที่ของเครื่องมือและภารกิจที่ตองปฏิบัติ จึงได

ดําเนินการ ในแนวทางดานกําลังพลที่จัดการอบรมความรูเกี่ยวกับ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ใหสอดคลองกับ

ตําแหนง หนาที่ของบุคลากร ต้ังแตระดับผูบริหาร หัวหนาแผนก และผูปฏิบัติงาน 

การประสานงาน (Coordinating) เปนกุญแจแหงความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งในแนวทางดาน

นโยบายไดกําหนดใหมีการดําเนินการสรางความรวมมือกับภาคเอกชน ตลอดจนสงเสริมอุตสาหกรรมทหาร

ภายในประเทศ เพื่อประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีประโยชน 

การควบคุม (Controlling) เพื่อบริหารจัดการทุกอยางใหเปนไปตามแผน ดําเนินการโดยการกําหนด

มาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อใชในการอางอิงการปฏิบัติ ตาวแนวทางดานการจัดการ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดูแล 

แกไขและติดตามใหการปฏิบัติภารกิจ ใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 

นอกจากทฤษฎี POCCC แลวยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่องการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิตัล

ของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิตัล ซึ่งมีการประยุกตใชงาน ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ตามแนวทางการ

ดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยี AI, IoT และ Big Data มาประยุกตใช 

และแนวทางการขับเคลื่อนองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ

ผลลัพธของงานวิจัยฉบับน้ีทั้ง ๓ แนวทาง ไดแก แนวทางดานนโยบาย แนวทางดานการจัดการ และแนว

ทางดานกําลังพล ผลการเปรียบเทียบพบวาหากดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด องคกรหรือกองทัพจะมี

สมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

มีการปรับเปลี่ยนแบบครบวงจร ทั้งในดานกําลังพล  ข้ันตอนการทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

ขอเสนอแนะในการนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เพื่อมาใชในกองทัพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถมีดังน้ี 

๑.  ต้ังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ตอการดําเนินการประยุกตใชงาน ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี

ติดตามความกาวหนา ออกแบบกระบวนการดําเนินการ ใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึงจัดทํามาตรฐานเพื่อใช

สําหรับการอางอิง และการประเมิน 

๒.  สงเสริมการนํา ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี มาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ดวยการ

ดําเนินการอยางมีหลักการและเปนระบบ ศึกษาวิเคราะหความตองการของภารกิจ เปรียบเทียบกับ 

ขีดความสามารถของเทคโนโลยีอยางถ่ีถวน วามีความสอดคลอง คุมคา และปลอดภัยหรือไมกอนดําเนินการ 
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การบูรณาการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินของประเทศไทย 

INTEGRATION OF AIRCRAFT RESCUE AND FIRE FIGHTING 
IN THE AIRPORT OF THAILAND 

ณัฐวัฏ  ถาวรสุขาวดี๓๙ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

ปจจุบันการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานมีแนวโนมเพิ่มข้ึน และมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอ

ความเช่ือมั่นของผูใชบริการธุรกิจการบินนานาชาติ ยังตอเน่ืองไปถึงการลงทุน การทองเที่ยว เศรษฐกิจ และความ

มั่นคงของชาติ หากอากาศยานขนาดใหญประสบอุบัติเหตุแลว หนวยงานดานดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขต

สนามบินหนวยเดียวไมสามารถยับย้ังความเสียหายไดทัน จําเปนตองเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติการ 

การดับเพลิงและกูภัยอากาศยานใหสูงข้ึน รวดเร็ว ปลอดภัย และเปนมาตรฐานสากลตามที่กําหนด การวิจัยครั้งน้ี

จึงมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขต

สนามบินของประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวาแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินของ

ประเทศไทย สามารถทําไดโดยใชแนวคิด การลดความเสี่ยงของสาธารณภัย การจัดการภาวะฉุกเฉิน และ มีการปฏิบัติที่ดี

และปลอดภัยกวาเดิม ใน ๓ มิติเวลา คือ กอนเกิดเหตุ ใหจัดทําขอตกลงรวมระหวางหนวยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติ

แบบเดียวกัน กําหนดโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณรวม เตรียมทรัพยากรบุคคลและอุปกรณดับเพลิงรวมกัน 

ฝกซอมรวมกัน ขณะเกิดเหตุใหใชโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณรวม และปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่กําหนดไว 

และหลังเกิดเหตุ ใหรวมสํารวจความเสียหายและใหการสนับสนุนกรณีอุปกรณเสียหายตองซอมแซมช่ัวคราว และรวมกัน

ถอดบทเรียนจากเหตุที่เกิดข้ึนเพื่อศึกษาและเรียนรูขอผิดพลาด ทั้งหมดน้ีทําใหเพิ่มขีดความสามารถในการดับเพลิงและ

กูภัยอากาศยานใหสามารถชวยชีวิตผูประสบภัย ลดความเสียหายของอากาศยานไดทันเวลา มีประสิทธิภาพ  

ไดมาตรฐานสากล และลดผลกระทบตอความเช่ือมั่นในการลงทุนทางเศรษฐกิจ และสรางความมัน่คงของชาติ 

คําสําคัญ: การบูรณาการ, การดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน, เขตสนามบินของประเทศไทย 

Abstract 

Currently, aircraft accidents increase with more violence, which affect the confidence of international 

aviation business. And will continue to affect investment Tourism, economy and national security. In case an 

accident of large aircrafts, which a single agency Aircraft Rescue and Fire Fighting is unable to suppress in time. It is 

necessary to increase the capability of Aircraft Rescue and Fire Fighting operations with faster, safer and meet the 

international standards as specified. The purpose of this research is to determine the guidelines for the Integration 

procedures of Aircraft Rescue and Fire Fighting Operations in the Airports of Thailand. 

                                            
๓๙ นาวาอากาศเอก, กองดบัเพลิงและกูภัย กรมชางโยธาทหารอากาศ 
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The results showed that the approach of integrating procedures of Aircraft Rescue and Fire 

Fighting Operations in the airport areas of Thailand can be executed by using concepts reduce the 

risk of disaster, emergency management and build back better and safer in term of 3 dimensions 

of time, namely Before the incident, create a mutual agreement between agencies that have the 

same standards of practice, Establish the unified joint command and control structure, Prepare to 

joint human resources and Aircraft Rescue and Fire Fighting equipment. While the incident occurs 

activates the unified joint command and control structure and perform duties according to the 

assigned roles. And lastly After the incident participate in the damage survey and provide support 

in case of damaged equipment must be temporarily repaired. And jointly take lessons from 

incidents to study and learn from mistakes, which could be possible to increase the capability of 

Aircraft Rescue and Fire Fighting Operations. Save the lives of victims, reduce the damage of the 

aircraft, time Effective with International standards. Finally reduce the impact on confidence such 

as Investment on Economy and also build up the National Security. 

Keywords: Integration, Aircraft Rescue and Fire Fighting operations, the Airports of Thailand. 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อากาศยานถูกนํามาใชในดานการคมนาคม และการขนสง สรางมูลคาทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก  

มีวิวัฒนาการ และ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  ปจจุบันอากาศยานมีขนาดใหญมากข้ึน สามารถบรรจุ

ผูโดยสารไดมากข้ึน ประกอบกับมีหนวยงานตรวจสอบมาตรฐาน  ดานความปลอดภัยสนามบิน ทั้งจาก ICAO, FAA 

และ EASA เขามาเกี่ยวของ ทําใหหนวยงานที่ทํางานดานการบินตองปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปสูมาตรฐานสากล  

จาก ICAO SAFETY REPORT 2019 พบวาจํานวนอุบัติเหตุของเครื่องบินพาณิชยในป ๒๐๑๘ เพิ่มข้ึนจาก 

ป ๒๐๑๗ จาก ๘๘ ครั้งเปน ๙๘ ครั้ง คิดเปน ๑๑% ในอุบัติเหตุน้ีมีผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึน จาก ๕๐ คน เปน ๕๐๔ คน และ 

จํานวนอุบัติเหตุรายแรงเพิ่มข้ึนจาก ๕ ครั้งเปน ๑๑ ครั้ง๔๐ จากสถิติดังกลาวจึงเกิดคําถามวาหากอากาศยานขนาดใหญ

ประสบอุบัติเหตุแลว หนวยงานดานดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินหนวยเดียว จะสามารถยับย้ัง 

ความเสียหายไดทันหรือไม  ความเสี่ยงน้ีสงผลกระทบรุนแรงมาก หากไมเตรียมการรองรับ จําเปนตองเพิ่ม 

ขีดความสามารถการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานใหสูงข้ึน รวดเรว็ ปลอดภัย และเปนมาตรฐานสากล 

ผูวิจัยปฏิบัติงานดานดับเพลิงและกูภัยอากาศยานจึงไดนําแนวคิดการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัย

อากาศยานในเขตสนามบินของประเทศไทย มาเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาว 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบนิของประเทศไทย 

 

                                            
๔๐ ICAO (2019). ICAO SAFETY REPORT 2019 EDITION. Quebec, Canada. INTERNATIONAL CIVIL 

AVIATION ORGANIZATION.6. 
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ขอบเขตของการศึกษา 

เฉพาะสนามบินที่กองทัพอากาศระดับกองบินใชงานรวมกับกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

และ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑. เพิ่มขีดความสามารถของหนวยดับเพลิงและกูภัยอากาศยานทั้ง ๓ หนวยงานในเขตสนามบิน ใหมี

ประสิทธิภาพตามรูปแบบมาตรฐานสากลดานการบิน สามารถชวยชีวิตผูประสบภัย และลดความเสียหายของ

อากาศยานไดทันเวลา 

๒. กองทัพอากาศสามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผน ทั้งจัดหารถดับเพลิงอากาศยาน และ

อุปกรณดับเพลิงอื่นๆ รวมถึงแผนบรรจุกําลังพล ใหมีจํานวนเพียงพอตอภารกิจในอนาคต 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๑. แนวคิดดานการจัดการปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน 
๑.๑ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ใหบริหารจัดการสาธารณภัย ดวย

วงจรจัดการความเสี่ยงของสาธารณภัย คือ ชวงกอนเกิดเหตุใหเตรียมความพรอม เพื่อลดปองกันและลด
ผลกระทบ ชวงระหวางเกิดเหตุใหสรางการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อรักษาขวัญและสรางความมั่นใจ และ  
ชวงหลังเกิดเหตุใหฟนสภาพและซอมสราง เพื่อสรางสภาวะและวิถีชีวิตใหกลับสภาพเดิม  นอกจากน้ีควร
สงเสริมมาตรฐานความรวมมือทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ และ สุดทายคือ การบรูณาการ
ความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเกิดประสิทธิภาพ 

๑.๒ มาตรฐานสากลดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินใชมาตรฐานของ ICAO 
ANNEX 14 AERODROMES VOLUME I AERODROME DESIGN AND OPERATIONS กับคูมือ DOC 9137-
AN/898 (PART 1-RESCUE AND FIREFIGHTING) เปนเกณฑปฏิบัติ โดยในมาตรฐานน้ีเนนเรื่องการเตรียม
ความพรอมรับสถานการณ คือ ความพรอมของกําลังพลและรถดับเพลิงอากาศยาน, ระยะเวลาตอบสนอง 
(RESPONSE TIME), ระดับการปองกันดานดับเพลิงและกูภัยสนามบิน และ การฝกศึกษาและพัฒนาความรู 
ทั้งน้ีสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย นํามาออกเปนขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ วาดวยมาตรฐานสนามบิน หมวดที่ ๖ บริการในสนามบิน สวนที่ ๒ ดับเพลิงและกูภัย  

๑.๓ คูมือการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน ทั้ง ๓ หนวยงาน คือ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินของกองทัพอากาศ อางอิงตามคูมือ 

การปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในและนอกเขตสนามบิน ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยนิรภัย 
การบิน พ.ศ.๒๕๕๒ ใชมาตรฐานตาม TO 00-105-E9 AIRCRAFT PRE FIRE PLAN ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนมาตรฐาน 
การปฏิบัติ เน่ืองจากไดรับงบประมาณจํากัด มีกําลังพล รถดับเพลิงอากาศยาน และรถสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ไมครบอัตราจาย และ มีอายุการใชงานเกินเกณฑที่กําหนดไว การปฏิบัติยังไมไดตามมาตรฐาน ICAO ไมมีสถานีฝกซอม
ดานการปฏิบั ติงานดับเพลิ งและกู ภัย ขาดอุปกรณสํ าหรับฝกฝนเพื่ อการเรียนรูที่ทันสมัย มีการฝกเพื่ อ 
เตรียมความพรอม ทบทวนความรูอยางสม่ําเสมอ เจาหนาที่มีความรูเฉพาะดานอากาศยานทางทหารที่ประจําการ 
ในกองทัพอากาศเทาน้ัน ขาดองคความรูดานการดับเพลิงอากาศยานพาณิชย 

๑.๓.๒ การปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน ของบริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) และ กรมทาอากาศยาน ใชการปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
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 ฉบับที่  ๑๔ วาดวยมาตรฐานสนามบิน หมวดที่  ๖ บริการในสนามบิน สวนที่  ๒ ดับเพลิงและกู ภัย  
มีกําลังพลและเครื่องมือที่เพียงพอ การปฏิบัติกับอากาศยานทีร่ะดับช้ันของการดับเพลิงและกูภัยสําหรับสนามบิน 
(AERODROME CATEGORY FOR RESCUE AND FIREFIGHTING) ที่ระดับ ๙ (CAT 9) มีคูมือการปฏิบัติเปนของ
ตนเอง มีการเรียนรูในองคกรเฉพาะตัวเทาน้ัน ไมมีแนวทางการปฏิบัติรวมกับกองทัพอากาศที่ชัดเจน 

๒. แนวคิดดานการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน 
๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประเด็นที่ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม กําหนดไวใหยกระดับขีด
ความสามารถของทุกภาคสวน มีความพรอมเผชิญกับสภาวะไมปกติ พรอมรองรับภัยตางๆ สงเสริมใหมี 
การฝกอบรมรวมกันในทุกข้ันตอน เพื่อสรางความคุนเคย ยกระดับการแบงปนความรู ทรัพยากร เทคโนโลยี 
ตลอดถึงปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป 
นําไปสูการสรางความรวมมืออยางบูรณาการ เพื่อเกิดผลประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติในที่สุด๔๑ 

๒.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มุงหวัง
ใหการบริหารราชการเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดวยการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
กลาวคือ สวนราชการที่มีลักษณะงานเกี่ยวของกัน ใหมีการปฏิบัติงานรวมกัน หรือมีแผนการดําเนินงานที่ไป 
ในทิศทางเดียวกัน จะทําใหภารกิจที่สําคัญของรัฐเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม และ 
มีความประหยัดโดยใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการใหเกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการรวมมือปฏิบัติงานของทุกฝาย๔๒ 

๒.๓ ขอตกลงรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน ที่ทําไว
ระหวาง ๓ หนวยงานมี ขอตกลงระหวางกองทัพอากาศกับกรมทาอากาศยาน และ ขอตกลงระหวาง
กองทัพอากาศกับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีเน้ือหาสรุปการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัย
อากาศยานที่คลายกันคือ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุอุบัติเหตุ ใหปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัยงานรวมกัน แยกการปฏิบัติ
ตามเจาของอากาศยานที่เกิดเหตุ ใหเปนผูปฏิบัติหลัก หากหนวยใดมาถึงกอนใหปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย 
ไดตามสมควร แลวสงหนาที่หลักใหเจาของอากาศยาน จากน้ันทําหนาที่สนับสนุนตอไป แตไมกําหนดเรื่องอื่นๆ  
ที่สําคัญ เชน การบัญชาการณเหตุการณ การจัดโครงสราง  การใชทรัพยากรรวมกันทั้งกําลังพลและอุปกรณ
ดับเพลิง การฝก ศึกษา เปนตน 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยตามลักษณะวงจรจัดการความเสี่ยงใน

แผนบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มองใน ๓ มิติของหวงเวลา คือ กอนเกิดเหตุ ใหเตรียมความพรอม เพื่อปองกัน

และลดผลกระทบ ขณะเกิดเหตุ ใหสรางการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อรักษาขวัญและสรางความมั่นใจ และ  

หลังเกิดเหตุ ใหฟนสภาพและซอมสราง เพื่อสรางสภาวะและวิถีชีวิตใหกลับสภาพเดิม รวมกับ หลักการ 4M  

ใหเห็น ๔ ดานสําคัญ คือ ขอตกลงรวมระหวางหนวยงาน, ทรัพยากรทั้งบุคคลและอุปกรณดับเพลิง,  โครงสราง

ระบบบญัชาการเหตุการณรวม และบทบาทหนาที่ ในการจัดทําแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิง

และกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินของประเทศไทย 

                                            
๔๑ ยุทธศาสตรชาต.ิ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก. (๒๕๖๑).๑๗. 
๔๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๒๕๔๘). คูมือเทคนิคและวิธีการบรหิารจัดการสมัยใหมตามแนว

ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีการบรหิารราชการแบบบรูณาการ. กรุงเทพ.๒. 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนําเสนอดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) โดยใชขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Source) คือ เอกสารวิชาการ บทความ และบทวิเคราะหที่ผาน

การตีพิมพเรียบรอยแลว ไดแก คูมือการปฏิบัติงานดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินของทั้ง  

๓ หนวยงาน, มาตรฐานสากล ICAO ที่ใชอยู, ขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานใน 

เขตสนามบินในปจจุบันที่มีอยู รวมถึงยุทธศาสตร นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบูรณาการ แลวนํา

ขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบสภาวะแวดลอมปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลตอการบูรณาการ พรอมกับวิเคราะห โดยใช 

SWOT and TOWS analysis เพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานระหวาง

หนวยงานเขาดวยกัน 

ผลการวิจัย 

จากการตรวจสอบสภาวะแวดลอมปจจัยภายในจากบทเรียนของหนวยงานจัดการดานสาธารณภัยตางๆ 
ในประเทศไทยที่ผานมาในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมกับเรื่อง 
การจัดทําขอตกลงรวม ที่ใหทั้งจุดออนและจุดแข็ง และ ปจจัยภายนอกจาก ๔ ดานกําลังอํานาจแหงชาติ ที่เปนทั้ง
โอกาสและอุปสรรค ในการแกไขปญหาควบคูขนานกันไป พรอมวิเคราะห SWOT ANALYSIS และ จัดทํา TOWS MATRIX 
เพื่อตรวจสอบมาตรการตาง  ๆโดยจะเห็นวากิจกรรมตามมาตรการเชิงรุก และเชิงปรับปรุง จะนําไปสูแนวทางการบูรณาการ
การปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานรวมกันระหวาง ๓ หนวยงาน โดยมีมาตรการเชิงปองกัน และเชิงรับ  
ที่ทุกหนวยตองสงเสริมและแกไขปญหาสวนน้ี คือ การสงเสริมและสรางแรงจูงใจ รวมถึงการเปลีย่นแปลงความคิดใหเห็น
คุณคาและความสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน ภายใตสภาวะขอจํากัดของทรัพยากร ตามภาพที่ ๑ 
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ภาพท่ี ๑  SWOT ANALYSIS และ TOWS MATRIX หนวยงานดานดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน 

ตอไปคือกําหนดแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินโดยใช

แนวคิดการจัดการสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ภายใตแนวความคิดการ

ปฏิบัติที่จะลดความเสี่ยงของสาธารณภัย การจัดการภาวะฉุกเฉิน และ มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีและปลอดภัยกวาเดิม  

โดยมองที่หลักการบริหาร ๔ ดาน คือ ขอตกลงรวมระหวางหนวยงาน, ทรัพยากรทั้งบุคคลและอุปกรณดับเพลิง,  

โครงสรางระบบบญัชาการเหตุการณรวม และบทบาทหนาที่ แบบมีกระบวนการ ต้ังแต กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ

หลังเกิดเหตุ ตามภาพที่ ๒ 
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ภาพท่ี ๒  แนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน 

๑. กอนเกิดเหตุ เพื่อการปองกันและลดผลกระทบ โดยเพิ่มขีดความสามารถการเตรียมพรอมรับเหตุการณใหมี
ประสิทธิภาพ สรางมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพิ่มความพรอมและศักยภาพของหนวยงานและบุคคล ดังน้ี 

๑.๑ จัดทําขอตกลงรวมระหวางหนวยงานในการปฏิบัติงานดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน 
๑.๒ จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานดับเพลิงและกูภัยประจําสนามบินในประเทศไทย ใหเปนมาตรฐานตามที่ 

ICAO กําหนด รวมถึงจัดใหมีการฝกซอมตามขอกําหนด เพื่อใหการปฏิบัติงานมีมาตรฐานและเปนรูปแบบเดียวกัน 
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๑.๓ อนุญาตใหเตรียมความพรอมของรถดับเพลิงอากาศยานพรอมอุปกรณกูภัยรวมกันได เพื่อเพิ่มระดับ 
ความตองการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน (AERODROME CATEGORY FOR RESCUE AND FIREFIGHTING) ตามมาตรฐาน 
ICAO ทําใหสนามบินสามารถรับเครื่องบินขนาดใหญข้ึน 

๑.๔ จัดต้ังระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (TRUNKED RADIO) เพื่อเช่ือมตอสัญญาณ ความถ่ีรวมกันไดในภาวะฉุกเฉิน 
พรอมทั้งกําหนดตัวบุคคล และชองทางการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนการสั่งการ การรายงานระหวาง
ศูนยบัญชาการเหตุการณ และ จัดอีกชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานในแตละสวนกลับหัวหนาสวนปฏิบัติ 
(OPERATION SECTION) ทุก ๆ  ดานของแตละหนวยงาน 

๑.๕ จัดการความรูดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน ใหมีมาตรฐานเดียวกันตามที่ ICAO กําหนด จัดทํา
หลักสูตรภาคบังคับดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน เรียนรูตามประสบการณปฏิบัติงาน 

๑.๖ จัดต้ังสถาบันการเรียนรูดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในประเทศไทย ใหความรูภาควิชาการและ 
ดานการฝกปฏิบัติ ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการดับเพลิงและกูภัยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

๑.๗ กําหนดแผนงาน โครงการรวมกันทั้ง ๓ หนวยงาน เพื่อการพัฒนางานดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน
ของประเทศไทย ใหมีแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม และใชทรัพยากรที่มีอยางประหยัดคุมคา 

๒. ขณะเกิ ดเหตุ เพื่ อจั ดการในภาวะฉุ กเฉิ น เป นไปอย างรวดเร็ ว ทั่ วถึ ง ทั นต อเหตุ การณ  
ใชระบบบัญชาการเหตุการณรวม (UNIFIED COMMAND) ที่มีเอกภาพ สามารถใชทรัพยากรในที่เกิดเหตุรวมกันไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ตามภาพที่ ๓ 

 

ภาพท่ี ๓  โครงสรางการจัดของระบบบญัชาการเหตุการณการดับเพลงิและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน 

 จากภาพจะเห็นวาโครงสรางน้ีต้ังจากตัวแทน ๒ หนวยงานที่รับผิดชอบในสนามบินน้ันๆ แยกสวน
ปฏิบัติการ สวนสนับสนุน และสวนอํานวยการ ออกจากกัน และจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมที่รวมสายงานการปฏิบติั 
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ที่สําคัญทั้ง ๓ ดานเขาดวยกัน เพื่อสรางการสื่อสารในระนาบน้ีใหคลองตัวมากย่ิงข้ึน โดยมีโครงสรางการจัดของระบบ
บัญชาการเหตุการณการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบิน ดังน้ี 

ผูบัญชาการเหตุการณ (INCIDENT COMMANDER) ใชผูบัญชาการเหตุการณรวมกันจาก ๒ หนวยงาน 
ที่ใชสนามบินรวมกัน มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนโตตอบเหตุฉุกเฉิน ควบคุม สั่งการ และกํากับดูแล สถานการณ
ใหเรียบรอย หรือจะมอบหมายอํานาจใหผูอื่นบัญชาการแทน 

ที่ ปรึ กษา  (ADVISOR)  จั ดจากตั วแทน ๒ หน วยงานที่ ใช สนามบิ นร วมกั น  มี หน าที่ 
ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา ขอมูลทางวิชาการ การสังเคราะหแนวโนมสถานการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับเหตุการณที่เกิดข้ึน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ 

เจาหนาที่ติดตอประสาน (LIAISON OFFICER) มีหนาที่ประสานงานทั้งหมดเปนศูนยกลางการติดตอ
หนวยงานที่ใหความชวยเหลือจากภายนอก จัดตัวแทนจาก ๒ หนวยงาน 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ (INFORMATION OFFICER) จัดต้ังศูนยขอมลูขาวสารรวม (JOINT INFORMATION 
CENTRE) เปนศูนยขอมูลขาวสารที่ไดรับการกลั่นกลอง และรับรองในการแจกจายขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชนและ
หนวยงานอื่นๆ โดยเปนตัวแทนจาก ๒ หนวยงาน 

สวนปฏิบัติการ ประกอบไปดวย ๓ สวนดังน้ี สวนปฏิบัติการดานการดับเพลิงและกูภัย สวนปฏิบัติการ
ดานการแพทย และสวนปฏิบัติการดานความปลอดภัย ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ มีหัวหนาสวนปฏิบัติ (OPERATION 
SECTION) เฉพาะสวน ทําหนาที่วางแผนการปฏิบัติ การสื่อสารควบคุมและสั่งการโดยประสานกับศูนยบัญชาการ
เหตุการณในการปฏิบัติงาน ต้ังจุดระดมทรัพยากร (STAGING AREA) แบงความรับผิดชอบตามพื้นที่ ระดมสรรพกําลัง
ทั้งบุคลากร อุปกรณ ดานการดับเพลิงและกูภัย และการแพทย จาก ๒ หนวยงาน และหนวยงานที่ใหการสนับสนุน
ภายนอก โดยการปฏิบัติดานการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในสนามบินที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ใหหนวยงานดับเพลิงและ
กูภัยอากาศยานของเจาของอากาศยานที่เกิดเหตุทําหนาที่ดับเพลิงที่ลุกไหมอากาศยาน (ATTACK) และ หนวยงาน 
ที่เหลือทําหนาที่สนับสนุนและชวยเหลือผูประสบภัย (SUPPORT) และ กรณีเกิดเหตุยกระดับสาธารณภัยขนาดใหญให
พิจารณาสนับสนุนจากหนวยดับเพลิงใกลเคียงในการเขารวมปฏิบัติงาน 

๓. หลังเกิดเหตุ เพื่อฟนสภาพอุปกรณ และ เรียนรูเพื่อปรับปรุงดีกวาเดิม สามารถถอดบทเรียน เพื่อพัฒนา
ข้ันตอนการปฏิบัติใหดีกวาเดิม เพื่อใหการใชงบประมาณคุมคา ไมสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน ดังน้ี 

๓.๑ สํารวจประเมินความเสียหายของกําลังพล รถดับเพลิงพรอมอุปกรณดับเพลิง และเรงดําเนินการ
กลับคืนสภาพใหพรอมปฏิบัติการใหเร็วที่สุดหรือหากอุปกรณชํารุดสามารถยืมจากอีกหนวยงานมาประจําการกอนได
จนกวาจะซอมแซมแลวเสร็จ 

๓.๒ ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานจากเหตุการณที่เกิดข้ึน ถอดบทเรียนขอผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน ศึกษาปญหาและหาแนวทางการแกไขทั้งจากมุมมองผูประสบภัยและผูปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึงนําขอผิดพลาดมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน และการฝกดานการดับเพลิงและกูภัย 
อากาศยานตอไป 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขต

สนามบินแลว สามารถอภิปรายผลการศึกษาได คือ การบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานใน

เขตสนามบินเปนหนทางยับย้ังความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินหนทางหน่ึง หากอากาศยานขนาดใหญประสบ

อุบัติเหตุ แลวหนวยงานดานดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินหนวยเดียวไมสามารถรับมือได โดยอาศัย

แนวคิด ลดความเสี่ยงของสาธารณภัย การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการปฏิบัติที่ดีและปลอดภัยกวาเดิม มองที่
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หลักการบริหาร ๔ ดาน คือ ขอตกลงรวมระหวางหนวยงาน, ทรัพยากรทั้งบุคคลและอุปกรณดับเพลิง,  โครงสราง

ระบบบญัชาการเหตุการณรวม และบทบาทหนาที่ แบบมีลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

๑. กอนเกิดเหตุ ใหทําขอตกลงรวมระหวางหนวยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติแบบเดียวกัน กําหนด

โครงสรางระบบบญัชาการเหตุการณรวม เตรียมทรัพยากรบุคคลและอุปกรณดับเพลิงรวมกัน ฝกซอมรวมกัน  

๒. ขณะเกิดเหตุ ใหใชโครงสรางระบบบญัชาการเหตุการณรวม และปฏิบัติหนาทีต่ามบทบาทที่กําหนดไว 

๓. หลังเกิดเหตุ ใหรวมสํารวจความเสียหายและใหการสนับสนุนกรณีอุปกรณเสียหายตองซอมแซมช่ัวคราว 

และรวมกันถอดบทเรียนจากเหตุที่เกิดข้ึนเพื่อศึกษาและเรียนรูขอผิดพลาด 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

๑. ควรนําแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินของประเทศไทย 
ไปใชงานจริง พรอมทั้งทบทวนและฝกซอม ตามรางบันทึกขอตกลงระหวางกองทัพอากาศ กับ กรมทาอากาศยาน (หรือ 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)) วาดวยการปฏิบัติดานการดับเพลิงและกูภัยเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือประสบอุบัติเหตุในเขตสนามบินประเทศไทยที่ใชรวมกัน เปนประจําทุกป 

๒. ควรนําโครงสรางการจัดของระบบบัญชาการเหตุการณการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน ในเขตสนามบิน  
มาใชในการฝกซอมเปนประจําทุกป ในการฝกแผนฉุกเฉินของสนามบินเต็มรูปแบบ (FULL-SCALE EXERCISE) ตาม
ขอกําหนดของสํานักการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ วาดวยมาตรฐานสนามบิน ขอที่ ๙๕๙ เรื่องการซอม
แผนฉุกเฉินของสนามบิน โดยวางแผนใหสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบรวมกัน ผลัดเปลี่ยนเปนเจาภาพ 

๓. ใหนําแนวทางการบูรณาการน้ีไปปรับประยุกต ใชงานในสาขาอื่นๆ เชน งานสายการแพทย หรือ 
งานสายการรักษาความปลอดภัย เปนตน 
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การปองกันฐานบิน ในสภาวะภัยคุกคามปจจุบันและอนาคต 

Future Challenge of Air Base Defense 

ปรธร  จีนะวัฒน๔๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

ดวยคุณลักษณะและขีดความสามารถทีพ่ิเศษกวากําลังรบในมิติอื่น ทําใหกําลังทางอากาศถูกใชในทุก

ความขัดแยงนับแตอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อสรางเสรีในการปฏิบัติและลดความสูญเสียของกําลังภาคพื้น รัฐที่มี

นภานุภาพสูงจะสามารถสรางความไดเปรียบในการรบดวยเวลาอันรวดเร็ว แตอากาศยานน้ันมคีวามเปราะบาง 

ไมสามารถปองกันตัวเองไดเมื่ออยูบนพื้นดิน ดังน้ันหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหากขาศึกตองการที่จะทําลายหรือลด

ขีดความสามารถของกําลังทางอากาศคือโจมตีอากาศยานขณะที่วางกําลังอยู ณ ฐานบินปฏิบัติการ 

กองทัพอากาศในฐานะหนวยงานดานความมั่นคงของประเทศที่ไดรับภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ใหเตรียมและใช

กําลังกองทัพอากาศเพื่อการปองกันราชอาณาจักร๔๔จึงมีความจําเปนที่จะตองปกปองกําลังทางอากาศอันเปน

ทรัพยากรหลักของกองทัพอากาศอยางสุดกําลังจากภัยคุกคามทุกรูปแบบที่อาจเกิดข้ึนไดในปจจุบัน 

ผลการวิจัยพบวา ฐานบินปฏิบัติการของกองทัพอากาศยังมีโอกาสที่จะถูกโจมตีทางอากาศแบบด้ังเดิม 

อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางภาคพื้นจากภัยคุกคามรูปแบบใหมหลายประเภท เชน การกอ

วินาศกรรม การโจมตีดวยโดรน หรือการโจมตีทางไซเบอร เปนตน ซึ่งการปองกันน้ันกระทําไดยาก ตองใช

ทรัพยากรและงบประมาณสูงมาก กองทัพอากาศจึงจําเปนตองพัฒนาหลักนิยมในการปองกันฐานบินของ

กองทัพอากาศใหสอดคลองกับภัยคุกคามในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหทุกองคประกอบมีความพรอมและ

เอื้ออํานวยตอการรักษาความปลอดภัยใหกําลังทางอากาศ รวมทั้งตองบูรณาการทรัพยากรของทุกหนวยงาน

ในประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันฐานบิน อุตสาหกรรมปองกันประเทศควรมีสวนรวมในการ

วิจัยและพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการปองกันฐานบินภายใตทรัพยากรและงบประมาณอันจํากัด 

เพื่อใหกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติการทางอากาศตามภารกิจที่ไดรบัมอบหมายไดอยางตอเน่ืองและสมัฤทธ์ิผล 

คําสําคัญ: การปองกันฐานบิน, กําลังทางอากาศ, ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

Abstract 

With the superior in characteristic and capability,the air power has been used in every 

conflicts since the old days, for the reason that it provides a freedom of movement and reduce 

the loss of ground forces. Any states with strong air power would be able to create advantages 

rapidly.  Nevertheless, it is considered fragile as it is unable to protect itself when on ground.  

                                            
๔๓นาวาอากาศเอก, ฝายเสนาธิการ ประจําผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 
๔๔ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). พระราชบัญญัต ิจัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ เลมที ่

๑๒๕ ตอนที ่๒๖ ก วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. ๔๑. 
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Therefore, the best way for the enemy to destroy or reduce the capability of air power is to 

attack the aircraft when it is still on base.  

The outcome from this research has shown that the air bases of the Royal Thai Air 

Force tend to be attacked both by and ground from air attack and various options of non-

traditional threats. For example, the sabotage, drone attack and cyber attack. The Air Base 

Defense is difficult to implement as it requires large amount of resources and budget. 

This research concludes by proposing development of the Royal Thai Air Force Air Bases 

Defense Doctrine for the current threats. All factors relevant in defending the air bases should 

be made ready and facilitate security measures to air power. The integration of resources from 

all sectors in the country is also required to make the Air Bases Defense most efficient. In 

addition, the defence industry should collaborate in a research and development regarding 

equipment and supplies in defending air bases under restricted budget in order to help facilitate 

the Royal Thai Air Force to continuously conduct air operations upon assigned mission with the 

highest efficiency. 

Keywords: Air Base Defense, Air Power,Non-traditional Threats 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของภัยคุกคามในปจจุบัน

และทําใหอากาศยานและระบบอาวุธมีขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศมากข้ึน รวมทั้งการที่ขาศึก

สามารถจัดหาอาวุธและอุปกรณสมัยใหมเพื่อนํามาประยุกตใชในการโจมตีฐานบินทางภาคพื้นไดงายข้ึน สราง

ความเสียหายตอกําลังทางอากาศไดมากข้ึน อีกทั้งการปองกันยังกระทําไดยากข้ึน การปองกันฐานบินที่มี

ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยางย่ิง โดยเฉพาะในสภาวการณปจจุบันที่ประเทศรอบบานมีการบรรจุ

อากาศยานและระบบอาวุธที่มคีวามทันสมัยเขาประจําการ กอปรกับสถานการณความขัดแยงในประเทศ ยังคง

มีกลุมเห็นตางทางการเมือง มีความหวาดระแวงของคนในชาติตอกองทัพ รวมทั้งสถานการณยาเสพติดที่ยังคง

รุนแรงในหลายพื้นที่รอบฐานบินของกองทัพอากาศ ฐานบินปฏิบัติการซึ่งเปนพื้นที่วางกําลังทางอากาศ จึงมี

ความเสี่ยงในการถูกโจมตีทั้งทางอากาศและทางภาคพื้น แมในสภาวะปกติ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.  เพื่อศึกษาสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงในปจจุบัน และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยของกําลังทางอากาศที่วางกําลังอยู ณ ฐานบินปฏิบัติการของกองทัพอากาศ 

๒.  เพื่อศึกษาขีดความสามารถของยุทโธปกรณสําหรับการโจมตีทางอากาศสมัยใหมรอบบาน รวมทั้ง

อุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถนํามาประยุกตใชในการโจมตีฐานบินปฏิบัติการของกองทัพอากาศ 

๓.  เพื่อศึกษาวิธีปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบตอฐานบินจากผูที่มีประสบการณในการถูกโจมตี 

๔.  เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาหลักนิยมในการปองกันฐานบินของกองทัพอากาศใหสอดคลองกับภัย

คุกคามเทคโนโลยี และขีดความสามารถของขาศึกในปจจุบันและอนาคต 
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นิยามศัพท 

กําลังทางอากาศ หมายถึง ขีดความสามารถของกําลังทางทหารที่สามารถควบคุมการปฏิบัติการและ 

ใชประโยชนทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี๔๕ 

ขอบเขตของการศึกษา 

๑. ภัยทางอากาศจากอากาศยานรบรอบบาน หรืออาวุธที่ใชในการโจมตีทางอากาศอื่น ๆ ที่มีรัศมี

ปฏิบัติการ และขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศตอฐานบินของกองทัพอากาศ 

๒. ภัยทางภาคพื้นที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมสนับสนุนการกอเหตุ ซึ่งสามารถสรางความเสียหายตอกําลัง 

ทางอากาศหรือโครงสรางพื้นฐานของกองทัพอากาศ 

๓. วิธีการปองกันการโจมตีฐานบิน และหลักสากลในการปองกันการโจมตีดวยอาวุธหรืออุปกรณที่ใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

กองทัพอากาศมีแนวทางในการพัฒนาหลักนิยมในการปองกันฐานบิน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ

กําลังทางอากาศอันประกอบดวย อากาศยาน บุคลากร อุปกรณสนับสนุน ระบบการบัญชาการและควบคุม 

และสวนเกี่ยวของอื่น ๆ ทั้งน้ี เพื่อใหการปฏิบัติการทางอากาศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองภารกิจ

หลักของกองทัพอากาศในการปองกันประเทศ และชวยเหลือประชาชน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๑.  ยุทธศาสตร และนโยบาย ที่เกี่ยวของกับภารกิจของกองทัพอากาศ 

๑.๑  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติให รัฐตองพิทักษรักษา

ไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 

เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน๔๖ 

๑.๒  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ กําหนดให 

กองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศ การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับการใช

กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ๔๗ 

๑.๓  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) ดานความมั่นคง กําหนดประเด็นทางยุทธศาสตรที่

มุงพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ ดวยการยกระดับขีด

ความสามารถของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหมีความพรอมและ

                                            
๔๕Curtis E. Lemay Center. (2016). Chapter 2 Air Power (Volume 1 Basic Doctrine). ใน USAF, U.S.Air 

Force Doctrine. Alabama: Lemay Center. 
๔๖ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เลมที ่๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐. ๑๔. 
๔๗ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). พระราชบัญญัต ิจัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ เลมที ่

๑๒๕ ตอนที ่๒๖ ก วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. ๔๑. 



 
๕๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

เพียงพอในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ๔๘ 

๑.๔  หลักนิยมกองทัพอากาศ นิยามการครองอากาศวา เปนเงื่อนไขช้ีขาด (Decisive Factor)  

ที่สงผลกระทบตอการแพชนะของสงคราม กําลังทางอากาศของรัฐซึ่งจะเปนผูชนะสงครามน้ันตองใชความ

พยายามเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่งการครองอากาศอยางตอเน่ือง หน่ึงในวิธีการที่ไดผลมากที่สุดในการทําลาย

กําลงัทางอากาศของขาศึก ก็คือการทําลายกําลังทางอากาศต้ังแตอยูบนพื้นดิน และ/หรือเปาหมายมีความ

เกี่ยวของกับกําลังทางอากาศของขาศึก ดวยการทําใหเปาหมายเหลาน้ีหมดกําลังที่จะทําการสูรบตอไป๔๙ 

๒.  สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง 

๒.๑  สถานการณโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปสูการเมืองแบบหลายข้ัวอํานาจ ประเทศมหาอํานาจ

ตองการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงมีแนวโนมที่จะเกิดความขัดแยงจนอาจสงผลกระทบ

ตอความมั่นคงและผลประโยชนของประเทศไทย แตดวยความรวมมือภายใตประชาคมอาเซียนอาจทําใหภัย

คุกคามรูปแบบเดิมเกิดข้ึนไดนอยลง หากภัยคุกคามรูปแบบใหมกลับมีโอกาสเกิดไดมากและรุนแรงข้ึน๕๐ 

๒.๒  สถานการณในภูมิภาค ประเทศไทยมีชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพื่อน

บานหลายประเทศโดยยังมีปญหาความไมชัดเจนของเสนเขตแดนและอาณาเขตทางทะเลระหวางกันจึงยังคงมี

ความเสี่ยงที่จะนําไปสูการใชกําลังทหารตอกัน กอปรกับประเทศไทยน้ันมีแหลงผลประโยชนทางทะเลมูลคาสงู 

อีกทั้งประเทศไทยยังเปนจุดยุทธศาสตรทางการเดินเรือที่สําคัญหากไมมีการบริหารจัดการปญหารวมกันอยาง

มีประสิทธิภาพแลว ก็อาจเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงของประเทศไทยไดอีกดวย 

๒.๓ สถานการณในประเทศ ปรากฏความเคลื่อนไหวที่กระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย  

เกิดความแตกแยกทางความคิดการเมืองมีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึน เกิดวิกฤตศรัทธาของผูนํา สําหรับ

ปญหายาเสพติดยังมีแนวโนมรุนแรงเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง สวนทางภาคใตยังคงไดรับผลกระทบจากการตอสู 

เชิงอุดมการณและความเช่ือทางศาสนา อีกทั้งยังขาดการบูรณาการความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ

ประเทศเพื่อนบานทําใหการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนและมี 

ขีดความสามารถสูงข้ึน๕๑ 

๓.  รูปแบบของภัยคุกคามในปจจุบัน 

๓.๑ ภัยคุกคามทางอากาศ ประเทศรอบบานมีการเพิ่มงบประมาณทางทหาร เพื่อจัดหาเครื่องบิน

รบยุคใหมเขาประจําการ โดยมีขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศสูงกวาในอดีตนอกจากน้ันยังพบการ

จัดหาอากาศยานไรคนขับเพื่อปฏิบัติภารกิจทดแทนนักบินและอากาศยานรบอีกดวย 

๓.๒ การกอวินาศกรรม มักจะใชวิธีการลอบสังหาร ขวางหรือวางระเบิด และการลอบวางเพลิง

ทั้งน้ีความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะสงผลตอรูปแบบในการกอวินาศกรรม รวมทั้งยังเปนปจจัยที่เพิ่มความ

รุนแรง รวดเร็วในการปฏิบัติการอีกดวย โดยสถาบันเศรษฐศาสตรและสันติภาพประเทศออสเตรเลีย  

                                            
๔๘คณะกรรมการยุทธศาสตรชาต.ิ (๒๕๖๑). ยทุธศาสตรชาต ิพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

พิมพครั้งที ่๑. กรุงเทพฯ. ๑๑. 
๔๙กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒. กรุงเทพฯ. ๔๕. 
๕๐สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตร.ี (๒๕๖๑). แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของ

ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔). กรุงเทพฯ. ๔. 
๕๑สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตร.ี (๒๕๖๐). นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง

แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับคณะรฐัมนตรี). กรุงเทพฯ. ๔-๘. 



 
๕๙ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

ไดจัดอันดับความเสี่ยงภัยของการกอการรายของประเทศไทยอยูในอันดับ ๑๐ ของโลกจากทั้งหมด ๑๖๒ ประเทศ๕๒ 

๓.๓ ภัยคุกคามจากอากาศยานไรคนขับ/โดรนใชเพื่อสนับสนุนการกอเหตุดวยการสอดแนม 

รวบรวมสภาพแวดลอมรอบของเปาหมายใชเฝาระวัง นําทางและแจงเตือนหรือช้ีเปาแกผูกอวินาศกรรม และ

อาจใชโดรนเพื่อดําเนินกลยุทธกับเปาหมายโดยตรงดวยการติดต้ังอุปกรณหรือสารเคมีเขาโจมตีเปาหมาย๕๓ 

๓.๔ ภัยคุกคามทางไซเบอร รูปแบบของภัยคุกคามดานไซเบอรที่ เกี่ยวของกับความมั่นคง 

ทางทหาร มักจะปฏิบัติการดวยการสรางระบบขอมูลขาวสารอันเปนเท็จเพื่อขยายผลผานเครือขายสังคม

ออนไลน นอกจากน้ันยังเคยมีการตรวจพบความพยายามในการเจาะผานระบบ Firewall แตทางเจาหนาที่รัฐ

ยังไมทราบวาไดนําขอมูลใดออกไปมากนอยเพียงใด๕๔ 

๔.  ผลการวิจัยเกี่ยวกับวิธีปองกันการโจมตีฐานบินปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

การโจมตีฐานบินปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จเริ่มข้ึนในป พ.ศ.๒๔๕๗ ซึ่งในอีก ๑๐๐ ปตอมาก็

ยังพบหลักฐานการโจมตีฐานบินระหวางความขัดแยงอีกมากกวา ๒๖ สมรภูมิ โดยมักจะเกิดข้ึนต้ังแตชวง

เริ่มตนของสงคราม๕๕หลังจากน้ันทุกประเทศจึงตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันฐานบินปฏิบัติการ โดย

ไดเพิ่มมาตรการตาง ๆ เชน สรางที่กําบงั การพราง การกระจายการวางกําลังอากาศยาน อีกทั้งยังไดบูรณาการ

เทคโนโลยีเขาเปนเครือขายการปองกันภัยทางอากาศ ดังน้ันประเทศที่มีกําลังทางอากาศเหนือกวาจะมีโอกาส

ในการโจมตีฐานบินทางอากาศตอประเทศที่มีการปองกันทางอากาศดอยกวาไดสําเร็จ การโจมตีทางภาคพื้น

ดวยการกอวินาศกรรม หรือการโจมตีทางออม (Indirect Fire: IDF) ดวยอาวุธยิงวิถีโคง รวมทั้งโดรนติดอาวุธ

น้ันจึงกลายมาเปนทางเลือกสําหรับประเทศที่มีศักยสงครามดอยกวา เน่ืองจากการปองกันการโจมตีดวยอาวุธ

วิถียิงโคงน้ันกระทําไดยากมาก โดยเฉพาะเมื่อทําการโจมตีรวมกับการปฏิบัติการอยางอื่น 

กองทัพอากาศสหรัฐจึงไดทุมเทความพยายามเพื่อปองกันการโจมตีฐานบินจากทางภาคพื้น ดวย

การติดต้ังระบบการปองกันฐานบินมูลคาหลายลานเหรียญแตก็ไมสามารถตอบสนองตอการโจมตีที่มีความ

หลากหลายได จึงเปลี่ยนมาใชการปองกันฐานบินแบบบูรณาการ (Integrated Base Defense: IBD) ซึ่งพบวา

มีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยการทํางานรวมกันอยางแทจริงกับพันธมิตรในพื้นที่๕๖ โดยเริ่มตนจากการปฏิบัติการ

ขาวกรองที่เขมขน มีการลาดตระเวนรวมนอกฐานบินเพื่อปองปรามและขัดขวางการโจมตี การตรวจสอบ

สัญญาณและดักฟงการใชโทรศัพท เฝาระวังการโจมตีจากภายในอันเกิดจากการถูกปลุกระดมผานสื่อสังคม

ออนไลน รวมทั้งการโจมตีทางไซเบอรที่จะสงผลกระทบตอการปฏิบัติการทางอากาศ ระบบตรวจจับ หรือ

                                            
๕๒พลเรือตร ีสมพงษ นาคทอง. (๒๕๖๐). เทคโนโลยีตอตานการกอการรายในศตวรรษที ่21. กรุงเทพฯ: วิทยาลัย

ปองกันราชอาณาจักร. ๒. 
๕๓ธนรัฐ ธนะสมบรูณ. (ม.ป.ป.). บทวิเคราะห การกอการรายโดยอากาศยานไรคนขบั (UAV). กรุงเทพฯ: สถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน). ๔. 
๕๔พลตร ีราชิต อรุณรังษี. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตรการจัดการภยัคุกคามดานไซเบอร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต. 

กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. ๑๐๒-๑๑๒. 
๕๕Alan J. Vick.(2015). Air Base Attacks and Defensive Counters: Historical Lessons and Future 

Challenges.Santa Monica, California: RAND Corporation. ๒-๑๐. 
๕๖USAF.(2002). Integrated Base Defense (IBD) Concept of Operations (CONOPS). ใน USAF,USAF White 

Paper.Washington, DC: Department of the Air Force. 
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แมแตโครงสรางพื้นฐานอีกดวย๕๗ ซึ่งการปองกันฐานบินแบบบูรณาการ (Integrated Base Defense: IBD) 

น้ันมีประสิทธิภาพสูง แตอุปสรรคคือ อัตตาของหนวยงานแตละหนวย ดังน้ันตองทําใหทุกคนยอมรับในแนวคิด

น้ีกอน จึงจะสามารถใชบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดใหเกิดประโยชนสูงสุดได๕๘ 

๕.  การปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม 

๕.๑ การตอตานการกอวินาศกรรม ตองเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติและมูลเหตุจูงใจที่นํามาสู

ความพยายามในการกอวินาศกรรม และที่สําคัญคือ ตองคิดใหเหมือนผูกอวินาศกรรม ดังน้ันจึงจําเปนตอง

บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ใชการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารที่จําเปนดวยการใช

เครื่องมือที่มี หลังจากน้ันจึงใชการเฝาระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งการไดรับความรวมมือจากบุคคลในพื้นที่

จะเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการประเมินผลกระทบน้ัน ตองไมประเมินสถานการณตํ่าจนเกินไป ตองใชเครื่องมือที่

ดีที่สุดในการเขาระงับเหตุ ระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติตองมีความชัดเจน ครอบคลุมทุกความเปนไปไดของ

สถานการณ เจาหนาที่ทุกคนตองมีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติ เน่ืองจากเงื่อนเวลาเปนสิ่งสําคัญที่สุด  

๕.๒ การตอตานอากาศยานไรคนขับ/โดรน ตองดําเนินการทั้งดานบุคลากร ยุทโธปกรณ และ

กระบวนการ เพื่อใหเกิดการทํางานที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ เริ่มจากการกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของเพือ่

ควบคุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการตอตานโดรนตองไดรับการฝกเพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห และตอบโต

สถานการณเฉพาะหนาเมื่อเกิดการโจมตี๕๙กําหนดกฎการปะทะ (Rules of Engagement: ROE) ใหชัดเจน 

๕.๓ การปองกันการโจมตีทางไซเบอรนิยมใชระบบแจงเตือนการโจมตีอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองตอ

ปฏิกิริยาที่นาสงสัยบนเครือขาย โดยระบบอาจแกไขปญหาไดเองหรือจะแจงเตือนไปยังบุคลากรทีร่บัผดิชอบให

เขาแกไขดวยวิธีการอื่น ซึ่ งหลักการสําคัญคือ ตองจัดการกับภัยคุกคามใหไดภายในระยะเวลาสั้น  

เพื่อใหเครือขายสามารถสงผานขอมูลไดตามปกติ และตองไมขัดขวางตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยการสราง

เครื่องมือที่จําเปน เพื่อใหพรอมตอบโตกับภัยคุกคามที่ใหมและรุนแรงข้ึนกวาเดิมเปนสิ่งที่จําเปนและขาดไมได 

รวมไปถึงการทํางานแบบประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ๖๐ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งเปนเอกสารของทาง

ราชการเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ หลักนิยมกองทัพอากาศ 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับกําลังทางอากาศ และรูปแบบของการกอเหตุโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม รายงานการวิจัย 

บทความ และบทวิเคราะหของนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดานการโจมตีและปองกันฐานบิน และหลกัการสากล

ในการปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม ทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทัง้โปรแกรม

วางแผนการบินทางทหาร CFPS ที่ใชกันอยางแพรหลาย เพื่อประกอบการพิสูจนขอมูลวาเปนจริงหรือเท็จตอไป 

                                            
๕๗Michael Buonaugurio.(2001). Air Base Defense in the 21st Century: USAF Security Forces Protecting 

the Look of the Joint Vision.Marine Corps Command and Staff College. ๖-๑๐. 
๕๘Shannon W. Caudill., เรื่องเดียวกัน. ๒๓๗-๒๔๐. 
๕๙Department of the Army Headquarters.(2017). Counter-Unmanned Aircraft System Techniques 

(ATP 3-01.81). Washington, DC: Army Publishing Directorate. 
๖๐Gideon Grudo.(1 December 2017). Air Force Magazine. เขาถงึไดจาก airforcemag: 

https://www.airforcemag.com/meet-usafs-most-widely-spread-cyber-weapon-system/ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) และนําเสนอดวยการวิเคราะหเชิง

พรรณนา โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการโจมตีฐานบินปฏิบัติการและวิเคราะหดวย Center Of Gravity 

(COG) Analysis Methods๖๑เพื่อที่จะพิสูจนทราบวาองคประกอบใดบางของกําลังทางอากาศที่มีโอกาสใน

การถูกโจมตี เน่ืองจากในกรณีที่ขาศึกไมสามารถโจมตีโดยตรงตออากาศยานได หนทางปฏิบัติรองที่ขาศึกจะ

กระทําน้ัน ก็อาจจะมุงไปที่องคประกอบอื่นของกําลังทางอากาศได หลังจากน้ันจึงวิเคราะหดวยเครื่องมือการ

จัดการความเสี่ยงแบบ 5M-Model๖๒เพื่อใหการปองกันฐานบินของกองทัพอากาศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยพบวา ยังมีความเปนไปไดที่จะเกิดความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชนแหงชาติใน

ภูมิภาคจนถึงข้ันการใชกําลังทางอากาศ ดังน้ันการปองกันภัยทางอากาศดวยหนวยบินเตรียมพรอม และระบบ

ตอสูอากาศยานที่เหมาะสมกับภัยคุกคามในปจจุบันยังเปนสิ่งจําเปน แตในกรณีที่ขาศึกไมสามารถกระทําโจมตี

ทางอากาศไดแลว ก็มิไดหมายความวาฐานบินของกองทัพอากาศจะปลอดภัยจากการถูกโจมตี เน่ืองจากกําลัง

ทางอากาศมิไดหมายถึงอากาศยานเพียงอยางเดียว ยังมีอีกหลายองคประกอบที่จะสงผลตอความสามารถใน

การปฏิบัติการทางอากาศการมุงโจมตีตออากาศยานอาจเปนความพยายามหลักของขาศึก แตในกรณีที่ขาศึก

ไมสามารถโจมตีโดยตรงตออากาศยานได หนทางปฏิบัติรองที่ขาศึกจะกระทําน้ัน ก็อาจจะมุงโจมตีไปยัง

องคประกอบอื่นของกําลังทางอากาศ เพื่อมิใหการปฏิบัติทางอากาศของกองทัพอากาศกระทําไดอยางเสรีและ

ดอยประสิทธิภาพลง 

องคประกอบของกําลังทางอากาศที่มีโอกาสถูกโจมตีนอกเหนือจากอากาศยานไดแก บุคลากรดานการ

บินทั้งนักบิน เจาหนาที่สนับสนุนการบิน เจาหนาที่ในระบบปองกันภัยทางอากาศหรือระบบอาวุธอากาศยาน 

ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ (Critical requirement: CR) และสงผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติ

ทางอากาศ หรือขาศึกอาจเลือกเปาหมายที่งายตอการโจมตีมากกวาน้ัน (Critical Vulnerability: CV) เพื่อให

เกิดผลกระทบทางออมไปถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ เชน เปาหมายใดก็ตามที่จะกระทบตอ

สุขภาพและขวัญกําลังใจของบุคลากรดานการบิน ระบบสงกําลังบํารุง ทางว่ิงทางขับ คลังยุทโธปกรณ ระบบ

สาธารณูปโภค หรือแมแตเครือขายการติดตอสื่อสารทั้งมวลดังแสดงในภาพที่ ๑  

                                            
๖๑Curtis E. Lemay Center.(2016). ANNEX 3-0 Operations and Planning (APPENDIX A: Center of Gravity 

Analysis Methods). ใน USAF,U.S.Air Force Doctrine.Alabama: Lemay Center. 
๖๒Leon Beber.(13 August 2012). 5-M Model Approach To Accident Investigation. เขาถงึไดจาก 

AviationKnowledge: http://aviationknowledge.wikidot.com/aviation:5-m-model 
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ภาพท่ี ๑ องคประกอบของกําลังทางอากาศทีม่ีโอกาสถูกโจมตี 

ท่ีมา: โดยผูวิจัย 

 

การปองกันฐานบินน้ันจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อทุกองคประกอบในองคกรตองมีประสิทธิภาพ 

ตองบริหารจัดการการปองกันฐานบินอยางเปนระบบ คํานึงถึงทุกปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติทางอากาศของกองทัพอากาศ ตองเสริมสรางและพัฒนาไปพรอมกัน ไมสามารถเนนไปที่จุดใด 

จุดหน่ึงไดเพียงลําพัง เพราะหากเปนเชนน้ันแลวความลมเหลวของการปองกันฐานบิน ก็อาจจะเกิดข้ึนจากจดุที่

ออนแอที่สุด (Weakest Link) ได ดังน้ันจึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

๑.  เน่ืองจากฐานบินของกองทัพอากาศมีความแตกตางจากประเทศอื่นกลาวคือ มีที่ต้ังอยูในพื้นที่

ชุมชน ดังน้ันจึงมีปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการปองกันฐานบินหลายประการ ดังน้ันจึงตองควบคุมจดัการ

สภาวะแวดลอมทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมใหเอื้อประโยชนตอฝายเรา และขัดขวางความพยายามของ

ขาศึกมากที่สุด 

๑.๑ การขาวกรองเชิงรุกที่ครอบคลุมรอบดาน จนทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการโจมตีฐานบิน ทั้งน้ี

ตองกระทําตอเน่ืองต้ังแตยามปกติเพื่อจัดทําแผนที่เครือขายผูกอความไมสงบ คนหาประชากรในพื้นที่ที่ไม 

เต็มใจในการเขารวมกับผูกอความไมสงบใหพบเพื่อเปนประโยชนตอฝายเรา แตสิ่งที่สําคัญคือ ตองตรวจสอบ

ใหแนใจวาไมมีการแฝงตัวของบุคคลภายในที่ไมจงรักภักดีตอองคกรอยูในฐานบิน 

๑.๒ ตองลาดตระเวน ศึกษาขอมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อหาหนทางที่ขาศึกจะใชโจมตีฐานบิน 

โดยเฉพาะฐานบินที่ต้ังอยูในเขตชุมชนจะย่ิงมีความเสี่ยงสูง ตองเฝาระวังอาคารสูงทั้งหมดรอบฐานบินและ

บริเวณแนวรอน ตองติดตามหาขาวการซื้อขายหรือเคลื่อนยายอาวุธ โดยนักรบไซเบอรตองเขามามีบทบาทใน

การหาขอมูลดวย เน่ืองจากสวนใหญจะทําการซื้อขายกันในตลาดมืด ซึ่งเมื่อทราบถึงสภาพแวดลอมแลวก็ควร

กําหนดเขตการปองกันอยางชัดเจน รวมทั้งตองทบทวน ปรับปรุงมาตรการระวังปองกันตลอดเวลา อยายึดติดวา

ขาศึกจะโจมตีในรูปแบบเกา ตองพึงระลึกเสมอวายุทธวิธีของขาศึกน้ันสามารถปรับเปลี่ยนไดแคชวงขามคืน 
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๑.๓ ตองแนใจวาขอมูลที่จําเปนในการตัดสินตกลงใจเพื่อสั่งการน้ันครบถวน สามารถดํารงการ

ติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลไดตลอดเวลาแบบเขารหัส ดังน้ันการนําขอมูลทั้งหมดผานระบบเครือขาย

เปนศูนยกลางเพื่อแสดงเปนขอมูลภาพ จะชวยใหการตัดสินใจบนสถานการณวิกฤตกระทําไดดีกวา  

๑.๔ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตองมีเสถียรภาพและปลอดภัย ทั้งระบบไฟฟา ประปา เสนทาง

การขนสงและเครือขายสื่อสาร การรักษาคุณภาพอาหารและนํ้าบริโภคก็เปนสิ่งที่มองขามมิได สําหรับการ 

สงกําลังบํารุงยุทโธปกรณหรืออุปกรณสําคัญน้ัน ควรใชการเคลื่อนยายทางอากาศ หากไมสามารถกระทําได

ตองตรวจสอบเสนทางขนสงใหเกิดความปลอดภัย หรืออาจใชขบวนลวงในการเดินทางขนสงและลําเลียง 

๑.๕ ตองปฏิบัติการตอตานการคุกคามทางไซเบอรตลอดเวลารวมทั้งควรบริหารจัดการขอมูล

อิเล็กทรอนิกสสาธารณะที่จะเอื้อประโยชนแกขาศึก เชน แผนที่ดิจิตอล (Google Map) ซึ่งมีรายละเอียดของ

ฐานบิน จึงตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจํากัดเน้ือหาที่แสดงอยูในแผนที่ดิจิตอลใหไดมากที่สุด 

๒.  อาวุธยุทโธปกรณ และอุปกรณทั้งมวลที่อยูในระบบปองกันฐานบินทางอากาศและภาคพื้น รวมทั้ง

ศูนยบัญชาการและควบคุมตองสามารถตอบสนองภัยคุกคามรูปแบบใหมได 

๒.๑ อากาศยานและระบบอาวุธที่บรรจุหนวยบินขับไลสกัดกั้น ควรมีขีดความสามารถที่เหมาะสม

สอดคลองกับภัยคุกคามในปจจุบัน รวมทั้งตองมีจํานวนที่เพียงพอและพรอมปฏิบัติการอยูเสมอ สําหรับระบบ

การตรวจการณและแจงเตือนน้ัน ก็ควรมีขีดความสามารถในการตรวจจับที่ระยะสูงตํ่าไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เครื่องบินควบคุมและแจงเตือนก็เปนขอพิจารณาที่ดีสําหรับการเติมชองวาง (Gap Filler) ใหเรดารภาคพื้น 

๒.๒ ระบบตอสูอากาศยานตองสามารถตอบสนองตอการโจมตีทางอากาศดวยอาวุธระยะไกลได 

โดยสามารถเช่ือมตอกับระบบปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางของ ทอ. และตองสามารถเคลื่อนยายได

อยางสะดวก เพื่อวางกําลัง ณ ฐานบินปฏิบัติการที่มีโอกาสในการถูกโจมตีทางอากาศสูง อีกทั้งตองจัดวาง

ตําแหนงใหเกิดการประสานการยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๓ ในบางสถานการณ ขาศึกอาจเลือกใชวิธีที่ยังเปนที่นิยมมาโดยตลอดคือ การโจมตีทางออม 

(Indirect Fire: IDF) เพื่อทําลายอากาศยานหรือขัดขวางการปฏิบัติงานและเบี่ยงเบนความสนใจ ดังน้ันระบบ

ตอตานอาวุธยิงวิถีโคง (Counter Rocket, Artillery and Mortar: C-RAM) จึงเปนขอพิจารณาที่นาสนใจ 

๒.๔ อาคารศูนยบัญชาการและควบคุมตองมีความแข็งแรง ต้ังอยูในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจาก

อาวุธยิงวิถีโคง มีการซอนพรางจากการตรวจการณทางอากาศ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เปนมาตรฐาน  

๒.๕ อาวุธประจํากาย อุปกรณปองกันอันตราย ยานพาหนะ ตองดูแลรักษาใหมีสภาพพรอม 

ใชงานอยูตลอดเวลา รวมทัง้หากมีอุปกรณเพิ่มการรับรูสถานการณของหนวยปฏิบัติ เชน กลองมองกลางคืน

หรือกลองตรวจจับความรอนดวยแสงอินฟาเรด จะชวยใหการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๖ โดรนและระบบตอตานโดรนมีความจําเปนสําหรับการปองกันฐานบินอยางย่ิง ตองบรูณาการ

ทุกระบบเขาดวยกัน ทั้งโดรนสําหรับตรวจการณและโดรนที่สามารถติดอาวุธเพื่อโจมตีทั้งน้ีตองไมรบกวนวงจร

การบินของอากาศยานฝายเรา และตองมีความสามารถในการปฏิบัติการในเวลากลางคืน สวนระบบตอตานโดรน

น้ันตองไมรบกวนสัญญาณการบิน และควรมีรัศมีครอบคลุมแนวรอนของอากาศยาน 

๓.  ในสภาวะทรัพยากรและงบประมาณอันจํากัดน้ัน มีความจําเปนตองพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ในการทํางานอันเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ กํากับดูแลใหเกิดการประสานสอดคลองในการ

ปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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๓.๑ ใชระบบการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลางเพื่อเสริมขีดความสามารถในการตรวจ

การณและแจงเตือนดวยการใชเครื่องบินควบคุมและแจงเตือนทําการบินตรวจการณในอากาศ ขณะที่

เครื่องบินขับไลสกัดกั้นเตรียมพรอมอยูที่พื้นและติดตามสถานการณผานเครือขาย 

๓.๒ หลีกเลี่ยงการวางกําลังอากาศยานแบบปกตอปก เพราะกระสุนปนครกเพียงลูกเดียวก็สราง

ความเสียหายรุนแรงได ตองบริหารจัดการลานจอดในเรื่องความพรอมในการปฏิบัติภารกิจติดตอ (Turn 

Around Time) การสงกําลังบํารุง รวมถึงตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยใหแกอากาศยานตลอดเวลา 

๓.๓ จัดวางระบบตอสูอากาศยานอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงหนทางที่ขาศึกจะเลือกกระทํา  

อีกทั้งยังสามารถใชยุทธวิธีรวมกับหนวยบินสกัดกั้นเพื่อบังคับใหอากาศยานขาศึกกระทําอยางที่ฝายเราตองการ 

๓.๔ จัดผูปฏิบัติหนาที่เวรยามประจําจุด โดยพิจารณาปจจัยเรื่องความสําคัญ ความเปราะบาง

และความเสี่ยงของพื้นที่ ในเวลาที่ทัศนวิสัยลดลงหรือมขีาวสารที่มีแนวโนมเปนอันตรายสูง ควรเพิ่มการตรวจการณ

แตควรลดเวลาในแตละผลัดของการทํางานเพื่อลดความลาที่จะรบกวนสมาธิในการตรวจการณ 

๓.๕ ซักซอมแผนการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จนเกิดการประสานสอดคลองกันเปนอยางดี  

๓.๖ ซักซอมการถูกโจมตีทางไซเบอรควบคูไปกับการซอมปองกันฐานบินทุกครั้ง 

๓.๗ ใชการปองกันฐานบินแบบบูรณาการกับหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติ ทําความตกลงการปองกันฐานบินรวมกัน ใชทรัพยากรทั้งหมดอยางมีคุณภาพ ซักซอมปองกันฐานบิน

รวมกันเพื่อความเขาใจในการปฏิบัติใหตรงกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกัน 

๓.๘ ปรับปรุงแผนการปองกันภัยทางอากาศรวมของกองทัพไทยใหเกิดการบูรณาการอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม สามารถตอบสนองตอภัยคุกคามไดอยางแทจริง รวมทั้งตองซักซอมการปฏิบัติ

รวมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดการประสานสอดคลอง และปองกันการยิงอากาศยานฝายเดียวกัน 

๔.  เตรียมความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจใหบุคลากร ทุกคนตองพรอมทํางานอยางตอเน่ืองใน

สภาวะความกดดันสูง มีวินัย กลาหาญ เสียสละ มุงมั่นมีขวัญกําลังใจที่ดี มีความรูในภารกิจที่ตนเองรับผดิชอบ 

ตองกําหนดนโยบาย สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม ตรวจสอบประวัติบุคลากรทุกระดับในฐานบิน เพื่อ

ปองกันการกอวินาศกรรมจากภายในฐานบินเอง ตองกํากับดูแล เสริมสรางความรู ปลูกฝงจิตวิญญาณและ

สามัญสํานึกอยางตอเน่ือง จนเกิดความเปนมืออาชีพ รวมทั้งตองสงเสริมขวัญกําลังใจ จัดสรรสวัสดิการที่

เพียงพอแกผูปฏิบัติงานเพื่อใหมีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ เกิดความรักและภูมิใจในหนาที่ของตน 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง รูปแบบภัยคุกคามตาง ๆ ในปจจุบัน ที่มีโอกาสเกิด

ข้ึนกับฐานบินของกองทัพอากาศ รวมทั้งแนวทางในการตอตาน ปองกันภัยคุกคามเหลา น้ันจากผูที่มี

ประสบการณ และหลักการที่ปฏิบัติกันอยูอยางเปนสากล สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

๑.  ประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงในระดับรัฐตอรัฐ หรือรัฐตอองคกรและกลุมบุคคล 

ซึ่งหากไมสามารถใชเครื่องมือของกําลังอํานาจแหงชาติดานอื่นเขาคลีค่ลายปญหาในเบื้องตน ก็มีความเปนไป

ไดที่ตองใชกําลังทางทหารเขายุติความขัดแยง กองทัพอากาศในฐานะหนวยงานดานความมั่นคงที่มีภารกิจใน

การปกปองอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศ จึงมีโอกาสตองใชกําลังทางอากาศเขาปฏิบัติการ 
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๒.  ฐานบินของกองทัพอากาศจําเปนตองไดรับการปกปอง เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกําลัง 

ทางอากาศ และเพื่อใหการปฏิบัติการทางอากาศเปนไปอยางเสรีและเกิดประสิทธิภาพตามที่ไดรับมอบหมาย 

๓.  ทรัพยากรในการปองกันฐานบินของกองทัพอากาศในปจจุบันไมสามารถตอบสนองตอภัยคุกคาม

รูปแบบใหมที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนได ดังน้ันในระยะยาวกองทัพอากาศจําเปนตองจัดหายุทโธปกรณและอุปกรณ

ที่เกี่ยวของกับการปองกันฐานบินเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถรองรับตอภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

และมีความอันตรายมากข้ึน 

๔.  ในสภาวะที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ กองทัพอากาศมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตอง

แสวงหาความรวมมือกับกิจการอุตสหากรรมปองกันประเทศ ในการคนควา วิจัย และผลิตอุปกรณที่สามารถ

ผลิตไดเองในประเทศข้ึนใชงาน เพื่อใหกองทัพอากาศสามารถใชงบประมาณอันมีจํากัดในการจัดหา

ยุทโธปกรณที่จําเปนนอกประเทศ รวมทั้งตองแสวงหาความรวมมืออยางจริงจังและเปนรูปธรรมจากหนวยงาน

ในประเทศ เพื่อบูรณาการทรัพยากรทั้งหมดในการปองกันฐานบินใหกําลังทางอากาศมีความปลอดภัย 

๖.  กองทัพอากาศตองบริหารจัดการทุกองคประกอบที่เกี่ยวของกับกําลังทางอากาศใหเกิด

ประสิทธิภาพอยางเปนระบบตองคัดสรร ฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ พัฒนาแผน ระเบียบ คําสั่ง และ

กระบวนการที่เกี่ยวของทั้งหมด บริหารจัดการการสงกําลังบํารุงอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้ง

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของฐานบินปฏิบัติการใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติทั้งมวล 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการที่กองทัพอากาศจะสามารถปองกันฐานบินใหเกิดความปลอดภัย 

สามารถปฏิบัติการทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง เพื่อดํารงและรักษาไวซึ่งการปฏิบัติการทาง

อากาศตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางตอเน่ืองและสัมฤทธ์ิผล จึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

๑.  ผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ตองใชความพยายามเพื่อใหเกิดการบูรณาการ 

การปองกันฐานบินรวมของทุกหนวยงานในประเทศ อีกทั้งความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตอง

พัฒนาหลักนิยม ยุทธศาสตร และแผนการปองกันฐานบินรวมอยางเปนรูปธรรม ตองปรับปรุงสาธารณูปโภค

พื้นฐานใหเกิดเสถียรภาพเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง พรอมจัดสรรงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ 

เครื่องมือสําหรับปองกันฐานบินที่ไมสามารถผลิตไดในประเทศ รวมทั้งตองกําหนดนโยบายในการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากร และตรวจสอบคัดกรองบุคคลอีกดวย 

๒.  ผูที่มีหนาที่กํากับ ดูแล ตองดําเนินการขาวกรองเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง รวมทั้งจัดการ

สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติฝายเราและขัดขวางความพยายามของขาศึก ตองรักษาสถานภาพ

ความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานระบบอาวุธ ยุทโธปกรณและอุปกรณทั้งมวล เพื่อใหมีความพรอมในการ

ปองกันฐานบิน  อีกทั้งยังตองเสริมสรางความรู ปลูกจิตวิญญาณ และดูแลขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน 

๓.  ผูปฏิบัติงานตองซักซอมและประเมินคาการปฏิบัติในการปองกันฐานบินตองเตรียมปองกัน 

การกอเหตุดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทุกรูปแบบ เตรียมความพรอมดานกายภาพของฐานบินใหสามารถรองรับ

ภัยคุกคามรูปแบบใหมอยางเหมาะสม บริหารจัดการทรัพยากรทั้งมวลใหเกิดประโยชนสูงสูดในการปฏิบัติงาน 

และตองเตรียมความพรอมทั้งรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน ใหพรอมรับสถานการณอยูเสมอ 
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๔.  สําหรับการวิจัยและพัฒนาน้ัน ตองกําหนดความตองการเพื่อวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณและ

อุปกรณการปองกันฐานบิน นํามาติดต้ังและบูรณาการระบบเขากับระบบพื้นฐานของฐานบิน รวมทั้งตอง

ทดสอบ ประเมินคา และปรับปรุงพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยูเสมอ 
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การจัดการขยะมูลฝอยมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนย 

Waste management towards “RTAF Zero Waste” 

วิภาดา  จารุสมบัติ๖๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย รัฐบาลใหความสําคัญกับการลดขยะมูลฝอย  

โดยมียุทธศาสตร แผนแมบท และแนวทางในการจัดการกับขยะมูลฝอยที่ตองการความรวมมือจากทุกภาคสวน 

ขณะที่กองทัพอากาศใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอม มีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายดาน

สิ่งแวดลอมที่มุงหมายใหขยะเหลือศูนย การวิจัยในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางการจัดการขยะ 

มูลฝอยของกองทัพอากาศเพื่อมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนย หรือ “RTAF Zero Waste” ใหหนวย

เกี่ยวของและกําลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัวใชเปนแนวทางปฏิบั ติ  เพื่อมุงสู วิสัยทัศน 

“กองทัพอากาศเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Air Force) ภายในป ๒๕๘๑”๖๔ 

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ ประกอบดวย 

คณะกรรมการและเจาหนาที่คณะทํางาน แผนการดําเนินงานและการประเมินผล กระบวนการจัดการขยะ  

การประชาสัมพันธ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และความรวมมือจากขาราชการ

และครอบครัวทุกคน โดยจะตองดําเนินการเพื่อ “ลดการใช การใชซ้ํา และการรีไซเคิล” มีแนวทางไดแก การต้ังคา

เปาหมายที่ชัดเจน มีการสรางความตระหนักและคานิยมรวม มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลัก มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการและเจาหนาที่คณะทํางาน มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน มีการสงเสริมการลดการใชและการคัดแยก

ขยะอยางจริงจัง มีการจัดเตรียมอุปกรณที่เพียงพอ มีศูนยคัดแยกขยะและตลาดขยะรีไซเคิล มีการสือ่สารที่เขาถึง

ขาราชการและครอบครัวทุกคน ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  

มีการประเมินผลความสําเร็จ แลวประชาสัมพันธใหขาราชการและครอบครัวทุกคนทราบ เพือ่มุงสูเปาหมายรวมกนั 

คําสําคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, ขยะเหลือศูนย, เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอย 

Abstract 

The problem of waste is an important problem in Thailand.  The government gives 

importance to reducing waste. There are strategies, master plans, and guidelines for waste 

management that require cooperation from all sectors. While the Royal Thai Air Force gives 

importance to environmental management. There are environmental vision and goals set that 

aims to zero waste. Thus, the objective of this research was to propose a waste management 

guideline for the RTAF to achieve “RTAF Zero Waste”. This guideline will be used by the RTAF 

                                            
๖๓ นาวาอากาศเอก, ทันตแพทย กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
๖๔ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมกองทัพอากาศ ๒๐ ป พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๑. กรุงเทพฯ. 
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components, personnel and their families so that the vision “Green Air Force” is accomplished by 

2038. 

The results revealed that the success factor of the RTAF waste management comprised 

of an organizing committee, action plan, evaluation method, waste management process, public 

relations, technology and innovation, collaboration from an external organization, and all of the 

RTAF personnel and their families. The procedures must be taken to achieve "Reduce, Reuse, 

and Recycle" with the following guidelines: setting a clear goal, creating a common value, assign 

a responsible organization and committee, survey general information, promote waste 

management continuously, seriously waste separation, prepare enough containment, provide a 

center for waste separation and waste recycling, has a channel to communicate to all personnel 

and their families, use proper technology and innovation, had external collaboration, evaluate 

the success, then announce to all of the RTAF personnel and their families to achieve “RTAF 

Zero Waste” goal. 

Keywords: Waste Management, Zero Waste, Waste Disposal Technology 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดการมลพิษ ๒๐ ป สอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๗๙) เพื่อกําหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศ โดยมีเปาหมายที่จะทําใหประเทศไทยกาวสูสังคม

คารบอนตํ่า (Low carbon Society) บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางแทจริง 

และมีฐานองคความรู เทคโนโลยี กฎระเบียบ และสถาบัน/องคกร รองรับการพัฒนาประเทศแบบไรของเสีย 

(Zero Waste)๖๕ 

กองทัพอากาศไดกําหนดยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๑)  

โดยกําหนดวิสัยทัศนกองทัพอากาศดานสิ่งแวดลอม ไดแก “กองทัพอากาศเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green  

Air Force) ภายในป ๒๕๘๑” มีความมุงหมายใหขยะเหลือศูนย นํ้าสะอาดเพียงพอ การบําบัดนํ้าเสียได

มาตรฐาน สภาพอากาศ แสง และเสียงอยูในเกณฑระดับมาตรฐาน เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และการอยู

อาศัย๖๖ รวมทั้งกองทัพอากาศไดดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนแมบทการพัฒนาสิ่งแวดลอม

กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มาแลว แตอยางไรก็ดีปริมาณขยะมูลฝอยของหนวยงานกองทัพอากาศ

และบานพักอาศัย ณ ที่ต้ังดอนเมือง ต้ังแตป ๕๙ - ๖๒ มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกป๖๗ จึงจําเปนอยางย่ิงที่

ศึกษาทบทวนยุทธศาสตร แผนแมบท และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ วาควรตองมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการที่เปนสากลและประสบความสําเร็จ 

                                            
๖๕ กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ ๒๐ ป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนย 

นิยามศัพท 

แนวคิดขยะเหลือศูนย (Zero Waste) ไดแก การหมุนเวียนทรัพยากรใหกลับมาใชใหม เพื่อเปนการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนใหเหลือนอยลง๖๘ โดยจุดมุงหมายของ

ขยะเหลือศูนยหรือ Zero Waste น้ัน คือการลดปริมาณการเกิดขยะ และทําใหไมมีสิ่งใดเปนขยะ๖๙    

ขอบเขตของการศึกษา 

๑.  ขอบเขตดานเน้ือหา เปนการศึกษาและวิเคราะห ตามยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ  

๒๐ ป ในเรื่องขยะเหลือศูนย ไมรวมเรื่องแสง เสียง นํ้า และอากาศ  

๒.  ขอบเขตดานหวงเวลา ต้ังแตปจจุบัน จนถึงป พ.ศ.๒๕๘๑ ตามหวงเวลายุทธศาสตรสิ่งแวดลอม

กองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๑) 

๓.  ขอบเขตดานพื้นที่ เปนการศึกษาเพื่อดําเนินการในภาพรวมของกองทัพอากาศทั้งหมด 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

หนวยเกี่ยวของและกําลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัว สามารถใชผลวิจัยเปนแนวทางปฏิบัติ 

เพื่อมุงสูวิสัยทัศน “กองทัพอากาศเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Air Force) ภายในป ๒๕๘๑” 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

๑.  ยุทธศาสตร แผนแมบท และแผนปฏิบัติการในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย และ

แนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จและเปนสากล 

๑.๑  ยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ ๒๐ ป และแผนจัดการมลพิษของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 ประเทศไทยมียุทธศาสตรการจัดการมลพิษ ๒๐ ป และแผนจัดการมลพิษ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ที่เช่ือมโยงนโยบายรัฐบาลภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนโยบายในระดับสากล เปนกรอบดําเนินการ โดยมียุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัด มีภาพอนาคตใหประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนตํ่าและไรของเสียหรือ 

Zero Waste แบงการปฏิบัติเปน ๓ ยุทธศาสตรประกอบดวย ๑) การปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง 

๒) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด กําจัดของเสีย และควบคุมมลพิษ และ ๓) การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการมลพิษ และเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ๗๐ 

                                            
๖๘ สมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม. (๒๕๕๙). Zero Waste ขยะเหลือศูนยเปนจริงไดไมใชแคฝน. เขาถึงไดจาก 

https://www.adeq.or.th/zero-waste-เปนจริงได/ 
๖๙ Zero waste Network New Zealand. (๒๕๖๐), Why Zero Waste?. เขาถึงไดจาก http://www.zerowaste. 

co.nz/why-zero-waste/ 
๗๐ กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ ๒๐ ป 

และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔. กรุงเทพฯ. 



 
๗๑ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

๑.๒  แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

 มุงเนนการใชหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อใหเกิดการใชนอย ใชซ้ํา และ

นํากลับมาใชใหมของขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน มีการกําหนดการลดการใช การกักเก็บ การรวบรวม การรีไซเคิล 

การขนสง และการทําลายในรูปแบบตางๆ รวมทั้งมีแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย นอกจากน้ันยังสงเสริมบทบาทของทุกภาคสวนใหมีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึก 

รวมทั้งการสรางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย๗๑ 

๑.๓ คูมือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ภายใตโครงการ 

ทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม 

 มีแนวทางการปฏิบัติที่มุงเนนการใชหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) โดยใหมีการมอบหมาย

ผูรับผิดชอบและจัดต้ังคณะทํางานในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน ใหมีการสํารวจ ประเมิน เก็บรวบรวม

ขอมูลพื้นฐาน กําหนดเปาหมาย สรางความรูความเขาใจ ระบุการดําเนินกิจกรรม การเก็บรวบรวมขอมูล และ

การรายงานผลตามตัวช้ีวัดสําหรับประเมินผูบริหารองคการตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

๑.๔  แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอยางย่ังยืนในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ Zero Waste) (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

 มีแผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวย ๑) พัฒนากลไกการทํางานและจัดทําขอมูลพื้นฐาน  

๒) ลดการเกิดขยะ ณ แหลงกําเนิด ๓) พัฒนาและปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด ๔) ปรับปรุงระบบ

เก็บรวบรวมขยะภายในมหาวิทยาลัย ๕) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอินทรีย และ ๖) พัฒนา

เน้ือหาและสื่อการเรียนการสอนดานการจัดการขยะอยางย่ังยืน๗๒ โดยการดําเนินโครงการไดมีการ

ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และมีการสรุปผลการดําเนินงานออกมาอยางเปน

รูปธรรม ทั้งโครงการที่ประสบความสําเร็จ และปริมาณขยะที่ลดลง 

๑.๕  Zero Waste Masterplan, Singapore 

 ประเทศสิงคโปรต้ังเปาหมายใหมีอัตราการลดปริมาณของเสีย (ตอคน) ที่สงไปยัง Landfill 

ลงรอยละ ๓๐ ภายในป พ.ศ.๒๕๗๓ และใหมีอัตราการรีไซเคิลโดยรวมรอยละ ๗๐ ดวยการสรางระบบการ

ผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน และการเปลี่ยนขยะใหเปนของมีคาดวยการรีไซเคิล มีการวางแผนเพื่อบรรลุ

เปาหมายโดยมีองคประกอบที่สําคัญไดแก ๑) การผลิตผลิตภัณฑที่ย่ังยืน ใหใชไดนานและสามารถนํามาใชใหม 

และ ๒) การบริโภคที่ย่ังยืน ประกอบดวยการลดของเสีย (Reduce) ที่ตองอาศัยความรวมมือของผูบริโภคให

เกิดของเสียนอยที่สุด และการใชซ้ําและการบริจาค (Reuse and Donate)๗๓  

๑.๖  The Kamikatsu Zero Waste Campaign, Japan 

 เมือง Kamikatsu ประเทศญี่ปุน เริ่มจัดการขยะต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๖ โดยต้ังเปาหมายวา 

                                            
๗๑ กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. (๒๕๕๙). แผนแมบทการบริหารจัดการขยะ 

มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔). กรุงเทพฯ. 
๗๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (๒๕๖๐). แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอยางยั่งยืนใน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (จุฬาฯ Zero Waste) (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔). กรุงเทพฯ. 
๗๓ Towards Zero Waste Singapore. (2019). Zero Waste Masterplan. Retrieved from 

https://www.towards zerowaste.sg/images/zero_waste_masterplan.pdf 



 
๗๒ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

“จะกําจัดขยะโดยไมตองใชเตาเผาหรือฝงกลบใหไดภายในป พ.ศ.๒๕๖๓” ซึ่งในป ๖๒ Kamikatsu สามารถ 

รีไซเคิลขยะไดมากถึงรอยละ ๘๐ มีการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลถึง ๔๕ ชนิด มีวิธีการที่สําคัญคือ การมีศูนย 

คัดแยกขยะของชุมชน และใหประชาชนนําขยะที่แยกแลวจากบานมาแยกที่ศูนยอีกครั้ง นอกจากน้ันชาวเมือง

ยังมีการปลูกฝงนิสัยการลดและคัดแยกขยะต้ังแตเด็ก รวมทั้งมีรานคาแบบ Packaging free และรานคาแบบ 

Refill Station ทําใหสามารถลดขยะประเภทบรรจุภัณฑลงไปไดเปนอยางมาก 

๒.  ยุทธศาสตร แผนแมบท และแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ 

๒.๑  ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๑) 

 วิสัยทัศนกองทัพอากาศดานสิ่งแวดลอม ไดแก “กองทัพอากาศเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(Green Air Force) ภายในป ๒๕๘๑” มีความมุงหมายในการจัดการขยะใหขยะเหลือศูนย แบงการปฏิบัติเปน 

๑) ระยะ ๕ ปแรก มุงหมายใหขาราชการกองทัพอากาศและครอบครัว มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา

สิ่งแวดลอม และการลดปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ตนทาง ๒) ระยะ ๑๐ ปตอไป มุงหมายใหขาราชการ

กองทัพอากาศและครอบครัวมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมเปนวิถีชีวิตปกติ และใหกองทัพอากาศมีระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและย่ังยืน และ ๓) ระยะ ๕ ปสุดทาย มุงหมายใหกองทัพอากาศเปน

สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนสังคมที่ไรมลพิษในดานขยะมูลฝอย นํ้า และอากาศ โดยการดําเนินการ

แบงเปน ๑) ปองกันและลดปญหาสิ่งแวดลอมที่ตนทาง ๒) ปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมี

จุดมุงหมายใหขยะที่สะสมภายในกองทัพอากาศเปนศูนย มีตัวช้ีวัด ไดแก รอยละของขยะมูลฝอยที่รวบรวมจาก

จุดทิ้งไดอยางถูกตอง รอยละของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกตอง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมใน

พื้นที่กองทัพอากาศ และ ๓) พัฒนาการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม๗๔  

๒.๒  แผนแมบทการพัฒนาสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

 แบงประเด็นยุทธศาสตร ออกเปน ๑) การปองกันและลดปญหาสิ่งแวดลอมที่ตนทาง  

มีเปาประสงคใหขาราชการและครอบครัว มีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ทําใหปญหามลพิษที่ตนทางลดลงไดตาม

มาตรฐานที่กําหนด และ ๒) การปองกัน รักษา และฟนฟู คุณภาพสิ่งแวดลอม มีเปาประสงคใหสิ่งแวดลอมไดรับ

การจัดการใหมีคุณภาพดี ตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล โดยมุงเนนการจัดการขยะตามหลัก 3Rs๗๕ 

๒.๓  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศในปจจุบัน 

 กองทัพอากาศมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ ทําหนาที่วางแผน อํานวยการ 

และประสานการปฏิบัติ มีคณะเจาหนาที่ทํางานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ จัดทําแผนการ

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งกํากับดูแลติดตามการดําเนินงานของหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ โดยหนวย 

ข้ึนตรงกองทัพอากาศ มีการแตงต้ังคณะเจาหนาที่ทํางานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวย รับผิดชอบงาน

ดานการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามแนวทางปฏิบัติงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวยงาน

กองทัพอากาศ โดยในป ๖๒ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมกองทัพอากาศ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน “ลดและ

คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวยงานกองทัพอากาศ” และกําหนดตัวช้ีวัด ประกอบดวย ๑) ปริมาณขยะ 

มูลฝอยในหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศลดลงรอยละ ๕  ๒) ปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไดเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐  

๓) งดใชโฟมบรรจุอาหารภายในหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ  ๔) การใชถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงรอยละ ๕  และ 
                                            

๗๔ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมกองทัพอากาศ ๒๐ ป พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๑. กรุงเทพฯ. 
๗๕ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๑). แผนแมบทการพฒันาส่ิงแวดลอมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕. กรุงเทพฯ. 
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๕) การใชแกวพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic) ลดลงรอยละ ๕ รวมทั้งกําหนดมาตรการในการ

ลดขยะมูลฝอยใหหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศนําไปปฏิบัติ อยางไรก็ดีในการสรุปผลการดําเนินงานประจํา 

ป ๖๒ ยังไมพบการสรุปขอมูลผลการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรม๗๖        

๓.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย๗๗ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ ควรมีการ

ดําเนินการรวมกันทุกภาคสวน ทั้งการพัฒนาหรือแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน  

ตองปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยดําเนินการต้ังแตแหลงกําเนิด

จนถึงการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี เพื่อชวยลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัด และคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ 

อยางเหมาะสม พรอมจัดทําฐานขอมูล สําหรับเปนขอมูลกลางเพื่อนําไปสูการวางแผน กําหนดนโยบาย และ

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ แลวผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ เพื่อใหทุกฝายเขาใจและดําเนินการให

สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบเพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบ และมีการจัดต้ัง

หนวยงานสนับสนุนการดําเนินการวิเคราะหนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยจะศึกษายุทธศาสตร แผนแมบท แผนปฏิบัติการ และแนวทางบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จและเปนสากล รวมทั้งยุทธศาสตร แผนแมบท และแนวทาง

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ เพื่อใหไดมาซึ่งองคประกอบความสําเร็จในการจัดการขยะ 

มูลฝอยของกองทัพอากาศ และแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนําเสนอดวยการวิเคราะห 

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิทั้งที่เปนเอกสารของทางราชการ 

ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร แผน และแนวทางการปฏิบัติตางๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

ที่เปนสิ่งตีพิมพและเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดตางๆ ที่เปนสากล แลวนํามา

วิเคราะหและสังเคราะห ดวยการเปรียบเทียบ วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การทํา SWOT 

Analysis และการเขียน Tow Matrix เพื่อพัฒนาและกําหนดเปนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยมุงสู

กองทัพอากาศขยะเหลือศูนยตอไป 

ผลการวิจัย 

เมื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศกับหนวยงานอื่น (จุฬาฯ, Kamikatsu และ 

สิงคโปร) ที่ไดทําการศึกษา เพื่อใชเปนขอพิจารณาในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย

ของกองทัพอากาศ สามารถแสดงไดตามตารางที่ ๑  
                                            

๗๖ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๒). เรื่องรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมกองทัพอากาศ ประจํา 
ป ๖๒ ลง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒. หนังสือราชการกรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๔๘๒๔. 

๗๗ กลุมงานบริการวิชาการ ๓. (๒๕๖๒). รายงานเอกสารวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: 
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.     
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ตารางท่ี ๑ การเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศกับหนวยงานอื่น 

การปฏิบัติ หนวยงานอื่นทีศ่ึกษา กองทัพอากาศ 
การกําหนดนโยบาย มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และ

แนวทางการปฏิบัติ เชน จุฬาฯ, สิงคโปร, 
Kamikatsu 

มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค 
และแนวทางการปฏิบัติ โดยการ
ปฏิบัติขึ้นอยูกับหนวยดําเนินการ 

การพัฒนากลไกขับเคล่ือน 
และการจัดทําขอมูล
พื้นฐาน 

มีการพัฒนากลไกขับเคล่ือนแผนการปฏิบัติ 
และการจัดทําขอมูลพื้นฐาน เชน จุฬาฯ 

มีการกําหนดคณะทํางานและ
เจาหนาที่ทํางานเพื่อกํากับดูแล  
แตยังไมมีการจัดทําขอมูลพื้นฐาน
ของหนวยที่ชัดเจน 

แนวทางการลดการใชงาน มีการดําเนินการสงเสริมการลดการใชงาน  
ที่ทําใหเกิดขยะที่ชัดเจน เชน จุฬาฯ, 
สิงคโปร 

มีแนวทางสงเสริมการลดการใชงาน
ใหแตละหนวยไปปฏิบัติโดยการ
ปฏิบัติขึ้นอยูกับหนวยดําเนินการ 

แนวทางการใชซํ้า มีการดําเนินการสงเสริมการใชซํ้าที่ชัดเจน 
เชน จุฬาฯ 

มีแนวทางการสงเสริมการใชซํ้าให
แตละหนวยไปปฏิบัติ โดยการ
ปฏิบัติขึ้นอยูกับหนวยดําเนินการ 

แนวทางการคัดแยกขยะ มีระบบการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด 
และศูนยคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ เชน 
จุฬาฯ, สิงคโปร, Kamikatsu 

มีแนวทางการคัดแยกขยะใหหนวย
ไปปฏิบัติ โดยการปฏิบัติขึ้นอยูกับ
หนวยดําเนินการ 

แนวทางการเก็บรวบรวม
ขยะ 

มีสถานีเก็บกักรวบรวมขยะและแยกประเภท
ขยะ เชน จุฬาฯ, Kamikatsu  

มีการกําหนดสถานีเก็บกักรวบรวม
ขยะ และแยกประเภทขยะ โดยการ
ปฏิบัติขึ้นกับงบประมาณและการ
ดําเนินการของหนวย 

แนวทางการแยกขยะ 
รีไซเคิล 

มีการปลูกฝงการแยกขยะรีไซเคิล และมีจุด
ทิ้งขยะรีไซเคิล, ศูนยแยกขยะรีไซเคิล และมี
ตลาดนัดขยะรีไซเคิล เชน จุฬาฯ, 
Kamikatsu 

มีแนวทางการสงเสริมการแยกขยะ 
มีการกําหนดจุดทิ้งขยะรไีซเคิล 
และแผนงานเก่ียวกับการจัดการ
ขยะรีไซเคิล โดยการปฏิบัติขึ้นอยู
กับหนวยดําเนินการ 

การสรางความตระหนัก มีการสรางความตระหนักและคานิยมรวม 
อยางเปนรูปธรรม เชน จุฬาฯ, สิงคโปร, 
Kamikatsu 

มีแนวทางการสรางความตระหนัก
และคานิยมรวม โดยการปฏิบัติ
ขึ้นอยูกับหนวยดําเนินการ 

การประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธที่เขาถึงชุมชนไดอยาง
ทั่วถึง เชน จุฬาฯ, Kamikatsu 

มีการส่ังการใหประชาสัมพันธ  
โดยการปฏิบัติขึ้นอยูกับหนวย
ดําเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

มีการติดตามประเมินที่เปนรูปธรรม เชน 
จุฬาฯ, Kamikatsu 

มีการวางแผนการติดตามและการ
ประเมินผล รวมทั้งการตรวจเยี่ยม
หนวย แตการรายงานผลเชิงสถิติที่
เปนรูปธรรมยังอยูในวงจํากัด 

การสงเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

มีการสงเสริมการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชงาน เชน จุฬาฯ, สิงคโปร 

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขึ้นอยูกับหนวยดําเนินการ 

ความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก 

มีความรวมมือกับภาคเอกชนในการผลิตวัสดุ
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการกําจัดขยะ
อินทรีย เชน จุฬาฯ 

มีแนวทางการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก โดยการปฏิบัติ
ขึ้นอยูกับหนวยดําเนินการ 

ท่ีมา: โดยนักวิจัย 
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ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ ผูวิจัยไดวิเคราะห 

ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่สงผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ โดยการวิเคราะห

ปจจัยภายในเปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศในปจจุบัน โดย

ใชหลักการ 7S McKinsey Framework เปนเครื่องมือ สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะห

โอกาสและอุปสรรค ที่กองทัพอากาศไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก โดยใชหลักการ PEST Analysis  

เปนเครื่องมือ สามารถสรุปไดตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน ในการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ 

ท่ีมา: โดยผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอก ที่สงผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ 

ท่ีมา: โดยผูวิจัย 
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ทั้งน้ีเมื่อนําผลการวิเคราะหทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมาทําการวิเคราะหอกีครัง้ตามหลกัการ 

SWOT Analysis และ TOWS Matrix สามารถแสดงไดตามตารางที่ ๒ 

ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตามหลักการ SWOT Analysis และ 

TOWS Matrix 

                     จุดแข็ง (S) จุดออน (W 
               ปจจัยภายใน S1 ทอ.ใหความสําคัญและมี

ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม  
แผนแมบท และแนวทางการ
ดําเนินการในการจัดการขยะ 
มูลฝอยที่ชัดเจน 

W1 คณก. และคณะ จนท.ทํางาน 
ที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ  
ตองรอการแตงตั้งในชวงตน
ปงบประมาณ และมีหนาที่ประจํา
อยูแลว  

  W2 การดําเนินการในการจัดการ
ขยะแตละกิจกรรมขึ้นกับหนวย
ตางๆ ที่จะปฏิบัติ โดยไมมีระบบ
การใหรางวัล หรือลงโทษ 

  W3 ไมมีการสรางความตระหนัก  
คานิยมรวม และการประชาสัมพันธ 
ของ ทอ.ในภาพรวม อยางเปน
รูปธรรม 

     ปจจัยภายนอก  W4 การสงเสริมความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก และการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยูใน
วงจํากัด 

 TOWS Matrix 
โอกาส (Opportunities) มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการปรับปรุง (W-O) 

O1 รัฐบาลใหความสําคัญ 
มียุทธศาสตรและแผนงาน 
ในการจัดการขยะ 

S1O1 สงเสริมการดําเนินงาน  
ตามแนวทางการลด และคัดแยก
ขยะ 

W1O1 แตงตั้ง คณก. และคณะ 
จนท.ทํางาน รวมทั้งกวดขันการ
ดําเนินงานและการรายงานผล 

O2 ประชาชน รวมทั้ง ขรก.ทอ. 
และครอบครัว เริ่มเรียนรู
กระบวนการจัดการขยะ 

 W3O2 สรางความตระหนัก และ
คานิยมรวมของ ขรก.ทอ.และ
ครอบครัว และประชาสัมพันธ 
การจัดการขยะ 

O3 มีเทคโนโลยีที่เก่ียวของและ
สามารถนํามาใชกับการจัดการขยะ
ไดทั้งทางตรงและทางออม 

 W3O3 สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประชาสัมพันธ
การสรางคานิยมรวม และการ
จัดการขยะ 
W4O3 สงเสริมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการขยะ  

O4 การจัดการขยะสามารถสราง
รายไดใหกับทั้งหนวยงานและ ขรก.
ทอ.และครอบครัว ที่มีความสนใจ 

 W2O4 สงเสริมกิจกรรมที่เก่ียวของ
กับการลด และคัดแยกขยะเพื่อการ
รีไซเคิล 

อุปสรรค (Threats) มาตรการเชิงปองกัน (S-T) มาตรการเชิงรับ (W-T) 
T1 ขรก.ทอ.และครอบครัว  
สวนใหญเริ่มตระหนักถึง
ความสําคัญในการจัดการขยะ 
แตยังไมมีพื้นฐานในการดําเนินการ 
 
 

S1T1 เพิ่มเติมแผนงานที่เก่ียวกับ
การสรางพื้นฐานในการจัดการขยะ 
การลดและคัดแยกขยะ 

W3T1 สงเสริมการประชาสัมพันธ 
และปลูกฝงการจัดการขยะ 
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ท่ีมา: โดยผูวิจัย 

โดยสามารถเขียนองคประกอบความสําเร็จ และรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบความสําเร็จ 

ในการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ ดังแสดงตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓ องคประกอบความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของกองทัพอากาศ 

ท่ีมา: โดยผูวิจัย 

 

T2 สถานที่รองรับขยะเพื่อการ 
คัดแยกและกักเก็บของ ทอ. 
สวนใหญยังไมมีความเหมาะสม 
และไมมีความสะดวกตอ ขรก.ทอ.
และครอบครัว ในการเขาถึง 

S1T2 วางแผนจัดสรรงบประมาณ
สรางพื้นที่หรือภาชนะที่มีความ
สะดวกตอ ขรก.ทอ.และครอบครัว
ในการเขาถึงการคัดแยกและการ
กักเก็บขยะอยางทั่วถึง 
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ทั้งน้ีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนยใหประสบความสําเร็จ ตองเริ่มจาก

การต้ังเปาหมายกองทัพอากาศขยะเหลือศูนย หรือ “RTAF Zero Waste” ดวยการ “ลดการใช การใชซ้ํา และ

การรีไซเคิล” ที่มีคาเปาหมายชัดเจน เชน ในป พ.ศ.๒๕๘๑ ใหลดปริมาณขยะที่สงไปยังหลุมฝงกลบลงรอยละ ๗๐ 

โดยกองทัพอากาศจะตองสรางความตระหนักและคานิยมรวมของขาราชการและครอบครัว ใหเห็นถึงความสําคัญ

ของการทําใหขยะเหลอืศูนย และกองทัพอากาศจะตองมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

และคณะเจาหนาที่ทํางานเพื่อวางแผน อํานวยการ ควบคุมการปฏิบัติ กํากับดูแล ดําเนินการ และรายงานผล  

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานปริมาณขยะ มีการสงเสริมการลดการใชที่ตอเน่ือง มีการคัดแยกขยะอยางจริงจัง 

จัดเตรียมภาชนะรองรับการกักเก็บในการคัดแยกขยะใหเพียงพอ มีการรวบรวมขยะที่สงเสริมตอการคัดแยก เชน 

มีศูนยคัดแยกขยะของชุมชน หรือการจัดใหมีพื้นที่ตลาดขยะรีไซเคิล ขณะที่การกําจัดขยะจะตองวางแผนลดการ

ฝงกลบ ทั้งน้ีการสรางความรวมมือในการดําเนินการน้ัน จะตองมีชองทางการสื่อสารที่เขาถึงขาราชการทุกคน 

เชน ปายประชาสัมพันธ จอ LED เอกสารแผนพับ การอบรมขาราชการบรรจุใหม การอบรมในการศึกษาทุก

หลักสูตร และการใชสื่อสังคมออนไลน เชน Webpage ที่มุงสงเสริมความเปน “RTAF Zero Waste” รวมทั้งตอง

มีการสงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใหเหมาะสมกับหนวยงาน ไมวาจะเปนการทําปุยหมักจากขยะ

อินทรีย การแปรรูปขยะเปนเช้ือเพลิงทางเลือก และควรมีการแลกเปลี่ยนความรูหรือสรางความรวมมือดานการ

จัดการขยะกับหนวยงานหรือชุมชนภายนอก ทั้งการสรางภาชนะและบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

การรีไซเคิล และการกําจัดขยะอันตราย เปนตน โดยการดําเนินการจะตองมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ทั้งการ

ประเมินผลของความสําเร็จตอเปาหมายหลักในการลดปริมาณขยะตอป และความสําเร็จตอแผนงานหรือโครงการ

ยอยที่ ดําเนินงานตางๆ รวมทั้งตองประชาสัมพันธความสําเร็จในสิ่งที่ ไดดําเนินการแลวใหขาราชการ

กองทัพอากาศและครอบครัวทราบ เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมและดําเนินการมุงสูวิสัยทัศน “กองทัพอากาศเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม (Green Air Force) ภายในป ๒๕๘๑” ตามความมุงหมาย “ขยะเหลือศูนย” ไดอยางแทจริง และ

จะทําใหสามารถตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศไทยแบบไรของเสีย (Zero Waste) ซึ่งเปนไป

ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดตอไป 

การอภิปรายผล 

 กองทัพอากาศมีวิสัยทัศนและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค มีการ

จัดต้ังคณะกรรมการและคณะเจาหนาที่ทํางาน ทั้งในระดับกองทัพอากาศและในระดับหนวยข้ึนตรง มีการกําหนด

แผน กลยุทธ และแนวทาง พรอมกําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติประจําป และการรายงานผล แตยังไมไดกําหนดคา

เปาหมายขยะเหลือศูนยที่ชัดเจน และยังไมมีการรายงานผลการปฏิบัติตามคาเปาหมายประจําปที่เปนรูปธรรม 

ขณะทีห่นวยงานที่ประสบความสําเร็จในการจัดการขยะจะกําหนดคาเปาหมายที่ชัดเจน มีการสรางความตระหนัก

และคานิยมรวม มีหนวยงานทําหนาที่วางแผนและกํากับดูแลการดําเนินการ มีการกําหนดแผนงานที่ครอบคลุม  

มีการติดตามและประเมินผลที่เปนรูปธรรม และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนยใหประสบความสําเร็จ กองทัพอากาศ

จะตองกําหนดคาเปาหมายขยะเหลือศูนยที่ชัดเจนและวัดคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งจะตองสราง

ความตระหนักและคานิยมรวมในการ “ลดการใช การใชซ้ํา และการรีไซเคิล” ใหกับขาราชการและครอบครัว

ปฏิบัติ โดยในการดําเนินการน้ันจะตองกําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลัก แตงต้ังคณะกรรมการและเจาหนาที่

คณะทํางาน สงเสริมการประชาสัมพันธ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด รวมทั้ง

จะตองสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดปริมาณขยะ 

ขณะที่หนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ จะตองจัดทําขอมูลพื้นฐานและดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อการลด คัดแยก  

กักเก็บ รวบรวม และกําจัดขยะ ตามแนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวยงานกองทัพอากาศ 

อยางจริงจังและตอเน่ือง รวมทั้งจะตองมีการรายงานผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
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การรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ ของกองทัพอากาศ 

Protection of Space National Interests by the RTAF 

เอกกมล ชวลิกลุ๗๘ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

ประเทศไทยมีความจําเปนตองมีแนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ เน่ืองจากมลูคาทาง

เศรษฐกิจจากกิจการอวกาศมีมูลคาสูงถึง ๕.๖ หมื่นลานบาทตอป (ขอมูลป ๖๒) และกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายระหวางประเทศกําหนดไววาประเทศไทยตองรักษาและรับผิดชอบดาวเทียมหรือวัตถุอวกาศใดที่สง

ข้ึนอวกาศ อยางไรก็ตามมีกองทัพอากาศที่จัดต้ังศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ รับผิดชอบการเฝา

ระวังทางอวกาศ แตเน่ืองจากเปนหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนใหมในป ๖๒ จึงมีขอจํากัดหลายประการ ที่จําเปนตอง

วิจัยเพื่อกําหนดแนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ โดยกองทัพอากาศใหหนวยที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความมั่นคงดานอวกาศ 

การวิจัยน้ีเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอม ภัยคุกคามในอวกาศและ

การปฏิบัติการเฝาระวังทางอวกาศเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศที่มีประสิทธิภาพของ ๓ ประเทศคือ 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ

ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการเฝาระวังทางอวกาศของกองทัพอากาศ โดยใช 7S 

McKinsey Framework และ PEST Analysis เปนกรอบในการวิเคราะห  

ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการรักษาผลประโยชนแหงชาติน้ันประกอบดวย “๓ สราง” ดังน้ี       

๑) การสรางองคกร โดยกําหนดใหกองทัพอากาศเปนหนวยงานหลักดําเนินการดานการเฝาระวังทางอวกาศ 

สรางเครือขายกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ ๒) การสรางกระบวนการ ที่สามารถ 

บูรณาการใหเกิดเครือขายการเฝาระวังทางอวกาศที่มีประสิทธิภาพข้ึน รวมถึงสรางกระบวนการดําเนิน

มาตรการทางการทูตรองเรียนเมื่อถูกคุกคาม และ ๓) การสรางเครื่องมือ จําเปนตองจัดหาเรดารในการตรวจ

ติดตามวัตถุอวกาศ เพื่อลดขอจํากัดในการเฝาระวังทางอวกาศในเวลากลางวันและสภาพอากาศไมดี  และตอง

พัฒนาระบบการเฝาระวังทางอวกาศจนเกิด ๒ สภาวะน้ีข้ึน คือ สภาวะการยอมรับในวงกวางตอความสามารถ

ในการเฝาระวังทางอวกาศของกองทัพอากาศ และ สภาวะการปองปรามที่ไมมีชาติใดละเมิดสรางผลกระทบ

เชิงลบตอผลประโยชนแหงชาติในอวกาศของประเทศไทย  

คําสําคัญ: การเฝาระวังทางอวกาศ แนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ 

 

 

                                            
๗๘ นาวาอากาศเอก, รองผูอํานวยการกองลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ 

กองทัพอากาศ 
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Abstract 

Thailand must have the means to protect their own Space National Interests since 

there are a large number of economic benefit. Moreover, the constitution of the kingdom of 

Thailand and international laws enforce Thai government to have full responsibility on the 

Thai satellites and space objects. However, only the Royal Thai Air Force established the 

Space Operation Center, which has performed the space situational awareness.    

The research found that the means to protect the space national security consist of 

“3-establishment” 1) Organization establishment: the RTAF should be the key organization 

for protecting space national interests. One of the important improvement is to joint the 

international space situational awareness network. 2) Process establishment: the RTAF 

should create the channel for national condemnation in case of the foreign country violates 

the space international laws. 3) Space national interests observation equipment 

establishment: the RTAF should purchase and develop the space observation equipment 

sufficiently. The radars for the space situational awareness mission should be one of the 

equipment that the RTAF should have. For achieve the space security secured, the RTAF 

should have two conditions: obtaining the excellent performing space defense and 

deterrence in space. 

Keywords: Space situational awareness, means to protect the national interests 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยจําเปนตองมีระบบการเฝาระวังทางอวกาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน

แหงชาติในอวกาศ เน่ืองจากสาเหตุหลัก ๒ ประการ คือ ผลประโยชนแหงชาติในอวกาศของประเทศไทยที่มี

มูลคาทางเศรษฐกิจสูง จากการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในป พ.ศ.๒๕๖๒ พบวามูลคาทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอวกาศอยูประมาณ ๕.๖ หมื่นลานบาทตอป๗๙ จากการใชประโยชนดาวเทียม

สื่อสารและดาวเทียมสํารวจทรัพยากร นอกจากผลประโยชนดานเศรษฐกิจแลวกิจการอวกาศมีความสําคัญ 

จําเปนตองเฝาระวังและรักษาไวเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ 

กําหนดเปนหนาทีข่องรัฐไววาตองรักษาสิทธิในการใชวงโคจรดาวเทียมซึ่งเปนผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ๘๐ 

และมีกฎหมายระหวางประเทศ อนุสัญญาที่ระบุถึงความรับผิดชอบของรัฐตอวัตถุอวกาศ ดาวเทยีมทีส่งข้ึนสูอวกาศ  

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีผลประโยชนแหงชาติในอวกาศและกฎหมายบังคับใหตองรับผิดชอบตอ

กิจกรรมในอวกาศของประเทศ แตยังไมมีแนวทางในการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศที่ชัดเจนทั้งใน

การเฝาระวังติดตามวัตถุในอวกาศเพื่อปองกันการชนกันและความปลอดภัยในการใชหวงอวกาศ  อยางไร 

ก็ตามมีกองทัพอากาศที่ต้ังศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) ข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                            

๗๙ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ. (๒ มีนาคม ๒๕๖๓). จับตาด ู๒ ธุรกิจดาวรุงจากสัญญาณอวกาศ. เรียกใชเม่ือ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๓ จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/846544 

๘๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. (๖ เมษายน ๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๔ (ตอนที ่๔๐ก) ๑๖. 
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มีภารกิจในดานการเฝาระวังปองกันและรักษาความมั่นคงทางอวกาศ๘๑  แตเน่ืองจากเปนหนวยที่ต้ังข้ึนใหม 

จึงมีขีดความสามารถเบื้องตนเทาน้ัน จําเปนตองพัฒนาเพื่อใหสามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศได

อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

วัตถุประสงคการวิจัย 

๑. เพื่อกําหนดแนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศโดยกองทัพอากาศ ใหหนวยที่

เกี่ยวของปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคงดานอวกาศ 

นิยามศัพท 

การเฝาระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness) หมายถึงการเก็บขอมูลและสรางองค

ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอวกาศ เพื่อสรางการตระหนักรูใหเกิดข้ึน แจงเตือนเมื่อเกิดภัยคุกคามตอ

ผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ 

กิจการอวกาศ หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุอวกาศ ดาวเทียม คลื่นความถ่ี หรือวงโคจร หรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับอวกาศ  

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

๑.  ศึกษาวิจัยเฉพาะระบบการปฏิบัติในการเฝาระวังทางอวกาศของกองทัพอากาศไทยเปรียบเทียบ

กับระบบของ ๓ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และญี่ปุน  

๒.  แนวทางการรักษาผลประโยชนทางอวกาศที่ไดน้ัน เปนการศึกษาขอบเขตอยูในบริบทของ

กองทัพอากาศ 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.  ทราบถึงสภาวะแวดลอม ภัยคุกคามในอวกาศ และกิจการอวกาศของประเทศไทย 

๒.  ทราบถึงหลักการ ระบบการเฝาระวังทางอวกาศของ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และญี่ปุน  

๓.  ไดรับแนวทางการรักษาผลประโยชนทางอวกาศ โดยกองทัพอากาศ เกิดความมั่นคงดานอวกาศ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การเฝาระวังทางอวกาศเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติน้ันมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการน้ัน 

นอกจากกิจการอวกาศมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงแลวยังมีกฎหมายและหลักนิยมที่เกี่ยวของกับการรักษา

ผลประโยชนแหงชาติในอวกาศกําหนดใหดําเนินการ ดังน้ี 

๑.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ กําหนดเปนหนาที่ของรัฐไววา  

“รัฐตองรักษาไวซึ่งคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมอันเปนสมบัติของชาติเพื่อใชใหเกิด

                                            
๘๑ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ. ภารกิจ. เรียกใชเม่ือ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ จาก 

https://spoc.rtaf.mi.th/index.php/page-main 
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ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน”๘๒ 

๒. อนุสัญญากฎหมายอวกาศ ค.ศ.๑๙๖๗ ระบุไววา กิจกรรมอวกาศ เชน การสงดาวเทียมข้ึนสู

อวกาศ ตองไดรับอนุญาตและกํากับดูแลโดยรัฐ และในกรณีที่เกิดความเสียหายระหวางประเทศข้ึน รัฐเทาน้ัน

ที่เปนผูรับผิดชอบ แมวาเอกชนจะเปนผูผลิตช้ินสวนตาง ๆ ของดาวเทียม หรือมีสวนรวมในการนําสงดาวเทียม

ข้ึนสูอวกาศก็ตาม๘๓ 

๓.  อนุสัญญาวาดวยความรับผิด ค.ศ.๑๙๗๒ ระบุไววาดวยความรับผิด รัฐที่ปลอยวัตถุอวกาศ 

(Launching State) จะเปนผูที่ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยความหมายของ “Launching 

State”น้ัน ตามอนุสัญญาหมายถึง รัฐที่อนุญาตใหใชดินแดนในการปลอยวัตถุอวกาศ รัฐที่จัดหาวัตถุอวกาศ๘๔ 

๔. หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ บทที่ ๖ หลักนิยมปฏิบัติการทางอวกาศ หัวขอการเฝาระวัง

ทางอวกาศ (Space Situational Awareness) ที่กลาวถึงภารกิจของการเฝาระวังทางอวกาศประกอบดวย 

การเฝาระวังวงโคจรดาวเทียมไมใหมีดาวเทียมของประเทศอื่นมาใชตําแหนงวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย 

การเฝาระวังและแจงเตือนวัตถุอวกาศที่มีแนวโนมจะเขามาชนกับดาวเทียมของไทย การเฝาระวังและแจง

เตือนวัตถุอวกาศที่หลนเขาสูช้ันบรรยากาศโลกที่มีแนวโนมจะสรางความเสียหายใหแกประเทศไทย และการ

ปองกันภัยคุกคามทางอวกาศ 

นอกจากดานกฎหมายแลว การปฏิบัติการเฝาระวังทางอวกาศมีความจําเปน เน่ืองจากปจจุบัน 

มีภัยคุกคามตอผลประโยชนแหงชาติในอวกาศสูงข้ึน มีรายละเอียดดังน้ี 

ภัยคุกคามในอวกาศมี ๒ ประเภท คือ ภัยคุกคามตอดาวเทียมที่อยูในอวกาศโดยตรง และภัยคุกคาม

ตอระบบการติดตอสื่อสารระหวางดาวเทียมกับสถานีควบคุมภาคพื้น 

ภัยคุกคามตอดาวเทียมโดยตรงมี ๒ สาเหตุ คือ สาเหตุจากธรรมชาติสภาพอากาศในอวกาศ (Space 

Weather) ที่อาจจะเปนอันตรายตอดาวเทียมในวงโคจรได เชน รังสีสุริยะที่แพรสนามแมเหล็กกําลังแรงจาก

ดวงอาทิตยน้ันนอกจากจะทําใหอุปกรณภายในดาวเทียมเสียหายแลว ยังจะเพิ่มแรงตานทาน (Drag) ใหกับ

ดาวเทียม ทําใหดาวเทียมเปลี่ยนวงโคจรไปสูวงโคจรที่ตํ่ากวาจนตกกลับเขาสูบรรยากาศของโลกเร็วข้ึน สงผล

ใหอายุการใชงานของดาวเทียมลดลง นอกจากน้ีแลวยังมีภัยคุกคามตอดาวเทียมจากสาเหตุอื่นที่ไมใชสาเหตุ

จากธรรมชาติ การที่ดาวเทียมชนกับวัตถุอวกาศ ไมวาจะเปนการชนกันเองระหวางดาวเทียมที่โคจรตัดกัน หรือ

ที่เกิดจากขยะอวกาศชนดาวเทียมก็ทําใหดาวเทียมไดรับความเสียหาย หรือแมแตภัยคุกคามที่เกิดจากระบบ

อาวุธสําหรับทําลายดาวเทียม (Anti Satellite Weapon-ASAT) มีรายงานจากสํานักงาน National Reconnaissance Office 

วาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ระบบเลเซอรภาคพื้นของจีนทําใหดาวเทียมลาดตระเวนของสหรัฐอเมริกาไมสามารถ

ถายภาพได๘๕ นอกจากน้ีแลวในป พ.ศ.๒๕๕๗ จีนทดสอบอาวุธปลอยจากพื้นเพื่อทําลายดาวเทียมโดยตรง 

(Ground-based Direct-ascent ASAT)๘๖  

                                            
๘๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. (๖ เมษายน ๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๔ (ตอนที ่๔๐ก) ๑๖. 
๘๓ จตุรนต ถิระวัฒน. (๒๕๔๐). กฎหมายอวกาศ. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๘๒-๙๖.  
๘๔ เรื่องเดียวกัน หนา ๗ 
๘๕ Andrea Shalal-Esa. China Jamming Test Sparks US Satellite Concerns. Retrieved February 22, 

2020, from https://www.reuters.com/article/us-china-usa-satellites-idUSBRE90D08620130114 
๘๖ Joan Johnson-Freese. Houston, we have a problem:  China and the Race to Space. Retrieved 

February 22, 2020, from http://www.proquest.com 
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ถึงแมวาการเฝาระวังทางอวกาศจะมีความสําคัญแตไมมีหนวยงานของรัฐทําหนาที่น้ีโดยตรง มีกองทัพอากาศ

ที่จัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ (RTAF Space Operations Center) ข้ึนในเดือนตุลาคม 

พ.ศ.๒๕๖๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอวกาศใน ๓ ภารกิจหลัก ดังน้ี 

๑. การเฝาระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness – SSA) เพื่อคนหา ติดตามและพิสูจน

ทราบภัยคุกคามจากอวกาศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนดานอวกาศของประเทศ โดยมี

อุปกรณระบบตรวจจับภาคพื้น (Ground-Based Sensors) กลองโทรทรรศนที่ติดต้ังที่ สถานีรายงานดอยอินทนท 

จังหวัดเชียงใหม และที่ติดต้ังที่สถานีรายงานเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีขอจํากัด คือ กลองโทรทรรศน

ทั้ง ๒ กลองน้ันสามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืน ในชวงเวลาที่เงาของโลกไมบังแสงที่กระทบกับดาวเทียมที่

เฝาระวังติดตามและสภาพอากาศบริเวณสถานีที่ติดต้ังกลองโทรทรรศนน้ันตองไมติดสภาพอากาศ มีฝนตก 

หรือความช้ืนสูงเกินเกณฑขอกําหนดของกลอง ซึ่งขอจํากัดดังกลาวเปนขอจํากัดปกติของอุปกรณประเภทน้ี 

๒. การขาวกรอง การเฝาตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ (Space Intelligence Surveillance 

and Reconnaissance – Space ISR) เปนลาดตระเวนถายภาพพื้นที่เปาหมายบนโลกโดยใชดาวเทียม  

ซึ่งภายในป พ.ศ.๒๕๖๓ กองทัพอากาศจะมีดาวเทียมสําหรับปฏิบัติการ Space ISR ที่จะถายภาพพื้นโลกดวย

กลองที่ความละเอียด ๔๐ เมตร และปเดียวกัน มีโครงการจัดหาดาวเทียมที่มีกลองถายภาพแบบ Multi-

Spectrum มีความละเอียด ๕ เมตร ที่ติดต้ังหลอดไฟ LED ที่สามารถสั่งเปดไฟสรางแสงสวางบนตัวดาวเทียม

ได เพื่อใหกลองโทรทรรศนทั้ง ๒ กลองของกองทัพอากาศฝกปฏิบัติในการเฝาระวังติดตามดาวเทียม และ 

มีแนวโนมจะจัดหาหรือแมแตพัฒนาดาวเทียมข้ึนเองเพื่อใชในภารกิจดาน Space ISR ข้ึนในอนาคตน้ี ซึ่งจากที่

ดาวเทียมสองดวงแรกของกองทัพอากาศน้ันไมติดต้ังอุปกรณที่ใชสําหรับเฝาระวังทางอวกาศ จึงเปนขอจํากัด

ไมสามารถใชดาวเทียมทั้งสองดวงในการเฝาระวังและรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศได 

๓. การรวบรวม กรรมวิธีขอมูลทางอวกาศ และการแปลความภาพถายดาวเทียมเบื้องตน โดย

ภาพถายที่ไดจากดาวเทียมน้ันเปนเพียงขอมูลที่ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที  จําเปนตองผาน

กระบวนการดานการภาพเสียกอน เพื่อใหทราบสาระและขาวสารจากภาพถายเสียกอนที่สงใหหนวยที่

เกี่ยวของนําไปใชประโยชนตอไป  โดยศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ มีหนวยงานดําเนินการเพื่อ

เตรียมภาพถายที่ไดจากดาวเทียมใหพรอมที่จะใชประโยชนและการแปลความหมายของภาพเบื้องตนได  

เน่ืองจากเปนหนวยงานที่ต้ังใหมจึงมีขอจํากัดหลายดาน จําเปนตองศึกษาเปรียบเทียบกับหนวยงาน

ดานการเฝาระวังทางอวกาศของประเทศอื่น ในการศึกษาครั้งน้ีเลือกศึกษาระบบการเฝาระวังทางอวกาศของ 

๓ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน เน่ืองจากเปนกลุมประเทศที่มีระบบการเฝาระวังทางอวกาศที่

มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธที่ดีกับกองทัพอากาศและมีแนวโนมที่มีความรวมมือและการฝกผสมการเฝา

ระวังทางอวกาศในอนาคต ดังน้ี 

๑. ระบบการเฝาระวังทางอวกาศของสหรัฐอเมริกา เปนระบบเครือขายที่ประกอบดวยอุปกรณหลาย

ชนิดกระจายอยูทั่วโลกทั้งสถานีกลองโทรทรรศน เรดารแบบ Phased-Array สําหรับเฝาติดตามวัตถุอวกาศ 

เครื่องมือเฝาตรวจทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาและแสง (Electro-Optical Sensor) และดาวเทียมที่ติดต้ังอุปกรณ

สําหรับติดตามดาวเทียมดวยกัน (Space-Based Space Surveillance SBSS) สหรัฐอเมริกาสามารถใช

เครือขายการเฝาระวังทางอวกาศประเมินพฤติกรรมของดาวเทียมทั้งของตนเองและฝายตรงขาม สามารถแจง

เตือนลวงหนาถาดาวเทียมมีโอกาสจะชนกันเอง หรือมีวัตถุอวกาศอื่นจะชนดาวเทียม โดยมีหนวยงาน Joint 
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Force Space Component Commander (JFSCC) ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติหนวยหน่ึงของ US Strategic 

Command (USSTRATCOM) ทําหนาที่ในการควบคุมและสั่งการกองกําลังอวกาศของสหรัฐอเมริกา 

๒. ระบบการเฝาระวังทางอวกาศของอังกฤษ เปนระบบที่อยูภายใตกองทัพอากาศ เหมือนกับ

กองทัพอากาศไทย มีอุปกรณดานการเฝาตรวจทางอวกาศอยู ๔ สถานี กระจายต้ังอยูภายในประเทศอังกฤษ

ประกอบดวย ๑) เรดาร Fylingdales เปนเรดารแบบ Phased-array ที่มีรัศมี Aperture ๒๒ เมตร สามารถ

เฝาระวังทางอวกาศไดครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งซีกโลก  ทําหนาที่ในการติดตามวัตถุอวกาศและดาวเทียม 

นอกจากทําหนาที่ในการเฝาระวังทางอวกาศแลว ยังเปนเรดาร ๑ ใน ๓ ระบบของเครือขายแจงเตือนขีปนาวุธ

ขามทวีปของสหรัฐอเมริกา (United States Ballistic Missile Early Warning System-BMEWS) 

๒) เรดาร Chilbolton Advanced Satellite Tracking (CASTR) เปนเรดารสําหรับการเฝาระวังติดตาม

ดาวเทียม แบบ Monopulse ปจจุบันกําลังปรับปรุงเพื่อใหสามารถเฝาระวังทางอวกาศไดมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ๓) กลองโทรทรรศน Passive Imaging Metric Sensor (PIMS) ซึ่งสามารถเฝาระวังทางอวกาศได

ครอบคลุม ๑๖๕ องศาของแถบวงโคจรคางฟา ๔) กลองโทรทรรศน Starbrook ซึ่งเปนกลองโทรทรรศนแบบ 

Wide-field, 10-cm Refractor-type เปนกลองที่ใชสําหรับเฝาระวังแถบวงโคจรคางฟา 

๓. ระบบการเฝาระวังทางอวกาศของญี่ปุน ซึ่งระบบการเฝาระวังทางอวกาศของญี่ปุนน้ันเปนระบบที่

ใชรวมกันระหวางหนวยงานดานความมั่นคงของญี่ปุนและหนวยงานพลเรือน โดยที่ผลผลิตของระบบจะถูก

เช่ือมโยงกับระบบเฝาระวังทางอวกาศของสหรัฐอเมริกาตามกรอบแนวปฏิบัติดานความรวมมือดานการปองกนั

ประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา (Guidelines for Japan-US Defense Cooperation)๘๗ ซึ่งระบบการเฝา

ระวังทางอวกาศของญี่ปุนประกอบดวย ๑) ศูนยเรดารเฝาระวังทางอวกาศคามิไซบารา (Kamisaibara Space 

Guard Center) ติดต้ังเรดารแบบ Phased-array ความถ่ียาน S Band ที่สามารถเฝาติดตามวัตถุในอวกาศที่มี

ขนาดต้ังแต ๑.๖ เมตร ที่ความสูง ๖๕๐ กิโลเมตร ไดพรอมกัน ๑๐ ช้ิน ๒) ศูนยกลองโทรทรรศนเฝาระวังทาง

อวกาศบิไซ (Bisei Space Guard Center) ที่ใชสําหรับเฝาติดตามวัตถุอวกาศที่วงโคจรคางฟา มีกลอง

โทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑ เมตร และ ๕๐ เซนติเมตร ติดต้ังอยู ๓) ศูนยอวกาศทึคูบา (Tsukuba 

Space Center) เปนศูนยสําหรับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเรดารและกลองโทรทรรศน มีขีดความสามารถในการ

วิเคราะหติดตามขอมูลวัตถุอวกาศ และติดตามขอมูลจากเรดาร 

เมื่อมีความเขาใจสภาวะแวดลอม ภัยคุกคามในอวกาศ หนวยงานของกองทัพอากาศที่รับผิดชอบ

ดานการเฝาระวังทางอวกาศ รวมถึงไดศึกษาเปรียบเทียบระบบการเฝาระวังทางอวกาศของตางประเทศกับ

กองทัพอากาศแลว จึงสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศโดย

กองทัพอากาศ โดยใชการวิเคราะหปจจัยภายใน เพื่อใหทราบจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) 

ของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจการเฝาระวังทางอวกาศ โดยใชหลักการ 7S McKinsey Framework

ประกอบดวย กลยุทธ (Strategy), โครงสรางองคการ (Structure), ระบบ (System),  รูปแบบ (Style), บุคลากร 

(Staff), ทักษะ (Skill) และคานิยมรวม (Shared Value) และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการปฏิบติัภารกจิ

การรักษาผลประโยชนในอวกาศ เพื่อใหทราบโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยใช PEST 

Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหภาพรวมการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ ที่ไดรับผลกระทบ
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จากปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย P-Political, E-Economic, S-Social และ T-Technology จากน้ันนํา

จุดแข็ง(Strengths), จุดออน(Weaknesses), โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ทีไ่ดมาวิเคราะห

จัดทําตาราง TOWS Matrix เพื่อใหไดกลยุทธออกมา ๔ ลักษณะ ตามการจับคูปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

คือ กลยุทธเชิงรุก, กลยุทธเชิงปรับปรุง, กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาเริ่มตนจากการศึกษาถึงผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ ภัยคุกคาม  

ขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทย เพื่อใหเขาใจถึงความจําเปนและสภาวะแวดลอมปจจุบันของการเฝาระวัง

ผลประโยชนแหงชาติดานอวกาศของไทย จากน้ันวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อหากลยุทธ 

ที่เหมาะสมในการดําเนินการ มีการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติการทางอวกาศกับตางประเทศ และสดุทาย

จะสามารถกําหนดแนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ เกิดความมั่นคงดานอวกาศได  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Source) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมและการปฏิบัติการเฝาระวังทางอวกาศ

เพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศที่มีประสิทธิภาพของ ๓ ประเทศ: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน 

นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิดในการศึกษาตอไป 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวา การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศโดย

กองทัพอากาศ โดยใชการวิเคราะหปจจัยภายใน โดยใช 7S McKinsey Framework  เปนกรอบความคิดที่ใช

พิจารณาปจจัยภายใน ๗ ประการ มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร (Strategy) แผนและนโยบายระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ที่ระบุใหมีการปฏิรูปพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม ปรับปรุงโครงสรางและระบบงานดาน

กิจการอวกาศเพื่อรองรับภัยคุกคามดานอวกาศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ นอกจากน้ีแลวยังมี

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๘๘ กําหนดใหพัฒนาขีดความสามารถดานกิจการ

อวกาศ เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติในอวกาศ 

โครงสราง (Structure) กองทัพอากาศมีหนวยงานในการปฏิบัติภารกิจเฝาระวังทางอวกาศ ติดตาม

ดาวเทียมและรักษาผลประโยชนของชาติในอวกาศ คือ ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ  

แตมีขอจํากัด คือ เมื่อตรวจพบภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึน ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ สามารถ

ที่จะแจงเตือนหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศไดเทาน้ัน แตไมสามารถประทวงกับ United Nations 

Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) กรณีเกิดการละเมิด ผิดกฎหมายระหวางประเทศได  

ระบบ (System) การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ ดานการเฝาระวังทาง

อวกาศน้ัน ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกองทัพอากาศ ขอมูลการวิเคราะหภัยคุกคามที่

                                            
๘๘ กองทัพอากาศ. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตรกองทพัอากาศ  ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับเผยแพร). 
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อาจจะเกิดข้ึนจากกรมขาวทหารอากาศ ความตองการทางยุทธการจากกรมยุทธการทหารอากาศ และระบบ

การควบคุมและสั่งการของกองทัพอากาศ ความรวมมือดังกลาวทั้งหมดจะสามารถเช่ือมโยงการเฝาระวังรักษา

ผลประโยชนแหงชาติไดครบทุกองคประกอบ แตยังมีขอจํากัด คือ เครื่องมือที่ใชในการเฝาระวังทางอวกาศนั้น

กองทัพอากาศมีจํากัดเพียงกลองโทรทรรศน ๒ สถานีและไมเปนสมาชิกเครือขายการเฝาระวังทางอวกาศ

นานาชาติทําใหไมสามารถติดตามวัตถุอวกาศที่อาจจะเปนภัยคุกคามไดเมื่อวัตถุอวกาศน้ันเคลื่อนที่เกินระยะ

การตรวจจับของกลองโทรทรรศน  และยังตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศไมสามารถสรางอุปกรณการ

เฝาระวังทางอวกาศข้ึนใชเอง 

รูปแบบ (Style) ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศเปนหนวยงานที่มีรูปแบบการทํางานเปน

ทีม ตอบสนองปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศไดอยางรวดเร็ว ผูบังคับบัญชาใหการ

สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติการทางอวกาศทั้งพัฒนากําลังพลและอุปกรณ โดยมีนโยบายการจัดหาแบบ 

Purchase and Development ที่จะพัฒนาไดทั้งกําลังพลและอุปกรณ 

บุคลากร (Staff) บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศน้ันมี ๒ กลุม คือ 

กลุมที่มีความชํานาญดานการปฏิบัติการทางอวกาศอยูแลวซึ่งมีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ 

บุคลากรกลุมน้ีนอกจากเรียนรูองคความรูดานการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศใหมแลว ยังตอง

ถายทอดความรูผานกระบวนการศึกษาอบรมภายในองคกรใหกับบุคลากรที่ยายเขามาใหมดวย  

ทักษะความชํานาญ (Skill) ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ เปนแหลงรวมความรูดานการ

รักษาความมั่นคงทางอวกาศ มีความสามารถในการใชกลองโทรทรรศนถายรูปเพื่อตรวจสอบสถานภาพและ

ตําแหนงของดาวเทียมของประเทศไทย รวมถึงเฝาติดตามวัตถุอวกาศอื่นที่มีแนวโนมเปนอันตรายตอดาวเทียม

ของประเทศไทย นอกจากน้ีแลวยังมีการพัฒนาทักษะความชํานาญในการสรางซอฟตแวรเพื่อใชงานเองอยาง

ตอเน่ืองอีกดวย  

คานิยม (Shared Value) สะทอนจากมีวิสัยทัศนรวมกันที่จะเปนหนวยงานหลักในการเฝาระวัง 

ปองกันและรักษาความมั่นคงทางอวกาศ ตลอดจนเสริมสรางความเปนเลิศดานองคความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการทางอวกาศ 

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยใช PEST Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหภาพรวมการ

รักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ ที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย P-Political,  

E-Economic, S-Social และ T-Technology 

ดานการเมือง (Political) รัฐบาลตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีตอผลประโยชนแหงชาติในอวกาศและ

ความจําเปนที่ตองมีการเฝาระวังทางอวกาศ กําหนดใหกระทรวงกลาโหมเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ  

ซึ่งตอมากองทัพอากาศไดรับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมใหจัดต้ังศูนยปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ 

เพื่อปฏิบัติภารกิจดานการเฝาระวังทางอวกาศข้ึน  

ดานเศรษฐกิจ (Economic) เศรษฐกิจของประเทศไทยป พ.ศ.๒๕๖๓ มีแนวโนมชะลอตัวเน่ืองจาก

ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ในหลายประเทศ ที่ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทุกประเภทตองหยุด

ลงช่ัวคราว และยังมีผลกระทบจากสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยืดเย้ือตอเน่ืองจากปทีผ่านมา 

ทั้งหมดสงผลกระทบตอการพัฒนาการปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศดวย 
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ดานสังคม (Social) วิถีชีวิตในปจจุบันน้ันใชประโยชนจากอวกาศมากข้ึน ไมวาเปนการใชระบบ

กําหนดตําแหนงบนโลก การใชประโยชนจากการสื่อสารผานดาวเทียม ไมวาจะเปนการแพรกระจายสัญญาณ

โทรทัศน วิทยุ สัญญาณอินเทอรเน็ต คนไทยมีทัศนคติที่ดีตอการใชประโยชนจากอวกาศ แตการตระหนักรูถึง

ภัยคุกคามและผลประโยชนแหงชาติในอวกาศน้ันจํากัดอยูในกลุมคนที่เกี่ยวของกับกับกิจการอวกาศ  

ดานเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีดานการเฝาระวังทางอวกาศมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพดีข้ึน มีทางเลือกมากข้ึน สามารถจัดหาอุปกรณเพื่อการเฝาระวังทางอวกาศได อยางไรก็ตาม

การจะใชเครื่องมือดานการเฝาระวังทางอวกาศน้ันยังตองพึ่งพาขอมูลสําหรับคํานวณวงโคจรของดาวเทียมและ

วัตถุอวกาศ (Two-Line Element Set) จากตางประเทศ  

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาสามารถสรุปและกําหนดแนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติดานอวกาศได 

ประกอบดวย “๓ สราง” คือ การสรางองคกร การสรางกระบวนการตอบสนองตอภัยคุกคามที่เกิดข้ึน และ

การสรางเครื่องมือ รายละเอียดดังน้ี 

๑. การสรางองคกร เริ่มตนจากมีกฎหมายรองรับใหกระทรวงกลาโหมกําหนดใหกองทัพอากาศเปน

หนวยงานหลักดําเนินการดานการเฝาระวังทางอวกาศ การสรางเครือขายกับหนวยงานภายในประเทศและ

ตางประเทศที่เกี่ยวของ โดยหนวยงานภายในประเทศที่ตองสรางความรวมมือดวย คือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาติ  (National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) ซึ่งมีสถานีกลองดารา

ศาสตรหลายสถานีที่สามารถประยุกตใชกับภารกิจการเฝาระวังทางอวกาศได หนวยงานตางประเทศการสราง

รวมมือกับ U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) เพื่อใหไดขอมูลดานการเฝาระวังทางอวกาศจาก 

U.S. Space Surveillance Network จนถึงการยกระดับสรางองคกรเปนศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชน

แหงชาติดานอวกาศที่บูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไวดวยกัน รวมกันทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

๒. การสรางกระบวนการ ตองสรางกระบวนการที่สามารถบรูณาการใหเกิดเครือขายการเฝาระวังทาง

อวกาศที่มีประสิทธิภาพข้ึน สรางกระบวนการการสงตอขอมูลที่ตรวจจับได การวิเคราะห การแจงเตือนไปยัง

หนวยที่เกี่ยวของกรณีที่จะมีขยะอวกาศหรือดาวเทียมชนกับดาวเทียมของประเทศไทย รวมถึงสราง

กระบวนการดําเนินมาตรการทางการทูตรองเรียนตอ United Nations Office for Outer Space Affairs 

(UNOOSA) กรณีตรวจพบการละเมิดที่ทําใหผลประโยชนแหงชาติดานอวกาศของประเทศไทยเสียหาย และ

ตองมีการฝกใชกระบวนการที่พัฒนาข้ึนกับกระทรวงการตางประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของ และบริษัทที่

ดําเนินกิจการดานดาวเทียมอยางตอเน่ือง รวมถึงเขารวมฝกผสมการเฝาระวังทางอวกาศกับตางประเทศเพื่อ

สรางใหบุคลากรของกองทัพอากาศมีความรูความชํานาญในการเฝาระวังทางอวกาศเพิ่มข้ึน 

๓. การสรางเครื่องมือ มีความจําเปนที่ตองสรางเครื่องมือที่ใชในการเฝาระวังทางอวกาศข้ึน 

จําเปนตองมีเรดารในการตรวจติดตามวัตถุอวกาศ เพื่อลดขอจํากัดในการเฝาระวังทางอวกาศในเวลากลางวัน

และสภาพอากาศไมดี  ไมวาจะจัดหาหรือพัฒนาข้ึนเอง บูรณาการขอมูลจากเครื่องมือของหนวยงานนอก

กองทัพอากาศเขามาเปนสวนหน่ึงของระบบการเฝาระวังทางอวกาศ รวมถึงการสรางบุคลากรของ

กองทัพอากาศใหมีขีดความสามารถในการใชเครื่องมือ วิเคราะหผลที่ไดจากการตรวจจับของเครื่องมืออยาง

ถูกตอง รวดเรว็ ทันเวลา 
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นอกจากน้ีถาตองการใหเกิดความมั่นคงทางอวกาศ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวัตถุประสงคการวิจัยครั้งน้ี 

การดําเนินการตามแนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศทั้ง ๓ ดาน ทั้งการสรางองคกร การสราง

กระบวนการ และการสรางเครื่องมือ ซึ่งเปนการวางรากฐานอยางมั่นคงน้ันไมเพียงพอ  ยังตองการสราง ๒ 

สภาวะใหเกิดข้ึน คือ สภาวะการสรางการยอมรับในวงกวางและสภาวะการปองปราม๘๙ ซึ่งเปรียบเทียบได

เหมือนกับเครื่องยนต Stage ที่ ๒ และ Stage ที่ ๓ ดังแสดงในภาพที่ ๑ Conceptual Model เพื่อให

ประเทศไทยมีความมั่นคงดานอวกาศ 

เครื่องยนต Stage ที่ ๒ การยอมรับในวงกวางวากองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในการเฝาระวัง

ทางอวกาศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดข้ึนไดเมื่อกองทัพอากาศแสดงใหเห็นถึงความพรอมปฏิบัติการโดยมี

กระบวนการในการเฝาระวังทางอวกาศที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติ

ภารกิจ รวมถึงการที่กองทัพอากาศเปนสวนหน่ึงของเครือขายการเฝาระวังทางอากาศที่ครอบคลุมทั่วโลก 

สามารถติดตามวัตถุอวกาศที่มีแนวโนมเปนภัยคุกคามตอดาวเทียมของไทยได  

เครื่องยนต Stage ที่ ๓ คือ การเกิดสภาวะปองปราม เปนสภาวะที่ทุกชาติจะไมละเมิดสรางความ

เสียหายตอผลประโยชนแหงชาติในอวกาศของประเทศไทย ซึ่งจะเกิดข้ึนไดเมื่อประเทศไทยสามารถดําเนินการ

ตอบโตทางการทูตทุกกรณีเมื่อเกิดการละเมิดและทําใหทุกชาติเช่ือวาประเทศไทยโดยกองทัพอากาศสามารถ

ตรวจจับภัยคุกคามทางอวกาศที่เกิดข้ึนไดทุกกรณี  

 

                                            
๘๙ Mazarr, Michael J. (2018). Understanding Deterrence, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, PE-295-RC. 
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 ภาพท่ี ๑ Conceptual Model เพ่ือใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานอวกาศ 

ท่ีมา: โดยผูวิจัย 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

การพัฒนาขีดความสามารถในการเฝาระวังทางอวกาศตามแนวทางการรักษาผลประโยชนแหงชาติ

ดานอวกาศโดยกองทัพอากาศ จากการวิจัยครั้งน้ีมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. กองทัพอากาศควรดําเนินการตามนโยบายพัฒนาขีดความสามารถในมิติดานอวกาศ ที่กําหนดไว

อยางตอเน่ือง รวมทั้งตองมีการทบทวนภัยคุกคามที่เกิดข้ึนใหม ขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานอวกาศ

ของชาติอื่นที่อาจจะเปนภัยคุกคาม รวมถึงติดตามศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถใชกับการเฝาระวังทางอวกาศมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 

๒. กองทัพอากาศควรเขารวมในเครือขายการเฝาระวังทางอวกาศนานาชาติ รวมถึงมีโอกาสเขาฝก

รวมผสมการเฝาระวังทางอวกาศ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับนานาชาติและพัฒนาขีดความสามารถดาน

การเฝาระวังทางอวกาศใหดีย่ิงข้ึน 

๓. กองทัพอากาศตองบริหารแบงการดําเนินการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน โดยพัฒนากําลังพลที่มี

ความรูดานการเฝาระวังทางอวกาศอยูแลวใหเปนระดับผูเช่ียวชาญ และพัฒนากําลังพลที่เขามาใหมใหสามารถ

เปนผูปฏิบัติงานได สวนการพัฒนาอุปกรณที่ใชเฝาระวังทางอากาศน้ันภายหลังจากที่มีอุปกรณพื้นฐานกลอง

โทรทรรศนที่เหมาะสมแลว จึงคอยพัฒนาจัดหาเรดารสําหรับภารกิจการเฝาระวังทางอวกาศตอไป 
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  ชื่อ นามสกุล ผูแตง. (ป พ.ศ.). ชื่อเร่ือง. ชื่อวารสาร, ปท่ี(ฉบับท่ี), หนาแรกถึงหนาสดุทายของบทความ. 
 3. การเขียนอางอิงประเภท ดุษฎีนิพนธ/ วิทยานิพนธ (Dissertation/ Thesis) 
  ชื่อ นามสกุล ผูแตง. (ป พ.ศ.). ชื่อเร่ือง. หลักสูตรปริญญา,มหาวิทยาลัย. 
 4. การเขียนอางอิงประเภท Website 
ชื่อ นามสกุล ผูแตง. (ป พ.ศ.). ชื่อเร่ือง. คนเม่ือ (วันท่ี เดือน ป พ.ศ.), จาก http://www……….... 

4) การอางอิงภายในสาระบทความ (ถามี) 
กําหนดใหใชระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 

การนําเสนอเน้ือหา (Text) บทความ/ บทวิจารณ 
เน้ือหาควรใชภาษาท่ีผูอานเขาใจงาย และมีความชัดเจน สําหรับเน้ือหาท่ีมีชั้นความลับหรือท่ีมีความ

เสี่ยงในดานผลกระทบ ใหปรับเน้ือหาและการใชภาษาท่ีสามารถเผยแพรสูสาธารณะไดโดยมีสาระสําคัญครบถวน 
หัวขอการนําเสนอของแตละประเภทบทความดังตอไปน้ี 



 
๙๕ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

 1.รูปแบบการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
 

ช่ือเรื่องภาษาไทย 
ช่ือเรื่องภาษาองักฤษ (Title) (ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด) 

ชื่อ และนามสกุล (ผูเขียน)1 

กรณีมีผูรวมเขียนบทความใหใสชื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดยอ (Abstract) ตองมีบทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ มีคําสําคัญ (Keywords) 3 – 5 คํา ใน
บรรทัดสุดทาย โดยแตละบทคัดยอมีความยาวประมาณคร่ึงหนาและมีเน้ือหาตรงกัน 

บทนํา (Introduction) อธิบายความเปนมา ระบุประเด็นปญหาของการวิจัยใหชัดเจน กลาวถึงความสําคัญของ
ปญหาวัตถุประสงคของการวิจัยนิยามศัพท (ถามี)ขอบเขตการวิจัยประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยแนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กรอบแนวความคิดท่ีใชในการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามประเภทของการวิจัยประชากรและกลุม
ตัวอยาง วิธีการสรางเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล (กรณี
การวิจัยเอกสาร ใหอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย แหลงท่ีมาและประเภทของขอมูล การรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใช 
(ถามี) กรอบและกระบวนการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล) 

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)นําเสนอผลท่ีไดจากการวิจัยเปนขั้นตอนโดยสรุป ขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะห 
และผลการวิเคราะหในรูปตาราง ใหนําเสนออยางกะทัดรัด (Concise) การนําเสนอประเด็นเน้ือหาตางๆ 
อาจประกอบดวยหลายยอหนา การขึ้นยอหนาใหมอาจปรับชื่อหัวขอในเน้ือหาสาระของการนําเสนอไดตาม
ความเหมาะสม 

อภิปรายผล (Discussion)ใหอภิปรายผลตามวัตถุประสงคหรือสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ขอเสนอแนะ (Recommendation) ใหเสนอแนะเชิงวิชาการ เสนอแนะเพ่ือนําผลวิจัยไปใชประโยชน และ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป (ถามี) 
เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบ APA Style (5th ed.) ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด รวมท้ังชื่อเร่ืองท่ี

เปนภาษาไทยใหแปลเปนภาษาอังกฤษ 
การอางอิงภายในสาระบทความ (ถามี) กําหนดใหใชระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 

1ระบรุายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และที่อยูที่สามารถติดตอได  
(เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

2ระบุรายละเอียดตางๆ ของผูรวมเขียนบทความเชนเดียวกับคนแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
๙๖ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

2.รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
ช่ือเรื่องภาษาไทย 

ช่ือเรื่องภาษาองักฤษ(Title)(ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด) 
ชื่อ และนามสกุล (ผูเขียน)1 

กรณีมีผูรวมเขียนบทความใหใสชื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดยอ (Abstract) ตองมีบทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ มีคําสําคัญ (Keywords) 3 – 5 คํา 
ในบรรทัดสุดทาย โดยแตละบทคัดยอมีความยาวประมาณคร่ึงหนาและมีเน้ือหาตรงกัน 

บทนํา ระบุประเด็นสําคัญ ความเปนมา และวัตถุประสงคของการนําเสนอ 
นิยามศัพท (ถามี) 
เน้ือหา ใหสรุปสาระสําคัญของแตละบท/ ตอน(นําเสนอเปนยอหนาไดมากวา 1 ยอหนา) 
สรุป 
ขอเสนอแนะ (ถามี) 
เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบ APA Style (5th ed.) ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด (กรณีภาษาไทย 

ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
การอางอิงภายในสาระบทความ (ถามี) กําหนดใหใชระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 

1ระบรุายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และที่อยูที่สามารถติดตอได  
(เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

2ระบุรายละเอียดตางๆ ของผูรวมเขียนบทความเชนเดียวกับคนแรก 
 

3.รูปแบบการเขียนบทวิจารณบทความ บทวิจารณหนังสือ/ ตํารา เพ่ือลงตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
บทวจิารณบทความ/ หนังสือ…………………………(ภาษาไทย) 

บทวจิารณบทความ/หนังสือ…………………………(ภาษาอังกฤษ) (ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด) 
ช่ือ นามสกุล(ผูเขียน)1 
สวนบทนํา กลาวถึงบทความ/ หนังสือท่ีจะทําการวิจารณ (ชื่อบทความ/ หนังสือ ชื่อผูเขียน/ ผูแตง ปท่ีพิมพ 

สํานักพิมพ/ โรงพิมพ จํานวนหนา)                                                                          
เน้ือหา นําเสนอสาระสําคัญในแตละบทโดยสรุปและวิจารณแยกแตละบทหรือแตละบทความ (กรณีเปนหนังสือท่ี

รวบรวมบทความ) กลาวถึงเน้ือหาของบทความใหผูอานทราบวาบทความน้ันนําเสนอเร่ืองอยางไรบางจุดเดน/ 
ประโยชนของบทความในทางวิชาการ หรือในดานนโยบายขอจํากัดของบทความ (ถามี) 

สวนสรุปนําเสนอความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
ขอเสนอแนะ (ถามี) 
เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบ APA Style (5th ed.) ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด (กรณีภาษาไทย 

ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
การอางอิงภายในสาระบทความ (ถามี)กําหนดใหใชระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 

1ระบรุายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และที่อยูที่สามารถติดตอได  
(เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 



 
๙๗ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน เดือน ป ๒๕๖๓ 

4. รูปแบบการเขียนบทความท่ัวไป เพ่ือลงตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
 

ช่ือบทความทั่วไป…………………………(ภาษาไทย) 
ช่ือบทความทั่วไป…………………………(ภาษาอังกฤษ) (ใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด) 

ช่ือ นามสกุล(ผูเขียน)1 
สวนบทนํา กลาวถงึประเด็นสําคญัของบทความท่ัวไปใหครบทุกสาระสําคัญท่ีตองการนําเสนอ 
สวนเน้ือเรื่อง ขยายความประเดน็สําคัญ ใหครบทุกประเด็นโดยมีการเชื่อมโยง แตละสาระสําคัญใหเปนเร่ืองราวเดียวกัน

อยางตอเน่ืองและราบร่ืน 
สวนสรุป เนนสาระสาํคญัของแตละประเด็นท่ีกลาวถงึท้ังหมดดวยวิธีการรวบยอดความคดิท่ีกระชบัและไดใจความครบถวน
สมบูรณ 
เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบ APA Style (5th ed.) ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด (กรณีภาษาไทย 

ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
การอางอิงภายในสาระบทความ (ถามี)กําหนดใหใชระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถ 
 
 

1ระบุรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และที่อยูที่สามารถติดตอได  
(เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 

การนําเสนอตารางและภาพประกอบ 
ตารางและภาพท่ีผูเขียนไมไดสรางขึ้นมาดวยตนเอง จะตองระบแุหลงท่ีมาเสมอ กรณีสรางขึ้นมาดวย

ตนเองใหระบุท่ีมาคือโดยผูวิจัย/ผูเขยีน และระบุปท่ีจัดทํา  
1. การนําเสนอตาราง ตองมีชื่อตารางและท่ีมา ตวัอักษรในตารางตองคมชดั สามารถมารถอานได ขนาด

อักษรไมเล็กจนเกินไป (ตามตวัอยาง) 
ตารางที.่.... : ............................(ชือ่ตาราง).............................. 
   
   
   

ที่มา : ............................(แหลงท่ีมา และป).............................. 
2. การนําเสนอภาพประกอบ ตองมีชื่อภาพและท่ีมา ตัวอักษรในภาพตองสามารถมารถอานได  

ถาสาระสําคัญคือขอความในภาพน้ันๆ (ตามตัวอยาง) 
 
 
 
 

ภาพที.่.... : ............................(ชื่อภาพ).............................. 
ที่มา : ....................(แหลงท่ีมา และป).............................. 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 



 
๙๘ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

ตัวอยางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารนภยาธิปตย 
ช่ือเรือ่ง (ภาษาไทย) 

ช่ือเรือ่ง (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ และนามสกุล (ผูเขียน)1 

กรณีมีผูรวมเขียนบทความใหใสชื่อ และนามสกุลทุกคน2 

บทคัดยอ 
............(ประมาณคร่ึงหนา).................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 
คําสําคัญ ........(3-5คํา).................................................................................................................................................... 

Abstract 
...........(เน้ือหาตรงกับบทคดัยอ).......................................................................................................................... 

Keywords ........(ตรงกับคําสาํคญั)................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

...........(อธิบายความเปนมา ระบุประเด็นปญหาของการวิจัยใหชัดเจน กลาวถึงความสําคัญของปญหา)............. 
......................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

........................................................................................................................................................................... 
 

1ระบรุายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และที่อยูที่สามารถติดตอได (เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2ระบุรายละเอียดตางๆ ของผูรวมเขียนบทความเชนเดียวกับคนแรก 

นิยามศัพท (ถามี) 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
ขอบเขตของการศึกษา 

.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

........................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 

.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
.....................(อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยตามประเภทของการวิจัยประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการสราง

เคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล (กรณีการวิจัยเอกสาร ใหอธิบาย
วิธีดําเนินการวิจัย แหลงท่ีมาและประเภทของขอมูล การรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใช (ถามี) กรอบและกระบวนการท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล)).................................................................................................................................................... 
ผลการวิจัย 

....................(นําเสนอผลท่ีไดจากการวิจัยเปนขั้นตอนโดยสรุป ขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะห และผลการ
วิเคราะหในรูปตาราง ใหนําเสนออยางกะทัดรัด (Concise) การนําเสนอประเด็นเน้ือหาตางๆ อาจประกอบดวยหลาย
ยอหนา การขึ้นยอหน าใหมอาจปรับชื่ อหัวขอในเ น้ือหาสาระของการนําเสนอไดตามความเหมาะสม
......................................................................................................................................................................................... 
การอภิปรายผล 

....................(อภิปรายผลตามวัตถุประสงคหรือสมมติฐานท่ีตั้งไว)...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย (ถามี) 
..................(เสนอแนะเชิงวิชาการ เสนอแนะเพ่ือนําผลวิจัยไปใชประโยชน เสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป)......... 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 



 
๑๐๐ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ป ๒๕๖๓ 

 

 


